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 هوالشافى

 درنا_یآوا#��

 یلخانیا_نبیز#: سندهینو️✍

 ییمعما_عاشقانه#:  ژانر✨

 : خالصه��

 با و کنه یم اعتراف ارید شیزندگ دوران تمام عشق به که یدختر نورا

 ...شهیم شیزندگ وارد ارید بودن مرموز به علم

 ارید یزندگ تو یراز که فهمهیم کنه یم یزندگ ارید با که یمدت یط

 یبرا کشمکش در... داره واهمه گرانید توسط دنشیفهم زا که هست

 که یارید با فشیتکل دونهینم و اس حامله فهمه یم ارید راز دنیفهم

 ...نکهیا تا هیچ خواد ینم بچه
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 درنا_آواى#

 ایلخانی _زینب#

 یک#

 

دونم هوا سرد بود یا گرم؟ آفتابى بود یا ابرى! اصال نمی

 ؟!چرا یادم نيست صبح بود یا عصر

تاریخ و ساعت و فصلش هم یادم نمياد؛ نه كه مهم 

 تر بودى!مهمنباشه ها، نه! تو 

 دیدن تو! قرار مالقات با تو!

 اینقد مهم بودى كه زن یا مرد بودنتم شد نامهم!

مگه چند نفر توی دنيا مثل من شانس این رو پيدا 

كنن كه خالق جهان كوچكشون رو از فاصله اینقد می

 نزدیک ببينن؟!
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طوری بگم! كنم اگه ایننه فاصله نزدیک نه! اشتباه می

بود از تو تا من و جهان كوچكم؛ درست ای نآخه فاصله

كردى من رو كف اندازه مشتت! مشتت رو كه باز می

لی حوضک دستت بين اون شيارهاى عميق وسط لی

 دیدى!می

م بود، اومدم لب من همون گنجشگی بودم كه تشنه

كر كنی غرق شدم و خفه شدم ها، حوضک، اما نه كه ف

 نجا!همو نه! تازه ماهی شدم كيف كردم بمونم

 مهم نبود تو زن بودى یا مرد، پير باشى یا جوون!

گفتن توى قيافه و هاى بقيه كه میمهم نبود حرف

ظاهرت یه عيب و ایرادى هست كه خودت رو هشت 

 ها.ساله قایم كردی از چشم آدم
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   ازکار

تونن بفهمن اونی نمیها دست خودشون نيست، آدم

ه این ها آخه چه نيازی داره به راست رفته توی دلكه ی

 كه به چشم بياد؟!

 هاى این دنيای تنگ و تاریک!اونم چشم آدم

های زرد خونده كه گفت توی یكی از روزنامهیكی می

 كنی!صورتت سوخته و براى همين خودت رو قایم می

استش من در مورد تو خيلی شنيده بودم، اما ر

بود و اصال این ای گرفتار شده هام جای دیگهگوش

 رش نميومد...ها به كاشنيدن

 گفتم خالق جهان كوچكمی؟!

 دونی بهترین من!می 

ای كه كنم یه جوجه بودم كنار همون بركهمن حس می

تو نُت به نُتش رو نوشتی. وقتى سر از تخم بيرون 
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واى آ"آوردم كه  تو اسم قطعه معروفت رو گذاشتى 

 ! "درنا

ها من فقط ده دوازده سالم بود. چى حاليم اون موقع

 ز موسيقى؟!بود ا

هام و بستم خودم رو كنار اون بركه، اما هر بار كه چشم

 كنار اون درناى غمگينِ در حال آواز دیدم.

اون بركه شد جهان كوچک من و اهالی اون بركه هم 

 هام...وطن

 

دن تو فقط یه هاى اون روز و قبل دیمن از ساعت

 ...چيزایيش یادم مونده

اینكه مورد حمله هاى خلوت اميرآباد با كوچه

های مدرن و سر به فلک كشيده قرار گرفتن ساختمون
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اما توی هر كوچه هنوز یكی دو تا خونه باقی موندن كه 

 ها رو محكم بغل كردن...اصالت و طراوت اون زمان

 

دكتر شافع  ت نرسيده بودم. آدرسی كههنوز به خونه

 ظ بودم.واسم فرستاده بود رو از حف

ك شصت مميز چهار كه من حتی دخت، پالكوچه سين

ت هم حسادتم ميشد و دلم به مميز روی پالك خونه

 خواست جای اون بودم...می

دخت برسم از الف تا ى صدبار از من تا به كوچه سين

 ذوق جون دادم و جون گرفتم!

 زنگ دوم!دكتر توی آدرسش نوشته بود 

 

 رسيدم به شصت مميز چهار!
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

قایم شده بود زیر یه دو طبقه آجرى ته كوچه كه 

های درخت های یه درخت تاك بزرگ. شاخهبرگ

 ریخته بود روی دیوارها و روی در.

ها راستی غوره مال چه فصليه؟ كلی غوره سبز از شاخه

آویزون بود...عين گوشواره باالی سرم جيرینگ 

 های نابالغ نرسيده!.غورهجيرینگ ميكردن..

 

 زنگ رو فشار نميدم...نه! زوده!

الدین خواد دیر برسم به شمس! مثل جالللم میمنم د

 كه دیر رسيد، اما وقتی رسيد موالنا شد!

ش، ذارم روى در سفيد قدیمی زنگ زده خونهدست می

یعنی عمر این خونه چند ساله؟ اینجا به دنيا اومدی؟ 

دار دار یا نوهشدی؟ اینجا بچه اینجا عروس یا داماد

 شدى؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

   

 هات رو نوشتی؟نُت قطعه یعنی توی همين خونه نُت به

هاست این خونه همونجایيه كه كلی خبرنگار سال

 منتظرن آدرسش رو پيدا كنن؟!

هاى دونن خالق همه موسيقیهات مییعنى همسایه

 هاى بزرگ كشور تویى؟خواننده

ا قبول كردى من رو چرا باورم نميشه من اینجام! چر

 اجازه دادی بهم آدرست رو بدن؟؟ببينی؟ چرا 

 ال چی شد اون شب؟اص

ترین كردم بزرگچرا درست همون شبی كه فكر می

 لطف خدا به من مردنه باید حرف تو بياد وسط؟!

 

ها رو دوست نداشتم! حتى وقتى وقت پنجشنبهمن هيچ

اى بودم و كل هفته مجبور بودم پشت بچه مدرسه
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يمكت بشينم و تنها روز فراغت از سختى درس و ن

رسيد جشنبه هایى كه به شب میمشق جمعه بود، از پن

ها یه جور آواز قبل خوشم نميومد! انگار توى پنجشنبه

 مردن قایم شده! قبل مردن توى جمعه!

 ميرن؟ها میها توى جمعهآدم

 نميدونم!

ریز اما مطمئنم اون پنجشنبه قرار بود من رو تا جمعه 

 ریز بكشه!...

 

 

 هوالشافی

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 دو#

 

گفت مامان این روزها دیگه مثل ظهر بود، اما مليحه می

قطعى  قبل سحرخيز نيست. از وقتى خبر ازدواج بابا

دونستم به مامان هم این خبر رسيده نه میشده بود و 

كه به مامان جرات كرده بودم بيام اینجا، نه حتى این

ها زنگ بزنم. دلم خوش بود كه مثل همه این سال

مليحه كنارشه و هواش رو داره. دیروز كه زنگ زد گفت 

فردا باید بره ساوه خونه خواهرش و تا شب هم نمياد 

مامان فشار خون عصبی و  شور افتاده بود! دلم بدجورى

حمله عصبی تنفسی داشت و اصال صالح نبود تنها 

بمونه. اما دلش رو نداشتم باهاش رو در رو شم. از این 

 تونستم مادرم رو شكسته ببينم!بيشتر نمی
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شب قبل رفتم اتاق نيال و ازش خواهش كردم فردا اون 

هميدم پشت بره پيش مامان. یه جورى نگام كرد كه ف

اه شاكى چيه! حق هم داشت! این دوسال از من اون نگ

تر بودنش هميشه واسش دردسر بوده. هميشه بزرگ

ها تر واسه اون بوده، هميشه توقعهای سختمسئوليت

 از اون بوده!

 نيال با من فرق داشت. بلد بود وقتى حالش بده، بخنده!

خوره به خودش بلد بود وقتى همه چی بهم گره می

 ل چاره باشه!مسلط باشه و دنبا

شدم، باختم، زود گم میاما من! من زود خودم رو می

 زود كم مياوردم!

به خاطر همين من یاد گرفته بودم هميشه برم توی 

بغل مامان و از مشكالت فرار كنم. آغوش من 

تر از اونی بود كه كسی رو توی خودش جا بده. كوچيک
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رسه؟ رشون نمیدیدی نوزادها دستشون به باالی س

م نوزاد بودم...شاید هم اصال زایيده نشده بودم من

 هنوز!

اما این نيال بود كه مامان و من و نعيما و مشكالت خونه 

 و حتى بابا رو وقتی حالمون خوب نبود بغل كنه!

گفت اگه من تونه بره پيش مامان. میگفت فردا نمیمی

حالش بد كنه كه باز برم مامان دوباره اینقد گریه می

 كنه.فت تو بری مراعات حالت رو میگشه. می

بهش گفتم گریه خوبه واسه خوب شدن بدى حالمون. 

ای كه هر روز باشه و از پا گفت، گریهاما راست می

درمون بياره واسه هيچ دردی كه درمون نيست، تازه 

 خودش هم درد بی درمونه!
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 هاكردم آروم ظرفمامان خواب بود. داشتم سعی می

ار نشه، اما بيدار شد. موهاش رو رو بشورم كه بيد

رنگ تنش شونه نكرده بود یه پيرهن گشاد نخی بی

 بود،

 مثل صورتش!

 سالمم رو یه طور دیگه جواب داد.

 

تو چرا اومدی اینجا؟ مگه عروسی بابات نيست؟  -

 االن باید آرایشگاه باشی!

 

برعكس قلبش، زبونش هميشه زهر داره! اونقد كه 

طوری نگام اش. چرا اینميشی از همه محبتدلسرد 

كنه؟ چرا من رو مقصر سی و اندی سال زندگی می

گفت بيست و دونه؟ حق با نيال بود كه میناموفقش می
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هشت ساله داره تاوان یه ازدواج اشتباه رو به عنوان 

های ميوه اون اشتباه پس ميده! من و نعيما هم ميوه

 زده بودیم. تر این درخت پيوندی كرماشتباه

ای بودن، چرا فكر های تحصيل كردهو پدرم آدم مادر

 كردن درد زندگيشون با توليد مثل درمون ميشه؟!می

تر توی كی گفته توليد یكی از خودتون بدبخت

 بدبختيتون ميشه عامل خوشبختی و پيوند؟!

دار شدنشون این بود كه مامان فكر تر از بچهاحمقانه

امتداد نسلش بابام بده و به  كرد اگه یه پسر بهمی

 گيره!كمک كنه باالخره این زندگی جون می

طوری شد كه برادر بيچاره من شد قربونی امتداد این

 نسل بابام!

شویی كت رحم شده بودم. وقتی كه خشکدیشب بی

شلوار بابا رو آورد و بابا با ذوق اون رو تحویل گرفت و 
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وی شصت جلوی آینه خندید با خودم فكر كردم  ت

كه داری داماد ميشی واقعا سالگی با سه تا بچه از این

 باید خوشحال بود؟

اونجا بود كه با خودم گفتم حتما قضيه معلوليت و 

ویلچرنشينی برادرم حكمتش اینه كه نسل همچين 

 مردهایی هيچ وقت ادامه پيدا نكنه!

اما شاید زیادی بی انصاف شده بودم! بابا هم شاید 

عنی آرامش و زندگی رو چ وقت ماین سی سال هي

 نفهميده باشه!

شاید مشكل از چشمای خودمونه كه هر جدایی رو 

كنيم با جدایی شيشه بينم. فكر میشكست می

شكنه و از اون به بعد آدميزاد محكومه به خوشبحتی می

 ها...روی درد...راه رفتن روی خورده شيشه

💎 
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 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سه#

 

بيشتر از این ظاهر آشفته و شكسته مادرم، اون غرور 

ش دلم رو بدجور شكسته و عزت نفس لپ پر شده

چلوند! من عادت داشتم توى بدترین روزها، توى می

ها این زن رو تفاقترین اسخت ترین و مهيب

گفت توى اینهمه سال ترین ببينم. یادمه بابا میقوى
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 ازیکار

بار اشک همسرش رو دیده، زندگی مشترك فقط یه

 اونم موقع فوت آقاجون بوده.

ميگن دخترها بابایی ميشن، اما من از وقتى یادمه 

جور عجيب به مامان وصل بودم! همه چيز من یه

يب و ترسناك! عشق عج رسيد به مامان! یهآخرش می

قد كه یادمه از همون اول ابتدایى من فقط نمره اون

خواستم! بيست دیكته رو واسه خوشحالی مامان می

من واسه مامان دوست داشتم شاگرد اول شم! من 

همه چی رو دوست داشتم فقط واسه مامان تعریف 

هام تا مامان تایيد نميكرد كه به كنم! شب امتحان

برد! حتی ب ميشه خوابم نمیم خورهدلش افتاده نم

توی دوران دانشگاه هم همه واحدها رو این طوری 

 گذروندم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من عادت داشتم به شوق خنده مامان دستپخت مامان 

كه بشينم واسش تعریف كنم و اون با جون دل و این

 گوش بده بيام خونه.

من اصال خونه بدون مامان واسم قابل تصور نبود! 

و نده خونه نيست كه، مامان راى كه بوى خونه

 قبرستونه!

كه قرار باشه یه زن دیگه توی دیگه چه برسه به این

اون خونه جای مامانم راه بره! به گلدون ها آب بده! 

مون دیگه های خونهتوی آشپزخونه چرخ بزنه! آینه

 صورت مامانم رو نشون نميدن.

اون همه سليقه و هنر و نظم مامان انگار با خودش از 

 كشيدن و رفتن... خونه پر

 مثل خودش كه تلخ و سرد شده بود....
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

مامان هميشه جدی و قوى بود. حتی گاهی تندی 

كرد. اما هر زبونش من و نيال و نعيما رو هم اذیت می

دونست توی دل این زن فقط شناختش میكی می

ها از اینكه دلش مهربونی و خيرخواهی هست. یه وقت

 م ميشد.ت خيلی غصهسوخمیبرای همه جز خودش 

های بدی نبودن، فقط آدم زندگی هم مامان و بابام آدم

نبودن! این جمله گفتنش راحته و قبول كردنش سخت، 

گذری، جاری ميشی، تر میاما وقتی قبول كنی راحت

 تر رود ميشی.راحت

آقاجون خدا بيامرز به جای مامانم تصميم گرفته بود و 

رای پسرش رو داده ى برتضجواب خواستگاری حاج م

بود. بعدا هم كه كاشف به عمل اومد پسر حاج مرتضی 

 هيچ وقت چشمش دنبال نعيمه خانم قصه ما نبود...
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مشكل هم همينجا بود. بابام نه چشمش نه قلبش هيچ 

 وقت پيش مامان گير نكرد!

هاى اول زندگی این رو مطمئنم مامان هم از همون سال

است این پرنده رو جلد خومی فهميده بود، اما به زور

كنه. زورشم فقط به سبک خودش ميزد! شاید اگه 

های دیگه كرد یكم نرم باشه، یكم شبيه زنسعی می

 بلد باشه هميشه قوى نباشه موفق ميشد...

كرد. زور زدن آره همينه! شاید مامان باید سعی می

ای فقط خودت رو خسته ميكنه و طرف واسه هر رابطه

..اما تالش كردن پویایيه...تهش هر ده.دلزمقابلت رو 

 چی بشه با لبخند به خودت توی آینه نگاه ميكنی!

بابا از اون دسته مردهای زیرآبى برو نبود! باباى من كال 

یه مدل بود، به قول معروف یه رو داشت! حاال شاید 
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مشكل نبود، اما به نظر همون یه رو هم خيلی عالی و بی

 !بودين من تنها خوبی بابا هم

وقت نتونست نقش دوست داشتن واسه همين هيچ

كه دلگرم زن و زندگيش وقت هم با اینبازی كنه. هيچ

نبود مثل خيلی از مردهای دیگه پنهونی نرفت سراغ یه 

زن دیگه. اما مامان از وقتی كه خبر ازدواج بابا با دكتر 

دونم چرا اصرار داره به ما سه تا شافع رو فهميده نمی

كنه بابا چند ساله بهش خيانت كرده و با بت ثا شبچه

دونم شاید هم دست خودش این زن رابطه داشته! نمی

كرد. نبود و واقعا باور این قضيه حالش رو بهتر می

خواست فراموش كنه كه خودشم این شاید می

های آخر مدام حرف جدایی ميزد؛ اما كاش واقعا سال

 كرد!به جدایی فكر می
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ها بود كه يم مامان از اون زندونستخوب میحاال همه 

ها واسه ترسوندن یه چمدون به درد نخور رو سال

 شوهرش گذاشته بود گوشه اتاق!

گفت ترس برادر مرگه! ترسی كه مادرم به یكی می

اميدش دخيل بسته بود یه روز باالخره كفن زندگيشون 

 رو پيچيد.

🌷 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMz

B54kHzQ 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار#
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مامان حرف جدایی ميزد كه خودش و بابا رو بيشتر به 

زندگی وصل كنه، حتی وقتی جدا شد مطمئن بود بابا 

بدون اون دووم نمياره و خيلی زود مياد سراغش! معتقد 

خونه و كارهاش بر نمياد، بابا  خودش واز پس بود بابا 

خواست بابا رو با از پس یه بچه معلول بر نمياد. می

 نيازهاش به خودش غل و زنجير كنه!

اما واقعيت این بود من و نيال و نعيما هم دیگه این 

دونستيم اواخر به جدایيشون راضی شده بودیم! می

هر  كهاینجدایی والدینمون با همه سختى و تلخيش از 

تره. ز توی خونمون دعوا و كنایه و قهر ببينيم آسونرو

مامان كه قصد رفتن كرد بابا به عدالت همه چيزهایى 

ها با هم بهش رسيده بودن رو تقسيم كه طی این سال

 كرد و سهم مامان رو داد.
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ها توى آزمایشگاه كار تحقيقاتى مامان كنار بابا سال

گاه رو هم داد، آزمایشان از كرده بود. حتی بابا سهم مام

جون همراه مامان از این خونه اصرار هم كرد كه مليحه

 بره.

مليحه هميشه یه عضوی از خانواده ما بود. دوست و 

همكالسی مامان بود كه به علت شرایط بد و فقر یه 

كنه و مدتی مهمون خونه ما شد؛ بعدم كه ازدواج می

 توی و نيال ميره به به عنوان پرستار منشوهرش می

كنه، اما بعدش واسه هميشه با ما مون كار میخونه

موند. مليحه تنها كسی بود كه مامان واسه درد و دل و 

یكم از اون دیوار لعنتی غرورش پایين اومدن بهش 

 اعتماد داشت.

روزی كه بابا تصميم ازدواجش با دكتر شافع رو اعالم 

ا كه بابكرد راستش هر سه ما جا خوردیم. هم از این
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قدر زود بعد جدایی تصميم به ازدواج گرفته، هم این 

كه ما توی این پنج سالی كه دكتر شافع با بابا كار این

كردیم باید قطعا شناختيمش، فكر میكرد و ما میمی

متاهل باشه! یه زن مسن شاید چند سالی از بابا 

تر! با یه ظاهر ساده و جدی! هيچ وقت موهای بزرگ

د و لباس روشن كرنمیو رنگ خاكستریش ر

 كرد.پوشيد. هميشه رسمی صحبت مینمی

شاید اگه بابا تصميم به ازدواج با یكی از شاگردهای 

گرفت این قد كم سن و سالش توی دانشگاه می

واسمون عجيب نبود! بعدها به این تعجب و انتظارم 

خندیدم. من پدرم رو نشناخته بودم. هرچند انتظاری 

 ت...رفهم ازم نمی

اون روزها خودمم نشناخته بودم! با تو من  نم

 رسيدم...به خودم!
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 های كال رسيدم به انگور یاقوتی!با تو از همون غوره

🌷 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMz

B54kHzQ 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج#

 

این خونه بهم ریخته و غذای از چند روز قبل مونده 

روى اجاق و ظاهر پریشون مامان رو ميذارم پای 

كه خوب هيچ زنى روز ازدواج همسر سابقش حال این

خوشی نداره! با یه ليوان چاى كهنه دم غليظ جلوى 
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تلوزیون نشسته. هيچی نميگه و من مطمئنم حواسش 

تلخ تو گوش ى وراجهاى مجرهمه جا هست جز حرف

 برنامه.

 كنه و ميگه:شينم سرسری نگام میكنارش كه می

 

پاشو برو واسه امشب آماده شو، من تنهایى چيزیم  -

 نميشه.

 

ذارم و دست سرم رو روی دستش كه روى پاشه می

 ذارم.ش رو روی صورتم میدیگه

 

 مامان من و نعيما دوست داریم بيایم اینجا پيش تو. _
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كه صورتم رو نوازش و همونطور  خندهتلخ میخيلی 

 كنه ميگه:می

 

 بابات عذرتون رو خواسته؟ -

 

 تونيم بدون تو...نه به خدا! فقط ما دیگه نمی _

 

 كنم و با بغض ميگم:یكم مكث می

 

 با وجود اون زن توی خونه بمونيم. _

نعيما كه چمدوناشم بسته ميگه تو هم اگه هنوز سر 

 عزیز. كاشون خونه ش نكنی ميرهدنده لج باشی و قبول
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دلخوره! از همه، از خودش و با هر حرفى این رنجشش 

 بيشتر ميشه.

 

 بهش گفتم یه سال به خاطر من دووم بياره و بمونه. _

 

زنم پشت گوشش ش رو میبلند ميشم، موهای آشفته

 و ميگم:

 

قربونت برم آره سخته! واسه بابا و زنش نگهداری  -

ه سخته! اما به معلول بيست و یک سالاز یه پسر 

فكر كردی نهایتش اینه كه واسش پرستار  اینم

 گيره؟!می
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به اینم فكر كردی واسه خودت این دل نگرونی چقد 

سخته؟ واسه نعيما بدون تو بودن چقد درده؟ یا همين 

كنه ازش به عنوان یه وسيله واسه فشار به كه حس می

زنه! نه نه ساز می كنى! دیگهبابا داری استفاده می

 ماش پر شوره!خونه! نه دیگه چشمی

همه سال خودش رو فلج و ناتوان ندیده بود اگه این

 حاال روحش و آرزوهاش فلج شده.

 

های مامان دونه دونه سرازیر ميشن. این اولين اشک

 بينم!باره دارم این صحنه رو می

 

 باید بدون من عادت كنيد نورا! -
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ر بار كنم؛ مثل بچگيام وقتی كه همیمحكم بغلش 

مادربزرگم و قرار بود چند  رفت كاشان خونهداشت می

كردم ترسيدم كه فكر میروز نباشه و من اونقدر می

 اگه محكم بغلش كنم دیگه هيچ وقت نميره!

 

خوام به بدون تو من یكی هيچ وقت حتی نمی -

 بودن فكر كنم، چه برسه به عادت!

 

ام و وحشت كردم! زنه! شوكهیحاال دیگه هق هق م

 نه؟؟؟؟خدایا این مامان قوی و شجاع م

نه نبود! اون روز فهميدم مامان از قوی بودن...شاید 

 هم از كال  از بودن انصراف داده!
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خواست بره! نه فقط از این شهر و از این مامان می

خواست از همه چی كوچ كنه و بره! شاید كشور! می

 حتی از مادر بودن!

يط و مداركش رو كردم اما وقتی بللش باور نمیاو

رم شد كه این یک ماه مامان تصميمش نشونم داد باو

رو گرفته. بهش گفتم منم باهاش ميام، بهش گفتم ما 

دیم و با هم از هم كارهای مهاجرتمون رو انجام می

ریم، بهش گفتم من و نعيما بدون تو ایران می

كه ميشه و ضربه تونيم، حتی نيال هم بفهمه شونمی

ریان همه فهميدم نيال از همون اول در جخوره. اما می

چی بوده. حتی خودش دنبال كارهای مامان بوده و 

 واسش بليط گرفته!

مامان بهم گفت كه احتياج داره تنها باشه، تنها بره! 

بدون ما، بدون هيچ نشونى از شاهرخ فرهمند! ما سه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بيشتر از نعيما و تا بچه نشونه های شاهرخ بودیم! من 

الن باعث شبيه بابا بود و این شباهت ا نيال  صورتم

 ميشد غصه بخورم.

تونستم بهش التماس كردم، گریه كردم، هر كار می

كردم. وقتی بهش گفتم اگه بره قيد دانشكده و 

ای كه با اون همه ذوق و زحمت به دستش آوردم پروژه

یه چيز با  زنم متوجه شدم انگار داره برای گفتنرو می

خونه  .. بلند شد و وانمود كرد دارهخودش كلنجار ميره.

كنه. پتو نازك رو صدبار باز كرد و تا كرد، رو مرتب می

 آخر سر هم مچاله روی تخت رهاش كرد.

 یه دفعه نشست گوشه تخت و گفت:

نورا من به خودم بدهكارم! بذار بدهيم رو به خودم  _

 پس بدم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زنم به شينم و زل میپایين پاش روی زمين می

ادرش بياد و ای كه منتظره مدرست مثل جوجهدهانش؛ 

عطش و گرسنگيش رو درمون كنه. نفس عميقی 

زنه به كشه، انگار روش نميشه نگام كنه. زل میمی

 ترك آواره روی دیوار طوسی اتاق و ميگه:

 

از پونزده شونزده سالگيم چشمم دنبالش بود. یه  -

 تر بود.گده سالى شاید ازم بزر

دیدش اونقد  دید و تویشایدم میدید، اصال منو نمی

 فهميد حسم بهش چيه.بچه بودم كه نمی

💎 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMz

B54kHzQ 
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 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش#

 

شدم روبرویيمون بودن. صبح زود بيدار میهمسایه 

تم پشت پنجره كه وقتی ميره سركار ببينمش. شسمی

 شستم تا بياد.ها دو ساعت منتظر میعصر

 یادمه ازدواج كه كرد تب كردم دو روز نرفتم مدرسه!

مادرم كه از حال دلم خبر نداشت اصرار داشت باهاش 

قه برم مراسم عروسيش! چه شبی بود همون چند دقي

 یدم!كه دووم آوردم و اون رو توی لباس دامادی د

كم كم فراموشش كردم. از اون محله هم رفتن. یه 

رفتم هفته بعد از شيرینی خورونم، وقتی داشتم می
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دانشكده دیدمش. انگار منتظر وایساده بود تا بيام. من 

رو كه دید صدام زد، اولين بار بود صداش رو 

یه جور دیگه زد. از شنيدم! وقتی دیدمش قلبم می

 خودم شرم كردم!

بگه چند ساله جدا شده و همون  ه بود بهممهدی اومد

بينه چشمش من رو ها كه من رو تصادفی میسال

گيره اما مادرش ميگه این دختر سنش كمه و می

 پدرش به مرد زن طالق داده شوهرش نميده.

صبر كرده بود بزرگ شم بعد بياد اول نظر خودم رو 

بعد بره بابام رو راضی كنه، اما دیر اومده  بپرسه و

 ود...ب

من شاهرخ رو دوست داشتم، بهش تعهد داشتم! فكر 

ميكردم اونم من رو دوست داره اما سی سال اشتباه 

 كردم نورا!
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 با وحشت ميگم:

 

خوای تالفی كنی! مامان! تو دیوونه شدی! می -

 خوای حرص بابا رو در بياری؟!می

 ین قصه داره؟رفتنت چه ربطی به ا

این قصه تو مال  مامان تو پنجاه سال رو رد كردی!

 !دخترای نوجوونه

 

 كشه:خنده و دست روی صورتش میتلخ می

 

 من به نوجوونی و جوونيم بدهكارم. _
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كنم موقع حرف ام و كلمات رو گم میبلند ميشم، عصبی

 زدن.

 

خوب كه چی؟ االن داری ميری اون سر دنيا مهدی  -

 ی؟رو پيدا كن

خوب از كجا معلوم اونم مثل تو سی سال پيشش رو 

 یادش باشه؟

 

گيره و اینبار مستقيم نگام بلند ميشه، دستم رو می

 كنه.می

 

یادش نيست! توی یه آسایشگاه خصوصی، اونم  -

 توی غربت به خاطر آلزایمر شدید بستریه.
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 زنم:ذارم روی سرم و داد میدستام رو می

 

وای مامان!!تو نه دلت واسه عشق نوجوونيت تنگ  _ 

!! تو داری دنبال غروری كه فكر شده نه واسه جوونيات

گردی! اما ی میميكنی توی زندگی با بابا از دستش داد

 آخه كجا؟

 تو دیوونه شدی!! دیووونه!!!

 

خنده. انگار حالش بهتره خنده، اما این بار تلخ نمیمی

 وقتی ميگه:

 

 ه دیوونگی هم به خودم بدهكارم!اره من ی _
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ونگی رو از خودت یه وقتا الزمه دیوونه باشی نورا! دیو

 دریغ نكن دخترم!

 

ها بعد از اون مكالمه من هنوز سر حرفم روزها و هفته

بودم كه مامان دیوونه شده! دیوونه شده كه داره چنگ 

نما و زهوار در رفته و یه آدم كه ندازه به یه عشق نخمی

 ای...ای یادش مونده، نه حالی داره و نه آیندهشتهنه گذ

مم خالصه شده بود ماه بعد كل تقوی اما همين من، چند

به روزهای تباهی بدون تو...روزهای بودن با تو و 

خواستم از راه برسن. یه روزهای بعد از تو كه نمی

ها م پيدا كردم...الی شاخ و برگقاصدك پشت پنجره

و معوج شده بود...زهوارش در رفته گير كرده بود و كج 

م رو توی گوشش بود! اما بارم دخيل بستم بهش، آرزو

گفتن خوندم و فوتش كردم كه بره...همه دنيا اگه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

قاصدك جونی نداره من اما اميد داشتن بهش رو  اون

 به خودم بدهكار بودم...حتی اگه دیوونگی بود!

💎 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMz

zQB54kH 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت#

 

های سرد و نيال ماهرانه قلم رژگونه رو روی گونه

ذاره رقصونه و یه قطره اشک دوباره رد میرنگم میبی

 روی اثر هنری خواهرم!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMzB54kHzQ
https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMzB54kHzQ


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نوچی گفت و عقب رفت.

 

كنم! امشب كلی مهمون توی این خواهش مینورا!  -

 ست.خونه

 

كشم م رو روی صورتم میكالفه و با حرص كف دستا

كه به بهونه پاك كردن اشكام آرایشمم پاك شه؛ دلم 

به هيچ چيز این مهمونی راضی نيست! مامانم امشب 

یه گوشه توی یه آپارتمان تهران داره تنهایی به همه 

كنه...شایدم گریه میثمره عمرش فكر سی سال بی

 كنه!می

ابامون وقت ما اومدیم باغ كردان مراسم عروسی باون

 رو جشن بگيریم؟!
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یادمه همين دوسال پيش با چه ذوقی این باغ رو 

خریدیم و با مامان، خودمون نقشه ساختمون ویالش 

 رو كشيدیم.

حاال قراره از امشب به بعد جای مامان، با وسایل 

 بابام...مامانم اون زن كنار 

نيال كه مشخصه حسابی خسته و عصبی شده قصد  

كنه و ا قبلش جلوی در توقف میترك اتاق رو داره ام

 ميگه:

 

امشب تمام همكارهای منم اینجان! اميدوارم درك  -

 خوام آبروریزی شه!كنی كه نمی

 

 آبروریزی؟!
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كرد؛ دختر نابغه و نيال توی ازمایشگاه پدرم كار می

 سخت كوش بابا! 

كارهای مشتركش با بابا امشب دعوت بودن و اون هم

 آبروریزی شم؟ تونم باعثكنه من میفكر می

های من! بغض من! دلتنگی برای مامان و اشک

وقت مراسم جشن زندگيمون باعث آبروریزیه؛ اون

 ش باعث افتخار؟عروسی مسخره پدر شصت ساله

 

ها و نوری كه یهو از پنجره صداى جيغ و هورای مهمون

بازی ميده. كنار كنه خبر از مراسم آتيشبهم حمله می

آتيش توی آسمون رو نگاه كنم  پنجره ميرم، نميدونم

ست یا آتيش توی قلب بابام رو كه اونطور محكم د

دكتر شافع رو گرفته و بهش چسبيده و مدام توی 

كنم كه مادرم كنه. به این فكر میگوشش زمزمه می
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وده و توی حسرتش ها بسی سال تشنه این زمزمه

تموم روزهای جوونيش رو سوزونده و آتيش بازی 

 وی همه وجود مادرمه...اصلی امشب ت

هایی كه داشتم فكر ميكردم بابام شاید همه اون لحظه

توی وجود این زن جدی و عصا قورت داده كه انگار 

بندی كرده چی دیده، روزگار همه لبخنداش رو هم جيره

نوشت تا توی یه زمان مار میاین افكارم رو طومار طو

 ش كنه و بكوبتش توی سرم!نه چندان دور، لوله

دونی عزیزم؟ دنيا یه بن بست خيلی بزرگه! باالخره می

رسی به یه دیوار پر از شعار هایی كه خودت تهش می

 دادی!می

بعد نيال نوبت عمه شهنازه كه واسه سرزنشم بياد؛ 

 ه!شينيونش درست اندازه یه قابلمه بزرگ
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ها و جواهرات فاخرش انگار خيال داشته با اون لباس

! اما به نظر من این درخشش امشب بدجوری بدرخشه

خواد ش میزنه و آدم دلاینقد زیاد شده كه چشم رو می

 وقت نبينتش!هاش رو ببنده و هيچچشم

دونم چطور بگم عمه شهناز زن بدی نيست، یعنی نمی

نيش اینه كه وزن این بد نبودن یعنی چی...شاید مع

تونی بگی خوبه یا خوبی و بدیش یكيه، اون قد كه نمی

مثل همين االن كه بعد كلی غر زدن و اصرار به  بده!

 كنه و ميگه:بغلم میمشكل داشتن مادرم این طور 

 

بميرم برات باالخره مادرته! كی تو عروسی باباش  -

 خوشحاله كه تو خوشحال باشی؟

 آبروداری كن! اما جون عمه همين یه شب رو

 بهونه دست بابات نده...یكی هم به خاطر خواهرت...
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 كنم:قطع مي حرفش رو

 

دونم عمه كه باید حواسم به دونم! میمی -

 همكارهای نيال باشه!

 

 خنده و ميگه:یه جور مرموز می

 

 غير از اون باید حواست به یكی دیگه هم باشه... -

 

 ميگه:زنه و كنم. چشمک میبا تعجب نگاهش می
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عروس خانم فكر كنم خيال داره جاش رو سفت  -

 ازه توی تور!كنه و جز بابات خواهرتم بند

 

كنه. تر و شایدم منزجرترم میحرفاش هر لحظه گيج

های خاله زنكی رو هيچ طوره قبول تونم این حرفنمی

 كنه:كنم وقتی با آب و تاب تعریف می

 

 ببينش!پسرش مردیه واسه خودش! بيا و  _

 كردم این قد سن داشته باشه!فكر نمی

مونش های رویا فهميدم دوست داره سر و سااز حرف

 بده؛ خوب كی بهتر از نيال؟ 

كنه! دختره ورنپریده یه جور خاص هم نيال رو نگاه می

 هم انگار بدش نيومده!
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 البته اینم بگما، پسره معموليه!

 كچله! یكم سياهه، موهاشم اینقد كوتاه كرده انگار

سر و وضعشم معموليه حتی كت شلوار و كراواتم 

 نپوشيده...

 

 با حرص ميگم:

 

ما از عروسی مادرش خوشحال نم مثل حتما او -

 نيست.

🌿 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMz

B54kHzQ 
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت#

 

 كنه.عمه پشت چشم نازك می

 

یه تاج گل بزرگ آورده بود. مادرش رو همچين بغل  -

 و دستش رو بوسيد كه بيا و ببين!كرد 

 

 زنم.پوزخند می

 

چيه عمه؟ نكنه توقع داری منم برم دست بابام رو  -

 گيره؟زش تشكر كنم داره زن میببوسم و ا
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 با اخم در حالی كه از اتاق خارج ميشه ميگه:

 

 زبون تند و تيزت به مادرت رفته! -

 گيرن.پاشو پاشو بيا بيرون خيليا دارن سراغت رو می

 ای چيزی...ن موهای ادیسونيتم جمع كن با یه گيرهوا

 

كنم از تشبيه عمه وقتی خودم رو توی آینه نگاه می

گيره. موهام فر نبود، صاف هم نبود، حالت می مخنده

دار هم نبود! انگار با حال روحيم ارتباط مستقيم داشت. 

هر وقت كالفه و عصبی و خسته بودم مثل موهای گربه 

 به هوا قيام ميكرد! همه تارها رو
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شدم و یه وقتا كه هر روز صبح هم همين شكلی می

فكر  افتاد با خودمچشمم به خودم توی آینه می

ها قبل خودم كردم چه خوبه من رو كسی صبحمی

 بينه!نمی

خواست به مناسبت شكل و شمایل موهام االن دلم می

صبح روز بعد باشه و همه چيز تموم شده باشه! اما 

رفتم بين اون جمعيت و دودستی و ! من باید مینميشد

های با تمام قوا آبروداری ميكردم!...مهم نبود كه تيكه

 هر قدمم له ميشه... م زیردل

🌿 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeF6KMz

B54kHzQ 

 

 یا حق
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 درنا _آواى#

 ی ایلخان_زینب#

 نه#

 

ها نشسته بودم و چروك شدن لباسم واسم باالی پله

واسه پایين ترین موضوع ممكن بود. هنوز اهميتبی

رفتن، تبریک گفتن و شركت توى جشن و سرور 

كردم. دلم پيش مامان و ازدواج پدرم دل دل می

حرفاش جا مونده بود و غصه رفتنش این دل بيچاره رو 

بلند شدم و عزم حركت كردم كه كرد. بيشتر مچاله می

ها نشسته بود و تر روی پلهای كه پایينبا دیدن غریبه

متوقف شدم.  سرش خيلی پایين پشتش به من بود 

دونم داد. نمیتر نشون میهاش رو پهنبود و این شونه

چرا، اما ساكن و ساكت چند ثانيه نگاهش كردم با 
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ه خودم فكر كردم توی وجود یه نفر چی هست ك

 تونه اینطور توی خودش حبسش كنه؟!می

های جدید توی كه مجبورم با آدمهمين اول راه از این

 كالم شم معذب ميشم!نى آشنا و هماین مهمو

تر اون حجم انسانی رو گردن كشيدم تا یكم دقيق

رصد كنم، اما باز هم نشد صورتش رو ببينم. ناچار به 

ردم و همون اندك نمایی كه ازش داشتم بسنده ك

تونه سریع نتيجه گرفتم این مرد با این تيپ ساده نمی

 اشه!یكی از همكارهای با پرستيژ بابا و نيال ب

كشيد. انگار یهو عميق و یجور عجيب نفس می

های عميق خاموش ميشد و هاش وسط اون نفسریه

كرد. وقتی بلند بعد با یه آه غليظ دوباره نفس آزاد می

اختيار عقب رفتم. د پله بیشد من هم بلند شدم و چن

اما اون متوجه حضورم نشده بود، شایدم شده بود اما 
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ت سرش رو نگاه نكرد، تا لحظه اهميتی نداد و اصال پش

آخر خروجش از ساختمون نگاهش كردم. قدش بلند 

بود اما انگار شونه هاش داد ميزد این آدم خسته است! 

 مثل من كه خستگی  روحم اون شب لحظه به لحظه

بيشتر ميشد. مثل وقتی كه بابا توی آغوشش فشارم 

دونستم شدم. خوب میداد و توی خودم جمع میمی

ل هم كه از این شب بگذره، درد آغوش محكم صد سا

 بابا از فرط شادی از یادم نميره.

رسيدم كه وقتی به نيال از سر دونم چطور بنظر مینمی

ابرو شونه بابا نگاه كردم با شماتت برام چشم و 

 انداخت.

 از بابا فاصله گرفتم و لبخندم چقدر مصلحتی بود!

 

 خوشبخت باشيد. -
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زدن. لبخند بابا رو فریاد می وار دردهام كولیچشم

كمی رنگ باخت و لبخند من گس شد وقتی فقط یه 

 لحظه از دلم گذشت كه اون هم حق داره!

* 

 یادم مياد جایی خوندم...

ق بين شوق و اشتياق ))از ابوعلی دقاق پرسيدند: فر

 چيست؟ 

گفت: آتش شوق به دیدار فرو نشيند اما اشتياق زیاده 

 شود.((

های اشتياق به همه روزهای زندگی نكرده، شبمن 

های سرد نشده حين صحبت، آروم نگرفته، چای

های تلنبار شده و خاك گرفته و آرامش رو توی عشق

 های بابا دیدم.چشم
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كف دستم گذاشتم و در  دونى، حاال كه قلبم رومی

كنم همه وجودم گره خوردن ت رو نوازش میهخون

 طلبه...شوقم به اشتياق رو می

* 

ترها خوب یادمه اون شب یه صندلی دور از جوون

گوشه باغ واسه خودم پيدا كردم و نشستم. نگاهم رو 

دوخته بودم به پنجره اتاق نعيما و مطمئن بودم اونم 

 كنه.ره امشب رو تماشا مییواشكی از گوشه پرده دا

ترین شب زندگی ما بود. شب نورانی بابام شاید تاریک

ت برم توی اتاقش، بغلش كنم یا سرم رو خواسدلم می

 بذارم روی پاهای هميشه اسير ویلچرش و زار بزنم!

خواست ازش بخوام واسم ساز بزنه و یكم دلم می

 بخونه.
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چه عذاب  خواست اونم گریه كنه، اونم بگه كهدلم می

نفر دیگه جاش توی  بدتریه بعد رفتن مامان، حاال یه

 باشه.خونمون و كنار بابامون 

اما این بچه برعكس من عادت نداره زیاد دردهاش رو 

دونستم بيشتر از همه ما داد بزنه، برای همين می

خواست منم روی كشيد. این بار دلم میداشت درد می

كرد و صرار نمیویلچر بودم و عمه به خاطر همين ا

 كرد توی جمع باشم.مجبورم نمی

قطره بچكه، با چشمام پر شد اما وقتی قراربود اولين 

بابا چشم تو چشم شدم. از همون فاصله دور هم 

متوجه حالم شده و بين اون همه آدم حواسش به من 

 خواستم الكی ادای حال خوب در بيارم.بود. دیگه نمی
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ها و مادرم ادای زوج همه سال كه پدر ومگه از این

های خوشبخت رو در آورده بودن چی نصيبمون هخانواد

 شد؟

هام یكی یكی روی پایين انداختم و اشکسرم رو 

 دامن پيراهنم چكيد...

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 ده#

 

كه دیدم بابا از جمع دوست و همكارهاش، همين

متم اومد الخصوص از كنار دكتر شافع جدا شد و سعلی
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تونستم با بلند شدم. بلند شدم و تا جایی كه می

رار كردم؛ مثل سرعت سمت دیگه باغ رفتم. ف

م كم ميشد، مثل نوجوونيم وقتی هام وقتى نمرهبچگی

اومدم خونه، و مثل انصراف از دانشگاه دولتی و دیر می

 رشته ميكروبيولوژی!

زدم و دیگه بابا رو پشت سرم احساس نفس نفس می 

يال های مراسم. نكردم. رسيده بودم به جمع جووننمی

گرفته بودن و همه و شایلی، مثل هميشه جمع رو دست 

ها بود؛ سمت متانت و فرهيختگی و ها معطوف اونتوجه

علم خواهرم! و زیبایی و استایل و كالس 

 دخترعموجانم!

شایلی حتی سيگار كشيدنش هم خاص بود! یه سيگار 

های جور بين انگشتزك رو یهبلند و كشيده و نا

قرمزش رو زمان نوشيدنی ظریفش گرفته بود و هم
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خواست همون لحظه چرخوند كه دلم مییتوی جام م

دوربينم رو بيارم و ازش یه عكس بگيرم. كال عادت 

هوا كلی عكس دیدم بیداشتم هر وقت شایلی رو می

ازش بگيرم، هربار هم با همون خنده شيک و جذابش 

 گفت:زد و میپلک مي

 

كنم به گيری حس مینورا! هربار ازم عكس می -

ام! لعنتی تو عكاس چشمت شبيه یه جونور خاصی

 محيط زیستی!

 

دوستش داشتم. بچه كه بودم شایلی چند سال ازم 

تر، همدم خوبی واسم بود. برعكس نيال اهل بزرگ

جورایی از نيال واسم گيری نبود. یهنصيحت و سخت

ینقد دوستش داشتم كه هر بار از این خواهرتر بود ا
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های جدید و خاصش لذت همه زیبایی و استایل

 دم.برمی

هاش كوتاه كرده شب موهاش رو تا پایين گوشاون

بود، با یه رنگ خاص جدید، كه من حتی اسمش رو هم 

دونستم! تابی هم كه به موهاش داده بود رنگ نمی

 كرد.تر میموهاش رو خوشگل

پيچيده با یكی از ه بحث فلسفی نيال مشغول ی

آورد، پسرهای جمع بود. پسر مدام عينكش رو در می

كشيد و داد، نفس عميق میهاش رو فشار میچشم

كرد خواهرم رو متقاعد كنه، اما مشخص بود سعی می

 كه ناموفقه!

شایلی كه چشمش به من افتاد با لبخند به صندلی 

ستش رو كنارش اشاره كرد. آروم كنارش خزیدم. د

 م رو بوسيد.دور گردنم انداخت و گونه
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 :ش گذاشتم و آروم گفتمسرم رو روی شونه

 

عمه بهم گفته بود احتمال زیاد امشب پروازت  -

 نرسه.

همه حال خيلی خوشحالم اینجایی شایلی...وسط این

 بد!

 

 سنگينی نگاه دلسوزش رو حس كردم وقتی گفت:

 

 هنوز كنار نيومدی؟! -

 

 لی سخته!ار گذاشته شدن خيكنار اومدن با كن -
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چرخه. اما در میدونستم توی فكرش هزارتا حرف می

 نهایت دستم رو گرفت و فقط یه جمله گفت:

 

 كنم نورا.دركت می -

 

دونه وقتی یكی غم داره، وقتی یكی و فقط خدا می

ست، چقد احتياج داره یكی بهش این جمله رو آزرده

ت راه حلی بده، بگه! الزم نيست كاری كنه، الزم نيس

الزم نيست نصيحت كنه، الزم نيست بگه این كه 

كه دستت تر زیاده! همينبدبخت مشكلی نيست، از تو

كنم انگار یه خروار از روبگيره و بگه دركت می

 كشه بيرون.های آتيش وجود آدم رو میهيزم
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های این جمع سمت منه، وقتی متوجه شدم بيشتر نگاه

تر كم رسمیبرداشتم و یهسرم رو از شونه شایلی 

ی اگه نشستم. من عادت ندارم به نگاه و توجه بقيه، حت

 یه وقتایی از فقدانش غمگين بشم!

چشمم به یه غریبه افتاد كه واسم تا یه حدی آشنا بود. 

ها و رنگ پيراهن ساده طوسيش كه از سرشونه

آستينش رو تا زده بود شناختمش، همون مرد كه چند 

ها نشسته بود! توی جمع بود اما ن پلهدقيقه پيش پایي

بود و باز  انگار اصال اینجا نبود! لبه پنجره نشسته

دونم سرش پایين بود. موهاش خيلی كوتاه بود، اما نمی

طور ش توی شب اینچرا و چطوری پوست تقریبا تيره

 برق ميزد!

 

* 
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 یازده#

 

توی كوچه مياد. از همينجا  یه نوای دلچسب از یه خونه

های این كوچه، هميدم وجود و حضور تو مُسریه! آدمف

 كه تو رو بشناسن به تو دچارن!دون اینب

 

 ام من به روی تودل سپرده "

 "در دل من است آرزوی تو 
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هيچوقت ساز یاد نگرفتم. اما نوت به نوت شاهكارهای 

های من بود. من تو هر روز و هر هفته گوشواره

يچوقت نتونستم ساز یاد بگيرم. اما االن كه تا دیدن ه

ست، دلم بدجور هم ریتم با فاصلهتو فقط چند قدم 

 كوبه!نوای دف این آهنگ شور گرفته و می

 

 بخت آینه باشدم اگر "

 نشاندم روبروی تومی

 جان جان جان از همه جهان

 "ميكشد دلم پر به سوی تو 

 

قلب من یه جوجه ن! تا چند روز پيش ها پرندهقلب

مرد و ه ذره ذره توی خودش میگنجشک مریض بود ك
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هام براش دونم چيه، ولی دندهنميزد. اما امروز...نمیدم 

حكم قفس شده! راستی درنا رو نميشه توی قفس نگه 

دونم اسم واقعيت چيه، داشت مگه نه؟! تو آزادی! نمی

 اما درنا بهترین اسمی بود كه واست انتخاب كردن!

 

 دل به دل ز تو تا تو آمدم "

 "قبله گاه من خاك كوی تو 

 

ترسم. این شوق شدید دیدن یه غریبه مییه لحظه از 

های اما یادم مياد تو غریبه نيستی! تو نوای شب

هایی كه مامان و بابا داغ قصه و تنهایی منی. شب

های تو برام ذاشتن نوتالالیی خوندن رو روی دلم می

نشست روی ين یه برف سبک میخوند و عالالیی می

 هام!سوختگی
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 وشممن كه عاشقم مست و سرخ "

 "كشم من سبوی تو جرعه می

 

گفتی سياهی شب رو های پيانوت انگار بهم میبا قطعه

تاب بيار كه سفيدی روز توی راهه...كه هميشه اینطور 

نميمونه...كه تا این تاریكی نباشه روشنی به چشمت 

 نمياد!

كشيدی به موهام و من ه مینت انگار شونبا آرشه ویول

هام عزیزم...با همه زخممست این نوازش باورم ميشد 

 هنوزم عزیزم!

 

 گنج آرزو در دل منی "
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 گنج آرزو در دل منی

 در دلم كنم جست و جوی تو

 در دلم كنم جست و جوی تو

 جان جان جان از همه جهان

 "كشد دلم پر به سوی تو می

 

با چشم  و غریبه نيستی، نه من با چشم دل دیدمت

تر از اونن كه یه كوچيکسر! این دوتا چشم خيلی 

چيزایی رو ببينن! غریبگی و آشنایيت از دل مياد! این 

م و حاال فهمم كه عمری با خودم غریبهرو منی می

 كنم قراره كنار تو خودم رو هم ببينم!حس می
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و  قاعدههای دف دلم عين یه دسته دختر كولی، بیحلقه

، از مرقصن و بهم ميگن قراره از تو شكوفا بشآزاد می

 تو آزاد بشم!

بوسه و فقط چند سر انگشتم دكمه آیفون قدیمی رو می

 ست تا تو...قدم فاصله

 فقط چند قدم!

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 دوازده#
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هاى اون پنجشنبه شب ها به كنار! ثانيهقيقهساعت و د

گرفتن تا بگذرن. كندن و جون از آدم میهم جون می

كردم توی یه آكواریوم تک نفره حبس شدم، حس می

زنم اما توی آب كسی صدام دارم خفه ميشم و داد می

بينن، كواریوم من رو نمیهای بيرون آشنوه. آدمرو نمی

فهمن چطور دارم جون بينن اصال نمییا اگه می

 كنم!می

ای كه شایلى واسه جواب دادن همون چند دقيقه

ها واسم از تلفنش رفته داخل ویال، جمع و تحمل آدم

چرخوندم، با تر شد. هر طرف كه سر میقبل سخت

شدم به امشب! به دختر دكتر نگاه یه نفر منگنه می

كوش و نابغه و اهرخ فرهمند، به خواهر نيالى سختش

ه فن حریفم! به هيچی خودم! به یه دانشجوى هم
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انصرافی دوربين به دست به قول بابا دنبال جک و 

 جونور!

همه هيچی، دوباره نگاهم كش اومد و چسبيد مابين این

سمت غریبه كه انگار اونم انتخابش هيچی بودن بود. 

كرد. زد، حتی نگاه هم نمینمی زد، لبخند همحرف نمی

ار خاموش دستشه و یه جور گنگ دیدم كه یه سيگمی

گرده. همون لحظه شایلی از ویال و كالفه جيباش رو می

خارج شد. هنوز مشغول حرف زدن بود و یه سيگار 

گوشه لبش. از كنارش كه رد شد یكم توقف كرد و 

های شخص پشت همونطور كه هنوز داشت به صحبت

داد، گوشی رو بين سر و گردنش نگه گوش میخط 

شد، سيگار رو از دست غریبه گرفت و با داشت، خم 

آتيش سيگار خودش یه جور جذاب روشنش كرد و با 

یه لبخند سيگار رو بهش برگردوند. حاال مطمئنم این 
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غریبه با شایلی آشناست، واگرنه دخترعموجان من 

 نداره!عادت به اسراف محبت برای مردهای غریبه 

اسم ها زیر لب دونم یهو چرا مثل برق گرفتهنمی

مهرداد رو گفتم و چشمام دنبال چشماش گشت. اما 

وقتی دیدم توی جمع نيست، خوشحال شدم كه نبوده 

دونستن مهرداد، پسر این صحنه رو ندیده. همه می

های چندین و چند ساله دكتر زرندى، از دوست

ر و شيفته شایليه و خانوادگيمون، خيلی ساله در به د

لی وجود نداره. با هيچ ميل و رغبتی هم از طرف شای

خودم فكر كردم یعنی شایلی امشب با دوست پسرش 

اومده كه تير خالص رو به مهرداد بينوا بزنه و واسه 

 هميشه پرونده این خواستگاری رو تموم كنه؟

تر از تر غریبه رو برانداز كرد. سادههام وسواسچشم

بود كه باورم بشه انتخاب شایليه! اما بود!  اون چيزی
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مينان رو اون لبخند شایلی و اون نگاه خالی این اط

غریبه كه با دیدن شایلی هویت گرفت بهم داد. دلم 

خواست سر در بيارم كه شایلی، سرمشق من توی می

زندگی كه هيچوقت نتونستم از روش خوش خط 

داد همه بنویسم چی توی این آدم كشف كرده و به مهر

 چی تموم ترجيحش داده!

بيه...انگار ارتباطش با فضا و ای كه آدم عجيغریبه

ست. مثل ها قطعه، انگار مدام در حال مكاشفهآدم

همون لحظه كه حين سيگار كشيدن، گير داده بود به 

یه قطره شربتی كه روی شلوارش ریخته بود و مدام و 

 د.كشيریتميک دستمال كاغذی رو روی شلوارش می

قد و هيكلش خوب بود، اما تيپش و صورتش و موهاش 

اصال با استانداردهای توی ذهن شایلی كه هميشه با 

 گفت مطابقت نداشت.شوق ازش می
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اینقد توی فكر فرو رفته بودم كه اصال متوجه حضور 

نيال نشدم. آروم به پهلوم زد و با یه صداى پر از 

 سرزنش گفت:

 

 مردم!زنی به طوری زل میچيه اون -

 

وع باز درس اخالق و كالس با كالس بودن نيال شر

شده بود! نگاهم رو از غریبه برداشتم و تحویل نيال 

 دادم.

 

 چرا اینقد به من گير ميدی؟ -
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كالفه سر تكون داد بعد با یه لبخند مصنوعی برای 

پنهون كردن بحث بينمون از بقيه، مشغول مرتب كردن 

 یقه پيراهنم شد.

 

الزم نباشه كسی  ه جوری باش كهیه كاری كن، ی -

 بهت گير بده.

 

خواست این ژست خودم رو عقب كشيدم. دلم نمی

 مادر مهربونش رو بقيه ببينن.

 

كنی. االنم من هر طوری باشم تو یه گيری پيدا می -

دین برم پيش اگه رفع تكليف شد و اجازه می

 نعيما! 
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هر وقت حرف داداش كوچولومون ميشه بيشتر از هر 

شيم و از نظر حسی كامال یكی بهم نزدیک می وقتی

شيم. خواهر خواهره دیگه! فرق نداره نيالی عاقل و مي

 موفق باشه یا نورای سر به هوا!

 آه كشيد.

 

رفتم بهش سر زدم. این بچه خيلی خودخوری  -

 كنه.می

 

 پرسم:لرزه وقتی میگيره و صدام میبغضم می
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ش كمک دونی چرا به مامان واسه رفتنتو كه می -

 وم نمياره!دیگه دوكردی؟ نيال به خدا نعيما بفهمه 

گير شد. بعد خبر بعد طالق مامان اینا كم حرف و گوشه

ازدواج بابا ساز و خوندن كه تنها عشقش بود رو 

خواد دونه بفهمه مامان میگذاشت كنار. فقط خدا می

 بره چه بالیی سرش مياد!

 

یهو وسط حرف توی دهن نيال موند وقتی سرِ سعيد 

 سرهامون ظاهر شد 

 

 فتبارك اهلل احسن الخالقين!  -

 های خوشگلی دارم!چه دختردایی 
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پرونی و نگاه شيطون این منبع انرژی لبخندم به مزه

اراده بود. نيال سيلی آروم و مصلحتی به سعيد زد و بی

 گفت:

 

كه افتخار كدوم جنس لطيفی دور و بر ماست  -

 دادی بيای سمتمون؟

 

 گوش باز شد با تاسف سر تكون دادم.تا بنا نيشش كه

 

 منو باش چه خوش خيالم آقا با معرفت شده! -

 

 سرتاپامو نگاه كرد و ابرویی باال انداخت.
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شما اگه افتخار بدی دو دقيقه اخماتو باز كنی ما رو  -

بينی خانم! كی بود همچين از راه نرسيده هم می

 رفت بست نشست ته باغ!

 

 درنا _آوای#

 یلخانی ا_زینب#

 سيزده#

 

نگاه پر از حرف و سرزنش نيال هنوز روم ننشسته بود 

 كه شونه جفتمون رو گرفت و تو گوشمون پچ پچ كرد.
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ها رو كنار بذارید و هر حاال هر چی! بياید خصومت -

چی آمار از كيس موقعيت ساعت نه دارید رو 

 بریزید وسط!

 

دهی هميشگی خندمون گرفت و ن از این آدرسجفتمو

تر همون سمت نگاه مثال نامحسوسی انداختيم. دخ به

كم سن و سال و خوش و آب و رنگی رو هدف گرفته 

 بود این خوش سليقه خوش اشتها!

 شونه باال انداختم و گفتم:

 

 شناسم اما رو دل نكنی!من كه نمی -
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خنده  نيال دست جلوی دهنش گذاشت تا این مدل زیر

يد هم با اخم زدنش آسيبی به پرستيژش وارد نكنه. سع

 د.ای آروم هولم داو حرص بچگانه

 

 از اول هم دوستت نداشتم دختره زهرمار! -

 

حرف پر از شوخی این همبازی قدیمی رو به دل 

 نگرفتم و دستم رو دور بازوش حلقه كردم.

 

نه آخه جون من خوب نگاه كن! وجنتاتش از  -

ش از كله كچل تو زنه حال و آیندهمیهمينجا داد 

سوز شده رو چه به این ه! تو نيمتردرخشان

 ها!حرف
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 چپ چپ نگاهم كرد و جواب داد:

 

م گفتم و من و این خانم زیبا االن كه رفتم به ننه -

رو مثل موهای خودش بهم پيچيد و تافت زد و 

ت ها بست دماغ سوختهعقدمون رو توی آسمون

 رو خریدارم!

 

 از تاه زبون برام درآورد كه با جيغ و حرص خفه نيالكو

هام كه گونهبقيه هنرنمایيش كوتاه اومد. دستم رو روی 

از خنده زیاد درد گرفته بود گذاشته بودم كه با نگاه 

هام یادم م دوباره دلخوریعميق و خيره نيال به خنده

ای كردم. افتاد و بدون حرف عزم رفتن به سمت دیگه
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قدم بيشتر فاصله نگرفته بودم كه انگشتاش هنوز چند 

 اعدم حلقه شد و با صدای آرومی توضيح داد.دور س

 

تونستم جلوی رفتن مامان رو كنی میتو فكر می -

خواستم حاال كه مطمئنم بگيرم؟ من فقط می

تصميمش واسه رفتن جدیه كمكش كنم و یه باری 

 از دوشش بردارم.

 

م قل زد. با نوك هانگاهش كردم و باز درد توی چشم

رد و تمام انگشت اشک گوشه چشمم رو پاك ك

 چشماش شد تمنا وقتی گفت:
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نورا گریه نكن! یه امشب بذار بابا به جای همه  -

هایی كه زندگی نكرده، به جای همه ما كه سال

 زندگی نكردیم زندگی كنه.

 

های تراس بابا رو تماشا سر برگردوندم و از بين نرده

ر شافع نشسته بود و یه طوری كردم كه كنار دكت

های اون زن گذاشته بود كه انگار دستش رو روی شونه

گاه ودش و همه دنيا بگه من یه تكيهخواست به خمی

 محكم پيدا كردم!

 تلخ خندیدم.

 

 بابا رو ببين چطور بهش تكيه كرده! -
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 مونه.مطمئنم حرف نيال برای هميشه توی ذهنم می

 

با نياز داشت یكی كنم بامن برعكس تو فكر می -

 بهش تكيه كنه.

 

رو سمت شونه بابا خم تر شافع سرش همون لحظه دك

و دقایق طوالنی سرش همونجا جا خوش كرد. چشمام 

تاب نياوردن رو برگردونم. اما متوجه شدم غریبه هم 

همزمان یه مدل خاصی مشغول تماشای بابا و دكتر 

 شافع بود. آروم توی گوشه نيال گفتم:

 

انگار واسه دوست پسر شایلی عشق پيری بابامون  -

 به!و زنش عجي
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 نيال خندید و گفت:

 

 خوب زن بابامون، مادرشه! -

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهارده#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj94xxsHg
https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj94xxsHg


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ر غریبه رو یه طور دیگه نگاه كردم، یه طور این با

م و حسم باهاش موازی شد و با خودم موازی! نگاه

اره كه مادرش رو اینطور كنار یه كردم چه حالی دفكر 

بينه. اما خط نگاهش كه شكست و مرد غریبه می

آسمون رو نشونه گرفت دیگه حس نكردم زاویه 

شب هيچ دیدمون یكی باشه. آدم عجيبيه! توی آسمون 

 ای نبود، حتی ابر هم نبود! ماه هم یه سمتستاره

ای از اون قسمت بود كه اون طور بهش زل زده دیگه

خسته شدم از توجه به این آدم و بازم دلم پر زد بود! 

 سمت طبقه دوم ویال و اتاق برادرم.

عمه شهناز چند دقيقه بود برای سرك كشيدن اومده 

ون مدل گردن ترها. از اتوی تراس قاطی جوون

و  كشيدنش حس كردم سعيد خبردارش كرده كه بياد

به قول خود عمه رَب و ربع دختر مورد پسند ته 

 رو در بياره! تغاریش
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كردم چقدر فرق هست بين همين كه داشتم فكر می

سعيد و برادر بزرگش، یک مرتبه اینقد دلم واسه 

سيامک عزیزم تنگ شد كه با یه لبخند آه كشيدم. 

قط عزیز من نيست، عزیز قلب هر كيه كه سيامک ف

كل فاميل! عزیز شاگرداش! عزیز شناسدش، عزیز می

بار فقط دیده تی یهمخاطباش! عزیز هركی كه ح

 باشدش!

حتی دلتنگی واسه این آدم هم اینقد شيرینه كه آدم با 

كشه! با خودم فكر كردم یعنی االن لبخند آه می

كجاست؟ نشسته روی تنها كاناپه خونه مركز شهرش 

كنه؟ میروبروی كتابخونه بزرگش و به گلدوناش نگاه 

 خونه؟ یا داره كتاب می

شاید هم مشغول نوشتن رمان جدیدشه...چقد دنيای 

مک دور بود از مادرش. دلم برای عمه هم سيا
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سوخت كه هنوز اميد داشت بتونه این پسر پنجاه می

ش رو راضی كنه طبق ميل مادرش تن به ازدواج ساله

 بده.

خورن. همه فكر همه برای تنهایی سيامک غصه می

ده كنن این آدم این همه سال چطور تنها زندگی كریم

واسش خوشحالم. و تصميم داره زندگی كنه، اما من 

دونم آسمون پرواز این پرنده همين واژه من می

ها مثل ها واسه سيامک و شبيه سيامکتنهایيه! آدم

 های قفسن، قفس ميشن واسشون...ميله

 تصميم گرفتم توی اولين فرصت بهش زنگ بزنم.

مش سيامک نه فقط حرفاش، كه حتی سكوتش هم آرا

ن با اون نگاه پاشيدی و اوبود! وقتی جلوش از هم می

مهربونش حریر هزارتيكه شده روح و روانت رو وجب 

 ميكرد و ميگفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

  "نورا تو واقعا حالت بده!  "

 

هزار برابر بيشتر از انكار و اصرار بقيه به قوی بودن 

اش رو بشنوم و اون تایيد كنه ارزید. نياز داشت صدمی

و حالم بده تا من سپر بندازم و این جنگ با خودم ر

 م كنم...تا بپذیرم...تمو

عمه حسابی خوشحال بود، معلوم بود ظاهر دختر 

دیدم كه داره از نيال در واسش مقبول واقع شده. می

كنه. نيال حرص خورد و لب گاز موردش سوال می

 گرفت و گفت:

 

كنم دختر حس میشناسم، نمی عمه جان! منم -

یكی از همكارهای دانشگاه بابا باشه. لطفا! 
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كنم نری حرفی بزنی! كنم! تمنا میخواهش می

 ها تموم شده! سبک این مدل خواستگاری

 

م گرفت و با خودم فكر كردم اگه نيال بفهمه عمه خنده

خودش رو واسه پسر دكتر شافع لقمه گرفته چه حسی 

اره پسرِ زن داداش ال عمه خبر دكنه! اصا میپيد

ش شایلی جانه؟ اوه جدیدش، دوست پسر برادرزاده

چقد همه چيز به طور مسخره ای پيچيده شد! 

مخصوصا آهنگ شادی كه با حال اون شبم عجيب 

ناهمگون بود! وقتی همه اون طور خوشحال شروع 

كردن به رقصيدن حس كردم دارن روی قبر قلب مادر 

اون زندگی جایی بود  ن! اون باغ وكنایكوبی میمن پ

 كه مادر من توش مُرد!!
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پانزده#

 

حالم بد شد و حس كردم اگه از این هوای آزاد سمت 

م فرار نكنم خفه ميشم! اتاق كوچيک و در بسته

خواستم برم كه باز اون گرفتگی عضالت مسخره می

گين ستون بتنی سنشبيه دو تا  اومد سراغم. پاهام رو

حس كردم، تازه به حال قلبم دچار شده بود! ناچار لب 

های تراس نشستم و شروع كردم ماساژ دادن پله

ها رو پاهام. فقط صدا بود و نور! اما همين كه آدم

دیدم واسم كافی بود. زیر نور پروژكتور زرد یه نمی

سایه باال سرم حس كردم و یه سنگينی خاص! 

ردن و كمرم هم انگار دم اما حتی گخواستم برگرمی
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داد. شاید هم این هرم گرفته بود و من رو یاری نمی

حضور غریبه رخوت انداخته بود به جونم! سایه انگار 

العاده تر اومد و یه عطر فوقمتوجه حالم شد كه پایين

خاص و شيک توی مشامم پيچيد. من عطرهارو 

آخر دنيا اون لحظه تا دونستم از شناسم اما مینمی

تر اومد و ميشه. پایين "عطر سایه"این عطر برام  اسم

 برق یه جفت كفش مردونه الكچرى چشمم رو زد.

یه پله باالتر از من نشست و پاهاش كنارم قرار گرفت. 

اینقد خط اتوی شلوار مشكيش صاف و تيز بود كه 

احساس كردم ميشه باهاش سر برید! از این تشبيه 

، اما ترسم وقتی و هم ترسيدم م گرفتخنده خودم هم

 بيشتر شد كه سوالِ
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شما باید دختر كوچيک دكتر فرهمند باشيد، نورا؟!  -

 درسته؟

 

رو با صدای عجيب و جذابش شنيدم. هر طوری كه بود 

سر چرخوندم تا صاحب این صدای نافذ رو ببينم. این 

شناختم! جوون نبود اما مسن هم آدم اتوكشيده رو نمی

خواست از چيزی ی میشایلی كه وقتبود. به قول ن

منم  "عجب چشم نوازه"گفت نهایت تعریف رو كنه می

حس كردم این آدم دیگه زیادی چشم نوازه! نه فقط 

 چشم و نگاهم رو، كه همه وجودم رو نوازش ميداد!

العاده موهای پر پشت و صاف و براقش رو یه جور فوق

و با های مشكيش ر منظم باال زده و انگار برق چشم

ت كرده بود. لبخند كمرنگ و هرچند كفشاش س

صميميش با نگاه سردش نميخوند، اما همين تناقض 
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هم حتی جذاب بود. اصال این آدم طوری بود كه نميشد 

 جذابيتش رو ندید و نخواست!!!

هر چقدر تمام تنم سر بود، اما انگار دلم شده بود 

ه! با خودم دشت زیر پای یه گله اسب وحشی و سيا

امشب از این همه پارادوكس درونی و  كر كردم اگه ف

 ميرم!بيرونی جون سالم به در ببرم دیگه هيچوقت نمی

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شانزده#
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ادم بياد چى شد و چقد كنم كه یمی هرچه قدر سعی

طول كشيد كه اینقدر اون آدم رو به خودم نزدیک حس 

 كردم، موفق نميشم!

 بعدتر فهميدم هنرش و استعدادش همينه! 

ها و حتی ها رو زود بلد ميشد، زود كوچه پس كوچهآدم

كرد، زود های وجود هر كس رو كشف میبستبن

يد، زود رد كشهر كس رو میكروكی ضعف و قوت 

 ها...موند توی قدم به قدم خاطرهاش جا میپاه

فهميده بود این گرفتگی پاها از دل گرفتگيه و عجيب 

بلد بود گره به گره دلم رو با حوصله باز كنه! بين اون 

خواست كه همه نور و رنگ، روحم فقط یه سایه می

تيم زیرش پناه بگيرم و وقتی به خودم اومدم كه داش

كردیم. با دو تا یه بازی میور پروژكتور ساباهم زیر ن
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دستش روی دیوار پشت ویال سایه یه گربه درست 

 م گرفت و گفتم:كرد، منم خنده

 

اونی كه شما رو فرستاده حال من رو خوب كنی  -

فكر كنم یادش رفته سنم رو بگه. این بازیا واسه 

 بچه های زیر ده سال هيجان داره.

 

 فت:رد و با خنده گیه گرگ درست ك این بار طرح

 

 واسه من كه توی چهل و پنج سالگی هنوز جذابه. -

 

كردم داره باهام شوخی بهت زده شده بودم. فكر می

كنه. گردن كشيدم تا صورتش رو مستقيم و می
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تر نگاه كنم. نه خبر از یه موی سفيد روی سرش واضح

های گرد بود نه یه چروك روی پوستش! از چشم

 م.كنه چی فكر میم فهميد دارم بشده

 

تونی از سيامک بپرسی تا تایيد كنى میباور نمی -

 كنه!

 

 تعجبم چند برابر شد.

 

شناسيدش؟؟ شما كه كه گفتيد سيامک؟! می -

 همكار و دوست پدرم هستيد!
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بلند شد، خاك شلوارش رو با یه وسواس خاص نگاه 

 كرد و تكوند.

 

همكار تونم هم دوست سيامک باشم هم نمی -

 پدرت؟!

 

كه ازم چيزی بپرسه و در كمال احترام و بعد بدون  این

دستم رو گرفت و بدون حرف مجبورم كرد كه از جا 

خواست بگه وقت برگشتن به دنيای بلند شم. انگار می

 واقعيه!

دكتر حميد زندوكيلی! مردی كه از لحظه اول حضورش 

توی زندگيم یه جوری درك و كشفم كرد كه پر از 

كردم تا به این یودم مدام فكر مجان شدم و با خهي

سن كسی نتونسته من رو این طور بفهمه و قطعا هم 
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تونه! من توی همون اولين دیدار یه دیگه كسی نمی

جور عجيبی به بودنش، به حضورش معتاد شدم. 

كه تازه فهميده بودم این جناب دكتر، مخصوصا این

شی ازش همون حميدیه كه سيامک هميشه با سرخو

مكالسی دوران شيرین كرد، هوصفش میصحبت و 

ای كه از دانشگاهش! هميشه اول و آخر هر خاطره

دوران تحصيل و زندگيش توی اهواز داشت اسم حميد 

 بود.

دونستم عكسی ازش تا به حال ندیده بودم. فقط می

ها برای ادامه تحصيل به آمریكا مهاجرت همون سال

 كرد و همون جا ساكن شد.

بودم كه حميد  از سيامک شنيدهه چند باری هم ی

خواد بياد ایران و هربار با كلی ذوق بساط پذیرایی می

كرد، اما هيچوقت نشده بود كه از رفيقش رو فراهم می
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ببينمش. توی تصوراتم رفيق سيامک باید از نظر 

بود! یه آدم حدودا ظاهری و سنی خوب شبيهش می

ی جلوی كم هم موهایه پوش و رها كهپنجاه ساله ساده

ی شده، اما به جاش نگاهش پر از تجربه و سرش خال

 مهربونيه.

م گرفت و با خودم فكر كردم عمه حتما این ميرزا خنده

پوش و خوش قيافه رو تا حاال بارها شم خوششم

دیده، چرا واسه شایلی و نيال تا حاال تصميماتی در 

 مورد این آدم نگرفته؟؟

سر كبریت كشيده  توی ذهنم، مثل گوگردبعد یه سوال 

روی چشمام و جرقه و آتيش شد سمت انگشت شد 

 ش!حلقه

 

 "نكنه طرف اصال زن داره؟"
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ای توی دستش نبود و تا اون روز هم كسی از حلقه

سيامک در مورد زن گرفتن دوست صميميش نشنيده 

 بود!

ای كه یه لحظه از خودم بدم اومد، از اون نفس آسوده

كه هميشه در مورد ميترا اختيار كشيدم و از اینبی

 گفتم:كردم و میگالیه می

 

بينه اولين یعنی هر جنس مذكری رو كه می -

 ش اینه كه بفهمه زن داره یا نه!دغدغه

 

آخ ميترا! حتی اون شب هم توی مهمونی، وقتی با اون 

های شبيه جارو دیدمش قضاوتش كردم مژه مصنوعی

 و گفتم:
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ست واگرنه با شكر امشب سيامک اینجا ني خدا رو -

 كرد!هاش مرد بيچاره رو دیوونه میادا و دلبری

 

سعيد هم خندیده بود و همونطور كه طبق عادت بچگی 

 كشيد گفت:تا به االن بينيم رو می

 

رو، ببين انقد سبک سنگين نكن این زن بيچاره -

خدا كی بزنه پس سرت خودتم واس یكی اینجور 

 بخندیم بهت.له له بزنی 

 

و من هم بلند شدم و همراه تر شده بود موزیک آروم

دكتر سمت جمع برگشتم. باید اعتراف كنم حتی قدم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برداشتن كنارش هم مثل عطرش شيک و خواستنی 

 بود!

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفده#

 

اون لحظه كه دوشادوشش وارد تراس شدم هيچوقت 

كنم كه چطور وش نمیتيزی نگاه معنادار عمه رو فرام

فهميدم بازم كه معنيش رو ال اشاره زد و من با اینبه ني

 حس كردم نفهميدم!

نگاه ميترا هم دست كمی از عمه نداشت. البته هميشه 

همينطور بوده. در مواجهه با یه مرد جدید توی جمع، 
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كنه! اصال علت مثل یه عقاب یهو پنجه هاش رو باز می

ها همينه، واگرنه مونیحضور اصليش توی همه مه

اید توی جشن ست صميمی مادرم برای چی بدو

كرد و اینقدر به عروسی شوهر دوستش شركت می

رسيد؟! اونم به سبک خودش!  به خودش از خودش می

سر تا پا نگين و گل و چيزهای براق وصل كرده بود و 

های پشت چشمش از نور پروژكتورها اكليل سایه

 .اومدبيشتر به چشم می

 تر شد ویكم جمع صميمی حدسم درست بود، وقتی كه

مقدمه دكتر یخ همه باز شد و مشغول صحبت شدن بی

 رو مخاطب قرار داد و گفت:

 

 شما باید سياسی باشيد درسته؟ -
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ش یه مرتبه همه ساكت پردهاز این سوال زشت و بی

شدن و جا خوردن. دیدم كه نيال چقدر حرص خورد، اما 

ند یه كهمونطور كه در آرامش ميوه پوست میدكتر 

 ش كرد و گفت:لبخند مرموز و ناب چاشنی صورت

 

 این روزها كی سياسی نيست؟ -

 

خواست وقتی ميترا قصد كوتاه اومدن نداشت و دلم می

موبایلش رو كه به قابش یه گل پر از نگين وصل كرده 

بود رو تكون ميداد و با عشوه حرف ميزد، توی حلقش 

 نم بلكه ساكت شه.فرو ك
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ی توی اینستا ه هيچ صفحه و پيجنه منظورم اینه ك -

و فيس بوك ندارید. یه جورایی آدم سيكرتی 

 هستين.

 

ها رو برش زد، چنگال رو داخلش دكتر با آرامش ميوه

داد چنگال رو فرو برد و همونطور كه جواب ميترا رو می

 سمتم گرفت.

 

 تونه دليل خوبی باشه!می -

 

گفتم طعم اون توجهش و برش اگه میدروغ نبود 

اون شب از های بی كه بهم داد، كنار تمام تلخیسي

كردن هم قندی كه اون لحظه توی دلم آب می

 تر بود!شيرین
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شایلی هم كه مشخص بود به شدت از ميترا عصبيه و 

 كنه با سوالِ داره خودش رو كنترل می

 

ميترا جان ميشه بدونم از كجا كشف كردی ایشون  -

هت به يچ صفحه و پيجی ندارن؟ حاال حسن توجه

های پيجش آدم سيامک عادتمون شده اما تو همه

 رو هم فالو كردی و زیر نظر داری؟

 

گرفت. شون یه تو دهنی محكم بهش زد. همه خنده

كم دورتر از بقيه، دست به حتی پسر دكتر شافع كه یه

 سينه لبه تراس نشسته بود هم یه مرتبه طرح یه لبخند

يد روی كمرنگ روی لباش نشست و آروم دست كش

و سریع نگاهش رو به ش رو محو كنه صورتش تا خنده

های كف تراس دوخت. انگار شایلی هم همزمان كاشی
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با من توجهش به اون بود، بلند شد و یه ظرف ميوه 

پوست كنده كه خيلی هنرمندانه چيده شده بود رو 

برداشت و با سر براش برد. اما اون فقط یه تيكه سيب 

 و زیر لب تشكر كرد.

 عمه زیر گوشم گفت:

 

 این پسره اللی چيزیه؟ -

 

نيال هم كه صدای عمه رو شنيده بود با یه لحن پر از 

 سرزنش رو به عمه گفت:

 

 جان!!!!عمه -
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 عمه سرش رو با حرص تكون داد و گفت:

 

جان راه جان عمهزنم عمهچيه تا حرف می -

 بفهمم با كی وصلت كردیم؟ندازی! نباید می

 

 ب دادم.م گرفت و جواخنده

 

 یه ذره زود شروع به تحقيق نكردی عمه؟ -

 

 نيال هم با حرص گفت:

 

ش مادر ایشون همسر برادر شماست! دیگه بقيه -

 چه ربطی به ما داره؟
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 عمه با شيطنت پشت چشم نازك كرد.

 

خدا رو چه دیدی! شاید موفق شدیم یكی از  -

شام رو ببندیم به ریش این زبون های داداترشيده

 بسته.

 

يم عمه چقدر من و شایلی و نيال رو دوست دونیهمه م

داره و نگرانمونه. اما واقعيت این بود هر بار كه این 

كرد طور و با این الفاظ در مورد ازدواجمون صحبت می

كردم كاش دوستمون نداشت، كاش نگرانمون آرزو می

رش به نيال و شایلی بود دونستم بيشتر منظونبود! می

كه اجشون گذشته، اما برای اینكه به نظرش وقت ازدو

، با خنده یواشكی به دكتر كه مشغول جو رو عوض كنم
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پایان ميترا در مورد زندگی های بیجواب دادن به سوال

 توی آمریكا بود گفتم:

 

دار، از نوع خوش سرزبونش عمه جون گزینه زبون -

 دی به اون بنده خدا؟جلوت نشسته، چرا گير دا

 ایلی جيک تو جيكن؟ دیگهبينی با شتازه مگه نمی

 اسمش رو خط بزن از ليست.

 

چپ چپ و پر از منظور سر تا پام و مخصوصا صورتم 

ساعت پيش پر دونستم چطور از یک رو كه می

 تره رو وجب كرد و گفت:نشاط

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوبه خوبه! تا یه ساعت پيش شبيه مرغ كرچ  -

گوشه چه كنم چه كنم راه انداخته بودی. عزادار یه 

تی این كت شلواریه از راه رسيد نيشت خوب از وق

پسر افسانه با شایلی فقط دوستن! دوما!  بازه! اوال!

این دكتر خوش سر زبون سن و سال باباتون رو 

 خوره!داره به درد ليست من نمی

 

دونم چرا توی سرم و شاید هم توی دلم با خودم نمی

 م:فكر كرد

 

 "خوره!به درد من چی؟ به درد من می"

 

 واژه قریب و و در عين حال غریبی!؟! چه به درد
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كسی كه به دردِ ما بخوره و هم قواره درد ما باشه، 

 ميشه درمونمون؟

 به چشماش نگاه كردم، یه مشكی براق خالص...

تونه از خودم پرسيدم این مشكی ضماد كدوم دردم می

 باشه؟

خواد خودم رو توش كه عجيب دلم میاین دریای سياه 

 رسه؟م ساحل میغرق كنم به كدو

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هجده #
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یه مرتبه تشریفاتِ مراسم تصميم عجيبی واسه حسن 

 ختام موسيقی جشن امشب گرفت!

آوای درنا! درنای آبی قشنگم! مثل هميشه نرم نرم نت 

ای كه امشب به نتش نشست روی دردام...مثل سایه

شاید عمق  هام! ناخودآگاه با خودم گفتمافتاد روی غم

این مشكی، آبی باشه كه جواب این سوالم یهو این 

 قطعه شد! 

 

ترین و شاید اصال از اونجایی كه این قطعه جزو معروف

رین قطعه كالسيک اخير ایرانی باشه، همه تمعروف

جمع تقریبا با شنيدنش مثل من به وجد اومدن و آروم 

آروم دو نفره مشغول رقصيدن شدن. حتی سعيد هم 

رقصيدن. رو دور كمر عمه حلقه كرده بود و می دستش

نيال هم دعوت رقص همون پسری كه عينک داشت و 
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رفته بود. توی فلسفه با هم كامل مخالف بودن رو پذی

شایلی سرش رو روی شونه پسر دكتر شافع گذاشته 

خورد. با خودم فكر بود و آروم توی بغلش تاب می

 كردم:

 

 "ط دوست باشن!عمرا اگه به قول عمه اینا فق"

 

و كالفگی چاشنی كنجكاویم، باعث شد شاكی بشم كه 

چطور با وجود همه نزدیكيمون، نه من هيچوقت از 

سوال كردم و نه اون هيچوقت  شایلی درباره روابطش

بود، اما  هاش بستهاهل شرح دادن چيزی بوده. چشم

كه باز بود باز هم به های شریک رقصش با اینچشم

ه بود. این آدم انگار توی زمين یا شاید زمين دوخته شد
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هم آسمون یه چيزی گم كرده بود كه هر بار این طور 

 بهشون خيره ميشد!

ورتر نشسته بود با نگاهش انگار كم از من ددكتر كه یه

كرد. به پاشنه كفشام داشت من رو به رقص دعوت می

فكر كردم، به نابلدیم توی رقص، به دستپاچگی 

كردم كه شتم به این چيزها فكر میهميشگيم...من دا

زیمبوهای ميترا كه به خودش آویزون یهو با صدای زلم

طنين خورد و كرده بود و حين رقص با دكتر تكون می

آوای درنای قشنگم رو خراب كرد به خودم اومدم. 

های طعم خرمالوی كال ته م گرفت، از اون خندهخنده

انع كردم كه باغمون. خودم رو با ترحم برای ميترا ق

كه این زن تا سن چهل و سه حسادت نكنم و این

سالگی و عالقه شدید به ازدواج هنوز موفق نشده یه 

تر باشم ، و اگه بخوام صادقمورد باب ميلش پيدا كنه

 هنوز خودش باب ميل كسی نبوده!
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های مزاحمم رو با حرص به زمين آهی كشيدم، پاشنه

تم اومده بود رد كوبيدم و دعوت سعيد رو كه به سم

 كردم.

دوباره مشغول غم و درد خودم شدم. به مامان فكر 

كه االن چه حالی داره؟ خوابه یا بيدار؟ كردم، به این

نكنه دوباره  زیاد آرام بخش خورده باشه؟ از خودم 

های مامانم، اما نااميد بودم كه نگران دوز آرامبخش

االی برای آروم كردنش هم كاری ازم بر نمياد. از ب

كردم كه چه آروم تراس بابا و دكتر شافع رو تماشا می

 رقصن و بغضم بيشتر ميشه.و عاشقانه باهم می

های مردها هم از دور د و دستحاال آوای درنا تموم ش

های مجلس باز شد، اما بغض نگاه من هنوز كمر خانم

های بابا بود كه دست دكتر شافع رو حتی یه روی دست

كرد. ميترا كه با همون چند دقيقه یدقيقه هم رها نم
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رقص آروم هم به نفس نفس افتاده بود و انگار مجبور 

 بود در مورد همه چی نظر بده گفت:

 

اگه باالخره یه روز این آهنگساز مرموز رو پيدا من  -

كنم بهش ميگم كه بابا اینقد غم چرا! یكمم شاد 

بساز. حيف این همه هنر نيست الی تاریكی غم 

 ؟ قشنگش كن بابا!پيچوندیش

 

خوام جواب بدم، اما دكتر زودتر از من دست به كار می

 ميشه.

 

 كنی غم قشنگ نيست؟چرا فكر می -
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ز این توجه مستقيم دستش رو یه جور ميترا مشعوف ا

با عشوه تاب داد و همزمان صدای چند تا دستبندی كه 

دور مچش پيچيده بود مثل ناخن كشيدن روی تخته 

 و بهم ریخت.سياه، اعصابم ر

 

اِوا! دكتر جان! از شما بعيده! مثال روانپزشک و  -

اید! معلومه كه غم قشنگ محقق و استاد برجسته

 ليه؟!نيست! این چه سوا

 

 كه سر تایيد تكون داد خطاب به جمع گفت:دكتر با این

 

كنم همه باهات موافق باشن توی این من فكر نمی -

 زمينه!
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ست اما من از این رشته توی لفافه از بقيه هم نظر خوا

وی دستش عجيب راضی بودم. با وجد و سریع كالم ت

 گفتم:

 

 لطفا از خودتون شروع كنيد. -

 

 ميگه: با یه لبخند مهربون

 

 چشم! -

 

كم به خودم گيرم تا شاید یهلپم رو از داخل گاز می

بيام و بتونم به جای این هيجان جاری شده توی تار و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. زل زد بهم و برق هاش تمركز كنمپودم روی حرف

 چشماش انگار كمی كدر شد وقتی گفت:

 

كنه، شبيه مه! همونقد ها رو قشنگ میغم آدم -

اسير و بنده غم بودن نيست! مرموز و زیبا. حرفم 

جنس اون غمی كه ميگم فرق داره، اون غمی كه از 

سر نگرانی دلتنگی و دوست داشتن یه عزیزه! 

 غمی كه باید پذیرفتش.

 مگه نه نورا؟خيلی قشنگه، 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 نوزده#
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دونم چرا حس كردم مستقيم به غم من در مورد نمی

بغضم رو این بار دوست داشتم. مامانم اشاره كرد. 

اشكم چكيد و اجازه دادم حاال كه یه نفر باالخره امشب 

و توی این جمع واقعا نگاهم كرده، اون نورای فيلسوف 

ترش شه زیر سنگينی خواهر فيلسوفدرونم رو كه همي

 له شده، حتی در حد یه جمله خودی نشون بده.

 

نگ رست، بیغم شبيه سفال حرارت ندیدهآدم بی -

 و كم مقاومت!

 

و این بار برعكس هميشه نگاه نكردم تا ببينم واكنش 

و نظر بقيه چيه. اما دیدم كه ميترا پشت چشم نازك 
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ه غم رو توصيف كرد. شایلی هم یه طور خاص و معرك

كرد و نيال هم با باور فلسفی مخصوص خودش 

موافقتش رو اعالم كرد. دكتر تک تک جمع رو نگاه 

خواست. نوبت به پسر دكتر شافع  كرد و نظرشون رو

كه رسيد، به این فكر كردم كه از اول مجلس من حتی 

صدای این آدم رو نشنيدم! پس منتظر به دهانش زل 

 زدم.

حالت كامال بیشته بود و چشماش سرش رو كج نگه دا

بود، طوری كه نميشد فهميد و حدس زد چه حسی 

 داره!

مكث با یه صدای شونه باال انداخت و بعد از چند ثانيه 

 بم و خاص، خيلی آروم گفت:
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درد قشنگه كه نهایت های مرفه بیغم واسه آدم -

غمشون فقط جدایی از دوست دختر یا دوست 

 پسرشونه! 

غم قشنگه! قشنگ نيست! ی شعار ميدن درداز سر بی

كنه و درد واقعی قشنگ نيست! زخم واقعی عفونت می

 داره!بوی گندش همه دنيا رو برمی

 

مع توی سكوت فرو ميره. با فاكتور گرفتن از ميترا به ج

العملش رو نسبت به تنها كنم تا عكسدكتر نگاه می

 نظر مخالفش ببينم. خونسرد اما متفكر چند لحظه به

كنه و سری تكون ميده كه پسر دكتر شافع نگاه می

فهمم. نگاهم رو روی پسر دكتر شافع معنيش رو نمی

لغزونم و الم جدا شده میكه باز انگار از این ع
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ترسم! من از این آدم یه مرتبه یه جور عجيب می

 ترسم!می

 

://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9https

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 بيست#

 

ها، چند ساعت از نيمه شب گذشته بود و اكثر مهمون

ترها رفته بودن. دكتر طوری با صبر و مخصوصا غریبه
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كرد و ش به هر بحثی ورود میالعادهمنطق فوق

هاش ىداد كه همه تسليم ایدئولوژش میادامه

شدن، هرچند كه گهگاه نيال بساط مخالفتش رو یه می

بود وارد یه ميدون نبرد  كرد كه انگار  قرارجور پهن می

بزرگ شه! اما تقریبا همه شيفته قدرت كالم این مرد 

شده بودن، كه عالوه بر ظاهر خاصش، تفكر خاص و 

دلنشينی هم داشت. با خودم فكر كردم كاش سيامک 

كرد. باز دم براى همه ما رونمایى میزودتر از این آ

ش دلتنگ سيامک شدم. سعيد كه مشخص بود حوصله

های عميق حسابی سر رفته مشغول بازی ثاز بح

كراش با گوشيش شده بود. آروم كنار گوشش 

 پرسيدم:

 

 سعيد! عمه با سيامک حرفش شده؟ -
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زل زده به صفحه گوشيش و سخت مشغول بازی بود. 

 رو داد. اما با خنده جوابم

 

 عمه جانت دیگه از حرفش شدن گذشته!  -

 

 تر شدم.نگرانبا این مدل جواب دادنش 

 

 به خاطر همين امشب نيومده؟ -

 

های گرد سرش رو یه مرتبه سمتم چرخوند و با چشم

 گفت:
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تا حاال كی دیدی اون پيرمرد خسته تو مجلس  -

عروسی شركت كنه؟ اون عروسی منِ بيست و 

دیگه چه برسه عروسی  هفت ساله بشه نمياد،

 ش!دایی از رده سنی خارج شده

 

 با دلخوری گفتم:

 

 يلی لوسی سعيد! فقط ازت یه سوال كردم.خ -

 

 لپم رو كشيد.

 

باشه غصه نخور باباجانت از رده خارج نشده هنوز  -

 توی خط توليده خوبه؟
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 با نگاه شاكيم خندید و شونه باال انداخت.

 

 هستخوب واسه یه سوالت هزارتا جواب  -

 كننده نيست!هيچ كدومش هم شاداب

 

 موبایلت باشه.ت توی همون بهتر تو كله -

 

 هاش داد.دار كشيد و حالت غمگين به چشمیه آه خنده

 

دیگه كجا رو نگاه كنم وقتی دلبرم رفت و دل رو با  -

 خودش برد؟
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زهرمار! باز توهم عشق زدی؟! سعيد خدایی  -

 ای چند بار عاشق ميشی؟هفته

 

 

كرد و دست كشيد روی سر كامال  رو تنگ هاشچشم

 كر گفت:كم فصاف و طاسش، بعد یه

 

 كنه.جدیدا كنتورم روزانه كار می -

 

 محكم روی پاش زدم و با حرص و خنده گفتم:

 

 ترسم برسی به صدم ثانيه.خدا لعنتت كنه! می -
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واقعا راست ميگن حق سيامک رو خوردی توی این 

 زمينه.

 

بحث فاصله گرفته و آخر  كم از جمع وشایلی كه یه

 هام رو شنيده بود با خنده گفت:حرف

 

بينی كچله؟ چون یه مو از سيامک توی سرش نمی -

 نيست.

 

 سعيد با یه حالت ادا و حرص گفت:

 

ببخشيد كه پسر عمه ارشدتون گيسو كمنده  -

شایلی خانم! بيخود نيست تنهایی خودش رو 
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حبس كرده توی آپارتمانش بلكه یه روز به 

س خانم بياد دنبالش، اینم گيساش رو بندازه پرنس

! حاال تازه اونم اگهههه بره! پایين و باهاش بره

گرده ميگه حاال یه بينم برمیاین برادری كه من می

سر بيا باال یه چایی و سيگار بزنيم تا بعد ببينيم 

 چی ميشه.

 

زدیم و اراده من و شایلی قهقهه میاز تشبيهش بی

 داد.ر ادامه میاون نامرد هم بيشت

 

 دونم چهیه كاسه اون وسط سرش خاليه، من نمی -

گذره و اینقدر عِرق به اون اصراریه از اطرافش نمی

چهار تا شوید دور طاسی سرش داره! البته ذاتا 
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بين و اميدواریه، شاید هنوز سيامک انسان خوش

 اميد داره موهاش توی پنجاه سالگی در بياد.

 

د خندیو به سبک خودش میشایلی همونطور كه شيک 

 كله سعيد رو بوسيد و آروم گفت:

 

 نت بشم كه مثل بچگيت خُلی هنوز!قربو -

 

 

یه مرتبه متوجه برق نگاه پسر دكتر شافع به این بوسه 

شدم و بعد با خودم قسم خوردم محاله! محاله بين 

 این نگاه و شایلی حسی نباشه!! 
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دوخت. اما سریع دوباره نگاهش رو به یه جای دیگه 

ابلش و یه جور اینبار زل زده بود به دیوار سفيد مق

داد! یه جور كه سرش رو آروم آروم تكون می عجيب

كردم انگار گردنش لق شده و وزن سرش رو حس می

 كنه. تحمل می

ميترا كه جلومون نشسته بود و طبق معمول از شنيدن 

هاش تيز شده بود سرش رو مثل اسم سيامک گوش

ون چرخوند و با لحن به ظن خودش آنتن به سمتم

 ای پرسيد:دلبرانه

 

 قراره تشریف بيارن اینجا؟ جانسيامک -
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م لبم رو توی دهنم كشيده بودم تا از انفجار خنده

جلوگيری كنم. سعيد هم دسته كمی از من نداشت اما 

 به اجبار جواب داد:

 

 نه واال افتخار نميده كه! -

 

 ميترا نااميدانه آهی كشيد.

 

 د دلتنگشونم! خيلی عزیزدلن واقعا!حيف شچقدر  -

 

ممكن پایين برده بودم و سعی سرم رو تا جای 

هام از خنده رو كنترل كنم كه با كردم لرزش شونهمی
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حرف سعيد چشمام گرد شد و سرم با آخرین سرعت 

 ممكن باال اومد.

 

دل به دل راه داره اتفاقا اونم چند روز پيش داشت  -

ميگفت خيلی وقته  واسه شما دلتنگی ميكرد

و برید ست یهندیدتتون. به نظرم فردا كه خونه

 سورپرایزش كنيد خيلی خوشحال ميشه.

 

نگاه شایلی هم مثل من روی سعيد ثابت مونده بود كه 

ميترا ذوق زده چند تا پلک زد و حس كردم اگه ادامه 

 كنه!های مصنوعی پرواز میپيدا كنه با اون مژه

 

رو  عزیزم! حتما این كار وای مرسی از پيشنهادت -

 ميكنم.
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و توجهش از ما كم شد بهت وقتی سرش رو برگردوند 

 زده دوباره به سعيد نگاه كردم.

 

روزی كه بفهمم دشمنی تو با سيامک طفلک از  -

 كجا شروع شد عيد منه!

 

شایلی هم سری به تایيد تكون داد و حرفم رو تكميل 

 كرد.

 

 و تولد دوباره من! -

 

 درنا _آواى#
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 ایلخانی _بینز#

 یک_و_بيست#

 

شافع به تراس، حواس همه سمت با اومدن بابا و دكتر 

اونا معطوف شد. بابا به خاطر نوشيدنى از جلد خشک و 

ساكت هميشگيش خارج شده بود و سرخوش بود، با 

كرد و انگار خودش رو حاال یه همه خوش و بش می

 دید.های تراس میعضوی از جمع همين جوون

ها خيلی غریبه و دن و شوخیمدل حرف زواسم این 

صوصا وقتى اون طور با سرخوشی به دكتر دور بود، مخ

 گفت:می

  

مهمونی بعدی باید جشن ازدواج تو باشه. البته اگه  -

 كنيم.ایران باشه همه شركت می
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 دكتر با احترام و لبخند جواب ميده:

 

 تنها موردی كه وطنيش خوبه، زن و عروسی ایرانيه! _

 

گار نفس كشيدن و موندن و دیدن واسم ان باز

ترین كار ممكنه شده بود. از تماشای صميميت سخت

 كشيدم!نيال و دكتر شافع زجر می

كرد و متنفر بودم از نيال بابت مدیریت مراسم تشكر می

كه توی لبخند كمرنگ و آرومش چيزی جز از این

كردم. نگاه براق و مریدوار محبت و قدردانی پيدا نمی

شافع! انگار زد. افسانه نيال هم به این حس دامن می

وار وارد زندگی نيال هم شده بود! یادم جز بابا، افسانه

اومد چقدر هميشه از نبوغ و علم این زن حرف ميزد و 
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آرزو داشت بتونه به مدارج علمی كه اون داره برسه! 

چيزهایی واسه خواهرم ارزشمند بود كه واسه من 

هيچ ارزشی نداشت، حوصله سر بر هم  كهعالوه بر این

 بود!

حالم بد بود از این جمع! دوباره آروم فرار كردم و 

هيچكس هم متوجه عدم حضورم نشد. هميشه همين 

بود، من هيچوقت و هيچ جا، نبودم دیده نميشد و مهم 

كرد، گاهی نبود! راستش این قضيه نه فقط ناراحتم نمی

 كرد!خوشحالم هم می

كسی رد شدنم رو هم  رد شدم و حتیاز كنار همه 

هميشه همين بوده، من از همه آرزوهام، ندید. 

هام رد شده هام، دوستام و خاطرههام غصهخواسته

 بودم...
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آخرین لحظه قبل خروجم از تراس، عطرش انگار شبيه 

گفت هزار جفت دست یقه قلبم رو گرفته بود و می

و نگاهش گفت نرو نورا! یه لحظه برگشتم وایسا! می

ردن كراواتش كردم كه با وسواس مشغول مرتب ك

بود. سنگينی نگاهم رو حس كرد و نگاهم كرد. انگار 

ها كه صبر كنم و پلهمتوجه حالم شد اما من بدون این

دونم چطور رسيدم كنار باغچه رو طی كردم و نمی

هاش رو با دست ای كه تک تک گلمامان، باغچه

ش از قات به عشق باغچهخودش كاشته بود و اكثر او

 موندیم.اومدیم اینجا مین و میتهران ميزد بيرو

های ها رو هيچوقت بلد نبودم، اما حسن یوسفاسم گل

شناختم. اینجا رنگ بنفش مامان رو از بچگى خوب می

و بوی رو داشت. كنار باغچه نشستم، اما یهو بوی 

غليط یه سيگار نه چندان مرغوب حس و حالم رو 

دیوار كم اونورتر، پسر دكتر شافع كنار د. یهعوض كر
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كشيد و اصال روی دوتا پا نشسته بود و سيگار می

حواسش این طرف نبود. این آدم انگار دورش یه دیوار 

بتنی صخيم بود! برام جالب بود كه انگار كسی 

تر از من هم توی این جمع بود كه حتی خود من نامرئی

 هم متوجه نبودنش نشده بودم.

ش فرو دای زنگ موبایلم یهو انگار دیوار دورص با

ریخت و این سمت رو نگاه كرد. اسم نيال رو كه روی 

صفحه دیدم ناخودآگاه صداش مثل كشيدن گچ روی 

تخته سياه توی سرم پيچيد و عصبيم كرد. حدس 

خواست بپرسه خواست چی بگه، میزدم كه میمی

 كنه! كجام و چرا نيستم! بعد هم طبق معمول سرزنشم

ند شد و از كنارم رد تماس دادم و غریبه هم آروم بل

گذشت. خوشحال بودم كه رفت، حضور این آدم برام 

خيلی سنگين بود و از وقتی هم كه جواب سوال دكتر رو 
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كردم یه آتشفشان طوری داده بود حس میاون

خاموش ترسناكه، برعكس دكتر كه حضور زاللش مثل 

ره! مثل االن كه اومد و آب خنک یه رودخونه وسط بها

 ت و پرسيد:آروم كنارم نشس

 

 چرا رفتى نورا؟ -

 

زل زدم به پنجره اتاق نعيما. دلم فقط یه گوش شنوا 

خواست، و شاید هم یه صدا كه جوابم رو بده، اما می

 بدون سرزنش، بدون مالمت!

 

 ترسم.خواد برم پيشش، اما میدلم می -
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 همراه من پنجره رو نگاه كرد و گفت:

 

 ترسی نخواد ببينتت؟می -

 

 ن دادم.با بغض سر تكو

 

 ترسم اشكاش و غمش رو ببينم.نه! می -

 

دستم رو توی دستش گرفت و با انگشت شصتش 

مشغول نوازش پشت دستم شد، اما انگار با هر نوازش 

 كرد!قلبم رو لمس می

 

 تو كه با من هم عقيده بودی درباره زیبایی غم! -
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 اشكم چكيد.

 

 غم خودمون!  -

عزیزامون قشنگ خوام بگم تماشای غم االن اما می

 نيست. ترسناكه! درد داره!

 تونستم واسش یه كاری كنم.كاش می

 

دستم رو محكم تر فشار داد و قلبم بين این همه غم 

 یه رگه شعف پمپاژ كرد توی وجودم.

 

 حتما ميتونی! -
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 سر تكون دادم و توی خودم جمع شدم.

 

حال نتونستم حال  تونم! من هيچوقت تا بهنمی -

م...حتی حال خودم رو هم هميشه هتر كنكسی رو ب

 با كمک بقيه بهتر كردم.

 

دستش رو پشت كمرم گذاشت و با یه فشار مالیم 

 مجبورم كرد دوباره صاف بشينم و گفت:

 

شاید فقط چون هميشه از ترس كافی نبودن  -

 خودت رو دریغ كردی!

 

 كالفه سر تكون دادم و نگاهش كردم.
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فكر نكنم تا به م بهتون كه دركم نكنيد. ميدحق  -

نتيجه حال تالشتون واسه آروم كردن كسی بی

 مونده باشه.

 

 درنا_آواى#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_بيست#

 

چند لحظه عميق و با محبت نگاهم كرد و ابرو باال 

 انداخت.

 

 اگه همينطور پيش بریم تو ميشی شكست اولم! -
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و با حالت دلداری این  م رو بگيرمنتونستم جلوی خنده

 من دستش رو گرفتم و پرسيدم:بار 

 

 م؟خيلی نااميدكننده -

 

هامون نگاه كرد و جواب چند لحظه با مكث به دست

 داد:

 

 نه فقط زیادی برای این غم و نااميدی قشنگی! -

 

و خيلی سریع با یه تک سرفه مجال حالجی حرفش رو 

 ازم گرفت و پرسيد:
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 م باهاش حرف بزنم.تونميخوای كمكت كنم؟ می -

 

 حال مصمم ترسيدم و سریع گفتم:از این 

 

 ها نزدیک نميشه.نه نه! نعيما اصال به غریبه -

یه جور گارد داره به همه! البته جز اعضای خانوادمون 

 تر شده.ش با همه سختكه اونم یه مدته رابطه

  

دونم چرا یه مرتبه فاصله تر شد و نمیبهم نزدیک

اینقد بهم دگيم جز مامان هيچكس گرفتم. توی كل زن

 نزدیک نشده بود، حتی خواهرم!

 رعایت كرد و با همون فاصله گفت:
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كنارش باش، فقط باش نورا! و بذار اینو حس كنه  -

كه هستی. الزم نيست حرفی بزنی یا كاری كنی، 

 فقط بذار بودنت رو لمس كنه.

 

تا نوك زبونم مياد كه بپرسم همينطور كه تو االن برای 

يدونم حتی اگه بدون حرف ن هستی؟ همينطور كه مم

هم كنارم بشينی از بودنت آرومم؟ همينطور كه امشب 

واسم جهنمه اما از وقتی اومدی دیگه نميخوام برای 

تموم شدنش دست به دعا باشم؟ خب پس بهم یاد 

 بده چطور توی این آشوب، آرامشی!

 

از این همه تناقض و احساسات ناآشنا اشكام پشت 

 هم چكيد. سر
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ها عادت داشت دست من رو د شببچه كه بو -

بگيره تا خوابش ببره. این عادت رو حتی وقتی كه 

ای هایی كه مریض بود یا غصهتر شد و شببزرگ

 روی دلش بود، داشت.

 دونی چند وقته دیگه دستم رو نگرفته؟اما می

 

 با دقت و حوصله به حرفام گوش داد و گفت:

 

يگی م داشته و باز هم تو برادرت همچين عادتی -

 بلد نيستی كسی رو آروم كنی؟

 

 شونه باال انداختم و آه كشيدم.
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گفتم كه قبال همچين عادتی داشت. االن دیگه  -

 ترجيحش تنهایيه...امشب هم تنهاست.

 

 گوشه دامنم رو مرتب كرد و گفت:

 

تنهایی ترجيح نيست، واقعيته! واقعيتی كه یه  -

ه ها تنها بهمه ما آدمپذیرنش. ))سری باالخره می

كنيم و تنها هم از دنيا دنيا اومدیم، تنها زندگی می

ميریم. تو نميتونی ادعا كنی كسی توی دنيا وجود 

ها و تونی باهاش درباره تمام غمداره كه می

ها و افكارت حرف ها و ترسها و گناهشادی

 بزنی!((
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 ناباور نگاهش كردم.

 

 چقدر تلخ!! -

 

 لبخند زد و گفت:

 

 ميمونه! تلخ اما دلچسب!زندگی مثل قهوه  -

 

نوازش قلبم رو از سر گرفته بود و عجيب دلم 

ميخواست به یه فنجون قهوه دعوتش كنم! اما نوری 

تابيد یه بار دیگه رقص كه از پنجره اتاق نعيما می

 نورهای قلبم رو به تاریكی كشوند.
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وقتی قطعه درنای آبی پخش شد حتما اونم مثل  -

ه مامان این قطعه رو وقت ون روزا افتاده كمن یاد ا

كرد و صداش كار كردن با دهن بسته نجوا می

 واسمون بهترین الالیی دنيا بود!

ها عاشق ساز و كنم نعيما از همون زماناصال حس می 

 خوندن و موسيقی شد.

 آخ كه اونم مثل من عاشق این قطعه و آهنگسازشه!

 

پایين  هاش یه طور عجيبی شد، سرش روچشم

 گفت:انداخت و 

 

خيلی خوشگل شده بودی نورا! وقتی اون قطعه  -

تر شده پخش ميشد خوب نگاهت كردم، خوشگل
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تر ها رو خوشگلبودی. واسه همين معتقدم غم آدم

 كنه.می

 

 خجالت كشيدم و انگار زیر پوستم آتيش روشن كردن!

 

 پس حتما خود درنا خيلی خوشگله! -

 

 خندید و گفت:

 

مين خودش رو واسه هيلی زشته! من شنيدم خ -

 كنه.قایم می

 

 معطلی جواب دادم:ها بیمثل بچه
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اینطوری نگيد! من و نعيما از بچگی آرزو داشتيم  -

ببينيمش. با هر شكل و ظاهری كه باشه واسه ما 

 خيلی قشنگه!

 

با غم نگاهم كرد و دستم رو بيشتر توی دستش فشار 

 داد.

 

بدونه همچين ببينه و  تو خيلی زاللی دختر! درنا اگه-

 طرفداری داره خيلی خوشحال ميشه!

 

م رو گرفت زده سرم رو پایين انداختم كه چونهخجالت

 و سرم رو باال آورد.
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كنی داداشت هم اگه درنا رو ببينه حالش فكر می -

 بهتر ميشه؟

 

 بهت زده گفتم:

 

 اما این محاله! -

 

 اخم كرد و دلخور گفت:

 

دیگه محال رو بخوای اگه با تمام دلت یه چيزی  -

 بودن یه چيز محاله!!!
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م بود رو دو دستی گرفتم و با شور دستش كه زیر چونه

 گفتم:

 

 آخه چطور ميشه؟! -

 

 لبخندی زد و پرسيد:

 

 دونی؟ببينم تو در مورد درنا چقد می -

 

 با ذوق گفتم:

 

 شناسم.هایی كه ساخته رو میهمه آهنگ -
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 خندید و با نوك انگشت روی بينيم زد.

 

 پرنده درنا رو ميگم! -

 

 از ته دلم خندیدم و گفتم:

 

 آهان! درنای آبی؟ -

دونم خيلی آوازش قشنگه. توی كل عمرش فقط یه می

درنای ماده هست، اگه جفتش بميره یا بره دیگه جفت 

 كنه.گيری نمی

 

سرش رو پایين انداخت و با یه غم تلخ بعد از یه آه كه 

 بخار انداخت روی شيشه دلم گفت:
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كنه و از ایه كه گریه میی آبی تنها پرندهنادر -

چشماش اشک مياد! اما وقتی بعد آوازش گریه 

 ميره...كنه، اون آواز آخرش ميشه و می

 

سردی دستش بين دستام مثل ایاس بود! همون نسيم 

 خنک و سرد شبونه...همونقدر غمگين اما خواستنی!

سرش رو باال آورد و نفس گرمش روی صورتم پخش 

 بخار نشسته روی شيشه دلم اشكی شد و چكيد.... شد

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 سه_و_بيست#

 

خواد كردم چقد دلم میشاید تا یه ساعت قبل فكر می

ها زودتر مراسم تموم ميشد و زودتر همه مهمون

تونستم برگردم به اتاقم و رفتن تا من هم زودتر میمی

حس گنگ داشتم، را یه حاال چخودم و تنهایيم. اما 

حسی كه ترسيده، كه نگرانه، كه غصه داره از رفتن 

 این چند تا مهمون آخر...

 

 شایلی نوازشم كرد و برای بار هزارم پرسيد:

 

 خوای امشب بيای باهام؟مطمئنی نمی -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هاش رو به نگاه هميشه مهربونش لبخند زدم و نگرانی

 ش بوسيدم.از روی گونه

 

 نميشه نعيما رو ول كنم.تره. م راحتاینطوری خيال -

 

 محكم و مقتدر دستم رو گرفت:

 

دیگه نيازی نيست بگم كه هر ساعتی خواستی  -

 خودمو بهت ميرسونم؟

 

 خندیدم سرم رو به تایيد تكون دادم.

 

 بله! زبل خان باید جلوت لنگ بندازه. -
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گير امشبم بغض كرد از تصور یه خندیدیم اما دل بهونه

مشغول خداحافظی بود، دكتر  ..وقتیروز نداشتنش.

اختيار پشتش قایم شدم و دستش رو محكم گرفتم، بی

ترسيدم یا غصه مثل هميشه كه از هر چی می

خوردم و پناهم شایلى بود. اما این بار انگار زور می

رسيد، مثل همون شایلی هم به درد و غصه من نمی

وقت كه سرخچه شدید گرفتم و مامان شایلی نذاشت 

به جاش سيامک دو هفته تموم موند ونه و يشم بمپ

خونمون و همه كار كرد تا بهتر شم. چقدر االن بهش 

احتياج داشتم! به این كه برم توی بغلش و مثل 

بچگيام دستم رو بگيره بكوبه و روی شكم تقریبا 

بزرگش و باهم طبل بزنيم و فكر كنيم دنيا جای شادیه 

 و بخندیم!
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ش و اون با نهروی شوبذارم خواست سرم رو دلم می

ته لهجه شيرین جنوبيش كه هميشه سعی كرده بود 

های حفظش كنه برام یه بيت شعر بخونه، بعد چشم

جفتمون تر شه و حالم خوب شه و همون یه قطره 

 اشک بشوره ببره تمام آلودگی هوای شهر قلبم رو...

رفت! آدمی كه فقط چند ساعت بود دكتر داشت می

ردم تا آخر عمر این چند كس میاما ح شناختمش،می

رفت و غصه ساعت شناسنامه احوالم ميشه. داشت می

دار ضخيم بدبو وسط چله تابستون مثل یه پتوی نم

 كرد!م میافتاده بود روم و داشت خفه

كردم كه موقع خداحافظی با بابا و از دور نگاهش می 

ی كردن و بعد وقتدكتر شافع یه جور مرموز پچ پچ می

و من رو با غم نگاه كرد، حس كردم  برگشت بابا

 ها منم!موضوع اصلی اون پچ پچ
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انگار قشنگی حس خوبم به دكتر و اون ساعت ها زیر 

ها تار و كمرنگ شد. سنگينی نگاه بابا و اون پچ پچ

دونستم چرا، اما شک افتاد به اون ستون محكم نمی

تم اعتمادم كه آجر به آجر روی هم واسه خودم داش

اونقدر كه جواب خداحافظی گرم دكتر رو  چيدمش،می

خيلی سرد و با فاصله دادم. نگاهش دلخور و پر از 

كردم سوال و كنكاش بود. نگاهش نكردم. حس می

این آدم قدرتش رو داره كه قالب بندازه و همه حرفام 

رو از تو چشمام بيرون بكشه. وقتی دستم رو گرفت و 

 توی جمع راحت گفت:

 

 لی لذت بردم.هات خيحبت بااز ص -
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خجالت كشيدم، اما همونقدر هم ته دلم پر از پروانه 

 ذوق شد و این جمله رو توی گنجه دلم گذاشتم.

اما وقتی ميترا دكتر رو با اون صدای پر از ذوق و 

های قلب اون خيلی اشتياق صدا زد حس كردم پروانه

 تر از قلب منه...بيشتر و حتی جوون

هيجان و عجله اومد و اینقدر گویان سمتش میدكتر 

داشت كه منتظر بودم هر لحظه پاشنه كفش پونزده 

سانتی پر از منجوقش بشكنه و با اون حجمی كه زیر 

چند مدل گن جور واجور مثل هميشه قایمشون كرده 

 نقش زمين بشه.

 های گرد شده اما محترمانه گفت:دكتر با چشم

 

 بله؟ -
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 د و گفت:ز صورتش كنار زموهاش رو با عشوه ا

 

 مسيرتون تهرانه؟ -

 

 دكتر كه سر تایيد تكون داد توی دلم گفتم:

 

خواد همون بالی هميشگی كه سر یا خدا كه می"

 "سيامک بيچاره مياره رو این بار سر دكتر بياره!

 

با ذوق سویيچش رو از كيف دستی طالیيش بيرون 

 كشيد و گفت:

 

 رسونمتون.می -
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ن صميميش از ماشيدكتر مثل دوست و خدا رو شكر كه 

 داشتن و رانندگی فراری نيست!

 با احترام تشكر كرد و گفت:

 

ممنون ميتراجان لطف داری. من با ماشين خواهرم  -

 اومدم.

 

معلوم بود حسابی توی ذوقش خورده، اما یه خنده 

 تصنعی پر از عشوه خرج كرد.
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ها اون طرف زندگی اوا!! من فكر كردم شما سال -

ور باشه آاینجا واستون عذابكردین حتما رانندگی 

 قانونی.توی این همه بی

 

 كرد گفت:دكتر در حالی كه به من نگاه می

 

 قانون راه درست رو رفت.ها هم ميشه بییه وقت -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_بيست#
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تا چند دقيقه حتی بعد رفتنش هم با خودم این جمله رو 

ه مرتبه توجهم به . غرق فكر بودم كه یتكرار كردم

ه جلب شد كه از موقعيت سو استفاده كرده بود و عم

همونطور كه نيال و شایلی و بابا و دكتر شافع 

حواسشون به كارگرها و جمع كردن باغ بود، پسر دكتر 

شافع رو گير انداخته بود و عينكش رو زده بود و یه 

 .جورایی رفته بود توی صورت پسر بيچاره

پرسيد. وال میرد و ریز به ریز سكبا دقت نگاهش می

پسر دكتر شافع هم با حالت معذبی از این نگاه خيره، 

هاش رو به نقطه نامعلومی از كت عمه بند زده چشم

هاش رو برام به بود. سعيد از همون راه دور دست

تكون داد و فهميدم اونم  "دادای داد و بی"ی نشونه

 سر بيچاره سوخته.مثل من دلش واسه پ
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های عمه رو واضح تر شدم و یكی از سوالنزدیکم یك

 شنيدم.

 

خوب  پس یعنی شما سی و سه سالت ميشه با  -

 این حساب؟ یا نه! فكر كنم سی و شش!

 خوره بهت ها!نمی

 

خواست از دست عمه نجاتش دونم چرا دلم مینمی

ها خودم هم دلم بدم. شاید چون خيلی وقت

ها و سوالخواست یكی پيدا ميشد و از دست می

. اما سعيد منجی بهتری دادهاش نجاتم میسرزنش

 بود كه به كمكم اومد و با خنده گفت:
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مامان جان رها كن اعداد و ارقام رو! سن فقط یه  -

عدده. االن خود شما هشتاد سالته اما انگار بيست 

 قدر نوشكفته و زیبا!سالته. همين

 

اه و خشم از باالی عينكش سعيد رو نگ عمه با حرص

 كرد و  و گفت:

 

 هات هشتاد سالشونه.بی تربيت! عمه -

 

 سعيد دستاش رو به نشونه تسليم باال گرفت.

 

ها بيشتر آمار حرف شما سند! به هر حال هم نسل -

 همدیگه رو دارن.
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كرد غرغركنان عمه در حالی كه موقعيت رو ترك می

 گفت:

 

زنم نميشه! با این زبون بعد ميگه چرا كسی  -

 تلخش.

 

هامون باال رفت یه اه سعيد صدای خندههمر وقتی

صدای پسر دكتر شافع. مرتبه محو شدم توی لبخند بی

درست مثل یه نوزاد! همونقد محو و معصومانه بود این 

لبخند ساده! چه قدر یه لحظه احساس كردم این 

رش موجود طفلكه! این رو حتی موقع خداحافظی با ماد

پناه با اون هيكل هم درك كردم وقتی مثل یه بچه بی
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ی آغوش مادرش و اول شونه و ش حل شد توورزیده

 بعد روی دست مادرش رو بوسيد.

 وقتی دكتر شافع ازش پرسيد:

 

 مونی؟نمی -

 

صدا سرش رو به نشونه منفی تكون داد كه با طوری بی

خودم فكر كردم این آدم از همه صداهای عالم دل 

 ه، حتی صدای خودش!برید

 

شد وقتی بابا با ا برام غيرعادی اوضاع و برخورده

 نگرانی بهش نگاه كرد و گفت:
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دیر وقته، چطور ميخوای بری؟ بمون فردا صبح  -

 ميری.

 

نگاه كنجكاوم سر تا پاش رو وجب كرد و دوباره به 

رقم احتمالی سنش فكر كردم كه همون لحظه با 

 ایلی سریع گفت:نگرانی به شایلی نگاه كرد و ش

 

.یعنی با دین منم دیگه برم..عموجان اگه اجازه ب -

 ریم.هم می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_بيست#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

یه جور با امنيت و پر از حس به شایلی نگاه كرد. 

دیدم، همونطور همونطور كه من هميشه شایلی رو می

 كردم ناجی من ميشه.كه هميشه هر جا بود حس می

 

ره راه دادم و از پنجهام رو توی دستم تاب میكفش

در ویال نگاه پله به بيرون رفتن ماشين شایلی از 

كردم و دلم خواست كاش من هم سرنشين اون می

ماشين بودم. صدای آهم توی فضای خالی و سرد دورم 

 پيچيد و چند پله باقيمونده رو تندتر باال رفتم.

د تا ضربه كوتاه به پشت در اتاق نعيما وایسادم و چن

م جوابی نگرفتم. یاد حرف دكتر در زدم اما طبق انتظار

كه باشم براش كافيه اما گفت نعيما همينیافتادم كه م
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من هم به بودن اون احتياج داشتم! احتياج داشتم 

 شنوه.بدونم كسی پشت اون در هست و من رو می

 

 دونم هنوز بيداری.نعيما...می -

 

 هم توی گلوم گل كرده بود.مالحظه باز بغض بی

 

های سعيد و عمه رو و باز كن ماجرانعيما بيا در ر -

بگم برات...شایلی هم یه صفحه خفن آورده اما 

 نگفته چيه...ميگه سورپرایزه.

 

بستم و با حرص اما آروم پيشونيم رو به در چشمام رو 

كوبيدم و همونجا نگهش داشتم. با خودم فكر كردم 
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زنم؟! اما حقيقت قضيه این بود كه دارم با بچه حرف می

ی همه بلوغ و منطق جمع شده توع بودم از اینمن اشبا

 خواست!كم بچگی میاین شب...دلم یه

كه نوازشم روی دستم رو روی در كشيدم به اميد این

 دل نعيما بشينه.

 

ببين...امشب من نياز دارم دستات رو بگيرم!  -

وضع منم دونم دلت شكسته و غصه داری...اما می

مشب با هم مهربون فرقی با تو نداره. بيا الاقل ما ا

 باشيم!

 

همونطور تكيه به در سر خوردم و روی زمين نشستم.  

تر از سكوتی كه زمين سرد بود و سخت، اما نه سرد

 تنها جواب برادرم به من بود.
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های هماهنگ نيال اومد و چند ها و قدمصدای پاشنه

تكيه زد. دیگه سرزنشی نبود.  لحظه بعد كنارم به دیوار

 ه ختم بخير شده بود!شب آبرومندان

 سرم رو به چهارچوب تكيه دادم و زمزمه كردم:

 

دونه و اینطور نعيما هنوز قضيه رفتن مامان رو نمی -

 بهم ریخته! شاید این روزهای خوبمونه!

 

 شاید هم روزهای خوبمون توی راهه! -

 

 

 نتونستم بدون منظور نگاهش كنم.
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ی شما كه اون باالیی بهم بگو چه چشم اندازی دار -

 كه اینطور ميگی!

 

برای لحنم پشت چشم نازك كرد و اون هم سرش رو 

به دیوار تكيه داد. خسته بود، اما هنوز هم پرستيژش 

 داد كفشاش رو در بياره یا روی زمين بشينه!اجازه نمی

 

تو هنوز دركی از حال خوش واقعی نداری. هر وقت  -

 يدی حرف امشب رو یادت ميارم.بهش رس

 

ها نگاهم روی نردهاسه چرخوندم و چشمام رو توی ك

سر خورد و رسيد به طبقه باال كه با اون سقف 

شيروونی و معماری رویایی امشب تماما متعلق به بابا و 

 همسرش بود. نيال هم رد نگاه من رو گرفته بود.
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از ای كه بابا تونم نور شومينهاز همينجا هم می -

 صبح با ذوق روشن كرد رو تصور كنم.

 

 تریه؟ خاطرات خوب یا خاطرات بد؟اتل بهكدوم ق

 

هيچ حواست هست طبقه باال رسما تا االن  -

استفاده بوده؟ هر وقت اومدیم توی همين دو بی

طبقه گشتيم و خوابيدیم. بابا و مامان هيچوقت 

 نخواستن با هم اونجا باشن.

 

اول بعد جدایی پدر و  نگاهم كرد و شاید برای بار

 های خواهرم دیدم.چشممادرمون من درد رو توی 
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م ميرم اتاقم. تو هم اینطور اینجا نشين من خسته -

مریض ميشی. نعيما بچه نيست، بذار با غم و 

های تنهایياش روبرو بشه. امشب كه خوب با حرف

 دكتر موافق بودی!

 

ان. هام رو كنترل كنم كه از خنده كش نينتونستم لب

در تكيه  سرخوشی به جونم افتاد، با رخوت ببشتری به

 زدم و پاهام رو دراز كردم.

 

دیدی چقدر خوبه؟!! تا االن چرا كشفش نكرده  -

 بودیم!
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ش گرفت اما سعی كرد خودش رو كنترل از حالتم خنده

 م زد و گفت:كنه. ضربه آرومی به شونه

 

 بود!خب حاال! پاشو ببينم! انگاری دُر و گوهر  -

 

اب ها رفت كه جوو از كنارم رد شد و به سمت پله

 دادم:

 

 مروارید سياهه! -

 

شوكه از صدای بلندم كه سوغات هيجانم بود به سمتم 

برگشت و انگشتش رو به نشونه هيس جلوی بينيش 
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گذاشت. طاقت نياورد و با همون ته خنده توی صداش 

 نصيحت آخرش رو هم نثارم كرد.

 

 نورا!كم بزرگ شو یه -

 

ترل م رو كندو تا دستم رو روی دهنم گذاشتم تا خنده

م و م رو لمس كردكنم و با رفتنش داغی روی گونه

تر ها بلند و بلندهام رو بستم. صدای جيرجيركچشم

شد و چند ثانيه بعد آخرین زلزله شب هم به زمين دلم 

 زد.

م نگاه كردم و به لرزش گوشيم و اسمش روی صفحه

طول كشيد تا لذت تماشای این منظره رو از چند ثانيه 

 پيامش رو باز كنم.خودم بگيرم و 
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 "خواد بيشتر ببينمت نورا دلم می "

 

كنار باغچه و روی همون نيمكتی كه چند ساعت پيش 

م ميزبانمون بود نشستم. جای دستش رو روی چونه

كردم، درنای عزیزم هم طبق معمول هر شب لمس می

رد و شاید این اولين باره كه كسی كدلم رو نوازش می

 تا بيشتر ببينه...من رو دیده و خواسته 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 شش_و_بيست#

 

حالت ممكن ترین صدای بوق ماشينی كه به مسخره

 توی یه خيابون باریک ازم سبقت گرفت درست مثل

های دكتر شافع، یا به قول نيال همون صدای خنده

 جون توی سرم پيچيد و خلقم رو تنگ كرد!افسانه

چی شده بود كه این زن عبوس و جدی این طور از ته 

 دل با صدای بلند توی خونه قهقهه ميزد؟

ها بود كه دیگه توی خونه خندهاصال از صدای همون 

شستم و تاب نياوردم و نفهميدم كى پشت فرمون ن

حاال با دمپایی رو فرشی مشغول رانندگی تو خيابونی 

 دونستم!!!ی اسمش رو هم نمیبودم كه حت
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اون ماشين از كنارم با سرعت گذشته بود و حاال حتی 

از دیدم هم خارج شده بود، اما من هنوز داشتم فكر 

كردم با اون آهنگ شادی كه گذاشته بود واسه به می

 واسه به كی رسيدن؟كجا رسيدن عجله داشت؟ 

فكر كردم چرا من تا حاال این طور ذوق و هيجان و 

عجله برای جایی و كسی نداشتم؟! حتی االن پشت 

ها ای كه به نظر خيلیاین چراغ قرمز صد و بيست ثانيه

ها كردم ثانيهبيش از حد طوالنيه، من خدا خدا می

بيشتر كش بيان تا من بدون نگرانی رانندگی، بدون 

های ه بخواد حواسم به تابلوهای رانندگی و آینهكاین

وم جدید خواننده معروف رو ماشين باشه بتونم آلب

دونستم گوش كنم. نه كه شيفته صداش باشم، نه! می

درنا آهنگساز این آلبومه. من فقط داشتم نت به نت 

 دادم...قی رو گوش میاین موسي
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گی كه مقصد رو بدونم رانندخيلی وقت بود بدون این

، اما كردم. صد بار تصميم گرفتم برم پيش مامانمی

شدم و بيشتر دونم چرا هربار بيشتر پشيمون مینمی

ترسيدم تاب نيارم و دردِ و غصه لعنتيم ترسيدم. میمی

لی رو مثل هميشه به مامان بگم، بگم كه افسانه خي

خوبه! بگم مامان این درد اصلی این چند روز منه، زنی 

ش بد باشم، باید دوستش نداشته باشم كه باید باها

 دونم كه خيلی خوبه!خوبه! می

بگم مامان این زن نه آشپز خوبيه، نه سليقه 

كنه داریش مثل توئه، اما بابا رو یه جوری نگاه میخونه

لبخندش گرد  كنم بابا با همون نگاه وكه من حس می

 كشه! همه درد و خستگی روزاش از وجودش پر می

 

 رفتم.ن میپيش ماما نه! نباید
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هام زنگ زدم به پر طبق معمول تكليف و بالتكليفی

 هام، به شایلی.تكرارترین اسم ليست تماس

از صدای اطرافش متوجه شدم كه درگير كار و 

 نمایشگاه جدیدشه. چيزی از خونه نپرسيد و توی دلم

 ممنون شدم از دركش.

 

 بيا پيشم. -

 

هم دو تا بال این دو كلمه با صدای شایلی هميشه ب

متش اما امروز خسته تر از اون ميداد كه پرواز كنم س

بودم كه از شلوغی مغزم ميانبر بزنم به شلوغی 

 تداركات اون نمایشگاه.
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 نه. شلوغی چند شب پيش واسه یه سالم كافيه. -

 

 خندید.

 

د نگو تا نقاشی یه غارنشين از یه اینو جلوی سعي -

ش خ یافتهكوه پيدا نكنه و عكستو بعنوان تناس

نزنه كنارش بيخيال نميشه...بيا اینجا همه 

 هارو.اسی بچهشنان...میخودی

 

های زیادی توی زندگيم نبودن كه سكوت كردم. آدما

بفهمن سكوت من نشون رضایت دادنم به چيزی 

اما شایلی یكی از  قاطع پشتشه. "نه"نيست و یه 

 فهميد.كسایی بود كه می
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تونم خالی كنم. یه ینورا، یه ساعت این وسط م -

 و قهوه بخوریم. كيک

 

ترین لبخند زدم به این مهر مطلق كه حتی توی شلوغ

خواستمش. روزش هم جایی برای من باز كرد. اما نمی

دونستم اگه برم پيشش سفره دلم باز ميشه و بقيه می

كنه. من كلمه مناسبی برای جای راب میروزش رو خ

 خالی نيستم!

 

 بينيم.هم رو می یه روز دیگه مفصل -
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تونم كه میاین بار یه پيشنهاد دیگه رو تكرار كرد، این

هام رو توی یه قسمت از نمایشگاه نقاشيش عكس

خواستم! اون بذارم و دیده بشن. اما این رو هم نمی

خواستم زیر سایه نمینمایشگاه شایلی فرهمند بود! 

اسمش نورا فرهمند هم دیده شه كه این از صدتا دیده 

هام كه انگيزتر بود! مثل بچگینشدن واسم غم

كرد و انشاهام رو میهام رو شایلی درست كاردستی

گرفتم اما ته نوشت و هرچه قدر نمره خوب مینيال می

 تونم...نشست كه چرا من نمیدلم غم می

گفت باید خوشحال من و نيال و نعيما میبابا هميشه به 

بيه. خاله و عمو و باشيد كه دور و برتون پر آدم حسا

دایی و مادر و پدر و دوست و آشناهامون همه تحصيل 

 ان!ه و آدم حسابیكرد
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دونست من آدم حساب كتاب نيستم و وقتی آخ نمی

ها، چقد اسم حساب مياد روی هر چيزی، حتی آدم

 شون!فراری ميشم از هم

كشم از حساب نمره دونست من چقد درد مینمی

داشتنی های از قضا دوستبیپایينم وسط این آدم حسا

 زندگيم...

 

روندم و شكایتی نداشتم، اما آمپر بدون مقصد می

مقصدی داد حسابی از این همه بیبنزین نشون می

ست. به خودم كه اومدم وسط كوچه پس كالفه

كردم خونه خودم فكر می های خيابون بهار باكوچه

جدید استيجاری سيامک كدوم كوچه بود؟ مثل هميشه 

كنم، بازم گم شده بودم. ها رو گم میكه همه آدرس

ای مثل حتی توی چيز سادهبازم موفق نشده بودم، 
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مقصدی و موفق یابی. خوره سرزنش و این بیآدرس

نشدن باعث شد صدای سيامک تو سرم بپيچه وقتی 

 گفت:ین و رها با لهجه جنوبی میاون قد شير

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_بيست#

 

خوان به یه جا برسن؟ اصال این نورا!!! چرا همه می -

واژه موفقيت چه ظلم بدی بود به بشریت كه همين 

 جدیدها مد شده!

 گفتن:قدیما آدما اصال موقع دعای خير به هم نمی

 "موفق باشی!  "
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ندازه این كلمه ه جون آدم میچه حرص و رقابتی ب

 موفقيت!

 ه هم مثال این بود:ها دعای خيرشون واسترها آدمقدیم

 "آخر عاقبت به خير شی!  "

 این خيلی فرق داشت با موفقيت! این یعنی رستگاری!

 آدم ميشه موفق باشه، اما رستگار نشه!

 

 تازوندم:گرفتم و میو من هم  بُل می 

 

كنه؟ كی معيار اصال همين موفقيت رو كی تعيين می -

يم كنه براش؟ مگه ما آدما زیراكسو الگو تعریف می

هامون كپی هم باشه؟ سر همين كه موفقيت

های شهر دانشگاه یادمه دیگه، من نصف امامزاده
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ده بودم مشروط نشده باشم و خوشحال نذر كر

كه نتونست با همين پاس كردن. نيال سر اینبودم 

بورسيه بگيره مریض شد...خب االن موفقيت واسه 

 ما دوتا یكيه؟!

 

زرگترین دشت خونه هفتاد متری سيامک هميشه ب

 فسار منه...اواسه تازوندن بی

روی كاناپه ساده رنگی رنگيش لم دادم و زل زدم به 

ش كه زیر نور كتابخونهاون مجسمه آبی پرنده باالی 

ای انگار راستی راستی جون های رنگی ریسهالمپ

گرفته و زنده بود. اصال مگه ميشد توی خونه سيامک 

مه گلدون زنده باشی و زنده نباشی؟! مثل این ه

شدن و جون جورواجورش كه روز به روز بيشتر سبز می

های گرفتن. بلند شدم و دست كشيدم روی برگمی
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یه گل جدید قشنگ. با دو تا ليوان چایی ریز و سبز 

جورواجور ساده توی یه سينی مالمين از آشپزخونه 

 بيرون اومد و به گلدون اشاره كرد.

 

 گاست.های آموزشكادوی یكی از بچه -

 

لبخندش پر شور شد وقتی گلدونش رو نگاه كرد و 

 گفت:

 

هاش رو ببين، ست نورا! برگبينی چقد سادهمی -

 هاست!شبيه نقاشی بچه

 

 هام رو دو طرفم كمی باال گرفتم:دست
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 شبيه دعا كردن هم هست! -

 

 ش گرفت.به حالتم نگاه كرد و خنده

 

 این دیگه چه جور دعا كردنيه! -

 

 خندیدم:

 

كنه تو سر ست وقتایی كه دعا میعمهمدل این  -

 عقل بيای و سر و سامون بگيری.

 

 قهقهه زد و سينی رو روی ميز گذاشت.
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 چه!شيطان نشو ب -

 

روی كاناپه نشستم و یكی از پاهام رو روش جمع 

 كردم.

 

گفت. واقعا خسته نشدی از سعيد یه چيزایی می -

 این بحث ها؟

 

ویارویی ترجيح كنارم نشست. هميشه همراهی رو به ر

هضم این چندین و چند سال داد. برای همين می

 روبروی مادرش وایسادن سخت بود!
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نوراجان. مياد، راه ميره، ایراد من كه بحثی ندارم  -

كشه، بره، خط و نشون میگيره، صدا باال میمی

 همه كارها پای خودشه، من از چی خسته شم؟

 

 متفكر نگاهش كردم.

 

بخواد لحظه هم نشده دلت  یعنی هيچوقت حتی یه -

 این خستگی رو از تنش در بياری؟

 

به كاناپه تكيه زد و طبق عادت هميشگيش دستش رو 

پشتيش دراز كرد و با سادگی و خلوص نيت روی 

 جواب داد.
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 چرا! هميشه براش چای ميارم. -

 

ش گرفت. پقی زیر خنده زدم كه اون هم خنده

دایی جدید استكانش رو برداشت و به سمت اون گل اه

رفت. به تبعيت ازش از جا بلند شدم و با همه وجودم 

یه ساعت تمام وقت گذاشت و با كه دل دادم به این

 هاش حرف زد.ذوق باهام در مورد گل

بعدش نشستيم روی قالی پر نقش و نگار بختياریش و 

های ریزش قصه بافتيم. به برای دونه دونه گل و طرح

 ون حال گفت:سمت آشپزخونه رفت و توی هم

 

 زودتر منتظرت بودم. دلم برات تنگ شده بود. -
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 شيطنت خرج لحنم كردم.

 

بيام اما ميتراجون خواستم فردای جشن اتفاقا می -

زنبيلی كه توی صف گذاشته بودم رو پاره پوره 

 كرد.

 

اون هاله قرمز شده از عصبانيت و بعالوه شكل وسط 

تو  پيشونيش رو كه دیدم ریسه رفتم. ميوه رو از

یخچال با همون سبد پالستيكی ساده آورد و گذاشت 

پوست وسط قالی و همونطور كه دونه دونه واسم 

 كند گفت:می

 

من چطور این سعيد رو آدم كنم كه محض پنج  -

 ش واسه هر كس چاه پنج متری نكنه!دقيقه خنده
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 م رو كنترل كردم.سرفه ناشی از خنده

 

اهی دست به سعيد اميدی نيست. از این اميد و -

 بشور...

 حاال خوش گذشت؟

 

بس كن نورا! مردم رو مسخره نكن. طفلک زن  -

كنه. ی میبدی نيست فقط توی دنيای خودش زندگ

برق و صدای اون زلم زیمبوهاش هم گوش و 

تونه به درك درست چشمش رو پر كرده نمی

 اطرافش برسه.
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_بيست#

 

بود نگاه كردم و  ميوهاال جلوم پر از به زیردستی كه ح

 ابرو باال انداختم.

 

اوكی سيامک جان! فقط برام روشن كن االن از  -

هر و محبت انقده ميوه برام درست كردی شدت م

 كندی؟یا توی فكرت داشتی پوست سعيد رو می

 

چپ چپ نگاهم كرد و زیردستی رو بيشتر به سمتم هل 

 داد.
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 بخور جون بگيری. -

 

شروع كرد از طرح رمان جدیدش ر قشنگ و یه جو

گفتن كه خودم رو بين تک تک اون كاراكترها حس 

كه از تنهایی لذت كردم. جایی خونده بودم كسی 

بره در حقيقت داره توی خيالش با كسی زندگی می

شدم دنيای درون كنه. اما هربار بيشتر مطمئن میمی

توی تر از اونه كه فقط یک نفر رو سيامک خيلی بزرگ

ها جا خودش جا بده. مثل قلبش كه برای همه آدم

 داره...

محوش بودم كه یهو سكوت كرد، چند ثانيه زل زد بهم 

 و گفت:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نورا! تو اصال حالت خوب نيست! -

 

ش اذن آزادی برده بيچاره مثل هميشه! این جمله

ش گذاشتم، محكم بغضم شد. سرم رو روی سينه

. سرم رو نوازش بغلش كردم و آروم آروم گریه كردم

 كرد و موهام رو بوسيد.

 

هات رو چند ساعته قایم دختر خوب! چرا گریه -

 ميكنی؟

 

 و صدا باال كشيدم.بينيم رو پر سر 

 

 خيلی ضایع بود؟! -
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دستمال كاغذی برداشت و مثل یه پدر مهربون دماغم 

 رو گرفت.

 

اول قول بده دیگه هيچوقت وقتی توی بغل كسی  -

با لباسش دماغت رو  كنی وسوسه نشیگریه می

 بگيری!

 

از شرم این فكر پليدی كه فقط به سيامک اعترافش 

با محبت موهام رو كرده بودم سرخ شدم و خندیدم كه 

 مرتب كرد و گفت:
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پوسته تو از جنس حریره نورا. باید خيلی كور بود  -

 كه ندید درونت چه خبره!

 

های شروع كردم به حرف زدن. با اشكام و همه غصه

های قالی رو آب دادم. خوب گوش ند روزم گلاین چ

 جالت پرسيدم:كرد و با خ

 

ری سيامک از خودم بدم مياد! تا حاال این طو -

 شدی؟

 

برام یه ليوان شربت ریخت، دستم داد و خيلی راحت 

 گفت:
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كه مریض آره! مثال همين دیشب كه از ترس این -

 نشم وقتی رفتم دیدن حميد بغلش نكردم.

 

 يار پرسيدم:اختبا وحشت بی

 

 حميد؟! حميد چش شده؟ -

 

 بدون هيج سرزنش و كنجكاوی بابت نگرانيم گفت:

 

 گرفته. البته خيلی بهتره.آنفوالنزا فصلی  -

 

 خيالم یكم راحت شد و نفس راحتی كشيدم.
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 چرا زودتر معرفيش نكرده بودی؟ -

 

دونی كه، یه جورایی شناختش از قبل، میبابات می -

 خب همكارن.

 

 

 زدم. توی دلم غر

 

پس من چی؟! چرا من هميشه باید بيرون گود كه  "

 "هيچی، كال دور از گود باشم! 

 

 دمه سعی كردم به بحث قبلی برگردم.مقاز حرص بی
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من بابت یه چيز خيلی بدتر از خودم بدم مياد!  -

 دونم چاره كارم چيه!نمی

 

 خندید.

 

فقط مرگه كه چاره نداره دختر گل، تازه همونم  -

 هاست.چارگینصف بیخودش چاره 

 

سيامک یه كتاب بازه اما هميشه شنيدنش از زبون 

 تره.خودش لذتبخش

 

 ترسی!ميگی انگاری ازش نمییه جور  -
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 آزاره. حتی خوابمم بهم نزد!بی -

 

 

های گرد شده نگاهش كردم كه شروع به با چشم

 تعریف كرد.

 

 همين پارسال كه سه صبح زلزله اومد یادته؟ -

خود از خواب پاشدیم یهو همينطور بي حميد اینجا بود.

دقيقه دور خودمون  س. یهدیدم ععع انگاری زلزله

یم نه اون حال داره كت شلوارش رو بپوشه گشتيم دید

هم خسته بودیم. كنم. خيلینه من جورابام رو پيدا می

خالصه گفتيم آقا فردا اگه هم رو ندیدیم خوش 

ورا! زلزله كنی نگذشت. گرفتيم خوابيدیم. باور نمی
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شده بود عينهو تكون دادن گهواره! عجب خواب 

 خوشی بود!

 

حجم خجستگی كه این بار  زبونم بند اومده بود از این

 اون با سوالش بحث قبلی رو پيش كشيد.

 

 حاال تو بگو، آدم كشتی؟ -

 

م گرفت وقتی سرم رو پایين انداختم و به شدت گریه

 گفتم:

 

د بار آرزو كردم از خودم بدم مياد كه این مدت چن -

 بابام بميره!
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نگاهش كردم، به خودم با دو تا دست اشاره كردم و 

 ضجه زدم.

 

من سيامک! من...نورا! كه طاقت مرگ  من! -

سوسک سياه زشتا رو هم ندارم چرا باید بخوام 

 بابای خودم...

 

هق هقم اجازه نداد كامل حرف بزنم. نوازشم كرد. 

 :م گرفت و گفتهام رو از گونهاشک

 

كنی چرا داری خودت رو مثل یه قاتل شماتت می -

 دخترخوب!
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های مختلف موقعيتهاست كه توی این حق همه آدم

 احساس مختلف داشته باشن!

تو فقط خشم و اعتراض درونيت رو با این خواسته 

تخليه كردی. واگرنه بهت قول ميدم همين االن بشنوی 

بهم یه زخم كوچيک بابات برداشته زمين و زمان رو 

 دوزی.می

تو حق داری نورا! حق داری اگه این وضع ناراحت و 

 خشمگينت كرده.

 

تم و با هر حقی كه سيامک بهم داد یكی از نفس گرف

 های یخ زده دلم باز شدغنچه

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 
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 حق ای

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هشت_و_بيست#

 

قبرستون كنم من یه ها با خودم فكر میبعضى وقت

ها و حتی ها و آرزوها و خواستهسيارم، بس كه آدم

 اعتراضاتم رو توى خودم كشتم و دفن كردم...

مثل همين االن كه داشتم یه قبر بزرگ توى قلبم واسه 

را از امروز واقعا كندم كه مادر داشت! نونورایی می

كه چند ساعت دیگه مادر ميشد، نه به خاطر اینبی

كرد، نه به خاطر یران رو ترك میهواپيمای مامان ا
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ای كه من كه مادرم دیگه توی كشور و شهر و خونهاین

 بودم نبود، نه! 

تر از تصميم بابا برای از نظر من كار مامان خودخواهانه

يال مستقله و من و نعيما دونست نازدواج بود! بابا می

وقت وابسته بابا نبودیم و اگه از دستش بدیم و هم هيچ

خوره؛ ج كنه فقط غرورمون و دلمونه كه لطمه میازدوا

دونست نورا بدون مامانش یه دختر بچه اما مامان می

های روی دست و پاست كه حتی از سایهترسو و بی

مامان  ترسه!سازه و میدیوار واسه خودش هيوال می

دونست علت خيلی چيزهای زندگی من فقط خودش می

ول ميشدم...حتی از بود و من بدون این علت چقدر معل

دونست نعيما اگه قرار باشه نعيما معلول تر! مامان می

كسی جز مامان واسه حمام و دستشویی رفتن كمكش 

كنه! مامان همه كنه كم كم از شرم و غرور دق می
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اما بچه شده بود، اما رفتن دونست ها رو میاین

 انتخابش شده بود.

 

 "....مراقب خودتون باشيد. دوستتون دارم"

 

این آخرین خط از پيام بلند مامان بود...آخرین خطی 

كه هيچوقت شاید انقدر صریح، بلند ابرازش نكرد. 

آخرین خطی كه حتی نخواست با یه تماس و صداش 

 اون رو بهمون بده.

گرفتم  ه، اما من امروز یادبدون شک دوستمون دار

ميشه كسی رو دوست داشت اما بودنش رو نخواست، 

 خواست، دیدنش رو نخواست...موندنش رو ن

 ميشه كسی رو دوست داشت، اما نخواست!
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كردم كلی تيرانداز بيرون حال عجيبی داشتم. حس می

خونه ایستادن و منتظرن من برم كنار پنجره و تير 

ا هراس دارم. حتی از نگاه كردن هبارونم كنن! از پنجره

به نعيمایی كه چند ساعته كنار پنجره نشسته و آروم 

 ترسم!كنه میشعر رو زمزمه می یه

ها سنگين بود و یادم اومد بچه كه سرم از خاطره

خواست آروممون كنه واسمون بودیم، وقتی مامان می

ذاشت. وقتی نوبت آوای درنا ميشد، من و آهنگ می

ار منتظر بودیم مامان قصه درنایی كه قبل نعيما هر ب

خونه رو واسمون ترین آوازش رو میمرگ قشنگ

 تعریف كنه.

ها، گلوم از بغض و گله و روحم از سنگی سرم از خاطره

كه آشناها توش كاشتن سنگين بود و دلم گوش 

خواست تا شاید كه سبک شم. شنوای یه غریبه رو می
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اون غریبه بذارم و خواد سرم رو روی زانوی دلم می

بگم بار غم داستان آواز آخر درنا واسه دو تا بچه خيلی 

شاید از همون روزها بود كه ما معتاد غم و زیاد بود! 

م اما گره معتاد اون قطعه شدیم. من از این غم خسته

 خوردم بهش...

بگم و غریبه گوش كنه، اگه نوازشی هم نثارم كنه چه 

كم ام رو باز كنه شاید یهبهتر...اگه انگشتاش گره موه

 این گره كوری كه به غم خوردم هم آزادتر بشه...

غریبه نبود و من یه آكواریوم بودم كه هزار نوع اما 

حس بد ناشناخته توی ضميرم شناور بود. مثل همين 

كه حتی از این زمزمه غمگين نعيما كنار پنجره هم 

 ترسيدم از درنا شدنش...ترسيدم، میمی
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دم و سرم رو روى پاش گذاشتم. رش زانو زكنار ویلچ

و هنوز زمزمه كرد كردم اما اون گریه نمیمن گریه می

 كرد.می

یه سایه بزرگ از كنار دیوار حركت كرد و كم كم روی 

ما نشست. سرم رو سمت در چرخوندم. بابا آشفته كنار 

در ایستاده بود، آشفته و خسته از این عزاداری و 

 توی خونه...حرفی من و نعيما بی

كرد زد و هم التماس میهاش هم تشر میبا چشم

های ویلچر نعيما رو م و دستهتمومش كنيم. بلند شد

گرفتم و خواستم كه با هم از اتاق خارج شيم. نعيما 

خوام بيام، دستاش رو لبه پنجره گرفت یعنی كه نمی

 یعنى كه هنوز اميد داره به این پنجره!

م، اما واستم به بابا طعنه بزنزورم رو بيشتر كردم و خ

 رحم شدم و نعيما رو هدف گرفتم.بی
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سال هم بشينی اینجا و بيرون رو  بس كن! هزار -

نگاه كنی مامان نمياد؛ یعنی جایی هم نمونده 

 واسش كه بياد!

 

تر گرفت و من زورم رو بيشتر نعيما پنجره رو محكم

كردم. یه مرتبه كمی تعادلش رو از دست داد و كم 

نده بود بيفته كه بابا سریع مانع شد، بعد سر نعيما مو

های ه زیاد از این محبترو بغل كرد. طفلک برادرم ك

حركت هيچ اعتراضی پدرانه سهمی نداشت االن هم بی

نكرد. انگار درصد خشمم بيشتر شد كه اشكام تند تند 

 چكيد و نفرت و حرص توی صدام قوت گرفت.
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رو بازی كردن دیر  كم واسه نقش بابای مهربونیه -

 خان! شده شاهرخ

 

باید اعتراف كنم نگاهش اون لحظه از هميشه 

 تر بود وقتی صدام كرد:مهربون

 

 دخترم!   -

 

خواستم! دیگه ميم مالكيت رو برای هيچكس و نمی

 خواستم! دخترم؟!هيچ چيز نمی

وقتى بيست و اندی سال مادرم اینطور صدام كرد و 

رفت كه من رو برای امروز راحت با یه چمدون می

هميشه جا بذاره، دیگه چه فایده داشت كه من دختر، 
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رزند، جگر گوشه یا عزیز كسی باشم؟؟ این د، فدلبن

خورد وقتی تهش اینطور ميم مالكيت به چه دردم می

 شبيه یه ملک پر خاطره اما متروك شده بودم؟!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_بيست#

 

ونه كوچيک رو ، اشک شد یه رودخدیگه نگاهش نكردم

ی هاهام لرزید و من از این اشکبه زوال، توی چشم

 خورد!ترسو دیگه حالم بهم می

 

 نعيما رو نگاه كردم و ازش پرسيدم:
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 ميای بریم تهران؟  _

 

 سرش رو پایين انداخت. نزدیكش شدم و گفتم:

 

 مونم خونه پيشت كه تنها نباشی.هميشه می -

 ميشم! بيخيال اون پروژه

 

 ترم كرد و با حرص گفتم:ی تلخ بابا عصبیصدای خنده

 

م رو تعطيل بازی مسخرهعكاسی بچهآره پروژه  -

كنم! اون دخترمی كه االن گفتی همينه! دخترت می
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ش همينه! قبولش كن! های مسخرهو برنامه

 همونطور كه من قبول كردم مليجک جشنت باشم!

 

های بابا توی زمههنوز دلم خون بود از اون شب و زم

هاشون...هنوز و قفل دست گوش همسر جدیدش

اون شب و نورای لجوج درونم  بودم از كفری

هاش خواست قبول كنه اون شب با همه تلخینمی

 چقدر خواستنی بود...

 با تحكم بيشتری به نعيما گفتم:

 

 ميای؟ -
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خواست دستم رو بگيره كه خودم رو عقب بابا می

 كشيدم.

كرد. بابا یه آدم ل میودش رو كنترفهميدم كه خ

رو نداره. سعی منطقی بقيه منطقيه كه اصال حوصله بی

 ش پر ناآرومی بود!كرد آروم باشه، اما جمله

 

نورا! چند روزه داری این طوری خودت و بقيه رو  -

 كنی؟كنی و جو خونه رو متشنج میاذیت می

 

دونست نعيما از شبی كه خبر تشنج؟ بابا اصال می

هاش برگشت؟ نه! قشون رو شنبد دوباره تشنجطال

ا رو عوض كردن های نعيماحت علت تشنجخيلی ر

 دونست!داروهاش می
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چه حقی داشت من رو محكوم به متشنج كردن خونه 

كنه وقتی باعث شده بود من واسه اولين بار توی 

بخش مصرف زندگيم، اونم قبل سی سالگی قرص آرام

و از كف حمام و روی كنم! وقتی مشت مشت موهام ر

كردم باید یقه كی رو توی زندگيم بالشم جمع می

 فتم؟گرمی

وقتی االن چند ماه بود كه تمام هورمونام بهم ریخته 

كار بود و مدام خونریزی داشتم باید از كی طلب

 بودم؟می

چشم هام رو بستم، تصميمم رو گرفتم كه 

ودم رو بار...حداقل یه بار بتونم حرف بزنم، بتونم خیه

خالی كنم، بتونم داد بزنم بگم ای ایهاالناس من 

 م!!!!خسته
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ها گفتم، فقط یادمه جيغ زدم، فقط یادمه یادم نمياد چی

هق هق زدم، فقط یادمه موهام رو توی دستم مشت 

خواست مثل بچگيام بكشمشون و جيغ كردم و دلم می

دونم چی شد كه دندونام روی هم قفل شد، بزنم. نمی

دای فریاد پر التماس بابا كه افسانه رو صدا فقط ص

یادمه. یادمه محكم بغلم كرده بود، یادمه كرد رو می

 نعيما با هق هق اسمم رو صدا ميزد كه نرم، كه بمونم...

به خاطر نعيما برگشتم، این بچه به اندازه كافی از 

رفتم. من ها درد كشيده بود، من دیگه نباید میرفتن

دم! از همون ثانيه، از همون جا مونباید براش می

اون هم كه شده باشم هميشه، تصميم گرفتم واسه 

كنارش باشم ، اصال واسه اون زنده باشم و همه كار 

 كنم...
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به حال كه اومدم افسانه باالی سرم كنار تختم نشسته 

 كرد یه ليوان آب به خوردم بده.بود و سعی می

ردم، به برای اولين بار صورتش رو با دقت نگاه ك

اطه ای عميق احهفروغش كه با چروكهای بیچشم

های صورتش برجسته و خوش فرم شده بود. استخون

ش بود. تركيب رنگ موهای جو گندميش با پوست تيره

كرد. برعكس دونم چرا به من حس غم القا مینمی

كردم این زن خيلی خشک و هميشه كه حس می

ن زن خيلی كردم ایروحه حاال فكر میرسمی و بی

 خسته و غمگينه!

شدم. مستقيم نگاهم كرد و  ليوان رو پس زدم و بلند

 گفت:

 

 پدرت و نعيما خيلی ترسيدن. -
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یه پوزخند تحویلش دادم و سمت تراس رو نگاه كردم. 

 كشيد.بابا پشتش به ما بود و سيگار می

 افسانه هم مشغول تماشای بابا بود كه گفت:

 

 خيلی نگران حالته! -

 

 تخت گرفتم و بلند شدم. به لبه دستم رو

 

اونه كه نگران كننده شده. حاال  حال من از كارهای -

باید خوشحال باشم از نگرانيش یا نه، شاید باید 

 برم تشكر كنم؟!
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 افسانه هم بلند شد، كنارم ایستاد و گفت:

 

هيچ كدوم! فقط باید بيشتر مراقب خودت باشی.  -

ه وقتی توی این دنيا هنوز كسایی هستن ك

 نگرانمون باشن، موظفيم مواظب خودمون باشيم!

 فيم زنده باشيم!موظ

 

كه چطور همزمان به یه یه حالی شدم! ترسيم از این

نتيجه رسيدیم! منم فقط به خاطر نعيما بود كه تسليم 

 زندگی شده بودم.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 سی#

 

خواستم فرار كنم و سمت دستشویی برم كه باز می

گيج رفت. دستم رو گرفت، از گرمای دستش یه  سرم

عجيب داشتم. كمكم كرد بشينم. این بار تسليم حس 

شدم و ليوان آبم رو خوردم. انگار راه گلوم باز شد كه 

 بغضم اشک پس داد و گفتم:

 

خوام نيال وقتی برگشت خونه از قضيه امروز نمی -

 چيزی بفهمه.

 

 سرش رو به نشونه مثبت تكون داد.
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 بفهمه.نيست قرار  -

 

 دراز كشيدم و رو برگردوندم.

 

مونم. همه با نعيما ميرم خونه تهران میمن  -

 تریم.اینطوری راحت

 

بر خالف تصورم نه مخالفت كرد و نه نصيحت؛ فقط 

 گفت:

 

شاید! ولی بهتره با پدرت و نعيما توی شرایط بهتر  -

 و مدل بهتری راجع بهش صحبت كنی. 
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 با بغض گفتم:

 

كنه. اینجا دیدن شما هم میمامان دق  نعيما بدون -

 امان درد بدتریه واسش!به جای م

 

 خسته بلند شد و گفت:

 

حق داره. ولی من هيچوقت نخواستم جای كسی  -

 باشم.

 

هق هقم اوج گرفت. شاید چون به خودم اومدم و دیدم 

تونم هيچوقت برای نعيما جای مامان رو من هم نمی

 دم رو به این زن بگم.اختيار دلم خواست درپركنم. بی
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كم خوشحال شه و كاری كنم یهخواد یه دلم می -

 برگرده به زندگی.

 

 با یه غم خاصی نگاهم كرد.

 

 منم هميشه واسه دیار همچين آرزویی داشتم. -

 

دیار؟! چقد این اسم برام آشنا و در عين حال دوره! دلم 

خواست بدونم و بپرسم دیار كيه، اما نپرسيدم. انگار می

ین زن ن كه ته دلم مطمئن بودم دیار كسيه كه اهمي

برای اون موظف به زندگی كردن شده برام كفایت 

ش نگاه كردم و با خودم فكر كرد. به قامت تكيدهمی
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كردم وقتی زندگی كردن وظيفه بشه از جایی به بعد 

ایم...نه بيشتر! خوف این فكر دوباره كبریت فقط زنده

اما وقت حين خارج شدن كشيد به انبار باروت  مغزم.

 گفت:زمان از اتاق هم

 

امشب دكتر حميد زند شام ميهمانمونه. من چندان  -

تبحری  توی آشپزی و پذیرایی ندارم. دوست 

 داری كمكم كنی؟

 

یک مرتبه انگار یه نسيم خنک اومد و عرق داغ و 

 كرد...خسته تمام روزمرگيم رو خشک 

سواس و یه سرم با سرعت به سمت آینه چرخيد و با و

 .مدلهره خاص به خودم نگاه كرد

 های دلم رو روشن كنه!كاش زودتر شب بياد و چلچراغ
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 آواى درنا ) كانال اصلی زینب ایلخانى(:۰

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 یک_و_سی#

 

ها واسم خيلی گنگ و بچه كه بودم دنيای آدم بزرگ

زودتر خواست دست نيافتنى بود، همون قدر هم دلم می

دنيا شم. بزرگ شدم و قد قد بكشم و بتونم وارد این 

كشيدم، اما هنوز دنيای آدم بزرگ ها واسم دور و گنگه. 

خواد بتونم مثل سيامک كلی كتاب كه دلم میبا این

بخونم، یا مثل شایلی اون طور قشنگ و دلبر سيگار 

بكشم، یا مثل نيال خوب حرف بزنم و برای یه هدف 
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مثل سعيد بتونم احساسات و غرایض بجنگم یا حتی 

ها آدم بزرگ شدنم رو نشون بدم، اما دنيای آدم بزرگ

خيلی دوره از شهرك كوچيک من...شاید یه روز یه 

 سفينه خریدم و تونستم به دنياشون راه پيدا كنم.

همين االن كه حميد و بابا اون طور جدى و عميق در 

چقدر  كردنمورد بورس آمریكا و بيت كوین بحث می

اصطالح تخصصی بورسی خواست منم چهار تا دلم می

كشيدم و بلد بودم یا مثل حميد اونقد شيک پيپ می

وسط اون بحث جایی داشتم؛ اما خواهرم هنوز از راه 

نرسيده، چنان مسلط در مورد مسائل داغ سياسی و 

 كنه كه با خودم ميگم:ها صحبت میتحریم
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ا شبيه جبر و هبيخيال نورا! دنيای آدم بزرگ"

دبيرستان سخت و پيچيده و  دیفرانسيل سال آخر

 "همون قدر به درد نخوره!!

 

دونستم افسانه از نظر علمی و اطالعات كه میبا این

كم فاصله از من ست، اما ساكت، با یهسطح بقيههم

ش مشغول تماشا نشسته بود و از پشت عينک ساده

روز قبل معمای حرفی این زن هر روز بيشتر از بود. كم

كرد. وقتی كه تلفنش رام حل میحرفی پسرش رو بكم

خواهی كرد و برای جواب زنگ خورد، آروم معذرت

های سالن پذیرایی دادن سمت اتاق ورزش زیر پله

 رفت.

 زمان دكتر با نگاهش دنبالش كرد و رو به بابا گفت:هم
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 شاهرخ، تو جدی جدی اینجا موندگار شدی؟ -

 

نداخت و ه نگاه به اطراف اسر جواب داد، یبابا با اشاره 

 گفت:

 

تریم، هم نزدیک تهرانيم و فعال كه اینطوری راحت -

 هم دور از شلوغی و هياهوش.

 

 نيال حرف بابا رو ادامه داد.

 

كه هر روز مجبورم دو ساعت مسير رفت و با این -

برگشت پشت فرمون باشم، اما واقعا ارزشش رو 
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كه پام رو به محض اینرسم اینجا، داره. وقتی می

 ذارم تمام خستگيم از بين ميره.توی باغ می

 

 توی دنيای خودم بودم كه سوالِ

 

 تو چطور نورا؟ -

 

از طرف دكتر، درست مثل یه تلنگر به تنگ كوچيک 

 ماهی بيدارم كرد!

 سوالش رو فهميدم اما چون جوابی نداشتم پرسيدم:

 

 من؟! چی چطور؟ -
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 پرسيد:ن پر از نگرانی سریع دونم چرا بابا با یه لحنمی

 

 خوبی دخترم؟ -

 

م كرد و زدهو چقد این سوالش جلوی حميد خجالت

دست و پایی بهم داد! لبخند زدم، از اون حس بی

لبخندهایی كه هرچی لبت گشادتر ميشه، راه تنفست 

كه اوضاع رو رفع و تر ميشه. برای اینتر و دردناكتنگ

 رجوع كنم گفتم:

 

 به.خوبه، اینجا خو -
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دونستم و نگران به حميد نگاه كرد. نمیدار  بابا معنی

معنی اون نگاه نگران چيه، اما هر چی بود باعث شد 

 حميد پيپش رو كنار بذاره، بلند شه و رو به من بگه:

 

 خوام منظره اطراف رو از طبقه باال ببينم.می -

 تونم ازت بخوام همراهيم كنی؟می

 

ن هایی كه بي. از نگاهكردیه تلخی ته دلم اذیتم می

اومد، اما هم شد خوشم نمیدكتر و بابا رد و بدل می

خوشحال شدم، هم دستپاچه و هم حرصی از این حس 

های این جدید درونم كه وسط همه غم و بدبختی

روزهام، با دیدن این آدم اتوكشيده خوش رنگ و لعاب 

ترسم باالخره بقيه زد! میتوی وجودم یهو جرقه می
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ببينن و مثل االن خيره و ها رو عكاس این جرقههم ان

 منتظر نگاهم كنن...

داد كه شاید رفتيم و حميد توضيح میها رو باال میپله

اینجا توی كردان یه ویال بخره و بخواد وقتی ایرانه از 

 اختيار پرسيدم:هياهوی شهر دور باشه. بی

 

ها و هياهو دور باشی چرا خوای از آدمشما كه می -

ه این خصوصياتی كه ی ایران؟ خوب غربت همميا

 خواید رو داره!می

 

 جور جذاب نگاهم كرد.خندید و یه
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غربت! باورت ميشه من یه بار هم اینطور نه  -

 صداش كردم و نه نگاهش؟

 

 متوقف شدم و نگاهش كردم.

 

 خوب! چه بهتر! پس اصال نباید دلتنگ اینجا شيد. -

 

راهروی سالن باال اونم باال اومد و حاال كنار پنجره 

 كرد و گفت:داشت همراهم بيرون رو نگاه می

 

 آدم دلتنگ و نگران همه عزیزاش ميشه. -

 

 خندیدم و جسارت خرج كردم.
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 خواد از هياهوشون هم دور باشه!اما می -

 

 مقدمه پرسيد:نگاهش رو از منظره گرفت و بی

 

 من حرف یا كار اشتباهی داشتم؟! -

 

ریم ما نگاه هميشه فراجا خوردم از این صراحت و ا

 هاش جا خوش كرد.برعكس هميشه توی چشم

 

كنيد آدم...یا حداقل وقتی اینطور صحبت می -

من...این حس رو گرفتم كه ایران اومدنتون و 

دیدن دوست و آشناها و بودن باهاشون براتون 
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صرفا یه رفع تكليفه...یه جور وظيفه شناسی 

 محض!

 

 ه تكيه زد.سر تكون داد و به چهار چوب پنجر

 

 شناسی بده؟نظرت وظيفهو به  -

 

خواست، چند لحظه اول وقتی این آدم اینطور ازم نظر 

ها برای جوری دستپاچه شده بودم كه به انواع بهونه

ها كنار كشيدن از مكالمه فكر كردم، اما طعم این لحظه

اونقدر ناب بود كه ترجيح دادم حرفم رو مزه مزه كنم و 

 بدم... تكلف ادامهر و بیادامه بدم، نوراوا
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_سی#

 

شناسی راستش من هيچوقت اونقدرها آدم وظيفه -

هایی كه روی دوشم بود رو نبودم، چون وظيفه

دوست نداشتم...خب این سخته كه یه بار دوست 

 نداشتنی رو با خودت این ور و اونور بكشی!

 

وك بين خودش و شک و دلخوریم از این رفتار مشك

بابا رو رو توی هزار الیه كلمه پيچيدم و تحویل دادم. 

 خواست كه منظورم رو بفهمه.خواست و نمیدلم می
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خواست كه بگه اگه من االن از خواست و نمیدلم می

های یه جمع جدا شدم و اینجا دارم جمله بافی

 كنم از دلسوزی نيست.دختربچه رو گوش می

وقت وقت و بیخواست بگه اگه خواست و نمیدلم می

 حواسم بهت هست از وظيفه نيست.

 خواست...خواست و نمیدلم می

 ها فقط یه جمله گفت.اما به جای همه این

 

من اگه چيزی رو به عنوان وظيفه هم قبول كنم از  -

 ست، نه اجبار!سر عالقه

 

رو توی جعبه سياه قلبم حبس كردم و  این جمله

تجزیه تحليل دون و اسير نذاشتم توی مغزم سرگر
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شه. قلبم گرم و اون تلخی ته دلم، مثل شكالت نود و 

 هفت درصد آب شد.

نگاهم رو به نورهای پراكنده ویالهای اطراف گره زدم 

هام بيشتر از این رسوام نكنه كه صداش تا برق چشم

 سكوت رو شكست.

 

های شب من رو یاد مادرم هميشه این نور چراغ -

 ندازه.می

 

تر ای قشنگجره تكيه زدم و به منظرهنار پنوار كبه دی

 از منظره شب خيره شدم كه ادامه داد.
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یه پيراهن مخمل مشكی داشت كه هر وقت  -

ها ميشد! این پوشيد به چشمم شبيه فرشتهمی

های اون منظره هميشه من رو یاد منجوق دوزی

 ندازه.لباس می

 

فتاده م ابه طرز عجيبی این چند روز به جون حافظه

های سيامک درباره حميد رو ها و حرفتا خاطرهبودم 

 به یاد بيارم، و فوت مادر حميد از خاطرات پررنگ بود...

 

 روحشون شاد... -

 

 محل توی گلوم رو قورت دادم و پرسيدم:و بغض بی
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 جاشون خيلی خاليه نه؟ -

 

ها بود و اون هم بيشتر از این سوالم بيشتر از این حرف

 اد.ها جواب دحرف

 

مادرها هميشه خاليه نوراجان. با این جای جای  -

 خالی باید كنار اومد و با یادشون پرش كرد.

 

 گرفتن.هام از هم سبقت اشک

 

 یعنی قراره هميشه همينطور دلتنگش بمونم؟ -
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قدر قشنگ به قامت نگاه این مرد عجيبه كه غم چه

 شينه!می

 

ا كار دل همينه، كه تنگ بشه، بگيره، بشكنه...ام -

 باش، از پسش برمياد!نگران ن

 

رحم چند ساعت به آسمون نگاه كردم كه چقدر بی

پيش مادرم رو به تن كشيد تا توی یه نقطه دور رهاش 

م رسيده بودن كه با هام به چونهكنه و حاال اشک

های صندل نيال دستپاچه به خودم اومدم صدای پاشنه

و و دستم رو روی صورتم كشيدم تا باز اسير تشر 

 بابت آبروریزی كردنم نشم!نصيحتش 

 حميد كه متوجه حالتم شده بود مچ دستم رو گرفت.
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اینطوری بدتر ریملت پخش ميشه زیر چشمت. با  -

 یه دستمال باید پاكش كرد.

 

سرآسيمه به دورو برم نگاه كردم اما چيزی كه به دردم 

ای برای تكرار كه حوصلهبخوره پيدا نكردم. جدا از این

تونستم چشمام رو هم به روی مینداشتم، نمكررات 

دونستم مامور رسوندن مامان تا حال بد نيال كه می

ش شده بود ببندم، هرچند كه خودش فرودگاه و بدرقه

كرد چيزی به روش نياره اما خط نگاه شدید تالش می

 خواهرم امشب برای من خوانا بود...

تر شد، ملتمس به حميد نگاه صدای پاش كه نزدیک

 ترین حالت ممكن عذرخواهی كردم.شرمنده كردم و با
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نيال با سينی چای نزدیک شد و سوال نگاهش رو 

نسبت به چهره مبهوت حميد و حال دستپاچه من پشت 

 لبخندش مخفی كرد.

 

دیدم صحبتتون طوالنی شد گفتم تا سرد نشده  -

 بيارم براتون.

 

تشكر كردیم و چند لحظه بعد با گم شدن نيال توی 

پله دستم رو به كراوات حميد گرفتم و با راه پيچ 

 نگرانی به لكه ریملم روش خيره شدم.

 

 م!ببخشيد!!! من خيلی خيلی شرمنده -
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كم كم خنده جای بهتش رو گرفت و دستش رو روی 

 صورتش كشيد.

 

این چه حركتی بود! كراوات مگه برای آرایش پاك  -

 كردنه؟!

 

م كه بست زده لبم رو گاز گرفتم و چشمام روخجالت

تر شد. گوشه چشمم رو باز ی صداش پررنگخنده

 كردم و گفتم:

 

 اجازه بدید جبران كنم! -
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هایی كه تا آرنج تا زده دستی به لباسش كشيد و آستين

 بود رو با وسواس مرتب كرد.

 

 اگه جبرانت هم گریه كردن داره نه اجازه نميدم! -

 

دونم قدمی به سمتش برداشتم و با جسارتی كه نمی

از كجا آورده بودم دستم رو به گره كراواتش  امشب

 رسوندم.

 

كنم و تحویلش ميدم...بدون من اینو تميزش می -

 گریه! قبول؟؟

 

 درنا _آوای#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_سی#

 

فهمم زمان و دونم چرا هر بار با این آدمم نمینمی

گذره و به كجاها كشيده ميشه. حتی بحث چطور می

لبه تختم نشسته بود و داشت م و االن كه توی اتاق

دید، هایی كه توی پروژه آخرم گرفتم رو میعكس

 دونستم چرا و چطوری به اینجا رسيدیم.نمی

ها رو ورق زد و به عكس یه قوچ كه كنار عكس

رودخونه با ابهت ایستاده بود با دقت بيشتری نگاه كرد 

 و گفت:

 

 ست!العادهفوق -
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 وقتی گفت: زده شدم، ولیاز تعریفش ذوق

 

 نگاهش خيلی زیباست! -

 

 با خنده گفتم:

 

گيد! من فكر كردم عكس آهان قوچه رو می -

 ست.العادهفوق

 

 م زد و گفت:خندید و با عكس آروم به گونه
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های جناب قوچ افتاده، عكس عكاس توی چشم -

 ست نورا!العادهبرای همين فوق

 

های قوچ متعجب عكس رو ازش گرفتم و با دقت چشم

هاش نگاه كردم. عكس خودم و دوربينم توی چشم رو

 مشخص بود. با تعجب خندیدم و گفتم:

 

 وای من اینو ندیده بودم! -

 

یه جور مهربون، یه جور خواستنی، یه جور دلسوزانه 

 نگاهم كرد و گفت:
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هاش یه سوژه زیبا و ناب رو اونم داشته با چشم -

 كرده.تماشا می

 

یفش م. تعرانداختخجالت زده سرم رو پایين 

خوشحالم كرده بود اما یهو غم توی دلم نشست. من 

كردم. از تماشای زیبایی هيچوقت احساس زیبایی نمی

كردم. پذیرفته بودم بردم اما حسادت نمیبقيه لذت می

رنگ و رو، با دماغ یكم كوفته و این منم! این دختر بی

چشم و ابروهای معمولی منم كه هميشه به كمک 

 گيره.هام رنگ میشمكم چهریمل یسياهی 

العالده آخر شب همونطور كه به یكی از قطعات فوق

درنا كه تركيبی از صدای بارون و پيانو بود گوش 

دادم با خودم فكر كردم زندگی دقيقا یه قطعه می

 های سفيد و سياه...پيانوئه...یه تركيب از كالویه
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رو  یه تركيب از آسمونی كه چند ساعت پيش مادرم

راواتی كه با اون رد ریملم روش جلوی تختم فت و كگر

 آویزون بود...

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سی#
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 خيلى كوتاهن،یه دقایقى توی شبانه روز هست كه 

نابن و مرموز! همون دقایق كه شب داره  همون قدر هم

تسليم خورشيد ميشه، اما خورشيد با ناز و كرشمه داره 

بيرون مياد و همين ميشه یه غنيمت واسه آواز 

ها...هوا یه جور ملس خنک های روی درختگنجشک

خواد توی همون خواب و بيدارى بری ميشه، دلت می

ها شکم با اون گنجيال كنی تو هزیر پتو و بعد خ

تونی پرواز كنی و این طرف و اون طرف بپرى. می

مخصوصا اون شب وقتی یاد آخرین پيام روی صفحه 

خواست افتادم بيشتر دلم میگوشيم قبل از خواب می

 پرواز كنم...

 

 "هم صحبتی با تو وظيفه منه در قبال خودم!"
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ک غنيمت امشبم رو توی مشتم فشردم، روی ل

ره با یادآوری چهره كشيدم و دوباسياهش دست 

ش خندیدم. كراوات رو دور مچم پيچيدم، زدهبهت

 روی لبم گذاشتم و زمزمه كردم:

 

 كاش پاك نشی، واسه خودم بمونی! -

 

دوباره قلبم بيش فعال شد و به ورجه وورجه افتاد. اما 

خوب عمر شادی و لبخند منم درست اندازه تسليم 

ادرم از های برناله يد بود. صدایشدن شب به خورش

اتاق مجاور مثل یه تيغ تيز و باریک مدام و پياپی روی 

هایی كه حال دونستم شبنداخت. میقلبم خراش می

كنه و روحيش خوب نيست توی خواب ناله می

پریشونه. تاب نياوردم، بلند شدم و سمت اتاقش رفتم 
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زمين كنار  و آروم در رو باز كردم. با دیدن نيال كه روی

د و دستش رو گرفته بود یه لحظه ختش نشسته بوت

زمان یه طور عجيب غم و شادی توی دلم سرازیر هم

شد؛ انگار مامان برگشته بود... همونقدر هم دلتنگ 

كه متوجه مامان شدم. قبل از بيدار شدنشون و این

دونستم دیگه حضورم شن از اتاق بيرون اومدم. می

در حال  و پرده حریر . در باز بودخواب به چشمام نمياد

كرد. با خودم فكر م میرقص تراسِ سالن وسوسه

كردم مامان قبل خواب حواسش بود هيچ دری توی 

ویال باز نمونه. فصل سرد به خاطر سرما و فصل گرم به 

كه برم داخل خاطر حشره ها. پشيمون شدم از این

خواستم مامان باشم، تراس و هوا بخورم. می

م خواستم خانوادهمی از رو ببندم،استم درهای بخومی

رو حراست كنم! هنوز در رو كامل نبسته بودم كه متوجه 

حضور افسانه داخل تراس شدم. یه اشارپ طوسی 
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هاش انداخته بود و انگار توی خودش جمع روی شونه

های هاش از پشت درست شبيه شونهشده بود. شونه

سر ها از پشت هپسرش بود وقتی اولين بار توی پل

ون قدر پهن و شاید محكم اما جمع دیدمش، هم

 شده...

با خودم فكر كردم چرا پيش بابا نيست، كه یادم اومد 

بابا قرار بود قبل صبح راه بيفته سمت تهران تا به 

كالس هشت صبح دانشگاه تهران برسه. اون دو تا 

فنجون خالی روی ميز تراسم گواه بر این بود كه 

 باهم خوردن. صبحانه رو 

خواست فضولی كنم یا گوش وایسم، اما وقتی دلم نمی

اونطور غليظ آه كشيد و با تلفنش مشغول صحبت شد 

 و اسم برادرم رو شنيدم نتونستم مقاومت كنم.
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_سی#

 

 نعيمای طفلک هم دیشب تا صبح درست نخوابيده. -

 

ه مامانم زنه، اما صداش شبيمیدونم با كی حرف نمی

 پرسيد:ی از شخص پشت خط میشده بود وقت

 

 دردت چطوره عزیزم؟! -

 

دلم برای مامانم تنگ شد و بيشتر برای شنيدن 

 صداش گوش تيز كردم.
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خيالم راحته پرین پيشته. اما تلفنت رو خواهش  -

كنم بی صدا نكن و هر وقت تماس گرفتم زود می

 جواب بده.

- ... 

ین دونی كه ادل! ولى میدونم عزیز دونم! میمی -

 نگرانى ذات هر مادریه.

 

بغضم شبيه یه صاعقه توی گلوم شكست. یعنی مامان 

االن نگرانمه؟ كجاست؟ چرا حتی یه پيام بهم نداده؟ 

جيک دكتر چرا اینقد به اون پسر به قول عمه سياه

 شافع حسودیم شد!
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با نگرانی  این بغض رسوام كرد، متوجه حضورم شد و

قطع كرد، سمتم . خيلی سریع تماس رو نگاهم كرد

 پرسيد:زمان كه میاومد و هم

 

 خوای حرف بزنيم؟می -

 

دستش رو روی شونم گذاشت. دستش رو پس زدم، 

 كم فاصله گرفتم و گفتم:یه

 

مامانم دوست نداشت توی این تراس غذا  -

 بخوریم.

 

 ميز صبحانه رو نگاه كرد و گفت:
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 نمياد. كنه دیگه پيشاحتت میاگه این نار -

 

انگار این زن عادت داشت كنار بياد و كنار وایسه. 

ها هام رو با پشت دست پاك كردم، سمت نردهاشک

رفتم و همونطور كه نگاهم رو به باغ دوختم از نگاهش 

فرار كردم. فاصله رو حفظ كرد و از همون فاصله 

 پرسيد:

 

 به خاطر نعيما بيدار شدی؟ -

 

 گفتم:با حرص 
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سش رو كنسل حالش بده كه كالبابا متوجه نشد  -

 نكرد؟

 

 بابا دلش گرم بود خواهراش كنارش هستن. -

 

 

 پوزخند زدم و گفتم:

 

هميشه دلش گرم دیگرانه واسه انجام وظایفش  -

 هستن!

 

 تونم یه خواسته ازت داشته باشم؟ می -
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 صریح و تک كلمه جواب دادم. 

 

 نخير! -

 

 اما مصمم گفت:مكث كوتاهی كرد و مالیم 

 

ه توصيه داشته باشم. نذار تصویر ه بده یپس اجاز -

 و حضور پدرت توی باورت اینقدر محو نباشه.

 پدرت رو بيشتر ببين! همين!

 

هام زودتر از زبونم دست به كار شدن و با باز اشک

 همون بغض گفتم:
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اونی كه ما رو هيچوقت ندیده بابا بوده! االن هم  -

 بينه!نمیجز تو كسی رو 

 

و مخاطب قرار ادبی بزرگترم ربی من هيچوقت اینقد با

شدم تا دادم. اما اون روزها به هر دری متوسل مینمی

كم خودم رو خالی كنم. سرش پایين بود و جوابم یه

 شد یه آه عميق...

كم م كرد. خواستم یهزدهباید اعتراف كنم خجالت

 خودم رو توجيه كنم.

 

اع پيش بره نعيما تلف ميشه! نعيما! اینطور اوض -

 يره!ادرم جلوی چشمام داره از بين مبر
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دونم صبح تا شب داره آوای درنا گوش ميده! من می

كنه. هيچ داره به قصه آواز درنا قبل از مرگ فكر می

تونم بكنم! قبل طالق بابا و مامان، كاری واسش نمی

كرد یه آلبوم قبل خبر ازدواج شما داشت تالش می

تمرین كرده بود! بده. كلی شعر نوشته بود! كلی  بيرون

برادرم با اون صدای قشنگش دیگه  همشون پوچ شد!

 زنه!كنه! به زور دوتا كلمه حرف میفقط ناله می

تونی درك كنی واسه یه خواهر غم برادر چه قدر می

 سخته؟؟؟

 برادر داری؟؟ 

 ش كردی؟؟تجربه

 

تر كمهاش محسكوت كرد و اشارپش رو دور شونه 

 شده بود سردش بشه! پيچيد. انگار حرفام باعث
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كم بعد صدای پيام گوشيش اومد. معذرت خواست و یه

پيام رو باز كرد. چند لحظه متعجب پيام رو نگاه كرد و 

 بعد دوباره یه نفس عميق كشيد و پرسيد:

 

 تونم شماره موبایلت رو داشته باشم؟می -

 

رسم چرا؟ خوام بپهام فهميد كه میاز حالت چشم

 واسه همين گفت:

 

 واست یه آدرس بفرستم.وام خمی -

 

 آدرس چی؟ -
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 ت رو بده.لطفا شماره -

 

با تردید دونه دونه اعداد رو ردیف كردم. كارش كه 

تموم شد گوشيش رو روی ميز گذاشت و مشغول جمع 

 زمان گفت:كردن ميز صبحانه شد و هم

 

 صبح زود برو. -

 

به اتاقم برگشتم و متوجه حرفش نشدم، اما وقتی 

ت و پيامی كه تازه رسيده بود رو گوشيم رو برداش

وندم از شدت بهت قلبم یه طوری دیوونه شد كه فكر خ
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كردم االن منفجر ميشه و خونش روی كل دیوارهای 

 پاچه!اتاقم می

 توی متن پيام بعد یه آدرس نوشته بود:

 

 خواد ببينتت!درنا می "

 "رار با كسی صحبت نكن.لطفا از این آدرس و از این ق

 

ی دهنم گذاشتم و هزار بار جمله ستم رو روبا حيرت د

رو توی چشمام هجی كردم تا  "خواد ببينتتدرنا می "

زده بودم.كه اصال فكر نكردم باورم بشه. انقدر هيجان

دكتر شافع چطور ممكنه درنا رو بشناسه و اصال درنا 

 چرا باید بخواد من رو ببينه...
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وات پيچيده شده دور مچم صورتم رو خنكی كرا 

هش كردم و نوازش كرد و باورم شد بيدارم. نگا

 صداش توی گوشم پيچيد...

 

اگه با تمام دلت یه چيزی رو بخوای دیگه محال بودن "

 "یه چيز محاله!

 

پرید توی ضميرم نشست و عطری كه از دور مچم می

 گرگ و ميش احوالم به روشنی صبح رسيد.

✨✨✨✨✨✨✨ 

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 
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 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 شش_و_سی#

 

هاى ساعت رو نگاه كردم و از دست خودم عقربه

حسابى كفرم باال اومد كه چرا نپرسيدم منظورش از 

 دا!صبح زود امروز بود یا فر

ى دلم نبود و هزار تا تازه ساعت هشت بود و من دل تو

رفت. صد بار خودم رو ی مغزم داشت رژه میسوال تو

نيشگون گرفتم و هزار بار اون پيام و آدرس رو توی 

گوشيم نگاه كردم تا باورم شه خواب نيستم، تا باورم 
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شه این بار یه آرزوم فقط آرزو باقی نمونده! دلم قرص 

دیگه مثل اون شبی كه سرپرست پروژه عكاسی بود 

سفر  تونم توی اونآفریقا بهم زنگ زد و گفت می

همراهشون باشم شک و تردید توی دلم نيست كه 

 ميشه یا نميشه. این بار عجيب به شدن ایمان داشتم...

هام رو از كمد بيرون ریخته بودم و سرگردون نه لباس

های مه ساعتانتخاب بودم، نه مدام طبق معمولِ ه

ام رو با خودم تمرین هقبل از یه دیدار دیگه، حرف

رم دیدن درنا! یار غار روحم از كردم. قرار بود بمی

 بچگی تا به االن! نه یه غریبه!

 گفت امروز نه...اما حسی توی دلم بود كه می

نيال مشغول مرتب كردن تختش بود و من همونطوری 

كردم. نگاهش میكنار دیوار اتاقش وایساده بودم و 

 د و گفت:ش رو تنگ كرهای خستهچشم
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 خوای؟تو چيزی می -

 

دونم كه به یه خوام، میدونستم كه یه چيزی میمی

دونستم به چی! فقط چيزی احتياج دارم، اما نمی

 ام و در عين حال پر!دونستم خالیمی

 پرسيدم:

 

نيال تو دكتر شافع رو قبل ازدواجش با بابا چقد  -

 ؟شناختیمی

 

 فت:كالفه ملحفه آخر رو روی تختش كشيد و گ
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اصال امروز حوصله این بحث تكراری ازدواج بابا رو  -

ندارم! ول كن نورا! ولشون كن! نه به خاطر اونا و 

 راحتيشون، به خاطر خودت!

 

دقيقا خودش هم داشت سر یه بحث تكراری رو باز 

 كرد!می

 

 پرسم كه...نه نيال! كال می -

 

 روی تخت گذاشت و دستاش رو باال آورد.بالشش رو 

 

دونم ته جزء و كل نداره. من كه می ی نگو!نه هيچ -

رسه. اما بس كن! خسته ها به كجا میاین حرف
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نشدی؟! راه ميری چپ و راست یا متلک بهشون 

 كنی!ندازی یا كم محلی میمی

 

 شاكی و متعجب نگاهش كردم.

 

من اصال نيال چی واسه خودت ميگی ميری جلو!  -

 شت؟حرفی زدم هنوز؟ االن سوال من چه ربطی دا

 

 منشانه گفت:نفس عميقی كشيد و با یه لحن بزرگ

 

كنم یه هر چی كه هست و نيست ازت خواهش می -

 امروز رو به اعصاب خودت و همه استراحت بده.
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زد، از انعكاس صداش توی هر وقت اینطور حرف می

م كه چقدر خوردگوشم هزاربار توی خودم ترك می

دلم از این  مالحظه و غيرقابل تحملم! اما امروزبی

رو دیدم خواهرم چقدر بد من شكست كه می

 تر از اون، چقدر من رو نشناخته!شناخته...یا دردناك

م رو از دیوار گرفتم، سر تكون دادم و به سمت در تكيه

 رفتم.

 

 باشه. من اشتباه كردم. به كارهات برس. -

 

كه كه خواهرم هميشه با اینز ایندلم گرفته بود ا

خواد بفهمه همه بلد اما دلش نمیدوستمون داره، 

شجاع و منطقی باشن! همه مثل نيستن مثل خودش 

 كنن!خودش با عقل و درایت به زندگی نگاه نمی
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وقتی سكوت و این عقب كشيدنم رو دید انگار دلش 

 برام سوخت، جلو اومد، بغلم كرد و گفت:

 

ه خاطر نعيما نخوابيدم. االنم كل دیشب رو ب -

چون یه جلسه آنالین دارم.  مجبورم بيدار باشم

گران همه چی هستم و باور كن منم مثل تو ن

 همونقد دلتنگ مامان!

مامان رسيده، حالش هم خوبه، و ما باید خوشحال 

 باشيم بابتش.

 

خيلی جلوی خودم رو گرفتم تا بابت جمله آخرش كه 

های خارجی كراری سریالهای تعجيب شبيه دیالوگ

نچرخونم! چقدر بدم مياد هام رو توی كاشه بود چشم
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حاليش  "باید"احساس  ها متوجه نميشنوقتی آدم

 نميشه! به قلب یه آدم نميشه گفت:

 

باید خوشحال باشی، باید نگران نباشی، باید دوست "

 "داشته باشی یا دوست نداشته باشی!

 

ماهيچه لجباز و كاش یه روزی بفهمن این قلب، یه 

تی اگه بيراهه خودخواهه كه راه خودش رو ميره، ح

 باشه!

 

نگاهش كردم و من هم یه سوال و دیالوگ تاثيرگذار 

 تحویلش دادم.
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 تو واقعا خودت خوشحالی؟ -

 

پرده و نگاهش یه لحظه، فقط یه لحظه كوتاه بی

واسطه بهم نشون داد كه نه! خواهر من هرچقدر هم بی

عشق سبک زندگی و حال و هوای تب غرب و 

ها ها و داستاناز سخنرانی منطقيشون رو داشته باشه و

ه، ته تهش یه دختر و فرهنگشون الگوبرداری كن

های بچگياش هميشه یه نفر ست كه توی كارتونبچه

 گشته...پی مادرش می

بی حرف پس و پيش ازش فاصله گرفتم. هميشه آخر 

! یه نااميدی مطلق از های من با نيال همينههمه بحث

در مورد ساعت نهار  تونيم حتیكه ما هيچوقت نمیاین

ی برسيم، چه و شام خونه به توافق و نقطه مشترك

 برسه به موضوعات دیگه!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_سی#

 

تير اولم برای شناخت بيشتر دكتر شافع و حدس 

ش ارتباطش با درنا به سنگ خورده بود كه خود

ن ها پایين اومد و با دیدنم بدووار از پلهزادهحالل

 معطلی پرسيد:

 

 تو هنوز نرفتی؟! -
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كه با تردید امروزم تنها شانسم دستپاچه شدم از این

 رو از دست بدم.

 

 افتم...همين االن راه می -

 

 سرش رو به نشونه منفی تكون داد.

 

 نه! فردا برو، امروز كمی گرفتاره. -

 

ایم رو قورت دادم و فقط سرم رو به نگرانی چند لحظه

ادم. وقتی از كنارم رد شد و رفت، نشونه باشه تكون د

از كی تا االن حبس شده رو آزاد دونستم نفسی كه نمی

 كردم.
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كل روز مثل یه پرنده بودم كه لب ایوون آجری یه خونه 

قدیمی وایساده و واسه اولين بار قراره بپره و پرواز رو 

های خودش همونقد كه ذوق داره، از بالتجربه كنه، اما 

 نامطمئنه...

ذای نعيما رو واسش بردم و دیدم اون طور ی غوقت

حال روی تختش دراز كشيده و به سازش گوشه بی

خواست بهش بگم قراره فردا اتاق خيره شده، دلم می

بينم درنامون باشه! اما بعد خورشيد، اولين چيزی كه می

عيما هم باورش نميشه و فكر با خودم فكر كردم حتما ن

 كنه دیوونه شدم!می

نشستم و كمكش كردم بشينه تا غذا  لب تختكنارش 

دونم چرا یهو یه طور نگران زل زد به بخوره. نمی

صورتم و دستش رو جلو آورد. وقتی انگشتاش به 
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پيشونيم خورد، یهو از شدت درد سرم رو عقب كشيدم 

 هاش پرسيد:كه شبيه بچگی

 

 ده آجو؟سرت چی ش -

 

بودم  تازه یادم افتاد چند ساعت پيش اینقد توی فكر

رم بدجور كه متوجه در باز كابينت نشده بودم و س

ضربه خورده بود. دستم رو گذاشتم روی برامدگی 

 پيشونيم و گفتم:

 

 زن بابا كتكم زده! -
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یهو لبخند كمرنگی روی لباش نشست. این لبخند 

زندگيم رو جال بده! خسته قدرت این رو داره كه همه 

واست، یكی خمنت میبودم! دلم یه آغوش خودی و بی

 كه نصيحت نكنه، یكی كه نپرسه...

ها این سرم رو روى پاش گذاشتم. خيلی وقت

عادتمونه؛ وقتی من غذای نعيما رو ميارم، سرم رو روى 

خوره. مثل ذارم و اونم همزمان غذاش رو میپاش می

د لقمه اول رو باهاش شریک هميشه مجبورم كرد چن

نگاهش م رو ميجویدم و شم. همونطور كه لقمه

 كردم باالخره طاقتم طاق شد.می

 

 خوای چيزی درباره مامان بپرسی؟تو نمی -

 

 ش رو قورت و قاطع جواب داد.با آرامش لقمه 
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 نه! -

 

با این جواب حس كردم تنها همدردم رو هم از دست 

ن این شهر متروك و دادم. انگار حاال من تنها ساك

گه هم جنگ زده بودم. اما نه! انگار هنوز یه نفر دی

نتونسته بود دل بكنه. سينيش رو كنار گذاشت و به 

يامون یه تيكه از موهام رو گرفت و عادت بچگ

 باهاشون مشغول بازی شد.

 

هایی كه كسی بهم م از سوالنورا، من خيلی خسته -

يزی بدونم، جوابشون رو نميده. دیگه نه ميخوام چ

 نه بپرسم. ميدونی چی ميگم؟
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 نسبت به "هانخواستن"ی از سنگين شدن كفه ترازو

ترسيدم و دعا كردم زودتر صبح فردا می "هاخواستن"

ش نگاه كردم. برسه. به سينی تقریبا دست نخورده

كم غذا خورد كه اون هم مطمئن بودم به خاطر فقط یه

 دل منه...

خونه هر چقدر تالش چند ساعت قبلش توی آشپز

نشدم. كردم در صحبت رو با دكتر شافع باز كنم موفق 

این زن انگار حبس شده توی سكوت، توی افكار 

 های طوالنی به یه نقطه...ه موندنعميق، توی خير

چند بار با دكتر تماس گرفتم و متوجه شدم حال 

خواهرش خوب نيست و شدید درگير كارهای 

 قتی اون طور با غم گفت:بيمارستان خواهرشه. آخر و
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یه خواهر های دنيا فقط همين من از همه وابستگی -

 رو دارم. واسش دعا كن نورا!

 

از صميم قلبم دركش كردم و دعا كردم هيچ خواهر و 

 برادری غم و مریضی همدیگه رو نبينن...

 

غروب كه شد، حس كردم دیگه توان صبر ندارم. انگار 

كرد گازش رو مجبورم میاین سكوت خونه داشت 

بگيرم و یه راست برم به آدرسی كه دكتر شافع واسم 

فرستاده بود، اما بعد با خودم گفتم نه! صبح زود ميرم. 

شينم. با آژانس ميرم و همون پشت فرمون هم نمی

كم دورتر پياده ميشم تا با پاهام به حوالی آدرس یه

 درنام برسم، با پاهای خودم!
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _ینبز#

 هشت_و_سی#

 

های خدا به داد غم غروب دلم رسيد و وقتی چراغ

اشين سعيد همزمان با نوای بوق بوقش وسط باغ م

ن و خاموش شد توی دلم هزارتا ترقه رنگ روش

ووارنگ تركوندن...پنجره رو باز كردم. همچنان داشت 

های بوق ميزد و هنوز یه ثانيه هم از توقف چرخ

بود كه عمه با عصبانيت، در حالی كه  ماشينش نگذشته

ياده شد و داد یه قابلمه بزرگ دستش بود از ماشين پ

 زد:
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پسر دیوونه!!! مردم االن فحشمون ميدن! مگه  -

 عروسی باباته؟!!

 

 سعيد با قهقهه پياده شد و گفت:

 

 بابای بدبختم یه بار اشتباه كرد بسش بود. -

 

اال برد كه عمه دستش رو به نشونه تهدید برای سعيد ب

 با ذوق داد زدم:

 

 عمه یكی هم از طرف من بزنش!! -
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و سعيد سوت كشيد و  رو نگاه كردنجفتشون باال 

 گفت:

 

با سالم و صلوات یكی رو آوردم نازش از یه  -

 نوعروس بيشتر! نباید دوتا بوق بزنم؟

عكاس باشی دوربينت كو! ثبت كن این لحظات 

 رو...موزیک حماسی لطفا!

 

ماشين باز شد و سيامک پياده شد با وقتی در عقب 

 ذوق گفتم:

 

 جان.من عكاس حيات وحشم پسر عمه -
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 سری به نشونه تاسف تكون داد.

 

اونطور كه از پنجره آویزون شدی دیگه نياز نيست -

 اعالم كنی.

 

 عمه با حرص گفت:

 

بينی؟! اینم جز حيات وحش ادا و اطفارشو نمی -

 حساب كن.

 

سرش رو انداخت پایين و بلند خندیدم و سيامک هم 

 ریز خندید. سعيد نگاهش رو بينمون چرخوند.
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ین پيشنهاد رو! آره واال من یه ندیدن اچقدم پس -

جان ام دیگه كه داییگونه ميمونی، عنتری چيزی

خواسته بيام ادا در بيارم فرزندانش از افسردگی 

 در بيان.

 

سيامک آروم از كنار سعيد رد شد، با مهربونی پشتش 

 من رو نگاه كرد و با اون لهجه دلنشنيش گفت: زد،

 

 حالت چطوره نوراجان؟ -

 

خوام یه پرسه میسيامک حال آدم رو می وقتی آخ كه

كتاب شرح حال تحویلش بدم و خاطرم جمع باشه كه 

با تمام دل و جونش گوش ميده. گوش شنوای من 

 هایی كه نگفتم...اومده برای همه حرف
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FVRtj9https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPe

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 نه_و_سی#

 

عمه قابلمه توی دستش رو باالخره روی گاز گذاشت. 

افسانه همونطور كه مشغول پر كردن استكان های 

 چای بود گفت:

 كشيدید!چرا انقدر زحمت  -
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 عمه زیر گاز رو روشن كر دی و جواب داد:

بلی سر من هيچوقت نه از این هماهنگ كردنای ق  -

واسه همين فاميل  دراوردم نه خوشم اومده...البته

 های نزدیک ميگما! 

سرزده یه حال و هوای دیگه ای داره. ولی خب آدم 

 سرزده هم مياد دیگه بده همينطور دست خالی بياد...

 

د مامان هميشه با این اخالق عمه مشكل یادم اوم

داشت، چه این غریبگيش با هماهنگ كردن، چه این 

قول خودش دست پر اومدنش. مامان خوشش به 

اومد روی ميز خونش چيزی جز دستپخت خودش نمی

هرچند اون همه اوقات تلخی كه برای خودش باشه. 

ای نداد و حاال عطر غذای كرد نتيجهدست و پا می
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ی ش ميپيچه...خونهز خودش توی خونههركس ج

 سابقش!

پزخونه  سينی رو از جلوی دست افسانه برداشتم و از آش

های نعيما چشمبيرون زدم. دیدن  لبخند عميق و برق 

ی كه این روزها كيميا شده بود مثل باز شدن غنچه

خشک گل سرخ توی چای جلوی دستم بود. خوش 

يد ميخندید و های سععطر و دوست داشتنی! به شوخی

با سيامک حرف ميزد. دلم ميخواست تا ابد توی این  

لک هم نزنم! سعيد حالش نگاهش  كنم و حتی پ

ش زد فنجون  چای رو برداشت و چند تا تلنگر به بدنه

 و خطاب بهم گفت:

ای واسم صد هزاربار گفتم توی استكان شيشه -

 چایی بيار بفهمم چی توش ریختی!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وسط ميز برداشت و  سيامک گزی از توی ظرف

 گذاشت وسط دست سعيد.

 انقد مزه نریز بچه. -

 

ی دهنش انداخت و سعيد توی یه حركت گز رو تو

 ه گوشه لپش نگه داشته بود گفت:همونطور ك

 

هاش رو با گِل وجود من واال انگار خدا همه ادویه -

جانمم محض قاطی كرده دست خودم نيست. دایی

 همين احضارم كرده دیگه!

  

 ابرو باال انداختم و با یه لحن حماسی گفتم.
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 چایت را بنوش عمر دست خداست! -

 

 تهدید نگاهم كرد.ند روی ميز و با استكان رو برگردو

 

من به تو اعتماد ندارم به كشتنم ميدی  اونوقت  -

 ميشم نو گل نشكفته.

 

 عمه همراه افسانه وارد پذیرایی شد و گفت:

 

 دایيته. بخور خدا رو شكر كن.چایی دم كرده زن  -

 

 ش گذاشت.سعيد نيم خيز شد و دستش رو روی سينه
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 من چاكر زن دایی هم هستم. -

 

ای بود كه هميشه به مامانم ن عين جملهیا

ميگفت.غنچه گل سرخم سوخت و دلم پژمرد! چای 

توی دهنم تلخ شد، به تلخی این حقيقت كه جای خالی 

 پر بشه...هر كس چقدر راحت و زود ميتونه 

ها كمی گل انداخت از موقعيت استفاده همينكه صحبت

 كردم و به تراس پناه بردم.

 

ته مونده گرما  تام فشردم تا هميناستكانم رو بين دس

رو هم باهاش شریک شم و بيشتر از این یخ نزنم. 

جای خالی مامان شده بود یه چاه. حاال این چاه به 

 ن رهام نميكرد.جای اون بغلم كرده بود و برعكس او
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عطر سيگار سيامک كه توی بينيم پيچيد با لبخند به 

صدا پشت سر برگشتم و دیدمش كه چطور آروم و بی

 در تراس رو بست و به سمتم اومد.

 

 كنارم كه ایستاد گفتم:

 

ممنون كه اومدی. نعيما واقعا با شماها حالش  -

 خوب ميشه.

 

 م زد و پرسيد:دوستانه دستی به شونه

 

 ر؟تو چطو -
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ش لبخندم گرد غم گرفت و بی جواب سرم رو به شونه

 ای به سكوت گذشت كه گفتم:تكيه دادم. چند لحظه

 

 ن حتی یه زنگ هم بهم نزد!ماما سيامک -

 

 اون هم با كمی مكث جواب داد:

 

مادرت به ظن خودش عمرش رو پای خونه و  -

ای گذاشت كه حاال جایی توشون نداره. یه خانواده

 بده بخواد دور باشه.كم بهش حق 

 

 نگاهش كردم و گفتم:
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سيامک ما كه بودیم!! چرا باید همچين فكری  -

 هيچ بودیم؟!! هاشكنه؟!! یعنی ما بچه

 

 سری تكون داد و به دورتر خيره شد.

 

مادرت هميشه پی تایيد و رضایت شوهرش بوده.  -

وقتی از طرف اون به جایی نرسيد نگاه بقيه هم 

خره تصميم گرفته خودش براش پوچ شد. اما باال

 رو ببينه.

 

نميدونم توی صورتم چی دید كه با ترحم و تسكين 

ت و كمی به طرفم خم هام گذاشدستاش رو روی شونه

 شد. 
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نوراجانم! راه پدر و مادرت اشتباه بوده. اما باالخره  -

تموم شد. حاال هر دوتاشون نقطه گذاشتن سر 

 خط تو توی سياهی این نقطه گم نشو.

 

 م رو قورت دادم.بغض

 

 نعيما چی؟ اون رو چطور برگردونم به زندگی؟ -

 

 عميق نگاهم كرد.

 

یی كه خودت هم چطور ميخوای برگردونيش به جا -

 گمش كردی؟
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بهتون گفتم كه من هميشه عاشق این سبک عزلت  "

 "نشينی شما دوتام؟!

 

هر دو به سمت صدا برگشتيم. شایلی با یه لبخند براق 

 چهارچوب در تكيه داده بود و نگاهمون ميكرد.به 

 

سيامک اغوشش رو باز كرد و با اون لهجه شيرین 

 جنوبيش گفت

زهای گالری جا كجا! ملكه این رووُلک ! تو كجا این _

 دارها!
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شایلی خودش رو توی اغوش سيامک جا داد  و همون 

طور كه سرش رو با خستگی روی شونه سيامک 

 با شكایت گفت:گذاشته بود بی حال و 

 امروز قرار بود بيای گالری سيامک!!! _

 

سيامک با مهربونی دست كشيد روی بازوی شایلی و 

 گفت

ال فكرش رو نداده بودم ، اص خدا رو شكر قول _

 نميكردم كل امروز اینقد كار واسم پيش بياد

از صبح درگير كارهای بستری بنده خدا خواهر حميد 

 بودیم.

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 چهل#

 

 اه كشيدم و گفتم

 طفلک انگار چند سال درگير این سرطان لعنتيه _

 

 شایلی با تعجب نگاهم كرد

 نی؟؟تو از كجا ميدو _

 

سيامک انگار ميخواست به دادم برسه كه حرف رو 

 عوض كرد و گفت

چی شد؟ استاد سيف بزرگ امروز قابل دونست  _

 تشریف بياره؟
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های سيامک بيرون كالفگی از بين انگشتسيگار رو با 

كشيد و خودش رو روی صندلی پرت كرد، پک پر از 

 حرصی زد و گفت:

 

 دست بده!یه درصد فكر كن یه روز رو هم از  -

ی یه روز با مادرش مياد، یه روز با پدرش، یه رو با نوه

ش، یه روز با پسرعمو دایی ی دخترعمهعمه

 مادربزرگش...

ميخواستم امروز كه اومد بگم من به سبک دیگه 

های دهه شصت براتون اتوبوس ميگيرم همه عروسی

با هم یه بار بياید و برید كه تير خالص رو زد با همراه 

 زش...امرو
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 هردو تا كنجكاو دو طرفش نشستيم و من پرسيدم:

 

 چرا؟؟ كی اومد؟ -

 

 خانم ماره! -

 

 

خندید من قهقهه زدم و سيامک همونطور كه آروم می

 با سرزنش شایلی رو نگاه كرد.

شایلی برای نگاهش پشت چشمی نازك كرد و با 

ترین حالتی كه ازش سراغ داشتم شونه باال قشنگ

 انداخت.
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 ینه؟!غير از ا خودمونيم! -

پایه و های بیزن ناحسابی اومده اسم تخریب كردن

اساسش رو گذاشته نقد، همونا رو هم با روده درازیش 

خوانی طول و تفصيل داده كه لسه شاهنامهدر حد یه ج

مثال من خودمو ببازم. دیگه تهش برادر محترمشون 

 بردش بيرون!كشون كشون داشت از گالری می

 

 ادم.ه صندلی تكيه دپوفی كشيدم و ب

 

 خيلی زن عجيبيه! -

 

 سيامک متفكر گفت:
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ش اما حساب مهران واقعا از بقيه خانواده -

 جداست...

 

ه نظر سيامک با حرارت بيشتری توجه بشایلی بی

 گفت:

 

فهمم، یه عجيب واسه یه لحظشه!!!! من نمی -

كننده جواب رد دیگه چطور باید واضح و قانع

ن ماریا چطور با عناد به دونی ایباشه؟! اصال نمی

 كنه!من نگاه می

 

 تر به شایلی نگاه كرد.سيامک مصر و مصمم
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 شایلی مهران حسابش از بقيه جداست. -

 

شایلی شاكی و كالفه چند لحظه چشماش رو بست و 

 نفسی گرفت، بعد به سيامک نگاه كرد.

 

كه از بقيه جدا باشه دليل نميشه حسابش این -

 !!!شهچندان قشنگ و پاك هم با

 

 سيامک دست به سينه و موشكافانه نگاهش كرد.

 

چقدر شبيه خودت نيستی وقتی برای مردم عيب  -

 تراشی!می
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 اهش كرد.شایلی دلخور نگ

 

ست! مرد منتخب سيامک اصال گيرم مهران فرشته -

خداست! نميخوامش! درك این قضيه چرا انقدر 

 سخته؟

وقتی كسی رو دوست نداری كتاب كتاب حرف قشنگ 

م توی گوشت بخونه باز صدای سكوت كسی كه ه

داری به دلت ميشينه. وقتی كسی رو دوست  دوستش

از تو دلت با اون نداری دنيا رو هم فرش زیر پات كنه ب

یه وجب گليم مشترك با كسيه كه ضربان قلبت براش 

 باال ميره.

 وقتی كسی رو دوست نداری...یعنی دوست نداری!

 

 درنا _آوای#
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  ایلخانی_زینب#

 یک_و_چهل#

 

لرزید دوباره بين هایی كه میو سيگار رو با دست

هاش گذاشت كه سيامک ازش گرفت و توی لب

 د.زیرسيگاری خاموشش كر

 

به حال آشفته شایلی نگاه كردم. باورم نميشد كسی كه 

ترین برای من مظهر آزادی و استقالله برای مهم

 انتخاب زندگيش انقدر تحت فشاره...

پاشنه آشيلی داریم كه وقتی كه همه ما  حقيقت همينه

ضربه ميخوره، شبيه یه بچه توی با زانوی زخمی توی 

دوستاش عقب افتاده، كوچه ميشيم كه از بازی بقيه 

 تنها و غریب...
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سيامک خواست دست شایلی رو بين دستاش بگيره 

خواهی زمزمه كه شایلی از جا بلند شد و با یه معذرت

 وار به سمت داخل رفت.

غمگين به رفتن شایلی نگاه كردم و وقتی در رو بست 

 رو به سيامک كردم.

 

ذاری روی چيزی كه تو دیگه چرا انقدر دست می -

 خواد روش زوم كنه.دونی نمیمی

 

كه مشخص بود فكرش درگير شده اما هنوز با این

 ترین حالتش بود.آرامش غالب
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موضوع رد كردن یه خواستگار نيست نورا. موضوع  -

نه شایلی داره از چيزی فرار ميكنه. نفس فرار ای

های واهی بشی كه برای فرار سوار بهونهه، اینبد

ها حيفه. قبول همه این خيلی بدتره. شایلی برای

 داری؟

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_چهل#

 

جواب ميدم حيفه...جواب ميدم حيفه و مطمئن ميشم 

به لحظه زندگی رو ها برای فرار حيفن. لحظه همه آدم

ها و ها، همه بودنباید بغل كرد، همه درد ها و لذت

ندها ها و لبخها و روزها، همه اشکمه شبها، هنبودن
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برای به آغوش كشيدنن. وقتی فرار كنيم نهایت 

مجبوریم به جای این آغوش به دوش بكشيمشون! 

 ها جای بال روحمونن...شونه

 فن...همه بار حيهامون برای اینشونه

 كنم، مهم نيست چی بشه...فردا صبح پرواز می

 

یادمه بابابزرگم وقتی از مكه برگشته بود هميشه از  

رف ميزد كه چشمش به كعبه افتاد؛ یا  ای حاون لحظه

از حس و حالش حين طواف، یا وقتی كه چشمش به 

كلون كعبه افتاد. این خونه هم حاال كعبه منه و خدای 

غم دلم گذاشته رو قراره توی این من، خدایی كه واسه 

 خونه نشونم بده.

بندم به این بارگاه و یه بار دیگه روی دخيل می

كشم. در خونه دست میدستگيره آهنی قدیمی 
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كنم عطر امروز رو بندم و سعی میهام رو میچشم

م ذخيره كنم. ها و حافظهبرای هميشه توی قلب و ریه

از دیروز تا االن  هام روها و نفسمن نت به نت قدم

ای رو از دست بدم و حاال دلم حفظ كردم مبادا لحظه

پره عين یه ماهی قرمز توی تنگ بلور باال و پایين می

 ش ایمان دارم!اما من به حافظه

بوسم و دستم رو روی زنگ قدیمی سر انگشتام رو می

م رو هم همونقدر روی خونه فشار ميدم و دست دیگه

 يگم:قلبم فشار ميدم و م

 

 خداجونم مرسی! -

 

فقط چند ثانيه از فشردن زنگ تا باز شدن در طول 

 كشه.می
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خوره وسط یه میقلبم با باز شدن در یهو انگار سر 

 زمين پر برف!

 جوری یخ می زنه كه كيف ميده! یه

ذارم در رو آروم هول ميدم و اولين قدمی كه داخل می

 به پاهام ميگم:

 

 برید.پيشش می مرسی! مرسی كه دارید منو _

 

هاش جلوم یه یه حياط كوچيک دیدم كه اكثر موزایيک

ده ها سبز ششكسته بود و كلی علف از بين موزایيک

بود، یه گوشه یه انباری و یه گوشه دیگه یه باغچه 

كوچيک با یكی دو تا درخت كه یكيش هم درخت 

های همين خورد. حالم مثل ميوهمی خرمالو بود به چشم
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ميشه گفت چيه، اما خوشرنگ و دوست درخته...ن

 داشتنيه!

وسط حياط وایسادم، توان جلوتر رفتن نداشتم. اصال  

يكار كنم، باید منتظر بمونم بياد دونستم باید چنمی

بيرون، یا داخل برم كه یهو با صدای بلند یه سگ، 

 زده چند قدم عقب رفتم.وحشت

از داخل ساختمون یه سگ گنده، عجيب و زشت، اما 

زل  های تراس وایساد وامزه بيرون اومد و جلوی نردهب

كه به زد بهم. شروع كرد به واق واق كردن. با این

ها رو دیده بودم و انواع نژاد حيوونخاطر شغلم 

شناختم، این یكی واسم خيلی عجيب و ناشناخته می

بود. كامال سياه بود برا موهای فرفری و براق! دو تا 

كه با هر واق واق تكون  گوش گنده آویزون داشت

های گنده رو به پایينش اینقدر مظلوم خورد و چشممی
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رو فراموش بود كه ناخواسته اون زشتی و بزرگيش 

 خواست بغلش كنی.كردی و دلت میمی

 كم جلو رفتم.اختيار لبخند روی لبم نشست و یهبی

 

 سالم سياه!  -

 

كه سرش رو با یه ذوق تكون داد و بيشتر واق واق كرد 

 یه صدای آشنا از داخل ساختمون اومد.

 

 دخترم! چی شده؟ سر وصدا راه انداختی! -

 

صدایی كه با  شناختم! مگه ميشداین صدا رو می

 هایی كه بافت، وجودم رو لرزوند از یادم بره؟!جمله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وقتی از ساختمون خارج شد، كنار سياه فرفری ایستاد 

از  حيوون جوری با عشق نگاهش كرد كه حيرت كردم

 اینهمه شيفتگی!

 چند ثانيه خيره تو سكوت نگاهم كرد و آروم گفت:

 

 خوای بيای تو؟نمی -

 

ذشت این بود كه اون هم تنها فكری كه از ذهنم گ

 اینجا مهمونه و برای دیدن درنا اومده...

 

hXPeFVRtj9https://t.me/joinchat/AAAAAF

4xxsHg 
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 یا حق 

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 سه_و_چهل#

 

همونقدر این خونه بوى كهنگی عجيبى ميده، اما 

 عجيب، این بو برام آشناست و نزدیک...

تونم بگم چه حالی دارم وقتى پشت سرش وارد نمی

خونه ميشم. به خاطر قد بلندش توی راهروی ورودى 

م به قدمش راه سرش رو خم كرده و سگش هم قد

گرده، سمت ميره. انتهای راهرو وایميسه و سمتم برمی

اش مثل اون همنی كه هنوز خيلی گيج و گنگم. چشم

كه فضای داخل خونه به خاطر شب نيست، با این

های كم و دیوارهای سبز تيره تاریكه، اما چراغ
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هاش یه نور عجيبی دارن. انگار داره با همون چشم

كم طوالنی زنه. وقتی سكوت یهمی ها باهام حرفچشم

 ميشه یه قدم سمتم مياد و با همون صدای بمش ميگه:

 

 ست داری؟برادرت رو خيلی دو -

 

ست. سرم رو به مقدمهسوالش خيلی عجيب و بی

گرده و سمت نشونه مثبت تكون ميدم. دوباره برمی

های وسط سالن كوچيک خونه ميره و در حال باال پله

 پرسه:رفتن می

 

 زنه؟ ملودی از خودشه؟كش چيه؟ چه سازی میبس -
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من توان از این بيشتر ندونستن رو ندارم. من توان 

 پرسم:هم ندارم و از همينجایی كه هستم می جلو رفتن

 

 تو كی هستی؟ -

 

 گرده، اما جواب ميده:برنمی

 

 دیار مشایخ. -

 

انگار زیر قلبم آتيش روشن كردن و این آتيش قلبم رو 

تر ميشه و هر كرده كه هی سبک و سبکشبيه یه بالون 

اره كه طعم بغض شيرین لحظه باالتر ميره. این اولين ب

گار یه گوله شكر توی گلوم گير كرده! چشم. انرو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لرزه، اما همه بغضه، اشكه، اما شيرینه! صدام می

زنم. الزم نيست وجودم مطمئنه از حرفی كه دارم می

، من یقين دارم به م باشهدیگه عالمت سوالی ته جمله

 اون چيزی كه ميگم.

 

 تو درنایی!  -

 

گرده بهش مجال نميدم. سمتش سمتم كه برمی

كنم! ها پرواز میدوام و شاید حتی از روی پلهمی

دونم قدم به صورتش خوام محكم بغلش كنم! میمی

ش رو ببوسم و ضربان خوام سينهرسه، پس مینمی

خوام م! میقلبی كه نت شب و روزهامه رو بشنو

هایی كه كسی جز خودم هاش رو، جای اون بالشونه

توی فاصله  بينه رو ببوسم و نوازش كنم امانمی
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قدميش متوقف ميشم. كل دنيای من حول محور این نيم

تر بشم و ترسم نزدیکگرده...میخورشيد می

كه درست بپرستمش! بسوزم...بسوزم قبل از این

خوره و هر تاب مینگاهم توی جزء به جزء صورتش 

هام تا كمی زنم كات ميده به اشکپلكی كه می

كه با هم مخلوط  متر ببينمش. هق هق و خندهواضح

ش ميشن طاقت نميارم و سرم رو روی قفسه سينه

ش رو هام تيشرت سبز زیتونی سادهذارم و اشکمی

 كنه.خيس می

بدون حتی یه واكنش كوچيک همونطور صامت 

تونم منقبض شدن عضالتش و حبس یایسته، اما ممی

د لحظه بعد بعد آروم شدن نفسش رو حس كنم. چن

كنه. كم از خودش دورم میه و یهگيربازوهام رو می

های وقتی از اون حال ظاهرا معذب دور ميشه، با چشم

زنم كنه. حدس میغرق تعجبش سر تا پام رو نگاه می
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يتی كنه خل و چلم! اما واسم اهمبا خودش فكر می

زنم به گيرم و زل میهاش رو مینداره! دست

چكه و با ش. اشكم كف دستش میهای كشيدهانگشت

 كنم جيغم كنترل شده باشه.ذوق و اشک سعی می

 

 خودتی! تو خودتی!!! -

 

 صدای آرومش مهر محكميه روی یقينم.

 

 آره خودمم. -
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كنه. چرخه و واق واق میسگش مدام دورمون می

چيزی به اسم منطق و متانت رو پس طاقت نميارم، هر 

 كنم.زنم و بغلش میمی

 

 هميدم!وای خدا باورم نميشه!!! چرا زودتر نف -

 

یه قدم عقب ميرم و دوباره دستش رو بين دستام 

 گيرم.می

 

 اصال چرا همون شب نفهميدم!!!  -

 

گيره، اما رنگی با این حرفم نگاه خاليش انگار رنگ می

هام بيرون بين دست شناسم. دستش رو ازكه نمی
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كنه. با حس حضور سگش، كشه و فقط نگاهم میمی

ترین سگ شمم قشنگكه حاال به چ كنار این حيوون

كنم و شينم و نوازشش میدنياست روی پا می

كنم های بلندش رو با نوك انگشتام كمی بلند میگوش

 خندم.و می

 

بيخود نيست تو گوشات انقده خوشگله! از بس  -

 شنوی!قشنگ می چيزای قشنگ

 

 نباید كسی از این قرار چيزی بفهمه. -

 

 

 ميدم.سرم رو باال ميارم و سر تكون 
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 دونم.باشه می -

 

 نگاهش اصال صميمانه نيست وقتی كه ميگه:

 

خواستم یادآوری بشه برات. این قضيه برای من  -

 خيلی مهمه.

 

 از جا بلند ميشم و با اطمينان دوباره سر تكون ميدم.

كنه تا پشت سرش و اشاره می كنهباز می در اتاقی رو

 وارد شم.

 

 سواالم رو هنوز جواب ندادی. -
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هایی كه دربارشون رگيریم رو بابت یادآوری سوالخودد

بينه و كمی بی حوصله و شمرده تكرار زنه میحرف می

 كنه:می

 

 زنه؟ ملودی از خودشه؟سبكش چيه؟ چه سازی می -

 

برم و توی می دستم رو تآرنج توی كيف بزرگم فرو

 همون حال ميگم:

 

هایی نعيما اگه بدونه درناش همچين سوال -

زده ميشه دونه چقدر ذوقسه خدا میپردربارش می

گيره. نسبت به هيچكس اینطور و انگيزه می
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نيست. هميشه راه خودش رو رفته و توی دنيای 

خودش هر حور كه خواسته ساخته و خونده...حاال 

خوام بگم بد...اما كال می دونم این خوبه یانمی

دونم كه درباره شما اینطوری نيست...مطمئنم می

ید رو با همه جون و دلش قبول هر نظری بد

 كنه...می

 

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_چهل#

 

دونم چی ميگم...توی یه دنيا شوك و ذوق و سوال نمی

زنم تا باالخره پيدا كردن اون فلش دست و پا می

كنه. فلش رو همه گم شدنام رو جبران می كوچيک
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سمتش ترین لبخندم به كشم و با پهنبيرون می

 گيرم.می

 

این همه كارهای نعيماست...هميشه با خودم  -

 دارمشون. از همون روز اول تا...

 

بنده و حال این روزهای نعيما جلوی چشمام نقش می

 معنی ميشه.لبخندم شبيه یه دهن كجی بی

 

 ت كنار.ساز رو گذاشتا روزی كه  -

 

گيره و بعد از یه نگاه خيلی كوتاه به فلش رو ازم می

 حالتم به سمت ميزش ميره و ميگه: تغيير
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 گوش ميدم و خبر ميدم. -

 

پرسم چه خبری و نه اون ميگه. اما اونطور كه نه من می

كنه بالتكليف بعد از گذاشتن فلش توی كشو نگاهم می

ده. یعنی حرف كه فهمم دیگه حرفی باقی نمونمی

 زیاده...اما گوشی برای شنيدن نيست...

 

دوست ندارم نفسم رو آزاد كنم. زنم از در كه بيرون می

هام جریان دوست دارم هوای این خونه تا ابد توی ریه

داشته باشه، همونطور كه هنر صاحب این خونه توی 

 زندگيم جریان داره.
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دم فكر ها رو تاب ميدم و با خوسبک و آسوده غوره

ویایی كه با اسطوره كنم این ابدا شبيه اون دیدار رمی

 اخته بودم نبود! اما...آرامشم توی ذهنم س

كنم و غوره های معلق رو به یه بوسه مهمون می

دونم برادرم ها حلوا ميشن...میدونم یه روزی غورهمی

كه دوباره بخنده و دست به ساز ببره كامم شيرین 

 ميشه.

دونم وقتی می دل حاال می كنم و از تهیدر رو نوازش م

 گن فالن جا خونه اميد ماست یعنی چی...

پيچم و ماشين اما از كوچه كه به سمت خيابون می

پيچه، تازه انگار به بينم كه توی كوچه میشایلی رو می

ها توی ذهنم جوونه خودم ميام و عالمت سوال

 زنن...می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 پنج_و_چهل#

 

برای من اون چند دقيقه و اون چند تا دیالوگ كوتاه یه 

ش بيرون اومدم، مدام با كتاب شده كه از وقتی از خونه

بودم و با ذوق كردم. خودم رو بغل كرده خودم مرور می

دستام كه دستاش رو لمس كرده بود رو نوازش 

ها رو گم كرده بودم و این ها و خيابونكوچهكردم. می

 ترین اهميتی نداشت!اصال واسم كوچيک
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هام یه لبخند از سر شوق به خودم كه ميام، روی لب

كنم چه هام غرق اشک. با خودم فكر میواقعيه و چشم

ها اشک رو هدیه داد! چه ه آدمكار خوبی كرد خدا كه ب

و هر وقت  نعمت خوبيه این اشک، هر وقت غم داری

خوشحالی این اشكه كه همدم واقعيته. انگار آسمون 

كنه این طور ریز ریز هم با من هم نظره كه شروع می

باریدن. زیر بارون، كنار یه پارك دارم چشم بسته راه 

كنم، ميرم تا دوباره صورتش رو واسه خودم تجسم 

عطر تنش، صداش! آخ اسطوره من! هنوز باورم نميشه 

كه كوتاه بود، با اینكه كردم! با این دیدمش و لمسش

كه خيلی تحویلم نگرفت اما ها نبود، با اینشبيه فيلم

كنم چرا بهم اعتماد چرا اینقد ذوق دارم؟ دارم فكر می

كرد؟ چرا خواست منو ببينه؟ چرا از نعيما و كارش 

 پرسيد؟ 
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دیدم. دلم ش رو بيشتر میخواست خونهدلم می

وبی قدیمی گوشه سالن خواست اون پيانوی چمی

 كردم...دیدم و لمس میكوچيكش رو از نزدیک می

اما نشد...اما مجال نداد...انگار همونقدر هم تحمل 

حضور یه غریبه تو خلوتش واسش سخت بود! فكر 

ش كه هرچقدر اون برای من آشناست، من برااین

م گس و نخواستنيه، اما فكرم بيشتر درگير این غریبه

ساخته كه دم از چند سالگی آهنگ میشده كه این آ

 دست كم بيست ساله سابقه كار هنری داره؟

درباره درنای آبی زندگيم، سوال روی سوال آجر به آجر 

شه باال ميره و تنها مجهولی كه به معلومی رسيده چهره

 های آخرم بوده.اولویتدونم از كه ته دلم می
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و از  دوزم به آسمونكنم، چشم میچشمام رو باز می

پرسم حكمتت چيه كه درنای من باید پسر زن خدا می

 بابام از آب در بياد؟

ترین وصلتی كه توی حكمتت چيه كه دوست نداشتنی

ترین وصلی كه زندگيم دیدم شده باعث و بانی شيرین

 داشتم؟

يچی واسم مهم نيست جز اما اصل اینه كه االن ه

 كه الیق بودم ببينمش!ینا

هایی كه توی دلم دست به دست با همه غم و شادی

كشم و شكر ميگم. دوباره كه غم كمين هم دادن آه می

زنمش! كنم و پس میهام رو پاك میكنه اشکمی

خوام از درد ببارم. اما شاید آسمون نسبت به امروز نمی

بارون شدید ميشه...  تره كهمن، با خودش صادق

زنم به كنن و من زل میها از زمين بازی فرار میبچه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تاب خالی زمين بازی پارك كه داره همين طور تكون 

ترین كار بخشخوره. آخ تاب بازی زیر بارون لذتمی

دوئم و با یه لذت از بچگيم بوده! سمت تاب می

خورم. اینقد باال ميرم كه دلم ناپذیر تاب میوصف

خواد خورشيد كه پشت ابرها اسير شده رو بگيرم و می

ش بدم...انقدر باال برم كه صورت بكشم بيرون و نجات

ت چيه وقتی آسمون رو پاك كنم و بگم تو دیگه غصه

باالی سر اونی؟ انقدر باال برم كه از ستاره ها ریسه 

 رو چراغونی كنم!ببافم و اون كوچه

سوت های زنم و خيس خيس شدم، اما قهقهه می

تونه منصرفم كنه. نمی پياپی نگهبان پارك هم حتی

 جلو و با اعتراص ميگه:وقت مياد 

 

 هاست، خراب ميشه!خانم!!!! این تاب واسه بچه -
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دونم مال آسمونه یا خودم با خنده و اشكی كه نمی

 ميگم:

 

 بذار من یه امروز بچه باشم! -

 

يون خوام مخورم. شاید میبعد بيشتر و بيشتر تاب می

م، واسه از ها یادم بره باید واسه زندگياین تاب خوردن

 هام غصه بخورم!ها و نداشتهها و نشدهرفتهدست 

روئه. حاال نوبت راه رفتن روی جدول باریک كنار پياده

های سفيدم كه حاال گلی شده خيره به نوك كتونی

افتم كه هربار خوشحاله و شور ميشم و یاد سعيد می

 خونه:عاشق شده، با شادی میگيرتش كه می
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 لوكونوم...پمحض رضای دخترو خودمو تو گِل می -

 

خواد خودمو تو زنم و واقعا دلم میاختيار قهقهه میبی

 گِل بپلوكونوم، محض رضای خودم! محض دل خودم!

خوره. با دیدن هام كه تلفنم زنگ میوسط این خنده

ت خواساسم دكتر، ذوقم چند برابر ميشه. دلم می

تونستم خوشحالی و ذوقم رو باهاش تقسيم كنم، می

ه حق این كار رو ندارم. فقط گوشی و دونم كاما می

 كشم:دارم و با ذوق جيغ میبرمی

 

 دكتر جونم!!! سالااااااام!! -
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش _و_چهل#

 

 كنه و بعد با همون صدای جذابش ميگه:یكم مكث می

 

 تر؟نورا!!!! خوبی دخ -

 

 خوب؟!! نه! من اصال خوب نيستم! -

 

 

 پرسه:نگرانی گرفته میبا صدایی كه رنگ 
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 چی شده؟! اتفاقی افتاده؟ -

 

 زنم و ميگم:قهقهه می

 

ای نيست واسه حال امروزم. خوب كلمه منصفانه -

 ام!!! اصال بهتر از این نميشم!من عالی

 

ای از نگرانيش شنوم و ذرهصدای نفس عميقش رو می

 شه.كم نمي

 

كم آروم باش لطفا. هيجانت رو كنترل كن و بهم یه -

 و كجایی.بگ
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 كنم و با خنده ميگم:اطرافم رو نگاه می

 

 دونم!نمی -

 

 تر ميگه:نگران

 

 دونم؟یعنی چی نمی -

 

 خندم.بيشتر می

  

دونم تا یه ساعت پيش اميرآباد بودم، اما حاال نمی -

 كجام.

 شما خوبی؟ خواهرتون بهتر شد؟
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 ام نميده.هه سوالاهميتی ب

 

واسم یه لوكيشن هر جا هستی همونجا بمون، فقط  -

 بفرست و قول بده جایی نری تا بيام.

 

 پرسم:متعجب می

 

 وا!! چرا؟؟ -

 كنم ميرم سمت خونه.كم دیگه خودم رو پيدا میمن یه

 چيزی شده؟
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صداش غرق بغضه و این دومين اتفاق باورنكردنی 

 امروزمه.

 

های یزندگی واسه همه سخت ببين دخترم، باور كن -

كنم این اتفاق خيلی یخودش رو داره، من درك م

 تلخه! اما بذار با هم حرف بزنيم.

 

خطابم كرده اصال  "دخترم"كه باید اعتراف كنم از این

هاش رو خوشم نيومده و بخاطر همين معنی بقيه حرف

دونم بين ابروهام فهمم و با یه اخم كمرنگ كه مینمی

 كنم:شزد میافتاده گو

 

 من نورام! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چی؟! -

 

 

ش فكر تكون ميدم و حاال به بقيه جملهكالفه سرم رو 

 كنم.می

 

دكتر؟؟ شما فكر كنم خوب نيستيدا! كدوم اتفاق  -

 تلخ؟! من دارم ميگم حالم خيلی خوبه!

 

 یكم مردد ميگه:
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باشه، ولی باید ببينمت. باشه نورا؟ منتظرم  -

 مونی تا بيام؟می

 

 كنم:زمزمه می

 

 مونم.منتظرت می -

 

كه كم كم به تنم  مونم اما سرماییمنتظرش می

شينه و این انتظار و كلی سوال ليمو شيرین امروزم می

 كنه...رو كم كم تلخ می

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 
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 یاحق

 ا درن_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_چهل#

 

خدا دعوا كنم، یا با سرنوشت بجنگم، یا من باید با 

سنگ به بخت و اقبالم بكوبم كه برای من آرامش و 

 خواد؟خوشحالی و لبخند رو اینقدر كوتاه و گذرا می

 

 گفت:مدام صدای سيامک توی سرم ميچرخه كه می
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ی كنچرا داری خودت رو مثل یه قاتل شماتت می"

 دخترخوب!

های مختلف عيتهاست كه توی موقاین حق همه آدم

 احساس مختلف داشته باشن!

تو فقط خشم و اعتراض درونيت رو با این خواسته 

تخليه كردی. واگرنه بهت قول ميدم همين االن بشنوی 

یه زخم كوچيک بابات برداشته زمين و زمان رو بهم 

 دوزی.می

ین وضع ناراحت و تو حق داری نورا! حق داری اگه ا

 "خشمگينت كرده.

 

زمين و زمان رو بهم بدوزم اما زمين و زمان تونم نمی

خوب دست و پا و دهنم رو بستن و مجال هر واكنشی 

بينم...این بهمن كه لحظه به رو ازم گرفتن. اما می
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تر ميشه تا آوار بشه روی این باقيمونده لحظه نزدیک

بينم اما كاری ازم یزندگيمون و از ریشه یخ بزنيم رو م

 بر نمياد...

ی گریه و غم و نگرانيش هم قشنگ و روی خواهرم حت

اصوله! یه گوشه روی صندلی تكيه زده و چشم هاش 

ریزه و با متانت رو بسته و آروم آروم اشک می

 كنه.هاش رو با دستمالش پاك میاشک

ش عمه اما مدام رژه ميره، سر تكون ميده، به سينه

ها و كنه و آروم آروم خدا و همه امامه میزنه، گریمی

 پيغمبرها رو قسم ميده.

دكتر شافع توی اوج غم و نگرانی اما محكم و با اقتدار 

ها و پرستارها كارها رو انجام ميده و مدام با پزشک

 كنه و یه لحظه هم جایی بند نميشه.صحبت می
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سعيد یه گوشه كف زمين، به دیوار تكيه زده و دستش 

 ی سرش گذاشته.رو رو

بحث هستن؛ من اما  سيامک و حميد هم نگران مشغول

گنگم، حتی اشک هم ندارم! بغضم اینقد شدیده كه 

كنم قراره این بغض هام درد گرفته! حس میگوش

هام پاره شه و دیگه هيچ جوری بتركه كه پرده گوش

 خبر بدی رو نشنوه...اصال هيچی نشنوه!

و این بار هم سعی  حميد برای بار چندم سمتم مياد

ه توی دستش مجابم كنه. ی خوردن آبميوكنه برامی

خواد زنم سيامک سمتم مياد و میآبميوه رو كه پس می

كشم و باالخره زبونم به بغلم كنه كه خودم رو كنار می

 دلخوری و خشم باز ميشه.

 

 تون آره؟؟؟دونستيد! همهتون میهمه -
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نع ميشه و خواد چيزی بگه كه سيامک ماحميد می

 جواب ميده:

 

دونی نستم و بهت نگفتم. میدوآره من سه ماه می -

چرا؟ چون چيزهایی كه تو بهم ميگی و ازم 

خوای به كسی نگم رو هم همينطور حفظ می

هاش خواست بچهكنم، چون دایی خودش نمیمی

 بدونن.

 

 كنم.با بغض و نفرت به نيال نگاه می

 

 البته جز دختر عاقلش! -
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 ميگم:كنم و با زهرخند نگاه می كتر شافعبعد به د

 

 دونسته!!!!حتی اون می -

ولی من آخر همه باید بفهمم! من باید االن بفهمم كه 

ممكنه بابام دیگه هيچوقت از اون اتاق زنده بيرون 

 نياد؟؟

 

بينم انقدر توی باغ یه وقتایی كه به خودم ميام و می

م حتی اگه خواد كل این باغ رو آتيش بزننيستم دلم می

 دودش به چشم خودم بره!
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افته كه سرش رو روی زانوهاش گاهم به سعيد مین

فهمم كه داره گذاشته. از تكون خوردن شونه هاش می

 كنه.گریه می

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_چهل#

 

های این آدم هميشه در حال خنده و حاال گریهمن تا 

شوخی رو جز توی بچگيمون ندیده بودم! یادمه وقتی 

توی گرگم به هوا من افتادم و دستم شكست، وقتی از 
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زدم سعيد هم پا به پام هق هق ميزد. زور درد ضجه می

غضم تركيد هاش باالخره بدونم چرا با دیدن گریهنمی

روی سينه دیوار سرد و  سرم رفت كه آوار بشه 

بيمارستان كه حميد سمتم اومد و پذیرای این آوار شد. 

 ش فشرد و گفت:سرم رو روی سينه

 

بابات مرد قوی و محكميه نورا! اینم پشت سر  -

ذاره. خطر كه رفع شه، یه كبد پيوندی حتما پيدا می

 ميشه.

 

پيوندی سر فصل یه ترسم. هر از همه پيوندها می

 د داره و من عاجزم از درد!ایی درجدایيه. جد

ذاره همونطور كه توی بغلشم نی آبميوه رو كنار لبم می

كنه، مثل یه خواهش! و آروم گوشه لبم رو نوازش می
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كه كشه. بعد بدون اینتسليم ميشم و نفس راحتی می

ی یه كنه به زمزمههاش از هم باز شن شروع میلب

دا رو شه این صوش. حاال سرم كه روی سينهنوای خ

شنوم و انگار كم كم آروم ش میبيشتر از حنجره

چكه و كنه. اشكم میميشم. سيامک با لبخند نگاهم می

 كنم تا دستم رو بگيره.دستم و رو دراز می

توی آغوش حميدم و دستم رو سيامک گرفته، این 

بهتر  یعنی دو تا مامن پر از آرامش كه حالم رو یكم

وی ظل تابستون و كنه، مثل سایه درخت سيب تمی

 هرم وحشی آفتاب سر ظهر!

هام رو بستم كه با صدای دونم چقدر چشمنمی

هام از هم باز ميشن. شایلی ای پلکهای سراسيمهقدم

های با آشفتگی به سمتمون مياد و دیار هم با قدم

 كنه. چند قدم مونده به مابلندی پا به پاش حركت می
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دستش رو به پای شایلی سر ميخوره و همزمان كه 

گيره و گيره تا نيفته دیار هم بازوش رو میدیوار می

كنه تا تعادلش رو حفظ كنه و بقيه راه با كمكش می

وار پشت شایلی گذاشته طی دستی كه دیار حمایت

ميشه. شایلی بالفاصله به سمت دكتر شافع كه انگار 

يره و دیار با یه سالم پاسخگوترین فرد جمع ماست م

ادن كلی نهایت فاصله ممكنش رو با جمع و سر تكون د

كنه. نگاهش یه دور گذرا و خالی بين جمع حفظ می

تر از همه از من رد ميشه. اما بعد تفاوتچرخه و بیمی

هاش روی گرده. چرخيدن چشماز یه ثانيه دوباره برمی

اختيار بينم و بیدست حميد كه دورم حلقه شده رو می

كنم. نگاه يد مچاله میبيشتر خودم رو توی آغوش حم

دیار بيشتر از این خرجمون نميشه و به محض اینكه 

كشه به سمت شایلی از صحبت با دكتر شافع كنار می

 مادرش ميره.
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خواز از حالم بدونه. شایلی نگران به سمتم مياد و می

شنوم. فقط با نگاه كردن نگرانمه اما من چيزی نمی

پرسن این میبهش هزار نفر انگار دارن توی مغزم 

 همه سال من كجای باغ دخترعموی عزیزم بودم!

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 نه_و_چهل#
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اینه كه عجيب بودن این آرامش یه جور عجيبی آرومم، 

چند دقيقه پيش از زمين و زمان شاكی بودم. با تا 

كه كه حميد و سيامک خيلی كمكم كردن، با ایناین

سعيد سعی می كرد توی اوج ناراحتی خودش، من رو 

بخونده و جو رو عوض كنه، اما واقعيت این بود حاال 

اسطوره من توی چند قدميم به دیوار كنار صندلی 

كفش خاكی خودش شایلی تكيه زده و زل زده به نوك 

 و در عين حال دست شایلی رو گرفته.

خواست دوربينم همراهم بود و این صحنه رو دلم می

كردم و بعدا یه قاب بزرگ ميشد روی دیوار ثبت می

اتاقم! چقدر این دو نفر بهم ميان! شایلی من! تندیسی 

كه زمزمه  كه هميشه از تماشاش لذت بردم و درنایی

بمه. چقدر خدا این دو تا رو خوشی و ناخوشی روز و ش

 واسه همدیگه خوب ساخته!
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كنم یعنی شایلی از كی درنا رو با خودم فكر می

 شناخته؟می

كشم و ميگم خوش به و بالفاصله توی دلم آه می

 شناستش و كنارش بوده.حالش كه زودتر و بيشتر می

ره یاد وظایفش كم ءروم شده دوباعمه كه تازه یه

زنه به شایلی و دیار و آروم د، زل میافتاده. كنارم ميا

 توی گوشم ميگه:

 

ولى فكر كنم جدی جدی بين این دو تا یه خبرایى  -

 هست!

كردم افسانه واسه پسرش نيال رو من رو بگو فكر می

 در نظر داره.

این شایلی اصال معلومه چشه؟! بابا اون مهرداد سيف 

يک یه القبا كجا! اصال این پسره جكجا و این سياه
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سياه سوخته چه كاره هست؟ چرا اینقد زبون 

 ست؟؟؟بسته

 

های عمه واسم مهم نيست. حاال معنی حرف حرف

فهمم وقتی كه اون شب اون جور از ته شایلی رو می

 گفت:دل می

 

وقتی كسی رو دوست نداری كتاب كتاب حرف قشنگ "

كسی كه  هم توی گوشت بخونه، باز صدای سكوت

 "نه.شيدوستش داری به دلت می

 

كنم و سوال با عشق و لبخند شایلی و درنا رو نگاه می

 آخر عمه رو جواب ميدم.
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 زنه عمه.اون با زبونش حرف نمی -

 

عمه برام چشم و ابرو مياد و دستش رو سمتم توی هوا 

و با حرص  "چی ميگی تو!؟! "كنه كه یعنی پرتاب می

 تلفنش مشغول صحبته.سمت سعيد ميره كه با 

 پشت سرم ميگه:حميد از 

 

 ولی تو حرف بزن، با زبونت هم حرف بزن! -

 

 كنم:گردم و نگاهش میبرمی
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از شما این درخواست بعيده وقتی نگفته حرف  -

 خونی!ها رو میآدم

 

هاش دوره وقتی اش از چشملبخند كمرنگ روی لب

 حواب ميده.

 

غيبگو مشكل همينه كه من روانپزشكم، ادعای  -

خواد خوندن رو تایی دلم میبودن ندارم. منم یه وق

 كنار بذارم و بشنوم.

 

حرفش گله داره اما نگاهش مثل هميشه عين یه دیوار 

محكم و بلنده كه گاهی نااميد ميشم از نفوذ بهش. 

 لرزونه.بغضم صدام رو می
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كردی جریان بستری شدن بابا رو امروز كه فكر می -

وونه شدم كه اونطور سریع دونم فكر كردی دیمی

 ت رو رسوندى؟خود

 

 زنه و ميگه:نزدیكم به دیوار تكيه می

 

 دیوونگی یه بخش مهم از شروع راه عاقل شدنه. -

 

 ندازم.شونه هام رو باال می

 

دیوونگی خيلی خوبه. منم امروز صبح داشتم یه  -

كردم. اما راستش دیوونگی خوشگل رو تجربه می
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ای به عاقل شدن دارم برعكس نظر شما، نه عالقه

 عدادش رو.نه است

 

با یه وسواس خاص مشغول مرتب كردن شالی كه 

 قيد دور گردنم پيچيدم ميشه و همزمان ميگه:بی

 

كنه به گيری دنيا خيلی جاها نگاه نمیكم كم یاد می -

چی عالقه داری، كار خودش رو ميكنه و تو هم باید 

 باهاش كنار بيای و بپذیریش. قانون اینه.

 

كنم كه باالخره جوری كه میمتعجب به كارهاش نگاه 

 انگار از یه عذاب خالص شده باشه ميگه:
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 نامرتب بودی. -

 

 با یه لبخند مطمئن ادامه ميده.

 

درباره استعدادهات هم وقتی ميتونی حرف بزنی كه  -

باالخره یه آینه خوب بگيری و خودت رو درست 

 ی.ها هم الزمه بزرگ شببينی. واسه همه این

 

افتم و خطاب شدنم می "خترمد"با جمله آخرش یاد 

 كنه.دوباره یه گره كوچيک بين ابروهام جا خوش می

 

شاید من نخوام هيچوقت تن بدم به قانون دنيا.  -

 ها هميشه درستن؟!اصال كی گفته این قانون
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كنم واقعا داره به یه لبخندش كه عميق ميشه، حس می

كه هم از این حس خوشم كنه و ایندختر بچه نگاه می

 اد و هم عصبيم ميكنه تناقض عجيبيه!مي

 

 با جبر زمونه كنار بيا وگرنه كنار گذاشته ميشی. -

 

م ميذاره و كمی به سمتم خم دستش رو روی گونه

 ميشه.

 

مثل االن كه قانون اینه وقتی كسی اینطور سرش  -

گيج ميره، بره و استراحت كنه تا پس نيفته و بقيه 

 ون كنن.ن نخوان چيزی رو ازش پنهبيشتر از ای
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هام درشت ميشه از چيزی كه تمام مدت سعی چشم

فهمه باز هم كردم پنهونش كنم و اون فهميده. می

كنه و دستم خوام مخالفتی كنم كه مشتم رو باز میمی

 گيره.رو می

 

 تونی استراحت كنی.بيا توی ماشين می -

 

ش دارم و با خواهدست آزادم رو روی دستش می

 ميگم.

 

 بمونم. نگرانم چيزی بشه.بذار  -
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 كنه.این بار با جدیت تاكيد می

 

 باید استراحت كنی! -

  

شایلی كه انگار حواسش بهمون بوده و مكالمه بينمون 

م رو شنيده به سمتمون مياد و دستش رو دور شونه

 ذاره.می

 

كم استراحت كنی؟ ميخوای برسونمت خونه یه -

 ره.پدیگه رنگ و روت داره می

 

 گيره.شت حرفش رو میحميد هم پ
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خونه هم ایده خوبيه. شاید به حرف دختر عموی  -

 قشنگش گوش كنه.

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 ایلخانی _زینب#

 درنا _آوای#

 پنجاه#

 

ترینه، قشنگمن اصال  دخترعموم قشنگه، از دید

گيره وقتی حميد اون طور دوستش دارم اما دلم می

گيره وقتی قشنگ بودنش رو به زبون مياره. دلم می

دونم حميدی كه شناختم قطعا اول قدرت و زیبایی می

درون شایلی رو دیده كه حاال از ظاهرش هم تعریف 
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گيره وقتی دقيقا به خاطر همين، از كنه. دلم میمی

گاه كسی از ظاهرم خوشحال د گاه و بیف یا تمجيتعری

نميشم، چون هميشه شيفتگی و احترام و تحسين 

اصيل بقيه نسبت به شایلی رو دیدم. حاال شاید اولين 

خواد به چشم یه نفر خاص فقط من قشنگ باره دلم می

باشم! حتی اگه به چشمش هم تنها قشنگ دنيا من 

 م ميگم:نباشم، حداقل روی زبونش باشم! آرو

 

 خواد برم خونه، با ماشين خودت اومدی؟دلم نمی -

 

با سر جواب مثبت ميده، گوشه شال شيكش رو دستم 

های آویزون شالش مشغول بازی گيرم و با مهرهمی

 ميشم.
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كم توی ماشينت ميشه سویيچت رو بدی برم یه -

 بخوابم؟

 

چرخونه و رو به دیار كه بدون معطلی سریع سر می

 ستاده ميگه:یاكنار مادرش 

 

 دیارجان سویيچ من دست شماست؟ -

 

كنه. انگار داره فكر چند ثانيه با مكث شایلی رو نگاه می

كنه تا چيزی یادش بياد یا حتی سوال شایلی رو می

تجزیه تحليل كنه، بعد آروم سمت كيف شایلی كه روی 

نيمكته ميره و از داخل كيف سویيچ رو بيرون مياره و 

گيره. همون لحظه با رو سمتش می مياد جلو و سویيچ

شيم. چشماش مهربونه و یه هم چشم تو چشم می
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جور دلسوزی توشه، اما سریع این نگاه رو ازم دریغ 

كه سویيچ رو ميده، سمت مادرش كنه و بعد اینمی

 كنم.گرده و من با نگاهم دنبالش میبرمی

هام رو تندتر وقتی از تيررس نگاه جمع دور ميشم قدم

تا به ماشين برسم. من با ماشين شایلی و  منكمی

های قشنگی دارم اما این گشت و گذارهامون خاطره

خوام از هوای این ماشين خاطره و حضوری كه بار می

 ربطی بهم نداره رو نفس بكشم!

شينم انگار توی یه لحظه همه توی ماشين كه می

عضالت منقبض شده از فشار عصبيم شل ميشن و با 

 بندم.م رو میاهرخوت چشم

درنا چند ساعت پيش توی این ماشين بوده. دستم رو 

كشم و سرم رو روش م روی فرمون میبا همه عالقه

كنم و زیر پام هام رو باز میذارم. كم كم چشممی
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دارم و افته. برش میچشمم به یه دستبند بافت می

فهمم این نميتونه برای توی یه نگاه به بزرگيش می

طرحش و بافتش مثل گليمه اما با  .هشایلی باش

های تيره و دلگير. بی اختيار و انگار بر حسب رنگ

غریضه به سمت بينيم ميارمش و نفس عميقی 

 كشم...می

شناسم...نه خودشه!! من عطر صاحب اون خونه رو می

عطر گرون قيمتيه و نه خاصه...عطر خودشه! مثل عطر 

 استنی!وخگردن یه نوزاد، همونطور بكر و ناب و 

سرم رو به پشتی صندلی تكيه ميدم و دستبند رو 

 جلوی چشمم تاب ميدم.

 خوش به حال شایلی كه كنار این آدم و همرازشه...
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آخ شایلی خوبم! من با تو از كنار ده فرسخی دریای 

حسادت هم رد نميشم، اما ناخدای بی چون و چرای 

 اقيانوس غبطه و حسرتم!

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 یک_و_پنجاه#

 

ای كنم. شمارهشماره روی صفحه گوشيم رو باور نمی

كه هيچوقت تا امروز تماسی باهاش نبوده اما ذخيره 

در اتاق  نتشده تا فقط جاش خالی نباشه. قبل از بس
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كنم و وقتی مطمئن ميشم نعيما خوب به اطراف نگاه می

این اطراف نيست خيالم راحت ميشه. همزمان با بسته 

لرزه. اما زبونم مثل یه شدن دستم روی آیكون سبز می

 زنه.تيكه چوب خشک از حركت كردن سر باز می

 

 نورا؟ -

 

 چقدر دلم پره ازش، برعكس دنيام!

 

 سالم مامان. -
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حالش بپرسم وقتی صداش از هميشه  دارم ازرغبتی ن

ترسم از ترسم از جوابش، میتره. میرساتر و شفاف

 كه بدون ما خوبه!فكر این

دونم از طریق نيال با حال و احوال كردنش اجماليه، می

تر خواد یه سر سوزن مفصلخبره ازمون، اما دلم می

 پرسه:بخواد صدام رو بشنوه! اما وقتى می

 

 شاهرخ خوب نيست؟ قعا حالورا؟ وان -

 

دونم پوزخندم توی آینه روبروم خيلی پررنگه! حاال می

مادرم گذرش به من خورده تا جواب سوالش رو از 

ش حساب شده و با زبون نورایی كه مثل نيال هر كلمه

 مالحظه نيست بگيره.
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كه خودم رو مجاب كنم و جواب سوالش رو با یه این

كنم تا ش میيلی تالسخته! خسوال تلخ ندم خيلى 

 نپرسم:

 

مامان چطور شش ساله بابای من درگير مشكل كبده "

 "دونستی!و تو به عنوان همسرش كنارش بودی و نمی

 

ها  فقط یه چيزه! پرسم، چون جواب این سوالاما نمی

 اشتباه! 

انتخاب اشتباه! زن و شوهر اشتباه! ادامه دادن اشتباه! 

 بچه دار شدن اشتباه!

جوابش رو ميدم اما باالخره تلفن رو م چطور دوننمی

بار كشم كه مادرم اینكنم و از این درد میقطع می
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درمون دردم نبود و درد شد روی درد وقتی تلخ خندید 

 و گفت:

 

زن جدید بهش نساخت! باالخره زمين هم خوب  -

گرده و حقش رو گذاشت كف دستش! زمينگيرش 

 كرد!

 

كه یه زن  ز مادرمها رو اباورم نميشد این جمله 

 شنيدم!تحصيل كرده و امروزی بود می

سمت آشپزخونه ميرم و نيال رو درگير با غذاهای روی 

بينم. طرفش ميرم و مشغول كمک ميشم كه اجاق می

با بلند شدن صدای زنگ گوشيش چند تا نفس عميق 

 كنه.كشه و كالفه نگاهم میمی
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ره روی شماست! از صبح یه روند دستش بازم عمه -

م كه ندونم چطور از انگار دختر دوازده ساله منه!

 پس خونه بر بيام!

 

 ها ميشم.سمت سينک ميرم و مشغول شستن ظرف

 

خب بنده خدا وقتی انقدر نگران بود خودش ميموند  -

 اینجا.

 

دونستم اینطور ميشه كه بهش گفتم. گفتم منم می -

افسانه جون و سيامک كه دارن ميرن برای 

بری. انگار جایزه  كاریه شما هم ترخيص دیگه چه

 دن كه همه جا مشرف باشه.می
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گيره وقتی رفتارهای عمه نيالی هميشه م میخنده

 خونسرد رو هم به ستوه مياره.

 

باشه. من دیگه اینجا هستم تو برو چک كن دیگه  -

 جای دیگه چيزی كم نباشه.

 

مامان مثل با رفتن نيال دوباره اون حس بد از تماس 

هام زنه. به صفحه تماستوی قابلمه قل میخورشت 

كنم و دلم یه اسم دیگه باالی اون ليست نگاه می

 خواست، اسمی كه بهم حس خوبی بده...

 

 سالم نوراجان. -
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هام هر بار با خطاب شدن از طرفش بيشتر با لبخند لب

 كنن.آشتی می

 

 سالم. شيمی درمانی خواهرت خوب پيش رفت؟ -

 

ای صاف اش رو با تک سرفهكشه. صدوتاهی میآه ك

 كنه و جواب ميده:می

 

 بد نبود. اما فكر كنم امروز كارم بيشتر طول بكشه. -

 

هایی كه ساخته بودم ميشم مشغول بازی كردن با كف

 و ميگم:
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رسه. یعنی تا اون بابا نهایت یه ساعت دیگه می -

 موقع نميای؟

 

 كنه و جواب ميده.كمی مكث می

 

 نجا.فرصتی بشه كه بيام او كنم امروز كالفكر نمی -

 

دونم با این حجم تركن و نمیها دونه دونه میحباب

ای كه توی دلم سرازیر شده باید چكار كنم. غصه

 زنه.سكوتم كه طوالنی شد صدام می

 

 نورا؟ -
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 بندم.هام رو میچشم

 

بله؟...ميگم پس مراقب خودتون باشيد. حتما هر  -

 سر بزنيد بهمون.وقت تونستيد 

 

 كه بهم دادی رو كه یادت نميره؟ هاییقول -

 

 

 زنم و جواب ميدم.لبخند می

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_پنجاه#

 

 

داره درست كردم.  كيک پرتقالی كه بابا دوست -

 .وارم ممنوع نباشه واسشاميد

 

 حاال توی صدای اون هم لبخنده.

 

 داری؟برای من هم نگه می -

 

 بينه!ندازم، انگار كه میشونه باال می
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 قول نميدم، پس بهتره خودتون رو برسونيد! -

 

 با گالیه و خنده ميگه:

 

 كنی؟گروكشی می -

 

 آرومی ميگم:تر ميشه و با صدای لبخندم عریض

 

 تون.ذارم براكنار می -

 

های الجون رو به آب كنم و حبابگوشی رو قطع می

سپارم. امروز قرار بود بابا مرخص شه و من تصميم می
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گرفته بودم تالشم رو واسه یه نورای بهتر بودن، یه 

 فرزند به درد بخور بودن بكنم.

نيال  با دقت مشغول مرتب و استریل كردن اتاق 

توی و نعيما هم روی صندلی چرخدارش باباست 

نيال با شوخی بهش  سكوت مشغول تماشای اونه كه

 گفت:

 

ترت كمک كنی شما تصميم نداری به خواهر بزرگ -

 شاهزاده نعيما؟

 

كنه و بعد آروم نعيما به من یه طور منتظر نگاه می

 پرسه:می
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 چی كار ازم بر مياد؟ -

 

ق بابا سمتش ميرم، صندليش رو سمت كتابخونه اتا

 هول ميدم و ميگم:

 

متفكر خانواده لطف كن از توی این مغز شما  -

كتابخونه غول آسا یه چهار تا كتاب مفيد و 

آرامبخش مخصوص روزهای استراحت بابا پيدا 

 كن.

 

هنوز به در اتاق نرسيدیم كه دستش رو به لبه پنجره 

كنه به توقف. نگاهش رو در گيره و مجبورم میمی

 پرسه:میحياطه و 
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 اون ماشين دكتر نيست؟ -

 

كنم و جواب سوالش مثبت ميشه، یه گاه میی نوقت

زنه كه مكالمه چند دقيقه پيشم فقط لحظه به سرم می

هایی كه یه خيال بود، مثل خيلی دیگه از گپ و گفت

 این روزها توی ذهنم با این آدم دارم...

كنم هنوز دستش به زنگ در ورودی رو كه باز می

 پرسم:كنم و میده. بهت زده نگاهش مینرسي

 

 ما چند دقيقه پيش صحبت نكردیم؟ -

 

 زنه.انگشتش رو آروم به نوك بينيم می
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ت رو نتونستم جلوی وسوسه دیدن این قيافه -

 خوام.بگيرم. معذرت می

 

 گيره و از جلوی در كنار ميرم.م میخنده

 

 خوش اومدید! -

 

 كنه.اطراف نگاه میهای بلد وارد ميشه و به با قدم

 

 م و كسر نيست؟همه چيز مرتبه؟ چيزی ك -

 

 زنه.نيال از اتاق خارج ميشه و با دیدنش لبخند می
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 سالم. خيلی خوش اومدید. همه چيز مرتبه. -

 

با خوشرویی جواب نيال رو ميده و با نعيما هم احوال 

 پرسه:كنه. بعد با اشاره به در اتاق میپرسی می

 

 اجازه هست؟ -

 

 نيال بالفاصله جواب ميده:

 

 وم شده.حتما! تازه كاراش تم -
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كشم و حتی جرات چند دقيقه بعد از كنار در گردن می

ندارم پام رو داخل اتاق بذارم. انگار نيال هم حال من 

 كنه:رو داره كه آروم توی گوشم زمزمه می

 

من همه جا رو ضدعفونی كردم! چرا اینطوری  -

 كنه!می

 

 گم:صدای آروم میمن هم با همون  

 

 مورد پسندش نبوده انگاری! -

 

نگاهم رو یه لحظه هم از حميد كه با یه وسواس  و

 گيرم.شدید و غيرعادی مشغول مرتب كردن اتاقه نمی
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https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 رنا د_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_پنجاه#

 

ها توی آسمون خيره د ابرای و سفينبهبه تكه هاى پ

كردم، شدم. از بچگی وقتی به آسمونِ روز نگاه می

هایی ها و شكلکشدم، اسير قصهها اسيرش میساعت

ساختم. حاال توی آسمون كه توی ذهنم واسه خودم می

نشسته. انگار بينم كه خم شده و یه مرد ابری می

ش دختر دستش رو به نوازش بلند كرده بود، نواز
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م. تونستم تجسمش كندیدم، اما میای كه نمیبچه

گرفت انگار ای كه وقتی مَرد دستش رو میدختر بچه

دنيا كف دستش بود، اگه اون دست روی سرش 

های بدجنس پشت هاش از سایهنشست همه ترسمی

رفت، اگه اون میكشيد و پرده شب از سرش پر می

اشت...چون پيچيد دیگه غم جایی نددست دورش می

 بابا اونجا بود!

لبخند زدم و دیدم كه چطور باد شكل ابر رو عوض 

كرد. انگار حاال مرد واقعا كسی رو توی آغوشش پناه 

هایی كه وقت هام رو بستم و به جملهداده بود. چشم

..نتونستم استقبال از بابا نتونستم بهش بگم فكر كردم.

 بگم:
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، غصه نخوردم بابایی من دلم خيلی برات تنگ شده "

و جوید وقتی شب بخير اما غصه هر شب روحم ر

 گفتنت سهمم نشو...

 "بابا خوب شو و نرو...دیگه نرو!

 

اشكم كه از گوشه چشمم سرك كشيد، چشم باز كردم 

و جای خالی مرد ابری رو دیدم...حاال فقط یه توده 

قی مونده بود. انگار دختر بچه روی ابری كوچيک با

 بود و توی خودش جمع شده بود...زمين دراز كشيده 

انگار باباش واسش الالیی خوند. سر دختر روی 

ش بود و خوابش برد. اما وقتی بيدار شد دید شونه

 باباش سرش رو روی زمين گذاشته و رفته...

دونم بعد چند چند ساعت ميشد كه بابا اومده بود. نمی

سال اینجور از صميم قلبم، نه از سر مناسبت و اجبار 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بغلش كرده بودم. شاید آخرین باری كه این طور 

رده بودم اینقد كوچيک بودم كه عقلم به غم بغلش ك

رسيد و مادرم خواسته و ناخواسته منو مادرم نمی

ها و متوجه این نكرده بود كه علت همه نخندیدن

يلی سال پيش بابا رو هاش بابامه. شاید من از ختلخی

 ترك كرده بودم...

ونه خلوت شده بود و د، از وقتی خدلم گرفته بو

های مدام عمه و نيال سر پرستاری از بابا شروع بحث

شده بود طاقت داخل موندن رو نداشتم، واسه همين به 

این گوشه حياط پناه آورده بودم. وقتی نعيما بهم پيام 

ست و مه و نيال خستههای عداد كه اون هم از مشاجره

م، بدون معطلی رفتم خواد باهم توی باغ باشيدلش می

ده بودیم به آسمون و كمكش كردم. حاال دو نفری زل ز

 ساختيم.و واسه ابرها قصه می
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رسه كه شمایل یه وقتی نوبت به اون تكه ابری می

پرنده بزرگ در حال پرواز رو داره، با آرامشی پر از ذوق 

 گه:كشه و ميآه می

 

 شبيه درناست! -

 

افته امروز كه شایلی گيره وقتی یادم میدلم بيشتر می

انتظار و اميدم تباه شد وقتی جای خالی درنا  اومد چقدر

كنارش رو دیدم و چقدر حال ناخوش رو عميق تجربه 

 كردم وقتی دكتر شافع به بابا گفت:

 

كم ناخوش بود. دیار امروز خودش هم یه -

 ونست بياد.خواهی كرد، نتمعذرت
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 بود:یادم مياد بابا نگران از شایلی پرسيده 

 

 چرا نموندی پيشش؟ -

 

تونم توصيف كنم شایلی هم با یه نوع غم كه نمی

 جنسش ترحم بود یا عشق جواب داده بود:

 

 خواد.وقتی اینطور ميشه كسی رو نمی -

/t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9https:/

4xxsHg 

 

  درنا_آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_پنجاه#

 

و من فكر كردم ميشه توی ناخوشی كسی رو 

نخواست؟ حتی كسی كه اگه جلوی چشمت نباشه، 

دلت قرصه توی اتاق كناری به هوای تو نگرانه. توی 

خوای اوج تب، دست خنک كسی روی پيشونيت رو می

 اوج درد، مرهم آغوشش رو...و توی 

ه برسه كه كسی رو از ناخوشی آدم به كجا ممكن

 نخواد؟!

 

كنم و ازش پتوی روی پای نعيما رو مرتب می

 پرسم:می
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اگه قرار باشه یكی از شعرهات رو درنا آهنگسازی  -

 كنه كه بخونيش، دوست داری كدوم باشه؟

 

 خنده:كنه و میچشم هاش رو گرد می

 

 رویاهای من ورود نكن!به حریم  -

 

 نه جدی ميگم نعيما! -

 

 

ه، از بچگيش تا االن كشه، مثل هميشدوباره آه می

وقتی نتونست راه بره، وقتی نتونست به خاطر وضعيت 
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جسميش به خيلی از آرزوهاش برسه، همين طور آه 

كنم در روز یعنی ها با خودم فكر میكشيد یه وقتمی

 كشه؟چند بار این طور آه می

های خداست! ز یه نفر شنيده بودم آه یكی از اسما

مونه، توی هوا دل مياد كه روی زمين نمیجوری از ته 

تا باالخره برسه به اونجایی كه چرخه پيچه و میمی

 باید!

از چند روز پيش به این نتيجه رسيدم شاید این صدا 

های پر درد و حسرت نعيما نهایت به دست خدا كردن

 وابش رو بده...رسيده و قراره ج

 با همون آه پژمرده جواب ميده:

 

رویاهام بمونه و یادم  م، بذار تویمنم جدی ميگ -

 نياد هيچوقت شدنی نيست.
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 با هيجان ميگم:

 

 اگه شد چی؟ جون من داداشی! بگو! تو رو خدا! -

 

هاش كنه، یه لبخند روی لببا تعحب نگاهم می

 شينه و ميگه:می

 

 ميرم.اونوقت بلند ميشم و راه  -

 

با بهت و یه جورایی ترس بلند ميشم و نگاهش 

 كنم!می

 ده به پاهاش وقتی ميگه:ز زل
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 شایدم پرواز كردم. -

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 پنج_و_پنجاه#

 

رنگم دستم تى به آینه نگاه كردم ناراضی از چهره بیوق

م كه تنها لوازم آرایش توی كيفم بود رفت، به سمت رژ
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فحه گوشيم منصرف شدم و اما با پيامش روی ص

 ترجيح دادم سمت در ورودی مركز خرید برم.

نركز خرید هنوز خلوت بود و راحت دیدمش كه 

شيده، تر از هميشه و مثل هميشه مرتب و اتوكشيک

دقيقا جایی كه قرار گذاشته بودیم ایستاده بود. وقتی 

دیكش شدم خوب نگاهم كرد، اونوقت بود كه نز

بر شد. خبردار جلوش وایسادم ی نگاهش چند براخنده

 و سالم دادم. جوابم رو داد و پرسيد: 

 

 بيدار شدی باالخره؟ -

 

 با خنده به پيشونيم كوبيدم و گفتم:
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كه بيدار ميشم هر كس اینمن پنج دقيقه بعد از  -

ه خيلی اصرار داشته باشه باهام حرف بزن

 شنوه.های خوبی میهذیون

 

 انگشتم رو به سمتش تكون دادم و با تاكيد گفتم:

 

اما قرار شد دیگه حرفشون رو نزنيم جناب دكتر!  -

 به روم نيار!

 

انگشتم رو گرفت و با یه نگاه اجمالی به اطراف من رو 

 یه گوشه كشوند.
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ش فكر امروز عملكردت رو باید بسنجم بعد درباره -

بينيم واسه این الكپشت دانا چی كنم. حاال بمی

 ميشه بخریم.

 

 با تعجب نگاهش كردم:

 

 به سيامک ميگيد الكپشت دانا؟!! -

 

 نگاهم كرد و ابرو باال انداخت.

 

توصيف بهتری ازش داری؟! لقبش توی دانشكده  -

 این بود.
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ش رو بگيرم. از حالم خندهم نتونستم جلوی قهقهه

 گرفت و با حرص گفت:

 

ش كه كم كم همه خندی، اما بعدآره خب اولش می -

این لقب رو جدی بگيرن و اتاق خوابگاهتون صبح 

 نداره! و شب بشه واحد مشاوره دیگه خنده

 

 سيامک از اولش یعنی انقدر سنگ صبور بود؟ -

 

 

 تو چيزی یادت نمياد؟ -

 

 ای ميگم:ندازم و خيره به نقطهمیشونه باال 
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جنوب دونم...من كه بچه بودم سيامک بيشتر نمی -

 بود.

 

 از یادآوری خاطرات گذشته لبخند به لبم مياد و ميگم:

 

اما یادمه كه هميشه یه عالمه قصه واسه تعریف  -

 كردن داشت...

دونی؟ به نظر من سيامک بهترین كار رو كرد اصال می

دانشگاه انصراف داد. قصه گفتن توی ذات كه از 

 سيامكه.

 

 پرسه:تر شده. میهامون ناخوداگاه آهستهقدم
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 ت انصراف دادی؟به خاطر همون تو هم از رشته -

 

 با خجالت نگاهش كردم.

 

آره خب! سيامک شد انگيزه من. من از سيامک یاد  -

گرفتم ميشه همرنگ جماعت نبود اما خوشرنگ 

مش توی وجود سيامک بود كه بود. خوشبختی و آرا

دونم كجای كارم اشتباه بهم شجاعت داد. اما نمی

نوز خوشبختی رو پيدا نكردم. بود كه خودم ه

خوشبختی واسه من شده مثل سيمرغ، داستانش 

تونم تصورش مام رو ببندم میرو زیاد شنيدم، چش

بينم به اميدش آتيش كنم، هر پری رو كه می
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ز یه شعله الجون و كوتاه زنم، اما هنوز چيزی جمی

 نصيبم نميشه.

 

فوذ تره و انگار تا ته وجودم ننگاهش از هميشه عميق

كه حتی كه چطور اعترافی كنم از اینكرده. حيرت می

به سيامک هم نكردم رو حاال ریختم روی دایره. با 

كنم و خنده مصنوعی چاشنی شرم بيشتری نگاهش می

 كنم.صدام می

 

 گيد این دختره چقدر...ون میالبد االن با خودت -

 

با تحكم و مدلی كه شک دارم تا بحال ازش دیده 

 باشم ميگه:
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 ميشه لطف كنی از طرف من فكر نكنی؟!! -

 

دونم باید چه واكنشی ماسه و نمیحرف توی دهنم می

در مقابل عصبی بودن این آدم هميشه آروم داشته 

باشم كه خودش جلو مياد و یه دستش رو دور 

كنه. توی خودم جمع ميشم و هام حلقه میشونه

ش رو تصوری از حركت بعدیش ندارم كه دست دیگه

هاش كنه توی چشمذاره و مجبورم میم میچونهزیر 

 نگاه كنم.

 

از این به بعد، به جای سوزوندن پرهایی كه پيدا  -

ها رو كنار هم بذار تا برای خودت دو كنی، اونمی

 خودت باش نورا.تا بال بسازی. افسانه 
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دونم به خونه كه برسم اولين كارم، نوشتن این می

تونم حيرتم از این ز نمیها توی دفترمه. اما هنوجمله

حد كالفگيش رو پنهون كنم و با صدای آرومی 

 پرسم:می

 

 شما چرا یهو انقدر عصبانی شدی. -

 

كنم آهش رو قورت ميده. چند لحظه حس می

تره. كنه آرومبازش می بنده و وقتیهاش رو میچشم

 كنه و ميگه:م رو نامحسوس نوازش میشونه
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ما دوست دارم به من كارم شنيدن حرف مردمه. ا -

 . متوجهی چی ميگم؟؟تو گوش بدم

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _نبزی#

 شش_و_پنجاه#

 

متوجهم؟! شاید آره و شاید هم نه! سرم رو به عالمت 

 كنه.خنده و آروم رهام میه میمنفی تكون ميدم ك

 

 فقط باهام حرف بزن. -
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كه تمام وجودم بشه و همين چند دقيقه ميشه دليل این

 قلب و هی مدام بتپه!

 

امک باالخره بعد از دو ساعت با دو تا هدیه در خور سي

از فروشگاه بيرون ميایم. به ژست سربلندم با تفریح 

 معطلی ميگم:كنه كه بینگاه می

 

خوایم گفته بودم اینجا چيزی كه می از اولمن كه  -

كنيم. شما هی اصرار داشتيد همه جا رو پيدا می

 بگردیم.

 

 پرسه.ندازه و میابرو باال می
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 االن بد شد كه دوساعت بيشتر پيشم بودی؟ -

 

خندم و جوابی نميدم. جوابی نميدم اما توی آینه می

رنگ چند ساعت بينم حاال چهره بیها میفروشگاه

 پيشم چطور گل انداخته!

 

با دیدن هایپر ماركت طبقه پایين گوشه آستينش رو 

 گيرم.می

 

رفت. شایلی ليست یه سری خورده داشت یادم می -

 ریز بهم داده. بخرمش بعد بریم.
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كه با پله برقی پایين كنه و حين اینمی با سر تایيد

 پرسم:ریم میمی

 

 تولد؟راستی به شما هم شایلی خبر داد درباره  -

 

 زنه و ميگه:لبخند می

 

آره. ازم خواست یه سری كارها رو هم هماهنگ  -

كنم. اما بنظرم كه خودش بهتر از هر كس از 

 پسش بر مياد.

 

 پرسم:اختيار میبا تعجب و بی
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 م صميمی هستيد؟خيلی با ه -

 

كنه و با همون لبخند تحسين آميز خونسرد نگاهم می

 ميگه:

 

اما عالیق مشترك زیاد  نميشه دقيقا اینطور گفت. -

 اریم. دختر شيرینيه.د

 

پله برقی تموم ميشه و اگه كمكم نكرده بود حتما 

خوردم! دسته ساك هدیه رو توی دستم سكندری می

ميشه. دلم شكالت تلخ فشار ميدم و دلم مچاله 

 خواد، شاید به تلخی خودم كه دختر شيرینی نيستم!می
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كه  جلوی صندوق مشغول حساب كردن بودیم

های ست و با خامهسكهای كه توی كالنگاهمون به بچه

خندم اما حميد توی دستش درگيره جلب ميشه. من می

كنه و زیر لب وار به مادر بيخيال بچه نگاه میسرزنش

 ميگه:

 

 اون بچه االن فقط داره ميكروب قورت ميده! -

 

بچه با تمام قوا مشغول ليس زدن دستشه و هر لحظه  

تر ميشه. دقيقا لحظه خروجش ما نزدیکش به كالسكه

كنه و ش رو باز میهااز فروشگاه یكی از دست

محتویات ماسيده روی دستش به كت حميد كشيده 

 ميشه.
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تر ميشه و انگار وختهحميد كه هر لحظه برافر به چهره

های مشت خواد باال بياره خيره ميشم و از دستمی

ی كنترل تونم تصور كنم چه تالشی براش میشده

 كنه...خودش می

های بلند به سمت ماشين ميره و من هم تقریبا با قدم

 كنم آرومش كنم.دنبالش ميدوام و سعی می

 

شناسم. تا عصر این من یه خشكشویی عالی می -

 تميز و مرتب تحویلمون ميده.رو 

 

شنوه كه با انزجار كتش رو از اما انگار صدام رو نمی

ض رسيدن به ماشين كشه و به محتنش بيرون می

كنه. بدون یه لحظه صبر كت رو هاش رو خالی میجيب

ندازه كشه میی كه از داشبوردش بيرون میتوی نایلون
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ها سپاره. اما همه اینمیترین سطل آشغال و به نزدیک

كنه كه تا چند ای از حال بدش رو جبران نمیانگار ذره

 های بسته سرش رو به صندلیدقيقه فقط با چشم

 ماشين تكيه ميده...

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هفت_و_پنجاه#

 

توی آسانسور خونه سيامک، یه نگاه سرسری به خودم 

هام رو مرتب كنم. حميد كم موانداختم و سعی كردم یه

كه دست به سينه و كمی محتاط تا اون لحظه ایستاده 
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م رو گرفت و من رو كمی سمت خودش بود، یهو شونه

د. با تعجب نگاهش كردم كه با حركت چشم به كشي

 های آسانسور اشاره كرد و گفت:دكمه

 

دونی روزی چند تا خورد بهش! میبدنت داشت می -

 كنه؟س میها رو لمدست این دكمه

 

 اختيارتر از هر موقعی شده بود.م بیخنده

 

دكتر قصد نداری كه این رو هم بندازی توی كيسه  -

 طل آشغال؟و بعدم شوتش كنی توی س
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یه اخم توام با لبخند تحویلم ميده و با انگشتش ضربه 

ها و زنه. یه لحظه به حالت چشمم میآرومی به گونه

صورتش دقيق ميشم. این آدم انگار اندازه تمام 

هاى عمرش جذابيت توی صورتش و روزهاى سال

كنم هر چه قدر هم حركاتش جمع شده و حس می

مثل شراب بيشتر بيشتر شه،  هاتعداد این روزها و سال

افته. وسوسه لمس صورتش رو توی دلم كنترب جا می

كنم چه خوب شد یهویی و كنم و با خودم فكر میمی

اینقدر سریع، اونم توی این روزهای سخت و عجيب و 

غریب زندگی، این آدم مثل یه آیه واسم نازل شد تا هر 

. كنم خودم رو توی آغوش خدا ببينمبار نگاهش می

خدا به ازای هر گرفتن یه چيزی به آدم راسته كه 

ميده؟ مادرم رفت و حميد اومد. رحمت و عدالت خدا یه 

جا واسه های ترازوی غم و شادى رو یهجوریه كه كفه

آدم قرار ميده. مثال االن كه بابا مریضه و قلبم پر از 
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غمه، همونقدر هم وقتی یادم مياد من درنا رو دیدم و 

و اینقدر نزدیكمه قلبم آروم ونم ببينمش شاید باز بت

كنم اگه یه روز با شایلی ازدواج ميشه. با خودم فكر می

كنه، اون شب كه شایلی عزیزم رو توی لباس سپيد 

كنار درنام ببينم از خوشحالی بال در ميارم! ذوق 

م، همسر دختر كه حاال اسطورهكنم از تصور اینمی

شتر ببينمش! بي تونمعموی نازنينمه و بيشتر می

تونم نزدیكش باشم! آخ كه من فقط با همين رویاها می

م و این روزها رو های نيمه و نصفه فقط زندهو تخيل

هام نشسته و اختيار روی لبای كه بیتاب ميارم. خنده

كنم و منتظر باز تر ميشه رو جمع میهر لحظه عميق

 شدم در آسانسور ميشم.
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انگيزه كه دل غذا اینقدر شيم عطروارد خونه كه می

كشم و مدهوش اون همه اختيار یه نفس عميق میبی

های كوچيكی ميشم كه توی خونه گل رز سرخ و شمع

سيامک چيده شده. شایلی با نهایت ظرافت و دقت و 

سرعت توی آشپزخونه مشغوله و با یه نگاه اجمالی به 

اطراف ميشه فهميد تقریبا كاری برای انجام دادن 

ا هميشه فرق داره، یه پيراهن تا ده. ظاهرش بنمون

ای پوشيده، موهاش زانوی آبی حریر ساده آستين حلقه

رو ساده رها كرده و یه گل مرواریدی كوچيک بغل 

گوشش، روی موهاش زده. انگار سنش چند سال كمتر 

شده و لبخندش واقعی و از سر شوقه. انگار روى 

هش راه های سفيد پاشنه كوتاپاهاش و اون كفش

كنه! با مهربونی سمتم مياد و بغلم ه، داره پرواز مینمير

 كنه:می
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 خوش اومدی دختر كوچولومون. -

 

 پرسم:بوسمش و میمی

 

نميشد به من هم بگی بيام كمكت؟ نيال هم كه  -

امروز جلسه داره تا دیر وقت، خسته شدی دست 

 تنها.

 

واقعا شادی و شوق خاصی توی تک تک رفتارهاشه، 

 برق شادیه وقتی جوابم رو ميده. هاش پر ازمحتی چش

 

خسته؟! اصال! كار زیادی نكردم. ساده گرفتم همه  -

 چی رو! همونطور كه خودش دوست داره.
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 زنه و با شيطنت ميگه:چشمكی بهم می

 

عمه رو هم پيچوندم وگرنه مجبور بودیم سنگين  -

 برگزار كنيم.

 

 به حميد كه چند دقيقه طوالنی مشغول دست شستن

هم با همون وسواس مشغول خشک كردن  بود و حاال

 كنم و آروم ميگم:هاشه نگاه میدست

 

حاال تنهای تنها هم كه نبودی. دكتر هم ظاهرا یه  -

 كارهایی كرده.
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 ندازه و با ذوق ميگه:نيم نگاهی سمتش می

 

نميشد واقعا از رفيق گرمابه و گلستان سيامک  -

پيداش دیر واسه تولدش بگذرم كه. واقعا حيف كه 

كنم این همه سال كردیم! من همش فكر می

 سيامک چرا زودتر بهمون معرفيش نكرده بود؟

 ایه! قبول داری؟العادهواقعا آدم خوش مشرب و فوق

 

دونم این آدم واقعا قابل تعریف و تمجيده، اما من می

ترسم وقتی همه این خوبی و ویژگی گيره و میدلم می

ش كنن و شيفتهییش مهای مثبت رو اینطور ستا

 ميشن.

از بحثی كه خودم شروع كردم انصراف ميدم  و مسير 

 كشونم.ای میحرف رو سمت دیگه
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حاال چطور نفوذ كردی اینجا كه سيامک نفهميد!  -

 االن خودش كجاست؟ 

 

 چينه و ميگه:ها رو توی ظرف میشيرینی

 

هاش رو از اون سفر عيدش كه كليدش رو داد گل -

 نگرفتشون.ازم آب بدم دیگه 

االنم سعيد پيام داد گفت تا ساعت هفت كالس داره و 

 ذارن بياد خونه.شاگرداش قطعا تا هشت و نه نمی
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پرسم خواد حال درنا رو بپرسم. از خودم میدلم می

یعنی ميشه اونم امشب بياد؟؟ از تصورش هم انگار یه 

 كشن!دسته كفتر باهم از توی پشت بوم قلبم پر می

 

گ خونه به خودم ميام و سمت آیفون ميرم. ی زنبا صدا

 بينم.سعيد رو با یه دختر توی مانيتور می

 

 سعيد هم اومد...این كيه همراهش؟!! -

 

 ندازه و ميگه:شایلی با خنده شونه باال می

 

چيز خيلی عجيبی دیدی عزیزم؟ كدوم مهمونی  -

 سعيد تنها بوده كه این دوميش باشه؟
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 درنا _آوای#

 نی ایلخا_زینب#

 هشت_و_پنجاه#

 

كمتر از یک دقيقه بعد سعيد با هياهو وارد ميشه و در 

 بنده.رو محكم پشت سرش می

 

 قشنگتون هم اومد... -

 

 

گيره و وقتی فریادم از درد بلند ميشه با هام رو میگونه

 كنه.رغبتی رهام میبی
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تنها نكته مثبتت لپات بود كه اونارم الغر كردی به   -

چی شد؟ الغر شدی حاال باد دادی!  خوب 

 ویكتوریا سيكرت دعوتنامه داد واست؟!! 

 ریقو!

 

ذاره و كنه و كنار میبعد من رو مثل یه مجسمه بلند می

معطلی به سمت شایلی ميره و با ژست جنتلمنانه و بی

 بوسه.ای دستش رو میمسخره

 

 چلچراع جمع هم كه اینجاست... -
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احوالپرسی  چرخه و بعد از سالم وبه سمت دكتر می

 ميگه:

 

 پرستيژ جمع هم كه یه تنه روی دوش ایشون... -

 

 كنم و ميگم:دست به سينه نگاهش می

 

 اوشونی كه با خودت آوردی كيه؟ -

 

 نيشش باز ميشه.

 

 یكی از اون یازده تا. -
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 پرسه:زنه و میسعيد میشایلی آروم پس گردنی به 

 

 حاال این یک یازدهم شما كجاست؟ -

 

ه و یه دفعه با كنرش رو نگاه میسعيد كمی دور و ب

 هول به سمت در ميره.

 

 پایين جا گذاشتمش. -

 

 زنه.و از خونه بيرون می

ذارم و ليوان آبی كه پر ظرف شيرینی رو روی ميز می

 گيرم.كردم رو سمت حميد می
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كم تو از حالت صورتش معلومه یهروی مبل نشسته و 

 فكره.

 

 بهترید؟  -

 

 رش رو به نشونه مثبت تكونگيره و سليوان رو ازم می

 پرسم:كنم و مردد میميده. به سر تا پاش نگاه می

 

 هنوز تو فكر كتتون هستين؟ -

 

كنه و بعد از سر كشيدن ليوان آب با لبخند نگاهم می

 زنه.آسوده به مبل تكيه می
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كم سخته بخوای سخت يامک یهتوی خونه س -

 بگيری.

 

 يگه:كنه و مسر تا پام رو با تحسين نگاه می

 

 من كت ندارم عوضش تو امشب خيلی تكميلی_

 

سرم رو پایين می اندازم و به پيرهن طوسی خالدارم 

ندازم و دلم شاد ميشه  از همين یه جمله یه نگاهی می

 تعریف كوتاه.

گردم كه سعيد این بار به همراه سمت شایلی برمی

 یكی از اون یازده نفر وارد ميشه. 
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 .كنم. سانازجانمعرفی می -

 

شناسم. همون دختری كه شب با یه نگاه دختر رو می

 جشن چشم سعيد رو گرفته بود!

گيره. دختر م میو از این ثابت قدمی سعيد خنده

یی كه شایلی دم خجالتی و مظلومی به نظر مياد، تا جا

 كنه:گوشم زمزمه می

 

 معلوم نيست این جواب كدوم كار خير سعيده. -

 

 .و من هم همونطور جواب ميدم
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سعيد كه خير نداره تا خيرش جواب داشته باشه،  -

 حتما خط رو خط شده.

 

اما فقط چند ساعت بعد از این اظهار نظر وقتی ساناز 

تم رو ده برابر سعيد از خودش شيطنت نشون ميده دس

 ذارم و این بار من ميگم:روی شونه شایلی می

 

 معلوم نيست این تاوان كدوم شر سعيده! -

 

زبون به ساناز یه بی به سعيد كه كنارشایلی با تفریح 

 كنه و سر تكون ميده.نظر مياد نگاه می

 

 من شدیدا به عدل الهی ایمان دارم. -
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https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_پنجاه#

 

ندم و سمت نعيما ميرم كه كنار دكتر نشسته و بر خمی

خالف تصورم خوب باهم گرم گرفتن. من امشب 

خندم، حتی اگه با هر لحظه لذتم از مدیریت می

جرعه حسرت هم خورده عيب و نقص شایلی یه بی

خندم باشم كه چرا شباهتی بهش ندارم. من امشب می

م كنم و حتی اگه نتونم مثل شایلی كسی رو معتاد خود

خندم حتی اگه هر بار با می باعث لبخند باشم. امشب
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نگاه كردن به حميد این فكر توی سرم جولون داده 

دونم چه ه كه من هيچی از عالیق این آدم نمیباش

كه باهاش توی چيزی به اشتراك برسم. به این برسه

كنم قبل از خواهر و خندم و حس میمن امشب می

 ش سيامک فرو برم.برادرم، باید توی آغو

 

 تولدت مبارك من باشه سيامک. -

 

از وقتى با ورودش به خونه و جيغ و دادهای ما 

خواست اما سورپرایز شده بود دلم این آغوش رو می

كم دورش خلوت شه و بودم تا یه یه گوشه صبر كرده

 كنه و ميگه:نوبت من شه. با  مهربونی نگاهم می

 

 تو هم خبر داشتی ناقال؟ -
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 دم.خنمی

 

ت خيانت بهت به دیدن قيافه سورپرایز شده -

 ارزید....می

خواد شلوغش نكردیم ولی ببين همونجوری كه دلت می

 و غریبه نياوردیم توی جمع.

 

یستاده بود و متوجه حضورش ساناز كه كنار سيامک ا

 نشده بودم یه مرتبه گفت:

 

هاتون رو بهم كم برنامهفكر كنم پس من یه -

 ریختم.
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ه كه با همه ادم های مهربون و با ثل هميشسيامک م

 احترام رفتار ميكنه ميگه:

 

 این چه حرفيه دختر خوب! خيلی هم خوش اومدی. -

 

 خنده و ميگه:ساناز با تمام سرزندگيش می

 

تش رو بخواید سعيد انقدر ازتون تعریف كرده راس -

شناسم. حتی تون رو میكنم همهكه حس می

ق نفهميدم چرا اینجا پدرتون رو...اما راستش  دقي

 نيستن.
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 سيامک با حوصله جواب ميده.

 

پدر كه سنش رفت باال تصميم گرفت برگرده  -

جنوب و از هياهو دور باشه. اما مادر دلش رو 

برادر عزیزش رو اینجا تنها بذاره، نداشت ما و 

 پس اینجا موندگار شد.

 

رسه، خواد چيزی بگه كه سعيد از راه میساناز می

كنه، ساناز رو سمت ور كمرش حلقه میدستش رو د

 كشه و ميگه:خودش  می

 

بيا بریم تو اتاق پشتی داداشم یه الكپشت داره  -

 زنه.روپایی كه هيچی، زیر پایى هم می
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گيره. سعيد و ساناز خنده و شرم لب گاز میسيامک با 

 پرسم:كه دور ميشن می

 

 راستی، حالشون خوبه؟ -

 

 كنه:سيامک نگاهم می

 

ال اون از همه ما بهتره. شاید منم امروز آره! حبابا؟  -

 فردا یهو كوله بار بستم و رفتم همونجا.

 

 با غم نگاهش كردم و گله مند صداش زدم:
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 سيامک!!!! -

 

كانتر صدامو شنيد و  به سمتمون شایلی از پشت 

 برگشت.

 

 چی شد؟!!! -

 

 با اخم به سيامک خيره بودم.

 

 نه!زدوباره داره حرف جنوب رفتن رو می -

 

شایلی بيرون اومد، بعد با اخم روی دسته مبلی كه 

 سيامک نشسته بود نشست.
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 خوشم باشه!! شما باز شروع كردی؟!!! -

ميشه؟؟ ما كلی برنامه پس برنامه ارتقا آموزشگاه چی 

با هم داریم حاال حاالها شما پابند تهرانی هی چپ و 

 راست دل ما رو خالی نكن!

 

 ه و جواب ميده.گيرسيامک دست شایلی رو می

 

ها فكر ارتقا آموزشگاهم. من فقط واسه بچه -

غالمرضا هم كه حرفش حرفه، خيالم راحته همه 

 كنه. تو هم كه باشی دیگه فبها!كار می
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ایلی با نهایت غصه از جا بلند ميشه و انگار دیگه ش

 اثری از اون شوق چند ساعت پيشش نيست.

 

بگرد، مردم آزاری نكن سيامک! برو واسه خودت  -

اما هر جا سياحت كن، استراحت كن...هر چی! 

گردی ميری برگرد. فقط اگه مطمىن باشم  برمی

 هات رو آب ميدم.گل

 

كنه و بعد به من زل سيامک رفتن شایلی رو نگاه می

 زنه.می

 

 خوای تهدید كنی؟تو نمی -
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 ذارم.ش میندازم و سرم رو روی شونهشونه باال می

 

ونم لد نيستم. نهایتش بتمن از این تهدیدها ب -

واست بخونم اگه تو از پيشم بری شمعدونيا دق 

 كنن.می

 

كنم و با یه جدیت خندیم، نگاهش میهر دو می

 ساختگی ميگم:

 

ذارم زنم میبری هر روز شش صبح زنگ میاگه  -

گردی بانو حميرا بخونن عزیز رفته سفر، كی برمی

 گردی...چشمونم، مونده به در، كی برمی
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ودم كه ميام حميد با یه لبخند مهربون زل زده خ به

اختيار با لبخند و شوق نگاهش بهم. منم چند ثانيه بی

ودم رو خواد خكنم. امروز بار دومه كه دلم میمی

دلداری بدم؛ به خودم ميگم روزی كه مادرم رفت، 

م كه همه فقط قراره باورم شد من یه جاده یک طرفه

 ازم برن!

داد هنوزم فعل اومدن ی اومد و نشونم اما همون روز یك

 رو ميشه صرف كرد.

/AAAAAFhXPeFVRtj9https://t.me/joinchat

4xxsHg 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#
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 شصت#

 

وقت شام گذشته و همه بعد كلی فعاليت و بزن برقص 

ن. اما سيامک اصرار رسنه و خستهو بازی حسابی گ

چندبار با نيال تماس داره تا اومدن نيال صبر كنيم. 

دونستم گرفته بودم، صداش كالفه و خسته بود و می

ه روز كارى سخت داشته. حميد همون طور كه دوباره ی

به كاناپه تكيه زده، دستاش رو بهم قفل كرده و پشت 

 گردنش گذاشته ميگه:

 

 يشنهاد دارم.نيال خانم یه پ خوب من تا اومدن -

 

كنن، اما اون فقط نگاهش همه منتظر بهش نگاه می

 سمت نعيماست و با لبخند ميگه:
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وقتی یه خواننده ست كه به نظرتون این عادالنه _

 بهره بذاره؟خوب توی جمع داریم، ما رو از هنرش بی

 

نعيما یه مرتبه شوكه ميشه و دست و پاش رو گم 

 ميگه:كنه و سریع می

 

 نه نه من گيتارم رو نياوردم. _

 

 كنه و با مهربونی ميگه:هاش رو تنگ میحميد چشم

 

 گفتم بخونی، نگفتم كه ساز بزنی! -
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كنه كه متوجه ميشم ملتمسانه نگاهم مینعيما یه جوری 

كنم كاری خواد، به خاطر همين سعی میازم كمک می

 كنم تا دكتر از پيشنهادش منصرف شه.

 

 تونه بخونه.نمیون سازش نعيما بد -

 

كه به من كه كنارش نشستم نگاه كنه، حميد بدون این

گيره و توی سكوت دستم رو یه طور نامحسوس می

خواد حرفی نزنم و چند ميده، انگار ازم میآروم فشار 

دونم توی كنه. نمیثانيه یه طور خاص به نعيما نگاه می

كه نعيما گذره این چند ثانيه نگاهشون به هم چی می

كنه به ندازه و یهو شروع میسرش رو پایين می

 خوندن...
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 باید نفس بكشم توی هوای خودم"

 "..های خودم.باید كه سر بذارم رو شونه

 

قلبم یهو از درد جمع ميشه، نه فقط از درد سنگين توی 

های مشت شده و منقبض ترانه، كه از دیدن دست

ونم از كجا اومد دنعيما. با دلخوری و خصومتی كه نمی

برم. از كنار حميد بلند ميشم و به اتاق سيامک پناه می

بالتكليف توی اتاق ایستادم و هنوز چند ثانيه نگذشته 

هم پشت سرم وارد ميشه. انكار جلوی این  كه حميد

آدم مضحكه، پس بدون حرف اضافه به سمتش 

 گردم و ميگم:برمی

 

رو چرا این كار رو كردی؟ چرا یهو اون بچه  -

فشاره از  دونی االن چقدر تحتانداختی وسط؟ می
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دونی چند ماهه حتی توی اون همه نگاه؟ می

 خلوتش هم نخونده بعد االن یه دفعه...

 

دوزم بره و چشمام رو به سقف میضم صدام رو میبغ

 تا اشكم نچكه. 

 

خونسرد و در عين حال با همدردی تمام مدت نگاهم 

 كنه:ميشم آروم تكرار میكنه و وقتی اینطور ساكت می

 

دونم چند ماهه حتی توی خلوت خودش هم می-

ش رو نخونده، از خودت چند بار شنيدم. هر بار غصه

 مشكل چيه؟؟ خوردی. االنمی
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هام رو خوام دوباره حرفكنم و میبا خشم نگاهش می

تكرار كنم كه انگشتش رو به معنی سكوت نزدیک لبم 

 مياره و ميگه:

 

ه خودت هميشه ازش شاكی رو در لفظی كاوال، انق -

به كار نبر، نعيما بچه نيست! دوما االن تحت 

فشاره، درسته، خيلی هم تحت فشاره! اما نه به 

گاه دیگران، بخاطر مبارزه با اون گوشه خاطر ن

گيری كه این مدت خودش رو اسيرش كرده، ببين 

 چطور هر لحظه صداش آزادتر ميشه!

 

 لرزه و ميگم:صدام می

 

 خوام درد بكشه...نمی -
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انگار دلسوزیش به اوج ميرسه كه من رو به سمت 

خودش ميكشه، توی آغوشش تابم ميده و زمزمه 

 كنه:می

 

كه االن بار رو از رو دوشش برداری كمكی این -

كنه. دنيا باالخره یه جایی تنها گيرش بهش نمی

مياره، پس بذار از االن روبرو شدن باهاش رو یاد 

 ا!بگيره نور

 كنی.مسكن به دردش نبند، درمان رو ازش دریغ می

 

ش روی سرم انقدر دور از انتظارمه كه بين رویا و بوسه

بندم و نم و فقط چشمام رو میكواقعيتش شک می

 كشم.عطرش رو نفس می
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 باید كه گریه كنم واسه عزای خودم"

 "شبونه گل ببرم خودم برای خودم...

 

 من، بلكه كل جمع رو متاثر انگار غم این قطعه نه تنها

كرده كه سعيد هم تاب نياورده و با سرعت وارد اتاق 

ر كه خوره، انگاميشه. با دیدن ما یه لحظه جا می

دونسته اینجایيم. برق اشک توی حواسش نبوده و نمی

ندازه و بينم سرش رو پایين میچشمش رو كه می

كنه تا به سمت دیگه بره كه حميد دستش عقبگرد می

 ذاره.ش میرو روی شونه

 

 ریم.ما داریم می -
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و همونطور كه دستم رو گرفته من رو هم از اتاق بيرون 

 ذاریم.یكشه و سعيد رو تنها ممی

شایلی دو تا كف دستش رو بهم چسبونده بود و  

پيشونيش رو به تيغه دستاش تكون داده بود و با چشم 

من رو  كنه. حميد این باربسته آروم آروم همخونی می

نشونه و خودش كنار شایلی دقيقا روبروی نعيما می

گرده. این بار من فقط برادرم رو همون جای قبلی برمی

جونش، صورت به دست و پای الغر و بی كنم،نگاه می

ش و موهای كم پشت و های فرو رفتهزرد و چشم

تر كه ریزه. بچهلختش كه هميشه روی پيشونيش می

وی  موهاش رو با یه كش بود، مامان هميشه جل

بست. یادم مياد كه چقدر نحيف و كوچولو كوچيک می

 بود و توان انجام هيچ كاری رو نداشت و فقط با اون
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كرد و نشون های رو به پایينش مظلومانه نگاه میچشم

داد چه غمی توی دل كوچيكشه از این نشدن و می

 نتونستن...

 

 نشد نشد كه بيام بازم به دیدن تو "

 "نفس بكشم نفس كشيدنتود نش

PeFVRtj9https://t.me/joinchat/AAAAAFhX

4xxsHg 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_شصت#
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های نعيما، حضور درنا یعنی ميشه كنار همه این نشدن

رو ببينه؟  این بار شدنی باشه؟! چرا دیگه نخواست ما

 نكنه این بار هم ته قصه، نعيما همينطور نگاهم كنه!!!

 روزای تار منه شبای روشن تو"

 "منم منه توچقدر غریبه شدی، منم 

 

چرا درنا اونطور كه ما این همه سال به دل كشيدیمش 

ترسم از جواب ما رو به تن نكشيد؟ می

 ترسم!هام...میسوال

 

 هنوز رویای تو دنبال منه "

 خمای تو رو بال منهز زهنو

 پرم هر شبهنوز از خواب خوشت می
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 خبر و ببين تقدیر بده بی

 ببين طوفانيه چشمای تر و

 "دوری و تنهاترم هر شب...ببين تو 

 

به خودم كه ميام صورتم خيس خيسه. نعيما با بغض 

چكه. سيامک كه های اونم میكنه و اشکنگاهم می

بود بغضش  كنارش نشسته بود و خودش هم مشخص

ندازه و سرش رو به زیاده دست دور گردن نعيما می

 چسبونه.سرش می

 

 چيكار كردی با دل ما پسر! -
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خواد، من خنده و زیر لب معذرت میمی جوننعيما بی

هام بند نمياد. دلتنگ مامانم و كنم اشکاما هركار می

نگران بابا، هربار كه زنگ زده بودم حالش رو بپرسم، 

دونم این روزها گفته بود خوابه و من میدكتر شافع 

های قوی دكتر واسه آروم شدن دردش مسكن

و كنارم  آور تجویز كرده. حميد بلند ميشهخواب

هاش رو داره و اشکشينه. شایلی یه دستمال برمیمی

كنه. حميد اما بدون دستمال، با پشت دست پاك می

نم اما تونم حرف بزگيره. نمیهام رو از صورتم میاشک

كنم و اميدوارم متوجه بشه و با نگاهم ازش تشكر می

ميشه، این رو از لبخندش كه روی صورتش پخش 

 يامک با یه لحن بامزه ميگه:فهمم. سميشه می
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حميد خدا از سرت نگذره! ببين چه شام غریبانی  -

كردی تولد ما رو، خوب مرد حسابی دلت آواز 

 خواد خودت بخون.می

 

 گه:حميد با خنده مي

 

 خونم.اگه قول بدی برقصی می -

 

 پره و ميگه:سعيد یهو از اتاق بيرون می

 

 ای ول! ای ول! _

 

 زدن و قر دادن و خوندن:كنه كف بعد شروع می
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 سيا باید برقصه! سيا باید برقصه! -

 همه با هم!

 بخون دكتر جون بخون!!

 

 كنه آروم توی گوشم ميگه:حميد من رو نگاه می

 

 نگيره ها!ت قول بده گریه -

 

 خونهبعد بلند ميشه و هم زمان كه می

 

 "باز منو كاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی... "
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مک كه غرق خنده است ميرن و همراه سعيد سمت سيا

خونن و كنن و سه نفری میبه زور بلندش می

رقصن. حاال من و شایلی و ساناز و نعيما از شدت می

وقتی سعيد  تونيم تكون بخوریم، مخصوصاخنده نمی

گيره و شروع به رقص عاشقانه دو دست سيامک رو می

 كنه.نفره می

كه نفس وقتی شيطنتشون تموم ميشه، حميد در حالی 

كنه زنه و عرق صورتش رو با دستمال پاك مینفس می

 شينه. با خنده ميگم:كنارم می

 

 كردم این آهنگ رو شما هم بلد باشيد!فكر نمی -

 

 با قهقهه ميگه:
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كنم اگه این شعر رو به به این فكر میاست ساله -

زبون هر كشوری ترجمه كنم و ملتش بخونن با 

ردم ایران چطور یه زنن! اونوقت ماین شعر زار می

عمره دارن با این كه باز منو كاشتی رفتی تنها 

گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یكی دیگه 

 داشتی رفتی قر ميدن!!!

 

 :شایلی با خنده بيشتر ميگه

 

 ما مردمان شادی هستيم دكتر! -

 

هام از شدت گریه درد گرفتن. همونطور كه گونه

 ماساژشون ميدم ميگم:
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 لعنتی خيلی ثابت قدمه توی ادامه ميگهآخه شاعر  -

پشتت رو كردی بر من، بگو مگو نداره، رو كن به هر 

 كی خواستی، گل پشت و رو نداره...

 !گنجهخالصه كه غم توی این همه اميد نمی

 

های من صدای خنده توی خونه پيچيده و صدای خنده

 ست...هم حاال به بلندی بقيه

 م آهنگ داره...های من كنار این آدصدای خنده

https://t.me/joinchat/AAAAAFhXPeFVRtj9

4xxsHg 

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 دو_و_تشص#

 

رسه، اون قدر خسته و آشفته بود كه حس نيال كه می

ای واسش نمونده. كنم اصال توان و حوصلهمی

كنه و همونطور كه بعد از رو از سرش میش مقنعه

تبریک گفتن و بوسيدن سيامک ليوان شربت رو از 

 گيره ميگه:دستش می

 

بابا و دكتر شافع كه نيستن كل آزمایشگاه بهم  -

 ریخته! 
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ش سيامک با همون لحن بيخيال و غرق آرامش هميشه

 گفت:

 

حاال یه چند روز هم بهم ریختگی رو تجربه كن  -

ميشه كه نباید همه چيز منظم و دختر خوب. ه

 مرتب باشه.

 

 كشه.نيال پوف می

  

وای سيامک دست خودم نيست! یعنی یه ذره از  -

ای این رها بودن تو توی وجود من بود غصه

هميشه همه چيز سر وقت و مرتب نداشتم! باید 

گرفت م میباشه! امروز دیگه داشت كم كم گریه
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اوضاع. باز دستش درد تگی از فشار كار و بهم ریخ

 نكنه دكتر سيف به موقع رسيد و كمک كرد.

 

شایلی با شنيدن اسم دكتر سيف  چشم درشت كرد و 

 گفت:

 

باالخره مهرداد كار خودشو كرد! آزمایشگاه خودش  -

تر از كی سپرده كه اومده اونجا دایه مهربانرو به 

 ش چيه!دونه نقشه! خدا میمادر شده؟

 

 كنه:لی رو نگاه میسيامک با شماتت شای
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این بنده خدا بليط مستقيم جهنم هم بگيره بره تو  -

 خورى كه نقشه واست داشته!حرص می

 

 شایلی با حرص ميگه:

 

يكنه سيامک! یعنی تو متوجه نيستی این كارها رو م -

 به خانواده من نزدیک شه!

 

 كنه:نيال مداخله می

 

جان، اما یادت نرفته كه خوام شایلیمعذرت می -

ل اینكه مهرداد خواستگار تو باشه پسر همكار و قب

 دوست چندین ساله باباست.
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شایلی كه انگار تحت فشاره مستاصل به دكتر نگاه 

 كنه و ميگه:می

 

م كنن! من دكتر! شما یه چيزی بگو شاید درك -

سمش دور و بر خودم و خوام این آدم و انمی

 م باشه.خانواده

 

 صداشه وقتی ميگه:بغض خيلی سنگينی توی 

 

من چطور باید بگم این قلب لعنتی من دوستش  -

 نداره! 
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گيره، یه حميد با تاثر بلند ميشه دست شایلی رو می

 زنه و ميگه:لبخند پر از آرامش می

 

 ت رو ببازی. مهم اینهنيازی نيست انقدر خود -

خودت و قلبت پيش كسی خيلی دور از این آدم 

 خوشن.

 

دستش رو از دست دكتر بيرون شایلی هول ميشه و 

كشم، اختيار من نفس راحتی میكشه و همزمان بیمی

اما جمله پر از ابهام حميد مثل یه سوت گوشخراش ته 

 مونه.مغزم می

 

 :نيال خسته سمت اتاق خواب ميره و ميگه
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خالصه كه دنيای این بنده خدا فقط حول تو  -

 چرخه شایلی...وای تو رو خدا امشب این بحثنمی

رو كنار بذاریم، من ميرم یه دستی به سر و روم 

 بكشم.

 

 كنه و ميگه:شایلی سریع استقبال می

 

تا آقایون زحمت بكشن ميز رو بچينن منم  -

 گردم.برمی

 

مزمان رو به من و همراه نيال سمت اتاق خواب ميره و ه

 و ساناز ميگه:
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 شما دوتا هم اگه بمونيد اینجا باید كمک كنيد. -

 

 با ذوق ميگه: ساناز سریع

 

 مونم به سعيد كمک كنم.من می -

 

دونم چرا یه لحظه دلم كنم و نمیحميد رو نگاه می

 خواست منم مثل ساناز به خاطر یكی بخوام بمونم.

دقيق و پر از حميد سمت ميز ميره و بعد از یه نگاه 

 :وسواس رو به سيامک ميگه

 

 الكل داری ميز رو تميز كنم؟ -
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 ميگه:سعيد با قهقهه 

 

 كنيم دكتر!ما با الكل كارهای بهتر می -

 

 ندازه و ميگه:حميد ابروش رو باال می

 

 كارهای بهتر رو بذار واسه بعد شام! -

 

 سيامک با بيخيالی سمت آشپزخونه ميره.

 

يف الكل نيست پيس مرد حسابی ميز تميزه. ح -

 مون كنی!پاشی همه جا خفهپيس ب
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نم بحث بين بيكل كلشون ادامه داره و وقتی می

 خودشونه، منم آروم سمت اتاق خواب ميرم.

نيال همونطور كه با زیپ یقه شایلی درگيره  و داره  

 پرسه:كنه میبهش كمک می

 

 راستی رفيقت كجاست؟ -

 

 كدوم رفيقم؟ -

 

 

 ه.جون دیگپسرِ افسانه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هان! دیار رو ميگی؟ -

 

 

 همه وجودم گوش شده تا بيشتر بشنوه.

 

سيامكه. سيامک بازم همين دیار بدتر از  -

كنه، اما اون با های خودمونی رو قبول میدورهمی

 همين هم اوكی نيست.

 

شينه و همونطور كه خنده و روی تخت میلوند می

 كنه ادامه ميده.سيگاری روشن می

 

 ه.تر بشه واسش سنگينجمع از دو نفر بيش -
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خنده و مشغول شونه زدن موهاش نيال هم با تعجب می

 ميشه.

 

 پس خيلی لطف فرمود اون شب تشریف آورد! -

 

 شایلی دود سيگارش رو بيرون ميده.

 

دیگه اون خيلی خاص بود. مهمونی مادر خودش  -

 بود، نميشد كه نياد.
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های كنه، با چشمنيال موهاش رو باالی سرش جمع می

كنه و من امشب عجيب ق سوال شایلی رو نگاه میغر

 حال كنجكاوش خوشم مياد! از این

 

اصال این پسر شغلش چيه؟ مطمئنم توی حوزه  -

شنيدم كاری ما نيست، وگرنه یه بار الاقل می

 اسمش رو.

 

های هاليوودی دیدم شایلی با ژستی كه فقط توی فيلم

 گه:تفاوت ميسيگار رو بين انگشتاش تاب ميده و بی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 سه_و_شصت#

 

خودم خيلی اهل دونم. نيست كه منم دقيق نمی -

جواب دادن نيستم...از بقيه هم پرس و جو 

 كنم.نمی

 

خواد كنم و شدیدا دلم میدقيق به شایلی نگاه می

دونی من از رازش باخبرم كه حتی بپرسم یعنی تو نمی

 !!ندازی؟یه نيم نگاه هم سمتم نمی

 ندازم وقتی ميگم:سوالم رو گردن نيال می

 

گوشه نشينه وقتی  دیگه نيال تو خودت ببين چقدر -

 این همه سال یه بار هم با دكتر شافع ندیدیش.
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خوره و نيال دوباره به سمت شایلی تيرم به هدف می

 گرده.برمی

 

 راست ميگه! شماها از كجا آشنا شدید اصال؟! -

 

 ر جواب ميده:تشایلی این بار كمی مفصل

 

پارسال كه من آلمان بودم، عمو باهام تماس  -

برای پسر همكارش توی آلمان یه گرفت و گفت 

موردی پيش اومده. از همونجا آشنا شدیم و بهش 

توی یه سری كارهای پزشكی كه داشت كمک 

 دار شد.كردم. دیگه دوستی و آشنایيمون هم ادامه
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و با نگرانی تونم جلوی خودم رو بگيرم این بار نمی

 پرسم:می

 

 مریضه؟!!!!  -

 

. شایلی از جا بلند كننحاال هردو با تعجب نگاهم می

ميشه و در حالی كه سيگارش رو توی زیرسيگاری 

 كنه ميگه:مچاله می

 

نورا جانم درست نيست من همه زندگی مردم رو  -

 توضيح بدم كه!
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 سمت در ميره و ميگه:

 

 بریم برای شام؟ -

 

اتاق  خارج  يدم و همراهشون ازآب دهنم رو قورت م

ميرن روی ها كه سمت جمع ميشم. اما برعكس اون

شينم و به تكاپوی بقيه نگاه كانتر آشپزخونه می

 كنم.می

 

زنيم و كنه، بهم لبخند مینگاهم با نگاه نعيما تالقی می

اون دوباره مشغول صحبت با سعيد ميشه و من بهش 

 مونم.خيره می
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وی آسمون ندگی ماست؟ انگار تدرنا كجاست؟ كجای ز

 كجا بشينه... كنه اما معلوم نيستزندگيمون پرواز می

 اون باال هوا خوبه؟ -

 

كنم كه با وسواس مشغول وارسی به حميد نگاه می

 هاست.ليوان

 

 اصال ندیدم اومدی. -

 

فكر كنم دنيای خودت خيلی قشنگه كه وقتی  -

 بينی.غرقش ميشی دیگه كسی و چيزی رو نمی
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رعكس بقيه، فقط بوی الكل كه توی فضا د بشای

م كه دستم رو زیر چونهپيچيده روی من اثر گذاشته 

 ميزنم و با صداقت ميگم:

 

 شما هم اونجایی. -

 

 پرسه:كنه و میگنگ نگاهم می

 

 كجا؟ -

 

 زنم و جواب ميدم:م میانگشتم رو چند بار به شقيقه

 

 توی دنيای خودساخته من! -
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 قدم سمتم مياد. با خنده و كنجكاوی چند

 

 خب؟ -

 

 كنم.میندازم و با لذت نگاهش شونه باال می

 

 همين دیگه... -

كنم مثال اینجا اگه دكتر بود همش با خودم فكر می

 گفت.كرد یا چی میچيكار می

 

 ذارم:خندم و با خجالت دست روی پيشونيم میمی
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اگه بدونيد چقد سرتون رو درد ميارم از بس كه  -

 زنم!!حرف می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_شصت#

 

 ه و سر تكون ميده.ندازابرو باال می

 

پس اونجا دیگه الزم نيست با موچين از زبونت  -

 حرف بكشم.

 

 كنم.چشمام رو گرد می
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 زنما!من همين االنش هم با شما كم حرف نمی -

 

كمه تا از روی كانتر پایين گيره و كمكم میدستم رو می

ی كه دور مچمه رو بين انگشتاش بيام. كش موی

گيرم دستش رو قرار میگيره و وقتی روبروش می

فهمم مشغول بره. از حركت دستاش میپشت سرم می

 پيچه ميگه:بافتن موهامه و وقتی كش رو ته بافت می

 

 خواهم!من زیاده -

 

كشم و دروغ نيست اگه بگم دستم رو روی گيسم می

كنم. نگاهش گرمای دستش رو روی موهام حس می
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دریای سياه خوام چيزی بگم...اما امان از كنم و میمی

 كنه...هاش كه غرقم میچشم

صدای زنگ آیفون بلند ميشه و همه متعجب و ساكت 

كنيم و شایلی به وضوح در حال به همدیگه نگاه می

حساب كتابه كه آیا چيزی یا كسی از قلم افتاده؟ سعيد 

ا لبخند پر شيطنتی از كنه و بعد ببه گوشيش نگاه می

 كوبه.م میهاش رو به هجا بلند ميشه و دست

 

 كادوی مخصوص من هم رسيد!!! -

 

زنه و منتظر  دستش رو روی و دكمه آیفون رو می

ذاره. هيچ تصوری از سورپرایز سعيد دستگيره در می

ندارم تا وقتی كه انگار صدای پاشنه كفشی توی راه 

تر از هميشه، ميترا رنگی پيچه و با باز شدن در،پله می
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ک های هليومی و چند با یه دسته گل بزرگ و بادكن

رنگی كه به مچ دستش بسته وارد ميشه و با هياهو 

كنه! دستاش رو یه جوری تكون ميده كه سالم می

رقصن و من فقط با بهت به این ها توی هوا میبادكنک

 كنم كه هيچ چيزش مناسب سنش نيست! زن نگاه می

سيامک عذابم ميده. شایلی شدیدا عصبيه و درهم نگاه 

را بدون توجه به جوی كه به وضوح سنگين وقتی ميت

كنه. شده سمت سيامک ميره  تا بغلش كنه، تحمل نمی

بره. زنه و به تراس پناه میپاكت سيگارش رو چنگ می

ای كه در حال تماشای كارتون مورد سعيد مثل پسربچه

بنده كه به و در رو می خندهعالقشه با سرخوشی می

 پرسم:سمتش ميرم و با حرص می

 

 سعيد! این چه غلطی بود كردی! -
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انگار دركی از چيزی نداره كه همونطور با خنده 

 پرسه:می

 

چی شده حاال مگه! مهمونی رو به یاد موندنی  -

 كردم. تخمه رو بيار!

 

تونه حال فهمم چطور سعيد نمیزبونم بند اومده و نمی

گی برادرش رو ببينه. حميد هم روبروی سعيد بد و كالف

ای فقط یه با تن صدای پایين اما كوبندهایسته و می

 جمله ميگه.

 

 مسخره بازی هم حد و اندازه داره. -
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 و مثل شایلی سمت تراس ميره.

بينم كه چطور سيگار شایلی رو  براش روشن می

كنه و با وجود بهم ریختگيشون با همدیگه مشغول می

 يشن.صحبت م

شينم. میبه سمت اتاق سيامک ميرم و روی تخت 

كنم و به ته سيگار كالفه خودم رو روی تخت رها می

باقيمونده از شایلی و رد رژ  روش توی جاسيگاری زل 

زنم. سيگار تلخ باید كنار شيرینی تركيب جالبی می

 باشه...

 و شایلی به قول حميد:

 "دختر شيرینيه. "

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_نبزی#

 پنج_و_شصت#

 

تر ميشه و حس خوب چند ظه خفههوای خونه هر لح

بازه. این زن با وجود دقيقه پيش آروم آروم رنگ می

ها رو اینهمه سر و صدایى كه با خودش مياره، آدم

 بره.ناخواسته توی سكوت فرو می

همه حواسم مثل چشمام جا مونده روی قاب پنجره 

ميد رو قاب گرفته. سخته، تراس كه تصویر شایلی و ح

دم هميشه همه چی رو سخت كردم و اما من واسه خو

كنم  كه سخت گرفتم. سخته، اما به خودم اعتراف می

ترسم از عالیق مشترك حميد و شایلی و چقدر می
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هاشون، همين احتماال دليل طوالنی شدن صحبت

كنه كه های مشترك پررنگه و من رو مجبور مینقطه

 كمرنگ شدن بخواد...دوباره دلم 

 

ذاره نگاهش وی دستم مینعيما كه دستش رو ر

 پرسه:زنه و میكنم. لبخند میمی

 

 خوبی؟ -

 

 كنم و با گالیه ميگم:دستش رو نوازش می

 

تو خجالت نكشيدی چند ماه من رو اینطور دلتنگ  -

 صدات گذاشتی؟
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 كنه.مشتاق و در عين حال نامطمئن نگاهم می

 

 هنوز آجو؟  اميدی به صدام هست-

 

 كنه.و زمزمه می ندازهبعد سرش رو پایين می

 

بندم، خردك شرری هست در اجاق طمع شعله نمی -

 هنوز؟ 

 

كه روی گيرم و بعد از اینسرش رو توی آغوشم و می

 زنم ميگم:ش بوسه میشقيقه
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نه كه چون داداشمی این رو بگم! به عنوان یه نفر كه -

گوش كردن موسيقی  تنها تفریح و آرامشش از بچگی

ست بوده باید بگم صدات معركهو صداهای مختلف 

 داداشی!

 

 كنه.صداش رنگ آسودگی داره وقتی اعتراف می

 

من اسير این ویلچرم، اما یه جا پایين امضای درنا  -

 دیدم كه نوشته بود:

 "صدا بال داره..."

همين دو خط شعر و ترانه من رو هر جا كه بخوام 

ردم دیگه صدام رو از دست دادم. كبرن...فكر میمی

 ترسيدم!لی میخي
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 گيره و تر ميشه.نگاهم دوباره بهونه تراس رو می

 

 دونم داداش كوچولو...از دست دادن ترسناكه.می -

 

های صندل ميترا كه حاال بعد از تعویض صدای پاشنه

تر و جعبه بزرگی  مانتوش با یه شوميز به مراتب شلوغ

زنه توجهمون رو بيرون می كه توی دستشه از اتاق

 كنه.جلب می

های سفيد اكليلی و پاشنه سعيد چشمش رو صندل 

تونم حدس بزنم صدتا بلند ميترا گير كرده و راحت می

جوك درباره سر تا پاش توی آستين داره اما دستش 

ست و در عين حال از سنگينی جمع و حال بسته

 ده!سيامک كم كم داره متوجه ميشه چه اشتباهی كر
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ترین حد ی نزدیکميترا به سمت سيامک ميره و تو

برم و زمزمه شينه. سرم رو به سمت نيال میكنارش می

 كنم:می

 

فهمه اصال خوش نيومده به نظر تو ميترا واقعا نمی -

 خواد بفهمه؟!یا نمی

 

 زنه و جواب ميده:نيال كالفه پلک می

 

 درباره این زن هيچ قدرت تحليلی ندارم. -

 

شایلی و تراس، وارد شدن حميد و شدن در  صدای باز

وزه آتيش توی دلم رو تا نسيم خنكی كه به داخل می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنه. حاال متمركزتر از قبل به هدیه حد زیادی سرد می

ميترا كه خودش با سر و صدا مسئوليت باز كردنش رو 

 كنم.تقبل كرده نگاه می

 

راستش من االن سه ماهه شدیدا درگير انتخاب  -

ه جان. دروغ نيست اگت هستم سيامکهدیه تولد

بگم این سفر آخری كه داشتم هم محض پيدا 

 كردن یه هدیه بود.

 

 شينه.شایلی دست به سينه روی مبل می

تونه سعيد كه قدرت آروم نشستن نداره باالخره نمی

 خودش رو كنترل كنه و ميگه:
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ای كه انگار با ميتراجون! شما خودت یه پا هدیه -

 قيت كادوت كردن!این لباس زرور

 

دار صورتی ميترا به لباس ساتن و طرح این بار بيشتر

ترین تعبير فهمم تعبير سعيد، درستكنم و مینگاه می

ای كه فقط توی فيلم فارسی ممكنه! ميترا اما با غمزه

زنه و با افتخار رو به های سياه و سفيد دیدم قهقهه می

 شایلی كه ساكت نشسته ميگه:

 

گ خواستم زنخریدش می اتفاقا موقعشایلی جان -

بزنم ازت مشورت بگيرم. به نظر خودم جنس 

 ش خيلی خاصه، نه؟؟ پارچه
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شایلی دندوناش رو بهم فشار ميده و فقط می تونه یه 

 لبخند مصنوعی نثار ميترا كنه.

ميترا باالخره ساعت بزرگ و گرون قيمت رولكس 

كشه و سمت طالیی رنگی رو از جعبه بيرون می

 گيره.سيامک می

 

 و نداره. خيلی كوچيک و ناقابله.اصال قابل شمار -

 

سرگيجه سيامک از نگاه كردن به این ساعت پر زرق و 

كنم، اما مثل هميشه به رسم برق رو راحت حس می

 كنه.زنه و تشكر میداری لبخند میمردم
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این خيلی زیاده ميتراجان. اصال نميشه قبولش  -

 كنم.

 

رو  كه به زور ساعتنمياد و همونطور ميترا اما كوتاه 

 بنده ميگه:دور مچ سيامک می

 

كنم انقدر تعارف نكن. ما كه با هم غریبه خواهش می-

 نيستيم! شما عزیز قلب منی!

 

ذارم تا از باز شدنش از شدت دستم رو روی دهنم می

بهت جلوگيری كنم. باز هم همون بعالوه روی پيشونی 

رمز ميشه وسط سيامک كه وقت فشار عصبی ق

كنه كه با شنيده شدن خودنمایی میپيشونيش داره 
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زنگ گوشی ميترا از داخل اتاق و بلند شدن و دور شدن 

 كشيم.ميترا همه نفس راحتی می

سيامک كالفه با قفل ساعت درگير ميشه تا از دستش 

بازش كنه و سعيد هم همزمان به سمتش ميره و انگار 

یگه صدای زنگ ممتد قصد دلجویی داره كه یه بار د

 كشونه.ها رو به سمتش میاهآیفون نگ

كنه و با حرص ساعت رو كه این بار سيامک تحمل نمی

 كوبه.توی دستشه به شكم سعيد می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_شصت#
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 سعيد از درد توی خودش جمع ميشه و ميگه:

 

ارواح خاك باغچمون من اگه شكر بخورم روش  -

 نيست.خورم!! این یكی كار من دسر نمی

 

تر از قبل از جا بلند ميشه و همونطور كه به شایلی كالفه

 كنه:سمت آیفون ميره غرولند می

 

 تر ميشه.امشب لحظه به لحظه داره مفرح -

 

زنه. نيال متعجب با نگاه به مانيتور یهو خشكش می

 پرسه:كشه و میگردن می
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 چی شده؟ -

 

 پرسه:ده عصبی میشایلی رو به جمع با یه خن

 

 اد و خواهرش و یه تاج گل!مهرد -

 كنن؟اینا اینجا چيكار می

 

 نيال كمی دستپاچه از جا بلند ميشه و ميگه:

 

 كنی؟خب چرا باز نمی -

 

 پرسه:كنه و میشایلی ناباور به نيال نگاه می
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 تو دعوتشون كردی؟!!! -

 

چرخونه و سرش رو نيال معذب نگاهش رو بينمون می

 منفی تكون ميده.به عالمت 

 

هامون گفتم امشب  واسه تولد فقط بين حرفمن  -

 داریم. سيامک برنامه

 

 شایلی با همون خنده عصبی ميگه:

 

پس كارهای آزمایشگاه اونقدرها هم بهم ریخته و  -

 زیاد نبود. خوب فرصت گپ و گفت داشتيد!
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ترین حالت ممكن انگشتش رو روی دكمه و با محكم

اال برعكس به سمت اتاق ميره. ح كوبه وباز كردن می

اول جشن، انگار نه تنها روی پاهاش راه نميره و پرواز 

 كنه، حتی انگار هر قدمش به سنگينی یه كوهه!نمی

تمام مدت كه مهرداد و خواهرش خونه سيامک هستن 

 كنه.از اتاق خواب بيرون نمياد و همونجا تحصن می

كنم طفلک یسوزه، با خودم فكر مدلم برای مهرداد می

م به اميد دیدن شایلی اومده و این اميد چقد این بار ه

 تباه ميشه وقتی اون در هيچوقت براش باز نميشه...

م و با تمام گارد و در عين حال از حال شایلی هم كالفه

بدبينيم منتظر ورود مهرداد و خواهرشم. اما بر خالف 

يده چيزی كه از شایلی در مورد ماری، خواهر مهرداد شن

خوشم مياد! با ورودش یه موج از بودم، از این زن 

انرژی مثبت توی خونه سرازیر ميشه. این زن یه 
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كنه ست اما جوری راحت و صميمی برخورد میغریبه

شناسه. هنوز اول راه كه انگار هممون رو صدساله می

نرسيده كل مجلس رو دست گرفته و با همه صميمی 

 شده.

 وقتی ميگه:

 

داشت زودتر  دجان اصراردین؟ مهرداشام كه خور -

بيایم. اما من گفتم چون دعوت نيستيم بهتره صبر 

كنيم بعد صرف شام. برای همين داداشيم رو 

 دعوت كردم یه رستوران الكچری !

 

 سيامک با خوشرویی ميگه:
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این چه حرفيه! یه شام خودمونی دوستانه بود.  -

 شما هم دوست عزیز ما، اتفاقا شایلی خيلی زحمت

 خوشمزه شد. كشيده بود. غذا خيلی

 

 بعد از جاش بلند ميشه ميگه:

 

 كم بچشيد. برم براتون گرم كنم یه -

 

ماری بلند ميشه سمت سيامک ميره و دستش رو 

 گيره.محكم می

 

نه واال اگه ما راضی باشيم چيزی خالف ميل  -

جان باشه. اون عزیزدل اگه حالش با ما شایلی
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جمال و ها مارو با نخوب بود خيلی زودتر از ای

 كرد.كمالش مستفيض می

 زنه و ميگه:بعد با قهقهه دوست داشتنی می

 

جون از اون هم بگذریم ميخوای رضا اصال سيامک -

 م كنه؟حكمت سه طالقه

دوبار دوبار شامم بدی برگردم فرانسه ميگه من زن 

ها دادم، این بشكه چيه خوش هيكل تحویل ایرانی

 پس دادین!

 

كم حرف نشسته بود و فقط حظه تا اون ل مهرداد كه

 گشت با خنده گفت:چشمش پی شایلی می
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 اون بيچاره اصال توی فازه؟ -

 

 تر از قبل ميگه:ماری با انرژی

 

ست؟! شوهر آبجيت بالی جون منه اون بيچاره -

 داداشی!

 

وقتی خيالش از نشستن سيامک راحت ميشه شروع 

ر بزرگ كنه با آب و تاب خاطرات و سرگذشت پدمی

كنه. من و ساناز و سعيد بعالوه ش رو تعریف میقهرمان

زنيم و نعيما، با شوق و كنجكاوی به دهنش زل می

گرده. حتی كنم شب دوباره داره به روال برمیحس می

نيال هم كه با آرامش كنار مهرداد نشسته، دستش رو به 

ش تكيه داده و به توضيحات كوتاه و تكميلی چونه
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كه ماری ما مشخصه از اینميده. ميترا امهرداد گوش 

فرصت حرف زدن و جوالن دادن رو ازش گرفته 

 كنه.ناراضيه و با حرص باد كرده و با اخم نگاه می

ریزم ماری كنارم چند دقيقه بعد همونطور كه چای می

 ایسته.می

 

 كنی؟عزیزم یه ليوان آب بهم لطف می -

 

نگاه ش سادهبا لذت به سرتاپای آراسته و در عين حال 

 كنم و ليوانی به دستش ميدم.می

 

 كاش زودتر ميومدید بيشتر كنار هم بودیم. -
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 ذاره.خنده و با مهربونی دستش رو روی بازوم میمی

 

تو محبت داری خانم عكاس. وقت زیاده. واسه  -

دیدن كارهات هم كه شده حتما یه روز ميام 

 تون.خونه

و سينی  كنممی های باقيمونده رو پربا خجالت استكان

 دارم.رو برمی

 

 كارهای من چندان هم تعریفی ندارن. -

 

 گيره.زنه و ليوانش رو باال میلبخند می
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بابت این ممنون. و در ضمن، كسی كه نگاه و  -

منشس انقدر معصوم و خاص باشه امكان نداره 

 كارهاش تعریفی نداشته باشن.

 

 آشپزخونهتر ميشه و همونطور كه از لبخندم عميق

ندازم و حاال شيم نيم نگاهی سمت اتاق میخارج مي

دونم شاید غرض ورزی بدجوری از عدالت دورمون می

كنه. وگرنه چه دليلی داره آدمی مثل شایلی، زنی مثل 

 ماری رو انقدر سياه ببينه!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_شصت#
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 ری شدن.سعيد و ساناز و نعيما بيشتر از من شيفته ما

ست، هر فهمم ماری مادر یه دختر بيست سالهوقتی می

گذره بيشتر توی دلم با مامانم چقدر بيشتر می

خورم كه چرا مامان كنم و حسرت میش میمقایسه

دل نيست! ماری رو با ميترا من مثل این زن اینطور زنده

كنم كه چقدر با وجود زندگی كه توی مقایسه می

 نه.زدم نمیوی ذوق آوجودش جریان داره ت

كنم و دوست دارم به حميد كه كنارم نشسته نگاه می

درباره حسم باهاش حرف بزنم. تا چند دقيقه پيش با 

دقت و موشكافانه به تک تک حركات ماری زل زده بود 

اما حاال انگار دیگه این آدم براش وجود خارجی 

نداخت. ماری اما نداشت كه نگاهی هم سمتش نمی

 يگه:اب بهش ميشه و خطپيشقدم م
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 خيلی عجيبه كه من تا به حال شما رو ندیدم. -

 

كه حتی نگاهش كنه استكان چایش رو حميد بدون این

 داره و جواب ميده.برمی

 

 دنيا جای بزرگيه خانم! -

 

 خنده و سر تكون ميده.ماری می

 

اما اگه قسمت باشه باالخره اونهایی كه باید، سر  -

م این مدتی گيرن. خوشحال ميشمیراه هم قرار 
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مون ایرانيم بيشتر با هم مراوده داشته كه هر دو

 باشيم. هرچی باشه یه جورهایی همكاریم.

 

خوام تحليل كنم كه چطور یه متخصص توی ذهنم می

قلب با یه روانكاو همكاره كه حميد این بار مستقيم 

 كنه و با احترام ميگه:نگاهش می

 

وجه هامون خيلی يات شغلكنم توی جزئفكر نمی -

 بت پيدا كنيم.اشتراكی برای صح

 

ماری چند لحظه به حميد كه حاال دوباره نگاهش رو 

ازش گرفته خيره ميشه و انگار نه انگار كه اینطور 

صریح پس زده شده باشه دوباره رشته صحبت رو با 

 گيره.ساناز سر می
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بينم دوست دارم به جمعشون اضافه شم وقتی می

 ور با هيجان به صفحهو سعيد و نعيما اونطساناز 

موبایلش زل زدن و داره براشون با آب و تاب از اخبار 

های كشوری كه توش اقامت داره ميگه. جالب سلبریتی

گيره، من خيز ميشم كه حميد دستم رو میسرجام نيم

 نشونه و ميگه:رو سرجام می

 

 این زن خطرناكه! -

 

ش صدمين خميازه ساعت دو نيمه شبه و سيامک شاید

توجه ميشه و با اشاره از كشه كه ماری مهم میرو 

خواد كه برای خداحافظی آماده شه. مهرداد برادرش می

هاشون كم آوردن و و نيال اما انگار زمان برای حرف

 مجبورن بحثشون رو نيمه كاره رها كنن.
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كنه رو به ماری در حالی كه شال خوشرنگش رو سر می

 جمع ميگه:

 

خيلی خوش گذشت! ها، خيلی یون، خانمآقا -

 وارم بيشتر ببينمتون. قرار بعدی منزل ما،اميد

 همه این جمع دعوتيد!

 

 با یه مكث كوتاه ميگه:

 

 جان هم بگيد.به شایلی -
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كنه ميترا كه مشخصه از این دعوت مشعوفه تشكر می

كشه و و هم زمان دست روی كت جير آجری ماری می

 پرسه:می

 

 یه؟تونم بپرسم چه برندجان میماری -

 

ماری كه انگار این قهقهه زدن با صدای بلند عادتشه و 

زنه و نشونه شخصيت سرزنده و شادشه باز قهقهه می

 ميگه:

 

وای ميتراجون نپرس! نپرس كه سر اینم قرار بود  -

 سه طالقه شم!
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زنه و سرش رو یه جور حميد لبخند معنادار ریزی می

رفش توجه حتكون ميده. اما ماری بی شاید با تمسخر

 رو ادامه ميده.

 

تونه چهار هزار ست كه میفقط ماریا سيف دیوونه -

 یورو رضا حكمت رو پای نيوكالكشن شنل بده!

 

 ميترا با لبخند ميگه:

 

 آخی! قربونت برم خيلی خوشگله و برازندته. -

 

 ماری به حالت نصفه كتش رو در مياره و ميگه:
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ها زندگيم توی تار حاصل سالمنو ببخش كه رف -

 پا اجازه تعارف نميده.ارو

 

 زنه.و بعد دوباره قهقهه می

حميد از جاش بلند ميشه و سمت اتاق خواب ميره و با 

 صدای نسبتا بلندی ميگه:

 

 شب همگی بخير! -

 

از این برخوردش همه حتی خود من خيلی جا ميخوریم 

رفتار باعث زنه. اما همين و یه جورایی حتی تو ذوق می

 ره دل بكنه و بفهمه باید بره!ميشه كه ميترا هم باالخ
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دونم چرا لحظه آخر وقتی اونطور با غم سيامک رو نمی

كنه، دلم واسش كنه و با لبخند خداحافظی مینگاه می

های یه خواننده اختيار یاد یكی از قطعهسوزه و بیمی

رنا افتم كه اتفاقا شعر و آهنگسازیش كار دمعروف می

 "لبخند مجسمه"بود به اسم 

ن شعر هميشه باعث بغضم ميشد وقتی فكر م اومفهو

كردم كه چقدر  درست ميگه تلخ ترین لبخند دنيا، می

ایه كه با چاقو روی صورتش تراشيده لبخند مجسمه

 شده...

هرچند با داغ شدن فضای خداحافظی و شب بخير 

شده اما ها از حميد و برخوردش برداشته ها توجهگفتن

كه شایلی توش بست  من هنوز چشمم به در اتاقيه

  حميد هم بهش ملحق شده.نشسته بود و حاال
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_شصت#

 

بينم آروم سمت اتاق ميرم. وقتی بقيه رو سرگرم می

دونم چرا با دیدن در كه كامل بسته نيست نفس نمی

ذارم و با می كشم. دستم رو مردد روی درراحتی می

و ماری و مهرداد كه از خونه خارج نگاه كردن به ميترا 

يشن در رو هل ميدم و شاید یكی دیگه از م

 بينم.های امشب رو میترین صحنهدردناك

ای كه سخت ميشه اسمش رو حميد و شایلی با فاصله

فاصله گذاشت كنار هم روی تخت نشستن و 

كنه! رم میهاشون جوری بهم گره خورده كه كودست

ی دلم رو به درد مياره اما نگاه حال كالفه و مچاله شایل
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درد و صميمی حميد كه روشه دلم رو توی مشت هم

كنه. توجهشون سمتم جلب ميشه و نااميدی مچاله می

 كنن.نگاهم می

خوام روی لبم تر از لبخندی كه میخيلی سخت، سخت

 گيرم و ميگم:هاشون میبنشونم نگاهم رو از دست

 

 جا!شایلی یكم بيا بيرون، پوسيدی این -

 

شينه و با كنه، لبخندی روی لبش میخوب نگاهم می

 همون عشق هميشگی كه نسبت بهم داره ميگه:

 

 آخه نگاهش كن چه چشماش خواب داره! -
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زنه كنه و لبخندی از همون نوع میحميد هم نگاهم می

ها كه توشون یه كه دوستش ندارم. من این نگاه

كه اینم رو دوست ندارم. بدون دختربچه پنج ساله

هاشون ی دستجواب مهرش رو بدم دوباره نگاهم رو

 كنه.رسوب می

 

خوام یه چایی برای حسن ختام شب بریزم. می -

 برای شماها رو بيارم اینجا؟

 

خوره و همونطور كه شایلی باالخره از جاش تكون می

 بلند ميشه ميگه:

 

گلوم پایين نميره. اما یه كوه من كه االن هيچی از  -

 .ظرف منتظرمه
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ذاره و متوقفش حميد دستش رو روی شونه شایلی می

هاشه كنه. بعد همونطور كه مشغول تا زدن آستينمی

 ميگه:

 

تو امروز به اندازه كافی زحمت كشيدی دیگه بسه.  -

ها احتياج دارم كه یه من االن بيشتر به اون ظرف

 ورم.چيزایی رو هم از مغزم بش

 

ض صاف خندم، در عوخنده و من نمیشایلی می

 ایستم و ميگم:می
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ست تا فردا خيلی زیادن...كال آشپزخونه بهم ریخته -

 كشه، منم ميام.صبح دست تنها طول می

 

هاش رو ریز زنه و چشمحميد دستش رو به كمر می

 كنه.می

 

 تو االنش هم سرپا خوابيدی دختر! -

 

خواد این ژستش رو م میاگه با خودم صادق باشم دل

هام رو و هر وقت چشم هام حک كنمپشت پلک

دونم از دونم و نمیدلخوری كه میبندم ببينمش اما می

 چيه باعث ميشه سرتق اخم كنم و تكرار كنم:
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 منم ميام! -

 

 كشه و ميگه:انگشتش رو وسط ابروهام می

 

باشه! اخم دخترعموت تازه باز شده تو دیگه گره  -

 ها.اینننداز وسط 

 

ه شایلی صداش ریم كبا هم از در اتاق بيرون می

 زنه.می

 

 حميدجان؟ -
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كنه. شایلی حميد بدون حرف و منتظر بهش نگاه می

ترین حالت ممكن كنه و با خواستنیسرش رو خم می

 زنه.لبخند می

 

 دونی كه خيلی ممنونم ازت؟می -

 

كنه و فقط با یه تر از هميشه نگاهش میحميد شفاف

م پر از دونلبخند كمرنگ جوابم رو ميده. لبخندی كه می

 فهمنش.هایيه كه فقط خودشون میحرف

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_شصت#
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با دقت مشغول بستن پيشبند ميشه و در حالی كه 

كم گرده با صدای یهداخل كشوهای آشپزخونه رو می

 زنه.بلندتر سيامک رو صدا می

 حال مياد و ميگه:و بی آلودسيامک خواب

 

 فردا.ها رو واسه ذار ظرفای خدا! مرد حسابی ب -

 

 كنه و ميگه:حميد اخم می

 

تر روز به روز كه پيرتر ميشی رهاتر و شلخته -

 ميشی!

 های ظرفشویيت كجاست؟این دستكش
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 ذاره و ميگه:سيامک دستش رو وسط سرش می

 

وولک دستكش از كجا بيارم! یه چهار تا دونه  -

من كل شبانه روز دارم، اونم با دست  ظرف

 دیگه!شورم می

 

 كشه:حميد كالفه پوف می

 

 مایع طرفشویی دشمن پوسته! -

 

 خيال از آشپزخونه خارج ميشه و ميگه:سيامک بی
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خوایم بميریم پنجاه سالت داره ميشه مرد! فردا می -

دیگه! پوست صاف رو ببریم تو قبر جایزمون 

 ميدن؟

 

حسابی كفری شده اسكاچ رو سمت حميد كه مشخصه 

 كنه.سيامک پرتاب می

 

 تنها بمير پير دانا! -

 خوام بميرم.من نمی

 

 سيامک همچنان بی خيال و آروم راهش رو ادامه ميده.
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باشه تو جوون! تو شاداب! ببين بوتاكس و رنگ مو  -

 با اعتماد به نفست چيكار كرده!

 

 گم:گيره و مياختيار خندم میهاشون بیاز كل كل

 

نه و خوشما دو تا با این همه اختالف نظر چطور هم -

 اتاق بودید؟هم

 

حميد سمت اسكاچی كه زمين انداخته ميره، با وسواس 

 داره و ميگه:برش می

 

ی رهای دنياست كه این موجود تنها شلخته -

 دوست داشتنيه.
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مشغول شستن اولين بشقاب ميشه و سمتش ميرم تا 

 كمكش كنم.

 

بشورم. من بدون دستكش هم اذیت اجازه بده من  -

 نميشم.

 

 ه و ميگه:كنباری میاخم شماتت

 

 بيشتر به خاطر تو دنبال دستكش بودم. -
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ای سعيد با غصه وارد آشپزخونه ميشه. درست مثل بچه

ش گرفته، با یه لحن پر از غم و كه آخر مهمونی غصه

 خواهش ميگه:

 

 بمونه.ساناز به مامانش زنگ زد، اجازه نداد شب  -

 

 با خنده ميگم:

 

 حقته! آه سيامک گرفتت. -

 

 و ميگه: مياره ادا در
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دعای خير كی تو رو گرفته كه اینقد خوش  -

 خوشانته!

 

ش شده، یه نگاه جدی بهش حميد كه متوجه طعنه

ندازه كه حقيقتا من بيشتر از سعيد از این حجم می

كنه و كم خودش رو جمع میترسم. سعيد یهجدیت می

 ميگه:

 

سيامک باهام سر سنگينه. ميشه شما با مادر ساناز  -

 ..صحبت.

 

كنه. سعيد غليظ حرف سعيد رو قطع می "نه"با یه 

 كنه به بيشتر توضيح دادن.شروع می
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تر بهش بگيد كه خوام به عنوان یه بزرگفقط می -

 جمع خانوادگيه...

 

 توجه مشغول كارشه و باز ميگه:حميد بی

 

 نه! -

 

كنه بيشتر توضيح ميده و درخواست میهرچی سعيد 

كنه. رو تكرار می "نه "كلمه تاثيری نداره و حميد فقط 

 كنه.و ترك میسعيد نااميد و غمزده آشپزخونه ر

 سوزه و آروم به حميد ميگم:دلم براش خيلی می
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 گناه داشت! -

 

 ست.با وسواس و دقت مشغول سابيدن تابه

 

ای احترام دهباید به قوانين خانوادگی هر خانوا -

گذاشت. اینجا ایرانه و درست نيست به 

اصرار كنيم علی رغم ميل باطنيشون ش خانواده

زیاد سعيد رو ش هنوز رفتار كنن. خانواده

 شناسن. من بهشون حق ميدم اجازه ندن.نمی

 

دونم چرا حرفم كنارش به سينک تكيه ميدم و یهو نمی

 بونم.كنم روی زكه مزه كنم شوت میرو بدون این
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 شناسنت.ميگم پس چقد خوبه كه خانواده من می -

 

 

كنه، یهو به خودم ميام كه نگاهم میه خيره چند لحظ

مالحظه حرف زدم. حسابی سرانه و بیچقد سبک

 كشم، مخصوصا وقتی ميگه:خجالت می

 

 بحث دوست خانوادگی فرق داره. -

 

ندازم و از خودم بدم مياد كه یهو سرم رو پایين می

 زنه و ميگه:كف نوك بينيم میكم یه

 

 ا رو خشک كن. عروسک خانم یه دستمال بيار این -
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یه لبخند كمرنگ مياد كه روی لبم جون بگيره اما حجم 

م ميشه و كف روی بينيم باعث خارش بينی و عطسه

كنم كف رو كنار بزنم. حميد با دیدن مدام سعی می

 گردونه و همونطورتقالهام من رو سمت خودش برمی

ش گرفته با دستمال كاغذی كه از روی كانتر كه خنده

كشم كنه. نفس راحتی میصورتم رو پاك می دارهبرمی

 و بالفاصله ميگم:

 

 چشم -

 

 چی چشم؟ -
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 یه دستمال بيارم اینارو خشک كنم. -

 

خنده و همونطور كه با حالت مهربون و طوالنی می

خاصی سرش رو به طرفين تكون ميده و انگار توی 

 كنه.ذهنش داره چيزی ميگه نگاهم می

 

 چشمای خوشگلت بی بال! -

 

 یا حق

 ایلخانی _زینب#

 درنا _آوای#

 هفتاد#
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ندازم و خودم رو روش رها تشک رو روی زمين می

كنم. شایلی روی تخت كنار نيال كه داره هفت می

خنده و بالش رو بينه نشسته. میپادشاه خواب می

 كنه.سمتم پرت می

 

كردیم یما خونه عزیز رختخواب پهن مییادته قد -

 خوابيدیم؟كنار هم خياری می

 

 خندم و جواب ميدم.می

 

سيامک و دكتر و سعيد و نعيما االن تو پذیرایی  -

 همونطور خياری خوابيدن!
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 گيره.شایلى با خنده لب گاز می

 

ها رو هم الكل دكتر حتما قبلش یه دور رختخواب -

 زده.

 

 ميگم:با صدای خيلی آروم 

 

وای ظرف شستنش رو ندیدی! احساس كردم تا  -

 گربه شور كردم. قبل امشب هرچی ظرف شستم

 

كنه از گيره و سعی میبا خنده سمتم مياد، دستم رو می

 جا بلندم كنه.
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 پاشو بيا روی تخت بخواب. -

 

 كنم و جواب ميدم:ممانعت می

 

اصال حرفشم نزن كه كنار نيال بخوابم. تو خواب  -

 ندازم كفری ميشه.میدست و پا 

 

 هوش شدههر دو نيم نگاهی به نيال كه از خستگی بی

طعنه كشه و با ندازیم و شایلی دوباره دستم رو میمی

 ميگه:

 

خوابش سنگينه. روز سخت و پر گفتگویی داشته!  -

 بيدار نميشه.
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خواد بهش بگم كنم. دلم میبا خواهش نگاهش می

كشم و اب میچقد از غم جدیدی كه توی چشماشه عذ

 بی اراده ميگم:

 

 شایلی من خيلی دوستت دارم. -

 

د. سرم رو پایين هم سراغم ميابغض و اشک با

هام رو م اشکهای مشت شدهندازم و با دستمی

كنه، زده و مهربون نگاهم میگيرم. شایلی هم غممی

دستم رو فشار ميده و این یعنی كه حرفم رو باور داره. 

 چكه.اشكم میكنم و نگاهش می
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كاش مهرداد هيچوقت هيچ جا دیگه نباشه. دلم  -

 بهم بریزی.خواد اینطور نمی

 

كشه با پشت دستش اشكم رو پاك همزمان كه آه می

كنه تا تشک رو پهن كنه و بعد بلند ميشه كمكم میمی

 كنم.

خزم. گرده و منم زیر پتو میبعد آروم سر جاش برمی

 كنه.بالش بذاره تاكيد میكه سرش رو روی قبل از این

 

تنت درد گرفت یا بدخواب شدی صدام بزن  -

 ض كنيم.جامون رو عو

 

 زنم.خندم و چشمک میمی
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های دست دوز عمه رو دسته كم گرفتيا! تشک -

انقده سيامک زن گرفتن رو لفت داد كه عمه دیگه 

واسش یه دست جهاز هم حاضر كرد. اینم از 

زه به صدتا ارهمون كالكشن جهاز سيامكه می

 تشک طبی!

 

 كنه و ميگه:شایلی با دلگيری به تشک نگاه می

 

ها لذت به دل گذاشتن آدم از آرزو سيامک هم -

 بره.می
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هاش رو كنم، اما وقتی چشمبا تعجب نگاهش می

بره. بنده و تقریبا سرش رو زیر پتو فرو میمحكم می

 گيره، پس فقط ميگم:مجال ادامه حرف رو ازم می

 

 نباشی شایلی. شبت بخير.خسته  -

 

 شنوم.صدای آهش رو از زیر پتو هم می

 

 هم بخير. م...شب توستههستم نورا...خ -

 

كنه و و صداها خاموش ميشه. شب سفره پهن می

زنم چينه. غلتی میش میخواب هركس رو توی سفره

دونم حميد هم مثل بقيه كنم. میو به در اتاق نگاه می
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يده و االن، توی این لحظه مردها توی پذیرایی خواب

تونستم باالی سرش كه كاش میهيچ آرزویی جز این

 هاش رو بشمارم ندارم.نم و نفسبشي

كنم چرا این قد بی جنبه شدم! بعد با خودم فكر می

چی شده یهو؟ چی به سرم اومده؟ انگار یهو وسط همه 

خواد این اميد و نقطه روشن هام دلم میغم و تنهایی

دم محكم توی مشتم نگه دارم و مشتم رو رو واسه خو

 برای هيچكس باز نكنم...

تاریكی غرق رویاهای ذشته و من توی دقایق طوالنی گ

روشن خودمم كه صدای ویبره گوشی شایلی من رو از 

 كنه.رویاهام جدا می

یه حسی مانع از این ميشه كه تكون بخورم و بهش 

شينه كنم كه روی تخت مینشون بدم بيدارم. حس می

و خيال بيرون رفتن داره. اما شاید بخاطر من كه سر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مونجا جواب تماسش رو با راهشم منصرف ميشه و ه

 تونه ميده.ترین صدایی كه میآروم

 

 الو؟ دیارجان؟؟ -

 

تمام وجودم گوش ميشه و دروغ نيست اگه بگم سعی 

 تر بشنوم.كنم كمتر نفس بكشم تا بيشتر و راحتمی

 

نميشه بلندتر حرف بزنم. خونه سيامک بقيه خوابن  -

 موندگار شدیم.

... 

خواست برم خونه نه نگران نباش، امشب دلم نمی-

 پيش بقيه.خودم. موندم 
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... 

م پيش نرفت. حاال نه خيلی هم طبق برنامه -

همدیگه رو ببينيم مفصل ميگم برات. تو چی كار 

 كنی؟ بهتری؟ می

... 

عمو براشون اون دوتا هم خوبن. یعنی خب مساله  -

سنگينه اما باالخره كنار ميان.  راستی! نعيما امشب 

ود. كاش یه بار صداش خوند! خيلی حس خوبی ب

 ست!شنيدی دیار، نعيما معركهرو می

 

گيرم تا مطمئن بشم خواب انگشتم رو بين دندونام می

نيستم و درست شنيدم كه درنا از حال ما 

دیگه ما رو  پرسيده...درنا! درنای من و نعيما حاال

 شناسه و حالمون براش مهمه!می
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 این ذوق شوق باعث ميشه درست بقيه حرف های

ی سر در شایلی رو نشنوم و تقریبا تنها شانسم برا

آوردن از جزیيات رابطشون رو از دست بدم. فقط وقتی 

به خودم ميام كه شایلی دوباره دراز كشيده و سعی 

از خوابيدنش  شمارم تاها رو میداره بخوابه.ثانيه

 مطمئن بشم و بتونم بيرون بزنم.

 بقول شاعر

 نبود.(( ))فضای اتاق برای پرواز كافی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هفتاد#
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تابه كفاف نور ضعيفی كه از آشپزخونه به پذیرایی می

تر دور خودم هام رو نميده. شالم رو محكمچشم

دارم و توی هر میتر برهام رو نامطمئنپيچم و قدممی

كنم خواب كسی رو بهم نزنم. اما توی چند قدم دعا می

ای تا در كشم و فاصلهس راحتی میلحظه آخر كه نف

لرزه و روی دست كسی فرود تراس نيست، پام می

شينم و با حرص موهام رو در جا روی زمين میمياد. 

 زنم.چنگ می

 

ببخشيد!! ببخشيد!! دردت اومد؟؟؟ سيامک؟؟  -

 ما؟ سعيد...نعي

 

 صدای آروم و پر از حرصی تاریكی رو شكاف ميده.
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 حميدم!  -

 

 كنم.ذارم و ناله میمیهام روی گونهدوتا دستم رو 

 

 داغون شدی!! -

 

 ای؟؟تو خودت اینطور خودتو كوبيدی زمين زنده -

 

 

گيره كه م میكنم و خندهبه حال خودم نگاهی می

ش زیر دیگهذاره، با دست دستش رو روی دهنم می

 كنه بلند شم.گيره و كمكم میبغلم رو می
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 حاال پاشو تا كل خونه بيدار نشدن. -

 

بنده و من هم از پشت شيشه در تراس رو آروم می

 كشم.سرك می

 

 خداروشكر كسی بيدار نشد. -

 

كنه و همونطور كه سعی های پف آلود نگاهم میبا چشم

 :كنه با انگشتاش موهاش رو مرتب كنه ميگهمی

 

 نه عزیزم فقط یكم من رو منهدم كردی! -
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 كنم تا یهخندم و دستم رو بلند میبا خجالت می

قسمت از موهاش رو مرتب كنم اما دستم بهش 

كنه كه كنه و نگاهم میرسه. سرش رو كمی خم مینمی

تر كارم رو انجام ميدم. نفسش كه روی حاال راحت

و صورتم پخش ميشه مثل هرم دریای جنوب صميمی 

لرزن و انگار تازه به خودم ميام و خواستنيه! دستام می

ربط گيرم و بیاصله میبينم. ففاصله كم بينمون رو می

كنم كه یه بلوز شلوار سفيد راحت به سرتاپاش نگاه می

های زده پوشيده كه اصال شبيه لباسو مرتب اتو 

 پرسم:سيامک نيست و می

 

 لباس راحتی داشتيد اینجا؟!! -

 

 ذاره.داره و گوشه لبش میسيگاری از روی ميز برمی
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با من وقتی ميام ایران چند روز رو حتما كامل  -

 گذرونم.سيامک می

 

زنم و سعی به ژستش موقع روشن كردن سيگار زل می

 كنم حواسم رو جمع نگه دارم.می

 

چطور بعد این همه وقت یه دفعه خواستيد بياید  -

 توی جمع خانوادگی؟

 

شينه و سوالم رو با كشه، روش میعقب می صندلی رو

 سوال جواب ميده.
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خوابی دفعه بیچطور بعد این همه فعاليت امروز یه  -

 بيای اینجا؟زد به سرت و خواستی 

 

كنم و روی صندلی كناریش چپ چپ نگاهش می

 شينم.می

 

پيچونيد دیگه كال هام رو میوقتی اینطور سوال -

 .انگيزه پرسيدن و حرف زدن ندارم

 

 كه نگاهم كنه جواب ميده.با مكث و بدون این

 

كه یسری چيزها توضيح دادنی بذار به حساب این -

 و گفتنی نيست، باید نشونش داد و ثابتش كرد.
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برم كه دستم رو به سمت پاكت سيگار می سردرگم

 نگاه جدیش روم ثابت ميشه.

 

 خوای بكشی؟می -

 

ونم شایلی گيرم و نميگم دوست دارم بدلبم رو گاز می

چند ساعت پيش چه حسی رو باهات تجربه كرد. در 

 عوض ميگم:

 

 نميشه امتحان كنم؟! -
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كشه. دلخور عبه رو از زیر دستم میحرف جبدون 

كنم اما اون بدون توجه یه نخ بيرون نگاهش می

 گيره.كشه و سمتم میمی

گيرم و زیر نگاه دقيقش مردد سيگار رو از دستش می

ذارمش. شایلی با همون حركات روی لبم میبه تقليد از 

كنم اما بالفاصله دستم سمت فندك ميره و روشنش می

چشمام ميره و كالفه از خودم دورش  دودش توی

زده از سوتی ندازم. شرمكنم و سرم رو پایين میمی

تر بزنم كه ایكنم پک بعدی رو حرفهمیكه دادم سعی 

شينه. حميد م میدرست از آب در مياد و لبخند روی لب

كنه و تكيه زده به صندلی خشک و خشن نگاهم می

 زنه.حرفی نمی

 

 درنا _آوای#
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 یلخانی ا_زینب#

 دو_و_هفتاد#

 

 حسش خوبه. -

 

برم كه اون و برای بار سوم سيگار رو به سمت لبم می

كشه و توی زیر سيگاری رو از بين انگشتام بيرون می

 ميره.كنه. شاكی كمی صدام باال خاموشش می

 

 آخه چرا!!! -

 

گيره و من رو به سمت های صندليم رو میدسته

 كشه.خودش می
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 ر ميده بدم مياد!از زنی كه بوی سيگا -

 

چرخونم و به گيج نگاهم رو روی صورتش می

 كنم.نزدیكيش به شایلی فكر می

 

 یعنی چی؟! -

 

همزمان كه دستمال كاغذی از جعبه وسط ميز بيرون 

 يگه:كنه و مكشه، تا میمی

 

 توضيحش رو بذاریم واسه یه وقت دیگه   -
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كشه. و با وسواس دستمال رو چند بار روی لبم می

 پرسم:كشم و با خنده میودم رو عقب میكمی خ

 

 اگه بده خب برای مردها هم بده! -

 

 گيره و با جدیت و شمرده ميگه:م رو میچونه

 

ش حرف بزنيم اینم درسته. اما اگه بخوایم درباره -

كشه. بذار من قبول كنم عقيده و روز طول میدو 

تعصبم درست و كامل نيست اما تو هم در عوض 

 ه این كوفتی لب نزنی! قبوله نورا؟قول بدی دیگه ب
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تر ميشه، ميل هر چقدر بوی سيگار توی هوا كمرنگ

م به تقليد از شایلی، الاقل توی این شدید و چندساله

تر...سبک بالی كه یه مورد هم كمتر ميشه و قلبم سبک

ش نكردم. انگار اولين باره كه نورا رو تا به حال تجربه

ر كشيدن بلد نيست و دوست دارم، نورایی كه سيگا

دودش توی چشمش ميره، نورایی كه این مرد باهاش 

سوزه. د میكشه و سيگارش خود به خوسيگار نمی

هام رو زیر خاكستری كه از دیگه قلب و شادی

كنم و از ون باقی مونده حس نمیهای غروبشصحبت

ندازم و سرم این شوق دستم رو دور گردن حميد می

رقصه. م. بغضم توی گلوم میذارش میرو روی شونه

تركه و نه ميشه قورتش داد. دستش كه آروم نه می

م سر جای خودش آب دورم پيچيده ميشه، بغضم ه

ميشه...مثل آخرین گلوله برف كه با آب شدنش نوید 

 ر رو ميده!بها
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گيرم با دستاش صورتم رو قاب ازش كه فاصله می

 كنه.می

 

 قول ميدی؟كنم. بهم هات حساب میمن روی قول -

 

 ندازم.ابرو باال می

 

قول و قرارهامون داره زیاد ميشه. كم كم باید  -

 بنویسمشون انگار!

 

 با مهربونی و در عين حال جدیت ميگه:

 

 كنم.الزم بدونم رسمی هم ثبتش می -
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 خندم و ادامه ميده.می

 

 االن كه رفتيم داخل مسواك بزن. -

 

 كنم.با مظلوميت نگاهش می

 

 ود شب بمونيم!اوردم! قرار نبمن كه مسواك ني -

 

 كنه.كشه و لبخندش رو حفظ مینفس عميقی می
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كنم باشه! پس به جاش برات آب نمک درست می -

بچرخون توی دهنت، اما از این به بعد هميشه یه 

 مسواك توی كيفت باشه.

 

 كنم.با خنده نگاهش می 

 

 های پاكيزگيت هم یه دفتر كامل...توصيه -

 

مونه می ی جيبم حرفم نصفهبا لرزش گوشيم تو

كشم و به شماره ناشناسی متعجب گوشی رو بيرون می

زنم. مكثم كه طوالنی ميشه ست زل میكه روی صفحه

 حميد از جا بلند ميشه.
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زنه كار هركی این وقت شب زنگ میجواب بده.  -

 واجبی داره.

 

ذارم و نامطمئن جواب ميدم. گوشی رو روی گوشم می

پيچه و تا مغز استخونم نفوذ یصدایی توی گوشی م

 كنه.می

 

 خواب بودی؟ -

 

لكنت كمترین واژه برای وضعيتيه كه  االن دچارشم و 

 كنم.نهایتا فقط دو تا كلمه رو با فاصله طوالنی ادا می

 

 نه...سالم! -
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 كنه:ها رو پشت هم ردیف میمثل یه ربات جمله

 

سالم. فلش رو گوش دادم. بهش خبر بده از  -

ها كارهاش یا هر چيزی توی این مایه طریق ایميل

خواد روی یكی از وندی. حاال درنا میرو به درنا رس

هاش به دلخواه خودش كار كنه. ها یا ترانهآهنگ

كنم به هيچكس هيچ حرفی میباز هم دارم تاكيد 

 زنی!كه من رو دیدی نمیدرباره این

 

دستم روی قلبم مشت ميشه تا شاید جلوی این 

 وقفه رو بگيره.بی هایكوبيدن
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 متوجه شدم... -

 

 بدون مكث و تعلل جواب ميده.

 

خوبه. برای بقيه كارها هم منتظر تماس خودم  -

 باش. شب خوش.

 

ین خبر و اتفاق و یه تک بوق، نقطه سر خط بهتر

هام به حالت عادی كشه تا نفسامشب ميشه. طول می

فهمم حميد برگرده. وقتی از جا بلند ميشم تازه می

ست. چيزی ته دلم خالی ميشه و داخل خونه ني

هام به تاریكی عادت كرده گردم. حاال كه چشمبرمی

ی قبلی دراز كشيده و تونم ببينمش كه همون جامی

هاش گذاشته. سمت نعيما ساعدش رو روی چشم
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شينم. با همه شادی وجودم بوسه ميرم و كنارش می

كنم و ذارم. سرم رو بلند میآرومی روی پيشونيش می

دونم قطعا محتوی آب نمكه رو روی كانتر ليوانی كه می

 بينم...می

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 سه_و_هفتاد#

 

یادمه یه حالى مثل  شبی كه قرار بود نعيما به دنيا بياد

همين االن داشتم. صدبار گوشم رو به شكم مامان 

چسبوندم و سعی كردم صداش رو بشنوم، هر بار از 
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پرسيدم و داشت ان هزارتا سوال در موردش میمام

خيالم راحت ميشد كه فردا صبح داداش كوچولوم توی 

هم یه حال دیگه داشت، یه بغلمه. اون شب حتی بابا 

كمتر ازش دیده بودم. بعدها مامان  حالی كه شاید

واسم تعریف كرد تنها دورانی كه بابا رو به خودش 

ش رو درك كرده و نگرانی و عشقنزدیک حس می

كرده همون دوره سه بار باردارى و زایمانش بوده. می

ها دلم براى غربت پنهان مامانم به چقدر بعضی وقت

ا شاید ها قایمش كرد، یاومد. غربتی كه سالیدرد م

هم كسی این غربت رو ندید و نفهميد؛ تا وقتی كه 

تر شدن و تونست حرف بزنه. با خودم دخترهاش بزرگ

دار شم، اگه یه روز گه یه روز بچههميشه ميگم ا

دختردار شم، غم و دردم رو یه جوری ازش قایم 

بينه، چون كنم كه جز لبخند، از مادرش چيزى نمی

اشک مادر رو لمس هيچكس اندازه من درد و زخم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كه صبح نكرده. بيشتر از هميشه دلتنگش ميشم، با این

تماس دونم سرِّ این  با هم كلى صحبت كردیم. اما نمی

از راه دور چيه كه به جای رفع دلتنگی، تازه یادت 

شنوی مال كسيه كه ندازه این صدایی كه داری میمی

الن عطر و آغوششم داشته باشی. ولی تونستی امی

ن، حاال این قد ازت دوره كه گاهی همين صدا هم ببي

 قطع و گنگ ميشه...

 گيرم و به خودم ميگم:آروم گوش خودم رو می

 

 مروز وقت تكرار مكررات نيست.ورا! اآهای ن -

 

م مياد و حس بعد از این كلمه قلمبه سلمبه خنده

كنم. با خودم ميگم كنم دارم مثل حميد صحبت میمی
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روزم قاب كردن داره! شنيدن ليست تماس و پيام ام

 های سعيد...صدای مامان و حرف

كنه گوشه لبم، شاید هم گوشه لبخندم جا خوش می

مثل همين صبح كه سعيد بهم پيام داد و قلبم! درست 

ن رو متوجه این كرد كه مطمئنه با كلى مسخره بازی م

 بين من و حميد یه چيزهایى هست.

دعوتی كه ندهای بیاز خودم شاید هنوز نه، اما از لبخ

پاشيد شنيدم روی لبم رنگ میهربار اسم حميد رو می

گرفت، و از قلبم كه با هر بار دیدنش یه ریتم جدید می

كنه مطمئنم. ولی وقتی سعيد كه جنس مذكره تایيد می

هایی داره، دلم ميشه یه گوله حميد هم به من یه حس

ليظ خواد توی چایى سياه و غرین كه دلم مینبات شي

های دكترم حلش كنم...دكترم؟! چرا این قدر چشم
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كنم؟ عالج و درمان بودن این آدم رو خوب حس می

 د:سعيد برام نوشته بو

 

 "خوام. امشب شبه مهتابه، طبيبم رو می "

 

خواستم. نه برای امشب برای هر من واقعا طبيبم رو می

 شبم، برای شب و هر روزم.

 

كنه یه جوری عمق پيدا میم روی لبم كش مياد و خنده

رسه و هام میكنم خنكی این خنده به ریهكه حس می

 بود: كنه. وقتی سعيد واسم نوشتهنفسم رو تازه می
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نورا! تصور كن تركيب توى پچول و شلخته با اون  "

ی  وسواس چه دكی خشک عصا توی ماتحت رفته

 "تركيب سمی و نادری بشه! 

 

كم بيشتر حواسم بودم یهاز همين امروز تصميم گرفته 

تر تر و با دقتخواستم مرتببه همه چيز باشه. می

خواستم توی چشم و باورش شبيه خودش باشم. می

زنم...نورا باشم...اما عجيبه كه این بار نورا رو پس نمی

 هم باشه و بمونه...اما حميدوار!

چرخم و زیر لب آخرین آهنگی كه درنا دور خودم می 

كنم. اما گوشام رو ميخ زدم بيرون مه میساخته رو زمز

اتاقم تا ببينم نيال باالخره كی قصد داره از خونه بره تا 

شب داره بين دل و زبونم ورجه بتونم خبری كه از دی

كنه رو به نعيما بدم. خودخواه شدم و دلم وورجه می
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مال خودم  هاش فقطشنوه برق چشمخواد وقتی میمی

برای  چكاپ بيمارستان رفتن و  باشه! بابا و دكتر شافع

حاال همش منتظرم نيال هم زود بره سركار! و اون وقت 

ما بهترین برای جشن و سرور دو نفره خودم و نعي

 وقته.

های دامن پيراهن زنم و پليسهروبروی آینه چرخ می

نارنجيم از هم باز ميشن. نيال كه یهو وارد اتاق ميشه 

 گيرم.مشتم می خورم و گوشه دامنم رو تویجا می

هاش رو توی كيفش جا حواس و در حالی كه برگهبی

 ميده تند تند ميگه:

 

با باشه!  نورا شام با تو، حواست به رژیم با -

كم دیگه بيارش تو فقط یه داروهای نعيما رو دادم،

 داخل سرما نخوره.
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خواد از اتاق بيرون بره كه لحظه آخر نگاه تيزش می

كنه و متعجب تا پام رو نگاه میگيره. سر م رو مییقه

 پرسه:می

 

 ای داری؟!تو امروز برنامه -

 

ونه كنم و سرم رو به نشهای بلندم رو مرتب میآستين

ز منفی تكون ميدم. بهش حق ميدم تعجب كنه امرو

خواهرش رو مثل هميشه با تيشرت شلوار گشاد و 

بينه. اما پيگير نميشه و با موهای مدل ادیسون نمی

تند سمت در خروجی ميره كه بعد از چند قدم  هایقدم

 پرسه:متوقف ميشه و می
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 عينک منو ندیدی؟ -

 

 كنم.های گرد شده بهش اشاره میبا چشم

 

 آویزون گردنته! -

 تو خوبی نيال؟ حواست كجاست امروز؟

 

 با كالفگی سری تكون ميده و ميگه:

 

دونم! تو فقط دعا كن بيشتر از این كارهام گره نمی -

 نخوره.
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-246066-https://t.me/BiChatBot?start=sc

d0QV3Ik 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_هفتاد#

 

م زنه. به كراواتی كه حاال كنار آینهاز خونه كه بيرون می

 ميگم:كنم و با خنده آویزونه نگاه می

 

كردی یه روز نيالیی كه همه چيز تو فكرش رو می -

بافه، كارهاش بهم رو هميشه مرتب و منظم می

 كنم یه خبرایيه! گره بخوره؟ حس می
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خندم و با سرخوشی از روی ميز مجسمه چوبی درنا یم

دارم. من و نعيما بچه كه بودیم، با چه ذوقی از رو برمی

ن كنه تا بتونيم این م خواسته بودیم كمكموشوهر عمه

 كنم و ميگم:مثال درنا رو بسازیم! بغلش می

 

یا مثال كی باورش ميشه درنا بخواد واسه نعيما  -

 آهنگ بسازه.

 

بوسم و بعد دلم یه آهنگ ياپی میچند بار پمجسمه رو 

خواد تا این بزم دونفره دیگه از خالق جهان كوچكم می

 ...دونم اون آهنگ چيهرو كامل كنه و خوب می

برم دكمه رو فشار ميدم و اونقدر درجه صدا رو باال می

 تا توی خونه بپيچه. بعد با شوق دنبال نعيما ميرم.
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 دویيدم من، "

 اك خونه رو بازاه خيس از خدویيدم من ر

 صدای زنگ،

 صدای زنگ خورد و بعد از شادی بال پرواز

 در اومد باز،

 "دریا...در اومد باز از شوق اون كوچه و شوق 

 

پاورچين سمت نعيما ميرم كه توی تراس روبروی باغ 

نشسته و مشغول خوندن كتابه، از پشت سر دستم رو 

 ذارم.هاش میروی چشم
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خونی تيكه آخری داری كتاب میاگه جدی جدی  -

 كه خوندی رو االن از حفظ بگو.

 

این بازی هميشگی ماست. بازی كه من هميشه توش 

واسم مدام مثل اون خورم بس كه حشكست می

 ها آروم و قرار نداره.گنجشک البالی شاخه درخت

ولى نعيما مثل من نيست، نعيما حل ميشه توی خط به 

 ها...خط كتاب

 

مش یک فصل و یک حالت زندگی من ه))...اما -

ی سردسير در داشت. مثل این است كه در یک منطقه

 تاریكی و جاودانی خودش است، در صورتی كه ميان

سوزد و مرا مثل شمع آب شعله می نم هميشه یکت

 كند.((می
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هاش قرار هام شل ميشن و حاال دور شونهدست

 پرسم:كنم و میگيرن. از پشت بغلش میمی

 

دوست نداری یه كم صادق جان هدایت رو ترك  -

 كنی؟

 

 كنه.خنده و دستم رو نوازش میكوتاه می

 

 خوام ترك كردن رو بلد باشم.نمی -

 ..ببينم.
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كنه بچرخم و روبروش با كشيدن دستم مجبورم می

 وایسم.

 

 چه پایيز قشنگی شده... -

 

 لبم خندون،"

 سرم سرمت، گریه یادم نيست 

 اشک و آه و غم

 كوچه ز ایندور ا

 "ستدور از این خونه

 

تر. من هم لبخند تعریفش واقعيه و لبخندش واقعی

 بوسم.زنم و صورتش رو میمی
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 حالمون از دیشب به اینور خيلی بهتره؟قبول داری  -

 

كنم و احتمال لرزش خفيفی رو توی تنش حس می

 زنه و ميگه:ميدم سردشه. پلكی به نشونه مثبت می

 

 .وشبختی هستم نورافكر كنم من آدم خ -

 

 دالمون از شوق بارون از شوق برفای روی ناودون "

 باد و بارون دریا

 موج آروم كرسی داغ

 "اغ در اومد.و شاه توتا تو ب
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كنه اما هام جریان پيدا میاز این حرفش اميد توی رگ

 زنه.با جمله بعدیش این جریان گرم یهو یخ می

 

 اما مثل دیشب، موقت! -

 

معنيه پس فقط الن براش بیبگم. انكار ادونم چی نمی

 ميگم:

 

خب پس بيا خوشبختی موقتمون رو كش بدیم و  -

 كاكائو بخوریم، هان؟توی این هوای دبش شير 

 

 زنه و ميگه:این بار قهقهه كوتاهی می
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ش این بود از ما هيچيمون شبيه بقيه نيست. قاعده -

های زیرزمين تنهایی سوءاستفاده كنيم به شراب

 دستبرد بزنيم.بابا 

 

 خندم و به سمت آشپزخونه ميرم.من هم می

 

 حال ما خوب "

 چایی دور آتيش

 "بهار اومدغنچه روی شاخه ميگه باز 

 

های نعيما كه روی وارد آشپزخونه ميشم با دیدن قرص

ميز پخش شدن مطمئن ميشم امروز نيال كال احوالش و 

حواسش مثل كارهاش بدجور گره خورده. مشغول 
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كنم ها ميشم كه لحظه آخر حس میكردن قرصمرتب 

ها درست نيست. اما با های یكی از خشابتعداد قرص

ذارم. ها رو توی كشو میقرص توجهصدای گوشيم بی

با دیدن اسم حميد روی صفحه لبخند روی لبم پخش 

 ميشه و جواب ميدم.

 

 سالم دكتر! -

 

 سالم. شناختی؟ -

 

 

و با تعجب یه هام مشغول صحبت و حاضر كردن ليوان

 لحظه متوقف ميشم.
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 شما حميد نيستی مگه؟! -

 

 خنده و جواب ميده.می

 

دارم. دور تو هم دكتر زیاده حاال بهتر شد. من اسم  -

 پس از اسمم استفاده كن.

 

 خندم و نميگم كه دكتر زیاده، اما شفای مطلق تویی!می

 

 چشم. حالتون خوبه؟ -

 

 خوبم. نعيما چطوره؟ -
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 نسی ميگم:زنم و با بدجم میشير و كاكائو رو ه

 

 نعيما خوبه، منم خوبم سالم دارم خدمتتون. -

 

تونم تجسم كنم وقتی صداش مینگاه و لبخندش رو 

 پيچه.توی گوشم می

 

 كنی؟حسودی می -

 

 وقتی بدون مكث جواب ميدم:
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 بله! -

 

كنم من حتی اگه تمام عمر به همه و حتی یقين پيدا می

ا این آدم صادق نباشم. تونم بخودم هم دروغ بگم نمی

خوردن چند قطره بارون به شيشه پنجره خبر ميده كه 

 فته.بارون گر

 

 و نعيما تنهایيد؟تو  -

 

گردم تا از داخل اومدن نعيما با سرعت به تراس برمی

خوام جواب حميد رو هم بدم، خيالم راحت بشه و می

حركت زیر بارون جون و بیاما با دیدن نعيما كه بی

كشم و گوشی از دستم افتاده جيغی میروی زمين 

 خوره.زمين می
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-246066-https://t.me/BiChatBot?start=sc

d0QV3Ik 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 پنج_و_هفتاد#

 

 پریدم من،"

 پریدم من از خواب خاطرات كودكی دیدم 

 تگی هسنه زن

 نه رنگی هست 

 "نه بوی باغ و بوم برفی هست
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كردم و براى خودم رو گم كردم، حتی انگار هوا رو گم 

 تونم درست نفس بكشم...همين نمی

زنم اما حتی یه كنم، صداش میزنم، گریه میداد می

زنه! چقدر معنی كلمه بيچاره رو با همه پلک هم نمی

 كنم!وجودم لمس می

بودن، اونم وقتی كه  چقدر بدون چارهآخ...آخ خدا!! 

جون مقابلت افتاده مصيبت بزرگيه. عزیزت اینطور بی

زنم تا ی ازم برنمياد. با هق هق همه زورم رو میكار

بتونم بكشمش داخل و اونجور زیر بارون مثل 

 هامون خيس نشه...گنجشكک اشی مشی قصه بچگی

 برادرم هنوز پرواز نكرده و زمين خورده...

م رو واسه برداشتن گوشيم كه چند قدم توانهمه 

قتی گيرم اما وتر روی زمين افتاده به كار میاونطرف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هام نيست كنه، فقط دستروشن نميشه و نااميدم می

كه مثل هميشه، از بچگيم تا امروز، موقع بيچارگی و 

افته؛ این بار چهار ستون بدنم داره ترس به رعشه می

بينم و گوشی خونه رو میلرزه و وقتی جای خالی می

كنم مستاصل جيغ گردم پيداش نمیهرچی می

 كشم.می

چرخم و حتی شک دارم االن ودم میكنار نعيما دور خ

 م یا نه...خودم زنده

 

 همه سرگرم"

 شهر پر آدم

 خونه ها سردن و شوق شادی نيست

 بهاری نيست
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 تنگ ماهی نيست

 "عشق آرامش تو خونه جاری نيست

 

زنم و پابرهنه از خونه می روی ميز چنگ سویيچم رو از

ه و دزدها تعادلم رو میدوام. اما خيسی پلهبيرون می

خورم. دردی كه توی سرم و روی پله آخر زمين می

پيچه از درد دیدن ها و پله میكمرم از برخورد به نرده

نعيما توی این حال بيشتر نيست؛ پس بلند ميشم و 

كنم و ا ریموت باز میدوام. در رو بطرف ماشين می

شينم و با روشن شدن ماشين پشت فرمون كه می

 پرسم:كه از خودم می انگار مغزم هم روشن ميشه

 

 خب االن چه غلطی كنم؟؟ -
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م، جوابم جوابی ندارم. جوابم ميشه اوج گرفتن گریه

ميشه مشت كوبيدنم به فرمون،  جوابم ميشه صدا زدن 

در ماشين رو باز  خدا و جواب خدا ميشه اون! اون كه

 كشه.كنه و من رو بيرون میمی

 

 باد و بارون دریا"

 موج آروم كرسی داغ

 شاهتوتا تو باغ در اومد و

 حال ما خوب

 چایی دور آتيش

 "غنچه روی شاخه ميگه باز بهار اومد...

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هفتاد#

 

كنار تخت نعيما روی زمين نشستم و با هر قطره 

چكه كه صدای حميد از مش قطره اشكم میسر

 كنه نگاهش كنم.ر مجبورم میچهارچوب د

 

 نجا.نورا بيا ای -

 

 گيرم و با بغض ميگم:دست نعيما رو می

 

 ترسم باز حالش بد شه.می -
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 داره.قدمی سمتم برمی

 

 فعال حال تو خيلی بدتره. -

 

كنه. این گيره و بلندم میهام رو میخم ميشه و زیر بغل

شينم از نو از وقتی اومده هر بار كه به خاك میآدم 

 ...كنهبلندم می

 

 بنده.زنيم و در رو میمیاز اتاق بيرون 

 

االن اون فقط باید استراحت كنه. تو هم پاهات رو  -

 بشوری. 
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كه منتظر جوابم باشه من رو به سمت حمام و بدون این

 كنه.نشونه و آب گرم رو باز میكشه و لبه وان میمی

 

 گوشيت كجاست؟ -

 

 با مكث و فكر جواب ميدم:

 

 از دستم كه افتاد دیگه روشن نشد. -

 ا چش شده؟نعيم

 

 هاش رو با انگشت فشار ميده و ميگه:با خستگی چشم
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ها. شمردمشون. یكی گفتی درباره قرصدرست می -

 رو جا به جا و با دوز اشتباه خورده.

 

 پرسم:اشكم روی صورتم جاری ميشه و می

 

 يست ببریمش بيمارستان؟نياز نواقعا  -

 

 كنه.جدی و كمی تند نگاهم می

 

 االن اینجا بودیم؟!اگه نياز بود  -

 یا تو بيشتر از من متوجهی؟

 كم دیگه كه اون سرم تموم شه بيدار ميشه.یه
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زنم. چند توی خودم جمع ميشم و دیگه حرفی نمی

شينه و با دلجویی دستی لحظه بعد اون هم لبه وان می

 كشه.اش پيشونيم میبه خر

 

 زمين خوردی؟ -

 

 كنم.زنم و زمزمه میدستش رو آروم پس می

 

 چيزی نيست. -

 

ش مشغول گيره و با دست دیگهدستم رو روی هوا می

 بررسی زخمم ميشه.
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 چيزی نيست اما باید تميز بشه. -

 

از جا بلند ميشه و چند لحظه بعد با پنبه و الكل 

ش زخمم اشكم گرده. این بار به بهانه سوزبرمی

چكه. صدای نفس عميقش و بعد از اون صداش رو می

 شنوم.می

 

 عصبانيم نورا.خيلی  -

 

چرخونم. پنبه رو توی سطل آشغال سرم رو سمتش می

 كنه و ادامه ميده.پرت می
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فهمم خيلی اتفاق غيرمنتظره و بدی بود. اما می -

تر باشی. وضعيت كم به خودت مسلطسعی كن یه

ز و امروز نيست كه بهش عادت نعيما حرف دیرو

كم فشارش بهم نداشته باشی. نعيما االن فقط یه

خوام ریخته كه با یه سرم حل ميشه. اما نمی

 فكرشم كنم اگه یه ربع بيشتر اون وضع طول می

 آوردی.كشيد، تو خودت چه بالیی سر خودت می

 

 با گالیه جواب ميدم:

 

 تو خودت رو بذار جای من... -

 

 بره.حرفم رو میكنه و م میمستقيم نگاه
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تونه میفهمم نورا ذارم جای تو و میخودم رو می -

 ها باشه.تر از اینخيلی قوی

از زیر سایه بقيه زندگی كردن بيا بيرون. سایه فقط 

چسبه، سوز سایه پایيز و توی ضل تابستون می

 زمستون رو نميشه تحمل كرد.

 

نميارم و  كنه. طاقتم مینگرانی توی نگاهش شرمنده

متوجه ميشه كه سعی  ندازم. انگارسرم رو پایين می

بنده و ث رو  عوض كنه. خروجی وان رو میكنه بحمی

 همزمان كه سرگرم تنظيم دمای آبه ميگه:

 

كم توی االن تا سرما توی تنت ننشسته بهتره یه -

 آب گرم بشينی.
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 خواد بيرون بره كه با خواهش ميگم:می

 

 تنها باشم. خوام االننرو! نمی -

 

 كنه.متعجب تكرار می

 

 ميگم باید آب گرم... -

 

 سرم رو تكون ميدم.كالفه 

 

خوام بری...اصال همينطوری با لباس باشه اما نمی  -

 شينم.می
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خنده و با انگشتش ضربه آرومی به این بار طوالنی می

 زنه.م میگونه

 

 مگه سریال صدا و سيماست دختر!!! -

 ام تو هم زود بيا.من جایی نميرم، پيش نعيم

 

گيرم و میاختيار دستش رو محو و مسخش بی

 پرسم:می

 

 تو از كجا پيدات شد؟ -

 

 كنه و جواب ميده:دستم رو نوازش می
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ویالم. با یه قبال گفته بودم كه این اطراف دنبال  -

مشاور امالك قرار داشتم. زنگ زده بودم اگه 

دوست داشته باشی همراهم باشی. وقتی اون طور 

طع كردی سریع خودم رو رسوندم. ولی فقط تا ق

 برسم هزارجور فكر ناجور مغزم رو جوید.وقتی كه 

 

ش رو با دوتا حاال این منم كه دست مهربون و مردونه

دست الغر مردنی و لرزونم یه جور محكم و با عجز 

 چكه.گرفتم و اشكم می

 

 اگه نبودی چی ميشد دك... _
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مون با یادآوری مكالمهخوام دكتر صداش كنم، اما می

خواد. پس كلمه رو و میتيار همه وجودم اسمش راخبی

 كنم.نصفه رها می

 

 ...حميد! -

 

هاست كسی اسمش رو صدا نكرده! یه انگار سال

 شينه و ميگه:لبخند غمگين روی لبش می

 

 قرار نبودن و نشدن دیگه نداریم. -

 دیدی كه بودم نورا.

 

 كنم.با بغض نگاهش می
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 هميشه؟! -

 

من به این كلمه آلرژی دارم. در مورد هيچكس و  -

 هيچ چيز روی كلمه هميشه حساب نكن.

 

 

كنم دوباره كنارم كشم و مجبورش میدستش رو می

هام ذارم و چشمش میبشينه. پيشونيم رو روی شونه

 بندم.رو می

-246066-e/BiChatBot?start=schttps://t.m

d0QV3Ik 

 

 رنا د_آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هفتاد#

 

 كنم.من روی تو حساب می -

 

كشم و و همزمان با باز كردن عطرش رو نفس می

كنم. دارم و نگاهش میش برمیسرم رو از روی شونه

دونم یهو چش ميشه و چرا دستش كه برای اما نمی

كنه و پس رو مشت می نوازش سمت صورتم مياد

 لند ميشه و ميگه:گيره. بكشه و فاصله میمی

 

 كنم.تا بيای آشپزخونه رو تميز می -
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ترسم از رفتنش! برای همين به هر خوام بره، مینمی

 چيزی متوسل ميشم و ميگم:

 

 من یه راز بزرگ دارم! -

 

 كنه.هاش رو جمع میچشم

 

 خوای من رو شریک رازت كنی؟می -

 

 شونه مثبت تكون ميدم.ومانه به نسرم رو مظل

 

قول بدی بيشتر از اون قدری كه به شرطی كه  -

 ميگم نپرسی.
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 زنه بهم.خم ميشه و زل می

 

 پرسم.نمی -

 

 بندم.هام رو محكم میچشم

 

 هام رو بخونی.عع! نگاه هم نكن! تو بلدی چشم _

 

 خنده و ميگه:شيرین می

 

 هرچه قدرش كه دوست داری رو بگو. -
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 يگم:و یهو مبا ذوق 

 

 من درنا رو دیدم! -

تونم بگم كيه! اما...اما قراره واسه یشناسمش! نممی

 های نعيما آهنگ بسازه!یكی از ترانه

 باورت ميشه؟! درنا!!!

همون روز كه بابا حالش بد شد یادته؟ اومدی دنبالم؟ 

 من اون روز درنا رو دیده بودم!!

 

گ از زده چند قدم عقب ميره. انگار یهو رنوحشت

 كنهصورتش خداحافظی می

 كنه به خودش مسلط باشه.میاما سعی 
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نورا! تو اون روز با خبر شنيدن سرطان بابات از  -

 خونه فرار كرده بودی...

-246066-https://t.me/BiChatBot?start=sc

d0QV3Ik 

 

 یا حق

 ا درن_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_هفتاد#

 

تک و تنها وسط پشت بوم ویال، كنار استخر كوچيک 

زنم به آسمون و هام رو گره میشينم و چشممی

بينمت. ابرها پرده كشيدن روی بودنت. اما من گره نمی

كنم چون تو از پشت اون تر میهام رو محكمچشم
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هام از درخشه چشمدرخشی و میهمه ابر هم می

 كه هستی...این

تر از ون قرمزه...رنگ اون زخم دوسانت پایينآسم

ت. همون زخمی كه از اون روز دیدارمون زخم ترقوه

پرسم نكنه دردش شده توی قلبم و هی از خودم می

 زیاد باشه...

 ابرها سياهن...مثل موهات.

 باد ساكته...مثل صدات.

 شب خوبه...مثل بودنت.

قلبم باال انگار صد تا پله   ستم،ميرم لبه دیوار وایمی

 كنه.ميره و عشق می

كنه و ابرها مهربون ميشن...آروم آروم شب بغلم می

 م...بارن و اندازه همه عمر تشنهمی
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 طعم تورو داره این بارون...

 طعم نگاهت،

 طعم صدات،

 صعم دستات،

 طعم دوست داشتنت،

 طعم خواستنت،

 طعم نبودنت...

نشون  . دو دلن تو رو بهمكننابرها نگران نگاهم می

 بدن یا نه.

تر ها ميگن دیوونه اگه به ماه نگاه كنه دیوونهقدیمی

 ميشه. نخواستم بگم این دیوونگی نيست...سرمستيه!

ها تو رو ازم دریغ كنن و من با چشم دلم بذار همه شب

 ببينمت...ماه من!
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اصال من چه مرگمه؟ چرا نبودنت، چرا خيالی بودنت 

 ميشه؟داره باورم 

ازتر كه ميگن رو وقتی لب دیوار بوم دست از پا در

هام اینقدر خالی و كنم. انگار دستشينم درك میمی

ست از نداشتنت، كه داره كش مياد و ذوب شرمنده

كشم و یه بار ميشه. جنازه گوشيم رو از جيبم بيرون می

كنم. خدایا چه حكمتی بود دیگه با حسرت نگاهش می

هاش به حرف ميد همه جونم رو باهمين امروز كه ح

 شک و تردید انداخت این گوشی هم شكست؟

تا فردا بشه و من گوشيم رو برای تعمير ببرم و شماره 

اس و آدرسی كه دكتر شافع واسم امدرنا و اون اس

ميرم و های خودم ببينم صدبار میفرستاد رو با چشم

 زنده ميشم!
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از دكتر  مثل همين صدباری كه پا پيش گذاشتم تا

كنم، اما پاهام ترسيد و بهم گفت جلو نرو  شافع سوال

دختر، كه اگه دیوونه هم شدی كسی نفهمه، اونم زن 

 بابات!

 من چه مرگمه؟ اصال كی و چرا دیوونه شدم! 

كنم یادم نمياد اون روز صبح من چرا هرچی فكر می

 خبر سرطان بابا رو شنيدم و از خونه بيرون زدم؟

انگار دیدن درنا یه نيست. اما چرا حافظه من ضعيف 

سنگ بود كه انداختم وسط بركه خاطره هام و االن هر 

گذره موج موج های دورش دارن چقدر كه بيشتر می

 تر ميشن!كمرنگ

حميد كه چند تا ضربه كوتاه به در اتاقم زد. با تقال 

سرم رو از بين یقه اسكی لباسم درآوردم و در رو باز 

و همونطور كه  ر تا پام چرخيدكردم. نگاهش روی س
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وارد اتاق شد، ليوان شير توی دستش رو روی عسلی 

كنار تخت گذاشت. یقه لباسم رو مرتب كرد و موهام 

 رو از یقه بيرون كشيد.

 موهات رو كه خشک نكردی! -

 

 پرسم:آب دهنم رو قورت ميدم و می

 

 نعيما خوبه؟ -

 

نشونه و با حوله مشغول خشک من رو لبه تخت می

 دن سرم ميشه.كر

 

 تو خوبی نورا؟ -
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از حركت دستاش روی سرم انگار دچار یه خلسه 

 كنم:ميشم و زمزمه می

 

 من خوب نيستم. اما دیوونه هم نيستم حميد! -

 

هام خيره گيره و توی چشمسرم رو به سمت باال می

 ميشه.

 

 ای؟كی گفته تو دیوونه -

 

 كنم.بندم اعتراف میهام رو میچشم
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خيالی داشتم. اونقد دم یه دوست من بچه كه بو -

سنم كم بود كه فقط تصویرهای محو یادم مياد. یه 

سال كه از مسافرت شمال...از بابل برگشتيم توی 

اون فاصله كه بقيه داشتن وسایل ماشين رو خالی 

كردن از ته كوچه كه یه ساختمون خرابه بود و می

یه پيرمرد مهربون صدام زد. یه كاله بافتنی سبز 

هاش...همرنگ همون چشمبود همرنگ  سرش

شمال كه ازش برگشته بودیم. با خودم فكر 

كردم از سفر باهامون اومده تهران، واسه همين می

اسمش رو گذاشته بودم بابلى. راجع به بابلی با 

هيچكس تا به امروز حرف نزدم، حتی مامان! شاید 

 خودم هم هم فراموشش كرده بودم.
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كرد به شونه و شروع حميد هم روی تخت نشست 

كردن موهام. هر گره كه از موهام باز ميشد مساوی بود 

 هام.با باز شدن گره خاطره

 

 فقط همون روز دیدیش؟ -

 

نه! بعد از اون دیگه هميشه عصرها كه وقت خواب  -

رفتم خونه خرابه ته ميشد یواشكی و تنهایی می

كوچه. بابلى هميشه اونجا منتظرم بود. برام قصه 

خندید، من رو داد، میالت میبهم شك گفت،می

 ذاشت...روى پاش می

 

-246066-https://t.me/BiChatBot?start=sc

d0QV3Ik 
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 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هفتاد#

 

به اینجا كه رسيدم انگار كسی از زیر گوش راستم یه 

ا وسط كمرم. كم كم عضالتم رو به انقباض كشيد ت تيغ

رفتن كه حميد دستش رو از روی موهام برداشت و می

 پرسيد:

 

 پس دوست خوبی بود؟ -

 

 بی هدف سرم رو تكون ميدم.
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دونم چرا هر فقط تا همينجاش یادم مياد. اما نمی -

افتم، از بار توی خواب یا بيداری یاد بابلی می

ترسم و دلم می م نميادهمينجا به بعدش كه یاد

خواد یادم بره! شاید توی عالم بچگی از عمد می

دونم م رو پاك كردم...اما نمیاین قسمت حافظه

 چرا...

 

 هام گذاشت و پرسيد:پتو رو از پشت سر روی شونه

 

 ترسی؟االن هم داری می -

 

 به سمتش چرخيدم و جواب دادم:
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اون رو حتی  ترسم درنا هم مثل بابلی یه روز بره ومی _

 م بدزدن.هم از حافظه

 

با ترحم نگاهم كرد. این نگاه رو دوست نداشتم، واسه 

 همين سرم رو پایين انداختم.

 

 خوای واسم تعریف كنی درنا كيه و كجاست؟می _

 

 سرم رو تند تند به نشونه منفی تكون دادم.

 

اگه رویا و خيال هم باشه، من توی اون رویا بهش  _

 قول دادم.
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 ش چسبوند.گرفت و به سينهرو م سر

 

 دختر طفلک من! چيكار كردن با تو!! _

 

خوام دخترش باشم اما دروغ چرا، كم كيف نميده نمی

واسه من كه، كمتر شنيدنِ این الفاظ از بابام رو تجربه 

كردم، دخترش بودن! كم كيف نميده توی آغوشش 

بودن برای منی كه از وقتی یادم مياد دست هر مردی 

ک، حتی پدرم، دورم به قصد آغوش پيچيد سيام جز

ش شد سنگ شدن سراپام...اما توی این لحظه نتيجه

اینطور جاری و آرومم. كيف ميده دخترش بودن وقتی 

یادم رفته بار آخر كی اینطور خطابم كرد. واسه همين 
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ذارم و كنم، سرم روی پاش میاین بار اعتراض نمی

 بارم.آروم آروم می

-246066-https://t.me/BiChatBot?start=sc

d0QV3Ik 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هشتاد#

 

اومد، غم دنيا بود كه توی دلم سرازیر پایيز كه می

ميشد. رنگ پایيز واسه من آبی بود و نارنجی...درست 

 .هاى آسمم..رنگ اسپری
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گاه و دمای دم دمی هوا...همه های گاه و بیونبار

هام تا سرناسازگاری ای ميشدن برای ریهها بهونهاین

 بذاره و روزهای بچگيم رو خاكی كنه.

كردم، اما فقط از كردم و كيف میها رو نگاه مینارنگی

كم دور؛ سر پرتقال هم همين بساط بود...یه

 غيرمنصفانه نيست؟؟

ت پرتقال و نارنگی اما نتونی ر پوسعشق كنی با عط

بعدش راحت هوا ببلعی؛ عشق كنی با صدای تق تق 

ش رو نچشی؛ رها شی با شكستن تخمه اما مزه

دویدن، اما بعدش هوا ازت فرار كنه؛ زندگی رو زندگی 

كنی با بارون، اما از ترس سرماخوردگی بعدش، ازش 

 دریغ كنی خودت رو...

كنی فرار كنی، می ن عشقظلمه از چيزهایی كه باهاشو

 حتی اگر واست ضرر داشته باشن!
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آسم، یه اصطالح پزشكی بود و هزار حسرت و درد 

 براى من...

ترین ميشد! اما كرد، نفس كشيدن محالرخنه كه می

گرفتم...حتی با چنگ و من هر طور كه بود نفس می

 دندون!

گذشت اون روزها و دوره آسم من هم تموم شد. 

ها واسم زرد و نارنجيه، مثل بقيه آدم پایيزم دیگه

شكونم، خورم، تق و تق تخمه مینارنگی و پرتقال می

 دوام، اما راه ميرم.زیر بارون...دیگه نمی

ناراحت نيستم...اون روزها نفس كشيدن محال بود، اما 

 من زنده موندم...

مقرر شد زنده بمونم تا یه روزی چشمم به تو باز بشه 

 تر!نخواستنت محال وو تو محال باشی 
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دوام و تا ته پایيز زیر بارون دوست داشتنت می

 ترسم از نفس كم آوردن.نمی

رسه و آخر شب، حافظ با یه فال بابِ پایيز به سر می

 خره و ميگه:دلم نازم رو می

 

 "آید...مژده ای دل كه مسيحا نفسی می"

 

ها نكشيدم هایی كه این سالدونم همه نفسو من می

 ...تویی

 نفس تویی...

حتی اگه بگن خيالی، بگن واقعيت نداری، من با همين 

مونم. حتی اگه تو رو گيرم و زنده میخيال جون می
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فقط توی خواب دیده باشم، كل روز رو به اميد اون 

 گذرونم.شبی كه خواب شبش تو باشی می

یلداى امسال با هميشه فرق داره. مامان نيست و بابا 

ی انگار حتی رمق حرف زدن رمانمی دبعد جلسه شي

حال روی تخت دراز كشيده. مثل نداره و همونطور بی

مون مهمون دعوت نكردیم و بزم و هر سال توی خونه

بزن و برقصی در كار نيست. اما انگار فرق یلدای 

 ها نيست!امسال با هر سال این

امسال همه توی اتاق بابا دور تختش با بساط یلدا 

شافع یه شوميز سفيد  دكترمشب جمع شدیم. ا

پوشيده كه یه سنجاق سينه سرخ كوچيک تنها آرایش 

و زینت و زیور این زنه. اما موهای خاكستریش رو مثل 

هميشه جمع نكرده، رهاشون كرده و نگاه بابا رو همراه 

 كشه.خودش هر طرف می
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برای شایلی كه توی ترافيک همونطور كه بهم پيام 

نی دوستش رو مهموبه  ميده حرص دیر رسيدنش

 نویسم:خوره میمی

 

امسال هيچی مثل پارسال نيست. خيلی چيزها خوب  "

دونم چی امسال نيستن و خوب پيش نميرن، اما نمی

 "اینقد بهم دلگرمی ميده!

 

 نویسه:با یه ایموجی با چهره مشكوك برام می

 

كنه انقدر با تاخير جوابم رو شاید همونی كه كاری می "

 "بدی!
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كنم تا از این رسواتر و توی دهنم جمع میام رهلب

هام تایپ رسه و انگشتنشم صدای بابا به گوشم می

 كنن:می

 

 "امشب یه جور دیگه به بابام نزدیكم شایلی! "

 

 نویسه:برام می

 

نزدیک بمون. ممكنه یه روز زندگيت جوری بچرخه كه "

طوالنی توی همين زندگی كوتاه راهت تا عزیزات خيلی 

 "ن.ه. قدر بدوباش
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كنم و دلم خوشه، به خوشرنگی به آینه نگاه می

های انارم كه با سر انگشت تابشون ميدم و گوشواره

م كه هنوز فاصلهخندم. امشب دلم خوشه، یا از اینمی

كه تمام مدت مشغول رد با عزیزهام چند قدمه و یا این

ت و بدل كردن پيام با حميدم و حتی واسش توی چ

برای بار هزارم  بهش ميگم كه  گيرم ومی فال حافظ

 كاش امشب تو هم اینجا بودی،

و اون هم برای بار هزارم همونقدر آروم و مهربون 

 جواب ميده:

 

قول ميدم سال دیگه هر طوریه بازم بيام ایران و شب "

 "یلدای امسال رو جبران كنم.
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 دونم كه وضعيت خواهرش خيلی ازكنم و میدركش می

، سرطان تا حد زیادی پيشروی ترها وخيموضعيت باب

كرده و این روزها برای همين بيشتر كنار خواهرش 

مونه. همين كه یه درد مشترك داریم واسه من یه می

 همدردی بزرگه...

های بقيه رو بشنوه، ها و غصهكسی كه عادت داره حرف

هاش یه طور خوشگل حلقه زده وقتی اشک توی چشم

 گفت:بود برام 

 

كنم با این روزها هر بار كه به خواهرم نگاه میرا، نو _

كنم خودم ميگم نكنه آخرین بار باشه! هربار بغلش می

 كنم هم همينطور.و صداش می
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درد داره! تا وقتى خودت یا عزیزت سرطان رو تجربه 

دونى چيه؟ یه فهمی. اما مینكنه دردش رو نمی

 كنه.تر میكنه، آرومتر میچيزهایی رو قشنگ

 

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هشتاد#

 

اینجا بود كه با فكر كردن به ردیف قبرهای بهشت 

كه چقدر زهرا غربت مرگ رو درك كردم. غربت این

 اما تک! ن،همدیگه ها جفتتوی گورها آدم
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تر شده. حق با حميد بود، حاال خيلی چيزها واسم آسون

كنم، كنم و بابا صداش میتر به بابا نگاه میآسون

كنم و امشب واسه اولين بار واسش ميوه پوست می

رمقش های خسته و بیاینقد بهش نزدیک شدم، چشم

كنم و بهش كنم و راحت باهاش صحبت میرو نگاه می

 ميگم:

 

خواد هميشه ب شی بابا. دلم میخواد خودلم می _

 باشی.

 

خنده. دستش رو روی جون میلرزه و بیهاش میلب

كنه. همزمان هر ذاره و آروم آروم نوازشم میسرم می

دو به نعيما نگاه می كنيم كه یه گوشه با بغض بهمون 

تر مياره و هر زل زده. حاال نيال صندلی نعيما رو نزدیک
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قد خودمون رو كنار هم و ات اول ایند واسه دفعسه شای

بينيم. امشب حالم یه طور زیر سایه و عشق بابا می

ست. حتی وقتی یادم مياد تعميركار بهم گفت دیگه

گوشيم درست شدنی نيست، دیگه مثل صبح حرص 

خورم. من با خودم كنار اومدم، درنا حتی اگه توی نمی

همون  ازه صميميتخيال و توهم من هم بوده باشه، اند

ای كه به خيالم دیدم واسم صميمی و عزیز و خونه

 محترمه...

كنه. دكتر تلوزیون یه قطعه شاد قدیمی پخش می

های بابا كنه و توی چشمشافع برای بابا انار دون می

حاال یه برق خوشگل هست كه باعث ميشه من شجاع 

شم! تماشای دوست داشتن این دو نفر من رو شجاع 

 یسم:نوامان میه و واسه مكنمی
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مامان امشب كه زنگ زدم یلدا رو تبریک بگم "

خواستم یه چيزی بهت بگم. من همه چی رو به تو می

خوام بهت بگم دخترت عاشق ميگم مامان! االن هم می

ها تونم با كلمهشده! عاشق یه نفر كه تا نبينيش نمی

 ژه!توصيفش كنم...خوشگله! جذابه! با سواده! با پرستي

 قط یه قسمت كوچيک از شخصيتشه!ها فناما ای

این آدم مرهمه مامان! مرهم نبودنت، مرهم تماشای 

 هام واسه نعيما! درد بابا، مرهم غصه

خوام این آدم انگيزه و قوت منه! به خاطر اونه كه می

دوباره با گروه برم سر پروژه عكاسی، به خاطر اونه كه 

 حالم بهتره.اعتماد به نفس پيدا كردم و 

مامان عاشقش شدم! مطمئنم اونم عاشقمه! واسم دعا 

كن. واسش دعا كن، خواهرش مریضه و االن خيلی 

 "خوره.داره غصه می
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زنم ميشم همون دختر هميشه با مامان كه حرف می

بچه شش هفت ساله با كلمات محدود و ساده، اما پر 

از شور و حس و حال. اونقدر كه بلند ميشم و شروع 

تلوزیون رقصيدن. همه با ون آهنگ شاد كنم با هممی

خوام گيرم و میكنن. دست نيال رو میتعجب نگاهم می

كنه و بلند شه و همراهيم كنه. نيال نگران به بابا نگاه می

 گه:بهم می

 

 خوبی نورا؟ _

 

كنه هر بار! این سوال هر بار بدم می "خوبی؟"چقد این 

 لم رو...های دكنه همه آبادیخراب می
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دستم از بين دستاش همزمان ميشه با زنگ  شدنشل 

خوردن گوشيش. سالم و احوالپرسی اولش عادیه، اما 

بعد به طرز محسوسی صداش پایين مياد و به سمت 

پيچن و توی دلم اتاقش ميره. آه و لبخندم بهم می

ميگم تو هم یه روزی از همين روزها مثل من شور 

 گيری نيالخانم...می

بندم و ر اتاقش رو میخواب نعيما دطمئن شدن از با م

هام اما هنوز پاورچين به سمت اتاقم ميرم. انگشت

های گيرن و انگار آخرین قطرهروی دیوار ضرب می

خوام كنه. وارد اتاقم ميشم و میشورم ازشون چكه می

در رو ببندم كه دست نيال روی در مانع ميشه. این نگاه 

س با تعجب وقته ندیدم پجدی و متاسف رو خيلی 

 پرسم:می
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چيزی شده؟! وسایل رو نكنه كامل جا به جا  -

 نكردم؟!

 

 پرسه:مقدمه میوارد اتاق ميشه و بی

 

 اون پيام كه به مامان دادی چی بود؟ -

 

فهمم درباره چی حرف دونم چطور، اما كامال مینمی

 كنم.زنه. خوشم نمياد و اخم میمی

 

 ها بود.فمامان رازدارتر از این حر -

 

 زنه.هام زل میی چشموت
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خوای خودت رو مضحكه كنی مگه اینطور كه تو می -

مونه؟! نورا...وای نورا فقط بگو دیگه رازی هم می

 به كسی جز مامان حرفی نزدی!!

 

 پرسم:دست به سينه و شاكی می

 

ميشه بدونم االن مشكل شما دقيقا چيه؟ من  -

كجای این كنه شما بگو درست مغزم كار نمی

 غلطه!معادله 

 

 پوزخند كوتاهش از بهت پره.
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 نورا آبروریزی راه ننداز! -

 

 هام گرد ميشن و صدام كمی باال ميره.چشم

 

 احساس من آبروریزیه؟!... -

 

كنه و كالفه بين حرفم دستش رو توی هوا پرتاب می

 پره:می

 

كم بس كن این اداهات رو! احساسم! احساسم! یه -

چه بازی نطق داشته باش! بجمع كن خودت رو، م

هات رو كم به خودت بيا، چشماره...یههم حدی د

 باز كن، دور و برت رو ببين.
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ترین تعریف از احساس االنمه! كاش یكی تنفر لطيف

كرد كه اگه چيزی رو ها رو توجيه میبعضی آدم

ش نكنيد، زمينش نزنيد...اصال هيچ فهميد، مسخرهنمی

 نيد و رد شيد!كاری نكنيد! فقط سكوت ك

 

 ن بگم احساسمون، دیگه نميگی بچه بازیه؟!الا -

 

 پرسه:كنه و میمات نگاهم می

 

 منظورت چيه؟ -
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_هشتاد#

 

 گيرم و محكم جواب ميدم:میسرم رو باال 

 

منظورم همونه كه برای مامان هم نوشتم. مطمئنم  -

 ست؟این حس دو طرفه

 

 پرسه:كشه و مینفس عميقی می
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 از كجا مطمئنی؟ -

 

ای شک، جوری كه انگار از قبل جواب رو و بدون ذره

 پرسه:دونه سوال بعدی رو میمی

 

 خودش مستقيم بهت حرفی زده؟ -

 

ميشم كنه و دوباره م رو سست میاطمينانش پای دل

 ره بين رویا و دنياش...همون نورایی كه شک دا

 

 نه... -
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خنده و چند بار دستش رو به خنده، با تاسف میمی

 كشه.صورتش می

 

كنم تموم كن! مرد بيچاره رو از نورا!!! التماست می -

 كار خيرش پشيمون نكن!

 

 ش مثل یه چوب كوبيده ميشه پس سرم و فلجمجمله

ه سمتم مياد اما حالم رو بينه، بكنه. نيال نمیمی

 بينه.مین

 

نورا، شاید تو یه اشتباهی كردی و حسی به این  -

آدم پيدا كردی. اما بذار من بهت اصلش رو بگم 

كه كاری كنی اون حقيقت رو بكوبه توی قبل این

صورتت...برای مامان نوشتی اون مرهمه، آره 
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همه...شغلش همينه نورا! مرهمه! اما برای 

 گم؟!فهمی چی ميمی

 

 خوام بفهمم.گيرم و نمیازش فاصله می

 

فهمی من چيا فهمه تویی! تو نمیاونی كه نمی -

 حس كردم.

 

شينه و مثل یه شی از دست رفته نگاهم روی تخت می

 شنوم.ش رو میكنه. زمزمهمی

 

 كرد اینطور بشه...بابا فكرشم نمی -
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كنه به خودش مسلط ميده و سعی میحرفش رو ادامه ن

يش از جا بلند ميشه و وقتی با ژست هميشگ باشه،

خواد پتک آخر رو دونم میایسته میصاف و محكم می

 م بكوبه...به دنيای كوچيک و خودساخته

 

فهمه تو چی حس نه من و نه هيچكس دیگه نمی -

كردی، چون همه ما فقط وظيفه و همراهی 

 دیدیم.می

كم تمام حجت كردم نورا. خودت هم یهمن باهات ا

ف كردی ر كن چرا اون آدمی كه برای مامان توصيفك

باید بين این همه آدم مدام گذرش به تو بيفته؟ تو 

واقعا فكر كردی اگه فقط نورا بودی، اگه عزیز سيامک 

و دختر بابا نبودی این آدم اصال چشمش به چشم تو 

 افتاد كه نگاهت كنه؟!می
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ی كنی، به بابا و حالش و آبروش جلونمی به خودت فكر

 ش فكر كن.همكار و دوست چندین ساله

 

نيال ميره. در بسته ميشه و من قبل آوار شدن كف اتاق 

 تونم برق رو خاموش كنم...فقط می

كنن همهمه های توی سرم از سكوت اتاق استفاده می

و لحظه به لحظه بدتر ميشن. اونقدر كه انگار برای 

ید شون باید سرم رو به دیوار بكوبم یا شاخفه كردن

 درنام... پناه ببرم به اسپيكر كوچيكم و آوای

 

 چشمای خسته"

 دستای بسته

 گنجشكک اشی مشی پرت شكسته
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 آفتاب رو بومه 

 تاریكی شومه 

 "گنجشكک اشی مشی بازی تمومه

 

های كه شروع بشه همه چيز تموم شد. حرفقبل از این

بدون وقفه تكرار ميشن، هربار نيال مثل ناقوس مرگ 

 تر!...ربار مشخصتر، هواضح

 

 باد اومد زرد شدی"

 برف اومد سرد شدی 

 "تو شدی شعر بودی طرد
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ترسونه. دست چپم رو ضربان نامنظم قلبم من رو می

روی شونه راستم، و دست راستم رو روی شونه چپم 

دونم از كی و كنم. نمیذارم و خودم رو بغل میمی

ين و به این رو یاد گرفتم، اما هر بار كه با تسكچطور 

 بهتر ميشد... زدم حالمهام میترتيب روی شونه

 

 از آسمون سير شدی"

 توی بهار پير شدی

 مرغ زمين گير شدی تو

 موندی تو حوض نقاشی

 ت جدا نشیكه از خونه 

 "تو شدی آسمون حسرت
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زنه و باال مياد و بغضم مثل چشمه آب جوش قل می

ی كه هام شدیدتر ميشن...تا جایهام روی شونهضربه

 ميشه.دیگه تسكينی نيست و فقط درد نصيبم 

 

 ساكت و سرخورده شدی"

 آرزوی مرده شدی

 "بازی دستشون شدی تو...

 

هایی كه صداست و درد دارم...من از ضربههق هقم بی

 كشم...زنم درد میخودم به خودم می

 

inchat/WFc94VVG2P3jHGwhttps://t.me/jo
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 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 سه_و_هشتاد#

 

روز دوم...شاید هم شب دوميه كه تب دارم. شب و 

روزم رو گم كردم، مثل همه چيزم، مثل عروسک مو 

طالیيم كه بابا از فرانسه برامون سوغاتی آورده بود و 

دونم كجا گم كردم و هميشه با خودم رو نمیمن مال 

توی كردم. هر وقت حسرت به عروسک نيال نگاه می

بينم چطور سالم و مرتب اتاقش ميرم و می

هاش رو نگه داشته و من هيچ چيزى برام باقی یادگاری

گيره. حاال وسط این تب لعنتی، وقتی نمونده دلم می
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فته، بغضم اچشمم یه لحظه به كراوات جلوی آینه می

 تركه و قلبم بهم ميگه:می

 

 ی به تو نيومده نورا...دگاریا _

 به تو هيچی نمياد...

 حتی عاشق شدن...

 

كه تب دارم، وقتی دستم رو یه دست گرم، با این

كنم مامان گيره انگار تسكينم ميشه. فكر میمی

هام رو كشه روی صورتم. چشمبرگشته! دست می

ان نيست. من عطر بندم و عطرش شبيه ماممی

 شناسم نارسيس رو می
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ر بهم ميگه مادرم رفته و این زن مادرم ن عطو ای

نيست، اما یه مادره! اما انگار مادری و پرستاری از 

كم بعد صدای خسته فرزند مریضش رو خوب بلده! یه

 شنوم.جون بابا رو میو بی

 

 افسانه، بهتر نشد ببریمش بيمارستان. -

 

لرزه و تک تک مام بدنم میدونم چرا یهو تنمی

كنن كه من از بيمارستان رفتن ی میهام یادآورسلول

مدت طوالنی وحشت و تنفر داشتم. همه توانم  برای یه

 كنم تا بتونم بگم:رو جمع می

 

 خوام.نه...بيمارستان نمی -
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 گيره و آروم فشار ميده.افسانه دستم رو می

 

 جان، خوب ميشه.دخترت قویه شاهرخ _

 

كه وقتی خواد زنه و میجه ميشم كه به نيال زنگ میمتو

دوباره صدام رو از ته گرده خونه دارو بگيره. داره برمی

 كشم.چاه بيرون می

 

 خوام.هيچ دارویی از نيال نمی -

 

بينم كه كنم و بابا رو میهام رو به زور باز میچشم

شينه. رسونه و لبه تخت میخودش رو كنارم می
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دكتر شافع چطور بدون حرف و با تسكين بينم كه می

رو فشار ميده و همونطور كه دستش رو با یه  دست بابا

زنه از كنارمون بلند ش میگر روی شونهلت حمایتحا

كنم و بابا نگاه می ميشه. به صورت اصالح نشده

 پرسم:می

 

 رفيق داشتن خوبه؟ -

 

فهمه. یه قطره فهمه چی ميگم...هيچوقت نمینمی

 چكه و بين موهام گم ميشه.گوشه چشمم میاشک از 

 

 ردم یكی دارم...خيلی خوب بود.یكر ممن ف -
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 پرسه:كشه و میدستش رو روی صورتم می

 

 درد هم داری بابا؟ -

 

 صورتم رو تكون ميدم تا دستش رو برداره.

 

 پرسی؟االن می -

 

بندم و سرم رو سمت حوصله دوباره چشمم رو میبی

صحبت بهتر و چرخونم. فكر كنم دیوار هممیدیوار 

 م ناتوانه!رف داره و زبون بيچارهتریه. چقد دلم حامن

 تونستم بهش بگم:كاش می
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چرا خودت نه بابا؟ چرا از یه غریبه خواستی از درد "

دخترت بپرسه؟ چرا خواستی یه غریبه دوای زخمش 

شه؟ اصال كدوم زخم؟ نگران كدوم زخم من بودی 

 "بابا؟

 

زنم و هيچی نميگم، چون دایره لغات من اما حرف نمی

 ها خيلی فقيره!اك با آدمواسه اشتر

صدای نگران نعيما كه از چهارچوب در مياد دلم رو 

 كنهریش می

 

 بابا...بيداره؟ -
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خوام صداش رو انقدر ترسيده و ضعيف بشنوم. از نمی

 كنم.جا بلند ميشم و نگاهش می

 

 بيا تو داداشی. -

 

شكفه اما هنوز حركتی نكرده كه بابا از گلش میگل 

 ميگه:

 

 كم با خواهرت صحبت كنم.ن باید یهنعيماجان م -

كنم دستم رو روی تشک تخت فشار ميدم و فكر می

و  "چرا االن؟"های بابا ميشه االن جوابم به همه حرف

 بس!

 كنه و ميره.نعيما نااميد عقبگرد می
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تازه كه  مخصوص زنده كنه، یه اشتباه بابا اشتباه می

ال به كنه كه حاست. اشتباه میهای كهنهكردن زخم

 كنه. حاال وقت خوبی نيست!اشتباهاتش اعتراف می

لرزونه گيره و با بغضی كه صداش رو میدستم رو می

 كنه.هام رو نگاه میانگشت

 

 هات رو داغون كردی بابا!بازم انگشت -

 

م هم مثل هاكنم كه ناخن خوریدستم رو مشت می

 هام به چشم نياد.خودخوری
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ها موندم توی ه این سالنورا من به خاطر شماها هم _

گی با مادرت. ولی باید به خاطر شماها زودتر زند

 كردم.تمومش می

 

كشه گيره و من رو توی آغوشش میدستم رو كه می

همه تنم دوباره سنگ ميشه و مچاله ميشم. اما انگار 

 ادامه ميده: فهمه كهحالم رو نمی

 

اون بار كه مادرت رفت باید بيشتر مواظبت  -

 دخترم.بودم می

 

زنه و سرش لرزن، هق هق میهاش به شدت میشونه

 رو مدام با افسوس تكون ميده.
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 بودم.باید بيشتر مواظبت می _

 

هاش با صورت و گردنم ضربان قلبم برخورد ته ریش

 كنم:بره. ناله میرو باال می

 

 بابا...بابا بسه... -

 

 ش شدیدتر شده.حاال گریه

 

 .نورا ما كم گذاشتيم برات.. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

انگار یه دسته موریانه زیر پوست صورتم رژه ميرن. 

هام سياهی صدا توی سرم منعكس ميشه و چشم

م رو به لباس بابا گره های خشک شدهميره. انگشت

 كشم:كنم و جيغ میزنم، از خودم دورش میمی

 

 بسه!!! -

 

 كنه و همزمان انگار یكی یقهبابا با وحشت نگاهم می

كنه روی یه برانكار. توی تم میگيره و پرخودم رو می

كت یه راهروی تاریک، برانكار داره با سرعت حر

های سقف كم سو تونم تشخيص بدم چراغكنه. نمیمی

هام. انگار روی گردنم، زیر گوش راستم ميشن یا چشم

 جوَن.ميرن و من رو می یه دسته موریانه رژه
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 درنا _آوای#

 ایلخانی_زینب#

 چهار_و_هشتاد#

 

تره اما همونقدر شنوم. صداش جوونرو میبابا صدای 

 جون و پر از افسوسه.بی

 

 بودم.باید بيشتر مواظبت می _

 

 شنوم.های مامان رو هم میصدای هق هق توام با جيغ

 

 م!م! بچهشاهرخ بچه _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های كنم. توی اتاق خودمم كه پردهمیهام رو باز چشم

ذی توی كشيده شده تاریكش كردن. یه درد بد و مو

خوام پيچه. توی خودم جمع ميشم و میتمام تنم می

مردن واسه دنيا بازی كنم.  خوام نقشبخوابم. می

هام روی دنيایی كه هميشه روی من خوام چشممی

 چشم بسته ببندم. اما محكومم به بودن، لعنت به

صادق! كه هدایت بود و هدایت نشد. زیر لب صادق 

 كنم:هدایت زمزمه می

 

واند پی ببرد. هيچكس باور نخواهد س نميتهيچك "

كرد، به كسی كه دستش از همه جا كوتاه بشود 

گویند: برو سرت را بگذار بمير. اما وقتی كه مرگ می

خواهد، وقتی كه مرگ هم پشتش را به هم آدم را نمی

 خواهد بياید...آید و نمید، مرگی كه نمیكنآدم می
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 "سمج خودم. ترسند، من از زندگیهمه از مرگ می

 

پا برهنه روی آسفالت داغ از آفتاب سر ظهر كوچه 

خورم و روی زمين دوام. یه دفعه سكندری میمی

سوزه. انگار پاهام كل تنم میافتم. حاال به جز كفمی

بدون اینكه بدونم  افتم توی یه كوره داغ. شاید منمی

توی عصر هيتلر متولد شدم و هر روز توی كوره آدم 

ته ميشم و باز اینقدر پوست كلفتم كه یه سوزی سوخ

 ونه.مچيزی ازم واسه سوختن فردا باقی می

دیگه توی اون راهرو روی برانكار نيستم. دیگه داغ 

 نيستم...سردمه!

توی  تونم باز كنم. نكنه مردم و االنهام رو نمیچشم

ها واسه من سردخونه بيمارستانم؟ شناسنامه آدم

زنه باید به داره داد میعطرشونه و حاال این عطر 
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شناسنامه این آدم برای هميشه توی قلبت مهر باطل 

 نی...بز

هام رو آروم آروم نوازش دستم رو گرفته، انگشت

 زنه:كنه و صدام میمی

 

 نوراجانم... _

 

مون. مثل هميشه قدیمیكز كردم بين كمدهای خونه 

اینقد كوچيكم كه توی هر سوراخی جا ميشم و اینقد 

 م كه توی هيچ جای بزرگی جا نميشم...كوچيك

پيچه بيشتر خودم رو با صدای پایی كه توی اتاق می

جوئم و مدام توی گوشم كشم. دارم ناخن میعقب می

پيچه. بابلى داره شعر یه آواز وحشتناك می

ست و همون شعری كه واسم چهخونه...توی كومی
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زنه. دستم رو روی خوند رو داره داد میهميشه می

ذارم تا صداش رو نشنوم، اما نميشه هام میگوش

 د جوون هم ببندم.گوشام رو روی صدای گرم این مر

 زنه و ميگه:بينم كنار كمد تكيه میوقتی می

 

 كنی!اینطوری كه تو جرزنی می -

 

خوره. من شاید بازیم می گوشام تيز ميشه و بهم بر

 كنم.ها خوب نباشه اما جرزنی هم نمیمثل بقيه بچه

 

این اتاق كه جزو قایم موشک بازی نبود اومدی  -

 كنی.اینجا قایم شدی. پس جرزنی می
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كشم و سرم رو كمی از بين خودم رو كمی جلو می

 زنم.ها بيرون ميارم و غر میكمد

 

 من جرزن نيستم! -

 

كه نگاهم كنه، همونطور كه به روبرو نگاه اینبدون 

 پرسه:كنه میمی

 

 پس چی؟ -

 

 كشم.دوباره عقب می

 

 كنم.من بازی نمی -
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 پرسه:كنه و میكم صداش رو آروم مییه

 

 پس چرا اینجا قایم شدی؟ -

 

 من هم صدام رو پایين ميارم و ميگم:

 

 كنن.بيرون همش گریه می اون -

 

 ده.سرش رو به دو طرف تكون مي

 

 آخ گفتی! منم كالفه شدم! -
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كنم و آروم گوشه پيراهنش رو با كنجكاوی نگاهش می

 م تا نگاهم كنه.كشمی

 

 پس تو هم قایم شدی؟ -

 

حاال مستقيم مثل یه همبازی شرور زل زده بهم و جواب 

 ميده.

 

 آره! به كسی نگيا! -

 

 گيره و من هم ميگم:م میخنده

 

 حميدجونی تو هم به كسی نگيا! -
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 پرسه:با آرامش می

 

 حاال ميای بيرون؟ -

 

سرم رو به عالمت منفی تكون ميدم اما وقتی اونقد 

 زنه:ربون دستش رو سمتم دراز كرده و صدام میمه

 

 نوراجانم؟ دختر قشنگم... _

 

تونم دستم رو به دستش نسپارم. دستم رو نمی

كشه. با یه فاصله گيره و من رو از سياهی بيرون میمی
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شينه و به اطراف دیک كنارم روی تخت میدور و نز

 كنه.نگاه می

 

 حاال چيكار كنيم حوصلمون سر نره؟ -

 

تكليف پاهام رو توی هوا تكون ميدم و شونه باال الب

 گيره.ندازم. نگاهش الك روی طاقچه رو نشونه میمی

 

 ناخنات رو قشنگ كنيم. -

 

های خشک شده م و خونهای لنگه به لنگهبه ناخن

ه از جویدن این چند روز عایدم شده نگاه دورشون ك

 كنم.می
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الك ست، نه...ناخنای نيال مامان ميگه كشيده -

...شبيه زنه خوشگل ميشه...ناخنای من زشتهمی

 اسمارتيز ميشه.

 

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_هشتاد#

 

 خنده و ميگه:می
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 ست!!خب اسمارتيز كه خيلی خوشمزه -

 

گيرم از این تعریف! فتاد بار جون میساله، ه منِ هفت 

كنم. مكث طوالنيش خندم و مشتم رو جلوش باز میمی

ه توی عالم خودم هام باعث ميشو نگاهش به دست

هزارتا فكر كنم و بخوام خودم رو عقب بكشم كه 

 گيره و ميگه:دستم رو با یه محبت ناب و خالص می

 

 دیگه نگو ناخنات زشتن! -

 

رقصه، دستش وی كمدم میوسک كوكی تدلم مثل عر

ذارم، كم كم م میرو سمت صورتم ميارم و روی گونه
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بعد  كنن، انگارسرانگشتاش صورتم رو نوازش می

ها و دردهای اون ها كسی لمسم كرده و روی زخمسال

 زنه...روزهام الك قرمز می

 

هام یخ زده و برای باز كردنشون انگار جون پلک

 كنم!می

 نه.زدام میدوباره ص

 

 نوراجانم... _

 

خوام مثل هفت سالگيم جون بگيرم از این نورا می

 جانم گفتنش، اما دلخورم...اما ترسيدم...
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شناسمش و ميشه مُرَتَبه، اما خسته. چقدر میمثل ه

هاش پر اشكه، اما م باهاش! تو چشمچقد غریبه

 خنده.می

 

 بيدار شدى؟ _

 

نيم كه صورتم رو خواد دستش رو بذاره روی پيشومی

 پرسه:كشم. میعقب می

 

 تو با من قهری؟ _

 

 زیر لب آروم ولی با خشم ميگم:
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 اونقد نزدیک شی.حق نداشتی با نقشه بهم  _

 حق نداشتين بازیم بدین!

 

كنم كه اونطور به انصافی میانگار دارم بيش از حد بی

 دفاع از خودش با دلخوری ميگه:

 

 نزدیک شدم؟؟ نورا!! من با نقشه به تو _

 مگه ازت دور بودم؟؟

 خوای منو یادت بياد؟؟تو واقعا نمی

 

ون كنم یه شمع باال سر قلبم روشن شده و همحس می

قدر كه به قلبم نور ميده، اما چيک چيک كردنش روی 

 زنه.قلبم آتيشم می
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WFc94VVG2P3jHGwhttps://t.me/joinchat/

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هشتاد#

 

دفتر  دونم كی و چطور و اصال چرا یه برگه سياه ازنمی

زندگيم كنده شده بود! كنده شده بود اما یه جور كه 

هاش باقی مونده بود، یه جور كه باعث شده بود تيكه

 ها و كل دفترم سست بشه.بقيه برگه
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اما از بين نرفته بود. اون برگه  ده شده بود،اون برگه كن

تر شده بود، اینقد بزرگ كه كل سياه بزرگ و بزرگ

كرده بود. اون برگه سياه، آسمون زندگيم رو سياه 

سوخته بود، اما خاكسترش كل زندگيم رو به غبار گره 

 زد.

خواستم فراموشش كنم كردم. من میمن نگاهش نمی

های پر استرس . شباما اون همه جا همراهم بود

های تب و سرماخوردگی، امتحان ریاضی، شب

های قهر مامان و مامان و بابا، شبهای دعوای شب

های مریضی و تشنج نعيما! شب مادر! شبخونه بی

 كنكور! حتی شب امتحان گواهی نامه! 

زد كه از خود اون اومد و زمينم مییه جوری سراغم می

 تر بود.اتفاق شوم و تلخ واسم مهيب
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دونم بار چندم بود، اما دوباره و شاید هزارباره نمی

هام رو بهش سپردم و یه حس سراسر امنيت به دست

 وجودم تزریق شد.كل 

هام رو بستم و دلم خواست نورای هفت ساله چشم

های شدم. با وجود همه رنجباشم. كاش بزرگ نمی

 موندم!هفت سالگيم، كاش هفت ساله باقی می

كنه. هنوز هم هام رو نوازش میتم روی دسآروم آرو

 همونقدر خوب من رو بلده.

و بينمش با یه زن جوون كه موهاش خيلی بلند می

های دكوری، صورت و خوشگله و شبيه مجسمه

 ست.اندامش تراشيده

تر از االنه. الغرتره، لبخندش خودش هم جوون

ترن، مخصوصا وقتی زنی هاش براقتره و چشمعميق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنه. برق و لبخندی كه ارش ایستاده رو تماشا میكه كن

 از وقتی برگشته هيچوقت ندیدم....

كنه و رو ام باز میهاش رو برسمتشون كه ميرم دست

 به زن جوون ميگه:

 

 شيرین! دیدی نورا چقد خوشگل بلده بخونه؟ _

 

كنه، برام شينم. شيرین با ذوق نگاهم میروى پاش می

هاشه. من وشگل روی لبزنه و یه لبخند خدست می

كنم كه بتونم همونطور كه هم با ذوق تمام تالشم رو می

 ازم تعریف كرده خوشگل بخونم.

 چسبم بهش و ميگم:بوسه. هول ميشم، میو میسرم ر
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 بابام اومد بگو نورا خوابيده! _

 

 زنه و بعد با یه اخم شيرین ميگه:قهقهه می

 

 دروغ بگم؟؟ _

 

با شونه یک باال ميارم و م رو به نانگشت اشاره

 خواهش ميگم.

 

 فقط یه بار بخاطر من!! -

 

بهترین دونم این آدم كنه، اما من میبا زبون قبول نمی

دوام ميرم توی های كودكانه منه. میشریک جرم
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خوابم و تختی كه گوشه اون سویيت كوچيكه می

 زنم:بندم و داد میهام رو محكم میچشم

 

 !خوابماصال واقعی می _

 

 بوسه.سرم رو می

 

هات خودت رو به خواب زدی بمونی باز مثل بچگی _

 پيشم؟

 

 كنم:ناله می

 

 خوام یادم بياد.حميد! بيشترش رو نمیخوام نمی _
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ای جز یه طور آرامش بخش هيش ميگه كه چاره

 تسليم ندارم. یادمه قبال ازم پرسيده بود:

 

 ها با صدای هيش خوابشوندونی چرا بچهمی _ 

 بره؟می

این صدا شبيه صدای آبيه كه وقتی توی شكم 

مادرشون بودن دورشون بود، برای همين حس آرامش 

 كنن.میپيدا 

 

كنم برگشتم به رحم مادرم، برای برای همين حس می

 كشم.  همين مچاله ميشم و با خيال راحت نفس می

 كنه و ميگه:آروم آروم نوازشم می
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تحملِ امر تحمل  ))تنها راه رهایی از رنج، _

رار نكن نورا، یه بار برگرد و همه اون رنج رو ناپذیره((ف

باهاش مواجه شو و بپذیرش! بغل بگير، تحمل كن، 

 فرار نكن دختر قشنگم!

 

 چكه.هام آروم آروم میاشک

 

 كجا رفته بودی؟ چرا رفته بودی؟ _

 

 كشه.ش متوجه ميشم كه آه غليظی میاز حركت سينه
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. وقتی هم كه رفتم دیگه ود واسه موندنحالم خوب نب _

 آدم خوبی نبودم واسه برگشتن.

 

خوام واسه یه بارم كه میهمه تنم منقبض ميشه، اما 

خوام به قول خودش رنجم رو شده شجاع باشم، می

بغل بگيرم، هرچند كه نا آشنا نيست...انگار همه این 

داده. ها، رنج بوده كه من رو توی آغوشش تاب میسال

 پرسم:می

 

 اعدامش كردن؟ _

 

 چسبونه.ش میسرم رو بيشتر به سينه
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 كيو؟ _

 

 كنن.میاشكام شدت پيدا 

 

 بابلی رو. _

 

نه. كسی پيداش نكرد. بابلی فقط واسه تو بود، بابلی  _

 تو بود.

 

 با وحشت ميگم:

 

 گفتن اون...همه می _

 من دیوونه بودم حميد؟
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 خنده.می

 

و سال یه دوست خيالی  ها توی اون سناكثر بچه _

ن. شرایط زندگی و روحيه تو هم مستعد این قضيه دار

 بود.

 

 ارستان بودم.من بيم _

 حالم خيلی بد بود...

 

 كنه.هام رو با پشت دستش پاك میاشک
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رفتی توی اون ساختمون نيمه هر روز چند ساعت می _

كردی. كارگرهای جدیدی كاره با بابلی خياليت بازی می

 های خوبی نبودن.روز اومده بودن آدمكه اون 

 

گيرم و میهمه چيز روی سرم آوار ميشه. ازش فاصله 

های تونم پنجههام فشار ميدم. میسرم رو بين دست

یه مرد رو دور مچ كوچيک و ضعيف دست راستم و رد 

یه لمس ناخوشایند رو روی گونه و گردنم حس كنم. 

ير كردم و نه انگار توی یه گرداب مواد مذاب و داغ گ

 سوزم...راه نفسی هست و نه فریادی، فقط می

گيره برف هام رو میقتی دستسوزم و باالخره ومی

های برف صدا رو به خودشون جذب مياد! ميگن دونه

كشه و های مغزم رو میكنن. حضورش همهمهمی
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رسم به یه صبح پر از سكون و آرامش باالخره می

 برفی.

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هشتاد#

 

 نفس عميق بكش. -

 

كنم و اون هم حكم این مرد شفای روح منه! اطاعت می

با ماساژ دادن پشتم به كمكم مياد. چند دقيقه كه 

 پرسم:كنم و میگذره نگاهش میمی
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 تو توی كارت خيلی خوبی نه؟ -

 

 پرسه:سرش رو تكون ميده و آروم می

 

 چی؟ -

 

فهمم نيال توی ذهنم كش مياد و االن می هایحرف

بدترین نيش، نيشيه كه اشک به گوشه چشمت 

 زنه.می

 

اگه من دختر دكتر فرهمند نبودم، اگه دختر دایی  -

 دیدی؟سيامک نبودم تو من رو می
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 ميگه.دستش كم كم سست ميشه و 

 

 متوجه منظورت نميشم. -

 

 كنم و ميگم:با همه وجود نگاهش می

 

خونی، ولی االن برسه نبض من رو هم میتو پاش  -

 متوجه منظورم نميشی؟

 

 پرسه:كنه و میهاش رو توی هم قالب میدست
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تو اون شب تا جایی كه من خبر داشتم حالت  -

 خوب بود. این تب عصبی از كجا اومد؟

 

دارم. د قدم برمیشم و مستاصل چناز جام بلند مي

سه شب تب  كنم، مزه این دوهام رو مزه مزه نمیحرف

 م رو ميدن.و دل سوخته

 

رسيم. اما قبلش بگو...من هم یكی به اون هم می -

خوای ببندی؟ از همونا كه هاتم كه میاز اون پرونده

كم با حتما توی مطبت پره، حاال این یكی یه

 پسردایيم... چاشنی رفاقت با پدر و
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كنم و باعث یه آزردگی ته نگاهشه كه دركش نمی

ن هم روبروم وایسه و نااميد و عصبی ميشه حاال او

 نگاهم كنه.

 

هایی چقدر تک بعدی و دونی یه وقتمی -

 انصافی؟بی

 

تر از تكلفشينه و بیهام مییه لبخند دردناك روی لب

 هميشه جواب ميدم.

 

گو منم دونم. پس تو بمن هيچی نمی -

طور نبود كه تو پشت ميز بدونم...هيچوقت این

كاناپه دراز بكشم و از حال و بشينی و منم روی 

هوام بگم...پس بهم حق بده هيچوقت تو رو به 
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چشم یه دكتر نبينم. فقط یه كلمه بهم بگو، برای 

 تو من مریض توام؟!

 

كنه كنه اما سعی میهاش غوغا میناباوری توی چشم

 باشه. به خودش مسلط

 

 نوراجان تو هنوز حالت كامل.. -

 

 گيرم.و ازش فاصله میسرم رو با كالفگی تكون ميدم 

 

 بسه دیگه! -

وقتی انقدر ازم دوری كه جواب سوالی كه همه جز من 

 دونن رو بهم نميدی پس انقدر نزدیكم نشو...می
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كنه و وقتی توی یه حركت من رو نفسش رو فوت می

كنم دیگه یقين پيدا میكشه یه بار توی آغوشش می

 سياهم...عاشق غرق شدن توی این دریای 

ندازه ش فشار ميدم و بغص بختک میسرم رو به سينه

 توی گلوم.

 

ام! فقط م حميد...برای تو چیمن خيلی خسته -

 خوام بدونم.همين رو می

 

 

هام بوسه دستش توی موهام فرو ميره و روی چشم

 زنه.می
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 تو برای من نورایی! -

 

هاش روی صورتم كنم و بوسهش رو نوازش میرتصو

كشم. اما عمر خوشيم كوتاهه وقتی ادامه می رو به دل

 ميده.

 

 خوام.باور كن هيچی جز خوب شدنت نمی -

 

ورتر كشم آتيش زیر خاكستر دلم رو شعلهآهی كه می

 كشم.كنه و خودم رو از آغوشش بيرون میمی

 

 نه... -
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 نن و ميگم:كهام صورتم رو خط خطی میاشک

 

 خوام.این خوب شدن رو نمی -

 

ست اما باید اونقدر دووم بيارم قدم فاصلهتا مرگ چند 

كه با این دنيا اتمام حجت كنم و همونطور كه توی 

 هاش زل زدم بهش بگم:چشم

 

 برو! -
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e 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwe
https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwe


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_هشتاد#

 

دونم چند روزه كه دیگه تب ندارم، اما تب نمی

ندیدنش هنوز به جونمه! حتی دیگه كابوس هم 

بينم، در عوض بيداری خودش یه پا كابوسه وقتی نمی

وزنى شدم. یه جور كه اون نيست. انگار دچار بى

مطمئنم قواعد و  عجيب و غریب معلقم توى دنيایى كه

 رو خدایی به نام  رنج نوشته. قانونش

زمستون امسال هم انگار مثل من یه مرگيش هست كه 

اینطور آسمونش چند روزه اعتصاب كرده و نه برف و 

 بارون داره، نه حتى خورشيد...
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توی این چند روز، بار اوليه كه نيال به اتاقم مياد. 

كه این بار به دونستم دكتر شافع ازش خواسته بود می

ن كه ندیدنش بود احترام بذاره. اما امروز انتخاب م

كم باز بود و دیدم كه چطور نگران از وقتی در اتاقم یه

كنه خودم صداش زدم تا بياد از نزدیک دور نگاهم می

 من رو ببينه و خيالش راحت شه.

زنه به دیوار رو به روم و با غم و مهربونى تكيه می

 ميگه:

 

 .ریزید بهم مینستم اینقدونمی  _

 

خواهرم دوستم داشت، اما هيچوقت منو خوب 

 نشناخت.
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فقط تو بودی كه تصميم گرفتی باالخره باهام صادق  _

 باشی.

 

خواد هر كاری كه از دستش دونم مینزدیكم ميشه. می

 برمياد برام بكنه.

 

 نورا مطمئنم روزهاى بهترمون هم مياد. _

 

آهم رو توی گلوم خفه سرم رو پایين انداختم و 

گفت از جنس حریره م كه سيامک میكنم. پوستهمی

خواد زنه. دلم میبدجور نخ كش شده و توی ذوق می

یه پارچه سياه روی روحم بكشم پس بهش نميگم من 

 خوام منتظر هيچ چيزی باشم.دیگه نمی
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انتظار، امتحان صبره و منِ عجول بدجور از هول حليم 

بگم مزه  اعتراف سختيه اگه بخوامتوی دیگ افتادم و 

 اون عجله هنوز بدجور زیر زبونمه...

 

 تو اون روز كجا بودی؟_

 

 كنه.با تعجب نگاهم می

 

 كدوم روز؟ _

 

 روزی كه اون اتفاق واسم افتاد. _
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كنه. متوجه تند نفس كشيدنش ميشم و سكوت می

 لرزه.صداش می

 

 خدا رو شكر اتفاق بدتری واست نيفتاد. _

 

 خندم.میدم نيست كه تلخ خو دست

 

 اتفاق بدتر؟ منظورت مرگه؟ _

 

 كنم.سوالم رو دوباره اما یه طور دیگه تكرار می

 

مامان با بابا قهر بود و رفته بود خونه آقاجون.بابا هم  _

 كه هميشه سر كار بود...
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 ها رو یادمه.این

اما تو كجا بودی نيال؟ چرا من اونقد تنها بودم كه باید 

خرابه؟ اون خرابه واسه یه بچه هفت تم توی اون رفمی

 ساله چرا آبادی بود؟

 چرا باهام دوست نبودی؟ چرا نبودی؟

 

 زنم و با صدای بلند ميگم.هق هق می

 

 تو اون روز كجا بودی نيال؟ _

 

 خواد حرف بزنه.نيال بغضش رو قورت ميده و می

 

 نورا تقصير... -
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 رم.گيسرم رو تكون ميدم و صدام رو پس می

 

تره، آره! دنبال گردن گردنم از مو باریکمن  -

ها رو بندازم بهش! فقط بگو چرا گردم تقصيرمی

 نبودی!

 

سرش رو به نشونه فهميدن تكون ميده، آروم كنارم 

شينه و خم ميشه و مشغول تا كردن یه پاچه می

كنم. به زانوش شلوارش ميشه. گيج و گنگ نگاهش می

رگ و وحشتناك ن زخم بزرسه با دیدن جای اوكه می

افته خواهرم هميشه زانوش رو از همه تازه یادم می

كنه. زخم شبيه یه عقرب بزرگ و وحشتناكه قایم می

هام بندم و دستم رو روی گوشهام رو میچشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای كه دست هم ذارم تا صدای جيغ دو تا دختر بچهمی

ای دوئن رو نشنوم، اما فایدهرو گرفتن و توی خرابه می

تر ميشه و بوی خون ا مدام واضح و واضحداره. صدن

 مياد...

كنيم و دنبال نيال دستم رو محكم گرفته. هر دو گریه می

گردیم كه از اون جهنم بيرون بزنيم. بيشتر یه درِ باز می

شينه. با از اون توان روى پا ایستادن نداره و می

زنم به استخون آویزون از زخم زانوش  وحشت زل می

كنم و مثل نریزی داره. بغلش میه شدت خوكه ب

 ست.هميشه تنها كاری كه ازم بر مياد گریه

 ذاره روی زخم پيشونيم و ميگه:دستش رو می

 

 فرار كردیم نورا...فرار كردیم. _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بار بعد هجده سال زنم. ایندارم توی بغلش زار می

 نوبت منه كه بگم:

 

 فرار كردیم نيال... _

 ود.م پاره بهااما من همه لباس

 ها روی تنم بود.های اونجای دست

ها افتادی و اون بال فرار كردیم اما تو روی تيرآهن

 سرت اومد.

 كنيم.فرار كردیم نيال...هر روز داریم فرار می

 

هامون كه حسابی چند ساعت گذشته و اشک

 صورتمون رو شستن حاال خشک شدن.

 كشه.دست روی موهام می
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چند روزه حمام نرفتی؟ معلومه  شلخته خانم اصال _ 

 پاشو یه دوش بگير.

 

هاش پود كشم بين موهام، هرم و عطر دستدست می

كنه توی هزار تا گره، این تارها شدن. دستم گير می

 بندم و ميگم:هام رو میچشم

 

 خوام شلخته باقی بمونم.می _

 

فهمه، اما از عمد به روی دونم كه منظورم رو میمی

 كنه.حرف رو عوض میو  خودش نمياره
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بابا خيلی نگرانته پاشو امشب شام رو همه با هم  _

 بخوریم. مهمون هم داریم.

 

خوام بپرسم مهمون كيه كنم و میبا تعجب نگاهش می

 كنه.كه سعيد خودش رو توی اتاق پرت می

 

 م!ته! من صاحبخونهمهمون عمه -

 

 زنم.از دیدنش به وجد ميام و صداش می

 

 سعيييد!!! -

 

 كنه و به تقليد از من ميگه:ستش رو به سمتم باز مید
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گچ دیوااار!!! چطوری تو! جل الخالق عينهو آفتاب  -

پرست از دیوار پشت سرت رنگ گرفتی، ماشاال 

 ماشاال!

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _بینز#

 نه_و_هشتاد#

 

 كنه.نيال با تاسف نگاهش می
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ندازه پایين مياد توی آدم عاقل همينطور سرشو می -

 اتاق؟

 

 سعيد حق به جانب خودش رو بين ما جا ميده و ميگه:

 

ننه من به حریم خصوصی اعتقادی نداره، در نتيجه  -

 خونه ما در نداره!

 

 .ميرهنيال از جا بلند ميشه و به سمت در 

 

خوایم ميز رو نورا سریع حاضر شو بيا دیگه می -

 بچينيم.
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 پرسم:با رفتن نيال رو به سعيد می

 

 عمه و سيامک هم اومدن؟ -

 

 كنه.سعيد عاقل اندر سفيه نگاهم می

 

سيامک؟!!! اون خسته فردا قراره یه ساعت بره  -

 كنه.نمایشگاه شایلی كه از االن داره استراحت می

 مامانم هست.ولی آره 

 

 زنم.دستم رو به پيشونيم می

 

 این نمایشگاه آخرش تموم ميشه و من نميرم. -
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 خب مرض! جمع كن خودتو فردا ما هم بریم دیگه. -

 

 

 كنم.چپ چپ نگاهش می

 

خوای لشكركشی كنی ميترا رو با اینطور كه تو می -

 خودت نياری صلوات!!

 

 زنه.هاش فواره میشيطنت از چشم

 

 مندم.القهخودم نيست، به وصل عدست  -
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كنم توی سكوتی كه رنگ دلخوری داره نگاهش می

شينم و همونطور كه بعد بلند ميشم، روبروی آینه می

ندازم بدون هيچ لطافتی برس رو به جون موهام می

 ميگم:

 

 عالیقت رو سر خودت پياده كن نه بقيه! -

 

 كشه:كنه و دستی به سرش میمتعجب نگاهم می

 

 خبرم؟بیلط جدیدی كردم خودم من غ -
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از كشيده شدن موهام زیر لب آخ ميگم و جوابش رو 

نميدم. از جا بلند ميشه، به سمتم مياد و برس رو از 

 كشه.دستم می

 

 جای سالخی كردن خودت بگو چرا همچين شدی؟ -

 

 زنم و ميگم:موهام رو باالی سرم دار می

 

خر دیگه چيزی نمونده كه من ندونم سعيد. نفر آ -

از اول فهميدم. ولی تو كه  بودم اما باالخره

دونستی چرا محض خنده اون اراجيف رو می

تحویلم دادی؟! چرا كاری كردی با خودم فكر كنم 

 هایی به من داره؟؟جدی جدی اون هم یه حس
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كشه از گيره و انگار خجالت مینگاهش رو ازم می

 كشم.میحوصله پوفی دونه. بیچيزهایی كه می

 

ه نيست، خب؟! اما با هم سعيد من حالم اصال خوب -

ها دونم اونی كه بابت اون اتفاقاین حال بدم می

هام نيستن، اون باید خجالت بكشه من و دوروبری

 وحشيان!

ولی االن حرفم چيز دیگه بود. من به خيال حرف تو 

واسه خودم چه چيزهایی كه نبافتم و نساختم، اما ته 

بقيه ازش فقط یه وظيفه بود كه تو هم مثل ها همه اون

 خبر داشتی!

 

 كنه و ميگه:ش رو صاف میبا مكث سينه
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ها رو زدم كاری به چيزهایی كه من وقتی اون حرف -

دونستم نداشتم نورا. دیگه با این همه سال می

خدمت و تجربه یه چيزهایی حاليمه! من فقط 

 دیدم رو بهت گفتم.چيزی كه می

 

جونی لبم اون روزها و حس و حالم لبخند بیاز یادآوری 

روز ازم بپرسن طعم وهم و خيال رو كش مياره. اگه یه 

 و دروغ چيه، ميگم طعم عسله!

 از جا بلند ميشم و سمت كمد ميرم.

 

 خوام لباس عوض كنم.می -
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 زنه.كنه اما قبل از خارج شدن صدام میدر رو باز می

 

 نورا؟ -

 

 .كنم ادامه ميدهنگاهش كه می

 

 من هنوز هم سر حرفم هستم. -

 

های نگران بابا، رفتار پر های عمه، نگاهوش و توصيهغآ

از حمایت دكتر شافع و اینكه مدام سعيد و نيال و نعيما 

م كنن از هر دری باهام حرف بزنن كالفهسعی می

كنه. شبيه یه دور باطل از هركدوم رد ميشم دوباره می

 به بعدی ميرسم.
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 ذاره و ميگه:خورش رو جلوم می دكتر شافع كاسه

 

چند روزه چيزی درست نخوردی ممكنه اذیت شی.  -

 ت بهت اجازه داد بخور.هر چقدر معده

 

كنم و مشغول ميشم كه عمه به حرف زیر لب تشكر می

 مياد.

 

خوره اون ترشی رو از جلو دستش بردارید االن می -

 افته.فشارش می

 

 خنده.سعيد می
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 پنج ساله از تهران طرف نيستی كه!مامان با نورا  -

 

 كنه.با دلسوزی نگاهم میه عم

 

كم سر واال دست كمی هم نداره! هر بار یه -

 چرخونيم یه بالیی به سرش مياد.می

 

گيرم، قاشق رو توی دستم فشار لبم رو محكم گاز می

ميدم و متوجه لرزش دستم ميشم. نيال با غصه نگاهم 

ون نورای نامرئی كه توی كنه و چقدر دلم باز هم هممی

 خواد.وش بود رو میدنيای خودش خ

كنم نيال دستم رو كه به سمت دیس برنج دراز می

 كنه.پيشدستی می
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 بذار من واست بلند كنم سنگينه. -

 

 زنم:با حرص اما آروم غر می

 

 من و تو چه فرقی داریم! -

 

كنم، فقط یه لحظه همه چيز عادیه، دیس رو كه بلند می

با رعشه دستم كه دیس رو به طرز بدی اما بعد 

خوره. كور می ها بهم گرهلرزونه دوباره همه نگاهیم

خواد كمكم كنه اما هنوز چند سعيد نيم خيز ميشه و می

سانت باهام فاصله داره كه انگار دستم از مچ قطع 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ميشه و دیس با صدای بدی وسط ميز فرود مياد و چند 

 تيكه ميشه.

لرزه تكليفم كه روی هوا میهام روی دست بالچشم

و از . اولين نفر دكتر شافع به خودش مياد خشک ميشه

 جاش بلند ميشه.

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نود#

 

 خودت چيزیت نشد؟ -
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توی اون یه لحظه تالقی كنم و بهش نگاه می

 هزارتا حرف رد و بدل ميشه! هامون انگارنگاه

 

كف تراس اتاقم نشستم و به دیوار سردش تكيه دادم 

و زل زدم به آسمون خسيس قرمز. امشب سرما رو تا 

كنم، اما دلم دیگه هيچ هام احساس میمغز استخون

خوام به هيچ گرمایی اميدوار شم خواد. نمیگرمایى نمی

 جوری بغلش كنم كه بسوزم.و 

زنه. بلند پر می شده و مدام پر المپ تراس ضعيف

كنم. نورای بی زنم و خالصش میميشم، كليدش رو می

داشتم و رسيد سنگ برمیتره! كاش زورم مینور واقعی

شكستم تا هيچ نوری امشب های باغ رو هم میالمپ

 نباشه...مثل ماه كه نيست!
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زنه. مدل در زدنش رو بلدم. می بار چندمه كه نعيما در

 گم:بلند میبا صدای 

 

 خوبم داداشی، خوبم! تو رو خدا بذار تنها باشم. _

 

 كم مكث می كنه و آروم ميگه:یه

 

كم بچرخيم؟ دلم خيلی صبح ميای منو ببری باغ یه _

 گرفته!

 

دونم بين همه ما، نعيما شاید تنها كسيه كه تنهایی می

پس این خواسته اصلی و قلبيش رو درست از بر كرده، 

كه خيالش راحت باشه كه صبح رای ایننيست. فقط ب
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تاق من رو به این بهونه بيرون بكشه این رو از ا

 كنم و ميگم:خواد. راحتش میمی

 

 ميام... _

 ميام...

 

هام رو باال اما وقتی ميره یه لحظه با وحشت دست

ودم كنم و از خهام نگاه میميارم، به رعشه انگشت

 پرسم:می

 

 مونم؟؟من زنده می _
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شنوم. نگران از شدن در اصلی باغ رو میی بصدا

كنم نكنه حال بابا دوباره بد ميشم و با خودم فكر می

وزنی شده باشه و دارن ميرن بيمارستان! اما اون بی

زمخت سنگين یه جوری دوباره دامنم رو گرفته كه 

نگران شم و از خودم تونم حتی تونم بلند شم، نمینمی

 .بيشتر و بيشتر بدم مياد..

خواد صبح كه شد، من یه مجسمه یخی باشم با دلم می

یه قلب یخ زده. كاش هوا سردتر شه...چيه این قلب 

كنه، از اون به بعد كه وقتی برای یكی سمفونی اجرا می

 شور و ریتمش شكنجه محضه!هر ضربان بی

بره یا وابم میدونم خبندم و نمیهام رو میچشم

 ای یخی این شكليه!بيدارم. شاید هم یخ زدم و دني
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خبر سراغ زنن؟ یا بیزنه؟ رویاها در میكسی در می

اجازه آدم ميان؟ شاید رویاها با ادبن و مثل كابوس بی

 درن...خوابت رو نمی

مونه. در رو چند م نمیرویای امشب من منتظر اجازه

ميشه. بوی سيگارش رو كنه و وارد ثانيه بعد باز می

 شناسم.خوب می

بدنم كرخت شده به سختی سرك از سرما  كهبا این

كنم. تاریكه، اما توی كشم و داخل اتاق رو نگاه میمی

 هاش رو تشخيص ميدم.تاریكی شونه

 آخ توهم شيرین من...

 

 زنم.چند قدم جلو مياد و لبخند می
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 دیدم درنا...چرا زودتر خوابت رو نمی _

 

ش هاش خاكيه. روی یكی از زانوهاوتر مياد،  كفشجل

و كه شينه و حاال یه نفس فاصله داریم. دستم رمی

صدا بلند ميشه و لرزم. بیگيره یه طور خواستنی میمی

داره، گرده توی اتاقم. از روی تخت یه پتو برمیبرمی

 شينه.ندازه و كنارم میهام میسمتم مياد، دور شونه

 

گير درت رو سرپا كنی، خودت زمينخواستی برامی -

 شدی؟!

 

خش رو توی همون تاریک و روشن نوازش نيمر نگاهم

 كنه و ميگم:می
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ها سير همه كه مثل تو درنا نيستن، توی آسمون -

 كنن.نمی

 

 كنه و دستش رو بهش تكيه ميده.یه زانوش رو خم می

 

 رفتی!تو هم همچين روی زمين راه نمی -

 

 و تكون ميدم.كنم پاهام رو دراز می

 

 د.اما باالخره پاهام به زمين رسي -

 

 سر تكون ميده.
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 كنی.عادت می -

 

 زنه.ای به پام میو با پاش ضربه

 

 جمع كن پاهاتو. واسه قشنگی پتو نياوردم. -

 

ترسم بهش دست بزنم و مثل یه طلسم باطل شه. می

دم و با حسرت و بغض سرم رو به دیوار تكيه می

 پرسم:كنم مینگاهش میهمونطور كه خيره 

 

 بيدار بشم تو ميری؟ -
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كنه. عميق، پر از حرف و البته نگاهم میخره باال

 دلسوزی.

 

 كنم.ای، راحت بخواب. خودم بيدارت میخسته -

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 یک_و_نود#
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نشستم. خورشيد  كنار یه دریاچه آروم و كوچيک

باره. آب دریاچه اینقدر اما بارون هم میتابه اما می

بينم. یكم اون ها رو توش میزالله كه رقص ماهی

دوام سمتش و وقتی ها یه تابه. میتر بين درختطرف

كوبم كه می سوار ميشم پاهام رو یه جور روی زمين

الی گيرم و زیر پام خباالتر ميره. اوج می تاب هی باال و

ترسم اما این ترس رو دوست دارم. تاب تا ميشه. می

هام ميون اوج گرفته و صدای قهقهه باالی دریاچه

پيچه. چقدر غریبه این صدا! های دریایی میصدای مرغ

 انگار هيچوقت تا به حال بلند نخندیدم. اینقدر اوج 

بينم. توی دلم خالی ميشه از نمی گيرم كه زمين رومی

برم ازش. یهو اینقدر سرمست گار لذت میترس، اما ان

خواد به دریا بزنه. آره! یميشم كه دیوونه ميشم! دلم م

هام رو خوام دل به دریا زدن رو امتحان كنم. دستمی

هام رو كنم. چشمگرفته رها میكه محكم طناب تاب رو
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كنم كه چند ثانيه بعد وسط به این فكر می م وبندمی

رقصم. همين كه توی آب میها آب دارم با ماهی

ی دریاچه هام باز ميشه، اما نه توافتم یهو چشممی

 های درنا!ماهی ها...توی چشم

به  توی تراس تاریک رو به روم كف زمين نشسته و

ها تكيه داده و سيگارش گوشه لبشه. چه نرده

خوشبختم امشب كه از یه رویا بيدار ميشم توی یه 

 تر...رویای قشنگ

هاش رو ميده، چيدم بوی دستدورم پي پتویی كه

 همون بوی بكر كه هيچ عطر صنعتی بهش ننشسته.

 پرسه:های تنگ شده میبا چشم كنه ونگاهم می

 

 بوی سيگار بيدارت كرد؟_
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 كنم.عشق به سيگارش نگاه می با ولع و

 

 وی سيگارت خوبه.ب _

 

 كنه و ميگه:نگاه می با تعجب سيگارش رو

 

 ال!ب ندیدی تا حاپس سيگار خو _

 

كنم. چقد این رویا تماشایيه! ای خوب نگاهش می

جيكم با این تيشرت كاش بيدار نشم! ای كاش سياه

جين ساده تا هميشه توی رویام بمونه.  خاكستری و

ش بندازم و كاش بتونم توی همين تراس اتاقم گير

 مال من باشه این درنا...
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باره با تعجب خندم كه دوگيره و بلند میم میخنده

 كنه.نگاهم می

 م بند نمياد ميگم:همونطور كه خنده

 

 ببخشيد دست خودم نيست! _

 اگه بدونی چيا تو سرمه!

 های تراسم بلندتر بود.كنم كاش نردهدارم فكر می

پرواز كنی. همينجا تونستی شدی نمیاونوقت اسير می

 موندی.می

 

یه این بار دومه كه بعد از اون شب مهمونی طرح 

 بينم.هاش میلبخند كمرنگ روی لب
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 آخه؟ دارهكی بچه كالغ رو توی قفس نگه می _

 

خوام بگم تو خوام دعواش كنم، میناراحت ميشم. می

درنای منی اینطوری نگو! نگو كه توی رویام هم 

 متوهمم!

 بغض ميگم:با 

 

 گم شدم توی خيال و واقعيت درنا! _

رو شبيه پسر زن بابام كنم چرا باید درنام دارم فكر می

 نكنه دكتر شافع پسر نداره و همش خيال ببينم؟ اصال

 خودم باشه؟

 

 كنه و ميگه:سرش رو نزدیكم می
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ها خيال ببين! بيا یه فرمول ساده یادت بدم. رویا و _

 خوشگلن!  

 سياه و زشته؟ رویایی كچل و آخه كدوم

 

این بار تاب نميارم بيشتر از این در حق درنام 

كشم روی موهای كوتاه معرفت باشه. دست میبی

دونم خواد خودش رو عقب بكشه، اما نمی. میكوتاهش

 متوقف ميشه. با بغض ميگم: چرا یهو

  

 كنی؟موهات پر پشته! چرا اینقد كوتاهشون می _
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كشه و با یه لحن وی موهاش میخودش هم دست ر

 معصومانه ميگه:

 

 م! سخته موی بلند.من شلخته _

 

لحظه به چشمم ميشه یه پسربچه مظلوم. صورتش  هی

 رو بين دستام فشار ميدم و با دلسوزی ميگم:

 

هات اینقد زالله؟ چرا اینقد دوست تو چرا چشم -

 ای مات غمگين رو...دارم این قهوه

 

خارونه و با یه مكث نسبتا گوشه سرش رو كمی می

 پرسه:طوالنی گنگ می
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 باالخره زالله یا مات؟ -

 

 خندم.ذارم و میجالت روی صورتم میو با خدستم ر

 

ست...هر وقت دونم...شبيه چایی كهنه و تازهنمی -

 یه جور!

 

سرش رو كمی تكون ميده و انگار مشغول حل یه 

به معادله چند مجهولی ميشه كه نگاهش خيره ميشه 

هام رو كنم، دستیه گوشه. از فرصت استفاده می

دیدم زیر چونه میشبيه وقتایی كه توی بچگی كارتون 

كنم. همه چيز مثل همون زنم و تماشاش میمی
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ست. دارم بی شيله و پيله های بچگی زالل وساعت

كم بلند ميشه، از جيب عقبش كنم كه یهتماشاش می

 گيره.یه فلش بيرون مياره و جلوم می

 كنم.با تعجب نگاهش می

 

 این چيه؟ _

 

 داداشت. بده _

 

 با ترس ميگم:

 

 ميشه. شم همه چی تمومبيدار اگه  _
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كنه، فلش رو كف دستم ست كه اخم میمعلومه كالفه

 بنده.ذاره و محكم مشتم رو میمی

 

 تو واقعا توهمِ توهم داری؟_

و هم در ها ردختر! تو دیوونه نيستی! پس ادای دیوونه

 نيار.

 

 كنم.این لحظه عجز رو توی كل وجودم حس می

 

 ی نيستی.دكتر بهم گفت تو واقع _

 

زنه، سر جاش تكيه ميده پک محكمی به سيگارش می

 و با نيشخند ميگه:
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 ش كمه.چون خودش یه تخته _

 

 دلخور ميگم:

 

اینطوری كه ميگی دیوونه نيستم ميدونم واسه اینه  _

 سوزه. اما به حميد اینطوری نگو.میكه دلت برام 

 

از  این اولين باره توی كل زندگيم یه نگاه مهربون خالی

بينم و همين نگاه باعث ميشه ترحم به خودم می

 داقت كالمش واسم هزار برابر شه.ص

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_نود#

 

 سوزه.من دلم واست نمی _

 

یادمه  بعدش بابلی رو دیدم توی اون سفر شمال كه

های برنج هنوز تازه بودن و مرزها خيس و زمين

گلی...پيشاپيش دعوای مامان رو به جون خریدم و پای 

برهنه روی مرزها راه رفتم. سردی آب زیرپام و 

سرم یه رنگين كمون ساختن ازم. از خورشيد باالی 

اون به بعد عاشق راه رفتن روی مرز شدم. اما حاال كه 
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خورم از این عشق وی مرز رویا و دنيا تاب میر

 ترسيدم.

اینكه كسی دلش واسم نسوزه رویاست! اما هرم 

 سوزونتم...دنيایی كه شبيه جهنمه می

 چكه.لرزه و اشكم میلبام می

 

ا خواستی واسه نعيما آهنک پس چرا اومدی؟ چر _

 بسازی. اگه این ترحم نيست پس چيه؟؟

 

صورتم زل زده. اشكم رو  دونم چرا اینطوری بهنمی

 كنم و ميگم:پاك می

 

 تو واقعی هستی؟ -
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پرستيژ اما خاص از قيد و بیدستش رو یه جور بی

كشه و نفسش رو فوت پایين به باال روی صورتش می

 كنه.می

 

ها رو شنيدن! اما حرف زدن بلدم، نه آدمببين من نه  _

ر دوبار ناخواسته تورو شنيدم. یه بار شب مراسم، كنا

كردی. باغچه وقتی راجب داداشت با دكی صحبت می

تلفنش  یه بارم اون  روز صبح كه افسانه یادش رفت

هات رو شنيدم. همونا كه رو قطع كنه و من حرف

رش خيلی گفتی غم برادر واسه خواهداشتی بهش می

 سخته و اینا...

 

 گيره:كنه و سيگارش رو سمتم میمكث می
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م! تو دیوونه نيستی كه من روی اسم خواهر حساس _

لم واست بسوزه، اما كاری به اونش ندارم. مهم اینه د

 تو خواهر خوبی هستی.

 

با تردید اما سرشار از شوق ناشی از تعریفش نگاهش 

 كنم.می

 

 همين؟! -

 

ه انگار یه لحظه برای حالجی سوالم كنگيج نگاهم می

خوام برای خواد و صد برابر اون من زمان میوقت می
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همه مكث قبل هر جوابش كه انقدر چرایی اینكشف 

 عجيبه. باالخره ساده جواب ميده.

 

 همين! كه كم هم نيست. -

 

و دوباره سيگارش رو باالتر مياره. با شک به سيگار 

 كنم.نگاه می

 

 بلد نيستم. من...من...خوب _

 

 گيری.یاد می -
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برم كه لحظه آخر سيگار رو به دستم رو به سمتش می

 زنه.گردونه و بشكن میش برمیگوشه لب خود

 

 این آشغاله بذار یه چيزی بدم خوشت بياد. -

 

و توی جعبه سيگارش مشغول گشتن ميشه. با تعجب 

 كنم.و ترس نگاهش می

 

 معتاد دود كردن نشم یهو! -

 

 ندازه.نگاهی سمتم مینيم 
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تو همين االنشم معتاد دود كردن مغزتی...بگير  -

 اینو.

 

ذارم. گيرم و روی لبم میمی سيگار جدید رو از دستش

 گيره و ميگه:فندك رو زیر نخ می

 

 حاال یه پک بزن. -

 

كنم كه مثل یه معلم سختگير نگاهم به حرفش عمل می

 كنه.می

 

 اصال دودش به زبون كوچيكت رسيد؟ -

 بكش بره تو دیگه!
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 كنم.مستاصل نگاهش می

 

 گيره!م میسرفه -

 

 يگه:كنه و مسيگارش رو روی نرده خاموش می

 

كپسولشو بتركون طعمش عوض شه بيشتر  -

 خوشت مياد.

 

 كنم.به دوروبرم نگاه می

 

 كپسول؟ كپسول ندادی بهم كه! -
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ش رو كنترل كنه و هاش رو بهم فشار ميده تا خندهلب

 فيلتر سيگار دو تا نقطه رنگی نشونم ميده.روی 

 

 اینا رو فشار بده. -

 

ی تق با تعجب این كار رو انجام ميدم كه با صدا

ار دیگه سيگار كنم و یه بزده نگاهش میكوتاهی بهت

ذارم. همزمان با پک بعدی و طعم یخ و رو روی لبم می

هام گرد ميشه و با پيچه چشمم مینعنایی كه توی ریه

 كنم.گاهش میذوق ن

 ندازه.ابروشو باال می
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 بينی چه خوبه؟!می -

 

زده نگاهش حيرتسرم رو به دیوار تكيه ميدم و 

 كنم.می

 

 چرا همه ميگن این بده؟ -

 

 ندازه.شونه باال می

 

زنن. ميگن سوزوندن این بده همه حرف زیاد می -

زنن اشكالی ولی وقتی با زبونشون هم رو آتيش می

این گنده اما بوی گند زندگی رو نداره...ميگن بوی 

 كه انقد اسيرشن حاليشون نميشه.
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با جمله آخرش جوری سریع سرم رو به سمتش 

و روی گيره. دستم رچرخونم كه گردنم درد میمی

هام جمع ميشه از گردنم فشار ميدم و اشک توی چشم

 پيچه...درد صدایی كه توی گوشم می

 

 د...از زنی كه بوی سيگار ميده بدم ميا"

...بذار من قبول كنم عقيده و تعصبم درست و كامل 

نيست، اما تو هم در عوض قول بدی دیگه به این 

 "لب نزنی! قبوله نورا؟ كوفتی

 

گيرم و زمزمه های لرزون سمتش میسيگار رو با دست

 كنم.می
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 ای بسوزونم.خوام چيز دیگهمن سوختم...نمی -

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_نود#

 

های تراس تكيه زدیم و كنار هم نشستيم، به نرده

 تاریكی اتاق شده نقطه مشترك نگاهمون...
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زه و سوسيگاری كه پسش دادم بين انگشتاش می

 نورش كم كم توی شب گم ميشه، اما صداش و

سوالش درست حكم منور وسط ميدون جنگ رو داره و 

یهو برای چند ثانيه همه جا روشن ميشه وقتی 

 رسه:پمی

 

 كی تو رو سوزونده؟ -

 

همه عمرم یاد گرفتم وقتی حالم بده یا وقتی دلم چيزی 

 م. اما اینی كهخواد زبونم بشه دشمن قلب بيچارهمی

رو به روم نشسته درنامه! درنایی كه حاال همه باورم 

ترین رویای واقعی دنياست! واسه همين اینه قشنگ

 ميگه: زبونم رام قلبم ميشه و
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 ترافی كنم.ام یه اعخومن می -

 

كنه متعجب سرش رو كه یه طور عجيب سمتم خم می

كنم كنم و به ناچار من هم سرم رو خم مینگاهش می

هتر ببينم. بعد از چند لحظه خيلی عادی تا صورتش رو ب

 پرسه:می

 

 چی؟! -

 

 پرسم:كنم و میسردرگم نگاهش می

 

 چرا یهو اینطوری شدی؟! -
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 :شينه و ميگهتر میكمی صاف

 

زدی...سرم رو آوردم جلو درست آروم حرف می -

 بشنوم.

 

 ابروهام باال دویدن.

 

 نه به خدا آروم حرف نزدم! _

 

 زنه.بعدیش رو آتيش میحوصله سيگار بی

 

 اعترافت چيه؟ -
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پيچم و همونطور كه سرم پتو رو بيشتر دور خودم می

 كنم.ذارم نگاهش میرو روی زانوهام می

 

نا ميشه دونستم یه روزی دریكنم اگه ماعتراف می -

رسيدم كردم اصال نمیگوش شنوام از ذوق دق می

 به اینجا!

 نه؟! ش خبر ندارهپس خوبه كه آدم از آینده

 

صدا و گذرا ميشه زینت صورتش و یه مكث یه خنده بی

ای ميشه موسيقی سكوتمون و دوباره تكرار چندثانيه

 كنه:می

 

 وزونده؟فكر نكن حواسم نبود...كی تو رو س -
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 كنم:نااميد زمزمه می

 

 نميشه جواب ندم و فرار كنم؟ -

 

ست چشمش رو همونطور كه به یه نقطه نامعلوم خيره

بينم. كنه و منقبض شدن فكش رو میریز میچند ثانيه 

حالتش شبيه یه جور خوددرگيریه، اما اجازه كنكاش 

 كنم وقتی كه جواب ميده.پيدا نمی

 

 نه! -

 

 بندم.و میهام ربا خستگی چشم
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 دل یكی واسم سوخت. از دلسوزی اون سوختم. -

 

از جاش بلند ميشه، به چهارچوب تكيه ميده و مستقيم 

 كنه.مینگاهم 

 

 دوست داشتی جای سوختن، بره؟ -

 

 كنه.كنم كه حرفش رو كامل میسوالی نگاهش می

 

 دلش رو ميگم. دلش بره؟ -
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گيرم، نگاهم ازش فراری زده لبم رو گاز میخجالت

 ميشه و شاكی ميشم.

 

 چه ربطی داره!!!-

 

 

مثل یه پسربچه خنگ دستش رو پشت گردنش 

 كشه.می

 

ه رو دور سرت همين ميشه دیگه! چرا لقم -

 چرخونی؟می
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 شينه.كنم. كه چهار زانو جلوم میبا حرص نگاهش می

 

فهمم این كجاش بده كه یه نفر به من فقط نمی -

 فكرت بوده...

 

 پرم.میبا دلخوری بين حرفش 

 

ش یه حسی خيلی بده یه نفر محض كار و وظيفه -

 به جونت بندازه كه بعدش از خودت بدت بياد!

 

هام رو تجزیه تحليل زنه بهم و انگار داره حرفمیزل 

كنه یه جواب كنه. اما برعكس زمانی كه صرف میمی

 كوتاه نصيبم ميشه.
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 فهمم.من كه نمی -

 

 كنم.دستم رو توی موهام فرو می

 

 دیگه چطوری بگم!!! نم -

 

كشه روی ش درهم ميشه و القيد دست میچهره

 سرش.

 

لمه بگو هوایی زنی دیگه! یه كخب سخت حرف می -

 شدی اما اون نشد...
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خوام یه جواب دندونام رو روی هم فشار ميدم و می

بينم كوبنده بهش بدم كه توی یه لحظه چيزی كه می

 كنه.هام رو گرد میچشم

 

 به تاست؟!!جورابات تا  -

 

ای كنه و با همون مكث چند ثانيهبه پاهاش نگاه می

 ميگه:

 

 نه! -

 

 چرا هست! -
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 كنه و جواب ميده.دقت یه بار دیگه وارسی میبا اخم و 

 

 ان دیگه!مشكی -

 

 زنم تا با اطمينان بيشتری بتونم بگم:چند بار پلک می

 

 ماركشونو ببين فرق داره!!! -

 

زنه افتادن رو پا میكالفه كفش هاش كه گوشه تراس 

 كنه.میو غرغر 

 

 من چی ميگم تو چی ميگی. -
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 ز پر زدنش...ترسم، از دلخوریش، از رفتنش، امی

 

 خب تو چی ميگی؟ -

 

خواهش صدام كارسازه كه دوباره سرجاش آروم 

 گيره.می

 

ميگم شاید واقعا یه جایی یه خبریه كه انقد واست  -

 مایه گذاشته.

 

 سرم رو با شدت تكون ميدم.
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ها به خودم زدم تا من خودم انقد از این حرف -

قانع كنم! اما تهش حرف نيال درسته كه  خودمو

 اون همينه.شغلميگه 

 

 حاال با نيشخندش به چشمم یه پسربچه شيطونه.

 

 قشنگ!شغلش دلبریه؟! لعنتی جذاب مو -

 های باكالسی دارن!چه شغل مردم

 

م رو به پيچ گيره. اما این خنده و ذوقی كه دلخندم می

داره، دردی كه به صورتم ندازه حاال دیگه درد تاب می

 كنه.جمع میشينه و لبخند اون رو هم می
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 دوستم نداره. -

 

حاال جلوم درنا نشسته، با همون نت های طوالنی و 

 غمگين ویولن...

 

 خوایش؟پس چرا می -

t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwhttps://

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_نود#
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 زنم.قورت ميدم و لبخند میبغضم رو 

 

ها نمياد! خب من دوستش به تو این حساب كتاب -

 دارم!

 

 فهمم تكون ميده.سرش رو جوری كه معنيش رو نمی

 

كنی دیگه دردت پس اگه تو حساب كتاب نمی -

 چيه؟

 

 كنم.خودم باز میفه از دور پتو رو كال

 

 ترسم.دونم...مینمی -
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 جوابم رو ميده.ترین جمله باز هم با ساده

 

آره خب دوست داشتن ترسناكه دوست داشتن  -

 همه چی...ولی خب تهش چی؟

 فوقش با مخ ميای پایين دیگه.

 

 كنم.گيج نگاهش می

 

 یعنی ميگی من چيكار كنم؟ -

از اول نبوده!  رفته!! یه جور پيداش نيست كه انگار

 همينقد ساده!
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 ندازه.كشه و شونه باال میای میخميازه

 

یارو یه جاهایی واقعا بابات بوده  رسما بزرگت بابا  -

كرده...اصال این به درك! تو از این خط قرمزای 

خورن خبر كاری و سوگند موگندایی كه اینا می

 نداری؟؟

 

 كنم.با كنجكاوی نگاهش می

 

 چی؟! -

 

 دامه ميده.كنه و بعد اكمی فكر می
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دونم....كال حرفم اینه شاید این بابا منم دقيق نمی -

تونه زبون باز كنه! وگرنه تا دردیشه كه نمی یه

اونجا كه من اون شب دیدم خوب متكلم وحده 

 بود!

 

 زنم به دهنش.اميدوار زل می

 

 یعنی تو ميگی اونم... -

 

 ذاره.دستش رو باال مياره و روی دهنم می

 

توی دهن من. من هر چی گفتم همونو  نذارحرف  -

 بگير برو جلو...
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 زنم.گيرم و دستش رو كنار میمیمچش رو 

 

خب هر چی نباشه تو هم مردی! یه چيزایی باید  -

 حس كنی!

 

هاش توی یه كشه و چشمدستش رو آروم پس می

 ثانيه ميشه دو تا فنجون چای كهنه دم و كدر.

 

 من هيچی نيستم! -

at/WFc94VVG2P3jHGwhttps://t.me/joinch

e 
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_نود#

 

هام ها و دقيقهاالن دقيقا چهل و نه ساعته كه ساعت

 افتاده روی یه دور تكراری

 مرهمم كه االن نيست وغم دوری از طبيب و دلتنگی و

های آخر درنا و رسم به جملههم هر بار می آخرش

 كنم:شون میزمزمه

 

اگه چيزی توی زندگيت ارزش زنده بودن داره، "

 "شده بمير تا زنده بمونی!واسش
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خواستم به عشق بودنش زندگی كردن رو از منی كه می

ميرم! واسه عطر سر بگيرم حاال دارم واسش می

 تر وميقهربار ع كرواتش كه داره كم ميشه و

كشم كمتر سهمم ميشه، واسه جای می وارتر بودیوانه

ای كه شب مهمونی به خيال ليش اون اون نقطهخا

این  های بچگيم وخودم بار اول دیدمش، واسه خاطره

 روزهام...

 انصاف، بيست سال نبودن وكاش یكی بهش بگه بی

نبود كه حاال دوباره داغ نبودنت رو روی  دلتنگيت بس

 لم گذاشتی؟د

 كنم كه حكم رفتن وبعد دوباره خودم رو لعنت می

 ن بهش داده بودم.نبود
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دونم این دو ماه برای این كنارم بود كه پرونده حاال می

ناتموم بيست سال پيشش رو كه هيچ دكتری نتونست 

ببنده تكميل كنه. اومده بود یادم بياره زخمم هر چقدر 

م كشيدن همه آینده عميق و عفونی، اما ارزش به گند

مامان  ودونم هر بار كه بابا رو نداره. حاال خوب می

 شدم ومن چقدر دلخور می كردن برم دكتر واصرار می

اون چند بار هم كه راضی شدم برم، چقدر بيشتر 

شدن برای این بود كه من تصميم نگران و نااميد می

مود زخمم رو برای هميشه پنهون نگه دارم و وان داشتم

به فراموشی كنم و بعد اینقدر توی ناخودآگاهم عذاب 

 م كم فرسوده شم و از پا در بيام...بكشم كه ك

باز هم بين كمدهای پر شده از دردم قایم شدم، اما 

این بار هيچكس نتونست بياد دنبالم و من رو از 

 بينشون بيرون بكشه...
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های از بچگی تا امروزم واسم مبهم كابوس قصه تلخ و

 حاال وضوح پيدا كردن.

از تنهایی ای مثل من ممكنه دونم هر بچهحاال خوب می

ای پناه ببره تا اختالف والدینش به هر خرابه سردی و و

شاید یه دوست مهربون، هرچند خيالی، مثل بابلی 

هاش تنهایی ها وداشته باشه كه پناه همه اون تنش

 باشه.

خيال اون بچه  اما شاید موجودات دنيای واقعی، دزد

ز حيوانيشون، حتی به بدن یه به خاطر غرای بشن و

 گناه هم رحم نكنن...دختر بچه بی

كه با سر اون چند تا كارگر توی اون چند دقيقه، با این

رسيدن نيال نتونستن به هدف كثيفشون برسن، اما 

كاری با روح من كردن كه مطمئنم تا ابد فراموشم 

 نميشه...
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 پرسم:نم كه میدر بيخيالی بز خوام بهاما می

 

 پس به من تجاوز نشده. -

 

كنم و ن روح رو هربار با این كلمه حس میدرد شكست

ندازم تا از خودم جداش كنم. به هر چيزی چنگ می

 كشه و ميگه:نيال اما آهی می

 

حتی یه لمس كوچيک هم كه باب ميل آدم نباشه  -

و  تجاوز و تعرضه نورا. پسربچه و دختربچه و پير

جوون هم نداره. اما تا وقتی برای اكثریت جا نيفته 

ه یه مرد هم ميشه از طرف یه زن، یا حتی كه مثال ب

به یه زن از طرف شوهرش تجاوز بشه، خيلی راه 

 باقيه...خيلی! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

كنم و سرم رو پایين اشارپم رو دورم محكم می

كنه گيره و مجبورم میندازم كه بازوم رو میمی

 نگاهش كنم.

 

نم یادت بمونه، قربانی هيچوقت مقصر نيست! یا -

رای دست درازی به حریم هيچوقت! هيچ دليلی ب

 هيچ آدمی موجه نيست.

تو مقصر نبودی كه اون اتفاق برات افتاد، اما از االن به 

 بعد اگه سعی نكنی خوب شی مقصری.

 

شينم یادم مياد نيال ميره و همونطور كه روی پله می

كردن م از اون اتفاق سوال میوقتی پليس و درمانگر

 لی بود و بابا ومن فقط تنها اسمی كه بلد بودم باب
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ها دنبال پيرمرد كاله سبزی بودن كه یه پليس تا مدت

اینقد این رو تكرار كرده  دختر بچه رو فریب داده بود و

بودن كه منم باورم شده بود بابلی عزیزم، ریيس اون 

رسيدم! از اون به بعد تآدم بدها بوده و چقدر ازش می

ستم داشتن ترسيدم! از اونایی كه بيشتر دواز همه می

ترسيدم! آخه من و دوستشون داشتم هزار برابر می و

حاال دوست  بابلی همدیگه رو خيلی دوست داشتيم و

 ترین حس دنيا بود...داشتن واسم ترسناك

دونم اونی كه یه روزنه نور شد توی اون دنيای حاال می

ها، و تنها كسی كه كشف كرد ناك دوست داشتنترس

خياليم بوده، همون جوون رعنای رفيق بابلی دوست 

ها دانشجوی سال م بود كه از قضا اون سالپسر عمه

 آخر دكترای روانپزشكی بود.
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بار اول كه دیدمش روی تخت بيمارستان بودم و 

ها روی دیوار ای كه از برگ درختهدف سایهچشمم بی

 كرد.د رو دنبال میافتامی

توی بينيم بين اون همه بوی الكل، یه عطر خاص 

های پيچيد و نگاهم رو به سمتش كشوند. چشم

مشكيش برق ميزد و مهربون بود، اما برعكس همه 

 كرد.خواست مدام بغلم كنه و گریه نمینمی

هاش هيچ ربطی به اتفاقی كه مدام ها و حرفسوال

مد و چيزی یادم نميوكردن ش ازم سوال میدرباره

اون مروارید نداشت و همين برای من ارزش داشت. 

 سياه گنج من بود!

آخر اون روز باز هم مثل اولش با فاصله ازم نشسته بود 

هایی كه پيچيد و سایههامون بهم میاما صدای خنده

 كردیم بهم نزدیک بود.روی دیوار درست می
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 حميدجونی؟ -

 

 كرد جواب داد.چک می همونطور كه اجمالی سرمم رو

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_نود#

 

 بله؟ -
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 با دقت نگاهش كردم و پرسيدم:

 

 خوای بری؟می -

 

 نگاهی به ساعتش انداخت و لبخند زد.

 

 ام؟بله. كاری داری باه -

 

و هام گرفتم با تردید گوشه آستينش رو با نوك انگشت

 گفتم:

 

 زود برگرد، من تنهام. -
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 كمی به سمتم خم شد و گفت:

 

ت پيشتن و خيلی هم شما تنها نيستی، خانواده -

 دوستت دارن...

 

 لجوج تكرار كردم:

 

 زود برگرد. -

 

 تمومش رو كنار گذاشت و با اطمينان گفت:حرف نيمه

 

 حتما! -
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 كم رو به سمتش گرفتم:كوچي انگشت

 

 قول ميدی؟ -

 

 باال پرید و به انگشتم نگاه كرد.ابروهاش كمی 

 

 قول ميدم. -

 

انگشتم رو با تاكيد باالتر آوردم كه با چند لحظه مكث 

انگشتت كوچيكش رو به انگشتم گره زد. حس عجيبی 

بود، شاید مثل حس نوزادی كه برای بار اول دست 

نداره تا بگه این چه حس  گيره اما زبونكسی رو می

 نابيه...
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ندم بود كه از بيمارستان مرخص دونستم روز چنمی

شدم. اما دیدن مامانی كه هر بار با نگاه كردن بهم هق 

خواست صدام كنه بغض هق ميزد، بابایی كه هربار می

كرد یا حتی سيامكی كه حتی لبخندش ترحم بود می

 داد.اصال حس خوبی بهم نمی

 شين متوقف شدم و گفتم:دمی به ماتوی چند ق

 

 نميام...من  -

 

 بابا متعجب نگاهم كرد.

 

 باباجان نعيما و نيال منتظرتن. -
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كرد هاش رو پاك میمامان كه با دستمالی مدام اشک

 سمتم اومد.

 

 خوای اصال اول بریم پارك؟نوراجان می -

 

افتاد. با ها به جونم میمحبت استرس بدی از این

طرفين تكون دادم و خالف جهتشون شدت سرم رو به 

توی مسير ساختمون بيمارستان دویدم. با صدای 

مامانم كه شاكی بابام رو صدا ميزد به عقب نگاه كردم 

و دیدم كه دارن دنبالم ميان. هيچ دركی از حال و هدفم 

كردم سرعتم نداشتن فقط همونطور كه نگاهشون می

م و برای رو بيشتر كردم كه با شدت به مانعی برخورد

 نيفتادن بهش چنگ زدم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سرم رو باال آوردم و با دیدن حميد شاید برای بار اول 

ها شک كردم. خودم رو پشتش به بال داشتن فرشته

 قایم كردم و با التماس گفتم:

 

 نذار منو ببرن خونه! -

 

مامان و بابا حاال ایستاده بودن و سيامک به سمتمون 

 گفت:ميومد. حميد روی پا كنارم نشست و 

 

ت خوب شده باید دختر قشنگ خب االن كه حال -

 بری خونه.

 

 با اضطراب پام رو زمين كوبيدم.
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خوام برم! منو ببر بيمارستان، تو هم اونجایی نمی -

 دیگه مواظبمی.

 

 گلسرم رو مرتب كرد و گفت:

 

 خب بری خونه هم من ميام پيشت! -

 

 هام كم كم تنگ شد.بغضم تركيد و نفس

 

 !نذار منو ببرن!! -
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كرد و سرش رو به هام رو پاك با كف دست اشک

 نشونه تایيد تكون داد.

 

 كنم...باشه ببينم چيكار می -

 

 و با تحكم ادامه داد.

 

 اما تو اول آروم باش! -

 

با نهایت حرف شنوی بغضم رو قورت دادم و منتظر 

نگاهش كردم كه چطور صاف ایستاد و مشغول صحبت 

 ده بود.با سيامكی شد كه حاال بهمون رسي
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 .بذارید بياد خونه من -

 

 سيامک حيرت زده نگاهش رو بينمون چرخوند و گفت:

 

 ها!پسر یه چيزیت ميشه -

 

 و سمت من چرخيد.

 

 دختر گل بيا بریم همه منتظر تو هستن. -

 

 حرفش استرسم رو چند برابر كرد و با وحشت ناليدم:

 

 همه كيه؟؟؟؟ -
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تر حميد كالفه دست سيامک رو گرفت و كمی اونطرف

 كشوند.

شنيدم فقط چند دقيقه هاشون رو نمیحرفحاال دیگه 

بعد كه به چشمم یه عمر بود سيامک دستی به 

پيشونيش كشيد و در حالی كه سمت پدر و مادرم 

 گشت با تاكيد گفت:برمی

 

 فقط چند ساعت حميد! -

 

حميد دست به كمر زد، سری تكون داد و دوباره سمتم 

 برگشت.
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ید قبول ن باپدر و مادرت گرفت االن هر تصميمی كه -

 كنی چون من تالشم رو كردم باشه؟

 

لبم رو گاز گرفتم و  آروم ابروهام رو به عالمت منفی 

باال انداختم كه با جدیت نگاهم كرد. از نفوذ نگاهش به 

ش گذاشتم. خودش پناه بردم و سرم رو روی شونه

ای كه به صداش گره نفس عميقی كشيد و با خنده

ش رو باال كنه شونه تونست پنهونشود و نمیخورده ب

 انداخت تا سرم رو بردارم.

 

 سوسه نيا بچه! -

 

 مشكوك و با اخم نگاهش كردم و پرسيدم:
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 سوسه چيه؟ -

 

هامم با یه تركيب از اخم و لبخند كه توی عالم بچگی

 دونستم قشنگه زل زد بهم.می

 

همونی كه نباید واسه من بيای چون دستت رو  -

 ظم!نخونده حف

 

برگشتن سيامک نصفه موند و هر دو زل حرفمون با 

 زدیم بهش.
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سيامک دستش رو به سمتم آورد تا طبق عادت 

هميشگی نوازشم كنه كه با تک سرفه حميد متوقف شد 

 و آهی كشيد.

 

 تا غروب برش گردون. -

 

ای به شونه حميد پيروزمندانه و با سپاسگزاری ضربه

 سيامک زد و به من نگاه كرد.

 

 م؟بری -

 

دونستم هر جایی كه حميد كجا، اما میدونستم نمی

 باشه و یه نور برای سایه بازی، برای من بهشته!
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 با شوق جواب دادم:

 

 بریم!!! -

 

 با دست به سمت ماشينی اشاره كرد و گفت:

 

 پس بپر تو ماشين. -

 خوای از مامان و بابات تشكر كنی؟اما قبلش نمی

 

م ه دستی تكون دادبا درموندگی نگاهش كردم، با اكرا

 و بلند گفتم:

 

 مرسی! -
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 قراری رو به حميد گفتم:و با بی

 

 بریم دیگه! -

 

حميد سویيچ رو توی دستش چرخوند كه سيامک 

 گفت:

 

 فقط چند ساعت! -

 

دونم اون روز نفهميدم منظور سيامک چی بود، اما می

من، نه فقط چند ساعت كوتاه، كه تا روز بعد هم 

 بودم.ه نجاتم مهمون چهاردیواری فرشت
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https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P 

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هفت_و_نود#

 

كم بوسه، از روی تاب بلند ميشه و یهم رو مینيال گونه

 تابم ميده و ميگه:

 

 كم خرید؟حال داری عصر بریم یه -
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 تر شدن حالم مطمئن نيست ووز از بهكنم هنفكر می

 خواد حال و هوام رو عوض كنه.می

 

 نيال! خوبم به خدا! -

 

 مگه گفتم بدی دختر؟ -

 

یه نگاه به كمدم انداختم فهميدم واسه فردا هيچی 

 ندارم!

 

افته فردا مراسم اختتاميه نمایشگاه تازه یادم می

شایليه. هول ميشم، از تاب ميام پایين، با حرص و 

 كشم:كشم و جيغ میرو باال میه دامنم خند
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 من چی بپوشم؟؟ -

 

 زنه و ميگه:از این حركتم یهو قهقهه می

 

 مثل هميشه، هر چی دستت اومد! -

 

 تو هم مثل هميشه تا لحظه آخر حرص بخور. -

 

 

های خواهرمه كه یه جور نگرانی توام با ذوق توی چشم

هاش رو باال خوشگلترش كرده. وقتی اون طور دست

 ميگه: اره ومي
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 هامون برسيم.كم به این ناخونبيا بریم یه جا یه -

 

 پرسم:مرموزانه می

 

 نيال؟! تو واسه نمایشگاه شایلی اینقد استرس داری؟! _

 

خواد فرار كنه، نه از سوالم، نه از من، شاید از می

 خودش...

 برای همين رفتن ميشه بهترین راه حلش!

 

كنم و با دیدن باز میبا بسته شدن در حياط، مشتم رو 

كنم زنم و باور میفلش كوچولو كف دستم لبخند می
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 كنم وباالخره بيدارم! شاید بار هزارمه كه نگاهش می

 به خودم نوید بيداری ميدم!

كنم و برای رسيدن به اتاق نعيما راهم رو دور می

خوام زمان بخرم؛ زنم. انگار میساختمون رو دور می

 رای داشتنش كنارم...رویا، بزمان بخرم برای یه 

بندم. درست مثل هام رو میشينم و چشملبه باغچه می

كنم كنارم نشسته و حاال همون شب مهمونی حس می

 تونم صداش كنم.می

 

 حميد... -

 

 و سكوتش بشه اذن سوالم تا بپرسم:
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 چطور به نعيما بگم؟ -

 

 ندازه.موج صداش، مرداب وجودم رو به تب و تاب می

 

 بدیه كه ندونی چطور بهش بگی؟ مگه خبر -

 

ترسم...از چيزهایی نه! چون زیادی خبر خوبيه می -

 ترسم!كه زیادی خوبن می

 

 

 لرزونه.باد سردی كه مياد صدام رو می

 

 ترسيدم...باید از تو هم می -
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تونم مثل صداش، نگاهش رو هم زنه اما میحرفی نمی

 پرسم:تصور كنم. دوباره می

 

 كردی؟می تو اگه بودی چيكار -

 

كنم. هفت توی سينی استيل و براق خودم رو نگاه می

برق  موهام مثل هميشه بهم ریخته و م وساله

 ست.گرفته

 خندم:می

 

 ست، خيلی خوشگله!!سينيت مثل آینه -
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بينمش كه دست به سينه برم، میسينی رو كه كنار می

 به كابينت روبروم تكيه زده.

 

 رو بدی؟  خوای جواب سوال منشما نمی -

 تون رو دوست نداری؟نورا! چرا خونه

 

م خوام حرف بزنم كه سرفهكنم و مینفسم رو فوت می

گيره. خيلی وقته كه صدام فقط توی چهاردیواری می

پيچه و سكوتم رو برای خونه خودم نگه ش میخونه

 نم:كدارم. ليوان شير گرم رو كه دستم ميده گله میمی

 

 گيرم!!!دل درد می -
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 كنه.مم به ليوان اشاره میصم

 

 كم بخور. -

 

كنم و چند لحظه بعد كالفه از نگاهش ليوان اطاعت می

 ندازم.ذارم و سرم رو پایين میرو كنار می

 

كنن، هی آدم مون همش همه گریه میخب خونه -

 بينه یه جوریه...ميره مياد، هی هر كی من رو می

 رو... دوست ندارم اونجا

 كنن!می خيلی اصال سر و صدا

 

 پرسم:سرم رو باال ميارم و با غصه می
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 كردی؟تو اگه بودی چيكار می -

 

فهمم داره با كشه و نمیدستش رو پشت گردنش می

 زنه یا با من وقتی كه ميگه:خودش حرف می

 

 كنم.باهاشون صحبت می -

 

 ندازم و ميگم:دستم رو دور گردنش می

 

بيا برام حميدجونی اصال ببين الك قرمزیام پریده... -

 دوباره الك بزن!!!
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 خنده.كنه و میموهام رو نوازش می

 

 بچه تو كی انقد لوس شدی! من الكم كجا بود؟ -

 

 خودم رو تاب ميدم و سریع جواب ميدم.

 

 اوناهاش...كنار ميز تلویزیونت...خودم دیدم!! -

 

 ميگه: كنه واخم می

 

اول باید بریم زنگ بزنيم از شيرین  مال من نيست. -

 جازه بگيریم.جون ا
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 با ذوق ميگم:

 

 شيرین جون مهربونه، اجازه ميده. -

 

هام رو باز كنم و صدای ساز نعيما باعث ميشه چشم

 ندیدنش رو ببينم.

ترین زخم آدميزادن كه وقتی به یه ها گاهی عميقچشم

 سری چيزها باز ميشن عجيب درد داره!

 

 ا منو یاری بكنچشم من بي" -

 بكنگونه هام خشكيده شد كاری 

 غير گریه مگه ميشه كاری كرد

 كاری از ما نمياد زاری بكن
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 اون كه رفته دیگه هيچوقت نمياد

 "خوادتا قيامت دل من گریه می

 

خوندنش بهم شهامت ميده تا از جا بلند شم و بخوام 

 ی خوش خبرش باشم.پرنده

 

 خداهر چی دریا رو زمين داره " -

 با تموم ابرهای آسمونا

 و به چشم منكاشكی ميداد همه ر

 "تا چشمام به حال من گریه كنن

 

زنه. هام اشک ندارن، اما درد ازشون فواره میچشم

طوفان نيست، حتی  فهمم دلتنگی شبيه سيل وحاال می
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شبيه زلزله هم نيست! دلتنگی خشكساليه، بيابون 

 ميشی!

 یه دریا پر از بيابون...

ا رسم و از پشت سر برادرم رو تماشدر اتاقش می به

از كنم كه چطور مثل هر وقت دیگه كه مشغول سمی

زدن و خوندن ميشه دیگه توی خودش مچاله و خميده 

مثل یه جوونه جدید بهش  نيست. انگار هر نُت و كلمه

 نوید بهار ميدن.

tps://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwht

e 

 

  درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_نود#
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 های خوب منی گذشتهقصّه" -

 "خيلی زود مثل یه خواب تموم شدن

 

بغض ميشه یه دسته خار وسط بيابون گلوم وقتی یاد 

افتم. ميرم به اون روزی كه های خوبم میقصه گذشته

روی كاناپه نشسته بود و همونطور كه یه كتاب توی 

پاورچين سمت پتویی  دستش بود  خوابش برده بود.

كه برام خيلی سنگين بود رفتم و سعی كردم با كمترین 

كنم و روی پاهاش بكشونم. سر و صدا پتو  رو  بلند 

خودم هم كنارش نشستم، پاهام رو زیر پتو جمع كردم 

از هام رو بستم، با خيال راحت و با خيال راحت چشم

 حميد! اونجا رویای من بود، من توی رویامداشتن

 دیدم.كابوس نمی
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 حاال باید سر رو زانوم بذارم"-

 "تا قيامت اشک حسرت ببارم

 

نعيما ميرم و از پشت سر بغلش طاقت سمت بی

 كنم تا دست از خوندن و زدن برداره.می

 

 خونی.خيلی خوشحالم كه دوباره می -

 

هاش نگه بوسه و چند ثانيه بين دستدستم رو می

 داره.می

 

 كنی؟دیگه تب نمی -
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بدون اینكه جوابش رو بدم توی گوشش پچ پچ 

 كنم.می

 

 اگه بهت بگم قراره پرواز كنی، چی ميگی؟ -

 

ایستم. متعجب نگاهم چرخم و روبروش میو می

 كنه.می

 

 چی شده؟ -

 

فلش رو توی دستم تكون ميدم و با شوق سمت 

دستگاه پخش  ميرم. چند ثانيه بعد یه نوای 
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م نفس رو توی سينه پيچه والعالده توی اتاق میفوق

كنه. نعيما گنگ و گيج مشغول گوش دادن حبس می

 پرسه:بهت میميشه و چند ثانيه بعد با 

 

 این شاهكار از كجا اومده؟؟؟ -

 

 كنم.بوسم و بغلش میبا عشق پيشونيش رو می

 

 كنی؟آوای درنامون رو توش حس می -

 

 چی؟؟!!! -
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و چينی راز ذوق روی پاهام بند نيستم. قيد مقدمه

 كوبم.هام رو بهم میزنم و دستمی

 

داشته. نعيما!!! درنا كارهات رو گوش داده و دوست  -

 ساخته. برای یكی از شعرات اینو

 

كنه صدا باز و بسته میوقتی دهنش رو چند بار بی

 فهمم زبونش بند اومده اما باالخره ميگه:می

 

 نورا!!! بازیت گرفته؟!!! -

 

 عالمت منفی تكون ميدم.خندم و سرم رو به بلندتر می
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 شنوی!!چه بازی؟!! خودت كه داری می -

 

شينه و با دستپاچگی ناشی ش میكم كم خنده به صورت

چرخه. اما یه دفعه هدف میاز ذوقش با ویلچرش بی

 ندازه.من رو از قله حال خوشم پایين می

 

دونستم حميده! ما دونستم!! باید از اول میمی -

 چطور نفهميدیم نورا!!!

 

كشم و آب دهنم هاش بيرون میدستم رو از بين دست

 تونم بگم:فقط می ورو قورت ميدم یه قدم عقب ميرم 

 

 حميد درنا نيست! _
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https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_نود#

 

مقابل  كشم وهای پاشنه بلند رو از پام بيرون میشكف

 توی مچ پام پيچيده باعثگيرم. دردی كه صورتم می

 بگم: ها وميشه زل بزنم به كفش

 

 بيخيال پاشنه تق تقی. -
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های آل استار محبوب و مشغول بستن بندهای كتونی

زنه. در زدن با ریتم یار هميشگيمم كه كسی در می

 م پس بدون معطلی جواب ميدم:شناسسعيد رو می

 

 بيا تو سعيد. -

 

، با یه ژست خاص كه دست به جيب كنه ودر رو باز می

 اصال بهش نمياد وارد ميشه.

 

دیدی گيسوانی كه برای حيف كچلم وگرنه می -

 آمدنت بافتم چگونه در انتظارت سپيد گشت.
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های زنم و ملتمس به كوه لباسشرمنده لبخندی می

 كنم.میروی تخت اشاره 

 

 پوشيدم بهتر نبود؟به نظرت یه چيز دیگه می -

 

 كنه و ميگه:اه میمتفكر سر تا پام رو نگ

 

 دونی چی بهتر بود؟می -

 

 چی؟!! -

 

 

 كنه.شاكی نگاهم می
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اینكه بدونی من نيومدم استایليست و راننده  -

جنابعالی باشم! اومدم كمک كنم نعيما رو هم 

 ببریم.

 

 .دستم رو توی هوا تكون ميدم

 

خب! خودت كه دیدی چقدر ذوق كار جدیدش رو  -

 كنه.نمیداره و از اتاقش دل 

 

 سرش رو با تاسف تكون ميده.
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بله كامال مشخصه من خویشتن اسير كمند نظر  -

شدم!! اما اگه قرار بود زیر پام درخت سبز شه 

پيچوندم كه گير ميوه هم بده كه خب ساناز رو نمی

 تو بيفتم!

 

با حرص ادا ل توی كيفم ميشم و مشغول جا دادن وسای

 در ميارم.

 

 دادی!ه نظر میجای این همه حرف زدن ی -

 

كنه كه یعنی راه بيفت و بعد با ریتم به در اشاره می

 خونه:می
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تو محشری، از همه سری، اصال افسونگری فقط  -

 بيا بریم!!!

 

 كنم.خندم و باالخره از اتاق دل میمی

افته از اتاق نعيما میتوی مسير چشمم كه به در نيمه ب

 يشم و رو به سعيد ميگم:متوقف م

 

 !یه دقيقه -

 

 كشه و با غرغر ميگه:پوف می

 

 خدا رحم كنه! خشک نشم توی ماشين صلوات!! -
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 قول ميدم زود بيام. -

 

 

بعد سریع سمت اتاق نعيما ميرم، سرم رو داخل 

 پرسم:برم و میمی

 

 مطمئنی نميای؟ -

 

ترین لبخندش كه ميقبا سازش حسابی مشغوله. با ع 

 كنه و ميگه:بينم نگاهم میا زیاد ازش میاین روزه

 

نه. اما به شایلی زنگ زدم. لطفا یادت باشه دسته  -

 گل من رو هم سر راه بگيری ببری براش.
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فرستم و بعد از خداحافظی از بابا و ای براش میبوسه

سعيد كه مشغول دكتر شافع باالخره توی ماشين 

 شينم.ه میصحبت با گوشيش

 

 اومدید!كردید زودتر میخب با ساناز هماهنگ می -

... 

آره چهار پنج روزه، اما انصافا انگار یه ماه گذشته.  -

 دلمون تنگ شده واست آبجی.

... 

 بينيمتون دیگه.نه خب پس امروز حتما می -

... 

 حله پس...فعال! -
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ماشين رو به  كنه و همونطور كهگوشی رو قطع می

 يگه:حركت درمياره م

 

ست نورا!!! آخه یه آدم چقدر یعنی این زن معركه -

تونه هم رفيق باشه، هم مشاور باشه، هم می

 تر باشه، هم باحال باشه!!بزرگ

 

 ندازم.ابرو باال می

 

 حاال این فرشته خانوم كی هست؟! -

 

 زنه.بشكنی می
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ميگم، خواهر ایول دقيقا همين! فرشته!! ماری رو  -

 مهرداد.

 

بينيش؟!! ایلی میتی نمایشگاه شتو به ماری گف -

خوای شایلی رو وای سعيد سيامک كم بود االن می

 حرص بدی؟!!...

 

 

 كنه و ميگه:حرفم رو قطع می
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ععع! حاال من یه جایی یه كاری كردم دیگه ول  -

كنيدا! كی گفته من دعوتش كردم؟ خودشون نمی

 دارن ميان...

 

 ق ادامه ميده.و با ذو

 

ا از اون گفتم، نورداشتم می اون رو حاال ولش كن! -

شب كه دیدیمش و چند بار با ساناز باهاش رفتيم 

بيرون همش با خودم ميگم چی ميشد یه درصد 

داشتم. ای كه من با این دارم رو با مامانم میرابطه

توی این بيست و هفت سال زندگی من سر جمع 

حتی كه با ماری داشتم بيست و هفت دقيقه هم را

 داشتم!رو با مامان ن
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 پرسم:متعجب می

 

مگه چقد از مهمونی گذشته كه شماها انقد صميمی  -

 شدید؟

 

شناستت و بهت ميگم یه جوریه انگار صدساله می -

 شناسيش.می

 

 

 متفكر ميگم:

 

 های شایلی.های تو، نه به حرفآخه نه به حرف -
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 ندازه.شونه باال می

 

روز روشنه كه شایلی یه گاردی گرفته دیگه مثل  -

م و خواد بيخيالش بشه. وگرنه مگه همه عالمیكه ن

آدم اینطور با خواستگارهای پرو پا قرصشون 

 ان؟!!دشمن خونی

 

ای كه نه گفتن ناز خب االن هم دیگه اون دوره -

كردن دخترها بود گذشته، اونم دختری مثل شایلی! 

 چ شدن نداره.وقتی ميگه نه یعنی نه. دیگه پاپي

 

 

 خونه:می گيره وروی فرمون ضرب می
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 بذار جای مهرداد جواب بدم. -

 

 كنه به خوندن.بعد شروع می

 

دونی، كه این كار دله... گناه من دوستت دارم می -

 نيست، تقصير دله!

 

 و بعد از اینكه ميگم:خندم می

 

 حواست باشه گلفروشی رو رد نكنی. -
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خواد مثل زنم و دلم میمیاز پنجره به بيرون زل 

خوشحاليم خوندن پالك های  هام تفریح وبچگی

ها ندونم خواد مثل اون وقتمیها باشه. دلم ماشين

های آهنی شدن و ها چطور اسير اتاقکكه آدماین

گذرن چقدر تفاوت و با سرعت از كنار هم میاینطور بی

 دردناكه!

 

داره برای پيدا كردن از ماشين پياده ميشم. سعيد هم 

ها رو محكم بغل كنه. دسته گلجای پارك تالش می

 پرسم:خودم می كنم با نگاه به سر در نمایشگاه ازمی

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 صد#

 

 دعوته، یعنی مياد؟حميد هم امروز  -

 

كم آرومم رونی یهكشم تا عطر هوای بانفس عميقی می

 كنه و از  

های خيس و سنگی باال ميرم. چقدر خوشحالم كه پله

ها قتلگاهم پاشنه بلند نپوشيدم، چون قطعا این پله

های گيره و از كتونیم میميشدن! از تصوراتم خنده

 كنم!عزیزم برای همياریم خيلی تشكر می

ا وارد نمایشگاه كه ميشم سالن با نورآرایی مدرن تقریب

 نيمه روشنه، اما اینقدر سكوت توی فضا حاكمه و همه
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خورم  كه جا خلوته كه كلی از دست سعيد حرص می

انقدر زودتر از موعد رسيدیم. باید از چند تا پله پایين 

برم تا به سالن اصلی برسم، اما با دیدنش دستم رو 

ای كه به دلم شبيخون ر ميدم تا زلزلهروی نرده فشا

 لرزونه!زده پاهام رو ن

با  ! سر تا پا سفيد پوشيده ومثل هميشه شيک و آراسته

كنم قراره فرشته مرگم اون اوركت سفيدش حس می

 ترین فرشته مرگ!باشه! قشنگ

كنه، جوری كه دلم صدای رسا و محكمش سستم می

ا ابد نگاهش خواد روی همين پله اول بشينم و تمی

هام شفا حاصل كنم، شاید اندازه یه ارزن برای دلتنگی

ده و هام از شدت استرس و هيجان یخ زشه! دست

تونستم برم كنم كاش زمان هم یخ ميزد تا میآرزو می

هاش رو از و همونطور كه توی این چند روز عكس
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پشت صفحه گوشی نوازش كردم دستم رو روی 

 اش نگاه كنم.هصورتش بذارم و به چشم

تاده و شدیدا ها كنار شایلی ایسروبروی یكی از نقاشی

تر از تن. شایلی خاصتبادل نظر هس گرم صحبت و

هميشه با همون نفوذ و قدرت كالمش كه با ظرافتش 

 كنه.ن باالخره حميد رو مجاب میالعالدهیه تركيب فوق

هميشه نگاه كردن به شایلی برام مثل نگاه كردن به یه 

داشتنی، اما ت شقایقه، همونقدر باشكوه و دوستدش

يشه خودم رو شبيه اون گلدون سفالی خشک و باعث م

باغچمون ببينم كه بقول مامان انگار لب پر گوشه 

 مونه...طلسم شده كه هيچ گلی توش زنده نمی

با یه نيم نگاه به این جمع دونفره و یه حساب 

پر سرانگشتی راحت ميشه فهميد من خيلی برای 

 كردن سكوت با این مرد ساكتم!
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من با شوق افته و با دیدن می شایلی نگاهش به باال

 كنه.هاش رو توی هم قفل میدست

 

 نورا تو كی اومدی!!! -

 

چرخونم تا با چرخيدن سرحميد من هم نگاهم رو می

 ها پایين ميرم.بهش گره نخوره و آروم از پله

ز سرشونه بوسم و بدون اینكه نگاهم اشایلی رو می

ک حميد باالتر بره بهش سالم ميدم. مثل خودم ت

ای جوابم رو ميده، بدون اینكه بخواد حالم رو كلمه

 بپرسه!

 گيره.در عوض شایلی با نگرانی دستم رو می
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 خيلی نگرانت شدیم. -

 

 زنم و جواب ميدم:لبخند می

 

 ام!من عالی -

 

دروغ نگفتم! اگه روحم توی اون شب كه با درنا سر 

 ام.های تراس گير كنه من عالیشد، بين نرده

ام و نزدیكيم با این آدمی ههفت سالگیاگه خاطرات 

كه توی دو قدميم وایساده اما انگار یه دیوار بلند 

 ام.تر بشه من عالیبينمونه پررنگ

دونم پشت این دیوار اون وایساده من حتی حاال كه می

 ام!هم عالی
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 م و ميگم:كنها اشاره میبه دسته گل

 

گفت این از طرف منه، این یكی هم نعيما  فرستاد.  -

 خودش زنگ زده و باهات حرف زده.

 

باالخره امروز با هزار تا تهدید تونستم سيامک رو  -

ش بكشم بيرون و قول بگيرم كه بياد. در از خونه

 عوض نعيما گوشه نشين شد؟

 

 

تونم بفهمم كه یعنی كنم، اما باز نمیدقيق نگاهش می

درنا بهش از آهنگی كه برای نعيما ساخته گفته یا نه، 

 كنم و فقط جواب ميدم.من هم سكوت میپس 
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 برای یكی از كارهاش خيلی ذوق داره. -

 

 كنه و ميگه:با مهربونی گل نعيما رو نوازش می

 

 خوشحالم كه داره بهتر ميشه. -

 

ها با سر و صدای سعيد سر هر دوتاشون به سمت پله

تونم از فرصت استفاده كنم تا می برميگرده و من

ست و و بفهمم چقدر آسودهنگاهش كنم. نگاهش كنم 

 چقدر نگاهش خاليه از نگرانی.

نورای حسود و بالتكليف درونم با حسرت آه ميكشه و 

 با غصه ميگه:
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 چقدر بد كه خوبی بی من! -

 

تونم نگاه بدزدم گيره و این بار نمیمچ نگاهم رو می

 پرسم:دستپاچه میپس 

 

 حاال خواهرتون بهتره؟ -

 

 جوابم رو ميده. سری تكون ميده و با یه كلمه

 

 خوبه. -
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كنه و هاش رو ازم دریغ میو با خونسردی چشم

 مشغول احوالپرسی با سعيد ميشه.

كنه...اصال نگاهم انگار دیگه مثل قبل عميق نگاهم نمی

 كافی نيست!بينه و این برام كنه! فقط من رو مینمی

 

كنم با چند تا دم و ندازم و سعی میسرم رو پایين می

بغضم رو كنترل كنم و بعد از چند لحظه با  بازدم كمی

 ی كه ميگه:صدای پر از شعف شایل

 

 سيامک هم اومد!! -

 

كنم لبخند بزنم. هنوز سرم رو باال ميارم و سعی می

 رسه.چند دقيقه از ورود سيامک نگذشته كه نيال هم می
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تر از هميشه به خودش نيالیی كه نه بيشتر، اما متفاوت

روهای سيامک هم مثل من باال ميشه اب رسيده باعث

ی بپره و مطمئن بشم توی زندگی خواهرم یه چيزهای

عوض شده. سرم رو كمی به سيامک نزدیک ميكنم و 

 ميگم:

 

یعنی اون شازده خوشبخت كيه؟! من كه هيچ  -

 اسمی به ذهنم نميرسه.

 

 كنه و ميگه:چپ نگاهم میچپ 

 

 شيطانی نكن! -
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صرف كنترل اشكم خوام بخندم اما باید انرژیم رو می

محلی حميد ظه از این كمكنم. اشكی كه هر لح

زنه، اما پشت سد خودداری و مالحظه شدیدتر قل می

 كنم.پنهونش می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_صد#

 

تونه درخشه و هيچكس نمیمیمثل هميشه توی جمع 

تفاوت از كنارش بگذره، اما اون تا اینجا خوب بی

تر از هميشه حتی از حوالی من هم رد فاوتتتونسته بی

 نشه!
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 دلم خيلی برات تنگ شده بود سيامک. -

 

دونم كه بهم سر زده اما از شدت حال بدم چيزی می

كنه و یادم نمونده. لبخند مهربونش دلم رو گرم می

 يگه:م

 

 م. اما قبلش بهم بگو.هروقت خواستی بيا خونه -

 

 پرسم:كنم و مشكوك میهام رو ریز میچشم

 

كجا چه خبره كه تو هم اسير هماهنگی و تعيين  -

 وقت شدی؟
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 كشه.آروم لپم رو می

 

ها دختر! دارم كارهای تو امروز یه چيزیت ميشه -

آموزشگاه رو انجام ميدم. حاال غالمرضا هست 

..اما باز هی ميگه خودم باید باالی سر شكر خدا.

 كار باشم.

 

 ش نخندم.تونم به لحن شاكی و خستهاین بار نمی

 

 معلومه خيلی داره انرژی ازت ميره. -

 

 شایلی كنارمون وایميسه و رو به من ميگه:
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هاش رو نخوری ها! صبح تا شب نماییگول مظلوم -

دویيم، تهش مياد یه من و غالمرضا داریم می

ها انقدر سخت ذاره وسط ميگه بچهسينی چایی می

ونيم نگيرید!! بياید یه چایی بخوریم یه سيگار بگير

 خستگيمون در بره!

 

كنه و سيامک هم شونه باال و شاكی به سيامک نگاه می

گيرم و بلندتر ندازه. دستم رو جلوی دهنم میمی

خندم كه یه لحظه...فقط یه لحظه نگاه حميد رو می

كنم. اما جوری كنم و به اون سمت نگاه میحس می

مشغول صحبت با نيالست كه مطمئن ميشم فقط دچار 

هم زودگذر شدم. با دیدن مهرداد و ماری كه در یه و
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كه  حال وارد شدن به نمایشگاهن با نگرانی به شایلی

 كنم.خنده روی لبش خشک شده نگاه می

بعد از  سعيد و ساناز قبل از همه به استقبالشون ميرن و

ها شاید فقط من متوجه ميشم كه نيال چطور با اون

 هيجان چند قدم به سمتشون برميداره.

ها رو به خودش تر از دفعه قبل اكثر توجهماری سرزنده

كشونده. این زن با اینكه اصال خوشگل نيست، اما بلده 

یه كاری كنه كه بدجور توی چشم باشه. مثال  با اینكه 

جفت كفش پاشنه پونزده سانتی  قدش كوتاه نيست یه

های خاص شنلش جلب پوشيده كه با تركيب سرشونه

داد هم متشخص و محجوب مشغول كنه. مهرتوجه می

سالم و احوالپرسيه. دستم رو دور بازوی شایلی حلقه 

 م:كنم و ميگمی
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 شایلی آروم باشيا! -

 

زنه و نگاهش رو لبخند تصنعی و پر از حرصی می

 چرخونه.می

 

كنی همچين جایی بين اینهمه جمعيت میفكر  -

 ای دارم؟!چاره دیگه

 

 صادقانه جواب ميدم:

 

 نه نداری! -
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كنم و با كنه كه لبم رو جمع میمتعجب نگاهم می

 ناچاری ميگم:

 

 خب راست ميگم! حاال نفس عميق بكش. -

 

اما با دیدن ماری كه به سمتمون مياد دستم رو آروم 

 م:زنم و ميگچند بار به پشتش می

 

 بيخيال نفس عميق، وقت نداریم.  -

 فقط لبخند بزن!
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از روی اجبار  لبخند من به این زن اما اصال مثل شایلی

نم بهش نگاه كنم و حس تونيست. حقيقت اینه نمی

 خوبی نگيرم.

 بوسه و ميگه:صورتم رو می

 

نورای قشنگم!!! آفرین به بابات كه اسمت رو نورا  -

ذاشتم! سفيد خورشيد میگذاشته. من بودم كه 

 ها!های نقاشیبرفی ابروپيوندی شبيه خاتون

 

 مشتاق ميگم:

 

 خيلی ممنون!! -
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 تر ميشه و ميگه:نزدیکبهم كمی 

 

تعارف كردن بلد نيستم. واقعا همون لحظه اول  -

 چشمم بدجور گرفتت.

 

از تعریفش سر ذوق ميام. اما وقتی ازمون دور ميشه و 

فهمم یكی پيچه میم میصدای كالفه شایلی توی گوش

هست كه برعكس من اصال از بودن این زن خوشحال 

 نيست.

 

این نمایشگاه چيزی دونم هر روز توی من نمی -

 ها ميان ببينن؟يشه كه اینعوض م
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 سيامک با مالحظه هشدار ميده.

 

 جان! مهمانن!شایلی -

 

شایلی كه از شدت حرص رنگ صورتش داره به رنگ 

 زنه:پالتوش نزدیک ميشه با حرص غر میمخمل قرمز 

 

 آزارن! مردم آزار!!!مردم -

 

 كنه.ه مینيال با یه اخم كمرنگ اما عميق به شایلی نگا

 

شایلی ميشه یكم از فاز اون دو بار خواستگاری كه  -

 تر برخورد كنی؟ازت شد بيرون بيای و منطقی
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 شایلی با حرص نگاهش ميكنه:

 

هستم، باشن و من فقط ها هرجایی اینكه اون -

 لبخند ژكوند تحویل بدم منطقی رفتار كردنه؟!

 

فهمم چقدر سخت حفظش نيال با خونسردی كه می

 واب ميده.كرده ج

 

فقط سعی كن باور كنی صفر تا صد زندگی این  -

كم این گاردی كه آدم نيستی. من مطمئنم اگه یه

شده الینفک رفتارت رو پایين بياری بهتر متوجه 
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بينی كه مهرداد دیگه بهت فكر میميشی و 

 كنه.نمی

 

هاشم كه كه گيره. هنوز مات حرفو ازمون فاصله می

 رسه...ز راه میآخرین مهمون امروز هم ا

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_دص#
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ست، اما این واقعيت كه امروز مرتب تر از هميشه

تكلف بودن  خصلت اصلی درناست رو سادگی و بی

فت. تركيب پليور یشمی با شلوار نميشه نادیده گر

های شش جيب گشاد كرم رنگش كه شدید با چكمه

. تک شاخه دارم جير بنددارش همخونی داره رو دوست

عجيب من رو یاد گلی  گلی كه یه روبان ساده دورشه،

ندازه كه كاله قرمزی برای به قول خودش آقای می

 مرجی برد!

هش از هنين شایلی به استقبالش ميره و صميميت نگا

رو به شایلی ميده و با  فاصله هم به چشم مياد. گل

كنه و سر تكون ميده كه تحسين به اطراف نگاه می

كنم یافته. یواشكی به اطراف نگاه منگاهش به من می

و آروم براش سر تكون ميدم كه اون هم جوری كه 

فقط خودم متوجه ميشم جوابم رو ميده. وقتی كه دور 
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ای ميرن من هم به ناچار سمت هميشن و سمت دیگ

 جمع ماری و ساناز و سعيد ميرم.

ماری با مهربونی كه یه رنگ مختصر از دلخوری داره 

 ميگه:

 

برم. اصال میمن واقعا از هنر و كمال شایلی لذت  -

خودم به مهرداد پيشنهاد دادم روز آخری كه 

تونيم شاهكارهاش رو ببينيم از دست ندیم. اما می

كنم خيلی داره اذیت م، حس میاالن پشيمون

 ميشه.

 

 سعيد به قصد دلجویی ميگه:
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كم این روزها نه بابا این چه حرفيه! شایلی فقط یه -

سرش شلوغه. خستگی داره پدرش 

 بره.رو...چيزه...یعنی امونش رو می

 

خنده و دستش رو دوستانه روی بازوی سعيد ماری می

 كشه.می

 

كنم. كر نمیمرسی عزیز دلم! اما من اینطور ف -

اش صحبت كنم و یه جوری كاش حداقل ميشد باه

قانعش كنم كه مهرداد با این همه برو و بيا و دم و 

كه وقتی دستگاه، خدای نكرده آدم آویزونی نيست 

شنوه باز دنبالش باشه. فقط جواب رد از كسی می

داره مراتب یه ارتباط اجتماعی درست رو به جا 

 مياره.
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باهم دوستن. هاست كه جان سالیپدر شایل پدر من و

خوام رك ميگم، باالخره فرهنگ اروپا معذرت می

زندگی كردن روم تاثير گذاشته! شایلی اصال آداب 

 یاد نگرفته. اجتماعی رو از پدرش

 

یه دفعه با دیدن سيامک كه در حال رد شدن از 

 گيره، بيخيال این بحث ميشه وكنارمون مچش رو می

 ميده. یه جور دیگه ادامه

 

جان، ما دیگه از اون شب شما رو راستی سيامک -

 زیارت نكردیما.
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ایسته و سيگار خاموش و سيامک با ناچاری می

سيگارش بالتكليف توی دستش رو به جعبه 

 گردونه.برمی

 

ها مجالی جان. این روزها مشغلهاختيار دارید ماری -

 به آدم نميدن.

 

 كنه.یماری با لبخند و دقيق به سيامک نگاه م

 

ها رو دیگه آدم واسه همشهریش كه این حرف -

نداره!!! اصال به نيت دریای جنوب و بچه های 

آبودان هم كه شده یه روز باید بياید باغ ما كنار 

هامون رو بزنيم گل بناستخر بشينيم عينک ری

 بگيم گل بشنفيم.
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 كنه.سيامک با استفهام نگاهش می

 

 ه اهوازیم.شما كه لطف دارید! البته ما بچ -

 

 زنه و ميگه:ماری به سبک هميشه خودش قهقهه می

 

جنوب جنوبه دیگه ولک! من هر صدسال یه بار  -

گينس رو سوتی ميدم اما همونم قابليت ثبت توی 

 داره.

 

 خنده.سعيد می
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 هر صد سال یه بار؟! خدا عمر با عزت بده بهتون. -

 

قهقهه ماری كه بيشتر ميشه سيامک آروم قدمی عقب 

 ه و ميگه:مير

 

 با اجازه من برم یه سيگار بگيرونم. -

 

 ماری این بار جواب ميده:

 

من بدجور به دود و دم حساسم یه جور كه رضا  -

بقول خودش كه ميگه  حكمت رو هم ترك دادم.

ماری تو اومدی بهم نفس دادی! ببخش 

 تونم همراهيت كنم.جان، نمیسيامک
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ی سيامک كه مشخصه كمی كالفه شده فقط لبخند

كنه توی می گيره. ساناز  شروعزنه و  فاصله میمی

گوشيش عكس چند دست لباس رو به ماری نشون 

ه ماری ميده تا بتونه برای مهمونی كه دعوته با مشاور

بهترین رو انتخاب كنه. ماری هم با صبر و حوصله تمام 

در آخر با یه لحن  ها نظر ميده ودرباره تک تک آیتم

 خيلی مهربون ميگه:

 

عزیز دلم یادم باشه دفعه بعد كه اومدم ایران، از  -

های اروپا واست چند دست نيوكالكشن مارك

لباس مجلسی بيارم. توی ایران هيچ چيز به درد 

 وری پيدا نميشه.بخ
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 كنم، هر كس یه هم صحبت داره وهر طرف كه نگاه می

باز مثل هميشه من، مثل عدد یک روی تاس همونقدر 

 ام .نینخواست تنها و

كنم و آخرش ميز و صندلی انتهای این پا و اون پا می 

سالن، جایی كه حس كنم از این هم كمتر دیده ميشم 

 كنم.رو برای نشستن انتخاب می

تونم نمی اما از همين گوشه هم دست خودم نيست و

كشم تا بتونم حميد رو جلوی دلم رو بگيرم، گردن می

ده. محو كت ایستاببينم. توی تراس كنار سيامک سا

كنم م التماس میتماشاش ميشم و به حافظه

های بيشتری رو زنده كنه كه با صدای درنا از جا خاطره

 پرم.می

 

 قهر قهر تا روز قيامت! -
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كنم كه روی صندلی كناریم با فاصله نگاهش می

نشسته و اون هم نگاهش روی حميده. با تعجب 

 پرسم:می

 

 چی؟! -

 

 كنه.اره میشاهاش به حميد با چشم

 

 فاز دكی رو ميگم. قهر كرده؟ -
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e 
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_صد#

 

 با غصه سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.

ره ادمتفكر خوشه انگوری از ظرف ميوه وسط ميز برمی

 و ميگه:

 

فهمم، مگه این دكترای روحی و روانی هی من نمی -

نميگن حرف بزن حرف بزن خودت رو بپاچ بيرون 

و این چيزها...حاال تو حرف زدی این چرا سليطه 

 بازی درمياره!
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دونم چرا كنم و نمیهای گرد شده نگاهش میبا چشم

 م گرفته.در عين حال خنده

 

 این چه الفاظيه!!! -

 

ول دون كردن انگورهاست و با مكث جواب غششدیدا م

 ميده:

 

 الفاظ زشت و قبيح! تو بشنو اما یاد نگير. -

 

 سرم رو با تاسف تكون ميدم.
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ميگم نكنه من تند رفتم و اشتباه كردم؟ اصال خب  -

 دونی؟ من خودم بهش گفتم بره! می

 

 كنه و ميگه:ای میتک خنده

 

با پا  تونیبا دست زیادی پس زدی، دیگه االن نمی -

 پيش بكشی؟

 

كشم كه انگورهای ریز و دون شده رو كالفه پوف می

 كنه و ميگه:توی زیردستی جلوم خالی می

 

 انگور بخور.غصه نخور،  -
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مردد بهش خيره ميشم و وقتی توجهش بهم جلب 

 ميشه در حد یه كلمه زبون باز ميكنم.

 

 چيزه... -

 

كون كنه و بعد سر تچند ثانيه طوالنی منتظر نگاهم می

 ميده.

 

 ام؟چيزه چيه؟ هنوز شک داری كه من كی -

 

 دونم...فقط فكر كردم...نمی -
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ور كه به حوصله به صندلی تكيه ميده و همونطبی

 كنه ميگه:تكاپوی بقيه نگاه می

 

دونی، منتها انقده زیادی اتفاقا تو همه چی رو می -

كنی. كنی كه تهش به خودتم شک میفكر می

 كم فكر نكن!یه

 

 نميدم و خودش دوباره به حرف مياد.بی جوا

 

 برادرت چطوره؟ -

 

 زنم و با شوق ميگم:لبخند می
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 سركار!عاليه! بست نشسته توی اتاقش  -

 

 از جا بلند ميشه و ميگه:

 

 خوبه. فقط قرارمون یادت بمونه. -

 

 پرسم:با شک می

 

 همون كه نگم تو كی... -

 

فقط سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و بدون 

كنم و ازم دور ميشه. لبخندم رو بدرقه راهش میمكث 
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بينم كه سمت تراس ميره و زمان شایلی رو میهم

 زنه:سيامک رو صدا می

 

 ها!غالمرضا اومده -

 

با كنجكاوی از جا بلند ميشم تا این غالمرضای محبوب 

سيامک رو ببينم كه حميد هم بعد از سيامک از تراس 

دیدشم، اما حتی دونم كه توی ميدون خارج ميشه. می

چرخونه تا نگاهم كنه! كم یه درجه هم سرش رو نمی

كم انگار خستگی هم داره كنار دلتنگيم جا خوش 

تونم آه بكشم و از كنارش رد نه، پس فقط میكمی

 بشم.

از غالمرضا زیاد شنيده بودم، اما این چيزی كه مقابلم 

 گنجيد.دیدم هيچوقت توی دایره تصوراتم نمیمی
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حامی اصلی سيامک  گذار ونم سرمایهباور ك سخت بود

برای افتتاح یه موسسه هنری، این جوون سی و چند 

 به دست باشه! ساله یقه دیپلمات تسبيح

 دونستم سيامک كال دوست وتر این بود كه میعجيب

تونم هضم مذهبی نداره و حاال نمیرفيق این شمایلی و

مرضا كنم با این حجم تفاوت، چطور ميشد كه غال

این قدر قبولش داشت كه تا جایی  چشم سيامک بود و

 دونستم رفاقت عميقی بينشون شكل گرفته بود.كه می

شایلی با ذوق یه تابلوی بزرگ رو سمت غالمرضا مياره 

 ميگه: و

 

 این واسه موسسه چطوره رضا؟ -
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كنه آروم غالمرضا همونطور كه محجوبانه نگاه می

 ميگه:

 

 غالمرضا ابجی! -

 ا. رضغالمِ

 

 ميگه: خنده وشایلی می

 

چشم چشم! باز این تعصب شدیدت نسبت به  -

 اسمت رو یادم رفت.

 

با دقت بيشتری به غالمرضا نگاه  ميشم وكنجكاو 

 كنم كه  سعيد یهو كنار گوشم ظاهر ميشه و ميگه:می
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 بوی شهادت ميده! -

 

 آروم ميگم: گيره وم میخنده

 

 هاست!ایههای فيلم جبهآره شبيه قهرمان -

VG2P3jHGwhttps://t.me/joinchat/WFc94V

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_صد#
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كنم لبه جدول كنار پياده هام سعی میمثل عادت بچگی

رو راه برم و با تمركز قدم بردارم. اما مدام تعادلم بهم 

هام رو باز كنم. سرم رو خوره و مجبور ميشم دستمی

گيرم تا بارون روی صورتم بچكه و سمت آسمون می

اینطوری یادم بره چطور تا لحظه آخر هم خودش  شاید

تر شد. انگار ای غریبهرو ازم دریغ كرد و از هر غریبه

باید دفترم رو ورق بزنم و از سر خط بنویسم، اما انگار 

حميد رو نوشتم كه تا برگ آخر دفترم انقدر محكم اسم 

 رد اسمش مونده...

 !نزدیكهچقد سخته نداشتنش وقتی اینقدر بهم 

 كنم.نااميد و سرخورده به سر در نمایشگاه نگاه می
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 اصال كاش مثل همون بيست سال پيش یهو و -

 دیگه دستم بهت نرسه! خبر بری وبی

 

مچاله  اما همزمان با این آرزو یه درد گنگ قلبم رو

م خدا نكنه!! كنه و باعث ميشه توی دلم ناله كنمی

هات جوونه ی دستخدانكنه حاال كه دوباره از گرما

زدم، بيشتر از این كم شی ازم! شنيدی ميگن مرده 

ای من همون مرده دستش از دنيا كوتاهه؟ تو دنيامی و

 كه دستم ازت كوتاه شده...

 

اشينی كه با وقتی یهو دستم كشيده ميشه و همزمان م

پاشه ه خروار آب بهم میسرعت از كنارم رد ميشه ی

 .هام باز باشهمفهمم باید چشانگار تازه می
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شوكه به صاحب دستی كه من رو كنار كشيد نگاه 

كنه و كنم، درناست كه خيس و كالفه نگاهم میمی

مچم رو توی دستش فشار ميده. درد مچم به خودم 

ميگم كه با حرص ولم مياره و زیر لب آخ كوتاهی 

 كنه.می

 

كنی؟!! دوساعته تو دقيقا توی كدوم دنيا زندگی می -

 كنم!!می دارم صدات

 

معلومه فضای نمایشگاه واسش مثل من دیگه زیادی  

 غير قابل تحمل شده.شلوغ و
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 حواسم نبود اصال!! -

 

با حالت گنگی همونطور كه دستش رو توی جيبش 

كنه. قصد رفتن میكرده و كمی توی خودش جمع شده 

 پرسم:چند قدم دنبالش ميرم و می

 

 ؟بگيرم خوای با موبایلم ماشينكجا ميری؟؟ می -

 

 كنه و ميگه:سر تاپام رو نگاه می

 

خواستی با ماشين بری با اون فاميلتون چی تو می -

 رفتی دیگه.بود اسمش؟ هان سعيد!  می
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 كنم.به سرتا پام اشاره می

 

ه بزنم. اما اینطوری دیگخواستم قدم نه آخه می -

 نميشه. تو هم نميشه پياده بری.

 

گير كرده روی چرخ شنوم اما چشمم صداش رو می

لبوی داغش هوش از  دستفروشی كه بوی باقالی و

 بره!سرم می

 

زنم چون راهم دور اومدم. تعارفتم نمی با موتور -

 چای گرفتاری ميشه.ميشه، خودتم می
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كنم و گيج گاهش میمست از بوی گلپر و سركه ن

 م:پرسمی

 

 هان؟!! -

 

رو به كنه و یه نگاه به من، بعد یه نگاه به چرخ می

 صاحب چرخ ميگه:

 

 حاجی دو تا به ما بده. -

 

 كنم و كنارش وایميسم.با ذوق نگاهش می

 

 مرسی! -
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هاش كنه و همونطور كه حيبعاقل اندر سفيه نگاهم می

 گرده ميگه:رو می

 

 كردی!نگاهش می تواال عين ننه گمشده -

 

هاش بيشتر ميشه، یه جور كه انگار درگيریش با جيب

خواد توش ت اون چيزی رو كه میقرار نيست هيچوق

 پيدا كنه.

 ميگم: كنم وسریع دست رو توی كيفم می

 

 كنم.من حساب می -
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 گيره، یه اخم غليظ تحویلم ميده ودستم رو محكم می

بازار شام  دوباره مشغول گشتن ميشه. باالخره از

كشه و سمت مرد هاش یه كارت بيرون میجيب

 گيره.می

كشه باقالی رو دستم ميده، كارت رو میمرد دوتا ظرف 

 پرسه:و رو بهش می

 

 رمز؟ -

 

كنه تاجایی كه مرد خالی و گنگ به مرد نگاه می

 كنه:متعجب تكرار می

 

 آقا؟! رمز؟ -
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روی زنه و انگشتش بالتكليف این بار به دستگاه زل می

رو وارد چرخه و باالخره با مكث چهار رقم ها میدكمه

ر كه سوالی نگاهش بينمون كنه. مرد همونطومی

 كنه.چرخه فيش رو بهش ميده و حركت میمی

یه حس قدرتمند هر بار مانعم ميشه تا درباره این 

تونم نگاه های عجيبش ازش بپرسم، اما نمیحالت

 كنه و ميگه:سوالم رو پنهون كنم كه نگاهم می

 

 باز چيه؟! -

 

 پرسم:كنم و میای جایگزین میسوال دیگه
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ر عجيب غریبی؟! توی جمع اونقد ساكت و چرا انقد -

 دوری اما...اینطوری همچين كم حرف هم نيستی!

 

 كنه و ميگه:یه باقالی توی دهنش پرت می

 

شاید چون این الل بودن تو، صدای الل مادرزاد رو  -

 هم درمياره!

 

 

كنم كه به ظرف توی دستم اشاره می نگاهش با اخم

 كنه.می

 

 بخور سرد شد. -
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دارم و همين كه دلخور اما با ولع یه باقالی برمی

خوام سمت دهنم ببرم ظرف از دستم كشيده ميشه می

ای پرت ميشه. شوكه به دست خاليم و و سمت دیگه

بعد به حميد كه مثل گلوله آتيش جلوم وایساده نگاه 

 كنم.می

 

 این چی بود؟!!! -

 

كنم كه اون هم شوكه اما عصبی و به درنا نگاه می

هش زل زده. حميد انگار نه انگار كه كسی كنارم ب

 توپه:ایستاده بهم می
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تو یعنی فاویسم و حساسيتت به باقالی رو هم  -

ای كه تازه مالحظهیادت رفته؟! چطور انقدر بی

 بهتر شدی بازم با این سر و وضع توی این هوا،

 چرخی!!!خجسته واسه خودت می

 

م از كلماتش رو ای صداش باال نرفته، اما هر كدوذره

كنم االن له كوبه كه حس میمثل پتک یه جوری می

 ميشم!

هام كم كم از اشک گرم زبونم بند اومده و چشم

 ميشن.

c94VVG2P3jHGwhttps://t.me/joinchat/WF

e 

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_صد#

 

 دلخور ميگم:لرزون و

 

 زنی؟!چرا اینطوری باهام حرف می -

 

 كنه.طلبكار و جدی نگاهم می

 

هر وقت رفتارهای خودت رو تونستی توضيح بدی  -

 كنيم.اون وقت درباره من صحبت می
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ما قبل خواد مداخله كنه، اكنه و میای میدیار تک سرفه

 گه:اینكه حتی كالمی حرف بزنه حميد رو بهش مي

 

ها از گلوش پایين بره تا سه روز یه دونه از این  -

 دیگه از كجا پيدات شد!!باید زیر سرم باشه !تو

 

 تحمل رفتارش واسم سخته، اما من آدم اعتراض و

نيستم. اون پرچم سفيد تسليم رو انگار  جنگيدن

 دوخته! سرنوشت به وجودم

كنه و حكم حميد با اخم به اون سمت خيابون اشاره می

 ده.مي

 

 رسونمت خونه.ماشين اون سمته. می -
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كنم نگاهم و جوری كه انگار مطمئنه ازش اطاعت می

هام رو روی هم فشار ميدم و مستقيم كنه. دندونمی

كنم. یدونه باقالی باقيمونده هاش نگاه میتوی چشم

كنم و دقيقا خالف توی دستم رو سمتی پرتاب می

 كنم و دور ميشم.جهتش حركت می

 

 شنوم وهای عصبيش رو از پشت سرم میقدم صدای

 زنه:چند ثانيه بعد اسمم رو بلندتر از هميشه صدا می

 

 نورا!!! -
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گيره. دوئم و هق هقم اوج میدم تندتر میجواب نمی

هام رو روی گوشم زنه. این بار دستدوباره صدام می

 ریزم وهر چی توان دارم توی پاهام می گيرم ومی

محكم  م رورسه، شونهاما بهم میدوئم. فقط می

كنم. موهاش كنه. نگاهش میمتوقفم می گيره ومی

روی صورتش دیگه مرتب نيست، خيس شده و

زنه، من رو سمت خودش چسبيده. نفس نفس می

 كشه و با یه لحن پر از خواهش ميگه:می

 

گه نزدیک پنجاه حميد بدبخت دیتو نميگی این  -

 دنبالت بدوئه؟تونه اینطوری سالشه نمی

 

های ورنی و كنان جلو ميرم و پاشنه كوتاه كفشلیلی

ها تق تق صدا ميده. دور خودم سفيدم روی سنگفرش
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های دامن سفيدم سر شوقم مياره. چرخم و چينمی

های بلند دنبالمه و دلم از بودنش مثل اون هم با قدم

 ين روز بهاری خوشرنگه.هم

 

 خيلی خوشگل شدم نه؟!! -

 

باال ميارم تا نگاهش كنم اما آفتاب چشمم رو  سرم رو

افته ش روی سرم میزنه. وقتی جلوتر مياد و سایهمی

كنم و مشتاق منتظر هام رو باز میبا خيال راحت چشم

 جوابش ميشم.

 

 تر شدی.تو هميشه خوشگلی، حاال هم خوشگل -
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كنم و به خودم توی ز میوق جست و خيسر جام از ذ

زنم. همه چيزی كه از عدد و فروشگاه زل میشيشه 

تونم فهمم اینه كه هفت سالمه، پس نمیرقم می

دونم مدت زیادی بشمارم چند روز و چند ماهه، اما می

بوده كه با نگاه كردن به پاهای بدون پوششم یه ترس 

حميد باالخره افتاده. اما امروز با عجيب به جونم می

 طلسم شكست...

يسه سرم رو به پاش تكيه ميدم و به كنارم كه وایم

 زنم.تصویرمون زل می

 

 تو دختر قوی منی! -

 قبل اینكه بریم خونه یه كتاب بخرم واست؟
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تازه االن توجهم به ویترین فروشگاه جلب ميشه و 

 متوجه ميشم جلوی یه كتابفروشی وایسادیم.

 پرسه:رخيم و متفكر میچهای كتاب میبين قفسه

 

ی دوست داری؟ سيندرال و هایخب چه داستان -

 سفيدبرفی و اینا خوبن؟

 

كنم و با یه نگاه كنه رو نگاه میسمتی كه اشاره می

اجمالی به جلد سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم و 

 كشم.دستش رو سمت جایی كه چشمم گير كرده می

اما كودكانه و  های مينياتوری،یه كتاب كه روش عكس

 خندم.میيدم و ست رو نشونش مساده
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 این آقاهه شبيه توئه!! -

 

كنه و همونطور كه كتاب توی دست دیگشه بغلم می

 خنده.كنه و میبلندم می

 

 این مينياتوره. -

 

چند بار سرم رو بين عكس روی جلد كه ظاهرا یه مرد 

چرخونم و جوری كه انگار قهرمانه و صورت حميد می

می كرده باشم دست روی چشم و ابروش كشف مه

 .كشممی

 

 تو مينياتوری! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خنده و ميگه:بيشتر می

 

نه!!! سبک این تصویر رو ميگم مينياتوره. وگرنه  -

 هاست.این شاهنامه مخصوص بچه

 

های كوچيكم این بار قاب صورتش ميشن و دست

 ميگم:

 

 خوام!!پس تو شاهنامه منی! همين رو می -

 

زنيم ته می از فروشگاه بيرون دست توی دست هم كه

 خيابون رو نشون ميدم و سریع ميگم:
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 ست!!هر كی زودتر برسه برنده -

 

كنم، اما راه از تر شروع به دویدن میو خودم سریع

تره و باعث ميشه كردم طوالنیچيزی كه فكر می

متوقف بشم و به شدت نفس نفس بزنم. كنارم روی پا 

بينم اما با آرامش و میشينه، توی نگاهش نگرانی رمی

 ه:پرسمی

 

 تونی نفس بكشی؟؟می -
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سرم رو به عالمت مثبت تكون ميدم و همونطور كه 

كشم. آروم روی پشتم یادم داده چند تا نفس عميق می

 زنه:كشه و لبخند میدست می

 

 مسابقه رو تموم كنيم؟ -

 

كنم كه من رو توی متعجب و سوالی نگاهش می

دوئه ر باقيمونده رو اون میكشه و چند متآغوشش می

 كنم...من توی آغوشش پرواز میو 

 

از یاد اون روزها چشمم خيس ميشه و لبخند روی لبم 

 شينه.می
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زنه و موهاش رو با یه حركت از روی صورتش كنار می

 كنه كه ميگم:منتظر نگاهم می

 

 پير شدی؟! -

 

كنه ابروش رو باال ای نفسش رو فوت میبا تک خنده

 ه.ندازمی

 

 روی نكن.دیگه زیاده -

 

 ندازم.گيره و شونه باال میم میخنده

 

 اما من هنوز بزرگ نشدم. -
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بدون مكث بهم نزدیک ميشه و من رو توی آغوشش 

ذاره و توی ش میكشه. سرم رو آروم روی شونهمی

 گوشم ميگه:

 

 بزرگ شدی نورا! تو خيلی بزرگ شدی! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_صد#
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كنه سرم روی پاشه و مسابقه می همونطور كه رانندگی

كنم. به های بارون روی شيشه رو نگاه میقطره

خواد كنم و دلم میهاش روی فرمون نگاه میدست

هاش رو بين موهام حس كنم. دقيقا مثل همون انگشت

مون راضيش موقع ها كه وقت برگشتن به خونه

ش باشه و اون هم كردم توی ماشين سرم روی پامی

 وانين و كمربند ایمنی، خيال قبی

هميشه محض حسن ختام روزی كه گذرونده بودیم 

 راضی ميشد...

خونه یا محض عادت همون دونم فكرم رو مینمی

بيست ساله پيشه كه هنوز از سر نيفتاده، اما یه دستش 

ذاره و مشغول نوازشم ميشه. رو روی سرم می

سته ميشن صداش كه طرح هام كه ناخوداگاه بچشم

 پيچه.بخند داره توی گوشم مییه ل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

نيستی بشه بندازمت  خوابت نبره! دیگه شونزده كيلو-

 رو دوشم یه دستی به بقيه كارهام برسم.

 

كنم، گيرم، با عشق نگاهش میدستش رو دو دستی می

 ميگم: خندم وآروم می

 

 بود. ها قشنگچقد همه چيز اون موقع _

 

كردن سيستم برای روشن  چند لحظهدستش رو 

داره و با برگشتنش صدای پخش از سرم برمی

 پيچه.موسيقی هم توی ماشين می
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 خواد كنار تو، تو بارون گم بشم یک باردلم می»

 تر شم، دوباره قبل هر دیدارخواد جووندلم می

 تخواد باهات باشم، مثل یه شعر تو سينهدلم می

 تشومينه، یه هيزم شن تو خواد دو تا دستامدلم می

 خواد كه یه آهنگ، توی گوشی تو باشمدلم می

 خوام ماركوپلو باشمتنت دنيایيه من هم، می

 خوام خوشبختی و عشقُ ببينم توی لبخندتمی

 خوام دائم باهات باشم، درست مثل گلوبندتمی

 خواد، چشاتو واسه نقاشیدلم خيلی چيزا می

 ش باشیپنجره یه خونه حتی نقلی كه، تو پشت

 خوای از این دنيا، بگو غول چراغ اینجاستچی می تو

 پرواستاگرچه خاليه دستاش، ولی قد تو بی

 همين كه كل دنيا رو برات زیر و زبر كرده
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 ها رو رفته كه به سمت تو برگردههمه راه

 بگو تا آرزوهاتو برآورده كنم تک تک

 برات از دفتر شعرام بسازم صد تا بادبادك

 ر كن كه با تو حله هر مشكلای تنها لب تخویچی م

 «م نميشه تا ابد باطلكنار تو شناسنامه

 

خواد داد بزنم بگم منم . دلم میقلبم پر از شوق ميشه

مهم خواد باشی! فقط باشی! چجورشفقط دلم می

 نيست! فقط باشی!

 

دارم و اون هم از توقف سرم رو از روی پاش برمی

موهام رو از  كنه واستفاده میماشين پشت چراغ قرمز 

 زنه.روی پيشونيم كنار می
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من باید برم بيمارستان پيش هما. اول اما تو رو  -

 رسونم خونه.می

 

زنم و مردد برای هام رو توی هم گره میانگشت

خوام دونه میزنم. میها زل میدرخواستم به ثانيه

كنه. اما وقتی سكوتم چيزی بگم و منتظر نگاهم می

 ميگه:نی ميشه طوال

 

 خوای باهام بيای؟می -

 

ش سواليه، اما انگار داره بهم خبر ميده چی جمله

 خوام. سرم رو تكون ميدم و ميگم:می
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 كنم خواهرت رو یادم نمياد.هرچی فكر می -

 

زنه و به چراغی كه حاال سبز شده نگاه لبخند می

 كنه.می

 

ها تهران نبود. هيچوقت ندیدیش. ولی وقتاون -

 ی. تونوز میامر

 

 

ای هاش كه لحظهرسيم از سرمای دستوقتی می

كنن هاش كه سعی میدستم رو رها نكردن و چشم

تونم  نگرانی و غم رو خونسرد باشن می
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بفهمم...بفهمم كه چقدر این فضا و شرایط براش 

 سنگينه!

هاش اما همچنان مصمم و قدرتمنده، تا جایی كه قدم

دن زنی كه روی تاق با دیانتهای راهرو و كنار در ا

صندلی نشسته و سرش رو پایين انداخته سرعتش كم 

ميشه. زن اما فرصت تجزیه تحليل بهم نميده و با باال 

ش دستم رو از دست حميد آوردن سرش و دیدن چهره

هامون رو كنم، اما مشخصه گره دستاختيار جدا میبی

 دیده كه متعجب و جا خورده از جاش بلند ميشه.

 

 !مسال -
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بينم كه وقتی ميشم توی گودال زمان و زنی رو میپرت 

كنه و به سمتم خم ميشه، دستش رو به سمتم دراز می

 ميگه:

 

 سالم خانم كوچولو! -

 

همونطور كه محو موهای لخت و ابریشميش شدم كه 

سپارم صورتش رو قاب گرفته دستم رو به دستش می

 و رو به حميد ميگم:

 

 مشه!! شيرین!ساحميد جونی دوستت شبيه  -
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صدای خشک و سرد حميد باعث ميشه  پرت شم 

زمون حال و متعجب نگاهش كنم، اما ندیده هم 

تونم یه موج قوی از احساس رو ببينم كه چطور به می

 خورن...شكن میموج

 

 من كه گفته بودم نيازی نيست بيای، خودم هستم. -

 

تونه زنه اما نمیشيرین با اینكه با حميد حرف می

هش رو كنترل كنه تا هرازگاهی با كنجكاوی روی اگن

 من نچرخه.

 

دونستم جلسه امروزش سنگينه و تو هم چند می -

 ساعتی نيستی. طاقت نياوردم تنهاش بذارم.
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ایسته بدون تعارف و وقتی دیگه كامال مقابلمون می

كنه. حميد مهلت سوال نميده و دستش رو نگاهم می

 پشتم ميذاره.

 

 اسيد، اما احتماال یادتون نيست.نشهمدیگه رو می -

 شيرین، نورا. نوراجان شيرین دوست هما.

 

كنه كه انگار دوست هما رو یه جور غليظ تلفظ می

خواد داد بزنه تنها نسبت این زن با من، دیگه فقط می

 همينه!
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هنوز هم همونقدر زیباست و حتی تارهای پراكنده 

با  .سفيد بين موهاش بهش یه جذابيت جدید داده

شنيدن اسمم بعد از دو ثانيه فكر، نگاهش به كل تغيير 

گيره و به سرتا پام هام رو میكنه. با حيرت شونهمی

 كنه.نگاه می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_صد#

 

 وای!!! تو چقدر بزرگ شدی!!!!! -

 

 با خنده به حميد نگاه ميكنه و ميگه:
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 باورم نميشه!!! -

 

 دامه ميده.كشه و اآغوشش میمن رو توی 

 

فكرشم نميكردم دوباره ببينمت! نورا كوچولوی  -

 خودمونه!! اصال نشناختمت!

 

بينم كه چقدر هاش نگاه حميد رو میاز سر شونه

 گيرم و با لبخند ميگم:درگيرشه. ازش فاصله می

 

 اما من شما رو شناختم...اصال عوض نشدید. -
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رو پشت  خنده و موهاشمیتر از اون روزها دلبرانه

زنه. با این حركتش یاد گوشواره آویز گوشش می

افتم كه اون روزها حميد چقدر با دقت كوچيكی می

داشت و من با تموم بچگيم، گوشه كشوش نگهش می

 دونستم متعلق به شيرینه...نپرسيده می

كنم كالفگيم رو كشم و سعی میم میدستی به یقه

 سم:پرو به حميد میپنهون كنم و بی ربط ر

 

 ميشه هماخانم رو ببينيم؟ -

 

 شيرین با نگرانی به حميد نگاه ميكنه.
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االن اجازه مالقات نميدن. دكترش هم گفت به  -

محض اینكه رسيدی بری پيشش. البته االن 

نيست...یه نيم ساعت دیگه مياد. بعد فكر كنم 

 بتونيد ببينيدش.

 

ش ميكنه قدمی عقب ميرم و به حميدی كه شدیدا تال

 كنم.نه نگاه میتگيش رو پنهون كبهم ریخ

 

خيلی زشته كه من حواسم نبود دست خالی اومدم.  -

 خوام از پایين یه دسته گل كوچيک بگيرم.می

 

 زنه.ای میحميد لبخند كمرنگ و كالفه
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 نيازی نيست نوراجان... -

 

 كنم.دستم رو سمتش دراز می

 

امكانش واسه انتخاب گل هميشه گيج ميشم.  -

 هست كمكم كنی؟

 

دوئه برام شبيه جرقه هاش میبرقی كه توی چشم

آتيش توی یه شب سرد و تاریكه و وجودم رو گرم 

 كنه.می

 

كنم و بعد بدون معطلی سه تا شاخه گل رو انتخاب می

كنم. همونطور از تحویل گرفتنشون به بيرون اشاره می
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 كنيم توی جواب نگاهكه به سمت محوطه حركت می

 متعجبش ميگم:

 

تونستی راستش رو بگی ون تو نمیفتم. چدروغ گ -

خوای بزنی تونی فضا رو تحمل كنی و میكه نمی

 بيرون.

 

گردونه و بدون اینكه حرفم من رو سمت خودش برمی

 رو تایيد كنه ميگه:

 

 دیگه دروغ نگو. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تونم به كنم و توی دلم ميگم نمیهاش نگاه میبه چشم

این همين االن قراره همه  حرفت گوش كنم، چون

ای كه توی دلم شور گرفته رو هحسادت و غبطه و غص

خفه كنم و با یه لبخند خونسرد و آروم، طوری كه انگار 

 كشم بپرسم:دونم چيه عذاب نمیاز چيزی كه نمی

 

چرا باید از دیدن كسی كه من با همه داغون بودن  -

كردی ریسه م یادمه چطور وقتی نگاهش میحافظه

 م بریزی؟هات بهبستن توی چشمیم

 

كشه و بدون اینكه دستش رو آروم روی موهاش می

 جوابم رو بده به یه نقطه نامعلوم و دور نگاه ميكنه.

 روبروش به نرده تكيه ميدم و ميگم:
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ت اون روزها خيلی طول كشيد تا دیگه توی خونه -

 دنبال عكس عروس و دومادیتون نگردم.

 

ه شونه كنه و من هم با خندغمگينی میخنده كوتاه و 

 ندازم.باال می

 

خب به خيالم هر كی شبيه شما بود بایستی یه  -

 داشت!!همچين عكسی می

 حتی االن هم فكر كردم پس چرا...

 

 هام نگاه ميكنه و ميگه:توی چشم
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افته كه هر دو طرف عاشق هم این اتفاق وقتی می -

 باشن.

 

ز زبون كسی ها مهمن و وقتی ایه سری كلمه

 ثل بندی كه به دلت وصله. وقتیشنویشون ميشن ممی

شنوی دوتا حالت این كلمه رو از زبون اون آدم می

داره، یا بند دلت محكم ميشه، یا پاره ميشه...من پاره 

 شدن بند دلم رو حس كردم.

 

 كی عاشق نبود؟ -

 

های خوبی بودیم، از یه جایی به بعد اون ما دوست -

نبود، نقشش بيشتر شد، اما  دیگه فقط دوست من

م. تا یه روز از ای اون من همون جای قبلی موندبر
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اون روزهایی كه بين گفتن و نگفتن گير بودم اون 

 گفتن رو انتخاب كرد...

 

 

ش گرفت و كردم كه خندهدونم چطور نگاهش مینمی

 م زد تا دهنم بسته شه.دستش رو زیر چونه

 

 گفت عاشق سيامكه. -

تم چكدومشون رو از دست بدم. خواسخواستم هينمی

اما خب سيامک از حس  كاری كنم كه باب دلش باشه.

من خبر داشت و زیر بار حتی فكر همچين چيزی هم 

 نرفت. نشد كه بشه...

 نه خواست دل من، نه خواست دل اون.
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 یعنی هيچوقت بهش نگفتی؟ -

 

 سرش رو تكون ميده.

 

 فهمن.ها میزن -

 

زنم و من هم دخيل گره میهام رو روی سينه دست

 ی دور.به یه نقطه بندممی

 

 ها باید بشنون تا باور كنن.زن -

 

 خواست، همين!من رو نمی -
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خوام كنكاشم كنم اما نمینگاه دقيقش رو حس می

كنه، پس دوباره با حال نورای ساده و كنجكاو نگاهش 

 كنم.می

 

 بعدش چی شد؟ -

 

رزنش انگار تازه حواسش جمع من شده كه با س

هایی كه بهشون ميله كنه و با وسواس ازنگاهم می

 كنه.ام میتكيه زدم جد
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چند وقت بعد اینكه از سيامک روی خوش ندید  -

ازدواج كرد و رفت رم. یه پسر دوازده سيزده ساله 

 داره.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_صد#

 

م فشار ميارم تا انگشت حلقه همزمان كه به حافظه

های تنگ سكنم نفرو به یاد بيارم، سعی می شيرین

 پرسم:ل و پنهون كنم و میشده از استرسم رو كنتر

 

 االن چرا برگشته؟ -
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یا تالش من برای عادی نشون دادن حالم نتيجه داده 

یا اون اینقدر درگير حال و گذشته شيرینشه كه متوجه 

 حالم نيست.

 

خانوادش كال سالی دو بار حداقل برای سر زدن به  -

ما بود، بخاطر مياد. شيرین اول دوست صميمی ه

 مونه.تر اینجا مینیوضعيت هما این بار طوال

 

 كنم كه زیر لب ميگم:انگار بلند فكر می

 

 بعد سيامک زود ازدواج كرد! -
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دونم طعنه توی صداش توهم منه یا واقعيت وقتی نمی

 ميگه

 

 به عشق خام و توی سن كم اعتباری نيست! -

 

توی  خورم. حرف زیاده اما گفتنی نيست. فقطجا می

ه ميكنم. لبخند هاش نگاستاره چشمسكوت به شب بی

 پرسه:ميزنه و می

 

 چيه؟ -

 

 كشم:یه جمله از غوغای مغزم بيرون می
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 پس حميد دلداده این شكليه! -

 

 نگاهی به ساختمون ميندازه.

 

 هاش.زندگيه و تجربه -

 

ضميرم سمفونی اجرا یه گروه ناهماهنگ و عصبی توی 

 نگاه ميكنم و ميگم:ميكنن. بی صبر به ساعتم 

 

 نيم ساعت بيشتر شد. فكر كنم دیگه دكتر اومد. -

 

ندازه و همونطور كه سمت م میدستش رو دور شونه

 كنه.گردیم اون هم ساعتش رو چک میداخل برمی
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 زود گذشت. -

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_صد#

 

))بالتكليف یعنی آنكه نداند چه باید بكند، پا در هوا، 

 معلق!((
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حاال دیگه چيزی پشت سرم توی راهروهای تو در توی 

ها ها روشن شده، تكليفزندگيم مجهول نيست، چراغ

 تكليفم.روشن شده اما من بال

يست جز حل شدن جاده آینده پره از مه و چاره ای ن

 توش.

با حميد انگار جراتی برای حرف از حال و آینده نيست. 

كنيم حداقل از دیروز تا به حال نبوده. جوری رفتار می

انگار كه اون چند برگ سكوت چند روزه بينمون رو 

های كندیم از دفتر. اما نميشه منكر تيكه كاغذ پاره

 اقيمونده توی شيرازه دفتر شد.ب

كنم و توی سكوت می يفی رو زندگیپس من بالتكل

 معلقم...

های اطرافم مثل تكلف بودن توی دنيای همه آدمو بی

 یه گناهه، جز سيامک...
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بوی رنگ تازه كه توی راه پله آموزشگاه نقلی سيامک 

 پيچيده لبخند رو بهم هدیه ميده.

با سرك كشيدن توی هر  كنم وپله هارو دوتا یكی می

و احتماال نظم غالمرضا آفرین طبقه به سليقه شایلی 

 ميگم.

این ساختمون كوچيک قدیمی توی مركز شهر اینقدر 

دنج و صميميه كه توی اولين دقایق حضورم حس 

كنم چقدر به اینجا یه حس عالقه توام با تعلق می

عالقه دارم. شاید اصل اشتراك حروف كلمه تعلق و 

 همينه! چه كيفی داره متعلق بودن به كسی یا اصال

 جایی كه بهش عالقمندی...

 ست یه سایهباالخره توی طبقه سوم كه آخرین طبقه 

بينم. مطمئنم ها میاز پشت شيشه مات یكی از اتاق
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كنم این وقت روز و توی این شرایط سيامكه! تصور می

 منتظر كسی نيست و چقدر توی حال خودشه.

سعيد كوچولو روی شونه چپم نشسته و توی انگار یه  

كنه اذیتش كنم! پاورچين سمت در زمزمه می گوشم

ذارم. لبخند تاق ميرم و دستم رو روی دستگيره میا

گویان  "پخ"تر ميشه و توی یه ثانيه م عميقموذیانه

وارد اتاق ميشم. اما هنوز درست فضا رو تحليل نكردم 

سمتم، به طبع كه با پرت شدن دستگاه منگنه به 

 زنم.وتاهی میدزدم و جيغ كغریزه سرم رو می

دونم چيه، مات و مبهوت از اتفاقی كه افتاده و نمی

كنم. اول منگنه سياه بزرگ رو گوشه چشمم رو باز می

بينم كه كنارم افتاده و از بغل گوشم رد شده. می

 شوكه ميشم.خوام اعتراض كنم كه با دیدنش می
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 كنی!چيكار میتو اینجا  -

 

ميده و با غضب ش رو فشار كالفه با یه دست شقيقه

ای سيامک رو از پشت سرم كنه كه صدنگاهم می

 گردم.شنوم و سمتش برمیمی

 كنه.قوری به دست دورتر وایساده و نگاهمون می

 

 چی شده؟! -

 

كنم كه حاال عصبی دستش رو پشت به درنا نگاه می

 انداخته.كشه و سرش رو پایين گردنش می

 كنم و جواب ميدم:نادم یه سيامک نگاه می
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سالم! من اومدم شوخی كنم  -

 دونستم تو نيستی.بخندیم...نمی

 

كنه و با نگرانی خطاب به درنا شماتت بار نگاهم می

 پرسه:می

 

 دیارجان خوبی؟؟ -

 

حركت به كشه چند ثانيه بینفس عميق و طوالنی می

 وم تكون ميده.و بعد سرش رو آر زنهسيامک زل می

 

 خوبم آقا. چيزی نيست. -
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گار سرگيجه داره و یه جورایی عجيبه؛ انهاش حالت

دوباره از دنيا جدا شده. همين باعث ميشه بدجوری از 

كاری كه كردم پشيمون باشم.اما خودش رو جمع و 

شينه. سيامک كه حاال كنه و روی مبل میجور می

 گرده.آشپزخونه برمیتر شده به خيالش راحت

ينی كشم پس من هم مثل جوجه ماشاز درنا خجالت می

ه به دوتا افتم. یه استكان دیگدنبال سيامک راه می

كنه و مشغول چای استكان توی سينی اضافه می

 ریختن از قوری ميشه ميگه:

 

 زنه آخه.این كارها چيه یهویی از تو سر می -
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كردنش با آب دارم و حين پر یه استكان رو برمی

 پرسم:جوش سماور تن صدام رو پایين ميارم و می

 

 كنه؟كار مینجا چياین ای -

 

یه مدرس موسيقی احتياج داریم. شایلی گفت این  -

 دوستش زندگيش با همين شاگرد خصوصياش...

 

 

بنده و استكان لبالب پر شده رو یهو شير سماور رو می

 گيره.از دستم می
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رو جمع كن! سوخته جای زل زدن به من حواست  -

 بودیا.

 

 :پرسمزنم و میهام رو توی هم گره میدست

 

 ش؟خب؟ بقيه -

 

هيچی دیگه، ميگه با همين شاگرد خصوصی  -

گذرونه. گفت بياد اینجا اگه به ها امورات میگرفتن

هامون رو دست توافق رسيدیم یه سری كالس

 بگيره.
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 رسه:پكنه و حين بيرون رفتن میسينی چای رو بلند می

 

 تو كجا اینجا كجا؟ -

 

دنبالش  دارم و همونطور كهمن هم قندون رو بر می

 ميرم جواب ميدم:

 

هيچی اومدم بهتون یه سر بزنم ببينم به كجا  -

 رسيدید.

* 

ش رو توی فنجون چای دست نخورده و سرد شده

 چرخونه و جواب ميده:دستش می
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حقيقتش من به خود شایلی هم گفتم اصال  -

تونم با چند نفر سر و كله بزنم. نه كه نمی

 نخوام...ولی اصال توی من نيست!

 

خواد پنجمين حبه قند رو برداره كه با اخم امک میيس

كشم. مثل یه بچه كمرنگی قندون رو از زیر دستش می

كنه و همونطور كه دوباره سر جاش دمغ شده نگاهم می

 تكيه ميده ميگه:

 

های یكی دو نفره و اتفاقا ما هم برای كالس -

 خصوصی دنبال مدرسيم. 

 

 ندازه.شونه باال می
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ای یكی دوبار كه هفته تا شاگرد هم آخه همين چند -

 م و ميرن هم كفاف زندگيم رو ميده.ميان خونه

 

 زنه.سيامک با همون آسودگی هميشگی لبخند می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 ده_و_صد#

 

عریفت رو پيش ما خالصه كه این شایلی خيلی ت -

كرده. خوشحال ميشدیم باهامون یه گوشه كار رو 

 بگيری.
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و حس خوب سيامک به اون هم سرایت آرامش انگار 

زنه و جواب ای میكرده كه لبخند كوتاه اما معصومانه

 ميده:

 

كنم شدم. اما فكر نمیخداوكيلی منم خوشحال می -

 واسم شدنی باشه.

 

بلند ميشم و همونطور با بلند شدنشون از جا، من هم 

 كه با هم دست ميدن سيامک ميگه:

 

 سر بزن به ما.اما هر چی هم شد و نشد  -
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ش ميذاره و تک كلمه دستش رو با احترام روی سينه

 جواب ميده.

 

 چشم. -

 

 كنه با خجالت ميگم:به من كه نگاه می

 

 ببخشيد ترسوندمت. عمدی نبود! -

 

 ميگه:كنه و با جدیت و اخم نگاهم می

 

خورد توی سرت عمدی پس اون منگنه هم می -

 نبود.
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ش رو خنده ندازه اماسيامک سرش رو پایين می

 خوره.می

كنم و با رفتنش خودن رو تا اخرین لحظه نگاهش می

 ندازم.روی مبل می

 

 خيلی زشت شد! -

 

 پرسه:سيامک با خنده سر تكون ميده و می

 

نقد  خوش حاال آفتاب از كدوم طرف درومده نورا ا -

 كنه؟!خوشانشه كه شيطنت می
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سوالش بدون هيچ لحن و منظور خاصيه اما من مثل 

ه خطاكاری كه مچش رو گرفته باشن دست و پام بچ

كنم كنه و سعی میكنم. متعجب بهم نگاه میمی رو گم

 خوددارتر باشم.

 

چی باید باشه! همينطوری ذوق داشتم آموزشگاه  -

 رو ببينم.

 

 پرسه:كنه و مینگاه میبه اطراف 

 

 حاال خوب شده؟ -
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من هم نگاهم رو روی دیوارهای روشن و دكوراسيون 

 چرخونم.داشتنی اتاق می دوست

 

 كنم.خيلی!! اصال افتتاحش كنيد ميام اتراق می -

 

 پرسم:زنه و مییهو فكری توی سرم جرقه می

 

 كنار آشپزخونه بساط كافه بود؟؟ -

 

 ميده.سرش رو به تایيد تكون 
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آره هنوز كامل نشده، اما قرار هم نيست خيلی شاخ  -

وی ها تست بچهو برگ بدیم بهش. یه كافه ساده

 ها بيان یه كيک و چایی بخورنآنتراك

 

 كوبم.دستم رو بهم می

 

كافه واسه من و سعيد باشه؟؟؟ ما بگردونيمش؟؟  -

 تورو خدا!!

 

 خنده و ميگه:با اخم می

 

خواد برسه اینجا می فكرشم نكن! اون سعيد پاش -

 فساد كنه!
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های تو هم كه اصال از حميد شنيدم قراره دوباره پروژه

كنی. اصال قرار هم باشه اینجا مشغول  عكاسيتو شروع

 ر كنی .شی، بهتره به تدریس عكاسی فك

 

 گيرم و آروم ميگم:با اومدن اسم حميد لبم رو گاز می

 

 هنوز به هيچكس نگفته بودم! -

 

كنم روی صورتم كش مياد اما حس مینگاهش كمی 

 خوره و به جاش ميگه:خواد بزنه رو میحرفی كه می

 

 ميگی؟!كنی كه به كسی ن خوای خالفمگه می -
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فقط هنوز مطمئن نيستم از پسش بربيام. خيلی  -

 دور شدم از فضا.

 

 

از خودت دور نشده باشی بردی. دور شدن از فضا  -

 كه چاره داره.

 

 پرسم:نم و میكچند لحظه نگاهش می

 

 كارم درسته سيامک؟ -
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كنه كه انگار اطمينان نداره دارم جوری نگاهم می

كنم. تعجبی نداره، خودم هم یدرباره چی صحبت م

 توی همين وضعيتم.

 

بعد از چند ثانيه سكوت، متفكر سيگارش رو از جعبه 

 كشه و جواب ميده:بيرون می

 

 زندگی كن نورا. -

 زینب ایلخانى(:آواى درنا ) كانال اصلی 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یازده_و_صد#
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شم با دیدن ترافيک سنگين خيابون چقد خوشحال مي

 شين اومدم وبدون ما كه این منطقه جز طرح ترافيكه و

بمونم! از  الزم نيست توی ترافيک پشت فرمون

گيرم و بعد از نااميد سركوچه آموزشگاه تاكسی می

پيام یا تماسی از طرف حميد، گوشيم رو شدن از دیدن 

زنم. و از پنجره به بيرون زل می ذارمتوی جيبم می

ول خيابون رسيدیم كه با دیدن درنا تقریبا به نصف ط

 خوام نگه داره و پياده ميشم.و از راننده میرتوی پياده

آروم قدم هاش توی جيبشه و دستسرش پایينه، 

 داره.برمی

مونم تا سرش رو باال و منتظر می ایستمجلوش می

های خاليش آروم از نوك كفشم باال ميان و بياره. چشم

كنه تا مجبور ون حرف نگاهم میرسن به صورتم. بدمی

 ميشم روراست بپرسم:
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 ميشه تا ميدون با هم بریم؟ -

 

 اون هم بدون تعارف و نرمش ميگه:

 

 چرا؟! -

 

 و من صادقانه جواب ميدم:

 

 چون تو درنایی! -
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بدون جواب از كنارم رد ميشه من هم سكوتش رو به 

گيرم و كنارش شروع به قدم زدن نشونه رضایت می

 كنم.می

 حرف مياد و ميگه: به اما

 

 قرار نبود از این كارها بكنيا! -

 

 با دلجویی ميگم:

 

 خوره كه!همين یه بار حاال به جایی برنمی -

 

هاش رو قدمجوری به پاهاش زل زده انگار داره 

 شماره.می
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 به دكی یهو باز برنخوره! -

 

 ندازم.زده سرم رو پایين میخجالت

 

 بجز امروز، بابت دیروز هم ببخشيد! -

 

 سرش رو با ریتم خاصی تكون ميده.

 

افتادی روی دستم باید خوردیش و میاگه می -

 كردی.عذرخواهی می

 

 كنه:ایسته و مستقيم نگاهم مییه دفعه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 واسم. دردسر نشو -

 

حرفش حس بدی بهم ميده و ناخودآگاه عقب 

 كشم.می

 

خيلی خوب حاال! هی هيچی نميگم! من اگه  -

ر بشم یا لو بدمت به خواستم واسه تو دردسمی

، یا گفتم درنا كيهداداش طفلكم قبل از همه می

 ت!بستم در خونههرروز دخيل می

تاوان اینكه تو خودت رو به من نشون دادی و حاال 

پشيمونی رو من باید پس بدم؟! چند بار یه حرف رو 

 كنی!تكرار می
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اصال آره رفيق شفيق و قابل اعتمادت شایليه! از این به 

های درنا رو هم خودش برسونه بگو پيغوم پسغومبعد 

ركس دیگه. منم یادم ميره چيزی دیدم و به نعيما یا ه

 شنيدم.

 

مونم و ر نمیكنه. منتظبا ابروهای باال پریده نگاهم می

كنم كه با رساترین صدایی كه جلوتر ازش حركت می

 تا به حال ازش شنيدم ميگه:

 

 ام!دونه من كیكسی جز تو نمی -

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دوازده_و_صد#

 

 قيمتی بود...

 مثل اولين هدیه روز مادر كه با پول قلک خودم خریدم،

مثل بار اولی كه تونستم خودم تنهایی نعيمای چند 

 بخوابونم، ماهه رو

های محل جلدم مثل وقتی كه هم كفترها و هم گربه

 شدن،

 شنيدم،مثل اذان صبحی كه توی خواب و بيدار می

 قيمتی بود...

 ن جمله قيمتی بود!شنيدن ای
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شنيدم  یا نه كه  ش روانگار مطمئن نيست كه جمله

 بيشتر توضيح ميده.

 

 دونيد.افسانه می فقط تو و -

 

شور گرفته فشار كه دیوونه شده و  دستم رو روی قلبم 

های ميدم. برای منی كه هميشه انگار یه قدم از آدم

دارترین دورم عقب بودم و اعتماد بهم شاید خنده

درست  هاتونستن بكنن، این حرفاری بود كه میك

 ست!شبيه معجزه

م كم كم از یه تركيب غریب از شوق و غم،  گریه

م رو نم صدای گریهتوگيره، جوری كه حتی نمیمی

كنه و سمتم مياد. كنترل كنم. معذب به اطراف نگاه می
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هاش كه یه لرزش خفيف داره رو شده دست هول

دونه باید چيكار كنه، ما انگار نمیسمت صورتم مياره، ا

كنن و با استيصال هاش سقوط میبرای همين دست

 ميگه:

 

 چيكارت كردم ؟  -

 

رو تار كردن، بریزن  هایی كه دیدمزنم تا اشکپلک می

 تر ببينمش.حتو بتونم را

 

كنم شوخيه! باورم نميشه! اصال باورم حس می -

 نميشه!!
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 كنه.میچند ثانيه با اخم نگاهم 

 

 مگه من با تو شوخی دارم؟!! -

 

 گيره ميگم:م اوج میهمونطور كه گریه

 

 خيلی خوشحالم!!! -

 

 پرسه:با نهایت تعجب و بهت می

 

 شكلی ميشی؟!! تو خوشحال ميشی این -
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كنم، سمتش ميرم رو اندازه یه آغوش باز می هامدست

 و با شوق ميگم:

 

 خوام دوباره بغلت كنم.می _ 

 

 قب ميره.دستپاچه ع

 

نكن دختر! مملكت جمهوری اسالمی نزدیک ميدون  _

مون چوب پاچه خوای آستين وجمهوری اسالمی می

 تناول كنن؟؟ 

 

و سمت شير آبی كه چند گيره و من ربعد دستم رو می

كشه و مجبورم تر نزدیک ورودی پاركه میقبقدم ع
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كنه و كنه كمی سرم رو خم كنم. شير رو باز میمی

كنه كنه. اما با مكث خاليش میو پر از آب میمشتش ر

گيره صورتم رو سمت م رو میو همونطور كه چونه

 ميگه: كنه وچرخونه، نگاهم میخودش می

 

نزدی به چشم و چارت  ها كهسياهی ببينم از این -

 آب بخوره بریزه هيوال شی؟

 

سرم رو به عالمت منفی تكون ميدم كه بدون مكث 

پاچه و دستش رو محكم صورتم میچند مشت آب به 

 كشه.به صورتم می

 

كنن چی شده! بشور صورتت رو االن ملت فكر می -

 ...كتكت زدم، چزوندمت
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كشه كه می محكم وسط حرفش  اینقد دستش رو

كشم، دستم رو باال م رو كنار مینفس كم ميارم! صورت

 گيرم.ميارم و نفسی می

 

 كنی!م میهيچكدوم...فقط االن داری خفه -

 

كنه. همونطور كه آب از باالخره رضایت ميده و ولم می

های از حدقه بيرون زده چكه با چشمسر و صورتم می

 كنم و با خنده ميگم:نگاهش می

 

 ا صبحم خشک نميشم كه!!تا فرد االن من -
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نگاهش بهم شبيه نگاه پت و مت به یكی از 

 هاشونه. اما بعد از چند لحظه این بار باخرابكاری

سویيشرتش كه توی دستشه سمتم مياد و صورتم رو 

كنه. وقتی از خشک شدن صورتم مطمئن پاك می

ميشه سویيشرت رو با كمی فاصله و آماده باش نزدیک 

 پرسه:داره و میمیصورتم نگه 

 

 گریه كردی دماغتم بگيرم؟!! -

 

كنم و باالخره به خودم ميام و از با دهن باز نگاهش می

 كنم.میخودم دورش 

 

 با این؟!!! نه!!! -
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ندازه و راه رو به نشونه حركت كن نشون شونه باال می

 كنم.كشم و شروع به حركت میميده. نفس عميقی می

ر و تونم به افكارم ساد و میباالهره كمی نفسم باال مي

 پرسم:سامون بدم می

 

 چرا به شایلی نگفتی؟ -

 

 این بار بدون مكث جواب ميده:

 

 همون كه به بقيه نميگم.بخاطر  -

 

 كنم.نگاهش می
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 چرا به بقيه نميگی؟ -

 

 كنه.اون هم نگاهم می

 

های خودشون قناعت كنن خيلی ها به داشتهآدم -

 خوشبخت ميشن.

 

 پرسم:و می كنمقبلی فكر میهای گيج به حرف

 

 چه ربطی داشت؟ -

 

 كنه:هدف سویيشرتش رو توی دستش جا به جا میبی
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ميدونی واست كافی نيست؟! چرا همين كه تو  -

 دونن؟؟دیگه چه فرقی داره بقيه چرا نمی

 

 كنم.ای میتک خنده

 

 خوای بگی راز همچين مهمی هم نيست؟!یعنی می -

 

 كنه و ميگه:یسخت و خشک چند لحظه نگاهم م

 

 ها هميشه مهمه.راز آدم -
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وزه هم كنم حرف بدی زدم و باد سردی كه میحس می

ميشه تا توی خودم جمع بشم و بخوام مزید بر علت 

موضوع رو عوض كنم. پس به پليور ساده و نازكش و 

 كنم و ميگم:سویيشرت توی دستش اشاره می

 

 سردت نميشه؟!! -

 

ه و اطراف رو نگاه چرخونكالفه كمی نگاهش رو می

پوشه مثل عد همونجور كه سویيشرتش رو میكنه. بمی

 زنه:یه پسربچه غر می

 

پایيز و زمستون فقط محض همين  من اصال از -

سرماشه كه نميشه خوشم بياد...از یه طرف آلودگی 

هوا از یه طرف هم سرماخوردگی و سگ و لرز و 
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هی اینكه انقده بپوشم رو هم رو هم  كه دستام 

 تونه باال بياد.ن

 

كنم م گرفته اما اون كالفه و جدیه، پس سعی میخنده

م كم ز شدت خندههام رو توی دهنم جمع كنم تا الب

 ندازم.بشه و سرم رو پایين می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سيزده _و_صد#

 

 كنه و ميگه:چپ چپ نگاهم می
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 ها!از داداشت چه خبر؟ طول ميده -

 

 :با تعجب ميگم

 

 تازه سه روز شده! سخت نگير به بچه! -

 

هاش مخلوط ميشه وقتی صدای پيام گوشيم با حرف

 ميگه:

 

دونم یا تو؟! اون كار دیگه چيزیش یمن بهتر م -

 نمونده كه بخواد طول بكشه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كشم و همونطور كه دنبال جوابی گوشيم رو بيرون می

بينم كه شامل یه فایل گردم پيام نعيما رو میبراش می

صوتی و یه متنه كه ميگه كار رو حاضر كرده اما اول 

 ميگم:دوست داره نظر من رو بدونه. با شوق رو بهش 

 

خواد ست!!! فرستادتش میزادهوای عجب حالل -

 گوش بدم.

 

كنه پنهونش كنه رو تونم اشتياقی كه سعی میمی

پشت لبخند كمرنگش ببينم. سمت نيمكتی 

 شينيم.كشونمش و میمی

 

 بينم نظرت چيه.بدیم ب بيا گوش -
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شينه اما وقتی هندزفری رو زنه و كنارم میحرفی نمی

 كشم با گارد عحيبی عقب ميكشه.از كيفم بيرون می

 

 این چيه دیگه؟! -

 

 چرخونم.نگاهم رو بين صورتش و هندزفری می

 

 آهنگ رو گوش بدیم دیگه! -

 

 كنه!مثل دشمن خونی به هندزفری نگاه می

 

 !خب همينطوری بذارش -
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 به اطراف اشاره ميكنم.

 

و صدا نميشه بابا اینجا كه با این همه سر  -

 همينطوری!!

 

گيرم و وقتی ها رو مصر سمتش میوشیو یكی از گ

هاش رو بدون حركت واكنشی نشون نميده و دست

داره خودم اون رو توی گوشش توی جيبش نگه می

 كنم.ذارم و آهنگ رو پخش میمی

ب و خفيف های عجيه كه با تكونهنوز چند ثانيه نگذشت

هاش رو محكم سرش توجهم بهش جلب ميشه. چشم

پایين انداخته كه كم مونده بسته و جوری سرش رو 
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ش رو سوراخ كنه و انگار داره ش  قفسه سينهچونه

 كنه حركت ناخوداگاه سرش رو متوقف كنه!سعی می

انقدر نگران و محوشم كه نه از آهنگ چيزی متوجه 

 ه حتی حواسم هست كه قطعش كنم.ميشم، ن

با اوج گرفتن آهنگ اما خودش دست به كار ميشه و به 

پرتش  كشه وو از گوشش بيرون میسرعت گوشی ر

 زنه و حتی یه لحظهكنه. نگاهش شدیدا دو دو میمی

مونه. دستش رو گوشه پيشونيش هم جایی ثابت نمی

 فشار ميده و با یه صدای لرزون و گرفته ميگه:

 

 رستش واسم، بعدا گوش ميدم.فب -
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هاش رو ندازه چشمو دوباره سرش رو كمی پایين می

های نيمكت رو هاش لبههمونطور كه با دستبنده و می

 كشه.های عميق میفشار ميده نفس

دونم چه اتفاقی افتاده، پس صادقانه از ترسيدم و نمی

 پرسم:خودش می

 

 چی شدی؟!! خوبی؟ -

 

 النی ميگه:و اون با یه تاخير طو

 

 كم حرف نزن. چيزی نيست.یه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اما  انگار درنام زخمی داره كه زیر پرهاش مخفی كرده،

دونم این زخم روی كدوم بالشه، چه من حتی نمی

 برسه به اینكه بتونم درمانش كنم!

گيره كه با صدای بغضم كم كم داره بال و پر می

كنه و هر دو ناخودآگاه هاش رو باز میهياهویی چشم

 گردیم.دنبال منبع صدا می

چند قدم جلوتر، ماشينی كنار زده و زن و مردی كه 

 ن.شدیدا درگير مشاجره ازش پياده شدن

كنه از جا بلند ميشه و بدون كالم من رو هم متوجه می

كنيم. برعكس من، بدون بلند شم و حركت می

كنجكاوی از كنار اون زن و مرد رد ميشه. اما هنوز چند 

نرفتيم كه متوقف ميشه و به عقب نگاه  قدم بيشتر

 كنه و بعد همون طرف ميره.می
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فهمم طرف كنم و میال میدستپاچه مسيرش رو دنب

ای ميره كه اون هم كنار پسربچه چهار یا پنج ساله

كنه و ترسيده، اما بقيه مردم همون ماشين گریه می

ایه كه حاال به زد و خورد تمام توجهشون به مشاجره

 شده.كشيده 

كنه و جوری كه دیگه درگيری توی بچه رو بغل می

نشونه و ميدون دیدش نباشه روی صندوق ماشين می

 كنه.هاش رو با آستينش پاك میاشک

 

 كنی تو؟!!چيه عمو؟!! چرا گریه می -

 

مادرش رو  كنه وبچه شوكه و با هق هق نگاهمون می

های ركيک زنه. مادری كه اینقدر درگير فحشصدا می

 داره! ای همست كه قطعا یادش رفته بچهه پدر بچهب
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 دیار با مهربونی ادامه ميده:

 

دونم! پفک و شكالت از بابات آهان! من می -

 خواستی واست نخریده!

 

یادش  زنه و انگار غمشهای بچه یهو برق میچشم

با  زود و ها! دردهاشونميره. خوش به حال بچه

طلبانه چنان فرصتهای كوچيک درمون ميشه...بهونه

سرش رو به عالمت مثبت تند تند تكون ميده كه 

 مون رو بگيریم.هتونيم جلوی خندنمی

كنار خيابون ميره به پشتم  همونطور كه دیار سمت دكه

 زنه و ميگه:می
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 سرش رو گرم كن تا بيام. -

 

تونم با نگاهم دنبالش نكنم و تا چند ثانيه بعد كه با نمی

حواس و گرده، بیر از تنقالت برمییه پالستيک بزرگ پ

غول رو مشكنم بچه های در هم بر هم سعی میبا كلمه

 كنم.

كنه  كنار پسر بچه گرده و پفكی رو باز میوقتی برمی

دیم. اون مشغول حرف زدن با پسر به ماشين تكيه می

ترین آدم این بچه ميشه و من مشغول تماشای زالل

 شهر دودی!

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهارده_و_صد#

 

 رسيم و وقتشه راهمون جدا شه.به ميدون می

 با دستم سمت دیگه خيابون رو نشون ميدم.

 

 من باید برم اون طرف. -

 

د سرش رو تكون ميده بع كنه وكم دستم رو نگاه مییه

 و ميگه:

 

 پس فعال. -
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 پرسم:شيطنت میزنم و با هام رو پشتم گره میدست

 

 خوای یه بفرما بزنی بهم؟نمی -

 

 كنم:اصالح می م روكنه، جملهگنگ نگاهم می

 

 ت؟خوای دعوتم كنی خونهنمی -

 

من رو آروم به همون سمتی كه نشون دادم هول ميده 

 و ميگه:

 

 ررو نشو.تون پبرو خونه -
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 ميگه: كنه وكم نگاهم میخندم كه دوباره یهمی

 

 !خندیبامزه می -

 

م  مثل یه ساده از زبون اسطورههمين تعریف كوتاه و

اختيار مدال قهرمانی آویزون ميشه سر در قلبم و بی

 زنم.قهقهه می

 

 یه اعتراف كنم؟ -

 

 كنه. نزدیكش ميشم ورو مرموزانه جمع می هاشچشم

 ميگم:
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ت خيلی یُبس بودی! ازت اون روز توی خونه -

اونجا! ترسيدم، نشد یه دل سير نفس بكشم 

 تری یه بار دیگه بيام؟ميشه االن كه خوب

 

 ميگه: زنه وبا انگشت نوك بينيم می

 

 ادب!یبس چيه بی -

كولم؟  بعدم تو ترسيده بودی اونجور پریدی توی سر و

 ترسيدی چی ميشد؟نمی

  

هام جمع ی چشمگيرم و اشک تومیذوق  دستش رو با

 ميشه.
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 منی درنا!آخه تو تنها آرزوی برآورده شده  -

 

كنه، بعد دستش رو از دستم چند ثانيه عميق نگاهم می

 ميگه: كشه ومی بيرون

 

یادت نره واسم كار نعيما رو بفرستی، امشب  -

 خوام روش كار كنم.می

 

 دل چشم ميگم. با حركت پلک خداحافظی با جون و

كنه كنه و بعد در جهت مخالف شروع به حركت میمی

 ، در حالی كه من هنوز محوو كم كم ازم دور ميشه

گردم، یه مرتبه صداش میتماشاشم. اما همين كه بر
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برفی تمام وجودم رو  مثل آب گرم بعد یه روز سرد و

 كنه.گرم می

 

 ؟!"نور" _

 

جور كه  صدام زده! درنا صدام زده! اونم نه مثل همه! یه

سمتش گردم و با شوق صدام نزده. برمیهيچكس

كم كنه و یهارم. با تعجب نگاهم میدهای تند برمیقدم

 عقب ميره.

 

 كنی؟چرا اینطور می -

 

 یه بار دیگه بگو. -
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 كنه.های گرد شده نگاهم میبا چشم

 

 چی رو؟ -

 

 همين كه االن گفتی رو! -

 

 

 نور ؟! مگه اسمت همين نيست؟ -

 

 كه.چه دونه میهام دوناشک
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 آره همينه...اسمم همينه! -

 

 نگرانی ميگه:كشه و با پوف می

 

دار چشم های من چه كنم با این شير فلكه نشتی -

 تو!

 

 كنم.هام رو پاك میخندم و اشکمی

 

 ببخشيد! جان؟ بگو چرا صدام زدی. -

 

كشه روی سرش و غرق فكر بعد چند ثانيه دست می

 ميگه:
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 دی كه یادم رفت!اینقد شو هندی اجرا كر -

 زنم.، یادم افتاد زنگت میبرو خونه

 

غرق مرور  كامل از خيابون عبور نكردم وهنوز 

های شيرین امروزم كه با صدای زنگ گوشيم به دقيقه

خودم ميام و بيشتر از اینكه شماره مامان متعجبم كنه، 

پيام حميد كه از حالم پرسيده سر ذوقم مياره و با 

 ميدم. انرژی مضاعف جواب

 

 سالم مامان. -
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چند ثانيه ست كه شاید شوق صدام براش غریبه

 زنه:كنه و بعد با شک صدام میسكوت می

 

 نورا؟ حالت چطوره؟ -

 

های سریع پرم و با قدمبا صدای بوق ماشينی از جا می

 رسونم و ميگم:خودم رو به سمت دیگه خيابون می

 

 خوبم مامان. تو چطوری؟ -

 

 پرسه:می نگران

 

 رونی؟ تنهایی؟ مگه حالت خوب شده؟يب -
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 گيره و آروم جواب ميدم.یلبخندم با غم عمق م

 

 كم كم دارم خوب ميشم مامان ولی تنها نيستم. -

 

 خيلی نگرانتم! -

 

 

 پرسم:اختيار میبی

 

 پس چرا نيستی؟ -
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اما انگار صدام توی هياهوی خيابون گم ميشه كه 

 پرسه:می

 

 چی گفتی؟ صدات نيومد. -

 

زنم به عمق هام رو پس میيریميقم دلگبا نفس ع

 كنم.رو عوض میوجودم و حرفم 

 

نگران نباش مامان. گفتم كه خوبم...بهتر هم  -

 ميشم.

 

وارد حياط خونه كه ميشم، با جست و خيز مسير در تا 

ها با دیدن بابا كنم كه باالی پلهساختمون رو طی می
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لش دونم چرا از نگاه آروم و خوشحامتوقف ميشم. نمی

 كشم.خجالت می

رم برای من بهم انگار از وقتی یادم مياد شادی و ش

 بافته شده بودن!

اما لبخندم رو بابت اینكه سرپا و بهتر از روزهای قبل 

ها باال كنم و همزمان كه از پلهبينمش پنهون نمیمی

 ميرم ميگم:

 

 سالم بابا. حالتون بهتره انگار. -

 

 .كنه و جواب ميدهبا دقت نگاهم می
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سالم نوراجان. شكر خدا بهترم. تو هم انگار  -

 خوبی!

 

كنم دزدم و سعی میبا خجالت نگاهم رو ازش می

 حرف رو كوتاه كنم.

 

پيش سيامک بودم. كارهای آموزشگاهش داره كم  -

 كم تموم ميشه...

 ميگم...شما نوبت دكتر ندارید؟

 

كنه اما به روم نمياره و از این تغيير موضوعم تعحب می

 وض جواب ميده.در ع
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 ریم.فرداست. با افسانه می -

 

دستم رو با نهایت صميميتی كه ازم برمياد روی 

ذارم و فشار خفيفی ميدم و بابا لبخند دستش می

 كنه.م میای بدرقهكنندهدلگرم

 

صدای تمرین و سازی كه از اتاق نعيما مياد مجابم 

 كنه وقت بهتری بهش سر بزنم.می

از خلوتم،  رسم و با خيال راحتباالخره به اتاقم می

 گيرم.حميد رو میشماره 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 پانزده_و_صد#

 

كنم این حال خوره با خودم فكر میبا هر بوقی كه می

اختيار، این برق گاه بیقرار، این لبخندهای گاه و بیبی

هام باید همون حالی باشه كه تازه و عجيب توی چشم

بافن...شاید نویسن و شعر میكتاب می یه عمره ازش

 آخرش از من هم یه غزل پا بگيره.

 

 نوراجانم؟ -

 

كنه، هام سرد میش خون رو توی رگصدای گرفته

هام شبيه یه ستاره كشه و برق چشملبخندم پر می

 كهنه خاموش ميشه...
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ترین تركيب دنيا شاید عطر اسپند و صدای غمگين

گردونم پوش میمشكیقرآن باشه. چشم بين جمعيت 

 كنم.رو پيدا نمی اما مروارید سياهم

كنم كه با اون تاج گل به ميترا كنار سيامک نگاه می

های مصنوعی بلند بزرگش، تيپ مشكی طالیيش و مژه

مونه و دارش وسط اون جمع مثل پروژكتور میو نگين

دونه چطور به این سرعت از این اتفاق و هيچكس نمی

ده و خودش رو رسونده و از چهره مراسم خبردار ش

فهمم ابدا توی موقعيتی نيست كه يامک میمعذب س

بتونه كمكی بهم كنه! پس دست به دامن سعيد ميشم 

 پرسم:و آروم ازش می

 

 حميد رو ندیدی؟ االن همينجا بود! -
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ندازه و اون هم آروم جواب به اطراف نگاه محتاطی می

 ميده:

 

 فكر كنم رفته اون سمت... -

 

 پشت مقبره خانوادگی اشاره ميكنه. بهو 

می تعلل می؛كنم و وقتی مطمئن ميشم نيال و بابا و ك

دكتر شافع و سيامک و شایلی حواسشون بهم نيست 

 به همون سمت ميرم.

زیر درخت بيد مجنون نشسته و سرش رو بين 

تونم بار غم هاش گرفته. این اولين باریه كه میدست

 ش ببينم.هارو انقدر واضح روی شونه
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ميشم و دستم رو روی از پشت سر بهش نزدیک 

 ش ميذارم.شونه

 

كنم چرخه. حس میزبونم به تسليت نمی -

 ست.فایدهبی

 

داره و همونطور كه سرش دستش رو روی دستم می

 پایينه ميگه:

 

 بودنت تسليه. -

 

ش وار روی گونهشينم و دستم رو نوازشكنارش می

 كشم.می
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 ؟كشيد نهخيلی درد می -

 

كنه. ز سوالم نگاهم میصورتش در هم ميره و متعجب ا

 بينه آروم جواب ميده:اما وقتی نگاه منتظرم رو می

 

 خيلی! -

 

اومد واسه خواهرت تو هر كاری از دستت برمی -

 كردی؟

 

 

 كشه.زده و كمی عصبی خودش رو عقب میبهت
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 ها چيه!معلومه نورا! این سوال -

 

ی هفت ساله ایستم و به رسم نوراروبروش می

 ام ميگيرم.هصورتش رو بين دست

 

مرگ هيچكس رو تجربه نكردم، اما زیاد از دست  -

دونم مرگ هميشه از دست دادن دادم. ولی می

 نيست...

دونم اگه بلد نيستم عين تو خوب حرف بزنم، فقط می

كشيد، اگه هر كاری ميتونستی كردی و خيلی درد می

یه طور بهتر  نشد پس رفته تا فقط یه جای بهتر و

 دوباره همدیگه رو ببينيد.بعدها 
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خنده و چند ثانيه با تشكر نگاهم با غم اما مهربون می

بعد  بوسه وگيره، آروم میمی هام روكنه، بعد دستمی

كنه تكوندن مانتوم و زیر وع میاز بلند شدن، آروم شر

 لب ميگه:

 

ها رو چقد خاكی شدی! رفتی خونه سریع این -

 خودت هم دوش بگير.بشور، 

 

 ميگم: چسبم بهش ومی

 

خوای چشم دكتر جانم چشم! خيالت راحت! اصال می-

 با الكل دوش بگيرم تا خيالت راحت شه؟!
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 زنه و ميگه:تلنگر آرومی به پيشونيم می

 

 من رو مسخره نكن بچه! -

 

بوسه. بعد روی جای تلنگرش رو عميق و طوالنی می

شنوم كه بين ن و میهام بسته ميشاختيار چشمبی

 كنه.هاش زمزمه میبوسه

 

 خوام هميشه باشی.خوبه كه اینجایی نورا. می -

 

كنم تا مطمئن شم از بودنم خوبه هام رو باز میچشم

 بينم.كه شيرین رو رو به رومون می
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سكوتش رو حفظ  از اول مراسم خاكسپاری فاصله و

یه خلوت كرده بود، اما انگار حاال اون هم مثل من دنبال 

كم از حميد ليت خصوصی گفتن بوده. یهبود برای تس

دودی خوش گيرم. شيرین جلو مياد و عينکفاصله می

در مياره. هيچ آرایشی نداره، اما اینقدر  مدلش رو

زیباست كه مطمئن ميشم اوج زیبایی یه زن چهل 

 سالگيشه...

 

ای حميد رو بغل تر مياد و بدون هيچ مقدمهنزدیک

صدا گریه بی ذاره ویش مسرش رو روی شونهكنه، می

 كشه وكنه. حميد آروم دست پشت كمر شيرین میمی

 شيرین ميگه:
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هر وقت دلم واست تنگ ميشد با هما حرف  -

 زدم. دیگه هما رو هم ندارم حميد!می

 

2P3jHGwhttps://t.me/joinchat/WFc94VVG

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شانزده_و_صد#

 

هيچكدوم از اجزای چهره پرطراوت هما، توی قاب 

های كوچيک و عكسی كه روی ميزه و دورش با شمع
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شده شباهتی به اون ی سفيد تزئين یه گلدون گل الله

زن درد كشيده و رنجوری كه اون روز توی بيمارستان 

اهش! كه چه اینجا و چه اون روز، دیدم نداره بجز نگ

پر بود از صميميت. با خودم به قابی كه بعد رفتنمون 

دلم  كنم وها جا ميمونه فكر میباور آدمی ذهن وتو

تنگ های دورم تنگ ميشه، حتی دلبيشتر برای همه آدم

ها رفتن و فقط همين ميترایی ميشم كه با اینكه مهمون

نه  وقت نه هما رو دیده وهيچ ترها باقی موندن ونزذیک

قدم اصرار به موندن توی اما اینقدر ثابت شناختهمی

 ره كه هيچ ربطی بهشون نداره!جمعی دا

هركس داره یه خاطره خوب یا حتی یه جمله خوب كه 

ها و لبخندها و بين این اشکاز هما یادشه ميگه، 

تونم شيرینی كه روی دورترین مبل تر میكلمات راحت

های ترین حالت ممكن اشکبا ظریف نشسته و

 كنه رو درك كنم...صداش رو پاك میبی
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تونه جوری ای میاز دست دادن...این تركيب سه كلمه

مثل یه مثلث مرگبار آدم رو به خودش سنجاق كنه كه 

 قعر دریای غم اسير باشی...تا ابد توی 

كنم و توی زیر با چک كردن ساعت، ليوان آبی پر می

ذارم و های بابا رو توش چيدم میرصدستی كه ق

و دكتر شافع از این دقتم  سمتش ميرم. بابا و نيال

متعجبن، اما الاقل چيزی به زبون نميارن. لبخندی به 

ليوان زنم و عليرغم ميلم به تماشای بيشترش، بابا می

كنم برم. اما با خودم عهد میخالی رو به آشپزخونه می

نگرفته از  زی بخوام سهمبيشتر نگاهش كنم، مبادا رو

صورتش رو از یه قاب عكس غمگين با روبان مشكی 

 ها رو به خدمهكه دارم سينی  ليوانپس بگيرم! همين 

ميدم، شيرین وارد آشپزخونه ميشه و استكانی 

خواد براش ار متوجهش ميشه و میداره. خدمتكبرمی
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كنه و با صدای گرفته چای بریزه كه شيرین امتناع می

 ش ميگه:گریهاز 

 

 تونم.نه عزیزم شما زحمت نكش خودم می -

 

مشغول ریختن چای كه ميشه، انگار تازه به خودش 

 زنه و ميگه:ای میبينه. لبخند خستهمياد و من رو می

 

 تو خوبی نورا؟ -

 

زنم. این زن توی ناخودآگاه می بهش لبخند اختياربی 

 پرسه:من دوست داشتنيه! خيلی مهربون می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هم برای تو بریزم؟ی یك -

 

سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم. با مكث نگاهم 

 تر ميشه. كنه و لبخندش عميقمی

شينه و با ظرافت انگشتش رو پشت ميز نهارخوری می

 كشه.دور لبه استكان می

 

كنم كه چطور روز اول خودم تعجب می االن از -

نشناختمت. تو اصال تغيير نكردی. هنوزم همونقدر 

 م و عزیزی!آرو

 

نگاهش به من مثل نگاه به یه یادگاریه، پرمحبت و 

 صاف!
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كشم و یادم مياد بار اول دستم رو به نوك موهام می

شيرین بود كه بافتن موهام رو به حميد یاد داد و قانعم 

 موهای عجيب و غریبم رو دوست داشته باشم.كرد 

حميد همراه پسر و دختر دوقلوی هما، هيراد و هستی 

باید هم سن و سال نعيما باشن وارد آشپزخونه كه 

كنه و بعد با آرامش دیدن ما مكث كوتاهی می ميشه. با

 صحبتش رو  باهاشون ادامه ميده.

 

فكرشم نكنيد بخواید از امتحانات شونه خالی  -

د. این شرایط غيرمنتظره بود اما جوری نيست كني

 كه نشه مدیریتش كرد.

 

هيراد پيداست اما به رسم نااميدی و نارضایتی از چهره 

زنه و بعد از چشمی كه زیر حظه جمع، حرفی نمیمال
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كنه و از آشپزخونه بيرون ميره. لب ميگه عقبگرد می

تر و با درك بيشتری سرش رو به هستی اما آروم

 مثبت تكون ميده.عالمت 

 

كنيم. همين كه شما یه جوری حل و فصلش می -

 .ها..اینجایيد برام بسه. فقط مراسم

 

مونه. شكنه و نيمه تموم میو با بغض، حرفش می

 گيره.حميد با تسلی هستی رو توی آغوشش می

 

پدر و مادرتون شما رو خيلی قوی بار آوردن. اما  -

 نگران چيزی نباش.
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گيره و پر از اشک سرش رو باال میهای هستی با چشم

 پرسه:می

 

االن حتما حال مامان و بابا پيش همدیگه خوبه،  -

 نه؟

 

زنه و هستی دوباره به حميد توی جوابش لبخندی می

 بره.آغوشش پناه می

 

 چقدر خوب شد اومدی دایی!! -

 

 كنه.و از آغوش حميد به شيرین نگاه می
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 جون.تو هم همينطور شيرین -

 

زنه و به بخار چای زل شيرین لبخند دردناكی می

زنه. هستی از آغوش حميد جدا ميشه و حين پاك می

 هاش ميگه:كردن اشک

 

من ميرم با هيراد حرف بزنم. این ترم رو نباید از  -

 دست بده، واسش خيلی زحمت كشيده

 

خدمه كه با سينی چای همزمان با هستی خارج ميشه 

همونطور كه فندكش رو  در تراس باز ميشه و سيامک

ذاره وارد ميشه و به ما سه نفر نگاه توی حيبش می

 كنه.می
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 منتظر من بودید؟ -

 

هامون مياد. خودش هم اه و كمرنگی روی لبكوت خنده

زنه كه با نگاه به شيرین با بال لبخندی میرها و سبک

 تعجب ميگه:

 

 دختر خوب تو كه چشم و چار نموند واست! -

 

ذاره و با تاسف روی پيشونيش میشيرین دستش رو 

 ميگه:
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م كرده! حواس نمونده سردرد دوساعته بيچاره -

 رم چایی ریختم.واسم! اومدم قرص بردا

 

 و با اشاره به كشوی كنار سيامک ميگه:

 

 زحمت از اونجا یه مسكن ميدی بهم؟بی -

 

كنه من هم دوباره ليوان آبی سيامک كه كشو رو باز می

 پيچه:ميد توی گوشم میكنم كه صدای حپر می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفده_و_صد#
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 ژلوفن نه سيامک. كدئين بده بهش. -

 

 استفهام جواب ميده. ک باسيام

 

 حاال چه فرقی داره! -

 

 گيره.و شيرین هم دنباله حرفش رو می

 

 

 آره فرق نداره. -
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حميد اما كوتاه نمياد و خودش سمت كشو ميره و 

ای ميشه. چند لحظه بعد قرص دیگهمشغول گشتن 

 گيره و ميگه:سمت شيرین می

 

تو كه تهش فقط همين عالج سردردته، دو تا دو تا  -

 مونه واست.رص بخوری معده نمیق

 

بنده ایسته و شير آب باز مونده رو میسيامک كنارم می

هام كنه. هول ميشم و انگشتو پر از سوال نگاهم می

كنم تا و فشار ميدن شل میرو كه ناخودآگاه ليوان ر

بتونه اون رو از دستم بيرون بكشه و به شيرین بده. 

م راحت نشده كه هنوز نفس راحتم بابت دور شدنش از

ترین لحنی گرده كنارم و با صدای آروم و جدیبرمی

 كه تا به حال ازش شنيدم ميگه:
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 خودت هم یه ليوان آب بخور! -

 

ب و عجيبی با رد شدن و رفتنش از كنارم حس غری

دوئه و باعث ميشه دوبرابر به حرفش زیر پوستم می

 گوش كنم و دو تا ليوان آب رو یه جا سر بكشم تا این

طعم عجيب و نخواستنی كه به كامم نشسته رو با 

 خودش بشوره و ببره...

 با صدای شيرین مجبور ميشم نگاهشون كنم.

 

 نورا تو اینجا رو یادته؟! -

 

 نم و جواب ميدم:كگنگ به اطراف نگاه می
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 من هيچوقت خونه هماخانم نيومدم! -

 

حميد كه حاال مشغول وارسی و انتخاب یه فنجون 

با نارضایتی یه خط در  وای خودشه مناسب برای چ

 گردونه ميگه:ينک برمیميون فنجون ها رو به س

 

نورا اگه قرار به یادآوری باشه باید طبقه پایين رو  -

 چندساله تازه تكميل شده.یادش بياد. اینجا كه 

 

 كشه.كنه و بعد آهی میشيرین كمی فكر می

 

 آره!! درست ميگی!! -
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 پرسم:با كنجكاوی می

 

 قه پایينه؟!ک طبآلون -

 

 زنه:هاش برق میخنده و حميد چشمشيرین بيشتر می

 

 اسمشم یادت اومد! -

 

 سرم رو تكون ميدم و با لبخند ميگم:

 

يزیش هم عوض یادم اومده. ميشه برم پایين؟ چ -

 شده؟
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شيرین به یه نقطه نامعلوم، شبيه یه خاطره دور زل زده 

 و ميگه:

 

  نه! تقریبا هيچيش عوض نشده! -

 

كنه و حميد هم لبخند كمرنگی به حميد نگاه می و

 كنه.زنه و نگاهم میمی

 

 هر وقت دوست داشتی برو پایين. -

 

نيال و با صدایی كه از سمت پذیرایی مياد متوجه ميشم 

 بابا و دكتر شافع و سعيد قصد رفتن كردن.
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 كنه.نيال نگاهم می

 

 مونی؟تو می -

 

 واب ميدم:با اینكه نگاه سيامک معذبم كرده اما ج

 

 فعال هستم. -

 

بينم كه انگار كمی با از گوشه چشمم سيامک رو می

خواد سمتم بياد كه توسط خودش كلنجار ميره و بعد می

دونم از چی ترسيدم، اما ، نمیافتهميترا گير می

 خوشحالم ميترا نجاتم داده!
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هنوز چند دقيقه از رفتن بقيه نگذشته كه شایلی درگير 

 ميشينه.با گوشيش كنارم 

 

 نورا تو ماشين آوردی؟ -

 

 نه! چيزی شده؟ -

 

 

 كالفه نچی ميگه.

 

هماهنگی دارن یه سری وسيله رو ميارن  بی -

 گيرم.آموزشگاه. حتما هم خودم باید تحویلشون ب
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با صدای زنگ گوشيش حرفش قطع ميشه و جواب 

ش متوجه ميشم غالمرضا پشت خطه و ميده. از مكالمه

كنه و با خوشحالی قطع میبعد از چند كلمه كوتاه 

 ميگه:

 

رسه! گفت داره این پسر هميشه سر بزنگاه می -

مياد این سمت برای عرض تسليت. من رو هم 

 رسونه آموزشگاه.می

 

 سرخوشيش خيلی دوومی نداره.اما این 

وقتی ماری با یه دسته گل شكيل كه بين بقيه دسته 

ش ها واقعا تكه و سينی حلوای زعفرانی تزئين شدهگل

بينم كه شایلی چطور از تب و تاب رسه، میاز راه می

 افته.می
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تر ميترا كه انگار قصد رفتن نداره با اومدن ماری راحت

سيامک هم با همون  گرده واز قبل سر جاش برمی

كنه، اما حميد خوشرویی ذاتيش با ماری احوالپرسی می

 با نگاهی سردتر از قبل به تسليتش جواب ميده.

طاقت بيارم و حين اینكه بقيه با  تونمنمیاین بار 

های ماری سرگرمن كنارش ميرم و زمزمه حرف

 كنم:می

 

من واقعا این نگاه سرد و پر از شک تو به این زن  -

كنم! ببينم شماها همدیگه رو از قبل رك نمیرو د

 شناسيد؟می

 

 ندازه و كوتاه جواب ميده:نگاه طوالنی به ماری می
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ار این زن ویر شدید توی رفتنه! من فقط یه تز -

 بينم.می

 

كنم كه حاال وسط هستی و من هم به ماری نگاه می

هيراد نشسته و ظاهرا تونسته هيراد رو برای ادامه 

امتحاناتش مجاب كنه و بيشتر از قبل حرف حميد دادن 

 كنم.رو درك نمی

 

با رسيدن غالمرضا، جَوی كه حاال فقط تحت تاثير 

كنه. عجيبه كه این مرد جوون می ماری بود كمی تغيير

اید همخوانی چطور در عين حجب و اعتقاداتی كه ش

درستی با این جمع نداشته باشه انقدر خوب با همه 

 هماهنگ ميشه!
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ماری اما انگار به حاشيه بودن عادت نداره كه به سينی 

 كنه.حلوا روی ميز اشاره می

 

خوام كه نشد آقای دكتر حميدجان خيلی عذر می -

ین رو زودتر به دستتون برسونم. اما تضمين ا

كنم این حلوا حداقل تا ده روز همينطور تازه و می

كنم مونه. انقدر با اطمينان صحبت میعالی می

دستورش از مادر مادربزرگم سينه به سينه  چون

بهمون رسيده. روی رسپی زن خان جماعت هم كه 

 اصال نميشه حرفی آورد!  

 

يست ادامه  مناسب مجلس عزا نای كه اصالبا قهقهه

 ميده:

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هجده_و_صد#

 

 

امروز خودم صفر تا صدش باالی سر آشپز بودم  -

چيز خوبی براتون ميارم. اصال كه مطمئن باشم 

بخاطر همين اومدنم طول كشيد. عذر تقصيرم رو 

 بپذیرید.

 

هستی و هيراد با ذوق و شيفتگی ماری رو تماشا 

كنن اما حميد در كمال ادب و كنن و تشكر میمی

 جواب ميده:جدیت 
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شما لطف كردید. اما واقعا الزم نبود خودتون رو به  -

 زحمت بندازید.

 

های  حریر مشكييش رو روی شونهماری شال 

 كنه و ميگه:ش مرتب میبرهنه

 

تونستم این موقعيت رو از دست بدم! اصال نمی -

ی پيش اومده و راستش رو بخواید یه كار فور

 مجبورم دو هفته زودتر برگردم والیت دومم...

 

 زنه و ادامه ميده:باز قهقهه می
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وای رضا حكمت بفهمه به جایی كه اون هست  -

م والیت دوم بدجور حسودیش ميشه! هميشه ميگ

ميگه جای اول و آخر تو پيش خودمه...بگذریم! 

خالصه دیدم اینكه تسليت بگم رسم ادبه و 

تونم از این جمع دوست داشتنی می همزمان هم

خداحافظی كنم. هرچند سعيد و نيالی عزیزم 

 كنم.نيستن...اما اون رو هم یه كاریش می

با صميميت تک تک ماها رو بغل  و از جاش بلند ميشه و

رسه با متانت باهاش دست كنه. وقتی به شيرین میمی

 ميده.

 

م شناسم، اما اميدوارخانم زیبا من شما رو نمی -

 م.دفعه بعدی كه ميام فرصت آشنایی داشته باشي
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 ميگه: كنه وبا یه نگاه پر از منظور به حميد نگاه می

 

مجلس وصل  شاید دفعه دیگه باید گل و شيرینی -

 بيارم اینجا.

 

كنه. نگاه حميد شيرین لبخند ميزنه و ازش تشكر می

كنم اگه جای ماری بودم، از به ماری جوریه كه حس می

تفاوت مردم اما ماری بین حجم تحقير میشدت ای

 زنه.حرف می زنه وفقط حرف می

 

وای یه چيز بگم دم آخری كاممون شيرین شه به  -

دخترم! بهم گفته مامی رفتی ایران خنده. شقایق، 

واسم شوهر ایرانی سوغاتی بيار، پدر سوخته فقط 

دونه مرد ایرانی تكه! ولی ها اما میشونزده سالشه
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فتم مادرجون مرد ایرانی از پس تو بر من بهش گ

نمياد كه! توی این وضع خراب اقتصادی مردم 

ایران كه به نون شب محتاجن، كدوم شوهری از 

 و كه به یوروئه برمياد آخه وروجک؟پس خرج ت

 

زنه! راستش من هم هيچكس حتی یه لبخند هم نمی

ربطه و فقط هاش خيلی بیكنم حرفاین بار حس می

خواد با استفاده از این فرصت آخر از یخيلی دلش م

یه جورایی ثابت كنه برتره!  هاش صحبت كنه وداشته

 ایراداتش رو چرا اینقد مهربونه كه نميشهدونم اما نمی

 دید!

های نه چندان جالب رضا باالخره از  تعریف داستان

كشه و قصد خداحافظی حكمت و شقایقش دست می

ماری با آغوش باز  كنه . آخرین فردی كهجدی می
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سمتش ميره غالمرضاست كه با حيرت خودش رو 

 كشه و ميگه:عقب می

 

ءبجی همينطور از دور هم از شما قبوله. محبتتون  -

 ما رسيده. سفر خوبی داشته باشيد. به

 

 كنه و دلسوزانه ميگه:ماری با تاسف نگاهش می

 

آقای غالمرضا من از دل اروپا ميام، جایی كه  -

زنه. اما ها حرف اول رو میاید انساناحترام به عق

طبع هنردوستی شما با این  واقعا حيفم مياد كه

حصاری كه به اسم دین دورتون كشيده شده 

 مه ببينه!بخواد صد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنم تون پيشنهاد میواقعا نه به شما فقط، به همه

خودتون رو از قيد و بندهای كاذب رها كنيد و اجازه 

و بهتون نشون بده، بدید روحتون خودش خط قرمزهار

 نه یه سری الگوی از پيش تعيين شده.

ها تحت كنترل پاپ و كليسا بوده، اما همين اروپا سال

 كه دین رو كنار گذاشته. دقيقا وقتی پيشرفت كرده

 

 ميگه: كنه وغالمرضا با متانت حرفش رو قطع می

 

اعتقاد شما تا جایی قابل احترامه كه به من آسيبی  -

دینم بهتون آسيب زد، حق  اعتقاد ووقت نزنه! هر 

 ابراز نظر دارید. توهين و
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همراه  كنه وبعد محترمانه از بقيه جمع خداحافظی می

 ماری خارج ميشن. شایلی زودتر از

  

گيرم كنم و تصميم میبه جمعی كه خلوت شده نگاه می

ها آروم پایين ساز سر بزنم. از پلهبه اون آلونک خاطره

 دن در قدیمی ضربان قلبم باال ميره.ميرم و با دی

كنم و انگار از سرسره زمان سر آروم  بازش می

 ور ميشم.خورم و توی دریای روزهای گذشته غوطهمی

ها و وسایل ملحفه سفيد كشيده شده. اما به روی مبل

دونم طرز عحيبی همه چيز با جزئيات یادمه! مثال می

پس بزنم اون وقتی ملحفه روی ميز كنار كتابخونه رو 

بينم كه صدای ماشين تایپ سبز و مشكی رو می

دونم تركيب رنگ كليدهاش هنوز توی گوشمه. یا می

 ها چيه!های روی مبلكوسن
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شينم و صدای شو میخوابروی كاناپه تخت

جيرجيرش با صدای در ورودی سویيت یكی ميشه. 

بنده و با یه نگاه سرسری به بينم در رو میحميد رو می

طراف نزدیكم ميشه. من هم به تبعيت ازش نگاهم رو ا

 چرخونم.دور چهاردیواری می

 

معلومه سليقه تو و خواهرت خيلی با هم فرق  -

 داشته!

 

 كنه و توضيح ميدم.سوالی نگاهم می

 

آخه دكور و حال و هوای طبقه باال هيچ جوره به  -

 اینجا نمياد. اونجا خيلی خيلی رسمی لوكسه...
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 درنا_آوای#

 ایلخانی_بینز#

 نوزده_و_صد#

 

 كشم.با عشق دستم رو روی پشتی كاناپه می

 

اما اینجا با اینكه اینهمه سال خالی بوده هنوز  -

ال معلومه صاحب طبقه باال با اینجا ست! اصزنده

 فرق داره.

 

 با یه لبخند غمگين ميگه:
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طبقه باال هم واسه منه. كم كم ساختمش. هما  -

كال  اومد تهران. وگرنه دو ساله برای درمانش یكی

 ساكن شيراز بود.

 

 پرسم:كنم و با مكث میبا بهت نگاهش می

 

 یعنی تو انقدر عوض شدی؟! -

 

 كنه:و زمزمه میزنه خندی میتلخ

 

 عوضی شدم. -
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كنم ندازه كه سعی میحرفش جوری ترس به جونم می

 نشنيده بگيرمش.

 

 با نبودن شيرین انقدر زندگيت تلخ شد؟! -

 

م ميندازه، به دستش رو دور شونهشينه و كنارم می

پشتی كاناپه تكيه ميده و من هم سرم رو به بازوش 

تر كردن حلقه تنگكنم. با تكيه ميدم و نگاهش می

 كنه.تر میدستش من رو به خودش نزدیک

 

مونه نورا! ذات و اصالتش زندگی مثل قهوه می -

تلخه، ولی خوبه! وقتی درست بچشيش واقعا بيدار 

 شی.مي
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حالم خوب نبود و رفتم...اما از یه جایی به بعد آدم 

 خوبی هم برای برگشتن نبودم.

 

 

 ميگم:آب دهنم رو قورت ميدم و با تردید 

 

 ترسونه!این جور حرف زدنت آدم رو می -

 

 زنه و ميگه:موهام رو پشت گوشم می

 

 باید هم بترسی! -
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https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 بيست_و_صد#

 

وام كنار این آدم باور كنم. با خنمی من فعل ترسيدن رو

ها رو دور ریخته بودم، پس بهش حميد بود كه ترس

نزدیک ميشم چون دیگه دوری ازش رو برای خودم 

 حروم اعالم كردم.

كم نوشيدنی خورد تا آروم سيامک یهباال با دونم می

مست  كم گيج وممكنه تحت تاثير نوشيدنی یه بشه و
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هام رو كف دستش نگشتگيرم و اباشه. دستش رو می

 كشم.می

 

 خوام از تو بترسم.تونم و نه میمن نه می -

 

هام رو توی زنه و انگشتای میلبخند گنگ و صادقانه

 كنه.مشتش اسير می

 

 كنی!یاه ماشتب -

 

سرش رو به پشتی كاناپه تكيه ميده و به سقف زل 

 زنه.می
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 كنی؟چراغ رو روشن نمی -

 

آسمونی كه كم كم تيره ميشه به تاریكی فضای خونه و 

 زنم.زل می

 

تریم. توی فكر كنم االن توی تاریكی راحت -

 خودمون قایم ميشيم.

 

 خنده.چرخونه و با خستگی میسرش رو سمتم می

 

 شنوی!خوای بپس می -
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ست. یه ترس حسم شبيه راه رفتن توی تاریكی خونه

از تاریكی توام با اطمينان آشنایی با محيط. سرم رو 

 م به نشونه مثبت تكون ميدم.مصم

 

 دوزه.دوباره نگاهش رو به سقف می

 

شاید ترس از قضاوت بقيه دستاویز خوبی برای  -

سكوت نباشه. شبيه اون آدمی كه هر روز داره از 

 ميره.ترس مرگ می

 

 خوام قضاوتت كنم.من می -
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كنه كه بغضم رو قورت ميدم و تكرار متعجب نگاهم می

 كنم:می

 

خوام قضاوتت كنم، اما شبيه اون هيئت میبگو!  -

 ای كه اصال منصف نيست!منصفه

 

 

 گيره.نااميد نگاهش رو ازم می

 

خوای هر چی شنيدی مثال تهش بگی یعنی می -

ی! حق داشتی یه چيزهایی رو حميد تو حق داشت

هم سراغشون رو  چال كردی توی یه برزخ و دیگه

خط نگرفتی! حق داشتی كه رحم رو توی وجودت 
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رحمی زیر زبونته! حق زدی و هنوزم مزه اون بی

داشتی مهر و محبت رو آتيش زدی و االن هم كه 

كنی مشكلی نداری همينطور ادامه فكرش رو می

بد بودن اونقدرها هم بد خوای بگی بدی! هان؟ می

 نيست؟!

 

گيرم و برعكس، حتی هاش هيچ سرنخی نمیاز حرف

ا توی این گيجی، تر ميشه! امكالف ذهنم بهم ریخته

 هاش برام مستقيم ترین صراط دنياست!راه چشم

هاش چرخونم و توی چشمصورتش رو سمت خودم می

 كنم.نگاه می

 

اسم. شنحميد! تو بهترین آدمی هستی كه من می -

 رینی!!ها بهتنه فقط واسه من، واسه خيلی
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بينم وقتی منقبض شدن عضالتش رو به وضوح می

كنه و سرش رو یه مشت میاونطور  هاش رودست

های پهنش ندازه كه اسير شونهطوری پایين می

 شه.می

 پرسه:كنه وقتی میكشه و نگاهم نمییه آه غليظ می

 

 شنيدی؟ تو اصال اسم زندان ابوغریب رو _

 

كنم بيشتر از ربطش نميشم. حس میمتوجه سوال بی

كم نوشيدنی خورده و واقعا مسته! اما این آدم حتی یه

داره. سوالش رو  ستيش هم پرستيژ خاص خودش روم

دونم چرا یهو حس بدی ذارم اما نمیپای مستيش می

بهم دست ميده. سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كه یهو چيزی توی ذهنم جرقه  خوام بگم نه،می

 زنه...می

های معروف یاد نمایشگاه آنالین عكس یكی از عكاس

های وحشتناك جهان زندان شافتم كه سوژهدنيا می

ها یكی یكی جلوی چشمم جرقه بود و اون عكس

خورن...تصویرهای وحشتناك از انواع شكنجه می

 های سياسی!زندانی

 .حاال متوجه علت حال بدم ميشم

 ميگم: آب دهنم رو قورت ميدم و

 

آره! یه زندان سياسی توی عراق كه بعد سقوط  -

 ها تصاحبش كردن.آمریكاییصدام حسين 
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انگار منجمد شده. وقتی اون  سرش هنوز پایينه و

ميگه شبيه یه آدم محكوم به اعدامه كه  جمالت رو

قراره آخرین اعترافاتش  جلوی جوخه آتيش وایساده و

 كنه. رو بيان

 

 هام.من هم یكی از اون -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_بيست_و_صد#

 

كنم منظورش اینه كه توی اون زندان جزو اول فكر می

كنم. اما وقتی زده نگاهش میها بوده و وحشتزندانی
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ساده  ادامه ميده متوجه ميشم من توی دنيای كوچيک و

 باورم...خودم زیادی خوش

 

ورسيه لعنتی رو گرفتم. اون ب دم وبه هر دری ز -

خاطر شيرین، نه به خواستم بمونم، نه به نمی

 خاطر جریان عشقی كه توش پس زده شده بودم.

به خاطر سيامک رفتم! حالم خوب نبود از حس جدیدی 

كه به خاطر یه زن به رفيقم، به برادرم پيدا كرده بودم. 

ن شده شرمنده بودم از اینكه با سيامک ناخواسته دشم

خواستم برم كه هم از اومد و میبودم. از خودم بدم می

های مسخرم فرار كنم و هم به خيال خودم این حس

سيامک باهام چشم تو چشم نباشه  اگه من نباشم و

 شيرین رو قبول كنه.
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تونيم ست اگه یه لحظه فكر كنيم میاما خيلی مسخره

 همه چيز آینده رو پيشبينی یا كنترل كنيم. 

ها شرایط زندگی سخت بود، اما خوب من ! اولتمرف

ی پيشرفت كردم. همين شد عامل م خيلتوی حرفه

 ورودم به یه مسيری كه دیگه برگشتی توش نبود!

شناختی یا حميدی كه جلوی من اون حميدی كه می

 چشمته نيستم!

 من بازجوی روانی زندان ابوقریب بودم!

 نه سال گذشت! اون نه ماه دوره كارآموزیم اونجا شبيه

كردن توی ظرفی كه جایی كه آدما رو مجبور می

 كنن غذا بخورن!ستشویی مید

 من بنيانگذار یه متد جدید از شكنجه سفيدم نورا!

 من...
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كشم. بقيه های عميق میشم و نفساز جا بلند می

خوام باور كنم. اما سِر شنوم و نمیهاش رو نمیحرف

م بهم ينهشدن دست و پام و سنگين شدن س

 فهمونن چيزهایی كه شنيدم واقعيت دارن.می

هاش رو پس توی چشم های طوالنی اشکبا پلک

هاش رو توی هم زنه و رو به جلو خم ميشه، دستمی

 هاش رو به زانوش تكيه ميده.زنه و آرنجگره می

 

بين شناختی همينجا جا موند و اون حميد كه تو می -

نستم سراغش رو هایی كه دیگه نتوروز و سال

 بگيرم گم شد...تموم شد و رفت!

 

 ناباوری تكون ميدم.سرم رو با 
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 ها عوض نميشه.اینطوری نيست! ذات آدم -

 

 ای ميزنه.با تاسف سرش رو تكون ميده و لبخند خسته

 

این رویای قشنگيه! تو حفظش كن! تو عوض  -

 نشو...من نتونستم.

 

ه رو م دویدكالفه و مصمم اشک سمجی كه روی گونه

بوسم و بعد هاش رو میكنم جلو ميرم. چشمپاك می

 گيرم.م سرش رو توی آغوشم میآرو
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گر همه عالم هم باشی، بازم شفای تو اگه شكنجه -

 روح منی.

 

هاش رو دور كمرم با یه مكث خيلی طوالنی دست

كنه پيچه. سرش رو باال مياره وقتی نگاهم میمی

آسمونه، حتی های این مرد برای من فهمم چشممی

 هاش قهر كرده باشن!اگه ابری باشه و ستاره

شينم. كشه و روی پاش میروم من رو پایين میآ

های چسبونه و با چشمپيشونيش رو كه به پيشونيم می

كنم. كشه آروم نوازشش میبسته نفس عميقی می

هام رو م پلکهای كوتاهش روی صورت و گونهبوسه

كشونه كه وقتی ای میلسهروی هم مياره و من رو به خ

م هم عقب كنهام حس میش رو روی لببوسه

 كشم...نمی
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 كشه...آلونک تاریكه اما ماه از گوشه پنجره سرك می

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_بيست_و_صد#

 

یه لحظه سوخته چسبيده به دیوار دلم مثل مهتابی نيمه

گيره و مغزم هم با هر پرش نور، جرقه هم آروم نمی

ها و چيزهایی كه درباره اون خوره و عكسمی

 گاه خوندم رو جلوی چشمم مياره.شكنجه
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كنم نفسم كه تنگ ميشه از جا بلند ميشم و سعی می

ردناك و سخت! بخاطر نفس عميقی بكشم، هر چند د

خره خودم رو سریع بلند شدنم سرم گيج ميره اما باال

زنم. من از رسونم و قيد روشنایی رو میبه كليد برق می

 روشن شدن زندگی هيچ وقت خيری ندیدم...

 

سمت حميد كه روی كاناپه خوابش برده ميرم، پتوش 

شينم و زانوی كنم و كنارش روی زمين میرو مرتب می

كنم. حاال باید به همين نور ضعيفی كه از می غم بغل

كشه بسنده كنم و نيمه تاریک و سرك میپنجره 

 روشنش رو با هم ببينم.

مستی كه خوابش رو سنگين كرده بهم جرئت ميده 

دستم رو بين موهاش فرو ببرم و اون تارهای سفيدی 

كه از ریشه سرك كشيدن و كم نيستن رو ببينم. 
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بخوام فكر كنم شاید اثر  مستيش بهم جرئت ميده

ها كه كشوندتش...شاید اینالكل اینطور به این مرثيه 

گفت فقط یكی  از تجربيات بيمارهاش بوده كه از زبون 

خودش گفته...شاید خواسته از عمد من رو از خودش 

دور كنه و هزارتا سناریو پر از حفره و بچگونه دیگه كه 

 چينم.برای خودم می

راستی؟ مگه نه  هميشه گفتن مستی واما مگه نه اینكه 

درد داشتن؟ پس چطور  هاش طعماینكه اشک

 تونه دروغ باشه؟!هاش میحرف

هایی كنم و با فكر اینكه دستهاش نگاه میبه دست

كه ریشه نهال زندگيم شدن و نذاشتن خشک بشم 

 بارم!ممكنه نسخه چندصد نفر رو پيچيده باشن می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كر اینكه خالق اولين بوسه زنم و از فهاش زل میبه لب

نفر رو شكنجه داده باشه ندگی من ممكنه چطور چند ز

 بارم...می

م رو به باالخره همونطور كه نشستم، خواب ذهن خسته

كنم كه نور آفتاب بره و وقتی چشم باز مییغما می

 آلونک رو روشن كرده.

گردن خشک شده و دردناكم رو فشار ميدم و به حميد 

كه همچنان اسير دنيای خوابه...و یا شاید كنم نگاه می

هاش پناه برده به اون رحمیت دنيا و بیهم از اسار

 دنيا.

قرارم. باید شبيه یه آدم گمشده دل آشوب و بی

دونم كجا اما باید برم، نه برای اینكه جواب برم...نمی

های تلخ سوالی رو پيدا كنم، بخاطر اینكه از جواب

 هام فرار كنم...سوال
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برای برداشتن كيفم باید برگردم طبقه باال. سمت در 

ميرم اما قبل از اینكه در رو باز كنم پاهام عقبگرد 

زنم، گردم. كنارش زانو میكنن و سمتش برمیمی

 كنم:كارم و زمزمه میش میبوسه ای روی شقيقه

 

تونه تو رو از قلبم بگيره، حتی هيچكس نمی -

 ت.گذشته

 

ها و تاقو وقتی درهای بسته ا كشماز بين در سرك می

بينم مطمئن ميشم هستی و و میسالن پذیرایی خالی ر

ای كه هنوز اینجاست خوابه، هيراد یا هر كس دیگه

كنم كيفم همون جای قبلی باشه و وارد ميشم و دعا می

مجبور نباشم دنبالش بگردم. خدا به دعاهام جواب 

راحت ميشه دارم و حاال كه خيالم ميده، كيفم رو برمی
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بينه. اضح میهام دكوراسيون خونه رو وانگار تازه چشم

همه چيز تا جایی كه امكان داره سفيد و بدون رنگه و 

 نهایت رنگی كه ميشه دید تناژهای روشن و نزدیک

رنگی انگار كسی قلبم رو توی بهم از طوسيه. از این بی

مشتش فشار ميده و سفيدی و روشنی بيش از حد 

 زنه. یچشمم رو م

 پرسم:از خودم با نهایت غم می

 

با اون متد لعنتی داره خودشم شكنجه یعنی حميد  -

 ميده؟ 

 

 ندارم، برای همين سرعتم رو طاقت جواب سوالم رو

كنم كه یهو صدای سيامک سمت در خروجی بيشتر می

 كنه.از سمت آشپزخونه سر جا ميخكوبم می
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 داری ميری؟ -

 

ز اون چيزهایيه كه دلم نگاه سيامک هم یكی دیگه ا

اچار روی پاشنه پا خواد ازش فرار كنم. به نمی

 چرخم و سوالش رو با سوال جواب ميدم.می

 

 سالم! هنوز اینجایی؟ -

 

ش سيگارش رو توی استكان چای به ته رسيده

 كنه و بيشتر نزدیكم ميشه.خاموش می

 

 حميد خوابه هنوز؟ -
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 :سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم كه ميگه

 

 دیشب اومدم بفرستمت خونه، دیدم خوابی. -

 

 معنی جواب ميدم:خنده بیبا یه 

 

 اصال نفهميدم چطور خوابم برد. -

 

 سرش رو تكون ميده و با یه لحن خاص ميگه:

 

فهمه چطور خوابش هایی نمیآره. آدم یه وقت -

 بره.می
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تاسف و نگرانی نگاهش باعث ميشه قدمی عقب برم و 

 گره بزنم.دستم رو به دستگيره 

 

 دیگه برم...كار دارم. -

 

بينم كه كنه و بعد به وضوح میمی چند لحظه نگاهم

 حرفش رو قورت ميده و كوتاه فقط ميگه:

 

برو نورا. حاال كه زود بيدار شدی برو به زندگيت  -

 برس.
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ای خرم تا درد روح حميد لحظهدرد پا رو به جون می

م و باالخره كنفراموشم بشه و كل مسير رو پياده گز می

به مركز  وقتی آفتاب به وسط آسمون ميرسه من هم

 رسم.جهان كوچكم می

 "پالك شصت مميز چهار-دختكوچه سين"

كنم كاش زندگی كشم و آرزو میدستم رو روی در می

 به سادگی این خونه بود...

گيره اما اسم حميد كه روی صفحه گوشيم شكل می

تر ت! حتی پيچيدهسكنه دنيا خيلی پيچيدهیادآوری می

 سازه.این خونه میهای جادویی كه صاحب از نت

 

 نوراجانم؟ -
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كنم بغضم رو ست اما سعی میدونم بيهودهبا اینكه می

 مخفی كنم.

 

 جانم؟ بهتری؟ -

 

 و اون صادقانه جواب ميده:

 

 اصال! -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_بيست_و_صد#
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 زنم.ق میشكنه و هق هصداقتش مقاومتم رو می

 

 فقط بگو پشيمونی! -

 

وزن همه كسایی ی صداش شاید هماین بار غم تو

 باشه كه آزارشون داده.

 

تر از اونه كه به پشيمونی رحمزندگی خيلی بی -

 كسی بها بده نورا.

كردم همين كه توی اولين فرصت خودم رو من فكر می

كنار بكشم و مستقل شم، همينكه االن پنج ساله توی 

خواد از چيزی كه دارم اونطوری كه دلم می مطب خودم
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تفاده كنم، همين كه سعی كنم جای همه كسایی اس

 كه...

كردم كافيه نورا...اما نبود! نيست! این سایه از فكر می

 سر زندگی من كم نميشه.

 

هاش و ندازم به اون روزنه اميد بين حرفچنگ می

 كنم سر پا بمونم.سعی می

 

 ستی ارزش داره.همن كه دیگه بينشون ني -

 

 كشونه.میآهش دلم رو به آتيش 
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من نه ماه مجبور بودم به عنوان یه كارآموز به  -

خيلی چيزها تن بدم. نه ماه كه آبستن مرگم 

 شد...من رو قدم قدم كشت و به ته رسوند.

 

 كنم:سرم رو با عذاب تكون ميدم و ناله می

 

 توروخدا بسه... -

 

 كنه.محكم اما غمگين حرفم رو قطع می

 

هم از حقت  ها رو بدونی. خودتتو حقته این -

 گذرم.بگذری من نمی
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نورا! من با یه هویت جعلی توی اون جهنم فعاليت 

داشتم. اما این دليل نميشه زندگی واقعيم آسون باشه. 

من حتی برگشتنم به ایران هم یه ریسک خطرناك 

بود...اما به خاطر تویی كه حدس ميدم قراره دوباره 

یسک رو تونستم این رد شه و به خاطر هما نمیحالت ب

 به جون نخرم.

ولی اینكه این چيزها رو بهت گفتم برام ریسک 

 خوام بدونی تو امين منی!نبود...فقط می

 

 فهمم و ميگم:منظورش رو می

 

 به كسی نميگم. -
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 ممنونم... -

 

 كجا رفتی؟

 

 سرم رو به در تكيه ميدم و جواب ميدم:

 

 خودم باشم. كم بانياز داشتم یه -

 

ميشه صداش بزنم تا مطمئن مكث طوالنيش باعث 

 شم اون هنوز پشت خطه. آروم ميگه:

 

كار خوبی كردی. خوب فكر كن. خيلی خوب فكر  -

 كن...
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هام دستم رو روی زنگ فشار ميدم و دوباره سد چشم

ندازم و كم كم اميدم از باز شكنه. سرم رو پایين میمی

جفت پای آدميزاد و یه  شدن در نااميد ميشه كه یه

پشمالوی سياه رو بعد باز شدن در جلوم جفت پای 

بينم. سرم رو كه باال ميارم درنا با ترس و متعجب می

 كشم و با هق هق ميگم:بهم زل زده. بينيم رو باال می

 

 سالم...ميشه بيام تو؟؟ -

 

گيره و صدای زنگ دستم كه هنوز روی زنگه رو می

 قطع ميشه.
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رده ت به نفعته كه سر آوه و زنگ زدنبا این قياف -

 باشی!

 

ندازه و من رو داخل خونه و به اطراف نگاهی می

 كشونه.می

 

كنه. حاال كه چرخه و جست و خيز میپرین دورمون می

به  دست از راه رفتن كشيدم انگار تازه سيستم بدنم

خودش مياد و نفسم باز سنگين ميشه. سرم پایينه و 

ها هایی كه از ال به الی موزایيکنتوی این حال بد، چم

 جون به لبم مياره.سرك كشيدن یه لبخند بی

 پرسه:می
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 چرا این شكلی شدی؟ -

 

 كنم و جواب ميدم.م رو كنترل میگریه

 

 حالم خيلی بده! -

 

گيره و سرم رو به طرف خودش م رو میچونه

 چرخونه.می

 

 زنی نگام كن بفهمم چی ميگی.ببين حرف می -

 

نگرانی ی دستش ميشم و با ه باندپيچتازه متوج

 پرسم:می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 دستت چی شده؟؟ -

 

 بی معطلی جواب ميده:

 

كنم! حاال تو هم گریه اوف شده! اما ببين گریه نمی -

 نكن درست بگو چی شده.

 

كنم كنم. حس میبا استيصال به دورو برم نگاه می

خوام لبه پاهام دیگه تحمل وزنم رو نداره و می

گيره و مجبورم بغلم رو می حوضش بشينم كه زیر

 كنه دوباره بایستم.می
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 بينی لجن گرفته؟!!كنی تو!! نمیچيكار می -

 

كنم و حاال با دقت بيشتری به حوض كاشی نگاه می

ست، فهمم بجز اینكه به قول خودش لجن گرفتهمی

چند تا گلدون سفالی خشک شده هم دورش دهن 

 پرسم:كنن. با حسرت میكجی می

 

 ی!! حيف نيست؟!!كنش نمیچرا تميز -

 

 كشه و ميگه:ن رو سمت داخل خونه میم

 

ها و نوه آره!! نيست كه هر پنجشنبه جمعه بچه -

زنن خيلی حيفه! هام ميان دورش تاخت مینتيجه
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بيا تو ببينم توی این سگ سرما هوس حوض 

 نشينی كرده!

 

شينم و های قرمز كه میروی مبل چوبيش با بالش

یمی كف های قرمز و قدمون روی قالیپرین هم كنار پا

كنه انگار یه بهمن از آرامش توی خونه جا خوش می

دلم سرازیر ميشه و راه همه فكرهای مسموم رو 

 بنده.می

انگار كه با یه بچه طرف باشه ظرف سراميكی آجيل رو 

ش شكسته رو از روی ميز قدیميش كه گوشه شيشه

 ذاره و ميگه:روی پام می

 

 بيام.ها بخور تا یكم از این -
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های ضخيم و گل درشتی كه جا بلند ميشه و پردهبعد از 

ندازن و های دهه شصت میعجيب من رو یاد پرده

زنه. خونه توی های بزرگش رو پوشوندن كنار میپنجره

دونم قاب یه لحظه روشن ميشه و حاال بهتر می

های قدیمی كه بی هيچ قاعده و قانونی روی عكس

 رو ببينم. دیوار نشستن

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_بيست_و_صد#

 

ترین قاب چشمم رو ها، بزرگاما بيشتر از همه اون

گيره كه صورت یه دختر جوون و زیبا رو به رخ می
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كشه؛ اونقدر زیبا كه آدم بين عكس یا یه نقاشی می

 كنه.تخيلی بودنش شک می

 پرسه:شينه و میدوباره كنارم می

 

 چی شده سر صبحی؟؟ خب -

 

 كنم.ب تصحيح میبا تعج

 

 دوازده ظهره! -

 

كنه همونطور كه یقه كج و كوله تيشرتش رو مرتب می

 ميگه:
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ظهر شما سر صبح منه. حاال بگو باز چی شده  -

 فواره زدی؟

 

 زنه.هام نيش میدوباره اشک به چشم

 

 حميد...یه رازی از خودش بهم گفته. -

 

یه ه، بعد همونطور كه كم كم ندازبا تعجب ابرو باال می

كنه با تفریح به لبخند كج روی صورتش جا خوش می

 زنه و ميگه:پشتی مبل تكيه می

 

 به بسالمتی بانوی رازها! -

 االن اینم اشک شوقته؟
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 سرم رو كالفه تكون ميدم.

 

 این قيافه و حال من االن ميگه چيز خوبی بوده؟ -

 

و جور  خوره و كمی خودش رو جمعاز واكنشم جا می

 دوباره ميشه همون پسربچه خنگ و خرابكار.كنه و می

 

خب چيزه...من كال نيست حس همدردی اینا  -

 ندارم...حاال...بگذریم بگو ببينم چی گفته مگه؟

 

 گيرم.هام میبا درموندگی سرم رو بين دست
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 تونم بگم كه!!نمی -

 

 كشه و ميگه:كف دستش رو چند بار به سرش می

 

 اینجا؟! خب پس چرا اومدی -

 

 شورن و جواب ميدم:هام رو میم گونههااشک

 

دونم! چون هيچ جای دیگه نداشتم كه برم و نمی -

كسی باهام كاری نداشته باشه...یا جایی كه بتونم 

سوال بپرسم بدون اینكه ازم جواب پس بگيرن!! 

حتی سيامک! نگاه اونم حتی عوض شده! یه 

 جوری...
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مقدمه بیجدا كرده رو  چند تا نخودچی كه از توی ظرف

ندازه و دستش رو روی هام توی دهنم میوسط حرف

 ذاره.دهنم می

 

باز آسمون ریسمون نباف جان عزیزت!! درست و  -

واضح دونه دونه بگو چی به چيه...منتها قبلش آروم 

اینا رو بجو وسطشم از این نفس عميقا بكش 

نفس و عقلت اومد سرجاش اونطوری كه گفتم 

 بزن. هات روحرف

 

ای جز انجام كارهایی كه از رفتارهاش چارهمبهوت 

گفته ندارم و اون هم این بين مشغول بازی با پرین 

 ميشه.
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كنم تر از قبل خودم رو روی مبل جا به جا میوقتی آروم

 كنه و به حرف ميام.منتظر نگاهم می

 

یه چيزهایی داره عوض ميشه برای من درباره  -

ته اما يده. چيزی نگفحميد...سيامک این رو فهم

فهميدم كه انگار راضی نيست از این 

كردم بابت  فهميدم چرا...یعنی فكر میقضيه...نمی

 همين...

 

كنم با خواهش زل ای برای وصف پيدا نمیو چون كلمه

ش برام زنم بهش و اون با همون دایره لغات سادهمی

 كنه.حل و فصلش می
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ناست...كه ها و چرتكه انداختهمين حساب كتاب -

 دكترت بوده و  سنش جای باباته و ال و بل! طرف

 

سرم رو به تایيد تكون ميدم كه با حركت دست 

 پرسه:می

 

 خب؟! مگه نيست؟ -

 

 ندازم و به یه نقطه خيره ميشم.توی موهام چنگ می

 

كنم این فقط یه دونم...فكر مینمی -

ش مربوط به همون چيزایيه كه قسمتشه...بقيه

 م گفت.حميد دیشب به
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 پرسه:زنه و با مكث میار پلک میچند ب

 

 ترن؟؟هایی كه گفتيم مهمیعنی از این -

 

 كشم و ميگم:دستم رو روی صورتم می

 

خيلی!! خيلی! اما االن حرف من سيامک و بقيه  -

 نيستن!

تونه با یه گناه زندگی خوام بدونم یه آدم تا كجا میمی

 كنه؟

 

 ميگه:ه و زنرنگ نگاهش دوباره به كهنگی می
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 نذار زندگی كنه! -

 

 تونه كاری براش كنه.ميگه كسی نمی -

 

 

 سرش رو گنگ تكون ميده.

 

پس واسه اون كاری نكن! پای لرزیدن دل خودت  -

 وایسا.

 

 زنه.كنم كه نيشخند كوتاهی میسریع نگاهش می
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 مچت رو گرفتم؟ مشتت بازه بچه! -

 

ی ذهنمم كه انگار دنبال یه تایيد برای ممنوعه

 :پرسممی

 

 یعنی تو ميگی تا تهش برم؟! حتی اگه بسوزم؟ -

 

حاال نگاهش گير كرده روی تابلوی اون دختر و جواب 

 ميده:

 

تهش كه باید بریم زیر یه خروار خاك! پس چه  -

بهتر قبلش دل و زندگی یكی رو گرم و روشن 

 كرده باشيم.
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/t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwhttps:/

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_بيست_و_صد#

 

كنه و باالخره از زیر سردرگم به اطرافش نگاه می

عسلی روبروی پيانوی سفيد و چوبی قدیميش كه انگار 

كنه و مال كاغذی رو پيدا میتازه دیدمش جعبه دست

ستم تكون ميدم و گيره. جعبه خالی رو توی دسمتم می

عجيب و های كاریهمونطور كه نگاهم روی پيانو و كنده

 داشتنيش قفل شده ميگم:دوست
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 این كه خاليه! -

 

هنوز جوابی بهم نداده كه با صدای زنگ در هر دو از 

 پرسم:میكنيم و متعجب پنجره بيرون رو نگاه می

 

 منتظر كسی بودی؟! -

 

آیفون قدیميش  بلند ميشه و در حالی كه چند بار دكمه

 رو فشار ميده ميگه:

 

 آره... -
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نااميد از درگيری با آیفون این بار سمت در خروجی 

 ميره و ميگه:

 

 اینم امروز بازی دراورده واسه من!! -

 تو برو تو آشپزخونه یه آب به صورتت بزن فعال.

 

دنبالش راه  ميره پرین سریع بلند ميشه ووقتی بيرون 

 ميفته.

 

ت و شلختگی د چندان مرتب نيسش هر چنآشپزخونه

خاص خود درنا رو داره، اما به یمن پنجره بزرگ پشت 

سينک ظرفشویيش حسابی دلباز و روشنه. بعد از 

شستن صورتم توجهم به كبوترهای در حال دونه 
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پنجره چيده های كاكتوسی كه پشت خوردن و گلدون

شدن جلب ميشه و طوری محوشون ميشم كه آخرش 

بی صدا شایلی به خودم ميام و آروم وبا صدای آشنای 

 كشم.می از آشپزخونه سرك

شایلی همونطور كه جلوتر از دیار وارد خونه ميشه شال 

كنه و غر و مانتوش رو در مياره با نگرانی نگاه می

 زنه:می

 

بدون اینكه بالیی سر ميشه یه ماه! فقط یه ماه  -

 خودت  بياری بگذره؟!!

 

 قيد جواب ميده:دیار بی
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 ميگم چيزی نيست! -

 

 پرسه:شایلی با حرص می

 

 واسه همون ده متر باند پيچيدی دورش؟! -

 

 كشه و ميگه:دیار دستش رو پشت گردنش می

 

 قيچی پيدا نكردم كوتاهش كنم تا ته پيچيدم. -

 

وش رو روی مبل خواد شال و مانتهمين كه شایلی می

بندازه توجهش به شال من جلب ميشه و چند لحظه 
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مونه اما قبل از اینكه سوالی بپرسه خودم از مات و می

 ميدم.چهارچوب آشپزخونه سالم 

 

 سالم شایلی. -

 

چرخه و با دیدنم لبخند كمی ترسيده به پشت سر می

 زنه.می

 

فهمه از وای نورا تویی!! پاهات صدا نداره آدم نمی -

 م طرف ميای!كدو

 

 كنه...و به رسم هميشه آغوشش رو به روم باز می
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احوالپرسی فارغ ميشيم تازه متعجب  سالم و وقتی از

 چرخونه و می پرسه:نگاهش رو بين من و دیار می

 

 كنی؟!تو اصال اینجا چيكار می -

 

چند لحظه مرددم چی بگم كه دیار به كمكم مياد و 

 جواب ميده:

 

افسانه فرستادتش یه چيزی مسيرش این ور بود  -

 ببره.
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ه چقدر از و از اونجایی كه حداقل از دید من مشخص

همزمان مام ميره واینكه دروغ بگه معذبه سمت ح

 پرسه:می

 

 بيارم؟ شایلی چی -

 

 شایلی پالستيک توی دستش رو باال مياره و ميگه:

 

 همه چيز رو آوردم. تو فقط اون قيچی رو بيار. -

 

 شنویم كه ميگه:و از حمام میصدای كالفه دیار ر

 

 !!ميگم گشتم نبود دیگه چه اصراریه داری تو -
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 شایلی شاكی جواب ميده:

 

خودم اون قفسه رو مرتب كردم همونجاست!  -

 بگرد!!

 

 خندم و ميگم:به كل كلشون می

 

 خيلی رفيقيد!! -

 

تری و سرش رو به تاسف تكون ميده و با صدای آروم

 ميگه:
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 هرچی باید اینطور حرصم بده!آینه دق منه!! سر  -

وی از وقتی ما كلنگ این آموزشگاه رو زدیم دارم ت

م كه خونم دو تا كالس بگيره محض اونا هگوشش می

شده یكم از این خونه بزنه بيرون رنگ آسمون رو 

 ببينه! یه گوشش دره یه گوشش دروازه!

 

ندازم و پرین رو كه خسته زیر پامون دراز شونه باال می

 كنم.رو نوازش میكشيده 

 

 خب شاید توی تنهایی حالش بهتره! -

 

 زنه.پهلوم میای به با آرنجش ضربه
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پنداری ازش دفاع نكن! تو خودت هم با فاز همذات -

 خيلی وقته راكد شدی، وقتشه دوباره شروع كنی.

 

با صدای مهيبی كه انگار از سقوط چند تا وسيله ایجاد 

مام پا تند پریم و شایلی سمت حميشه از جا می

 كنه.می

 

 دیار همه چی رو ریختی كه!!! -

 

ی رو رو هم رو هم سوار چيه خب عينهو برج همه چ -

 كردی!
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سوار كردم؟! من پيرم دراومد اون قفسه رو مرتب  -

 كردم!! اصال برو بيرون ببينم!!!

 

زنه اما همچنان خطاب به دیار از حمام بيرون می

 شایلی ميگه:

 

بهت به خونه زندگيم دست نزن! من هزار بار گفتم  -

نظمی من یه نظميه كه فقط خودم توی بی

 حاليمه...

 

اما وقتی شایلی در رو از داخل حمام با ضرب و شاید 

بنده دیار قدمی عقب ميره و حرفش قطع حرص می

 ميشه.
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كنم ریسه رفتنم با صدای خنده خفه من كه سعی می

خنده  كنه و اون هم با یهرو كنترل كنم نگاهم می

 كمرنگ و كوتاه سرش رو تكون ميده.

 

 یه وقتا دیوانه ميشه! -

 

 نم.كورم و اخم میخم رو میخنده

 

درباره دخترعموی من و دوست دختر خودت  -

 درست صحبت كن!

 

شينه و انگار كه حرفم رو نشنيده باشه روی مبل می

 ميگه:
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 هان؟! -

 

دونم كجای حرفم نامفهوم بوده با تردید و من كه نمی

 كنم:كرار میت

 

ميگم درباره دختر عموی من و دوست دختر خودت  -

 درست صحبت كن...

 

ن انگار باز هم یه كلمه ناشناخته شنيده باشه گيج اوو 

 كنه:كنه و ناشيانه هجی مینگاهم می

 

 دوست دخترم؟!! -
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 حاال من هم گيج و گنگم.

ps://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwhtt

e 

 

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_بيست_و_صد#

 

 شایلی رو ميگم دیگه حواست كجاست!! -

مياد رازت رو به اون نگی؟! فكر اصال...اصال چطور دلت 

 كنی حقشه بدونه؟نمی
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انگار كه به یه طفل خنگ و كم عقل نگاه كنه چند لحظه 

كشه بعد یه طره از موهام رو كوتاه میزنه و بهم زل می

 و ميگه:

 

 شایلی دوست دختر من نيست! -

 

 زنم و ميگم:ش زل میمبهوت به

 

 پس...چطور انقدر... -

 

 كنه.تكيه ميده و پاهاش رو روی ميز روبروش دراز می 

 

 رفاقت تا حاال ندیدی؟! -
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بينه سرش رو با یه ریتم و وقتی چهره خاليم رو می

 با یه مكث طوالنی ميگه: خاص تكون ميده و

 

 بينی! یادت ميدم.می -

 

 

ن روزهای آخر درست شبيه ای من هم دل حاال

 خرداده...

 یه لحظه نوربارون از لبخند و یه لحظه آشوب از رگبار!

نشستم روی ایوون دراز  همونطور كه روی باالترین پله

هام رو تنظيم كنم دمكنم دم و بازكشم و سعی میمی

تر باشن و باز سردرد ناشی از تر و دقيقعميقتا 
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م و با پرین چرخونم نكنه. سرم رو مینفسی كالفهكم

كه كنارم دراز كشيده چشم توی چشم ميشم و 

 پرسم:می

 

 یه بار دیگه زنگ بزنم؟ -

 

مثل هميشه از شخصيت خسته و سرخوشش واكنشی 

گيرم پس دستم رو سمت جز تكون دادن دمش نمی

كشم و سعی رم، گوشيم رو بيرون میبم میكوله

ای كه حاال با اسم حميد و یه قلب كنم با شمارهمی

كنارش ذخيره شده تماس بگيرم. اما این بار برعكس 

 نصيبم ميشه.  های آزاد صداشدفعات قبل بعد از بوق

 

 حميد؟!! -
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لحنش خسته اما سنگينه، سنگين از محبتی كه پای 

 كنه.دلم رو ته دریای مهرش محكم می

 

 عزیزم خوبی؟ -

 

هام شينم و همونجور كه با سرانگشتدوباره می

 زنم جواب ميدم:رو رج می های كوله پشتيمگل

 

 اصال خوب نيستم! تو كجایی؟! -

 

همون جایی كه این چند روز ميرم و ميام. اما اصال  -

 خوب نبودنت چيه؟! ناسالمتی داری ميری سفر!
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رگير ميشم و جواب كالفه این بار با انتهای موهام د

 ميدم:

 

تو كه نيستی، هر وقت هم زنگ ميزنم ميگی  -

راحت باشه و خوب باشم  درگيری، چطور خيالم

 خب!

 

نوراجانم درگير بودنم بدون راه و چاره نيست، حل  -

بره پس نگران نباش. كم زمان میميشه، فقط یه

 حاال راه افتادید؟
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 كنم.به اطرافم نگاه می

 

دیگه نيال مياد دنبالم. االن اومدم نه. یه ساعت  -

 خونه دیار تالش آخرم رو بكنم شاید بياد.

 

 ميگه: كنه وت مینفسش رو فو

 

انقد خوش بودن و خوش گذروندنت رو به بودن  -

من و این و اون گره نزن. از وقتی آموزشگاه افتتاح 

شده یه سره مشغولی، برو یه هفته فارغ از همه 

 چيز استراحت كن.
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ترین لحنی كه ازش سراغ كنم كه با گرمسكوت  می

 دارم صدام ميزنه:

 

 نورا؟؟ -

 

 ميدم:دلتنگ و كوتاه جواب 

 

 بله؟ -

 

تونم نوازش شنوم و میلبخند توی نگاهش رو می

 م حس كنم.دستش رو روی گونه
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منتظرتم كه بعد از این یه هفته خوب و خوش  -

 هام در بره.ببينمت و خستگی

گشتيد با سيامک هم دیگه مستقيم خوام وقتی برمی

 صحبت كنم.

 

 پرسم:ضربان قلبم باال ميره و می

 

 !مک؟! درباره چی؟!سيامک؟!! چرا سيا -

 

این وضعيت كه همه تقریبا بدونن و كسی به روش  -

 نياره نه در شان توئه، نه وصله من ميشه. 
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سيامک همين االنش هم با اینكه حرفی نزده  -

 مشخصه نظرش چيه.

 

 نظرش عوض ميشه. -

 

 

 كنه و ميگه:زنم و اون نگرانيم رو حس میحرفی نمی

 

بهش دو  مونارزش سيامک برای ما و عالقه -

 ان نباش. بسپارش به من.ست نگرطرفه
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هم یكی از اون هزارتا "بسپارش به من"و این

هاش و كارهاش هایيه كه البالی حرف"دوستت دارم"

 توی قلک دلم حكم طال داره...

كنه و وارد حياط ميشه پرین دیار كه در خونه رو باز می

هاش با ذوق سمتش ميره و خودش رو به نوازش

 .سپارهمی

 كنه و ميگه:یدیار به من نگاه م

 

 نميام. -

 

 زنم و ميگم:دستم رو زیر چونه می

 

 تو كه آخرش ميای. مقاومتت چيه! -
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شينه و نون بربری توی دستش رو تر میروی پله پایين

 گيره.كنه و سمتم مینصف می

 

من نخوام اون خطه سرسبز شمالی رو ببينم باید  -

 به كی بگم؟!

نيست انقد  های آموزشگاهكالس این دیگه قضيه اون 

 پيچيدی پرو پام افتادم توی تله.

 

 گيرم و ميگم:نون رو ازش می

 

بينم یه وقتا ته نيست كه بد شده برات! خودم می -

 هات ذوقه.چشم
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 هاش ادا در مياره وبا دست زنه وای به پام میضربه

 ميگه: 

 

زاغ سياه من تو ميای چيک چيک تدریس كنی یا  -

 بزنی؟! رو چوب

 

 زنم و جواب ميدم:یه گاز از بربری تازه می

 

 هر دو گزینه درست است. -

 

 پرسه:مقدمه میبی
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 دكی راضی نشد بياد؟ -

 

 ماسه و گرفته جواب ميدم:لقمه توی دهنم می

 

 تونه.كار داره...نمی -

 

 ندازه و ميگه:نيم نگاهی سمتم می

 

ماه عسليد جبران غصه نخور. سال دیگه این موقع  -

 كنيد.می

 

 هام از شرم سرخ ميشه.گونه
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 چه زود بریدی و دوختی! -

 

شنوه چون خيره شده به بند انگار صدام رو نمی

های آل استارم و بعد مشغول گره زدن بند یكی كتونی

 ها ميشه.از لنگه

 

ها خرید. هميشه واسه تو باید از این كتونی چسبی -

 یكی از بندهات بازه.

 

 گم:كشم و ميكنجكاو سرك می

 

 از بس كوتاهن هی باز ميشن. -
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https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_بيست_و_صد#

 

عينهو زندگيه، كوتاهه، شل و ول گره بزنی  باز  -

 پات كله پا ميشی.ميشه ميمونه زیر 

 

 .كنهمینگاهم 
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پس به من نگو زود بریدم دوختم. شترسواری دوال  -

 دوال نميشه.

 

 زنه و ميگه:چند بار به پام ضربه می

 

حاال هم وخی برو پی زندگيت. خوش بگذره. من  -

 نميام.

 

ست پس بيشتر از این اصرار فكرم مشغول و خسته

م رو روی دوشم كولهكنم. از جا بلند ميشم و نمی

كشم و مرتبش من كلوشم دستی میندازم و به دامی

 .كنممی
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 باشه...پس خداحافظ. -

 

هاش اون هم از جا بلند ميشه و دستش رو توی جيب

 بره.فرو می

 

 ناراحت شدی؟! -

 

زنم و سرم رو به عالمت منفی نگرانه! لبخند میلحنش

تكون ميدم. سرش رو تكون ميده و مثل یه ربات 

به سرم  دستش رو مثال به نشونه نوازش و تایيد

 كشه.می

 

 خوبه. نازك نارنجی نباش. -
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كنم كه دستش رو گيره و به دستش نگاه میم میخنده

كشه. نصفه نون توی دستم رو نشون ميدم و عقب می

 ميگم:

 

 بينمت.مرسی بابت این. بعدا می -

 

ز كنم و هنوز در كوچه رو كامل باو پرین رو نوازش می

 زنه:نكردم كه صدا می

 

 نور؟ -
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زنه چرخونم. هنوز هم وقتی صدام میمیق سر با شو

ایم و من مثل همون روز اول اون ميشه درنای اسطوره

 شمردم.نورایی كه توی حسرت دیدنش روز و ثانيه می

 

 گيره.كنه و بعد نفسی میگنگ نگاهم می

 

خواستم بگم...حاال یادم بياد یادم رفت چی می -

 زنم.زنگت می

 

 ميگم: خندم ومی

 

 هيچوقت یادت نمياد... هميشه!مثل  _

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

شب هميشه یه اتفاق قشنگ بيست و چهار ساعت 

 شبانه روزه! مخصوصا شب اسكله...

های كنار اسكله نشستم و مبهوت اتفاقات روی سنگ

ها دقيقا مثل این كنم آدماین چند ساعت اخير حس می

 اما مواج و پر از تغيير. رد نورهای روی آبن، ثابت

اونطور صریح اعالم كردن  مهرداد اومد ووقتی نيال با 

كه چند وقته دارن روی شناخت و آشنایی بيشتر با 

كنن بيشتر از این قضيه، نفس راحت و همدیگه كار می

سبكی شایلی بود كه متعجبم كرد و حاال تنها نگرانی 

ها و نگاه شایلی حس ميشد، حس كه بين حرف

اری بود يفتگی و وابستگی شدید سعيد و ساناز به مش

داد ایستاده بودن و كه حاال هم دورتر با نيال و مهر

مشغول تماس تصویری با ماری بودن. و من با همه 
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این اوصاف هنوز این نقطه سياهی كه از ماری توی 

 كردم...ضمير شایلی و حميد بود رو درك نمی

ر چرخی كه چای و سيامک و غالمرضا نزدیک بهم و كنا

روی ميز و صندلی نشستن و فروشه باقالی و لبو می

مشغول صحبتن و من و شایلی هم از كشن، قليون می

 بریم.هاشون لذت میهمين فاصله از حرف

زنم و یه نبات رو توی استكان چای كمر باریكم هم می

 خورم.قلوپ می

 

 ها چرا دیگه شيرینی ندارن!نبات -

 

تكان چای كه مطمئنم دیگه سرد حواس اسشایلی بی

چرخونه بهش لب نزده رو توی دستش میشده و حتی 
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گيره جواب ای نگاه از سيامک نمیونطور كه لحظهو هم

 ميده:

 

 نه! خيلی خوبه كه! -

 

خندم و كنم میمتعجب و ناباور از چيزی كه حس می

 پرسم:می

 

 كجایی تو؟!! -

 

تونه یه شهر رو میهاش كنه و برق چشمنگاهم می

 چراغونی كنه!
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! كردم سيامک بيادنمیمن كه اصال فكرش رو  -

ها واقعا خوب شد غالمرضا هست كه این وقت

 حریفش بشه.

 

كنم با دیدن نگاه ما با لبخند اخمی به سيامک نگاه می

 كنه و با اشاره به قليون توی دستش ميگه:می

 

ها ینبيخود اونطور مظلوم مظلوم نگاهم نكنيد. ا -

 برای شما قدغنه!

 

كشه و با همون یشایلی سيگاری از جيبش بيرون م

كه حاال شعف و شوقش صدبرابر دلبری ذاتيش 

 خنده.زنه و میترش كرده آتيشش میخواستنی
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 ترسونی!من خودكفا رو از چی می -

 

گيره و دوباره مشغول صحبت ش میسيامک هم خنده

 با غالمرضا ميشه.

ای ریز و درشت و دور و نزدیک خيره هدوباره به چراغ

 كشم و ميگم:نفس می ميشم و عطر دریا رو

 

 من دریا و حال انزلی رو بدجوری دوست دارم. -

زادشی! یه جوری ساده و خودمونيه كه انگار خونه

های بزرگش بغل و غصه كوچيكه اما آدم رو با همه غم

 كنه...می
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 زنه و ميگه:شایلی هم لبخند می

 

ولوهایی كه آغوششون بزرگه خيلی این كوچ -

 ان!خواستنی

 

 كنم.ها مرتب میرم رو روی سنگاهن گلدادامن پير

یادم مياد آخرین بار كه این پيراهن تنم بود دیار كلی 

سر به سرم گذاشته بود و از این یادآوری دلم شدید 

 براش تنگ ميشه!

 چقدر انزلی و دیار شبيه همن!

 زنم به دریا...زل می
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این شهر مثل كف دست كوچيک و آشناست، حتی  -

تونی گم شی. حتی اگه یه روز اگه بخوای هم نمی

ینجا زندگی از عمرم مونده باشه ميام و ا

 كنم...جایی كه گم نشم حتی اگه غریب باشم.می

 

هام ميارم كه با و یه بار دیگه استكان رو سمت لب

ی كنم و یه پيام از دیار روصدای گوشيم نگاهش می

ای كه مثل آبی كه بينم. یه پيام یه كلمهصفحه می

های ریز و درشت مهمون زدم، دلم رو به موج بهش زل

 كنه...می

 

 "گلمنگولی! "
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ها گم های پيراهنم كه بين چين و شكننگاهم روی گل

كنم، گيره و درنام رو نزدیک حس میشدن آروم می

ن دوست داشتنی همو عجيبه اما انگار عطر خاص و

پيچه! درسته! درنام سيگار ارزونش یهو توی فضا می

كنم و حاال این چای و نبات از قند خالص میرو حس 

 تره!هم شيرین

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هشت_و_بيست_و_صد#
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های عریضی كه خيابون رو از سطح باالتر به كنار پله

بينمش كه به كنن میفضای بوستان و اسكله وصل می

وتورش تكيه زده. هودی نازك مشكی و شلوار شش م

 ترین تيپشه!ا به نظرم خواستنیجيبش این روزه

هام دوئم و دستاز ذوق روی پا بند نميشم، سمتش می

و اختيار برای بغل كردنش باز  ميشه. انگار نيتم ربی

گيره و كف فهمه كه دستش رو سمتم میخيلی زود می

ه و با فاصله از خودش ذاردستش رو روی پيشونيم می

 كنه و ميگه:متوقفم می

 

پرونی هی ی فيوز میكنا ذوق میالمصب تو چر -

 ی آدم!!!خوای بپری روی سر و كلهمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوام از دستش خالص شم كه با قدرت كالفه می

دلخور دست از تقال  دستش مانع ميشه، ناچار و

 كشم.می

 

 خيلی خوب!!! كاریت ندارم. -

 

 كنه.با تفریح نگاهم می زنه ونيشخندی می

 

به دست به  ها شلنگها كه ننهعين همون وقت -

 ریت ندارم؟؟شون ميگن بيا كابچه

 

 كنم.گيرم و از خودم جداش میمچ دستش رو می
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خورده اینجور به مادرت از این كارها نمياد كه زخم -

 ها باشی!تنبيهتهدیدها و

 

زمينی كه توی ش به یه نقطه نامعلوم، مثل نگاه خيره

 یه لحظه دهن باز كنه ميشه...یه گودال تاریک پر از

 ویرونی!

های گاه و هنوز هم بعد از این چند ماه به این حالت

گاهش عادت نكردم، اما این بار برعكس هميشه به بی

كه سكوت كنم و منتظر برگشتنش به حالت جای این

 عادی باشم دستم رو جلوی صورتش تكون ميدم.

 

 جا رفتی؟آی!! ك -
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زنه، نفس عميق و چند تا پلک كشدار و طوالنی می

كنه. وقتی كشه و بدون حرف نگاهم میی میسنگين

ترسم از لبه گودال كنم میيم نگاهش میاینطور مستق

هاش پرت شم پس كنارش به موتور تكيه چشم

زنم و دلم ميره واسه زنم و به كفشامون زل میمی

 های خاكيش...پوتين

 

 را انگار از دنيا كنده ميشی؟یهو چ -

 

م كهنه مثل بوی كشم و یه غجواب كه نميده آهی می

 پيچه.ضميرم میتاالب انزلی توی 

 

خوام بپرسم یه پرسيدم، آخه هر وقت مینباید می -

چيزی ته مغزم بهم ميگه نباید انتظار جواب داشته 
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باشم. اینكه تو به چشمم رفيق منی، دليل نميشه 

رفيق تو باشم! این اون تنهایی من هم به چشمت 

ده رو توجيه كه ته دلم رسوب كرده و سنگينش كر

 كنه.می

 

چند لحظه بيشتر این سكوت جاری بينمون رو طاقت 

 كنم.كنم لبخند بزنم و نگاهش مینميارم و سعی می

 

 فرما شدی!حاال چی شد تشریف -

 

اون هم انگار از عوض شدن بحث راضيه كه با شيطنت 

 خنده.می
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خواهش  رفتم سيگار بخرم هی صدای عز و جز و -

رفت. به خودم اومدم میتمنات توی مخم رژه 

 عوارضی رو رد كرده بودم.

 

كه مثل هميشه با این تونم بغلش نكنم واین بار نمی

تونه مانعم شه، شاید هم عضالتش منقبض ميشه نمی

دور  هام روخواد توی ذوقم بزنه. دستاین بار نمی

 بوسم.می ش روكنم و شونهكمرش با ذوق حلقه می

 

 مرسی! خوب كردی! خوب كردی! -

 پرین رو چرا نياوردی؟

 

 كنه.عاقل اندر سفيه نگاهم می
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نشوندمش ترك موتور؟! سپردمش ویالتون به می -

 افسانه.

 

 تازه حواسم جمع ميشه و با بهت ميگم:

 

تو واقعا چی فكر كردی كه با موتور این همه راه  -

 اومدی؟؟

 

 خارونه و ميگه:سرش رو می

 

 كال فكر نكردم... -
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 مه ميده:و موذیانه ادا

 

شاید یه درصد هم فكر كردم خدا رو چه دیدی،  -

مثل فيلم همسفر توی راه یه گوگوش نصيبم شد. 

 اما خرگوش هم نصيب ما نميشه.

 

 گيرم و ميگم:آروم نيشگونش می

 

ه ی موسسه كهات توواال اون شاگرد خوشگل -

ها رو شكونن! خودت بيچارهواست سر و كله می

 كنی.اه میفقط مثل مجسمه بر بر نگ
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ها رو كجای دلم ببرم بذارم بابا اون جغله مغله نه -

 ها رو!تو مخی

 

 سن باال خوبه، سرد و گرم روزگار چشيده. 

 

 كنم:چپ چپ نگاهش می

 

 خوای؟شوگر مامی می _

 

 با شيطنت جواب ميده:

 

م كه ننهخوبيه. از یتيمی در ميام بعد اینآره فكر  -

 رو بابات بُر زد.
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م اون م رو بگيرم. با دیدن خندهجلوی خندهتونم نمی

چرخونه تا ای میخنده و صورتم رو سمت دیگههم می

هميشه  نگاهش نكنم و با همون صدای خاص و

 ش ميگه:گرفته

 

 خنده!كوفت! می -

 

مونه، لپم رو بين دو تا میم ثابت اما دستش روی گونه

كنه گيره و با كشيدنش مجبورم میهاش میانگشت

خنده و حتی یه اخم هش كنم. حاال دیگه نمینگا

 یه انداخته.كمرنگ ناشی از نگرانی روی صورتش سا
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 ببينم...الغر شدیا!  -

 

 پرسه:می زنه وبا انگشت روی لپ هام می

 

 ها چرا آب رفتن؟!این -

 

كه گاهی از زمزمه كردنشون توی  یه چيزهایی هست

ت خوای كه حتی به خودترسی، یا نمیخلوتت هم می

پاشی، اعترافشون كنی. اما باالخره یه روز از هم می

اید باشه كه همه زیر و روی اونجا و اون لحظه كسی ب

هات رو وجودت رو از بر باشه و بتونه دوباره پيچ و مهره

 سر هم كنه.

 كسی باید باشه...
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ندازم. زنم و ابروهام رو چند بار باال میلبخند می

و نه كسی بفهمه این آب خوام نه خودم باور كنم نمی

های هر روز و هر شبم از چيه، برای همين شدن و غصه

 ربط تحویلش ميدم.اب بییه جو

 

روی مد ميشه. چيه  خوبه دیگه! صورتم شيک و -

  اونطوری گردالو! 

 

 كنه.كنه و لپم رو ول میگنگ و مشكوك نگاهم می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 نه_و_بيست_و_صد#

 

 ت! یوموروخ باقی بمون.وب نيسخير! خ -

 

 پرسم:با تعجب می

 

 یوموروخ دیگه چيه؟!! -

 

 حوصله همونطور كه سوار ميشه ميگه:بی

 

 معادل دقيق فارسی نداره!  -

 حاال هم بپر باال بریم پيش بقيه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شينم ، ترك موتورش می مثل هميشه وقتی پشت

بندم با خودم هام رو میچشم كنم ومحكم بغلش می

های درنا قراره با هم بریم كنم االن سوار بالفكر می

 های دور...سرزمين

 

ویالی بزرگ غالمرضا هرچند قدیمی ساخت و نسبتا 

 كنه!سنتيه، اما انگار اصالتی داره كه خيلی عزیزش می

وتنی و صميميتی كه ازش غالمرضا هم با نهایت فر

 برمياد رو به همه ميگه:

 

منده. اما اگه كم و كاستی هست شر دوستان -

من خودم اهل تعارف كردن تعارف نداشته باشيد 

 نيستم.
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مهرداد ساك نيال رو تا جلوی در اتاقی كه نيال انتخاب 

مونه تا بره و خودش منتظر نظر باقی جمع میكرده می

باید وسایلش رو كجا بذاره. مشخص بشه خودش 

سر و صدا ساك خودش و كنه بیسعيد اما سعی می

ه اتاق ببره كه با سرفه معنادار و نگاه ساناز رو به ی

ش افته و وقتی توجه همه بهسيامک بين راه گير می

كنه و با تاسف خطاب به ها رو رها میجلب ميشه ساك

 سيامک ميگه:

 

 برم دزدی!یادم بيار یه روزی حتما باهات  -

 

كنه كه سعيد مثل یه بچه سيامک اخم كمرنگی می

كنه بخاطر ر میخطاكار ساكت ميشه. غالمرضا فك

اعتقادات اونه كه سيامک حساسيت نشون داده و با 
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ندازه و حيای هميشگيش سر پایين میهمون حجب و 

 ميگه:

 

 خان مشكلی نيست. همه راحت باشن.سيامک -

 

كون ميده و كوتاه جواب سيامک سری به نشونه منفی ت

 ميده:

 

تو كه محبت داری غالمرضاجان. اما با سعيد قبال  -

 یم.صحبت كرد

 

 سعيد نيش چاك ميده و ميگه:
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آره راست ميگه...یادتونه چند سال پيش هميار  -

ها هميار پليس ایپليس مد شده بود بچه مدرسه

 ميشدن؟ داداش ما حاال هميار گشت ارشادشونه!

 

گيره. غالمرضا كه شون میخندههمه حتی سيامک 

ش رو كنترل كنه به بهونه چایی وارد سعی داره خنده

ونه ميشه و سعيد با صدایی كه مثال آرومه، اما آشپزخ

 :شنویمش رو به ساناز ميگههمه به وضوح می

 

هات رو از ها. راس دوازده گيساصال غصه نخوری -

 پنجره بنداز پایين ميام پيشت.

 

 زنه و ميگه:هقهه میشایلی این بار ق
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چرا سر و ته تو هميشه ختم ميشه به  قصه  -

 راپونزل آخه!!!

 

 كشه و جواب ميده:می ر طاسشتی به سسعيد دس

 

آخه نيست كه خودم از یه چيزهایی بهره نبردم،  -

هميشه حس كردم اون نيمه گمشده منه. كراش 

 سنگينی روش دارم.

 

كنه، بعد سمت میساناز با عشق و خنده به سعيد نگاه 

 چرخه و ميگه:ما می
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 ترین كچل دنياست!سعيد عشق -

 

كنه و غنچه میهاش رلب ایسعيد هم با غمزه مسخره

 فرسته.ه میواسه ساناز بوس و

 

صدای دیار ميشم. دیگه بی متوجه خنده كوتاه و

شوخی های جمع ها وهام چيزی از صحبتگوش

شم كه محاله توی محو سكوت این مرد مي شنوه ونمی

ون هم محض ضرورت جمع بيشتر از چند جمله، ا

 صحبت كنه...

 

ر كس توی م و وقت استراحت هباالخره بعد از شا

اتاقی مستقر ميشه و سهم من هم شراكت اتاق با 

 شایليه.
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كنم و وقتی پيام حميد و در به گوشيم نگاه می

بينم هایی كه امروز گرفتم رو میخواستش بابت عكس

گيرم شينه و تصميم میاختياری روی لبم میخند بیلب

خبر باهاش تماس تصویری توی اولين فرصت بی

بگيرم تا هم حال و هوای سورپرایز داشته باشه و هم 

 خودم بتونم رفع دلتنگی كنم.

تاپشه شایلی همونطور كه مشغول بررسی چيزی با لپ

 از روی تخت بلند ميشه و ميگه:

 

ای با سيامک كار چند دقيقهميگم نورا...من یه  -

 دارم. یه وقت خواستی بخوابی در رو قفل نكنی.

 

سرم گره هام رو پشت و دستبا تفریح لم ميدم 

 زنم.می
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خب این وقت شب كارش داری یهو همونجا بمون  -

 دیگه!

 

كنه و با دیدن لبخند دندون نما و متعجب نگاهم می

 كنه.معنادارم بالشی رو سمتم پرت می

 زنم و ميگم:میقهقهه 

 

خوای حرف خب دروغ ميگم مگه؟!! تو واقعا نمی -

 بزنی؟!!

 

 ه و بعد آروم روی تختكنچند لحطه نگاهم می

 شينه.می
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 دونم چی بگم...نمی -

 

شينم. زنه و كم كم من هم صاف مینگاهم دودو می

انگار انتظار نداشتم به همين سادگی بخواد حرفی بزنه 

 جوابی بده! و

 

دونی درباره یه چيزی چی بگی...یا خب...وقتی نمی -

اصال جدی و مهم نيست، یا خيلی هم جدی و 

 مهمه.

 

 زنه.ام خيره ميشه و لبخند عجيبی میهشمبه چ
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 خيلی مهمه. -

 

دونم چی م و نمیحاال برعكس شایلی من دستپاچه

دونم به دونم خوشحال باشم یا ناراحت؛ نمیبگم. نمی

هایی كه ی سيامک خودشه و كتاباین فكر كنم زندگ

كنه، یا به این فكر باهاشون توی زمان و مكان سفر می

هم كوله پشتی و چمدونشه و كنم زندگی شایلی 

پاهایی كه هيچوقت یه جا بند نميشن؛ به این فكر كنم 

ه، یا به این فكر كنم هاشسيامک فقط عاشق گل

 رسه.ها میشایليه كه هميشه به اون گل

نهایت به وام باور كنم دو تا خط موازی توی بیخاما می

 نهایته!رسن و روح آدمی نهایت بیهم می
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دیگه! اون الكپشت  ارت مهمه بروپس حاال كه ك -

گيره خسته كارش معلوم نيست، یهویی می

 خوابه.می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سی_و_صد#

 

شوق  زنه و با وسواس وشایلی لبخند شيرینی می

كنه و بعد از اتاق بيرون ش رو توی آینه نگاه میخود

 ميره.

شيرین  كنم لبخندم رو با رژ اناری اما مالیممسعی می

روی طاقچه كنم و بعد از مرتب كردن خودم گوشی رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كارم و با ذوق منتظر جواب دادن حميد پنجره می

 شينم.روبروش می

كم كم دارم از جواب دادنش نااميد ميشم كه تماس 

ميشه. بادیدن صورتش لبخندم كش مياد و دلم  وصل

جذاب! غنج ميره. مثل هميشه مرتب و شيک و

كشم تا یه م میروی قفسه سينه نامحسوس دستم رو

تالش ناموفق برای آروم كردن دلم كه خودش رو به در 

 اشته باشم.كوبه دو دیوار می

 زنه.با دیدنم لبخند می

 

 گذره؟میسالم خانم! حالت چطوره؟ خوش  -

 

سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم و دست از فيلتر 

 كشم.كردن احساسم می
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جای خاليت خيلی توی  سالم. همه چيز خوبه اما -

 زنه.مم میچش

 

سفر رو برای خودت تلخ نكن. لذتش رو ببری زود  -

 گردی پيش خودم.گذره برمیمی

 

 

 ندازم.زنم و ابرو باال میدستم رو زیر چونه می

 

ر غروب یهویی اومد خيلی باحال بود. با خودم دیا -

خبر فكر كردم كاش كارهای تو هم حل ميشد و بی

 دیدمت.یهو جلو روم می
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 كنه.خنده كوتاهی می

 

 مطمئن باش اگه اینطور بشه بهت خبر ميدم. -

 

دونم این دونم انتظار چه جوابی داشتم، اما قطعا مینمی

نيدنش اصال خواستم نبوده، چون از شكه میجوابی

 كنم.خوشحال نشدم. حرف رو عوض می

 

همين ظهر تا  های عجيب غریب دیگه همیه اتفاق -

 كه بيا و ببين!! حاال افتاده

 

 كنم و ادامه ميدم:هام رو درشت میچشم
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 ن!!!! باورت ميشه؟!نيال و مهرداد با هم توی رابطه -

 

بدون اینكه تعجب كنه اما متفكر چند لحظه سكوت 

 كنه و بعد ميگه:می

 

 نيال دختر عاقليه. از پسش برمياد. -

 

 پرسم:منظورش رو متوجه نميشم و می

 

 از پس چی برمياد؟! -

 

 از پس یه تصميم درست. -
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 سرم رو آروم تكون ميدم و ميگم:

 

كم جا خوردم...حتی دروغ چرا یه من اولش یه -

با خودم گفتم چرا نيال باید كسی حس بدی داشتم

قبول كنه كه چند سال اونطور پيگير  رو بخواد و

 شایلی بوده.

 ندازه؟ندازه...میاما بعد دیدم دل آدم كه چرتكه نمی

تر نگاه كرده شاید این بار منطقی مهرداد هماصال خود 

 باشه و فهميده باشه آدم درست زندگيش كيه.
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 خنده و ميگه:می

 

باالخره كدوم؟ چرتكه ننداختن دل یا حساب و  -

 ق؟كتاب منط

 

 خندم و ميگم:گيج می

 

 دونم...هر كدوم كه بيشتر به نفعه!نمی -

 

 فعت طلبیاین من دونم چرا یه لحظه از حرفم واما نمی

 گفت:يشه میبدم مياد! یادم مياد كه سيامک هم

ترین حكم به نظرم توی روابط انسانی، منفعت كثيف"

 "بازیه!
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ميشه، توی فكرم كه یهو توجهم به اطرافش جلب 

 پرسم:كنم و میتر نگاه میكم دقيقیه

 

 راستی...تو كجایی االن؟! -

 

 كنه و جواب ميده:اطرافش رو نگاه می

 

 هام.خونه یكی از دوست داشتمدعوت  -

 

توی این چند ماه خوب فهميدم تا وقتی كه نخواد، 

چيزی رو توضيح نميده پس خودم هم هيچوقت سوالی 

جوابش رو نگيرم كردم ممكنه  كه حس می
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پرسيدم. اما این بار حسی مانع از این شد كه مانع نمی

 خودم بشم.

 

 كدوم دوست؟ -

 

حميد سایی كه اسمو به جای حميد، صدای ظریف و ر

 زنه، جوابم رو ميده.ن غليظ صدا میرو با یه جا

كنه كه االن مياد و حميد كوتاه به سمتی اشاره می

خوام روم باشم، میخوام آكنه. میدوباره نگاهم می

خوام مطمئن و آسوده باشم، اما انگار منطقی باشم، می

خواد، حتی وقتی كنترلش م این رو نمیبغض ناخونده

 كنم!می
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 خونه شيرین؟! -

 

 با طمانينه اما خونسرد جواب ميده:

 

 خونه برادرش. -

 

بغضم رو مثل یه آب نطلبيده كه اصال هم مراد نيست 

 م.زنقورت ميدم و لبخند می

 

خيلی خوبه. پس تو برو...شایلی هم االن دیگه مياد  -

 بخوابيم.
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های عجيب و غریب چی صبر كن. بقيه اون اتفاق -

 بود؟ نگفتی.

 

 

كه حرف رو ادامه ميده یه حس بد ته دلم نوید ميده این

به خاطر لذت مصاحبت با من نيست، به خاطر اینه كه 

بگيره. و من اصال از بتونه واكنش و حالم رو زیر نظر 

 كنم.این دليل خوشحال نميشم پس حرف رو كوتاه می

 

یه قضيه درباره شایليه. اما دوست دارم وقتی  -

 ش حرف بزنيم.دیدمت حضوری درباره

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 یک_و_سی_و_صد#

 

ایوون بزرگ و دلباز ویالی غالمرضا كه سه ضلع 

ای پياده رویه. اما ساختمون رو گرفته فضای خوبی بر

تلخی اونجاست كه مطمئنم احساس خطر و ناامنی كه 

االن دارم رو حتی اگه شروع كنم و روی نرده های 

 واهم داشت.ایوون راه برم هم نخ

صدای یه ساز دهنی باعث ميشه سمت صدا برم. از 

بينم كه روی كشم و درنا رو میگوشه دیوار سرك می

ها وصل شده دراز ز ستونیه ننو كه از دیوار به یكی ا

كشيده و مشغوله. سرم رو به دیوار تكيه ميدم و زل 

زنم بهش. یه لحظه متوقف ميشه و یه دفعه مستقيم می

 نه.كنگاهم می
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 چرا اونجایی؟ -

 

 صاف وایميسم و با شرمندگی ميگم:

 

 خواستم مزاحمت بشم.نمی -

 

 زنه و ميگه:كج خندی می

 

 شدی دیگه! -

 چی ميگی؟ چرا این شكلی شدی؟حاال بيا جلو ببينم 
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آروم نزدیكش ميشم و روبروش روی نرده و تكيه به 

 شينم.ستون می

 

 چه شكلی شدم؟ -

 

عد دوباره با سازدهنی ندازه و بنيم نگاهی بهم می

هاش شبيه همون پيانوشه كه انگار طرح چوبيش

 مشغول ميشه.

 

 دونی.همون شكلی كه خودت می -

 

 بندم.هام رو میميدم و چشمسرم رو به ستون تكيه 
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 ميشه بازم بزنی؟ -

 

 این بار لحنش جدیه.

 

 تاثير داره؟! -

 

 كنم.كنم و نفسم رو آزاد میكم فكر مییه

 

سبک بود و  های بچگیل غمهام مثكاش غم -

هات ش رو سوار یكی از  نتتونستم هر تيكهمی

 كنم و بفرستم برن. اما فكر نكنم بشه.

 يه! نه؟! هر چی نباشه تو درنایی.ولی بازم بهتر از هيچ
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ای بزنه چند دقيقه دیگه مشغول بدون اینكه حرف دیگه

هام رو باز زدن ميشه و بعد كم كم متوقف ميشه. چشم

كنم كه كمی جا به كنم و با لبخندم ازش تشكر میمی

 جا به ميشه و به ننو اشاره ميكنه.

 

 بيا یخده اینجا بشين ببينم. -

 

كنارش، اما خالف جهت و روبروش سمتش ميرم و 

روی ننو جاگير ميشم و خریدارانه دستی بهش 

 كشم.می

 

این! كال غالمرضا معلومه خوش  چه خوبه -

 ست.سليقه
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 نه و فقط یه جمله ميگه:كنگاهم می دست به سينه

 

 حرف بزن! -

 

 خندم و ميگم:با خستگی می

 

االن انقده مغزم پره تا فردا صبح باید حرف بزنم.  -

 هشم تو بگی حرفات پيچيدست سادشون كن!ت

 

 بدون تغيير حالت جواب ميده:
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این بار استثناء هر چی خواستی آسمون ریسمون  -

 بباف. فهميدن و نفهميدنش با من.

 

 

 ندازم.ابرو باال می

 

 پس خودت خواستی! -

 

ای شروع و سرم رو تكيه ميدم و با یه مكث چند ثانيه

 كنم.می

 

ه حسادت رو توی خاك كه هميشدونم ایننمی -

ترین صندوق ضميرم گذاشتم و سه قفله گرفته
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كردم واسه چی بود. یعنی راستش خب دليل خودم 

ن این بود كه احساس درستی نيست...جای او

خوردم. اما این حسادت چند وقته چند حسرت می

م رو گرفته. از اون موقع كه هوا اومده و یقهبار بی

كنم شاید خودم میباهاش روبرو شدم دارم فكر 

رو گول زدم. شاید واسه این اونطور حس حسادتم 

كنم من كنم كه فكر میرو غل و زنجيرش می

 لياقتش رو ندارم...حقش رو ندارم.

 

هام رو خيس كرده با كف دست پاك نهكه گواشكی 

 كنم و حتی روم نميشه توی صورت دیار نگاه كنم.می

 

 حال جدید!ترسم از این حس و دیار! من می -
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دونی...ابتدایی كه بودم كالس سوم رو جهشی می

خواستن. تابستونم كوفتم خوندم. مامان اینا اینطور می

رد. اما هام هم بد بود و خوشحالشون نكشد! نمره

عطای پاس شدنم رو به لقای نمره خوب بخشيدن. 

گفتن اشكال نداره سه ماهت سخت گذشت در عوض 

تخاره و خوب پيش كالس چهارمت خيلی واست اف

ميره. اما حتی اون هم خوب نبود. هر روزش كابوس 

هایی كه كالس سوم باید پر بود...پر از سوراخ سمبه

 و گور شد.ميشد اما توی عجله جهشی خوندن گم 

هایی كه توی ترسم همه بچه بازی ها و باال پایينمی

رابطه هست رو جهشی رد كنم تا االن برسم به اون 

ق كه اصلش بيست سال دیگه باید بهش درایت و منط

 برسم...اما خوب از پسش برنيام!
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پاشی، اونجا و اون لحظه باالخره یه روز از هم می

وجودت رو از بر  كسی باید باشه كه همه زیر و روی

 هات رو سر هم كنه.باشه و بتونه دوباره پيچ و مهره

 كسی باید باشه...

 

همه  ترسم به جایترسم دیار...میمن می -

 های نكرده عاشقی كنم اما از پسش بر نيام.بچگی

 

كنم و هق هقی كه نفسم رو بتد آورده رو كنترل می

ميدم و آشفته از جا بلند ميشم، اما تعادلم رو از دست 

دارم كه دیار با نگرانی بازوم رو چند قدم رو در جا برمی

 زنه:گيره و صدا میمی
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 نور؟!! -

 

ا خجالت سرم رو پایين كشم و بخودم رو كنار می

 كشم و ميگم:ندازم، بينيم رو باال میمی

 

بعدا  خواستی بگیحتی اگه این بار یادته چی می -

 بگو...بعدا!

 

 و سمت اتاق ميرم.

های دلم رو سر نخواستم كسی پيچ و مهرهتم...نخواس

 هم كنه.
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.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwhttps://t

e 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_سی_و_صد#

 

كشه و همونطور كه سعيد با لذت چایيش رو سر می

 ذاره ميگه:میاستكان رو روی ميز 

 

ایشاال همين جمع بزودی همينجا سور عروسی  -

 عزیزان دم بخت.
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ندیدم ای كه تا به حال ازش نيال با شوق دخترونه

ندازه و مهرداد خنده و سرش رو پایين میصدا میبی

 زنه.دستش رو به شونه غالمرضا می

 

اگه قراره همينجا باشه باید واسه سور  عروسی  -

 ه دیگه!خود صاحبخونه باش

 

زنه و طبق عادت دستش رو غالمرضا لبخند متينی می

 كشه.ش میبه سينه

 

 .این چه حرفيه! اینجا متعلق به خودتونه -
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خنده و شایلی انگار از خنده سيامک سيامک معنادار می

 كسب تكليف كرده كه با شيطنت ميگه:

 

 خوای خبر خوش به ما بدی غالمرضاخان؟!نمی -

 

كه من و كشه ی به موهاش میغالمرضا با شرم دست

 پرسيم:سعيد با كنجكاوی و ناباوری همزمان می

 

 خبریه؟!! -

 

جا مونده، به رسم  و سعيدی كه انگار توی پنج سالگی

گفتيم یه تيكه همون روزها كه وقتی همزمان چيزی می

كنه. دیار گيره و شروع به كشيدن میاز موهام رو می
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روی دست سعيد ها تكيه زده كه پشت سرم به نرده

 كشه و با گله ميگه:زنه و سعيد دستش رو عقب میمی

 

 مردك خشن دردم اومد!!! -

 

 با جدیت جواب ميده:

 

 كشی دردش نمياد؟!موهای این رو می -

 

 خندم و ميگم:می
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كنه اگه همزمان با كسی سعيد از بچگی فكر می -

چيزی بگه و موهای طرف رو بكشه از اون بيشتر 

 كنه.عمر می

 

ای كنه و با پاش ضربهپ چپ سعيد رو نگاه میر چدیا

 زنه.به پایه صندلی سعيد  می

 

 دیگه بدتر! اصال پاشو از اینجا! -

 

سعيد با عشوه و دلخوری ظاهری جاش رو به دیار 

ای ميشينه و با ميده و همونطور كه روی صندلی دیگه

 گردونه ميگه:حالت قهر  رو برمی
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 يدیم مشایخ!از صبح صدات رو شن نمردیم و -

 

كنم و مصر تكرار با خنده دوباره به غالمرضا نگاه می

 كنم:می

 

 خبریه؟!! -

 

به جمع كه منتظرن جواب  غالمرضا هم باالخره خطاب

 ميده:

 

ریم برای آشنایی تا ببينيم هفته دیگه پنجشنبه می -

 خواد.خدا چی می
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تبریک از هر طرف سرازیر ميشه و این بار ساناز 

 پرسه:می

 

 ؟ چطور آشنا شدید؟؟هستكی  -

 

 كنه.و رو به شایلی می

 

 ست؟های موسسهاز بچه -

 

 ميده.غالمرضا سرش رو به عالمت منفی تكون 
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بينمش. شاءاهلل همون روز باهاش آشنا ميشم و میان-

االن شناختمون از هم در حد همون توصيه 

 هاست.خانواده

 

ناز تونم چهره سعيد و سابه بقيه اشراف ندارم اما می

تونن نمیزده شدن و انگار رو ببينم كه مثل خودم  بهت

 معادله چيزی كه شنيدن رو حل كنن.

 حرف مياد. باالخره سعيد به

 

 داداش شرمنده من مغزم نكشيد چی گفتی! -

یعنی شما هنوز این خانم خوشبخت رو ندیدی و 

 شناسی اصال ولی داری ميری خواستگاریش؟نمی
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 يده:غالمرضا با آرامش جواب م

 

ها حس كردن كه برای هم مناسبيم. باز هم خانواده -

 گيریم.آشنا ميشيم و تصميم می

 

 كنه و ميگه:ای میساناز تک خنده

 

ها واسه دهه شصت هم قفله! فكر اینجور ازدواج -

 گرده به دهه چهل و پنجاه!كنم برمی

 

كنه و انگشت اتهامش رو هاش رو ریز میسعيد چشم

 ه:گيرسمت غالمرضا می
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ی خوب و حرف گوش پيدات كردم!! تو همون بچه -

 كوبه توی سرم!!م عمری میكن مردمی كه ننه

 

 خنده و ميگه:میغالمرضا 

 

 اتفاقا من اصال اینطور نبودم. -

 

 پرسه:نيال با شک می

 

 آخه ازدواج انقدر سنتی موفق از آب درمياد؟ -

 

ندازه و با حجب جواب غالمرضا نگاهش رو پایين می

 ميده:
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ها ربات نيستن كه یه برنامه برای نيال خانم آدم -

همشون جواب بده یا جواب نده. همونطور كه 

با عشق قبل از ازدواج زندگی موفقی ها خيلی

داشتن، كسایی هم بودن كه سنتی زندگيشون رو 

شروع كردن و باز هم به عشق رسيدن. البته نظر 

و  اصلی بنده اینه كه آدم كال فارغ از بحث ازدواج

 زندگی مشترك باید از شناخت به عشق برسه.

 

لرزه و وقتی بيرون ميارمش و گوشيم توی جيبم می

بينم كه بعد از بيشتر از دوازده ساعت د رو میاسم حمي

گيره و از تماس آخرمون تازه االن یادم افتاده دلم می

ای گوشی رو به جيبم بدون هيچ حركت اضافه

 گردونم.برمی
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ی غالمرضا قانع شده هاشخصه با حرفنيال جوری كه م

 زنه.ندازه و دیگه حرفی نمیو خریدارانه ابرو باال می

 

 پرسه:ساناز می

 

تون خيلی خيلی پس با این حساب شما و خانواده -

 مذهبی هستيد دیگه!

 

 شایلی ميگه:

 

های ده پونزده سال پيشش رو ببينی دیگه عكس -

بدتر  زنی. یه مزلف جاهلی بودههمچين حرفی نمی

 از من!
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 غالمرضا بعد از نچ كوتاهی ميگه:

 

نفرمایيد اینطور آبجی، اون دوران من رو قياس  -

 كنيد كم لطفيه به خودتون.

 

ندازه و با و در جواب ساناز نگاه كوتاهی بهش می

 لبخند جواب ميده:

 

ای مذهبی چشم نه من اونطورها هم در خانواده -

 نگشودم.

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 سه_و_سی_و_صد#

 

سنتی من اعتقادات معمول و خاص  اما خب خانواده

ن بيست ساله خوش خودشون رو داشتن كه به مزاق م

خواستن به زور و اجبار من اومد. همين هم كه نمینمی

رو به راه خودشون بكشونن برام كافی نبود، برعكس 

خواستم از چيزی كه بودن جداشون كنم. خودم می

م نبود دلخوشی هر كس تا وقتی بهم اصال برام مه

زنه مال خودشه و هی نخوام ازش آسيب نمی

 بگيرمش.

وضع و اوضاع باید بدونيد به چوب خدا و  دیگه با این

ها اعتقادی نداشتم. اما اون روز كه مادرم با این حرف

چيد و من با ذوق داشت بساط  سفره پنج تنش رو می
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غاز بغض  های صد من یهها و حرفاوقات تلخی

انداختم به گلوش یه چيزی انگار ته مغزم گفت دیر یا 

 كنه سرم.یزود خدا رگبار این بغض رو هوار م

ها همون روز كه از خونه زدم نه كه بگم عين فيلم

بيرون جواب كارم رو گرفتم...اما دقيقا چهار روز بعد، 

 اون بال سرم نازل شد.

ش زدم به یه پسربچه...خودش جلوی چشم خواهر

من نبود، اما  پرید وسط خيابون، اون هم دید كه تقصير

پياده. وقتی هر چی نباشه من راننده بودم و اون بچه 

رسوندیمش بيمارستان بهم گفتن تا وقتی توی 

بازداشتگاهی دست به دعا باش خدا جون این بچه رو 

ش و بعد به خودت ببخشه. اول به خودش و خانواده

 دنش نيستچون هيچ اميدی به زنده بو

 خون یه نفر به گردنم بود و زندگيم روی هوا...
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ش...از اون شناستپدرش شيروان نایب، آقا سيامک می

دونم تا ش رو ندیدم و میهای روزگار بود كه لنگهلوطی

آخر عمرم هم نميبينم. رضایت داد آزاد شم اما دل و 

وجدانم اسير شده بود. یه راست رفتم مشهد و دخيل 

ام رضا كه اگه اون بچه باز رنگ دنيا رو ببينه بستم به ام

 تا عمر دارم غالمش باشم.

بعد یه هفته اون بچه چشم باز خدا خط دلم رو خوند و 

كرد. این حكایت سروشی بود كه غالمِ رضا شد! دیر 

 رسيدم به اون كعبه موعودم...اما باالخره رسيدم.

 

 كه ساناز به حرف مياد.زنه تا اینكسی حرفی نمی

 

تصادف كه اسمش روشه تصادفه، اما باز من  -

منكرش نميشم چون واقعا به كارما اعتقاد دارم. اما 
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نی شما ميگيد چون اون روز رفتيد مشهد اون یع

بچه خوب شد؟! یعنی پزشک و پرستارها كال 

 هيچی؟!؟

 

سيامک انگار از لحن ساناز چيزهای خوبی دستگيرش 

مالیمت جواب دونه و با نشده كه سكوت رو جایز نمی

 ميده:

 

روزگار با دل و اعتقادات هر كس قالی زندگيش رو  -

 زنه سانازجان. رج می

 

كنه. پاهام رو ندازه و سكوت میساناز شونه باال می

خوام از كنم و میروی صندلی توی بغلم جمع می

غالمرضا چيزی بپرسم كه چشمم روی شایلی كه با 
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كنه. وقتی یشيفتگی و محبت به سيامک زل زده گير م

كنم حسم شبيه شناور شدن توی بهش نگاه می

اما مدام یه  برمدریاست، از نوازش نرم موج لذت می

 دلهره از موج بعدی توی دلمه.

 دیار سمتم خم ميشه و آروم كنار گوشم ميگه:

 

كنی كه من فكر تو هم به همون چيزی فكر می -

 كنم؟می

 

 چرخونم.گيرم و سرم رو سمتش مینگاه از شایلی می

 

تونه راز كس دیگه رو از زیر زبون هيچكس نمی -

 من بكشه.
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 گيره.ازم فاصله میزنه و كمی لبخندی می

 

 من نياز ندارم از زبون كسی چيزی بشنوم بچه. -

 

 پرسم:كنم و این بار من میبا هيجان نگاهش می

 

 به تو هم گفته؟! -

 

 سرش رو  به نشونه منفی آروم تكون ميده.

 

فهمم چون زبون رو میها وت آدممن زبون سك -

 خودمه.
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 و بلند ميشه و این بار با صدای رسا ميگه:

 

 ها كنار منقلن؟مرضاخان زغالغال -

 

 كنه و بعد جواب ميده:غالمرصا كمی فكر می

 

 نه دیارجان گذاشتمش كنار آالچيق... -

 ها!فقط االن واسه شام زوده

 

 دیار همونطور كه سمت آالچيق ميره جواب ميده:
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خوام و چندتا سيب زمينی زغال واسه قليون می -

 آتيشی.

 

 پرسم:كنم و میمیبا رفتنش به غالمرضا نگاه 

 

كنيد همچين ازدواج سنتی، اونم شما واقعا فكر می -

 توی این دوره و زمونه جواب بده؟!

 

ندازه و لبخند كمرنگی نگاه كوتاهی به صورتم می

 زنه.می
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وشی كه با طرز من مطمئنم هر كس اگه راه و ر -

اره رو پيدا كنه و طبق اون پيش فكرش همخونی د

 گيره.بره جواب می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سی_و_صد#

 

بقيه دور آتيش جمعن، من و شایلی و ساناز دورتر 

وایسادیم و من سعی دارم گوشواره شایلی كه به 

 موهاش گير كرده رو جدا كنم و نظرم به نگاه مغرضانه

ساناز به غالمرضا كه كنار سيامک نشسته و گرم 

 پرسم:صحبتن جلب ميشه و می
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 خوبی؟ساناز  -

 

 گيره و ميگه:ساناز نگاهش رو كشدار از غالمرضا می

 

معلوم نيست توی زندگيش چيكارها كرده تهش  -

 خواد دختر آفتاب مهتاب ندیده بگيره!می

 

 ه:كنيم كه كالفه ميگمن و شایلی با حيرت نگاهش می

 

یه چيزهایی شنيدم كه اصال حس خوبی بهش  -

خوای توی خلوت و میندارم. اصال ميگم آقا هر كار 
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زیرزیركی بكن اما شعار ایمان تقوا عمل صالح 

 نده.

 

تونه ساكت بمونه و با ناباوری شایلی این بار نمی

 پرسه:می

 

زنی؟! االن داری واقعا درباره غالمرضا حرف می -

 چيزی شده؟!

 

دده بين گفتن و نگفتن كه آخرش نگار مرساناز ا

 يگه:گيره و آروم متصميم به حرف زدن می
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جون گفته اصال خانواده این غالمرضاخان كه ماری -

كنه وصلن به اون ادعای سادگيشون رو می

زنی ها. دیگه وصل بودن هم كه بدون زیرآبباالیی

نميشه؟! معلوم نيست سر چندتا بدبخت رو زیر 

 سواری كنن.ودشون بتونن موجآب كردن كه خ

شگاه اصال از همونجایی كه خودش یه تنه تونست آموز

ای فهميدیم یه كاسهو مجوزهاش رو راه بندازه باید می

 شهزیر نيم كاسه

 

ش رها شده شایلی كه باالخره موهاش از قيد گوشواره

 با بهت ميگه:

 

ساناز چی داری ميگی؟! اگه همونی كه بهت گفته  -

ش به جایی وصلن بهت گفته خانواده غالمرضا و
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داخته پس موزشگاه رو راه انكه غالمرضا یه تنه آ

در جریان باش كه كل آمارش مزخرفه! یعنی من و 

سيامک با این همه سابقه كاریش این وسط 

درخت بودیم كه غالمرضا بخواد با زد و بند 

 آموزشگاه رو راه بندازه؟!

 

رفع و رجوع زده شده و از در ساناز كمی خجالت

 درمياد.

 

نه شایلی جون من منظورم این نبود...شما و آقا  -

 ...سيامک

 

 كنه.شایلی با جدیت حرفش رو قطع می
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منم حرفم خودم و سيامک و آموزشگاه نيست.  -

های خنده دار دارم ميگم به غالمرضا اینجور وصله

چسبه. این رو منی بهت ميگم كه چند ساله از نمی

واقعا دوستانه هم بهت شناسمس. نزدیک می

های یه آدم كنم انقدر چشم بسته حرفپيشنهاد می

الحال رو كه با هر كس یه جور زاویه داره معلوم

 باور نكنی!

 

كنه از وقتی گوشيم یه بار دیگه شروع به لرزیدن می

بحث ساناز و شایلی و حرف ماری كه هنوز هيچ نظر 

دم دورتر گيرم و چند ققاطعی دربارش ندارم فاصله می

كشم و پيام حميد رو باز گوشی رو از جيبم بيرون می

ام كه یه لبخند به لبم نتظر متن یا حرفی كنم. ممی
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بنشونه اما انگار این مرد اومده كه من رو با مفهوم 

 آشنا كنه..."زهی خيال باطل"واقعی

 

گيرم و نورا من دو دقيقه دیگه باهات تماس می"

تصميمت جواب ندادن  كنيم. اگه باز همصحبت می

ر مونه تا وقتی كه برگردی یک باباشه دیگه حرفی نمی

 "جدی با هم صحبت كنيم.

 

كل دو دقيقه رو مثل ماهی ته اقيانوس توی یه سكوت 

كنم تا اسمش روی صفحه نقش و تعليق تاریک سر می

 بنده و با تردید جواب ميدم.می

 

 الو؟ -
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 نوی.برو جایی كه بتونی راحت صحبت كنی و بش -

 

 

 رحم و سرده!صداش مثل یه تيغ تيز و بی

زبونم بيشتر از یه كلمه  آب دهنم رو قورت ميدم و

 كنه.یاریم نمی

 

 شنوم.می -

 

اونی كه باید صحبت كنه تویی و اونی كه باید  -

 بشنوه منم!
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 افتم و ميگم:با استرس به جون گوشه ناخنم می

 

 چی باید بگم؟! چيزی شده؟ -

 

این رو نشون  شده اما رفتار توبه نظر من چيزی ن -

 نميده.

 

 

تره یا اینكه بفهمه نفهمه سختكه كسی حرفت رو این

 و براش اهميتی نداشته باشه؟!

 گيره و ميگم:لبخند عصبی لبم رو به بازی می
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خب پس چيزی نيست دیگه! تو هم اشتباه  -

برداشت كردی...همين. فعال كاری نداری؟ صدام 

 كنن.می

 

 زنه:م میبا قاطعيت صدا

 

 نورا! -

 

زنم. یگيرم و حرفی نمگوشی رو محكم توی دستم می

 خودش ادامه ميده:

 

خيلی وقت پيش بهت گفتم سكوت نكن! حرف  -

بزن! اما به حرفم گوش ندادی. این بار اول و آخره 
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زنم و یه چيزهایی رو توضيح ميدم كه من حرف می

برات. اما از این به بعد، اگه چيزی توی ذهنت 

 رخه باید به زبون بياریش كه بهش بها بدم.چمی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _بزین#

 پنج_و_سی_و_صد#

 

وگرنه اگه تصميم بگيری سكوت كنی و مجبورم كنی 

مثل یه كيس كاری باهات برخورد كنم و خودم فكرت 

تونم انجامش بدم، دونی خوب میرو بخونم كه می

كه بعدا خودت اذیت ميشی. از االن بهت هشدار دادم 

 نگی نگفتم. حاال گوش ميدی؟
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 كنه:ا تحكم تكرار میصدایی ازم درنمياد كه ب

 

 داری گوش ميدی؟!! -

 

 كشم.صدام رو از ته چاه بيرون می

 

 گوش ميدم. -

 

رحمی وسط خال كشه و تير رو با بینفس عميقی می

 كوبه:می
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مشكلت شيرینه. مشكلت اینه چرا با اون یه جا  -

ل یه چيزهایی رو با خودت مرور بودم. اما بهتره او

مساله بخوای خودخوری كنی كنی و بعد بابت این 

و این رفتارهای بچگونه رو از خودت نشون بدی. 

ش بهتره با خودت مرور كنی شيرین و خانواده

های خانوادگی من هستن، هاست كه دوستسال

م مرور كنی كه من یه آدم بالغ و چهل و اندی ساله

زنه، حرف اول و آخر رو برام می كه از قضا منطق

تعلق به گذشته یا پس محض یه احساس م

های غيرمنطقی دعوتی رو رد حساسيت

تر از همه خوام! و مهمكنم...نه كه نتونم، نمینمی

كه تو با این حساسيت و شک و واكنشت به این

 من توهين كردی.
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اختيار گيره كه بیحيرتم جوری كنترلم رو به دست می

 پرم.حرفش میبين 

 

 االن من مقصر و بدهكارم؟!! -

 

 دون هيچ مكث و نرمشی جواب ميده:و اون ب

 

بله تو بابت این شرایطی كه پيش اومده و رفتارت  -

 مقصری.

نورا! من بعنوان یه آدم بالغ روی تو حساب باز كردم 

نه یه دختر بچه كه مدام بخوام نازش رو بكشم و قهر 

كنم. تو هم با چشم باز  ادا و سوسه اومدنش رو تحملو

هایی كه ته نی این رفتاردومن رو انتخاب كردی و می
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ذهنت انتظارش رو داشتی هم با شخصيت من جور 

 نيست و هم اینكه از سن و حوصله من خارجه.

ای كه بعد از تونم اجازه بدم بچهبزرگ شو! من نمی

اینهمه سال انتظار قراره باباش باشم توی دامن یه 

 س و غيرمنطقی بزرگ شه.مادر حسا

 

 كنم.خنده عصبی می ندازم وچنگی بين موهام می

 

 كنی؟!ها فكر میتو داری به چی -

 

من تكليفم مشخص و روشنه. تو هم روی خودت  -

 كار كن.
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 حرفی نداری؟

 

 پرسم:كنم و میخنده تلخم رو نثارش می

 

 گيرم حرفی هم داشته باشم! تو خریداری؟! -

 

تر كه شدی كن. آرومهام خوب فكر به حرف -

 كنيم.صحبت می

 

 

 غرم:هام میبين دندونبا غضب از 

 

 باید برم! -
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 و اون خونسردتر از هميشه ميگه:

 

 خوش باشی. به سالمت. -

 

از شير آب گوشه حياط چند مشت آب به صورتم 

كنم با حال مساعدتری سمت جمع پاچم و سعی میمی

جای  برگردم. اما حاال شایلی همون جای قبلی، به

. از حالت ساناز كنار نيال ایستاده و مشغول حرف زدنن

هاشون كنم حرفخجل نيال و متفكر شایلی حس می

باید خصوصی باشه پس از كنارشون رد ميشم اما این 

هاشون به گوشم برسه نميشه و راحت مانع اینكه حرف

 پرسه:تونم صدای نيال رو بشنوم كه میمی
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دونم كلی نداری؟! میتو با قضيه من و مهرداد مش -

ه، اما ما انقدر صورت خوشی نداشته باششاید 

تفاهم و نقطه مشترك با هم كشف كردیم كه 

 نتونستيم از فرصت با هم بودن بگذریم.

 

بينم كه چقدر راحت و با از گوشه چشم شایلی رو می

 كنه.زنه و بازوی نيال رو نوازش میمحبت لبخند می

 

از هم ميگم هيچوقت نيالجان! من هميشه گفتم ب -

آشنای خانوادگی رو چيزی بيشتر از یه  مهرداد

ندیدم. پس دليلی نداره نگران فكر یا حس من 

 باشی. همين كه خوشحالی برای من ارزش داره.
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كشم و حاضرم برای یک دقيقه دستی به صورتم می

كنه ده سال از عمرم آسودگی كه شایلی االن تجربه می

 رو بدم!

 

و سعيد راه انداختن جمع شی كه دیار همه دور آتي

یار كه روی یه پيت حلبی روغن نشسته شدن. كنار د

كنم كه با شينم و به آتيش نگاه میروی تنه درختی می

هایی كه از دوده و زغال سياه شده سيب زمينی دست

گيره. كوچيک و زغالی كه پوست گرفته رو سمتم می

زارم رو  هام حالخوام نگاهش كنم تا از چشمنمی

رو به تونم تشكر نكنم پس سرم بخونه اما نمی

كنم. چند ثانيه چرخونم و زیر لب تشكر میسمتش می

هاش به سيب زمينی عميق نگاهم ميكنه و  بعد با چشم

 كنه.كه ازش گرفتم اشاره و تاكيد می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چسبه.نمكم زدم. زود بخور داغ می -

 

بهش  و خودش هم با ولع مشغول ميشه. از نگاه كردن

شينه و با خودم مییه لبخند كوچيک اما عميق روی لبم 

تر از تلخی كنم شاید طعم زندگی خيلی سادهفكر می

هایی باشه كه دیدم...یه طعم ساده مثل سيب حرف

 زمينی زغالی و داغ نمک زده...

 با صدای سعيد كه ميگه:

 

هم اكنون به آخرین خبری كه به دست بنده رسيد  -

 توجه فرمایيد!!!
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خوب مخصوصا شما نورا خانم از اون خبر حال 

 هاست برات.كن

 

كنيم كه از روی گوشيش با كنجكاو بهش نگاه می

 خونه:هيجان می

 

 تيتر خبر  كل پيج های اینستاگرام: -

 نوازد!!!درنا شاد می

 

چرخه كه كنترلش اختيار داره سمت دیار میگردنم بی

يجان بيشتر كنم و به دهن سعيد خيره ميشم كه با همی

 ميگه:
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 تركونده آهنگش!!!اوه اوه عجب هم  -

 

 صبر ميگه:شایلی بی

 

 خب بذار گوش كنيم ببينيم چيه!!! -

 

 پيچه...و چند لحظه بعد یه نوای صميمی توی فضا می

 چرخیرقصی و میمی"

 در گردش هر دستم

 ام هستیدر آینه 

 ات هستمدر آینه

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شش_و_سی_و_صد#

 

 رقصی و صبحم رامی

 آميزیمیبا ماه 

 هایمبر گردن شب

 "آویزیخورشيد می

 

هر كدوم یا با بشكن یا با سر تكون دادن با ریتم 

همراه شدیم و این بين فقط دیاره كه بدون هيچ 

 هاش سرگرمه.واكنش خاصی با سيب زمينی

 

 مویت آزاد"
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 سرمست و شاد

 "در دست باد

 

 كنه ميگه:افشون می سعيد موهای خياليش رو

 

 ها!مه از من الهام گرفتهلعنتی معلو -

 

گيره و به سرفه ش میبا این حرف سعيد دیار خنده

زنم و با حركت سرش تشكر افته كه به پشتش میمی

 كنه.می

 

 بانوی بهار امشب"

 رقصدسرمست تو می
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 رقصدسرمست تو می

 عشق و غزل و حافظ

 عشق و غزل و حافظ

 "قصدردر دست تو می

 

 شایلی با شوق ميگه:

 

وای آهنگش خيلی بهاریه!! پس این درنا هم بلده  -

 اینطور زندگی تزریق كنه.

 

 با عِرق جواب ميدم:

 

 درنا چه شاد بزنه چه غم ، نت به نتش زندگيه! -
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 خنده و ميگه:نيال هم می

 

بحث درنا از همون بچگی تا االن واسه نورا  -

 ناموسی بوده!

 

و تی سرم ركنم اما وقو حس میسنگينی نگاه دیار ر

چرخونم مشغول ضربه زدن روی دیواره سمتش می

 پيت حلبيه.

 

 چرخیرقصی و میمی"

 در گردش هر دستم

 ام هستیدر آینه
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 ات هستمدر آینه

 رقصی و صبحم رامی

 آميزیبا ماه می

 هایمبر گردن شب

 آویزی...خورشيد می

 مویت آزاد

 سرمست و شاد

 "در دست باد...

 

هام رو توی هم دستتموم شدن آهنگ با ذوق  اب

 پيچم و ميگم:می

 

 روزم رو ساخت!!! -
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ای كه نمره قبولی و نگاهم توی نگاه دیار كه مثل بچه

هاش شدن دوتا فنجون گرفته بهم زل زده و چشم

 خوره.چای بهاره تازه گره می

 

 سعيد از جا بلند ميشه و ميگه:

 

خوام با همراهی یآره واال روز مارو ساخت. حاال م -

داداشم یه دهن واستون بخونيم كه دیگه تا آق 

 شب شارژ باشيد.

 

 كنه و ميگه:سيامک با تعجب چپ چپ نگاهش می
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 هات نكن!!پسر من رو قاطی جالفت -

 

كوبه و هاش رو با ریتم بندری بهم میسعيد دست

 ميگه:

 

خوای با هلل یوس هل یوس من همراهی یعنی نمی -

 كنی؟!

 

شروع به ضرب  و مهارت عجيبیشيطنت  دیار با

های كنه كه سيامک با چشمگرفتن روی پيت حلبی می

 كنه و ميگه:گرد شده نگاهش می

 

 پسر تو چرا هم پياله این شدی! -
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ندازه و ریتم رو دیار هم توی جوابش فقط شونه باال می

كنه. سعيد مشغول خوندن ميشه و باالخره تندتر می

كنه همراهی مینه و باهاش مقاومت سيامک هم ميشك

و همه مشغول بزن و برقص ميشيم. همونطور كه دارم 

رقصم چشمم به غالمرضا  ميفته كه با لبخند سرش می

خودش رو با گوشيش مشغول  رو پایين انداخته و

 كرده.

با تموم شدن آهنگ با قهقهه و نفس نفس زنون 

 شينم كه سعيد ميگه:سرجام می

 

كه ما قاطی قر و ای اخالقيه این آهنگ پر از پنده -

فرمون ازش غافل شدیم. مثال اونجا كه ميگه سياه 

 های خومون، غریبه نياد داخلمون یعنی چی؟سياه
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گيرم كه اون ها باال میدستم رو به سبک بچه دبستانی

 ها جواب ميده:هم با ژست معلم

 

 بگو ببينم! -

 

 حمایت از توليد داخلی؟! -

 

 

 زنه:ن میخندن و سعيد بشكهمه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

درود بر تو! توی قسمت بعدی هم ميگه سياه  -

های خومون آتيش زدن به جونمون كه كنایه سياه

 است از؟!!

 

 و باز من با خنده و حاضر جوابی ميگم:

 

كنایه از صبر و شكيبایی زنان ایرانی نسبت به  -

 مردان خون به جگركن!

 

شایلی توی بغلم از خنده ریسه ميره و به سيامک كه 

شه انگار با گوشيش مشغول ای ميدقيقهچند 

 فيلمبرداریه ميگم:
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 گيری؟سيامک از چی فيلم می -

 

 و اون جواب ميده:

 

 هاست...فيلم نيست...از اون تماس تصویری -

 عععع قطع شد!!

 

 نيال با دلسوزی ميگه:

 

 آخی عمه بود؟! جاش خاليه واقعا. -

 

كنه و سيامک این بار آب سرد رو روی وجودم خالی می

 ميگه:قتی و
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آره مادر كه جاش خاليه...اما االن حميد بود. از اول  -

هواش عوض  بزن برقص زنگ زدم ببينه حال و

 شه.

 

كنه وقتی غالمرضا خطاب  به اما حرفش ادامه پيدا نمی

 دیار ميگه:

 

 دیارجان تو كارت خيلی خوبه ها! -

كنی؟ به چرا خودت شروع به آهنگسازی و تنظيم نمی

چيزها هم فكر نكن با هم جفت و جور اسپانسر و این

 كنيم اگه بخوای.جورش می
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هاش ای چشمدیار شوكه از این تغيير جهت لحظه

 زنه و سر جاش جا به جا ميشه:دودو می

 

نه...چيزه...شما حاال خيلی بزرگش كردی من  -

كنم. همين شاگردهام همچين كار خاصی هم نمی

 رو بتونم سر و سامون بدم كافيه واسم...

 

د سریع از جا بلند ميشه و سمت منقل كنار آالچيق بع

 ميره.

 

ها رو من این زغال رو آتيش كنم شما هم جوجه -

 سيخ بزنيد.
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كنم كه پيام حميد انگار با نگرانی به رفتنش نگاه می

 هام رو خرج خودم كنم...بهم ميگه باید نگرانی

 

خوبه كه برعكس وقتی كه به من نشون دادی حالت  "

نظرم احتياجه ما به این درك برسيم كه دور از  . بهخوبه

همدیگه هم خوشحال باشيم. خوبه كه داری بهش 

 "رسی، ادامه بده!می

 

كنم سرم هر بندم و حس میهام رو با شدت میچشم

لحظه ممكنه از همهمه اطرافم منفجر بشه پس به 

خوام با خودم حساب كنم و برم و میآالچيق پناه می

كه حاال انگار من مقصرم! غرق فكر به شد  چطورببينم 

هام زل زدم كه با دیدن چيزی مثل ته نوك كفش
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كنم كه افته گيج نگاهش میسيگار كه زیر پام می

 كشه:ساناز جيغ می

 

 ست كار سعيده!نورا بپا ترقه -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_سی_و_صد#

 

ی دقيقا كزایرقه و قبل اینكه بتونم فاصله بگيرم اون ت

تركه. بعد از چند ثانيه دستم رو از روی كنار گوشم می

دارم و رو به سعيد كه دورتر نهایت هام برمیگوش

 زنم:خنده داد میشرارت می
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 خيييلی مسخره و احمقی!!! -

 

كنه و همونطور كه با حالت نمایشی شروع به فرار می

 دست ساناز رو گرفته ميگه:

 

گيره هاش میتركشيشه جر ماین االن بدتر منف -

 بهمون بدو جونت رو نجات بده...

 

 و دور ميشه.

ذارم و چند كوبه میدستم رو روی قلبم كه وحشيانه می

كشم كه تازه متوجه دیار كنار منقل تا نفس عميق می
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نزدیک آالچيقه ميشم. پشتش به منه اما به وضوح 

 بينم.هاش و لرزیدنش رو میجمع شدن شونه

 زنم.و صداش مید ميده گواهی بدلم 

 

 دیار؟؟ -

 

گيرم ش ازش نمیهيچ واكنشی جز بيشتر شدن رعشه

 های بلند و سریع سمتش ميرم.پس با قدم

هاش رو به دو طرف منتقل ستون كرده و ظاهر دست

ش به های خيرهش و چشممشوش و بهم ریخته

زنه به عضالت ورزیده و محكم ها طعنه میزغال

نگار ونده بهش برسم كه اهاش. چند قدم مدست

ها هاش در ميرن و از دو طرف منقل وسط زغالدست

دوئم و كشم و سمتش میفرود ميان. جيغ كوتاهی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كشم و با ها بيرون میهاش رو از توی زغالدست

 كنم.وحشت نگاهش می

 

 دیار؟؟؟ -

 

گردنش هر لحظه بيشتر رو به جلو خم ميشه. دستم رو 

اش هكنم به چشمعی میذارم و سش میچونهزیر 

 نگاه كنم.

 

 دیار تورو خدا یه حرفی بزن!! -

 

لرزشش هر لحظه بيشتر ميشه و توی یه لحظه 

كنم هام رو دورش حلقه میزانوهاش خم ميشه. دست
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تونم مانع از سقوطش بشم و باهاش روی زمين اما نمی

هاش قفل ست، دندونهاش بستهافتم. حاال چشممی

 ه.زنهام بال بال میشده و داره بين دست

 زنه و ميره.هام بال میدرنای من داره از  بين دست

صدام رنگ های بیزنم تا جيغاز هوا اكسيژن چنگ می

 صدا به خودشون ببينن و بتونم از بقيه كمک بخوام...

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_سی_و_صد#

 

 اشمقتی تو این دنيا نبخواد یه چند ودلم می"
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 "دونم كجاشمتو دنيایی كه من حتی نمی

 

صدای كم كيفيت آهنگی كه از سالن مياد، دلم رو با غم 

 زنه.رج می

چكه منم یه قطره اشک با هر قطره از سرم كه می

 ریزم.می

گفتن حمله از سرش گذشته. اما وقتی اونطور درد 

با خودش هم كشيد و انگار با زمين و زمان كه هيچ، می

سرش گذشته آبه و انگار  د انگار چيزی كه ازجنگيمی

 تا ابد باید اینطور توی رنج دست و پا بزنه!

 

 ها شكستهچجوری رد بشم وقتی همه پل"

 "هاشو بستهكنم رو من خدا چشمدارم حس می
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كنم مشتش گيرم و سعی میدست سردش رو آروم می

هاش ميشه رد سيم انگشترو باز كنم. روی نوك 

ه يقی رو دید...ردی كه تا امروز ندیدهای موسآلت

 بودم...مثل دردش!

 

 ش دردهش درد و همههمه "

 همه جا یخ زده سرده

 چقد مردونگی كردم

 "تو دنيایی كه نامرده

 

كرد و حالش بهم یادم مياد هر وقت نعيما تشنج می

نيال تونستم مثل مامان و خورد من هيچوقت نمیمی
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از همون موقع تصميم شرایط رو مدیریت و بهتر كنم. 

 گرفتم

تونم درمون باشم، تنها كاری كه از دستم وقتی نمی

برمياد رو انجام بدم و درد هم نباشم. دردهام رو آجر 

آجر دور خودم چيدم و باال رفتم تا دیواری باشه برای 

 محافظت عزیزهام...

ی لعنتی از د دقيقهم اون چندونم تا وقتی زندهاما می

و ای كه هنوز كسی صدام رن چند دقيقهیادم نميره. او

نشنيده و بود و دیار جلوی چشمم تحت فشار اون 

 پاشيد...كشيد و انگار از هم میرحم عذاب میحمله بی

 

دكتر اورژانس گفته بود این ضعف و خستگی بعد 

های ش طبيعيه، اما با هر بار نگاه كردن به چشمحمله

كه هر  هاشش، دلم مثل جای سوختگی دستستهب
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سوزه و تر و بيشتر میلحظه بيشتر به چشم مياد بيش

 تر ميشهدردش پررنگ

 

شنوم كه با تشر صدای شایلی رو از بيرون اتاق می

 ميگه:

 

سعيد! ميشه فعال بيخيال اون رادیوی عتيقه شی و  -

 خاموشش كنی؟!

 

در اتاق  و همزمان با قطع شدن صدای خش دار رادیو

خوام بلند شم كه ه. میكنه و وارد ميشرو باز می

ذاره و خودش هم كنارم م میشونه دستش رو روی

تونم حتی یه لحظه نگاه شينه. نمیروی زمين می
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های دیار رو از صورتش منتظرم برای باز شدن چشم

 پرسم:بگيرم و توی همون حال از شایلی می

 

 دونستی؟تو می -

 

 كشه:كنه و آه میدیار رو نگاه می شایلی هم با غم

 

از اول هم گفته بودم من با دیار سر یه سری  -

دونستم...حتی كارهای پزشكيش آشنا شدم. می

وقتی دیدم بدون پرین اومده، هم خيلی تعجب 

 كردم و هم نگران شدم. 

 

 نگاه پر از سوالم باعث ميشه بيشتر توضيح بده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ها اصال واسه سگپرین یه سگ مراقبه، اینطور  -

احبشون قراره دچار همين تربيت ميشن؛ وقتی ص

تونن به بقيه خبر بدن میحمله شه متوجه ميشن و 

و كمكش كنن. بهش گفتم بدون پرین چرا اومدی، 

گفت حالش خوبه و مشكلی پيش نمياد. ولی حمله 

 كنه نورا!صرع خبر نمی

 

بندم و سرم رو تكون ميدم تا هام رو محكم میچشم

سرم رو  ها از ذهنم محو بشن كه با دلسوزیون صحنها

 وسه.بگيره و سرم رو میتوی آغوشش می
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تموم شد...دیگه بهش فكر نكن تموم شد! باز  -

جای شكر داره پسره دیوونه اسپری اش رو با 

 خودش آورده بود وگرنه...

 

 كنم:پرم و با وحشت التماس میبين حرفش می

 

 ه هيچی نگو!نه تورو خدا دیگه ادامه ند -

 

 

 یار كه ميگهدار اما ضعيف دبا صدای خش

 

 دیوونه خودتی شایلی.  -
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شيم. هر دو با حيرت و شادی روی زانو بلند می

كنه و آب هاش رو آروم آروم و با سختی باز میچشم

دهنش رو به سختی قورت ميده. شایلی آروم دستی به 

 پرسه:كشه و با آرامش میسرش می

 

 بهتری االن؟ -

 

 كنه و ميگه:پ چپ نگاهش میچ

 

 خوبم.نكنی، آره!  پشت سرم غيبت -

 

 زنه.خنده و سيلی آرومی به صورتش میشایلی می
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 كرد!!مگه غير از اینه؟! این بچه داشت سكته می -

 

حاال به من كه قدرت هيچ حركتی جز كنترل بغضم رو 

 پرسه:كنه و میندارم نگاه می

 

 نور! خوبی؟ -

 

 نشونه مثبت تكون ميدم و ميگم:سرم رو به 

 

ستانی چيزی اشی بيا بریم بيمارتونی پاالن اگه می -

 هات بدجور سوختن!یه چيزی بزنن به دست
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دستش كه هنوز لرزش خفيف داره رو باال مياره و 

كنه، بعد با یه لبخند خسته پایين نگاهش می

 بنده.هاش رو میندازتش و دوباره چشممی

 

ميدن برن نقش و نگار بندازن  ملت خدا تومن پول -

كنم. ر بار یه نوآوری میرو پوستشون من خودم ه

سم خرداد ماه در نویاالن كنار اینا هم می

 ها.انزلی...عين این پشت نویسی عكس

 

بينه، انگار درد دلم رو م رو كه میزده و آشفتهنگاه غم

 چرخونه و با لودگی ميگه:از بره كه چشمش رو می

 

 نویسم ناجی: نور!رشم میباشه! كنا -
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 زنم.لبخند نااميدی می

 

هيچ كاری نتونستم بكنم برات تاریخ رو تحریف  -

 نكن. كار درست همينه كسی جدی نگيرتم.

 

زنه و همزمان كه انگار م میانگشتش رو به گونه

 صورتش از درد جمع ميشه ميگه:

 

 گيرمت.خودم جای همه جدی می -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 نه_و_سی_و_صد#

 

كه ور اینهام جمع ميشه و حتی تصاشک توی چشم

پيشم نباشه هم باعث  خالق جهان كوچكم یه روزی

ميشه بخوام از دنيا استعفا بدم. اعصابم اینقدر ضعيف 

شده كه حس ميكنم جنسش از یه كاغذه كه هر لحظه 

 گيرمممكنه هزار تيكه بشه. با اعتراض دستش رو می

 و همونطور كه سعی دارم بلندش كنم ميگم:

 

 االن وقت شوخی نيست! -

 

هاش چرخونه و انگشترو توی یه حركت می تشدس

حالش های بیذاره. با همون چشمرو روی نبضم می

 كنه و ميگه:عميق و نگران نگاهم می
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 االن فقط وقت پس افتادن توئه!  -

ن كم به خودت برس، یه آب قندی چيزی بچكوبرو یه

 توی حلقت.

 

لحظه به لحظه انگار رمقم كمتر ميشه و صادقانه همين 

بينم دوباره حداقل به ظاهر، حالش بهتره برام ه میك

فيه و با اصرارش از اتاق برای خوردن اب قند بيرون كا

 ميرم.

حاال كه اوضاع كمی به روال عادی برگشته هر كس 

ای از سالن مشغول كار خودشه. ساناز كه با گوشه

گوشيش سرگرمه یه دفعه با ذوق از تراس وارد ميشه 

 گه:و خطاب به سعيد مي
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 سعيد! -

 جون قراره بياد!!آقا مهرداد ميگه تا آخر ماه ماری

 

خواد جوابش دوئه و میهای سعيد میبرقی توی چشم

رو بده اما با دیدن من با پشيمونی و خجالت سرش رو 

 ندازه و ميگه:پایين می

 

 نه؟! از بس كه خرم! قبض روحت كردم، -

 

جوابی نه حوصله تایيد دارم نه تكذیب؛ پس بدون هيچ 

كنم میسمت آشپزخونه ميرم و این بين مدام حس 

باید دستم رو به دیوار یا دستاویزی بگيرم تا بتونم 

 تعادلم رو حفظ كنم.
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كشم اما چيزی جز چند بار حریصانه نفس عميق می

شپزخونه نيال سرگيجه بيشتر عایدم نميشه. داخل آ

دونم چی توی صورتم مشغول ریختن چایه و نمی

كنه. زده و نگران نگاهم میه اونطور وحشتبينه كمی

كنم یه مرتبه مید حسهمين كه هراسون سمتم ميا

دیگه  سقف آشپزخونه روی سرم خراب ميشه و

 تونم روی پاهام وایسم...نمی

 

كنم. سنگين مثل هاش رو حس مینوازش دست

كنم سكوت شب و خواستنی مثل نسيم بهاری...فكر می

ویای هفت سالگيم برگشتم و حميد هنوز خوابم، باز به ر

 اون روزها درمون دردهامه...

ترن! وقتی از رحمها هم بیگاهی رویاها از كابوس

گيری كه دیگه بهش كابوس جدا ميشی آروم می
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دار گردی و تموم ميشه؛ اما وقتی از یه رویا بيبرنمی

تونی بهش برگردی و دونی دیگه نمیميشی و می

 بت شروع ميشه...داشته باشيش تازه عذا

 هاش!رحمن، مثل دسترویاها بی

خوام چشم باز كنم و رویام مثل ماهی قرمزهای نمی

عيد از دست دلم سر بخوره و بره. ماهی قرمزها 

دونه هر سال عيد با مردن خدا میعمرشون كوتاهه و

 خوابن...ها با گریه میها چند تا بچه شبماهی قرمز

كنم ونيم حس میش رو روی پيشحتی وقتی بوسه

هام تر فشار ميدم، ولی دستمحكمهام رو پلک

 اختيار باال ميان تا این وهم رو توی آغوش بگيرن...بی

 وهم نيست...

 خيال نيست...

 تره!رویای من این بار از واقعيت هم واقعی
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هام رو بعد چشم صورتم وكشه روی دست می

 كنه:بوسه و زمزمه میمی

 

 .رو باز كن ببينمت هاتنوراجانم؟ چشم -

 

ترین هاش قشنگكنم و چشمهام رو باز میچشم

منظره دنياست! طره مویی كه روی پيشونيش افتاده رو 

زنم و هنوز شک دارم به با سر انگشتم كنار می

 هام.چشم

 

 اومدی؟!! -
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كنه و با گله خوب بررسيم می با نگرانی و وسواس

 ميگه:

 

 چيكار كردی با خودت؟! -

 

هام رو به و یه دنيا دلتنگی. دلتنگی الیه دارمیه دریا گ

 هام رو به سكوت.سپارم و گالیههام میچشم

 

 از كجا فهميدی؟ -

 

ذاره و جواب كالفه دستش رو دو طرف صورتم می

 ميده:
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 شده. سيامک بهم گفت چی -

حواسم بهت نبود تيشه به ریشه خودت باز دو روز 

 زدی؟ چرا انقدر ضعيف شدی؟!

 

دوئه و بالی موهام میشه چشمم الاشكم از گو

 پرسم:می

 

 االن دیدی؟ -

 

 زنه.با جدیت و محبت نگاهش رو توی صورتم رج می

 

خوام این حالت رو ببينم. نورا خوام ببينم. نمینمی -

 خوام!من هيچی جز خوب بودن تو نمی
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ذاره و نفس عميقی نيش رو روی پيشونيم میپيشو

ها درد و لهاش كه عطر ساكشم از جنس نفسمی

 كنم:زخم و خستگی دارن! زمزمه می

 

 خوای؟!فقط همين رو می -

 

 كنه و با یه غم سنگين ميگه:نگاهم می

 

آره. من خوب نيستم نورا! اگه قراره این خوب  -

 نبودنم تو رو هم...

 

 كنم.ارم و یادآوری میذدستم رو روی لبش می
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 تو شاهنامه منی! -

تا تهش بخونيم و  اون روزها نموندی كه اون كتاب رو

 اهنامه آخرش خوشه یا نه...بفهميم واقعا ش

 اما تو بهم ثابت كن خوشه!

 

كشم و هاش میو به رسم قدیم دست روی چشم

 ميگم:

 

هات حتی اگه تا آخر دنيا هم دوباره آسمون چشم -

مونه زیر این ابرها، بارون نشه من یادم میستاره 

 هایی چه نوربارونی بود!یه روز
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  درنا_آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهل_و_صد#

 

ذاره و از خوام دستم رو از صورتش جدا كنم كه نمیمی

كاره. بعد عمق وجودش چند تا بوسه كف دستم می

كنه بلند شم و بشينم و كشه و مجبورم میدستم رو می

داره. این مدت یه لحظه هم نگاه ازم برنمیهمه 

 ره و ميگه:بدستش رو پشت گردنم و البالی موهام می

 

تو تنها دیوونه دنيایی كه دوست ندارم هيچوقت  -

 عاقل شی!
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ای ترین بوسهكشونه و عميقمن رو سمت خودش می

كنه! نه دلم، بلكه كه تا به امروز ازش دیدم رو نثارم می

اومد!  يده كه مسيحا نفس باالخرههمه وجودم مژده م

 خواد هر نفسی كهدلم می و بلعمهاش رو مینفس

های كشه مستقيم از لب هاش كوچ كنه سمت ریهمی

 من...

 قلبم درد داره! داره احيا ميشه! داره زنده ميشه...

چند ضربه به در، این ضيافت كه انگار رو به طوالنی  

و شيم هر دو هول می رسونه.شدن ميره رو به پایان می

كشه توی موهاش گيریم. دست مینفس فاصله میبی

ول مرتب كردن خودم ميشم كه سيامک من هم مشغ و

وارد ميشه و به وضوح تير نگاه جدیش رو حس 

 يم.كنمی
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شينه و بدون هيچ حاشيه و مكثی، لبه تخت خالی می

رو به رگبار ببنده.  خواد هر دومونانگاو با نگاهش می

 با یه جمله شروع ميشه:  رگبارش

 

 فكر كنم دیگه وقتشه حرف بزنيم. -

 

 یا حق

 نا در_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_چهل_و_صد#

 

حالم درست مثل وقتيه كه درس نخونده باشم و معلم 

ببينن من  همه صدام بزنه و بخواد كنار تخته بایستم و
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هيچی یاد نگرفتم...انگار كه وقت ناخنک زدن به 

يشه مربا شكسته باشمش و مچم رو گرفته ش

م و حاال باشن...انگار كه پای دلم خرابكاری كرده باش

 وقت عقوبتش رسيده باشه...

 

حميد قرار داشتيم بعد این سفر با سيامک  من و

صحبت كنيم، اما حاال جوری همه چيز طبق 

هامون پيش نرفته كه حتی حاال حميد هم برای برنامه

 رسه!شبيه یه پسربچه خطاكار به نظر میاولين بار 

ترسم ازش گوی زندگی منه، اما میسيامک قصه

بينی كه اینطور نگاهم سم ته قصه من چی میبپر

 نی!كمی

تونم این سكوت رو تحمل كنم و با بدترین سوال نمی

 شكنمش.ممكن می
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 چيزی شده؟ -

 

نگاهش اینقد تنده كه با خجالت سرم رو پایين 

 وقتی ميگه:ندازم و می

 

نورا! هزار بار بهت گفتم انكار، گاهی از هر توهينی  -

 بدتره.

 

از گردنم طوری سقوط كنه دیگه این سر خواد دلم می

 كه دیگه نتونه بلند شه!
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كنه و هاش رو توی هم قالب میحميد اما دست

كنه با خونسردی اوضاع رو مشخصه داره سعی می

 تحت كنترل بگيره.

 

خواستيم بعد از این سفر سيامک جان! ما می -

 ش باهات حرف بزنيم.هدربار

 

سيامک كه فقط توی اون بعالوه معروف وسط پيشونی 

یا كالفگی قرمز ميشه حاال جوری به  اوج عصبانيت

 چشم مياد كه تا به حال نظيرش رو ندیدم.

 

 درباره چی حرف بزنيد حميدجان؟  -
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يد با رو اینقد غليظ و پر طعنه ميگه كه حم«جان»كلمه

كمی مظلوم كه مشخصه اصال  های گرد شده وچشم

شته، نگاهش توقع چنين رفتاری رو از سيامک ندا

سوزه، اما سيامک كنه. دلم برای حميد خيلی میمی

 قلبش رو سه قفله كرده...مهربون ما امشب انگار در 

 با خشم ادامه ميده:

 

تون؟ درباره درباره این رفت و آمدهای چند ماهه -

فهمی نورا ناخوشه و پنج ساعته خودت ه میكاین

 جيکسالت  و رسونی ميای اینجا با این سنرو می

كنی؟ درباره مرغ عشق بازی می نوك به جيک نوك

 زیر برف؟كه سرتون رو مثل كبک كردید این
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خواد جوابش رو بده كه با جمله بعدی سيامک حميد می

 زنه.انگار یخ می

 

 امانتدار خوبی نبودی؟كه یا این -

 

كنم متوجه نميشم دقيقا كدوم كارمون هرچقدر فكر می

ده كه همچين واكنش تندی رو، انقدر خطای بزرگی بو

آروم و  اون هم از جانب سيامک داشته باشه. دستم رو

ذارم بدون جلب توجه روی دست مشت شده حميد می

تونم نگاهم رو از فک منقبض و همونطور كه نمی

 بگيرم ميگم:ش شده

 

 م؟سيامک امانت چيه؟! مگه من بچه -
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كه سيامک انگار انتظار حرفی از طرف من رو نداره 

 كشه.یهاش رو توی هم مكنه و اخممتعجب نگاهم می

 

ای!! اگه بچه نبودی كه االن توی همچين بچه -

 وضعيتی نبودی!

 

كنم تا بتونم جوابش م رو جمع میتمام جرات و عالقه

 رو بدم.

 

چه وضعيتی؟ وضعيت من چشه؟ از این چند ماه  -

زنی اما نميگی چقدر همه زندگيم توی حرف می
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بينی حال خرابم ه روی روال افتاده؟ نمیاین چند ما

 شده! خوب

 

كشه و كف دستش رو چند بار سيامک نفس عميقی می

كشه. انگار شدید با خودش درگيره و روی سرش می

تقيم به حميد نگاه نهایتا سرش رو باال مياره، مس

 پرسه:كنه و میمی

 

ت گفتی از كارهایی كه كردی خبر داره؟ از گذشته -

 براش؟

 

ه...دوست دارم باز بتونم باد به غبغب بندازم و شتگذ

 ها گذشته...بگم گذشته
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ها، اون چيزهایی كه برام تعریف كرده، اما اون عكس

گاهش زبونم رنگش و رفتارهای گاه و بیاون خونه بی

 بنده.رو برای گفتن این جمله می

حاال دست حميد رو روی دستم و در حال نوازش حس 

 كه با اطمينان خاطر جواب ميده: شنومكنم و میمی

 

 گفتم براش. از روز اول گفتم.  -

 

زنه. توان سكوت به من زل می سيامک با حيرت و

حرف زدن ندارم اما سرم رو به نشونه مثبت تكون 

 ميدم.

 تر از قبل ادامه ميده: حميد مصمم
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من خيانت در امانت نكردم سيامک! فقط این  -

ز اون شد كه فقط دارتر اامانت خيلی برام ریشه

 توی دلم نگهش دارم.

 

سيامک از جا بلند ميشه، به سختی تن صداش رو 

هاش رو توی هوا تكون كنه و با حرص دستكنترل می

 ميده.

 

حميد! الاقل زهرمار مرد گنده! خجالت بكش  -

رحميت رو توی این یه قلم كنترل خودخواهی و بی

 كن!

تره!!! کمرد حسابی این دختر بيست سال از تو كوچي

 ته!!!!جای بچه
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هاش دستش رو پشت حميد هم به رسم كالفگی

 كشه و با جدیت بيشتر ميگه:گردنش می

 

تر از همه عدد و تر و پررنگنورا برای من جدی -

 ها و اما و اگرهاست.ها و قانونرقم

 

سيامک نااميد از حميد این بار انگشتش رو سمت من 

 نااميدی ميگه:گيره و با یه نگرانی توام با می

 

دخترجان فقط همين رو بهت بگم كه تو خيال  -

دونی! اما تا وقتی با این كنی همه چيز رو میمی

دونی. اون وقته كه آدم زندگی نكنی هيچی نمی

 هایی خوش خبریه.یه وقتخبری فهمی بیمی
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_چهل_و_صد#

 

هاش دازه، چشمنحميد چند لحظه سرش رو پایين می

 كشه.روی پيشونيش می بنده و دستیرو می

 

 بسه سيامک! -

 

 پرسه:تر از چند لحظه پيش میسيامک كمی آروم
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راهی كه تو رفتی و كهنه كردی رو نورا تازه داره  -

كنه! تو قراره براش صبر كنی یا اون شروع می

 قراره بدوئه؟

 

طوف شایلی آروم وارد اتاق ميشه و نگاهش كه تماما مع

 هامون رو شنيده.زنه حرفسيامكه فریاد می

پاكت سيگارش رو توی دستش تكون ميده و توضيح 

 ميده:

 

كشيدم خبر نداشتم اینجایيد. توی باغ سيگار می -

 رو شنيدم. هاتونناخواسته حرف
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زنه و شایلی توی این سكوت سنگين كسی حرفی نمی

حاكم مطلقه؛ سمت كيفش ميره سيگارش رو داخل 

ذاره اما انگار فكرش خيلی مشغول شده كه میكيف 

و  كنهگرده و مستقيم به سيامک نگاه میمقدمه برمیبی

 با اشاره به ما ميگه:

 

ا دونستم شنيدم، امچيزهای عجيب غریبی كه نمی -

 شون برام رفتار تو بود سيامک!تر از همهعجيب

 من تو رو جور دیگه شناخته بودم.

 

كنه كه ل نگاهش میسيامک متعحب و پر از سوا

 ادامه ميده: شایلی
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از كی تا به حال معيارت واسه سنجيدن یه رابطه  -

سن و سال اون دو نفره؟! مگه خود تو نبودی كه 

 النه نميده؟گفتی یه قانون همه جا حكم عادمی

 

 ست اما سعی به توضيح دادن داره.سيامک خسته

 

 این حرف برای وقتيه كه اون دو نفر رو نشناسم. -

 

شایلی اما حاال انگار فرصتی برای دفاع از خودش توی 

 ش پيدا كرده.دادگاه خودساخته
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تونی انقدر مطمئن جواب بدی! سيامک باز هم نمی -

هميشه چهار تا ها دو دو تا توی دنيای احساس آدم

 نميشه.

 در ضمن نورا یه دختر عاقل و بالغه...

 

سيامک مستاصل و عصبی از این حجم درك نشدن 

پره و با چند تا جمله نطقش رو حرف شایلی می بين

 كنه.كور می

 

فهميد تو و نورا با سعيد برای من شماها چرا نمی -

های نداشته خودميد! هيچ فرفی ندارید! مثل بچه

شماها روی پای من بزرگ شدید، تا دنيا دنياست 

 اید!برای من بچه
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و با یه نگاه متاسف به من و حميد از كنار شایلی كه 

خشكش زده و تنها جز متحرك سرتا پاش، اشک توی 

زنه. حميد هم گذره و از اتاق بيرون میشه میهاچشم

زنه و دنبالش از عميقی روی پيشونيم می سریع بوسه

خارج ميشه. انگاری خيالم راحته كه حميد بلده اتاق  

 درست كنه. همه چيز رو

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_چهل_و_صد#

 

حصل شب قبل، حضور غافلگيركننده حميد برای ام

ست و فكر مشغول سيامک و حال گرفته شایلی و بقيه

 ی این ماجرا...دلهره بيش از پيش من برای ادامه
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ميدم كل صبح رو توی اتاق پناه  جوری كه ترجيح

بگيرم...شاید از نگاه سيامک، شاید هم از انتخاب 

 خودم.

زنم و اولين نفر ون میاما باالخره ظهر از سنگرم بير

بينم كه روی ایوون تكيه به دیوار نشسته و و میدیار ر

هاش نگه داشته استكان همونطور كه یه قند رو بين لب

 ش تاب ميده.كمرباریک چایش رو توی دست

 پرسم:شينم و میآروم سمتش ميرم و كنارش می

 

 حالت بهتره؟ -

 

 ره.خوزنه و یه جرعه از چای رو میلبخند كجی می
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 عليک سالم. -

 

 كنم:كنم و تكرار میمنتظر نگاهش می

 

 سالم! حالت بهتره؟ -

 

 سرش رو تكون ميده.

 

 من خوبم. تو هم بهتر ميشی. -

 

به سمتی كه بقيه از متعجب نگاهش ميكنم كه با سر 

جمله حميد و سيامک كنار باغچه ی حياط ایستادن 

 كنه:اشاره می
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 اولش سخته، كم كم درست ميشه. -

 

 پرسم:میگير غافل

 

 حرفی شد؟! از كجا خبر داری؟! -

 

 ندازه.عاقل اندر سفيه نيم نگاهی سمتم می

 

 حرفی نشده...درسته اللم اما كور نيستم! -

 

ای با خنده ون هيچ مالحظهدلم ضعف ميره براش و بد

 كشم.هاش رو میلپ
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 جيک!!!!سياه -

 

 پرسه:متعجب می

 

 این چيه هر بار به من ميگی؟! -

 

 زم و به رسم خودش ميگم:ندا میشونه باال

 

 معادل دقيق فارسی نداره! -

 

 كنم.بعد نااميد به سيامک نگاه می
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ها باشه. بدجور شمشير از فكر نكنم به این سادگی -

 بسته.رو 

 

 ندازه و جواب ميده:شونه باال می

 

اوال همين كه شما دو كفتر عاشق با هم  سر جنگ  -

 نداشته باشيد كافيه.

 

 و ادامه ميده. كنهنترل میش رو كخنده

 

خان شمشير ممشير برنميادا! دوما از این سيامک -

هاست. نهایتش كارد تر از این حرفخسته

 خوری از رو ببنده.ميوه
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دنبال یه بهونه برای خندیدنم كه هرچقدر  شاید فقط

م شدیدتر ميشه، تا كنم خندهبيشتر به حرفش فكر می

ها باال اومده و پله جایی كه اصال متوجه حميد كه از

ایسته و با یه سمتمون مياد نميشم. نزدیكمون می

كنه پنهانش كنه از  نگرانی و دلسوزی كه سعی می

 پرسه:میدیار 

 

نی مشكل كامل رفع و رجوع خوبی پسر؟ مطمئ -

 شده؟ 

 

 ندازه و با لودگی حواب ميده.دیار ابرو باال می
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ما مشكل ما كه رفع و رجوعی توی كارش نيست ا -

 خوبم. ایشاال رفع و رجوع مشكل شما.

 

با مهربونی  دستش رو زنه وحميد لبخند كمرنگی می

كنه. ذاره و منتظر به من نگاه میروی شونه دیار می

هام رو باز خونم و با اطمينان چشمنگاهش رو میسوال 

 و بسته ميكنم كه یعنی خوبم.

 رسه...هاش میحاال نوبت سهم من از دست

م امتداد پيدا ز موهام تا زیر چونهدستش انوازش 

 گيره.كنه و بعد توی سكوت دوباره ازمون فاصله میمی

 كنه و ميگه:من به رفتنش و دیار به من نگاه می
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ونی؟ اگه این آدم رو از دستش بدی به خودت دمی -

 بدهكار ميشی.

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_چهل_و_صد#

 

م رو از و همونطور كه باالتنه ایستمان میروی پل غازی

های رنگ و وارنگ كنم به قایقهاش آویزون مینرده

كنم چقد حاشيه مرداب خيره ميشم و با خودم فكر می

رحم بوده اونی كه اسم اینجا رو مرداب گذشته! این بی

 آب مرده نيست! این آب پر از زندگيه...
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 شنوم كه ميگه:صدای دیار رو می

 

 سواری خواسته؟یققا دلت -

 

 زنم.كنم و لبخند میبهش نگاه می

 

 حميد ميگه بلده برونه. -

 

كشه و اون هم مثل من به حميد كه سوت كوتاهی می

 كنه.اد و نيال مشغول صحبته نگاه میدورتر با مهرد

 

 همه فن حریفه این دكی! -

 پس  واجبه كه یه سری پيش نياز طی كنی.
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ایسته كه پشت سرم میكنم گنگ و سوالی نگاهش می

 كنه.گيره و به دو طرف باز میهام رو میو دست

 

گوش بگير ببين چی ميگم. االن ميگن  فصل این  -

كه پيچوندید و  هاست. قایقالله مردابی قشنگ

 گيری...ها همچين ژستی میرفتيد وسط گل

 

كنه، سرش رو دور كمرم حلقه می هاش روبعد دست

 ميگه: ذاره وم میروی شونه

 

 دكی هم این مدلی! -

 بعد تو باید بگی...
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 كنه.ای صداش رو نازك میبعد از تک سرفه

 

 كنم جک!!!من دارم پرواز می -

 

هاشم كه تازه دادن به توصيهبا جدیت مشغول گوش 

هام رو متوجه منظورش ميشم و با خنده و حرص دست

 ندازم.پایين می

 

 خجالت بكش! مگه تایتانيكه؟!! -

 

 زنه.م میای به شونهو ضربه خندهمیاون هم 
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ش د ميگم گوش بگير تا تهش بگم. دیگه به بقيه -

خان با تفنگ بادی سر رسيد، این سيامکنمی

كنه. از همون چند لحظه لذت تون میرسه نفلهمی

 ببر.

 

ماسه و این بار به سيامک كه دورتر از حميد م میخنده

 كنم.می متفكر با غالمرضا مشغول صحبته اشاره

 

 اصال كوتاه نمياد. -

 

 كنه.دیار غمگين نگاهم می
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یه خبر خوب بهت بدم یه ریزه غبار غم بزدایی از  -

 دل حالت خوب شه؟

 

زنم كه حاال انگار نور خورشيد میهاش زل به چشم

 گرد طال بهشون پاشيده.

 

كنی همين كه هستی چقدر حال من فكرشم نمی -

 خوبه!

 

ه و انگار حرفی رو توی زنچند بار پشت هم پلک می

 كنه.نش مزه مزه میده

 

 اینی كه االن گفتی طرف حرفت دیار بود یا درنا؟! -
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هيچوقت بهش فكر خورم از سوالش، انگار كه جا می

 نكرده باشم و گيج و گنگ ميگم:

 

درنا...خالق جهان كوچک منه، دنيام ابری باشه یا  -

 آفتابی اون هم هست.

 

 م ادامه ميدم:دهمتعجب از حال و بغض ناخون

 

اما تو...ببين آخرش یه روزی یه جایی حتی  -

سيامک هم قضاوتم كرده و حرف دلم رو گوش 

م ا آفتابی باشه سایهنميده...اما تو...دیاری! هو

 ميشی، بارونی باشه چترم ميشی...
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دونی دیار یعنی خونه! یعنی وطن! یعنی اونی كه می

باشی هميشه، هر جوری كه باشه و هر جوری كه 

 پناهت ميشه. تو دیار منی...

 

هام چرخونم تا حلقه اشک توی چشمنگاهم رو می

ه گنگ كشم و با خنده به اون كنچكه، بينيم رو باال می

 زنم.كنه زل میو خالی نگاهم می

 

 باز خيلی حرف زدم نه؟ -

 

مثل یه پسر بچه معصوم آب دهنش رو قورت ميده و 

 زنه.نگاهش دو دو می
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 بازم بگو! -

 

 خندم.متعجب دوباره می

 

 چی بگم؟!! -

 

 سرش رو تكون ميده و آروم ميگه:

 

 هيچ... -

 

 كنه:میو مهلت نميده بخوام مصرتر بپرسم و تكرار 

 

 حاال خبر خوبه رو بدم؟ -
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سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم و منتظر نگاهش 

 زنه و ميگه:كنم. لبخند میمی

 

ا اسپانسر بعد اون تک آهنگ نعيما، از طرف چند ت -

 كار اومد. و تهيه كننده براش پيشنهاد

 

 ندازم.ابرو باال می

 

 بعله!!! داداشم یه عالمه خاطرخواه داره! -

 

 كنه.به ذوقم نگاه می با شعف
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حاال خبر جدید اینه كه امروز داره ميره استودیو  -

 تر و ضبط آلبومش.های جدیواسه صحبت

 

جيغم رو خفه  ذارم ودستم رو با ناباوری روی دهنم می

 كنم.می

 

 دونستم انقدر پيش رفته!!!!!من نمی -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_چهل_و_صد#
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 ندازه.باال میشونه 

 

 خواسته سورپرایز باشه.ظاهرا می -

 

هام رو ذارم و با آرامش چشمدستم رو روی قلبم می

 بندم.می

 

خواد باالخره داره به همون چيزهایی كه می -

 سه!رمی

 

 كنم و ملتسمانه ميگم:نگاهش می

 

 كنی!بگو...بگو این بار هم تو كمكش می -
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مثبت تكون ميده. با متواضعانه سرش رو به عالمت 

اختيار توی كنم و بعد بیبغض و قدردانی نگاهش می

همون حالت كه كنار هم وایسادیم محكم و طوالنی 

بوسم و این بار مانع چكيدن اشكم ش رو میشونه

 يشم.نم

 

 من برادرم رو به تو مدیونم! -

 

كنه و با گوشه با ناراحتی من رو از خودش جدا می

 كنه.شالم صورتم رو پاك می

 

 ای بابا!! باز شير فلكه رو باز كردیا! -
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رسه كه از فاصله نزدیک با صدای حميد به گوشم می

 كنه.نگرانی صدام می

 

 نورا؟!! -

 

اده هر دو به سمش  كه چند قدم دورتر وایس

فاصله رو كم  های بلندشچرخيم و اون با قدممی

 كنه.می

 

 چی شده؟! -
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بدل ميشه و معنيش نگاه كوتاهی بين من و دیار رد و 

فهميم. با كه حفظ رازمونه رو فقط خودمون می

كنم و خوشحالی و ذوق دستم رو دور حميد حلقه می

 ميگم:

 

 نعيما قراره آلبوم ضبط كنه! -

 !ه داره بال در مياره!داداش كوچولوم باالخر

 

حميد هم با شادی و تعجب نگاهش رو بين من و دیار 

 پرسه:چرخونه و میمی

 

 ! از كجا فهميدی؟مطمئنی؟ -

 خودش بهت گفت؟!
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 كنم و دیار به كمكم مياد.من من می

 

من...یعنی یكی از شاگردهای من نامزدش  -

استودیو داره. اون قاچاقی خبر داده. حاال فعال انگار 

صدا باشه تا خودش خبر ما خواسته قضيه بینعي

 بده.

 

كنه و با خوشحالی به لبخندم حميد موهام رو مرتب می

 زنه.یزل م

 

 پس چشمت روشن! -
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ش چسبونه و با دست دیگهش میو سرم رو به سينه

 زنه.ای به شونه دیار میدوستانه ضربه

 

 هميشه خوش خبر باشی. ممنون. -

 

م، چشمكی به به دیار همونطور كه توی آغوش حميد

 نم و معنادار ميگم:زمی

 

 ایشاال بتونيم جبران كنيم خوش خبریت رو. -

 

 كشه.گيره و دستی به جيبش  میش میخندهدیار 
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هاش الحساب دكی یه نخ از اون سيگارحاال علی -

حساب ميشيم. پاكت خودم رو جا رو به ما بده بی

 گذاشتم.

 

ندكش بيرون حميد بدون معطلی دو نخ سيگار و ف

كردن سيگاری كه به دیار  كشه و بعد از روشنمی

 .كنهميده، سيگار خودش رو هم روشن می

ها تكيه بدم كه حميد خوام دوباره مثل دیار به نردهمی

كشه با حلقه كردن دستش با وسواس من رو عقب می

 دور كمرم من رو به خودش تكيه ميده.

دیاروار،  داشتنیمسخ عطر سيگار و این شهر دوست

گيرم می ميدم و تصميمسرم رو به شونه حميد تكيه 

ها ها و نشدندنشده حتی چند دقيقه، فارغ از همه ش

های آسودگيم رو بهم با این دو نخ سيگار تيكه پاره
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بدوزم و از نيكوتين این دوتا معجزه زندگيم آرامش 

 بگيرم.

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_چهل_و_صد#

 

 بعد این كه دود سيگارش رو حميد نگاهش به مردابه و

 مقدمه ميگه:بيرون ميده بی

 

رسيدم همش حرف اینه تو فوق از دیشب كه  -

 زنی! درسته؟العاده ساز می
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شيم كه مخاطبش دیاره. دیار هر دو متوجه می من و

نصفه زیر پاش مچاله  دیار اما خيلی عادی سيگارش رو

ميزنه به سيگار مچاله شده و دیار  كنه. حميد هم زلمی

 با لبخند ميگه:

 

وزیر بهداشت! نگران نباش آخر سر جمعش  -

 جات! ندازم توی سطل زبالهبرم مینم میكمی

 

 گيره:ش میحميد هم با این حرفش خنده

 

 یادم باشه یه كارت صد آفرین بهت بدم. -

 حاال جواب سوالم پسر!
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با التماس به دیار اختيار افته و بیترس به جونم می

كشه یار مثل هميشه چند ثانيه طول میكنم. دنگاه می

جواب بده، چيزی كه همه ما  تفكيک كنه وها رو تا جمله

 كشه كف سردیگه بهش عادت كردیم. نهایتا دست می

 خودش و ميگه:

 

 بگم درسته، تعریف از خود نميشه؟ -

 

 كنه؛ انگار  محبت یاحميد یه جور خاصی نگاهش می

، زنههاش موج میشاید هم یه جور دلسوزی توی چشم

 پرسه:می یهو پرده واما بی
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خوای یه آلبوم بزنی و باعث با این استعداد نمی تو -

 افتخار و روحيه جامعه اتيسم بشی؟

 

اتيسم! چيزی كه شاید تا این لحظه حتی یه درصد هم 

در مورد دیار به فكرم خطور نكرده بود. شاید جز من، 

دونستن تا به حال به زبون نياورده بقيه هم اگه می

اره یه پدیده عادی كه حميد انگار كه درببودن. با این

ترین تغييری توی صحبت كرده و دیار هم كوچک

حالتش ایجاد نشده، اما من جرات ندارم به دیار نگاه 

خوام باور نكنم! اما مگه ميشه كنم. بغضم گرفته و می

 كرد؟به تشخيص حميد شک 

ام! اصال چرا باید بخواد در موردش ازش عصبانی

 صحبت كنه؟
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 ای حس من روتونه ذرهیاصال هيچ صفت و اسمی نم

خوام نسبت به خالق جهان كوچكم تغيير بده. می

هاش خوام چشمخوام بغلش كنم! میبغلش كنم! می

 بهش بگم! هام بغل كنم و حسم رورو با چشم

م شنوه كه نگاههام رو میدیار انگار صدای ضجه چشم

تونم توی نگاهش یه تردید یا شاید كنه. حاال میمی

كنه با لبخند دندون نماش بينم كه سعی میترس رو ب

كنه خطاب به پنهونش كنه. همونطور كه به من نگاه می

 حميد ميگه:

 

مرد مومن الاقل قبلش یه اهمی یه اوهومی...این  -

 .بچه شوك شد! تا االن نفهميده بود
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م ای به گونهخواد به رسم هميشه ضربهبا انگشتش می

ی صورتم رنگ یه بزنه اما این بار بجز ضربه، رو

نوازش كوتاه كه شک دارم وهمه یا واقعيت رو حس 

 كنم و با لبخند بهم ميگه:می

 

 گَمج! -

 

ندازه و پره دستش رو پایين میهام كه باال میابرو

 ادامه ميده:

 

ها یاد خنگول! از اینجاییمعادل فارسيش ميشه  -

 گرفتم.
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لبخند  بعد خطاب به نگاه منتظر حميد، با آرامش و

 جواب ميده:

 

دكی! جامعه اتيسم افتخارات باالتر از من داره، من  -

 كی باشم؟

 

روی اون  حاال انگار یهو شعله زیر قلبم خاموش ميشه و

دیگه  كنه وعميق، كسی با مهربونی فوت می سوختگی

 م...سوزنمی

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_چهل_و_صد#
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 حالم خوبه!

صميميتش با حميد  حال خوب دیار و ها واز وقتی خنده

خواد دل به دریا دیدم حالم اینقد خوبه كه دلم می رو

 بزنم!

ذارم واسه همين وقتی دستم رو توی دست حميد می

ه رو به خوام به پشت سر نگاه كنم و نگاه بقيدیگه نمی

ذارم دیگه جون بخرم، وقتی دستم رو توی دستش می

كنم پام از زمين جدا شده و حاال خوام به این فكر نمی

توی یه قایق شناور روی آب فرود اومدم، وقتی دستم 

ذارم انگار هر راهی جز راه قلبم رو توی دستش می

 بسته...بن

با احتياط لبه قایقی كه حميد باالخره بعد از كلی 

شينم و همونطور وسواس و ریزبينی انتخاب كرده می
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زنم با قایق گره می هام رو محكم دور لبهه انگشتك

 پرسم:خنده می

 

چجوری صاحبش رو راضی كردی؟ خيلی تعصب  -

 داشت روی این قایقش! عزیز دلش بود.

 

 زنه و جواب ميده:لبخند می

 

متقاعدش كردم بلدم چطور با عزیز دلش رفتار  -

 كنم...

 

 كنه.هام اشاره میبا چشم و ابرو به دست
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 كثيفه!به قسمت بيرونيش دست نزن  -

 

كنم و حاال كه با حركت قایق سریع اطاعت می

تر شدم بلند ميشم و خودم رو نزدیكش هماهنگ

بينه دستش رو دور رسونم. لق زدن پاهام رو كه میمی

 كنه.پيچه و من رو به خودش نزدیک میكمرم می

م رو به قفسه ندازم و چونهر گردنش میدستم رو دو

 چسبونم.ش میسينه

 

 تقاعد كردنت خوبه جناب دكتر! پس دست م -

 

 زنه.خنده و بوسه كوتاهی روی لبم میمی
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كنم. تو به این چيزها فكر نكن، بسپارش حلش می -

 به من.

 

ش رو پس ميدم و روی پنجه پا بلند ميشم، بوسه

هامون صورتهمونطور كه یه بند انگشت بين 

 پرسم:ست میفاصله

 

 پس به چی فكر كنم؟! -

 

ذاره و مثل چيزی كه رتم میدستش رو روی صو

هام خواد برای هميشه به خاطر بسپاره توی چشممی

 كنه.نگاه می
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 به این فكر كن كه هميشه همينطور نگاهم كنی. -

 

گيره و بعد از چند ثانيه لبخندم رنگ رنجيدگی می

 ميگم:

 

هاش رو به ه كه دلگرفتگیایمون بچهاین نگاه ه -

شتی؛ این حساب سوسه اومدن و لوس بازی گذا

ست كه هنوز اميد داره بهت،  پس نگاه همون بچه

 نااميدش نكن.

 

تر خوام كمی فاصله بگيرم كه كه این بار محكمو می

 زنه.چسبونه و صدا میمن رو به خودش می
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 نورا؟ -

 

م كه با تاكيد تكرار برنگاهم رو از گردنش باالتر نمی

 كنه.می

 

 نورا؟؟ -

 

كنم پاهام رو بيشتر حس میحاال خالی و لغزندگی زیر 

گيرم تا مستقيم نگاهش كنم. جدی اما سرم رو باال می

 پرسه:اما با مالیمت می

 

 ای بودی عزیز من؟؟!تو انقدر كينه -
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دوست ندارم این بحث ناخوشایند رو ادامه بدم اما از 

نم سكوت، این بار جواب درستی طرفی هم حس ميك

 نيست.

 

يزیه كه فراموش نيست حميد، این چ این كينه -

نكردم. تو خودت مگه این چند ماه اونقدر روم كار 

نكردی كه فراموشی رو سپر نكنم؟ من هم دیگه 

خوام چيزی رو با فراموش كردن انكار كنم كه نمی

 بشه آتيش زیر خاكستر.

ست كه مدام بهم خوام بگم این رسمش نيفقط می

نم كو خودخوری نكن، اما تا دهن باز میبگی حرف بزن 

 طاقتت طاق شه. همين!
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كنم و سمت جلوی قایق خودم رو از آغوشش جدا می

خوام بحث عوض شه برای ميرم. حاال مطمئنم می

 همين ميگم:

 

خوام چند تا كم سرعت رو كمتر كنی؟ میميشه یه -

 عكس بگيرم.

 

كنه. سكوتش م رو عملی میستهبدون هيچ حرفی خوا

زنم كر رو پس میشبيه زنگ خطره اما خوشبينانه این ف

 هامه.كنم كه مشغول حالجی حرفو اینطور تصور می

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 هشت _و_چهل_و_صد#

 

كنم و مشغول عكاسی از طبيعت دوربينم رو حاضر می

مون هبكر و دوست داشتنی تاالب كه از دو طرف احاط

 كرده ميشم.

بهتر گيرم هر وقت این دوربين رو توی دستم می

تونم عشق و عالقه دیار به سازهاش رو درك كنم. می

بينه و من زندگيم هاش میاون زندگيش رو توی نت

 روی توی كادر این دوربين...

كه صداش كنم و همونطور كه حواسش بهم بدون این

ترین گنيست توی كادر جاش ميدم و شاید قشن

 گيرم...عكس امروز رو می

 كوچيكم... دریای سياه من، توی تاالب
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رسيم كه دیگه كسی جز خودمون دیده به قسمتی می

نميشه و كل سطح آب با الله پر شده و قایق كم كم 

 كامال متوقف ميشه.

كنه و چند محو كار خودمم كه از پشت سر بغلم می

م. تنم كنهاش رو پشت گردنم حس میلحظه بعد لب

نفسم از لذت توام با یه حس ناشناخته مورمور ميشه و 

كنم. آروم توی گوشم هجی م حبس میرو توی سينه

 كنه:می

 

اون روز گفتم خوبه كه بدون هم خوشحال بودنم  -

خواد شاد و خوب بودن رو بلد باشيم، اما دلم می

 اول خودم برات تعریف كنم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگار از هميشه هاش كه اچرخونم و به چشمسرم رو می

 نم.كقل ميده نگاه میتره و دلم رو صيشفاف

 

تعریف كن! همه چيز رو خودت برام تعریف كن و  -

 یادم بده.

 

 زنه.موهای یاغی شده از بادم رو از صورتم كنار می

 

 همراهم شو. -

 

فهمم و فقط سرم رو با حال سوالی منظورش رو نمی

 تكون ميدم كه ادامه ميده:
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رفتم برات اره ته راهی كه سيامک گفت من قر -

كنم؛ من برات صبر می صبر كنم یا تو قراره بدویی.

 بيا تهش با هم یه راه جدید بسازیم.

 

چرخم و دستم رو روی صورتش كامل به سمتش می

 ذارم.می

 

 اگه از صبر كردن خسته شی؟  -

 

هاش حاال آینه روحش اشک جمع شده توی چشم

 شده.

 

 م نورا.من خيلی ساله منتظر و خسته -
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منتظر چی باشم كه از این به بعد الاقل بدونم باید این

 كنه.خستگيم رو درمون می

 تو درمون من باش!

 

كوبه و نه در حال منفجر قلبم نه به در و دیوار می

شدنه، قلبم انگار شبيه یه غنچه آروم آروم شكفته 

 ميشه...

 

 خوام باشم!می -

 

كنه نگاهم می مردد اما اميدوار چند لحظه طوالنی فقط

 پرسه:و بعد با صدای آرومی می
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 كنی؟من ازدواج می با -

 

شينم. اختيار میكنن و بیپاهام پشتم رو خالی می

شينه و دستم رو نگران رو به روم جلوم روی پا می

 گيره.می

 

 نورا؟! نوراجانم؟؟ -

 

گيره، آه م ازم نمیزدهو چون جوابی جز نگاه بهت

بنده و دستی به هاش رو میكشه، چشمصدایی میبی

 ميگهكشه و با غم صورتش می

 

 هنوز آماده نبودی... -
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 گيرم.خواد بلند شه كه دستش رو میو می

 

 قبوله! -

 

حاال انگار نوبت اونه كه توی سكوت نگاهم كنه. 

 ذارم و صادقانه ميگم:هاش میهام رو روی شونهدست

 

كه دونم آره من هنوز كامال آماده نيستم، اما می -

 خوام با تو زندگی كنم!می

 فهمم حميد!بدون تو رو نمیمن اصال زندگی 
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مرد زندگی من مرد رویاها نيست...اصال رویایی نيست! 

هاش جمع ميشه، نه آتيش نه اشک شوق توی چشم

كشه، نه حتی عشقش از این جواب مثبت زبونه می

 خواد كه من رو حل كنه توی آغوشش...می

زنه كه دی  مین، آروم آروم لبخنمرد زندگی واقعی م

كنه، بوسه طوالنيش رو نثار گرم می عمقش دلم رو

ش كنه و بعد آروم سرم رو روی سينهپيشونيم می

 ذاره...می

ها و نيلوفرهای روی گيرم و به اللهاز عطرش نفس می

 كنم...آب نگاه می

 ميشه...روی آب هم ميشه زندگی ساخت...

 

 یا حق

 درنا _آواى#
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 ایلخانی _نبزی#

 نه_و_چهل_و_صد#

 

رسن و متوقف ميشن می ها همقيه قایقوقتی باالخره ب

همگی به نوبت پياده ميشن و چهره تک تكشون مثل 

حميد به این جزیره بكر تاالب،  لحظه اول ورود من و

 ست.زدهزده و شگفتهمونقدر حيرت

كنم و با افتخار دستم رو دور بازوی شایلی حلقه می

 :ميگم

 

آنالین وای اگه نيال بدونه به خاطر اون كنفرانس  -

 از دست داده! چه بهشتی رو
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یه لحظه هم چشم از این مرتع سرسبز كه پر از 

داره. با ذوق های آزاده برنمیاسب های مختلف وپرنده

 ادامه ميدم:

 

 ست اصال! بهشته!!انگار یه دنيای دیگه -

 

داره برمیسعيد هم كه مشغول تماشاست عينكش رو  

 با یه لحن مسخره ميگه: و

 و!چ عه واواو! سا -

 

كنه و با یه ژشت فيلسوفانه بعد سرش رو نزدیكم می

 ميگه:
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دو  بهت قول ميدم االن توی دنيای ویال خالی و -

نفره دكتر نيال و دكتر مهرداد بهشت اصلی 

 پرپاست.

 

 ميگه: كنه وشایلی با اخم نگاهش می

 

 ز!سعيدجان، فقط یه امرویه امروز مسخره نباش  -

 

 ميگه: ندازه ومیسعيد شونه باال 

 

ست ای خواهر من؟ ببين فردا جمعهچه مسخره -

دونی ست. تو میخوب؟ امشب هم شب جمعه

دعای پر فيض كميل چقد ثواب داره؟! این دو تا 
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نوگل نوشكفته من باب همين ثواب بود كه قيد 

زلت ویال لذایذ دنيوی رو زدن با ما نيومدن و در ع

يه صعود موندن كه به بهشت برین توسط ادع

 كنن.

 

خبر از خنده. حميد آروم اما بیساناز هم ریز ریز می

گيره و سمت خودش پشت، گوش سعيد رو می

 ميگه: كشونه ومی

 

جای آتيش سوزوندن بيا كمک كن آتيش روشن  -

 كنيم!

 

 سعيد با اعتراض همونطور كه همراهش ميره ميگه:
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 ای جوركش سعيد!ه سعيد! ای بيچار -

 

 

و با تحسين  با خيال راحت یكم جلو ميره شایلی حاال 

 چرخونه و ميگه:نگاهش ر(و می

 

 همه خاص بودن اینجا به بكر بودنشه. -

 

 دوباره با دوربينم مشغول ميشم و همزمان ميگم:

 

رسم آدميزاد جای هایی به این نتيجه مییه وقت -

 اشرف مخلوقات، مخرب مخلوقاته!
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 زنه و ميگه:لبخند می

 

فعال از موقعيت استفاده كن. این فضا االن حاال تو  -

 بهشته واسه كارت.

 

با دلخوری با دوربينم مشغول ميشم كه با نگاه 

 پرسه:تری بهم میدقيق

 

 چيزی شده نورا؟! -

 

هایی كه توی كنم و به دسته پرندهنفسم رو فوت می

 كنم.هوا در حال پروازن اشاره می
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كه شما بياید شون قبل اینبينی؟! همهرو می هااون -

 ای روی زمين بودن...گله

 

 پرسه:گيره و بين حرفم میش میخنده

 

 ها هم ميگن گله؟!به دسته پرنده -

 

 كالفه سرم رو تكون ميدم.

 

دونم...هر چی كه هست یه كادر خفن بسته نمی -

 بودم كه حميد خرابش كرد.
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 پرسه:با ابهام می

 

 چطوری؟! -

 

ندازم و جواب حميد مینيم نگاه پر از حرصی سمت 

 ميدم:

 

یهویی دستم رو كشيد كه مثال پام نره توی گل و  -

 الی! خب اصال بره!!! خرجش یه شستنه دیگه!!

 

 ذاره.م میبا دلجویی دستش رو روی شونه

 

 حرص نخور . حميده و وسواسش دیگه!_
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پيدا  ها كه انگار توی آسمون چيزیبا حسرت به پرنده

بينم و خيال نشستن نمیكردن كه من روی زمين 

 ندارن خيره ميشم.

 

 همش جلو چشممه، عجب عكسی ميشد!! -

 

ندازه و حاال م پایين میرمق از شونهدستش رو بی

ها و تصویری كه خلق نشده انگار اون هم توی آسمون

 چيزی پيدا كرده.

 

هایی آدم با یاد و تصور چيزی كه نورا یه وقت -

اره حالش قت نتونسته داشته باشه و ندهيچو
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گرفتی دونی اگه اون عكس رو میبهتره. از كجا می

كنی؟ شاید اصال واقعا همونی ميشد كه فكر می

همين كه نتونستی بهش برسی باعث شده فكر 

 ست.العالدهكنی انقدر فوق

 

 انگار درست متوجه حرفش نشدم كه مصرانه ميگم:

 

تركوند. عكس می بندم اینشایلی من شرط می -

دونم. مطمئنم این پرنده رو هم نمی سممن حتی ا

 خيلی خاص و كميابه.

 

 كنه.با حالت خاصی نگاهم می
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 آره...خيلی خاص و كميابه. -

 

كم كم متوجه ميشم حرف فراتر از قاب فكر منه. با 

هاش نگرانی مانع رفتنش ميشم و نگاهم رو بين چشم

ه و سيامكی كه كه در عين غم هم جذاب و خواستني

ست تاب چيز مشغول تماشای منظرهفارغ از همه 

 ميدم.

 

شایلی؟! هنوز هيچی نشده این شكلی شدی؟  -

 اتفاقی افتاده؟!

 

عينک آفتابيش رو از روی موهاش سر ميده روی 

 تر ميشه.هاش و هوای صداش ابریچشم
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 افتم...هاش مینه. چون اگه بيفته من هم از چشم -

 

 پرم.می با حيرت بين حرفش

 

حرفيه شایلی!!! یعنی سيامک همچين این چه  -

 آدميه؟

 

رقصونه این بار سبک تر از نسيمی كه موهاش رو می

زنه و با محبتی كه از پشت شيشه های لبخند می

تونم حسش كنم به سيامک نگاه عينكش هم می

 كنه.می
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ی خوام روی فرشتهست. نمیسيامک فرشته -

 زندگيم ریسک كنم.

 

ی ترس از دست دادن، یی از زندگیه جاهاو شاید 

 بنده...ترین طنابيه كه دستت رو میمحكم

دیار طبق معمول با حفظ فاصله از جمع نزدیک آب 

روی زمين نشسته و با گوشيش مشغول فيلم گرفتن از 

یه قسمت از مردابه. با كنجكاوی از پشت سر بهش 

كشم بدون اینكه برگرده كشم و سرك مینزدیک می

 م ميگه:آرو

 

 كنما!نگنه پرت میدوباره م -
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 شينم و ميگم:تر ازش میكمی عقب

 

 كنم باهاتنه...به خدا دیگه اون كارها رو نمی -

 

 كنه.گرده و نگاهم میبه پشت سر برمی

 

 آفرین. -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پنجاه_و_صد#
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ندازم كه با گوشيش زیر با خجالت سرم رو پایين می

 كنه نگاهش كنم.مینه و مجبور م زم میچونه

 

 نگفتم كه غمبرك بزنی. گفتم كه حاال دیگه بدونی. -

 

 بعد نگاهش روی پشت سرم متمركز ميشه و ميگه:

 

حاال اون چيک چيكت رو دست بگير اونجا رو  -

 دریاب.

 

كنم و از تركيب عجيب اون زمين به هدفش نگاه می

سرسبز و كره اسب سفيدی كه آزاد مشغول جست و 
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كه رنگ عجيبی به خودش گرفته خيزه و آسمون 

 هام گرد ميشه.چشم

 

 تونستم ببينمش!!چرخيدم نمیصدسال هم می -

 

كنم كه سرش رو به رسم زده نگاهش میو شگفت

 بره.هميشه تكون ميده و دستش رو باال می

 

های من نداره از بی این دیگه ربطی به قابليت -

 حواسی توئه. عاشقی دیگه!
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كنم و یر چشمی به حميد نگاه میرم، زگياز میلبم رو گ

توی دلم یه دسته جوجه گنجشک تازه پرواز یاد گرفته 

 پرن...می

 

ای به پام دیار همونطور كه از بلند ميشه با پاش ضربه

كنه و از نثارم می"بچه پررو"شنوم كه یهزنه و میمی

 كنارم رد ميشه.

 

لبخندی  چرخونه واز نگاهم حميد سرش رو سمتم می

 كنه.م میحواله

برم و با قلبم این قاب رو ثبت دست به دوربين نمی

از دور براش بوسه  كنم وههام رو غنچه میكنم. لبمی

بعد دستش رو توی  هاش گرد ميشه وفرستم. چشممی

م رو گرفته باشه مشت هوا به حالتی كه انگار بوسه
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ذاره. روی قلبش می بعد مشتش رو كنه ومی

سمتش  كنم وزده شروع به قهقهه زدن میشگفت

اختيار دارم از سر و كولش دوئم...همينطور كه بیمی

كنم تا قدم بهش برسه و باال ميرم و سعی می

خوره و صورتش رو ببوسم چشمم به سيامک می

كنم دیر یا زود كشم، اما با خودم فكر میخجالت می

دن از این خجالت كشي حميد رسما شوهرم ميشه و

آورتره؛ برای همين ابراز حسم بهش خودش خجالت

 كنم با نگاهم مظلومانه ودستم رو دور بازوش حلقه می

 كنم.پر از التماس سيامک رو نگاه می

گيره، سرش رو نگاه سيامک رنگ غم و استيصال می

تنهای  ندازه و انگار الكپشت مهربون وپایين می

ی الك خودش خواد توهميشه قصه زندگيم دلش می

 غرق بشه...
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غروب كه ميشه و همه دور آتيش جمع ميشيم و 

خونه. غالمرضا واسمون یه قطعه خيلی قشنگ لری می

فهيم اما همه تحت تاثير سوز كه معنيش رو نمیبا این

آهنگ حال و هوامون عوض ميشه. غالمرضا با حالت 

 و به جمع ميگه:گيج و متفكرانه ر

ادم نمياد. خيلی كارهاش ش رو حيف یاسم خواننده -

 رو دوست دارم.

 

دیار كه مدام حواسش به آتيشه كه خاموش نشه با 

 كنه و اسم خواننده وتحسين به غالمرضا نگاه می

شاعر قطعه رو  پشت سر هم ميگه.  آهنگساز و

 با لبخند ميگه: بعد كنه وغالمرضا تایيد می

 

 خدا دیار سرت! -
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المرضا با همون لبخند كنن و غهمه با تعجب نگاه می

 مهربونش ادامه ميده:

 

 به لری یعنی خدا پشت و پناهت. -

 

سعيد كه انگار یه چيزی توی سرش جرقه زده باشه 

 یهو موبایلش رو در مياره و ميگه:

 

عع! اتفاقا همين امروز توی اینستا یه مطلب در  -

 موردش خوندم بخونم واستون  قشنگه؟

 

 كنه.به خوندن میوقتی همه استقبال ميكنند شروع 
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های ))لرها موقع خداحافظی با عزیزترین آدم

 "خدا دیار سرت"زندگيشون ميگن 

 یعنی: خدا پشت و پناهت باشه.

 كنن...ی دیار رو به معنای پشت و پناه استفاده میكلمه

های اصيلمون ميشه ها و گویشگوشه كنارهای زبان

اال بعد از باورها طرز فكر جد و آبادمون رو پيدا كرد. ح

كشفش، نشست و فكر كرد كه مثال چرا و از كی یه 

ها ضد ارزش شد و یه سری باورهای سری ارزش

 سراسر سودمندمون به مرور تغيير هویت دادن.

وقتی ترجمه دیار تو زبانت پشت و پناه باشه، بدون 

چسبی بهش تا امنت كنه اینكه بهش فكر كنی فقط می

 و امنش كنی.((

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 د(())رضا بهارون

  

انگار بعد نوای سوزناك غالمرضا، این متن مهر تایيد 

برای بغض كل جمع ميشه؛ البته جز حميد كه متفكرانه 

كنم كه و در حال رصد تک تكمونه. دیار رو نگاه می

. زنهانگار زیر لب و آروم داره با خودش حرف می

هاش شده دستش رو غالمرضا كه انگار متوجه حرف

 ه و ميگه:ذارمیروی شونه دیار 

 

 آره واال، بر وطن فروش لعنت! -

 

ترسم! ناخودآگاه فكر می خورم ویه لحظه جا می

كنم منظورش حميده، اما وقتی محجوبانه به ساناز می

 ميگه: كنه ونگاه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خواهرم! هيچكس از وضع امروز جامعه راضی نيست! _

اما اونی كه اون سر دنيا نشسته و با قربون صدقه و 

های مردم درس خيانت به وطن یدن به بچهخر دیهه

ای ميده دلش برای من و شما نسوخته، هدف دیگه

 داره.

 

كنه. در واقع هيچكس دقيق ساناز با بهت نگاهش می

متوجه منظور غالمرضا نميشه، اما وقتی حميد ادامه 

 گيره و ميگه:بحث رو دست می

 

 ترش این ميشه كهغالمرضای عزیز، بهتر و واضح -

داره بابت این شغل  خص شغلش همينه ون شاو

 گيره! مواجيب می
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ها اون متاسفانه شرایط زندگی واسه خيلی از ایرانی

 طرف بر خالف چيزی كه نشون ميدن اصال خوب و

 آسون نيست!

هاشون مجبورن یه چيزی بفروشن تا گرسنه بعضی

 فروشن!نمونن، برای همين وطن می

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 نی لخاای_زینب#

 یک_و_پنجاه_و_صد#

 

به صدای عجيب شبيه جير جير كه توی گوشم 

پيچه اهميت نميدم و مسخ خنكی دم صبح لحافم می
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پيچم، اما صدا هر لحظه تر دور خودم میرو محكم

 تر ميشه.واضح

كنم و اطراف رو از نظر گوشه چشمم رو باز می

دس حگذرونم. اتاق روشنه اما شایلی غرق خوابه ومی

 نم تازه صبح شده.ميز

یه بار دیگه صدا مياد. این بار سرم رو سمت پنجره 

مالم تا دیدم هام رو میچرخونم و همزمان كه چشممی

مصادف ميشه  بهتر بشه از جا بلند ميشم. اما نشستنم

با باز شدن پنجره و كوبيده شدنش توی صورتم. درد 

ه پيچای كه توی صورتم میشدید و غافلگيركننده

دزده. گيره و مجال ابراز درد رو ازم میرو می فسمن

گيج و شوكه سرم رو باال ميارم و با دیدن دیار توی 

كشم از روی تخت زمين چهارچوب پنجره هيمی می

افتم. شایلی روی تخت جا به جا ميشه و دیار می
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گيره. انگشتش رو به نشونه سكوت جلوی بينيش می

در نياد و با  داما صذارم تدستم رو جلوی دهنم می

 كنم.خشم نگاهش می

 صداش رو تا كمترین حد ممكن پایين مياره و ميگه:

 

 بریم بيرون! -

 

زنم و با حرص و همون صدای آروم روی تخت زانو می

 ميگم:

 

 كدوم بيرون؟!! -
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دوباره شده مثل یه پسر بچه كه این بار بدجوری هوس 

 شيطنت كرده.

 

ر دارن! بارونه ها جمعه بازااینجاییدیروز شنيدم  -

 !قشنگه

 

 كشم.كنه میدستم رو روی پيشونيم كه هنوز درد می

 

 باشه اما این چه طرز بيدار كردنه!! -

 

 ست.حوصلهبرای توضيح بی
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فهميدن! هر چقدم اومدم همه میخب از در می -

 زنم به شيشه بيدار نميشی.می

 

 ذره.گریم خوش میخب بفهمن! همه با هم می -

 

 

ندازه و ر تا پام نگاهی میكردم كه به س انگار نااميدش

 حين رفتن دستش رو توی هوا تكون ميده.

 

 خواد. خودم تنها ميرم.نمی -

 

دو قدمش به سه نرسيده كه خودم رو از پنجره آویزون 

 گيرم.كنم و بازوش رو میمی
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 باشه باشه!! االن سریع حاضر ميشم. -

 

 

ها سرازیر بندم و همونطور كه از پلهمیبند كتونيم رو 

كنم. باره نگاه میكه نم نم می ميشم مردد به آسمون

خونه كه ناخودآگاه چشمم به انگار خدا حرفم رو می

خوره و لبخند به لبم چتر قرمز رنگ گوشه پله می

 شينه.می

بندم و خطاب به نگاه كنجكاو با احتياط در حياط رو می

 نشسته چتر رو باال ميارم. دیار كه روی موتور

 

 ید بارون تند شه نيازمون ميشه.اش -
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بدون هيچ واكنش خاصی طبق معمول هميشه كه ترك 

كنه شينم كالهش رو روی سرم تنظيم میموتورش می

و بعد اذن سوار شدن ميده. این بار اما من با علم به 

چيزی كه دیروز در موردش فهميدم و اطالعات اجمالی 

مثل قبل رنت در مورد اتيسم كسب كردم، كه از اینت

كنم و به گرفتن ش حلقه نمیدستم رو محكم دور كمر

كه كنم؛ چون حاال علت اینهودی نازكش بسنده می

دوست نداره رو پای  محصور شدن رو بغل شدن و

 ذارم.همين تفاوتش می

هاش قصد حركت داره، اما متوقف ميشه و با دست

كنه و مثل قبل اد میهام آزلباسش رو از دست

بغلش  كنم وكشه. مقاومتی نمیرو جلوتر میهام دست

 كنم...می
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_پنجاه_و_صد#

 

هاش كه غرق خواب بودن جمعه برعكس ویال و آدم

بازار اما بيدارتر و پویاتر از هر وقتی در جریانه. از هر 

سه و رطرف همهمه و صدای آواز به گوش می

های رون و ميده و سبزیهای باتركيبشون با قطره

شوره. انگار كه توی این همه گ هر غمی رو میرنگارن

 سادگی سخت گرفتن كار سختی باشه!

كنه از كودك درونم زمين بازی پيدا كرده و مجابم می

ترین چاله پر شده با آب هم جست بزنم و روی كوچک

گذاشتن دستش  انقدر محو فضام كه هر بار دیار با
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نم. كنه تا به چيزی برخورد نكمی روی پشتم هدایتم

زنيم با یه تماشای بازار قدم می كنار هم كه محو لذت و

 شعف خاص ميگه:

 

خواستی ایلی ببين تكی تنهایی چقد خوبه! می -

 بيایم؟

 

گيرم و همونطور كه ش رو محكم میانگشت اشاره

 هامون رو تاب ميدم ميگم:دست بچگونه

 

جيكم!!! تكی ریاضيت ضعيفه یا چشمات سياه -

 ما دوتایيم! تنهایی نيستيا! 
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 یه لحظه متوقف ميشه و با یه لحن پر از صداقت ميگه:

 

 رفيق آدم نفر دویُم حساب نميشه! یه نفریم! -

 

خوام جوابی بدم كه با صدای بلند مردی خندم و میمی

پرم و میكه مشغول گرم.كردن بازار ماهی هاشه از جا 

كنم. سرش رو پایين ینگران از حال دیار نگاهش م

ش رو محكم روی صورتش و بعد از ندازه و دستمی

 كشه.اون به صورت گذرا روی گوشش می

ذارم كه به ش میبا دلواپسی دستم رو روی شونه

 كنه و با حالت معذبی ميگه:دستم نگاه می

 

 نكن! -
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تلقی كرده و فهمم كه احتماال نگرانيم رو ترحم می

دونم توی صورتم ارم. نمیددستپاچه دستم رو برمی

گيره، كمی سرش كه دستم رو توی هوا می بينهچی می

تر توی رو پایين مياره تا هم قدم بشه و راحت

 هام نگاه كنه.چشم

 

هایی ها و پيجببين منو...خط اول همه اون سایت -

 كه از دیروز تا االن رصد كردی صد درد صد نوشته

همه  ست! یعنیبوده اتيسم یه طيف گسترده

. اصال نمادش های اتيستيک شبيه هم نيستنآدم

ها رو نشون كه پازل رنگيه یعنی همين! داره تفاوت

 ميده.
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حتما خوندی كه اتيسم درمان نداره...چون اصال بيماری 

تونه نيست یه جور اختالله كه اون هم با توانبخشی می

 رفع و رجوع شه.

 

 

 

كنه و ای دستم رو رها مید بدون هيچ مقدمهو بع

كشه. عضالتم شم میانگشتش رو روی گردن و زیر گو

لرزم و متعجب نگاهش میمنقبض ميشه و كمی

 ندازه.زنه و ابرو باال میكنم. لبخند میمی

 

زنی و آب روغن دیدی؟ تو هم دیگه تگری نمی -

اومد كنی...از لمس شدن بدت میقاطی نمی
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ا یاد گرفتی كنترلش كنی و ازش رد هميشه، ام

 . حاليته چی ميگم؟شی

 

 گيرم.زده نگاهم رو ازش میشرم

 

خوام بهت حس بد بدم...فقط از خودم من نمی -

ناراحتم كه این همه مدت هيچی 

 خوام فقط مراعات كنم.فهميدم...مینمی

 

 خنده و جواب ميده:كوتاه می

 

ریخت سخت نگير به خودت...فوقش اوضاع بی -

 ست دیگه!شه خرجش یه منگنه
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و با یه مشت ساختگی از خودم دورش  گيرهمیم خنده

 كنم.می

 

 مزه!!بی -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_پنجاه_و_صد#

 

انگار دلش خيلی پره كه حاال اینطور بارونش  آسمون

هاش جمع ميشه و به آسمون رگبار شده...دیار شونه

 كنه.نگاه می
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 چتره رو محض قشنگی آوردی؟اون  -

 

يشم كه همزمان از وسط با چتر درگير مگيج و دستپاچه 

 كشه.راه عبور جمعيت من رو كنار می

 كنم و ميگم:تقال می

 

 انگار خيلی وقته استفاده نشده. -

 

گيره خودش مشغول كلنجار رفتن چتر رو از دستم می

 باهاش ميشه.

 

 پسندی! از این چتر بگير تا اون دكی. از بس عتيقه -
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 با یه مكث كوتاه ادامه ميده:

 

چت بود دیروز اونطور خوشحال و خجسته عين  -

 جاسویيچی وصل بودی به دكی عصاقورت داده؟

 

 پرسم:با نگرانی می

 

 ام؟!چطور؟! یعنی ميگی حميد خوشش نمياد اینطور -

 

كنه و ست رو باز میزدهباالخره چتر كه تقریبا زنگ 

م كنم باید دوباره جملهكنه. حس میسوالی نگاهم می
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رسه م كه انگار تحليل خودش به نتيجه میرو تكرار كن

 و ميگه:

 

اون كه خيلی هم دلش بخواد. واس خاطر سيامک  -

 ميگم.

 

كه درنام اولين نفری باشه كه این خبر رو از فكر این

چای داغ به شفافی بهش ميدم دلم ميشه یه استكان 

 هاش و نبات ذوقم حل ميشه توی این چای بكر...چشم

 پرسه:كنه و میمشكوك اخم كمرنگی می

 

 كنی؟!چرا همچين نگام می -
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كنم لبخندم كه داره بيش از حد كش مياد رو كنترل می

 و ميگم:

 

 ها كنار بياد...سيامک كم كم باید با بيشتر از این -

 

اقيه و تنگ كردن اخمش هنوز به قوت خودش ب

 كنه.ش میهاش رو هم ضميمهچشم

 

 رف بزن!!ها!  كامل حجوییباز داری حرفت رو می -

 

 زنم و ميگم:هام رو توی هم گره میبا شعف دست

 

 حميد دیروز بهم پيشنهاد ازدواج داد! -
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زنه و سرش رو با حالت خاصی چند تا پلک طوالنی می

 جنبونه و با مكث ميگه:می

 

 خب؟! -

 

 گيرم و ادامه ميدم:با هيجان لباسش رو می

 

 خب من هم قبول كردم!! قبول كردم ازدواج كنيم!! -

 

مونه و چند لحظه بعد هام خيره مینگاهش روی دست

هاش شل ميشن و چتر اسير بادی كه انگار انگشت

 خيال طغيان داره ميشه.
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 با تعجب ميگم:

 

 وای چتره داره ميره!!! -

 

خوام چتر رو بگيرم كه كنم و مییو لباس دیار رو رها م

كشه. گيره و من رو سمت خودش میمچ دستم رو می

كنم اما حرفی شار دستش نگاهش میمتعجب از ف

 زنم.نمی

 آب دهنش رو قورت ميده و ميگه:

 

 بخندیا! -

 

 زنم.لبخند گنگی می
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 چی؟! -

 

 كنه.هاش رو پشت همدیگه ردیف میانگار سخت كلمه

 

 خوشبخت شی، بخندی!ميگم...یه كاری كن  -

 

 خندم و ميگم:می

 

 دونم!ميشم! می -

 

شينه و آروم هاش میكم كم یه لبخند غمگين روی لب

 ميگه:
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 ميشی! باید بشی! -

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_پنجاه_و_صد#

 

 

 وقت رفتنه و انگار خاصيت رفتن همين دلتنگيه...

گردم اما دلتنگش  ميشم و این برمیدونم كه میبا این

ترین سوغاتی منه دلتنگی رو دوست دارم چون خالص

 ازش...
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 دل بكن عروس! -

 

كشم. سرم رو سمت گاه كردن به اطراف دست مین از

چرخونم باش ترك موتورش نشسته می دیار كه آماده

و با شرم و شماتت بابت این لفظ عروس كه تا فرصت 

كنه، گوشه لبم رو گاز ثارم میو خلوتی گير مياره ن

 گيرم.می

 

كنه و با یه لحن بامزه هاش به اطراف اشاره میبا چشم

 ميگه:
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نشود فاش كسی آنچه ميان من و  هست. حواسم -

 ها...توست و این حرف

 

كنم و زیپش رو دستم رو بند یقه سویيشرتش می

 كشم.باالتر می

 

 نكنه سرما بخوری توی راه. -

 

ش جدا كشه تا دستم رو از یقهمیخودش رو عقب 

 كنم.

 

 تون پرین رو ببرم.ميرم خونه -
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توی اون چتر  دونمندازم و هنوز نمیدستم رو پایين می

نش انگار یه چيزی هم بين قرمز چی بود كه بعد از رفت

من و دیار عوض شد...یا بهتر بگم، بين دیار با من 

 عوض شد.

 

مون ن خونهرسی تهران بموتو با موتور زودتر می -

 ما هم بيایم ببينمت بعد برو.

 

 خنده.می

 

بينيم. رو  داریم می هفت روزه همدیگه هفت شب و -

 ن چند دقيقه چه توفيری داره؟!االن او
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خواد از زیر صدای ناله پر اعتراض سعيد كه می

ها در بره و عتاب سيامک توی گوشم جابجایی چمدون

 گيره.م میشينه و خندهمی

 گيرم و تاب ميدم.ر رو میدست دیا

 

 دونم...اما یه فرقی داره دیگه!نمی -

 

كشتيم ها كه خودمون رو میآهان عين بچگی -

ن شب بمونه و عوضش فردا صبح بره؟ مهمو

ميدیم توی اون شب كه همه قراره آخرش هم نفه

 بخوابيم مگه چی بود!
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هام كنم چشمتند تند سرم رو تكون ميدم و حس می

 زنه.برق می

 

 آره! از همونا! -

 

گيره و خيلی آروم تلنگری به پيشونيم ش میخنده

 زنه.می

 

 فسقلی تو رو چه به شوهر كردن آخه! -

 

 ی صدادارم مزه نقل و عسل داره.این بار خنده
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حاال ببين واسه چند ساعت چه آسمون ریسمونی  -

ها!! آقا اصال من طفل! من خردسال! بمون بافیمی

 تا بيام.

 

دونم هاش و نگاه پُرش از چيزی كه نمیانحنای لب

چيه دیگه هر طرحی داره جز لبخند. شاید شبيه یه 

 كنه.می خاطره از دست رفته نگاهم

كه به پشت سرم نگاه زنه بدون اینحميد كه صدام می

 پرسم:كنم نگران از دیار می

 

بينم؟ تو هم مثل بينی كه من نمیتو چيزی می -

 سيا...
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كنه همونطور كه سرش رو از دستم جدا می دستش رو

 كنه.چند بار به طرفين تاب ميده موتورش رو روشن می

 

ندی. پس یه كار كن خبينم بامزه میمن فقط می -

 خندی.هميشه ب

 

ترین وعده دوباره نگاهش رو بهم ميده و بعد قشنگ

 كنه.روزم رو نت به نت نثارم می

 

 مونم تا بيای.می -

 

و پيش و تكرار خداحافظی چند و بدون حرف پس 

دقيقه پيش توی ویال، دستی رو به بقيه كه در حال 
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خارج شدن از در هستن تكون ميده، كالهش رو 

 زنه.ذاره و به جاده مییم

 

** 

 

هاش روی صورتم هشيار ميشم از رقص آروم انگشت

 كنم.هام رو باز میو آروم چشم

 

 نوراجانم؟ رسيدیم. -

 

چرخونم و باالی وجود درد خفيفش میگردنم رو با 

كنم و همونطور كه پشت فرمون نشسته سرم نگاه می

كنه. توی چشم من خدا قشنگ ترین نگاهم می
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اسمش رو حميد  ش رو واسه من فرستاده وخلقت

 گذاشته! با همون صدای خوابالودم ميگم:

 

 به به! ماه رو ببين! -

 

سرم كشه و دستش رو زیر وار لپم رو مینوازش

 بره.می

 

 زود باش پاشو!! -

 

 زنم.حين بلند كردن سرم از روی پاش غر غر می

 

 آخه بذار ویندوزم باال بياد بعد آماده باش بده! -
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زنم و بعد های نيمه باز به در خونمون زل میچشم اب

كنم تا غر زدن رو از سر بگيرم كه شاكی نگاهش می

و چند گيره هاش میمجال نميده، صورتم رو بين دست

 كاره.تا بوسه محكم و طوالنی روی صورتم می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_پنجاه_و_صد#

 

 خوشگل خوابيده بودی! -
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كشم و بعد با اطمينان دور لبم میو محض دستم ر

 كنم.شيطنت به گوشه لبم اشاره می

 

دادم هم همچين نظری فكر نكنم اگه نشتی می -

 داشتيا!می

 

گيره و م میش خندهقيافه توی هم رفتتهاز دیدم 

 كنم.دستم رو دور گردنش حلقه می

 

 خان! ش رو ببين وسواسقيافه -

 

 پرسم:یكنم و مو به اطراف نگاه می
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 نيال اینا رسيدن؟ -

 

 آره رفت داخل. -

 

 

تونم دیار رو هم دوباره كه بجز نعيما مییهو از فكر این

له گرفتن ازش ببينم دلم پر از شعف ميشه و حين فاص

 همينطور كه دستم روی دستگيره در ماشينه ميگم:

 

 پس منم برم. -

 

 گيره.دستش رو دورم سفت می كنه و بهونه می
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 هم سریع بری؟!وابيدی االن نصف راه كه خ -

 

از این اعتراض مالكانه كه تا به حال ازش ندیده بودم 

 پره.ابروهام باال می

 

 دلت برام تنگ ميشه؟ -

 

گيره و انگار كه حرفش رو یه لحظه ازم مینگاهش رو 

 كنه.مزه مزه می

 

 منظورم اینه رسم همراهی... -
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اد و هام رو بهم فشار ميدم تا لبخندم زیادی كش نيلب

 چرخونم.صورتش رو سمت خودم می

 

 دلت برام تنگ ميشه؟ -

 

گيرم صبورانه لبخند هاش نمیو چون جوابی از لب 

بوسم و هاش رو میزنم و به رسم هميشه چشممی

 كنم:زمزمه می

 

 زنيد! چقدر خوبه كه شماها حرف می -

 

دونه بعد از چند لحظه مكث دیگه سكوت رو جایز نمی

 و ميگه:
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 كه دلتنگت شم نورا. م نباشیخوانمی -

ه بعد ميام با پدرت كارها داره خوب پيش ميره. هفت

 كنم.صحبت می

 

 كنم.با ناباوری نگاهش می

 

واقعا؟!!! چرا زودتر بهم نگفته بودی كارهات داره  -

 درست ميشه؟!!!

 

 با محبت و مصرانه مشغول مرتب كردن موهام ميشه.

 

 م.چون خودم همين یک ساعت پيش باخبر شد -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خواستم تا قطعی نشده حرفی بزنم.نمی

 

هام رو بهم كشم و دستی میبا ذوق جيغ كوتاه

 كنم بغضم رو پنهون كنم.كوبم و سعی میمی

 

 شدم.دیگه داشتم كم كم نااميد می -

 

 زنه.هام زل میدلسوزانه توی چشم

 

پس روی چه حسابی بهم جواب مثبت دادی  -

 خانم؟!

 

 ندازم.نه باال میسرم رو گنگ تكون ميدم و شو
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 نيستم!دونم! من حساب كتاب بلد نمی -

 

 انگيز اما آروم داره.نگاهش یه حال غم

 

 ها شبيه تو بودن.كاش همه آدم -

 

هایی كه كل زمين از آدممن یه لحظه از تصور این و

 زنم...شبيه خودم پر باشه قهقهه می

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 شش_و_پنجاه_و_صد#

 

 

ط رو در حيا حميد بعد از من با چمدونم وارد ميشه و

 پرسم:خوام كمكش كنم كه مانع ميشه. میبنده. میمی

 

 خوای ماشين رو بياری داخل؟مطمئنی نمی -

 

كنه و جواب حين هدایتم به جلو پشتم رو نوازش می

 ميده:

 

 پرسم و زود ميرم.یه احوالی از پدرت می -

 اما تو مطمئنی بيدارن؟
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 كنم.های روشن ویال اشاره میغچرابه 

 

 بينی كه چراغونيه.بابا!! میآره  -

 

تر كنم هام رو واسه زودتر رسيدن سریعخوام قدممی

 كنه.كه با گرفتن دستم متوقفم می

چرخم نگاه عميقش روی ساختمون به سمتش كه می

 رسه.كش مياد و بعد با آرامش به من می

 

 سفر بعدی كجا؟ -

 

 .گيرهم میخنده
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 بذار از سفر قبلی پام برسه خونه! -

 

كنه و انگار مشغول حساب كتاب هاش رو ریز میمچش

 چيزی توی ذهنشه.

 

این خيلی حساب نميشه چون اوال فقط خودمون  -

 دوتا نبودیم، دوما بدون برنامه اومدم.

 

 م رو تكون ميدم.زنم و انگشت حلقهچشمكی می

 

 بدون برنامه و بدون... -
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 ندازم.میونه باال در ميارم و ش ادای فكر كردن

 

كنم بدون حلقه! اما نه...حاال كه فكرش رو می -

شنوایی شاید جایی هم خبری نبوده من كج

داشتم...وگرنه یه ضامن نارنجكی، حلقه دسته 

 بود.كليدی چيزی باید توی این انگشته می

 

ای روی انگشتم قاپه و بوسهدستم رو توی هوا می

 زنه.می

 

 به وقتش!هر چيزی  -

 

 ندازم.ابروهام رو باال می
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 اینجوریاست؟! -

ریزی واسه سفر بعدی باشه جناب دكتر! پس برنامه

 هم بمونه به وقتش!

 

صدایی كنه و آه بیتوی سكوت و با لبخند نگاهم می

كشه كه دلم غنج ميره برای این مظلوميت توام با می

 جذابيت این مرد و از فكر داشتنش برای یه عمر، دلم

نيا رو بغل كنم! دنيام روبروم وایساده پس خواد دمی

ندازم كه با بدون معطلی دستم رو دور گردنش می

 خندم و ميگم:هاش گرد ميشه. مستانه میچشم حيرت

 

 دوووونم! من اصال آدم وقت شناسی نيستم.می -
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كه كسی از سمت خواد برای اطمينان از اینمی

كه نگاه كنه  بينتمون به اون سمتساختمون نمی

خيلی  چرخونم و بوسهصورتش رو سمت خودم می

 زنم.سریع و كوتاهی روی لبش می

 

 اما باور كن برای ادامه حياتم به این نياز داشتم. -

 

افته. بازی راه میهاش انگار آتيشتوی شبِ چشم

كنه و دستش رو بين موهام دسته چمدون رو رها می

كنم و یرم، تقال مببره. با شيطنت سرم رو عقب میمی

 ميگم:
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 فكر كنم صدای نعيما مياد. -

 

 كنه:لبخند خبيثی گوشه لبش خونه كرده و زمزمه می

 

 اشتباه شنيدی عزیزم! -

 

هام سنگين ميشه و دست از مسخ گرمای نفسش پلک

كشم كه این بار به وضوح صدای گيتار و كشمكش می

رسه. حميد نفسش رو با آواز نعيما به گوشمون می

هاش آروم آروم رها كنه و دستمیحبس  حرص

كم ميشه. با چشم و ابرو واسش دلبری ميكنم و یه

 گيرم.فاصله می
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 گفته بودم كه! -

 

كشه، كنه، دستی توی موهاش میكالفه نگاهم می

 های بلند از كنارم رد ميشه.داره با قدمچمدون رو برمی

 

ای حميد بيچاره! من ميرم به همون احوالپرسيم  -

 .برسم

 

گيره و دستم رو  كنار پيشونيم م میواكنشش خنده از

 زنم.می

 

 كنيد دكترجون!ای میكار بسيار پسندیده -
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تر سكوت باغ بيشتر شده، راحت حاال  كه حميد رفته و 

 تونم صدای نعيما رو بشنوم.می

 

 ستهنوزم چشمای تو مثل شبای پرستاره"

 "ستهنوزم دیدن تو برام مث عمر دوباره

 

های نعيما توی دستم نی كه هميشه دفتر ترانهای مرب

ش رو هم خوندم این كارهبوده و حتی كارهای نيمه

كنم یعنی زاده ترانه كامال جدیده و با خودم فكر می

 ایه كه پيشش نبودم؟همين یک هفته

 

 لرزهخندی دلم از شادی میهنوزم وقتی می"

 "ارزههنوزم با تو نشستن به همه دنيا می
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نی كه لحظه به لحظه هميشه وصل نعيما و قدم ای مرب

به قدم همراهش بودم این دوری، حتی اگه در حد یه 

كنم و از ترانه هم باشه ترسناكه. راه اصلی رو رها می

كنم تا زودتر بهش برسم و ها حركت میالبالی درخت

 تر از این نشه.این دوری طوالنی

 

 دیگه دیرهاما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره "

 "گيرهگيره نمیاما افسوس با نخواستن دلم آروم نمی

 

دونم این غم ها تكيه ميدم و نمیبه یكی از درخت

ناخونده و غریب چيه كه با این چند بيت و بوی سيگار 

 پيچه.ارزون قيمت و آشنا توی ضميرم می
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انگار یه روز یا یه شب از  یه غمی گذشتم و اون غم از 

 من نگذشته...

 

باالخره به نعيما كه كنار باغچه روی ویلچرش نشسته 

رسم و از شوق دیدنش كه و مشغول گيتار زدنه می

انگار صد برابر از هفته پيش بهتر و شكوفاتره، 

ش ذارم و با عشق خيرههام رو روی قلبم میدست

زنه و به هوای نگاه مشتاقم ميشم. با دیدنم لبخند می

 كشه.دست از خوندنش نمی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_پنجاه_و_صد#
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 تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت"

 ی چشمان من آویختزده از گوشهشبنمی غم

 تا گلی از سر ایوون تو پژمرد و فرو ریخت

 ی چشمان من آویختزده از گوشهشبنمی غم

 دوری بين من و تو

 دوری ماهی و دریاست

 دوری بين من و تو

 ی ماه و تماشاستدور

 اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره

 "گيره.گيره نمیاما افسوس با نخواستن دلم آروم نمی
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كنم كه با حالت با شعف شروع به دست زدن می

كنه. براش ضعف ميرم به سمتش ای تعظيم میبامزه

 كنم.دوئم و بغلش میمی

 

 تو چرا انقدر محشری! -

 

 ه:پرسو میخنده میبا ذوق 

 

 دوستش داشتی؟ قشنگ بود؟!!! -

 

 سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.
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معرفت تو هميشه قبل همه عاشقش شدم! اما بی -

دادی! این رو من نخونده هات رو به من میترانه

 بودم!!

 

 این رو من ننوشتم! آهنگشم من نساختم. -

 

 

 تری با ذوق ادامه ميده:و با صدای آروم

 

 ت و فرستاد!!درنا برام نوش -

حاال بگو خوب خوندم؟ شعرش رو خراب نكردم؟ جون 

 من راست بگيا آجو!
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 هام جمع میهمه افتخار و عشقم بهش رو توی چشم

 كنم و ميگم:

 

نفره جونم. حاال چرا كنسرت تکعاليه داداشی -

 برگزار كردی تنها تنها؟

 

از  تر ميشه و صدای دیارعطر اون سيگار آشنا غليظ

ها به گوشم ریک پلهيما و قسمت تاپشت سر نع

 شينه.می

 

 تنها نبود. -
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ایستم، از سایه بيرون اومدنش رو تماشا صاف می

كنم و با خودم ميگم مقياس دلتنگی شاید برای من می

 كه هر ثانيه دلتنگشم، ضربان بر لحظه باشه...

 

كم مكث چرخه، یهنعيما متعجب به سمت دیار می

 پرسه:می كنه ومی

 

 قته اینجایی؟ی وخيل -

 

 دیار با سر جواب مثبت ميده.

خواد از كل دنيا تایيد بگيره كه برادرم انگار دلش می

 پرسه:حاال این بار مظلومانه از دیار می
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 شما كه شنيدم دستی بر آتش داری نظرت چيه؟  _

 

 زنه.ای میدیار لبخند خالصانه

 

 قشنگ بود. -

 

سيگار دیگه زیر پاش كنار چند تا ته و سيگارش رو 

 پرسم:كه می كنهخاموش می

 

 حاال چرا اون پشت نشسته بودی؟ -

 

هاش رو بره و شونههاش فرو میدستش رو توی جيب

 كنه.جمع می
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 هاش رو ببينم.خواستم بالمی -

 

های اون لبخند معصومانه و خالصش، اون برق ته چشم

ث ميشه یه ش و اون سكوت پر از حرفش باعساده

ی توی دكلمه قدیمی شهيد آوین  قسمت كوچيک از

 گوشم بپيچه...

 

 جویی؟ عشق؟ همينجاست!))چه می

 جویی؟ انسان؟ اینجاست!چه می

 همه تاریخ اینجا حاضر است...((
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شنيدم به سبب حال و هواش هر وقت این دكلمه رو می

 رفت سمت اسم جنگ و جبهه...تمام فكرم می

وصف كردم این سه خط بشه هيچوقت فكر نمیاما 

كه خدا بهم بخشيد! رزمی حالم از جنگ با دنيا و هم

حال برادرم خوبه و شاید حاال باید سپر انداخت و 

هایی كه از بينشون لبخندی به لبخند زد به همه زخم

 زنه.سادگی اما افسونگری درنام جوونه می

 هامه.چشمی شوق درنای من، حاال تنها تصویر بركه

 

 !یعنی رسم ميزبانی صفر!!! -

 

ها، جایی كه سعيد ایستاده جلب توجهمون به باالی پله

 ميشه و با تعجب ميگم:
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 ععع! تو اینجایی؟! -

 

 سرش رو با تاسف تكون ميده.

 

م اینجاست سر راه با شایلی و سيامک اومدیم ننه -

 برداریم ببریمش.

 یعنی تو ماشين شایلی رو ندیدی دم در؟!

 

 روهام بيشتر از قبل باال ميره.اب

 

 دم!!ندینه  -
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ای اون سر جنبوندن پر از تاسفش رو متوقف لحظه

 كنه.نمی

 

عاشق كوره دیگه! الل بودی كور هم شدی دیگه  -

 جهازت تكميله شكر خدا!

 

كنم و همزمان كه به شاكی و چپ چپ نگاهش می

 كنم جواب ميدم:نعيما برای باال رفتن كمک می

 

بی ادهای جدید بیروز عمه رو ندیدی تپهتو هم دو  -

و دادم حساب رو در نوردیدی! االن كه راپورتت ر

 كار دستت مياد.
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 خنده:نعيما می

 

 وردن؟معموال قله رو درنمی -

 

زنه تا به نعيما دیار آروم و بدون حرف من رو كنار می

 كمک كنه و زیر لب ميگه:

 

ن كنار ش با كوه، املت خورداین آخه نهایت مراوده -

 كوهپایه باشه.

 

ش رسيدیم پشت چشمی يد كه حاال بهخندیم و سعمی

 كنه.برای دیار نازك می
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زنی بدتر از مار مشایخ زبون نداری اما نيش می -

 غاشيه!

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_پنجاه_و_صد#

 

 

های توی بهتم از تكيدگی و شكستگی بابا و چشم

فروغش كه ثمره همين هفت روز ندیدنشه. بیخسته و 

گذره هفت سال نم بابا هر یه روز كه میكحس می
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این برای منی كه تازه   تر ميشه وكستهپيرتر و ش

 پيداش كردم ترسناكه...

حوصله شدم، اونقدر كه ترسيدم، كم صبر شدم، بی

 های عمه رو ندارم! طاقت بزرگتری كردن

 ل بابا دو روزه اینجاست وحاال فهميدم به بهانه حا

كليات خونه، از هر حركت برای تک تک جزئيات و 

این زن با سكوت و متانت دكتر شافع خرده گرفته و 

 فقط صبوری كرده.

م، اونقد كه نای نگرانی برای حال شایلی رو هم خسته

 ندارم!

دوری كردن سيامک از شایلی یه جور عجيب شده و 

حكایت از این داره كه افسار حال زار شایلی هم 

 ی بروز داده...احساسش از دستش در رفته و چيز

 خواد...دلم سكوت می
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تر بتونم با صدای دور تند یه سكوت محض تا راحت

ترسم هر لحظه جمع یا پاره بشه كنار نواری كه می

 بيام و باورش كنم...

باالخره جمع، با سوال سعيد از نعيما به یه سكوت 

 رسه.كمابيش می

 

نعيما قضيه این استودیو خفنه چيه جدیدا فالو  -

 ؟كردتت

 

ها سمتش انتظار دارم نعيما مثل هميشه كه وقتی توجه

جلب ميشه مضطرب یا معذب شه، اما لبخند آرومش 

 حكایت از حال خوشش داره.

 ميگه: كنه وبا عشق من رو نگاه می
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 خواستم مثل امشب دور هم جمع شيم تا بگم.می -

 

لغزه كه با آسودگی دوباره غرق م روی دیار مینگاه

شينه. حميد ده و لبخند روی لبم میدنيای خودش ش

خبر داره اما منتظر به نعيما نگاه كه از موضوع هم با این

هام رو به برادرم كه از همين االن كنه. چشممی

كنه و دوزم. نعيما تک سرفه كوتاهی میدرخشه میمی

 كنه!رو آب میدستپاچگی شيرینش دلم 

 

بعد  راستش من یه قرارداد آلبوم بستم و از هفته -

 ميرم برای ضبط كارها.
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حالمون رو هم به وجد شور این خبر حتی پدر مریض

ها از هر طرف سرازیر ميشه، اما نعيما مياره و تبریک

 هاش رو به نشونه صبر تكون ميده و ميگه:دست

 

 قسمت اصليش مونده... -

 

 پرسه:طاقت میپره و بییسعيد بين حرفش م

 

 شون واسه پروموتت چيه؟برنامه -

 

 خنده.نعيما می
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ها من یه اسم كنارم دارم كه به همه برنامه -

 ارزه...می

 

 و با نفس عميقی ادامه ميده:

 

كنه. یعنی درنا توی این آلبوم باهام همكاری می -

ها كار ها و حتی اكثر ترانهآهنگسازی تمام قطعه

 خودشه!

 

این بار جمع توی سكوت فرو ميره و نيال با مكث 

 پرسه:می

 

 ! درنا چی؟ فاميليش چيه؟؟كيه؟!درنا  -
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شور رو به  این دفعه من طاقت نميارم و با هيجان و

 نيال ميگم:

 

 درنا!!! -

 

خوام كنم و انگار عليرغم اطالعم میو به نعيما نگاه می

پره م میدونم چرا، اما انگار قلبازش تایيد بگيرم. نمی

 كشه:جيغ می روی زبونم و

 

 درنای خودمون! -
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گرده در به در می هام وجفت چشم ميره توی حاال قلبم

حواسيش بينم كه دیار با وجود همه بیدنبال درنام! می

لبخند كوتاهی "درنای خودمون"نسبت به اطراف، با لفظ

 زنه.می

نعيما سرش رو به نشونه تایيد تكون ميده و كم كم 

باوری بقيه هم به شور تبدیل ميشه و دوباره تبریک و نا

 گيره.اال میها بتشویق

بينم كه آروم و بين این شلوغی، دكتر شافع رو می

بدون جلب توجه با تحسين دستی به شونه پسرش 

كشه و باعث ميشه دیار كمی به خودش بياد و اون می

ای دست مادرش روی هم بدون هيچ حركت اضافه

 فشار بده.ش رو شونه

 و ميگه:كنه وم بهم اشاره میحميد آر
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 درنا؟! -

 

 كشم و سرم رو تكون ميدم.ند آهی میلبخبا 

 

كنی نعيما هم مثل من توهم زده كه درنا رو فكر می -

 دیده؟

 

 دگذارم جوابی بده و ادامه ميدم:و نمی

 

نعيما درنا رو ندیده، فقط دارن دورادور همكاری  -

 كنن.می

 

 های ریز و درشته.سوالنگاهش پر از 
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واقعا درنا این همكاری به واسطه توئه؟ تو اون روز  -

 رو دیده بودی؟ 

 

هاش بخواد زخمی ترسم از شكوندن قولی كه خردهمی

 به پيكر درنام بندازه...

 آروم ميگم: با بغض و

 

 نه! اون ما رو دید...-

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_پنجاه_و_صد#
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شينم كه به چند دقيقه باالی سر بابا میتوی سكوت 

هاش سنگين شده كم پلکیههای قوی تازه زور مسكن

نم چقد ككنم. با خودم فكر میو خوب نگاهش می

ها بغلش خواد اندازه همه اون سالنداشتمش؟ دلم می

كه كه بيدار شه، از اینترسم! نه از اینكنم، اما می

ای بزرگ وسط بفهمه من هنوز هم توی قلبم یه ج

 نوجوونی و جوونيم وقتی كنارم بود، كمش هام وبچگی

 داشتم...

 خواد اندازه بيست و پنج سال بغلش كنم!دلم میمن

كنم زیر لب از اتاق  هنوز بيرون نرفتم كه حس می

ست. فكر هاش بستهگردم. چشمزنه و برمیصدام می

كنم خياالتی شدم، اما وقتی روی لبش طرح یه می
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 خندم واختيار من هم میكنم بیلبخند حس می

 چراغ اتاق ميگم: همزمان با خاموش كردن

 

 خوب بخوابی باباجونم. -

 

كنم كه چقدر جونم جونم...واقعا با همه جونم حس می

 بهش بنده!

 

ذارم و به آخرین استكان  خالی رو هم توی سينی می

دونم میكنم. سالن خالی از مهمون و همهمه نگاه می

همه به غير از دیار رفتن، اما از اون هم خبری نيست. 

كنه كه برای ت جوری بهم دهن كجی میحاال این سكو

 كنم...فرار كردن مدام دارم كار می
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ها سمت آشپزخونه ميرم، اما با صدای با سينی استكان

آروم دكتر شافع  كه از داخل آشپزخونه مياد كنار در 

 متوقف ميشم.

 

یزهات جلوی چشمت آب بشن و حتی وقتی عز -

ای كه نفس نداشته باشی فوت كنی و اون شعله

بينی كنه رو خاموش كنی، تازه میآبشون می

 ی چی ميگم؟آدميزاد خيلی ضعيفه دیار! متوجه

 

بينم كه به كابينت كشم و دیار رو میآروم سرك می

تكيه زده و دكتر شافع پشت بهش مشغول پاك كردن 

چكن و كارش رو ش دونه به دونه میهاميزه و اشک

 كنن.ثمر میبی
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 كه به پشتشه و بدون اینكآروم بينيش رو باال می

 سر نگاه كنه ادامه ميده:

 

 كاش هيچوقت متوجه نشی چی ميگم. -

 

هاش دیار از پشت سر به مادرش نزدیک ميشه، دست

ذاره و آروم مجبور به نشستنش هاش میرو روی شونه

نطور كه با طمانينه و آرامش مشغول كنه. بعد همومی

 هاشه كوتاه ميگه:ماساژ و نوازش شونه

 

 گریه كن، حق داری. -
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و انگار این چهار كلمه ميشه جواز رهایی این زن از 

اون چهار دیواری صبری كه روز به روز و سال به سال 

ذاره و بغض تر شده! سرش رو روی ميز میبلند

ن هيچ تغيير و شكنه. دیار هم بدوسكوتش رو می

 هاش ادامه ميده.توقفی به نوازش

 تونم به وضوحتسكين رو می درد و درمان نه، اما درد و

 توی این قاب ببينم.

هام رو درميارم و هر كالفه و با چند حركت پاپوش

كنم. اما خنكی كف سالن هم كدوم رو طرفی پرتاب می

به  كنه سرم روالتهابی كه به جونم افتاده رو آروم نمی

م رو كنم نفس تنگ شدهدیوار تكيه ميدم و سعی می

له وار بابا كه مدام اسم افسانه كنترل كنم كه صدای نا

زنه. می زنه بدتر نفسم رو توی سينه گرهرو صدا می

كه به فالگوش بودن توی یه واكنش آنی و برای این
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متهم نشم راه راهرو كنار آشچزخونه و منتهی به تراس 

گيرم. دكتر شافع بعد از چند ثانيه میپشتی رو پيش 

هاشه به کكوتاه در حالی كه مشغول پاك كردن اش

خوام نفس سمت اتاق ميره. وقتی وارد اتاق ميشه می

هوا سرش رو از گوشه دیوار دیار بی راحتی بكشم كه

به سمت راهرو و جایی كه هستم مياره. جيغ یا هر 

، اما كنمصدایی كه ثمره ترسم باشه رو خفه می

هام بشم. دیار سریع تونم مانع لرزیدن دستنمی

ل از هر اتفاقی سينی رو از دست به كار ميشه و قب

و روی م رگيره تا نيفتن. حاال دست آزاد شدهدستم می

كنم. شماتت نگاهش میذارم و با شكایت وقلبم می

 پرسه:زنه و گنگ میچند ثانيه بهم زل می

 

 رم؟تو گوش وایسادی، من بدهكا -
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كه منتظر جوابم باشه سمت آشپزخونه ميره و بدون این

افتم. وارد آشپزخونه كه لش راه میو من هم خجل دنبا

 زنه.ظرفشویی می ای به در ماشينشيم با پا ضربهمی

 

ها رو بچينيم یه گوشه بيا این رو وا كن این ظرف -

 من هم برم.كار كم شه 

 

شينه و زمين میكنم. روی بدون حرف اطاعت می

شينم و سرم رو متفكر مشغول ميشه كه  روبروش می

 دم.به كابينت تكيه مي
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ها ها دوست دارن مهمونفهمم چرا بچهاالن می -

 شب بمونن...الاقل خودم رو یادم اومده.

 

دونم گوشش باهامه پس ادامه كنه اما مینگاهم نمی

 ميدم.

 

 كه تویبعد هياهو، سكوت ترسناك ميشه! این -

تاریكی محض چشم باز كنی اما خاطرت جمع 

باشه حداقل یه نفر هست و یه صدای نفس 

 تر بشنوی هم غنيمته.فهاضا

 

 پرسم:می كنم وبا التماس نگاهش می
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 ميشه نری؟ -

 

 كنه.باالخره نگاهم می

 

ها كه گفتی واسه همون قدیما بود كه همه این -

خوابيدیم. نه االن كه هر كس یه طرف خياری می

 پخش و پال ميشه.

 

 بندم.هام رو با عذاب میی بابا چشماز صدای ناله

 

 ميشه نری؟ پس نخوابيم! -
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كنه كه انگار سخت مشغول دو دو تا جوری نگاهم می

چهار تا كردن حال و احوالمه، پس كار رو براش ساده 

 كنم.می

 

كردم انقدر حالش بد باشه. من فكرش رو نمی -

 ترسم دیار.می

 

رسه كه سرش رو تكون ميده ار به نتيجه میكم كم انگ

 و زیر لب ميگه:

 

 ميشه نرم. -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شصت_و_صد#

 

كنم. از جا بلند زنم و آروم تشكر میرمقی میلبخند بی

 كنه.ميشه و دستش رو  سمتم دراز می

 

 پاشو روی سنگ نشين سردت ميشه. -

 

 كشم.م میدستی به یقه

 

 خنک نميشم.گرممه!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نيال با عجله در حالی كه مشغول صحبت با تلفنه وارد  

خوره. نگران یدن ما جا میآشپزخونه ميشه و با د

 كنم.نگاهش می

 

 چيزی شده؟ -

 

چرخونه و حس نگاهش رو چند بار بين من و دیار می

 تر و معنادارتره.كنم نگاهش به دیار طوالنیمی

 

افتاده باید سریع نه! فقط یكی از داروهای بابا جا  -

 بهش بدم.
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و بعد از یه جست وجوی كوتاه و پيدا كردن داروی 

خواد دوباره بيرون بره كه با مكث میمورد نظرش 

 كنه.نگاهم می

 

 بره اینجا هم نمونيد...برید حياط.اگه خوابتون نمی -

 

 ندازه.دیار القيد شونه باال می

 

 فرقی نداره. -

 

نرسيده باشه با  یه حرص نيال انگار كه به مقصودش 

 كنه.پنهونی دیار رو نگاه می
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نه آخه اون حيوون زبون بسته فكر كنم بهو -

 گشت.گرفت و دنبالت میمی

 

 كشه.و دیار فارغ از دنيا دستی به گردنش می

 

 پرین؟! اون لوس نبود كه! -

 

بنده تا به خودش مسلط شه و هاش رو مینيال چشم

مياد و این بار مستقيم خطاب باالخره با شكستش كنار 

 به من ميگه:

 

و تابه. یا برو طبقه باال یا بركم بینورا بابا امشب یه -

 حياط كه صداش رو نشنوی اعصابت خورد نشه.
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 پرسم:با نگرانی از جا بلند ميشم و می

 

 نيال خبریه؟! چيزی شده؟ من هم ميام! -

 

 با كالفگی جواب ميده.

 

تابه تم كه امشب بینه نوراجان چی باید بشه! گف -

تر كم. تو بيای چی بشه؟ هر چی دورش خلوتیه

 باشه بهتره.

 

 زنه.نه بيرون میو نهایتا از آشپزخو
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گيره تا به سمت بيرون هدایتم كنه كه دیار بازوم رو می

 كشه.با تعجب دستش رو عقب می

 

 تو چرا كوره شدی! -

 

 كشم.های خشكم میزبونم رو روی لب

 

 كه...گرممه!ميگم  -

 

 گيره.كنه و سمتم میبا عجله ليوان آبی پر می

 

 باز تب عصبی؟! -
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سرم رو با ابهام تكون نوشم و چند جرعه از آب رو می

 ميدم.

 

 دونم.نمی -

 

 گيره.تر دستم رو میاین بار مصمم

 

 بيا بریم حياط یه هوایی بخوری... -

 

كنه پاهام رو توی شينيم و مجبورم میكنار استخر می

 زنه:آب فرو ببرم و غر می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آخه تو چرا انقد مافنگی! حال تو االن از بابات  -

 بدتره كه.

 

 زنم.ن زل میبا اضطراب به ساختمو

 

 هوا سنگينه. -

 

 با تاسف سرش رو تكون ميده.

 

 هوای تهران هميشه همينه. -
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م ها از این حجم توی باغ نبودنش خندهبين همه غصه

كنه خوشحالی به صورتم نگاه میگيره. با تعجب اما می

 و انگار كه كشف عظيمی كرده باشه ميگه:

 

 خندی!!!می -

 

ه جاش رو به بغض جونم خيلی زود دوباری بیخنده

 م:پرسميده و می

 

 از دست دادن پدرت خيلی سخت بود؟ -
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هاش رو ازم پره و چشمیه مرتبه رنگ از صورتش می

نيش خط گيره. اخم كمرنگ اما عميقی روی پيشومی

 ندازه و ميگه:می

 

دونم، اما از دست رفتن از دست دادن رو نمی -

 سخته.

 

شده باشه مستقيم و بعد انگار دوباره به این دنيا وصل 

 كنه.نگاهم می

 

 تو از دست نریا! -
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پيچه هر دو چند لحظه صدای جيغ نيال كه توی فضا می

زنيم. با جيغ دومش كه بابا رو صدا گيج بهم زل می

شيم و با پيچيدن پریم و بلند میه هر دو از جا میزنمی

های نيال  توی فضا، دیار به سمت صدای ضجه

من مات و مبهوت سرجام باقی  دوئه. اماساختمون می

پيچه و آروم تمام مونم. انگار پيچک مرگ دورم میمی

متر دور ميشه و بعد كشه. دیار چند تنم رو به حصار می

هام رو گرده و شونهتم برمیكنه، سممردد نگاهم می

 گيره.هاش میبين دست

 

 نور!! نور چته!!! -

 

 خوام بگم راست گفتی...سخته...می
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تر سخته...حتی سخت ست دادنتن و از داز دست رف

 كنم باال نميان!هایی كه هرچقدر تقال میاز نفس

زنه، چند تا سيلی كوتاه به صورتم می با ترس چند

ها...امون از پاچه اما پيچکصورتم میمشت آب به 

 های حسرت!پيچک

 ها!ها و كم بودنهای كم گذاشتنامون از پيچک

 های دوری!امون از پيچک

پيچن و كمر هایی كه دور گلو میامون از پيچک

 بندن به خفه كردنت...می

های به افتن، چشمهاش از نااميدی پایين میدست

ای بدون هيچ مقدمهزنن و ش دودو میخون نشسته

گيره و انگار داره تصميمی من رو توی آغوشش می

كه چند لحظه بعد، هر گيره. و این تصميم ميشه اینمی
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توی بغلش توی آب  كنيم وی استخر سقوط میدو تو

 ورم...غوطه

🌺🌺🌺: 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_شصت_و_صد#

 

آب از سرمون گذشته و  انگار سر رفتم از تلخی این 

 دنيا!

زیر آب غوطه خوردم و غبطه خوردم به خودم بين 

صدایی نيست اما هاش. هيچ صدایی جز بیدست

های رقصن و تنم ميشه كالویهیهاش مانگشت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش من پيانوش...مثل همون پيانوی قدیمی گوشه خونه

ها باز شدن اما ردشون مونده پيچک كنه.میرو هم زنده

های ویولنش رو روی تنم...از ردشون رشته سيم

 نوازه ازم...سازه و نوازش میمی

 دیار زیر آب هم كه باشه دیاره...پناهه...

شناورم و  این هام وزیكال بچگیانگاری توی گوی م

پيچه. ميشم صدای سازشه كه توی روحم می

هاش و اون هم ی دستترین ساز عالم توی حلقهكوك

 ميشه بلدترینِ من!

ی بازوهاش مثل یه نوزاد خوام توی همين گهوارهمی

بخوابم و توی این گوی تاریک اما خواستنی تا ابد 

 بمونم...

ذارم ش میرو روی شونه هام رو روی هم و سرمپلک

كه انگار زلزله ده ریشتری واقعيت، گوی موزیكالم رو 
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ن ميشم ماهی اسير ساحل شكنه و مزیر آوارش می

 سياهی...

 هاكنم پرم از نداشتهچشم كه باز می

 دیاری نيست

 پناهی نيست

 پدری نيست

 نفسی نيست

 ترین  ساز خلقتم...و من ناكوك

 

هام بيرون از بين لبحميد با نگرانی اسپری رو 

های بازم، با یه آسودگی نسبی شه و با دیدن چشمكمی

 كنه.مینفسش رو رها 

 نالم.كنم میبا بغض به سراپای سياهش نگاه می
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 بابام مرده؟! -

 

عجب وصله ناجور و نخواستنی ميشه این فعل مرگ 

 كنار هر اسمی!

 بوسه.با دلسوزی پيشونيم رو می

 

 اجانم!تو از پسش برميای نور -

 

هام اشک ميشم، ضجه ميشم، هق هق ميشم، و مشت

 كنم.رو نثارش می
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ها رو گفتن!!! االن كو؟؟؟ بابام كو مينبه بابام هم ه -

 حميد؟؟؟

 

سرم برای تنم سنگينه اما با تقال از جا بلند ميشم و 

های روشن هام. رنگندازم به كمد لباسدست می

كه دستم  های مشكیزنن. اولين لباسچشمم رو می

 كوبم.كشم و در كمد رو میمياد رو بيرون می

 حميد با مالحظه نزدیكم ميشه.

 

 كنی؟زیزم داری چيكار میع -

 

هام مدام از اشک پر و خالی ميشن و دیدنش چشم

 برام سخته.
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خوام برم...بابا دوست داشت توی همه می -

ها باشيم...باید برم...باید برم وگرنه مراسم

م هی بپرسن سر خاك كردنش ناراحت ميشه مرد

 دخترش كو دخترش كو...

 

گيره و روی ها رو از دستم میحميد با آرامش لباس

 ندازه.تخت می

 

 تو حالت خوب نيست... -

 

 كشم:كالفه جيغ می
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 یه چيزی بگو كه ندونم!!!!  -

 

كنه و در گوشم و اون من رو توی آغوشش محصور می

 دونم...چيزی رو ميگه كه نمی

 

 رت سه روز گذشته.پاری پداز خاكس -

 

هام بند مياد، نفسم بند مياد، ادراكم بند مياد و اشک

 پرسم:می

 

 من چند روزه باز توی جا افتادم؟ -

 

 هاش رو فشار ميده.با خستگی چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

شوك عصبی بهت دست داد. البته همون كه  -

 پریدید توی آب خيلی موثر بود اما باز هم...

 

 امروز سومش بود؟؟ -

 

 

تونم حدس بزنم از اینكه كنه، میمی سی نگاهمبا دلواپ

 زنم. نگرانهانقدر صریح درباره همه چيز حرف می

 

 آره...یكی دو ساعته برگشتن از پيشش. -
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خورن و هام بهم میبدون هيچ توجيه خاصی دندون

 كنن.حرف زدنم رو سخت می

 

 من كه نرفتم پيشش...من چی...من نرفتم... -

 

 كنه.صورتم رو نوازش می

 

 خوای من ببرمت؟می -

 

تونم بدون هيچ زبونم اسير رعشه بدنمه و فقط می

سرم رو به نشونه مثبت تكون بدم. از موافقتم حرفی 

هام رو از روی كه مطمئن ميشه بدون هيچ مكثی لباس

نوازش آنژیوكتی كه توی  داره، آروم با ناز وتخت برمی
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. بعد سهبودستم رو می رگم فرو رفته رو بيرون مياره و

 هام رو بپوشم.كنه لباسبا آرامش كمكم می

 

 درنا _آوای#

 خانی ایل_زینب#

 دو_و_شصت_و_صد#

 

 

هاش گرد ميشه اما بدون هيچ با دیدنم پشت در چشم

حرفی از جلوی در كنار ميره تا وارد شم. وارد حياط 

روشن از آفتابش ميشم و كنار حوضچه هميشه 

 شينم.خشكش می
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 بام...رفتم سر خاك با -

رفتم تا چند روز پيش نهایتش باید از چند تا پله می

مون خيلی بيشتر از دیدمش...االن فاصلهپایين  تا می

 ست دیار چند تا پله

 

لرزه وقتی هام میكنم و لببا بغض نگاهش می

 پرسم:می

 

 چرا لحظه آخر ندیدمش؟ -

 

زنه به شينه و زل میروبروم چهار زانو روی زمين می

های گلدون نيمه خشک كنار رگیتميک بحركت ر

 حوض و با همون سادگی هميشگی جواب ميده:
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 چون حالت بد شد. -

 

 كنم.كوبم و از خودم شكایت میمشت روی زانوم می

 

 دیدمش.نباید حالم بد ميشد!!! باید می -

 

 گيره.كنه و مشتم رو میدست دراز می

 

نور! توی لحظه آخر هيچی نيست. اینا همه ادا  -

 هاست...ها و رمانای فيلمارهاطو
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های مصمم آب روی هاش مثل قطره قطرهانگشت

 كنن و ادامه ميده:سنگ، توی مشتم نفوذ می

 

زنن. همش از نگاه اول و نگاه آخر حرف می -

 هيچكس نميگه توی این مسير چه خبره.

 

كنم و اشكم به مشتم كه بين دستش باز شده نگاه می

 چكه.كف دستم می

 

 ر هم دختر خوبی نبودم براش...مسيوی من ت -

 

هام رو كف دستم پخش هاش اشکبا سرانگشت

 كنه.می
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و  پيچن الی زرورقحسرت و رنج رو هم می -

 خوشگل نشونش ميدن.

 

 هام امروز بتونن این حوض رو پر كنن...شاید اشک

 

خواست درس جور كه میمن خوب نبودم! نه اون -

 ی كردم...ندگت زخواسجور كه میخوندم، نه اون

 

های انسانی در جا زده كه انگار دوباره توی حل معادله

 كنه.اینطور با ابهام نگاهم می
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كردی كه اگه كارهایی كه دوست نداشتی رو می -

دیگه آدم خوبی برای خودت هم نبودی، چه برسه 

 به بقيه!

 

كنه من از جا بلند ميشه و با كشيدن دستم مجبورم می

 كشونتم.ل میت داخبه سمهم بلند شم و 

 

شربت خاكشير تگری رو از پارچ مسی توی ليوان 

 ذاره.كنه و روبروم میسرازسر می

 

 بخور نفست باال بياد. -
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ای معطوف اون نگاهم این بار بيشتر از هر وقت دیگه

دختر رویایيه كه قابش بدجور جا انداخته روی دیوار 

ها شه تنگيره و مثل همياین خونه. رد نگاهم رو می

 كنشش ميشه از جا بلند شدن و چند دقيقه خلوتوا

كردنش با خودش. سرم رو به پشتی مبل تكيه ميدم و 

 پرسم:كه توی اتاقش گم شه میقبل از این

 

تو هم مسير خوبی نداشتی و همون نگاه اول و آخر  -

 برات مونده كه ازشون شاكی؟

 

ز گار اكه برگرده یا توقف كنه با صدایی كه انبدون این

 چاه در مياد ميگه:ته 

 

 ام.من از كل قصه شاكی -
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تر ميشن نگاه هاش كه انگار هر لحظه سنگينبه شونه

 پرسم:كنم و میمی

 

 كنی؟ كی برام تعریف می -

 

 كنه.و اون این بار نگاهی مهمونم می

 

 ها گفتن ندارن.همه قصه -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_شصت_و_صد#
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ست كه توی ند دقيقهدونم چم و نمیهام رو بستچشم

صدای تيک تاك ساعت دیواری قدیميش غرقم، فقط 

دونم حاال آفتاب عصر، كه خونه رو روشن كرده، هر می

تر از قبله...درست مثل خودم! رمقه، اما آرومچند كه بی

ست...همون چيزی كه و شاید این معجزه این خونه

 لش اومده بودم...دنبا

كنم. مشكوك به یهام رو باز ممبا حس حضورش چش

كنه، گوشيش رو توی جيبش سراپام و اطرافم نگاه می

 پرسه:سر ميده و می

 

 تو گوشی موشی باهات بود؟ -
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 سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

 

 پرسه:كنه و میهاش رو ریز میچشم

 

 گوشيت كجاست اون وقت؟ -

 

 توی كيفم. -

 

 

 فت كو؟كي -

 

 توی ماشين حميد. -
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 رفته بودی پيش بابات؟دكی  تو با -

 

 دوباره سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.

 

 بعد چطور اومدی اینجا بدون هيچی؟ -

 

ندازم. شينم و با مظلوميت شونه باال میكمی صاف می

نگاهش سرزنش داره اما فقط توی سكوت تماشام 

ش پی زنگ خونهكنه و با صدای  طوالنی و پی در می

كردن در ميره زیر لب زمزمه  همونطور كه برای باز

 :كنهمی
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 رسيد! -

 

زنه و بعد از زدن دكمه به قصد ایوون از خونه بيرون می

من هم از همونجایی كه نشستم از پنجره سرك 

 كشم.می

حميد عصبی و بهم ریخته وارد حياط ميشه و اجمالی با 

كنه و بدون معطلی به میدیار سالم و احوالپرسی 

ختيار از جا بلند ميشم و توی دلم اسمت داخل مياد. بی

م كاش شربت خاكشير هنوز از دهن نيفتاده كنآرزو می

 بود.

بنده. حميد وارد ميشه و پشت سرش هم دیار در رو می

كنه بعد حميد با دیدنم چند بار سر تا پام رو ورانداز می

ه یه دستش رو به انگار كه خيالش راحت شده باش

ندازه و چند تا یين میدیوار تكيه ميده، سرش رو پا
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م سرش رو باال مياره و كشه. آرونفس عميق می

همونطور كه موهای بهم ریخته روی پيشونيش رو 

 زنه ميگه:عقب می

 

 واقعا این چه كاری بود! -

 

 آب دهنم رو قورت ميدم.

 

 خواستم آروم شم.می -

 

 كنه:بار زیر لب تكرار می زنه و چنددست به كمر می

 

 شی...آروم شی...آروم  -
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داره كه من هم عقب ميرم بی مقدمه قدمی سمتم برمی

افتم و دیار جلوم رو به حميد وایميسه. و روی مبل می

حميد شاكی و كالفه در حالی كه شدید سعی داره تن 

 صداش رو كنترل كنه ميگه:

 

سلب واسه آروم شدن خودت آرامش رو از بقيه  -

 نكن!!!

ایی، تا سر برمت جاین كارت چه معنی داره كه می

ماعتی رو در به در خودت چرخونم غيب ميشی یه جمی

 ميكنی اون هم توی این شرایط!!! اونم با این حالت؟؟

گذره وقتی این رفتارها ازت سر چی توی سرت می

 زنه نورا هان؟!!!می

 خوام ازت!!اونطوری نگاهم نكن من توضيح می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

و ذاره دیار با مالیمت دستش رو روی شونه حميد می

نگران كم گرده یهمیكنه، بركمی به عقب هدایتش می

 ميگه: كنه ونگاهم می

 

ضميمه پرونده  نویسه توضيحاتش روحاال بعدا می -

 كنه.می

 

 ميگه: كنه وحميد با حرص دیار رو نگاه می

 

 اصال وقت مناسبی واسه شوخی نيست. -

 

 گيره و ميگه:سمتم می تش روبعد انگش
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 بزرگ شو. -

 

 با یه لحن شبيه خودش بگم: جيغ بزنم وخواد دلم می

 

 االن وقت مناسبی واسه نصيحت نيست! -

 

 كه دیار این بار خيلی جدی ميگه:

 

كنی! بيا یه ليوان اب مرد حسابی داری سكته می -

 تربيت. بخور حاال وقت هست واسه تعليم و
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گيره. داره و جلوش میشربت رو برمیبعد یه ليوان 

كنه و دیار ليوان رو ه ليوان نگاه میحميد با وسواس ب

 چرخونه و ميگه:توی نور می باال مياره و

 

 تميزه بابا فقط من و نور توش شربت خوردیم. -

 

گيره، آروم روی ميز كنار دستش حميد ليوان رو می

 ذاره و یه طور مظلومانه ميگه:می

 

رجان، من اگه تا االن هم سكته نكردم ممنون دیا -

 م!طعيه سكتهاین رو بخورم ق
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شكایته،  اما نگاهش به من هنوز پر از سرزنش و

 مخصوصا وقتی كه ميگه:

 

خواستم ببرمت گرده. میمادرت داره برمی -

 فرودگاه!

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_شصت_و_صد#

 

 

 حسی داره؟برگشتن كسی كه تركت كرده چه 
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هميشه ها شاید حسی شبيه بند زدن چينی؛ اون ترك

ی تيكه زنن و شاید حتی چند تاتوی چشمت می

 شكسته رو هم هيچوقت پيدا نكنی.

حس دیدنش بعد این چند وقت شبيه آب خوردن بود 

ش رو توی یه استكان چينی بند زده كه چند تا تيكه

ش های تيزپيدا نكردم. ترس بریدن لبم با لبه

 ذاشت آب خوش از گلوم پایين بره...نمی

كشم و به در خونه رو پایين میالفه شيشه سردرگم و ك

زنه و از پنجره به كنم. حميد از در بيرون مینگاه می

 سمتم خم ميشه.

 

 تمومش كردی؟ -
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ش به پاكت آبميوه عرق كرده توی دستم نگاه با اشاره

 كنم و سرم رو به طرفين تكون ميدم.می

 

 اصال از گلوم پایين نميره. -

 

ی كه چند ماهی ميشد باز ادوباره نگران به در خونه

كنم مون بود نگاه میده بود و یه روزی اسمش خونهنش

 و ادامه ميدم:

 

راست بگم؟! اصال به برگشتنش خوشبين نيستم!  -

یعنی تا خبردار شد بابا...بابا دیگه نيست بدو بدو 

 اومده كه چی بشه!
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كنه كه اجازه حرف زدن زنش نگاهم میحميد با سر

 بهش نميدم.

 

دی كه توی راه هم ازش پرسيدم از م؟! دیبد ميگ -

قبل برنامه برگشتن داشته یا چی هيچی 

خبر بود. دیگه از نيال كه كسی نگفت...نيال هم بی

مقدمه تصميم تر نيست پس بیبهش نزدیک

 گرفته دیگه!

 

 و ميگه: ندازهحميد هم نگاه كوتاهی به خونه می

 

 حتی اگه برای مراسم پدرت هم اومده باشه عجيب -

 نيست. چندین سال با هم زندگی كردن، همكار و

 همراه هم بودن.
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 كنم.چپ چپ نگاهش می

 

هایی كه خودت رو هم قانع چقدر زدن حرف -

كم كنن بهت نمياد! بذار من پياده شم برم یهنمی

 باهاش حرف بزنم.

 

از باز كردنش ميشه و با چشم و با نگه داشتن در مانع 

 كنه.میابرو به پاكت آبميوه اشاره 

 

 تونی پياده شی.اول اون رو تموم كن بعد می -
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ای جز عمل كردن از نگاه مصممش متوجه ميشم چاره

ميلی مشغول خوردن ش ندارم و با بیبه خواسته

ی تموم شدن باال ميشم. وقتی پاكت رو به نشونه

كه با تكون گيرتش و بعد از اینگيرم از دستم میمی

ميشه در ماشين رو  دادنش از تموم شدنش مطمئن

م لبخند غمگين كنه. همونطور كه پياده ميشبرام باز می

 كنم.ای چاشنی حرفم میو خسته

 

 اعتمادت بهم جای تقدیر داره دكتر! -

 

 بوسه و جواب ميده:پيشونيم رو می

 

بذار بيست و چهار ساعت از متواری شدنت بگذره  -

 بعد سوسه بيا واسم! 
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هات رو فعال گيریحاال هم برو و سعی كن همه دل

 .بذاری كنار

 

و با گذاشتن دستش روی كمرم به سمت خونه هدایتم 

 كنه.می

دلتنگی، دلخوری، دلگيری، دلزدگی...بيچاره دل با 

 همه بار!این

اتاق گذاشته، قبل از هر مامان چمدونش رو كنار در 

ست و با ورودم چيز با دقت مشغول وارسی كردن خونه

 ه ميگه:كه نگاهم كنبدون این

 

 از وقتی رفتم یه بار هم به این خونه سر نزدید نه؟! -
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دوری و دلتنگی مامان رو تغيير نداده. هنوز هم لحنش 

 هاش تلخه.و حرف

 پرسم:دست به سينه به دیوار تكيه ميدم و می

 

زدیم كه چی بشه مامان؟! بدتر اومدیم سر میمی -

 جای خاليت رو ببينيم و دلمون بگيره؟

 

خاصی روی خاك نشسته روی با حالت  انگشتش رو

 كشه.ميز می

 

پس به جاش رفتيد و اتراق كردید توی اون ویالی  -

 دلباز!
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ها رو درست مطمئن نيستم منظور این گوشه و كنایه

 پرسم:متعجب میفهمم یا نه. مردد و  می

 

تو واقعا انتظار داشتی با وضعيت من و نعيما و  -

 از بابا جدا شيم؟!های نيال به خاطر تو كال مشغله

 

نگاه حق به جانبش و سكوتی كه فقط با یه جمله 

 زنه.شكنتش مهر تایيد به سوالم میمی

 

 دونم!دیگه اون به معرفت خودتون بود...من نمی -

 

تره. چند قدم به هاش هم تلخحرفی كوتاهم از خنده

كنم خودم رو دارم و احمقانه سعی میسمتش برمی
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يزها رو فراموش كرده و باید قانع كنم شاید خيلی چ

 براش یادآوری كنم.

 

 مامان! تو ما رو گذاشتی و رفتی! -

 

درد ترك شدن تَرَك به روحش انداخته كه اینطور گُر 

 پره.گيره و بين حرفم میمی

 

 ها...پدر شما -

 

 برم.دستم رو باال ميارم و حرفش رو می
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كه پدر ما باشه شوهر تو بود! پدر ما، قبل از این -

هر چی كه بود و نبود، من كاری به جدایی  ولی

. آره ناراحت بودم، اما خيلی وقته به شماها ندارم

ای كه از پایبست این نتيجه رسيدم این خونه

ت و زودتر رف ویرون بود هر چقدر كمتر باال می

گرفت. پس حرفم خراب ميشد كمتر تلفات می

های جدایی شماها نيست! دارم ميگم تو ما رو، بچه

ودت رو گذاشتی و رفتی و پشت سرت رو هم خ

ای كه نگاه نكردی! بعد انتظار داشتی ما برای خونه

 اموش كردی بجنگيم؟!چراغش رو خ

 

حظه انگار انتظار این سخنرانی رو ازم نداره كه چند ل

 كنه و بعد از در توجيه بيرون مياد.سكوت می
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 شماها دیگه بزرگ شدید... -

 

 درنا _آوای#

 نی ایلخا_زینب#

 پنج_و_شصت_و_صد#

 

چند وقته شده شبيه یه وظيفه  "بزرگ شدن"این قيد 

بزرگ و اجباری كه خيلی واسش كوچيكم. عصبی چند 

 هامكوبم و از بين دندونبار دستم رو روی تاج مبل می

 غرم:می

 

نشدیم!!! من و نعيما بزرگ نشدیم چون تو  -

نذاشتی!!!! خواستی هميشه كوچيک و آسيب پذیر 
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سته بهت بمونيم كه بشيم اهرم فشار برای و واب

 بابا!

 

هاش دارن داد كنه. چشمناباور و سردرگم نگاهم می

شناسه. دادن حس روش رو نمیزنن كه دختر روبهمی

 سنگر جدیدشه.گناه و عذاب وجدان 

 

كنی واسم نطق االن تویی كه این من نگاه می -

دونی بزرگ كنی  و من رو مقصر همه چی میمی

ای؟ با همين وابستگيته ؟! تو به من وابستهنشدی

از شب یلدا كه بهم گفتی دلت واسه این دكتره 

ه و فهميدی من مخالفم باز كار خودت رو رفت

 كردی؟!
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 زنم.روحی میبیبا یاد اون شب لبخند گس و 

 

تو هيچوقت مستقيم درباره این مساله با من حرف  -

غم تا نزدی. فقط نيال رو پر كردی و فرستادی سرا

های خودم یبينم مادرم چقدر ازم دور من با چشم

 شده و چقدر محرم رازم نيست!

 

هام روی تاج هام رو با قفل كردن انگشتلرزش دست

 كنم.م میكنم و حجت رو بهش تمومبل مهار می

 

 خيلی چيزها عوض شده مامان. -
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تونه جوابی بهم بده. سمت سرویس با ورود نيال نمی

لپرسی و دیدار تازه كردنشون آبی به ميرم تا طی احوا

نی نگاه مامان رو روی صورتم بزنم اما تمام مدت سنگي

شنوم وقتی از كنم. صدای نيال رو میخودم حس می

 ه.زننيومدنش به فرودگاه حرف می

 

اصال نميشد خونه رو ول كنم باید حتما اونجا  -

كم خلوت بودم. ببخش من رو. االن هم تا یهمی

 رسوندم...شد خودم رو 

 

شنوم و چند ثانيه به خاطر صدای آب صداشون رو نمی

بينم كه وقتی از سرویس بيرون ميام مامان رو می

كيفش رو روی دوشش انداخته و مشغول مرتب كردن 

 .شال مشكيشه
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 پرسه:كنه و مینيال متعجب نگاهش می

 

 واقعا؟! -

 

 كنه.مامان با جدیت نگاهش می

 

 مشكلی هست؟! -

 

 ندازه.ه باال میستپاچه شوننيال كمی د

 

نه اصال...بخاطر خودت ميگم یه وقت اذیت نشی.  -

 ای!اصال تازه از راه رسيدی خسته
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 پرسم:می

 

 چی شده؟! -

 

ندازه و جواب كوتاهی بهم میمامان نگاه معنادار و 

 ميده.

 

خوام بيام ویال! مردم برای تسليت هيچی. می -

 ، بده نيستم!ميان

 

دازه و خطاب به ناهی توی آینه میبرای آخرین بار نگ

 پرسه:نيال می
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 با ماشينت اومدی؟ -

 

 ای جواب ميده:نيال تک كلمه

 

 بله. -

 

 های گود افتاده و صورت خستهو من تازه متوجه چشم

 خواهرم ميشم.

مامان سرش رو به نشونه تایيد تكون ميده و به من 

 كنه.نگاه می

 

 گردی.میتو هم دكتر رو بفرست بره، با خودمون بر -
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و مجال حرف زدن بهم نميده و همونطور كه به سمت 

 بيرون ميره با صدای رساتری ميگه:

 

اگه به قول خودت خيلی چيزها عوض شدن، اما  -

 هنوز مادرتم كه سر جاشه هان؟!كه من این

 

و من و نيال با استيصال و نگرانی اتفاقات پيش رو بهم 

 كنيم.نگاه می

 اون هنوز مادر ماست. خيلی چيزها عوض شده، اما

 

حميد با دیدن ما از ماشين پياده ميشه و به محض 

افته نگرانی و غم بيشتر از كه چشمش به من میاین
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ندازه و با تعجيل هاش سایه میقبل روی چشم

هام به مامان اشاره بيشتری به سمتمون مياد. با چشم

كنم كه انگار متوجه منظورم ميشه و سرجاش می

 ایسته.می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_شصت_و_صد#

 

اما انگار مامان از همين حد واكنشش هم خوشش 

 كنه.نيومده كه با همون اقتدار خاص خودش حكم می
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زند شما توی این چند ماه خيلی زحمت نورا دكتر  -

 رو كشيدید.

 

مكث كوتاهی ميكنه و با لحنی كه انگار قصد تاكيد و 

 ادامه ميده.یادآوری داشته باشه 

 

هرچند من از اول هم كه شنيدم بخاطر چی دوباره  -

به نورا نزدیک شدید چندان موافق نبودم. اگه 

يل درمان و مسئوليتی بود باید همون زمان تكم

ميشد و این وقفه هفده ساله فقط اوضاع رو 

كنه. اما خب چون دور بودم، اشراف و پيچيده می

دخترم  كنترلی نداشتم، ولی االن دیگه پيش

 هستم. بابت این مدت هم ازتون ممنونم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هام گردتر ميشن و هاش چشملحظه به لحظه از حرف

جالب اینجاست كه حال نيال هم دست كمی از من 

كنم لبخند عصبيم رو مهار كنم، با سعی مینداره. 

آرامش به حميد نزدیک ميشم دستم رو روی بازوش 

 ذارم و رو به مامان ميگم:می

 

خونه هم كه بهت گفتم خيلی ان توی جمامان -

چيزها عوض شده. حاال االن موقعيت مناسبی 

 زنيم.نيست بعدا درباره همه چی مفصل حرف می

 

نمياد و با جدیت جواب  سركشيم به مذاق مامان خوش

 ميده:
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آره دخترم از این به بعد دیگه خودم پيشتونم  -

زنيم. مفصل با همدیگه درباره همه چی حرف می

 دكتر هم تا اینجا بهمون لطف كردن.جناب 

 

كنم از پس بندم و سعی میهام رو با كالفگی میچشم

تک تک فشارهایی كه از وقتی امروز چشم باز كردم 

مونه و كنم، بربيام. این بار حميد ساكت نمیمیحس 

در عين حال با چند تا جمله كوتاه بحث رو به صورت 

 بنده.موقتی به نفع خودش می

 

كنم و تا ای كه افتاده عذرخواهی میهون وقفبابت ا -

جای ممكن تمامش رو جبران كردم؛ خيلی هم 

ام كه شما برگشتيد تا خودتون خوشحال و راضی

هتر شدن حال نوراجان رو به چشم ببينيد و بتونيد ب
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خيالتون راحت بشه كه دخترتون دیگه اونقدر عاقل 

 و بالغ هست كه برای زندگيش تصميم بگيره.

ام توی این وضعيت وقتتون رو بگيرم اما توی خونمی

یه فرصت مناسب ممنون ميشم كه با هم مفصل 

صحبت كنيم و قانع بشيد این وضعيتی كه به نظرتون 

ست فقط بخاطر دور بودن چند ماهتونه و قابل يچيدهپ

 حله.

 

كنه و این مامان با غضب اما توی سكوت نگاهمون می

حميد من رو سمت گيره كه حالتش وقتی شدت می

كنه بره، در سمت عقب رو برام باز میماشين نيال می

م رو نشونه و قبل از بستن در  با محبت گونهمن رو می

 كنه:زمزمه میكنه و نوازش می
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 كنم. تو فقط نگران نباش.درستش می -

 

 اما من نگرانم...

هاش مادرم خوشش نمياد كسی جز خودش از خرابه

 چيزی بسازه.

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هفت_و_شصت_و_صد#

 

امروز و این ساعت معنی مطلق چشم به  نعيما! برادرم

 راهيه...
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رو بغل كرده و از توی تراس، روی ویلچرش انتظارش 

همونجا زل زده به مادری كه حاال اومدنش هم مثل 

 باورش! رفتنش سخته

خواد بدوم سمتش، توی آغوش بگيرمش و دلم می

طلب بخشش كنم و قول بدم دیگه این سه روز ازش 

نشه، دیگه تكرار نشه حالی كه باعث شه توی تكرار 

همچين وضعی انقدر ازش دور باشم و تنهاش بذارم. 

عجيبه كه مثل شب رفتن مامان، روز برگشتنش هم 

 كنم.پناهی روی سرمون حس میاینطور سایه بی

ای خودم هكنم و قدمهای مصمم مامان نگاه میبه قدم

ر  پاهام تازه تر ميشن. انگالحظه به لحظه ناتوان

 یادشون اومده هنوز خيلی ضعيفم...

ن ی تالشم مسلط موندچند لحظه متوقف ميشم و همه

كنم و به به خودمه. به خط سنگفرش حياط نگاه می
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ذارم اگه پام روی هام با خودم قرار میرسم بچگی

لو ميرم و پا سوزم. قدم به قدم جها بمونه میخط

ها و مرزهای بين درایت و دیوونگی و نذاشته روی خط

 سوزم...من باید چيكار كنم؟؟توی خال می

كنه رم رو پاره میهای گریه عمه رشته افكاصدای های

و سرم رو باال ميارم. عمه با آب و تاب یه سری كلمه و 

هاش گم و محو ميشه كنه كه بين گریهجمله ردیف می

ها پایين مياد و دست دور گردن مادرم از پلهو همزمان 

كنم كسی حواسش بهم نباشه چون ندازه. آرزو میمی

كنم. ترل زده صورتم رو كنتونم حالت بهتابدا نمی

اینكه عمه اینطور مامان رو توی آغوشش گرفته، 

ایه كه هيچوقت حتی شبيهش رو هم ندیده صحنه

 بودم.
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طور بعد تو ذره جان نبودی ببينی شاهرخم چنعيمه -

اومدی! بودی زن باید زودتر میذره آب شد. كجا 

 شاهرخمون رفت نعيم!

 

مامان زیر لب مشغول تسلی دادن به عمه ميشه و 

كنه. دوری دوستی مياره یا من هنوز هم نوازشش می

بينم؟! كاش خواب ببينم...كاش از خواب دارم خواب می

 بيدار شم و ببينم بابا هنوز هست...

ه و دلتنگی مامان و عمه انقدر به درازا عالق ابراز

كنم تا واكنش و اختيار به اطراف نگاه میكشه كه بیمی

حركت بينمش ساكت و بیحال دكتر شافع رو ببينم. می

كنار نعيما و سعيد و سيامک كه احتماال صدای عمه تا 

اونجا كشوندتشون ایستاده. توی نگاهش به مامان 

چاله كه فقط غم یه سياه هيچی نيست. نگاهش شده
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توی خودش حبس كرده. من چمه؟ یعنی اونقد بد 

حس كنم؟ توی  ها روتونم خوبی آدمشدم كه نمی

كنم، یه هيوال كه انگار بعد حس میسرم یه هيوال 

آورده و داره خودش رو  انفجار مغزم سر از تخم بيرون

 كوبه به این ور و اون ور می

كنه رو سوراخ می یه روز باالخره جمجمه و

هاش رو از سرم بيرون مياره، اون روز دستو

هاش شبيه دوتا شاخ روی سرم ميشن! شبيه بز! دست

 ه كه بز نماد شيطانه! شاید اصال برای همين

 ترسم از این هيوالی توی مغزم...من می

 

مامان كه از آغوش عمه فارغ ميشه نگاهش رو به نعيما 

 له ميگه:دوزه و با قاطعيت یه جممی
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 هام باشم.اومدم پيش بچه -

 

ای هم از صورت های سرخ از اشک نعيما لحظهچشم

لرزش های برادرم رو توی مامان جدا نميشه. گالیه

شون رو حواله ميده به بينم اما همههاش میاشک چشم

آلودش كه پشت سر های گلهلبخند دردناكش و اشک

 كنن...هم سقوط می

 

باز اسير ذارم و نگاهم لی میسرم رو روی شونه شای

اون چهارچوب مشكی ميشه كه عكس پدرم از بينش 

 زنه.بهم لبخند می

 

 های ما هنوز ناتمام...حرف"-
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 كنینگاه میتا 

 وقت رفتن است

 باز هم همان حكایت هميشگی!

 پيش از آنكه باخبر شوی

 شودی عزیمت تو ناگزیر میلحظه

 حسرت هميشگی آه و ای دریغ و

 نناگها

 چقدر زود

 "شود...دیر می

چه دردی كشيده بود كه اینو  پوریعنی قيصر امين

 گفت؟
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آروم شایلی توی جواب حرفم دستم رو فشار ميده و 

 ميگه:

 

 درد همون حكایت هميشگی. -

 

 بندم و ميگم:هام رو به روی قاب عكس بابا میچشم

 

تونستم اینطور قشنگ از كاش منم شاعر بودم می -

 بزنم و سبک شم. دردهام حرف

 

 كشه.آه طوالنی می
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با زبون ساده هم از دردهات حرف بزنی سبک  -

 ميشی. هنر اصلی حرف زدنه.

 

چرخونم كه رو به سمتش میبا صدای مامان سرم 

های مراسمه و داره از مشغول صحبت با دو تا از خدمه

كنه. االن باهاشون برنامه مراسم هفتم رو هماهنگ می

گيج و سردرگم به دكتر شافع نگاه   هااز خدمه یكی

ست. دكتر شافع كه كنه و انگار منتظر كسب اجازهمی

ه  نشونه دورتر ایستاده با كمال خودداری سرش رو ب

 تایيد تكون ميده و ميگه:

 

 ریزی خانم هماهنگ باشيد.با برنامه -
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و بعد آروم و بدون هيچ واكنش خاصی سمت اتاقش 

ضره، از من و نيال و ميره. هركس كه توی سالن حا

 نعيما گرفته، تا شایلی و سيامک و سعيد عمه به نوعی

با یه سكوت معنادار سرجاش جا به جا ميشه. نگاه 

های دكتر شافع طوالنی چند لحظه روی قدم مامان

ميشه و انگار درگير یه حال دوگانه شكست و پيروزیه 

ولی در نهایت با تحكم خاص هميشگيش خودش رو 

كنه، دستورات آخرش رو ميده و خدمه می جمع و جور

 كنه.رو مرخص می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_شصت_و_صد#
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گيره و انگار از مامان نمیای چشم نعيما كه لحظه

ای از دلتنگيش كم نشده دستش رو سمتش دراز ذره

 كنه و ميگه:می

 

مامان بيا یه كم بشين، تازه از راه رسيدی  -

 ای!خسته

 

مان با لبخند به سمتش ميره و كنارش روی مبل و ام

 شينه.بين عمه و سعيد و سيامک و نيال می

 

 ميره.بينم خستگيم در تو رو كه می -
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سوزه از تمنای نگاه نعيما كه گيره و میو چقدر دلم می

 هر لحظه بيشتر ميشه كه كمتر نميشه.

به قصد پيدا كردن یه مسكن سمت آشپزخونه ميرم و 

 هم دنبالم روونه ميشه.شایلی 

 

 نورا تو حالت بهتره؟ -

 

كنم، قرصی از خشاب بيرون ليوان آب رو پر می

 كشم و صریح جواب ميدم.می

 

 اصال خوب نيستم ولی باید حفظ كنم خودم  و. -

 

 ميگم: كنم وبا ندامت نگاهش می
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امروز یه كار افتضاح كردم...ولی واقعا دست خودم  -

 نبود.

 

 تكون ميده. و سرش رو با تاسف شينهروی صندلی می

 

كرد! فقط دونم. دكتر طفلک داشت سكته میمی -

و  شانس آوردیم بعد من نفر دوم به دیار زنگ زد

پيدات كرد وگرنه االن همه خبردار شده بودن تا 

 شدی نصف شهر زابراه ميشد.پيدا می

 

بندم ندازم و چشمم رو میشرمنده سرم رو پایين می

 پرسه:كه می
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 كتر كو؟ با هم بودید كه. دحاال -

 

 كنم.با چشم و ابرو به سالن اشاره می

 

 مامانم اصال باهاش كنار نمياد. -

 

 ندازه.ابرو باال میبا تعجب 

 

 هنوز از راه نرسيده شمشير از رو بست؟! -

 

 ندازم.شونه باال می
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خواست ميخش رو محكم بكوبه. توی چشم حميد  -

 ت.زل زد گفت دیگه من اومدم به سالم

 

 دكتر چی گفت؟ -

 

 

كنم و به عكسش روی صفحه زمينه گوشيم نگاه می

هاش چولهدلم قرص ميشه از ماهی كه با همه چاله 

 زنم.كنه و لبخند كمرنگی میهام رو روشن میشب

 

اون كه توی این وضعيت مناظره تن به تن راه  -

ندازه. فعال موقتی اوضاع رو جمع كرده تا سر نمی

 فرصت درستش كنه.
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از سنگينی نگاه عميق شایلی سرم رو باال ميارم و 

 كنم كه ميگه:هام رو ریز میسوالی چشم

 

 خوایش نورا؟ حرف یه زندگيه!تو مطمئنی می -

 

 خسته به كابينت تكيه ميدم.

 

شایلی به نظر من آدم باید خيلی خوش شانس  -

باشه كسی رو كنارش داشته باشه كه حسابی 

ر از خودش! حاال بشناستش، یه جاهایی حتی بهت

كه من این شانس و آرامش رو دارم چرا از 

 دستش بدم؟
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 پرسه:میبا دقت بهم گوش ميده و 

 

اینكه یكی بهتر از خودت بشناستت  ترسناك  -

 نيست؟

 

ترین این مكث ناشناخته توی جوابم شاید ترسناك

 اتفاق دنيا باشه.

 

اینكه خودت هم خودت رو نشناسی از همه چيز  -

 تره.ترسناك
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كنه كه با مطمئنم توی جوابم چيز ناخوشایندی پيدا می

بگه كه با خواد چيزی كنه و میدلسوزی نگاهم می

زنيم و صدای آشنایی هر دو با بهت به همدیگه زل می

 افتيم.سمت پذیرایی راه می

ميترا با یه شال پولكی و براق مشكی از لوستر هم 

زاریه. چشمگيرتره و توی بغل مامان مشغول گریه و 

 پرسم:زیر لب از شایلی می

 

 این چند روز اومده بود؟! -

 

 اب ميده:كشه و جوشایلی پر حرص نفسی می
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فقط امروز صدای جيرینگ جرونگش توی مخمون  -

 نبود كه شكر خدا تكميل شد.

 

گيره و بالفاصله به سمت ميترا كمی از مامان فاصله می

فر های باز عمه كه به خيالش نسيامک ميره و دست

مونه. سعيد جواب روی هوا میبعدی تسلی اونه، بی

ای كه قورت تونم خندهندازه اما میسرش رو پایين می

های مزین شده به ميده رو به وضوح ببينم. ميترا دست

دستكش گيپور مشكيش رو روی دست سيامک 

هاش دونم سيامک اگه چاره داشت، دستذاره. میمی

كرد. ميترا با قایم میپشت سرش  رو قبل این شبيخون

گيره و من شدیدا رو می های سيامکهمدردی  دست

ه با اون حجم از دستبندهای هاشم كنگران مچ دست

 جورواجور حتما حيلی تحت فشاره!
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جان باز هم واقعا از صميم قلبم تسليت سيامک -

هات رو انقدر ميگم. اميدوارم دیگه هيچوقت چشم

 غمگين نبينم.

 

ب بياره و با حالت متاثری تونه تانمی سعيد باالخره

 سرش رو باال مياره.

 

ین اندازه كه شما ميتراجان یعنی اگه یه نفر نصف ا -

كرد های سيامكی به من توجه مینگران غم چشم

 موند.دیگه دردی به دل من نمی
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كنه، آروم از ميترا سيامک با اخم به سعيد نگاه می

 يشگی ميگه:گيره و با همون آرامش همفاصله می

 

شما لطف داری ميتراجان این چند روز خيلی  -

 زحمت كشيدی.

 

ش گونهی جيغكنه دوباره گریهمیميترا به مامان نگاه 

گيره. سر و صدا و همهمه بيشتر از چوب خطم اوج می

توی مغزم پر شده و یک ثانيه بيشتر هم تحملش رو 

ندارم. پس بدون معطلی قرصی كه كف دستم مونده رو 

ندازم و همونطور كه ليوان آبم رو سر ی دهنم میتو

ید خارج شم ها ميرم تا زودتر از دكشم به سمت پلهمی

های ميترا كنار گوشم و مجبور به تحمل صدای گریه

ها و كنار در اتاق بابا و دكتر شافع نباشم. نرسيده به پله
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اختيار قدمم كندتر ميشه و دستم رو به سمت بی

كنم با اما وقتی به پشت سر نگاه میبرم. دستگيره می

ر دیدن نگاه تيز مامان كه انگار قدم به قدمم رو زیر نظ

داره منصرف ميشم و با سرعت بيشتری به سمت باال 

 ميرم.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_شصت_و_صد#

 

كشم و با دیدم با رفتن ميترا از پنجره اتاقم سرك می

، كه توی آالچيق باغ جمع بقيه، به غير از دكتر شافع

 كنم.شدن قصد بيرون رفتن از اتاق رو می
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كشونه كه سمت زنی مییه حس عجيب مدام من رو 

ترین و در عين حال شادترین روزهای پدرم سخت

 زندگيش رو باهاش گذرونده.

كنم از خوام سمت طبقه پایين برم اما حس میمی

. هنوز شنومطبقه باال و اتاق زیرشيروونی صدایی می

پام رو روی اولين پله به سمت باال نذاشتم كه گوشيم 

د دومين لبخند امروز خوره. با دیدن اسم حميزنگ می

 شينه و بدون معطلی جواب ميدم.روی لبم می

 

 سالم! -

 

 گرمای صداش مثل هرم آفتاب ملس دم غروبه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بينی خوشی؟سالم خانم! ما رو نمی -

 

 شينم.ها میاز پله خندم و روی یكیكوتاه و الجون می

 

ای یه بار اون هم با رعایت دیگه دیدار ميشه هفته -

 ه بعد برنامه اینه!موازین! از این ب

 

 خنده و ميگه:اون هم می

 

 ای!رحمانهچه برنامه بی -

 

 سرم رو به نرده تكيه ميدم و ميگم:
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ای كه مامانم پيش گرفته غير این انتظار با رویه -

 ندارم.

 

 يده:با آرامش جواب م

 

 كنی.تو با رویه خودت زندگی می  -

 

 كنم.گيرم و اعتراف میلبم رو گاز می

 

 خوام از تو دور شم.ترسم. نمیخيلی میحميد من  -

 

كنه و بعد با همون لحن محكم و چند لحظه مكث می

 مهربونش جواب ميده:
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تو بخوای هم من ازت دور نميشم نورا! این رو  -

 یادت نره!

 

تاد درصد به من شبيه شكالت هف تحكم این مرد برای

باالست، همونقدر تلخ، همونقدر خواستنی. جوری كه 

هام رو ببندم و تا قيامت واد هر بار چشمخدلم می

 ش زیر زبونم بمونه.مزه

 

قبال هم بهت گفتم، من حساب كتاب بلد نيستم.  -

 خواد روی تو حساب باز كنم.اما عجيب دلم می

 

 ميده. یه لبخند عميق به صداش رنگ
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منم خندیدن بلد نيستم. من جای جفتمون حساب  -

 كنم. تو جای جفتمون بخند.كتاب می

 

كه همش شد جدا جدا...پس با هم شریكی این -

 چيكار كنيم؟

 

 

 كنيم.زندگی می -

 

 شينه!و این شراكت، از راه نرسيده عجيب به دلم می

صدای باز و بسته شدن اتاق زیر شيروونی از جا 

 پرونتم.می
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 يد من باید برم.مح -

 

 برو عزیزم مراقب خودت باش. -

 

 

بينم كه شافع رو میكنم و دكتر به باالی پله نگاه می

 آروم آروم پایين مياد.

 

ممنون. حاال دیرتر اگه بيدار بودی باز پيام ميدم  -

 بهت. بيداری؟

 

 هستم. امشب یه كم كار دارم. -
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 پرسم:باید قطع كنم اما نگرانی مانعم ميشه و می

 

 اوضاع رو به راهه؟ چيزی شده؟ -

 

 خنده و جواب ميده:با اطمينان و كوتاه می

 

 نگران نباش. دیگه آخرهاشه. -

 

كنم و با پایين رسيدن دكتر شافع گوشی رو قطع می

زودتر از هر چيز، ساعت قدیمی بابا كه توی دستشه 
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گيره و لبخند كنه. رد نگاهم رو مینظرم رو جلب می

 زنه.روحی میكوتاه و بی

 

 خواستم یه یادگاری داشته باشم. -

 

 ده:كنم و كوتاه توضيح ميگنگ نگاهش می

 

 فردا از اینجا ميرم. -

 

 پرسم:بی هوا قدمی عقب ميرم و می

 

 كجا؟! چرا؟! -
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ترین انگار كه سوال عجيبی پرسيده باشم با عادی

 حالت ممكن حواب ميده:

 

 من خاطر شاهرخ اینجا بودم! -

 

 كنه.وذ میتوی تمام ادراكم نف ترین حس ممكننامبی

 

 همسر پدر منيد! شما هنوز هم-

 

كنه و لبخندش اونقدر كمرنگه كه به ازم میعميق وراند

 بود و نبودش شک دارم.
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درسته. ولی پدر شما دیگه نيست. مادرتون هم  -

 برگشته.

 

ها ها و بودنخواد ربط این نسبتذهنم انگار از عمد نمی

ه. دكتر شافع متوجه سردرگميم ها رو درك كنو نبودن

توجهم رو ميشه و آروم با گذاشتن دستش روی بازوم 

كنه. وقتی من رو متوجه خودش معطوف خودش می

 كنه:بينه دوباره با تاكيد تكرار میمی

 

 من به خاطر شاهرخ اینجا بودم. -

 

 شناسه....چقدر خوشبخته كسی كه دليل بودنش رو می
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های منتهی به طبقه ن پلهاز كنارم رد شده و حاال بي

رو دیدم و ایينه، همونجایی كه برای اولين بار درنام پ

 هاش رو بسته بود نشناختمش...چون بال

 

 من نعيما رو از شما دارم. -

 

 كنه و ادامه ميدم.نگاهم می

 

 من برادرم رو از شما دارم. -

شما باعث شدید زنده شه، جون بگيره، 

 بخونه...ممنونم.
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ی كه این بار راحت لبخنده، لبخندجوابش فقط یه 

كنم كه با یبينمش. هنوز به جای خاليش نگاه ممی

 پرم.صدایی از جا می

 

 ما هم كه برگ چغندر! -

 

نشسته و نگاهم  دیار دم در زیرشيروونی و روی پله

 افتم.گيرش به خنده میكنه. از چهره شاكی و بهونهمی

 

 كنی؟تو اون باال چيكار می -

 

 كنه.یرون اشاره مبا سر به بي
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نعيما گفته بود شب بيام یكی از كارهاش رو گوش  -

م. تا فردا صبح باید تحویلش بده. استرس بد

 داشت.

 

 ندازه.با شيطنت ابرو باال می

 

 از قبل به درناش قول داده بود. -

 

 ترین لبخندمه.لبخند سومم عميق

 

 چه استرس و قول خوبی! -

 

 سرش رو به تایيد تكون ميده.
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ت چشم دیدنم رو نداره. من هم تا وقتی ها ننمنته -

 اومدم اینجا قایم شدم.داداشت سير نشده ازش 

 

 خندم.این بار می

 

 جای دیگه نبود توش قایم شی؟ -

 

 از جا بلند ميشه.

 

 باحاله آخه...دیدیش كه. -

 

 كشم.دوئه و سرك میكنجكاوی زیر پوستم می
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 كنيم.خيلی وقت پيش...زیاد ازش استفاده نمی -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفتاد_و_صد#

 

باقيمونده رو باال ميره و وارد اتاق ميشه، توی چند پله 

ای به معنی بيا ایسته و بهم اشارهچهارچوب در می

گيرم و با حالت دو از زنه. دستم رو به نرده میداخل می

 ها باال ميرم.پله
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ز، بوی با ورود به اتاق چوبی زیرشيروونی قبل از هر چي

اه خودآگزنه باعث ميشه ناچوبی كه زیر بينيم می

 هام رو ببندم و نفس عميقی بكشم.چشم

 بنده و سمت كتابخونهدیار در رو پشت سرم می

شينه و مشغول كوچيک كنج اتاق ميره، روی زمين می

ترین ردیف ميشه. به شومينه های پایينبررسی كتاب

ز اون انگار كنم و غير اكوچيک و خاموش نگاه می

گی داره. این ها از یادم رفته و برام تازی قسمتهمه

كنه كه بدون نگاه كردن بهم رو حتی دیار هم حس می

 ميگه:

 

 چقد تباهی!! -

 

 چرخم.مقدمه سمتش میمتعجب از این اظهار نظر بی
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 با منی؟! -

 

ها شده كه با یه مكث شدیدا غرق متن یكی از كتاب

 ابم رو ميده.ای جوطوالنی و چند ثانيه

 

عد آدم یه همچين بهشتی باالی سرش باشه ب -

 نبينتش تباهه دیگه.

 

تونم بيشتر از این جوابی برای حرفش ندارم و فقط می

به تباهيم دامن نزنم و بيشتر این اتاق رو وارسی كنم. 

یه گوشه اتاق یه تخت دونفره قدیمی و چوبی به 

ی من چشمم مياد و سمت دیگه یه كاناپه بزرگ و عسل
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كشونه. بجز این دو قلم، رو سمت خودش می

ای كه دیار رو سرگرم كرده، یه قاليچه نهكتابخو

دستبافت روی زمين و یه صندلی راكی، اتاق از هر چيز 

ای خاليه، اما این خالی بودن هيچی از دلنوازی دیگه

كشم كنه. روی كاناپه دراز میاین چهاردیواری كم نمی

سقف تعبيه شده به آسمون  ای كه رویو از پنجره

 و ميگم:زنم ستاره بارون شب زل می

 

 مادرت داره از اینجا ميره. -

 

 گيرم و ادامه ميدم.جوابی نمی

 

 رفت.من تو رو بهش مدیونم. كاش از اینجا نمی -
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 همونجور كه پشتش به منه به حرف مياد.

 

ماها آدميم نه درخت. نباید جایی كه خوش نيستيم  -

 بمونيم.

 

 كنيم ریشه نداریم؟ ر كارییعنی ه -

 

 

 دلشونه نه پاهاشون.ها توی ریشه آدم -

 

كنم و ذارم، به آسمون نگاه میدستم رو روی قلبم می

 چكه.اشكی از گوشه چشمم می
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 ست! نكنه خشک بشه!ی من خيلی خستهریشه -

 

از جا بلند ميشه و همونطور كه یه كتاب كوچيک توی 

شينه و زانو می دستشه سمتم مياد و روی زمين چهار

 كنه:شروع به خوندن می

 

 زیز من!))ع-

 شود.زندگی بدون روزهای بد نمی

 بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم.

های پایيزی، باور كن كه اما روزهای بد، همچون برگ

 ریزند شتابان فرو می

 شكنند! و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ماند.برجای میو درخت استوار و مقاوم 

 عزیز من! 

شک در تداوم بخشيدن به مفهوم های پایيزی بی برگ

درخت و مفهوم بخشيدن به تداوم درخت، سهمی از 

 یاد نرفتنی دارند...  

 

 "چهل نامه كوتاه به همسرم"

 (("ابراهيمی_نادر"

 

 

 ندازه.بنده و شونه باال میكتاب رو می

 

 خالصه تو هم یه روز بهار ميشی. -
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 تر نگاهش كنم.چرخم تا راحتو میپهلبه 

 

 بهار شدی؟تو كی  -

 

 ندازه.خارونه و شونه باال میسرش رو می

 

 من چهارفصلم قشنگه. -

 

 خندم و ميگم:می

 

 یعنی االن من زشتم؟! -
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مونه، یه لبخند گنگ كنج لبش نگاهش روم خيره می

 شينه و ميگه:می

 

 یه آرزو كن. -

 

 كنم.متعجب اخم می

 

 چی؟! -

 

 نه.كمی تكرار

 

 ت افتاده.یه آرزو كن. مژه -
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 كنم.زده نگاهش میهيجان

 

 وای...حاال چی بگم!!! -

 

 یه چی بگو قشنگ باشه. -

 

 

های معصومش نگاه چند لحظه به صورت ساده و چشم

هام رو بندم. چشمهام رو میكنم و بعد محكم چشممی

م رو ترین ترس این لحظهبندم و توی آرزوم بزرگمی

 كنم و زمزمههام رو باز میم. آروم چشمزنپس می

 كنم.می
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 آرزو كردم. -

 

هاش حاال اون هم مثل یه پسر بچه از هيجان چشم

 زنه.دودو می

 

 زیر كدوم چشمت افتاده؟ -

 

م رو باال ميارم و سمت چشم مردد انگشت اشاره

گيره و انگشتم برم كه دستم رو توی هوا میراستم می

 كشه.رو زیر چشم چپم می

 و ميگم:كنم مژه چسبيده به سرانگشتم نگاه می هب

 

 نزدیک بود ببازما! -
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كنه تا توی مسير دیدم قرار سرش رو كمی خم می

 پرسه:بگيره و با كنجكاوی می

 

 حاال چی آرزو كردی؟ -

 

 گيرم و با صدای آرومی ميگم:لبم رو گاز می

 

 آرزو كردم رفتنت رو نبينم. -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هفتاد_و_صد#
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مونه و من فقط چشم هام میچشمزده خيره حيرت

 كشم.بندم و دوباره رو به باال دراز میمی

 

خونی برم خواب م درنا! یه چيزی میخيلی خسته -

زمستونی؟ قول ميدم بيدار كه شدم كم كم بهار 

 شم.

 

ش بعد از چند ثانيه به گوشم صدای خش افتاده

 رسه.می

 

 چایی اینجا!می -
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 سرم رو به طرفين تكون ميدم.

 

 خونی؟نه خوبه! می -

 

كنم و با حس حركت كاناپه گوشه چشمم رو باز می

بينم كه پاهاش رو دراز كرده، سرش رو به كاناپه می

 كنه.تكيه داده و حاال اون هم به آسمون نگاه می

كنه چشم با بلند شدن ملودی كه آروم زمزمه می

ای ميشم كه بار اول ترانهبندم و غرق كلمه به كلمه می

 ست...شنوم اما خيلی تازهمی نيست

كنی سوخته و مثل اولين جوونه درختی كه فكر می

 خشک شده...
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 ی منی سر خوردهبی سر و سامان تو شد شانه"

 ی منمردهی دلرنگ بزن بر لب این خنده

 

 ساكت تنهایی من حرف بزن با شب من

 ب منشور تماشایی من شعر بخوان با ل

 

 دلخواه منیبغض منی آه منی حسرت 

 دوری و دلتنگ توام زخمی و همراه منی

 

 من غم پنهان توام حال پریشان توام

 پلک بزن تا بپرم مستی چشمان توام

 

 جان من و جان من فقط تو هستی
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 قرار بی زمان من فقط تو هستی

 شروع ناگهان من فقط تو هستی

 

 ی منی عذاب من نهدليل گریه

 منی جواب من نه شنيدن پر از 

 وی دیگر منی نقاب من نهتو ر

 

 نفسیهمنيست در اقليم كسی این همه بی

 همگان منتظرم تا تو به دادم برسیبی

 

 انگيز توام حوصله كن ابر مراعصر غم

 عاشق یكریز توام معجزه كن صبر مرا
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 بند زده پای مرا گيسوی زنجيری تو

 ی دلگيری توكشدم لحظهكشدم میمی

 

 هستیجان من و جان من فقط تو 

 زمان من فقط تو هستیقرار بی

 شروع ناگهان من فقط تو هستی

 

 ی منی عذاب من نهدليل گریه

 پر از شنيدن منی جواب من نه

 "تو روی دیگر منی نقاب من نه

 

 یا حق

 درنا _آوای#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_هفتاد_و_صد#

 

برگشته...زندگی ن االن دومين ماهيه كه بابا رفته و ماما

 هميشه یه پازل ناتمومه.

یه طرف من و طرف دیگه نعيما سرمون رو روی پای 

زیر لب یكی از  مامان گذاشتيم و اون به رسم هميشه

كنه و من عطر اون سيگار های درنا رو زمزمه میآهنگ

تر پيچه و لبخندم عميقارزون قيمت توی ذهنم می

 ميشه.

كشه تی به سر نعيما میدسزمزمه مامان تموم ميشه و 

 پرسه:و می
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من بالخره متوجه نشدم شماها چطور درنا رو پيدا  -

 كردید؟!

 

بندم تا از نگاهم چيزی نخونه و با هام رو میچشم

 زنم.آسودگی لبخند می

 

 من هم گفتم كه، اون ما رو پيدا كرد. -

 

كه مثل هميشه از این بحث دور شيم نيم و برای این

 ریزم.نعيما رو بهم می ایخيز ميشم و موه

 

 مهم اینه كه ایشون خيلی خوش به حالشون شده. -
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 زنه.مامان با مالیمت و خنده دستم رو كنار می

 

دونستم یه روز به همچين با اون همه استعداد می -

 رسه.جایی می

 

نعيما كيفور از حضور و تعریف مامان سرش رو به 

 ام مياد.ابرویی برچرخونه و با ادا چشم و سمتم می

 خندم و ادایی براش در ميارم.می

 

 لطفا اسم درنا رو هم فراموش نكنيم. -
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نعيما كه هنوز هم موفقيت و دیده شدن آلبومش براش 

باورنكردنيه، برای بار هزارم سوالی كه از اولين روز 

 كنه.انتشار آلبوم ازش شنيدم رو تكرار می

 

دیدتش و واقعا چطور ميشه یه نفر كه هيچكس ن -

دونه انقدر پرطرفدار و معتبر باشه میيچی ازش نه

 كه حتی اسمش اینطور معجزه كنه؟!

 

ای این اعتماد به نفس مامان كه دوست نداره لحظه

دار شه با  بينه خدشهخواستنی كه جدیدا از نعيما می

 تاكيد توضيح ميده.
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نعيماجان تو چرا مدام همه موفقيت كارت رو به  -

كنی استعداد  خوای قبولدی؟! نمیدرنا نسبت مي

 خودته كه انقدر خواهان داره؟!

 

 كنه و جواب ميده:نعيما به مامان نگاه می

 

نه! اما نميشه منكر شد كه اسم درنا هم كار رو بولد  -

هایی كه اهل فن كرد. چه بين عامه مردم چه اون

 بودن.

 

 بوسم.شم و صورتش رو میبه سمتش خم می
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كه . اون هم ود درناستترینشون خاهل فن -

كنه. پس شک همينطوری با كسی همكاری نمی

 نكن یه چيز خيلی پررنگ و مهم توی تو دیده.

 

ای بهم ميده و رخوت هاش انرژی تازهدیدن برق چشم

زنه. از جا بلند این ظهر تابستونی رو از تنم پس می

 پرسه:ميشم كه مامان می

 

 كجا؟! -

 

 كنم.میبه ساعت دیواری اشاره 

 

 ید آموزشگاه باشم.دیگه بادوساعت  -
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كنم اما هنوز نرسيده بهشون ها حركت میو سمت پله

صدای زنگ گوشيم كه كنار مامان و نعيما جا مونده 

تونم با نگاه كنه تا عقبگرد كنم. ندیده میمجبورم می

جدی و شاكی مامان تصور كنم كه اسم و عكس كی 

 يد!روی صفحه افتاده؛ و خودشه! حم

م و با نهایت سرعت گوشی دزدمامان مینگاهم رو از 

كنم و دارم. دوباره سمت اتاق حركت میرو برمی

بينم ها موقعيت رو اونطور مناسب میباالخره بين پله

 كه بتونم جواب بدم.

 

 سالم! -

 

 ندازه.ش دلشوره به جونم میصدای گرفته
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 سالم دختر قشنگم، خوبی؟ -

 

 ميدم. گوشی رو توی دستم فشار

 

 تو انگار اصال خوب نيستی!بم. اما من كه خو -

 

 شنوم.صدا فوت كنه رو میكنه بینفسی كه سعی می

 

 نه خوبم. خوب ميشم. -

 

هام حواس مشغول وارسی لباسوارد اتاق ميشم و بی

 توی كمدم ميشم.
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فكرشم نكن االن با این لحن و صدات خيالم یه  -

خبری خوشم نمياد بیدرصد راحت شده باشه. از 

 یه بگو بهم، حتی اگه بده.حميد. خبر

 

كشم و روی تخت پرتاب شال و مانتویی بيرون می

 كنم.می

 كنه و بعد آروم ميگه:چند لحظه سكوت می

 

 امروز احتياج دارم ببينمت. -
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بين همه نگرانی كه توی تنم رخنه كرده این احتياجش 

لبخندی  صدابه دیدنش مثل یه پر سفيد آروم و بی

 كنه.مهمونم می

 ن سرانگشتی زمان جواب ميدم:تخمي با یه

 

ميام اما باید من رو برسونی آموزشگاه وگرنه دیرم  -

 ميشه.

 

 قيد و شرطمه.آسودگی توی صداش دلخوشی بی

 

 خوای االن هم بيام دنبالت؟می -
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هام كه روی تخت با وسواس نگاه ناراضی به انتخاب

دوباره توی كمد مشغول جستجو ندازم و افتادن می

 ميشم.

 

نه اصال! اینطوری نصف وقت رو همش توی  هن -

 راهيم. من تا نيم ساعت دیگه اونجام.

 

 باشه عزیزم من منتظرتم. -

 

 

 بينمت!می -
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های انتخابی زنم و لباسای روی گوشی میبوسه

بندم. با دیدن زنم و در كمد رو میجدیدم رو بغل می

پرم و چهارچوب در تكيه زده از جا میمامان كه به 

ذارم. حرف نگاهم رو خونده كه روی قلبم می دستم رو

 شينه ميگه:مونطور كه مياد و روی صندلی میه

 

 در رو نبسته بودی اومدم. -

 

 زنم.كنم چيزی به روم نيارم و لبخند میسعی می

 

 اشكالی نداره. -
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ه اما انگار مامان كامال از در صراحت وارد شده ك

 پرسه:می

 

 ش بدی؟خوای ادامهتا كی می -

 

كشی ندارم ونم منظورش چيه و فرصتی برای وقتدمی

 شينم.پس كنار صندليش روی پا می

 

 خوام تمومش كنم مامان!نمی -

 

هنوز هم با این جوابم كنار نيومده كه با حرص نگاهش 

ذارم و با گيره. دستم رو روی دستش میرو ازم می

 پرسم:مالیمت می
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 خوای باهاش حرف بزنی؟! یه بار فرصتچرا نمی -

 هاش بشين اون وقت شاید...بده و پای حرف

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_هفتاد_و_صد#

 

 كشه و از جا بلند ميشه.دستش رو از دستم بيرون می

 

 االن اصال زمان مناسبی نيست واسه اینجور كارها. -

 

 ایستم.میمن هم بلند ميشم و رو به روش 
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مراسم  اگه به خاطر بابا ميگی، خيلی وقته از -

! همه چيز برگشته آخرش هم گذشته. یه نگاه بنداز

 به روال سابقش، این یه مورد چرا استثناست؟!

 

زنه به ذاره و زل میهام میدستش رو روی شونه

 هام.چشم

 

نورا تو واقعا متوجه این تفاوت سنی فاحش  -

درك كنی بيست سال  خواینيستی؟! واقعا نمی

ول جوونيته. فاصله چقدر عميقه؟! تو تازه ا

، فقط باید تونی با اون جوونيت رو شریک بشینمی

 سركوبش كنی...
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 گيرم و با كالفگی ميگم:ازش فاصله می

 

مامان تو واقعا فكر كردی من این همه مدت به  -

ها فكر نكردم؟! سبک سنگين نكردم و با این

 خودم كنار نيومدم؟!

ها فكر اصال من هيچی، یعنی حميد به این تفاوت

رده؟ به نظرت اگه انقدری كه تو ميگی همه چيز نك

 داد چيزی شروع شه؟نی بود اون اصال اجازه مینشد

 

با تاسف دستش رو توی هوا تكون ميده و سمت پنجره 

 ميره.
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اون مرد گنده هم معلوم نيست چی توی فكرش  -

 ه انداخته!ای راگذره كه همچين معركهمی

 

بگه چی خب با این مرد گنده حرف بزن كه بهت  -

 گذره.توی فكرش می

 

 

حرف زدن با حميد انگار آخرین كاریه كه مادرم دوست 

 چرخه.داره انجام بده پس دوباره سمت من می

 

های اون هيچی، تو خودت نشستی با اصال حرف -

 خودت فكر كنی كه آخه اون باید چی تو رو بخواد؟
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حرفش برام شبيه پرت شدن از ارتفاع، اونقدر 

خوام خودم رو قانع كنم وحشتناكه كه می باورنكردنی و

 درست نشنيدم.

 

 چی؟! منظورت چيه؟ -

 

بهم نزدیک ميشه و با دلسوزی دستش رو روی صورتم 

 ذاره.می

 

دختر ساده من! آره خب، تو جوونی...قشنگی! اما  -

ا حاال فكر دیگه چی داری كه اون تو رو بخواد؟ ت

كردی چقدر سطح سواد و لِوِل كاری این آدم 

الست؟ تو واقعا از لحاظ اجتماعی باهاش هيچ با

 ی.هماهنگی ندار
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 گيره.م میاز شدت بهت خنده

 

 كوبی؟ واقعا االن داری اینجوری من رو می -

 

 حاال با هر دو تا دستش صورتم رو قاب گرفته.

 

كنم كه همه كوبمت، اما دارم چشمت رو باز مینمی -

 جوانب رو بسنجی!

شما ازدواج هم كردید، چه ها یه طرف، گيرم اصال این

ضمينيه كه واقعا همين تفاوت سنيتون، دیدگاهتون، ت

تفریحاتتون باعث نشه تو احساس كمبود كنی و خدای 
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دلت یه  خوایش وببينی نمی نكرده به خودت بيای و

 تر نخواد...مرد جوون

 

ت نميارم و با یه قدم بلند ازش دور این بار دیگه طاق

 ميشم.

 

! چرا انقدر به كرسی قعا كه مامانواقعا كه! وا -

نشوندن حرفت برات مهمه كه حاضری به 

 خاطرش اینطور بچه خودت رو كوچيک كنی.

 

خوام چيكار كنم. دونم میچرخم و نمیدور خودم می

توی یه تصميم آنی و برای اینكه بغضم رسوایی به بار 

 ایستم.ه سمت در ميرم و كنارش مینيار
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 الن هم كلی دیرم شده.من باید حاضر شم تا ا -

 

 كنه.تلخ ميشه و حق به جانب نگاهم می

 

 این كارت یعنی مامان ساكت شو! -

 

بندم و حتی رغبت ندارم هام رو میبا غضب چشم

 نگاهش كنم.

 

این كارم یعنی همون كه گفتم! یعنی دیرم شده  -

 مامان.
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اتاق كه بيرون ميره بدون حتی یه لحظه تاخير در رو از 

هام ميرم و كسی سبندم، سمت لباپشت سرش می

 خونه:انگار توی گوشم می

 

 "چرا باید كسی تو رو بخواد؟! "

 

دستم رو تند تند تكون ميدم، اما حتی صدا و حركت 

دستبندهای رنگی هندیم هم مثل قبل لبخند روی لبم 

 خونه:سی انگار توی گوشم مینشونه در عوض كنمی

 

 "چرا باید كسی تو رو بخواد؟! "
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های رنگيم توی آینه به تيپ آزاد و تابستونيم و جوراب 

های خاص و كنم و فكرم ميره سمت تيپنگاه می

هاش و كسی وار شایلی و صدای تق تق پاشنهخانم

 خونه:انگار توی گوشم می

 

 "چرا باید كسی تو رو بخواد؟!"

 

شينم و كيف كوچيک لوازم آینه روی زمين می جلوی

حدود به چهار یا پنج تا وسيله آرایشم كه نهایتا م

هر خواستنی و شيک كنم. یاد ظاابتدایيه رو باز می

 خونه:افتم و كسی انگار توی گوشم میشيرین می

 

 "چرا باید كسی تو رو بخواد؟!"
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از  های لرزون از بغضم رو با تنها رژم جال ميدم ولب

افته و یادم مياد توی آینه چشمم به كتابخونه خودم می

چطور توی هر بحث و جمعی همه توجه و  نيال

كشونه و كسی انگار ها رو سمت خودش میتحسين

 خونه:توی گوشم می

 

 "چرا باید كسی تو رو بخواد؟! "

 

باالخره اشک، مثل یه مهمون ناخونده خطی از ریملی 

ندازه و من روی صورتم میكه هنوز خشک نشده رو 

م و فرار بهم ریخته و عصبی از جلوی آینه بلند ميش

 كنم...كنم...از خودم فرار میمی
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_هفتاد_و_صد#

 

هام كنه، همين كه چشمهمين كه در رو برام باز می

داشتنش رو یه بار دیگه به قلبم یادآور ميشه یهو تمام 

ترسن و یه جوری قایم ميشن كه فكر میهام غم

 نكنن...كنم تا ابد هوس پيدا شدن می

دونم باید قبل و می  ميشم واردشينه، لبخند به لبم می

هام رو با نوك از هر چيز چيكار كنم. كنار در جوراب

انگشت در ميارم و سمت سرویس بهداشتی كه درش 

ویس هام از سررو باز كرده ميرم. با شستن دست

بينمش كه با حوله از اتاق بيرون مياد بيرون ميام و می

 پرسه:تاكيد میبا  و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چهل و پنج ثانيه كامل؟! -

 

 گيرم و جواب ميدم:های خيسم رو باال میدست

 

 چهل و پنج ثانيه كامل سابيدمشون. -

 

گيره و حين خشک كردنشون پيشونيم هام رو میدست

 بوسه.تر از هميشه میرو طوالنی

 

 وش اومدی.خ -

 

 كشم و با نگرانی ميگم:هاش میدستم رو روی چشم
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 ای تو!!خستهچقدر  -

 

 بوسه جواب ميده:كف دستم رو می

 

تو كه اومدی خستگيم در ميره. بشين برات یه  -

 نوشيدنی خنک بيارم.

 

شينم و وقتی داره سمت آشپزخونه ميره روی كاناپه می

 با خنده ميگم:

 

 نوشيدنيت الكليه!نكنه دكتر!  -
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 پرسه:می كنه وگرده، با اخم نگاهم میبر می

 

 !الكل دادم؟ من كی به تو -

 

 م بيشتر ميشه.خنده

 

هام  مست و پاتيل واال هر بار از اینجا ميرم دست -

 كنی!ميشن بس كه الكل بارونشون می

 

 ميگه: كنه وتنگ می یه چشمش رو

 

 حاال هوس كردی شبيه دستات شی؟ -
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 كم رهاتر لم ميدم.یه ندازم وم رو روی هم میپاها

 

ها كه دختره ميره خونه مفيلخير جناب! گفتم مثل این _

ردی بعد مرده قایمكی بهش الكل ميده تا به یه م

 مقاصدش برسه شاید بشه!

 

زنه، سر تكون ميده و یه جور با صدای بلند قهقهه می

 كنه كه دلم ميره.خواستنی و جذاب نگاهم می

 

دختر جون من واسه رسيدن به مقاصدم به الكل  -

 نياز ندارم. خودم بلدم مستت كنم.
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زنه و تنها ماهيچه پرتحرك بدنمه، قلبم تند تند می

چون انگار بدجوری بقيه تنم با حرفش و اون مدل صدا 

 حس شده...نگاه خاصش بیو

 

ی سفيدش شبيه یه قطره رنگم، جوری كه توی خونه

ترسم به چيزی دست بزنم! بالتكليف و منتظر میحتی 

ا دارم و با وسواس مشغول تشالم رو از سرم برمی

گرده، روی كردنش ميشم كه با یه ليوان شربت برمی

 كنه.شينه و دستش رو روی پشتی دراز میمبل می

 

 بيا اینجا ببينمت. -

 

شينم. دستش رو با شوق سمتش ميرم و كنارش می

ندازه، من رو به خودش نزدیک هام میدور شونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش تكيه ميده و نفس عميقی كنه و سرم رو به شونهمی

گيرم و نگاهش نگرانی سرم رو باال میكشه. با می

 كنم.می

 

 خوای بگی چی شده حميد؟نمی -

 

 ذاره.هام میداره و روی لبليوان رو از روی ميز برمی

 

 كم بخور. هوا گرمه گرمازده نشی.اول این رو یه -

 

خنكی شربت مثل آب روی آتيش عطشم رو از بين 

از من  بره و كامم شيرین ميشه از اینكه حميد زودترمی

دونه به چی احتياج دارم. ليوان خالی رو بين می
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ه خنكيش استفاده دارم تا از ته موندهام نگه میدست

برم. كنم و سرم رو توی گودی گردن حميد فرو می

 ه و ميگه:كنآروم موهام رو نوازش می

 

 چرا انقد غصه داری؟ -

 

های آخر مامان رو پشت بندم تا حرفهام رو میچشم

 قایم كنم و ميگم:هام پلک

 

 نگرانم دیگه. تو هم كه نميگی چی شده. -

 

كنه و من رو بيشتر به خودش فشار ميده و سكوت می

 باالخره انگار كه تصميمش رو گرفته باشه ميگه:
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تونی االن جواب بدی، دارم. مینورا یه سوالی ازت  -

 تونی بهش فكر كنی و بعدا جواب بدی.می

 

 پرسم:جكاوانه میآب دهنم رو قورت ميدم و كن

 

 چه سوالی؟ -

 

گيره كنه و ازم فاصله میهاش رو از دورم باز میدست 

 پرسه:و رك و بدون معطلی می

 

ریزی كردم پيش نره، اگه اوضاع اونطور كه برنامه -

 حاضری از ایران بریم؟
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 كنم.متعجب و نگران نگاهش می

 

یعنی چی حميد؟! تو كه گفتی همه چيز داره درست  -

 ه!پيش مير

 

 كشه.تش میغمگين و كالفه دستی به صور

 

 همينطور هم بود اما... -

 

 ندازه.كشه و سرش رو با تاسف پایين میآه غليظی می
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یه سری چيزها با مرگ آدم هم پاك نميشن. تا  -

خوای دیگه آخر عمرت هم بگی پشيمونی یا نمی

ای نداره. داغيه اونجور باشی و زندگی كنی فایده

دونم با این هویت شونيت. نمیكه خورده به پي

 علی و فيک جدید اینجا چقد ميشه دووم آورد! ج

 

گردونم و دستم رو محكم روی ليوان رو روی ميز برمی

 ذارم.هام میچشم

 

 یعنی باید كال برگردی و بری؟ -

 

 سوالم رو با سوال حواب ميده.
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 حاضری با من بيای نورا؟ -

 

ين چيزی كه دارم و اولدستم روی از روی چشمم برمی

كاور آلبوم نعيما روی ميزه. به حميد نگاه به چشمم مياد 

 كنم و قاطعانه ميگم:می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_هفتاد_و_صد#

 

موضوع اومدن با تو نيست. موضوع اینه من آدم  -

رفتن از اینجا نيستم! من آدم دل كندن نيستم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م هم ميرم، اگه باهات بياحميد! تو بری من می

 ا بدون من!ميرم از غصه نعيممی

من دنيام خيلی كوچيكه، دلخوشيم اینه مثال یهو هوس 

نون بربری كنم و خرجش تا یه سركوچه رفتن باشه. یا 

دلخوشيم اینه غروب توی هياهوی تجریش بعد یه روز 

شلوغ و دیوونه یهو صدای اذان از امامزاده بشنوم و 

همون سفره حصير دلم آروم بگيره. یا دلم خوشه به 

هایی كه هرسال ميرم از شمال ظرف سفالی ها ورنگی

ها به چشم تو یا هزار نفر دیگه دونم اینگيرم. نمیمی

چطوریه...اما دنيای من همينقد كوچيكه و باهاش 

تونم تر نعيما! من نمیخوشم. بازم ميگم از همه مهم

 تنهاش بذارم.

 

 ه.شينش میلبخند كوچيكی روی صورت خسته
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 اون اوایل... فهممت. برای من هممی -

 

 ذارم.دستم رو روی دستش می

 

خوام این راه اوایل و اواخر نداره برای من! كال نمی -

 كنی؟رو شروع كنم...دركم می

 

 كشه و دوباره حبس آغوشش ميشم.دستم رو می

 

 كنم عزیزدلم.دركت می -
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 بندم كه انگار دوباره توی یهآسوده خاطر چشمم رو می

ه اینجا رسيدیم و با هراس لحظه یادم مياد از كجا ب

 كنم.نگاهش می

 

 یعنی تو باید بری؟!! -

 

 كنه.با شيطنت كم جونی نگاهم می

 

 دوست نداری برم؟ -

 

 كنم.با دلخوری نگاهش می
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دونی كه ازم معلومه كه نه! جوابش رو نمی -

 پرسی؟می

 

 پرسم:خنده كه مصرانه دوباره میآروم می

 

 اینجا؟!از  باید بریحميد تو  -

 

ش بهم این حس رو ميده های طوالنی و شمردهنفس

 كه عصبيه و شدیدا سعی داره خودش رو كنترل كنه.

 

تونم كنم اما نمینگران نباش. تمام تالشم رو می -

اونجور كه برنامه ریزی كرده بودیم ثابت اینجا 
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تونی بمونم. حداقل چند ماه از سال رو باید برم. می

 يای؟قضيه كنار ب با این

 

 ذارم.ش میكالفه و ناالن سرم رو روی شونه

 

 گفتی خب.ترسوندیم! از اول همين رو می -

 

 بوسه.سرم رو می

 

كه كال برم به نفعمه. اما اینطور هم ميشه یه این -

 جوری كنار اومد.

 

 با عذاب وجدان ميگم:
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 تونم...من رو ببخش...اما واقعا نمی -

 

 رخونه.چمیصورتم رو سمت خودش 

 

 كنيم.فهممت باشه؟ حلش میهيس! من می -

 

 كنم.با بغض نگاهش می

 

 مونی پيشم؟پس می -

 

 زنه.جز به جز صورتم رو با نگاهش رج می
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 از اولش هم اشتباه كردم كه نموندم. -

 

جواب كه از یک ساعت ترسناك و بی "چرا"از اون 

متنفرم و كنه پيش مثل موریانه داره ذره ذره خردم می

ی جوری كه هست، حتی شده چند دقيقهخوام هر یم

 كوتاه، ازش رها شم.

فعل خواسته شدن باید برای من باشه، حتی اگه 

 ترین عالم باشم!نخواستنی

كنه و با م رو با نگاه دنبال میاشک راه گرفته روی گونه

 كنم:كنه. دردم رو زمزمه مینگرانی پاكش می

 

 تت بدم.خوام از دسواقعا نمی -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

محبت توی آغوشش تابم ميده و روی پاش  اب

 چسبونه.نشونتم و پيشونيش رو به پيشونيم میمی

 

 ی دستت نيستم كه برم! توی قلبتم.من تو -

 م شی.مونی! قراره مامان بچهمونم! میمی

 

ت دكتر! حسودیم ميشه باز تهش رسيدیم به بچه -

 ها!

 

 توی بغلش فشارم ميده و ميگه:

 

 ه بدی!زود بهم یه بچباید  -
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هاش از این آفتاب تيز تابستونی هم هاش و بوسهنفس

 ی سوختن...ترن و من تشنهداغ

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هفتاد_و_صد#

 

 

ترین روزهای آموزشگاه امروز بود كنندهیكی از خسته

اصال خوب  كه خيال تموم شدن هم نداشت. كالسم

 خوب وونستم یه چيز ن حس بد كه نتپيش نرفت و ای

كرد، مفيد به شاگردها ارائه بدم بدجور اذیتم می
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مخصوصا وقتی كه غالمرضا یهو تصميم گرفت مهمون 

بازرس آموزش پرورش توی  كالس من بشه. دقيقا یاد

زمان مدرسه افتادم، البته خدا رو شكر جناب بازرس 

 دركش درست مثل حجب و حياش اینقد باالست كه

رم نيستم كالس رو د چندان روی فوقتی متوجه ش

توجه  خيلی نامحسوس با به بحث دست گرفت و

هام ازش اكثریت معطوفش شد و من فقط با چشم

كنم با اینكه به ها فكر میتشكر كردم. گاهی وقت

خاطر اعتقاداتش نميشه بغلش كرد، اما عمق محبتش 

اینقد هست كه با تمام وجود صداقت احساسش و 

ات زنده رو بشه ی تک تک موجودخيرخواهيش برا

بينم گاهی پا به پای صادق كه حس كرد! وقتی می

كنم خدا با كنه احساس میخدمه آموزشگاهه كار می

خواد یه تيكه از هایی مثل غالمرضا دلش میخلق آدم

هاش بفرسته. صادق خودش رو زمين واسه بقيه بنده
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ش دتر بره. نگاهمشغول نظافت آخر وقته سالنه تا زو

ن الغر و فرسوده این جوون دلم رو به درد كنم و بدمی

مياره. شایلی برام تعریف كرده كه غالمرضا از منجالب 

 خودش اینجا بهش كار داده و اعتياد نجاتش داده و

 حواسش بهش هست.

پشت سيستم  شایلی نشستم تا كاری كه ازم خواسته 

دای خداحافظی انجام بدم اما انقدر سستم كه ص رو

های ساعت آخر هم مياد و صادق هم های كالسبچه

كنه و ميره اما كار من تازه به نصف خداحافظی نی

 رسيده.

شينه، دیار وارد دفتر ميشه و با كالفگی روی مبل می

گيره و پاش رو با یه ریتم هاش میسرش رو بين دست

 كنم.آروم تكون ميده. با دلسوزی نگاهش می
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 شلوغه، نه؟ كالس جدید -

 

گيرم. از جا تغييری توی حالتش نميده و جوابی هم نمی

بندم كه تا جای ممكن صدای بلند ميشم و پنجره رو می

بيشتری وارد اتاق نشه. با كمتر شدن سر و صدا 

خوره، به پشتی صندلی تكيه ميده و باالخره تكونی می

ست سرش رو تكيه ميده هاش بستههمونطور كه چشم

طعم قهوه از  . دو تا شكالتكشهی عميق میهاو نفس

شينم. باالخره به روش میكشم و روبهكيفم بيرون می

 حرف مياد و با گالیه ميگه:

 

من از اول گفته بود دیگه پُر پُرش از پس پنج نفر  -

سر هر كالس بربيام. بعد االن ده تا وروره جادو 

 ریختن سرم!
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 ن ندارم.گيره اما حال خندیدم میاز غرغرش خنده

 

يش اومده دیگه! هی خورد خورد زیاد شدن. ه پدیگ -

خود شایلی هم خيلی حرص خورد! فقط یه 

 كالسه...تحمل كن.

 

مقدمه كنه و بیكنه، نگاهم میگوشه چشمش رو باز می

 ميگه:

 

 تو چته؟ -

 

 كنم.سرم رو تكون ميدم و با نگرانی نگاهش می
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 كنن؟هيچی...خيلی اذیتت می -

 

شگيش از پایين تا هاش رو با همون ژست هميدست

كشه و در حالی كه نگاهش روی یه تش میباالی صور

 زنه ميگه:نقطه نامعلوم دو دو می

 

ان دیگه...دختر نوجوونه و وزه بابا بچه -

 كشم.بازیش...منتها من شلوغی رو نمی

 

 كنم.زنم و با دقت نگاهش میدستم رو زیر چونه می

 

 درنا رو از همه قایم كردی؟ واسه همينه كه -
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 زنه.هام زل میشينه و مستقيم به چشمكمی صاف می

 

 درنا چيه؟ -

 

منظور سوالش رو متوجه نميشم و متعجب نگاهش 

 كنم.می

 

 یعنی چی؟ -

 

 كنه.دوباره تكرار می
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درنا! ميگم درنایی كه ميگی قایمش كردم چيه؟  -

 كارش چيه؟

 

نميشم. با احتياط به در بيشتر از قبل متوجه منظورش 

 م:زنم، صدام رو كمی پایين ميارم و ميگدفتر زل می

 

خب...درنا تویی دیگه...اسم هنری توئه. شعر  -

 سازی.ميگی، آهنگ می

 

 پرسه:دوباره تكيه ميده و این بار می

 

خب؟ االن اگه كسی من رو نشناسه و نبينه،  -

 تونم این كارهایی كه ميگی رو بكنم؟نمی
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 يدم.ترین جواب رو مندازم و بدیهیال میشونه با

 

 تونی!می -

 

 زنه.بشكن كوتاهی می

 

تموم شد! یه كاری بلدم، یه گوشه ز غوغای جهان  -

گذرونم، واسه فارغ نشستم باهاش زندگيم رو می

 كنم...خودم صفا می

 

با صدای بوق پی در پی كه از كوچه مياد چند لحظه 

همونطور كه یه دستش رو بنده و هاش رو میچشم
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گی نفسش رو آزاد ذاره با خستروی گوشش می

با باز كردن  كنم كهكنه. با غم نگاهش میمی

 ندازه.گيره و ابرو باال میهاش مچم رو میچشم

 

 اونجور نگاه نكن منو. -

 

 چرخونم كه ادامه ميده.با شرم چشمم رو می

 

خالصه همين...صدای همون سازها واسه من  -

ها بسه...كف و سوت و جيغ و ایشاال ماشاالی آدم

 ندازتم.كار میفقط از 

 

 با تحسين سر تكون ميدم.
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 ممنون از توضيحات! مفيد و مختصر. -

 

 گيرم.هام رو سمتش مییكی از شكالت

 

 رسی خونه ضعف نكنی.بيا این رو بخور فعال تا می -

 

كنه و عقب چند لحظه با دقت به شكالت نگاه می

 .كشهمی

 

 كافئين خوب نيست برام. -
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شه و این بار سيامک وارد در دفتر یه بار دیگه باز مي

 شه.مي

 

 اینجایيد شماها؟ -

 نورا چرا هنوز نرفتی خونه؟

 

 كنم و با خستگی لم ميدم.به سيستم اشاره می

 

 هنوز نصفش مونده. تمومش كنم ميرم. -

 

با همون آسودگی هميشگيش وسایلش رو توی كيفش 

 گه:ميذاره و مي
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 سخت نگير بذارش واسه فردا. -

 

 درنا _آوای#

 لخانی ای_زینب#

 هفت_و_هفتاد_و_صد#

 

نميشه. شایلی باید دیروز تمومشون ميكرد یادش  -

 رفته بود طفلک. قول دادم امشب تمومش كنم.

 

 همونطور كه با كيفش مشغوله سری تكون ميده.

 

 این دختر هم بدجور سر به هوا شده. -
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خواد بپرسم یعنی كنم و دلم مینگاهش میبا دلخوری 

واسی و آشفتگی شایلی خود حدونی دليل این بینمی

ه، ترسش از فهمی آدمی كه سر به هوا شدتویی؟! نمی

رسوا  هاش بچكه واینه كه اگه سرش پایين بياد اشک

 شه!

كنم كه اما حرفم رو قورت ميدم پشت چشمی نازك می

 ر قفل ميشه.گر دیانگاهم توی نگاه مالمت

 كنه.سيامک باالخره نگاهم می

 

 مونی دیگه؟خوای بیعنی حتما می -

 

سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم كه دسته كليد 

 گيره.آموزشگاه رو سمتم می
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پس این دستت باشه. كارت هم طول كشيد پا  -

نشی همينجور دنبال تاكسی و اتوبوس بدویی! 

 آژانس بگير.

 

زنم كه اون هم با بخند میبه نگرانی پر از مهرش ل

ره و آروم لپم رو ذالبخند و دسته كليد رو توی دستم می

 پرسه:كنه و میكشه. بعد به دیار نگاه میمی

 

 تو هستی دیارجان؟ -

 

 كنه و جواب ميده:دیار چند لحظه عميق نگاهم می
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 رسونمش.مونم میمن هستم. می -

 

كنه و ميره. میتری خداحافظی سيامک با خيال راحت

چند ثانيه سكوت ميشه و با صدای بسته شدن در 

 پرسه:تر از قبل میماصلی دیار مصم

 

 تو چته؟ -

 

 گردم پشت سيستم.از جا بلند ميشم و برمی

 

ها. تو ام...ببين كارم هم ممكنه طول بكشهخسته -

 خوای برو، معطل نمون.می
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كنه و بدون هاش رو ستون ميز میسمتم مياد، دست

 كنه:ترین تغييری توی لحنش تكرار میكوچک

 

 تو چته؟ -

 

فشار هام رو روی هم دندونكنم، كالفه نگاهش می

 كنم.ميدم و من هم تكرار می

 

 ام!خسته -

 ام دیار!!خسته

 

ای خوره اما  سریع به خودش مياد و اشارهكمی جا می

 زنه.می
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 ات بخوره.پاشو بریم تراس یه هوایی به كله -

 

زنم و مشغول تایپ صفحه لپتاپ زل میمصمم به 

 ميشم.

 

 كنم. نميشه...این رو باید سریع تموم -

 

 كنه.دست به كمر نگاهم می

 

 گمت پاشو!می -
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كنم این بار فقط با حركت سرم مخالفتم رو اعالم می

بنده. دستم كه توی یه حركت غير منتطره لپتاپ رو می

لپتاپ هام كمی بين كشم اما نوك انگشترو پس می

 كنم.مونن و با حيرت و ترس نگاهش میمی

 

 كنی؟! دستم!!چيكار می -

 

 بچه لجباز سرش رو تكون ميده.ه پسرمثل ی

 

 حقته! وَخی! -

 

و مجال اعتراض و امتناع بيشتر بهم نميده، مچم رو 

گيره و وقتی به خودم ميام وسط تراس ایستادیم و می
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روی ميز اون داره سيگارش رو با كبریت جا مونده 

زنه. به ته سيگارهای به جا مونده از آنتراكت آتيش می

كنم و انگار خودم هم ری نگاه میها توی زیرسيگابچه

به ته رسيدم كه رمقی برای مقاومت ندارم و پشت 

 شينم.ی از ميزهای چوبی مییك

دیار خيره به افق به ميز تكيه زده و با آرامش سيگارش 

كشم و رو نفس می كنه. عطر سيگارشرو دود می

 كنم.دودگرفتگی خودم رو باور می

 

 !االن آوردیم اینجا كه چی بشه؟ -

 

زنه و بدون نگاه كردن بهم جواب پكی به سيگارش می

 ميده:
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 كه بگی چته! -

 

 كشم.كالفه پوف می

 

خوام زودتر كارم رو تموم ام! میگفتم كه خسته -

 كنم برم خونه!

 

چرخه و رك سمتم میانگار از مقاومتم عصبی شده كه 

 پرسه:می

 

 كنه؟اذیتت می -

 

 كنه؟ كی اذیتم می -
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 ندازه.و باال میحوصلگی ابربا بی

 

دكی! دیدم امروز با اون اومدی دمغ بودی. اذیتت  -

 كنه؟می

 

آخرین پيامی كه یک ساعت پيش از حميد گرفتم رو 

 زنم.گيرم و یه پوزخند مصنوعی میفاكتور می

 

 جوك ميگی؟! -

 

 كنه؟اذیتت میپس كی  -
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 د حرف بزن ببينم چته!

 

 وبم.كو پياپی روی ميز میهام رو با حرص كف دست

 

 چی بگم! من چی بگم! از كجاش بگم؟! -

 

هام به ميز هام دردناك ميشن و از ضربهكف دست

هام راه خودشون شكنه و اشکهام میانگار سد چشم

ف كنن. مشتم باز شده و حاال كرو روی صورتم پيدا می

 هام سرخ و داغ و دردناكن.دست

شينه و ترسيده نگاهم دیار با دستپاچگی كنارم می

 كنه.می
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 زبونم مو درآورد بس كه گفتم زبون وا كن! -

 

 زنم.هق هق می

 

هام نگاه كرد گفت چرا حميد باید مامانم توی چشم -

 تو رو بخواد...

دونی درد بيشترش كجا بود؟ اونجایی كه ولی می

 واسه سوالش پيدا نكردم...جوابی 

كه جوابش دونی تير خالص چی بود؟! ایناما باز هم می

 بهم رسيد!! كم پيشیه
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جوری با جدیت به دهنم زل زده كه مشخصه شدیدا 

هام رو حالجی كنه اما سعی داره تمركز كنه و حرف

وقتی باالخره ساكت ميشم و منتظر بهش خيره ميشم 

 با درموندگی به حرف مياد.

 

هات رو! جواب فهمم حرفباز یه جور بافتی نمی -

 چی چطوری بهت رسيد؟

 

دم ذارم تا كمی به خومیهام دستم رو روی چشم

مسلط شم و بعد همزمان كه توی گوشيم مشغول 

 كنكاشم ميگم:
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های مامانم رو برای حميد من هيچكدوم از حرف -

تعریف نكردم. اما اون خودش جواب سوال مامانم 

 ف دستم.رو گذاشت ك

 

و گوشی رو  سمتش روی ميز سر ميدم. با دقت 

 مياره.مشغول خوندن ميشه و بعد سرش رو باال 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_هفتاد_و_صد#

 

خب االن چيه؟ گفته فردا كه قرار دارید ميرید دَدَر  -

وقت دكتر هم گرفته واست واسه چكاپ...این 
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به خودت  خوبه كه...تو الجونی باید حواست

 باشه...

 

 كنم.هام رو پاك میبا كالفگی اشک

 

كه توش منظورش یه چكاپ ساده نيست! چكاپی  -

ن هم داشته باشم اگه مشكلی واسه بچه دار شد

 مشخص شه!

 

خواد چيزی هاش عوض ميشه اما انگار نمیحالت چشم

هاش رو روی هم فشار كه فهميده رو قبول كنه پس لب

 كنه.میميده و سكوت 
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بندم تا بيشتر از این با انزجار صفحه گوشی رو می

ای مت دیگهچشمم به اون پيام نيفته. با سرخوردگی س

 كنم و ميگم:رو نگاه می

 

جواب سوال مامانم پيدا شد...واسه این من رو  -

 خواسته.

 

 پره.ای بين حرفم میدیار با صدای خفه

 

 دوستت داره. -

 

 سرم رو با تاسف تكون ميدم.
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اش باشه تونه مادر بچهدونم! اما نورایی كه میمی -

 رو دوست داره.

 

ثل خودش به یه همه تالشش اینه نگاه طوفانيم م

 برسه. ساحل امن و آروم

 

كنی تو! بچه داشتن مگه بده؟ تو چرا سختش می -

 اصال مگه خودت هم بچه دوست نداری؟

 

 دارم اما... -

 

 

 االن؟خب دیگه! حاال بده به فكرته از  -
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 از جا بلند ميشم.

 

آره! من بچه دوست دارم! دوست دارم مادر  -

باشم! باشم...اما قبلش دوست دارم زن یه نفر 

 فهمی!نمی

اش باشه آره دوستم داره! اما نورایی كه بتونه مادر بچه

ميره راست مياد ميگه من سنم  رو دوست داره! چپ

 بدی!باالست باید زود پدر شم! باید بهم یه بچه 

ها اگه مشكلی باشه باز كنی توی این آزمایشفكر می

 هم انقدر مصممه؟!
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جوشه ه داره مینگاهش حاال شده یه چای كهنه دم ك

ميشه. ریختن خاكستر سيگارش  ترو هر لحظه تلخ

روی پاش باعث ميشه به خودش بياد و حين تكوندن 

 شلوارش از جا بلند شه. 

خونم تا بيشتر از چرزنم و صورتم رو میهق هق می

 كنم.این استيصالم رو نبينه و از ته دل از خودم گله می

 

 من...چقدررررر بدم دیار!!! -

 

 زنم.یند مزهرخ

 

ولی تو راست ميگی...نباید سختش كنم. خوبه كه  -

 به فكرمه.
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 رسه.صداش انگار از ته چاه به گوشم می

 

 خوایش؟تو خودت می -

 

 پرسه:ه میكنم و سوالش رو جور دیگنگاهش می

 

 دوستش داری؟ -

 

كشم و عطری كه از حميد دستم رو روی صورتم می

غضم رو قورت كنه. بروی دستم جا مونده نوازشم می

ميدم و سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم. سيگار رو 
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و با شدت نوك كفشش رو روش  ندازهروی زمين می

 چرخونه و به سمتم مياد.می

 

 پس دل بده به نگرونيش -

 

كنه و با یه حركت هاش رو روی كمرم قفل میدست

نشونه و با گوشه شالم با دقت من رو روی ميز می

هام روی صورتم ميشه و زیر اشکمشغول پاك كردن 

 كنه.لب زمزمه می

 

 خندی؟ بخند!مگه نگفتم قشنگ می -
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ذاره و كمی به و انگشت شستش رو گوشه لبم می

 كشه.سمت باال می

 زنه...لبخند میزنم و لبخند می

 هامون مردابه...اما چشم

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هفتاد_و_صد#

 

شدم.  صد فضای  كافهتياق مشغول ربا تعجب و اش

های عجيب و غریب دیوارها، نورپردازی خاص نقاشی

خوشحالم كه  دوست دارم و موسيقی آروم اینجا رو و
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م و بعد اینكه كلی كمكم كرد پيشنهاد دیار رو قبول كرد

 تا كارم توی كافه تموم شه اینجا اومدیم. 

كم خلوت هبرای همين خيابون  ی شب كم كم رسيده و

افه حتی تماشای خيابون های بزرگ  ك. از پنجرهشده

 دلچسبه. هم

روم نشسته باالخره دیار كه تمام مدت ساكت روبه

 شكنه.سكوتش رو می

 

 مده بودی؟تا حاال اینجا نيو -

 

 كنم.با ذوق نگاهش می
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نه! انگار هيچوقت اصال توی این حوالی هم ندیده  -

 بودمش.

 

 يه ميده.ه و دست به سينه تككنبا حرص نگاهم می

 

هات مگه ایراد داره دختر! دو تا كوچه باالتر چشم -

از كوچه آموزشگاهه. كافه به این عظمت رو 

 ندیدی؟!

 

 ندازم.شونه باال می

 

 آخه مسير من از این طرف نيست.خب  -
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خواد چيزی زنه بهم و میهای گرد شده زل میبا چشم

 خندم و ميگم:بگه كه می

 

ام دیگه. همون من اینطوریر!! خب حرص نخو -

راهی كه باید برم رو صاف ميرم ميام، بدون یه 

 قدم این ور اون ور.

 

 ندازه و ميگه:نگاه اجمالی به اطراف می

 

كنی! از م دور و برت رو نگاه میآخه یه جوری ه -

 من آدم به دورتر یكی باشه توی دنيا، تویی!
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ندازم و زیر لب میگيرم، ابرو باال گوشه لبم رو گاز می

 جواب ميدم:

 

 من زیاد اهل كافه و رستوران نيستم. -

 

 كنه.هاش رو ریز میسرش رو سمتم مياره و چشم

 

 چی؟! -

 

 بل ميگم:تر از قتوی خودم جمع ميشم و واضح

 

 اهلش نيستم. -
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 كنه.با دهن باز نگاهم می

 

فيلم نكن من رو بچه! این همه مدرسه و دانشگاه  -

 يشه؟رفتی اومدی مگه م

 

 كالفه از اعترافم توضيح ميدم:

 

دونم چطور بگم...اما من اینطورم دیگه. نمی -

هيچوقت اونقدر با كسی یا اكيپی قاطی نشدم...اگه 

ای، كالسی، محض پروژههم قاطی شدم موقتی و 

خواست بدو بدو برم چيزی بود. هميشه دلم می

خونه توی غار خودم. اونجور رفيق گرمابه گلستونم 

 بينی، هميشه سرش شلوغه.ط شایليه كه میهم فق
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تر، كنه روی چند تا ميز اون طرفنگاهم دوباره گير می

تر باشن زنم از من هم كوچيکدخترهایی كه حدس می

ها و شيطنتشون فضا رو برداشته و یه خندهو صدای 

 زنه.حسرت توی نگاهم خيمه می

 

دوست داشتم و دارما...اما به قول خودت انگار  -

 كشم...یا توی من نيست...یا آدمش نيستم.ینم

 

چرخونم و یه تاسف غليظ توی چشم سمتش می

 لرزونه.نگاهش تنم رو می

 

 بچه اصال تو زندگی كردن بلدی؟! -
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ای كه بعد از این هی برای بغض ناخوندههيچ توجي

خندم، با زنه ندارم، پس میسوال گلوم رو چنگ می

سمون به ریسمون كنم و عجيب امشب آگالیه اخم می

 بافم.می

 

 ها...ها رو نگفتم اینجوری بگیاین -

آره خب بيست و پنج سالم شده، نه شغل اونجوری 

یی و ها درس خوندم، نه ماجراجودارم، نه اونجوری

 ای، نه افتخاری...هيجانی و سفری، نه تجربه

 

تر ميشن، اونقد كه بغض و درد گلوم انگار دارن حجيم

گيرم و با شرم و ف بزنم. نفسی میتونم حردیگه نمی

 كنم.معنی نگاهش مییه خنده بی
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اما حاال هر چی...قالی زندگی همه رو كه یه شكل  -

 ندازن!نمی

تفاقا خوبه! چون اگه من كنم ااالن كه فكرش رو می

اهل این چيزها بودم بعدا توی زندگی با حميد همه چی 

ی سخت ميشد واسمون. اینطوری خوبه...دیگه توقع

بابت اون چيزهایی كه اون ازشون رد شده و دیگه 

 خوادشون رو ندارم.نمی

 

انگار تا قبل از اینكه اسم حميد رو بيارم حرفی برای 

اومدن اسمش منصرف ميشه و گفتن داشته كه با 

كنه. نگاهم رو ناراضی و توی سكوت فقط نگاهم می

برم اما گوشم رو پر دیگه سمت ميز دخترها نمی

 شينه.ز هياهوشون و لبخندی كنج لبم میكنم امی
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هامون حاضر ميشه. با ولع به نوشيدنی باالخره سفارش

كنم آب دهنم رو قورت ميدم زغال اخته جلوم نگاه می

پيچه. سرم رو باال صدای خنده دیار توی گوشم می كه

 كنم كه ميگه:ميارم و نگاهش می

 

 كنی! خب شروع كن!چرا اونجوری نگاهش می -

 

دونم از كجا اومده سر تكون ميدم و كه نمیوقی با ذ

ام پی یه قطره شادی انگار سلول به سلول وجود خسته

 گرده!می

ز شدت ترشی و اولين جرعه كه از گلوم  پایين ميره ا

 بندم و با لذت ميگم:هام رو میخنكيش چشم
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 وای حالمو جا آورد!!!-

 

 با ذوق و شادی بدون اینكه به سفارشش دست بزنه

ته  كنه و من بدون هر مالحظه و پرستيژینگاهم می

برم ليوان بزرگم رو در ميارم. دستم رو سمت لبم می

ش هگيره و با دست دیگكه دیار سریع دستم رو می

 گيره.دستمال كاغذی رو دور لبم می

 

ها! تو خورهاین دكتر حق داره از دستت حرص می -

 تری!از من هم شلخته

 

ام رو هو محبت محكم لپ خندم كه با ضعفمی

 كشه و صدای اعتراضم بلند ميشه.گيره و میمی
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 دردم مياد! دستت سنگينه! -

 

م بدون حرف و با همون مهربونی تلنگری روی پيشوني

كنه كشه. بعد همونطور كه نگاهم میزنه و عقب میمی

 كشه و از جا بلند ميشه.نوشيدنی خودش رو سر می

 

 م؟خوای؟ بریدیگه چيزی نمی -

 

 با رضایت سرم رو تكون ميدم.

 

 بریم. دمت هم گرم! -
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشتاد_و_صد#

 

زنه و سمت صندوق ميره. هم زمان لبخند می

ترین آهنگش پخش ميشه و یكی دخترهای ميز معروف

 كناری با ذوق ميگه:

 

 گریه درنا! -

 

هاش رو روی هم كنه و چشمگرده، نگاهم میمیبر 

خواد بلند شم و محكم بغلش كنم ميده و دلم می فشار

 حس... و از ذوق
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كنم حال خوش شاید كنم و فكر میبه رفتنش نگاه می

زبونم و درد جای همين طعم زغال اخته زیر 

 هام باشه...هاش روی گونهانگشت

خوام از سر ميز بلند شم چشمم به لحظه آخری كه می

افته و پاك كرد می دستمالی كه دیار باهاش دور لبم رو

بينم. خودكارم رو انگار یه طرح محو از لبخند روش می

كشم و روی دستمال با طرح یه رون میاز كيفم بي

 سم:نویآدمک خنده  می

 

 "نور خوشحاله "

 

و همونطور كه دستمال و خودكار رو  داخل كيفم 

كنم و برای چند لحظه مات ميذارم،  به دیار نگاه می

گردونه اما با ه كارتش رو به جيبش برمینم. دارمومی
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حالت خاصی متوقف شده و مدام سرجاش تاب 

گران سمتش ميرم كه خوره. دلم گواهی بد ميده و نمی

ای كنه قدم دیگهكنه و انگار سعی میهم میگنگ نگا

برداره كه توی یه لحظه نقش زمين ميشه. نفس توی 

رو به دوم. دستش خوره و سمتش میام گره میسينه

ها گرفته تا دوباره بتونه بلند شه اما پایه یكی از صندلی

همراه صندلی بيشتر سقوط  ست ونتيجهتالشش بی

نظم شده و من از قالی بییه تهاش شبيه كنه! نفسمی

 نگاه متعجب و پر از ترحم مردم قلبم مچاله ميشه.

هاش رو گيرم تا كمكش كنم. دندونزیر بغلش رو می

هاش روی صورتم ی چشمر ميده، تيلهروی هم فشا

فقط گریه نكردنه. توی  لغزه و من تمام تالشممی

دفاع و ضعيف توی خودش نگاهش حاال یه پسربچه بی

كنم و همراه پسری . تمام عزمم رو جزم میجمع شده

كه برای كمک سمتمون اومده روی صندلی 
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هام رو به یه لبخند لرزون نشونمش. همه ضجهمی

ش رو زنم و همونطور كه شقيقهپيوند میروی لبم 

 كنم.بوسم زمزمه میمی

 

 هيچی نشد دیار... -

 االن خوب ميشی...به خدا خوب ميشی.

 

ها جز انگار كل محيط و آدم هاش هنوز گيجه وچشم

رسه. ان كه ته هر نگاهش به من میمن براش غریبه

كنم و آروم روی بطری آبی كه برام ميارن رو باز می

ای بنده و با هر جرعههاش رو میذارم. چشمیلبش م

تر هاش یه پله منظمكه از گلوش پایين ميره نفس

 ميشه.
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و زمزمه  گيرمهای خيابون میچشمم رو از چراغ

 كنم.می

 

 ميرم اونجا. -

 

 صدای حميد پشت  خط نگران و جدیه.

 

 مطمئنی دیگه مشكلی نيست؟ -

 

داده و  به دیار كه سرش رو به پنجره ماشين تكيه

 جواب ميدم. كنم وهاش رو بسته نگاه میچشم
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 آره. ولی دلم راضی نميشه تنهاش بذارم. -

 

 ميگه:كشه و با تاسف و ترحم نفس عميقی می

 

كنی. احتماال داروهاش رو مصرف كار خوبی می -

اش حتما این مورد رو چک نكرده. رسيدی خونه

 كن.

 

 كنم.چک می -

 

 

 ميری نگران نشنبه خونه حتما اطالع بده كه ن -
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 حتما. -

 

 

 گيره.صداش عطر لبخند می

 

دختر مهربون من! خيلی مراقب باش. هر ساعت  -

 بيدارم.شب كاری داشتی زنگ بزن من 

 

 كشم.دلگرم محبت و حمایتش نفس راحتی می

 

 ممنون. خوب بخوابی. -

 

 بينمت.شبت بخير عزیزم. فردا می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

طعم تلخ گوشی قطع ميشه و با یادآوری قرار فردا باز 

 گيره.كل روزی كه گذشت زیر زبونم جون می

 

 اول بگو بره خونه شما. -

 

حاال با به دیار كه همچنان با چشم بسته نشسته و 

كنم. راننده كنه نگاه میصدای ضعيفش حكم صادر می

كنه و انگار منتظره تا ببينه نتيجه از آینه به ما نگاه می

نيست براش  دستور دیار چيه. سرم رو به نشونه چيزی

 ندازم و به دیار نزدیک ميشم.باال می
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 ذارم؟تو فكر كردی با این وضع من تو رو تنها می -

 

های اضافه ميشه و با همون چشماخمی به صورتش 

 بسته جواب ميده.

 

 مگه تو لعله منی؟! اصال مگه وضعم چشه؟ -

 

ذارم پای ضعف و كالفگيش و با حوصله تلخيش رو می

 ميگم:

 

دم ميگم كه دلم پيشت . بخاطر خوچيزیت نيست -

 مونه و نگران ميشم.می
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 و مدل خودش ميگم:

 

 لعله هم نيستم، رفيقتم! -

 

خواد اعتراض كنه كه دستم رو روی دهنش میدوباره 

كنه هاش رو باز میذارم. با تعجب و اعتراض چشممی

گيره و سرش رو بغل م میاش خندهكه از دیدن قيافه

 كنم.می

 

نواز از دیگه! تو كه مهمونلو پام نندانقد سنگ ج -

 جيک!بودی سياه
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كنه و مثل یه هام آزاد میخودش رو از بين دست

 كنه.لجباز گوشه ماشين كز می پسربچه

 

 خوای بكن.اصال هر كار می -

 

خوام با خونه تماس با خيال راحت از رضایتش می

بگيرم كه گوشيم خبر از فقدان شارژ ميده و خاموش 

 كنم.كشم و دوباره به دیار نگاه میفی میميشه. پو

 

 یادم بيار رسيدیم گوشيم رو بزنم به شارژ. -

 

ه و سر تا پام رو ورانداز چرخونسرش رو سمتم می

 كنه.می
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بدم  هام روخا...تو هم یادم بنداز  یكی از پيژامه -

 بهت.

🌺🌺🌺: 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هشتاد_و_صد#

 

ی د قدیمی و چوبيش به پيژامهی كمنهجلوی آی

چهارخونه طوسی  كه با كشيدن بندهاش دور كمرم 

بتش كردم و تركيبش با تيشرت گشاد و سفيدش ثا

 خوره.كنم كه چند ضربه به در میتوی تنم  نگاه می
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 بيا تو. -

 

دیار آروم و سر به زیر وارد اتاق ميشه و از بين در 

ول ورجه وورجه پرین هم خودش رو جا ميده و مشغ

ميشه. از وقتی كه رسيدیم یه لحظه هم از دیار دور 

مطمئنم اون هم خوب از حال امشب نميشه و من 

 مثل من نگرانه. صاحبش با خبر شده و

 

 پوشيدی؟! -

 

 گيرم.دست به كمر ژستی می
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 خوشتيپ شدم؟ -

 

هاش كنه اما چشمهاش رو توی دهنش جمع میلب

 زنن.قهقهه می

 

امسال برندش! بابا  نه ميشی ملكهشَنِل كشفت ك -

 جاذاب! 

 

مر شروع به راه دست به ك زنم و با ژست وچرخی می

خنده و سمت كمد دیواری كه كنم. كوتاه میرفتن می

 داخلش رختخواب چيده شده ميره. نزدیكش ميشم و

 پرسم:می
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 داروهات رو چک كردی؟ -

 

سرش رو به عالمت مثبت تكون ميده و چون جواب 

 پرسم:گيرم میی نمیبيشتر

 

 خب؟! -

 

 كشه ميگه:همزمان كه تشكی از كمد بيرون می

 

 یادم رفته بود بخورمشون. -

 

 به در كمدی كه باز كرده تكيه ميدم.
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 یه آالرمی چيزی بذار خب واسه خودت. -

 

دو تا بالش از كمد بيرون مياره و توی بغلم پرت 

 كنه.می

 

انع تازه موفق شدم شایلی رو ق تو حرص نخور. -

باشم  كنم از نقش پرستار من خارج شه! خونه

 ندازه.میپرین یادم 

حاال هم  این دو تا بالش رو بردار ببر پایين گوجه هم 

گذاشتم سرخ شه املت بخوریم نميریم از گشنگی! سر 

 بزن نسوزه.
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ندازم و بعد به های توی دستم نگاهی میبه بالش

و حاال نشين اتاق جا خوش كرده تختی كه توی شاه

 كنم.ش لم داده نگاه میپرین كنار پایه

 

 خوابی.ینجا نمیتو مگه ا -

 

كشه و به دریچه كولر اشاره ای بيرون میتشک دیگه

 كنه.می

 

 خوابم.خرابه. از وقتی هوا گرم شده پایين می -

 

خواد در كمد رو ببنده كه با دیدن یه لحاف قدمی و می

 مانع ميشم و با ذوق ميگم:
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 اون چيه؟! -

 

 گيره.رد نگاهم رو می

 

 لحاف؟! -

 

تم رو روی مخمل قرمزش هام برق ميزنه و دسچشم

 كشم.می

 

 هاست؟!از این لحاف دست دوز قدیمی -

 

 پرسه:سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و می
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 ببندم در رو؟ -

 

كشم اما نگاهم تا لحظه آخر روی خودم رو عقب می

ها رو دستم مونه. دیار دوباره بالش لحاف ثابت می

 ميده و ميگه:

 

 بهت.دمش حاال زمستون شد می -

 

ای كه ميده تا بناگوشم باز ميشه كه با نيشم از وعده

 كنه.چشم و ابرو به در اتاق اشاره می

 

 ها زغال شد!گوجه -
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ها رو با سرعت سمت آشپزخونه ميرم و بين راه بالش

كنم. توی آشپزخونه مشغول اضافه روی مبل رها می

ام و صدای جلز ولز روغن با تخم مرغ به ماهيتابهكردن 

ر كره و املتی كه توی فضای قدیمی آشپزخونه عط

كنه برای چيزی كه هيچوقت پيچه انگار دلتنگم میمی

نداشتم و جایی كه هيچوقت نبودم و خوشبختی كه 

 فقط اسمش رو شنيدم...

چشمم اما با دیدن سبد داروهای جورواجوری كه روی 

شينه. یاد نگاه مردم و حالش توی ه ماتم میكابينته ب

افتم و با شدت سرم رو تكون ميدم تا شاید كافه می

تر بشن. دیار وارد آشپزخونه ها كمرنگكمی اون لحظه

 كشه.ميشه و سركی می
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 است؟چی شد؟ آماده -

 

توی سكوت فقط سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم. 

كنه ه نگاهم میانگار متوجه حالم شده باشه چند لحظ

ها رو توی و اون زنه. سمت داروها ميرهاما حرفی نمی

كنه و بعد با زیرانداز گرد كابينت از دید مخفی می

داره حصيری رنگی كه از روی آویز دیوار برمی

 كنه.آشپزخونه رو ترك می

چند دقيقه بعد بعنوان آخرین بخش سفره با ماهيتابه 

. دیار كنار سفره زنماملت از آشپزخونه بيرون می

يش و دو تا حصيری كه روش اون پارچ مسی هميشگ

ليوان و قاشق و بشقاب تا به تا و جانونی رو چيده، دور 

ها كه روبروی طاقچه ولشون كرده تر از تشک و بالش

نشسته و انگار غرق شده توی قاب اون دختر رویایی 
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 بی نام و نشون...اون نگاه پر از خال كه انگار داره توی

 داشتنيه كهكنه اونقدر دوستها سير میتونل خاطره

هام حكم چند ثانيه پاهام از حركت وایميسن چشم

ميدن به تماشای این رقص سكوت كه عشق رو فریاد 

 زنه...می

ترین حركت و كنم تا مبادا كوچکنفسم رو حبس می

صدایی از جانبم خواب و بيداریش رو بهم بزنه. اما 

مام مدت توی سكوت كنارش باالخره پرین كه ت

كنه كه بينه و حركتی مینشسته بود انگار من رو می

كنه. نگرانم مبادا دیار هم به خودش مياد و نگاهم می

بابت این خيرگی و زل زدن بهش ازم عصبی شه پس 

كنم لبخندی كه روی لبم نشسته رو جمع كنم سعی می

اما اون بدون هيچ واكنش خاصی خودش رو جمع و 

 كنه.میجور 
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 چرا سرپایی؟ بيا دیگه سرد شد. -

 

كنم ذارم و من هم سعی میماهيتابه رو وسط سفره می

 چيزی به روی خودم نيارم.

 

ميشه اندازه خودت بكشی؟ من ماهيتابه رو  -

 بردارم؟

 

 كنه.خنده شيطنت آميزی كم كم صورتش رو پر می

 

عع؟! قشنگی یا زرنگی؟ همه لطف املت به همين  -

 ه ماهيتابه روحيه!نون كشيدن ت
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 درنا _آوای#

 لخانی ای_زینب#

 دو_و_هشتاد_و_صد#

 

كشم و با همونطور كه ماهيتابه رو سمت خودم می

 مظلوميت ميگم:

 

 ببين من امشب مهمونم اینجا... -

 

 گيره.سمت دیگه ماهيتابه رو می
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بيخود! اینطور باشه كال همه مهمونيم توی این  -

 دنيا.

 تهت رو ميزنن ور دل منی!زنن تو هم كه سرت رو می

 

ای نثارش كنم و زیر لب باشهنمیمقاومت بيشتری 

كشم و دستم رو سمت كنم. از ماهيتابه كنار میمی

برم كه چند لحظه نگاهش بين خودم و بشقاب می

چرخه و آخرش بشقاب رو هم از جلوی خودش می

كنم كه كشه. با تعجب نگاهش میدستم عقب می

ذاره و انگار به یه ره وسط سفره میماهيتابه رو دوبا

 رسيده باشيم حكم ميده. توافق

 

 اصال نصف نصف...خوبه؟ -
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گيره و با گرفتن م میاز این شراكت خوشمزه خنده

قاشقی كه سمتم گرفته از دستش، موافقتم رو اعالم 

 كنم.می

 

كنم انقدر خوردم كرخت پاهام رو كنار سفره دراز می

مون ته ماهيتابه با دیاری كه كه حتی توان ندارم سر ه

 تيكه نون توی دستش كمين كرده جدل كنم.با یه 

ست رو توی دستمال سفره چند رنگی كه روی سفره

 هوا تكون ميدم.

 

 من تسليمم. هر چی مونده واسه تو. -

 

 ماهيتابه خالی رو نشونم ميده.
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كنه. این االن از كله دست و دلبازیت نگرونم می -

 سعيد هم صاف تره!

 

زنم و وقتی چشم باز میبندم، قهقهه هام رو میچشم

 كنه توی اون قاب عزیز...كنم نگاهم گير میمی

ای چرخونم و لقمهبا حس چيزی كنار صورتم سر می

 بينم.كه توی دست دیاره رو می

 

 بيا این آخرش هم مال تو. -
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هام رو بهم فشار ميدم و همونطور با هوس و ولع لب

تعارف كنه از در قاب بازیگوشی میكه باز نگاهم روی 

 بيرون ميام.

 

 نه ممنون تو خودت... -

 

چپونه و اما حرفم تموم نشده كه لقمه رو توی دهنم می

 كشه غر ميزنه:همونطور كه عقب می

 

 كنه با من!هی بحث می -

 

های نامفهوم  غر مشغول جویدن لقمه ميشم و با كلمه

 زنم.می
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 تركم!!دارم می -

 

درد نيشخند دازه و با نت تابلو مینيم نگاهی سم

 زنه.كوتاهی می

 

 معلومه! -

 

كنم و سرم رو پایين زده خودم رو جمع میخجالت

 ندازم.می

 

ببخشيد...من...نخواستم فضولی كنم ولی...اصال  -

 انقده قشنگه...نميشه نگاهش نكرد.
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هاش رو دوباره سه قفله كرده به صورت دختر و چشم

 شده. صداش انگار توی چاه گم

 

 هش نكرد.آره...نميشد نگا -

 

داره میای كه برو از جاش بلند ميشه و با چند تا وسيله

سمت آشپزخونه ميره و پرین هم به دنبالش...و من اما 

درگير اینم كه انگار برای درنام، بعد از اون، زندگی درد 

 داره...

 

ای كه ها رو جلوی طاقچهی مشخص تشکبا یه فاصله

رده و هنوز از های این خونه دست نخوتمثل بقيه قسم
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كنه و پرین هم های قدیمی رنگيه پهن میاون نقاشی

سرخوش و بدون دعوت خودش رو توی این فاصله جا 

 پرسه:كنه و میكنه. دیار دست به كمر نگاهش میمی

 

 تو خودت جا و مكان نداری؟! -

 

ای توجه كنه جوری خودش رو و پرین بدون اینكه ذره

ی بدیل به یه تپهبنده كه تكنه و چشم میجمع می 

پشمالوی سياه ميشه. آروم دستی به موهای نرمش 

 پرسم.كشم و خطاب به دیار میمی

 

 چيكارش داری؟ بذار باشه خب! -
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 ذارتش.زنه و روی تشكم میچند تا ضربه به بالش می

 

 حساسيت مساسيت نداری تو؟ بدت نمياد؟ -

 

 م.سرم رو به عالمت منفی تكون ميد

 

 چيكار داره.نه! زبون بسته  -

 

انگار خيالش راحت ميشه كه باالخره خودش هم همه 

ها، بجز چراغ نفتی روی طاقچه رو خاموش چراغ

 كنه.كنه و تصميم به دراز كشيدن میمی

كنيم توی سكوت به دیوار و منظره بركه و قوها نگاه می

 كه ميگم:
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 های نقاشی روخيلی سال بود دیگه این طاقچه -

 ندیده بودم.

 

ای رو تعمير كنه ار هر كی رو آوردم یه گوشههر ب -

 گفت خرابش كنم...رنگش كنم...

 

 

 چرخونم.با ناراحتی سرم رو سمتش می

 

 خيلی حيفه!!! نكنيا! -

 

 بدون اینكه جهت نگاهش رو تغيير بده ميگه:
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ها بودم كه تا حاال صد بار كل اینجا رو به حرف اون -

 فروش!داده بودم دست بساز ب

 

 كنم.وباره به طاقچه نگاه میبا آسودگی د

 

 هيچ جای این خونه رو عوض نكردی؟ -

 

 دوست ندارم چيزی رو عوض كنم. رفو كردن بهتره.-

 

اختيار شه كه ایتطور بیدونم چی توی این جملهنمی

 زنم.لبخند می
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 ای داشتن.ها انگار هر كدوم یه قصهاین نقاشی -

 

كنه پرواز میالتر از همه به قویی كه توی نقاشی با

 كنه.اشاره می

 

 اینم قصه جوجه اردك زشته. -

 

 كشم.با غصه آهی می

 

 شناختنش.گير كرده بود بين كسایی كه نمی -

 

 كنم.سنگينی نگاهش رو روی خودم حس می
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ای درنميومد ازش. اگه غير این بود كه دیگه قصه -

ميشد یكی عين بقيه قوها. دیگه كسی چيزی ازش 

 موند.مییادش ن

 

 كنم.هم نگاهش می من

 

 یعنی تا درد نكشی موندگار نميشی؟ -

 

كنه. از نگاهش جرات بدون جواب فقط نگاهم می

 كنم.گيرم و به دختر توی عكس اشاره میمی

 

 اون هم درد كشيده كه موندگار شده؟ -
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ی رنج، جوری كه از سوالم نگاهش پر ميشه از ناله

نميده و ای بهم هپشيمون ميشم؛ اما مجال حرف دیگ

شينه. من هم هول و توی یه حركت سر جاش می

 شينم.دستپاچه سر جام می

 

 ببخشيد! ببخشيد دیار! -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_هشتاد_و_صد#

 

آروم از جاش بلند ميشه و همونطور كه بدون تعادل 

سمت آشپزخونه ميره. نگران و دستپاچه اما بافاصله 
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م و جلوی آشپزخونه متوقف ميشم. از افتمیدنبالش راه 

كشه و قرصش رو با كابينت قوطی قرصی بيرون می

هاش رو خوره. دستچند تا ليوان پر آب پياپی می

ستون كابينت كرده و دوباره انگار گردنش تحمل 

 سرش رو نداره كه اونجور خم شده.

 

 قرصم باز یادم رفته بود. -

 

كنم میحس شنوم، اما به سختی صداش رو می

كنم پا به خواد حرف رو عوض كنه پس سعی میمی

 پاش جلو برم.

 

 حواس شدیا!بی -
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چرخونه و با جوابی كه سرش رو با این حرفم سمتم می

كنم اصال موفق نبودم نتونستم حرف رو ميده حس می

 عوض كنم.

 

 دو روز دیگه ميره. -

 

 كنم.هام رو ریز میچشم

 

 كی ميره؟! -

 

 یایا... -
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فهممش و این رو از نگاهم میيشتر نلحظه بهر 

خونه. آروم از كنارم رد ميشه و حين رد شدن از می

وار انگشتش رو روی صورتش كنار قاب نوازش

 كشه.می

 

 حتی قبل افسانه و آقام صورت اون رو شناختم. -

 

اش حاال شبيه یه پسر  بچه معصوم و درد چهره

 است...كشيده

 ادامه ميده.
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گفتم ی، بگم دریا...میگم آبجرخيد بچزبونم نمی -

 یایا...

 یایام دو روز دیگه ميره...

 

دوزم گيرم و چشم به دهنش میدستم رو به دیوار می

سوز رو روشن كنه، تا با یه جمله بيشتر این تكليف نيم

 ست چون انگار از دنيا جدا شده.فایدهاما صبرم بی

 

س خيلی درد داشت...خيلی درد كشيد...اما هيچك -

 .نموند یادش

 

تونم اون تک قطره كنه و من مییه دفعه نگاهم می

 كنه رو ببينم.اشكی كه سقوط می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 مونه.تو درد نكشيا! هيچكس یادش نمی -

 

 گيرم.رم و بازوش رو میبا نگرانی سمتش می

 

 بخوابيم؟ -

 

ندازه و ای به عكس میبا حسرت نگاه طوالنی دیگه

و  ن ميدهبت تكوبعد مطيعانه سرش رو به نشونه مث

 گرده.سمت تشكش برمی

 

آلودگی باالی سرش نشستم و درگير چرت و خواب

شمارم اما هنوز دلم راضی های منظمش رو مینفس
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گير درنامه نميشه بخوابم. از دردی كه گریبان

كنم و صدای دیار توی ترسم. به عكس یایا نگاه میمی

 پيچهگوشم می

 

نيستی كه  حساسم! تو دیوونهمن روی اسم خواهر "

ست بسوزه، اما كاری به اونش ندارم. مهم اینه دلم وا

 "تو خواهر خوبی هستی.

 

انقدر لبم رو جویدم كه حاال اشكی كه از چشمم بهش 

زنم و زیر لب سوزونه. لبخند میرسه زخمم رو میمی

 ميگم:

 

 حتما تو هم خواهر خوبی بودی. -
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بوده به دم مياد كه قرار یه دفعه مثل یه جرقه انگار یا

كردن گوشيم به خونه خبر بدم اما هنوز  محض شارژ

گوشيم خاموش ته كيفمه. پر از استرس از واكنش 

مامان، توی اون تاریكی و كوركورانه باالخره گوشی و 

شينم و كنم. گوشه دیوار میشارژر و پریز رو پيدا می

ارم مونم تا گوشی روشن بشه و باالخره انتظمنتظر می

امان خالصه شده به العمل م. كل عكسرسهبه سر می

دو تا پيام توی فاصله چند ساعت كه توی پيام اول ازم 

 پرسه كجام و توی دومی كوتاه فقط نوشته:می

 

من  حاال باید دیگه یه مرد غریبه بدونه تو كجایی و"

 "ندونم؟ اون باید  بهم بگه نگران دخترم نباشم؟!
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كوبم و ونيم میی گوشی رو به پيشبا اضطراب و آشفتگ

گيرم خورم. تصميم میحواسيم حرص میابت بیب

باهاش تماس بگيرم اما با دیدن ساعت متوجه ميشم 

این هم تصميم درستی و نيست و فعال كاری جز انتظار 

 كشيدن تا صبح ازم برنمياد.

های سعيد دونه به لرزه و پيامگوشی بين دستم می

 شوقش نوشته ماری ن. با تمام ذوق ودونه برام باال ميا

امشب رسيده و اصرار داره قبل از هركسی من رو ببينه 

 و بهم تسليت بگه.

روشن بودن چراغ اكانتش بهم ميگه هنوز بيداره و 

 نویسم:براش می

 

 سالم چطوری؟ چشم تو روشن باشه!"

 "من فردا فكر كنم حوالی عصر برسم خونه.
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 نویسه:خونه و برام میبالفاصله می

 

ره ما شما رو پيدا كردیم! االن مگه ! باالخبه به "

 "كجایی؟

 

ام كه زحمت فكر كردن به خودم نميدم و انقدر خسته

 لوحانه جواب ميدم.صادقانه و ساده

 

 "خونه دیارم."

 

 "كنی؟ دكی خبر داره؟!تو اونجا چيكار می"
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 م و از شروع مكالمه پشيمون شدم.از خواب كالفه

 

 حاال تو مفتشی؟كار داشتم و خبر داره! "

كنم همدیگه رو ببينيم. سالم فردا هماهنگ می

 "برسون.

 

جون ميگه اتفاقا واسه دیار هم وایسا نرو! ماری"

 "سوغاتی آورده صبح ميایم اونجا. لوكيشن بده.

 

 نویسم:كنم و مینگران به دیار نگاه می
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اش مهمونی داده كه خونهسعيد! تا حاال چند بار دیار "

اش؟! االنم خوابه نميشه باهاش نهجمع شيم خو

 "ماهنگ كرد. باشه واسه بعد.ه

 

كالفه سرم رو به دیوار تكيه ميدم و منتظر جوابش 

مونم. اما خواب زودتر دست به كار ميشه و من رو با می

 كنه...خودش همراه می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 ارچه_و_هشتاد_و_صد#
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كنم و دیار رو باز میهام رو با صدای زنگ آیفون چشم

آلود و گيج سر جاش نشسته و آفتاب كه خواببينم می

كف اتاق جا خوش كرده. تكونی به خودم ميدم و از 

 پرسه:كنم كه دیار با تعجب میخشكی بدنم ناله می

 

 تو اونجایی چرا! -

 

كه بندم تا ذهنم رو مرتب كنم هام رو محكم میچشم

پيچه و با ترس به با دوباره صدای زنگ توی سرم می

م. ساعت هفت صبحه و دلم گواهی كنساعتم نگاه می

خوبی نميده. با نگرانی آخرین پيام سعيد كه نتونستم 

كنم و رنگ دلخوری و بچگی رو توی بخونم رو باز می

 بينم وقتی نوشته:پيامش می
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ه شدی! واال تو كه از مهمون گذشتی خوب صاحبخون"

 "ا فقط اَخيم؟!شایلی هم كه ميره و مياد! م

 

 پرسه:دیار سمت آیفون ميره و می

 

 كيه این وقت صبح آخه! -

 

 داره.و گوشی رو برمی

 

 كيه؟...بله؟...كيه؟ -

 

ذاره و همونطور كه نگاهم گوشی رو سرجاش می

 زنه.كنه و سمت در ميره غر میمی
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 كنه!این باز كار نمی -

 بياد دنبالت؟دكی قرار بود 

 

 م.سرم رو با ترس تكون ميد

 

اومد...اما فكر كنم بدونم نه...اون ساعت نه ده می -

 كيه.

 

 پرسه:زنه و گنگ میچند بار پلک می

 

 چرا حاال زرد كردی؟! چيزی شده؟ -
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 كنم.از جا بلند ميشم و با شرمندگی اعتراف می

 

 ماری و سعيد اینان...اومده من رو ببينه. -

 

كنه و كالفه از صدای زنگ ریز میهاش رو چشم

 و تكون ميده.سرش ر

 

 خواد تو رو ببينه بعد اومده اینجا؟!می -

 

 زنم.برای فرار از نگاهش از پنحره به در حياط زل می

 

من سوتی دادم كه اینجام...اونم گفت مياد همينجا  -

 كه سوغاتی تو رو هم بده.
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 ميگه:انگار كم كم موفق به حالجی ميشه كه با حرص 

 

اد كه مهمون كی دیدی اینجور آدم خونه من بره بي -

 دعوت كردی!

 

كنه و مدام به پرین كه حاال بيدار شده، ورجه وورجه می

 پيچه.پای دیار می

 

من دعوت نكردم خودشون اومدن...اصال من گفتم  -

 كه تو...

 

 با لحن جدی و عصبی رو به پرین ميگه:
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 د بشين سر جات! -

 

نه و انگار با دلخوری به سمت من كای میپرین ناله

 كنه و انگشتش رو بار در رو با غضب باز میمياد. دیا

 حرص سمتم تكون ميده.

 

 هيچی نگو!!! تو اصال هيچی نگو!! -

 

 بندهزنه و در رو با ضرب میو از خونه بيرون می

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_هشتاد_و_صد#

 

عصبانيتش برام درست مثل یه پدیده ناشناخته بود و  

خواست. جربه این پدیده رو نمیمن هيچوقت دلم ت

ز پنجره به دیار خواست خورشيد تگرگ بباره. ادلم نمی

باره نگاه هاش هم عصبانيت و كالفگی میكه از قدم

های روی زنم به تشک و بالشكنم و بعد زل میمی

ها و تازه متوجه ميشم تشکزمين و به سمتشون ميرم 

اشون رفتار چقدر سنگينن و دیار چطور مثل پر كاه باه

كرد. هنوز كامال موفق به جمع كردنشون نشدم كه می

حرف زدن ماری و بعد از اون باز شدن در باعث صدای 

 ميشه متوقف شم.
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دیارجان خونه خوشگلت هم مثل خودت  -

 داشتنيه. توی این موج بزرگ مدرنيته ودوست

 های كلنگی غنيمتن.ها این خونهبرج

 

ميشن. بعد نوبته  ماری و ساناز پشت سر هم وارد

ا یه ظرف بزگ توی دستش، همراه دیار با سعيده كه ب

 یه چمدون وارد خونه بشن.

رنگ صورت دیار از خودخوری و حرص به قرمزی زده. 

كنه اما نگاه نگران من از انگار از قصد نگاهم نمی

زنه و يشه تا وقتی كه ماری قهقهه میصورتش جدا نم

 .با قصد آغوش كشيدنم سمتم مياد

 

 ها.وای عزیزم!! تو چه گوگولی شدی با این لباس -
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توی آغوشش فرو ميرم و عطر غليظ و گرونقيمتش با 

زنم و داشتنيه. لبخند میكنه اما دوستم میاینكه كالفه

 گيرم.ازش فاصله می

 

 بخير.سالم ماری جون. رسيدن  -

 

 كنه.با دلسوزی صورتم رو نوازش می

 

وشگل. من باید خيلی بهت تسليت ميگم دختر خ -

اومدم اما اونجا مثل اینجا ها میزودتر از این

ریزی حرف اول و آخر رو نيست، كار و برنامه

زنه احساسات براشون اصال توی این مورد می

 تعریف نشده.
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یستادن خنده و چشمكی به جمعی كه پشت سرش امی

 زنه.می

 

ها رو ميگم. تو كه دیگه با من به كی دارم این -

تر اوكی شدی و خودت از نزدیک داری جناب دك

 بينی همه چی رو.می

 

دیار با یه غضب فروخورده دسته چمدونی كه توی 

كنه و چمدون با صدای تقریبا بلندی دستشه رو رها می

ن زن روی زمين فرود مياد، اما این هم باعث نميشه ای

 پرانرژی رشته كالمش پاره شه.
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نظرم این من نميگم ایشاال غم آخرت باشه. به  -

ایه. من برات بينانهو كوته لوحانهخيلی تعارف ساده

كنم اونقدر قوی و محكم باشی كه جلوی آرزو می

 هات كم نياری.هيچكدوم از غم

 

 زنم.ای بهش میلبخند صميمانه

 

 بفرمایيد بشينيد.شما به من لطف دارید.  -

 

كنم. و به سمت ساناز ميرم و باهاش احوالپرسی می

محليم تک نارش ایستاده متعجب از كمسعيد كه ك

 كنار گوشم ميگه: كنه و آرومای میسرفه
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 سالم عرض شد بانو. -

 

ساناز از كنارمون رد ميشه و من فقط یه پشت چشم 

ه خوام سمت دیار برم ككنم و میبرای سعيد نازك می

 سریع ادامه ميده.

 

 ببين خدایيش من خواستم منصرفش كنم، نشد. -

 

 كنم.زمه میهام زمدندون با حرص از بين

 

خواست دادی كافی بود. میهمين كه آمارم رو نمی -

بياد هم الاقل اینطور سرزرده و به اسم من 

 اومد...نمی
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ها رو دیده رشته حرفمون صدای ماری كه انگار تشک

 ه.كنرو پاره می

 

 وای چه با نمک! پيش هم خوابيده بودید؟! -

 

گار در حال انفجاره زده به دیار كه انمعذب و خجالت

 و اون با گفتن: كنمنگاه می

 

 ميرم یه چایی بذارم. -

 

سمت آشپزخونه ميره و ماری هم از پيشنهادش 

 كنه.استقبال می
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كنی عزیزم اتفاقا كله پاچه گرفتم دور هم خوب می -

باشيم...آخی نازی! ولی خيلی صميمی هستيد نه؟ 

 های دیاره پوشيدی نورا؟ها لباساین

 

ربطم رو كنم لبخند بیگيرم و سعی مییگاز م لبم رو

 حفظ كنم.

 

 ایم...كم بهم ریختهببخشيد اگه یه -

 

 كنم.معنادار به سعيد نگاه می

 

 اصال خبر نداشتيم تشریف ميارید. -
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ظرف توی دستش رو باال مقدمه سعيد معذب و بی

 مياره.

 

 برم این كلپچ رو بذارم گرم بشه. -

 

بره. ماری همونطور كه میو رسما به آشپزخونه پناه 

 است ميگه:مشغول وارسی خونه

 

هاش توی من این چند وقت تعریف دیار و دلبری -

آموزشگاه و خالصه كماالت و جماالتش رو از 

باید سعيد و ساناز زیاد شنيدم گفتم هرجوریه 

 ببينمش.
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خوره و برای جواب دادن تماس گوشی ساناز زنگ می

شينم و همونطور كه یه یسمت حياط ميره. كنار ماری م

 است ميگم:چشمم به آشپزخونه

 

دونستم دارید تشریف ميارید حتما من اگه می -

 خودم اول خونه خودمون دعوتتون ميكردم.

 

 ذاره.دستش رو روی دستم می

 

اصال از تشریفات خوشم نمياد. دوست اتفاقا من  -

 دارم همه چی خودمونی و یهویی باشه.
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گرانی زنه و با نام میچونهمقدمه دستش رو زیر بی

 ميگه:

 

تو چقدر از سری پيش ضعيف شدی دختر! این  -

 رسه بهت؟جناب دكتر نمی

 

 خندم.با تعجب می

 

 طوری نيستنه این -

 

ار ميده و های گرمش  فشدوباره دستم رو بين دست

 دلسوزانه ميگه:
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راستش اولش تعجب كردم وقتی فهميدم با  -

شيد با خودم گفتم اید. اما زیاد طول نكهمدیگه

 مگه چه اشكالی داره؟ كار دله دیگه!

 

اختيار دستش رو فشار ميدم و لبخند به لبم بی

شينه. این زن، شاید بعد از دیار اولين كسيه كه می

م به من قوت قلب ميده. انقدر مطمئن درباره تصميم

تر چرخونه و با صدای آرومنگاهش رو توی صورتم می

 ادامه ميده.

 

 رنا د_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هشتاد_و_صد#
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حتی شنيدم كه سيامک جان چقدر با این قضيه  -

مخالفه. بهش حق ميدم، مطمئنم تو هم اونقدر 

های بقيه دختر با دركی هستی كه متوجه نگرانی

خوام اگه واقعا این دل مهربونت اما ازت می باشی،

هایی با كسيه بخاطرش بجنگی و تالش كنی. زخم

مونه دردش خيلی جنگيدن واسه دلت می كه از

 بهتر از درد حسرته.

 

كنم. برای اولين بار ماری رو یه جور دیگه نگاه می

های كنار  چشم های ریزش انگار یه لشكر چروك

وم یه جا زمين خوردن و آر ان كهسرباز شكست خورده

هاش برعكس دیگه نای بلند شدن ندارن. چشم

زنن یه روزی حالش می ان، انگار دادزبونش خسته
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دونم این چه حسيه، ولی من ناخواسته بهتر  بوده. نمی

ی این زن گاهی خيلی قشنگه! هادوستش دارم. حرف

 مثل همين االن كه دلگرمم كرد...

 

با انرژی و هياهو دور سفره ماری و سعيد و ساناز 

ای زنن و دیار هر دقيقهنشستن و از هر دری حرف می

كنه و تر ميشه و اصال نگاهم نمیگذره ساكتكه می

افتم! ماری وقتی نگاهم نكنه، من از چشم خودمم می

 ميگه: كنه وام رو نگاه مینخوردهبشقاب دست 

 

 كنی؟چرا شروع نمی -

 

اما صدام در نمياد. سعيد به احساس تهوع شدید دارم 

 زنه.بشقابم ناخنک می
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 .این همينطوریه. غذا خوردنش با هزارجور اداست -

 

 های مخصوص خودش رو به دیار ميگه:ماری با قهقهه

 

كنيا! بخور دیگه از ای شازده پسر! زیاد فكر می -

 دهن افتاد.

 

مقدمه بلند ميشه بی هيچ حرفی سمت دیار یهو بی

 آشپزخونه ميره.

 ماری با تعجب ميگه:

 

 خدا مرگم! ناراحتش كردم؟! -
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 ساناز با تمسخر آروم جوابش رو ميده.

 

مدلش ناراحته. شما دلخور نشو، این كال نه بابا  -

 مریضه دیگه.

 

كنم سانازی كه امروز ار حرفش بدم مياد و احساس می

بينم با ساناز روز اول زمين تا آسمون فرق كرده. اما می

 بغض و تهوع اجازه نميده جوابش رو بدم.

گيره. توجه فقط پشت سر هم لقمه میسعيد هم بی

كم بعد دیار است كه یهونهنگران فقط نگاهم به آشپزخ

يشه شينه، شبا شيشه عسل بيرون مياد. سر سفره می

ذاره توی شيشه و سمتم كنه، یه قاشق میرو باز می

 گيره.می
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 سعيد با دهن پر ميگه:

 

 خوره؟!اداش! كی با كله عسل مید -

 

اش ميشه ترسم ، اما جملهنگاهش به سعيد تنده و می

 آرامش كل دنيا واسم...

 

 ه پاچه دوست نداره.كل نور -

 

اختيار بغضم افته علت این تهوع چيه! بیتازه یادم می

چكه. همه با تعجب نگاهم هام میباز ميشه و اشک

 كنن.می
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ندازم و یه سرم رو پایين میهول ميشم و از خجالت 

 ذارم.قاشق پر عسل توی دهنم می

 سعيذ با خنده ميگه:

 

 دیگه آخه! جای گریه دهن باز كن بگو بدت مياد -

 

شنوم. فقط آروم و زیر چشمی دیار ها رو نمیبقيه حرف

نوازی داره این جمع كنم كه به رسم مهمونرو نگاه می

 كنه و كنار سفره نشسته...رو تحمل می

 

ها بره آشپزخونه. اجازه نميده كسی برای شستن ظرف

كنه و چمدون بزرگش ماری هم از فرصت استفاده می

های همه رو ميده. یک به یک سوغاتی كنه ورو باز می
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های گرون قيمت و اورجينال، حتی عطر و لباس و كفش

 برای شایلی و حميد!

كنم این زن عجيب هست، اما با خودم فكر می

. آخه كی واسه یه عده آدم غریبه اینقد هزینه مهربونه

 كنه؟می

كنه بلوز آبی كه برام آورده رو تن به زور مجبورم می

كنن، اما باز مه جز دیار شروع به تعریف میبزنم و ه

 كنه! چقد قهر بهش نمياد!حتی نگاهم هم نمی

 ماری یهو ميپرسه:

 

راستی افسانه جون چرا نيست؟ مگه اینجا زندگی  -

 كنه؟نمی
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 كنه و بعد آروم جواب ميده:دیار چند ثانيه نگاهش می

 

 خونه خودشه. -

 

 خيال سوال بعدی نميشه.ماری با تعجب بی

 

 یعنی جز خونه همسر خدا بيامرزش سقفی داشته؟ -

 

خوره من سریع جواب ابروهای دیار توی هم گره می

 ميدم.

 

بله ایشون قبل ازدواج با بابا هم توی آپارتمان  -

 كردن.خودشون زندگی می
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تمومی  های ماری انگار تازه باز شده وصندوق سوال

 نداره.

 

و هم كه دیارجان مادرت االن عزادار و تنهاست، ت -

هایی واست خوب با توجه به مشكلت كه شنيدم، تن

خوای كنيد؟ مینيست. خب چرا باهم زندگی نمی

 من واسطه شم با افسانه صحبت كنم؟

 

زنه و بعد به من فقط به ماری زل می دیار چند ثانيه

هام رو جمع كنه! لبكنه. باالخره نگاهم مینگاه می

ون همونطور كه كنم تا بيشتر از این نلرزن و امی

 نگاهش به منه ميگه:
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اگه ماشين دارید ميشه نور رو برسونيد؟ امروز  -

 وقت دكتر داره.

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هشتاد_و_صد#

 

هام به سادگی بستن پيچ رادیوی كاش بستن گوش

هام رو ببندم و جای قدیمی بود. كاش ميشد گوش

و ساناز فقط جمله آخر های ماری و سعيد ی حرفهمه

دیار رو هی مدام و مدام بشنوم تا شاید سر سوزنی 

 آروم بگيرم...
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ای از دلخوریش كم نشد، اما وقتی تا لحظه آخر ذره

زدم همونطور همه از در خونه بيرون می داشتم آخر از

هاش حبس كه سرش رو پایين انداخته بود و دست

 جيب شلوارش بود گفت:

 

 ر بده زنده ای!بعد دكتر بازی خب -

 

خواستم ذوق كنم و لبخند بزنم از توجهی كه طعم 

همون عسل صبحانه رو داشت، اما جوری گرد غم به 

ه بود كه با های درنام نشسته بود و سنگينش كردبال

 نيم نگاهی به خونه فقط گفتم:

 

گفتی دو روز دیگه یایا ميره، منظورت این بود  -

 سالگردشه...
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سعيد شم و ابرو به ماشين بدون هيچ جوابی با چ

تر از وقتی كه ای كرد كه یعنی برو! دردناكاشاره

ازشون خواست اگه ماشين دارن من رو برسونن و 

 خواست.عمال عذرم رو همراه بقيه 

سرخورده از این شكافی كه انگار لحظه به لحظه 

تر ميشد ترجيح دادم سكوت كنم، اما بينمون عميق

كرد كه مراقب خودش دونم نگاهم التماسش میمی

 باشه...

ها هم خواد عقربهحاال توی ماشين نشستم و دلم می

مثل ماشين سرعت بگيرن كه بتونم هر چی زودتر، 

 ياتم ازش خبری بگيرم.حتی به بهانه اعالم ح

صدای ماری كه به پشت سر برگشته و خطاب قرارم 

 داده شبيه یه نت ناهماهنگ وسط قطعه درنامه.
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 ی؟واسه چی مير نوراجان دكتر -

 

 كنم و جواب ميدم:خودم رو كمی جمع و جور می

 

 است.یه چكاپ ساده -

 

 خنده.ساناز كه كنارم نشسته ریز می

 

بيمارستان تخصصی واسه چكاپ ساده ميری  -

 زنان؟!
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تر روم گير نگاه ماری با این حرف ساناز موشكافانه

كنم حرص نگاهم رو خالی كنم و فقط كنه. سعی میمی

زنم كه پر حرفی معنی بهش زل میه لبخند بیبا ی

 جواب ساناز رو ميده: رسه وماری این بار به دادم می

 

یی و ساناز جان توی ایران اصال با این مواد غذا -

رژیم غذایی، یه سبک زندگی غلط بين مردم جا 

افتاده آدم باید هر لحظه منتظر یه بيماری باشه. 

مونی و وقتی كل شب و روزت مواد غذای هور

تراریخته باشه و سال تا سال رنگ یه وعده 

ارگانيک رو نبينی همين ميشه دیگه. هر چند 

زینه تقصيری هم نداریدها...سبک زندگی درست ه

توی این وضعيت كه اینجا همه هشتشون  داره.
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گرو نهشونه معلومه مجال فكر كردن به این چيزها 

 مونه.نمی

 

 زنم.يد میبا انگشتم چند تا ضربه به شونه سع

 

 سعيد كافه رو رد نكنی. -

 

 زنه و ميگه:راهنما می

 

من كه امروز بيشتر از این بهونه نميدم دستت كه  -

 هست. بفرمایيد.سر به نيستم كنی، حواسم 
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كنه و كم كم جلوی كافه ای كه و سرعتش رو كم می

زنم و محل قرارم با حميده متوقف ميشه. لبخندی می

 خطاب به جمع ميگم:

 

 منون بابت همه چيز.ی مخيل -

 

كنم و برای راحت كردن خيالش تاكيد به ماری نگاه می

 كنم.می

 

حتما این مدتی كه اینجایيد یه روز رو برای ما  -

 الی بذارید در خدمتتون باشيم.خ

 

 كنه ميگه:خنده و همونطور كه در ماشين رو باز میمی
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حاال چرا داری توی ماشين همه چی رو ختم  -

 پياده شو. كنی دخترمی

 

متعجب به سعيد و ساناز كه به تبعيت از ماری پياده 

كنم یعنی قراره كنم و با خودم فكر میميشن نگاه می

ا من و حميد بگذرونن؟! هراسون چند ساعتی رو هم ب

 كشه.پياده ميشم كه ماری من رو توی آغوش می

 

تو خيلی محبت داری عزیزم. حتما ميام پيشتون  -

ی اسه نعيما هم اتفاقا یه هدیهشک نداشته باش. و

ودم باید مخصوص بابت آلبومش گرفتم كه خ

 بهش بدم.

 گيرم.هاش رو كمی باال میكيسه بزرگ سوغاتی
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 خدا انقدر شرمنده نكنيد ما رو.تو رو  -

 

 نگاهش خریدارانه پی كافه لوكسه و ميگه:

 

ام هایی كه اصال با روحيهانقدر از اینجور تعارف -

 ن نكن! سازه با منمی

مون رو خوردیم، وگرنه خوب ميگم حيف دیگه صبحانه

 گذروندیم.ميشد یه چند ساعتی هم با دكتر می

 

 زنه.میساناز به ماشين تكيه 
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خلقی اونم كه كوفتمون شد بس كه صاحبخونه كج -

 كرد.

 

تونم ساكت كنم و این بار نمیكالفه به ساناز نگاه می

 بمونم.

 

نگار شما هم مثل سانازجون یه جوری ميگی ا -

دونی ن دفعات اوله دیار رو دیدی و نمیجوماری

خلقی نيست. اگه هم كال همينجوریه و اسمش كج

كنار یه آدم به قول خودت انقد واست سخته 

 مریض باشی خب اعصابت رو بهم نریز!
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سعيد با ترس و دستپاچگی نگاهش بين من و ساناز 

ه باشه چرخه و انگار كه فرشته نجاتش رو دیدمی

 ميگه:

 

 عع دكتر هانيبال هم اومد. -

 

كنيم و حميد رو كنه نگاه میهمه به سمتی كه اشاره می

و پارك كرده و پياده شده تر ماشين ربينيم كه عقبمی

و با دیدن ما حاال متعجب به سمتمون مياد. با جدیت 

 تمام به سعيد ميگم:

 

 واسه امروز نمک ریختنت كافيه! _
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داره و هاش برمیمكش رو از روی چشماری با ذوق عين

 كنه وبا صميميت سمت حميد ميره، آغوشش رو باز می

 ميگه:

 

. اجازه بده بغلت صبح عالی به خير جناب دكتر زند -

 كنم.

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هشت _و_هشتاد_و_صد#
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بعد به حميد اجازه واكنش نميده و توی آنی یه بغل  و

با  كشه ود محترمانه عقب میصاحب ميشه، اما حمي

س و كنه. نگاه نامحسوهمه سالم و احوالپرسی می

با  سواليش بهم رو با نگاه مستاصلم جواب ميدم و اون

 حالتی كه اصال صميمانه نيست ميگه:

 

 بفرمایيد صبحانه در خدمتتون باشيم. -

 

 ماری با قدردانی و صادقانه جواب ميده.

 

اینطوری خيلی خوب  گفتم كهاتفاقا االن داشتم می -

 رف شده.ميشد اما ص
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 های ماری ميگم:توی ادامه حرف

 

ها سورپرایزمون كردن با كله پاچه و سوغاتی -

 اومدن خونه دیار.

 

چرخه اما و نگاه حميد حاال ناباورانه روی جمع می

 كنه و فقط سر تكون ميده.خودش رو كنترل می

 كنه.ماری باز هم پيشدستی می

 

 هم داشته باشيم. یه دورهمی با اما حتما باید -

 

حميد این بار هم بدون هيچ استقبال خاصی نگاهش 

 كنه و ميگه:می
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 رسوندید.ممنون كه نورا رو  -

 

ماری خيال عقب نشينی نداره اما سعيد انگار متوجه 

 نيت حميد ميشه كه ميگه:

 

دیگه توی مسيرمون بود. حاال ما دیگه بریم از  -

 نيم.كدیشب بيداریم یهو چپ می

 

گيره از م میاختيار خندهزنه و من بیماری قهقهه می

 این حجم سرخوشی.

* 
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نگاهم رو از روی حميد دستم رو كنار شقيقه زدم و 

كم چرخونم. یهسمت گارسون كه منتظر جوابمه می

خواد جز اون عسل شينم و انگار دلم نمیتر میصاف

 ای زیر زبونم باشه.فعال طعم دیگه

 

 ی لطفا.فقط یه چای -

 

 حميد ميگه:

 

 ها.ات ميشهمطمئنی؟ گرسنه -

 

 سرم رو تكون ميدم.
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 خورم.تو می اشتها ندارم. فوقش یكی دو لقمه با-

 

 پرسه:گارسون كه مرخص ميشه حميد موشكافانه می

 

قرار بود خونه دیار بيام دنبالت یهو برنامه رو  -

 عوض كردی. این زن از كجا نازل شد؟

 

 شم.كدستی به صورتم می

 

 فهميدی حتما به من هم بگو... -

 وای حميد خيلی زشت شد جلوی دیار!

 

 چرا؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 تر ميشم و ميگم:بهش نزدیک

 

یشب بين خواب و بيداری یهو یادم اومدم د -

 گوشيم رو بزنم به شارژ روشنش كنم.

 

 گرش ساكت ميشم و اون ميگه:با نگاه شماتت

 

بله در جریانم! خودم آخرش به مادرت خبر دادم  -

 جایی.ك

 

 گيرم و ملتمسانه ميگم:دستش رو می
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است بذار دیار رو حاال اون هم یه گرفتاری دیگه -

 بگم...

 

كشه و این بار دستش رو از زیر دستم بيرون می

كنه و با جدیت خودش دستم رو روی ميز محصور می

 ميگه:

 

خوام حواست رو جمع نورا خيلی وقته دارم ازت می -

باشی. این كنی و انقدر سر به هوا ن

تر و قبل از هات عواقب بدی داره. مهمپرتیحواس

دونی میبرنامه ميشه و ه زندگيت بیهمه هم اینك

 من اصال با این مساله كنار نميام.

 

 كنم و جواب ميدم:با دلخوری و كالفگی نگاهش می
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 باشه. -

 

داره خوام خودم رو عقب بكشم كه دستم رو نگه میمی

 و ميگه:

 

 ی.گفتخب؟ می -

 

 كنم.حوصلگی حرف رو جمع میبا بی

 

هيچی دیشب به سعيد آمار دادم كجام. با اینكه  -

نمياد و نيان اما صبح یهویی  گفتم دیار خوشش
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اومدن. اومدنشون به پای من تموم شد و دیار از 

 چشم من دید. خيلی بد شد.

 

مجال اظهار نظری بهش نميدن و این بار واقعا خودم 

 ی یه تصميم آنی ميگم:كشم و تورو عقب می

 

 حميد فكر كنم من باید درباره یه چيزی بهت بگم. -

 

ندازه سينه گره خوردن میهام كه روی نگاهی به دست

 پرسه:و مشكوك می

 

 چيزی شده؟ -
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هام رو این بار روی آب دهنم رو قورت ميدم. دست

های ذارم و با ناخنم خراشهای صندلی میدسته

 زم.ندانامحسوس روی دسته می

 

راستش من اصال از این برنامه دكتر رفتن و چكاپ  -

 و این چيزها خوشم نيومد.

 

 كنه.اخم خفيفی می

 

 مشكل چيه؟ -

 

 گيرم و صادقانه ميگم:لبم رو آروم گاز می
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خيلی حس بدی بهم داده. قبل از همه اینكه تو  -

ای ریختی و بدون اینكه به من بگی همچين برنامه

 مل انجام شده.رسما من رو گذاشتی توی ع

 

 ندازم و ادامه ميدم:سرم رو با خجالت پایين می

 

ار پرت شدم بعدش هم...خوشم نمياد...اصال انگ -

بردن دوره قاجار كه قبل ازدواج دخترها رو می

كردن تنشون زخم و لک نداشته حموم چک می

 كردن...باشه...یا بكارتشون رو چک می

 

 ه:زنكنه و صدا میحميد متعجب نگاهم می
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 نورا... -

 

كنم بغضم دستم رو باال ميارم و همونطور كه سعی می

 برم.میرو كنترل كنم حرفش رو 

 

نگو اینجور نيست. خب تو هم االن داری چک  -

تونم بچه سالم تحویلت بدم كنی ببينی من میمی

 ام...اییا نه...انگار كه اصال من یه رحم اجاره

 

و این بار روی  زنهاز جا بلند ميشه، ميز رو دور می

ه. صورتم رو سمت خودش شينصندلی كناریم می

 چرخونه و با بهت ميگه:می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زنی؟ها چيه داری درباره خودت میین حرفا -

 

قطره اشكی كه از گوشه چشمم چكيده رو سریع پاك 

 كنم.می

 

 كردی؟تو جای من بودی غير از این فكر می -

 

و كنه و بعد با تاسف سرش رچند لحظه نگاهم می

 تكون ميده.

 

 اشتباه از منه. -

 

 بوسه و ادامه ميده.روی موهام رو می
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هشتاد_و_صد#

 

تو انقدر فكرت بازه و همه چی توش مياد و ميره  -

تونی یه سناریو بسازی. كه از یه خط حرف هم می

خوای ذاشتم اینطور هرجوری میمن نباید می

 داستان سرایی كنی.

 

 كنم.با دلخوری نگاهش می

 

 سرا؟داستاناالن من شدم خيالباف  -
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 زنه.با حوصله و صبوری لبخند می

 

نه عزیزم! منظورم اینه باید برات همه چيز رو  -

 كردم.مستقيم روشن می

اول اینكه تو حق داری، من باید قبلش باهات صحبت 

 ریختم.كردم و بعد برنامه میمی

 

 شه و جوری كه بهم اشرافكمی سر جاش جا به جا مي

 گيره.كنه و دستم رو میمیبيشتری داشته باشه نگاهم 
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نورا واقعيت اینه هر كسی برای ازدواج هدفی داره.  -

تونه عشق و تونه هرچيزی باشه، میاین هدف می

 آرامش و خانواده باشه یا هزار تا چيز دیگه.

 

 زنه و ميگه:با محبت موهام رو پشت گوشم می

 

چيزی توی دنيا االن خانواده  ر از هرمن بيشت -

خانواده با معيارهای من هم بچه  خوام. تویمی

خواد تو مادر این بچه باشی چون هست و دلم می

 دوستت دارم.

 

 اگه نتونم باشم چی؟ -
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 گيره.هاش میبا آرامش صورتم رو بين دست

 

 تونی. می -

 

 زنم.هاش رو پس میآروم دست

 

 گه من نتونم چی؟ یا اصالنه حميد واقعا فكر كن ا -

! اون وقت تكليف چيه؟ ای داشته باشمنخوام بچه

ات باشم تو فقط من رو واسه اینكه مادر بچه

 خوای؟!می
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كنه و ام كه چند لحظه نگاهم میانگار باور كرده جدی

 ميگه:

 

خوام. اما بچه نه! من تو رو به خاطر خودت می -

 خوام.ترین چيزیه كه ازت میمهم

 

كنم و اون مصمم و صادقانه ادامه هش مینگا شوكه

 ميده:

 

خوام با تو خانواده داشته من دوستت دارم و می -

باشم و دارم صادقانه این رو بهت ميگم. از تو هم 

 خوام صادقانه فكر كنی و جواب بدی.می
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گيره و با اختيار لبخند كوتاهی گوشه لبم رو بازی میبی

معدود دفعاتی باشه كه كنم این شاید از خودم فكر می

مستقيم ميگه دوستم داره و من  این آدم انقدر واضح و

 اینطور توی دلم ستاره بارون ميشه.

 من این مرد رو دوست دارم...

 مادر بودن رو دوست دارم...

 و لجبازی شاید آخرین چيزی باشه كه توی قاموسمه...

اش فشار مخصوصا وقتی اینطور سرم رو روی سينه

ای ضربان محكم و مطمئن قلبش توی تار و ميده و صد

 پيچه.می پودم

 

 یا حق

 درنا _آواى#
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 ایلخانی _زینب#

 نود_و_صد#

 

هایی كه مثل یه بچه، با ذوق و آخرش شاید تموم راه

چهار دست و پا رفتی رو مثل یه آدم بالغ و سر پا، اما 

ای تكيده برگردی. من اما اینجا و این لحظه شبيه بچه

هاش درد داره اما حتی  ها و كف دستشدم كه زانو

 پا ایستادن هم نداره. توان سر

بندم و هام رو میبا دیدن ساختمون بيمارستان چشم

كم به این كنم تا قبل از پياده شدنمون یهسعی می

 سامون بدم...حتی قرضی و عاریه!  سر و آشفتگيم

 مورد كنه و آهنگ هميشگی وداره رانندگی می  و ساكته

 اش هم داره پخش ميشه.عالقه
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 بختی و عشقوخوام خوشمی"

 ببينم توی لبخندت

 خوام دائم باهات باشممی

 "درست مثل گلوبندت

 

كاش ميشد بهش بگم من گلوبندی وفادارتر از بغض 

 نداشتم...مبادا بغضم باشی.

كنم  مسير بيشتر از مدتی كه انتظار دارم طول حس می

كنم و ام رو باز میهكشيده پس آروم گوشه چشم

چطور حميد با سرعت از جلوی بينم كه زمان میهم

 بيمارستان رد ميشه.

 

 رد كردیا! حواست هست؟ -
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 كنه.شينه و نگاهم میلبخند غمگينی روی لبش می

 

 حواسم هست. -

 

 كنم.گيج به اطراف نگاه می

 

 چيزی شده؟ خب چرا نرفتيم؟ -

 

اشين هاش دور فرمون سفت ميشن و بعد آروم مدست

 كنه.میرو گوشه خيابون متوقف 

 

 كشی؟تر از اینكه تو انقدر عذاب میچی مهم -
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 گيرم.دستپاچه نگاهم رو ازش می

 

 عذاب چيه...من...فقط یه كم بدخواب شدم... -

 

مقدمه روی چرخونه و بیصورتم رو سمت خودش می

 زنه و ميگه:هام بوسه میچشم

 

واستم كه های تو رو خمن خيلی تاریكم! برق چشم -

 هات اینقد غماما وقتی چشمروشن شم از تو. 

 مونه نورای من.دارن هيچی واسم نمی
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لرزه و حرفش رو قطع دلم از لرزش صداش می

 كنم.می

 

خوای...رك و راست اومدی و اما تو این رو می -

 گفتی.

 

كنه و عقب ام رو نوازش میآروم و خسته گونه

 كشه.می

 

 ین چقدر واست سخته.تو هم رك و راست گفتی ا -

 

 زیر لب ميگم: دای آروم وبا ص
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 حاضرم.خوای منچون تو می -

 

كشه و دوباره ماشين رو به حركت در آه عميقی می

 مياره.

یه حسی بين رضایت و دلواپسی توی وجودم رخنه 

ذاره حرفی بزنم. خودش دوباره به حرف كرده و نمی

 مياد و كوتاه ميگه:

 

 خواد نورا.ارت میمن دلم خيلی چيزها كن -

 

بره و زیر لب با م آهنگ رو چند درجه باالتر میو ولو

 كنه.همخونی می خواننده
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 خواددلم خيلی چيزا می"

 چشاتو واسه نقاشی

 یه خونه حتی نقلی كه

 "اش باشی...تو پشت پنجره

 

 كشه وام میزیر چونه زمان آروم آروم دستش روهم

ین حركتش، مثل هميشه مست و مدهوش ا من

 هاش سقوطسرم روی شونه بسته ميشه وهام چشم

 كنه...می

 

وقتی جلوی ویال از ماشين پياده ميشم قبل از بستن در 

كنم. با نگرانی و محبت زنه و نگاهش میصدام می

 ميگه:
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مادرت احتماال االن خيلی عصبانيه. هر چی گفت و  -

هر كاری كرد تو فقط سعی كن آرامشت رو حفظ 

 بر بده باشه؟هر چی هم شد بهم خ كنی.

 

 زنم.لبخند می

 

 زنمحتما زنگ می -

 

 ميگه: هاش رو روی هم فشار ميده وبا مهربونی چشم

 

 برو قربونت برم -
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 با ذوق ميگم: دلم ميره و آروم و

 

 اتم دكتر!دیوونه -

 عاقل هم نميشم! 

 

بعد  با قهقهه سمت در خونه ميرم. طبق معمول منتظر 

كنه و با حركت میارد خونه شم و بعد مونه تا ومی

رفتنش انگار آرامشی كه ازم خواسته بود حفظش كنم 

 خوره و ميره!هام سر میاز بين دست

دارم. باغ خلوته و مضطرب سمت ساختمون قدم برمی

چند دقيقه بعد كالفه از حال و تپش قلبم پشت در  

ساختمون ایستادم و غمگينم كه اینطور از جایی كه 

م! مردد و آروم در رو باز ترسخونه خودمه می اسمش

كشم و به جز صدای موزیک بلندی كنم و سركی میمی
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كه از اتاق نعيما مياد هيچ چيزی عایدم نميشه. پوفی 

ذارم، اما قبل از بستن در كشم و قدم داخل میمی

 پروندم.صدای مامان از پشت سر از جا می

 

 خوش اومدی! -

 

یت تمام بينمش كه با جدمی گردم وبه پشت سر برمی

كنه و همونطور كه یه لحظه هم چشم ازم بر نگاهم می

 بنده.داره وارد خونه ميشه و در رو مینمی

 آب دهنم رو قورت ميدم.

 

 سالم مامان. -
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 شينه.ندازه، سمت مبل ميره و با اقتدار میابرو باال می

 

مامان؟! پس حواست هست مادری داری،  -

 ای داری!خونهای داری، خانواده

 

 كنم خودم پيشدستی كنم.سعی می

 

دونم كارم خيلی خيلی بد  خوام. میمن معذرت می -

كردم خبر بدم بود. باید حتما حواسم رو جمع می

 بهتون.

 

 كنه.با خشم نگاهم می
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_نود_و_صد#

 

كردی كه خبر بدی؟! همين؟! حواست رو جمع می -

بدی؟! به من ميگی  نگيری، فقط خبر اجازه هم

ی پسر اون زنيكه مامان بعد ميری خونه

 خوابی؟!می

 

كنم. چقد با این ادبيات مادرم واسم مبهوت نگاهش می

 ناشناسه!

 

 االن مشكل اینه كه دیار پسر دكتر شافعه؟! -
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 با حرص از جاش بلند ميشه.

 

هاست! تو از كی تا نخير!! این فقط یكی از مشكل -

انقدر ولنگار شدی كه زیر سقف هر كس اصال  االن

 و ناكسی بخوابی؟!

 

 تر ميشه.كنم و ناخوداگاه لحنم جدیاخم می

 

 مامان دیار هر كس و ناكسی نيست! رفيقمه. -

 

 انگشتش رو با تهدید سمتم تكون ميده.
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 درازی نكن واسه من! زبون -

ام نكشيدم كه آخر سر بچه این همه سال زحمت

كه اومده زندگيم رو ازم گرفته رگ  سی اینطور واسه ك

 گردنش باد كنه.

 

 ندازم.كالفه چنگ توی موهام می

 

كنی؟! تو اصال مامان چرا مسائل رو با هم قاطی می -

دونی دیار چه قدر به ما خوبی كرده؟! به من! به می

 نعيما!

 

 با پوزخند دستش رو توی هوا تكون ميده.
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نميزد  برهتمومش كن! اگه اون زنه عين مار چن -

خواستی از كجا روی زندگيم تو پسرش رو می

ای محض ببينی و بشناسی؟! اصال كدوم گربه

گيره؟ از كجا معلوم پسره رضای خدا موش می

های احمق ساده من رو دوره نكرده بود اینطور بچه

 كه جای پای مادرش حفظ شه؟

 

 كنم.های گرد شده نگاهش میبا چشم

 

 !تو؟كی چنبره زد روی زندگی  -

مامان االن اصال حرف این نيستا! چه ربطی به دكتر 

 شافع و زندگی شماها داره بحث ما!
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 كنه.شاكی نگاهم می

 

آفرین! بحث! واقعا االن تو جایی هستی كه بتونی  -

و بخوای با من بحث كنی؟! انگار اصال یادت رفته 

من مادرتم و تو بچه منی! تو باید به من جواب 

 پس بدی نورا! 

 

كشم و سعی بندم و نفس عميقی میم رو میهاچشم

 كنم به توصيه حميد عمل كنم.می

 

 چشم! شما بگو من بابت چی باید جواب پس بدم؟ -

 

 پرسه:بهم نزدیک ميشه و با عتاب بيشتری می
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تو چطور به خودت اجازه دادی بری خونه اون؟ اون  -

خبر و بدون مشورت با من؟! اصال تو هم اینطور بی

 شناسی؟ر مطمئنی این آدم رو مینقدا ااز كج

 

كنم و صدای موزیک نعيما اشكی با غم نگاهش می

 ميشه گوشه چشمم.

 

 اون دیاره... -

 

 سرش رو با تاسف تكون ميده.
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دیاره! دیاره! ازت مگه اسمش رو خواستم من؟!  -

ای؟ مگه چقدر دارم ميگم تو مگه چقدر دنيادیده

و  ختیشناآدم دیدی كه به خيالت این یكی رو 

اینطور اعتماد كردی بهش! واال این پسره كه من 

توی چند تا برخورد دیدم اصال نرمال نيست! یه 

كلوم درست و حسابی كه از دهنش در نمياد، فرت 

فرت پشت هم سيگار! اخالق رفتارش هم كه 

 اونجور...

 

 با حرص و خستگی ميگم:

 

 مامان شما مگه چند بار باهاش برخورد... -

 

 كنه.می قطعحرفم رو 
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حرف نزن! من دو تا پيرهن بيشتر از تو پاره كردم.  -

این پسر اصال معلوم نيست كيه، چيه، خالفكاره، 

 متجاوزه، معتاده...

 

هام كف دستم رو ناكار كردن از بس كه مطمئنم ناخن

ی مالحظه و فشارشون دادم و باالخره شيشه

 شكنه.خودداریم می

 

مان؟! چه كنی مامیتو چی واسه خودت ردیف  -

رحمی! چطور یه نفر رو اینطوری جوری انقدر بی

چسبونی بهش؟! كنی و انگ میراحت قضاوت می

شناسيش دليل اینكه تو نبودی و ندیدی و نمی

 خوای بگی!نميشه كه هر چی می
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 بره.كمی باال می صداش رو

 

انقدر زبون درازی نكن. نورا تو خيلی سركش  -

 شدی!

 رت رو...بيخود ماده یه آدم االن دیگه واس

 

 توی یه لحظه انگار منفجر ميشم.

 

ما نعيما رو از اون آدم بيخود داریم! اون آدم بيخود  -

 پسرت رو نجات داد بعد رفتنت! دیار درناست!
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ایسته و قلب من هم از این ایسته، صدا میساعت می

 ایسته.اعتراف می

 كنه.مامان گنگ و عصبی نگاهم می

 

 چی ميگی؟! -

 

گيرم و شاید خدا كلمه به پس می از بهت نفسم رو

 ذاره.كلمه رو اینجور دقيق مثل لقمه توی دهنم می

 

ميگم دیار مثل درناست واسه نعيما. هر بار كه  -

نعيما قراره كاری تحویل درنا بده قبلش با دیار 

 كنه.كنه و اون هم بهش كمک میمشورت می
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ه قلبم اشک از درگيرم و یه قطره گوشه لبم رو گاز می

 كنه.وط میسق

 

اش اینطور حرف دیاره! خيلی دیاره مامان! درباره -

 نزن.

 

انگار توجيهم قانع كننده بوده و خطر از بيخ گوشم 

گرده سر خونه زنه و دوباره برمیگذشته كه زهرخند می

 اول.

 

زنم شاهزاده خانم! چشم! من كال دیگه حرف نمی -

انگار نه خواستی برو بيا شما هم راحت باش هر جا 

تری داری كه باید یه خبری الاقل بدی بزرگانگار 
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خبری بال بال بهش كه كل شب تا صبح از بی

 نزنه.

 

خسته از مته به خشخاش گذاشتنش حرفش رو اصالح 

 كنم.می

 

شب تا صبح نبود مامان جان! چند ساعت بود!  -

بعدش كه از حميد خبر گرفتی و فهميدی كجام 

 دیگه.

 

 ن ميده.شينه و سر تكویوباره روی مبل مد
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این هم از خوشبختيمه كه باید از یه مرد غریبه  -

 خبر دخترم رو بگيرم.

 

 كنم.مستاصل نگاهش می

 

 ست؟!االن دیگه حميد هم غریبه -

 شناسی.دیگه اون رو كه چند ساله می

 

 زنه و با طعنه ميگه:پوزخند می

 

كارش شناسمش! كسی كه وسط بله خوب می -

ه ول و مشكل بيمارش رو نصفذاره و ميره می

 كنه.می
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 هام رو به هم فشار ميدم.دندون

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_نود_و_صد#

 

متنفرم از یادآوری هر چی كه مربوط به اون اتفاقه.  -

اما كاش یادت بياد مسبب اون اتفاقی كه برام 

های شما نبودنافتاد و باعث شد بشم بيمار حميد، 

 پذیر نبودن شما و بابا.بود، مسئوليت

 

 گيره.توجه به بغض توی صدام دوباره گر میبی
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گذاشته خونه به پسر  رگاالن صرف اینكه اون بی -

مسئوليت و اون جناب غریبه بمونی، من شدم بی

 دكترت شده مسئول و دلسوز؟! 

 

كنم و این بار صدای نعيما كه با متاسف نگاهش می

رو به خودش جلب ویلچرش نزدیک ميشه توجهمون 

 كنه.می

 

مامان تو چرا اینطور شدی؟! به حميد ميگی  -

رگ؟! دیار رفيقه ماست و حميد هم این رو خوب بی

 دونه.می
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 خنده.مامان با حرص می

 

هام نفری یه دونه وكيل وصی در خداروشكر از بچه -

 اومده!

 

ه تایيد كنه و بعد سرش رو بچند لحظه نگاهم می

 تكون ميده.

 

ام پيش یه ار خيالم راحت باشه بچهپس بذ عاليه! -

آدم درست و حسابيه كه انقدر حرص و جوشش 

 رو نخورم.

 

 از جاش بلند ميشه.
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 بهش بگو آخر هفته بياد واسه خواستگاری. -

 

زده من های حيرتو به سمت اتاق ميره و جلوی چشم

سرعت بيشتری كوبه. نعيما با و نعيما در رو به هم می

 كشونه.تم رو به سمت مبل میسمتم مياد و دس

 

 بيا اینجا بشين رنگت پریده. -

 

 پرسم:گنگ می

 

 من درست شنيدم؟ -
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 كنه و مردد سرش رو تكون ميده.به در اتاق نگاه می

 

آره دیگه رضایت داد. عدو شود سبب خير كه  -

 ميگن همينه.

 

متعجب كشم كه دستم رو با آشفتگی روی صورتم می

 پرسه:می

 

رو  ؟ خودت مگه همينچرا اینطوری شدی -

 خواستی؟نمی

 

 زنم.معنی میكنم و لبخند بینگاهش می
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 خواستم.چرا...همين رو می -

 

 

 دو تا پارت دیگه از امشب باقی مونده

تونيد ها رو راس ساعت ده میسری بعدی پارت

 ��بخونيد

 ��تا اون موقع نظر یادتون نره

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_نود_و_صد#

 

 "پالك شصت مميز چهار-دختكوچه سين"
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ی خالق جهان كوچكم، حوض نقاشی من كه خونه

 افتادم توش و خيس شدم، گوله شدم و زنده شدم!

ست و همين دیوارهای آجری! مبدا و مقصد این خونه

حتی االن كه انگار اون نورایی كه بارهای این كوچه رو 

د كنون طی كرده بود باید بزرگ شه چون چنلی لی

سنگينش  وقت دیگه یه حلقه توی انگشتش اونقدر

 ها ازش دور ميشه.كنه كه این بازیگوشیمی

جاست چون به هيچكس حتی مبدا و مقصد همين

شایلی هم هنوز از مراسم آخر هفته نگفتم و نياز دارم 

ه قبل از هر كس درنام دیاروار قبولم كنه و مثل هميش

 وم...بند كفشم رو سفت كنه برای راه پيش ر
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هایی كه روی كنسول چوبی قدیمی زیر دلم با شمع

سوزه و آب ميشه و با خودم قاب عكس دریا چيده می

 كنم:تكرار می

 

كنن یا خيلی خوشگل! ها یا آدم رو زشت میزخم -

 دیار خوشگله...چون زخمش هم خيلی خوشگله!

 

ميرم و چند ثانيه توی سكوت آروم سمت آشپزخونه 

و   ن شلوارك چهارخونه آبيشكنم. ایتماشاش می

اش هيچ همخونی با هم كهنهتيشرت طوسی گشاد 

 ندارن اما انگار توی تن اونه خيلی قشنگ شدن!

 آروم ميگم:
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 اومدم حرف بزنم، گوش ميدی؟  -

 

ساز قدیميش هنوز ازم دلخوره و همونطور كه با قهوه

 گرفته جواب ميده: درگيره با صدای

 

ياهه. یه قهوه بدمت ات سهات تا چونهزیر چشم -

 شی. بيدار

 

 كنم.ساز دورش میخندم و از قهوهبا خستگی می

 

بينم رو اگه بزنی به برق ولش كن اینی كه من می -

ریزه. من اصال كل ولتاژ برق شهری تهران بهم می

 نخوابيدم كه بخوام پاشم.
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مونه و روی صورتم ثابت مینگاهش این بار چند لحظه 

 ندازه.رو چين می اخم كمرنگی پيشونيش

 

 ميریا!چی چيو نخوابيدی؟ می -

 

 كشم.گوشه آستينش رو می

 

االن بهت بگم چی شد و چی نشد خودت هم حق  -

 بهم ميدی كه خوابم نبرده باشه. بيا دیگه...

 

 كشه و سمت سماور ميره.دستش رو می
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حداقل بریزم واسه خودم نكش منو!  بذار یه چایی  -

 حاليم بشه چی ميگی.

 

كنم قبل از هر چيز ت تكيه ميدم و حس میابينبه ك

 بهش عذرخواهی بدهكارم.

 

خواستم اونطور من رو ببخش بابت دیروز. نمی -

 اذیت شی.

 

 ای جواب ميده.رك و تک كلمه

 

 شدم. -
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 ندازم.نادم سرم رو پایين می

 

قعا فهمم. واهای تو رو میمن حساسيت -

 خواستم اینطور شه.نمی

 

كنم، صدای نفس میسنگينی نگاهش رو حس 

ندازم. شنوم و سرم رو بيشتر پایين میيقش رو میعم

 منتظر جوابشم اما یه سوال غيرمنتظره نصيبم ميشه.

 

 ناشتا زدی بيرون؟ -
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كنم و صادقانه سرم رو به نشونه متعجب نگاهش می

ماتت تكون مثبت تكون ميدم. سرش رو با تاسف و ش

 زنه.میميده و همونطور كه سمت یخچال ميره غر 

 

مگه چهارسالته كه یكی همش بدوئه دنبالت لقمه  -

 بذار دهنت؟

 

بنده همون شيشه عسل دیروز وقتی در یخچال رو می

رو توی دستشه و قبل اینكه فرصت كنم چيزی بگم 

ذاره و همزمان كه قاشقی اون رو توی بغلم می

 داره و سمت بيرون ميره ميگه:برمی

 

دیروز عم قرار بود  حاال بيا بشين ببينم چی ميگی. -

 !خبرم كنيا
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 افتم.مشعوف از توجهش دنبالش راه می

 

ای شد كه دیگه خودمم ميگم كه! معركه -

 شناختم...نمی

 م نيس.خورم...گشنهببين من نمی

 

 شينه.كنه و روی مبل میبا جدیت نگاهم می

 

 دست خودته؟ بخور جون بگيری.مگه  -

 

شينم و به میناچار با همون شيشه روی مبل مجاورش 

كنم. آفتاب لم داده نگاه میپرین كه توی حياط زیر 
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سردی و ضربه كوتاه قاشق روی دستم باعث ميشه به 

گيرم خودم بيام. قاشقی كه سمتم گرفته رو ازش می

ای از هگرده و بعد اینكه جرعكه دوباره سر جاش برمی

زمان سيگار روشن هم خوره واستكان چایش می

 كنه ميگه:می

 

تعریف كن. دكتربازیتون به كجا رسيد؟ واسه  -

 همون حالت بده زرد كردی؟

 

 ذارم.با تعجب دستم رو روی صورتم می

 

زرد شدم؟ نه...حالم بد نيست...یعنی سر اون بد  -

 نشد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 د.حميد كه دید من حالم خوش نيست كال  كنسلش كر

 

یه اميد ته لبخند نامحسوس و غمگينش جا خوش 

 ميگه: كنه و با رضایتمی

 

 خوبه. -

 

هام رو بهم فشار ميدم و انگار تازه افتادم روی دور لب

 حرف زدن.

 

آره تا اینجاش خيلی خوب بود. اما بعدش كه رفتم  -

خونه مامانم  یه قشقرقی راه انداخت. یه جورایی 

گوشيم كه خاموش حق هم داشت. من پریشب 
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شد یادم رفت شارژش كنم و سریع خبر بدم 

 د كه كجام...خيلی بد شد!بهش. از حميد شني

 

 كنه.هاش رو ریز میچشم

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_نود_و_صد#

 

ات خبر بدی اما دویدی رفتی به یادت رفت به ننه -

 سعيد آمار دادی.
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ذارم و با يز میكالفه و شرمنده شيشه عسل رو روی م

 ذارم و ميگم:هام رو روی سرم میحرص دست

 

اما عذرخواهی كردم  خجالت داره، دونم خيلیمی -

 دیگه هی به روم نيار!

 

 كنه.گيره و دستم رو از  سرم جدا میآستينم رو می

 

خب حاال شهنه بازی راه ننداز ،دیگه كاریت ندارم.  -

 اش رو بگو.بقيه

 

 با خنده ميگم:
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كشته این اصطالحاتتم! ببين دست خودم  نيست  -

 روز سختی گذروندم، پس لطفا

 ف بزنه كه خيلی تلخه!شهنه حر بذار این

 

های گاه و گيره اما امروز همون خندهاش میخنده

گاهش هم رنگ كالفگی داره. نقلی از ظرف وسط بی

 ذاره.داره و توی دهنم میميز برمی

 

شيرین شی، این روزها من بيا این رو بلمبون  -

 خودم زهرمارم! بگو چی شد.

 

های دیروز حرفكنم و هنوز هم از یادآوری نگاهش می

معلق ميشم توی چاه غم. چطور  ش انگارمامان درباره
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های معصوم و ميشه كسی راجع به صاحب این چشم

كنم و ساده اینقد بی رحم باشه! آهم رو پنهون می

قسمت بگذرم تا به بخش كنم سریع از این سعی می

اصلی یعنی رضایت مامان و آخر هفته برسم پس بدون 

 تعریف كردن ميشم. فكر و سریع مشغول

 

هيچی...مامانم خيلی خيلی شاكی بود. از یه طرف  -

اینكه اصال ازش كسب اجازه نكرده بودم از یه 

طرف هم اینكه واسش سنگين بود كه از حميد 

ف هم خبرم رو گرفته باشه...از یه طر

 راستش...بابت اینكه اصال چرا پيش تو بودم...
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سيگارش رو  كنه، بيشتر لم ميدهخونسرد نگاهم می

كنه و یكی از اله میتوی جا سيگاری مقابلش مچ

 ندازه.هاش رو كمی باال میشونه

 

 ها بود عجيب ميشد.غير این -

 

كنه توی نقش و گيرم و نگاهم گير میلبم رو گاز می

 الكی زیر پامون.نگارهای فرش 

 

دونم اما اصال یهو انگار آمپر چسبوندم...انقدر می -

ه مثال تو رو از كجا و چقدر هی گفت و گفت كه مگ

ها كه از كوره در شناسم و این حرفمی

دفعه انگار زبونم خودش چرخيد گفتم این م...یهرفت

 ها...دیاری كه هی ميگی درناست
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ن شيشه عسل با تكون شدید ميز و افتادن و شكست

زده متوقف ميشم و سرم رو باال ميارم. زیر پام وحشت

های ده باشه كه حاال با چشمدیار انگار كه از جا پری

های عميق و سنگينش كنه و نفسگرد شده نگاهم می

 تش به چشم ميان.از روی تيشر

 

 تو چی كار كردی؟ -

 

 با دلهره و صدای لرزون ميگم:

 

 ..جمعش كردم...پيچوندم حرف رو. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كوبه و حاال لرزش خفيف دستش رو محكم روی ميز می

 بينم.هاش رو میعضله

 

 چيكار كردی؟ -

 

خورم و با اش با ترس سر جام تكونی میاز ضربه

 ترس جواب ميدم.

 

به خدا هيچی! از دهنم در رفت اما حلش  -

 كردم...اصال نفهميد...شک هم نكرد!
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كنم دیدن رگ میآروم از جا بلند ميشه و حاال اعتراف 

اش ای كه به هيكل ورزیدهی گردنش و رعشهبرجسته

 ه باشدم، نگرانم كرده...افتاده بيشتر از اینكه ترسوند

 

 دیار... -

 

هاش حتی كنه. نفسگيره و از جا بلندم میبازوم رو می

 ترن!از آفتاب ظل مرداد هم داغ

 

تو چه غلطی كردی! با زبون آدميزاد گفتم فقط تو و  -

هات ام! با دو تا چشمدونيد من كینه میافسا

ها با بينی چطور یه وقتدیدی وضع زندگی منو! می

كنم! خفتی خودم رو به زور جمع می دبختی وچه ب

 اون وقت تو حتی نتونستی زبونت رو جمع كنی؟!
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 كنم.با وحشت نگاهش می

 

 اشتباه كردم اما االن حال تو... -

 

 با شدت تكونم ميده.

 

 بستی!گران حال من بودی دهنت رو میتو اگه ن -

 

كنم و نگاه ای میبا حس فرو رفتن چيزی توی پام ناله

ی افته كه یه تيكه از شيشهوتامون به زمين میهر د

ل توی پام فرو رفته. صدای دندون ی عسشكسته

هام رو شنوم و بعد با یه حركت دستاش رو میقروچه
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های م. با قدمكنه و باعث ميشه روی مبل بيفتول می

گرده. كنار بلند سمت حمام ميره و سریع با باند برمی

اما بدون هيچ مالیمتی خرده زنه و با دقت پام زانو می

شيشه توی پام كه چندان هم عميق فرو نرفته رو 

نم از درد دیدن لرزش و جمع دوكشه. نمیبيرون می

هام روی هاشه یا درد زخم پام كه اشکشدن شونه

ابقه ميدن. دستم رو روی دستم فشار ميدم صورتم مس

تا صدام در نياد اما هق هق خفيفم راه خودش رو پيدا 

خوره رسه. از جاش تكون نمیكنه و به گوشش میمی

پيچه باند رو دور پام می و همونطور كه سرش پایينه و

 ميگه:

 

 اشتباه از من بود. فكر كردم از خودمی. -
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هاش شبيه دریای خون چشمسرش رو باال مياره و 

 برم.شدن! دستم رو آروم سمت صورتش می

 

 دیار عمدی نبود. ببخشيد!  -

 

وه و حاال با صدای شنرو نمی انگار صدام

 ندازه به هر چی كه بود و نبود.اش خش میافتادهخش

 

 ارزید!نمی -

 

گيره و دستم رو قبل اینكه به صورتش برسه می

م مجبور به بلند شدن همونطور كه بلند ميشه من رو ه
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كشونه و در رو باز كنه. من رو به سمت در میمی

 كنه.می

 

 دیگه برنگرد. -

 

 ..و دستم كوتاه ميشه از دیارم...ها ميشه.و دستم ر

 

 "پالك شصت مميز چهار-دختكوچه سين"

 ترك وطن نكردم...

 وطنم من رو ترك كرده...

 غربت من دیگه هيچ عالجی نداره!

 

 یا حق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نا در_آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_نود_و_صد#

 

شده بس كه پلک های دنيا خشکچشمكنم میحس

دونم چند ساعته جلوی نی كه نمیزده به منزده و زل

هزار بار  م برده ودكه كوچيک سر كوچه آموزشگاه مات

با خودم تكرار كردم آخرین بار كه با هم اینجا بودیم، 

فندك كهنه دكه روشنش یه نخ سيگار خرید و با همين 

كرد و برای من هم مثل هميشه یه شكالت اسنيكر 

یه روز من  خرید و اون موقع كدوممون باورمون ميشد

تنها بيام اینجا و هی باور نكنم امروز صبح  اونطور  من 

 رو از جهان كوچكم بيرون انداخت...
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صدای اذان مسجد ایرانهشر بهم ميگه روز تموم شد 

 كنه.د هم داره تو رو امروز ترك مینورا، حتی خورشي

خوان تسليم خوان نااميد شن، نمیپاهام انگار نمی

امروز  بيشتر راه از امير اباد تا  شن، انگار نه انگار

زخم پام هم اینقد درد ایرانشهر رو پياده اومدن! انگار 

رسم جلوی در آموزشگاه، كشيده كه تسليم شده! می

 ونه دنبال چی اومدم!دهای تنم مییک به یک سلول

تونم زنه رو میهر كس كه از در آموزشگاه بيرون می  

كنه حساب و كتاب اسم ببرم اما مشاعرم یاری نمی

كنم و ببينم امروز دیار  اصال اینجا كالسی داشته یا 

 نه...

بينمش...نه خودش رو نه اون به قول خودش نمی

 وروره جادوهای كالسش رو!
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های لب بزنم از یاد اون روز، اما تركخوام لبخند می

كنن حق خندیدن ام با درد بهم یادآوری میخشک شده

 ندارم.

د ساعت گذشته و جيبه كه فقط چندیاری نيست و ع

رحم چرخيده كه حاال من چيزی نباشم دنيا طوری بی

 جز یه تبعيدی!

دونم این چند كنم و حتی نمیبه آسمون نگاه می

ره خورد به سياهی شب رو ساعت كه سفيدی روز گ

 چطور گذروندم.

انگار از وقتی از اون بن بست رونده شدم به یه بن 

 بست واقعی رسيدم.

كنم كنم و با هر قدم آرزو میچه رو طی میكو عرض

الاقل شایلی باشه و بتونم ببينمش. وارد آموزشگاه 

سالن ها وهای آخره و تقریبا كالسميشم، ساعت
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دن به دفتر راهم رو سمت سرویس خاليه. قبل از سر ز

كنم و توی آینه كه به خودم نگاه بهداشتی كج می

حالم وحشت یهای برنگ و چشمكنم صورت بیمی

 ندازه به جونم...می

 نه بابت خودم...بابت دیار!

بابت اینكه اگه االن حال من اینه، حال اون چيه و 

 چطوره.

ه ها و صداش ميشه زمين لرزیاد اون لرزش دست

خاك سست وجودم، با درمونگی دستم رو روی صورتم 

 نالم:ذارم و میمی

 

 متنفرم ازت نورا! -

 شه الل باشی!كاش الل باشی! كاش همي
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چقدر دنيا با دیار حرف نداشت و حاال انگار بدون اون 

 من دیگه حرفی با این دنيا ندارم...

مونه و نگاهم پر دستم روی دستگيره دفتر ثابت می

 كالس خالی و تاریكش...ميشه از 

با باز شدن در دفتر از داخل، به خودم ميام و شایلی رو 

حال نگاهم بينم. متعجب و خوشجلوی خودم می

 كنه.می

 

 نورا! كی اومدی؟ -

 

شدیدا احتياج دارم به آغوشش اما خودم رو الیق 

 كنم.دونم پس با دلتنگی نگاهش میتسلی نمی
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 االن رسيدم.  -

 

 ميشه و ميگه:از كنارم رد 

 

خواستم برم خوب كردی اومدی، كلی كار دارم. می -

در رو كال  ببندم یه چایی هم بریزم. تو اومدی در 

 بستی؟رو 

 

سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم و اون به سمت 

 زمان ميگه:پایين سرازیر ميشه و هم

 

 پس باش تا بيام. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 برم.كشم و تن صدام رو كمی باالتر میگردن می

 

 من چایی بریزم؟ -

 

 رسه.صداش از دورتر به گوشم می

 

نه. حاال كه دیگه اومدی ميام  یه قهوه به قول دیار  -

 كنم.درست می پدر مادر دار

 

حتی شنيدن اسمت و یه جمله از تو واسم نعمت و 

 گنجه!
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سرم رو به نشونه تایيد تكون ميدم وداخل دفتر ميشم. 

چاله عطر ياهدارم توی سهمينكه اولين قدم رو برمی

سيگارش فرو ميرم و دلم توی اون جاسيگاری وسط 

 شينه.ميز و كنار اون ته سيگار به خاكستر می

ین سواليه كه دو سرش برای من ا بوده؟ ایعنی اینج

 باخته!

 

 نورا چرا وایسادی؟ -

 

كنم و از گردم، به شایلی نگاه میبه پشت سر برمی

 رسم.صبری به صداقت میبی

 

 بود؟دیار اینجا  -
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 با تاسف سرش رو تكون ميده و سمت آشپزخونه ميره.

 

 آره. چطور؟ از كجا فهميدی؟ -

 

 و با سوال جواب ميدم.افتم و سوالش ردنبالش راه می

 

 چرا حاال اونجور ناراحت ميگی آره. -

 

همونطور كه مشغول حاضر كردن قهوه ميشه جواب 

 ميده.
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كنسل هاش رو ناراحتشم. اومد دو هفته كال كالس -

گفت یه ماه! به زور راضيش كرد...حاال خودش می

 كردم.

 

 ذارم.دستم رو روی قلبم می

 

 یه ماه مرخصی واسه چی؟! -

 

 كنه.ایسته و نگاهم میی سر قهوه جوش میباال منتظر

 

پارسال هم این وقت سال حالش خوش نبود.  -

منتها دیگه اینقد داغون هم نبود كه یه ماه كال 

خيلی طولش داد شد سه چهار نخواد باشه. دیگه 
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دونم، شاید هم هميشه اینطور بوده من روز...نمی

 كردم به چشمم نيومد.چون باهاش كار نمی

 

نم جلوی نگرانی و كنجكاویم رو بگيرم و در عين تونمی

 كنم باز بند رو آب ندم.حال سعی می

 

 به خاطر اون...عكس روی دیوار؟ اون قاب بزرگه؟ -

 

 ه.كنمتعجب نگاهم می

 

 دونی؟جریان دریا رو می -
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كشم كه حرف جدیدی نزدم و شونه نفس راحتی می

 ندازم.باال می

 

 نه زیاد. -

 

 رو تكون ميده. تفاوتی سرشبا بی

 

 همين كه خواهرشه و فوت شده دیگه؟ -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_نود_و_صد#
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 سرم رو مردد به نشونه مثبت تكون ميدم.

 

 آره...فقط همين. -

 

 كشه.غمگين آه می

 

آره همين. فكر كنم همچين قضيه سكرتی نيست،  -

اش اما كال دیدی كه نه دكتر شافع نه دیار درباره

 زنن.نمی حرف

 حاال خالصه خواسته یه مدت نباشه.

 

سرم رو با ماتم به چهارچوب تكيه ميدم و دوباره 

 زنم.نگاهم رو با تاریكی كالسش دار می
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 كس یه پاشنه آشيلی داره.هر  -

 

باالخره قهوه حاضر ميشه و همونطور كه مشغول 

 پرسه:ریختنشون توی فنجونه می

 

شتی اومدی حاال تو چرا اومدی؟ چيزی جا گذا -

 برداری؟

 

گيرم و دوتایی سمت دفتر فنجون خودم رو ازش می

 ریم.می
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نه. اومدم ببينمت. انقد سرت شلوغه به زور باید  -

 پيدات كرد.

 

 است.خنده، اما لحنش گریهكوتاه و می

 

كنم خلوتی زندگيم به چشمم سرم رو شلوغ می -

 نياد.

 

 شينم.كنم و روی مبل مینگران نگاهش می

 

سيامكه؟ تو اصال هيچوقت درست نگفتی اطر به خ -

 چی شدها كه یهو اونطور بهم ریختی.
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شينه و لبخندش شبيه یه لنگریه كه لبه پنجره می

 تا سرگردونيش رو رفع و رجوع كنه.ساحلی نداره 

 

حتما مگه باید چيزی بشه؟ هيچی نشد! مشكل هم  -

 همين بود و هست.

 

 

 كنم.با دلسوزی نگاهش می

 

بگی وگرنه سيامک كف د از حست خب تو بای -

 كنه كه بدونه.دستش رو بو نمی

 

 كنه.عاقل اندر سفيه و در عين حال با محبت نگاهم می
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زنی انگار سيامک رو مینورا! یه جوری حرف  -

تر و دنيادیده تر از سيامک شناسشناسی. آدمنمی

دیدی؟ مخصوصا ماهایی كه جلوی چشمش قد 

ش رو داریم از كشيدیم كه دیگه حكم كف دست

 شناستمون!بس می

 

 گيرم. زده گوشه لبم رو گاز میخجالت

 

دونم! فقط از اینجور اذیت شدنت خوشم نمی -

حالی! مگه شمال نقد آشفتهنمياد. اصال تو چرا ا

 بودیم نگفتی با همينی كه هست كنار ميای؟
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 كشه.اش رو سر میخنده و آخرین جرعه قهوهتلخ می

 

 عاليه!بلوف زن و پيش ف زبون خيلی ماهيچه -

 

 خوای چيكار كنی؟ خب االن می -

 

 

لوند و خواستنی یه رشته از موهاش رو دور انگشتش 

 پيچه و متفكر ميگه:می

 

دونم. شاید هم این متود روبرو شدن با نمی -

ها واسه همه جواب ها و چالشها و ناراحتیترس

 نده. شاید باید یه مدت فرار كنم و فاصله بگيرم.
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اش بلند ميشه و همونطور كه قصد داره به سمت ج از

 آشپزخونه بره تا فنجونش رو بذاره ميگه:

 

كارهام سبک شه شاید یه مدت طوالنی برم پيش  -

 ا اینا.باب

 

از یادآوری اون یک سالی كه شایلی پيش عمو و زن 

عمو آلمان بود و چقدر بهم سخت گذشت و تركيبش با 

ترسم و با تمنا می وضعيت االن به معنی واقعی كلمه

 گيرم.دستش رو می

 

 نرو! -
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متعجب از این واكنش سریع و شاید شدیدم نگاهم 

بينه كه با نگرانی میتر من رو كنه حاال انگار دقيقمی

 شينه.ذاره و كنارم میام میدستش رو روی گونه

 

 تو چرا این شكلی اصال؟ -

 

 گيره.ام میاز وضعم خنده

 

خر هفته قراره واسش باورت ميشه این قيافه آ -

 ستگار بياد؟خوا

 

 پرسه:كنه و ناباور میبا دهن باز نگاهم می
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 چی شد؟! -

 

تا داغی  كشمهام میدستم رو محكم روی چشم

 دليل به اشک نرسن.هام و این بغض بیپلک

 

مامانم دیشب گفت حميد آخر هفته بياد و صحبت  -

 كنن. حميد هم اوكی داده.

 

 ره.ذادستش رو روی دهنش می

 

 یهو چقدر سریع! -
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این سه كلمه انگار شمارش معكوس من برای 

فروپاشيه اما گریه و اشكی نيست و شاید دارم 

ها اینطور درد این كه در عوض همهتركونم استخون می

 دارم!

 

شایلی نرو! خودخواهيه اما واقعا االن نياز دارم تو  -

 باشی.

 

كشه و عجيبه كه ضربان من رو توی آغوشش می

 بش از من شدیدتره.قل

 

 نميرم! مگه ميشه توی این وضع برم دختر! -
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 گيره.هام رو میگيره و شونهازم فاصله می

 

 بگو مطمئنی؟فقط تو به من  -

 

 كنم و با شيفتگی و محبت ميگم:سرم رو كج می

 

تر و معتمدتر از ها! مگه مطمئنشایلی حرف حميده -

 اون هم هست؟!

 

هاش رو عقب سرش رو تند تكون ميده و چتری

 زنه.می

 

 نه! من كه نميگم حميد بده! دارم ميگم تو مطمئنی؟ -
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 ببين...

 

ه و نگاهم چرخونمردد انگار حرفش رو توی دهنش می

 كنه.می

 

 مستقيم باهات حرف بزنم ناراحت نميشی؟ -

 

ام رو با وجود تلخيش گيره و قهوهام میاختيار خندهبی

 كشم.یه نفس سر می

 

تونه باهام حرف از  مامانم نمی ترهيچكس مستقيم -

 بزنه.
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گيرم و و در جواب نگاه سوالی و گنگش دستش رو می

 با اطمينان ميگم:

 

 خوای بگو.تعارف هر چی میناراحت نميشم. بینه!  -

 

 ذاره.كشه و فنجونش رو روی ميز مینفس عميقی می

 

ببين اینكه تو خوبی و اون هم خوبه یه حرفه، اینكه  -

ا برای هم خوب هستيد یه حرف اما شما دو ت

 است...دیگه

 

 گيره و دلسوزانه ميگه:هاش میدستم رو بين دست
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شده هزارتا حرف دارم اما انقدر همه چيز یهویی  -

 دونم چی باید بگم...اصال نمی

نورا! تو خدای شور و احساسی اما اون هر چی داشته 

 رو خرج كرده و تموم شده و رفته.

 

 .كنممشكوك نگاهش می

 

تو چيزی دیدی یا شنيدی كه همچين حرفی  -

 زنی؟می

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_نود_و_صد#
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 ميده.بدون مكث جواب 

 

شنيدم. دیگه این دیدم و مینه! چی باید می -

 مشخصه!

 اما...

 

كنيم و با صدای زنگ در با تعجب بهم نگاه می

 پرسم:می

 

 كسی قرار بود بياد؟! -

 

 ميره.ه و سمت پنجره از جا بلند ميش
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 نه...عع سيامكه! این ماشين كيه؟ -

 

 بلند ميشم و دكمه آیفون رو فشار ميدم.

 

 غالمرضاست.شاید با  -

 

 زنه جواب ميده.همونطور كه از  دفتر بيرون می

 

ماشين اون نيست. نزن، در رو قفل كردم باید از  -

 پایين بازش كنم.
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ه سيگار گردم و با دلتنگی تبا رفتنش سر جام برمی

یه شی قيمتی با  دارم و مثلتوی جاسيگاری رو برمی

نگاه ذارمش. به انتهای فيلتر كه احتياط كف دستم می

تونم جمع شدنش رو ببينم و غصه آوار دلم كنم میمی

ميشه وقتی یادم مياد هر وقت حالش خوش نيست 

هاش فشار ميده. فيلتر سيگار رو بيشتر از حد بين لب

چكه و با كالفگی توی خودم ستم میقطره اشكم كف د

 رسه.جمع ميشم و توی یه لحظه چيزی به ذهنم می

های تزیينی خيلی به بطریای ميرم و سمت كمد شيشه

های كوچيكی  كه شایلی برای تزئين توشون گل خشک

رنگارنگ ریخته و سرشون رو با چوب پنبه بسته نگاه 

كنم میكنم. خاليش ترین رو انتخاب میميكنم كوچيک

بندمش. دستم رو ندازم و میو ته سيگار رو توش می

برم و بين زنجيرهای جورواجور دور سمت گردنم می
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كنم و به ترینشون رو پيدا میگردنم باالخره مناسب

 كنم.زنمش و رهاش میبطری پيوند می

رحمانه غمگين اما حاال حس حضورش نزدیک قلبم بی

 دلچسبه.

مع اطراف ميشه و حس گذره حواسم جكمی كه می

كنم برگشتن شایلی و سيامک طول كشيده. از اتاق می

همزمان سيامک زنم تا سمت پایين برم كه بيرون می

رسه. اما نه فقط سيامک...سيامک هم به پاگرد می

شونه به شونه مينا عظيمی، یكی از بازیگرهای 

ها! مينا عظيمی كه هميشه سرشناس و كاربلد این سال

ار و سادگی ظاهریش، شيک و درخشان در عين وق

های كمرنگ دور بوده و هست، حتی با همين چروك

 تر نشونش ميده.استنیتر و خوچشمش كه جاافتاده
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سيامک، شونه به شونه مينا عظيمی و پشت سرشون 

 هاش پر كشيدهشایلی كه روح از چشم

 

://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGwhttps

e 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_نود_و_صد#

 

چند دقيقه كوتاهی كه سيامک رو كنار مينا توی همين 

 دیدم بيشتر از ده بار توی مغزم این جمله تكرار شده
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 چقد دنيا بی رحمه توی غافلگيری... _

 

 كنه و ميگه:وقتی مينا نگاهم می

 

و  كرد. تواز تک تكتون تعریف می خيلی سيامک -

شایلی كه واقعا تعریفی هستيد حاال باید با بقيه هم 

 آشنا شم 

 

زده یه لحظه حس ميكنم فكرم رو خونده. خجالت

 ندازم.خندم و نيم نگاه شاكی سمت سيامک میمی

 

اما راستش سيامک هيچی از شما تعریف نكرده  -

 بود واسه ما.
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 بلند ميشه.تكون ميده و از جا سيامک با خنده سری 

 

 یه چيزهایی در وصف نگنجند دختر گل. -

 

مينا و نگاهشون بهم  جمله سيامک و خنده كوتاه و مليح

كنه و خدا رو ام حبس میدیگه نفس رو توی سينه

كنم كه شایلی برای آوردن چایی رفته و چشم شكر می

 هاش این دو جفت چشم رو ندیده

ندازه و س و ظریفش میمينا نگاهی به ساعت لوك

 يگه:م
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اگه دیرتر  خوریم به ترافيکسيامک جان می -

 حركت كنيم.

 

ا مشغول گشتن ميشه و سر  تایيد سيامک داخل كمده

كنه و من باورم نميشه یه تكون ميده. مينا نگاهم می

های كودكيم سوهان روحم روزی سوپراستار سال

 باشه.

 

آموزشگاه  یه روز اما سر فرصت باید بيام و این -

 ببينم. خوشگلتون رو با دقت بيشتر

 

ترین احتمال ممكن رو توی قالب خندم و محالمی

 كنم.مطرح میشوخی 
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حاال كه انقدر با سيامک صميمی هستيد چطوره  -

های بازیگری  اینجا رو زحمت یكی از كالس

 بكشيد؟

 

انتظار دارم مثل من بخنده و مثل یه شوخی از حرفم 

ترین حالت ممكن با شعف و تواضعبگذره اما توی م

و سر تكون  چرخونهتحسين نگاهش رو توی فضا می

 ميده.

 

وبی! اگه بهم احتياجی باشه و بتونم چه پيشنهاد خ -

 كاری از پيش ببرم خيلی خوشحال هم ميشم.
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كنه و توی سيامک هم با آرامش چند لحظه نگاهش می

خواد هایيه كه دلم نمیهاش پر از حرفچشم

 شون!بخونم

با اینكه نگاه گرفتن از این زن شيک و متينی كه 

ی نهایت سخته اما نگرانيم براروبروم نشسته بی

شایلی كه انگار خودش رو به بهانه آوردن چای توی 

آشپزخونه حبس كرده كرده باعث ميشه از جام بلند 

 شم و با لبخند مصلحتی بگم:

 

 كنه كه طولفكر كنم شایلی یه چيزی رو پيدا نمی -

 گردم خدمتتون.كشيده. االن برمی

 

 كنه.داشتنی اخم كمرنگی میمينا با همون لبخند دوست
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 ریم.رف ميگم زحمتی نكشيد ما االن میبدون تعا -

 

سيامک همونطور كه توی كشوها دنبال فلش مورد 

 گيره.نظرشه دنباله حرف مينا رو می

 

راست ميگه نورا. به شایلی هم بگو ولش كنه ما  -

 خوریم.ریم خونه دیگه اونجا یه چيز مییداریم م

 

كنم و جوابش رو حرص نگاه و كالمم رو كنترل می

 ميدم.

 

ذاری كسی يامک از تو بعيده! تو خودت مگه میس -

 بدون پذیرایی از پيشت بره؟
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 هام رو بهم فشار ميدم و ادامه ميدم:دندون

 

خواید بعدش هم گفتی تا ویالی ميناجون كه می -

 یه ساعت راهه.برید حداقل 

 

تر از هميشه با لبخند بينم سيامک فارغو چون می

 ميگه:كنه و با لبخند نگاهم می

 

 كنيد.مرسی دختر گل لطف می -

 

برای جلوگيری از انفجارم سمت آشپزخونه سریع 

است و انگار شایلی بهش كنم. در بستهحركت  می
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تونم بازش كنم. صورتم رو نزدیک  تكيه داده كه نمی

 كنم و با صدای آرومی ميگم:میدر 

 

 شایلی؟ باز كن منم. -

 

رد ميشم و چند لحظه بعد با آزاد شدن در سریع وا

بندمش. شایلی حاال سمت سينک پشت سر خودم می

خم شده و با شدت مشغول شستن و سابيدن 

 صورتشه.

 

 كنی؟شایلی چيكار می -
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تونه مانع تشخيص گرفتگی حتی صدای آب هم نمی

 ه بشه.صداش از گری

 

هوا خيلی گرمه چپ و راست باید صورتمو بشورم  -

 كه نپزم.

 

 ذارم.اش میوی شونهبندم و دستم رو رآب رو می

 

 صاف وایسا ببينمت! -

 

كنه اما كشه و كمرش رو صاف مینفس عميقی می

همچنان صورتش رو به سمت دیوار چرخونده تا 

 نبينمش.
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چرخونمش اما طاقت دیدن به سمت خودم می

های سرخش رو ندارم پس سرش رو روی چشم

ذارم و همونطور كه پشتش رو نوازش یام مشونه

 م:كنم ميگمی

 

 گریه كن حرف بزن. -

 

 ام اشک ميشه.بغضش روی شونه

 

فهميدم این یه ماهی كه كم پيدا شده بود باید می -

 جایی خبریه!

نورا دیدی چی گفتن! یا اون خونه اینه یا این خونه 

 كنن!با هم زندگی می اون؟! رسما دارن
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 كنم.كنم و توی گوشش زمزمه مینوازشش می

 

 برميای.تو از پسش  -

 

زنه و هق هقش با نهایت غصه لباسم رو چنگ می

 هاش بشم.ذاره درست متوجه حرفنمی

 

نورا خيلی سخته...خيلی! كاش هيچوقت نفهمی  -

 چقد درد داره.

 

تر توی آغوشم فشارش ميدم و روی موهاش رو محكم

 بوسم.می
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ترین قسمت روح من و شایلی امروز هر دو به تاریک

 عزیزترین زندگيمون تبعيد شدیم.خودمون توسط 

 

* 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_نود_و_صد#

 

هام رو ام به كل حالت چشمخط چشم متقارن و كشيده

هایی كه عوض كرده و باعث ميشه یكی دیگه از لبخند

ه رو ارزونی آینه كنم. چند ضربه به این روزها كيميا شد

رسه كه صدام خوره و صدای نيال به گوشم میدر می
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كنه. از جلوی  آینه بلند ميشم و همونطور كه آماده می

 ایستم ميگم:باش جلوی درد می

 

 بيا تو. -

 

نيال آروم وارد ميشه و دیدن پيراهن بلند و شكيلش 

ا شک توی باعث ميشه خودم رو ببازم و بخوام دوباره ب

 ندازه.آینه نگاه كنم كه با تحسين ابرو باال می

 

 تغيير كردی!چقدر  -

 

زنم و حریرهای چند الیه و صورتی چرخ آرومی می

 خورن.مانتوی بلندم توی هوا تاب می
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 خوبم؟ تيپم خانومه؟ -

 

 كنه.خنده و حرفم رو تصحيح میمی

 

 آره خيلی متين و خوبه. -

 

 كنم.یبا ذوق به گوشه پلكم اشاره م

 

 ببين امروز خط چشمم چقد خوب دراومده! -

 

 پرسه:كنه و باالخره میمیچند ثانيه نگاهم 
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 خيلی خوشحالی نه؟ -

 

به بهونه چک كردن ساعت صفحه گوشيم رو كه هنوز 

كنم و توی انتظار یه پيام یا تماس از دیاره نگاه می

 ام رو دوباره كش ميدم.لبخند كمرنگ شده

 

اولين  حساب كنيم هم این خب آره...اگه درست -

 باره با حميد اینجور یه جا دعوت شدیم.

 

 شينه.با هشدار روی صندلی می

 

اما خانم حواست باشه هنوز دو روز تا خواستگاری  -

 باقی مونده هنوز هيچی رسمی نيست.
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 كنم.های جمع شده نگاهش میبا چشم

 

دار و مریز با مهرداد دیگه تویی كه همينطور كج -

 ی و ميای این حرف رو به من نزن كه!خانت مير

 

 ميده:بدون مكث و تردید جواب 

 

های من و مهرداد با تو و دكتر فرق داره. برنامه -

برای ما برعكس شماها ازدواج اولویت آخره. 

 تره.ترفيع و شغلی و تحصيليمون ارجح

 

 كنم.دست به سينه و موشكافانه نگاهش می
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تون هست و پس باالخره آخر هم باشه توی ليست -

 خوایش.تو می

 

كه از جا بلند انگار این بحث به مزاقش خوش نمياد 

 ميشه و ميگه:

 

زشته  ها. ماری خيلی آن تایمهدیرمون ميشه -

 دعوتمون كرده دیر برسيم!

 

ای توی ذهنم جرقه توجه به جمله اولش سوال دیگهبی

 زنه.می
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 ميگم نيال؟ تو حست نسبت به ماری چيه؟ -

 

 كنه.میمبهم نگاهم 

 

 منظورت چيه؟ -

 

توی كمد دنبال ندازم و همونجور كه شونه باال می

 گردم ميگم:دار استخونيم میهای پاشنهكفش

 

دونم. شاید از اون روز كه راستش خودم هم نمی -

اونطور اومدن خونه دیار یه جوری شدم نسبت 

 بهش. حاال تو نظرت چيه راجع بهش؟
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 كنه و ميگه:كمی فكر می

 

ان. ر مهرداده و خيلی بهم وابستهی خواهخب مار -

خوبی ازش ندیدم. قبول دارم  من هم تا االن جز

 هاش به چشم ما خاصه، اما...یه سری رفتار

 

انگار خودش هم دچار سردرگمی شده كه سرش رو 

 تكون ميده و ميگه:

 

همون...نظرم همونه كه جز خوبی ازش ندیدم پس  -

 حسم بهش خوبه.

 وای بپوشی؟خها رو میاین كفش
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كنم و حين های توی دستم نگاه میبه كفش

 دنشون ميگم:پوشي

 

 آره. بده؟ -

 

 تونی راه بری باهاش؟نه خوبه. فقط می -

 

 

كنم، ها ذوق میها از صدای تق تق پاشنهمثل بچه

سمت ميزم ميرم و حين جا دادن وسایل توی كيف 

 كوچيكم ميگم:
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ریم و روی نداریم كه، با ماشين میزیاد پياده -

حميد هم ميایم. كم كم هم باید عادت كنم...

 د.خوشش ميا

 

 خنده.می

 

 پس قراره دلمون برای آل استارهات تنگ بشه. -

 

هام بهم افتم كه هر بار با بستن بند كفشیاد دیاری می

تشر ميزد، دیاری كه نيست و هر آن ممكنه زمين 

 نداشتنش... بخورم از نبودن و

 

 شون تنگ شده.من كه از االن دلم برا -
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با حيرت به توجه به جوابم و متعجب سمتم مياد و بی

 كنه.وسایلم نگاه می

 

 ها رو داری مياری؟!همه این -

 

 و تک به تک و با حيرت مشغول وارسيشون ميشه.

 

دستمال مرطوب، اسپری، مسواك و خميردندون؟!  -

الكل؟! نورا دستت اینقد الكل بهش زدی ترك 

كشی این اسپری الكل میخورده تو باز با خودت 

 ور اون ور؟
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 زنم.وسایل كنار میكالفه دستش رو از 

 

 دونه چی پيش مياد كه. نياز ميشه.آدم نمی -

 

 كنه.نيال متاسف نگاهم می

 

است فقط! این رفتارهات یه ناهار مختصر پنج نفره -

 هم سوغات حميده؟

 

 كنم.با اخم نگاهش می

 

ی! اصال اینو جلوی مامان نگی بهونه دستش بد -

 باشه؟دم تميز و مرتب گيرم باشه، مگه چيز بدیه آ
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 كنه.با نگرانی نگاهم می

 

نه نظم و تميزی اصال بد نيست، اما وسواس  -

 دونی؟ها رو میبيمارگونه بده، تو فرق بين این

 

دونم، حتی اینكه چرا نسبت به و من شاید هيچی نمی

هر چيزی كه حتی یه درصد ممكنه انتخابم رو زیر 

 سوال ببره گارد دارم.

 

كنم لی خواهش میكنم، خيلی خينيال خواهش می -

اگه به فكر ناراحتی من نيستی كه اینجور توی روم 
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ها به حميد ميگی مریض، اما جلوی مامان این لفظ

 هام رو پنبه نكن.رو به كار نبر و رشته

 

ندازم و با ام میبندم و روی شونهباالخره كيفم رو می

اش تاط و نه چندان بلند از كنار نگاه كالفههای محقدم

 م.رد ميش

* 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 دویست#
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ماری با ژست مشغول تشریح قوانين انگليسی سرو و 

هاش با مهرداد به خوردن غذاست. حميد كه صحبت

كنه كه ماری قهقهه عالقه نگاهمون میسر رسيده  بی

 زنه و ميگه:می

 

ه شما كه دنيا رو ها واسهمه این دونمدكترجون می -

است اما نورای ما هم باید هگشتی و دیدی خاطر

خواد دخترمون یه درصد هم یاد بگيره. دلم نمی

 جلوت كم بياره.

 

حميد دستم رو با محبت فشار ميده و لبخندی بهم 

 زنه.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها معنی من و نورا یه تيميم، این كم و زیاد آوردن -

 نداره.

 

 زنه.زیر چونه میخاصی دستش رو ماری با حالت 

 

همينه كه این تفاوت سنی فاخش هم به خاطر  -

 معنيه؟براتون بی

 

بره هاش رو باال میو قبل از اینكه ما جوابی بدیم دست

 و ميگه:

 

ها فقط ها و محدودیتالبته بگم این معيار ها و رقم -

باعث سركوبن. وگرنه ببين چقدر خوب االن شما 
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ها زمين ! مثال نورا با این لباسكنار هم مچ شدید؟

كنه این ن فرق كرده، یا كی فكرشو میتا آسمو

دوماد شاخ و شمشاد نزدیک نيم قرن از عمرش 

گذشته باشه؟ راستی شما بوتاكس كردی دكتر 

 درسته؟

 

 كنم.با خنده و كالفگی نگاهش می

 

رسی جون شما عجب یه نفس از یه بحث میماری -

 به یه حرف و سوال دیگه!

 

 خنده.ماری هم می
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ت كه برعكس اینجا كه همه دونی نوراجون نيسمی -

است اونطرف همه چيز روی دور چيز شل وارفته

تونم خودم رو تنظيم كنم. بخوام تنده من اصال نمی

 با جو اینجا هماهنگ شم اصال مریضم انگار.

 

نيال كه انگار از این حرف خوشش نيومده خودش رو با 

 ه و ميگه:كندسرش مشغول می

 

كم با كنم شما یهجان من كال حس میالبته ماری -

 كنی...نمایی به اوضاع اینجا نگاه میسياه

 

 ماری اجازه نميده حرف نيال كامل بشه.
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ی مشكل همينه نيالجان كه شماها یه واژه -

نمایی رو گرفتيد دستتون و مدام ی سياهخودساخته

ها راضها و اعتی كم و كسریخواید روی همهمی

 ها همچين برچسبی بزنيد.و واقعيت

 

مهرداد معذب از بحث راه افتاده به من و حميد نگاه 

 پرسه:ربط میكنه و بیمی

 

 پس آخر هفته نامزدیتونه! -

 

هاش گرده و  دستماری با سرعت به سمتمون برمی

 كوبه.رو با ذوق به هم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چقدر خوش موقع اومدم! ما هم دعوتيم دیگه؟من  -

تا رقصم! قول ميدم یه تنه واستون از اول عاشق 

 اخر مجلس برقصم.

 

 پرده جواب ميده:حميد خيلی بی

 

تونيم در خدمتتون باشيم. جلسه آخر هفته فعال نمی -

 حكم خواستگاری رو داره و خصوصيه.

 

 زنه.ماری چشمكی می
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پس یكی طلبت دكترجان! اميدوارم حياط پشتی  -

بدی و  اون ویالت توی شيكاگو بهمون سور

 باربيكيو پارتی راه بندازی.

 

 پرسم:تونم ساكت بمونم و متعجب میمین

 

 جون.شما آمار همه چی رو داری ماری -

 

 گيره.ماری با شيطنت دستم رو می

 

آوازه ثروت و دارایی دكتر زند رو باید كر باشم كه  -

 نشنيده باشم.
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ای دختر زرنگ! خيالم ازت راحته برعكس اون 

 خوابی زیرت آب بره.جایی نمی خبرتهای بیچشم

 

گيرم و دستم رو از زیر حرفش حس بدی میاز 

 كشم.دستش بيرون می

 

 این دیگه چه حرفيه! -

 

حميد توی سكوت و با خونسردی آروم كمرم رو 

هاش تونم از چشمكنه كه آروم باشم اما مینوازش می

 تشخيص بدم كه خودش آتيش زیرخاكستره.

و  كنه و در صدد رفعون میمهرداد با نگرانی نگاهم

 های خواهرشه.حرفرجوع 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 هاش این مدليه منظوری نداره.ماری كال شوخی -

 

كنه و ماری شاید كمی نادم به من و حميد نگاه می

 زنه.لبخند كمرنگی می

 

ها بين رك گویی مهرداد درست ميگه من یه وقت -

ها سردرگم ميشم. ها و شوخ طبعی ایرانیاروپایی

لطه. اینه كه اینطور گارد گرفتن هم غولی حقيقت 

چه بخوایم و چه نخوایم حقيقت همينه كه ازدواج 

یه معامله مادی و معنویه. هيچ ایرادی هم توی 

مادی بودنش نيست، توی رابطه شما هم یكی 

تجربه و درایت داره و اون یكی طراوت...خيلی هم 

 قشنگه!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خاصی گيره، تكيه ميده و با لحن با آسودگی نفسی می

 ميگه:

 

رانی حتی اگه بيست سال هم مهم اینه یه مرد ای -

توی غرب رشد كنه وقتی صادقانه طرف مقابلش 

اسم و غيررسمی راضی رو بخواد به یه رابطه بی

 نميشه.

 

زده به مهرداد خوره و بهتنيال به طرز واضحی جا می

كنه. مهرداد هم كه دسته كمی از نيال نداره نگاه می

 كشه و ميگه:اش میدستی  به یقه
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ر كرده ماری. هر كسی یه مسير و زمونه تغيي -

 كنه.اش تعيين میمقصدی برای رابطه

 

 ماری دستش رو توی هوا تكون ميده.

 

ان برادر من! ها فقط یه مشت دیكتهاین حرف -

همون كه گفتم، یه مرد ایرانی هميشه یه مرد 

ایرانيه. البته دكتر من رو توی یه مورد حسابی 

 زده كرده.فتشگ

 

جنبونه و ماری اخم كمرنگی سر میحميد سوالی و با 

كه انگار سوال مورد نظرش رو دریافت كرده جواب 

 ميده:
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_دویست#

 

خيلی تعجب كردم وقتی دیدم انقدر راحت نامزد  -

ایت رو یه شب كنار یه آتيش ول خوشگل و پنبه

ن شب كه خونه دیار موند رو كردی به امون خدا. او

های اون پسر به تنش ميگم، چقدر هم لباس

 نشسته بود!

 

خالی شدن آب سرد روی سرم هم شاید همچين حس 

داد. با نگرانی به حميد نگاه مزخرفی رو بهم نمی
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هاشه به آرامش كنم و با لبخند آرومی كه روی لبمی

 رسم. با خونسردی و بدون مكث جواب ميده:می

 

و بهتون توضيح الن انتظار دارید چيزی ری ایعن -

 بدم؟!

 

ماری كه شاید انتظار این حرف رو نداشته با مكث 

 ميگه:

 

 نه...اما... -

 

 حميد مجال ادامه صحبت رو بهش نميده.
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كنم همه چيز به خواید فكر میاگه نظر من رو می -

اش خوبه و وقتی از حد بگذره فقط مخربه. اندازه

ذاریم هم از و غيرت میاون چيزی كه اسمش ر

قاعده مستثنی نيست، كنجكاوی و این 

 صحبتی هم همينطور!خوش

 

كشه و مصمم بعد كمی خودش رو به سمت جلو می

 كنه.های ماری نگاه میتوی چشم

 

اما صرف اینكه دست خالی از سر این ميز بلند  -

هام نشيد باید بگم نورا نور چشم منه، من به چشم

 اعتماد دارم!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جمله كوتاه ماری رو  فقط با چند ث طوالنی وه مكبا ی

كنه كه تا آخر وقت با سكوت غرق یه جور ساكت می

 كنم دچار ضربه روحی بدی شده!فكر ماری حس می

 

ماری جان! البته بهت حق ميدم، تو زنی هستی كه  -

عشق رو تجربه نكردی. نه عاشق شدی نه 

دونستی كه شرط اول عاشقت شدن، وگرنه می

 تعصب نيست، اعتماده!عشق 

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 دو_و_دویست#

 

 

ماری تا لحظات آخر  و حتی قبل سوار شدن ماشين یه 

جور عجيبی ساكت و غرق فكره و انگار حميد با حركت 

قسمتی از زندگيش كه یه انگشت شوتش كرده به 

داد مهرخيلی وقته ازش فرار كرده. وقتی همراه نيال و

سوار ماشين ميشه و با اون نگاه مغموم باهام 

كنه دلم بدجور به درد مياد و حميد كه در خداحافظی می

 كنه قبل سوار شدن ميگم:ماشين رو برام باز می

 

 اوت كردی.طفلک ماری رو ناك -
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 ندازه.میام دستش رو دور شونه

 

كسی كه خالءهای زندگی خودش رو با چاله كندن  -

 كنه سزاوار همين رفتاره.ها پر میتوی رابطه آدم

 

 اختيار ميگم:بی 

 

 رحمی!اما خيلی بی -

 

بعد  كنه وخوره چند ثانيه سكوت مییهو انگار جا می

كنه و هام درگير مانتوم مینگاهش رو به جای چشم

 آروم ميگه:
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 اینطور شكل گرفتم.من  -

 

كنم حرف رو عوض كنم. معذب از اعترافش سعی می

ای موهام گيرم، با عشوه ناشيانهكمی ازش فاصله می

 زنم و ميگم:رو از صورتم كنار می

 

 حاال جناب دكتر تيپ بنده رو پسندیدن؟ -

 

كنه، بعد محتاطانه با تحسين و خریدارانه نگاهم می

چرخونه و با ن میپاركينگ  رستورانگاهش رو توی 

اطمينان از اینكه جز خودمون كسی شاهد نيست من 

كشه و دستش رو دور كمرم رو سمت خودش می

 پيچه.می
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 مگه كورم كه این رز صورتيم رو نپسندم؟ -

 

با لذت و خجالت توی آغوشش جمع ميشم و گالیه 

 كنم.می

 

 آخه هيچی نگفتی! -

 

 كنه:زمزمه میبوسه و اغواگرانه كنار گوشم رو می

 

 زنم، با عمل نشون ميدم.من حرف نمی -
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گيرم. بندم و با خجالت لبم رو گاز میهام رو میچشم

ام ميشه و هاش مشغول نوازش گونهبا سر انگشت

 ميگه:

 

 به جهنم كه ميگن پيرم واست. -

 

دلم از درد جمع ميشه برای اون لحن غمگينش و 

 ذارم.هام رو دور صورتش میدست

 

 مه چيزی واسم!توی ه -

 

زنه و با همه محبتش لب موهام رو پشت گوشم می

 زنه:می
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 تو فسقلی منی! -

 

هام هاش كه از لبخند شيرین شدن رو روی لبو لب

ذاره. از فكر اینكه چند روز دیگه هر وقت بخوام می

تونم اینطور اشباع شم از موج دریای سياهم و باور می

م و دست لرزونم گيرمی ام جونكنم من هم خواستنی

ذارم تا همراهيش كنم. اما هنوز اش میرو روی شونه

چند ثانيه بيشتر نگذشته كه با حالت خاصی عقب 

زده از كنه. حيرتكشه و من رو از خودش دور میمی

های گرد شده این شدت پس زده شدن با چشم

كنم كه اجزای صورتش با انزجار جمع شده نگاهش می

 دارم.یمتش برمنگران قدمی س
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 حميد چيزی شده؟ -

 

دستش رو سمتم باال مياره تا نزدیكش نشم و خودش 

اش رو بيشتر هم با دو قدم بلند رو به عقب فاصله

 كنه. می

زنم انگار كلمات رو به گيج و سردرگم بهش زل می

 كنه.سختی هجی می

 

 گردم.برمی -

 

های بلند و سریع به سمت سرویس بهداشتی و با قدم

 گ ميره.كينپار
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مونم تا خبری منتظرش میمستاصل و كالفه از بی

 گرده و بدون درنگ سمت ماشين ميره.برمی

 

 برسونمت خونه؟ -

 

 سوالش رو با سوال جواب ميدم:

 

 خوبی؟! چی شده؟ -

 

 كنه.با نگاه به ماشين اشاره می

 

 چيزی نيست، حل شدنيه سوار شو. -
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لش سواين كنم و بعد از نشستن داخل ماشاطاعت می

 كنه.رو تكرار می

 

 ميری خونه؟ -

 

گيرم و اون طبق همونطور كه دستم رو به سمتش می

معمول مشغول اسپری كردن الكل به همه جا ميشه 

 جواب ميدم:

 

خوام  راضيش كنم كه نه ميرم پيش سيامک، می -

 حتما توی مراسم آخر هفته باشه.
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اتفاقا باهاش صحبت كردم. ولی كال نظرش اینه  -

 كنه.دیگه هيچ دخالتی هم نمیلفه و كه مخا

 

 

 مصمم تكيه ميدم و ميگم:

 

ها دارم اما باز هم باید ببينمش. خيلی حرف -

 باهاش.

 

ای همونطور كه با كالفگی بدون هيچ حرف دیگه

كنه ماشين رو به حركت درمياره و كراواتش رو شل می

 كنه.نگاه نگران و مبهمم رو روی خودش ثابت می
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كنم و بعد ن خونه سيامک نگاه میساختموره به از پنج

 گردونم.سرم رو سمت حميد برمی

 

 من ميرم. اما آخر نگفتی چی شدی. -

 

اش رو كشم تا گونهو طبق عادت خودم رو سمتش می

كشه. شوكه چند لحظه ببوسم كه خودش رو عقب می

كشم. چند تا مونم و بعد خودم رو عقب میثابت می

زنه، بعد با همون حفظ مون میبه فر ضربه پياپی و آروم

فاصله دستش رو سمتم مياره و لب پایينم رو كمی 

 كنه.كشه و با حالت ناخوشایندی نگاهم میپایين می

 

 صبح مسواك زدی؟ -
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كشم و سوالش شبيه یه تبر دقيقا صورتم رو عقب می

 وسط سرمه!

اولين چيزی كه یادم مياد اینه كه بعد ناهار  امروز 

فر توی سرویس بهداشتی چند ن متعجب جلوی چشم

 معنی ميگم:رستوران مسواك زدم و با خنده بی

 

 این چه سواليه؟ -

 

 بدون هيچ تغيير حالتی ميگه:

 

 گيرم.واست وقت دندونپزشكی می -
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 پرسم:آب دهنم رو قورت ميدم و گيج می

 

 چرا؟! من ماه پيش چكاپ شدم كه. -

 

 كنه.دیگه حاال حتی نگاهم نمی

 

 ت بو ميده.نيست. دهنكارش خوب حتما  -

 

ندازه. لحن سرد و تلخش، سوز دردناكی به دلم می

ذارم و بغضم رو با گاز گرفتن دستم رو روی دهنم می

 كنم...كف دستم خفه می

 

 درنا _آواى#
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 ایلخانی _زینب#

 سه_و_دویست#

 

* 

جوری مسواك رو با وسواس و انزجار روی زبونم 

ام ل معدهلحظه ممكنه ككنم هر كشم كه حس میمی

كنم. صدای سيامک باال بيارم و شروع به سرفه می رو

 شنوم.هام میرو از پشت در و بين سرفه

 

 نورا؟ چی شده؟ خوبی دختر؟ -

 

 شورم و جواب ميدم:دهنم رو برای بار چندم می
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 خوبم...االن ميام.  -

 

كنم، همونطور كه رژ پخش شده دور لبم رو تميز می

ی از خرابی پيدا كنم تا نشوننم رو باز میجلوی آینه ده

ام در مياد و هام بخاطر مسواك نالهكنم اما از درد لثه

ای كه هام پر از اشک ميشه. نگاه حميد و لحظهچشم

من رو از خودش دور كرد یه لحظه هم از جلوی چشمم 

هام سقوط آزاد رو انتخاب كنار نميره و باالخره اشک

..كاش من هم خورم.بطه میغ هامكنن. به اشکمی

جرات سقوط داشتم، اما ندارم...شاید خدا نورا رو با 

 نداشتن سرشته باشه!

 

از دستشویی كه بيرون ميام سيامک همچنان متعحب 

 كنه.نگاهم می
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اونجور اومدنت و سالم عليک نكرده پيچيدنت  -

 توی دستشویی هيچی این چه قيافه ایه دختر گل؟

 

خندم و كشم. میزنم و درد میمیخودم رو به شادی 

 بوسم.اش رو میونهگ

 

 ببخشيد واجب بود...سالم! -

 

دونم منتظره من شروع كنم نگاهش حرف داره اما می

كنه و با اشاره به چای و ها هدایتم میپس سمت مبل

 ميوه روی ميز ميگه:
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بشين پذیرایی كن از خودت. چقد هم قشنگ  -

 شدی امروز.

 

جا گذاشتم كه تاریكی پاركينگ  ذوقم رو شاید توی

 كنم.به یه تشكر اكتفا می فقط

 

 ناهار خوردی؟ بكشم برات؟ -

 

 كنم.در صحبت رو از جواب همين سوالش باز می

 

 نه ممنون. با حميد ناهار بيرون بودیم. -

 

 شينه و ميگم:با سكوت و نارضایتی سر جاش می
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 اومدم راجع به آخر هفته حرف بزنم باهات. -

 

 پرسه:داره و میی برمیقند بزرگ

 

 آخر هفته چه خبره؟ -

 

زنم و طعنه رو اختيار لبخند تلخ و معناداری میبی

 كنم.ضميمه كالمم می

 

زنی؟ خبری میتو از كی تا به حال خودت رو به بی -

 این كار بهت نمياد سيامک!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زنه.پرده انكار رو كنار می

 

 حميد...نورا من از اول هم با رابطه تو و  -

 

ام خشم های شایلی روی شونههقیادآوری صدای هق

 ندازه به جونم، واسه همين نميتونم نپرسم.می

 

 چرا دیشب مينا رو آوردی آموزشگاه؟! -

 

ربطی كه حرفش رو بریده چند متعجب از سوال بی

 لحظه مكث ميكنه.
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اومدیم اون فلش كه خواستم رو سر راه برداریم.  -

 یعنی چی این؟

 

 كشم.بندم و نفس عميقی میام رو میهچشم

 

خوای بگی باز مثل االن خودت رو به یعنی می -

خبری نزدی و نخواستی غيرمستقيم یه بی

 چيزهایی رو واسه شایلی شيرفهم كنی؟

 

 تر از این نميشه!هاش از تعجب گردچشم

 

 دخترجان تو از چی انقدر آتيش گرفتی؟ -
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 لرزونه.بغضم صدام رو می

 

ه آتيش سوزونهمون داغی كه داره شایلی رو میاز  -

امک، خيلی گرفتم. من خيلی دوستت دارم سي

گفتم تو چيزی از باورت داشتم...به شایلی می

گفت، تو از یه دونی اما اون راست میحسش نمی

نيم نگاه آدم تا تهش رو ميری. دیشب هم از قصد 

 اون كار رو كردی.

 

 كنه و ميگه:اخم می

 

 داری تند ميری! نورا خيلی -
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يچوقت ز اول مشخصن بهتره هیه سری چيزها وقتی ا

بيان نشن تا یه حد و حدودهایی حفظ بشه. احساس 

من به شایلی با احساسم به تو و سعيد و نيال و نعيما 

هيچ فرقی نداره من این رو هميشه نگفتم و نشون 

 ندادم؟

 

ندازم كه با گيرم و سرم رو پایين میلبم رو گاز می

 كنه:اكيد تكرار میت

 

 گفتم یا نگفتم؟! -

 

 گفتی اما... -
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 دستش رو باال مياره.

 

انقدر واضح گفتم كه هيچ اما و اگری توش نيست!  -

 این تا اینجا...

اما خيلی نااميدم كردی نورا! تو من رو اینجور شناختی 

یا جدیدا رمان زیاد خوندی كه فكر كردی محض دور 

نمایی رو پياده نخكردن شایلی بخوام همچين ایده 

 كنم؟!

بشه؟ وقتی حاال از ارتباطم با رار بود چی اصال آخرش ق

 كردم؟مينا مطمئن شدم نباید علنيش می
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گيری بدون فكرم شدم زده از جبههپشيمون و خجالت

ام بابت شایلی و در عين حال هنوز حرص و غصه

 برطرف نشده.

 

خيلی گفتی سيامک. اینطور باید بهش مستقيم می -

 درد داشت.

 

كنه و سمتم مياد تا میكشه، سيگاری روشن آهی می

 ارم بشينه.كن

 

زندگی همش درده. جایی كه درد نكشی یعنی  -

 مردی!
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كنم و گيره جرات پيدا میدستم رو كه توی دستش می

 ميگم:

 

آخر هفته حميد مياد خواستگاریم. ميشه بيای و  -

 باشی؟

 

 كنه.با تاسف نگاهم می

 

 خوای باشم؟میچرا  -

 

 با گالیه جواب ميدم:

 

 خوام باشی؟چرا می لوم نيستواقعا مع -
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 ذاره و جواب ميده:سيگارش رو توی جاسيگاری می

 

 خوام باشم؟!واقعا معلوم نيست من چرا نمی -

 

 كنه.با لبخند كمرنگی به پام اشاره می

 

 ات رو زده.كفشت انگشت كوچيكه -

 

كنم و م نگاه میامن هم به انگشت قرمز و بيچاره

 جواب ميدم.

 

 كنم.عادت می بار اوله پوشيدم. -
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 پرسه:هام میخيره چشم

 

 كنی؟به زخم عادت می -

 

جوابی نميدم و حاال سيامک حجت رو برام تموم 

 كنه.می

 

تو تایيد درونی خودت رو برای این راهی كه شروع  -

 گردی.كردی نداری پس توی دیگران دنبالش می

 

 كنه.دستم رو نوازش میبا محبت 
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 را.من این تایيد رو بهت نميدم نو -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_دویست#

 

* 

برم كه دكتر شافع با دستم رو سمت سگک كفشم می

 تحسين ميگه:

 

 چقدر تغيير كردی نورا! -
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شاید بعد از چندین ساعت این اولين حس خوبيه كه 

بيه كه زن امروز سمت دلم سرازیر شده. حس خو

كنه و  هميشه ساكت زندگی چند ماهه ما اینطور نگاهم

 زبونش به نظر دادن بچرخه.

های صيقلی و سرد كف تماس كف پام با سراميک

ها رو سالن درد پاهام بابت طوالنی پوشيدن كف

 تسكين ميده.

 

 یعنی خوب شدم؟ -

 

 است.لبخند كمرنگش مثل هميشه

 

 تو هر وقت بخندی خوبی.  -
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 بيا داخل.

 

كنه كه بيشتر  دلتنگ دیاری می این جمله من رو

خندم. دلتنگيش من رو با می قشنگ ميگه ه بهمهميش

كشونه و روی اولين بيشتری سمت زوال می سرعت

شينم. سالن خلوت و مينيمال و مبلی كه سر راهمه می

داره و تنها اش هيچ شباهتی به خونه دیار نمدرن خونه

عنصر ناهمگون قاب كوچيک و سياه سفيدیه كه روی 

تونم درست ببينم له نمیميز گوشه سالنه و از این فاص

و تشخيصش بدم. با سينی شربت كه سمتم مياد 

 كنم و بعد از تشكر ميگم:مینگاهم رو از قاب جدا 

 

 نيومدم مزاحمتون شم. زحمت نكشيد لطفا. -
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و صدای تلویزیون رو قطع  شينهروی مبل روبرویيم می

 كنه.می

 

بينم خوبی. حال بقيه طور نگو. خوشحالم میاین -

 چطوره؟

 

پيراهن مشكی تنش الغریش رو بيشتر نشون ميده و  

 كنه.غم توی نگاهش رو چند برابر می

 

همه خوبن. از نعيما كه خودتون حتما خبر دارید.  -

 نيال هم دلتنگتونه، مخصوصا توی آزمایشگاه.

 

 زنه و ميگه:انه لبخند میصادق
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زنم. اونقدر كارش با نيال هر از گاهی حرف می -

تنه هم خودش آزمایشگاه رو خوب هست كه یه 

برگشته حتما با بچرخونه. اما حاال كه مادرتون هم 

 تر ميشه.تجربياتش كارش راحت

 

 معذب سر جام جا به جا ميشم.

 

بله...مامان بعد استراحتش با انرژی بيشتر  -

 ته.برگش

 

و غرضی سر تایيد تكون ميده  بدون هيچ سوال اضافه

 كنم.شصبر سكوت بينمون رو میو من بی
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همه مدت دونم اصال قشنگ نيست كه بعد اینمی -

كه اومدم پيشتون درخواستی داشته باشم. اما 

 راستش من واقعا اومدم ازتون كمک بخوام.

 

 حاال نگاه خنثاش از نگرانی پر ميشه.

 

 اتفاقی افتاده؟ -

 

 زنم.هام رو توی هم گره میبا شرمندگی دست
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حثی با مامانم بله! من یه اشتباه بد كردم. سر یه ب -

دادم و وقتی دیار لو میداشتم یه چيزهایی رو 

 فهميد خيلی بهم ریخت.

 

 متاسف سرش رو به تایيد تكون ميده.

 

 خبر دارم. -

 

 با خواهش به سمت جلو خم ميشم.

 

دونم كارم اشتباه بوده. اما االن واقعا توی میمن  -

 وضعيتی نيستم كه دیار رو نداشته باشم.
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 ن موضوع حساسه.دیار خيلی روی ای -

 

 

 كشم و ميگم:با كالفگی شالم رو از سرم می

 

تونه دونم! باور كنيد هيچكس اندازه من نمیمی -

 خودم رو بكوبه و سرزنش كنه.

 

 

 كنی.میخب تو كار بيخود زیاد  -

 

 كنه سر جاش!لرزونه، محكمش میصداش دلم رو نمی
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گردم. جایی كه از جا بلند ميشم و به پشت سر برمی

داشتنيم، هر چند تكيده و خسته، اما هنوز دوستبت 

 نيه!پرستيد

مشغول نگاه كردنمه و قدمی برای كم كردن فاصله 

كنم مبادا حتی با یه داره. من هم حركتی نمیبرنمی

 ای از دیدنش محروم بشم.حظهپلک ل

داره و اش رو ازم برمیبا چند تا پلک سریع نگاه خيره

 كنه.اخم می

 

 ام كه چی بشه؟اومدی پی ننه -

 

 ندازم.شونه باال می
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 كه كمكم كنه باهام آشتی كنی. -

 

با مكث هميشگيش كه امروز بيشتر كش مياد جواب 

 ميده:

 

 من با تو قهر نكردم. تمومت كردم. -

 

رسم از این تموم شدن! ملتمس به ته می و من

 كنم و با بغض ميگم:نگاهش می

 

 اینطوری نگو! -

 

 ه.دكتر شافع از جا بلند ميش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 من توی اتاقم. كاری داشتيد صدام كنيد. -

 

با رفتنش و بسته شدن در اتاق یه قدم به دیار نزدیک 

 ميشم.

 

 خوام.من اشتباه كردم. معذرت می -

 

 ميگه:تفاوت و خشک بی

 

 خيلی خوب عذرخواهيت رو شنيدم. -

 

 با اصرار ميگم:
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 خوام ببخشی منو!شنيدنت كافی نيست. می -

 

 ه.كنهاش رو گرد میچشم

 

بچه تو گند زدی اون وقت واسه من تعيين تكليف  -

 كنی؟!می

 

 ندازم و جواب ميدم:سرم رو پایين می

 

دونی چقد دوستت دارم...تمومم ببخشيد! اما تو می -

 ی جدی تموم ميشم.كنی جد
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هایی بامكث نچ كوتاهی سمتم مياد و با احتياط با دست

 زنه.ام میلرزن زیر چونهكه می

 

 نيار واسه من.وم بازی در خب حاال مظل -

 

كنم و انگار این دو آروم سرم رو باال ميارم، نگاهش می

روز دو قرن كش اومده و من رو دنبال خودش روی 

 اینطور دردم از نبودنش.زمين كشيده كه 

 

 بخشی من رو؟می -

 

زنم بنده و حدس میهاش رو چند لحظه میچشم

 سرگيجه داره.
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 تونم نبخشم.نمی -

 

بخشه و زنده ميشم از نو. یش زندگی مبا بخشيدن

خندم كه با كف كشم و با اشک مینفس راحتی می

 كنه و ميگه:هام رو پاك میدست اشک

 

 پری تو!نریز دیگه! چرا انقدر  -

 

 كشم.گيرم و از صورتم پایين میهاش رو میدست

 

 راست ميگی. خيلی پرم، خيلی سنگينم! -
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حس كرده جایی هام نداره اما انگار دركی از حرف

 چيزی درست نيست.

 

 د درست حرف بزن بفهمم! -

 

 كنم.سرم رو كج می

 

حميد آخر هفته مياد خواستگاری. احتماال  -

 یكی بشه. اون روز خواستگاری و نامزدیمون اصال

 هم اومده بودم همين رو بگم بهت.

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 پنج_و_دویست#

 

كنه و بعد با قدم یچند لحظه بدون پلک زدن نگاهم م

 كنه.گيره و به سرتاپام اشاره میفاصله میبلندی ازم 

 

ها محض همون همچين پوشيدی شبيه عروس -

 شدی؟

 

ندازم و بدون اینكه جوابش رو بدم مینگاهی به خودم 

 ميگم:
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خوام خوام از تو بشنوم كارم درسته. میدیار می -

عين هر بار بگی آره برو جلو حرف دلت رو گوش 

 ن. هيچكس جز تو این رو نگفته بهم.ك

 

گنگ و آشفته كف دستش رو روی صورتش و موهاش 

 كشه و چند قدم سر جاش جا به جا ميشه.می

 كوبم.ریزم و پا میم میاز واكنشش به

 

تو اینجور نباش...دیار تو رو خدا تو الاقل مثل بقيه  -

 نباش.

 

 ذاره.هام میسمتم مياد و دستش رو روش شونه
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 به من بگو. چرا این؟ه چی فقط ی -

 

كنم ای دهنم رو باز و بسته میچند بار بدون هيچ كلمه

 هام نطقم هم باز ميشه.و باالخره با راه اشک

 

لی كم و كسری دارم. هيچكس اندازه حميد من خي -

از زیر و بم من خبر نداره و قبولم نكرده. بيست و 

پنج سالمه دیار اما تا حاال هيچكس مثل حميد 

م نكرده بود...اصال كال كسی نگاهم نكرده نگاه

 بود...

 

شكنم از زنم و میهام جمع ميشه، هق هق میشونه

 های شلخته و دردناك.این اعتراف
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 گيره و تكونم ميده.حرص بازوهام رو میبا 

 

صاحابتو بيار باال ببين منو نگاه كن منو! اون سر بی -

 ببينم!

 

م فشار ميده هاش رو روی هكنم كه دندوننگاهش می

 غره.و می

 

 هيشكی ندیدتت؟! -

 تو یا كوری...یا خيلی كوری!

 كنی؟ چه مرگته!فهمی باور نمیفهمی؟! مینمی

 

 كنم و بغضم رو قورت ميدم.میهام رو جمع چشم
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 چی؟ -

 

 با شدت بيشتری تكونم ميده.

 

 چی و مرگ! چی و مرض! -

 

ن كنه اما بيرودكتر شافع با نگرانی در اتاق رو باز می

 نمياد.

 زنم:اسمش رو با همه وجودم ناله می

 

 دیار؟! -
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 كشه و دردمند ميگه:ای مینفس عميق و كالفه

 

 نرو...تو اگه... -

 

هاش جایی پشت سرم ثابت ه چشمو توی یه لحظ

مونن و ساكت ميشه. لرزش فكش و فشاری می

هاش كه روی بازوم بيشتر شده باعث ميشه انگشت

از دیدن چی همچين حالی  بخوام بچرخم تا متوجه شم

بينم نگاهش گره خورده به صحنه سر پيدا كرده و می

بریدن گوسفندی كه توی یكی از شبكه های تلوزیونی 

زمان دكتر شافع با ه در حال پخشه. همرحمانبی

های سریع بيرون مياد و با سرعت تلویزیون رو قدم

 زنه.كنه و با ترس به دیار زل میخاموش می
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كنم كه انگار به خودش ای میالهست دیار ناز فشار د

هاش رو از صفحه سياه تلویزیون جدا مياد و چشم

روز لعنتی كنار كنه. حالش شبيه اون كنه و رهام میمی

منقله. لرزشش هر لحظه بيشتر ميشه و در نهایت توی 

یه لحظه مثل درختی كه تبر خورده باشه روی زمين 

شدت لرزشش  هاش ميره وافته، سياهی چشممی

بيش از حد معمول ميشه و مثل یه جنين توی خودش 

ام روی زدهجمع ميشه و كف باال مياره. نگاه وحشت

ه از خيسی كم كم به تيرگی شلوار طوسی روشنش ك

هام رو روی دهنم كنه....دو تا دستزنه گير میمی

كنم خوددار باشم اما نفسم هر ذارم و سعی میمی

كتر شافع سراسيمه سمتش مياد تر ميشه. دلحظه تنگ

صداش كه روی گونه جاری های بیزمان اشکو هم

 كنه.شدن رو پاك می
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هام فشار ی چشمهام رو روگردونم و دسترو برمی

 ميدم تا نبينم...تا بيشتر از این نبينم.

به زانوهام مرخصی ميدم و به نيابت از درنام روی كف 

 شكنم.سرد سالن می

 

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_دویست#
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 حالم خوب نيست...

ترین این جمله مختصر، شرح حال مفصليه از  دردناك

 اعتراف امشب.

 

شينم،  دستمال آرایش روبروی آینه روی زمين می

دارم و قبل اینكه سياهی كه اشک و برمی پاكن رو

هام طرح زدن رو پاك كنم به این چشم ریمل باهم زیر

م و نشون هم ناكنم اوضاعم از این طرح بیفكر می

 تره.بهم ریخته

تونم حدس بزنم خوره و میچند ضربه كوتاه به در می

مامان پشت دره. وقتی رسيدم  با نعيما سرگرم بود اما 

دونستم دیر یا زود بود و می بهم سشزیرچشمی حوا

 سراغم مياد. 

 ميگم: كنم ومیهام رو پاكسریع اشک
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 در بازه. -

 

 پرسه:ميشه میبه محض اینكه وارد 

 

 نيال كجاست؟ چرا تنها برگشتی؟  -

 

 كنم و جواب ميدم:نگاهش می

 

 بعد ناهار دیگه با هم نبودیم. با مهرداده. -

 

ه جواب  سوالش مهم اما انگار با دیدن صورتم دیگ

 پره و ميگه:ين حرفم مینيست كه ب
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 چی شده؟ -

 

كشم و دستمال رو  یه بار دیگه محكم زیر چشمم می

 ميگم:

 

 هيچی.  -

 

شينه و با نگرانی از توی پشت سرم روی صندلی می

 كنه.آینه نگاهم می

 

 گریه كردی! اون وقت ميگی هيچی نشده؟  -
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ها ميدم تا صحنه هام رو كوتاه فشاركشم و چشمآه می

 رو از ذهنم دور كنم.و اتفاقات امروز 

 

 چيزی نيست. -

 

 تر ميشه.از جوابم آشوب

 

نيست! حرف بزن نورا! اتفاقی یعنی چی كه چيزی  -

 افتاده؟ حميد كاری كرده؟

 

از تصور اینكه فقط دو روز مونده به مراسم دوباره حتی 

یه درصد مامان بخواد نظرش نسبت به حميد عوض 
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گيرم پس سریع فكر اشتباهی كنه هم سردرد می شه و

 جواب ميدم:

 

 نه مامان! آخه این چه حرفيه؟ -

 

 تو از صبح تا االن با اون بودی!  -

 

 

 گردم:سرم رو به طرفين تكون ميدم و سمتش برمی

 

 نه تا االن با اون نبودم... -
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كنم هر لحظه كشم و حس میدستم رو بين موهام می

ند ساعت نریختم خفه هایی كه این چتوی اشک

 ميشم!

 

قهر  چند روز پيش سر یه اشتباه من، دیار باهام -

 اشتم اینطور بمونه رفتم دیدنش...كرد. دوست ند

 

اش تغيير با شنيدن اسم دیار دوباره حالت چهره

خواد چيزی بگه كه دستم رو روی زانوش كنه و میمی

 ذارم.می

 

 بذار تا تهش بگم...تو رو خدا! -
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كنه و اجازه ميده د متقاعدش مینگاهم شایعجز و غم 

 ادامه بدم.

 

رو همه  های طيف اتيسمه، ایندیار جزو بچه -

دونن. اما كنار این هر از گاهی بهش حمله می

 دست ميده.

 

 كنه و با مكث ميگه:متاثر و جا خورده نگاهم می

 

های اتيسم اگه دچار شوك بشن مستعد بچه -

 صرعن.

 االن چی شده؟ پسره خوبه؟
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 گيرم و ميگم:لبم رو گاز می

 

این همه مدت فقط یه بار توی شمال این حالش  -

 یه بار هم...امروز...رو دیدم و 

 

 هاش گرد ميشن.چشم

 

بود كه تشنج كرد؟! تو چيكار كردی؟  امروز با تو -

 چی شد؟

 

یه بار دیگه از خودم بيشتر از همه چيز توی دنيا شاكی 

 ميشم.
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 نتونستم هيچ كاری براشهمينه! من این دو بار  -

 كنم...اصال بلد نيستم چی كار كنم...

رفتن و تحقيق ميدم...اما هر بار به خودم قول یاد گ

انقدر فكر كردن بهش عذابم ميده...انقدر هر بار اون 

كنه درد كشيدنش و دیدنش توی اون حال داغونم می

 تونم...كه نمی

 

 كنه.هق هق بدون اشكم نفسم رو سخت می

 

لی از خودم بدم مياد وقتی اینطور جلوی ن خيماما -

 ام!عرضهكشه و من انقد بیچشمم زجر می
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درها  امان سریع بلند ميشه و سمت در تراس ميره وم

گرده و پشتم رو كنه. بعد دوباره سمتم برمیرو باز می

 ماساژ ميده.

 

 باشه...فعال تو االن نفس بكش ببينم. -

 

 زنم.م ضجه میگيرم و توی خودمچ دستش رو می

 

 امروز خيلی افتضاح بود مامان... -

حشت كرده یه جوری توی خودش مچاله شده بود كه و

هاش كامل برگشته بود...خودش بودم...چشم

 رو...خودش و رخيس...
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 زنم.كوبم و زار میدستم رو محكم روی دهنم می

 

 خداروشكر توی شمال جلوی بقيه اینطور نشد... -

چی شد ه یادش بياد جلوی من وای اگه االن بيدار ش

 چی ميشه...

 

حالی چرخونه و در مامان صورتم رو سمت خودش می

 هاش حلقه زده با جدیت ميگه:كه اشک توی چشم

 

نورا...نورا گوش بده به من! حواست به منه؟ به  -

روش نمياری باشه؟ دفعه بعدی كه دیدیش یه 

كنی انگار هيچی ندیدی. اگه جور رفتار می
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خودت رو كنترل كنی كال نباید ببينيش، تونی نمی

 متوجهی چی ميگم؟

 

 ن ميدم كه ادامه ميده.سرم رو به نشونه مثبت تكو

 

خوبه...پس حواست باشه اگه بلد نيستی براش  -

كاری كنی مهم نيست، مگه چيكاره زندگيشی؟ 

اماحق نداری یه درصد هم كاری كنی كه حس 

 زده بشه.بدی بگيره یا خجالت

 

كنم و در حالی كه سعی می كشماال میبينيم رو ب

 ميدم:ای جواب ام رو كنترل كنم تک كلمهگریه
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 باشه! -

 

سرش رو آروم تكون ميده و بعد جوری كه انگار با 

 پرسه:خودش توی جداله می

 

 حاال پسره حالش اونطور شد چيكار كردی تنهایی؟ -

 

با فاكتور گرفتن از جزئيات كه شامل رفتن به خونه 

 ع بود كوتاه ميگم:دكتر شاف

 

 تنها نبودیم. مادرش بود. -
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شه و آروم نوازشم كآهی از سر تاسف و آسودگی می

 كنه.می

 

 باشه دیگه بسه. حاال كه به خير گذشت. -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_دویست#

 

ذارم و به تراسی كه یه شب سرم رو روی پاش می

م آرزوی اون كنم و توی دلميزبان درنام بود نگاه می

 كنم...شبم رو تكرار می
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خودم زندانيش ها اونقدر بلند بود كه پيش كاش نرده

 كردم.می

 پيچه وقتی گفت:و صداش توی گوشم می

 

 آخه؟ دارهكی بچه كالغ رو توی قفس نگه می -

 

و این لبخند كمرنگ، آخرین سوغات من از خاطراتشه 

سخت رو هام پرونده این روز قبل اینكه با بستن چشم

 ببندم.

* 

 

 مشهور كاردستی یک زورواوری یا درنای كاغذی"

 به آن از و شودمی درست اوریگامی با كه است
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. شودمی استفاده تزئين یا بازیاسباب عنوان

 بسازد كاغذی درنای هزار كس هر ژاپن، اساطير در

 رسم كشور این در و شودمی برآورده آرزویش یک

 .بسازند درنا هزار بيماران برای كه است

 ٔ  ژانویه هفتم متولد ژاپنی ساداكو ساساكی دختر

 دو فقط كه هنگامی كه بود ژاپن شيما،هيرو در ۱۹۴۳

 هوایی نيروی توسط «پسرك» اتمی بمب داشت، سال

 او. شد انداخته هيروشيما روی به آمریكا متحده ایاالت

 اتمی تشعشعات معرض در گرفتن قرار دليل به

 این آثار سال هر و بود شده مبتال خون سرطان به

 .شدمی پيدا او در قبل سال از بيش بيماری

روز، یكی از دوستان نزدیک او به نام كه برای  یک

مالقاتش به بيمارستان رفته بود، برای او 

 ایافسانه كرد؛ تعریف را كاغذی درنای هزار افسانه
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 درنای هزار بيماری شخص اگر آن، اساس بر كه ژاپنی

 و آوردبرمی را آرزویش خداوند د،ازبس كاغذی

 "...دهدمی شفا را اشبيماری

 

خوام كشم و میام رو روی تای كاغذ میزدهكناخن ال

ادامه متنی كه روی صفحه لپتاپمه رو بخونم كه صدای 

 كنه.شایلی رشته كارهام رو پاره می

 

نورا!!! این بيخيالی تو من رو به كشتن ميده!  -

تو نشستی این باال كاردستی  خواستگاریته اونوقت

 كنی؟درست می

 

كه كنار ميزه نگاه  به سبد درناهای رنگارنگ كاغذیم

 كنم و ميگم:می
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 هنوز نيومده كه! -

 

 با حرص سمتم مياد.

 

فقط خدات رو شكر كن جای من ، نيال یا مامانت  -

ات گوشت بود. نيومدن سراغت وگرنه تيكه بزرگه

ه! كجا سير دكتر دم در حياطه چی چيو نيومد

 كنی؟می

 

ناخودآگاه با استرس از جا بلند ميشم كه حرصش 

تبدیل به ذوق ميشه و با شعف دستش رو روی 

 ذاره.صورتش می
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ای خدا این رو ببين! چقدر این پيراهن مياد بهت!  -

 های كالسيک شدی.شبيه هنرپيشه

 

فرمش رو ندازم و گونه خوشدستم رو دور گردنش می

 بوسم:می

 

 دهی!تاد روحيهر از سبا تشك -

 

ن چين دستی به كمربند پهن پيراهن آبی روشنم و دام

 كشه.دارش می

 

 گرفتی بهتر نبود؟فقط ميگم رنگ قرمزش رو می -
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كنم حسم موقع دیدن اون پيراهن اناری رو سعی می

 تفاوت باشم.فراموش كنم و بی

 

های جيغ خيلی حال این هم خوبه. حميد هم با رنگ -

 كنه.نمی

 

 خيال ميگه:خنده و بییم

 

 مگه دكور اون خونه سفيدشی؟! -

 

ی این سوال كوتاه چيه كه باعث ميشه دونم تونمی

 بخوام متوقفش كنم و بپرسم:
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 سيامک نيومد؟ -

 

 زنه.با خودداری و صبوری خاص خودش لبخند می

 

 نه عزیزم نيومد. -

 

كنه و دستش رو سمت هاش رو ریز میچشم

 بره.ام میگوشواره

 

 ات چرخيده.ارهشوگو -
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نگرانيم رو خوام كنم و میلرزش دستش رو حس می

بروز بدم كه انگار خودش هم متوجه ميشه و دستش 

 كشه.رو عقب می

 

 ولش كن اصال دیر شد...بدو بریم. -

 

 كشه...گيره و من رو سمت پایين میو دستم رو می

 جایی كه یه زندگی جدید منتظرمه...

 حرف آخر رو بزنه... زندگی كه شاید تعليق توش

پياده شم و پام رو زندگی باید توش از تاب بچگی 

 محكم روی زمين بذارم.

* 
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هشت _و_دویست#

 

 ترین تنها اومدنش شاید درست

 ترین تصویر از این مرد باشه.و صادقانه

تنها...شبيه یه تک درخت وسط بيابون زندگيم كه اميد 

اش پناه بگيرم بدون اینكه به نم زیر سایهدارم بتو

 تاریكی برسم.

 ریم كه ميگه:كنار هم توی حياط راه می

 

 خيلی ساكتی. -
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 سكوت جوابمه و نگاهش سنگينه.

 

 دو روزه ساكتی. -

 

 كشم و جواب ميدم:شب تابستون رو نفس می

 

 من هميشه همينم حميد. -

 

ایسته و با نوك كفش واكس زده و سر جاش می

 كوبه و باالخره ميگه:ند بار به زمين میشيكش چ

 

 شاید امشب اشتباهه. -
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 كنم.سوالی و پر از ابهام نگاهش می

 

 منظورت چيه؟ -

 

تونم مشت شدن دستش توی جيبش رو تشخيص می

 بدم.

 

بهت گفته بودم یه سری چيزها با مرگ هم پاك  -

 نميشن، چه برسه به غسل و توبه و اعتراف!

 

 .هاش ترك برداشتهشه چشمسرش رو باال مياره و شي
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ماه یه آدم به وجود مياد و متولد ميشه. نورا توی نه  -

اون زندان هم مقتل من بود هم محل تولدم. 

ها از اونجا آزاد شدن، ها اونجا مردن، خيلیخيلی

ها از اونجا رفتن، اما من جزو هيچكدومشون خيلی

 نبودم.

م، روان من اونجا اسيره. خيلی سعی كردم آزادش كن

، بعد نود سال نشد. اون نه ماه بعد نه سال پاك نشد

 هم نميشه.

ها تو چند ماهه شاهد زندگی منی، دیدی خودم یه وقت

 ام.چه حالی

 

كنه و بعد با آشفتگی و پشيمونی چند لحظه نگاهم می

 اش رو فشار ميده.با زجر شقيقه
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ها خودم انقدر اشتباه از من بود. تو دیدی یه وقت -

م زنهام درگير ميشم و یه جور مسواك میبا دندون

 افته.هام خون میتا لثه

 

از یادآوری تحقير اون روز پر از خشم ميشم و این رو 

 فهمه كه با احتياط چند قدم سمتم مياد و ميگه:می

 

اون روز من بيخود اونطور رفتار كردم. اما واقعا  -

دست خودم نبود. باور كن حتی یه سر سوزن هم 

 ضی نداشتم.قصد و غر

 

 حظه ندارم.انقدر پرم كه جایی برای مال
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قصد و غرض نداشتن تو گوش و چشم من رو  -

 كنن كه یادم بره چی دیدم و شنيدم.فيلتر نمی

شغل و تخصصت رو هم بذاریم كنار،  به عنوان كسی 

كه صفر تا صد من رو از بری باید اینجور رفتار كنی؟ 

 ای!اصال من نه! هر آدم دیگه

 

فظ د كه با قدمی رو به عقب فاصله رو حميا سمتم

 كنم.می

 

 حرفم تموم نشده! -

صادق باشم من دلم به این خوشه كه تو من رو بهتر از 

شناسی، دلم خوشه نيازی نيست خودم رو هر كس می

بهت توضيح بدم. شایلی یه بار ازم پرسيد اینكه یكی 

آدم رو بهتر از خودش بشناسه خوبه یا بد...جوابی 
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ا كسی كه بينم رفتارت فرقی بم...ولی االن كه مینداد

 رسم.دونه نداره، به نتيجه خوبی نمیچيزی ازم نمی

 

كشه و همونطور كه سرش رو به نفس عميقی می

 كنه:نشونه مثبت تكون ميده زمزمه می

 

 حق داری...تو هر چی بگی حق داری! -

 

 و با صدای بلندتری ميگه:

 

 اهه.به خاطر همين ميگم امشب اشتب -
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خودتی، اینطور خوشحال بينم اینطور توی وقتی می

نيستی، اینطور باعث و بانی خوشحال نبودنت منم، 

 ميگم این راه اشتباهه.

 

 گيره.ام میكنم و خندهناباور نگاهش می

 

 واقعا االن به این نتيجه رسيدی؟ -

 

با پریشونی كه تا به حال كمتر ازش دیدم بهم نزدیک 

 بوسه.گيره و مییهام رو مميشه، دست

 

خوامت! اما دخواهم، همونقدر هم میمن خيلی خو -

 نگرانتم كه دووم نياری.
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 كنم.خسته نگاهش می

 

 خوام بسازم باهات! داغونم نكن.حميد من می -

 

** 

 

ای كه من، مامان، یه چيزهایی تموم شده مثل جلسه

عمه، نيال، نعيما، شایلی و حميد توش حضور داشتيم و 

خالصه توی مكالمات جدی حميد و مامان نود درصد 

 شد.

و یه چيزهایی شروع شده مثل تعهدی كه با انگشتر 

 جواهر ظریف تک نگين توی انگشتم رسمی شده.
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صدای غرولند مامان و عمه اونقدر بلنده كه راحت 

 تونم از توی اتاق بشنومش.می

كنه اما كامال مامان مثال داره خطاب به بقيه صحبت می

 زنه كه بشنوم.می جوری حرف

 

دونم مفهوم مشورت رو چطور باید واقعا نمیمن  -

توضيح بدم. سر خود بودن واقعا تا كجا؟! اون هم 

 ای!توی همچين مساله

 

داره كه عمه طوری با حرص توی سالن قدم برمی

های كفشش رو انگار از كنار گوشم صدای پاشنه

 شنوم و همزمان ميگه:می
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خواد با میم بذاره، هی خواد احتراهی آدم می -

خواد بگه دوره زمونه عوض دلشون راه بياد، هی می

 ای یه جوره...شده، هر دوره

 گذره.اما یه چيزهایی دیگه از حد می

ها همين مونده دختر ته تغاری دكتر فرهمند عين بيوه

 عروس بشه!

 

دوزم كه با این حرف با حرص نگاهم رو به در اتاق می

 د ميشه.ن در زدن وارهمزمان شایلی بدو

 

 تو چه غلطی كردی نورا؟! -

 

 زنم.بدون توجه بهش غر می
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 ها!زنهها میعمه باز داره از اون حرف -

 

 گيره تا من رو متوجه خودش كنه.ام رو میشونه

 

ببينمت! این تصميم از كجا اومد؟! یعنی چی كه  -

 خوای؟جشن عروسی نمی

 

 ندازم و با خونسردی ميگم:شونه باال می

 

 خوام! مگه اجباره؟كه گفتم! نمی یعنی همونی -

 

 كنه.تو سكوت چند لحظه نگاهم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 نكنه اینم حميد دوست نداره؟! -

 

 سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

 

ما تا حاال درباره این مساله حرف نزده بودیم. بار  -

اول بود من همچين نظری دادم، اما حاال دیدی كه 

 اون هم موافق بود.

 

 خنده.میص با حر

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 نه_و_دویست#

 

معلومه كه اون موافقه! چون ازش گذشته. اما تو  -

هات گرفته تا چی؟ داری همينطور از رنگ لباس

لباس عروس و جشن و هزار تا چيز دیگه اینطور 

 پری و رد ميشی كه چی؟می

است. تو هزار هم قانون رابطه قانون جدول ضرب ساده

 گه طرف صفر باشه، صفر ميشی.ا باشی

 

 كنم.با دلخوری نگاهش می

 

 تو به حميد ميگی صفر؟! -
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 مصمم سرش رو تكون ميده.

 

اگه اینطور پيش بری، اگه هر بار بهش نشون بدی  -

هات رد ميشی كه كارش راحت باشه از خواسته

 رسونيش به صفر!آره...می

. كنهیه بار برام تعریف كردی گفته كه برات صبر می

بينيش. صبر این حرف قشنگيه، اما داری توی عمل می

كرده سر جاش و تو داری واسه رسيدن بهش مثل برق 

 گذری.خوای میو باد از هر چی كه می

 

مونن، همونقدر های درست، مثل قهوه خالص میحرف

 تلخ!
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گيرم و هنوز سعی دارم خونسردیم رو ازش فاصله می

 حفظ كنم.

 

ها! چرا همه چيز كجا رسيدی ببين از یه عروسی به -

كنيد! من فقط دلم جشن و رو انقد سخت می

 خواد.شلوغی نمی

های ترینتونم با ده تا از مهمچرا یه روز قشنگ كه می

زندگيم بگذرونم رو باید با صد نفر كه ممكنه 

 هاشون رو حتی نشناسم تقسيم كنم؟!خيلی

 

 كنه و با حالت خاصی سرشدست به سينه نگاهم می

 رو به تایيد تكون ميده.
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 خوبه! قانع شدم! -

 

كنه من رو جلوی و قبل از اینكه بدونم چيكار می

نشونه و بعد از چند تا كليک روی یه پوشه تاپم میلپ

 متوقف ميشه.

 

فردا پس وقتی برگشتم این پوشه  مدل مو و لباس  -

و دسته گل عروس كه چند ساله توی سيستمته رو 

 نبينم.

 

زمان كه از اتاق خارج زنه و هموهام میمای روی بوسه

 ميشه ميگه:
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 شبت بخير نورا. -

 

یک ساعت گذشته و خونه توی سكوت فرو رفته و من 

ام كه توی این پوشه جمع كرده هنوز محو تمام ذوقی

ها و دسته ها و تورها و تاجبودم و گم شدم توی لباس

 كنم...هایی كه دونه به دونه مرورشون میگل

پروندم. نعيماست و ام گوشيم از جا میيصدای پ

 تونم ذوقش رو از تک تک كلماتش حس كنم.می

 

نميگم بيا اتاقم چون مامان بفهمه بيداری شكارت  "

 كنه.می

 تا فردا از اتاق بيرون نيا تا آتيشش بخوابه.
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این رو گوش كن درنا فرستاده كار كنم روش. ببين 

 "خوبه براش بفرستم؟

 

رقصن و های خشكم میشتگبا دیدن اسمش ان

 نویسم:می

 

 "كی فرستاد؟ "

 

 و جواب مياد.

 

 "دیروز "
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كنه و آهنگی دستم آروم آیكون پخش رو نوازش می

 توی فضا پخش ميشه.

 

 های صافپس ميدمت تورو به جاده"

 ها بخوابپس ميدمت برو با الله

 های خوبپس ميدمت به ما به لحظه

 بمونپس ميدمت برو واسه خودت 

 پس ميدمت تو رو دار و ندار من

 این شعر كافيه اینجا برای من

 پس ميدمت ولی دنبال من بگرد

 پيدام كن و ولی

 "این بار این بار این بار این بار برنگرد
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ی دستم با چند تا حركت توی كمتر از چند ثانيه پوشه

ای كه امشب شكافته شدن رو رویاهای بافته شده

 ذاره.م میم جلوف درهكنه و یه كالحذف می

 

 اینجا برای تو هيچ چيز جز من و گيتار و گریه نيست "

 پس ميدمت تو رو این بار بدون ترس

 ها تنها قدم بزنتو كوچه

 رسه كسی به گرد پاتاین بار نمی

 گفتم به مادرم امشب كنه دعات

 پس ميدمت برو برگرد به آسمون

 درنای منقرض اینجا تنها نمون

 از غمم خونمتو میخونم واسه می

 زنم بلند بلند بلندداد می
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 اما تو برنگرد

 اینجا برای تو هيچ چيز جز من و گيتار و گریه نيست

 گریه نيست

 "گریه نيست

 

كنم تا ادامه مطلبی كه چند دوباره صفحه وب رو باز می

 ساعت پيش نصفه موند رو بخونم.

 

جهان ...ساداكو در حالی در دوازده سالگی چشم از "

درنا را بسازد؛ اما  ۶۴۴توانسته بود ست كه فقط فرو ب

درنای  ۳۵۶هایش كالسیاین پایان رویای او نبود و هم

كاغذی دیگر ساختند تا تعدادشان به همراه درناهای 
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 همراه به را هاآن ٔ  ساداكو به هزار رسيد، بعد همه

 .سپردند خاك به ساداكو

در دنيا، ایجاد صلح امروزه با توجه به عالقه ساداكو به 

المللی رناهای كاغذی ساداكو به عنوان نماد بيند

 ".شوندمی شناخته دنيا در صلح

 

های كنن و من تا صبح با ناخندرناهای رنگيم گریه می

زنم الك زده و انگشتر تک نگين توی دستم كاغذ تا می

 تا دیارم آباد بشه.

 

https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 ده _و_دویست#

 

ها همش با خودم فكر ميكنم اگه دلتنگت این شب

 بميرم شاید شكل اشک درنای آبی به زمين برگردم...

گفت روح ، هميشه میبود مادربزرگم آدم مذهبی

سرگردون  ن توی دنياكنكسایی كه خودكشی می

 مونه.یم

كنم اگه دلتنگ بميرم...نه كه از اما  من االن فكر می

دلتنگی بميرم...اگه دلتنگ بميرم، اگه توی همين حال 

 دلتنگی بميرم، حتما روحم توی این دنيا سرگردون

 ميشه...
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كردم ده روز از اون مرخصی كذایی گذشته. فكر می

ارم تو رو چشم بذ و هام اگه تا ده بشمارممثل بچگی

كنم، اما این پنجشنبه باید فاتحه بخونم واسه پيدا می

هام كه خشک شدن به راه و نيومدی...نيومدنت  چشم

كه سكوتش موسيقی تراس و این غروب پنجشنبه 

 است.

كالفه از زل زدن به ته سيگارهای توی زیرسيگاری كه 

 ز.دوزم به در نيمه باهيچكدوم برای تو نيست چشم می

ها زودتر خالی شده و عمول آخر هفتهه طبق مآموزشگا

كارها تموم شدن، اما مينا و سيامک پشت یكی از 

ميزهای كافه نشستن و سخت مشغول بحث درباره 

طرح رمان جدید سيامكن. از نگاه كردنشون یه لبخند 

كنم چه خوبه باالخره محو روی لبم مياد و فكر می
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برای اون اون، و هم كسی پيدا شه كه بتونی هم از 

 رف بزنی.ح

شایلی كه چند دقيقه پيش برای تجدید آرایشش رفته 

گرده و بدون بستن در با كالفگی بود به تراس برمی

 ميگه:

 

 دكتر كی ميرسه؟ -

 

با تاسف به این حال ناآرومش كه اصال شبيه خودش 

 كنم و جواب ميدم:نيست نگاه می

 

ه دونی كه بياد هم نميشمیرسه. اما االن دیگه می -

 بریم.
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خيلی سخته كه تشخيص بدم توی این لحظات كنترل 

گاه به تره یا كنترل نگاهش كه گاه و بیبغضش سخت

ذاره مينا و سيامک گره نخوره. سيگاری گوشه لبش می

و متوجه ميشم دنبال فندكه. پس همونطور كه سمت 

 گردم ميگم:داخل برمی

 

 ميارم برات. -

 

 و دنبالم روونه ميشه.گردونه سيگار رو به پاكتش برمی

 

 زحمت سماور رو روشن كن.خواد. به جاش بینمی -
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 سيامک ناراحت از این حال شایلی با محبت ميگه:

 

است دیگه. اینطور تب و دخترجان فقط چند دقيقه -

 لرز كنی چيزی حل ميشه؟ 

 

دونم این تب كه ریشه زده توی وجود شایلی و من می

لرزونه از همين رو میهای تحملش و هر بار بيشتر پایه

مک با زنيه كه سخت باید اعتراف كنم انگار تركيب سيا

برای اون ساخته شده. تب و لرز شایلی از رگباریه كه 

گل تازه جوونه زده احساسش رو از ریشه كنده و 

 است.ناراحتی از اومدن ماری فقط بهانه

 زنه:شينه و غر میا میدست به سينه روی یكی از ميزه
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همم اینكه همه یه جا جمع شيم فنمی آخه من -

سركار خانم ما رو ببينه تز جدیده؟ چه معنی داره! 

 كنه اینقد مهمه؟چرا فكر می

 

 ندازم.شونه باال می

 

است اومده ایران هنوز خب نزدیک دو هفته -

 نتونسته تو و سيامک رو شكار كنه.

 

گيره، اش میبرم خندهمیمينا از لفظی كه به كار 

 پرسه:اال مياره و كنجكاوانه میسرش رو ب

 

 یعنی انقدر آدم غير قابل تحمليه براتون؟ -
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 كشه و سيامک با مالحظه توضيح ميده:شایلی پوفی می

 

 كم اخالقيات خاصی داره.بنده خدا فقط یه -

 

 كنه.شایلی با حرص نگاهش می

 

جهی فقط تو به اینكه یه نفر بدون هيچ دليل مو -

سرك بكشه و درباره دلش بخواد توی زندگی همه 

ه ميگی اخالقيات خاص؟! ببخشيد هر چيزی نظر بد

تری هم های خيلی سرراستسيامک جان اما لغت

 واسه وصفش هست!
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 مينا با همون لبخند و نگاه مشتاق رو به شایلی ميگه:

 

خب با این چيزهایی كه من درباره این خانم  -

م شاید اون غربت و چندین سال كنشنيدم فكر می

لش ی سختی كه اونجا داشته باعث شده دزندگ

بينه خودش رو بخواد وقتی یه محيط آشنا می

 مطرح كنه.

 

 شایلی سرش رو به نشونه مخالفت نشون ميده.

 

این خيلی تعریف و توجيه قشنگيه. اما االن كه بياد  -

ایه كه هيچ شيد یه اعجوبهو ببينيدش متوجه می

 واسه رفتارهاش نميشه پيدا كرد. دليلی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 پيچه.صدای حميد توی فصا می

 

ترین دليل ترین و موجههای درونی اصلیعقده -

 واسه یه سری رفتارهان شایلی جان.

 

بينيمش كه وارد كافه گردیم و میهمه سمت صدا برمی

ميشه. جلوی نگاه ناراضی سيامک فقط به دست دادن 

كنه و شتم رو نوازش میكنم. آروم پبه حميد اكتفا می

 ميگه:

 

 كردم تا االن رسيده باشه.می فكر -
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زنم و همونطور كه سرم رو پایين انداختم تا لبخند می

 مستقيم نگاهش نكنم ميگم:

 

 كم ترافيكه...سعيد گفت یه -

 من االن ميام.

 

و با سرعت سمت دفتر ميرم. از توی كيفم با استرس و 

كنم و نعنایيم رو پيدا میبه سختی قوطی آدامس تند و 

لرزن دو تا آدامس رو سریع توی كه میهایی با دست

ندازم و به محض جویدنشون انگار دنيا آروم نم میده

ميشه. با نگرانی قوطی كه تقریبا خالی شده رو تكون 

كنم به خاطر بسپارم كه توی اولين ميدم و سعی می

 فرصت چند تا دیگه بخرم. این حس نياز شدید به
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رفته كه آدامس تند توی این چند وقت جوری اوج گ

 و با حميد حرف بزنم.تونم رو در ربدون بودنشون نمی

افته پرم، قوطی از دستم میبا حس حضورش از جا می

خوره. توی یه واكنش آنی خم ميشم از و بينمون قل می

اش روی سرم سنگينی روی زمين برش دارم كه سایه

 كنه.می

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 یازده_و_دویست#

 

دارم و ل كاغذی از وسط ميز برمیه دستمایه برگ 

ای كه مچش رو گيرم. مثل بچهقوطی رو باهاش می
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گرفتن دست و پام رو گم كردم و اون هم مثل یه ناظم 

كنه. اسپری سختگير بدون هيچ حرفی فقط نگاهم می

كشم و حسابی قوطی و الكل رو از كيفم بيرون می

 كنم.دستم رو ضد عفونی می

 

 خوای؟می تو هم آدامس -

 

 سرش رو به نشونه منفی تكون ميده.

 پرسم:متعجب می

 

 چی شد اومدی اینجا؟ -
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الكل زخم انگشت شستم كه از استرس كندم رو 

سوزونه و ناخودآگاه شروع به فوت كردن انگشتم می

 كنم.می

 .كنهگيره و با دقت و دلسوزی نگاهش میدستم رو می

 

 چيكار كردی با خودت! -

 

كنه و با م كه رهام نمیكنرو جمع می با خجالت دستم

 كنه.نگرانی پوستم رو نوازش می

 

كنه. پوستت هم خيلی ها عفونت میاین زخم -

 خشک شده.
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 زیر لب جواب ميدم:

 

 اون به خاطر الكله. -

 

 زنی.كرم نمی -

 

 

 خارونم.ام رو میشقيقه

 

 یادم ميره. -

 

كشونه و موهام كوتاهی من رو توی آغوشش میبا آه 

 كنه.وازش میرو ن
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 كی بشه بيای پيش خودم كال حواسم بهت باشه. -

 

 ذارم.اش میسرم رو روی شونه

 

 كشه.مراسم خاصی كه نداریم. پس زیاد طول نمی-

 

با قدردانی و آسودگی من رو به خودش فشار ميده و 

 ميگه:

 

بينم تو هم من رو میدونی چقدر خوشحالم كه نمی -

 بلدی.
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 گيرم.یمتعجب كمی ازش فاصله م

 

 چطور؟ -

 

 كنه.جزء به جزء صورتم رو نوازش می

 

راستش نگران بودم كه درباره مراسم هم یه بحث  -

طوالنی داشته باشيم. اما وقتی دیدم تو خودت 

 چقدر باهام هم نظری یه نفس راحت كشيدم.

 

يست سی چهل های سخت از ده بهميشه برای انتخاب

خص كردم  چون اون لحظه آخر كه تكليف مشمی
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دم فهمياومد و میميشد، باالخره صدای دلم هم درمی

 خواستم.واقعا چی می

نفس راحت حميد، اون لحظه آخر بود و فهميدم هنوز 

كشيد كه یه عكس با یه دیوار از  خونه دلم انتظار می

 لباس عروس روش آویزون بشه...

ای كه به چشمم طالیيه نااميد رو با جمله اما اون دیوار

زنم و صورتش رو ای میم، لبخند رضایتمندانهكنپر می

 كنم.مینوازش 

 

 من تو رو بلدم! -

 

 كنه:زنه و زمزمه میای روی لبم میبوسه
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 گيری.بيشتر هم یاد می -

 

با صدای چند تا ضربه بلند و پی در پی به در و باز 

 پریم.شدن سریعش از جا می

 

 صاحبخونه! كجایی؟! -

 

كنه و با دیدنمون قهقهه ماری در رو تا انتها باز می

 نه.زمی

 

ها رو ببين! مكان فرهنگی و فسق ای وای من! این -

 و فجور؟
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 كنه.حميد با اخم عميق اما كمرنگی نگاهش می

 

 خوش اومدید. -

 

افته كه انگار با دیدن حميد تازه یاد دیدار آخرمون می

جمع ميشه و این بار خطاب به من با لبخندش كمی 

 شيطنت ميگه:

 

 اصال كاری هم ندارم خوش باشيد.تم...من رف -

ترن...مكان ممنوعه...آدم ها جذاباتفاقا ممنوعه

 ممنوعه...
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خواد در رو ببنده كه حميد مانع ميشه، دستش رو و می

ذاره و من رو سمت بيرون هدایت پشت كمرم می

 كنه.می

م و همونطور كه با سعيد و ساناز تازه با ماری دست ميد

 كنم ميگم:سی میوارد هم احوالپر

 

خواستيم بریم خرید خيلی چقدر دیر كردید! ما می -

 منتظرتون بودیم.

 

های قرمز جيغ پاشنه پونزده ماری كه دوباره كفش

سانتی پوشيده، سریع مانتوش رو در مياره و تاپ و 

ظه فكر دامن قرمز مشكی جذبش باعث ميشه یه لح

كنم توی مجلس عروسی هستيم! یه مرتبه با دیدن 

ينا كه حاال كنار سيامک توی پاگرد ایستاده م
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ها ميره زمان كه سمت اونق ميزنه همهاش برچشم

 دستش رو توی هوا تكون ميده.

 

های غيراستاندارد ای بابا نوراجان! ایرانه و خيابون -

 و ترافيک دیگه...

 خانم مينا عظما درسته؟

 

ينا با متانت دستی كه سمتش دراز شده رو فشار م

 ميده.

 

 متی هستم.ظع -
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داره و دستی توی ماری همونطور كه روسریش رو برمی

 كشه ميگه:موهای كوتاه اتيشی رنگش می

 

های  ایرانی رو اصال راستش من هنرپيشه -

 شناسم...نمی

 

 كنه.یه دفعه با نگرانی به در ورودی نگاه می

 

گردم یهو نيان پایينی رو بستيد؟ من اینطور میدر  -

 ا رو.تخته كنن در اینج

 

 ساناز با اطمينان سرش رو تكون ميده.
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 نه ماری جون خيالت راحت بستيمش. -

 

 گرده.سری تكون ميده و دوباره سمت مينا برمی

 

خالصه كه خانم من اصال درست كسی رو  -

ی شناسم اما شما انقدر چهره خاصی دارید خيلنمی

 به نظرم آشنا مياید.

 

اناز و كنيم. سو كم كم همگی سمت تراس حركت می

كنن و من اه میسعيد با بهت و خنده بهم دیگه نگ

 پرسم:می

 

 چيزی شده؟! -
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 خنده و با صدای آروم ميگه:ساناز ریز می

 

تا برسيم اینجا داشت كل گوگل رو زیر و رو  -

ميگه  كرد شجرنامه مينا رو در مياورد بعد االن می

 دونه! خيلی با نمكه!اسمشم درست نمی

 

اش ه سينهكنه و با عشوه بمیسعيد سمت ماری فوت 

 كوبه.می

 

 ماهی قرمز خودمه خدا نگهش داره! -
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بنده و با حركت دست ما حميد با پوزخند در دفتر رو می

 كنه.رو سمت جلو هدایت می

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 دوازده_و_دویست#

 

اختيار كاغذ با بهت به كتاب روی ميز خيره ميشم و بی 

 كنم.رو مچاله می كادوی توی دستم

جمع توی سكوت بدی فرو رفته و تنها عنصر مصوت 

 ماری و سانازن.

 

 زنه و ميگه:ماری به صندلی تكيه می
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خالصه كه خيلی ناراحت شدم اون روز سوغاتی  -

های م. این یكی از نسخهدكترجان رو یادم رفت بد

 اول این رمانه.

 

 .خونهكشه و روی جلد كتاب رو میساناز سركی می

 لوليتا...والدیمير ناباكوف... -

 چرا نشنيده بودمش تا حاال؟ درباره چيه؟

 

ماری كه انگار سوال دلخواهش رو شنيده با لذت 

خواد حرف زنه و میهاش رو توی هم گره میدست

ش جا به جا ميشه و خطاب به بزنه كه سعيد سر جا

 ساناز ميگه:
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 كنم.حاال من بعدا واست تعریف می -

 

 نه.كمرنگی میماری اخم ك

 

وا! سعيد حاال بعدا رو كی دیده! این بچه تا بعدا كه  -

تو ميخوای واسش تعریف كنی چرا باید توی 

 خماری بمونه؟

 

 كنه.و رو به ساناز می

 

دختر كوچولو با داستان درباره رابطه جنسی یه  -

 پدرخوندشه.
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داره و مشغول ورق ساناز كتاب رو از جلومون برمی

 زدنش ميشه.

 

 ه خيلی عجيب غریبه!نكای -

 

 ماری سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده.

 

آره. هم عجيب غریيه هم به نظر من یه جورایی  -

چندش آوره كه یه بچه به كسی پناه ببره و اون 

ش اینطور تجربگيشخص از سادگی و بی

 سواستفاده كنه.
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 پرسه:ساناز با تعجب می

 

 یعنی توی كل داستان دختره ناراضی بوده؟ -

 

 كنه و ميگه:شایلی با حرص پوست لبش رو می

 

 سانازجون انقدر مشتاقی خب خودت برو بخونش. -

 

 توجه به شایلی جواب ميده:ماری اما بی

 

ای نداشته. خب لوليتا جا و پناه دیگه -

ظورم همون پدرخوندشه، یه جوری به هامبرت...من

قبولونه كه اگه ازش جدا بشه دیگه این بچه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مونه و محكوم زندگی براش نمی هيچی توی این

 به فناست.

 

كنه و بدون جلب توجه نفس حميد دستش رو مشت می

 كشه.عميقی می

ساناز با ناراحتی همونطور كه مشغول زیر و رو كردن 

 ميكنه.كتابه زمزمه 

 

 خيلی داستان اعصاب خورد كنيه كه! -

 

كشم و انگار كسی كل هوای دستم رو روی صورتم می

 یه جا بلعيده كه نفسم انقدر تنگه...این تراس رو 

 شينه.ماری دوباره توی جایگاه متكلم وحده می
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حرف و حدیث و انتقاد و بحث سر این رمان زیاده  -

های نكنن بچسبوننش به مضموو خيليا سعی می

 گرایی و این چيزها...فلسفی و روانشناختی و واقع

های سعدی و حافظ كه به زور حكایت همون غزل

 وان بچسبوننش به عشق و عرفان الهی...خمی

اما از نظر من اول تا آخر این رمان و رابطه بين 

 هاش از سر هوس و انحراف جنسيه.شخصيت

 

ميشه در باالخره طاقت حميد طاق ميشه. از جا بلند 

كنه كتاب رو حالی كه خيلی سخت خودش رو كنترل می

 كشه و روی ميز سمت ماریاز دست ساناز بيرون می

 هل ميده.
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ی ناخوشایند ازت دليلی ندارم بابت این هدیه -

تشكر كنم ماری جان. اما توصيه اكيدم اینه اگه 

 كنی فقط سكوت كنی. چيزی رو درك نمی

تر از این داقل عقبمونی...حمطمئن باش عقب نمی

 مونی! نمی

 

 ندازه وهای ماری میمعنی دار به كفشیه نگاه خيره و

 ادامه ميده

 

ام اینه به همين پاشنه و رنگ جيغ واسه يهتوص -

 دیده شدن اكتفا كن.

 

 بعد رو به من و شایلی ميكنه و ميگه:
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 خيلی وقتمون تلف شده. بریم؟ -

 

* 

 

خودم به  پيراهن سفيد و توی آینه قدی اتاق پرو به 

 زنم.كنم و صدا میشيک و ساده توی تنم نگاه  می

 

 شایلی ميای؟ -

 

 كنه.می ميشه و با تحسين نگاهمشایلی آروم وارد اتاق 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

عجب چيزی انتخاب كرده حميد جان! پس  -

 سورپرایز امروزش این بود! 

 

 خندم.با استرس می

 

 یهویی خيلی خانم شدم! -

 

 كنه.لباس رو كمی توی تنم مرتب تر میسمتم مياد و 

 

است. این از زن گرفتنش معلوم بود خوش سليقه -

 نورا! لباسه خيلی واسه مراسم عقد خوشگله

 

 پرسم:خندم و بعد با نگرانی میبا لذت می
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 هنوزم اعصابش خورده؟ -

 

 با دلسوزی ميگه:

 

خودت مگه اعصابت خورد نيست؟ چرا توی خودت  -

 ریزی.می

 

 ا خستگی تكون ميدم.سرم رو ب

 

خوام بهش فكر كنم كه الكی گنده شه فقط نمی -

 واسم.

 حميد هم كه خوب جوابش رو داد.
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يد وقتی اینطور درباره گيره واسه حممیاما...خيلی دلم 

 زنن.كنن و حرف میمون فكر میرابطه

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سيزده_و_دویست#

 

 كنه و ميگه:میمچ آستين پف دارم رو مرتب 

 

عزیزدل اینكه راه بيفتيم و مدام بگيم قضاوت  -

نكنيد فقط شعاره. قضاوت كردن رو نميشه از 

ا شب و روز زمين و زمان رو هها گرفت.آدمآدم

كنن! اما ترس از قضاوت هم بهونه قضاوت می
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خواد می خوبی برای انجام ندادن چيزی كه دلت

مونه ن مینيست. اینكه از ترس پس بكشی مثل ای

 كه از ترس مردن بميری!

 

چرخونه و با اش رو توی صورتم میزدههای نمچشم

 بوسه:لبخند صورتم رو می

 

راهت رو انتخاب كردی م، حاال كه نورای خوشگل -

خطر باشه. تو هم تونم بگم سفرت بیفقط می

 برای من همين آرزو رو كن.

 

شنيدن جمله آخرش باعث ميشه با حيرت آغوشش رو 

 هاش نگاه كنم.س بزنم تا بتونم توی چشمپ
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 كدوم سفر؟-

 

 رقصن.هاش دونه دونه روی صورتش میاشک

 

م...دارم دچار از عشق و خواستنش گذشته حال -

 تونم این كار رو با خودم كنم.میدردش ميشم. ن

رحم تر از اونيه كه من هم با خودم بیرحمدنيا خيلی بی

 باشم.

 خوام برم!می

 

گيرم تا زیر گریه نزنم و با التماس محكم گاز میلبم رو 

 گيرم.هاش رو میدست
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خوره از هرچی نگو! اینو نگو! من حالم بهم می -

 تو! رو شایلی...خيلی تنها ميشم بیرفتنه! ن

 

ذاره و موهام رو نوازش ام میسرش رو روی شونه

 كنه.می

 

مونه كه تنهایيت رو پر با موندنم هم چيزی ازم نمی -

 ه.كن

 

دونم اشک آب پشت سر هيچ مسافری و من خوب می

 نميشه!

 شيم.زنه از هم جدا میبا صدای حميد كه به در می
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 خوبيد؟ تموم شد؟ -

 

كنيم و شایلی در اتاق رو هامون رو پاك میسریع اشک

 پرسه:كنه. حميد با دیدنش با نگرانی میباز می

 

 چيزی شده؟ -

 

 شایلی از جلوم كنار ميره و ميگه:

 

شما این فرشته رو ببين و بعد بگو ميشه آدم  -

 اشكش درنياد؟
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نه مات و مبهوتم ميشه و نه به قول شایلی اشكش 

كنه كه حس وت جوری نگاهم میدرمياد. اما توی سك

هاش چشم یستارهتونم ماه آسمون بیكنم میمی

 بشم.

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهارده_و_دویست#

 

كنم و از جا بلند هام رو باز میآرایشگر چشمبا صدای 

ميشم. این پيراهن نسبتا ساده كه تمام زرق و برقش 

خالصه های پف دارش هاش و آستينتوی یقه و مچ

شده، این آرایش سبک و شينيون ساده و بدون هيچ 

گل و تاجی، جوری تغييرم داده كه چند لحظه فقط 
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عمه، مامان، نيال . زنمكنم و پلک نمیخودم رو نگاه می

بوسنم اما من دلم لنگ كنن و میو شایلی بغلم می

كنم صدای كسيه. كسی كه خدا رو شكر میحضور بی

تونم یادگاریش رو دور ت و میاسكه یقه لباسم بسته

گردنم نگه دارم. آخرین كسی كه قصد ترك اتاق رو 

 گيرم و آروم ميگم:داره شایليه كه دستش رو می

 

 ی نداری؟از دیار خبر -

 

 با ناراحتی سرش رو تكون ميده.

 

 حال جسميش خوبه نگران نباش. -
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بيرون نيا آرایشت اینا بهم بخوره. اینجا بشين تا عاقد 

 برسه.

 

 يد اومده؟مح -

 

 خنده.می

 

 آره اومده اما فكرشم نكن ببينيش یا ببينتت. -

بزن و برقص كه نداریم بذار یه نيمچه هيجانی بمونه. 

 زنگ بزن.كاری داشتی 

 

با رفتنش مضطرب و خسته چند قدم توی اتاق راه 

ذارم و با خودم های درنا رو میميرم و یكی از آهنگ
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، سرم رو باال شينمخورم. روی صندلی میتاب می

گيرم و به درناهای رنگی آویزون از سقف اتاقم نگاه می

 زنم.كنم و لب میمی

 

 یعنی جدی جدی نميای؟ -

 

كنم. پيشونيم رو كشم و بغلشون مییزانوهام رو باال م

 كنم:ذارم و گالیه میروی زانو می

 

 معرفتی هستی!خيلی رفيق بی -

 

 به كی فحش ميدی بچه! -
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ا بپرم و از صندلی باعث ميشه از ج تلنگری زیر گوشم

پایين بيفتم. شوكه و ترسيده به باالی سرم نگاه 

ميكنم كه چكه. دوباره خيال كنم و اشكم از ذوق میمی

 كنم...خيال می

 

 كی اومدی؟ -

 

زنه و مثل همون شب توی تراس جلوی پام زانو می

عجيبه كه این بار به اون تيب ساده جين و تيشرتش، 

 ضافه شده.یه كت هم ا
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چرخی همينه دیگه. نه توی یه دنيای دیگه می -

 حاليته كی ميره نه حاليته كی مياد.

 

ن دوتا كم الغرتر شده در عوض اوصورتش یه

هاش كه امروز هم معصومن هم شرور بيشتر به چشم

ای هایی كه امروز انگار مال پسر بچهچشم ميان. چشم

رو بریده هستن كه زمين خورده و درد زانوش امونش 

 اما دوست نداره از بازی كنار بره.

 

 خيلی دلم برات تنگ شده بود. -

 

حالت نگاهش عوض مبشه و آب دهنش رو قورت ميده 

 كنه و ميگه:ه لبخند كج ضميمه صورتش میاما ی
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آها حاال یه جور گریه كن همه این رنگ و روغن  -

صورتت از هم بپاچه دكی سكته كنه به سالمتی 

 ه شی!شوهر نكرده بيو

 

اش گيره و مشت آرومی به شونهام میبين بغض خنده

 زنم.می

 

 چرا نگفتی ميای؟ -

 

 زنه.ای بهم میشينه و با نگاه اشارهجلوم می

 

 داد. دیدن این قيافه زشتت بيشتر كيف می -
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 ندازم.توی آینه نگاهی به خودم می

 

 جدی زشت شدم؟ -

 

 كنه و آروم ميگه:چند لحظه بدون حرف نگاهم می

 

 از سرشم زیادی بابا! -

 اومدم امروز كادومو بدم كه بعدش دیگه لطف نداره.

 

 كنم.با محبت نگاهش می

 

 ای بهتره.هدیههمينكه اومدی از هر  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

گيره همونطور كه جعبه مشكی باریكی رو روبروم می

 خنده.می

 

 ها از همين حرفای صد من یه غاز! -

 باز كن ببين دوسش داری؟

 

لی هم روش كه هيچ ربان یا گ ایآروم جعبه ساده

كنم و توی دل اون سياهی یه پر سفيد نيست رو باز می

 بينم.و خاص می

 

 چقد خوشگله! -
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كنه و وقتی رضایت رو از نگاهم نگاهم میبا دقت 

 خونه ميگه:می

 

 پر درناست. -

 

 كنم.زده نگاهش میبهت

 

 درنای واقعی؟! -

 

رو با ها سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و كلمه

 كنه.طمانينه ردیف می
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پر اميده! تنها بازمونده جمعيت غربی درناهای  -

 سفيد...یا همون درنای سيبری.

 

گيرم و روی قلبم احتياط توی دستم میپر رو با 

 ذارم.می

 

 عاشقش شدم! -

 

 زنه و گنگ سرش رو تكون ميده.لبخند می

 

كنم و پر رو به سمتش دوباره توی آینه نگاه می

 گيرم.می
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 تونی اینو بذاری توی موهام؟می -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پانزده_و_دویست#

 

كم عقب یهكنه و با تعجب چند لحظه نگاهم می

 كشه.می

 

 شل و وله بابا باز ميشه. -

 

 كنم.با خواهش نگاهش می
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 رسه.رو خدا! دست خودم نمینه نميشه. تو -

 

مشغول  گيره و با دقتبا تردید پر رو از دستم می

 ميشه.

كنم كه با چه ریزبينی مشغوله و از توی آینه نگاهش می

 خندم.می

 

 كنی؟داری اورانيوم غنی می -

 

 داره و با حرص ميگه:نگه میسرم رو 

 

 وول نزن خراب ميشه. -

 ها داری؟از این سنجاق سوسكی
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 پرسم:با ابهام می 

 

 چی چی؟ -

 

 ها.بابا از این سنجاق الجون -

 

 

كنار آینه سنجاقی به يشم و از جعبه متوجه منظورش م

 گيرم.سمتش می

باالخره كارش تموم ميشه و اون هم از توی آینه نگاهم 

 كنه.می
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جلوه پر روی موهام انگار زمين تا آسمون تغييرم داده. 

 با رضایت سرش رو تكون ميده.

 

 حاال عروس واقعی شدی. -

 

 دارم.ام نگه میگيرم و روی شونهدستش رو می

 

 به یه نتيجه درباره تو رسيدم..من ببين. -

 یه تعریف درست و حسابی پيدا كردم.

ف و تو اون بغل دستی دوران مدرسه منی ك كلی خال

خاطره و راز و قهر و آشتی باهات دارم و خييييلی هم 

ترسم از یه جایی به بعد، شبيه دوستت دارم اما می
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هامون عوض ميشد همون وقت كه كالس و مدرسه

 م حرف نزنيم و خبرت رو نداشته باشم.دیگه با ه

نه قهر باشيم نه هيچی، فقط از یه جایی به بعد جاده 

 زندگيمون جدا شه.

 ترسم. بيا اینطور نباشيم.این می من از

 

لرزه و آروم سرش رو پایين ام میدستش روی شونه

ترسم كه دوباره فهمم چی شده و كم كم میمياره. نمی

اش روی سرم اشه كه بوسهای بهش دست داده بحمله

 شينه و آروم ميگه:می

 

 پرش رو بهت داده. درنا یادت نره این -
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 حكم ميشه و ادامه ميده:ام محاال دستش روی شونه

 

 پرواز كن! -

 

 صدای پر از عجله و سراسيمه نيال از پشت در مياد.

 

 نورا بيا عاقد رسيد. -

 

ای صدام رو پيدا شيم، با تک سرفهاز جا بلند می

 كنم و جواب ميدم:می

 

 االن ميام. -
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 نور! -

 

 

 بره.كنم و بغض صدام رو به یغما مینگاهش می

 

 بله؟ -

 

كنه و دستش رو توی جيبش فرو نگاهم میچند ثانيه 

 بره.می

 

 هيچی...یادم رفت. -
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https://t.me/joinchat/WFc94VVG2P3jHGw

e 

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شانزده_و_دویست#

 

كه  رفت و آمد داره هميشه خاكستری توی باغ یه گربه

كنم خيلی هم پير و چالغه! فكر می از قضا یه پاش هم

است، اونقد كه دیگه مثل گربه های دیگه به خسته

صدای پيش پيش مردم واكنش نشون نميده و محض 

. كنهنمی ذا طنازی و ميو ميوصاحب شدن یه كم غ

ها فكر ميكنم گربه خاكستری اصال چيزی بعضی وقت
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دونم واسه ه. امشب نمیكنهم برای خوردن شكار نمی

زل زده به ما! دیار  چی اومده روی تراس اتاق نشسته و

 ميگه:

 

 شاید اومده عروس ببينه یا منتطر شام عروسيه. -

 

یه جورِ غمگينی كنم هاش نگاه میاما وقتی به چشم

ره باشه تركيب كلمه ترس و غم ترسم. شاید مسخمی

دنش و نبوكنار هم، اما من امشب از ترس رفتنش 

 بدجوری غمگينم...

  

زنيم با خواهش نگاهش از در اتاق كه بيرون می

 كنم.می
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 یهو نریا! -

 

 لبش به خنده كش مياد.

 

 ات نگينی خوردم كنه؟بمونم ننه -

 

 يرم.گآستين كتش رو می

 

 لطفا! -

 

 كنه.ها باال مياد و متعجب به دیار نگاه میشایلی از پله
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 عع! دیار كی اومدی؟ خوبی؟ -

 

دیار فقط سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و 

خواد از كنارمون رد شه كه نگاهش توی نگاه نگرانم می

هاش رو با اطمينان باز و بسته كنه و چشمگير می

 كنه.می

 

 هستم. -

 

 پرسم:كشم و از شایلی میاحتی مید نفس ربا لبخن

 

 همه چی حاضره؟ همه اومدن؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ته كه با برخورد به ماری دیار هنوز دو پله هم پایين نرف

های گرد شده كنه. با چشمگرد میو مهرداد و نيال عقب

كنم و ماری با آغوش باز به به صحنه روبروم نگاه می

 سمتم مياد.

 

! چقدر قشنگ شدی وای خدا این فرشته رو ببين -

 نوراجان!

 

گيرم و با نيم نگاه به خودم ميام، ازش فاصله می

 ميگم:معناداری به نيال 

 

 سالم! اصال انتظار دیدنتون رو نداشتم! -
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 مهرداد هم صميمانه باهام دست ميده و ميگه:

 

هاتون نبودیم اما دونم توی ليست مهمونمی -

 خواهر عروس یه استثناء كوچيک قائل شد.

 

خواد دوباره به سریع با نگاهش دیار رو كه می ریما

 گيره.سمت پایين بره رو نشونه می

 

ای اون ليست فوق خصوصی دیارجان كج -

 هاتونه؟مهمون
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تونم وقتی های دیار رو میترین نگاهعاقل اندر سفيه

كنه. دستم رو مشت ببينم كه ماری رو ورانداز می

 كنم و توی دو كلمه جواب ميدم:می

 

 خانوادمه! اردی -

 

لبخند كوچيک دیار هم حتی آبی روی آتيشم نميشه. 

رازیر ميشه و نيال ها سبدون هيچ جلب توجهی از پله

كنه هام خونده سعی میهم كه انگار خشم رو از چشم

ماری و مهرداد رو دوباره به سمت پایين هدایت كنه كه 

 ميگم:

 

 نيال ميشه شما صبر كنی؟ یه كاری دارم. -
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جه منظور و هدفم شده كه بر خالف اید متوشایلی ش

 ميلش هم قدم ماری و مهرداد ميشه.

گرده و روبروم رفته رو برمیهای پایين نيال پله

 ایسته.می

 

 بله بگو؟ -

 

 با دور شدن بقيه توی صورتش براق ميشم.

 

گذشت من چی به تو بگم؟! واقعا چی توی فكرت می-

دونی این میوقتی این زن رو برداشتی و آوردی؟ تو ن
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همين چند روز پيش توی آموزشگاه چيكار كرد و چه 

 هایی زد؟حرف

 

زیر سوال ببرمش خوشش نيومده پس اصال از اینكه 

 زنه و جواب ميده:دست به سينه می

 

از قدیم گفتن حرف رو بنداز زمين صاحبش  -

داره. اون فقط یه هدیه و یه نسخه قدیمی و برمی

ود. حاال اینكه شماها با ارزش از یه رمان معروف ب

از خودتون مطمئن نيستيد و هر چيزی رو به 

 است.دیگهگيرید یه موضوع خودتون می

 

 كنم.با حيرت و غضب نگاهش می
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ای داری نيال جدی با همچين تحليل مسخره -

 كنی!همچين روزی رو بهم زهر می

 

گيره و با همون لحن خونسرد و منطقی بازوهام رو می

 وضيح ميده.هميشگيش برام ت

 

نورا! مهرداد همسر آینده منه و ماری تنها  -

ی خواهرش! پس بهتره به حضورش عادت كن

 باشه؟!

 

و بدون اینكه منتظر حرفی از طرفم باشه لبخند 

 زنه و به سمت پایين ميره.كوتاهی می
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مستاصل و ناباور به دیوار تكيه ميدم و دلم توی این 

تا روی موج  خوادلحظات پر از تالطم حميد رو می

چرخم هاش آروم بگيرم. چند قدم دور خودم میچشم

كنه. سرم رارترم میقیو صدای همهمه طبقه پایين ب

هام رو ضربدری روی ندازم، دسترو پایين می

ذارم و خودم رو بغل ميكنم و هم ریتم با هام میشونه

 زنم.هام میهای عميقم به ترتيب روی شونهنفس

كنم و حميد رو میهام رو باز چشم هاییبا صدای قدم

خوره و هام سر میبينم. دستم از روی شونهروبروم می

خواد این لحظه رو جوری شينه. دلم میی قلبم میرو

بندم پشت كنم كه هر بار چشم میتوی ذهنم ثبت می

هام ببينمش. این مرد از اون روزهای سخت و پلک

حتی با ی هفت سالگيم تا به امروز فراموش شده
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غيبتش هم جرعه جرعه خاك خشک زندگيم رو 

ر سفيد سامون داده و حاال با این استایل جذاب سراس

روبروم ایستاده و تا چند دقيقه دیگه اسمش قراره 

 صفحه خالی زندگيم رو پر كنه.

كنه و دسته گل رز سفيد رو توی دستش جا به جا می

بخند چرخونه و یه لمتحير نگاهش رو از سر تا پام می

كنه. سرم هاش جا خوش میشيرین كم كم روی لب

گيرم كه ز میندازم و لبم رو گارو با خجالت پایين می

داره و كمی سرش رو خم چند قدم به سمتم برمی

ام كنه تا صورتم رو ببينه و انگشتش رو زیر چونهمی

 ذاره.می

 

 ببينمت! -
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفده_و_دویست#

 

اال ميارم  و  منتظر نظرشم كه نفسش كمی ب سرم رو

 كشه.میكنه و من رو توی آغوشش رو فوت می

 

 چقدر دوستت دارم دختر! -

 

ای باشه و شاید دوست داشته شدن بزرگترین معجزه

 كه خدا نصيب آدميزاد كرده!

پيچم و خودم رو با شوق دستم رو دور كمرش می

 بيشتر توی آغوشش جا ميدم.
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 م كاش بيای.كردتم فكر میهمين االن داش -

 

 بوسه و ميگه:پيشونيم رو می

 

 ات كرده.ی محاصرهدیار اومد گفت مار -

 

 خندم.با كالفگی می

 

ترسم كل شب نتونستم مثل تو ناك اوتش كنم. می -

 رو زهرمون كنه.

 

 كشه.كنه و موهام رو بو میكمرم رو نوازش می
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ام خوهاست. از این به بعد نمیكمتر از این حرف -

 نگرانيت رو ببينم.

 

 كشم.خندم و دستی به كراواتش میمی

 

 قایمشون كنم؟یعنی  -

 

 كنه.اخم كمرنگی می

 

 تونی از من چيزی رو قایم كنی.نمی -

 

 ندازم و با شيطنت ميگم:ابرو باال می
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 پس این دستوره! -

 

 كنه.با عشق نگاهم می

 

 آره! دستوره كه یادت نره چقدر واسم عزیزی. -

 

 ذارم.می اشی شونهسرم رو رو

 

 هميشه بهم یادآوریش كن. -

 

یين ميشه و متعجب به سيب گلوش باال و پا

تر از هميشه شدن هاش كه از برق اشک زاللچشم
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هام صورتش رو قاب كنم و با نگرانی با دستنگاه می

 كنم.می

 

 حميد؟! -

 

گيره تا  كشه و نفسی میسریع دستی به چشمش می

 به خودش مسلط شه.

 

اد بار آخری كه از كسی كمک خواستم كی نمي یادم -

وام كمكم كنی نورا! كمک خبود. اما االن ازت می

 كنی كه الیقت باشم.
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كنم به جراتش و كفری ميشم از خودم كه حسادت می

این همه مدت نتونستم دقيقا همين رو ازش بخوام. 

ترسم مبادا من الیق كنم به جراتش و میحسادت می

 .كمک كردنش نباشم

زنه و فقط به یه بوسه طوالنی بغض گلوم رو چنگ می

 كنم.صورتش اكتفا میروی 

كنه گيرم خودش رو جمع و جور میازش كه فاصله می

 گيره.و دسته گل رو سمتم می

 

ها های ظریف غنچهبا شعف دستم رو روی گلبرگ

 كشم.می

 

 رز سفيد! این هم جزو سورپرایزهات بود؟! -
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رو نوازش  هانطور كه من گلبرگانگشتش رو دقيقا همو

 كشه.كردم روی صورتم می

 

 شبيه خودتن. -

 

كنن توی ها جوری رسوخ میها عجيبن...اوليناولين

 ی حياتت ميشن.وجودت كه انگار ریشه

اولين معشوق، اولين نگاه، اولين بوسه، اولين دسته 

 گل...

ها فراموش ميشه و تک قطره اشكم البالی غنچه

ش كنم قبل از این هيچكس بهم حتی خوام فرامومی

 د!یه شاخه گل هم نداده بو
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با رسيدن به سالن پایين، سعيد كه بين ساناز و عمه 

زنه و شروع به كف ایستاده با دیدنمون سوت بلبلی می

 كنه.زدن و خوندن می

 

 شاه پسر داریم دوماد -

 قند و عسل داریم عروس

 نقل تر داریم دوماد

 شعر و غزل داریم عروس

 امشب شب عروسيه

 مباركه و مباركه، مباركه

 هامشب شب روبوسي

 مباركه و مباركه، مباركه...
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همون جمعيت كم توی سالن هم یه خط درميون به 

كنن. قبل از هر تبعيت از سعيد شروع به كف زدن می

ای به دیوار تكيه زده، بينم كه گوشهكس دیار رو می

 دستشه. سرش رو پایين انداختت و حاال كتش روی

دود عمه با ظرف اسپند سمتمون مياد و من بين اون 

بينم كه كنه سيامک رو میغليظ كه نفسم رو تنگ می

خوام از دیدنش آشفته كمی دورتر از سعيد ایستاده. می

خوشحال باشم، اما وقتی سمت مامان ميره، مشغول 

خرف زدن كنار گوشش ميشه انگار یه زلزله ده 

 پاشونه.هم می ریشتری كل قلبم رو از

اش هرههای سيامک حالت چمامان با شنيدن حرف

 ای ميرن.عوض ميشه و دوتایی با هم به سمت دیگه
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 كشه و ميگه:ای از خوندن دست میسعيد با تک سرفه

 

خب دیگه بسه عروس و دوماد خودشون خواستار  -

اشون دورهمی بدون سر و صدا بودن و به خواسته

 ذاریم.احترام می

فكر كنيد اگه یه بيت دیگه بخونم صدام نيد مدیو

 . خروسی ميشه

 

ذاره و حميد با خنده چند تا تراول توی جيب سعيد می

بره. سعيد من رو سمت سفره عقدی كه چيده شده می

 زنه و ميگه:بشكنی می
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عزیزان توجه بفرمایيد به این ميگن سياست! یه  -

دو دهن دیگه بخونم كادویی كه امشب باید بدم 

 رمياد، اما چه كنيم معذورات داریم.د

 

نتوش رو درآورده و پيراهن فوق ماری كه حاال ما

 كنه ميگه:مجلسيش هر نگاهی رو ناخودآگاه خيره می

 

وا! اصال مگه عقد و عروسی بدون بزن و برقص  -

كنم توی مراسم ختمم ميشه؟! من كه وصيت می

 هم ملت برقصن! 

 باشه! واال یه فرقی باید بين عزا و عروسی
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بلند كنه، از جا و از توی گوشيش آهنگی پخش می

كشونه و ميشه، دست ساناز رو همراه خودش می

 مشغول رقص ميشن.

ندازه و با كالفگی نگاهی به عاقد حميد ابرویی باال می

 ندازه.می

 

 به نظرم كم كم شروع كنيم جناب. -

 

 ندازه.عاقد نگاه متعجب و معناداری به ماری می

 

 رید؟همه حاض -
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جدا نميشه تا نگاهم از سمتی كه سيامک و مامان رفتن 

هاش توی فضا وقتی كه صدای ميترا و تق تق پاشنه

 پيچه.می

هاش رو با های سریع سمتمون مياد و دستبا قدم

 هول توی هوا تكون ميده.

 

 وای دیر كه نكردم. خطبه رو خوندید؟ -

 

است همونطور كه مشغول سالم و روبوسی با همه

 چرخونه.اهش رو مینگ

 

جان هم هنوز . سيامکانگار خيلی هم دیر نكردم -

 نيومدن.
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 اش رو قورت ميده.سعيد خنده

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هجده_و_دویست#

 

قدرت و سرعت اسكنت رفته باال ميتراجون هر روز  -

 تر از دیروز!عقاب

 

 خنده و همونجور كه با سعيد دست ميده ميگه:ميترا می
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يد خدا نكشتت! خدا نكنه من عقاب باشم. عس -

ی كه ميگن یه عقاب هميشه تنهاست! شنيد

 كنی؟نفرینم می

 

 گيره.سعيد لبش رو گاز می

 

 الحساب پلنگ منی!من غلط بكنم! شما علی -

 

تر ميشه دل هر لحظه كه غيبت سيامک و مامان طوالنی

بندم ذاره. چشمم رو میآشوبه من هم سر به فلک می

كنم دیار میام  تشدید نشه و وقتی بازشون يجهتا سرگ

بينم كه همون جای قبلی ایستاده اما حاال با رو می

كنه. آب دهنم رو قورت نگرانی و سوالی نگاهم می

 ميدم كه حميد دستم رو فشار ميده و كنار گوشم ميگه:
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 نوراجانم؟ چی شده؟ -

 

 صدام رو پایين ميارم و با نگرانی ميگم:

 

یه چيزی گفت بعد به مامانم  ندیدی سيامک -

 ی رفتن؟دوتای

 

ماری كه حاال انگار از همراهی جمع نااميد شده با 

 گرده.دلخوری سرجاش برمی
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توی همون اروپاش هم مردم بزن و برقص و  -

دونم كی توی جشن و سرورشون رو دارن. نمی

 ها انداخته دلمردگی كالس داره.مغز ما ایرانی

 

 پرسه:باره میگيره و دوعاقد نفسی می

 

 شه. شروع كنم؟كم داره دیر ميیه -

 

ای سفيد و كار شده رو باالی شایلی و نيال پارچه

گيرن و دیار كتش رو روی مبل كناریش سرمون می

كنه. نگاهم ندازه و آروم به سمت بيرون حركت میمی

به دور شدنشه كه صدای محكم و بلند مامان توی فضا 

 پيچه.می
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 صبر كنيد. -

 

هرو بيرون مياد دیار متعجب به مامان كه از راحتی همه 

 ایسته.كنن. مامان باالی سرم مینگاه می

 

 نورا باید صحبت كنيم. -

 

ندازه و من حميد نگاه كوتاه و مشكوكی به سيامک می

 ميگم:

 

كنن اجازه بده جان فعال آقا دارن شروع میمامان -

 بعد عقد.
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و با تحكم كنه هاش رو با غضب درشت میمامان چشم

 كنه.تكرار می

 

 باید صحبت كنيم، همين حاال! -

 

لرزن از جا بلند ميشم و پر همراه حميد با پاهایی كه می

هاش از حرف به سيامک كه نگرانی و غم توی چشم

كنم. مامان بدون جلب توجه كنن نگاه میبيداد می

كنه و با صدای آرومی دستم رو از دست حميد جدا می

 ميگه:

 

 ناب دكتر!رم تنها صحبت كنم جبا دخت خواممی -
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با ترس به حميد كه حاال نگاه اون هم از آرامش بریده 

 زنم و با مكث ميگه:زل می

 

 مونه.برو عزیزم. عاقد منتظر می -

 

انگار حرفش مامان رو بيشتر حرص ميده كه دستم رو 

برتم و سيامک هم كشه و سمت حياط پشتی میمی

 شيم كه با طعنهه متوقف میهمراهمون مياد. كنار باغچ

 رو به سيامک ميگم:

 

 دم بزنگاه چه خبر شده؟ -
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 چرخونه.مامان صورتم رو سمت خودش می

 

من رو نگاه كن! حيف شد دم بزنگاه مچتون رو  -

 گرفتم آره؟

 تو چه غلطی كردی نورا؟

 سيامک چی ميگه؟

 

 ام حبس ميشه.نفس توی سينه

 

 سيامک چی ميگه مامان؟ -

 

كنه و به میاری روشن كشه، سيگی میسيامک آه بلند

 ای ميره.سمت دیگه
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زنه! هی ميگه خود نورا دونم كامل كه حرف نمینمی -

دونه نورا مادرش رو داخل باید بهت بگه، دیگه نمی

 كنه.آدم حساب نمی

 

كنم برگی از هام دعا میاز ته دل و با تک تک نفس

 گذشته حميد رو نشده باشه.

 

درباره چی حرف ه بدونم داریم خب لطفا بهم بگو ك -

 زنيم.می

 

قضيه این هویت جعلی حميد و مشكل ایران  -

 موندنش چيه؟ حميد چی كار كرده؟
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كنم باعث و چيزی كه ترسيدم سرم اومده و باور نمی

 بانيش سيامک عزیزم باشه!

 

هيچی مامان. یه چيزی بوده تموم شده و رفته پی  -

 كارش

 

 خنده.عصبی می

 

فهمی هيچ تو نمی! واقعا احمقه وای! دختر من -

سابقه سياسی هيچوقت تموم نميشه و نميره پی 

 گرده؟كارش؟ اگه هم بره یه روزی صد برابر برمی
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گرده. تا االن برنگشته، از اینجا به بعد هم برنمی -

جون تو رو خدا بيا بریم دیگه عاقد خيلی مامان

 منتظر شد.

 

 

صداش رو باال  گيره و با عصبانيت كمیمچ دستم رو می

 بره.می

 

كنی؟ مگه من ای یا من رو بچه فرض میتو بچه -

عاشق جمال این آدم بودم كه رضایت دادم به این 

ازدواج؟! من خيال كردم قراره پيش یه آدم مطمئن 

 باشی، نه اینطور كه زندگيت بره هوا!

 ذارم تو زن یه آدم خطرناك شی؟فكر كردی من می
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 كشم.میدستم رو از دستش بيرون 

 

مامان من چند ماهه درگير همه این فكر و  -

 هام و تصميمم رو گرفتم.خيال

 

 انگشتش رو با تهدید سمتم تكون ميده.

 

شده خودت و تصميمت رو بندازم توی صندوق و  -

 سه قفله كنم اجازه نميدم همچين كاری كنی!

 

 كشم.نفس عميق و سختی می
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یادآوری  خواستم كار به اینجا بكشه، اما بایدنمی -

 تونی مانعم شی.كنم كه تو از نظر قانونی هم نمی

 

 زنه.لبخند دردناك و تمسخر آميزی می

 

حاال كه حرف قانون شد خوبه من هم بهت  -

یادآوری كنم اگه قانون بهم اجازه نده جلوی 

تونم حميد رو تحویلش ازدواجت رو بگيرم اما می

 بدم.

 

يره گسردی لوله تفنگی كه عزیزت روی سرت می

كنه و سرمایيه كه االن همه تنم رو تسخير میهمون 

 راه نفسم رو بند مياره.
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 كنی!تو همچين كاری نمی -

 

زنم و حين نفس كشيدن به سرفه لباسش رو چنگ می

 افتم.می

 

تو خودت یه عمر بدون عشق و عالقه با بابا زندگی  -

 دونی این زندگی چه مرگيه!كردی، می

 

 گيره.هام رو میدستكنه و با ترس نگاهم می

 

 نورا... -
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 نوزده_و_دویست#

 

بينم كه سرفه خشكم گلوم رو خراش ميده و می

 سيامک هم سمتمون مياد.

 

پس نذار حاال كه دلم باالخره جایی گير كرده  -

شانسش رو از دست بدم...این كار رو با من 

 نكن...

 كشم! من خودم رو می
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دونم از كدوم آسمون نازل شده كه  نمیحضور دیار 

گردونه. با نگرانی من رو هام رو برمیانگار سوی چشم

 نشونه و پشتم رو ماساژ ميده.روی نيمكت سنگی می

به مامان كه حاال متاثر و منقلب دستش رو روی دهنش 

 كنم.چكه نگاه میهاش میگذاشته و اشک

 

ه و دونی اگه دل آدم جایی گير كنتو...تو می -

خودش بره اون دل انقدر كش مياد تا زخم برداره 

ام مامان...بذار و پاره شه...من پر از وصله و پينه

 دلم سالم بمونه.

 

 كنه.دیار آروم زمزمه می
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 كم زبون به دهن بگير نفس بكش!هييييس! یه -

 

 شينه.گيره و كنارم روی پا میسيامک دستم رو می

 

 دونی...نورا تو می -

 

كشم و رو از دستش بيرون می ی دستمرنجيدگبا 

 زنم.ام رو هم میآخرین سرفه

 

سيامک یه سری رازها حكم شيشه عمر رو دارن!  -

 كردی.نباید این كار رو می

 

 چرخونم.مصمم نگاهم رو بين مامان و سيامک می
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 حميد شفای منه! -

 

 كشه.دیار با سرعت از جا بلند ميشه و دستم رو می

 

ریض نيستی فقط فهمی مه تو باون روز هم ك -

 یخده الل و خلی عيد منه! پاشو بریم دیگه بسه.

 

كنه و توی های بلند سمت داخل حركت میبا قدم

بينيم كه انگار قصد بيرون اومدن آستانه در حميد رو می

 كنه.داشته. با دیدنمون نگران نگاهمون می

 

 نورا؟! چی شده؟! -
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 كنه.دیار با دقت نگاهم می

 

 ميری یهو!نفس داری؟ ن -

 

 سرم رو آروم تكون ميدم.

 

 خوبم. -

 

 كنه.حوصله رو به حميد میدیار كالفه و بی

 

این نومزدت تحویل شما برید اون دو خط رو  -

 بخونن تا قيامت نشده.
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كنم و سيامک و مامان هم نزدیک به پشت سر نگاه می

هاش رو پاك كرده توی ميشن. مامان كه حاال اشک

 كنه.های حميد نگاه میچشم

 

برام مهم نيست این چيزهایی كه شنيدم و نورا  -

اینطور ازشون گذشته تموم شده. من ازشون 

گذرم و اگه حتی یه سر سوزن ناراحتی توی نمی

كنم تا زندگيش ببينم همه رو از نو شروع می

برگردی همون جایی كه بودی. اميدوارم متوجه 

 حرفم شده باشی! 
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 كنهاب دادن تامل نمییک ثانيه هم برای جو حميد حتی

جمالتی از مامان   یه طور كه انگار از قبل منتظر همچين

 كنهبوده دستش رو محكم دورم حلقه می

 و قاطعانه ميگه 

 

بيست و پنج سال تالش واسه عدم ناراحتی  -

 كنه! كامال متوجهم!دخترتون  كفایت می

 

* 

 

توی دستش سردم كم كم  شينم و دستكنارش می

یار هنوز ازش داخل ا نگاهم به دریه كه دگرم ميشه ام

 نيومده.
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 پيچه.صدای عاقد توی گوشم می

 

 بنده وكيلم؟ -

 

كنم و توی آینه روبرومون نگاهم رو با تمنا از در جدا می

 كنم.ثابتش می

 من و حميد...

 من و دریای سياهم...

 شكنمش.این قاب محكمه...نمی

 

 بله! -

 

 یا حق
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 ایلخانی _زینب#

 بيست_و_دویست#

 

مامان طوری توی آغوشش فشارم ميده كه حس 

و  خواد من رو برای هميشه به خودشكنم دلش میمی

گيرم و آروم تک بطنش برگردونه. ازش فاصله می

 كنم.اش رو پاك میقطره اشک روی گونه

 

 مامان گریه بسه دیگه! االن اشک من هم در مياد! -

 

 تحكم ميگه: كشه و بام بينيش رو باال میآرو
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 بخشمت اگه خوشبخت نشی.نمی -

 

 سرم رو با اطمينان تكون ميدم.

 

خوام یه لحظه رو هم مدیون و من دیگه نمی -

 بدهكار خودم باشم.

 

گيره و بدون معطلی آغوشم رو به نعيما دستم رو می

 كنه.لرزه و زمزمه میكنم. صداش میروش باز می

 

 ن تنها ميشم.تو بری م -
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گيره اما مشتش می ن قلبم رو تویدلتنگی از اال

 خندم و ميگم:خوام قوی بودن رو تمرین كنم. میمی

 

قول ميدم از بس بيام پيشت با اردنگی بيرونم  -

كنی. اما اگه هم یه وقت نبودم فكر كن از اون 

هاست كه اگه از اتاقم بيام بيرون مامان وقت

 كنه.شكارم می

 

ميشه هنوز  زنه و باورمبغض پقی زیر خنده میبين 

 های نعيماست.دهترین دلخوشيم خنبزرگ

 

ذاره و توی اوج دلخوری و سيامک قدمی جلو می

هایی كنه این مرد با قصهدلگيری هم قلبم فراموش نمی
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كه از بچگی تا به امروز برام بافته، عمری از سرمای 

 استخون سوز دنيام حفظم كرده.

ا نوازش ذارم و تپش قلبم باش میوی سينهسرم رو ر

 گيره.دستش روی موهام آروم می

 

خواد دیگه حرف كم آوردم نورا. دیگه فقط دلم می -

 اشتباه كرده باشم.

 

 كنم.با مهر نگاهش می

 

 كنم اشتباه كرده باشی.كاری می -
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گرده و چند قدم عقب ميرم و دلم دنبال دیار می

كنه و كنارشون هام كنار حميد پيداش میچشم

 ایستم.می

 دست ميده و دیار ميگه: ا حميددیار ب

 

 آقا مباركه. -

 

ندازه و قبل از اینكه دست حميد نيم نگاهی سمتم می

 كنه.ای میرو رها كنه با سر به من اشاره

 

این بچه همچين الجونه، یه جور مراقبش باش  -

 بخنده.
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 زنه.حميد با یه لبخند دوستانه دستی به شونه دیار می

 

 مرسی كه اومدی پسر. -

 

 ا لبخند كمرنگی آروم تكون ميده.رو بسرش 

 

 دمت گرم! -

 

ميگه دمت گرم و من دلم گرم ميشه از این حمایت 

 ای و كوتاه.چند كلمه

 كنه و ميگه:بهم نگاه می

 

 دیگه سفارشت نكنم. -
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 زنم.ام رو به خنده گره میاشک ناخونده

 

 مگه سفارشی كردی؟ -

 

 زنه.ام میآرومی به گونهتلنگر 

 

 .دونیخودت می -

 

دونم سفارشی جز خوشبختی برام نداره پس و من می

زنم كه خاطر جمع باشه و نگاهش اینطور لبخند می

 قرار و لرزون نباشه...بی

 ندازه.كشه و یه نگاه كلی به جمع میقدمی عقب می
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 من دیگه ميرم. هميشه به شادی... -

 

رغبت ین بين فقط مامانه كه بیهر كس جوابی ميده و ا

 نه و چيزی نميگه.نگاهش ميك

دیار انگار متوجه ميشه كه چند ثانيه مامان رو نگاه 

زنه و با كنه و بعد آروم دستش رو به سينه میمی

 احترام رو بهش ميگه:

 

 خانم با اجازه. -

 

مامان كه مشخصا از این توجه جا خورده با مكث 

 زیر لب ميگه: كنه وخودش رو جمع و جور می
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 به سالمت. -

 

 ..كنه.رفتن میو دیارم قصد 

توی آغوش بقيه جابه جا ميشم اما نگاهم پی رفيقمه 

كنه و زودتر ميره. رفتنش معرفتی خرجم میكه داره بی

هام و دیدم رو رحم نمایش ميشه جلوی چشمپرده بی

هام از دره بندم و اشکهام رو میكنه. چشمتار می

 كنن.خودكشی میچشمم 

هاش رو این شونهمثل همون بار اول سرش پایينه و 

 ده.تر نشون ميپهن

كشه. انگار با هر قدم عميق و یه جور عجيب نفس می

ذارنش و های عميق جا میهاش وسط این نفسباز ریه

 كنه.بعد با یه آه غليظ دوباره نفس آزاد می
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و با همون كنم خودم رو از قيد و بند آغوش ها آزاد می

ميشه به زنم. حسودیم پر یادگاریش سمتش پر می

شنوه. نمی دنيایی كه انقدر غرقشه و صدای پاهام رو

 بند كت توی دستش ميشم.

كنه، نگاهی به به خودش مياد و با هراس نگاهم می

 ندازه و ميگه:جمعيت پشت سرمون می

 

 چته؟! -

 

 زنم و ميگم:نفس نفس می

 

 ت رو ببينما...باشه؟دیگه نذار اینطوری رفتن -
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 پرسه:نه بهم و میزبا حيرت چند لحظه زل می

 

كنه؟ چی نفس كم مياری مخت هم اتصالی می -

 ميگی؟

 

 كنم.با غصه تكرار می

 

نذار رفتنت رو ببينم. خيلی مراقب خودت  -

زنم اما تو باش...خوب باش. تند تند بهت سر می

 هم حواست به خودت باشه.

 

ذوقی توی وجودم شعله  حميد هم نزدیک ميشه و

 كشه.می
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 تو باش.ام ون اول خونهاصال...اصال مهم -

 

 پرسم:كنم و میبه حميد نگاه می

 

 خيلی خوب ميشه نه؟ -

 

 كنه.حميد هم استقبال می

 

 آره عالی ميشه. -

 

 دیار سر جاش جا به جا ميشه.
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 حاال وقت زیاده. -

 

 سرم رو با مخالفت تكون ميدم و ميگم:

 

 اولی تو باشی.خوام می -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_بيست_و_دویست#

 

 كشه.دستی به پشت گردنش می
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خوای منو پيشمرگ دكی كنی  با غذاهات یعنی می -

 مسموم كنی؟

 

كنه و سرش رو پایين اش رو كنترل میحميد خنده

ندازه تا صورتش رو نبينم و دیار هم  با واكنش می

 زنه.نيشخند میحميد با شيطنت 

 زنم.با حرص و خنده مشتی بهش می

 

 !خيلی بدجنسی -

 

 كنه.اش رو با مظلوميت جمع میخنده

 

 ميام پيشت. -
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 ذاره.ام میحميد دستش رو روی شونه

 

 فردا منتظرتيم. -

 

زنه، با مكث و تردید دستش رو چند تا پلک آروم می

 كشه.باال مياره و با محبت لپم رو آروم می

 

 بعدش من ميرم.برو  -

 

شيم كه صدام گيره و ازش دور میحميد دستم رو می

 زنه:یم
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 نور؟ -

 

گردم و وقتی مردد این پا و اون پا به سمتش برمی

 پرسم:كنه میمی

 

 بازم یادت رفت؟ -

 

انگار تصميمی گرفته كه مصمم سرش رو باال مياره و 

 یه لبخند با عطر یه غروب خنک بهاری تحویلم ميده.

 

 نه...من خيلی دوستت دارم. -

 

 این بدرقه و رفتن رو دوست دارم...
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 دتر منتظرش باشم...برم و زو دوست دارم

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_بيست_و_دویست#

* 

 

ذارم، خونه سفيد رو روشن دستم رو روی كليد برق می

كنم و همون چند تا كوسن و تابلوی رنگی كه با می

ا اضافه شده توی نگاهم جوونه سليقه خودم به فض

لم رو كنه تا شنزنه. حميد همزمان كه كمكم میمی

 ذاره.ام میای روی گونهدربيارم از بوسه
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ها رو باید آویزون كنيم فردا بدیم همه لباس -

 خشكشویی.

 

 كنم و با بهونه ميگم:روی اولين مبل خودم رو رها می

 

 ام!خستهمفاد نظافت رو بذاریم واسه بعد من االن  -

 

كنه و از روی مبل بلندم با لبخند و جدیت بغلم می

 كنه.می

 

 م نكن حرصم بدی.رشفك -

 

 ندازم.دستم رو دور گردنش می
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 خستمه! -

 

 خنده.می

 

تنبل نباش! برو دوش بگير جكوزی رو حاضر كنم  -

 خستگيت در بره.

 

 كنه.و رهام می

 زنم و سمت آشپزخونه ميرم.بشكنی می

 

 چایی حكم دوپينگ نداره.هيچی مثل  -
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كنم، كمی مردد وسط آشپزخونه زیر كتری رو روشن می

كنم بار ایستم و بعد به سمت كابينتی كه حس میمی

قوری رو اونجا دیدم ميرم. از درست بودن حدسم آخر 

كنم و كنم. در شيشه چای خشک رو باز میذوق می

گيره. هنوز شروع نكردم كه حميد قوری رو ازم می

هام كنم كه نگاهش روی دستعجب نگاهش میمت

 مونده.

 

 هات رو نشستی.دست -

 

دونم چه قانون مهمی رو زیر رم و میگياز میلبم رو گ

 پا گذاشتم.

 

 وای ببخشيد. -
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 ندازه.به سمت سينک ميرم كه ابرو باال می

 

هات رو توی خوای دستاز بيرون اومدی بعد می -

 آشپزخونه بشوری؟!

 

كشم و از كنار نگاه عميقی می با درموندگی نفس

 اش رد ميشم.موشكافانه

مشغول شستن قوریه و با گردم با دقت وقتی برمی

 كنه:تاكيد دیكته می

 

هيچوقت هيچوقت دیگه وقتی ظرفی رو از كابينت  -

 اش نكن.در مياری همينطور نشسته استفاده
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 هام رو فشار ميدم و با نارضایتی ميگم:لب

 

 چایی رو دم كنم؟حاال نميشه  -

 

 انگار كه بهم اطمينان نداشته باشه جواب ميده:

 

 تو برو دوش بگير. دیگه من شروع كردم -

 

خوام از همين قدم اول اینطور كنار گذاشته شم نمی

 كنم.ای رو برای ورود استفاده میپس در دیگه

 

 ها نيست؟چایی كه از این خارجی مصنوعی -
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 يزی اهميت بدم.انگار براش عجيبه كه به چنين چ

 

 نيست...چطور؟ -

 

بهش نزدیک ميشم و همونطور كه قوری رو ازش 

 ا لحن خودش ميگم:گيرم بمی

 

ها اینجا دم هيچوقت هيچوقت از این چایی رنگی -

 كنيم.نمی

 

 پرسم:كنه كه میبا لبخند وراندازم می
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 خواستی دم كنی؟حاال شما بگو چطور می -

 

 خنده.میكنه و اخم كمرنگی می

 

 یعنی چی؟ -

 

كنم و مشغول ندازم، شير آب رو باز میشونه باال می

 ميشم ميگم:

 

ایی های اصيل و محلی سه تا كه این چیعنی این -

قلق مهم دارن. اول اینكه باید با آب سرد 

ها برن و چایی شفاف بشوریشون كه هم خاكه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بشه، هم بهشون شوك وارد بشه و بهتر رنگ و 

 طعم بدن.

كنه هم اینمه هيچوقت وقتی آب داره پلق پلق میدوم 

نریزیش توی قوری. بذار آب آروم بگيره بعد، توی 

 مش تاثير داره.طع

سوم هم اینكه االن دیگه دیره آب جوش اومده اما 

قوری چایی رو باید بذاریم روی كتری كه تا وقتی آب 

 جوش مياد با اون گرما یكم قوام بياد.

 

 درنا _آواى#

 لخانی ای_زینب#

 دو_و_بيست_و_دویست#
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دست به سينه به كابينت تكيه داده و با محبت نگاهم 

زمان ای براش ميام و همابرو سوسه كنه. با چشم ومی

كنم یرش رو كم میكه قوری رو روی كتری ميذارم و ز

 ميگم:

 

 خالصه كه اینطور جناب دكتر! -

 

كنه و بعد همزمان طوالنی و بدون حرف فقط نگاهم می

ذاره محكم و ام میه كف دستش رو روی گونهك

 بوسه.طوالنی پيشونيم رو می

 

 م!پس یه كدبانو كوچولو دار -
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هاش آروم از خندم و توی خودم جمع ميشم. بوسهمی

رسن. با شن و كم كم به لبم میهام رد میچشم

خوام فرار كنم ندازم و میاضطراب سرم رو پایين می

پيچه و با دست دیگه میكنم كه دستش رو دور كمرم 

سرم رو باال مياره. پشيمونی و عذاب نگاهش رو با 

 و ميگه: كنهجدیت كالمش پنهون می

 

 جویی نورا!دیگه آدامس نمی -

 

زده قصد دور شدن كنم و خجالتزده نگاهش میبهت

 داره.تر نگهم میكنم كه محكمازش رو می

 گيری.نمیدیگه هم بابت اینجور چيزها ازم فاصله  -
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كشه. جوابی نميدم و غم نگاهش سر به فلک می

ام رو پيچه و شقيقههاش رو مثل پيچک دورم میدست

 گيره.بوسه و بعد آروم فاصله میمی

 

 است. ده دقيقه دیگه بيا باالتنت خسته -

 

مونم و صدای جوشيدن كتری و جا افتادن و من می

 چای...

* 

 

نم گردنبند ته كآخرین چيزی كه از خودم جدا می

سيگار دیاره. با استرس عجيبی توی آینه خودم رو 

شت سرم و هامون كه پكنم و با دیدن لباسورانداز می
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دوه و به كنار هم آویزونن یه شرم عجيب توی تنم می

 بند شده ميرم.های پشت بوم شيشهسمت پله

بينمش كه توی جكوزی نشسته و از پشت سر می

باز كرده و دلم یه جور هاش رو از دو طرف دست

زنه. آروم بهش نزدیک ناشناخته به در و دیوار می

متوجه حضورم  ام توی آبميشم و با افتادن سایه

اختيار نگاهم رو ازش چرخونه. بیميشه و سر می

 كشم. آرومدزدم و دستی توی موهای خيسم میمی

 گيره.مچم رو می

 

 بيا اینجا... -

 

شينم و تا كنارش میكشونه. و من رو داخل آب می

 برم.تونم خودم رو توی آب فرو میجایی كه می
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ش رو سمت شينه و نگاهبندی روی لبش میلبخند نيم

كه از خجالت و  خوام نفسیبره. میای میدیگه

گيره و اضطراب حبس كردم رو آزاد كنم كه پام رو می

 كشم.هيم آرومی می

كه نگاهش  ندازه و همونجوریه تای ابروش رو باال می

 به شهر شب زده گره خورده كوتاه و آروم ميگه:

 

 امروز خيلی حرص خوردی، خسته شدی. -

 

يشه و انگار دونه به دونه ژ دادن پام مو مشغول ماسا

كنه. آرومی رو از تن و روحم جدا میهای نادست شاخه

 دارم و ميگم:ام رو باز نگه میهای سنگين شدهچشم
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 ته شده باشن؟مگه دویدم كه پاهام خس -

 

 كنه.چرخونه و عميق نگاهم میسرش رو سمتم می

 

دونم خيلی راه اومدی، هنوز هم خيلی راه داری. می -

 ذارم كم بياری.خسته ميشی، اما نمی

 

 زنم.ها لبخند میاز خستگی خسته

 

 تو باشی هر راهی واسم آسون ميشه. -

 

 كنه و جواب ميده.ساق پام رو نوازش می
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آسونی شک كن. راه درست هميشه به هر راه  -

 سخته. اما گفتم كه، هستم!

 

كنه. زنم و سوالی نگاهم میتر بهش زل میبا دقت

 كنم.ستم رو توی موهاش فرو مید

 

 تو موهات مجعده؟! -

 

گيرم و روی ای از موهاش رو بين انگشتام میطره

 صورتش كش ميارم.

 

 وای چطور تا االن نفهميده بودم! -
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 خنده.می

 

 هميشه من رو آب و شونه كرده دیدی.خب  -

 

مثل یه كشف جدید و عجيب موهاش رو توی صورتش 

 ذارم.رف صورتش میكنم و دستم رو دو طرها می

 

 تری كه!پچول قشنگ -

 

 كنه.اش رو آزاد میقهقهه

 

 خوام كسی اینطور من رو ببينه.نمی -
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 مسخ جذابيتش بهش نزدیک ميشم.

 

 ببينمت.بذار من هر جوری كه هستی  -

 

ذاره، مثل یه شی شكستنی دستش رو پشت كمرم می

هاش فقط كشونه و همونجور كه لبسمت خودش می

 هام فاصله داره ميگه:بیه نفس از ل

 

 ارزید.این همه سال می -

 

هاش كه ترسم از این نزدیكی و سياهچاله چشممی

انگار هزار درد تا ابد حبسش شدن. اما دلم این 

 د تا باور كنم نورم...خواتاریكی رو می
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 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_بيست_و_دویست#

 

و خيسی كه  پيچهعطر خنک تنش توی ضميرم می

ندازه. با ی مونده لرز به تنم میهنوز توی موهام باق

كنم و بالفاصله دستش روی رخوت خودم رو مچاله می

 لغزه.صورتم می

 

 نوراجانم؟ -
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رسه و نيدن صداش به لب میهمه جونم از شوق ش

 بوسم.كف دستش كه روی صورتمه رو می

 

 جونم... -

 

 ميمه صداشه.كنه و حاال نگرانی ضكمرم رو نوازش می

 

 حالت بده؟ -

 

هام رو باز ذارم و آروم چشماش میسرم رو روی سينه

 كنم.می

 

 خوبم. -
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كنم، هام مرتب میاش رو با سر انگشتموهای آشفته

 بوسم.كشم و صورتش رو میباالتر میخودم رو 

 

 انقدر نگرانم نباش! -

 

بوسه و جواب ام رو میگيره، حلقهدستم رو محكم می

 ميده.

 

مراقبت باشم. بيشتر از هر جا و هر كس  یدبا -

هایی باشم كه پيش دیگه، باید مراقب وقت

 خودمی.
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كنم ذارم و سعی میاش میسرم رو روی شونه

اتفاق توی پاركينگ رستوران،  اضطرابی كه از تكرار

كشيد رو لحظه به لحظه شب قبل توی وجودم زبونه می

همه چيز فراموش كنم و نفس راحتی بكشم كه  دیشب 

 به خير گذشت...

های هفت سالگيم های گنگ خرابهشاید دیشب سایه

زیر پوستم دویيد، اما مردی رو داشتم كه از روز اول 

 ها بازی كنم...ر با سایهیادم داده بود  جای ترس و فرا

شاید اون هم اسير غربت و زندان اون نُه ماه جنون 

 و ببينه...ها، آسمون ربود، اما سعی كرد به جای ميله

های ضخيم و شاید به خاطر همينه كه االن پرده

ها، نور رو از ما گرفته اما من دلم از برق پنجره

 هاش روشنه و این یعنی به خير گذشتيم...چشم
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چرخه و لبخند تر توی صورتم میاش عميقنگاه خيره

 زنه.جذابی می

 

 اینجوری نگاهم نكن! باید پاشيم كلی كار داریم. -

 

 پرسم:ميام و متعجب میودم به خ

 

 چطور نگاه كردم؟ -

 

اش رو قورت ميده و لبم رو محكم و طوالنی خنده

بوسه. شوكه و مسخ حسی كه هنوز بهش عادت می

رسوای ضربان قلبم ميشم كه آروم ازم فاصله نكردم 

 كنه:گيره و زمزمه میمی
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 دونی. خوبه كه نمی -

 

 گيره.از جا بلند ميشه و دستش رو به سمتم می

 

باید یه چيزی حاضر كنم بخوری ضعف نكنی.  -

 پاشو.

 

 زنم.برم و غر میسرم رو توی بالش فرو می

 

 من حال ندارم، پاشيده نميشم. -

 

 كنه با بغل كردنم بلندم كنه.ی میخنده و سعمی
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 یعنی خودم بپاشونمت؟ -

 

 كنم و جواب ميدم.هام رو دور گردنش حلقه میدست

 

 بلی پيشه كنيم.نه به من ملحق شو تن -

 

 كنه.با لبخند اخم می

 

 ها نداریم نورا خانم!چشمم روشن! از این برنامه -

 

 كنم.با مظلوميت نگاهش می
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دیگه! اصال مثل اون حميدجونی مهربون باش  -

 ها یه شعری چيزی بخون واسم.موقع

 

 كنه.هاش رو ریز میچشم

 

 داری سوسه ميای! -

 

 دم.با صداقت سرم رو به تایيد تكون مي

 

 دقيقا! -

 

گرده و توی آغوشش با خنده دوباره سرجاش برمی

 تابم ميده.
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 من قربونش! من قربونش! -

 

 كنم:میكشم و تكرار دستم رو روی صورتش می

 

 یه چيزی بخون واسم. دلم برای صدات تنگ شده. -

 

كنم كه ذاره و حس میاش میسرم رو روی شونه

 گيره.چطور سنگين و غمگين نفس می

 

 ان تو پل بستم به زیباتر شدنه دستمن ب"

 خواهم از این هم با تو تنهاتر شدناز تو می

 خواهم خودت را مثل باران از بهاراز تو می
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 قرارخواهم قرار روزهای بیمیاز تو 

هيچكس در من جنونم را به تو باور نكرد هيچكس 

 حال من دیوانه را بهتر نكرد

 مای كه از تو باز هم زلف پریشان خواست

 من برای شهرِ دلتنگی باران خواستم

 من برای شهرِ دلتنگی باران خواستم

 من همانم كه اگر مستم تویی در ساغرم

 ترممن ساختی ویرانمن از آنی كه تو در 

 من به دستانِ تو پُل بستم به زیباتر شدن

 "خواهم از این هم با تو تنهاتر شدناز تو می
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م رو ميده. هاش جواز آزاد شدن بغضتر شدن چشم

كنم این گریه و حس میكنم توی بغلش گریه می

 های عمرمه...پایان همه گریه

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_بيست_و_دویست#

 

 

** 

 سشوار رو دستم ميده.
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موهات رو هيچوقت خيس نبند. هم باعث سردرد  -

 پوسن.ميشه هم می

 

 خندم.كالفه می

 

ت بشورمشون و برم كنی اینكه چپ و راسحس نمی-

 ر باعث پوسيدگی بشه؟حموم بيشت

 

 كنه.اخم كمرنگش رو ضميمه لبخندش می

 

بيرون عادت كن هر روز صبح و هر وقت از  -

 برگشتی دوش بگيری.
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 كنم.با بهت نگاهش می

 

 ها!با این فرمون كه جلو ميری خشكسالی ميشه -

 

كشه بدون اینكه جوابم رو بده از كمد لباسی بيرون می

 ذاره.برام روی تخت میو 

 

 چيزی خواستی صدام كن. -

 

و از اتاق بيرون ميره. آروم انگشتم رو روی پوستم 

طر سابيدن زیاد نصيب خودم كشم و دردی كه به خامی

دارم اما به ام رو در مياره. لوسيونی برمیكردم ناله

جای تسكين، فقط سوزش عایدم ميشه پس با 
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ته رو ميپوشم. خستگی لباسی كه برام كنار گذاش

كنم با این پيراهن ساده و گيره و حس میام میخنده

سفيد، شبيه حاج خانم هایی شدم كه سفر حج ميرن. 

كنم و از یادآوری اومدن دیار ت نگاهی میبه ساع

زنم. با صدای حميد كه انگار مشغول صحبت لبخند می

كنم و متعجب از اتاق بيرون با تلفنه گوش تيز می

 زنم.می

 چرخه.كنه و به سمتم میرو قطع می شیگو

 

 موهات رو خشک نكردی! -

 

 زنم.به گوشی زل می
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 غذا سفارش دادی؟ -

 

 سر تكون ميده.

 

 دیار مگه قرار نيست بياد؟ آره! -

 

 با اخم سمت آشپزخونه ميرم.

 

 زنگ بزن كنسلش كن. -

 

 ندازه.ابرو باال می

 

 چرا؟! -
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 كنم.شاكی نگاهش می

 

 واسه اولين مهمونی كه خوامانقد عجيبه كه می -

ميزبانشم خودم غذا درست كنم؟ من باید از تو 

 بپرسم چرا این كار رو كردی! چه معنی داره!

 

 كنه.متعجب نگاهم می

 

 چرا انقدر عصبانی شدی؟ -

 

 با دلخوری جواب ميدم:
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بينم سر همچين چون عصبانيت هم داره وقتی می -

 ری.ذاری كنار و قبولم نداای من رو میچيز ساده

 

 با جدیت بهم نزدیک ميشه.

 

كنی نورا! بار آخر باشه انقدر عجول و تند رفتار می -

 زنی.و حرف می

دونی، باید به مرور وضعيت و شرایط من رو میاوال تو 

سر یه چيزهایی با هم كنار بيایم و این قضيه توی 

همين چند ساعت حل و فصل نميشه. اما از اون هم 

استراحت كنی. اگه كسی  گذشته تو باید امروز فقط

غير از دیار هم كه اینطور باهات ندار و صميميه نبود، 

 باشيم. متوجهی؟!كردم مهمون داشته موافقت نمی
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ندازم كه با كنم و سرم رو پایين میخودم رو جمع می

 پرسه:تاكيد می

 

 متوجهی نورا؟! -

 

 كنه:بدون حرف سرم رو تكون ميدم كه حكم می

 

 به من نگاه كن! -

 

سرم رو كم كن باال ميارم و انگار یادم رفته این مرد یه 

 تونه غيرمنعطف باشه!هایی چقدر میوقت

 

 ای ازت ببينم!خوام همچين رفتار بچگانهنمیدیگه  -
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 هام رو بهم فشار ميدم و با صدای آرومی ميگم:لب

 

خوام رفتاری ازت ببينم كه فكر كنم ته منم نمی -

 ام!خونه تهش فقط عروسک سر طاقچه این

 

منتظر سرزنش و توبيخ بيشترم اما حبس آغوشش 

 كنه.ميشم و صداش قلبم رو نوازش می

 

اشته باش و بهم اعتماد كن، تو ستون فقط صبر د -

 این خونه ميشی.
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ذارم و ظرف بزرگ ساالد ماكارونی رو توی یخچال می

 توی جواب نگاه شاكی حميد ميگم:

 

و دیار خيلی نذاشتی كاری كنم كه! این ساالد ر -

 ردم...دوست داره  كه درست ك

 

صدای زنگ بلند ميشه و عصر تابستونی عطر 

ه كه اینطور با شوق برای باز كردن گيرهام رو میبچگی

 دوم.در سمتش می

ایسته و باالخره دیار با دسته گل و حميد كنارم می

جعبه شيرینی توی چهارچوب در ظاهر ميشه. انگار 

زنه ه كه نگاهش كمی دودو میكندیدنمون معذبش می

 و ميگه:
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 سالم! چرا اینطوری صف بستيد! -

 

 خندم.می

 

 اومدی!سالم. خوش  -

 

ذاره و مشغول با طمانينه پاش رو توی خونه می

احوالپرسی با حميد ميشه. نگاهم به دسته گل خاصيه 

 اش بعيده و طاقت نميارم و ميگم:كه از سليقه

 

 چه دسته گلی آوردی! -

 

 و ميگه: ندازهمی نگاهی بهش
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یه دختره آالگارسون توی گلفروشی بود گفتم اون  -

يده بپيچه. واسه تو هم هرجور قشنگ مغزش فتوا م

 نيست، واسه دكيه.

 

حميد با خنده و من با حسودی به دسته گل و جعبه 

كنم. دیار شيرینی كه بينشون رد و بدل ميشه نگاه می

عد دستش رو كنه. بام میبا شيطنت نيم نگاهی حواله

بره و یه بادكنک هليومی قرمز رو داخل و بيرون می

وبی رنگارنگی بيرون زمان هم از جيبش آبنبات چهم

 گيره.كشه و هر دو رو سمتم میمی

 

 ها واسه توئه.این -
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ها تونم ذوق و تعجبم رو كنترل كنم و با قهقهه اوننمی

 گيرم.رو ازش می

 

 خيلی باحالن! -

 

كنجكاوی  كون ميده و بعد بابا لبخند سرش رو ت

 پرسه:می

 

از این الكل پيس پيسی ها ندارید ضدعفونی شم  -

 جور توی گِل پلكيده بيام؟یا همين

 

هاش رو ریز كنم كه چشمبا خنده به حميد نگاه می

 كنه و ميگه:می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

یه نورا واسه من بسه حاال كه دو تا شدید سكته  -

 نكنم خيليه!

 

يرون ميام و خطاب به با سينی شربت از آشپزخونه ب

 پرسم:یدیار م

 

 خب؟ دیگه چه خبرها؟ -

 

 ميگه:نگاهش رو بهم ميده و متفكر 

 

بيست و چهار ساعت هم نشده همو ندیدیم. كجا  -

 باید چه خبری باشه دختر!
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ها از زیر نگاه كنم و وقتی ليوانها رو تعارف میشربت

برن آسوده و موشكافانه حميد جون سالم به در می

 پرسم:شينم و میكنارش میراضی 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_بيست_و_دویست#

 

 

 خوای برگردی آموزشگاه؟میاز كی  -
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انگار توی ذهنش مشغول حساب كتاب ميشه كه با 

 تاخير جواب ميده.

 

 دیگه كم كم ميرم. -

 

خوره و همونطور كه با ای از شربتش میحميد جرعه

 ميگه: كنهمحبت دستم رو نوازش می

 

 ها لک ندارن.آفرین، ليوان -

 

داره و برمیهامون هاش رو از روی دستدیار چشم

 زنه.كنه و تكيه میهمونطور كه به اطراف نگاه می
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 شيد؟دار میحاال كی بچه -

 

رسه و كنم كه انگار به هدفش میزده نگاهش میبهت

 خنده.می

 

ات ات آمادهدارم واسه رویارویی با عمه و ننه -

كنم. امروز فرداست شبيخون بزنن و هی از این می

كردن همچين بد نگاهم میها كنن. دیروز لسوا

ها دارم ميام وقتی فهميدن زودتر از اون

 تون...خونه

 

هاش رو توی نگاه مشتاق حميد به كم كم انگار كلمه

كنه و ساكت ميشه. آب دهنم رو قورت ميدم من گم می
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م اومده كه با خنده و شاید تازه یه چيزهایی یاد

 مصنوعی ميگم:

 

اره. بعد ميگن ها هيچوقت تمومی نداین شبيخون -

كنی، چجوری قراره درس چجوری بزرگش می

بخونه، چجوری قراره بخوابه و پاشه، اصال اولی 

 پرسن دومی رو كی ميارید و الی آخر!بياد می

 

 زنه.ای میدیار سر جاش جا به جا ميشه و تک سرفه

 

سریع بگو خودم هنوز طفل  ه پرسيدنحاال خالص -

 صغيرم.
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 كنه و ميگه:میحميد با افتخار نگاهم 

 

 نورا به وقتش مادر خوبی ميشه. -

 

 اش رو خارش ميده و ميگه:دیار كوتاه شقيقه

 

 آره همون...هر چی به وقتش. -

 

 زنه و رو به حميد ميگم:فكری توی سرم جرقه می

 

 ر ببينه؟هات رو بيارم دیاراستی! آلبوم بچگی -

 

 دیار با خنده شيرینی ميگه:
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 بوده؟!همعع مگه دكی بچه  -

 !هااز بند قنداق همين قد دكتر باشه خورهمی بش

 

 خنده و از جا بلند ميشه.حميد می

 

 طبقه باالی كمده تو سختته. من ميارم. -

 

ها و زیر با رفتنش من هم مشغول جمع كردم ليوان

ام يگار دیار از یقهها ميشم كه گردنبند ته سدستی

نه. قبل از اینكه كزنه و توجهش رو جلب میبيرون می

گيره و با بتونم جمعش كنم شيشه رو توی دستش می

 پرسه:اخم كمرنگی با كنجكاوی می
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 این چيه؟! -

 

 زنم.لبخند غمگينی می

 

اون چند روزی كه باهام قهر بودی خيلی سخت  -

دم. ته بود. این رو یكی از همون روزها درست كر

 سيگارته.

 

 ا حيرت ميگه:كنه و بهای گرد شده نگاهم میبا چشم

 

 تا حاال هيچ خری این كار رو نكرده بچه! -
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 كشم.آه كوتاهی می

 

 من یه خر خاصم خب! -

 

ام حميد وارد سالن ميشه و دیار گردنبند رو داخل یقه

ندازه. سمت آشپزخونه ميرم و خطاب به حميد می

 ميگم:

 

 عد شروع كنيد.وایسيد بيام ب -

 

ذاره. روی ميز میشينه و آلبوم رو حميد روی مبل می

 شينم و ميگم:من اما روی زمين می
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 بذار اول اون عكسه كه دوسش دارم رو بدم ببينه. -

 

كنم و با شوق انگشتم رو صفحه مورد نظرم رو باز می

 ذارم.ها میروی یكی از عكس

 

 اینجا رو ببين! -

 

ارم روی خوره، كنپایين سر می دیار هم از روی مبل به

 ادامه ميدم:شينه و من زمين می

 

 ببين اینجا نه ماهشه چه گوگولی و خوشگله! -
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كنه و رو به حميد دیار چند لحظه عكس رو نگاه می

 ميگه:

 

 از اول نصف ارتفاعت به خاطر موهات بوده دكی! -

 

 كنه و ميگه:بعد دوباره با حرص به عكس نگاه می

 

نيم وجبيه االن روی  ه روی سر ایننصف موهایی ك -

 كله من نيس!

 

 خندم و ميگم:می
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دونم این این آره!! من هم كچل به دنيا اومدم. نمی -

همه مو رو از كجا آورده...ولی حاال آخه 

 هاشو ببين چه گوگولی بوده!انگشت

 

 دیار با تاسف سری تكون ميده.

 

پی خداست! من و تو آیاین از توليدات وی -

 م نور.ضایعاتي

 

 ه.زناش میای به شونهحميد با خنده ضربه

 

 مسخره بازی در نيار پسر! -
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 ندازه.دیار شونه باال می

 

های  طفوليت من د آخه یه نگاه بنداز! حاال عكس -

 كلهم یه توده سياه و الغر زشته!

 

 كنم.با خنده سرش رو نوازش می

 

جون تو همينجوریش هم جيکغصه نخور سياه -

 اری هستی!پسر دوست بد

 

 كنه.چپ چپ نگاهم می

 

 دی كه زشتم؟!االن تایيد كر -
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 گيره و با تاسف سرش رو تكون ميده.ام اوج میقهقهه

 

پس بهت بگم مثبت در منفی ميشه منفی! دلخوش  -

 ات!و شكل بچهنكن به قشنگی دكی واسه سر 

 

 كنم.هام رو گرد میچشم

 

 یعنی من زشتم دیار؟! -

 

 كنه و جواب ميده:اش رو پنهون میخنده

 

 خيلی! -
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ندازه و سرم رو دستش رو دور گردنم میحميد با خنده 

 بوسه.می

 

 دختر من رو اذیت نكن پسر! -

 

ذارم و ادایی برای دیار در سرم رو روی دست حميد می

زنه. چند ميارم كه توی جوابم تلنگری به پيشونيم می

 مونه و توی یه لحظهلحظه با همون لبخند خيره ما می

چرا این نگاه دونم كنه. نمیای رو نگاه میسمت دیگه

گرفتنش به چشمم مثل سریع كندن چسب زخم برای 

 كوتاه شدن دردشه...
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_بيست_و_دویست#

 

 ندازه.كشه و ابرو باال میدیار نفس عميقی می

 

 نور ایوال داری ساالده بدجور چسبيد. -

 

خالی شده  سط ميزی كه دیگهپارچ آب رو از و

دارم، به گوشی حميد كه در حال زنگ خوردنه برمی

 كنم و با رضایت جواب ميدم.نگاه می

 

 نوش جونت باشه. -
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ها توی توی آشپزخونه حميد مشغول چيدن ظرف

 ماشين ظرفشویيه و ميگم:

 

ذارم، تو برو گوشيت این چندتای آخر رو من می -

 خوره.زنگ می

 

 پرسه:می كنه ونگاهی می

 

 كيه؟ -

 

 ندازم. میشونه باال
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دونم نگاه نكردم. اما شاید هيراد و هستی نمی -

 باشن. قرار بود درباره دانشگاه حرف بزنيد.

 

 انگار یاد چيز مهمی افتاده باشه سمت بيرون ميره.

 

 راست ميگی. ممنون. -

 

بالفاصله بعد از خارج شدن حميد دیار وارد آشپزخونه 

 كنه.ای توی دستش اشاره میهميشه و به ليوان

 

 ها رو كجا بذارم.این -

 

 كنم.با شرمندگی نگاهش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 وای تو چرازحمت كشيدی. -

 

 كنه.عاقل اندر سفيه نگاهم می

 

بهت نمياد اینجور حرف زدن با من! یه كلوم بگو  -

 خب كجا بذارم.

 

 گيرم.لبم رو گاز می

 

چينم توی بذار روی همين كابينت من االن می -

 ماشين.
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ماشين ميره و من هم پارچ رو توجه به حرفم سمت بی

ذارم. با اطمينان از مرتب بودن توی یخچال می

بندم كه دیار رو ها در رو میچيدمان وسایل توی قفسه

بينم و با هول و ترس قدمی عقب ميرم. پشت سرم می

اش به گردنم و اخم كمرنگ روی پيشونيش نگاه خيره

 كنه.نگرانم می

 

 ه؟!چيزی شددیار؟!  -

 

كنه و هام نگاه میخيلی طوالنی به چشم با یه مكث

 پرسه:می

 

 شوهرت هم این رو دیده؟ -
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 كنم.گيج به اطراف نگاه می

 

 چی رو؟! -

 

 چرخونه.هاش میزنحير رو بين انگشت

 

 این رو. -

 

 متعجب از سوالش با فكر و مكث جواب ميدم.

 

 نه...چطور مگه؟ -
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چند باز پشت سر  سرش رو آروم تكون ميده و آروم

 كنه.تكرار میهم 

 

 خوبه...خوبه... -

 

بره و توی یه لحظه دو تا دستش رو پشت گردنم می

ام بيرون كنه. گردنبند رو از یقهچفت زنجير رو باز می

 ذاره.كشه و توی دستم میمی

 

 ای. دیگه نندازش.بذارش یه گوشه -

 

 كنم.با ناراحتی به مشتم نگاه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شم باشه!خوام پيچرا؟! می -

 

اطمينان مشتم رو فشار ميده و چند بار سرش رو با 

 آروم تكون ميده.

 

نگران نباش، پيشته. فقط دیگه وبال گردنت  -

 نيست.

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_بيست_و_دویست#
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شينم و به خورشيد چهارزانو لبه تراس آموزشگاه می

نم و با خودم كرسه نگاه میكه چكه چكه به انتها می

كنم اصال چه حكمتيه كه خورشيد باید بره و فكر می

 شب بشه؟

با صدای ظریف یكی از شاگردهای دیار به پشت سر 

بينم كنم و از چهارچوب در باز كافه دختر رو مینگاه می

دیار  ایستاده و با هيجان داره یه داستان نه  كه روبروی

دیار ره گنگ كنه. از چهچندان پر هيجان رو تعریف می

اش بين دهن دختر گيره. نگاه گيج و خستهام میخنده

هاش كه با حرارت توی هوا تكون ميده در و دست

سوزه و در عين حال نوسانه و دلم برای این حالش می

خورم كه با همه كم و زیادها دنياش در بهش غبطه می

 اختيارشه.
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بنده و حين ماساژ گردنش تاپش رو میشایلی لپ

 ه:ميگ

 

این سفارشاتی كه مامان داره باید سه چهارتا با  -

 چمدون اضافه حمل كنم.

 

 گيره و خيره به دیار ميگه:رد نگاهم رو می

 

 دلم واسش تنگ ميشه. -

 

 خندم.با غم می

 

 های گنگش؟واسه این چشم -
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 خنده.كنه و اون هم میسوالی نگاهم می

 

 این رو از كجا آوردی. -

 

 زم.ندامی هام رو باالیكی از شونه

 

آخه من حتی وقتی نزدیكم هم هست دلم  -

 واسشون تنگ ميشه. 

ارزه بينه مییه جفت چشم گنگ كه دنيا رو شفاف می

كنن و رسما به هزارتا جفت چشم كه اسما نگاهت می

 بيننت.نمی
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 پرسه:متعجب می

 

 چيزی شده نورا؟ چرا انقد عصبی؟ -

 

با م، كه ی توی قلبها شده خنجر بدون دستهرنج رفتن

هر نفس بيشتر فرو ميره و دستم به جایی بند نيست 

 برای یه نفس بدون درد.

 

چی باید باشه شایلی؟ داری جدی جدی ميری!  -

شاكی نباشم؟ مگه جز اینه كه این وضع رو 

 های یه نفر دیگه گذاشته توی دامنمون؟ندیدن

 

 ذاره.ام میزده سمتم مياد و دستش رو روی شونهبهت
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ن بغض و غضب داری درباره سيامک با ای تو واقعا -

 زنی؟!حرف می

 

 لرزه.ام از بغض میگردونم و چونهروم رو ازش برمی

 

 دلگيرم ازش. -

 

 به خاطر من؟ -
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جوابی نميدم و جوابی هم برای نورای چند ماه پيش كه 

دلخوری از هر كس جز سيامک رو توی خودش باور 

 كرد ندارم!می

 

 و با آرامش ميگه:گيره هاش میصورتم رو بين دست

 

نورا یادت نره سيامک قبل اینكه آرزوی محال من  -

بشه مامن هميشه حاضرمون بوده...هنوز هم اگه 

بخوایم هست! دلت رو انقدر توی مشتت نگير كه 

 چركين شه!

 

 كنم.گيرم و ناباور نگاهش میدستش رو می
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شایلی من نگرانتم! چطور همه چيز رو انقدر توی  -

 كنی؟طور اینطور صبوری مییزی؟ چرخودت می

 

 زنه.با آرامش لبخند غمگينی می

 

من منتظر چيزی نيستم و صبر نكردم كه اسم حالم  -

رو بذاری صبوری و نگرانم باشی. من عادت كردم 

 و گذشتم.

 

ی و شاید روزی جایی كسی كشف كنه آرامش زایيده

 غمه و یا غم اوالد آرامش...
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كشه و كف دستش رو میزمان كه پوف بلندی دیار هم

 كشه وارد تراس ميشه.روی سرش می

 

قدرت تكلم آخه تا كجا؟! وای این از ماری  -

 وروروتره!

 

كنه و بعد چند لحظه امون نگاهمون میبا صدای خنده

گيره و با نگرانی نگاهی مكث سمتم مياد، بازوم رو می

 ندازه.به ارتفاع می

 

ی هوا . زمين خدا رو ازت گرفتن روبيا پایين -

 ميشينی؟
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 كشم.خودم رو پس می

 

 خواد...خوبه اینطور.نمی -

 

انگار متوجه حال نامساعدم ميشه كه بيشتر اصرار 

كنه اما دستش رو محض اطمينان كنارم نگه نمی

 داره و خطاب به شایلی ميگه:می

 

 هاش چرا همچينه؟اش دادی؟ چشمباز غصه -

 

 كنه.هاش رو ریز میشمشایلی با حرص چ
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یخ این چند روز آخر خيلی سر به سرم مشا -

 ها!ذاریمی

 

 ندازه.دیار چند بار ابرو باال می

 

ذاری ميری توقع بدرقه حقته! همينجور داری می -

 شكوهمند هم داری البد!

 

شایلی با محبت گوشه یقه تيشرت دیار رو مرتب 

 كنه.می

 

م سپردمتون. خيالم از شما دو تا راحته دیگه به -

 یادتون نره...ولی من رو 
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 زنم.ای به پای شایلی میبا غضب لگد كنترل شده

 

 خونه.دونه دلم خونه باز مرثيه میآزار میمردم -

 

شایلی با خنده عقب ميره و دیار دوباره با تحكم 

 گيره و ميگه:بيشتری بازوم رو می

 

افتی شتكت پتک اینقد ورجه وورجه نكن می -

 ها.ميشی

 

شایليه، هر چی نگاهش  هام امروز فقط تشنهچشم

ندازم و كنم سير نميشم. دستم رو دور گردنش میمی
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همه دل و جونم بهم ميگه كه بهش بگم و باالخره 

 ميگم:

 

هایی كه دوستشون دارم ها فهميدم آدممن تازگی -

 خيلی كمن. كمن اما زیاد دوستشون دارم.

 

ام رو دور گهكشم. دست دیدیار رو سمت خودمون می

ام كنم، پيشونيم رو روی شونهه میگردنش حلق

 كنم.ذارم و زمزمه میمی

 

 خدا شماها رو نگيره ازم. -

 

* 
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 هشت _و_بيست_و_دویست#

 

صدای اذان از مسجد باالی خيابون آموزشگاه بلند 

ميشه. هميشه نزدیک اذان دیار آموزش رو توی 

هيچ سازی نمياد. حاال صدای  كنه ویكالسش متوقف م

كنم و با سينی توی دستم از زیر سماور رو خاموش می

سكوت آموزشگاه رد ميشم و ميرم توی تراس منتظر 

شينم تا دیار بياد و با هم چای بخوریم. از حال می

امروزم خبر داره پس برای همين زیاد منتظرم 

 ذاره...نمی
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یه  ندازه واریک چای میدیار نباتی توی استكان كمر ب

چرخونه و كنه. نبات رو میغنچه گل سرخ نثارش می

 كنه.به گل سرگردون توی استكان اشاره می

 

 زندگی همينه. -

 

 پرسم:ی بخار قيام كرده میخيره

 

 گردابه؟ -

 

 سرش رو كمی تكون ميده.
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هی...همچين...ماها هم خشک و سوخته دور  -

 چرخيم.خودمون می

 

 زنم.ذارم و غر مینه میدستم رو زیر چو

 

 دور باطله كه. -

 

 كنه.نااميد و متاسف نگاهم می

 

 یه عطر و طعمی به دنيا بدی دور باطله؟ -

 

 كنم.مثل یه شاگرد تنبل توجيه می
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خودت گفتی خشک و سوخته دور خودمون  -

 چرخيم.می

 

 بنده.خيره به گردش گل كلمه ها رو با مكث بهم می

 

بمونيم روی شاخه  چی دوست داری؟ ترگل ورگل -

تهش فصلمون تموم شه و همينجور یرخی پرپر 

 كنه!شيم؟ درده كه آدممون می

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

گفتی از سر شكم یادمه بار اول كه دیدمت می -

 سيریه اگه بگيم غم و درد قشنگه.
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نوك انگشتش رو گوشه ابروم فشار ميده و به سمت 

 كشه.پایين می

 

يری جزغله؟! االنم مگه گفتم استی مچ بگاالن خو -

 قشنگه؟ گفتم الزمه!

 

ندازه و نگاه كوتاهی به سمتی كه صدای اذان مياد می

زیر لب و كوتاه انگار با خودش چيزی ميگه كه 

 متوجهش نميشم...

ذارم و به رقص چای با عطر گل و سرم رو روی ميز می

 زنم.طعم نبات زل می
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زندگيش عطر تونم به ییعنی من االن درد بكشم م -

 و رنگ بدم؟

 

 تر صورتم رو ببينه.كنه تا راحتسرش رو كمی خم می

 

جون نرفته اینطور چلوندی خودت رو، هنوز دكی -

 مونه.خب دیگه چيزی واست نمی

 

 كنم.چرخونم و نگاهش میچشم می

 

هامون رو...یه تو اون شب عقد شنيدی حرف -

 چيزهایی فهميدی نه؟
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هدف به یه نقطه خيره كنه، بیمیدا نگاهش رو ازم ج

 ميشه و جوابی نميده.

 ادامه ميدم:

 

تونم خودم رو به پوست كلفتی بزنم و نگران نمی -

ایش باید سه نباشم وقتی واسه یه سفر دو هفته

 هفته بره و بياد تا جور شه

 

اش كشه و از داغيش چهرهچای رو داغ هورت می

 كنه.ه میمرمدرهم ميره و همزمان با صدای موذن ز

 

 اون باالیی از همه بزرگتره. -
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 بندم.هام رو میچشم

 

به اميد همين  باالیی، برعكس بقيه نخواستی  -

 جلوم رو بگيری؟

 

هاش به نرمی پری كه برام آورد روی پيشونيم انگشت

كنم زنه. چشم باز میهام رو كنار میرقصه و چتریمی

شا تماو صورتش رو با فاصله چند انگشت از صورتم 

 هاش سرخه و بریده بریده ميگه:كنم. چشممی

 

خوام دیگه مردن كسی ميری. من هم نمیگفتی می -

 رو ببينم.
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 پرسم:با تردید می

 

 مردن كی رو دیدی؟ دریا؟! -

 

زنه و دستش روی چتد تا پلک سنگين و طوالنی می

 لرزه.سرم می

 

خواست غيب بشه...ابر بشه...بارون اگه دریا می -

عشقش حرفی نبود اما خشكوندنش. تو  واسهبشه 

 خاموش نشو حتی اگه قراره پای عشقت بسوزی.

 

كنم بلندش گيرم و سعی میبا نگرانی دستش رو می

 كنم.
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 بيا برو خونه استراحت كن دیار. -

 

ای كشه و با صدای خفهدستش رو از دستم بيرون می

 ميگه.

 

تكی ات بياد بسپارمت بهش. ولت كنم وایسا ننه -

 یی اینجا كه چی!تنها

 

 كنم. بيا برو.در رو قفل می -
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هاش رو طبق معمول از پایين به باالی كف دست

 كنه و جواب ميده.كشه، نفسش رو آزاد میصورتش می

 

كم سی خودم دلم رضا نيست. پاشو برو تو، یه -

 باشم.

 

 گيرم.با پشيمونی لبم رو گاز می

 

 یادآوری بدی كردم...ببخشيد.-

 

 ين دستش فشار ميده.كان رو باست

 

 یادم نميره كه كسی بخواد یادم بياره. -
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* 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_بيست_و_دویست#

 

گيتار نعيما رو توی بغلم فشار ميدم و سمت ماشين 

ذارم و دوم. ساز رو روی صندلی عقب میمامان می

 دوباره سوار ميشم.

 

 بریم. -
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 ندازه.گيتار میمامان نگاهی سمت 

 

 حل شد مشكلش. -

 

 سر تكون ميدم.

 

من كه بلد نيستم اما هر چی بود دیار  رفع و  -

 رجوعش كرد.

 

 ماشين رو به حركت درمياره و ميگه:

 

گيرم نياز نبود بهت گفته بودم خودم ميام می -

 بمونی تا این ساعت...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 پرم.با دلتنگی و رنجيدگی بين حرفش می

 

 ينم مامان!خواستم خودت رو ببمی -

 

 كنه.كشه و كوتاه نگاهم میعميقی مینفس 

 

اومدی. عقد دلتنگ بودی این دو سه هفته می -

 كردی خيالت راحت شد رفتی حاجی حاجی مكه.

 

 چرخم.سمتش می
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خودت جواب خودت رو دادی. من االن ازدواج  -

كردم. دیگه خودم و خودم نيستم فقط. فكر 

حميد دعوت كنم ال اقل دفعه اول باید با می

 شدم.می

 

 هاش رو بهم فشار ميده و بدون نرمش ميگه:لب

 

 دونی راضی به ازدواجت نبودم.می -

 

 كشم.آه كوتاهی می

 

دونم قبل اینكه از اون خونه بيام بيرون من می -

گفتی راضی نيستی كه خوشبخت نباشم. خب من 
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خوام خوشبخت هم االن خوشبختم مامان! می

یه پای بریدی ازم هميشه  بمونم! اما وقتی اینطور

 لنگه.خوشبختيم می

 

 هاش فشار ميده.با حرص فرمون رو بين دست

 

ازم انتظار نداشته باش مثل تو انقدر خجسته و  -

ای بگذرم. نورا از اون موقع ساده از همچين مساله

یه شب هم نشده چشم ببندم و تو رو زیر تيغ 

فهمی اگه كسی همچين نبينم! تو اصال می

تفاقی بيفته تا هفت ای داشته باشه و اسابقه

 پشتش هم زندگيشون جهنم ميشه؟

فهمی! االن كه دونی! تازه االن داری كم كم مینه نمی

اش الزمه یه سفر كوتاه بره و واسه لحظه به لحظه
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فهمی. وقتی بره و كشی میاینطور استرس می

فهمی با زندگی خودت برگشتنش با خدا باشه می

 چيكار كردی!

 

ميدم و سرم رو آروم از پشت سر به ام رو فشار شقيقه

 كوبم.صندلی می

 

دونستم. اما هرچقدر ها رو میمن از اول همه این -

هم خودت رو برای چيزی حاضر كنی تا اتفاق نيفته 

 دونی چند مرده حالجی.نمی

 ولی من از پسش برميام.

 

 كنه.داره و نگاهم میبا حرص ماشين رو نگه می
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ی؟ به قيمت روح و قيمتی از پسش برميابه چه  -

ها با آدم چيكار دونی این استرسروانت؟! تو می

كنه؟ فكر كردی بعد چند وقت دیگه انرژی می

 مونه كه خرج احساست كنی؟واست می

آره راست ميگی! تا توی یه موقعيتی قرار نگيری عيار 

 یه سری چيزها دستت نمياد!

خواستم اینطور  رفتمتو فكر كردی اون روز كه می

 از پا درازتر برگردم؟! دست

نه! رفته بودم خودم رو از عشق پس بگيرم...اما وقتی 

بهش رسيدم دیدم چيزی ازم نمونده! زندگی با پدرت 

 چيزی از احساسم نذاشته بود كه خرج كسی كنم!

 

 نالم.كنم و میهاش نگاه میبه اشک
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 مامان داستان من و حميد فرق داره! -

 

كوبه و سر ن میكالفگی چند بار روی فرموبا 

 چرخونه.می

 

وای نورا! وای! كدوم داستان؟! این دست و پا  -

 زدنت آخرش فقط یه تراژدی مضحكه!

 تو هيچ داستانی نداری، این رو قبول كن!

 

هام هام فشار ميدم تا اشکدستم رو روی چشم

 سيالب نشن.
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 رحمی مامان!خيلی بی -

 

 ده:ندازه و آروم جواب ميمیماشين رو دوباره راه 

 

رحم نباشی جوری جلوی اگه خودت با خودت بی -

رحمی دنيا متالشی ميشی كه هيچوقت نتونی بی

 هات رو جمع كنی.تيكه

* 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 سی_و_دویست#
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 كنم با ناله ميگم:به در خونه نگاه می

 

 بيا بریم باال. -

 

 گالیه ميگم:كنه كه با چپ چپ نگاهم می

 

 كردم و بهونه آوردی! چند بار دعوت -

 

 نگاه كنجكاوش روی در خونه كوتاهه.

 

 تره چی انتظار داری؟!وقتی اون پسره غریبه ارجح -

 

 كنم.كالفه و خسته خواهش می
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خوای بگی نميام و جلوی دونم االن میلطفا!! می -

حميد كوچيک ميشم و فالن! اما حميد نيست، تا یه 

ام رو ونهمياد. فقط بيا یه كوچولو خساعت دیگه 

 ببين یه چایی بخور!

 

كنم نرم شده. ناشيانه چون جوابی نميده حس می

 كنم.خودم رو لوس می

 

داریم مورد اصال بيا بهم اعتماد به نفس بده خونه -

قبولته كه وقتی باالخره نازت رو خریدم و خواستيد 

 با هم بياید دست و دلم نلرزه...هان؟
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شم و با صدای دور كو خيزان خودم رو باال میافتان 

 شينم.ها میشدن ماشين روی یكی از پله

كنه و چقدر این سردی سنگ پله توی تنم نفوذ می

خنكی شب تابستونی دلچسب نيست وقتی برام 

 كرد!گر لحن سرد مامانه كه دعوتم رو رد میتداعی

ای رو دارم كه وقت به دنيا اومدنش مادرش حس بچه

 ير بده...ش زده و حتی نخواسته بهش شپس

ام سرم رو به نرده تكيه ميدم و نفس عميقم توی سينه

سنگ ميشه وقتی یه عطر خاص و آشنا توی ذهنم 

كنم و سرم رو پيچه. با شک و تردید چشم باز میمی

به  چرخونم. آروم از جا بلند ميشم و پلهسمت باال می

شه. جلوی در به تر ميپله این عطر خوش و كشنده قوی

های حميد ک و ظریفی كه كنار كفشهای شيكفش
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كنم و با یه جفت شدن و مال من نيستن نگاه می

ندازم. حرص عجيب با نوك كفشم بينشون فاصله می

دستم رو روی دستگيره فشار ميدم و كاش  الاقل 

 بدونم باید منتظر چی باشم...

 دونم...اما نمی

كنم تا ميزبان باز میدونم و ندونسته در رو نمی

ی مهمون خوشپوش و زیبایی باشم كه كنار دهناخون

 قاب عكس عقدمون ایستاده و روش سایه انداخته...

 شيرین...

 

 یا حق

 درنا_آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 یک _و_سی_و_دویست#

 

نگاه گرفته و جدی حميد درست مثل یه خار، شک 

اگه حتی كاره توی گلوی اعتماد و احساسم كه مبادا می

این زن توی دلش روشن نيست االن دیگه شمعی از 

اش گرم اما هنوز اتاق دلش از هرم حضور گذشته

باشه...برای خودم هم انگار عجيبه كه ته دلم ترجيح 

 دادم حميد رو شاد و سرحال ببينم تا این طور ...می

مثل برگی كه درختش رو توی غربت خزون گم كرده، 

دم كنه دل ميدن از باد دل نمیگير شاما از ترس زمين

 كنه.اش اذیتم میبه دل ضلع سوم مثلثی كه هر گوشه

كنه و با تعارفم روی مبل شيرین با محبت وراندازم می

 شينه.می
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من یه معذرت حسابی بهتون بدهكارم كه اینطور  -

تونستم سرزده و بدموقع اومدم. اما حقيقتا نمی

 رگردم.بدون دیدنتون و تبریک گفتن بهتون ب

 

 كنه.اه میبا خنده به حميد نگ

 

 است.نتيجهدونستم بیمنتظر دعوت موندن هم می -

 

حميد معذب سر جاش جا به جا ميشه و من سعی 

 كنم كمی لبخند برای خودم جمع كنم.می

 

ما انقدر كارهامون بهم پيچيده كه هنوز برای  -

 هيچی فرصتی پيدا نكردیم.
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به تایيد تكون ترین حس بدی سرش رو بدون كوچک

 ميده و ميگه:

 

متوجهم عزیزم. گفتم كه خودم طاقت نياوردم  -

بدون اینكه ببينمتون برم. امروز صبح یه كاری 

 پيش اومده كه مجبورم فردا حركت كنم.

 

ترین حالت نگاهش رو به حميد ميده و با دلچسب

 كنه.ممكن كمی گردنش رو خم می

 

 نميشد به قولم عمل نكنم. -
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هيچ حالت شكنه و بدون باالخره سكوتش رو میحميد 

 خاصی جواب ميده.

 

 ما قول و قراری نداشتيم. -

 

اثره با خنده كوتاه و شيرین كه انگار تلخی بهش بی

 كنه.مالیمی رو به من می

 

ها من به همه به هر مناسبتی گل هدیه ميدم. گل -

هان، هركدوم یه رگ خوابی دارن و یه مثل آدم

آقای دكتر هم هميشه واسه من شبيه شكلن. این 

كرد. ده سفيد بود، اما هيچوقت ازم قبولش نمیاركي

كنم. گفت من آدم رسيدگی نيستم، خشكش میمی

 كنم.اما االن دیگه قبول نكردنش رو قبول نمی
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 كنه.هاش رو وقف عكسمون میدوباره چند لحظه چشم

 

 ها باشه.حاال انگار یاد گرفته مراقب گل -

 

ه جلب ای كه كنار قابتوجهم به گلدون اركيدهتازه 

ميشه. شاخه با هر بادی كه از سمت پنجره مياد تكونی 

كنه اما هر لحظه خوره و گوشه عكس رو نوازش میمی

انگار منتظرم این دست نوازشگر تيشه به ریشه 

قابمون بزنه و سرنگونش كنه. اما انگار به جای اون، 

 نه.كحميده كه با قيامش سقوط می

 

 شربت یا چای؟ -
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كشه و من موهاش میشيرین دستی زیر خر

 كنه.هاش رو گرد میچشم

 

 واقعا توی این هوا پيشنهاد چایی ميدی حميد؟! -

 

 خيز ميشم.گيرم و نيمدست حميد رو می

 

 من ميارم. -

 

ذاره و بعد از نشوندنم ام میدستش رو روی شونه

 كنه.ام رو نوازش میكوتاه گونه
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 ای.رسيدی خستهاز راه  -

 

يرین تا لحظه آخر تماشاش و سمت آشپزخونه ميره. ش

كنه كه معذب كنه و بعد طوری عميق نگاهم میمی

 ميشم.

 

زندگی خيلی عجيبه. مطمئنم هيچكس باور نميكرد  -

اون دختر كوچولوی سویيت طبقه پایين یه روزی 

 اونقدر قد بكشه كه بشه خانم طبقه باال!

 

ام ره من قد كشيدم اما ریشهتوی دلم جواب ميدم آ

مون دختر كوچولوی طبقه پایين گير انگار پيش ه

 كرده...
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 زنم و ميگم:و توی صورتش لبخند می

 

من مطمئنم دنيا هميشه به فكر و باورهای ما  -

 خنده.می

 

زنه و متفكر به گل اهدایيش خيره ميشه، لبخند می

كشه رو هاش فریاد میتونم آهی كه توی چشممی

 م!بشنو

 

نورا. تو سفيدترین برگ خاطرات زندگی مایی  -

 حميد حق داشت كه خواست با تو از نو شروع كنه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با حس طوالنی شدن غيبت حميد، با عذرخواهی از جا 

 بلند ميشم و دنبالش ميرم.

باالی سر پارچ پر از یخ و شربت ایستاده و  همزمان 

زنه با حزن عميقی انگار به گردش كه شربت رو هم می

ی كه كنه...چرخ فلكچرخ و فلک زندگيش نگاه می

 ازش جا مونده...

كنم و پر از حرفم اما با سكوت فاصله بينمون رو كم می

ها رو پر دارم تا ليوانپارچ رو از جلوی دستش برمی

 كنم.

 

 كارهات امروز سبک بود زودتر برگشتی؟ -

 

 سرش رو به عالمت منفی تكون ميده.
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 خواد بياد.میزنگ زد گفت  -

 

 ليوان خنک رو توی دستم فشار ميدم.

 

دادی. زشت شد دیر كاش به من هم خبر می -

 اومدم.

 

گيره و حين جدا كردن ليوان آخر رو از دستم می

 هاش ميگه:یخ

 

 خيلی وقت نيست رسيده نورا. -
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و توی جواب نگاه پر از سوالم نسبت به كاری كه 

 كنه.انجام ميده زمزمه می

 

 ليوانش دوست نداره.یخ توی  -

 

ن هيچ صحبت گيره و بدوسينی رو توی دست می

مونم و ای دوباره وارد پذیرایی ميشه. من میدیگه

های معلق توی پارچ شربت آبليمویی كه هميشه یخ

كنه اما همسرم این رو فراموش گلوم رو اذیت می

 كرده...

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 دو_و_سی_و_دویست#

 

ست شيرین توی دست سردم، روی قلبم گرمای د

رو از همون مئنم خدا این زن ندازه و مطترك می

های عسل كه وعده داده ساخته كه انقدر جوی

بهشتيه...این زن بهشتيه و انگار با رفتنش دنيای حميد 

كنه. خوره كه كنار گلش غم دود میبه آخرت گره می

يمو رو این زن بهشتيه و من جهنمم كه پارچ شربت آبل

 يشه.كشه و تنم آترسونم و گلوم شيهه میبه ته می

 

 خواستی بهم زنگ بزنی و خبر بدی؟كال نمی -

 

تفاوت بينه كه بیكنه اما حالم رو نمینگاهم می

 پرسه:می
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كنی وقتی یه بار چرا این سوال رو هی تكرار می -

 جوابت رو دادم؟

 

وسایلی كه از هام رو بهم فشار ميدم و همراه با دندون

 كنم وارد آشپزخونه ميشم.روی ميز جمع می

 

كه گفتی خيلی وقت نيست اومده جواب سوال این -

 من نبود.

 

 سكوت از درد خاطرات، گوشخراشه...
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كنم و با اشک تلخ و محبوس شير آب رو تا انتها باز می

هام رد لبخند شيرینش رو از لبه ليوان توی چشم

 شورم. می

د و با وسواس كارم رو بررسی كنه، منتظرم حميد بيا

فقط كار خودش رو قبول  منتظرم بياد و همونطور كه

ها رو پاك كنه و من هم این حس گس رو داره ظرف

 پاك كنم از روانم.

رسه...مياد و این بار من رو مياد و انتظارم به سر می

ایسته و موهام رو پشت گوشم بينه كه كنارم میمی

 زنه.می

 

 ریختی؟از چی بهم  -
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هام رو به لبه سينک تكيه ميدم و نفسم رو آزاد دست

 كنم.می

 

 از حال تو! -

 

كنه دستش رو از حلقه هميشه نامرتب موهام كوتاه می

چين و چروك موهای شيرین فكرم رو و ابریشم بی

 خراشه...می

 

 حال من مشكلی نداره. -

 

 كنم.خسته نگاهش می
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روانشناس نيستم، اما كور حميدجان من روانكاو و  -

 هم نيستم.

 

 واب ميده.با اخم كمرنگ و جدیت سریع و كوتاه ج

 

 ها سناریو نساز!مثل بچه -

 

مونم كه با یه شب با دهن باز و بهت بهش خيره می

 بخير كوتاه ازم دور ميشه.

رسيدم و توی حياط مثل وقتی كه دیر به مدرسه می

پذیرایی تنهام و موندم حاال هم وسط خالی تنها می

 هنوز هم دیر شدن و دیر رسيدن درد داره...
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ندازم و آروم روی مبل دراز نگاهی سمت اتاق می

كنم كشم. دستم رو سمت قاب عكسمون دراز میمی

زنه و صدای شيرین رحمانه لبخند میاما گل اركيده بی

 پيچه...توی گوشم می

 

ی كرد اون دختر كوچولومطمئنم هيچكس باور نمی"

سویيت طبقه پایين یه روزی اونقدر قد بكشه كه بشه 

 "خانم طبقه باال!

 

كنم چه فایده اگه انقدر قد ر با خودم فكر میاین با

بكشم اما دل مرد زندگيم هنوز بين دیوارهای اون 

 آلونک اسير باشه...

كنم و اركيده با صدام زیر لب شعری زمزمه می

 رقصه...می
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 گفتم ای دل، نروی"

 شوی، زار شویخار 

 بر سرِ آن دار شوی

 بی بَر و بی بار شوی

 نكند دام نهد؟

 رام شوی خام شوی،

 نپَری جلد شوی

 بی پر و بی بال شوی

 نكند جام دهد؟

 كام دهد، از لب خود وام دهد؟

 در برت ساز زند، رقص كند

 كافر و بی عار شوی؟
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 نكند مست شوی

 فارغ از این هست شوی

 شویبعد آن كور شوی، كر 

 شاعر و بيمار شوی؟

 نكُنَد دل نكَنی، دل بكَنَد

 بهرِ تو دِل دِل نَكُنَد؟

 "د در بر یار دگری صبح كه بيدار شوی...برو

 

باالخره اشكی از گوشه چشمم خودش رو توی موهام 

 اختيار بسته ميشن...هام بیكنه و چشمگم می

* 

 

 درنا _آواى#
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 ایلخانی _زینب#

 سه_و_سی_و_دویست#

 

 یعنی مرگ...خواب 

 خواب یعنی فراموشی...

ون فراموشی یعنی زندگی، همونجور كه باید باشه، بد

ای از گذشته و هيچ تصویری از هيچ خاطره

 پس و پيش...آینده...فراموشی یعنی حال بی

خواب، این مرگ و زندگی بهم بافته شده یعنی موهبت، 

 یعنی حق!

 

 نورا! پاشو ببينمت! -
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كنه. آروم از خشكی ناله میخورم و تنم تكونی می

بينم كه عبوس و كنم و حميد رو میهام رو باز میچشم

صبی باالی سرم ایستاده. گيج خودم رو جا به جا ع

شينم و انگار حتی زمان و مكان كنم، آروم آروم میمی

 رو هم گم كردم.

 

 سالم...چيزی شده؟ -

 

تر و های هر روز صبحش هم غليظاخمش از قهوه

 تره.تلخ

 

تو باید بگی چی شده! این رفتار یعنی چی؟! به این  -

 خوای نااميدم كنی؟زودی می
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كنم و با دیدن گلدون عجب به اطراف نگاه میمت

دونم شيرین تازه دیشب رو به یاد ميارم. اما هنوز نمی

 دليل این شماتت چيه.

 

 حميد چی شده؟ ميشه بهم بگی بدونم؟! -

 

كنه و روی سنگينش رو از سرم كم میباالخره سایه 

 شينه.مبل روبرویی می

 

 اینكه جای خوابت رو جدا كنی ادای جدیده؟! -

 

 كنم.حيرت زده به اطرافم نگاه می
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 كی جاش رو جدا كرده! من فقط اینجا خوابم برد! -

 

 با تاسف سر تكون ميده.

 

الاقل پای رفتارت وایسا و برای من كه بهتر از هر  -

 حاشا نكن. چيزی رو شناسمتكس می

 

هام به جریان كم كم كالفگی عصبانيت رو توی رگ

 ن ميدم.درمياره و با حرص اطرافم رو نشو

 

اگه اینطور بود كه تو ميگی باید یه پتویی بالشی  -

 بينی؟!دیدی! میچيزی دورم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 از جا بلند ميشه و سمت اتاق ميره.

 

 این هم یه ترفند برای جلب توجه و ترحم. -

 

كوبم، از جا بلند ميشم و با خشم مشتی روی مبل می

 چند قدم دنبالش ميرم.

 

من رو  با این تحليل ادعات هم ميشه كه -

شناسی؟! خب باید بگم من رو بد شناختی می

 جناب دكتر!
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اصال باشه! پس بگو چرا؟! چرا باید جام رو جدا كنم؟! 

چرا باید بخوام جلب توجه كنم؟! چرا باید ازت ترحم 

 ام؟!بخو

 

چرخه و بدون مالیمت انگشتش رو سمتم سمتم می

 تكون ميده.

 

هایی كه دیشب گفتم به خاطر همون داستان -

نسازی اما معلومه ساختی و بهشون بال و پر 

 دادی!

 

 خندم.عصبی می
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 خيلی جالبه!  -

باشه! اگه اینطور هم حساب كنيم كه من حساس شدم 

زیم؟! اصل بيا اصال به رفتارهای خودت یه نگاه بندا

خودت رو دیدی؟! یادته توی شمال پشت تلفن چطور 

ت رو باهام رفتار كردی؟ همين دیشب با همين حال االن

 ببين چطور بهم ریختی و عوض شدی!

كه مياد تو عوض ميشی یا شایدم كال اسم شيرین 

 عوضی ميشی! 

 

داره و از جام تكون چند قدم بلند به سمتم برمی

خوره خشمی كه فرو می خورم چون جوری ازنمی

ترسم كه قدرت هيچ حركتی رو توی خودم پيدا می

 كنم...نمی
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تباه و بچگی خودت بوده! اون قضيه شمال تماما اش -

انتظار داشتم تا االن پذیرفته باشی! تو همه چيز رو 

دونی و خودت دونستی و میدرباره گذشته من می

 انتخاب كردی كه باشی نورا!

 حتی با یه عوضی!

 

 زنم.توی موهام چنگ می

 

من انتخاب كردم كه وقتی حرف و حضور یه نفر از  -

ام بره آیندهبيست سال پيش مياد وسط كل حال و 

 زیر سوال؟!

ات نگذشتی و كل این عصبانيتی كه داری تو از گذشته

 ندازی گردن من ، خشم از خودته!می
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حتم دارم این لحظه دلش از سنگه كه اینطور راحت 

 كنه.خردم می

 

اون واسه من یه زمانی همه زندگی بود...همونقدر  -

تلخ و شيرین! آدميزاد زندگيش رو فراموش 

 .كنهنمی

 

ذارم و قدمی عقب ميرم. انگار دستم رو روی دهنم می

هاش كم كم به خودش مياد كه پشيمونی توی چشم

 كشه و با تردید بهم نزدیک ميشه.سرك می
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 نورا...یه لحظه... -

 

 زنم.اختيار جيغ میزنم و بیهاش رو پس میستد

 

 به من دست نزن! -

 

زمزمه  داره و با مالیمتهاش رو با فاصله نگه میدست

 كنه:می

 

 باشه عزیزم چند تا نفس عميق بكش فعال. -
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كنم و لرزش بدنم با لرزش با ناباوری نگاهش می

كردم قراره بسازیم های زندگی كه حس میپایه

 هماهنگ شده.

 

 خائن! -

 

 نگاهش دوباره جدی ميشه و هشدار ميده:

 

 مراقب حرف زدنت باش! -

 

 هام رو بهم فشار ميدم.با نفرت دندون
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عشق و تعهد مثل نمازه حميد، وقتی قامت " -

بندی حتی اگه یه لحظه هم سر بچرخونی می

باطله! دیگه ببين حساب تویی كه چشم دلت 

 "است چطوره!اینطور جای دیگه

 

 پرسه:كنه و با لحن ترسناكی میهاش رو ریز میچشم

 

 پس من خائنم؟! -

 

كنم كه بعد هاش نگاه میبدون جواب فقط توی چشم

های سریع سمت د لحظه سر تكون ميده و با قدماز چن

 اتاق ميره.
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هام و چند لحظه بعد در حالی كه با یه دست از لباس

مصمم در ذاره ها رو توی بغلم میكيفم برگشته و اون

 كنه.كنه باز میخروجی خونه رو تا انتها باز می

 

برو و هر وقت این طرز فكر زشتت رو اصالح  -

 كردی برگرد!

 

 ...خراب شد

اون سقفی كه وقتی طوفان شد دویيدم رفتم زیرش 

 روی سرم خراب شد...

 ترسم!حاال دیگه من از هيچ طوفانی نمی

 

 یا حق
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سی_و_دویست#

 

 

زنه. تار و پود سست زندگيم  داره توی تنم زار می

كشم و بدون اینكه نگاهش كنم از مانتوم رو به تن می

 ارش رد ميشم و سمت اتاق ميرم.كن

با باز كردن كمد مدارك، انگار در سمت یه زمستون 

 سوزونه.رحم باز ميشه كه تا مغز استخونم رو میبی

تونم كنترلشون كنم لرزه كه نمیهام میجوری دست

ام از كمد بيرون چند تا برگه و همراه شناسنامه

نم بيریزن و روی زمين پخش ميشن. حميد رو میمی

كنه. كه توی چهارچوب در ایستاده و با سوال نگاهم می
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دارم و ام رو برمیهای روی زمين شناسنامهاز بين برگه

ها رد هاش از روی برگهبه حساسيتاینبار بدون توجه 

گذرم و سمت در خروجی ميشم، از نگاه متعجبش می

ميرم. مشغول به زور جا دادن شناسنامه توی كيفمم كه 

اش زدهپيچه و صدای بهتدور بازوم میهاش پنجه

 نصيبم ميشه.

 

 كنی؟!تو داری چيكار می -

 

ندارم كشم و حتی رغبت بازوم رو از دستش بيرون می

 نگاهش كنم.

 

 كاری كه ازم خواستی. ميرم. -
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این بار دستش روی مچم قفل ميشه و شناسنامه رو 

 گيره.ازم می

 

 این رو واسه چی برداشتی؟ -

 

 ویلش ميدم.نيشخند عصبی تح

 

گر دانی و پرسی سوالت خطاست! گفتم كه ميرم!  -

 اما ميرم كه دیگه برنگردم.
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ش رو عقب قصد گرفتن شناسنامه رو دارم كه دست

زده گيره و حيرتام رو میكشه، با دست دیگه چونهمی

 كنه.هام نگاه میتوی چشم

 

 چی ميگی نورا؟! -

 

 زنم و جواب ميدم.دستش و بغضم رو پس می

 

ندازی قعا فكر كردی وقتی من رو از خونه میوا -

بيرون، برم به كارهای زشتم فكر كنم و دست از پا 

بينی؟! انقد وری میدرازتر برگردم؟! تو من رو چط

 توی چشمت كوچيكم؟!
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زنه و انگشتم رو چند اشک گوشه چشمم رو نيش می

 زنم.اش میبار به شونه

 

رو  من واسه ساختن زندگی با تو خيلی چيزها -

خراب كردم حميد...اما خودم رو نابود 

 كنم...الاقل نه بيشتر از این!نمی

 

كنم و قدمی مینااميد به شناسنامه توی دستش نگاه 

 عقب ميرم.

 

 اون رو بده من. -
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كنه و ناباور و خيره شناسنامه رو روی مبل پرت می

 كنه.نگاهم می

 

 من تو رو از خونه بيرون كردم؟! -

 

 كنن.ودم رو بيشتر اذیت میهای عصبيم خخنده

 

 خوای بگی توهم زدم!البد االن می -

 

اش فشار ميده و با بهت نفسش دستش رو روی شقيقه

 كنه.و فوت میر
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كم با خودت خلوت كنی، یه من گفتم بری كه یه -

هوایی به سرت بخوره، بتونی وضعيت رو بهتر 

تجزیه تحليل كنی و اون وقت برگردی كه حرف 

 بزنيم.

 كه انداخته باشمت بيرون!نه این

 

شوك، تعجب، عصبانيت و دلزدگی ازم یه موجود ناباور 

م هم اعتماد سازه كه دیگه حتی به ناجی كودكيمی

 نداره.

 

خورد كه چی شده؟! رفتارم با شناختت ازم نمی -

 كنی؟!االن داری حرفت رو عوض می
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مونم اما شاید امروز حتی زمين هم منتظر خشمش می

رخه كه هيچی طبق انتظار پيش نميره. با چبرعكس می

زنه و با خستگی عجيبی دستش رو به كمر می

 كنه.دلشكستگی نگاهم می

 

 ه چشمت هيوالم!چقدر ب -

 

هاش كه حاال با صاعقه دلم خودش رو توی شب چشم

كنم محكم باشم...یه كنه. سعی میاشک روشنه گم می

 ی محكم...شكسته

 

 !من كامل شنيدم چی گفتی حميد -
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داره و با صداقت و غم با احتياط قدمی سمتم برمی

 ميگه:

 

 كامل شنيدی اما بد شنيدی! -

 

كشه و انگار نفس كشيدن میدستی به یقه تيشرتش 

 براش سخته.

 

 ترسم نورا...خيلی می -

 

 متعجب از اعترافش سرم رو باال ميارم كه ادامه ميده:
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ترسم. خيلی از چيزهایی كه ته ذهنت ازم داری می -

من دلم خوش بود الاقل برای تو آدم خوبه 

زندگيتم، اما انگار همه این مدت آدم بدی بودم كه 

نی كل این رابطه، كل این دوستش داشتی...یع

 زندگی هنر دل تو بود، نه خوبی من...

 

هاش تونم اینطور حلقه اشک رو توی چشموقتی می

رسم كه شاید دلم ببينم و نميرم، به این نتيجه می

 ه به سنگ طعنه بزنه...قرار

 

من از كجا این فكرها رو آوردم حميد هان؟! من  -

لی دونی قبل تو من خادونم، تو هم میمی

بودم...یعنی هر چی توی فكر و دلمه رو خودت 
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های چند دقيقه پيشت درباره كاشتی. این حرف

 كس دیگه...

 

ام كنه و دستش رو روی شونهحرفم رو قطع می

 شش كشيده ميشم.ذاره و توی آغومی

 

 نورا... -

 

ذارم و دستم رو روی ضربان محكم و عميق قلبش می

 كنم.ازش دل كه نه...اما جون می

 

است. شده هایی كه زدی مثل آب ریختهحرف -

 نميشه جمعشون كرد.
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كشه اما هاش شعله میخواهش و پریشونی توی چشم

 كنه آروم باشه.سعی می

 

 يشه.آب ریخته شده هم یه روزی خشک م -

 

دارم و اون با شكست ام رو از روی مبل برمیشناسنامه

بنده. میهاش رو روی این صحنه دو سر باخت چشم

چكه رو با سرانگشتم پاك اشكم كه روی جلد می

 كنم و جواب ميدم:می

 

آره خشک ميشه، اما جوهر خشک نشده یه  -

 چيزهایی رو پخش كرده...
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* 

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سی_و_ستدوی#

 

تنهایی شاید تركيب یه دفترچه تلفن پر از اسمه و یه 

 ليست تماس خالی...

به سویيچ توی دستم  شينم وایستگاه مترو میتوی 

 دونم احوال مناسب رانندگی رومی خيره ميشم و

خواست زیر داشتم، اما بيشتر از هر چيزی دلم می

برای چندمين زمين باشم كه حاال اینجا پناه گرفتم و 
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كنم. از حميد خبری ام رو باز میبار قفل صفحه

ه اجازه ميده نيست..همونجور كه ازش خواستم دار

دونم انتظار توی حال خودم باشم و من حتی نمی

 ام.داشتم به حرفم بها نده و پيگيرم باشه یا راضی

یه دختر و پسر جوون توی جایگاه خط روبرویی كنار 

عين شيطنت و تكاپو غرق هم نشستن و جوری در 

همدیگه شدن كه قطعا هر قایق نجاتی حكم مرگشون 

زنم و انگار از پيرزن یرو داره. لبخند تلخی م

ترم كه تر نشسته هم فرسودهدستفروشی كه اون طرف

تونم حس و حالشون رو درك كنم. با این تفاوت نمی

كه شاید اون پيرزن خاطراتی داشته باشه كه بتونه 

هایی كه از دفتر گرده من اما پرم از برگهبهشون بر

زندگيم پاره كردم بدون اینكه حتی یه خط سياهشون 

 رده باشم.ك
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باالخره بی مالحظگی خرج وضعيت شلوغ شایلی 

ها كش لرزه. بوقاش میكنم و دستم روی شمارهمی

رسن و من كم كم به نااميدی ميان، به مقصد نمی

 ندازه...طنين میرسم كه صدای دیار توی گوشم می

 

ها و لذت خبيث خورد كردنشون ها و مرزخط

 ترین تركيب دنياست...صادقانه

بينم و پام رو روی خط زردی راغ قطار رو از دورتر میچ

ها ذارم. به ریلكه حدود ایستادن رو مشخص كرده می

تر ميشه. از امتداد كنم و صدای قطار نزدیکنگاه می

اه ميرم و با هر قدم خط زرد سمت انتهای جایگ

هایی كه از این رنگ یادمه گریز ناخودآگاه به همه معنی

 زنم...می
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نی، شادی، شور، خيرخواهی، اصالت، خرد، خوشبي

 اعتمادی...منطق، طراوت...احتياط...حسادت...بی

كشه و سرم رو باال ميارم. رد شدنش رو قطار جيغ می

سركشی  كنم و از لذت بادبا بند بند وجودم حس می

هام دوه و با یه رهایی عجيب چشمكه روی پوستم می

 ميدم. ام رو پربندم و نفس حبس شدهرو می

چرخم و دیار كشه. میدستی از پشت سر كيفم رو می

هاش رو با كالفگی از شلوغی جمع بينم كه چشمرو می

 كرده.

 

 سالم...من... -
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كنه، كوتاه همونطور كه به هياهوی جمعيت نگاه می

گيره و نگشتش رو به نشونه سكوت نزدیک بينيش میا

 كشونه.ای میمن رو گوشه

ایستگاه باالخره نگاه نگرانش رو توی با خلوت شدن 

 چرخونه.صورتم می

 

ببينمت! من اگه واس پيچيدن وسایل پيش شایلی  -

نبودم پيشش كه جای اون گوشی رو جواب بدم تو 

تره ات رو نشون دخخواستی این قر و قيافهمی

 بدی دم رفتنش كه سكته كنه؟!

 

 ندازم.با خجالت سرم رو پایين می
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 ن سراغ كی برم.دونستم جز اونمی -

 

كنه و این بار من رو سمت دوباره اطراف رو رصد می

 كشونه.های خالی میصندلی

 

 خوبه مُردم خبر ندارم. -

 بشين ببينم چيته.

 

نچ  كنه و زیر لبشينيم، با دقت نگاهم میكنار هم می

 ندازه.نچی راه می

 

ببينشا! چشات پكيده از زاری! د زبون بچرخون  -

 چی شدی!
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كشم و كم كم دارم مغلوب بينيم رو باال می چند بار

 گيره.شم كه با دوتا انگشتش بينيم رو میبغضم می

 

نداشتيم! پشت تلفنم همچين كردی یه كلوم  -

 هاتم نفهميدم.حرف

 

گيره و و توی دستش میام ركنه، چونهبينيم رو ول می

 چرخونه.سرم رو كامال سمت خودش می

 

اینجور درست نگام كن، زنی با من كه حرف می -

بدون شعر و داستان تعریف كن. گریه مریه هم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نكن حواسم ميره پی زشت شدنت حاليم نميشه 

 چی ميگی.

 

گيره. اون هم لبخند كوتاهی ام میبين بغض خنده

 زنه.می

 

 ی خلق، كن ببينم!اقرا بسم ربک الذ -

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_سی_و_دویست#
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مدت بدون هيچ حرفی بهم خيره شده و با تمام 

كشه. ها رو از زبونم بيرون مینگاهش تک به تک كلمه

مثل وقتی كه بچه بودم و توی باغچه زمين خوردم و 

هام رو به جون مامان همينطور ساكت صدای گریه

خارها رو دونه دونه از دستم بيرون بكشه و  خرید تا

این درد و امروز بعد هم بهم اميد داد وقتی بزرگ بشم 

 رو یادم ميره...

واقعا فراموشی كه با بزرگ شدن نصيبمون ميشه 

موهبته یا عقوبت؟! شاید با بزرگ شدن دردهای بچگی 

تر باز های عميقكنيم تا جا برای رنجرو فراموش می

كه ندونه شاید درد راه فراموشی رو بلد شه...و كيه 

 است. باشه، اما رنج اسير حبس ابد خورده

تابی من از رنجه كه خارها بيرون كشيده شدن اما بی

 سبكی نصيبم نشده.
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یعنی تو ميگی مَردی واسه دیدن شيرینه اونجور  -

 اوراق شده بود تو هم زدی پوكوندیش؟

 

وقتی  هام از این گردتر نميشن.شک ندارم چشم

تكون « چيه»گيره سرش رو به نشونه جوابی ازم نمی

 ميده.

 دلخور ميگم:

 

 كنی؟ازش دفاع می داری -

 

 كنه.اخم.كمرنگی می
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 مگه جنگه؟! -

ميگم تو چرا آب روغن قاطی كردی حال بدیش كش 

 بياد.

 

 ندازم.ای بين ابروهام میمن هم گره

 

هام رو گوش كردی؟! اصال حال من رو اصال حرف -

كنی؟! واسه یكی دیگه اونجور رفته بود میدرك 

خودش روند توی خودش، بيخودی من رو با چوب 

با اینكه من از قصد كاری نكردم، آخرشم كه 

 نداخت بيرون.اونجور داشت من رو می

 

 زنه!شونه باال انداختنش آتيشم می
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 اونو كه گفت سوتفاهم بوده... -

 

 كنم.ه میای رو نگازنم و سمت دیگهدست به سينه می

 

 من كه باور نكردم. -

 

 چرخونه.صورتم رو سمت خودش می

 

ترسه حرفشو مردگنده مگه از تو جزغله بچه می -

 عوض كنه؟!

 وقتی هم طرف حسابت منم با در و دیوار حرف نزن.
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 زنم.كنم و دستش رو كنار مینگاهش می

 

 كرد.زدم بهتر دركم میبا در و دیوار حرف می -

 

ر ميشه و وقتی بعد چند لحظه تنگاهش كم كم جدی

 خورم.جواب ميده از بمی صداش جا می

 

شرمنده فهم شعور نم كشيدمون باب ميل شما  -

 نيست.

 

 گيرم.گوشه لبم رو گاز می

 

 منظورم این نبود...دارم ميگم... -
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خشكی نگاهش به قوت خودش باقيه وقتی حرفم رو 

 كنه.قطع می

 

ی! تو از اول من حاليمه چته. اما ميگم بيخود همچين -

خواسته، اصال پای دونستی این یكی رو میمی

نشدن همونه كه آواره بالد كفر شد. خب مرگ! 

 مرگ! مرگ! این ادا اطوارهات چيه دیگه؟

 

هاست بهش انگار راه دیارم رو گم كردم...یا انگار سال

سر نزدم كه حاال اینطور اسير هزارتوی كوچه پس 

 ر گم ميشم.هاشم و قدم به قدم بيشتكوچه

م رو نایی برای توجيه و توضيح بيشتر ندارم، پس نفس

 كنم و از جا بلند ميشم.فوت می
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گيرم. بریم باشه...من ادا اطوارهام رو درز می -

 دیگه.

 

 گيره.كنه و بند كيفم رو میبا حرص نگاهم می

 

دقيقا االن جای درز گرفتن جرش دادی. بشين  -

 ببينم.

 

هاش آزاد كنم و از بين دست خوام كيفم رو با تقالمی

 بغضم رو حبس گلوم نگه دارم.
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من یادم رفته بود تو قبل اینكه رفيق من باشی  -

كم بهم حق مردی! توقع بيخودی بود كه بخوام یه

 بدی.

دونستی اینجوره اونجوره پس چرا اما این ترفتد تو می

قبول كردی خيلی مزخرفه! گذشته هر كی مال خودشه 

 يه رو از هم نپاشه.تا وقتی حال بق

 

 ميشه. كالفه از تكون دادن كيفم از جا بلند

 

چموش بازی در نيار واسه من! االن یعنی من تو  -

راست ميگی تو راست ميگی ببندم به نافت شفا 

 گيری...می
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زیپ باز شده كيفم توی این كشمكش باعث ميشه 

توجهش به محتویات كيف جلب بشه و بين حرفش 

كيف بيرون بكشه. گنگ و متعجب  ام رو ازشناسنامه

رسه. ای از راه میقطار دیگهكنه هم زمان نگاهم می

بندم و وقتی بازشون هام رو میدوباره ناخوداگاه چشم

 هام از اشک تاره و زل زدم به خط زرد...كنم چشممی

 

پرسه اگه قادر مطلق هميشه وقتی یكی ازم می -

یه  تونستی یه كاری كنی وزندگيت بودی و می

چيزی رو تغيير بدی اون چی بود، یا از اینجور 

 ها پيش مياد...هر بار یه جوابی ميدم.لسوا

اما ته صندوق ذهنم هميشه جواب این ميشه كه اومدنم 

 بُریدم از نوار این دنيا...رو می
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هر آدمی باید یه كسی یا یه چيزی داشته باشه كه 

من كنه بگه آره...بخاطر اینه كه وقتی نگاهش می

 اینجام!

اشم كم اما من ندارمش...چيزی نيست كه بگم اگه نب

 ميشه از این روزگار...

 مخلص كالم دیار...

 

نوشم و یه جرعه از چای غليظ و جوشيده نگاهش می

 كنم:اعتراف می

 

امروز ميگم اگه قدرت داشتم هيچوقت شروعش  -

كردم، اما اگه یه روز جراتش رو پيدا كنم، یه نمی

 اش نميدم.مهلحظه هم ادا
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 خندم وخ میكنم، تلبه شناسنامه توی دستش نگاه می

 ادامه ميدم:

 

شاید باید آروم آروم جدایی رو یاد بگيرم. این دنيا  -

ایه چه برسه به كنندهخودش هم خيلی جای نااميد

 هاش!آدم

 

پره، چند لحظه به ریل خيره ميشه و چند بار پلكش می

 كنه:زیر لب و گنگ زمزمه می

 

 اهلل اكبر... -
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_سی_و_دویست#

 

زنه و كم كم خشم توی نگاهش حاال روی من دودو می

كنه. بند كيفم كه تک تک اجزای صورتش رخنه می

هنوز توی انحصارشه رو یه دور دیگه دور دستش 

پيچونه و با كشيدنش به سمتش سكندری می

كنه اش برخورد میونهخورم. پيشونيم با شدت به شمی

ه با هول آرومی كه كشه كهام تير میو از درد چشم

گيرم. قبل این كه بهم ميده نيم قدم ازش فاصله می

مجالی برای تجزیه و تحليل پيدا كنم با شناسنامه آروم 

 كوبه.اما با عصبانيت توی صورتم می
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ذارم و اون به سختی ام میشوكه دستم رو روی گونه

 بنده.هاش جمله میندوناز بين د

 

زندگی حاليت نيس تو یه سر سوزن هم چيزی از  -

كه اینطور دور برداشتی! ملت هر روز دارن سگ دو 

زنن واسه دو تا نفس بيشتر، اون وقت تو بازی می

جرات حقيقت راه انداختی؟! حقته همين االن پرتت 

كنم جلو یكی ازهمين قطارها كه بفهمی داری 

 غم!لی بیچسی ناشتا ميای ع

 

تر زدیکكنه و صورتش رو بهم نهاش رو ریز میچشم

 كنه.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خودتو از دنيا ببُری؟! غلط كردی! مگه دست  -

 خودته؟! خيلی آدمی زندگی كن! مردن مگه هنره؟!

 

 زنه.شناسنامه رو تكون ميده و با حرص پوزخند می

 

سه جلدت رو گرفتی دستت دوره افتاده  كه چی؟!  -

كی زهر چشم بگيری كه به كاهدون اگه خيالته از د

ی از اول نباید به این بشر خواستزدی! نازكش می

خوای بری مهر طالق دادی. اگه هم میبله می

بكوبی روی اسمش كه غلط اضافه كردی واسه 

 ميری!ات مرثيه راه انداختی بی اون میننه

 

لرزه و نگاهش همون رنج فراموش صداش كمی می

 نشدنيه...
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مونن كه عشق و آرزوشون انقدر می مردم پای -

 ن...ميرن زیرخاك...ميرجون ميدن...می

اون وقت تویی كه بهش رسيدی، هنوز  تقی به توقی 

 كنی!نخورده فرار می

 

ندازه، زیپ كيف رو با ام رو توی كيفم میشناسنامه

 گيره.بنده و با خشونت بازوم رو میسرعت می

 

كن دلم واسه اونجور بر بر هم وانسا منو نگاه  -

سوزشش ریختت بسوزه. من دلم یه چسه هم 

كم زندگی به مزاجش نمياد واسه آدمی كه تا یه

خوش نيومد اسم مردن مياره و به خودكشی حتی 

 كنه...فكر می
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 راه بيفت، خودتم جمع و جور كن باید بریم یه جا.

 

و بدون توجه به نگاه متعجب مردم اطرافمون من رو از 

 بره...مت بيرون میبين جمعيت به س

 

تندیش، از اینكه كوه منه اما  ودلم دردش اومده از اخم 

 در بياد. خواد پشتماین بار نمی

های زرد خط توی خيابون، جلوی ایستگاه مترو تاكسی

سمبوسه  وایسادن. یه زن جوون هم بساط پهن كرده و

فروشه. دیار بدون شمردن اسكانس های نامرتب و می

يبش یه مشت اسكناس ریز و درشت مچاله توی ج

ذاره، دو تا سمبوسه ها میوسهكنار بساط سمب

 ها ميره ميگه:همونطور كه سمت تاكسی داره وبرمی
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آبجی همين تو جيبم بود. كم و زیادش رو حالل  -

 كن.

 

 با صدای بلند جواب ميده: خنده وزن می

 

 زیاده! زیاده! -

 

اره من رو كه دستش رو توی هوا تكون ميده و بعد دوب

 ها جلو مياد و ميگه:رانندهكشه. یكی از ماتم برده می

 

 دربست ؟ دربست؟ -
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گرده كنه. بعد برمیچند لحظه با مكث مرد رو نگاه می

 پرسه:كنه و میمن رو نگاه می

 

 پولم داری؟ توی كيفت جز اسناد و مدارك -

 

 با سر جواب مثبت ميدم كه سریع به راننده ميگه:

 

 تا قبرستون پنجاه دربست ميری؟از اینجا  -

 

 یا حق

 درنا _واىآ#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_سی_و_دویست#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

كه كنار بلوار گلزار شهدای بهشت زهرا   برام عجيبه

بهم  شينه وروی نيمكتی كه كنار یه درخت تنومنده می

ميگه كنارش بشينم. از اون دیاری كه چند دقيقه پيش 

ورد و من رو هم مجبور به خانرژی سمبوسه می با ولع و

يچ خبری نيست، انگار دوباره توی كرد هخوردن می

های باالی خودش اسير شده. حوری به فانوس

مزارهای شهدای گمنام اون سر بلوار زل زده كه با 

كنم دیگه هيچوقت با دنيای خارج از خودم فكر می

اش وم دستم رو روی شونهگيره. آرخودش ارتباط نمی

 ذارم.می

 

 چرا اومدیم اینجا؟ -
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جوابم رو بده و همزمان جعبه خرمایی كشه تا طول می

 كنه ميگه:كه خریده رو باز می

 

 ميام پيش دریا. -

 

چرخونم و كنه. سر میترم میجواب سوالش گنگ

كنم. صدای قشنگ یه پرنده اطراف رو خوب نظاره می

عجيب كه شبيه داركوبه تنها موسيقی سكوت این 

اینجا  هایقبرستونه، اما انگار تنها مرده فضاست. اینجا

مایيم. اینجا اصال خوف و سنگينی فضای قبرستون رو 

هایی نداره. اینقد آروم و سبكه كه از صميم قلبم به آدم

خورم. بلند ميشم و چند كه اینجا دفن شدن غبطه می

قدم از نيمكت دور ميشم. اینجا روی قبرها، جز واژه 
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ای نيست. رخ نشونه دیگهشهيد گمنام و یه گل س

 پرسم:می گردم وبرمی

 

 دریا اینجاست؟ -

 

تر شونه هاش دوباره جمع ميشن و سرش هی پایين

 تر از قبل شده!ميره. اما صداش...صداش انگار قوی

 

خيلی سال گشتم تا یه جا رو پيدا كنم كه بتونم  -

 حس كنم مزار دریاست!

 م.شدرفتم كنار دریا اما آروم نمیچند سال می
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ی گمنام داشتم. یه بار سفارش یه ملودی واسه شهدا

اومدم اینجا ببينم حس و حالش چطوریه تا بهتر اون 

 داد.قطعه رو بنویسم. اینجا عجيب بوی دریای منو می

 

 گيرم.شينم و آروم دستش رو میكنارش می

 

 مزارش كجاست؟ -

 

هاش رقاص هام و اشک توی چشمزنه به چشمزل می

 هنرمندیه.

 

 دونه.دونم! هيچكس نمیینم -

 منامه.شهيد منم گ
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اشک گوشه چشمش رو از راه نرسيده با سر انگشتش 

گيره و همونطور كه دست لرزونش رو پایين مياره می

 ميگه:

 

موقع حق بریزن مرگ حقه، اما نامردیه به زور و بی -

 توی حلقوم كسی...

دونم كجا، اما زیر خاكش كردن دختری كه مثل نمی

بود...اصال سر تا ش دریا بود، چشاش آفتاب اسمش دل

 پاش...هر نفسش زندگی بود...اما گرفتنش ازش...

هزار تا دختر دیگه مثل دریا هر روز دارن یه گوشه دنيا 

 تلف ميشن نور!
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نگاهش رو باال مياره و مثل یه پسربچه مظلومانه 

 پرسه:می

 

حاال تویی كه انقذه خوبی چرا یه وقتا خر ميشی  -

ها چی بود ندازی؟! این چرت و پرتیجفتک م

 گفتی؟

 

 ندازم.زده سرم رو پایين میخجالت

 

هاش هم از ایه دیار...آدمدنيا جای نااميدكننده -

 خودش بدتر!
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دنيا جای خوبی نيست...زنده بودن هم چيز خوبی  -

ها نيست...اما زندگی كردن به همه این بدی

 ارزه.می

 

و راست گرد حسرت هاش چپ اگه همه این دنيا و آدم

 بهت، الاقل خودت با خودت مهربون باش.پاچيدن 

 

خواد وقتی اینقدر خوشگل حرف ميزنه فقط دلم می

بينم نيم نگاه مرددی روی صفحه تماشاش كنم. می

ندازه و بعد با مكث دوبار سرش رو سمت گوشيش می

 چرخونه.من می

 

پرسم من زیادی نطق كردم. حاال یه چيزهایی می -

 ده.و درست درمون جوابم رو براست 
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گيره، آب دهنش سكوتم رو به نشونه جواب مثبت می

 پرسه:رو قورت ميده و می

 

 كنه؟اون ته ته دلت...هنوز واسه دكی بيقراری می -

 

گيرم بوده این سواليه كه كل امروز صبح تا االن گریبان

و هنوز هيچ جواب درستی براش پيدا نكردم. سكوتم 

 مياد.دیار دوباره به حرف طوالنی ميشه و 

 

دونم زخمت زده، اما الاقل یه نيمچه راهی داره می -

 كه خودش باز مرهمت شه؟
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مرهم...چه واژه و وظيفه سنگينی! چه آرزوی عميقی! 

آرزویی كه جوری توی آشفتگی این چند ساعت گم 

 شد كه انگار صد سال قبل دل بسته بودم بهش...

 م:قلبم توی خودش جمع ميشه و ميگ

 

هایی كه هيچكس زخم داره...زخمحميد خودش  -

دستی بهشون نكشيد...اصال ندیدشون. انقدر 

ها درمون نشدن كه حاال یه تيكه از وجودشن. آدم

هاشون عجين بشن سخته كه زخم وقتی با زخم

 نزنن.

 

 ذارم.با شرمندگی دستم رو روی پيشونيم می
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خواست كمكش كنم دیار اما هنوز یه من دلم می -

نرسيده یه جوری زیر پام رو خالی قدم به دو قدم 

 دونم چطور سر پا شم.كرده كه نمی

 

 پرسه:كنه و آروم میبا دلسوزی نگاهم می

 

 خوای سر پا شی؟می -

 

 خوام!معلومه كه می -

 

 

 كنه.سوالش رو سریع تصحيح می
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 خوای سر پا شی كه مرهمش شی؟می -

 

كشه ییه درد غریب مثل گرداب من رو توی خودش م

 م ریخته جواب ميدم:گيج و به

 

دونم حميد خيلی برای من عزیزه. اگه اون نبود نمی -

 رسيدم.به كجا می

 محمد الغوط یه جایی ميگه:

 ))آیا كسی آنقدر دوستت دارد كه از جهان نترسی؟

 ای؟ترسيده

 از كه؟

 از جهان؟ من جهانت.

 از گرسنگی؟ من گندمت.
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 از بيابان؟ من بارانت.

 كودكيت.من  از زمان؟

 از سرنوشت؟

 ترسم...((آه من هم از سرنوشت می

حميد همون بود كه من باهاش از سرنوشت هم 

ترسيدم...اما از دیشب تا االن به جایی رسيدم كه نمی

 ترسم!ها از خودش میبيشتر از همه این

هام فرار نكنم...بغلشون اون بهم یاد داده از ترس

 كنم...

 

 درنا _آواى#

 ی لخانای_زینب#

 هشت_و_سی_و_دویست#
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 زنم.ذارم و هق هق میدستم رو روی دهنم می 

 

تر! من خيلی حميد خيلی بزرگه...دردهاش بزرگ -

 تر از اونم كه توی بغلم جا بدمش!كوچيک

 

كنه، از جا بلند با زجر و ناراحتی نگاهش رو ازم جدا می

هام روی شونه هاش روميشه و مياد پشت سرم، دست

 پرسه:یم وميذاره 

 

 خوای بزرگ شی؟می -
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ذارم،  قلبم رو توی ام میدستم رو روی قفسه سينه

 بارم.گيرم و میمشتم می

 

خوام دیگه عين دیشب ببينمش...من خودم رو نمی -

مدیونشم. بزرگ شدن درد داره، عين دوست 

 داشتنش...اما حميد هم ارزشش رو داره.

 

كنه و با جدا میاش رو خرمایی از جعبه در مياره، هسته

 ذاره.غصه توی دهنم می

 

 خير سرت قرار بود درد نكشی! چيكارت كنم تو رو! -

 بخور اینو تا پس نيفتادی.
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هاش صورتم رو پاك جوم، اون با كف دستخرما رو می

 گيره.كنه و دستم رو میمی

 

 پاشو بریم. -

 

 پرسم:شيم و میاز جا بلند می

 

 كجا بریم؟ -

 

كنه و جواب ش كوتاهی رها میدستم رو بعد از نواز

 ميده:

 

 ات.خونه -
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 گيرم.هراسون ازش فاصله می

 

 من نميام! -

 

 كنه و ادامه ميدم:متعجب نگاهم می

 

تونم اینطوری با پای خودم اونم به این زودی نمی -

 برگردم جایی كه بيرونم كرد...

 

 ذارم حرفی بزنه و دستم رو باال ميارم.نمی
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رو نزن. من حس اون  تكراریهای باز اون حرف -

 ام رو انقدر راحت یادم نميره.لحظه

 

 كشه.دستش رو كالفه به سرش می

 

 مرده طفلک پرپر شده از نگرانيت! بيا بریم! -

 

 زنم.زهرخند می

 

 یه بار هم بهم زنگ نزده! -

 

 با حرص گوشيش رو باال مياره.
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 خبرش كردم با منی. داره پيغوم ميده. -

 

 ودم كوتاه نميام.موضع خخورم اما از جا می

 

 گردم.من اینطور برنمی -

 

كنه، با لگد دست به كمر چند لحظه نگاهم می

كنه و سرش رو به تایيد تكون ای پرتاب میسنگریزه

 ميده.

 

ریم خونه من اول با حفظ فاصله خيلی خوب. می -

 هاش رو بشنوی.ببينيش حرف
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 با كالفگی جواب ميدم:

 

 ید آروم شم.خوام ببينمش...بانمیميگم فعال  -

 

 گيره.مچ دستم رو می

 

 اگه االن فاصله بيفته آروم نميشی، سرد ميشی! -

 

 كنم.ملتسمامه نگاهش می

 

 فهمی! چرا انقد باهام بدی!چرا امروز من رو نمی -
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كنه و دستش از دور مچم شل با دلسوزی نگاهم می

 ميشه.

 

 من بيخود بكنم! -

 

 :كنم و با غم ميگممی ی تيشرتش رو مرتبیقه

 

 دور از جونت. اما امروز شبيه قبل نيستی دیار. -

 

ها نيستی! قرارمون چون تو هم شبيه تازه عروس -

 این نبود.
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 زنم.با شرمندگی لبخند می

 

 قرارتر از اونم كه پای قول و قرارها بمونم.بی -

 

گوشه باال رفته لبم رو آروم با انگشتش كمی باالتر 

 كشه.می

 

هات پاشون شرطش همينه كه توی ناخوشی -

 بمونی. بریم؟!

 

 پرسم:با تردید می

 

 ریم؟!یعنی اگه واقعا نخوام و بگم نه، نمی -
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گيره و با لحن انگار یه خاكستر ته نگاهش كمی گر می

 خاصی ميگه:

 

 خوای؟!نمی -

 

 كنم و آروم جواب ميدم:نفسم رو با آسودگی آزاد می

 

 م هنوز طرف منی...دیارمی.خواستم مطمئن ش -

 بریم.
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دونم چی توی ذهنش خوره و نمیه وضوح جا میب

ندازه و چند بار تكون گذره كه سرش رو پایين میمی

 ميده.

 كنم.نگران نگاهش می

 

 دیار خوبی؟! -

 

 سرش رو آروم باال مياره و خروجی رو نشون ميده.

 

 فقط بریم. -

 

كنه. به دور میاز كنارم رد ميشه و جلوتر حركت 

 م دیار من برام رازه...كنم و هنوز هشدنش نگاه می
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 ست))اشک رازی

 ستخند رازیلب

 ستعشق رازی

 

 ام بود.خند عشقاشک آن شب لب

 

 قصه نيستم كه بگوئی

 نغمه نيستم كه بخوانی

 صدا نيستم كه بشنوی

 یا چيزی چنان كه ببينی

 یا چيزی چنان كه بدانی...

 مشتركممن درد 

 مرا فریاد كن.
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 گویددرخت با جنگل سخن می

 ف با صحراعل

 ستاره با كهكشان

 گویمو من با تو سخن می

 

 نامت را به من بگو

 دستت را به من بده

 حرفت را به من بگو

 قلبت را به من بده

 امهای تو را دریافتهمن ریشه

 امها سخن گفتهبا لبانت برای همه لب

 ن آشناست.هایت با دستان مو دست
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 امدر خلوت روشن با تو گریسته

 ر زندگان،برای خاط

 امو در گورستان تاریک با تو خوانده

 زیباترین سرودها را

 گان این سالزیرا كه مرده

 اند.((گان بودهترین زندهعاشق

 

و شاید ما همينيم...گرگ و ميش غروب، نسيم 

 بودند...ترین زندگان سرگردون و مردگانی كه عاشق

 

 یا حق

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#
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 نه_و_سی_و_دویست#

 

تونم شيم از سر كوچه میهمين كه از تاكسی پياده می

ی دیار ببينم. و عجيبه ماشين حميد رو جلوی در خونه

دوه و پاهام خشک ميشن. دیار چند قدم كه دلم می

كشه تا متوجه توقفم بشه. افته و طول میازم جلو می

 هام پيش دیار.هم به ماشين حميده و گوشنگا

 

 نميای؟ -

 

 سم:پرآروم می

 

 باهاش حرف زدی...حالش بد بود؟ -
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 پرسه:كنه و با مكث میهاش رو ریز میچشم

 

 دوست داری بد باشه؟ -

 

شينه و حين رد شدن از لبخند تلخی روی لبم می

 كنارش جواب ميدم:

 

 از بد بودنش حالم خوب نميشه. -

 

بينه كه به محض حميد انگار از آینه ماشين ما رو می

كنم با گذشت شه. حس مینزدیک شدنمون پياده مي
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هایی كه از تونم خاكستریهمين چند ساعت حاال می

 كشن رو بشمارم. ریشه موهاش سرك می

باره. هاش ابری، اما نمینگاهش ویرونه و شب چشم

هاش رو خواد ریشهدرخت من اسير خزون شده اما می

حفظ كنه. این چند قدم فاصله بينمون پره از غم اون و 

 ر شده من.غرور خدشه دا

كنه و باالخره از دیار كمی بالتكليف این پا و اون پا می

بينمون رد ميشه و خودش رو با باز كردن در مشغول 

 كنه.می

 

دكتر، بعد كه اشارات نظرتون تموم شد یهو  -

 د تو منتظرم.همينجور نرید. یه توك پا بيای
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و خودش وارد حياط ميشه و در رو نيمه باز برامون رها 

 .كنهمی

داره و من از جا تكون قدم اول رو اون به سمتم برمی

 خورم.نمی

 

 بهتری؟ -

 

كنم و همون حميد زالل هفت هاش نگاه میتوی چشم

هام بينم. كاش ميشد همين لحظه چشمسالگيم رو می

هام توی یكی بره صبح چشمرو ببندم و بخوابم و یادم 

 ام باز شد..های شاهنامهترین فصلرحماز بی

 

 ستم.ني -
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كنه. تلخی كنه و فقط با نگرانی وراندازم میتعجب نمی

ها رو شاید بشه جوید و قورت داد، اما طعم گس حرف

این سكوت رو فقط باید نفس كشيد. با نفس عميقی 

راه فراری خرم و دنبال این جو سنگين رو به جون می

 گردم.می

 

 دیار منتظره. -

 

تونم آهی كه ندازه و میسرش رو با افسوس پایين می

كشه رو بشنوم و دلم بدجوری از خودمون بگيره و نمی

 گردنم خم شه از بار این قهر و دلگيری...

خوام ازش بگذرم و سمت حياط برم كه تای می

كنه. طاقت نامنظم مچ آستينش توجهم رو جلب می
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م...من صادقانه طاقت ندارم تَرَكی روی مروارید ندار

گشتم تای آستينش رو سياهم ببينم. آروم با سران

كنم و چرخش سریع سرش به سمتم كه مرتب می

احتماال از شدت تعجبه، یه لبخند خسته و نامحسوس 

نشونه. خودم رو عقب و كم عمر  گوشه لبم می

رو  ترسم عطرش روی تنم بشينه و عقلمكشم، میمی

 بيشتر از این بپرونه...

نشسته و  حياط از نور چراغ ایوون روشنه. دیار لبه پله 

با پرین مشغوله كه با ورودم از جا بلند ميشه و سرك 

 كشه.می

 

 دكی كو؟ -
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كنم بالتكليف پرینی كه به سمتم دویده رو نوازش می

ندازم كه هم زمان  حميد هم به پشت سر نگاهی می

ميشه. دیار چند قدم به سمتمون مياد و وارد حياط 

 خطاب به من ميگه:

 

كویر شد این المصب  نور یه چایی بهمون ميدی؟ -

 گلومون بس كه خشكيد!

 

سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم و سمت خونه 

 كنه.ميرم كه یادآوری می

 

 است. از نو دم كن.چایی توی قوری كهنه -
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روی دیوار  وارد خونه ميشم و كوركورانه دستم رو

كشم تا كليد برق رو پيدا كنم. با روشن شدن چراغ می

یوار تكيه ميدم. كاش به همين كشم و به دآهی می

سادگی همه چيز روشن ميشد. باید چای دم 

گفت باید با كنم...كاش به همين سادگی كسی بهم می

 زندگيم چيكار كنم...

لی باید قوری رو خالی كنم و چای تازه دم بذارم یا قب

 هنوز جای اميدی داره...

زنم و های نيم سوخته دور سماور لبخند میبه كبریت

خوره. پس كنار دونم فندك توی دستم به دردی نمیمی

ذارمش و عطر خاطره انگيز كبریت رو به جون می

خرم. سماور روشن ميشه من اما چوب كبریت توی می

هام اش به انگشتكنم تا شعلهدستم رو رها نمی

هام رو بر رسه و مجبور شم رهاش كنم. سرانگشتمی
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ذارم و با می هامحسب غریزه و برای تسكين روی لب

كنم خوب ميشم...شاید دیر...شاید خودم فكر می

 سخت...اما من خوب ميشم...

گردم. ذارم و سمت هال برمیقوری رو روی سماور می

 غيبت طوالنی شده حميد و دیار كنجكاویم رو قلقلک

بينمشون كه روی زنم و میه. پرده رو آروم كنار میميد

 غول حرف زدنه.ایوون كنار هم نشستن و دیار مش

حالت متفكر و ساكت حميد و نگاه مصمم و جدی دیار 

كنه تا بدون اعالم حضور بخوام سر از ام میوسوسه

كنم توی هاشون در بيارم پس سعی میحرف

ز كنم تا ترین حالت ممكن پنجره رو كمی باآروم

صداشون رو بشنوم. اما پنجره به دلم راه نمياد و بعد از 

كنه كه اگه ن صدایی ایجاد میچند سانت باز شد

 دار بشه رسوایيم قطعيه!ادامه
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 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 چهل_و_دویست#

 

با دستپاچگی متوقف ميشم و همونطور كه از نگرانی لبم 

كنم. حميد شون میرو گاز گرفتم از گوشه پرده نگاه

جوری مظلومانه توی خودش اسيره كه حتم دارم 

م واكنش خاصی نداره پس متوجه نشده و دیار ه

 تونم نفس راحتی بكشم.می

كنه و بعد دیار چند لحظه توی سكوت به حميد نگاه می

 ندازه.سرش رو پایين می
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شما بزرگ مایی اما روا نبود با این بچه همچين  -

دونسته ش ندادم گفتم از اول میكنی. من دل به دل

 شما جایی گير بودی.

ما نگم از اول ..حاال هم انصاف نيس اگه به ش

 دونستی نور چقد سختی كشيده و حساسه.می

حاال بماند كه این سری حساس شدنشم بيخود و 

جهت نبوده. كدوم زنيه كه بفهمه شوهرش چشمش بی

 است و بتونه سر پا بمونه!جای دیگه

 

 كشه.حميد با غم دستی به صورتش می

 

دیارجان من چشم و دلم پيش كس دیگه نيست.  -

كه جایی سفره دلم رو باز كنم. اما اگه آدمی نيستم 

بهم مجال بده به خودش هم ميگم، من از دیدن 
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زنی كه قبال دوست داشتم نه، از یادآوری دردهای 

 بعد از اون بهم ریختم.

 

كنه و از به حميد نگاه می دیار مثل یه معادله حل نشده

كنه تا متوجه فكر اینكه االن چقدر داره تالش می

گيره. باالخره انگار به ام میخندههاش بشه حرف

 رسه و ميگه:ای مینتيجه

 

ولی باز شما كه خودت اهل فنی باید خوددارتر  -

 باشی.

 

 زنه.ای میحميد لبخند خسته
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 من با نورا بيشتر از هميشه خودمم! -

كس رو ندیدم كه اینطور مثل نورا بتونه اون چيزی هيچ

ه نه چيزی ها واقعا هستن رو دوست داشته باشكه آدم

 كه نشون ميدن.

 

 دیار این بار بدون مكث جواب ميده.

 

 دونی دكتر!خوبه كه می -

 دونی هر كی یه ظرفيتی داره نه؟اما اینم می

 ای نباید حالش این باشه!دونی عروس دو هفتهاینم می

 

 كشه.حميد با كالفگی دستی روی موهاش می
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. من چند روز دیگه مسافرم. نميتونم همينطور برم -

 كنم.درستش می

 

دیار با یه ریتم یكنواخت چند بار دستش رو روی پاش 

 كشه و بلند ميشه.می

 

نور از خيلی چيزها زد و اومد تنگ دل شما، یه كار  -

مونده هم نكن حسرت همون چيزهایی كه براش 

 بمونه دلش.

 خوام هيچوقت این شكلی ببينمش دكتر!دیگه نمی

 بال! درد ووغصهبسشه غم و

 كر كنم چایی دم كشيد.ف
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حميد هم از جا بلند ميشه و من مثل یه بچه خطاكار 

ندازم تا متوجه استراق سمعم خودم رو روی مبل می

 هامندازم تا چشمنشن. با ورودشون سرم رو پایين می

 ضایعم نكنن و از جا بلند ميشم.

 

 ریزم ميارم.فكر كنم چایی دم كشيده. االن می -

 

كنم و دل رو روی خودم حس میسنگينی نگاه حميد 

توجه به مغزم غنج سرخودترین عضو بدنه كه بی

 زنه!می

سه تا استكانی كه از قبل با توجه به وسواس حميد 

گل  هایانتخاب كردم رو توی سينی مسی و نعلبكی

ذارم و با یادآوری عالقه دیار، كنار هر كدوم سرخی می
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ه ذارم. صدای دیار كه بیه غنچه گل سرخ می

 شنوم.آشپزخونه نزدیک ميشه رو می

 

خوام دكی امشب وسواست رو ببند یه گوشه می -

 شامتونو جواب بدم. نه و نو هم نيار.

 اینجا شعبه جدید ساندویچ فری كثيفه!

 

تونم بفهمم موافقت شنوم اما میصدایی از حميد نمی

كرده كه دیار فاتحانه وارد آشپزخونه ميشه. كنارم 

خواد كنارم بزنه نيشگون طور كه میایسته و همونمی

 گيره و آروم توی گوشم ميگه:كوچيكی از پهلوم می

 

 فكر نكن نفهميدم گوش وایساده بودی جغله. -
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 كنم.با شرمندگی نگاهش می

 

 فضول شده بودم. -

 

 كشه.ينی رو از جلوی دستم كنار میس

 

 پس فهميدی حالش بهتر از تو نيست. -

دوتایی تنها باشيد تا برو یه دو دیقه ور دلش بشين 

 من بيام.

 

كنم كه نچ كوتاهی ميگه، با تردید به پشت سر نگاه می

 هام رو ميگيره و من رو به سمت در هل ميده.شونه
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پذیرایی ميشم. حميد های نه چندان محكم وارد با قدم

هاش رو روی زانوهاش ستون روی مبل نشسته، آرنج

و درگيره  تنش كرده و به فرش زل زده. جوری مشغول

شينم هم طول كه حتی وقتی روی مبل مجاورش می

 كشه تا متوجه حضورم بشه.می

هاش اونقد منتظرن كه انگار پر و خالی شدن چشم

 ن نرسيده...صدتا قطار رو به چشم دیدن و مسافرشو

 

 خوای قهوه بيارم برات؟چای نمی -

 

با لبخند كمرنگی كه به بود و نبودش شک دارم صورتم 

 كنه و جواب ميده.میرو رصد 
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 نه. -

 

 هام ميشم.مشغول شكستن قولنج انگشت

 

 كارهای سفرت به كجا رسيد؟ -

 

 ذاره تا مانعم بشه.دست سردش رو روی دستم می

 

 امروز به هيچ كاری نرسيدم. -

 

 كنم.هامون جدا نمینگاهم رو از دست

 

 بد شد كه! -
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 حاال دستش عطر نوازش داره.

 

 فدای سرت. -

 

 كنه.و صدام میزنم حرفی نمی

 

 نوراجانم؟ -

 

 كنم.هاش گله میی چشمخيره

 

دیگه شک دارم به این لفظت. آدم انقدر راحت از  -

 گذره!كنار جونش نمی
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 كنه.آزاد میگيره و كالفه نفسش رو كمی فاصله می

 

 من از كنار تو نگذشتم! -

 

 كنم.هام خورد میبغضم رو بين دندون

 

 آره...از روم رد شدی! -

 

ندازه و دستش رو محكم به پيشونيش ال میابرو با

 كشه.می
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دیار با سينی چای از آشپزخونه بيرون مياد و روی یكی 

چرخه شينه. نگاهش موشكافانه بينمون میها میاز مبل

 كنه عادی باشه.حال سعی می و در عين

 

 اید زود شامو بذارم.خيلی گشنه -

 

 درنا _آواى#

 ایلخانی _زینب#

 کی_و_چهل_و_دویست#

 

پوشونه و حميد بهم ریختگيش رو با لبخند كوتاهی می

 نوشه.ای از استكانی كه دیار جلوش گذاشته میجرعه
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 دستت درد نكنه پسر. راضی به زحمتت نيستيم. -

 

های دیار روی منی كه با حالت عصبی پام رو چشم

 كنه.آروم تكون ميدم گير می

 

 من تعارفی نيستم، شما هم نباش. -

 

 جا به جا ميشه و ادامه ميده.كمی سر جاش 

 

ميگم نور، یادت نره فردا كه ميای آموزشگاه از  -

ها كه از انقالب خریدی رو اتون اون كتابخونه

 بياری واسم.
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قبولونه كه باید تا چند ساعت آینده م میتوی لفافه به

با خودم كنار بيام و برگردم خونه. سرم رو با اكراه به 

 نشونه تایيد تكون ميدم.

 

 حواسم هست. -

 

دل ندارم باز هم ساز نرفتن كوك كنم و جلوی كسی، 

ام، یک درصد هم خطی روی حتی رفيقم، حتی اسطوره

ا تاب غرور و شخصيت مرد زندگيم بندازم. سرم ام

اخيار پایين سنگينی این همه فكر رو نداره كه بی

زنه. من همون ام چشمم رو میافته و برق حلقهمی

 كشه!من رو می اسير نباشم آزادیام كه اگه پرنده

دليل ربط و بیسكوت تا جایی سنگين ميشه كه دیار بی

 پرسه:می
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 پرین بيرون موند؟! -

 

باره سمت حياط و بدون اینكه منتظر جوابی باشه دو

ميره. با بسته شدن در حميد دستش رو روی زانوم كه 

 ذاره.یه لحظه هم متوقف نميشه می

 

 كنم.م. جبران میدونخيلی اذیت شدی می -

 

 زنم.كنم و تلخ لبخند میبا درد نگاهش می
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دونم كنی عزیزم! اما اینم میدونم جبران میمی -

هيچی یادم این اذیت شدن یادم نميره. من دیگه 

 نميره حميد! خودت یادم دادی!

 

زنه. فكش منقبض ميشه نگاهش به طوفان طعنه می

ه دیار و پرین دونم چند دقيقه درگير این سكوتيم كنمی

دوباره وارد خونه ميشن و همزمان حميد از جا بلند 

ميشه و به سمت بيرون ميره. دیار متعجب بازوش رو 

 گيره.می

 

 كجا ميری دكتر؟! -

  

هاش رو فشار ميده و آروم بازوش رو از يد چشمحم

 كشه.دست دیار بيرون می
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 گردم.برمی -

 

 و این بار كسی كه ميره اونه...

كنه تا خود به خود بسته شه و آروم رها می دیار در رو

به سمتم مياد. با دست لرزون استكان چای حميد رو 

هاش لبام رو روی جای دارم و دلخورترین بوسهبرمی

دونم از سوزش گلومه یا دلم كه كشم. نمیسر می

كنه. دیار با حرص اشكی از گوشه چشمم راه باز می

 كشه.استكان رو از دستم می

 

 زاری داری به خودم بگو سماور رو بيارم!خودآ -
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هایی كه ندازم توی موهام و باالخره بغضچنگ می

 قورت دادم گلوم رو خراش نيدن.

 

كنم...اما دست خودم نيست  خوام اذیتشنمی -

 حرص دارم! خالی نميشم...سبک نميشم!

 

كنه. توی دستم رو آروم از بين موهام جدا می

كه از نامهربونی هاش اینقد مهربونی هست چشم

كشه به موهام . دست میخودم با حميد خجالت بكشم

 كنه.كم مرتبشون میفهمم داره یهمی و

 

 ه!دوستش داری! دوست داشتن همين -
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تره مهر طور دوست داره هر طور خوشحاله هر طور آرو

 دوستش داشته باش، خوشحال باش، آروم باش.

 راضی باش نور!

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 دو_و_چهل_و_دویست#

 

مثل یه حدیث قدسی شده این جمله برام، امشب هر 

هام هام انگار به جای لبكنم چشمطرف رو نگاه می

 كنن:مینجوا 

 راضی باش. -
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های پی در پی كه باعث ميشه هر بار برای این تماس

وقتی  جواب دادن با هراس از خونه دیار بيرون بره و

از قبل باشه هر بار حالم رو شبيه تر برگرده پریشون

كنه كه بچه بودم و سعيد زورش از من بيشتر روزی می

جور  بود و هر بار توی دعوا موهام رو چنگ ميزد و یه

پيچيد. یه درد كشيد كه دردش توی همه تنم میمی

 صادقانه كه انگار حدش از ظرف تنم لبریزه!

 اما به خودم ميگم:

 راضی باش. -

 

روی همه  هاش رورش درگيره كه چشمامشب اینقد فك

های من و دیار بسته. وقتی دیار اونطوری شلخته بازی

م فكر زنه با خودبدون دستكش مواد كتلت رو چنگ می
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كنم همين حاالست كه حميد باال بياره، اما غرق فكر می

روی كاناپه نشسته و زل زده به پرین. دیار متوجه 

به دنيا برگردونتش خواد این طوری حالش شده كه می

 و ميگه:

كم های دستم فقط یهدكی نگران نباش. من پشم -

 ریزش داره.

 

تنی آروم سرش رو باال مياره یه لبخند محو دوست داش

خواد چيزی بگه كه گيره. میهاش جون میروی لب

صدای پيام گوشيش، باز هم ميشه شبيه یه تک شليک 

ه همه كشه اما دردش از مرگ بدتره! دوباركه نمی

حواسش ميره سمت صفحه روشن گوشيش كه این 

 هامون رو تاریک كرده.طور دقایق و ساعت
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. یعنی دیار نامحسوس بهم اشاره ميكنه كه آروم باشم 

دونه نقش آرامش بازی كردن وقتی تمام وجودت می

 آشوبه درست شبيه خودسوزیه؟!

خوام كمكش كنم اما ها میموقع سرخ كردن كتلت

 ميگه: مانع ميشه و

 د برو اونور تا روغن جيزت نكرده. -

 

صدای جيز گوشت توی روغن و این بوی سرخ 

عقب شدنش برای بار اوله كه حال خوبی برام نداره اما 

های ریزی كه از ماهيتابه كشم و اجازه ميدم قطرهنمی

پاچن پوستم رو بسوزونن شاید این خون یخ زده می

 هام جریان پيدا كنه.توی رگ

ه تموم ميشه چند ثانيه به رسم هميشه نگاه كارش ك

 ميگه: كنه ومی
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قرآن توی مخمل سبزه روی طاقچه رو دیدی تا  -

 حاال؟

 

صداش شبيه آدمی ميشه كه  با سر جواب مثبت ميدم،

ترین لحظه زندگيش رو یه بار دیگه قراره سخت

 زندگی كنه.

 وصيت دریا الی اون قرآنه. -

یاسين با همون قرآن قرآن رو ببر، وصيت رو بخون، یه 

 بعد بيارش سرجاش بذار. واسش بخون

 

تونم ای فقط میدست خالی از هر كلمه زده وبهت

 نگاهم جرات ندارم بپرسم:حتی با  نگاهش كنم و

 چرا! چرا من؟! چرا باید بخونمش؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

زمان كه من اما اون انگار نگفته حرفم رو شنيده كه هم

هام، كه تبره و ساق دسرو سمت ظرفشویی می

های روغن بودن، رو مهمون آب ميزبان عمدی قطره

 كنه ميگه:خنک می

 

شاید خودت بفهمی، نفهميدی هم وقتی  -

 خوندیش.مت چرا باید میبرگردوندیش ميگ

 

پرسه شينه. نمیكنارم می ومسر سفره حميد آر

شستم یا نه. حتی بطری الكل هميشه  هام رودست

بينم. متوجهم چند لقمه به امروز اصال نمی همراهش رو

خوره و چون خودم هم راه گلوم چندان باز سختی می

كنه لقمه گرفتن برامون. نگاهش نيست دیار شروع می
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به حميد پر از غم و دلسوزیه و انگار یه جای كار دنيا 

 لنگه...امشب می

 

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 سه_و_چهل_و_دویست#

 

و چند لحظه قطع دوش آب سرد روی تنم نفسم ر

 ندازه.كنه و صدای دیار توی گوشم طنين میمی

 "اگه االن فاصله بيفته آروم نميشی، سرد ميشی!"

 

كنم. به قران توی و خودم رو بغل می شينمتوی وان می

كنم كه نميدونم كی جسارت این رو پيدا كيفم فكر می
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كنم كه وضو بگيرم و بازش كنم. به حميد فكر می

این سكوتش انگار مادر هزار تا توله غم كنم كه می

هام شده توی خونه و امشب این گرد غم غارتگر نفس

 شده انگار!

پوشم و جلوی آینه پيراهن سفيد و آزادم رو می

زنم تا دوباره هوای سر به شينم روغن به موهام میمی

لغزن اما من هام البالی موهام میهوایی نكنن. انگشت

ترسم خواد كه میردی رو میهای مدلم رقص انگشت

این سكوتش طوری طوالنی شه كه صداش رو از یادم 

 بدزده.

ميرم. با كالفگی از جا بلند ميشم و از اتاق بيرون 

اختيار نگاهم تلخ ميشه و سمت قاب عكسمون بی

ای نيست و انگار توی دوئه. این بار اما گل اركيدهمی

 تره.چهارچوب قاب، لبخندمون پررنگ
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چرخه، خودش نيست و بليت اش میپیچشمم 

زنه! فقط یک پروازش روی كنسول دلم رو زمين می

ه چه دونم فردا قرارروز تا رفتنش باقی مونده و می

اضطرابی رو از حجم كارهای باقيمونده به دوش بكشه. 

دلتنگی مثل یه مهمون نخواستنی توی روح و روانم از 

كنم توی كر میكنه و با خودم فاالن ادعای مالكيت می

 چه حالی باید تاب بخورم تا این دوری رو تاب بيارم!

رسه كه صداش انگار از یه سرزمين دور به گوشم می

 كنه:يگن زمزمه میغم آروم و

 

 دهم.ات؛ چتری به دستت میپيش از خداحافظی"

 كشم؛ شاید كه برگردی.پایی به راهت می

 به جای هر حرفی فقط

 …خطی ز چشمِ خيسِ خود
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 كشمتا به نگاهت می

 "شاید كه برگردی!

 

كنم. روی تک مبل كنار آروم در كتابخونه رو باز می

تكيه داده و نگاه پنجره نشسته سرش رو به پشتی مبل 

شكافه. كامال وارد اتاق ميشم، در خاليش تاریكی رو می

بندم و توی این تاریكی محض از تنها منبع رو می

هاشه نقشه راه نگشتروشنایی فضا كه سيگار بين ا

 گيرم.می

لرزه اما انگار كسی از صداش حتی سر سوزنی هم نمی

 خونه.ته چاه قلبش كلمه به كلمه می

 

 رویببارد میباران "
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 …رویباران نبارد می

 صاحب چرااین بغض بی

 از تو ندارد پيروی؟

 بی من شدی راهی چرا؟

 خواهی چرااز من نمی

 كاری كنم پيدا كند

 "…این ماجرا پایان خوش

 

شينم و شاید تازه متوجه صدا روی دسته مبل میبی

كنه. دستم حضورم شده كه متوقف ميشه و نگاهم می

 كنم:اش تكيه ميدم و زمزمه میرو روی شونه

 

 بخون بازم. -
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گيرم و اون نااميد ازم ام رو از سيگارش نمینگاه خيره

 چرخونه و به نقطه نامعلومی زلدوباره سرش رو می

 زنه.می

 

 گفتم خداحافظ ولی"

 …در دل چه آهی دارم! ای عشق

 غير از تماشای تو در باران

 …عشق ای…چه راهی دارم

 این باران تو رابعد از تو 

 هر بار به یادم خواهد آورد

 چيزی نماند از این عاشق

 "كه در عشقت بد آورد
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وار توی موهاش اش نوازشدستم آروم از روی شونه

سوزونه و غمش دل و دینم رو با هم میزنه. پرسه می

 نشونه.هام رو به اشک میداغی این آتيش وجودم پلک

 

 رویباران ببارد می"

 …رویارد میباران نب

 صاحب چرااین بغض بی

 از تو ندارد پيروی؟

 بی من شدی راهی چرا؟

 خواهی چرااز من نمی

 كاری كنم پيدا كند

 "…پایان خوش این ماجرا
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ذارم و چند لحظه بعد گرمای دستم میدستش رو روی 

كنم. سرش رو به قفسه لبش رو پشت دستم حس می

 ام تكيه ميدم.سينه

 تو نمياد.  دیگه نرو. رفتن به -

 

 پرسم:سرم رو به سرش تكيه ميدم و می

 بمونم كه رفتن تو رو ببينم؟ -

 

سرش رو باال مياره و مثل یه خيال صورتم رو با 

 كنه.نگاهش نوازش می

 ام نورا.ز رفتن خستهمن ا -
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 زنم.با سر انگشتم نقش چشم و ابروش رو قدم می

كنم تو اصال از گذشته هایی فكر مییه وقت -

 برنگشتی.

 

شرمنده و خسته دوباره سرش رو تكيه نيده و پک 

 زنه.محكمی به سيگارش می

بهت گفتم یه تيكه از من توی یه زندان اسير  -

 مونده.

 

كنم كه بلند شدن میكشم و عزم دستم رو پس می

 گيره.مچم رو می
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من خدا رو قبول ندارم! فقط یه جا باورش دارم  -

باورم ميشه  كنم ومیرو نگاه  اون هم وقتيه كه تو

 هست كه اینقد قشنگ برای من خلقت كرده.

 

 كنم و حرفش رو ادامه ميدم.با آزردگی نگاهش می

 شكونيم.برای تو كه راحت می -

 

سيگارش رو توی زیر سيگاری  از جاش بلند ميشه و

هاش كنه. مالیمت و مالكيت رو توی دستخفه می

 نشونه.كنه و من رو روی ميز میجمع می

 مونه.تو آینه منی. من با تو خودم رو یادم می -
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توی آغوشش حل ميشم و عطر سبک و آزاد حميدی 

كه انگار هرچند كوتاته از پيله اجباریش بيرون اومده 

دم و باز دمش بين موهام غوغا  كنه.سرمستم می

شماره كنه و كف دستم ضربان محكم قلبش رو میمی

 ره...ها از دستمون در مياما حساب بوسه

زنن كه شاید هایی سوسو میهاش ستارهتوی چشم

درخشن و شبم صد سال پيش خوابيدن...اما هنوز می

 كنن...رو روشن می

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 چهار_و_چهل_و_دویست#
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تر از ورق تر، اما خالیدلم از چمدونش هم سنگين

قرص مسكنيه كه توی همين یه روز خاليش كردم و 

 اثرترین بوده برای این سردرد مداوم.بی

نگاه كردن بهش كه چطور مصمم و خونسرد ایستاده 

شبيه قاب گرفتن یه بوم قيمتيه كه هزارتا قصه و 

نی نگاهم رو حس نقاشی توی خودش داره. سنگي

چرخونه و لبخند كنه و سرش رو به سمتم میمی

گيره و هاش رو میزنه. دوباره دستم بهونه دستمی

خونه كه دستش رو سمتم هام میگار این رو از چشمان

اش كنه. توی آغوشش حل ميشم و مهر بوسهدراز می

 گيرم.ام رو به تن میروی شقيقه

 ؟خيالم راحت باشه ازت نوراجانم -
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تر كنم و برای اینكه راحتدستم رو بند یقه كتش می

 گيرم.نگاهش كنم عليرغم ميلم ازش فاصله می

راحت باشه من كه جایی نميرم. اما من تو خيالت  -

 خيالم راحت نيست...

 

یه هواپيمای در حال تيک آف نگاهم رو از پشت شيشه 

 كنم.كشونه و زمزمه میبا خودش می

 االن چی ميشه؟! -

 

كنم و دوباره به راس نگاهم رو از شيشه میبا ه

 دوزم.هاش میچشم

 اصال من باید باهات بيام! -
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 كنه.ه و به آرامش دعوتم میگيرهام رو میشونه

 

 نورا! نورا گوش بده! -

كمی اگه ميشد با هم بریم من دست روی فكر می

 ذاشتم؟دست می

 فعال اوضاع اونقدر پایدار نيست كه بتونم با خيال راحت

تورو هم ببرم. اما اگه این سفر خوب پيش بره از سری 

 تره.بعد همه چی خيلی راحت

 

دارم و مثل آخرین برمیهان دستش رو از روی شونه

 دارم.هام نگه میدارایيم بين دست

اگه خوب پيش بره؟! یعنی خودت هم مطمئن  -

 نيستی؟
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هاش نفس عميقش حكایت از آشوبش داره اما چشم

 سرد و آرومن.

 دونم نورا.نمی -

 

ترین صدای ممكن توی این لحظه صدای اعالم نحس

پيوند  كنه وهام جدا میپروازشه كه دستش رو از دست

هام توی اشک غرق زنه به دسته چمدونش. چشممی

ميشن و اون این بار هم نجاتم ميده. دستش روی 

 بوسه.هام رو میشينه و چشمام میگونه

شه و هر جور باشه اما بهت قول ميدم هر چی ب -

 برگردم باشه؟ خوبه؟
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 سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

 رفتی...گردی. اون دفعه كه بگو زود برمی -

 

ذاره و صداش رو از قلبش اش میسرم رو روی سينه

 شنوم.می

 اون دفعه كه رفتم كسی منتظرم نبود. -

 

تر از روی پنجه پاهام بلند ميشم و صورتش رو طوالنی

 بوسم.ام میروی گونهمسير اشک 

 من هميشه منتظرتم، حتی اگه یادم نياد. -
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كنم و لبخندش آخرین تصویریه كه ازش لمس می

هاش كه ریزم پشت قدمميره...ميره و من اشک می

 برگرده...زودتر برگرده.

های فرودگاه شينم و از صدای پله برقیروی صندلی می

جدیدی كه  كالم وبرم به هندزفریم و اهنگ بیپناه می

 كنه.هام خودنمایی میاز درنا بين پيام

فقط بيست ثانيه از آهنگ گذشته و من قدر كل این 

اندی سالی كه ناآروم بودم به آرامش بيست و 

 رسيدم...

زنم هایی كه رد و بدل ميشن زل میها و لبخندبه اشک

ترین حالت آدم كنم شاید صادقانهو با خودم فكر می

 كنه.و انقدر نزدیک حس میوقتيه كه دوری ر

رنگی كه حاال بدون حميد منتظرمه فكر ی بیبه خونه

هاش رو ندارم چراغكنم و توی خيالم هم دوست می
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روشن كنم. ریتم آهنگ كم كم با تاریكی عجين ميشه 

پيچه. به مسيری و یه ناقوس ناخوشایند توی مغزم می

جای كنم اما برای سرد نشدن كه حميد رفته نگاه نمی

هاش روی صورتم كاری ازم برنمياد. آهنگ بوسه

تونم با یه حركت تر ميشه و خوشبختم كه میرحمبی

هام بيرون بكشم. دستم ندزفری رو از گوشكوچيک ه

هام كشم اما نه نفسام میرو چند بار روی قفسه سينه

و نه قلبم قصد آروم گرفتن ندارن تا وقتی كه انگار خدا 

رو روی صفحه گوشيم نقش  اسم و پيام سيامک

 زنه.می

 آخر هفته بيا یه سر بریم خونه دیار... -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 پنج_و_چهل_و_ستدوی#

 

ها هم همينجاست؛ توی تراس طویل و دیار این پرنده

تونم كفتر اش. هر بار نمیوم خونهباریک طبقه د

هایی كه اومدن گندم بخورن رو بشمارم، فقط چاهی

بندم و به صدای بغ بغو و بهم خوردن هام رو میمچش

وم بلند ميشم و به رسم گوش ميدم، بعد آر هاشونبال

دیار با پارچ آب گوشه تراس آبخوریشون رو پر خود 

 كنم.می

چشمم دوباره به چند تا كبوتر كوچيک فلزی كه روی 

افته. یادمه اولين بار های تراسش نصب كرده مینرده

ها رو واسه عالمت یه هيئت توی بهم گفت این

شهرشون خریده بوده و هيچوقت نتونسته ببره 

 سرجاشون نصبشون كنه.
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ميشه خيلی دورتر نشسته و رسم حيا به جا پرین مثل ه

ها از حضورش دلشون بلرزه و آورده تا نكنه كفتر چاهی

 برن.

زمان وسط آواز كفتر صدای اذان با صدای كليد در هم

واسه  كشه و. پرین صاحبش رو بو میپيچهها میچاهی

دوئه. دیار باال رو نگاه پایين رفتن سمت پله ها می

های توی دستش رو باال ميوهكنه و پالستيک می

 گيره.می

 تره بار خيلی شلوغ بود. -

 

 بعد با خنده سمت داخل مياد.

كنه درنا، با اون كنم كی فكرش رو میبا خودم فكر می

اید یه رقم نجومی توی كارنامه شاهكارش كه ب
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تر كم ارزونحسابش واسش ساخته باشه برای ميوه یه

 پيدا كردن تا تره بار ميره!

های معمولی اصال اینش هيچی، یعنی كدوم یكی از آدم

توی اون تره بار یه درصد حتی بتونن به این فكر كنن 

های سيب این دستی كه كنارشون داره نارنگی و

ها یيه كه همين چند شب تكنه دستر سوا میسالم

 نام وترین فستيوال موسيقی دنيا، بیپيش توی بزرگ

 سازی رو گرفت!نشون جایزه بهترین آهنگ

ها فكرهام طوالنيه و مسير دیار تا طبقه باال كوتاه. ميوه

 ذاره و ميگه:رو یه گوشه می

این بار اوله سيامک قراره بياد اینجا. پاشو یه  -

 خيلی خاك و خليه.دستی به اینجا بكشيم 
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همونطور كه به دیوار تكيه دادم دستم رو سمتش دراز 

 ميگم: كنم ومی

 كم پيشم بشين.بيا قبلش یه -

 

 كنه.ام رو اجابت میغرغركنان خواسته كشه وپوف می

خدایا خداوندا! این دكی رو الساعه به خاك مملكت  -

برگردان تا لباس عافيت بر تن این خل وضع ما 

 بشود.

 

شينه و تكيه ميدم بهش كه با انگشتش هولم يشم میپ

 ميده.

زیادش رفته كمش مونده. مياد دیگه! مگه نگفتی  -

 گرفته برگرده؟دیشب داشته بليط می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 چندتا كفتر كنار كبوتر فلزی نشستن. با بغض ميگم:

 زنه دیار؟دل آدم هم كه آهنی بشه دیگه پر نمی -

 ترسم دلم دیگه پر نزنه.من می

 

زنه به كبوترهای فلزی و با مكث يشه و زل میساكت م

 پرسه:می

 قرآنم رو نياوردی؟ -

 

هامون سر راست و سوالما هميشه همينطوریم؛ جواب 

نيست. انگار جرئت نداریم راحت دست بذاریم روی 

 های هم...درد و زخم غم و

 اش.ذارم روی شونهسرم رو می
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خوام همينجا آوردم. ولی هنوز نخوندمش، می -

 ونم.بخ

 

 هاست.نگاهش هنوز به كبوتر فلزی

 اینا نذر دریاست. -

محرم اون سال رفتم یه شهر دیگه خریدمش. قرار بود 

 ببره بده هيئت محلمون نصب عالمت كنن.

 

 چرا پس نبردی؟ -

 

گرده اما مثل توی جيب پيرهنش دنبال سيگار می

ذاره گوشه هميشه فندك نداره. سيگار خاموش می

 ميگه: كنه ونمی لبش، دیگه نگاهشون
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 نذرش ادا نشد. -

بریم با كنم تو اگه دكترت برگرده میاما االن نذر می

 های شهر...دیمش به یه تكيه اون جنوبهم می

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_چهل_و_دویست#

 

 

درد ها ووقتی دلت از یكی بگيره كه عالج همه دلتنگی

رمونی واسش هست؟ دلم دهات بود، اونوقت عالج ودل

از سيامک به اندازه همه حجم مهربونی و بزرگی دلش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دت اینقد از خوشبخت نشدنم گرفته، از اینكه این م

بينمش كه ترسيده كه حتی بهم سر نزده! اما وقتی می

چطور با همون لبخند رها و جعبه شيرینی توی دستش 

این آدم  تونم به دلم نگموارد حياط ميشه نمی

شفاست! فقط كافيه باشه، فقط كافيه  حضورش

 با ته لهجه جنوبی بگه: خيال نگاهت كنه وهمونطور بی

 ول كن غم دنيا رو! ولک -

 

كنه و با نگاه صميمی و خریدارش حياط رو رصد می

مشغول خوش و بش با دیاری كه به استقبالش رفته 

افته و من ميشه. خوشحالم كه نگاهش به تراس نمی

من بتونم یه دل سير تماشاش كنم.  بينه تارو نمی

همونطور كه به سمت ایوون ميرن صحبتشون به درازا 

تونم حدس بزنم تا هوا تاریک نشه وارد یكشه و ممی
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خونه نميشن پس سمت طبقه پایين ميرم تا با یه 

 استكان چای ازش استقبال كنم.

عطر كيک دارچينی كه دیار هوس كرده بود آشپزخونه 

با صدای قل زدن آب توی سماور و نور رو پر كرده و 

الجون عصر، چنان تركيب خواستنی ساختن كه با 

ش حميد هم اینجا بود...و گوشيم كه خودم ميگم كا

هيچ پيام و تماسی امروز ازش برام نداره 

ترین عنصر این چهار دیواری دوست نخواستنی

 داشتنی ميشه...

است تهكنم، اما ذهنم جوری بهم ریخبه ساعت نگاه می

تونم با خودم حساب كتاب كنم توی جغرافيای كه نمی

كنم عی میاون ساعت چنده و توی چه حاليه، پس س

قلبم  صداش رو توی سر و خودم رو سرگرم كنم و

مدام مرور كنم كه چطور با اون اصطالحات شيرازی 
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كرد و مثال به ناب مخصوص خودش برام دلبری می

هام اینطور غبار به چشم این فكر كنم كه اگه االن كه

 كرد:نشسته اگه بود توی گوشم زمزمه می

 وم یارِ جونيم!قضا باشی عزیزالهی هميشه بی -

 

كاش یار جونيم بود كه غم و قضا رو از دلم 

 شست...می

دار و مریزترین حالت سمت فر هزارساله و با دعا و كج

عتيقه دیار ميرم و طبق قلقی كه بهم یاد داده بود بازش 

كنم و دلم یه كنم. كيک رو از قالب جدا میمی

باز خواد. پنجره پشت سينک رو كدبانوگری ناشيانه می

كنم، اما شاخه درختی كه نشون كردم بيشتر از اون می

كردم ازم دوره. خودم رو روی سينک باال كه فكر می

 ام با صدای دیار متوقف ميشه.كشم و تقالی بيهودهمی
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خدا فراری داری آویزون دار و  انقد از سيامک بنده -

 درخت ميشی بری؟ ميمونچه من!

 

 نشونش ميدم.خندم و شاخه مورد نظرم رو می

خدا تو رو واسه ميمونچه رسوند! بيا این شاخه كه  -

 ها روشه رو بكن واسم.از این گردالو ریز قشنگ

 

 ندازه.متعحب ابرو باال می

 خوای چيكار! وحشی محشی شدی؟ تركه می -

 

 ام بند نميشم و جواب ميدم:روی پ

 خوام كيكم رو تزیين كنم.می -
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ش ميشه تازه اینجاست كه متوجه كيک محبوب

 زنن.هاش برق میوچشم

 واویلتا! این دلبر توی این فر ابوقراضه؟! -

 هاش آدم نيستنا یهو كم و زیاد ميشن. این درجه

 

 كنم.با افتخار سينه سپر می

ه درست عمل بعله دیگه انقد حواسم بود بهش ك -

 كنی واسم؟اومد...حاال این شاخه رو می

 

كيكه پس دیار اما كل حواسش پی ناخنک زدن به 

زنم. دستش رو ضربه آرومی به پشت دستش می

 گيره.ها بهونه میكشه و مثل بچهسریع عقب می

 د خب چرا! مال منه دیگه! -
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 ندازم.ابرو باال می

نوش  خوام اول عكس بفرستم واسه حميد. بعدمی -

 جونت.

 

كشه و حين اینكه سمت پنجره مياد غرغر پوفی می

 زنه:می

فهمه تو فری كه شصت ساله بابا اون بنده خدا ب -

 افته.تميز نشده این رو پختی پس می

 

هام و چند لحظه بعد شاخه مورد نظرم رو بين دست

 ذاره.می
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بيا عكستو بگير عشوه بيا واسش، اما وقتی  -

 دم ضایع شی.برگشت ميگم من پخته بو

 

انرژی كه باید برای كل كل باهاش بذارم رو صرف 

برگ و عكس گرفتن قشنگ كردن كيک با گل و 

گيره توی كنم و دیار كه جوابی ازم نمیازشون می

 كنه.سكوت تماشام می

گيرم توی صفحه چتم با حميد فقط به عكسی كه می

یه تيک سرد و یک طرفه مزین ميشه و انگار كيک 

 افته...داره از دهن میدارچينی 

 

ذارم و خودم هم با تكيه سينی چای رو روی زمين می

كشم. سرم رو كه باال دیواری نفس راحتی میبه پشتی 

بينم كه سيامک چطور سریع نگاه نگرانش رو ميارم می
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ام با هم عجين ميشن و دزده. لبخند و طعنهازم می

 ميگم:

ه سيامک جان طرف خونه ما یه وقت پيدات ش -

 دونم؟مشكلی پيش مياد و من نمی

 

نگاهش اونقدر پر از حرفه كه از خودم خجالت 

كنم. با تک م و خودم رو با استكانم سرگرم میكشمی

 سرفه كوتاهی جوابم رو ميده.

این روزها سرم خيلی بابت یه پروژه شلوغه.  -

 اصلش هم بابت همون خواستنم ببينمتون.

 

سوالی به دیار نگاه  سرم رو با كنجكاوی باال ميارم و

كنم. اما نگاه متمركز اون به سيامک نشون ميده می

 خبره.مه چی بیخودش هم از ه
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 خير باشه آقا. -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_چهل_و_دویست#

 

 با لبخند سرش رو تكون ميده و توی جواب دیار ميگه:

 اميدوارم. -

ع كردیم. حرف رو طوالنی نكنم. با مينا یه كاری رو شرو

من هم سعی كردم این مدت هر جور كه هست به 

دیگه كار سنگين  آموزشگاه هم برسم. اما چند روزه

خوام باالی سر اونجا شده و نميشه اونطوری كه می

باشم. شایلی هم كه واسه كارهای رفتنش كال چند 
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های وقته نيست. غالمرضا بنده خدا هم مشغوليت

 خاص خودش رو داره.

 

هوش برای و ما مثل دو تا شاگرد كم ساكت ميشه

ل زنيم و دیار حدس اوی جمله به دهنش زل میادامه

 كنه.رو مطرح می

 خوای آموزشگاه رو ببندی؟می -

 

 كنم.با نگرانی به دیار نگاه می

 خدا نكنه! -

 

 سيامک نااميد از گيرایی ما سرتكون ميده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوام شماها یه مدت حواستون به آموزشگاه می -

 باشه.

 

ن جمله مثل صدای چكيدن یه قطره آب توی سكوت ای

شاید هميشه ته بخشه. پيشنهاد كاری كه جنگل لذت

خواسته و در عين حال توی خودش پنهونش دلم می

كرده، مدیریت یه موسسه هنری كوچيک...اما این لذت 

چندان پایدار نيست و با نگرانی خودم رو عقب 

 كشم.می

 تونم!من نمی -

 

های چرخونم و قولنجتشون مینگاهم رو بين جف

 شكنم.انگشتم رو می
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ای صال تجربهدونم...اما من ادیار رو نمی -

 كنم از پسش بر بيام.ندارم...اصال فكر نمی

 

 سيامک با مالیمت ميگه:

كار عجيب و غریبی برای تو نيست. همين كارهایی  -

هایی به جای ما انجام ميدی رو انجام كه یه وقت

 بده.

 

 مكث به حرف مياد:دیار هم با 

 حاال كلهم اینا هم موقته. -

 

 :سيامک هم به تایيد از حرفش ميگه
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گردم. اصال موقت هم آره من هم باالخره برمی -

نباشه كار نشدنی نيست. تنها هم كه نيستی دیار 

 هست.

 

دیار كه انگار تازه حساب كار دستش اومده با 

كنه اما متوجهم دستپاچگی خودش رو جمع و جور می

زنه و كل جوابش توی یه به خاطر من حرفی نمی كه

 لبخند كمرنگ خالصه ميشه...

 

كردم روزی از راه برسه و يچوقت فكرش رو نمیه

حتی حضور سيامک و دیار هم نتونه تشویشم رو شفا 

چينم و اميدم رو بده، اما حاال روی لبه كوتاه باغچه می

شاید  های تابستونی تازنم به هوای آخرین شببند می

 كمی حالم رو بهتر كنه.
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ن ترین و در عيدلم گواهی بد ميده...این غيرمنطقی

گذره ترین دليل حال بدمه. هر ساعتی كه میحال قوی

تر ميشه مثل كشيده شدن یه و غيبت حميد طوالتی

كنم از وقتی كه خبری برسه و مثل كشه و وحشت می

 رها شدن اون كش توی صورتم باشه...

اد توی این سفر پيش اومده حميد مدت عجيبه كه زی

اسی نداشته طوالنی توی پرواز یا درگير كار باشه و تم

باشيم، اما حاال كه شاید دیگه باید برای برگشتنش 

های باقيمونده رو بشمارم اسير زده باشم و ساعتذوق

این حال شدم. به حشره كوچيكی كه با سرعت و بدون 

زنم. كاش ه زل میچرخوقفه دور المپ گوشه خياط می

چرخيدم چرخيدم و میمن به جاش بودم و اونقدر می

هوش بشم و برای چند شدت سرگيجه بی تا شاید از

 ساعت هم كه شده مغزم ساكت بشه.
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دریای سياهم نيست و من انگار دوباره دارم غرق 

ميشم توی اقيانوس تنهایی كه متوجه اومدن سيامک 

حياط هم نميشم. روی لبه حوض خشک وسط 

زنه و همونطور شينه، سيگاری گوشه لبش آتيش میمی

كنه سمتم زانوش ستون تنش میكه آرنجش رو روی 

 خم ميشه.

 دختر تو كجایی؟ -

 

 جوابم تلخه.

 دونم...نمی -

 

عطر شاخه رنجور محبوبه شب گوشه باغچه رو نفس 

 پرسم:كشم و میمی
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دونی چقدر منتظرت بودم؟ تو كجایی سيامک؟ می -

ول نبات زعفرونی گرفتم گذاشتم كنار از روز ا

واست. من به كنار، واست كه اومدی با چایی بيارم 

 دونی حميد چقدر منتظرت بود؟می

 

اختيار ماضی زنه از فعلی كه بیخون توی رگم یخ می

 كنم.شد و با لكنت تصحيحش می

 دونی چقدر منتظرته؟هست...هست...می -

 

 كنه.با محبت و غم نگاهم می

ست كه خودم رو سرزنش نكنم اگه هفده روزی ني -

كردم نمیسال پيش شماها رو با هم آشنا 

 اومد.ها پيش نمیهيچكدوم از این
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 رحمی نسبت به حميد.گيره از این حجم بیدلم می

اومد سيامک؟! حميد نبود من خوب چی پيش نمی -

 گشتم به زندگی؟شدم؟ برمیمی

نه با اونی كه ذهنتو ای كه شما از حميد تویاون گذشته

 من ازش دیدم شناختم خيلی فرق داره.

 

 بنده و ميگه:د لحظه میهاش رو چنچشم

كنم نظرت رو تغيير بدم. فقط دیگه االن سعی نمی -

 ميتونم آرزو كنم هميشه همينطور مصمم بمونی...

 

 ذارهای سر خط میكنه و نقطهدقيق نگاهم می

 .بينم باشهتر از اینی كه میاما حالت خوش -
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كنم تن صدام مالیم و از حا بلند ميشم و سعی می

 ه.كننده باشقانع

 من خوبم سيامک. -

 

اون هم به تبعيت از من بلند ميشه، سيگارش رو توی 

كنه و دست های خالی خاموش مییكی از گلدون

 كنه.نوازشش رو نثار سرم می

 خوب بودن و خوش بودن یكی نيستن دختر خوب. -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 هشت_و_چهل_و_دویست#

 

هر سه تامون با سوال صدای زنگ آیفون باعث ميشه 

بهم نگاه كنيم و من سمت آیفون برم و چند لحظه بعد 

 با نگاه خيره و متعجبم به پنجره و در حياط خبر بدم:

 شایليه! -

 

دیار برای استقبال ازش از جا بلند ميشه و قبل از 

 ميگه: خروج از خونه خطاب به من

 سماور رو روشن كن. -

 

د آشپزخونه ذارم، وارگوشی آیفون رو سر جاش می

كنم كنار اومدن ميشم و حين اجابت امر دیار فكر می
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شاید همين باشه كه من دیگه با اومدن اسم شایلی 

العملش زنم تا از عكساميدوارانه به سيامک زل نمی

 چيزی كه دوست دارم رو بيرون بكشم.

كشه كه شایلی و دیار هر كدوم با یه زیاد طول نمی

نه ميشن. شایلی كه انگار كارتن توی دستشون وارد خو

از قبل به وسيله دیار متوجه شده كی اینجا حضور داره 

لبخند گرم و صميميش رو از پس كارتن نثار سيامک 

 كنه.می

 سالم سيامک! -

 

كنه سيامک سمتش ميره و همونطور كه كمک می

ن توی دستش رو زمين بذارن كارتن تقریبا سنگي

 پرسه:می

 دات كرد؟دختر گل تو كجایی نميشه پي -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

شایلی شال حریر رنگين كمونيش رو از روی موهاش 

سر ميده پایين و همونطور كه به سمت من قدم 

كنه داره و دستش رو برای بغل كردنم باز میبرمی

 ميگه:

 ای بابا شما كه دیگه این رو به من نگو! -

 

 پرسه:ل كردن و بوسيدنم رو بهم میو بعد از بغ

 ماها نميشه پيدا كرد؟نورا تو بگو، كيو بين  -

 

كنه یه صدای نحس توی گوشم اسم حميد رو نجوا می

كنه موهای تنم سيخ بشه و و نفس سردش كاری می

 لرز كوتاهی تعادلم رو ازم بگيره.
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سرم رو نامحسوس تكون ميدم تا افكار شوم و درهمم 

 یشه نگيرن و جواب ميدم:بيشتر از این ر

رست و حسابی من كم كم داره بار آخری كه همه د -

 دور هم جمع بودیم رو یادم ميره.

 

 كنم.زنم و حكم نهایی رو صادر میچشمک می

 فكر كنم همه گم شدیم خودمون هنوز خبر نداریم. -

 

كشه كه بينم و طولی نمیشل شدن دست دیار رو می

 كنه.یكارتن بعدی رو روی زمين رها م

 اینا چيستن شایلی؟ -

 

 شایلی جواب ميده:
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 ا كه گفته بودم ميدم بهت.ههمون كتاب -

 

 و با تاسف خطاب به سيامک ميگه:

هایی كه واست كنار دونستم اینجایی اونكاش می -

گذاشته بودم رو مياوردم این سری ببری كتابخونه 

 جنوب.

 

 سيامک هم بدون مكث پيشنهاد ميده:

فردا شام پاشيد بياید خونه خب چه كاریه دختر،  -

ر كه درست و حسابی ها كه ميگی رو بيامن، تو اون

 قبل رفتنت هم ببينيمت.
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زنه و درخت خشک غم توی نگاه شایلی صاعقه می

كنه. به ظاهر با لوندی هميشگيش لبخندش رو خرد می

تونم انصراف كنه اما من میخودش رو روی مبل رها می

هاش رو ببينم. بعد آهش مزانوهاش از تحمل بيشتر غ

 نه و ميگه:كرو با یه خنده كوتاه پنهون می

فكر گودبای پارتی و دورهمی خداحافظی و این  -

چيزها واسه من نباشيد. خداحافظی هميشه تلخ و 

 مكروهه. و تمام!

 

دارم و وارد آشپزخونه ميشم. سينی خالی چای رو برمی

رد ها رو عوض نكردم كه دیار هم واهنوز استكان

 اشپزخونه ميشه.

 چایی نریز. -
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 كنم.میمتعجب نگاهش 

 خودت گفتی سماور رو روشن كنم! -

 

 كنه و جواب ميده.كابينت رو باز می

یه قهوه خفن پيدا كردم خریدم االن یادم افتاد. به  -

رسه واس شماها درست كنم من كه درست نمی

 بگيد چطوره.

 

يک سوزه از این محدودیت شاید به ظاهر كوچدلم می

 خواد.و دلم به جاش یه دلخوشی كوچيک جایگزین می

ای بيرون قوری گل سرخيش رو از كابينت دیگه

 كشم.می
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پس به پاس این قهوه دبشی كه قراره به ما بدی  -

 بذار من هم یه دمنوش درست كنم واست.

 

 تو هميشه درگيری مغزی داری كدبانو ميشی؟ -

 

 

برداشتن ندازم و حين چوب دارچين رو توی قوری می

 رسم:پسيب از روی كابينت و خرد كردنش می

 یعنی چی؟ -

 

 چرخه.ذاره و به سمتم میقهوه جوش رو روی گاز می

كنی فكرت مشغول دكيه هی دستتو بند كار می -

 یادت بره؟
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ریزم و آب ها رو هم توی قوری میهای سيبتكه

 كنم.جوش رو روش باز می

 ها!دارهها رو نحاال یه كيک و دمنوش این حرف -

 

 تكيه ميده.نزدیكم ميشه و كمرش رو به كابينت 

 دیم، خوبه؟بياد با هم گوشماليش می -

 

اش متعجب سرم رو باال ميارم و از نگاه كردن به چهره

ام اختيار خندهكه شبيه یه پسربچه آماده دعواست بی

 گيره.می

 كيو گوشمالی بدیم دیار؟ واسه چی؟ -
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 ندازه.باال میمصمم یه تای ابروش رو كوتاه 

ساعت كه اینجوری له دكی رو! واسه این چند  -

 زنی و سرش یه وری گرمه.لهش رو می

 

ام بيشتر ميشه و با حالت مظلومانه و مصنوعی خنده

 پرسم:می

اصال اگه كارهاش پيچيده باشه بهم و دیگه مجبور  -

 شه همون بالد كفر بمونه و نياد چه كنيم؟

 

كنه ه، بعد سينه سپر میكنچند لحظه با جدیت فكر می

 و ميگه:

قت پيغوم ميدم ميگم پاشه بياد تركيه، من اون و -

 ذارم كف دستش!هم ميرم اونجا حسابش رو می
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 كنم.گنگ نگاهش می

كنی واسه طرف تعيين میچرا داری مكان بی -

 دعوا؟! خب یهو پاشو برو آمریكا دیگه.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_چهل_و_دویست#

 

 زنه.زل می خارونه و به زمينناراضی پس سرش رو می

 آخه ویزا ندارم تا همون تركيه راهم ميدن. -
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گيره و پيشونيم رو به هام درد میاز شدت خنده گونه

 اش تكيه ميدم.شونه

اش رو آروم تكون ميده تا سرم رو بلند كنم و شونه

 پرسه:زمان با نگرانی میهم

 است یا گریه؟ ببينمت!اینجور ویبره ميری از خنده -

 

ام به چرخونم و با دیدن خندهسمتش میصورتم رو 

وضوح خيالش راحت ميشه و به یه كلمه مهمونم 

 كنه.می

 مارمورچه! -

 

 این دیگه چيه؟ -
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 اش ميره و جواب ميده:سمت قهوه

 یه موجود زشت... -

 ها رو ميارم.دیگه تو برو بشين من این

 

حين بيرون رفتن از  كنم وشعله سماور رو تنظيم می

 كنم:د میآشپزخونه گوشز

 این نيم ساعت دیگه حاضره. -

 

های شایلی مشغولن و استكان دیار و سيامک با كتاب

تونم با كنه و میخالی دمنوش دیار دلم رو آروم می

خيال راحت كنار شایلی بشينم و به پرین هم اجازه بدم 

 سرش رو روی پام بذاره.
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خوای درگيرم، بعدش می شایلی من فردا تا غروب -

 وسایل باقيمونده رو جمع كنيم؟بيام پيشت 

 

دونم كنه و مینگاهش رو به سختی از سيامک جدا می

 تره.كندن دلش از این هم سخت

دیگه چيزی نمونده. این چند وقت حسابی همتون  -

 رو عاصی كردم.

 

خنده و صورتم رو كنم و اون با خستگی میاخم می

 كنه.نوازش می

 گرده؟برمیدر چه حالی؟ همسر گرامی كی تو  -
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هام برای روزهایی كه نوازشش رو با تک تک سلول

 كنم و جواب ميدم:ندارمش توی خاطراتم حک می

فكر كنم برگشتنش با رفتن تو یه روز پس و پيش  -

 فرق داشته باشه.

 

 كنه.ای زمزمه میبا صدای گرفته

 .كاش هميشه برگشتنی باشه كه رفتن رو خثی كنه -

 

 كنم.میبا غم نگاهش 

 كنه...هيچی نبودن تو رو واسم عادی نمی -

 خوای پات رو بذاری خونه سيامک؟چرا نمی

 

 خوره و ادامه ميدم:ام جا میاز سوال بدون مقدمه
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عين روز واسم روشنه. تا اینجاش كه خيلی خوب  -

 اش...كنار اومدی با همه چی. دیگه خب خونه

 

 ميگه:با صدای آرومی  كنه وسرش رو بهم نزدیک می

نورا...من رویاهام رو توی اون خونه قدم زدم. االن  -

دیگه هر قدمی كه اونجا بردارم شبيه راه رفتن 

 است.روی خرده شيشه

اینكه كنار اومدم و هضم كردم معنيش اذیت نشدن 

 نيست!

 

 كنم:زنم و با ناباوری زمزمه میعميق بهش زل می

ارزید؟ پشيمون ای شایلی! واقعا میچقدر خسته -

 نيستی؟!
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 زنه.دار و طوالنی میچند تا پلک كش

 ارزید...خستگی در ميره. اما بذار بهت بگم می -

 سایه ميگه:

 ))چه مبارك است این غم كه تو در دلم نهادی

 به غمت كه هرگز این غم ندهم به هيچ شادی 

 ز تو دارم این غمِ خوش به جهان از این چه خوشتر

 ام ندادی؟به ه گویم كه از آنام كتو چه دادی

 توان بست و كدام خواب نوشينچه خيال می

 به از این در تماشا كه به روی من گشادی

 تویی آنكه خيزد از وی همه خرمی و سبزی

 نظر كدام سروی؟ نفس كدام بادی؟ 

 همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتی
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 همه رنگی و نگاری مگر از بهار زادی؟

 گذشتیكدام در  ز كدام ره رسيدی ز

 كه ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی؟

 به سر بلندت ای سرو كه در شب زمين كَن

 نفس سپيده داند كه چه راست ایستادی

 های معنی نرسد سخن چه گویم به كرانه

 كه نهفته با دلِ سایه چه در ميان نهادی؟((

 

 كنه:و چند بار با خودش تكرار می

این چه  ه جهان ازز تو دارم این غمِ خوش ب -

 خوشتر...
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كنم میكشم و سعیدستم رو روی سر نرم پرین می

 بغضم رو كنترل كنم.

این شعر از وقتی یادمه ورد زبونت بود...یعنی تو  -

 این همه سال...

 

 سرش رو به عالمت منفی تكون ميده.

های نه نورا...اما یادمه همون بار اول كه بين كتاب -

نكه ..بدون ایسيامک خوندمش حفظش كردم.

 بخوام...

دونست كه شاید یه چيزی یه گوشه گم از روحم می

 این چندتا بيت هر بار قراره چطور آرومم كنن.

 

 زنم و ميگم:از پنجره به آسمون پر ستاره شب زل می
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ای رو شنيدی حميد هميشه ميگه اگه صدای پرنده -

 خونه.یعنی داره برای تو آواز می

بار اول به  ی هم همونپس اگه شعر و غزل و آهنگ

ی جونت نشست، یعنی یه روزی و یه جایی قراره آینه

 خودت باشه.

 

 ذاره.ام میسرش رو روی شونه

این آینه هر جا كه باشم روشنی زندگيم رو چند  -

 كنه. همين برای من كافيه.برابر می

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 پنجاه_و_دویست#

 

انگار آفتاب از هر وری كه خونه سفيدمون روشنه، ج

كشه. یه باد خنک جوری هوا رو ای سرك میپنجره

ها توی خونه نفس كنه كه انگار فرشتهتازه می

 كشن!می

ایم رو از توی یخچال در ميارم و با پام در كيک خامه

 پيچه.بندم و صدای حميد توی خونه مییخچال رو می

 در رو محكم نبند. -

 

شه لبم رو گاز دم و گوبنهام رو محكم میچشم

 گيرم.می

 ببخشيد. -
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از پشت سر بهم نزدیک ميشه و یه بوسه كوتاه روی 

 زنه.ام نقش میشونه

 دختر سر به هوا! -

 

بدون اینكه مهلت بده سر بچرخونم و ببينمش دوباره 

پيچه. ماگ هاش توی خونه میصدای دور شدن قدم

كنم تا لک و ردی از آب روش ایش رو چک میشيشه

بعد شيركاكائویی كه درست كردم رو توش باشه و ن

 كنم و ميگم:سرازیر می

اومدم آلونک واسم شيركاكائو یادته هر وقت می -

 كردی؟درست می
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 دوست داشتی. -

 

 

كردی دوست داشتم...خيلی چون تو درست می -

 شيرین و خوشمزه بود.

 

زنم و با دقت مشغول جدا كردن كيک رو برش می

 هاش ميشم.خامه

فهميدم زندگی نبودی...من چطور میتو  اگه -

 است؟!خوشمزه

 

 توجه به حرفم  ميگه:شنوه كه بیانگار صدام رو نمی

 هاش رو جدا نكن.خامه -
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 كنم.مصمم مخالفت می

نه دكتر جونم! شكمت بزرگ شده اضافه وزن هم  -

 داری ضرره واست.

 

بينمش كه از جا بلند ميشه و سمتم از گوشه چشم می

 ونم حرصش گرفته.دمیمياد. خوب 

خوای بهم بدیش پس چرا اونجور ترگل نمی -

 كنی مردم آزار؟!ورگلش می

 

خندم و تونم حدس بزنم چه قصدی داره پس میمی

هام از كيک محافظت كنم با باز كردن دستسعی می

دونم و هم كنم اما تالشم واهيه، این رو هم من می
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يچه پخودش كه با سرعت جوری دستش رو دورم می

هام اسيرش ميشن و با دست دیگه كه كمرم و دست

 زنه.ها شبيخون میبه خامه

 زنم.هام از سرعتش گرد ميشه و قهقهه میچشم

 خيلی شكمویی حميد! -

 

 چرخونه.من رو سمت خودش می

 تا تو باشی من رو نچزونی بچه! -

 

 ترین آدم این لحظه دنيا منم كه اسير آغوششم.آزاده

ه و شبيه همون حميد زالل ایهگوشه لبش هنوز خام

هاش مثل رگبار اردیبهشتی بهارم آلونک شده. بوسه

 هاش...كنه و تهش كامم شيرین ميشه از لبمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رقصه چيز شبيه پرده حریر سالنه كه توی نسيم میهمه

رحم پایيز بهم و انگار هيچوقت قرار نيست از باد بی

 بریزه...

هام ، دستگيرمنفسی كه باهاش بند اومده رو پس می

پيچم و خودم رو توی آغوشش تاب رو دور گردنش می

 ميدم.

من فكر خودتم! تو مواظب خودت نباشی مریض  -

شی یه وقت زبونم الل چيزیت شه؛ من تنها 

 ميشم!

 

 خنده.می

 اینطوری كه گفتی انگار بيشتر فكر خودتی! -
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 كنم.مقاومت نمی

 .آره شاید...تو هم فكر من باش...نذار تنها شم -

 

سرش رو پایين مياره و سرمون رو روی شونه همدیگه 

 شنوم...ذاریم و صداش رو از یه جای خيلی دور میمی

 هنوز زوده... -

 نور...

 نور...

 

صدا كم كم عوض ميشه و جوری نزدیک ميشه كه 

 انگار هميشه درونم بوده و قرار نيست دور بشه...

 نور... -
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و  لينكنم و صورت دیار اوهام رو باز میچشم

بينم. فوت كوتاهی روی ترین چيزیه كه مینزدیک

زنه و طره موی روی پيشونيم رو باهاش صورتم می

 زنه.پس می

 بيداری االن؟ -

 

كنم تا بتونم موقعيتم رو متعجب به اطراف نگاه می

ها كشيده شدن و ساعت رو پيدا تحليل كنم. پرده

ه كنم تا حداقل بفهمم كجای زمان ایستادم. متوجنمی

 ایسته.التم ميشه و صاف میح

 اند.ساعت یک بامداد است! سيامک و شایلی رفته -

 

 پرم.های تنم از جا میتوجه به جيغ قولنجبی
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 یعنی چی؟! چطور من نفهميدم؟! -

 

 كنه.با جدیت نگاهم می

ندازی باال همينه! وقتی عين نقل و نبات قرص می -

همينطوریش ذاتت گيجه...اینطوری گنگ هم 

 ميشی.

 

 با خجالت از در توجيه بيرون ميام.

كم آروم خيلی آشوب بودم گفتم یكی بخورم یه -

شم. اصال الپرازوالم اون هم دوز پایين كاری 

 كنه كه.نمی

 

 با تاسف سر تكون ميده و با حرص ميگه:
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كنه یه جور وسط جمع آره آره فقط یه كار می -

 بده.نشسته بيفتی بخوابی توپ هم نتونه تكونت 

 

 گيرم.م گوسه انگشتم رو گاز میبا شر

 چه زشت شد جلو سيامک اینا... -

 

زنه و از دهنم جداش ضربه آرومی روی دستم می

 كنه.می

 نكن، نجو! -

ها زشت كه هستی، منتها یه جور شبيه جزغله پنج ساله

 خسبيده بودی دلمون نيومد بيدارت كنيم.
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كوبيدت زنم و دستی كه روش لبخند شيطنت آميزی می

 اال ميارم.رو ب

 تو كه دلت اومد بيدارم كنی، اون هم با كتک! -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_پنجاه_و_دویست#

 

 كنه.گيره و از جا بلندم میهمون دستم رو می

خواد وجدان درد بندازه خو حاال با اون نگاش می -

جونم! پاشو ببينم فالسک رو پر كردم تو بقيه اون 

 يار.كيكه رو ب
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 كنم.خم كمرنگی میگنگ ا

 چی؟! -

 

 ها رو نشون ميده.با سر سمت پله

 بوم جا انداختم. وخی.باال پشت -

 

گردم و گيرم و سردرگم دنبال كيفم میازش فاصله می

 بالفاصله با دیدنش كنار پایه مبل ميگه:

 نه بابا من ميرم خونه. -

 

پرین كه تا االن كنار بخاری خاموش لم داده بود با 

ش از جا بلند ميشه و دیار هم دست به حالت آماده با

 كنه.كمر نگاهم می
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 خوای بری؟!چيجوری االن دقيقا می -

 

 ندازم.كيف رو روی دوشم می

 ماشين آوردم. -

 

ندازه و سرش رو با همون حالت هميشگی ابرو باال می

 تكون ميده.

آها منم اینجا عرعرم كه بذارم تو با این حال  -

بری غمبرك ن بشينی بعدم نافرمت پشت فرمو

ات البد فرت و فورت اشک بزنی تنهایی توی خونه

 بریزی.
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شاید تازه یادم مياد كه هر چی دیدم خواب بوده و االن 

مقدمه چند روزه از حميد محرومم كه نااميدانه و بی

 پرسم:می

 زنگ نزده؟ -

 

پناهی صدام زیادی سنگينه كه شاید اون بغض و بی

ه. دیار بدون حرف كنمی ناله میپرین با حالت مغمو

كنه و تالشی برای پنهون كردن چند لحظه نگاهم می

 آهش نداره.

 زنم واست دوست داری؟بيا بریم...اصال ساز می -

 

 سوالش رو با سوال نگرانم جواب ميدم:

 تو ميگی اتفاقی افتاده؟! -
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هاش روی همدیگه رو از انقباض فكش فشردن دندون

گيره و ت مین مكث و مالیمكنم. مچم رو بدوحس می

 غره.افته و انگار با خودش میها راه میسمت پله

دیگه جيره  هر چی اتفاقه تو زندگيمون گرفتيم.  -

 بسه دیگه.

 

كشه كه هاش رو از ته دل میشهریور آخرین نفس

 آسمون امشب اینطور منجوق بارونه...

ها با دیدن دوتا توری پشه بندی كه روی رخت خواب

 ذارم.م رو روی دهنم میكرده با شعف دستنصب 

 ها!وای از این توری -
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شينه و انگار یه لحظه لرز به تنش بوم میلبه پشت

 كنه.هاش رو جمع میافته كه شونهمی

شيم بدون این دورو بر دار و درخت زیاده كباب می -

 ها.این

 

با شوق سمت جایی كه جداگانه برام پهن كرده ميرم. 

 توری ميشم. بدون مكث وارد

ها خوابيدم چند م نمياد بار آخری كه توی اینیاد -

 سالم بود!

 

بينمش كه با لبخند آرومی تماشام از پس تور می

نرم و ضخيمی كه  زنه. وسط تشکكنه و حرفی نمیمی

هایيه كه خواب خوشمون جایی دورتر از یادآور روز
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شينم و دستم رو توی خورد میها رقم میخوشخواب

 كون ميدم.هوا ت

 باز كجا رفتی؟دیار  -

 

هاش روم ثابت موندن اما نگاهش جایی  خيلی چشم

 دورتر رو نشونه گرفته كه ميگه:

ی عشق دریا واسه بهار و تابستون همين همه -

 ها بود. هميشه از كوتاه بودنشون گله داشت...شب

 

سپاره و صدای مرموز باد خودش رو به سكوت می

ی حرفش ام برای ادامهبيهودهموسيقی متن انتظار 

ها كش ميان و حاال شاید خود دیار هم ميشه. دقيقه

اسير چاه غمی شده كه سعی داشت من رو ازش 
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حركت و صامت به آسمون زل نجات بده كه اینطور بی

 زده.

اختيار سمت نااميد از باز شدن قفل زبونش دستم بی

 هایكيفم و قرآن داخلش ميره تا شاید جواب سوال

 های داخل پاكت بگيرم...برگه شمارم رو از اون بی

 

 دون.بچه ها توی ساحل دنبال یه توپ پالستيكی می

هولش  كنم ودونم چندمين كاغذیه كه مچاله مینمی

نویسم این های داغ و باز دارم از نو میميدم توی شن

 حكایت كهنه رو...

خورشيد آخر دریا نصف شده. غروبه و آخرین قایق 

گرده ميگه كه زیاد وقت هيگيری كه داره برمیما

 ندارم...

 من دیگه زیاد وقت ندارم!
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روی دوپا نشسته لب دریا و زل زده به بازی 

ها...قربون سياه سوخته الغر مردنی خودم بشم كه بچه

كنم خدا داره كنم حس میهر وقت نگاهش می

 بوسدم!می

اله ها بازی راهش نميدن مچدلم دیگه از اینكه بچه

 ها زیادی بزرگه!بازی بچه نميشه. دیار واسه

شنوه توی دلم دارم چی ميگم كه اینطور یهو انگار می

 خنده.می برام دست تكون ميده و

 زنم:كوبم و داد میام میچند بار به سينه

 دوستت دارم! -

 

از راه دور فرستادن. كاش  كنه برام بوسشروع می

از زندگيمون  گورشون روها حداقل وقت غروب سایه

ای كنم سایهاش رو باالی سرم حس مینن. سایهكم ك
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كه یه عمر به جای سرپناه، تنها دليل وحشت و كثافت 

ازم دور ميشه و  زندگيم بود. اما این بار شانس ميارم و

كنم...كاش یه ميره سمت ساحل. از پشت تماشاش می

 ..رو با خودش ببره. بابام موج گنده بياد و

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_پنجاه_و_دویست#

 

های ساحل داغن. من اما خورشيد رفته اما هنوز شن

 سوزم...عادت كردم...نمی
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زنم و به ها قدم میبلند ميشم، پابرهنه و آروم روی شن

كنم و با نقش و زری دوزی های مچ شلوارم نگاه می

 نگارش ميرم دو سال پيش...

رد وسط حياط یه كبلند بود...كی فكرش رو می موهام

روز جلوی چشم همه باباتراب قيچيشون كنه؟ اما با 

اینكه دوباره موهام بلند شده، روزبه ميگه تو با موهای 

 كوتاه هم قشنگی...

یوما یه سينی خرما كبكاب داده بود برای همسایه 

غریب ببرم كه غریبی نكنه. افسانه موقت به جای معلم 

دونستم ومده بود. میه كه برای زایمان رفته بود امدرس

دوستشه و برای كمک بهش قبول كرده این چند ماه 

ها درس بده. از روزی كه اومده بود جاش به بچه

تر شده بودن. حتی بهم اسم های شهر درسخونبچه
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احوال دیار رو هم یاد داد. بهم گفته بود كه یک دونه 

 ه نه جنی! داداشم نه به قول فاميل مریض

دیار حرف بزنه و چطور كمكش كنه. بلد بود چطور با 

تونه حرف بزنه و هر چند دیار هنوز هم درست نمی

كنه اما حاال درسش حتی انگار با عالم و آدم غریبی می

 از پسر عموهامون بهتره!

دوست داشتم  افسانه و هرچيز كه بهش ربط داره رو

یم بشه، نه كه های بابا! نه كه حسودجز...جز نگاه

برام عجيب باشه. من چون افسانه رو  های بابانگاه

 اومد.ها بدم میدوست داشتم از این نگاه

خرماها رو بردم كه مثل هر بار با هم بشينيم و حرف 

رسوم اینجا بگم و اون هم از  بزنيم. من از رسم و

 دانشگاه و درس خوندن.
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مهمونشه  اما فهميدم تنها نيست. وقتی فهميدم یه مرد

یكی توی زندگيشه و نجات  اولش خوشحال شدم كه

 كنه از...پيدا می

اولين بار روزبه رو توی ایوون گلی خونه افسانه دیدم و 

 اون روز بهترین روز زندگيم شد.

قشنگ بود...موهای خرمایيش توی آفتاب یه جور 

زد. حتی انعكاس نور توی عينک قشنگی برق می

 ظریفش قشنگ بود!

، برعكس ود...عاشق شدن چيز سختی نيستسخت نب

 عاشقی كردن!

های دیگه، روزبه آسون شروع شدیم، مثل خيلی من و

 اما آسون نگذشت...

سخت گذشت...بد گذشت...اصال االن كه فكرش رو 

 كنم نگذشت...می
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دیشب قبل رفتن خودش پایين پام نشست پاهام رو 

ز دوزی این شلوارم احنا بست و بوسيد و گفت زری

يمون هم همين طرح رو تره و برای عروسبقيه قشنگ

 بدوزم...

رفتن هميشه درد داره...حتی اگه خودم ازش خواسته 

 ام...باشم بره...حتی اگه خودم بدونم كه رفتنی

بار اول كجا تار و پود زندگيم از هم باز شد؟! 

همونجایی كه مادر ساكش رو بست و رفت و پشت 

 ما شدیم طفيلی یوما؟سرش رو هم نگاه نكرد و 

تر...شاید همون روزی كه مادر تحصيلكرده بلیا شاید ق

شركت نفتی من فهميد شوهرش حتی اگه پسر ارشد 

خان مشایخ هم باشه چيزی از این اسم و رسم و تراب

كمال و جبروت بهش نرسيده و تهش همون عياش و 
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تف سرباالست و عزم آوردن یه پسر كرد كه خودش 

 سربلند كنه... رو پيش طایفه

وزهایی كه دیار كم كم بزرگ شد اما شاید هم همون ر

زبونش وا نشد و دیگه حتی مادر تير به سنگ 

 اش هم دوستش نداشت...خورده

مادر باالخره رفت و ما موندیم...موندیم اما ریشه 

نگرفتيم تا وقتی افسانه و روزبه از گرد راه رسيدن و 

 غبارهای ما رو پس زدن...

ین دنيا ریشه كنده شدن درد داره وقتی توی ا رفتن و

 داشته باشی...من درد دارم...

زنم و آشناترین نگاهش نصيبم ميشه و دیار رو صدا می

كنم كه اسمش رو خودم مثل هربار توی دلم شكر می

گيرم و دنبال خودم انتخاب كردم. دست طفلكم رو می
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هام هيچوقت از كنم كاش دستكشونم و آرزو میمی

 فش رهایی نداشت...های باریک و نحيبند این انگشت

افته، كاش امشب الاقل بدون حرف دنبالم به راه می

كم باهام حرف بزنه...حاال كه روزبه نيست دلم یه

 خواد كه آخرین آویزه گوشم باشه.صدای دیار رو می

دروغ نيست اگه بگم بيشتر از خودم دلخوش دیار بودم 

پيچيد با توی ساحل می و هر بار كه صدای سازش

گفتم باالخره آفتاب به ما دو تا هم لبخند خودم می

 زد...باالخره آسمون هم ما رو دید...

اما حواسم نبود كه جز خورشيد و آسمون ابرها هم ما 

 رو دیدن و قراره سنگ ببارن به سرمون...

نگاه هيچكدوم از مردم شهر قد نگاه بابا كه از دورتر 

 سنگين نيست... كنم برامحسش می
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های ر حرف نحس...این سایه شوم شببابا...این چها

هاش خواب نگذشتنی و طوالنی كه یوما از تاثير قرص

هام زیر تير چراغ هفت پادشاه رو رج ميزد و نشستن

 برق كنار در خونه...

بابا...این چهارتا ضربه تيشه كه من رو از ریشه 

 بریدن...

* 

 

 درنا _آوای#

 ی ایلخان_زینب#

 سه_و_پنجاه_و_دویست#
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عرق سردی كه از تيره پشتم پایين ميره باعث قطره 

اختيار صاف بشينم. جوهر چند كلمه آخر انگار ميشه بی

با اشک عجين شده كه سخت تونستم بخونمشون و 

هام عرق كرده و راحت تونستم بفهممشون. كف دست

گوشه برگه توی دستم مچاله شده. با هراس روی 

رو بغل  گيرم و زانوهامندازمش، فاصله میمیتشک 

كنم. دوست ندارم بيشتر بدونم...اما انگار صدای می

ها از توی پاكتی كه یه برگه دیگه توش باقی موج

 زنه...مونده صدام می

ندازم و چند تا نفس عميق خودم رو از توریم بيرون می

زنن و درد پس هام هوا رو پس میكشم اما ریهمی

 ..ميدن.

نم و از پس تور شيخواب دیار میصدا كنار رختبی

كنم كه جگرگوشه كنم. به دیاری فكر میتماشاش می
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دریا بود و حاال ازش جدا افتاده و شاید از همون 

 روزهای جدایی، تنها بودن رو یاد گرفت...

های ی حرفحاال شاید دكتر شافع هم به اندازه روزبه

تنش در گرو خوندن اون دریا برام غریبه باشه و شناخ

 ه...برگه باقيموند

دوست دارم دیار رو بيدار كنم و بگم من سوادم 

كشه به درد سنگين البالی این كلمات، بيا و خودت نمی

هاش برام تعریف كن. اما عميق خوابيده و كف دست

بينه و دو طرف بدنش رو به آسمونن...شاید خوابی می

 دست به دعای اجابتشه...

گاه شم و دوباره به قرآن و پاكت كنارش نكعقب می

 كنم...می

باید یاسين بخونم...برای آرامش دریا...برای آرامش 

 هام...خبریخودم...برای بی
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كنم و روی طاقچه پاكت الی قرآن رو چک می

ذارمش. پرین كه انگار شب قبل حسابی خوب می

خوابيده كه حاال انقدر انرژی داره و با مگسی كه وارد 

باعث ميشه  ونه شده درگيره و با پيچيدن دور پامخ

تعادلم رو كمی از دست بدم و خودم رو به طاقچه 

بچسبونم. دیار با ليوان بزرگ چایيش از آشپزخونه 

 زنه.بيرون مياد و رو به پرین تشر می

 قرار گرفتی امروز!بچه چرا سندرم ماتحت بی -

 

سرش رو كنه و من همونطور كه پرین كنار پام كز می

 كنم ميگم:نوازش می

 طفلک رو. چيكارش داری -
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شنوه و در عوض با نگاه به قرآن اشاره حرفم رو نمی

 كنه.می

 چی شد؟ -

 

 كنم:با خجالت اعتراف می

 تونم...نمی -

 

 شينه و دستور ميده:روی مبل می

 باید بتونی كه قدر زندگيتو بدونی. -

 

 عاصی سرم رو باال ميارم:

 حالم بد بود یه حرفی زدم! من اون روز توی مترو -
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 كنه.وی ميز دراز میپاهاش رو ر

 ای ممكنه یهو بشه آتيش.هر جرقه -

 

 كنه و بعد با مبا اخم به اطرافش نگاه می

 كالفگی سمت آشپزخونه رو تشون ميده.

یادم رفت بيارمش. اون كيک دارچينيه رو بردار  -

 بيار چله افتاد آخر نخوردمش.

 

گردم وسط ميشم و وقتی برمی با خنده وارد آشپزخونه

گيره و در عوض ده. ظرف كيک رو ازم میسالن ایستا

هاش و باال و ذاره. لرزش دستپاكت رو توی دستم می

پایين شدن سيبک گلوش وقتی با دودو زدن 

 ترسونن...زمان ميشن من رو میهاش همچشم
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بخونش...حالتم بهم ریخت و سوال موال واست  -

 اد، بيا پيش خودم.پيش اومد كه پيش مي

 

 كنم.امتناع می

 همينقدرش هم كم سخت نيست برات. نه! -

 

 كنه.بنده و بعد باز میهاش رو چند ثانيه كوتاه میچشم

سخت هم باشه خوب ميشم....وقتی بگم خوب  -

 ميشم.

 

جوابی جز لبخند براش ندارم و با اكراه پاكت رو به 

 پرسه:گردونم كه میكيفم برمی

 مونی؟نمی -
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 سرم رو به عالمت منفی تكون ميدم.

 نعيما قول دادم صبحونه با هم باشيم. نه...به -

 

با یه آه غليظ كه كمتر ازش دیدم ظرف كيک رو روی 

 ذاره و ميگه:ميز می

ات بشور بساب كن خوبه...بعدش هم برو خونه -

 رسه.امروز فردا دكيت می

 

ام رو نوازش بعد با سر انگشت آروم و با احتياط گونه

 كنه.می

 دیگه!زنيمش انقدم غصه نخور. مياد می -
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 خنده...خندم و میمی

 من به فرداهام و اون به دیروزهاش...

 هامون...به غم

 

گردونم و سمت نيمروی كنجدی رو توی بشقاب برمی

مون تراس، جایی كه ميز رو برای ضيافت دونفره

گل  چيدیم ميرم. نعيما با دقت مشغول مرتب كردن

توی گلدون وسط ميزه. دلم برای طبع لطيف و روح 

شرنگش غنج ميره و قبل از نشستن بوسه محكمی خو

كنه و با دیدن زنم. با محبت نگاهم میروی سرش می

 زنه.هاش برق مینيمرو توی دستم چشم

 سوزن.بيا رازت رو بگو كه چطور كنجدهات نمی -
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 ندازم.با بدجنسی ابرو باال می

 خودمه...فكرشم نكن لو بدمش.رسپی  -

 رو لو ميدی؟ هاتتو مگه راز این ركورد زدن

 

هنوز هم بعد از گذشت این چند ماه، هر بار با هر قطعه 

شكفه و هر موفقيت مثل همون بار اول گل از گلش می

و شاید عشق همينه...همين كه هر بار شبيه بار اول 

 باشه.

واسم نورا من چيكار كردم كه خدا درنا رو  -

 فرستاد؟! خيلی مدیونشم!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 چهار_و_پنجاه_و_دویست#

 

 

جوابی برای این سوال مشتركمون ندارم و اون متتظر 

كنه مونه و با آب و تاب از كار جدیدش تعریف مینمی

 پرسه:تا اینكه ساكت ميشه و در عوض می

هامون توی دیدم چطور وقتی اومدی عين بچگی -

 مامان گم شدی. خيلی نگران دكتری؟ بغل

 

كنم باید و با خودم فكر می گيرمگوشه لبم رو گاز می

 خوددارتر باشم.

نه...فقط دلتنگم....این هم زیاد طول  -

 گرده.كشه...برمینمی
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بينه و با مالحظه هام میمثل هميشه ته دلم رو از چشم

 ميگه:

كنی با انكار چيزی حل ميشه یا اگه فكر می -

تر ميشه باشه...اما اگه خواستی حرف بزنی تراح

ن هم چيزی نميگم با اینكه اون من هستم. به مانا

 بهتر از خودت از حالت با خبره.

 

با قدردانی دستش رو فشار ميدم و برای عوض كردن 

چرخه تا یه بحث همونطور كه نگاهم روی ميز می

 انتخاب نهایی برای شروع داشته باشم ميگم:

ای ت آزمایشگاه، نيال حاال چه عجلهمامان كه رف -

 مون خب!موند باهاداشت بره؟! می
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گيره ای برای خودش میهمونطور كه با اشتها لقمه

 ميگه:

 ولش كن اون اوضاع اعصابش رو به راه نيست. -

 

مونه و استكان چای توی دستم بين زمين و هوا می

 پرسم:می

 چی شده؟! -

 

 كنه.میميلی شروع به تعریف كردن با بی

اون هفته مقاله نيال كه حسابی سر و صدا كردا...یه  -

شد كه دعوتش كردن چندتا سمينار. خبر این جور 

اش با مهرداد سمينارها اومد و سریع رابطه

 شكراب شد!
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 زنم.شوكه به دهنش زل می

 آخه چرا؟! -

 

 ندازه.اش رو باال میشونه

شناسی درست و حسابی حرف نيال رو كه می -

مخصوصا وقتی یه چيزی اونطور كه  زنه،نمی

ه من فهميدم شد خواد پيش نره. اما اونجور كمی

 انگار خواهر مهرداد خوشش نيومده.

 

 گردونم.كالفه استكان رو روی نعلبكی برمی

نعيما درست تعریف كن یعنی چی كه ماری  -

 خوشش نيومده؟ از چی خوشش نيومده؟
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 ای دستم ميده و ميگه:لقمه

دونی من حال و حوصله ندارم بشينم نورا تو كه می -

دونم ط همينقد میگوش بدم ببينم كی به كيه. فق

كه خبر این سمينار اومد نيال با ذوق رفت پيش 

مهرداد بهش خبر بده اما وقتی برگشت شبيه 

 خورده بود.لشكر شكست

هاش با مامان بعدا همينطوری از البه الی حرف

برسه به فهميدم كه ماری خانم گفته این پاش 

ذاره تر واسه خانواده ما كالس میهای بزرگمحفل

كنه. تهش هم گفته نيال داره مهرداد و گم میخودش ر

كردن. از دوونه وگرنه تا االن باید ازدواج میرو سر می

 ها.همينجور حرف
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 متعجب و گنگ ميگم:

 ها چيه!آخه این حرف -

 

 ندازه.متفكر سرش رو تكون ميده و شونه باال می

كنم همه چی خيلی من هم هرجور فكر می -

حسادت به مشامم ربطه...تهش هم فقط بوی بی

 خوره.می

 

شينه و با سكوتم معنی گوشه لبم مییه تكخند بی

 پرسم:كنم و در عوض میباهاش موافقت می

 مامان چی گفت؟ -

 

 خودش رو با كالفگی به طرفين تكون ميده.
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نپرس!!! مامان یه جور بهش برخورد كه كال رفت  -

سر خونه اول و یادش اومد مهرداد چندسال 

بوده. االن دیگه از دست نيال  خواستگار شایلی

شكاره كه چطور خودش رو مضحكه كرده كه 

ها تهش اینجور طلبكار باشن و اصال یه جوری این

حرف رو بپيچونن انگار اونی كه مایل به رسمی 

 ون نيست نيالست نه مهرداد. شدن رابطش

 

 با ناراحتی به صندلی تكيه ميدم.

 االن مهرداد و نيال بهم زدن؟ -

 

 جواب ميده: با تاسف
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نه...اما توی كشمكشن. از دل و فكر مهرداد كه  -

خبر ندارم اما از حال نيال معلومه كه دلش گير 

 كرده.

 

 با حرص و زیر لب ميگم:

بشينه با  طفلک انقد زحمت كشيد، حاال كه باید -

 نتيجه كارش عشق كنه اینجور كوفتش كردن!

 

رفته نعيما هم حاال انگار دلش از حال خواهر بزرگمون گ

 كه ميگه:

این دل چيه یه تنه ساز كوك چند ساله آدميزاد رو  -

 كنه!زنه ناكوك میمی
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ایمون رو صدای زنگ گوشيم سكوت چند ثانيه

جب شكنه. با دیدن شماره مينا روی صفحه متعمی

 جواب ميدم:

 الو؟! -

 

از نفس نفس زدنش پيداست مشغول باال رفتن از 

دليلی پيدا  هاست اما برای لرزش خفيف صداشپله

 كنم.نمی

 سالم نوراجان. خواب كه نبودی؟ -

 

زنم و این زن هميشه سوپراستار لبخند می

 موردعالقمه...

 سالم ميناجون. نه! دیگه نزدیک ظهره. -
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عزیزم. امروز شما ميای آموزشگاه خب خداروشكر  -

 درسته؟

 

 

 بله. دو ساعت آخر كالس دارم. -

 

 با مكث ميگه:

پيش اومده االن رفت. سيامک یه كار فوری براش  -

دونی كه خيلی در جریان كارها من هستم اما می

نيستم. ميشه لطف كنی و از یكی دو ساعت دیگه 

 بيای؟
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 شرمنده از این حجم تواضعش ميگم:

 رفيه! حتما ميام!این چه ح -

 فقط...مشكلی كه پيش نيومده؟

 

كنم اش رو حس میبه وضوح عصبی بودن طنين خنده

خودش مسلط ميشه و با خونسردی  اما خيلی سریع به

 ميگه:

برنامه كم بینه عزیزم. همين پروژه جدیده یه -

 شده. پس منتظرت باشم؟

 

 با احترام جواب ميدم:

 رسونم.بله من خودم رو می -
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 بينمت.ن عزیزم. میممنو -

 

 

 كنم.تماس قطع ميشه و به نعيما نگاه می

خواستم بهت نهار بدم. اما باشه امروز می ◼

 طلبت.

 

 شنونده مكالمه بوده كه با خنده ميگه:

گرده سيامک خسته ما چه از وقتی با ستارگان می -

 ماركوپولو شده! هر وقت یه جاست.

 

 لنگه...چيزی میدونم یه جایی یه زنم اما میلبخند می
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_پنجاه_و_دویست#

 

همه سر  آموزشگاه امروز نسبتا خلوته و االن كه

پيچه كالسن، تنها صدایی كه توی قسمت كافه می

های هایيه كه من توی دو تا ليوانصدای تكه یخ

كنم و صدای نحس اپراتوری كه از روبروم سرازیر می

رس نبودن مخاطبم ميگه و تنها جنب و جوشی در دست

كه دیده ميشه تكاپوی چندتا كفتر روی لبه تراس و 

 است. پشت پنجره

كنم یه دیگ در حال انفجار گرمه و حس می سرم مثل

هر لحظه ممكنه از پا بيفتم. اما باید خودم رو حفظ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنم...دیار گفت باید برم خونه رو حاضر كنم تا حميد 

 برگرده...

 منتظر حميدم و خونه هم منتظر من... من

گردم خونه تا اون هم برگرده افتم و برمیاز پا نمی

 پيشم...

تميزی راه پله فارغ شده با دیدنم صادق كه تازه از 

 ميگه:

خانم شما چرا! دندون سر جيگر ميذاشتی خودم  -

 كردم.اومدم درست میمی

 

 ریزم.ها میبا لبخند شربت رو توی ليوان

 صادق این چه حرفيه! نه آقا -
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 گيرم.ها رو سمتش میبعد یكی از ليوان

 خدا قوت. -

 

 خوره و با خجالت قدمی عقب ميره.جا می

 خانم ممنون...نوش جان.نه  -

 

 گيرم.ليوان رو با اصرار بيشتری سمتش می

 كم خنک شی.ای. بخور یهتعارف نكن خيلی خسته -

 

گيره و یه میحدی ليوان رو از دستم با قدردانی بی

جرعه به دو جرعه نرسيده عطش و تشنگيش از 

 افته.شرمش جلو می
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ا لبخندی كه از تماشا كردنش رو لبم جا خوش كرده ب

نگاه كردن دوباره به مينا كه ساكن و ساكت توی 

تراس نشسته خشک ميشه و خطاب به صادق 

 پرسم:می

 یهو چی شد آقا سيامک رفت؟ -

 

از پریدن شربت توی  چند تا سرفه كوتاه كه ناشی

گلوشه جواب اولم ميشه. ليوان رو پایين مياره و حاال با 

 ه.كنیه احساس گناه و شبيه یه رشوه بهش نگاه می

 دونم نورا خانم.نمی -

 

 كنم.مشكوك نگاهش می
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اگه رفت سر كار مشتركش با ميناخانم، چرا خود  -

 ميناخانم نرفت؟

 

 كنه.قرار سر جاش این پا و اون پا میبی

 دونم.من نمی -

 

 خوای جواب سوالم رو بدی؟!چرا نمی -

 

 

 چيزه...خيلی یهویی رفت. -

 

زنم همونطور كه زیر نظرش دارم به كانتر تكيه می

 وار، اما جوری كه بشنوه ميگم:زمزمه
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گرده باید خارج شهر باشه حاال حاالها برنمی -

 برنامه بچينم واسه آموزشگاه.

 

كشه و بعد انگار لباسش میدليل دستی به ربط و بیبی

كه بخواد برای حالجی حرفش زمان بخره ليوان رو سر 

 كشه.می

مت نگران نباش نوراخانم...ایشاال به خير و سال -

 گردن.برمی

 

 زنه.دلم آشوب ميشه و صورتم لبخند نقش می

 گردن؟!كيا برمی -
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جوری كلمات رو گم كرده كه نگرانم هر لحظه پس 

 بيفته.

 كيا؟...مگه كيه...چيه..یعنی چند نفرن؟ -

 

 كنم.اختيار با دلواپسی وراندازش میبی

گردن. خوبی آقا صادق؟! جمع بستی گفتی برمی -

 جز سيامک كيه؟منم گفتم منظورت 

 

از كنارم رد ميشه و خودش رو توی آشپزخونه گم 

 كنه.می

نه...من حسب احترام اونجوری گفتم. همون  -

 م بود.سيامک خان فقط منظور
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كنم، ليوان شربت بعدی رو توی نفسم رو كالفه آزاد می

 ذارم و سمت تراس ميرم.زیردستی می

رو مينا انقدر غرق فكره كه نه صدای باز شدن در 

شنوه و نه صدای بسته شدنش و وقتی پایی كه می

روی اون یكی پا انداخته رو اینجور یک روند و بدون 

تونم حدس بزنم یوقفه با حالت عصبی تكون ميده م

 افكارش چندان خوشایند نيستن.

وقتی زیردستی و ليوان شربت رو روی ميز و كنار 

كه  استپره و تازه این لحظهذارم از جا میدستش می

 متوجه حضورم ميشه.

 سر و صدا اومدی!چقدر بی -

 

 شينم.با لبخند زوركی و نگرانی روبروش می

 شما خيلی فكرتون مشغوله. -
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دزده و با لبخند سرش رو به طرفين م مینگاهش رو از

 تكون ميده.

 هاش دیگه.كاره و مشغله -

 

كنن زل بزنم و هایی كه ازم فرار میخوام توی چشممی

سيامک كجاست؟ چرا رفته؟ چرا انقدر از مصمم بپرسم 

ای؟ چرا انگار من شدم جن و یه هم پاشيده و دستپاچه

 م اهلل...جواب درست و حسابی از زبون شماها شده بس

 گيرم...دونم جوابی نمیپرسم چون میاما نمی

از كوبيدن آب توی هاون تنها چيزی كه نصيب آدم 

 ميشه دست درده...
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كنم و و با نفس عميقم خفه میهام رها و سوالحرف

 آروم از جا بلند ميشم.

باز هم ممنون بابت این چند ساعت كه تا برسم  -

 حواستون به كارها بود.

 

 كنم...فقط نوراجان!خواهش می -

 

 

لبخند صميميش این بار با چنان نگاه پر از ترحمی روم 

 زنه.مونه كه یه لحظه كل تنم یخ میثابت می

یه جاهایی حتی از سعيد هم فقط این رو بدون تو  -

برای سيامک عزیزتری! هميشه خير و صالحت رو 

 خواسته.
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د تا از مغزم دوباره فتوای نشستن ميده اما ورود چن

هنرجوها كه تازه كالسشون تموم شده و حاال با دیدن 

شناسن فضا رو به بازیگر محبوبشون سر از پا نمی

نم كشونه كه اصال االن تحملش در تواشلوغی می

 نيست.

بدون حرف سری برای مينا تكون ميدم و دوباره وارد 

آموزشگاه ميشم. سمت دفتر ميرم و با دیدن ميز كه 

كشم. در تر باشه پوفی میهنم هم شلوغشاید حتی از ذ

بندم تا با سكوت بيشتری بتونم روی دفتر رو می

صندلی بشينم سرم رو تكيه بدم و به سقف زل بزنم و 

 ..هيچ كاری نكنم.

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شش_و_پنجاه_و_دویست#

 

 سرم پره از فكر و خيال و تنم خالی از توان...

سرگردون روی یه چاله  شدم شبيه قایق كاغذی

چرخم تا برم، انقدر دور خودم میآب...راه به جایی نمی

 آب ذره ذره پيكرم رو به یغما ببره...

نگ كابوس و نقش و نگار كم كم رسقف سفيد و بی

گيره و توی سرم صدای مصيبت همهمه به خودش می

 پيچه...می

 حميدم كجاست...

گی اسير های بچدونم آخرش مثل كالغ ته قصهمی

 ناكجاآباد ميشم...
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ام خط كشم و سرمای حلقهدستم رو روی صورتم می

ام اختيار و پياپی چند بار حلقهندازه روی التهابم. بیمی

ه آخرم كش مياد...مثل اشک حریصی بوسم. بوسرو می

هام سرك كشيده و روی صورتم راه كه از الی پلک

زنم و میكنم، گوشيم رو چنگ گرفته. چشمم رو باز می

كنم اما باز هم برای بار هزارم اسمش رو نوازش می

مشترك مورد نظر من...نيست...اصال نيست...این بار 

شنوم، انگار البالی صدای اپراتور یه پوزخند پليد می

خواد بگه حميد یه وهم بوده و من یه توهمی دیوونه می

كنم...مستاصل و آشفته كه توی دلم باهاش زندگی می

بلند ميشم و و با حرص و با ضربات آروم گوشی از جا 

خبری، خستگی، كوبم. خشم، بیرو روی ميز می

كشن و دلتنگی...هركدوم یه حور توی وجودم شيهه می

تر روی ميز بكوبم كه آخر رو محكم خوام ضبهمی

خوره و عطر ساحل توی بينيم چشمم به كيفم گره می
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توی كيفم دریا پيچه...الاقل بين این همه ندونستن می

رو دارم...شاید اگه شهامت خرج كنم و اون صفحه 

 دوم رو بخونم بفهمم دریا چطور به آسمون رسيد...

 

 

رها رو صدای ساز و دهل و آواز امشب همه دیوا

 شكافه تا روی سرم خراب شه.می

امشب كه هدایت اومد پشت در و گفت فقط با اسم 

سرم رو توی شهر تونم از فردا شب اونه كه دوباره می

دونه اتفاقا باال بگيرم توی دلم خندیدم بهش كه نمی

من قراره بانی شم سر همشون پایين بيفته تا آخر 

 عمر...

افتی كه اونقدر جوشيد تا ازش من كه نه...بابا...بابا و كث

 سر رفت و گرفتارم كرد...
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دونم فردا شب خود بابا نفر اول با تيغ باالی سرمه می

ت قبل هر چی زبونم رو نشونه بگيره مبادا از و بعيد نيس

 ها دم بزنم...نگفتنی

توی دلم خندیدم اما توی آینه گریه كردم از این ظلم 

 كرده...سرنوشت كه چند نفر رو اسير خودش 

یه سمت افسانه و آرزوهاش كه حاال همه دفن شدن 

بين حصارهای این شهر و خونه، یه سمت من و خونی 

م بریزه و بشه سرخابم، یه سمت هم كه قراره فردا از

دونم بعد این چی قراره به دیار طفلک من كه نمی

 سرش بياد...

یعنی قراره دوباره انگ دیوونگی و ناقص بودن بزنن 

اره بدتر از من پيشونيش داغ مهر جهل بهش؟ قر

بشه؟ باز قراره بروننش از همه جا؟! آخ جوجه سياه 

 من!
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ذاره داداشم حروم میاما نه...افسانه هست...اون ن

شه...شاید اصال یه روزی بتونن برن تهران پيش 

 روزبه!

هق هقم بند نمياد. دیار جلوی سنتور كه شاید دو برابر 

ه نشسته بود و جوری تن الغرش وزن داشته باش

باهاش مشغول بود كه انگار هيچی جز خودشون دوتا 

توی این دنيا نيست! هدیه روزبه به من عشق بود و 

زمان هم فهميد داداشم استعداد موسيقی داره. هم

خودش سنتورش رو داد به دیار و اون یه سال، قبل 

اینكه همه بفهمن ما دو تا سر و سری داریم و جدا 

تونه حرف یاد داد چطور اگه از زبون نمی بيفتيم بهش

 هاش آواز بخونه...بزنه با دست

ها كه درگير افسانه و روزبه بهم گفتن این وقت

سنتوره، شاید هيچی از دور و برش نفهمه اما وقتی 
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های یهویی سرش رو سمتم چرخوند و توی چشم

قرمزم زل زد شک نكردم به قول یوما روح ما توی یه 

 است...شيشه

های درشت و نافذش كمتر حس و حالی به چشم

گيرن اما حاال كه صورتم رو بين خودشون می

شمرد دیدم كه هام رو هاش گرفت و اشکدست

 نگرانه...دیدم كه ترسيده...

و دلم غش  "یایا"هيچ حرف نزد...فقط یه كلمه گفت 

كرد از صدای خش دارش. توی آغوشم فشارش دادم 

ذاره با هم یكی بشيم...یكی و به خدا التماس كردم ب

بشيم و دوریش رو نبينم...اما یادم اومد من دیگه 

 بينم...هيچوقت نمی

 ن موقع تموم شده...یایا فردا شب ای
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دریا قراره كویر شه...قراره ترك بخوره و هزار تكه 

 شه...

دیار سرش رو روی پام گذاشته بود و خوابش برده بود 

 شمردم...هاش رو میو نفس

ن رو دوست دارم...شمردن حركت دست روزبه شمرد

برای باال زدن اون چند تار موی سرتق كه هر بار روی 

هاش ختن...شمردن پلک زدننداپيشونيش سایه می

دوخت...شمردن هر وقت كه نگاهش رو به غروب می

همه اون قرارهای یواشكيمون توی كوچه پس 

 های اسكله...كوچه

 لم كه رفتی...روزبه...روز و شب من...خوشحا

هر لحظه فكر فردا شب وحشت ميشه توی تنم و 

 خوشحالم كه رفتی...
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واب به چشمم شب اولی كه از فكر دیدنش و بودنش خ

كردم هيچ به اومد و خدا رو بابت اومدنش شكر مینمی

 رسيد یه شب بابت رفتنش شكر كنم...ام نمیمخيله

 ارزید...ام...میاما راضی

 دل عشقه و دل من سربلنده... به قول خودش رسالت

آخرین دوست به جا مونده از این شهر با ساكت شدن 

قمون گذاشت. سر و صداهای جشن و سرور پا به اتا

افسانه زندگی ما كه حاال طلسم این طایفه گرفتارش 

 كرده.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_پنجاه_و_دویست#
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زنن و هر روز ای كه الی موهاش برق میتارهای نقره

توی این یک سال بيشتر و بيشتر شدن هميشه 

ی ما ماهی كنه. بابا از آب گل آلود شدهام میشرمنده

خواست رو گرفت و گرفتار تُنگ تَنگِ زندگی كه می

 لجن خودش كرد...

 آبرو و آبروداری و رسوایی...

 ها رو...فهمم معنی اینمن دیگه نمی

محض رضایت ها هميشه توی گوشم خوندن این

خدان...اما كجای اسيری افسانه برای خریدن جون 

برادرش كه جرمش فقط عاشقيت بوده رضای 

كردم همه چيزهایی كه یادم دادن خداست؟ من گم 

رو...باید برم و از خود خدا بپرسم...شاید اون جوابی 

 داشت برام...
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واقعا رسوایی چيه؟! خاطرخواهی دو تا جوون مثل من و 

های دختری كه شكوندن لبخند روی لبروزبه؟ یا خ

هاش جا گذاشت و عروس آرزوهاش رو البالی كتاب

 ن؟اسير این خونه شد؟ یا كشتن م

كنه بهم امشب برای بار اول اشكش رو دیدم. فكر می

مدیونه. چون به روزبه دروغ گفتم كه خودم خانوادمو 

كنم و ميرم تهران پيشش و بدون اینكه راضی می

ته باشه فراریش دادم حاال بهم خودش خبر داش

مدیونن! انگار یادش رفته اون كه مدیونه منم! من كه 

خورد، پس ام بهم گره میدیر یا زود شب قتل و حجله

خوشابحالم كه قبلش فهميدن این دل سریدن كه توی 

 ها ازش ميگن چيه...قصه

قسمش دادم حاال كه خيالش اینه من برادرش رو 

رم رو نجات بده و هميشه نجات دادم اون هم دیا
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تاشونه پيشش بمونه. گفتم دلم هميشه پيش هر سه

 خير نشه... اما روحم سرگردون دیاره اگه عاقبتش به

 افسانه قول داد و من آروم گرفتم...

 تونم برم...دیگه می

دنيا هنوز خيلی بهم بدهكاره...اما همونقد كه بدهكاره 

 بدحساب هم هست!

 ای حساب و كتاب پس گرفتن.من دیگه وقتی ندارم بر

ها كه قراره نفسم رو شرمندگيش بمونه پای همون

 كفنم كنن. ام روببرن و ملحفه سفيد مونده حجله

 

هام كنم و سرم رو بين دستبرگه رو روی ميز رها می

 فشار ميدم.
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حجم اطالعاتی كه از چيدن از پازل جسته و گریخته 

قی كه افتاده از وارد مغزم شده از یه طرف، و تلخی اتفا

 سمت دیگه روحم رو هزار پاره كرده!

 یه پدر منفور، یه عشق بی سرانجام و قتل ناموسی...

 ی؟!یعنی چ

 ها رو گم كردم!حاال من هم مثل دریا معنی واژه

نامتعادل و گيج از جا بلند ميشم. انگار خيلی زودتر از 

كردم احتياج دارم با دیار حرف چيزی كه فكرش رو می

 و بپرسم و بدونم. بزنم

اما با اولين قدم یه لحظه تعادلم رو از دست ميدم و 

متوجه ميشم  دستم روی كيبور سيستم فرود مياد. تازه

تمام این مدت سيستم روی حالت استندبای بوده، اما 

ترینه تا وقتی كه توی یه اهميتاین قضيه فعال بی

گرفتم دوباره  لحظه نگاهی كه از صفحه روشن شده
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گرده و معادله چند مجهولی بعدی مطرح ش برمیبه

 ميشه...

صفحه مرورگر روی سایت یه شركت حمل و نقله و 

 وی اولين بليت به مقصد استانبول...اسم سيامک ر

چرا سيامک باید اینطور فوری بره استانبول و مينا به 

 هر نحوی این قضيه رو از من پنهان كنه؟!

ر تاریخ بليت رو های ریز شده و دقت چند بابا چشم

مرور ميكنم تا مطمئن شم حتما مربوط به امروزه و 

ا آتيش زنه...امهمزمان توی ذهنم چيزی جرقه كه نمی

زنه آخرین مقصد حميد قبل از گيره و فریاد میمی

 برگشتن به ایران استانبول بوده...

كنه بدون درنگ بيشتر از مينا توضيح حسی وادارم می

ستگيره در دفتر نخورده كه از بخوام اما دستم به د
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سمت بيرون باز ميشه و دیار هراسون خودش رو داخل 

 ندازه.اتاق می

ایسته و بدون اینكه حتی منتظر ام میسينهسينه به 

 زنه:هاش باشه لب میمنظم شدن نفس

 باید یه چی بهت بگم... -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_پنجاه_و_دویست#

 

گيرم و همونطور كه هاش رو میی شونهبا نگران

 مونم.قرارش خيره میهای بیتكونش ميدم توی چشم
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 دیار؟ -

 

پيچه و قبل از ن كسی توی راه پله میصدای دوید

بينم كه وارد اینكه دیار حرفی بزنه غالمرضا رو می

 كنه.پاگرد ميشه و با آشفتگی از همون جا به ما نگاه می

كشم و صدام دیار گردن می برای بهتر دیدنش از كنار

 لرزه.اختيار میبی

 آقا غالمرضا؟! چرا... -

 

خودش رو جمع و جور اما سوالم كامل نشده كه دیار 

 گرده.كنه و به پشت سر برمیمی

 حاجی من خودم بهش ميگم. -
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خوام دونم میچرخم و نمیچند بار سرم رو بينشون می

خواد می مانع افتادنم بشم یا تنها كسی كه این روزها

باالخره چيزی بهم بگه رو نگه دارم و از دست ندم كه 

 زنم.تيشرت دیار رو چنگ می

 بگی؟!چی رو بهم  -

 

تابی مونه و من با بینگاهش روی مشتم ثابت می

 بيشتری تكونش ميدم.

 ها...كنیدیار!!! با توام!! جون به سرم می -

 

نگاهش رو ساده اما مصمم به دستم دوخته، آروم 

زمان كه دونه به ذاره و همو روی دستم میدستش ر

 كنه ميگه:هام رو باز میدونه گره انگشت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شده كه خيلی مهم نيستا، منتها باید ببين یه چی  -

یه سر بریم خونتون یه چيزهایی برداریم بری یه 

 جایی...

 

ایسته و غالمرضا نگران توی چهارچوب در می

د فهمم قصد داره اگه دیار اونطور كه بایمی

توضيحاتش رو كامل نكرد وارد عمل شه. باید از حال 

فكر  های دیار هزار و یکغالمرضا و این داغی دست

ناجور به سرم بزنه...اما من توی حال گنگی شبيه 

 زنم...های تلویزیون مدفونم و آروم آروم یخ میبرفک

كنه و باالخره نگاه منتظر و مفلوكم دیار رو شرمنده می

 رسونه.لی رو میبه سختی خبر اص

سيامک خان رفته پی دكی، پيغوم فرستاده تو هم  -

 بری اونجا.
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این چند روز ته دلم نفس  نورای محبوس و منتظر

كشه. یه لبخند كوتاه اما عميق روی لبم راحتی می

شينه و كم كم تبدیل به خنده طوالنی ميشه تا جایی می

 ذارم. دیاركه خم ميشم و دستم رو روی زانوهام می

 گيره.ام رو میمردد شونه

 نور!! -

 

كنم و همونطور كه با هدایتش دوباره كمرم رو صاف می

ام با هم مخلوط شدن مشت آرومی و خنده حاال بغض

 زنم.اش میبه شونه

 شماها من رو كشتيد! -
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 پرسم:كنم و میبا كامپيوتر اشاره می

واسه همين سيامک هم رفته تركيه دیگه؟! آخه  -

 ازم قایم كرده بودید! این چی بود كه

 

كنن و غالمرضا غالمرضا و دیار نگاهی رد و بدل می

 قدمی عقب ميره.

 ليوان آب ميارم. من یه -

 

تعادل شاید از اعصابم كوچ كرده كه لبخندم جاش رو 

 به اخم ميده و رو به دیار ميگم:

 كنيد...بازم دارید یه چيزی رو قایم می -
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با گرفتن دستم من رو خوام از دفتر بيرون برم كه و می

 بنده.كشه و در رو میعقب می

قد زنم منعكم وایسا منِ چس الل زری كه مید یه -

 شه.

 

 كنم.با كالفگی بازم رو از دستش آزاد می

 خب بگو دیگه! -

 

 كنه:با استيصال زمزمه می

 چپ نكنی یهو! -

 

ذارم و ملتسمانه دستم رو روی دستگيره در می

 كنم.تهدیدش می
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 پرسما!از بقيه مینگی ميرم  -

 

هوا هوای كشه و بیكف دستش رو روی سرش می

 گيره.هام رو میریه

 تصادف كرده بيمارستانه.حميد  -

 

خوام لرزونه اما نمیچهار كلمه چهار ستون بدنم رو می

مونم به دیوار سفيد، چند تا مشت آوار شم. خيره می

كشم. كوبم و چند تا نفس عميق میام میوسط سينه

 ميره و كاش جای اون بودم!چكه و میم میاشك

الی دیار با دستپاچگی كل محتویات كيفم رو روی ميز خ

وجوش سمتم مياد، كنه و بعد با ناكام موندن جستمی

نشونه و شروع به ماساژ دادن من رو روی مبل می

 كنه.پشتم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ميریا!!چرا اسپریت همراهت نيست. می -

 

ه ميشه رو صرف جمله هر ذره اكسيژنی كه بهم بخشيد

 كنم.سازی می

 چه...چه تصادفی؟ -

 

بار از مكث دروغ گفتن براش سخته و من این رو هر 

طوالنی و خاصش همراه با باز و بسته شدن بی صدای 

 فهمم.هاش میلب

ها...مرد گنده خودش رو لوس از این تصادف الكی -

 كرده البد.
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ا سعی غالمرضا و مينا هم حاال وارد اتاق ميشن و مين

داره متقاعدم كنه آبی كه توی دستشه رو بخورم. 

ن كه قلبم در هام انگار توی خودشون مچاله شددنده

 حال انفجاره!

ی صادق كنم به پسر بچهبلند ميشم و دل خوش می

هام رو دو طرف صورتش های دیار. دستچشم

 پرسم:ذارم و میمی

ز ایه كه حداقل دو روزه ادیار این چه تصادف الكی -

حميد هيچ خبری نيس؟ اگه حالش خوبه چرا 

پيداش نيس؟! چرا سيامک اول اینجور یواشكی 

 بعد گفته من هم برم؟!رفته 

 

بينم اما قبل از هاش رو میی چشمترك خوردن تيله

هام رو پس اینكه شاهد متالشی شدنشون باشم دست
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گيره و آروم زمزمه زنه، سرم رو توی آغوش میمی

 كنه.می

 گذره.يست. میهيچی ن -

 

شنوم كه محكم و مصمم خطاب به غالمرضا بعد می

 ميگه:

 فرستمش. من هم ميرم باهاش.نمیحاجی تنها  -

 

تنهایی واقعيته، اما من گاهی با این رفيق توی رویا 

 زنم...قدم می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 نه_و_پنجاه_و_دویست#

 

هام چنبره زده كه نور اشک جوری روی چشم

رحم و تيز از های آسمون هم شبيه چند تا خط بیتارهس

رحمه...از شدن...امشب همه چيز بیالبالی هم رد 

سخت گير اومدن بليت كه نهایتا با پيگيری غالمرضا 

ميسر شد تا سخت گذشتن زمان و حاال هم آسمون و 

 ها...ستاره

تونه انقدر های حميد نمیاما قلبم باور داره شب چشم

 شه.رحم بابی

با دیار و غالمرضا منتظر زمان رد شدن از گيتيم و 

د توی تک تک حركات غالمرضا حتی اضطراب مشهو

توجه دیار كه تمام مدت غرق فكر و توی خودشه رو 

ذاره و اش میكنه كه دستش رو روی شونههم جلب می
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خواد محض تسلی چيزی بگه كه منصرف انگار می

 ازه.ندميشه و با نااميدی دستش رو می

باالخره بلندگوهای فرودگاه دلشون به حال دل 

سوزه و پروازمون رو اعالم می هزارتيكه شده من

كنم و ای با غالمرضا میكنن. خداحافظی عجوالنهمی

كنم كه حرف زودتر از دیار شروع به حركت می

 كنه.غالمرضا به دیار توجهم رو جلب می

آواره آدرس خونه رو گم و گور نكنيد مملكت غریب  -

 شيد!

 

جواب دیار توی هياهوی جمعيت گم ميشه و چند لحظه 

 پرسم:ریم میكه قدم به قدم همدیگه جلو میبعد 

ای رو غالمرضا گفت گم نكنی؟ آدرس چه خونه -

 مگه بيمارستان نيستن؟
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شنوه و در عوض تمام مدت در انگار صدام رو نمی

حالی كه سعی داره خودش رو حفظ كنه به زمين زل 

و جلو ميره. پياپی آب دهنش رو قورت ميده و هر  زده

هاش رو چند لحظه محكم بهم لکچند لحظه یک بار پ

فشار ميده. مشخصه این غلغله نقطه ضعف و وضعيت 

ترش خاصش رو هدف گرفته و لحظه به لحظه ضعيف

كنم و همونطور های خودم رو فراموش میكنه. غممی

م با با دست دیگه گيركه با یه دستم زیر بازوش رو می

 كنم مدارك توی دستش رو تقبل كنم.هم سعی می

 ها رو.من این بده -

 

با تاخير متوجه حرفم ميشه و شرمگين، با صدای گرفته 

 كنه.و ضعيفی امتناع می
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 خواد...بيفت جلو.نمی -

 

گيرم و با دلسوزی اطمينان با اصرار مدارك رو می

 خاطر ميدم كه:

 ميشن.ها تموم االن سریع شلوغی -

 

كشه هاش سرك میآه نيمه نصفه و كمرنگی از بين لب

كم شرم نگاهش جاش رو به سپاسگذاری ميده و و كم 

با قدردانی چند بار روی دستم كه دور بازوش حلقه 

كالم، شبيه عطر همون های بیزنه. این مكالمهشده می

ان...به چشم نمياد، بوی گوشه باغچهشاخه الجون شب

 خره.های سخت و طوالنی رو میاما آبروی شب

هامون اینكه گوشیشينيم اما قبل از سر جاهامون می

 پرسم:رو خاموش كنيم با دلهره می
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 با سيامک حرف زدی؟ نریم اونجا باز من رو بكارن! -

 

كنه و بعد حين سر كشيدن آب معدنی اخم كمرنگی می

از رفع تشنگی و پایين بردن قرصی كه خورده جواب 

 ميده.

 و تلفنی كه غالمرضا درآورده مطمئنه. آدرس -

 

 كنم.سوالم رو تكرار می

اون خونه كه گفت آدرسش رو گم نكنيم چيه؟ مگه  -

 نباید رفت بيمارستان؟

 

 كنه و با لحن شوخی ميگه:با حرص نگاهم می

 ها!گير دادی -
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دل نازك شدم كه فقط با دلخوری و توی سكوت 

دلَمه كه با كنم و اون استاد نخ كش نكردن نگاهش می

 ندامت توضيح ميده:

شه توی حياط خب بچه مغزت رو كار بنداز. نمي -

بيمارستان چادر بزنيم كه. باید خودمون هم یه 

 سقفی داشته باشيم.

 

 بغضم رو قورت ميدم.

 خوام همون بيمارستان پيش حميد بمونم.من می -

 

 كنه.چپ چپ نگاهم می
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 اونوقت من و سيامک بندانگشتی چيزی هستيم كه -

 خوایم؟ما رو بذاری جيبت؟! ما جا و مكان نمی

 

 به پشتی صندليم تكيه ميدم.سرم رو با شدت 

 اصال به نظر من هيچی با هيچی جور در نمياد. -

 

زنه و با شالم رو با نوازش از روی موهام كنار می

 مالحظه ميگه:

خوای  وگرنه امشب شب مهتابه طبيبت رو می -

 دیگه جز این هيچی نيست.

 

هام رو باز چرخونم و چشمرو سمتش می صورتم

 كنم.می
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صبح نشده ببينمش؟ من ببينمش ميشه دیگه تا  -

 خوب ميشم!

 

چند لحظه عميق و با یه نگاه سنگين از سكوت صورتم 

 گيره.كنه و آروم فاصله میرو رصد می

بينيش...خدات رو شكر كن با دیدنش شفا می -

به  گيری. اونی كه با دیدن اصل كاریش دردمی

 است.افته كالهش پس معركهجونش می

 

كشه بالش بينيش رو باال میبعد سریع در حالی كه 

 كنه و ادامه ميده.دور گردنی رو برام فيكس می
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هاتم نگه حاال هم تا یه چرت بزنی رسيدیم. اشک -

كم دلش رو ریش دار واسه دكيت بپاچ بيرون یه

كن، دیگه افتاده رو تخت مریضخونه دستم از 

 شمالی دادنش كوتاهه.گو

 

 خندم.با خستگی می

طرف كه م همون مكان بیریجدی جدی داریم می -

 خواستی گوشماليش بدیم.

 

 بنده.هاش رو میخنده و چشماون هم می

 طرف هم من طرف توام فنچول.توی مكان بی -

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شصت_و_دویست#

 

ون صدای پيام هامبالفاصله با روشن كردن گوشی

وقتی خوام سرك بكشم اما گوشی دیار بلند ميشه. نمی

تر ميشه دلم هم اینطور با خوندن هر خط اخمش عميق

قرار هام برای دیدن صفحه گوشيش بیمثل چشم

 ميشه.

ای برسم گوشی رو توی اما قبل از اینكه به نتيجه

كنه كه گردونه و با سر به من اشاره میجيبش برمی

 كت كنم.جلوتر حر

 پرسم:با خواهش می
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 بدیه؟ميشه اول بگی چی بود؟ خبر  -

 

كنه اما انقدر با خودش درگيره كه با دلسوزی نگاهم می

زبونش از كلمات مرخصی گرفتن و فقط سرش رو به 

نشونه منفی تكون ميده. بعد از اون  دست عرق 

ام رو توی دستش فشار ميده و من رو سمت كرده

 نه.كشوبيرون فرودگاه می

های جلوی در فرودگاه دستم رو از با دیدن تاكسی

 كنم و حين گشتن توی كيفم ميگم:تش جدا میدس

من لير آوردم اینجا لنگ پول نقد نباشيم...فقط  -

زبونشون رو خوب بلد نيستم. تو بلدی آدرس 

 بيمارستان رو بدی؟
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باز هم جوابی نميده و فقط چشمش دنبال كسی 

ه یه ماشين مشكی لوكس كشه كگرده. طولی نمیمی

مسن اتوكشيده و  كنه. رانندهجلوی پامون ترمز می

ای از از پشت فرمون پياده ميشه و عصا قورت داده

كنه با لهجه همزمان كه در عقب رو برامون باز می

 تركی اما مسلط به فارسی ميگه:

 خوش آمدید. بفرمایيد منتظرتون هستن. -

 

تصر تشكری دیار برای مرد سری تكون ميده و مخ

ایتم ذاره و هدكنه. بعد دستش رو پشت كمرم میمی

كنه تا سوار شم. برعكس من اصال جا نخورده و می

 تونم محتویات پيامش رو تا حدی حدس بزنم.حاال می

 شناسی؟دیار این آقا رو می -
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رقصه و باالخره دستی كه پشتم گذاشته به نوازش می

 شكنه.سكوتش رو می

 بشين نورجان. -

 

جی بابت شرایطی كه توش قرار گرفتيم و این مدل گي

كنه توان مقاومت بيشتر قشنگی كه صدام می جدید و

گيره و مطمئن ميشم برای رسيدن به جواب رو ازم می

 هام راهی جز سوار شدن ندارم...سوال

دیارم هم انگار باهام غریبه شده و من توی این غربت 

 دم...گربا این حال غریب پی آشناترینم می

ها رو توی ماشين برای كنترل لرزش زانوهام اون

هام رو بهم حكم بهم چسبوندم و مدام دستم

كنم. شهر های فراری شهر نگاه میپيچم و به چراغمی
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هنوز بيداره اما من انگار همه این مدت توی خواب قدم 

 زدم به اميد اینكه توی آغوش شب ابریم بيدار بشم.

شينه. نگاهم رو از ی دستم میدست دیار با دلگرمی رو

چرخونم. سمتش می گيرم و سرم روخيابون می

ترسم ورق بزنم و به نگاهش كتاب صد جلدیه و می

 ندازم.برگه آخر برسم پس سرم رو پایين می

نذرمون داره ادا ميشه. دوست دارم زودتر بریم  -

 ها رو وصل كنيم.اون كبوتر آهنی

 

 اون از پنجره به كشه و حاالدستش رو آروم عقب می

 كنه.ها نگاه میها و رد شدنگذشتن

 برمش.اگه خودت هم نبودی، خودم به نيتت می -
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خوام بپرسم چرا نباشم كنم و میبا هراس نگاهش می

بنده و سرش رو به هاش رو میاما اون زودتر چشم

 پشت تكيه ميده.

پره از دونستن و انگار باید تمرین كنه چشم ببنده روی 

چيزها... پرم از ندونستن و انگار باید تمرین كنم  خيلی

 تا چند ساعت دیگه بدونم و بفهمم و چشم ببندم...

 

كه حتی توی تاریكی  درهای یه ویالی مجلل چند طبقه

درخشه به رومون باز ميشن غير طبيعی فضاش هم می

 شينم.و صاف می

 اینجا كجاست؟ -

 

فگی رو به مونه و با كالجواب میمخاطبم بیسوال بی

 دیار ميگم:
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 دیار!! باید بریم بيمارستان! -

 

 سر جاش جا به جا ميشه.

 خوای حميد رو ببينی؟می -

 

 گيره.ام میاز حرص خنده

 این سوال داره؟! -

 

 سرش رو چند بار آروم تكون ميده.

 بينيش. كجا چطورش كاریت نباشه.پس می -

 

گذره و هر اتفاقی كه از موضوع ای كه میهر لحظه

كنه شبيه ناخن كشيدن روی تخته دورم میاصلی 
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خوام كل ای این بار از شدت خشم می سياهه و این

تخته سياه رو روی زمين بكوبم و خورد كنم كه با دیدن 

 سيامک همه چيز، از جمله ماشين متوقف ميشه.

 ها پایين مياد.از در ویال خارج شده و آروم از پله

ندازم و یبدون درنگ خودم رو از ماشين بيرون م

 ایستم.دوم و روبروش میسمتش می

 حميد كو؟سيامک!  -

 

اش رو هرچند انگشت شمار این حالت گرفتگی چهره

شناسم. هميشه وقتی موضوعی دیدم اما خوب می

 كنه اینطور ميشه.عميقا درگيرش می

 خوبی دختر گل؟  -
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گيرم تا از جيغی كه از خشم تا لبم رو بين دندونم می

اومده شونه خالی كنم. حالم رو هام پشت دندون

 ادامه ميده.فهمه و می

 بينی.بينيش...حميد رو میمی -

 

شنوم كشه و میها توی آغوش میو من رو بعد از مدت

 كه خطاب به راننده ميگه:

ابراهيم جان ماشين رو دیگه كامل خاموش كن سر  -

 و صدا نشه.

 

ها ارزونيم شده و خوام از آغوشی كه بعد از مدتمی

رم اما با قيمته لذت ببوباره یادم اومده چقدر گروند

این حرف، با تعجب به ابراهيم كه بالفاصله اطاعت 
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كنه و دیار كه با كمترین سر و صدای ممكن از می

 كنم.ماشين پياده ميشه و سمتمون مياد نگاه می

🌺🌺🌺: 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_شصت_و_دویست#

 

چند تا چراغ ویال كه جز  با دقت بيشتری فضای

ای نداره و انگار كوچيک دیواری منبع روشنایی دیگه

ها فقط محض پر كردن فضا هستن نگاه باقی چراغ

های خود ساختمون ویال كه از كنم. به پنجرهمی

زنم و آروم هاش هيچ نوری دیده نميشه زل میپنجره

 گيرم.از آغوش سيامک فاصله می
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و بگو چه داری دیگه ت سيامک، جون هر كی دوست -

 خبره؟!

 

 كنم.با ترس به اطراف نگاه می

 اینجا دیگه كجاست؟ -

 

رسه و بعد از سالم و احوالپرسی كوتاهی دیار به ما می

 با سيامک ميگه:

 حاال بریم تو اول، بعدش حرف بزنيم. -

 

 ام میسيامک هم با تایيد دیار دستش رو روی شونه

 ه.كشونها میذاره و من رو سمت پله
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كته...مثل سكوت یه شب برفی، قبل از همه جا سا

 بهمن...

 

شيم توی پذیرایی بزرگ و لوكس طبقه اول متوقف می

ریم. چند تا آباژور فقط در حد نياز بهمون و باالتر نمی

های های ضخيمی كه تمام پنجرهروشنایی ميدن و پرده

 بزرگ سالن رو پوشوندن از نور قهر كردن...

ای از تونه ذرهاینجا هم نمیو مرتب حتی فضای لوكس 

بهم ریختگيم رو سامان بده و فقط انقدر بهم اطمينان 

تونم صدام رو باالخره باال ببرم و خطاب به ميده كه می

ای خواد چند دقيقهسيامک كه به بهانه آوردن آب می

 بره بگم:

سيامک به جون نعيما اگه همين االن نگی چه خبره  -

 مونم.جا نمیمن یه ثانيه هم این
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 كنم:چرخه كه با تاكيد تكرار میسمتم می

 گفتم به جون نعيما! -

 

 كشه.شينه و پوف میدیار هم روی مبلی می

 سيامک خان بيا و بگو راحتش كن سر جدت! -

 

ندازه سيامک با ناچاری و استيصال سرش رو پایين می

كشه. بعد انگار باالخره و چند بار به صورتش دست می

باشه سرش رو به نشونه تایيد گرفته  تصميمش رو

تكون ميده، چند قدم سمتم مياد و دستش رو سمتم 

هایی ترین دستكنه. دستم رو به یكی از گرمدراز می

سپارم و اون سمت مبل كه توی عمرم شناختم می
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شينيم. با نهایت محبت و كنه و كنار هم میهدایتم می

با رونه و گذصميميت جز به جز صورتم رو از نظر می

هام باهاش برام داستان همون لحنی كه توی بچگی

 كنه.گفت شروع میمی

ببين نورا...دختر خوب...دختر قشنگم...توی این  -

دنيا هر شروعی یه پایانی داره، هر پایانی هم قطعا 

دليل اتفاق است. هيچی بیشروع چيز دیگه

بينيم، همه افته، ما هيچكس رو تصادفی نمینمی

ای رو با خودش یدك ه، یه تجربهعنی دارچيز یه م

ای داره. حاال اینكه ما خيلی كشه و یه نتيجهمی

ها این نتيجه رو دوست نداریم یا اون معنی وقت

كنيم همه چيز بيهوده و كنيم و فكر میرو درك نمی

است. فقط محض آزار دیدن بوده یه بحث دیگه

فته خوام بگم زندگی،  هر اتفاقی هم كه توش بيمی

م ارزش ادامه دادن داره. هر كس حتی اگه یه باز
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بار و یه لحظه باعث لبخندمون شده باشه، یعنی تا 

ابد توی دنيامون جریان داره حتی اگه خودش 

 نباشه...

 

كشم و حرفش رو قطع دستم رو از دستش بيرون می

 كنم.می

سيامک؟! من هيچوقت توی بچگی با الالیی و  -

ره. قصه نگو، واسم بم نمیقصه خوابم نبرد، االن ه

خبریم و نبودنش مقدمه نچين...این چند روز بی

اندازه صد تا كتاب مقدمه شد برام. برو سر اصل 

 مطلب.
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پيچه همه از ای كه توی حياط میبا صدای ماشين دیگه

شيم و سيامک ناراضی ساعتش رو نگاه جا بلند می

 كنه.می

رو از منی من یه حس امنيتی و شاید اگه بهتر بگم ناا

اینكه سمت پنجره بدوم و پرده رو كنار بزنم كه تازه 

كنه. شبيه یه بيد مجنون توی وارد رو ببينم منصرف می

خورم...كاش كسی باالخره این برگ دست باد تاب می

داد. دیار بافت و شفا میو بار آشفته زندگيم رو می

هام رو متوجه حالم شده كه آروم از پشت سر شونه

 پرسه:و به سيامک میيره و رگمی

 خودشه؟ -
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سيامک كه انگار از نصفه موندن حرفش چندان 

كنه و جواب دیار رو خوشحال نيست به من نگاه می

 ميده.

 خودشه. -

 

فشار دست دیار روی بازوهام بيشتر ميشه و بعد توی 

 كنه و با لبخند كمرنگی ميگه:یه لحظه رهام می

 برو كه چشمت روشن. -

 

 كنم و اون رو به جلو هولم ميده.گاهش مینبا ناباوری 

ها شيرجه بزن دكيت رسيد دیگه! برو از باال پله -

تونی یه دستی...پایی...چيزی بغلش ببينم می

 بشكونی ازش! آ باریكال.
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پاهام اما انگار همه عمر منتظر ایستادن  و حاال 

خوان بشينن و اون لحظه خواستنی برگشتنش رو می

 فقط تماشا كنن...

ای با لحظه دیگه االن مهم نيست چرا هيچ لحظه

قبلش و هيچ حرفی با حرف قبلی جور در نمياد. من 

خوام برای یه ام و شب زندگيم رو میاالن فقط خسته

 نفس آسودگی...

خوام روی هاش ميشه اون آهنگی كه میصدای قدم

كشه كه ورودش تمام غمی قلبم حک كنم و طولی نمی

به آجر توی خودم چيدم رو  ركه این چند روز آج

لرزم و خالی ميشم اما به كنه. از درون میمتالشی می

 هام اجازه پس كشيدن نميدم.چشم

 تنش سالم و سرپاست...اما نگاهش...آخ از نگاهش.
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هاش فقط یه لحظه كوتاه ازم جدا ميشن و چشم

كنن. بدون مكث فاصله رو به شماتت خرج سيامک می

ميشه دردهام توی آغوشش. از  رسونه و پوچهيچ می

 كنه و تنش هميشه گهواره روحمه.جا بلندم می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_شصت_و_دویست#

 

خوشحالم كه چيزی نميگيم...خوشحالم كه سكوته و 

 تونم كوبيدن قلبش رو حس كنم و باور كنم هست...می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هاش هاش شونه ميشن و چشمموهام البالی انگشت

 بوسم.بوسم...با دلخوری...با دلگيری...اما میرو می

 تو كجا بودی! حميد!! كجا بودی! -

 

دونم كی راه افتادن رو از های سركشی كه نمیاشک

 كنه.گيره و زمزمه میروی صورتم می

 ببخش...منو ببخش بند دلم! -

 

بعد به دیار كه چند قدم اون طرف تر ایستاده نگاه 

 كنه.می

 رو تنها نذاشتی.نورا سالم. ممنون كه  -
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دیار محجوب سر تكون ميده و حميد با نگاه به سيامک 

 و خطاب به دیار ادامه ميده.

تونم بگم خوش خوام كه نمیفقط معذرت می -

 اومدید!

 

 پرسه:و این بار مستقيم رو به سيامک با جدیت می

چرا این كار رو كردی؟! چرا متوجه نيستی  -

 خطرناكه؟!

 

شينه و سيگاری بل میخونسردی روی مسيامک با 

 ذاره.گوشه لبش می

حاليمه خطرناكه اما خواستم تو هم ملتفت شی و  -

درك كنی! خطری كه االن دنبال نورا و زندگيشه یه 
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صدم خطری نيست كه اگه این وضع ادامه داشته 

باشه نصيبش ميشه. مرگ یه بار شيون یه بار. 

 همين جا همه چی باید تموم شه.

 

 پرسم:نم و میزرو كنار می بغضم

 چی باید تموم شه؟ -

 

هاش رو روی هم فشار ميده، نفسی حميد دندون

 گيره و رو به سيامک جواب ميده:می

كنم فقط من بهت گفتم این قضيه رو حلش می -

 زمان احتياج دارم.

 ای؟!تو چرا مدام دنبال پاك كردن صورت مساله
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خفه سيامک كالفه سيگارش رو توی زیرسيگاری 

ایسته و با استيصال و روبروی حميد میكنه و می

 ذاره.اش میمالیمت دستش رو روی شونه

مرد ناحسابی تو چرا عقلت رو خوردی انگار! چرا  -

كنی من باهات دشمنی دارم؟ من نگران خيال می

 جفتتونم.

برگرد امریكا حميد! جفتتون رو نجات بده! تركيه واست 

 از ایران هم خطرش بيشتره.

 

 كنه:ار میحميد مصمم تكر

 كنم فقط زمان احتياج دارم.این قضيه رو حلش می -

 

 ایستم.شاكی و مثل مرغ سركنده بينشون می
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 درست حرف بزنيد من بفهمم اینجا چه خبره! -

 

 توجه به من توی جواب حميد ميگه:سيامک اما بی

اگه حل شدنی بود این همه سال حل شده بود.  -

 دونی!میحميد خودت هم 

 

هام فشار ميدم و دیار كه تا این تسرم رو بين دس

لحظه فقط تماشاگر بوده با دیدن حالم از جاش بلند 

ایسته و شاید بار اوله كه صداش رو تا ميشه، پشتم می

 شنوم.این حد بلند می

انقد دردتون مياد دو كلمه درست حرف بزنيد این  -

 بچه حاليش شه كجای دنيا وایساده؟!
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بينن. حميد رو به هم میف ميشن و باالخره من رو متوق

خواد حرفی بزنه كه با زنگ گوشيش متوقف من می

ميشه و سيامک با تاسف سرش رو تكون ميده. حميد با 

گيره و به تركی عذرخواهی كوتاهی از ما فاصله می

كنه. هيچكدوم درك درستی از شروع به صحبت می

ت حميد توی تک این زبان نداریم اما درگيری و جدی

 مشهوده. تک كلماتش

زنه و من اميدوارانه بهش نگاه سيامک صدام می

 كنم شاید...می

 كنيدهای طالق رو امضا نورا باید زودتر برگه -

 

 خورن.ابروهام توی هم گره می

 این چه حرفيه! -
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حميد با شنيدن جمله سيامک انگار تماسش رو با چند 

و دوباره به جمعمون كنه تا جمله كوبنده حل و فصل می

 ميشه. ملحق

 دوباره رفتی سر خونه اول؟! -

 

ترین لغزشی سرش رو تكون سيامک بدون كوچک

 ميده.

خونه اول و آخر رابطه شما همينه. هر چی زودتر  -

 بينيد.قبولش كنيد خسارت كمتری می

خوای بزنی زیر قول روز اولت نورا چيه حميد؟ واقعا می

 رو با خودت ببری امریكا؟

 

 ميد بالفاصله جواب ميده:ح
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اون فقط یه احتمال بود كه در نظر گرفتم. االن اما  -

گردم راه بهتری پيدا كردم. من بدون مشكل برمی

 كشه.ایران، فقط چند وقت طول می

 

تر تشویش حاكم توی فضا اعصابم رو هر لحظه ضعيف

كنم كسی قرار نيست با آرامش و كنه و حس میمی

د و بده پس با عتاب از حميهام رصلح جواب سوال

 پرسم:می

های بعد ها مربوط به فعاليتحميد اگه این -

مهاجرتته تو گفتی همشون تموم شده! گفتی 

تمومش كردی و چهار پنج ساله زندگی خودت رو 

 داری! دروغ گفتی؟

 

 با اطمينان جواب ميده:
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 من یه كلمه هم بهت دروغ نگفتم... -

 

 كنه.میخنده عصبيم حرفش رو قطع 

گی دروغ نگفتم اما خوای بپس چی؟! البد می -

راستش هم نگفتم...یا دروغ نگفتم اما همه چيز هم 

 نگفتم!

 

 كنه و فقط ميگه:با افسوس نگاهم می

من همونجور كه قول دادم باهات توی ایران  -

 كنم. فقط و فقط باید بهم وقت بدی! زندگی می

 

عد دستش كنه و بنگاه دلخورش رو حواله سيامک می

 .ذارهام میرو روی گونه
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خوام نورا! من این فرصت رو فقط از خودت می -

 دیش؟بهم می

 

هاش لبم رو بندم و غرق عطر دستهام رو میچشم

بوسم و اما ذارم...اما این بار نمیروی كف دستش می

 ميگم:

 كنم.من هيچ برگه جدایی رو امضا نمی -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_شصت_و_دویست#
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های چوبی كافه قدیمی و كنار دریا روی صندلی

خواب نشستيم و یه آهنگ غمگين از رادیوی داخل بی

های كافه مشغول اجرای سمفونی با صدای موج

دریاست. بعد از استكان چای توی دستم، كت حميد 

روی دوشمه كه توی این گرگ و ميش بين طلوع 

 روب ماه بهم گرما ميده.خورشيد و غ

جونش رو توی كشه و فناش رو سر میحميد قهوه

ذاره. استكانم رو به سينی سينی كه روی ميزه می

چرخونم. گردونم و فنجونش رو توی دستم میبرمی

 متوجه نگاه سواليش ميشم و با لبخند دردناكی ميگم:

 خوام فالت ببينم.می -
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گيره و دليم رو میصدا و كوتاهی، پایه صنبی با خنده

 كشونتش، بعد دستش رو دورسمت خودش می

 پرسه:پيچه و میام میشونه

 بينی؟ها میچی -

 

اش كنه تا روی شونهو همزمان سرم رو هدایت می

 قرار بگيره.

 كنم و ميگم:فنجون رو با سبک فالگيرها نگاه می

 ميگه یه نفر دلش ازت چركينه... -

 

 ادامه ميدم:زیر لبی ميگه و  "اوهوم"

ميگه دل چركينيش از انتظاره. خيلی منتظرت  -

 ...مونده
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اوهوم بعدی كه از گلوش خارج ميشه هماهنگه با 

 هاش و ادامه ميدم.تر كردن حلقه دستتنگ

انگاری خيلی ترسيده باز هم یه جور بری كه  -

برگشتنی نباشه...اما این بار اون دیگه بلد نيست 

فراموش كردن رو فراموش كنه...تو یادش دادی 

 یادش بره...

 

 دارم.اش برمیسرم رو از شونه

 چطور تونستی به سيامک خبر بدی اما به من نه؟! -

 

 ذاره و توضيح ميده:پيشونيش رو روی چيشونيم می
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تر واسطه جور كردن برای ارتباط با سيامک راحت -

تر بهت خبر بدم اما خواستم با خيال راحتبود. می

 سيامک پيشدستی كرد.

 

 پرسم:با نگرانی می

نقد تر؟! یعنی االن هم وضعيتت اخيال راحت -

خطرناكه؟! حميد!! تو رو خدا بهم دقيق بگو چی به 

 چيه!

 

من بهت گفتم یه چيزهایی هيچوقت تموم نميشن  -

حتی اگه خود آدم بخواد. فقط مرگه كه تمومشون 

 كنه...همينقد بدونی كافيه...برات بهتره.می
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 ا بلند ميشم.با ناراحتی از ج

هميشه همين رو ميگی...هر چی كمتر بدونم برام  -

هتره؟ این حرف وقتی درسته كه چيزی حال و ب

 زندگيمون رو بهم نریزه!

 

اون هم بلند ميشه و با وجود خستگی كه توی نگاهش 

 بينم با مالحظه ميگه:می

نوراجانم چيزی بهم نریخته. بهم هم بریزه من  -

 كنم.درستش می

 

 كالفه دستم رو توی هوا تكون ميدم.

ی و چی باشم دونم باید نگران كمن االن حتی نمی -

 حميد!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

توی نگاهش هزارتا كشتی غرق شدن اما هنوز هم چند 

 ان و منتظر قایق نجات...ها زندهنفر روی تكه چوب

تو نگران نباش فقط خوب باش...خوب باشی من  -

ه كه هم اميد دارم. دیگه جز اميد چيزی نموند

 بخوام و بتونم داشته باشم.

 

هام نم و چشمكتاب دستم رو دور گردنش حلقه میبی

 از اشک تار ميشه.

 ترسم از دستت بدم! كاش بفهمی حالم رو!می -

 

فهمه حالم رو اما زبونش نميگه هاش ميگن میچشم

زنه روی هاش موج میخيالم راحت باشه. فقط بوسه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هام آروم وی لبسرم، روی صورتم، روی گردنم و ر

هاش حصار تنم ميشه و توی آغوشش گيره. دستمی

ذارم، جواب نمیهاش رو بیشم. بوسهفشرده مي

هام تا گردنش كنم و انگشتصورتش رو نوازش می

بخشه. كش ميان و حس نبض شاهرگش زندگی می

 هاشم كه صدای پای غریبه واینقد مسخ عطر نفس

شنوم و شه رو نه میسایه تاریكی كه بهمون نزدیک مي

م بينم. اینقد حل شدیم توی هم كه انگار اون هنه می

یادش رفته دنيای بيرون از این آغوش، یه حيوون 

 است!وحشی هميشه گرسنه

زنه. حميد با كشن و خون فواره میها نعره میموج

شدت هلم ميده كه روی زمين پرتاب ميشم و درد زخم 

چاقویی كه انگار از روی انگشتم بيشتر از درد دیدن 

پشت سر شاهرگش رو هدف گرفته بود و اما با ضرب 

 كم باالتر رو درید، نيست.حميد یه دست
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كشم و هنوز كامال از جا بلند نشدم كه حميد جيغ می

كنه و مهاجم ناشناس رو از پشت سر روی هوا بلند می

كوبه، با خونسردی یه كلت جلوی خودش به زمين می

ای كه مرد از درد كشه و نعرهون میاز پشت كمرش بير

رو نشونه گرفته  ای كه مغزشزنه توی صدای گلولهمی

 گم ميشه. 

زنم به سوراخ روی پيشونی مرد مهاجم مُرده. زل می

رعشه گرفتم و سرم رو باال ميارم. از كنار گوش حميد 

 به شدت خون راه افتاده.

كنه و عشقم لحظه به لحظه آفتاب داره طلوع می

 تر ميشه...ریکتا

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 ارچه_و_شصت_و_دویست#

 

دار به سر زنان دورتر از ما ایستاده اما از پيرمرد كافه

 ترس جلوتر نمياد.

زنه و در حالی كه حميد عميق و سنگين نفس نفس می

تعادل سر صورتش از درد جمع شده با یه قدم بی

از سقوطش و سمتش  ترسمجاش جا به جا ميشه. می

كنم. با همون فكر از هم پاشيده خودم خيال پرواز می

دارم از خونریزی بيشتر زخم عميقش جلوگيری كنم. 

ذارم و گرمایی كه از خونش دستم رو روی گوشش می

 ترین گرمای زندگيمه.به دستم منتقل ميشه دردناك

 حميد؟! -
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ياره صورتی كه كم كم رو به رنگ پریدگی ميره رو باال م

 كنه.و نگاهم می

 زنم.ام آروم روی صورتش میبا دست دیگه

 صدام رو؟! شنویمی -

 

شعاع خونی كه از جنازه مرد مهاجم راه افتاده لحظه به 

رسه. حميد با هامون میلحظه بيشتر ميشه و به كفش

كشه و همون وسواس هميشگی خودش رو عقب می

دورم برای همراه كردن من با خودش دستم رو 

ای كه توی دستشه و حاال پيچه. با حس اسلحهمی

اختيار ه بينمون فرود مياد. بیروی كمرمه انگار یه صاعق

كنم و برای نيفتادنم به ميز تكيه خودم رو ازش جدا می

تر از زنم. متوجه حالم ميشه و نگاهش دردناكمی

كنه. آلود میزخميه كه هر لحظه بيشتر لباسش رو خون
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پليسی كه با سرعت خودشون رو  هایماشين

رسونن باعث ميشه دوباره دست دلم بند دستش می

 شه.ب

 كشنت.كنن! میوای حميد! وای!! اعدامت می -

 

هام دستم رو باال مياره و به توجه به حرفبی

 كنه.های زخميم نگاه میانگشت

 عميق نيستن اما درد داری آره؟ -

 

انگشتم رو زده فقط نگاه نگران و عصبيش روی بهت

كنم. افسر پليسی نزدیک ميشه و هر لحظه رصد می

های حميد ه ميخواد به دستمنتظرم برق دستبندی ك

بزنه كورم كنه اما انگار امروز قراره لحظه به لحظه 

بيشتر توی شوك و حيرت غرق شم. افسر با احترام 
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ایسته و شروع به صحبت خاصی روبروی حميد می

كنه و حرفش رو قطع می كنه اما حميد با تحكممی

 فهمم كه مشغول مالمت كردن افسره.می

های حميد كه حتی صی تمام حرفافسر با مالحظه خا

خره و شون هم نميشم رو به جون میمتوجه یک كلمه

بقيه نيروها هم شدیدا مشغول پراكنده كردن همون 

 تعداد كم مردمی هستن كه در حال جمع شدنن.

دوه د مردم مهاجم مینگاهم سمج و سركش روی جس

كه حميد سریع متوجه ميشه و من رو با نگرانی سمت 

چرخونه. حاال لرزش خفيفی كه حاصل افت خودش می

 تونم توی صداش بشنوم.فشاره رو می

 نگاهش نكن. -
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و سرم رو توی آغوشش فشار ميده. بوی خون و باروت 

خوان از پا درم انگار توی مشامم مسابقه گذاشتن و می

های حميد از شدت درد بينم كه پلک زدن. اما میبيارن

ودم رو از شكستن و تر ميشه پس خحالی طوالنیو بی

خوام ستون باشم...ستون كنم و میخم شدن منع می

 است...تونست مرده باشه اما هنوز زندهمردی كه می

 

كنم. سبک و شينم و پاهام رو توش فرو میلب آب می

ا و آسمون همدیگه رو آزادم توی دنيایی كه دری

های ریز و نرم پاهام جبوسيدن و با هم یكی شدن. مو

خندم و پاهام رو كنن و قلقلک ميدن. میازش میرو نو

هام تكون ميدم. صدای شاالپ شلوپ آب رو به خنده

زنم. حميد رو صدا بافم و با گرد خورشيد رنگ میمی

كنم، جوابم رو از پشت سرم ميده. گردنم رو می
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دست و های یکبينمش كه با لباسچرخونم و میمی

ره و بهم نزدیک تسفيدش حتی از این دریا هم زالل

كنم تا بياد و كنارم بشينه اما ميشه. دستم رو دراز می

های كس دیگه مچ پاهام های اون، پنجهقبل از دست

زنه و توی آب كشيده ميشم. زیر آب رو چنگ می

كنم و خفگی حواله می زنم، جيغبيهوده دست و پا می

كنم. ماری رو گيرم تا اینكه چشم باز میپس می

هام ه با آرامش دستش رو روی شونهبينم كمی

تر شده باشه، گذاشته. حاال نفس كشيدن نه كه راحت

اما انگار دیگه الزم نيست.  از این سكون چند ثانيه 

ی هاش حلقهدفعه انگشتگذره كه یکبيشتر نمی

سپارم و هام رو به دریا می. اشکشنگردنم می

ها یكی ميشن...حميد رو صدا هام با حبابنفس

كنم، همزمان تيری از كنار گوشم رد ميشه و وسط می

پيشونی كسی كه روبرومه و دیگه ماری نيست فرود 
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های مرد غریبه مهاجم رها ميشم و اون با مياد. از دست

 يشه.همون سوراخ وسط پيشونيش توی قعر دریا گم م

از همونجا به باال و حميد كه با اسلحه توی دستش 

 كنم.ایستاده نگاه می

 ب دیگه زالل نيست...خون آلوده...آ 

 

كنم و هام رو باز میاز صدای جيغ خودم چشم

شينم. دركی از دیوارهای سفيد اطرافم ندارم. می

وقفه توی همون زنه اما بیهام رو میروشنی فضا چشم

گردم كه گری میدنبال اون شكنجهحال گيج و منگ 

ميشه  ناجی من بود. توی یه لحظه انگار زیر تنم خالی

و با صدای مهيبی از تخت نسبتا مرتفعی كه روش 

كنم و تازه افتم. از درد ناله میخوابيده بودم پایين می

سوزن سرمی كه از دستم كنده شده و حاال روی هوا 
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ه قرمزی خون لک بينم و بعد دوبارخوره رو میتاب می

ندازه روی ذهنم. تصویر اون چند لحظه حلوی می

ار ميشن و با صدای بلندی زیر هام مدام تكرچشم

 زنم.گریه می

 زنه.دیار وارد اتاق ميشه و با نگرانی جلوی پام زانو می

 نور؟! نور خوبی؟ -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_شصت_و_دویست#

 

 

 سختی قابل تشخيصه.هام بين گریه به حرف
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حميد...حميد خون...حميد رو  -

 كشتن...حميد...گردنش...

 

 زنه.از روی صورتم كنار می موهام رو

خواب دیدی...همشو خواب دیدی بچه هيچی  -

 نيست...

جون خودش بس كن دیگه چند روزه دیگه حالت 

خوابوننت. حال اون از ها با آرامبخش میهمينه هی این

 تو خيلی بهتره!

 

تاری وارد اتاق ميشه و دیار هم همزمان یه دستش پرس

ذاره. بلندم م میرو پشتم و یه دستش رو زیر زانوها

كنه و نرم و آروم روی تخت فرود ميام اما آروم می

نيستم. دستم رو از دست پرستار كه قصد داره سرم رو 
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كشم و به یقه دیار دخيل دوباره وصل كنه بيرون می

 بندم.می

 تش رو بگو حميد كو؟تورو خدا راس -

 خوام ببينمش.نه...اصال ببر ببينمش...می

 

 ندازه.می آروم سرش رو پایين

كم دندون سر جيگر بذار قربونت. مهلت بده یه -

 بينيش.وقتش بشه می

 

 كنم.با خشم از خودم دورش می

 

 گيد! من االن باید ببينمش!همش همينو می -
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ه از ضعف، با بدون هيچ تعادلی از تخت پایين ميام ك

گيره و زانوهام خم ميشه. دیار با ترس زیر بغلم رو می

چيزی به پرستار كه در حال دست و پا شكسته 

كنه. بعد خم اعتراض به وضعيته ميگه و ساكتش می

 كنه.هام رو جلوی پام جفت میميشه و كفش

دكی ببينه اینجور غير بهداشتی بيمارستان رو گز  -

 افته.كنی كه پس میمی

 

كنم صاف بایسته تا بتونم توی ورش میمجب

 پرسم:هاش نگاه كنم و اميدوارانه میچشم

 نی همينجاست؟! نبردنش زندان؟یع -

 

 كشه و سردرگم جواب بده.دستی به گردنش می
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ها كه باید بندازنش زندان رو یه تنه كرده واال اون -

 توی قوطی...تو هم با این شوهر كردنت!

 

های كنه و با قدمخيالم میلحن شوخش راحتی هدیه 

تر اما همچنان مشتاق همراهش ميشم. به محض آروم

ر اتاق، جلوی در دو تا مرد با لباس شخصی خروجم از د

 كنن.از جاشون بلند ميشن و آماده باش نگاهمون می

 چسبم.با ترس به دیار می

 ان؟!ها دیگه كیاین -

 

 دار و دسته شوهرتن. نترس. -
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 كنم.با تمنا نگاهش می

 بریم دیگه بببينمش. -

 

كشه و سرش رو به نشونه موافقت تكون آه كوتاهی می

گم. كلمات پرسه و من هم چيزی نمینمی ميده چيزی

ریزن تا به در گفته نشده خشک ميشن و زیرپامون می

اتاقی كه چند تا افسر پليس و مردهایی با لباس 

كنم كه رسيم و به دیار نگاه میشخصی ایستادن می

 يگه:م

 همينجاست. -

 

گيره اما همينكه كمی الی هيچكس جلوی راهم رو نمی

دای عصبی سيامک مانع ورودم كنم صدر رو باز می

 ميشه.
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ماشااهلل انقدر هم خاطره خوب از خودت جا  -

دونه به كدوم طرف شک كنه. گذاشتی آدم نمی

 این آدم كی بود حميد؟!

 

به  جوابی نمياد و صدای سيامک این بار ملتسمانه

 رسه.گوش می

حميد! نورا رو بفرست بره! ولش كن بذار بره! این  -

كشه اون ده ثانيه و كاری كه دختر ده سال طول می

تونه بيشتر از كشه و نمیكردی رو یادش بره...نمی

 این ببينه.

 

نداشتنی جوابی از جانب حميد نمياد و یه سكوت دوست

كنم. اه میكنه. با دلهره به دیار نگهام رو پر میگوش

زمان كنه و دقيقا هماون هم با نگرانی خاصی نگاهم می
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خواد ام وارد اتاق بشه انگار میخوای كه میبا لحظه

 پرسم:حرفی بزنه كه با حركتم منصرف ميشه. مردد می

 خواستی بگی؟چيزی می -

 

 نه...نه برو ببينش. -

 

 

بدون معطلی سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم و بعد 

 بندم.ورود به اتاق در رو پشت سرم میاز 

چرخونن اما من نگاهم رو هر دو سرشون رو سمتم می

قفله حميدی كردم كه حاال با گوش باندپيچی و  سه

هاست. سر تراشيده شده برام مظهر تمام معجزه

بدون مالحظه و خودداری، با زاری خودم رو توی 
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م رو ندازم. سرآغوشی كه بدون حرف برام باز كرده می

 زنم.ذارم و هق هق میاش میروی شونه

كشتنت! تو چيزیت ميشد من حميد داشتن می -

 كردم!تو چيكار میموندم! من بیزنده میچطور 

  

تونم قورت دادن بغضش رو حس كنم. همونجور كه می

بوسه و صورتم رو هام رو میسرم روی شونشه چشم

 كنه.نوازش می

 رابش كِرده...عزیزوم قربون چيشات كه گریه خ -

 

وقتی اینطور با زبون شيرین مادریش بند بند وجودم رو 

ه آغوشش به امنيت آغوش یه كناز تو بهم وصل می

 پناهش.مادره برای نوزاد بی
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 كنم:بوسم و ناله میروی قلبش رو می

بریم...دیگه هر جا الزمه ميام باهات..فقط بریم یه  -

 جایی كه دیگه اینطور نبينمت...

 

شينه و آروم من رو از ند غمگين گوشه لبش مییه لبخ

 خودش فاصله ميده.

 ه.نوراجانم...االن دیگه نميش -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_شصت_و_دویست#

 

 كنم.هام رو با شدت از روی صورتم پاك میاشک
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 یعنی چی كه نميشه؟! -

 

سيامک با یه نگاه مملو از غضب و دلسوزی به حميد كه 

 ی با هم ندارن جوابم رو ميده:هيچ هماهنگ

 یعنی دیگه نه راه پيشی مونده نه راه پس. -

 

 ميده.نگاهش رو به من 

خواستم بيای كه از نزدیک یه چيزهایی رو ببينی،  -

تری دیدی. بسه نورا! اما چيزهای بدتر و خطرناك

 دیگه خودت تمومش كن.

 

 زنم.های پر از درد حميد زل میتوی چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نشدن همينه؟! حاال تو هم هم نظری منظورت از  -

 خوای؟باهاش؟ تو هم همين رو می

 

كنه روبروش رم میگيره و مجبوسيامک دستم رو می

 بایستم.

 هات رو! آدم كشته!دختر خوبم باز كن چشم -

 

 كشم.دستم رو از دستش بيرون می

 از خودش دفاع كرده! -

 

 كنه:آشفته و ناباور تكرار می

 آدم كشته! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تی با بغضم هم  مكدر نميشه.اطمينانم ح

است برای من كافيه! برام مهم همين كه زنده -

 يكار كرده.نيست برای زنده موندنش چ

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_شصت_و_دویست#

 

هام خودم رو به شيشه پنجره ماشين چسبوندم و اشک

های نم نم بارونی كه به شيشه هر از گاهی با قطره

 هماهنگ ميشن.ميخورن 
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های عميق دیار هم گواه اینه كه پرنده صدای نفس

وای ابری این هاش سنگين شدن از هذهن اون هم بال

روزهامون. نگاهم با دست دیار كه شونه ابراهيم كه 

كنه به اون و مردی پشت فرمون نشسته رو لمس می

كشونه. ابراهيم انگار كه جلوی در اتاقم دیده بودم می

رش ميشه و چند لحظه بعد ماشين رو متوجه منظو

كنه. دیار پياده ميشه و من از هول و والی متوقف می

شينم كه در سمتی كه ر جام صاف میدور شدنش س

 كنه.نشستم باز ميشه و دستش رو سمتم دراز می

 بپر پایين. -

 

ذارم و اون انگار دوباره درنا دستم رو توی دستش می

سبكبال پرهاش رو باز ميشه كه در عين غم انقدر 

 كنيم.كنه و با هم توی امتداد خيابون، پرواز میمی
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گه با فاصله پشت سرمون بينم كه ابراهيم و مرد دیمی

شروع به حركت ميكنن. دیار صورتم رو سمت جلو 

 چرخونه.می

 فكر كن اصال نيستن. راهتو برو -

 

 كنم.خودم رو بغل می

 كاش ميشد فكر كنم خيلی چيزها نيستن. -

 

بره و های شلوارش فرو میهاش رو توی جيبدست

 انگار بعد از یه كلنجار طوالنی قفل زبونش رو ميشكنه.

 دونستی؟مه چيو میه -
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چيزهایی كه شنيدیم و فهميدیم هنوز هم برامون حتی 

 از زبون مردمی كه از كنارمون رد ميشن هم غریبه تره.

بهم گفته بود چهار پنج سالی ميشه از همه چيز  -

ها هم كنار شيده كنار...اما نگفته بود اونك

 كشيدنش رو قبول كردن یا نه...

 

 كنه.مزمه میساكت ميشم و اون با خودش ز

هيچ جای دنيا عاشق چشم و ابروت نيستن كه  -

نخبه و نابغه باشی و بذارن واسه خودت زندگيت 

 رو كنی و توی مملكتشون پيشرفت كنی.

 

هام چكه هام از چشمحرفهام قورت ميدم اما غصه

 كنن.می
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كردم...باورم من خيلی ساده و راحت فكر می -

ن اینقدر نميشه زندگيم از یه هفته پيش تا اال

عوض شده باشه كه مجبور باشم با محافظ راه 

 برم یا شوهرم...

 

كنه و با تاثر صداش رو پشت شوخی لحنش پنهون می

 زنه.ای بهم میارنج ضربه

 فن خالف و مافيا باشه؟!كه شوهرت انقد خ -

 

ذارم سریع دستم رو به نشونه سكوت روی بينيم می

يم رو بين كنه و بينكه با خنده حرفش رو قطع می

 گيره.هاش میانگشت

 خواد این وسط بشنوه!خو حاال كی می -
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 كشم.صورتم رو عقب می

 حس ناامنی دارم. -

 

اش فاصلهكنه. ندازه و متوقفم میدستش رو پایين می

كنه و همونطور كه روبروم ایستاده با رو باهام كم می

 دلسوزی ميگه:

 باید برگردی ایران! -

 

وسط فرق سرم كوبيده  هر بار كه این حكم محكم

هام ميشه توی خودم خورد ميشم و هر بار یه جور تيكه

پاشه...گاهی پر از خشم و طغيان و گاهی از هم می

 اینطور مستاصل و ناالن...
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ار من چطور حميد رو تنها بذارم! دوباره دی -

بفرستمش بره كه این بار با چه حالی منتظرش 

 بمونم؟!

 

با مكث جمله  كشه ودستش رو روی صورتش می

 بنده.می

بابا تو چرا حاليت نيس االن هر چقد بيشتر  -

زده بيشتر باید نگرانت نزدیكش باشی اون فلک

 باشه و توی دست و پاش باشی.

 

 ندازم.سرم رو پایين می با مظلوميت

 تونم هيچ كاری براش بكنم؟!چرا نمی -
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خيره به پيرمرد گاری چی كه نزدیكمون ميشه بدون 

رو شنيده باشه از كنارم رد ميشه و چند  اینكه حرفم

لحظه بعد با دو تا نون سيميت تازه توی یه دستش 

ی گيره و من رو كنار خودش روی لبهبازوم رو می

 نشونه.ميدون نسبتا كوچيكه می حوضی كه وسط یه

 بيا از اینا بخور غصه بمونه واسه دسر. -

 

 ميل نگاهیو خودش با اشتها مشغول خوردن ميشه. بی

ندازم و به نون خوشگل و خوش عطر توی دستم می

ذارم و به دیار نگاه بالتكليف اون رو روی پام می

 كنم.می

هم بيشتر از نصف نونش رو خورده و تازه متوجه نگا

 پرسه:ميشه. سری تكون ميده و با همون دهن پر می

 چيه؟! -
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 پرسم:كنم و آروم میهام رو ریز میچشم

واكنش سيامک به  كنمهر چی فكرش رو می -

 تر از واكنش توئه.اتفاقی كه افتاده خيلی معقول

 

 كنه.گنگ نگاهم می

 درست حرف بزن من كنش و واكنش حاليم نی. -

 

 پرسم:كنم و میمیسرم رو به سمتش خم 

تو واقعا واست مهم نيس حميد چيكار كرده؟ چطور  -

 انقدر خونسردی؟!
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ع ماسه اما با حدیت و سریلقمه توی دهنش می

 پرسه:می

 مگه دفاع از خودش نبوده؟ -

 

 سرم رو با اطمينان به نشونه مثبت تكون ميدم.

هاش دوتا سياهچاله تاریک و بدون احساسن چشم

 وقتی ميگه:

ليلی واسه زنده موندن داری پس باید واس وقتی د -

تر از زندگی كردن بجنگی. جنگ هم خيلی وحشی

 اونه كه بدون كشته و زخمی حل و فصل شه.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 هشت_و_شصت_و_دویست#

 

حاال درك نظر درنایی كه شناختم و شاید اصال  

تر ميشه. بی اهميت به بهت نشناختم از قبل هم سخت

تره وی صورتم با صدایی كه انگار از هميشه عميقت

 پرسه:می

تو چی؟ هيچ فكر نكردی این آدم با همچين كاری  -

 اره؟كه كرده دیگه ارزشی ند

 

 یعنی چی؟ -

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوره و نگاهش ازم فرار قرار سر جاش تكونی میبی

 كنه.می

چميدونم بابا...مثال چون قاتله دیگه باید انداختش  -

 گه...ها دیدور و این حرف

 

 بدون مكث جواب ميدم:

افته چی شده خدا من فقط هر لحظه كه یادم می -

است. هيچی كنم كه خودش هنوز زندهرو شكر می

 این برام مهم نيست.غير از 

 

دیار با اخم كمرنگی خيره به دهنم زل زده و من با شرم 

 ادامه ميدم:
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كردم یه آدم رو جلوی چشمم هيچوقت فكر نمی -

اینقدر راحت دربارش حرف بزنم. اما بكشن و من 

تونه كامل خودش رو انگاری آدم هيچوقت نمی

 بشناسه.

 

ته كه خواد رو نگرفخونم جوابی كه میاز نگاهش می

 كنه.اینطور كالفه نفسش رو فوت می

اون روزی كه آدم خود واقعيش رو بشناسه دیگه  -

 تونه سر راحت روی بالش بذاره.نمی

  

تر ميشه هوایی كه هر لحظه تاریکتر از غمگين

 پرسم:می

 یعنی هممون انقدر ترسناكيم؟ -
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 سرش رو به عالمت منفی تكون ميده.

شه ادعاهایی كه خواب ميشيم چون حاليمون ميبی -

 ارزن.داشتيم مفت هم نمی

 

 ذاره.اشتهایی كنارش میباقيمونده نونش رو با بی

 خوای پای دكی بمونی.پس می -

 

كوبه و چهار ستون بدنم از باری كه تر میقلبم سخت

لرزه. اما من به دل خودم و خوام بلند كنم میمی

 های حميد قول دادم!چشم
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به پاهام قول هاش رو گرفتم روزی كه دست -

موندن دادم. حتی اگه خودم بشكنم قولم رو 

 شكونم...نمی

 

پيچه و سرمون رو سمت صدای یه گيتار توی فضا می

چرخونيم. كيف نشسته می دیگه حوض كه دختری

گيتارش رو جلوی پاش باز كرده و مردم هم كم كم 

دورش جمع ميشن. دیار اما با اینكه با دقت نگاهش 

تونم حدس بزنم خوره. میكون نمیكنه از جاش تمی

ترجيح ميده از ازدحام جمعيت دور بمونه پس من هم 

كنم. موهای بلند و مواج دختر از گيتارش حركتی نمی

پاشه به این تره و غم صداش شب رو میسياههم 

خونه رو هم ميدون كوچيک. یه كلمه از چيزی كه می

به جون  متوجه نميشم اما با بند بند وجودم اندوهش رو
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كنم بعد از محبت، زبون مشترك كشم و باور میمی

 ها موسيقيه...همه قلب

های خشكم این بارونی كه كم كم خواد با چشمدلم می

تند شدن ميره رو سر بكشم تا من هم بتونم  رو به

كمی این گره بدقلق توی گلوم رو ببارم...دلم خيلی 

 خواد و دستم از كوتاهی شرمندشه...چيزها می

زنه و دیار بقيه سگ ولگردی نزدیكمون پرسه می

گيره.  سگ جلوتر مياد دیار نونش رو سمتش می

يب همونطور كه باهاش مشغول ميشه با یه تركيب عج

 از جدیت و خواهش ميگه:

 بيا برگردیم نور. -

 

كنم و انگار هزارتا دختر غمگين توی نگاهش می

 زنن.هاش گيتار میچشم
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يست...كم كم خالی ميشی تو االن داغی حاليت ن -

پوك ميشی...زمان نياز داری خودت رو جمع و جور 

كنی. اینطوری خودت درد حميد ميشی كه به درش 

 خوری.نمی

بخوای به هر قيمتی كنارش باشی عشق این كه 

ها فاصله بگيری و بذاری عشق نيست...این كه یه وقت

 این فاصله رو پر كنه درسته.

 

 پس ميگم: خوام حرف رو عوض كنممی

 به خاطر همين دریا روزبه رو فرستاد كه بره؟ -

 

كنه و حرفم رو نشنيده پس سوالم رو تكرار نگاهم می

گ با نگاهش روی صورتش كنم. یه لبخند ناهماهنمی

 شينه.می
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 كنم.اگه باهام بيای توی راه واست تعریفش می -

 

زمان كه بلند ميشم به زنم و هملبخند كمرنگی می

 كنم.میساعتم نگاه 

گرده از پس زودتر بریم كه حميد هم كم كم برمی -

 بيمارستان.

 

دویيم تا شاید حتی چند لحظه از با هم زیر بارون می

 بزنيم.سرونوشت جلو 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 نه_و_شصت_و_دویست#

 

به چمدون كوچيک خودم و ساك دیار كه كنار در 

تر قراره م و سنگينكنم. سنگين اومدحاضرن نگاه می

كنم. برگردم...حضور سيامک رو كنار خودم حس می

ها و خوام نگاهش كنم اما انصافم گوش خواستننمی

های پيچونه...و سيامک و چشمیهام رو منخواستن

مهربون و نگرانش چقدر انگار منتظر این انصاف بودن 

شكفن...توی تاریكی خونه كه این بار كه اینطور می

بانيش خرابی فيوز برقه به اون نور كمرنگ ته باعث و 

هاش كه انگار قبل از مينا هيچوقت ندیده بودم چشم

 زنم.زل می

شب خونه دیار زدم سيامک...باید حرفی كه اون  -

 رو عوض كنم.
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كشه و یه نخ پاكت سيگارش رو از جيبش بيرون می

 كنه.هاش میسيگار رو بالتكليف انگشت

 كدوم حرف؟ -

 

هام قل كنم و اشكم از چشمحميد نگاه می به در اتاق

 زنه.می

من حالم خوب نيست...اما خوشم...وقتی كنارمه  -

 خوشم.

 

 ندازه.رو پایين میبنده و سرش با تاسف چشم می

 خوای امتحانش كنی؟!چرا الاقل حتی نمی -
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ها باال ميره و بينم كه از پلهاز گوشه چشم دیار رو می

 زنه.یسازدهنيش توی دستش سوسو م

خبر، هایی كه نبود بیامتحان كردم! كل اون سال -

بدون اون بودن رو امتحان كردم. اما ببين هيچی 

بودم! انگار فقط یه دفتر یادم نمياد! انگار توی خال 

های ای جز آهنگسفيد رو ورق زدم. هيچ خاطره

درنا توی این دفتر نيست! اما از وقتی حميد 

 نمونده!برگشته یه خط دفترم هم خالی 

 

كشه از دود سيگار توی دستش هم آهی كه می

 تره.غليظ

 مگه هر دفتر سياهی ارزش خوندن داره نوراجان؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنم و بعد با ند لحظه نگاهش میداری چبا لبخند معنی

 آرامش ميگم:

دفتر امالی كالس اول نعيما شاید واسه هيچكس  -

ارزش نداشته باشه...اما برای من گنجه! تک تک 

ربطی كه با خط زشت نوشته، تک های بیهاون كلم

های افتضاحش واسم هاش و نمرهتک اون غلط

 لبخنده!

برای  خوام كسی من رو بخونه. همين كه چيزینمی

 نوشتن داشته باشم برام كافيه!

 

 كنه.كالفه سيگارش رو خاموش می

خوام بدونی نورا حميد رفيق منه! مثل برادرمه! می -

ا حتی اگه جای تو یه دختر ی تنمی، امتو كه پاره
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غریبه هم وایساده بود من همينقدر اصرار داشتم 

 به تموم شدن این وضعيت. متوجه حالم هستی؟

 

ذارن و با محبت تارهای صورتش میدستم رو روی 

 كنم.هام نوازش میاش رو با سر انگشتسفيد شقيقه

فهمم، هم تو حال من رو...اما هم من حال تو رو می -

 نميشه به دل همدیگه راه بيایم مگه نه؟!این دليل 

 

 لبخندهای غمگينمون رو بيشتر از این تاب نميارم.

 باید برم پيش حميد. -

 

دار كوچيكی كه بين وسایل آنتيک این شمعدونی دسته 

ندازه رو خونه عجيب من رو یاد شمعدونی پدر ژپتو می
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كنم دارم، شمعش رو با فندك سيامک روشن میبرمی

افتم. شاید امشب یه فرشته هم به راه می و سمت اتاق

 ما نظر كرد و برامون ورد رهایی خوند.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفتاد_و_دویست#

 

كنار پنجره ایستاده و مشغول صحبت با تلفنه. سمتش 

ذارم و با نگرانی نگاهش ميرم، شمع رو لبه پنجره می

نم كنم. با دست عدد یک رو نشون ميده كه بدومی

كنه و من از این فرصت سریع صحبتش رو تموم می

كنم كنم. تماشاش میبرای تماشا كردنش استفاده می
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دونم قراره تا كجا تک تک روزهایی كه نمیبه اندازه 

 ها زندگی كنم...كش بيان و باید با خاطره همين لحظه

دیگه موهای پرپشت و قشنگش روی صورتش سایه 

هاش م توی عمق چشمتونندازن، در عوض مینمی

بيشتر از قبل غرق بشم و خودم رو بيشتر از قبل توی 

ان تک تک جزئيات صورتش گم كنم. دیدن پانسم

گوش چپش و فكر اینكه عليرغم اون عمل سنگين و 

تالش دكترها آسيب به پرده این گوشش انقدر شدید 

بوده كه شنوایيش رو از دست داده بيشتر از هر چيزی 

اعث ميشه سرم رو پایين بندازم تا عذابم ميده و ب

هام رو بغضم رو كنترل كنم و نذارم اشک توی چشم

 ببينه...

كنه و دستش رو زیر تموم میباالخره تماسش رو 

 ذاره.ام میچونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ببينمت... -

 

ذارم كه از اجابت اش میسرم رو روی سينه

فهمه و فهمه حالم رو...میاش طفره برم. میخواسته

ه فقط محكم توی آغوشش فشارم پرسچيزی نمی

 ذاره.اش رو روی سرم میميده و چونه

 گذره.درست ميشه جان دلم! این هم می -

 

گيرم از كشم و نفس میهاش میرو روی شونهدستم 

 عطر تنش.

 اگه تو بگی پس همين ميشه. -
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بغضم تشدید ميشه و سرم رو بيشتر توی گردنش فرو 

 برم.می

قبول داری حميد  پرستی وتو رو به هر چی می -

كشم اگه یه مراقب خودت باش! من دیگه نمی

 زخم به تنت بيفته!

 

 تر.يننفسش سنگين ميشه و تن صداش سنگ

 قوی بودن رو یاد بگير نورا!  -

 

 لجوجانه سرم رو تكون ميدم.

گيرم به شرطی كه تو یادم بدی...تو یاد می -

 برگردی خونه یادم بدی...
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 سرم رو به سرش تكيه ميدم.

ن خيلی منتظرتم حميد! هميشه منتظرتم...این رو م -

 یادت نره!

 

كنم و با مكث قورت دادن آب دهنش رو حس می

 كنه.زمزمه می

 خوبه كه كسی جایی منتظر آدم باشه! -

 

صدای ساز دهنی دیار كه از تراس طبقه باال مياد 

هامون ميشه و چند لحظه توی این موسيقی متن آغوش

 پرسه:میگذره تا اینكه خلسه می

 زدی؟با سيامک حرف می -
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 سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.

دونم ..میخوام قانعش كنم.اوهوم...دیگه نمی -

فایده نداره...یعنی هر وقت یه ذره هم اميدوار 

گرده سر خونه اول همه ميشم دوباره برمی

 سوزه!هام ميشه باد هوا ماتحتم میحرف

 

ه و با نهایت كنبا سرعت من رو از خودش دور می

كنه. بعد یه اخم توی تعجبش چند لحظه نگاهم می

 ندازه و ميگه:ابروهاش گره می

 بری؟!این چه الفاظيه تو به كار مینزاكت بی -

 

اش جوری به نظرم بامزه مياد لحن غریبه و جاخورده

ام رو بگيرم. اون هم از دیدن تونم جلوی خندهكه نمی

 گيره.می اشحالتم در عين حفظ اخمش خنده
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 سوزه؟!آخه ماتحت هم مگه می -

 

ذارم و با قهقهه این بار دستم رو جلوی دهنم می

 پرسم:می

 شناختی!تو این اصطالح رو نمی وای -

 

ذاره و با صدای بين خنده دستش رو روی گوشش می

 آرومی ميگه:

 خندم گوشم درد ميشه!می -

 

ام جاش رو به بغض ميده و با غصه سرش رو خنده

پيرم و كنار گوش مجروحش رو شم میتوی آغو

 بوسم.می
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 من دور تو و دردهات بگردم حميدجونيم! -

 

كنه و معمول توی دلش چال میاندوهش رو طبق 

 ميگه:

 الزم نكرده! تو نزاكتت رو حفظ كن. -

 

 پرسم:خندم و با اصرار بيشتر میدوباره می

 جون من این رو نشنيده بودی؟! -

 

و با حرص و خنده جواب گيره لپم رو آروم نيشگون می

 ميده:

 من رو مسخره نكن خب از كجا بدونم؟! -

 بی تربيت!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

كنم و مثل یه بچه حرف مع میهام رو توی دهنم جلب

ای گوش كن سرم رو تكون ميدم كه با چشم غره

گيره و در حالی كه سعی داره نگاهش رو ازم می

 پرسه:كنجكاویش رو چندان بروز نده می

 فت؟حاال كجاها ميشه گ -

 

خنده و از شدت خنده روی پا بند نيستم و اون هم می

اش شونهذاره. سرم رو به ام میدستش رو دور شونه

كشه و صدای هامون دوباره ته میتكيه ميدم و خنده

 تر ميشه...سازدهنی واضح

زمان كه سيگاری از ميز كنه و همحميد به باال نگاه می

 ذاره ميگه:یداره و گوشه لبش مكنار پنجره برمی

 زنه!این پسرو سياه رو چرا انقده امشب غم می -
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 گيرم.میشمع رو برميدارم و زیر سيگارش 

شاید اصل طعم دنيا رو چشيده و كامش دیگه با  -

 هيچ قندی شيرین نميشه.

 

كنه و باز حيرونش ميشم. سيگاری كه متفكر نگاهم می

دارم و بوسه حاال روشن شده رو از روی لبش برمی

 زنم.می روی لبش میمحك

 ندازه.ابرو باال می

 این سی چی بود؟! -

 

 ندازم.شونه باال می

 سی دلم! -
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شينه و گوشه پنجره یه لبخند جذاب و گوشه لبش می

 كنه...حبسم می

چند دقيقه بعد سكوتی كه حتی دیگه صدای سازدهنی 

ام توی گوشی كه ميگن دیگه رو هم نداره، با زمزمه

 ه.شنوه شكسته ميشنمی

 خيلی دوستت دارم! -

 

كشه و ملحفه سفيد گوشه تخت رو روی تنم می

 .ذارهدستش رو روی قلبم می

 مونه!شنيدمت یار جونيم...یادم می -
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سيگار لب پنجره ناكام خاكستر ميشه و تلخ و شيرین 

 گيره...دنيام از من كام می

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هفتاد_و_دویست#

 

 

گيره شاید دهمين دستمال كاغذی رو از دستم میدیار 

ی دهای به دستم ميده. ته مونو دستمال تميز دیگه

كنم، سرم رو های جاری روی صورتم رو پاك میاشک
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ای به پشتی صندليم تكيه ميدم و با صدای گرفته

 نالم:می

ام...هر طرف انگار یه مشت تيله انداختن توی كله -

 يشه.چرخونم سنگين مسرمو می

 

 پرسه:با نچ كوتاهی می

 بگم یه قرصی چيزی بيارن واست؟ -

 

 فشار ميدم. های دردناكمدستم رو روی چشم

 نه! چهار ساعت هم نشده مسكن قبلی رو خوردم. -

 

دوزم به نگاه رفيقانه و می كشم و چشمبينيم رو باال می

 نگرانش! با لبخند كمرنگی مصمم ميگم:
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ینكه این هواپيما بشينه زیاد وقت ندارم دیار...قبل ا -

 باید جمع كنم خودم رو.

 

 پرسه:با مكث و تاخير می

 ات اینا چيزی بگی؟خوای به ننهنمی -

 

 بدون مكث جواب ميدم:

 اصال! -

 

بدون هيچ حرفی سرش رو با حالتی بين تاسف و 

پذیرفتن تكون ميده. قبل از اینكه ابر سياه این افكار 

زه گوشه آستين درهم دوباره روی ذهنمون سایه بندا

 كشم تا توجهش رو جلب كنم.كوتاهش رو می
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 ؟قولت كه یادت نرفته -

 

 هر چند با مكث اما بدون انكار جواب ميده:

 یادمه. -

 

كنم و سمتش سریع از بطری ليوان آبی پر می

 گيرم:می

 پس قبلش یه گلویی تازه كن. -

 

گيره لرزش خفيف وقتی ليوان رو از دستم می

 نه و با شرمندگی ادامه ميدم:كهاش منقلبم میدست

نی بيهر جا هم خواستی ادامه نده...اصال اگه می -

 سختته نگو!
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ندازه و یه لبخند دردناك گوشه لبش ابرو باال می

 شينه.می

 سختيش كه هميشه سخته بچه... -

 

كنم و اون هم منتظرم با دلهره منتظر نگاهش می

 ذاره.نمی

ایی دستت دیگه توی اون دو تا برگ باید یه چيز -

 هارو...اومده باشه...اما باز ميگم برات این

ول محض خاطر بابامون كه مفت هم ما دو تا از همون ا

ارزید گاو پيشونی سفيد طایفه بودیم. منم كه نمی

امون هم اونجور الل و حيرون فقط قد دراز كردم و ننه

كه گذاشت و رفت اوضاع بدتر شد. دیگه كسی كلهم 

دریا كه خب دختر بود، من هم كه  كرد.حسابمون نمی
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ه یه ها جنی و خل وضع! خالصتوی چشم و چال اون

گذروندیم خالصه تا گوشه واسه خودمون بد و خوب می

اینكه افسانه اومد من رو كم كم شفا داد پشت بندش 

هم روزبه اومد خواهرش رو ببينه كه خواهر ما رو دید و 

ساز داد دستم  گرفتار همدیگه شدن. خود روزبه بار اول

هام ساخت كه من كم كم دور و با همه ناكوك بودن

دنيای خودم! باباتراب هم كال روزبه رو  برداشتم توی

گماشت كه من رو سامون بده نذاره زیاد جلو چشم 

باشم. روزبه هم كم نذاشت واسم....به هوای همين هم 

مون و با دریا همينجور زیر رفت و اومد داشت به خونه

خوش بودن با هم و دلشون هم خوش بود حاال پوستی 

ب اینا شيرین شده كه انقد گوشت روزبه واسه باباترا

ذارن دومادشون هم باشه. اما خبر حتمی كم كم می

خاطرخواهی این دو تا كه پيچيد انگار آسمون تپيد! 

ها كه تا دیروز یه گوشه چشم هم خرجمون همون
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ون افت داره كردن یهو یادشون اومد واسه آبروشنمی

دختر ترگل ورگل طایفشون با یه اجنبی دل بده قلوه 

خواد زنش بشه! یادشون افتاد كه این دختر بستونه یا ب

هر چی نباشه دردونه پسر ارشد باباترابه! ریش سفيد 

و خان طایفه! با هر كی وصلتش بدن هزارتا مهره جا به 

جا ميشه، مگه كشكه بدنش به یه بچه مطرب مزلف؟! 

 ت شد...قيام

 

ی شكنه و توی سكوت به نقطهصداش توی گلوش می

ميشه. نفرت توی نگاهش اونقدر برام نامعلومی خيره 

ترسم حتی نفس بكشم. از غریبه و عجيبه كه می

هاش كه هر تونم قيامت رو توی چشمقيامت گفته و می

كشه كه تر ميشه ببينم و زیاد طول نمیلحظه تاریک

 شنوم.ترین حال ممكن مینحاال صداش رو با سنگي

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من اون موقع توی نفهمی و بچگی خودم گم  -

 ...خو حاليم نبود چی به چيه...بودم

اما یادمه یه روز روزبه رو خونين و مالين انداختن وسط 

خوای همين نصفه جون حياط افسانه و گفتن اگه می

 مونده از برادرت رو ببخشيم بهت باید بيای...

مون و دیگه مد خونهاز همون شب افسانه او

نرفت...جون برادرش و همه آینده و زندگيش رو 

پشت در و شد زن بابام! بابام محض جون  گذاشت

آلود كه نه، از آب خونی اون ماهی كه روزبه از آب گل

 خيلی وقت بود دنبالش بود رو گرفت!

خيالشون كه از روزبه و افسانه راحت شد گفتن خب 

ا بيشتر از این بی آبرویی حاال دریا رو چيكار كنيم ت

! همون دیم به یكی بدتر از باباشنكرده؟! شوهرش می
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بابایی كه از وقتی دخترش قد كشيد و به چشم اومد یه 

 شب راحت براش نذاشته بود!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_هفتاد_و_دویست#

 

فاصله حدس زدن تا مطمئن شدن همينه...همين كه 

دستم رو روی دهنم بكوبم و با  من با یه هيم بلند

 دیار نگاه كنم.های از حدقه بيرون زده به دهن چشم

دونی وقتی از دست پدر خودت امون نداشته می -

دونی وقتی توی ضل تابستون باشی یعنی چی؟! می

ها هزارال لباس بپوشی و زیر پتوی سنگين شب
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دونی شب تا وقتی پناه بگيری یعنی چی؟ می

باشی با صدای سگ و شغال  سپيده بزنه حاضر

یعنی  توی كوچه زیر تير چراغ بشينی و چرت بزنی

دونستم! هيچكس جز دونی...منم نمیچی؟! نمی

 دونست!دریا نمی

 

رمق سرم رو به طرفين تكون ميدم. از واكنشم یه بی

شينه و با خودش زهرخند خيلی تلخ روی صورتش می

 كنه.زمزمه می

 فهميدم...تر میخيلی دیر فهميدم! باید زود -

 

 دستم رو روی قلبم فشار ميدم.

 اومد؟!اری ازت برمیفهميدی كزودتر می -
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گيره و لبخند كوتاه اما خبيثی صورتش رو به بازی می

 كوتاه ميگه:

 براومد! -

 

 كنم.با تردید وراندازش می

 چی؟! -

 

از لرزش دستش چند قطره آب از لبه ليوان روی 

كنه. بيدارش میریزه و انگار از خواب دستش می

كشه میگيره، بدون مكث آب رو سر نگاهش رو ازم می

كنه و همزمان كه ليوان رو توی دستش مچاله می

 جواب ميده:
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 هيچی! -

 

 كنه.ای میسرفه

دریا خاطرش جمع  بود اگه با روزبه باشه نيازی  -

نيست از گندی كه باباش به زندگيش زده بترسه. 

د وسط مرگش رو اما وقتی پای هدایت و طایفه اوم

دونست قضيه به خودش جلو چشمش دید. می

ندازن گردن دونست حتمی میميشه...میختم ن

كنن. به هر روزبه و اون رو هم سر به نيست می

دونم، روزبه رو برگردوند ترفندی كه بود و من نمی

تونه كاری كنه طایفه تهران...قانعش كرده بود می

..ولی هر چی دونم عاقش كنه.ولش كنه...چه می

ه هست آزادش كنه بذاره بره پيش روزبه. از افسان

 هم قول زندگی من رو گرفت و به مرگش بله داد.
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 زنه.اشكی برای ریختن نمونده اما روحم ضجه می

ها از زنش شد؟! زن هدایت شد؟! توی اون نامه -

 گفت!! چيكارش كردن؟حجله و این چيزها می

 

لم بدون هيچ نرمش به دهنم زل زده و توی جواب سوا

 و كش و قوسی جواب ميده:

 سالخيش كردن! -

 

های صندلی رو توی دستم فشار ميدم تا شاید ستهد

شنوم كمتر بشه...اما فشار چيزهایی كه می

 نميشه...این بار درد سبک نميشه.
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هامون بود...گفت از بچگی هدایت هم از عموزاده -

چشمش پی دریا بوده...با ادعای عشق و عاشقی 

مد جلو، كلی هم خير سر كچلش منت گذاشت او

ه واسه دریا...اما خب از سر خركه داره آبرو می

غيرتش یه ساعت از شب معده زر ميزد. خود بی

 نگذشته كوس رسوایی رو كوبوند زمين.

 

گلوی منفجر از بغضم رو ماساژ ميدم و با ترس 

 پرسم:می

 چطو...چطور اون كار رو باهاش كردن؟! -

 

كنه و با حالت خاصی رو به خودم اشاره میبا چشم و اب

 كشه.تم كه روی گلومه میانگشتش رو روی دس

 اینطوری... -
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هاش رو با شدت دفعه چشملرزم و دیار یکمی

 بنده. با پشيمونی و دستپاچگی ميگم:می

افتی! هيچی نگو...اصال دیگه نگو داری پس می -

 نگو!

 

 های عميقش خبر ازتوی خودش جمع شده و نفس

 كنم.اش رو نوازش میحال خرابش ميدن. شونه

...حالت داره بد ميشه...یهو تشنج دیار جونم بسه -

 ميكنی!

 

 یه صدای ناله مانند از ته گلوش خارج ميشه.

 اون شب بار اول بود كه تشنج كردم! -
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ایستم و دیار دوباره سرش شوكه از حركت و تكاپو می

 رو باال مياره.

ق تاریک من رو گرفته بود یادمه...افسانه گوشه اتا -

بغلش...دلش عينهو گنجيشک ميزد! از پشت در 

كه صداها رو شنيد بيشتر منو چپوند توی 

بغلش...در قفل بود..به زور بازش كردن. سر و صدا 

شنفن! زیاد بود من حاليم نميشد چی ميگن چی می

كشيد یه ور فقط یادمه یه ور بابام دستمو می

مد یه جور كوبيد توی افسانه....تهش هم یكی او

سر افسانه كه زن بدبخت عين مرغ گيج افتاد 

نداختم ولم همون وسط اتاق. هر چی جفتک می

كردن...حرف از دیدن و مرد شدنم نمی

 گفتن باید یه چيزهایی ببينم كه مرد شم!بود...می
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توی اتاق مردهای طایفه دور تا دور وایساده بودن. هر 

كرد. دریا توی ت میداد و تف پریه فحشی می كس

هاش دور رختخواب وسط اتاق نشسته بود. گيس

طرفش آویزون بودن و سياهيشون به سفيدی ملحفه 

 داد.فحش می

حالش خوب بود...منتظر بود...آروم بود...اما همين كه 

كرد من رو من رو دید انگار آتيشش زدن! التماس می

رو  د به پای باباتراب پاهاشببرن بيرون...افتاده بو

كرد كه فقط بذارن من برم..نذاشتن...قرار بود بوس می

 مرد بشم...

همون شب حالم بهم خورد از هر چی مرد شدن و مرد 

 بودن و مردونگی!

ریختن 

سرش...همشون..بابام...باباتراب...هدایت...همه...دریا 
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ای كرد...یه قمه اومد باال...رفت پایين...یه صدناله می

 ره اومد باال اما خونی بود!خرخر اومد...قمه دوبا

صدای خرخر دیگه نيومد...همشون پخش و پال شدن، 

 بابام موند.

پاش روی سينه دریا بود...توی یه دستش سر دریا 

 هاش...بود...توی یه دستش گيس

هارو آورد باال عربده زد...از غيرت و آبرو گيس

چكيد م! خون میگفت...نفهميدم...هيچوقت نفهميدمی

 دریا...از گردن 

 طاقت مرد شدن نداشتم...

همونجا افتادم زمين...شبيه جون دادن بود..كاش خود 

 جون دادن بود!
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_هفتاد_و_دویست#

 

خوام بگم زبونش رو گاز خوام بگم خدا نكنه...میمی

ما یه خوام بگم خوبه كه مونده و هست...ابگيره...می

ها هجون...چقدر لنگن ها و جملهها چقدر كلمهوقت

جلوی درد! و گاهی آدميزاد چقدر سِره مقابل همين 

تر از دریایيه كه منتظر مرگ درد...مثل دیار كه حاال آروم

 نشسته بود...

روزبه برگشت...جونش كف دستش بود...دلش رو  -

خاك كرده بود پيش دریا. امون ندادن...اون هم 

 خواست...كشتنش!امون ن

 انه موندیم...من و افس
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ها رو آتيش زدن...اتاق رو از ها و فرشتشک و ملحفه

باال تا پایين شستن، اما اتاق تا روز آخر بوی خون 

 داد...می

 لكه پاك شد، اما بوی گندشون دنيا رو برداشت!

 

 ذارم.دستم رو روی سرم می

 نخورد؟!یعنی دو نفر رو كشتن و آب از آب تكون  -

 

 كنه.می با یه حالت خلسه نگاهم

دونی هر روز چند تا دختر پای این چيزها تو می -

 نفله ميشن و صداش در نمياد؟!
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كنن و آب از حاليته چطور دخترها رو سر به نيست می

خوره هيچی، آب خوش هم از گلوشون آب تكون نمی

 پایين ميره؟

 

 پرسم:كنم و میلرزش فكم رو كنترل می

 طوری از اونجا فرار كردید؟شما چ -

 

 هاش خسته تر.است و چشمهاش خستهنفس

فرار نكردیم...موندیم و به درك رفتن بابام رو  -

 دیدیم...دیدیم و اومدیم...باس می

 

هام انصراف ميدم انقدر نگران حالشم كه از بقيه سوال

 كنم.و به یكی بسنده می
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 خوای؟هات رو میحالت خوش نيست. قرص -

 

 تر ميشن.ش هر لحظه سنگينهاپلک

 واب!فقط خ -

 

كنم ام فرود مياد. گریه نمیو آروم سرش روی شونه

 هام خوابش رو پرپر كنه.مبادا لرزش شونه

 نور؟ -

 

 جانم؟ -

 

 

 كنه:ناله می
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 كشمت!ها! میدیگه نبينم بخوای بميری -

 

 خندم.بين بغض می

 مونم...زنده می -

 

 زیرلب اوهومی ميگه.

خونم رو بنویس یه پس و پشتی میاینی كه  -

 دا كاملش كنم...نگهدار بع

 

 تر ميشه.خونه و صداش هر لحظه گمو می

 ميگن این دنيا دیگه مثل قدیما نميشه -

 دل این آدما زشته دیگه زیبا نميشه

 اون باال باد داره زاغه ابرا رو چوب ميزنه
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 اشک این ابرا زیاده ولی دریا نميشه...

 

 یا حق

  درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_هفتاد_و_دویست#

 

از وقتی توی طول پرواز عزم خوابيدن كرد انگار 

هاش دیگه ميلی به باز شدن نداشتن و از هر چشم

كردن. مثل االن فرصتی برای بسته شدن استفاده می

كه حتی تمام طول راه سرش رو به صندلی تاكسی 

نای من از فرودگاه تكيه داده و سكوت رو بغل كرده. در

.با این بغض سنگينی آواز عاصی شده. شكایتی ندارم..
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زنه و كه هر چند دقيقه یه بار دور گلوش حلقه می

ترسم از كنه میصورتش رو جمع می

 ترسم این آواز آخر باشه!آوازش...می

كنه اما انگار نایی هاش رو باز میبا توقف تاكسی چشم

فيف صدای برای حركت نداره و با همون جابجایی خ

وم. این آدم شناش رو میهای خشک شدهاستخون

ها باز حاال شبيه اون در خونه متروكه كه بعد از سال

شده و نسيم خشک یادآوری، البالی غبار خاطرات 

 پيچه.تلخش می

زنم و در سمتی كه از ماشين پياده ميشم، دورش می

كنم و با مالحظه دستم رو دیار نشسته رو باز می

 كنم.از میسمتش در

 خوای؟مک میفكر كنم كال تنت خواب رفته. ك -
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ذاره و چند دقيقه بعد دوباره دستش رو توی دستم می

خودش رو توی سالن تاریک خونه روی مبل رها 

زنم و قبل از هر چيز صورت ها رو كنار میكنه. پردهمی

درخشه. نگاه دیار دریاست كه توی قاب روی دیوار می

طه مشتركی گير كرده كه اینطور هم انگار توی نق

خوام چكه پس ميده. نمیاشكی كه نمی حسرت رو با

به حرف بكشونمش، پس به جای اینكه ازش بخوام از 

توی ساكش داروهاش رو پيدا كنه، خودم سمت 

هاست توی ای كه مدتآشپزخونه ميرم و طبق برنامه

كنم و با یه هاش رو جدا میگوشيم ثبت كردم قرص

ا شينم و بالفاصله بگردم. كنارش میب برمیليوان آ

ها سرش رو به نشونه منفی تكون ميده. با دیدن قرص

 پرسم:تعجب از مقاومتی كه تا به حال ازش ندیدم می

 چرا؟! -
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دوباره شده همون دیار ساكت روزهای اول كه با مكث، 

 كوتاه و با اكراه جواب ميده:

 گيره. باید برم پی پرین.خوابم می -

 

م مبادا كنم تا به عكس دریا نگاه نكنخودم رو حفظ می

بفهمه از پی داستان اونه كه حاال اینطور دلتنگ 

نيالم...خواهری كه اگه اون روز شوم نبود، كسی 

 اومد...دونه چی به سرم مینمی

من باید یه سر برم خونه مامانم اینا...اونجا هم كه  -

 نزدیكه به خونه دكتر شافع. ميرم ميارمش.

 

 ها رو باال ميارم.با اصرار قرص
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 كوچولو بزنی برگشتيم. تا یه چرت -

 

 پرسه:پره و با تردید مییه تای ابروش باال می

 گردی؟برمی -

 

 خب باید بيارمش دیگه! -

 

 

 كنه.نچ كوتاهی نثارم می

 نميای بمونی؟! -

 

و انگار خودش از سوال خودش انصراف ميده كه بدون 

از جا بلند ميشه و وارد اتاقش اینكه منتظر جوابم باشه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنم و طولی سير رفتنش نگاه میميشه. متعجب به م

گرده. به دو تا كليد كشه كه با یه جاكليدی برمینمی

شينه و كنم و دیار دوباره كنارم میمتصل بهش نگاه می

 ذاره.ها رو روی پام میاون

 است. باشه دستت.كليدهای خونه -

 

 كنم.با شعف به كليدها نگاه می

 واقعا؟! -

 

یه پلک طوالنی  چرخه و فقط بازبونش به حرف نمی

كنم و ای نگاه میكنه. به جاكليدی پارچهتایيد می

شعری كه با یه خط ناشيانه كنار بين نقاشی بچگانه 

 كنم.روش نوشته شده رو زمزمه می
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 ی ما گرم و صميمیخونه-

 رو دیواراش عكسای قدیمی

 

 سالمه...شاید هم كمتر...نُه 

س گولو رو زیر زبونم حزیطعم بستنی توپی زی

كنم و صدای نواری كه برای بار هزارم توی واكمن می

پيچه. پابرهنه روی چرخونم توی گوشم میمی

خورم، آهنگ های حياط راه ميرم، بستنی میچمن

 گوش ميدم و چه راحت خوشبختم!

 رنا خوشم...حداقل تا یک سال با آلبوم جدید د

ها هر وقت نعيما یادم مياد این همون شعریه كه تا سال

ز استيصال و كالفگی شرایطش بدقلق ميشد با ا

 كردم.خوندنش آرومش می
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از همون اول هم درنا...خط به خط شعرهایی كه 

كرد، به هایی كه خلق مینوشت و نت به نت آهنگمی

 ...كرد از ذهنمونخورد و گره باز میدل گره می

كنم، با خواهش ها رو بهش نزدیک مییكی از قرص

ه سبک و سياق همون روزها آروم و كنم و بنگاهش می

 خونم:بدون ریتم می

 خونه ما دور دوره-

 های صبورهپشت كوه

 های طالییپشت دشت

 پشت صحراهای خالی

 

بند و خسته گوشه صورتش رو جال ميده و یه لبخند نيم

گيره. هام میش از بين انگشتهااولين قرص رو با لب
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مونطور كه چند زده از كارساز بودن شيوه قدیميم هذوق

 جرعه آب رو به خوردش ميدم ادامه ميدم:

 خونه ماست اونور آب -

 های بی تاباونور موج

 های سروهپشت جنگل

 توی رویاست، توی یه خواب

 

اما اینكه  "بچه گير آوردی؟!"نگاهش تماما داره ميگه 

هاش رو ثل یه پسر بچه حرف گوش كن قرصاینطور م

از این بازی زمان و خوره نشون ميده بدش نمياد می

 بچه شدنمون.

 پشت اقيانوس آبی -

 های گالبیپشت باغ
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 های انگوراونور باغ

 پشت كندوهای زنبور

 

ام رو كنترل كنه. خندهخندم و متعجب نگاهم میمی

 كنم و توضيح ميدم:می

خيلی شكمو شده بود! یعنی یه جور نعيما یه مدت  -

 ها...عجيبی

 

ای كه تازه االن توی ام كمرنگ ميشه و نتيجهخنده

 زنه رو با غم به زبون ميارم.ذهنم جرقه می

 شاید هم تاثير داروهاش بود! -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_هفتاد_و_دویست#

 

 

 .گيرمسرم رو تكون ميدم و دوباره لبخندم رو پس می

خالصه كه خيلی شكمو بود. یه بار انگور گرفته  -

ود به جونش. اصال نگاه بودیم اینم دو لپی افتاده ب

ذاره توی دهنش...یهو اون كرد چی داره مینمی

وسط نگو ناغافل یه زنبور روی یكی از انگورها 

 نشسته و اینم خوردتش!
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های دیار كمی گرد ميشه و خوشحالم كه حاال بعد چشم

ت حتی یه ذره هم كه شده حالتش تغيير چند ساع

 كرده.

زنبور، اما خدارو شكر حساسيت نداشت به نيش  -

خوب همون درد چند ساعته زبونش یه كاری كرد 

تا چند ماه هر چی مربوط به زنبور و انگور جماعته 

ترك كنه...مخصوصا همين تيكه این آهنگ! دیگه 

 ذاشت بخونم براش.نمی

 

خندیم و چند لحظه ه...اما میخندیم...خسته...بریدمی

هامون ضجه كنيم قلبهم كه شده فراموش می

 نن.زمی

 كنه.با نگاه به پيانوی قدیميش اشاره می

 این آهنگه آهنگ اوليه كه پای این پيرزن ساختم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 پيرزن؟! -

 

 

 زنه.تک خندی می

هاست كه خو قيافشو ببين شبيه این پيرزن قرتی -

 ه داشتن.هاشون هزارتا كشته مردجوونی

 

 كنم.با دقت به پيانو نگاه می

موهاشون یه  ها كهاز اون پيرزن سانتال مانتال -

ای سفيده هميشه هم رژ و الك قرمز دست پنبه

 زنن!می
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 زنه.بشكنی می

 آ باریكال! -

 

از جاش بلند ميشه و همونطور كه سمتش ميره 

 ها سنگين ميشن.هاش از اثر قرصقدم

افسانه این رو گرفت واسم بهش اون موقع كه  -

 گفتن كهنه و دورانداختنی!می

گی داشتا...منتها بدبخت فقط دو سه تا زدگی مد

جماعت عادت كردن همه چی رو تا یه خط افتاد بهش 

 یا بندازن دور یا دور شن ازش.

 

 زنم.دستم رو زیر چونه می

 تو سرپاش كردی كه حالت شده عتيقه قيمتی! -
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 كنه.ها رو نوازش میویهشينه و كالپشتش می

 اسما آره...رسما برعكسه...این منو سرپا كرده... -

 

 كنم.رخواستم رو توی لفافه بيان میمحتاطانه د

 هيچوقت ندیدم بزنی! -

 

اما اون اهل این زیر و رو ها نيست كه مستقيم 

 پرسه:می

 منظور؟! -

 

گيرم و لی لی كنان سمتش ميرم و گوشه لبم رو گاز می

 م به پيانو تكيه ميدم.زنتكيه می
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خو یعنی اصال از كجا معلوم تو درنایی وقتی یه  -

 درمون ساز بزنی؟!بارم ندیدم درست 

 

 توی آموزشگاه ندیدی؟! -

 

 

 گيرم.حالت متفكری به خودم می

ی درنا نبود! دو تا حالت اونی كه من دیدم همه -

كنی كه هر داریم...یا همه خودت رو اونجا رو نمی

 بفهمه درنایی...یا اصال درنا نيستی!كر و كوری 

 

 كنه.حاال اون هم با شيطنت نگاهم می

 تی كه!اه وزه مچمو گرف -
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هاش بی مقدمه و با یه خبرگی عجيب روی انگشت

 رقصن و توی یه لحظه متوقف ميشه.ها میكالویه

حاال اصال از كجا معلوم تو واسه داداشت  -

 خوندی؟!می

 

 ندازم.شونه باال می

 ش بپرس!از خود -

 

 ندازه.ابرو باال می

نوچ! گيرم خواست پرچمتو ببره باال! فاقد اعتباره.  -

زنم، تو با ریتم درست بشنوم، من میباس خودم 

 درمون بخون.
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 كشم.عقب می

 عمرا من بخونم! -

 

 چرا اونوقت؟! -

 

 

 ذارم.دستم رو روی دهنم می

خوره كه. كجام شبيه من صدام به درد خوندن نمی -

 ست اصال!هاخواننده

 

 ای ميگه:افته و با حرص بچگونهدماغش چين می 
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زیسين ها! نه اینكه من خيلی شبيه این مو -

هام دیگه خشنگام! منم شبيه شاگرد مكانيک

 تهش. بخون ببينم دور هميم دیگه كی به كيه!

 

كنه و عجيبه كه با وجود این مهارت و شروع به زدن می

قالب دیار خارج نميشه. نظير حتی یه ثانيه هم از بی

حالتی، توی نگاهش همون اش همون بیتوی چهره

اش همون افتادگی هتفاوتی و خال و توی شونهبی

خفيف هميشگی پابرجاست و بهم جرات ميده هر چند 

 خفه و با حداقل اعتماد به نفس زمزمه كنم.

 خونه ما پشت ابرهاست -

 اونور دلتنگی ماست

 های خيسهتهِ جاده

 ن پشت دریاستپشت بارو
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 خونه ما قصه داره

 آلبالو و پسته داره

 های گرمشپشت خنده

 های خسته دارهآدم

 

تر از شينم و اون هم خستهكنار پایه پيانو میخسته  

اونه كه نگاهم كنه...شاید هم داره توی همون دنيایی 

 كنه.كه ازش نوشته سير می

 خونه ما شادی داره -

 هاش ماهی دارهتوی حوض

 اش توپ بازی دارههكوچه

 گربه های نازی داره

 خونه ما گرم و صميمی
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 های قدیمیرو دیوارهاش عكس

 وی ایوونعكس بازی ت

 لب دریا تو تابستون...

 

با یه نت عجيب كه احتمال ميدم اشتباه باشه نواختنش 

 متوفف ميشه اما من ادامه ميدم:

 عكس اون روز زیر بارون -

 با یه بغض و یک چمدون

 هایپيش آدمرفتن از 

 نازنين و مهربون

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 شش_و_هفتاد_و_دویست#

 

ساعت پيش...دم صبح...قبل زنم به چند پر می

های آخر حركتمون و كاش كسی توی اون لحظه

 زندانيم كنه.

آسمون سر ناسازگاری داره و این صبح دلگير این 

چمدونم كنه. هاش دلگيرتر میویالی مرموز رو با اشک

رو رها كردم زیر بارون به اميد اینكه آب ببرتش و زیر 

ضم رو های حميد پناه گرفتم. روی نبچتر شونه

 بوسه.می

ميرم! یه استاد خانم خيلی من برای این عطر می -

مسن داشتيم این رو براش هدیه خریده 

 بودم...امریكایی بود.
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تر بهم گفت حميد تو باید این رو برای یک زن جوون

 ه مال خودت باشه بخری.ك

اما من دیگه نشد كسی برای خودم باشه و این كار رو 

 ارزه.بود...صبر خوبه...می كنم...این عطر مال خود تو

 

كشم ام رو توی مشتم مچاله كردم و با ولع بو مییقه

های آخر بهم داد و با عطری رو كه اون ساعت

های خودش بهم زد و وقتی به خودم ميام كه دست

 ام اسير دست دیاره و سرم رو باال گرفته.ونهچ

اون روز كه اون چتره رفت...گفتی داری ميری قرار  -

ندی! یه كار كنی خوشبخت شی...گفتی شد بخ

 دونی ميشی...می
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زنم به گيرم و زل میهام میدستش رو بين دست

 ترینم!های شاكی رفيقچشم

خواد...من صبر ميشم...اما صبر می -

 ارزه!كنم...میمی

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هفتاد_و_دویست#

 

هاش هنوز تای انگشام از فشار چند لحظهچونه

تر از چيزی كه فكر كنم شعله دردناكه اما خيلی سریع

خشم و درموندگی نگاهش خاكستر شده. عليرغم 
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ها خستگی این چند روز و خواب آلودگی كه بابت قرص

هاش از نوازش ره زده، انگشتهاش چنبتوی چشم

كشن، مثل چنگ زدن ها دست نمیها و سفيدیسياهی

مونه، زخم و درد آدم باقی میبه آخرین چيزی كه برای 

خری مبادا زخم دلت ها رو به جون میسرانگشت

 دوباره باز شه.

نه بلند شدنم، نه دور شدنم و نه خارج شدنم از خونه، 

هاش از پيانو جدا چشمهيچكدوم باعث نميشن گره 

بشن. شاید اصال رفتنم رو حس نكرد...چقدر 

 خوشبخت! كاش ميشد هيچ رفتنی رو حس نكرد!

بندم و با شماره نيال تماس در حياط رو پشت سرم می

ها گيرم تا بدونم كجاست و به دیدنش برم. بوقمی

طوالنی ميشن و كم كم از گرفتن جواب نااميد ميشم 
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ترین حالت ممكن به گوشم كه صداش توی گرفته

 ميرسه.

 الو نورا؟ -

 

 كنم:جا خورده و متعجب زمزمه می

 نيال؟ تویی؟ -

 

 خودمم. سالم. -

 

 

ریزم و بهشون هام میحاال نگرانيم رو توی قدم

 سرعت ميدم.
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سالم! چيزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ صدات چرا  -

 اینطوریه؟

 

ترین تالشی برای صاف كردن صداش نداره و كوچک

 شنوم.حاال خش بغض رو هم میبرعكس 

 چيز خاصی نيست. -

 

و من باید احمق باشم كه باور كنم خواهر هميشه 

رم برای چيزی كه خاص نيست اینطور محكم و مقتد

 خودش رو باخته باشه!

 خوام ببينمت.تو كجایی؟ می -
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توی بهترین حالت اگه نيالی هميشگی باشه باید االن 

الش رو بهتر كنه امتناع كنه و بگه تا وقتی خودش ح

 خواد تنها باشه اما در عوض جواب ميده:می

من االن خونه نيستم. خونه افسانه جونم. یه  -

 رسم خونه.اعت دیگه میس

 

دونم این یک ساعت چقدر برام زجرآور و طوالنی می

 پرسم:گذره پس میمی

خوای بيام اونجا بعد با هم بریم می -

دارم با دكتر خونه...اصال...اصال خودم هم یه كاری 

 شافع.
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با همه اتفاقات و چيزهایی كه شنيدم این صدای آه 

وز اصال قرار كنه امرعميق نيالست كه مطمئنم می

 نيست یه روز روتين و عادی باشه.

 بيا. -

 

من و آغوشم بزرگ شدیم، یا خواهرم زیر بار دلش 

هام جمع مچاله شده كه حاال اینطور توی حلقه دست

 شده؟!

ای از جنب و جوش نيفتاده بود دیدنم لحظهپرین كه با 

صدا زیر حاال انگار خوب جو رو درك كرده كه رفته و بی

ای خودش رو توی شافع كه به بهونهپای دكتر 

 آشپزخونه سرگرم كرده نشسته.

 ها كه خيلی خوب بودید!آخه نيال چی شد؟! شما -
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داره و با دستمال ام برمیسرش رو از روی شونه

ترین حالت تا كرده از گوشه ا مرتبكاغذی كه ب

 گيره.هاش رو میچشمش اشک

ود و ما خوب بودیم تا وقتی مقاله من دیده نشده ب -

 حسادت ماری گل نكرده بود.

 

 پرسم:گيج و ساده می

ماری هم كه واسه خودش خب كم كسی نيست.  -

 متخصص قلبه، چرا باید حسادت كنه؟

 

 كنه.هوا پرتاب میبا كالفگی و انزجار دساش رو توی 

چه ربطی داره نورا! فكر كردی یه ادم مریض و  -

 گرده واسه حسادت؟!بخيل دنبال دليل می
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 زنه و ميگه:استيصال دستش رو به پيشونيش می بعد با

 من مهرداد رو دوست دارم! -

 

هاش شكنه از این اعتراف و اشکو نگاه محكمش می

 افتن.راه می

ه برای من سخت من مهرداد رو دوست دارم! مگ -

مند بشم كه چند سال اونطور نبود به كسی عالقه

پر و پا قرص خواستگار دختر عموم بوده؟ مگه من 

 كنم؟اه بقيه رو حس نمینگ

ماری بهم ميگه حاال كه فكر كردم دو نفر من رو دیدن 

و دارم سری توی سرها درميارم قراره برادرش رو سر 

كنه ميگه باز میهام نگاه بدوونم! اون روز توی چشم
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هم به معرفت شایلی كه یه نه گفت و صد خالص نه 

 خوای...تویی كه معلوم نيست چی می

 

كنه و لبش رو گاز مه حرفش رو رها میبا شرم ادا

ميگيره. دیدن نيال توی این حال برام سنگينه. ابروهام 

 زنم و ميگم:رو توی هم گره می

و  اون چه حقی داره حرف شایلی رو پيش بكشه -

 مقایسه كنه؟

 

 سرش رو با تاسف تكون ميده.

هاشه. هر روز یه چيزی رو این فقط یكی از حرف -

 كنه.علم می
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افع باالخره با استكان چای از آشپزخونه بيرون دكتر ش

 نياد و من در صدد رفع و رجوع این احوال نيالم.

تر ها خيلی صد من یه غاز و مسخرهنيال این حرف -

بخوای اینطوری خودت رو بابتشون از اونن كه 

 ببازی.

 

 كنه.با یه آزردگی عجيب زمزمه می

كنه.  این واسه وقتی بود كه مهرداد هم اینطور فكر -

كنه، وقتی كمرنگ ميشه، وقتی اما وقتی سكوت می

گيره یعنی چی؟! تو جای من بودی چه فاصله می

كردی؟ یعنی اون هم كم و بيش با فكری می

 افقه!های ماری موحرف
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بنده به قامت هاش ملتسمانه دخيل میبعد با چشم

 شينه و ميگه:دكتر شافع كه روی مبل روبرویی می

ش هم بابت قضایای چندین و مادرم همينطوری -

چند ساله مهرداد و شایلی خيلی حالش خوش نبود 

با رابطه ما، اما به هوای اینكه من هيچوقت 

 نااميدش نكردم حرفی نميزد.

 

 ا درن_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_هفتاد_و_دویست#

 

غم این حرف نيال، با حرص روزهایی كه مامان بابت 

نش و طردم كرد عجين رابطه و زندگی با حميد سرز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ميشن و یه حس ناخوشایند رو توی وجودم بيدار 

ها فقط زنم كه این دقيقهكنن اما به خودم نهيب میمی

 ل خواهرمه.مختص فكر كردن و گوش دادن به درد د

اما از وقتی این چيزها پيش اومده كم كم داره بهم  -

فشار مياره...بهش حق ميدم، اما االن توی 

ه بتونم از چند طرف فشاری كه وضعيتی نيستم ك

رومه رو تحمل و هندل كنم. تنها كاری كه برای 

تونم انجام بدم اینه كه جلوش آروم كردنش می

 خودم رو حفظ كنم.

 

شافع شبيه نگاه یه سالک به نگاهش به دكتر 

مرشدشه و شاید این اولين باره كه من هم نگاه نيال رو 

وت عميقش كنم. این زن هميشه در عين سكدرك می
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هایی كه حتی اگه نشنوی درك پر از حرف بوده. حرف

 كنی.می

تونم با مادرم راجع به این موضوع صحبت نمی -

دونم كنم. اما من واقعا سردرگمم. این رو واضح می

خوام مهرداد رو از دست بدم، اما غير این كه نمی

 دونم!هيچی نمی

 

اه یه مكث طوالنی، با چهره متفكر دكتر شافع و نگ

اش به یه نقطه نامعلوم مخلوط ميشن و من خيره

ای داره تونم به وضوح ببينم كه با چه طمانينهمی

 كنه تا جواب نيال رو بده.هاش رو حالجی میحرف

، باید بدونی اینكه هميشه راه درست رو نيالجان -

گيره كه یه انتخاب كردی این اجازه رو ازت نمی

و ندونی روزی و یه جایی هم مستاصل باشی 
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چيكار كنی، قبل از هر چيز این احساس گناه رو 

توی خودت حل كن و به خودت حق بده. اینطوری 

 بينی.كنی و میبهتر خودت رو درك می

از من نظری بخوای باید بهت بگم بعد از اون هم اگه 

ها و دليل اصلی سردرگمی و آشفتگی تو بابت حرف

ت واضح هات خودهای ماری نيست...توی حرفرفتار

اهميت بود اگه مهرداد هم باهات ها برات بیگفتی این

سو بود. پس تو با ماری و مادرت و بقيه طرف هم

نيستی. طرف حساب تو مهرداده. باید هر سنگی كه 

 هست رو با اون وا بكنی.

ازش واضح دليل سكوت و رفتارهاش رو بپرس، خودت 

ده. رو با حدس و اما و اگر نه قانع كن و نه عذاب ب

ای كه فقط یه نفر توش تالش كنه مثل قایقی رابطه

مونه كه دو طرفش دو نفر نشسته باشن اما فقط می
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رسه؟ چه اتفاقی یكی پارو بزنه. قایق به جایی می

 فته؟ امی

 

 زنه.تر از قبل اما غمگين تكيه مینيال آروم

 چرخه.فقط دور خودش می -

 

 از در كنه و نيالدكتر شافع توی سكوت تماشاش می

 انكار وارد ميشه.

 كنم به این سادگی باشه...اما من فكر نمی -

 

كنه و با دكتر شافع با حركت سر حرف نيال رو نفی می

 معنادار ميگه:یه لبخند زیركانه و 
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دقيقا به همين سادگيه. و تو هر بار این راه حل  -

زنی و ازش رد ميشی چون از ساده رو دور می

 جواب هراس داری.

 

ای ندازه و با سكوتش نقطهرش رو پایين مینيال س

 ذاره.برای اتمام این مكالمه می

به این زن موخاكستری كه امروز هم سر تا پاش رو با 

زنم. تيره تكميل كرده زل می های ساده ولباس

هاش رو از كنه، چشمسنگينی نگاهم رو حس می

كنم و دوزه. فرار نمیگيره و به من میاستكان چای می

اب كتاب كلمه و حرف نگفتنی بينمون رد و بدل كت

 ميشه.
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نيال داخل تراس مشغول صحبت با گوشيشه و این 

اش كشه و من آماده بتماس كاری داره به درازا می

 پرسه:ایستادم و منتظرم كه دكتر شافع می

 بابت پرین اومدی؟ -

 

افتم كنم و تازه به این صرافت میبا تردید نگاهش می

چقدر از اتفاقات اخير رو براش تعریف  كه یعنی دیار

افته از فاش شدن اون كرده و وحشت به جونم می

 اتفاق نحس...

و  دونم. نه خودم پرسيدممن دليل سفرتون رو نمی -

 نه دیار حرفی زد.
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خوام بكشم توی شوك اینكه چطور نفس راحتی كه می

كنم با جواب ذهنم رو خونده خفه ميشه و سعی می

 ش این سكوت عجيبم رو تموم كنم.دادن به سوال

 بله...برای پرین اومدم. -

 

 ماشين همراهته؟ -

 

 

 نه! -

 

 خوای ببریش؟پس چطور می -
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 حواس پرتيم ميگم:جوم و شاكی از این لبم رو می

به دیار قول دادم تا یه چرت بزنه پرین پيشش  -

 باشه!

 

 زنه.لبخند كمرنگی می

سر  برمش. باید به دیار هممن یه ساعت دیگه می -

 بزنم.

 

كنم و نيال حين اینكه سویيچ رو از با قدردانی تشكر می

 كشه وارد پذیرایی ميشه.كيفش بيرون می

 با من ميای نورا؟ -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هفتاد_و_دویست#

 

 

تر شدن و چقدر این روزها از پایيز توی راه روزها كوتاه

 ترسم.می

 ؟تون یا با من ميایميری خونه -

 

كنم فعال توان رویارویی با مامان و اول با خودم فكر می

توضيح بابت این سفر عجيب و كوتاه رو ندارم اما 

خواد و این ر میتامشب عجيب دلم یه خواب راحت

فقط با حل و فصل كردن این دیدار ميسره پس جواب 

 ميدم:
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ميام اول یه سر به مامان و نعيما بزنم بعد ميرم  -

 خونه.

 

ان. شام اونجا دعوتيم. من نعيما خونه عمه مامان و -

 هم ميرم خونه لباس عوض كنم. پس تو هم بيا.

 

 

های پوستآرنجم رو به پنجره تكيه ميدم و به جون 

 افتم.مرده لبم می

خواد بپرسه حميد چرا نه نه! االن عمه هی می -

خواد نيومد و كجاست، بعد بگم كجاست تازه می

تا كی اونجاست! بعد بدونه دقيقا چرا اونجاست 

خواد وساطت كنه دل مامان با دامادش البد می

صاف بشه اما بدتر خواسته یا ناخواسته هيزم توی 
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امشب حوصله جمع ندارم. باشه آتيشش بندازه...

 یه وقت دیگه.

 

 كشه.پوفی می

آره...همينه. وضع من هم احتماال دسته كمی  -

 نداره...

 

ه دستم رو به زدبا ترمز ناگهانی و شدیدش وحشت

گيرم تا توی شيشه كوبيده نشم و با داشبورد می

 كنم.وحشت و بهت نگاهش می

 نيال!!!! -
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ر ميده و یه هاش فشافرمون رو محكم بين دست

 لرزش عجيب یه تنش افتاده. با هق هق ميگه:

من چی بگم!!! وقتی از من سوال بپرسن چی  -

بگم؟!! بگم اونی كه دوستش دارم هيچوقت حرفی 

زنه اما از من انتظار داره تر شدنمون نمیرسمیاز 

به خاطرش قيد پيشرفتم رو بزنم؟! بگم من كه 

گير یه مرد این همه سال جون كندم حاال اینطور در

 شدم؟!

 

كنم و باورم ميشه واقعا حال با نگرانی نگاهش می

خواهرم خوش نيست! اما انقدر درگير حيرتم كه 

 .ترین پيشنهاد رو بهش ميدمساده

 خب...اگه راحت نيستی نرو اونجا! -
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های روی هاش رو فشار ميده و با شدت اشکدندون

 كنه.صورتش رو پاك می

من بيدی نيستم كه با این نه! من از پسش برميام.  -

 بادها بلرزم!

 

آب دهنم رو قورت ميدم و هيچی برای تسلی یا 

رسه كه خودش، درمونده و بهبودش به ذهنم نمی

گرده كه از ترس خودم رو به تم برمیهوا جوری سمبی

 چسبونم.در ماشين می

ترسم با مهرداد حرف بزنم! اگه از نورا!! من می -

یه جوری پرش كرده دستش بدم چی؟ اگه ماری 

باشه كه من رو كنار بذاره چی؟! ماری حتما صد 

هایی كه جلوم گفته رو پشت سرم هم برابر حرف

 ميگه!
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سه تا بچه، به نوعی  فهمم هر كدوم از ماحاال می

آسيب دیده بودیم و هستيم. اما بين ما نيال كسی بود 

كه تمام این مدت نقاب داشت و حاال با شكستن و 

قابش، تمام چيزهایی كه زیر اون پوسته مخفی افتادن ن

كرده بود، مثل یه آتشفشان كمر به نابودی و 

 سوزوندنش بسته!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شتاده_و_دویست#
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ای زنم و روی نقطهتوی حياط منتظر نيال قدم می

ای كه انقدر واسم عزیزه كه با متوقف ميشم. نقطه

كردم. شبی كه از شمال هام حفظش تعداد قدم

ای توی دستم نبود اما متصل برگشتيم و شاید حلقه

بودم به حميد. روی همين نقطه بوسيدمش و بوسيده 

ه بار دیگه حسش بندم تا یهام رو میشدم. چشم

 كنم...

 خوند...اون شب نعيما داشت یه آهنگ می

 گفت؟!چرا یادم نمياد؟! از دیر بودن می

كنم...خدا نكنه...خدا باز میهام رو با وحشت چشم

 نكنه چيزی دیر باشه!

شينه و ها از آسمون روی لبم مییه قطره اشک فرشته 

 زمان صدای نيال از پشت سرم مياد.هم
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گيره بدو وسط خشكت زده. داره بارون میچرا این  -

 بریم توی ماشين برسونمت.

 

 و با سرعت از كنارم رد ميشه كه ميگم:

ز همون دم در ماشين بریم خونه عمه من ا -

 گيرم خودم ميرم خونه.می

 

 كنه.متعجب نگاهم می

چرخونی؟ این دیگه چه چرا لقمه رو دور سرت می -

 كاریه!

 

 صادقانه و مصمم جواب ميدم.
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خيالم راحت نيست با این حالت تنها پشت فرمون  -

باشی. ميریم اونجا خيالم راحت بشه بعد خودم 

 ميرم.

 

 سرد خودش فرو رفته.دوباره توی همون جلد خون

 نورا پشيمونم نكن وقتی دو كالم حرف باهات زدم. -

 

از كنارش رد ميشم و من هم با خونسردی و جدیت 

 جواب ميدم:

ال فكر كن من نيستم كاری بهت ندارم كه! اص -

 دیگه! یه سره برو خونه عمه.
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كنم. روی مبل لم دادم و از نگاه به در و دیوار فرار می

دیوارهای سفيد و خالی من رو یاد جای تک تک این 

ندازن و تنها تسلی قاب عكسمونه كه خالی حميد می

 ام گذاشتم.روی قفسه سينه

یه كابوس  بندم تصویر نيال مثلهام رو میهر بار چشم

ندازه. تا توی ذهنم رژه ميره و قلبم رو به تپش می

جایی كه كالفه ميشم از این حال منفعل خودم كه 

ثمر ندارم. طی یه تصميم آنی های بیدلشورهچيزی جز 

لغزه. دارم و دستم روی شماره ماری میگوشی رو برمی

بالفاصله از كاری كه كردم و حتی دليلش رو درست 

يمون ميشم اما فرصتی نمونده و جواب دونم پشنمی

 گيرم.می

وای تازه عروس خوشگلمون بهم زنگ زده! عجب  -

 افتخاری!
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هميشه باالست و شور توی صداش حتی انرژیش مثل 

چند لحظه شاید من رو هم سر شوق مياره اما خيلی 

كنم كه به خاطر چی سریع به خودم یاداوری می

م و احوالپرسی باهاش تماس گرفتم پس بعد از یه سال

 رسم.سرسری به اصل مطلب می

كنم ما باید یه صحبت ماری جون من فكر می -

 كوچيكی با هم داشته باشيم.

 

صدای ماشين و خيابون اطرافش باعث ميشه مجبور 

 هاش گوش بدم.باشم با دقت بيشتری به حرف

عزیزدلم! چقدر عالی كه یه بهونه پيدا بشه و من  -

 نه هستی؟صورت قشنگت رو ببينم! خو
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 اش جواب ميدم.گيج از سوال بی مقدمه

بله...بله...اما اگه شما موقعيت دارید قرار بذاریم  -

 یی...فردا یه جا

 

اما انگار حواب مورد نظرش رو گرفته كه رشته كالمم 

 كنه.رو پاره می

وای چقدر عالی! من پنج دقيقه بيشتر باهات فاصله  -

 ندارم همين االن ميام پيشت.

 

 كنم.به اطرافم نگاه می دستپاچه

نه...یعنی قدمتون سر چشم اما من گفتم امروز  -

 گيرم.وقتتون رو نمی
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گفتم این تعارفات ایرانی رو ای دختر هزار بار  -

بينمت جلوی من ردیف نكن! پنج دقيقه دیگه می

 باشه؟

 

 

 كنه.و بدون اینكه منتظر بمونه گوشی رو قطع می

 

م اما پذیرفته شده به زده از دعوتی كه بيان نكردبهت

اش صفحه گوشی كه عكس حميد روی زمينه

اش زنم و پرتكرارترین جملهكنه زل میخودنمایی می

 پيچه.درباره ماری توی گوشم می

 "این زن خطرناكه! "
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هشتاد_و_دویست#

 

گيرم و صورت هام میقاب عكسمون رو بين دست

 كنم.نوازش می حميد رو

 دونم چطور همچين شد...ببخشيد!! ببخشيد!! نمی -

 

بغلم كنه. قاب رو توی انگار با نگاهش شماتتم می

فشار ميدم اما حقيقت اینه كه خودمو توی آغوشش گم 

 كنم.می
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كاش اینجا بودی حميد...كاش پيشم بودی باهات  -

 زدم.حرف می

 

 تر از گوشی كه هيچ مخاطبی توش گوشمصرفبی

شنوا نيست چيه؟! دیار حال درستی نداره...شایلی هم 

قطعا درگيره...با كی حرف بزنم؟! از كی بپرسم كار 

 و حرف درست كدومه؟!درست 

كنه كه اسم مامان توی ليست انگشتم رو خشک می

 هام تر ميشن...وجو نكنم و چشمبيشتر از این جست

كی انقدر دور شدم ازش كه حتی یه به اسم یه 

 بت اتفاقی هم یادش نيفتادم؟صحهم

با دلهره به آیفون كه هر لحظه ممكنه به صدا در بياد 

دونم چی ه حتی دقيقا نمیكنم و ورود زنی كنگاه می

كنه. قراریم رو چند برابر میخوام بهش بگم بیمی
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كنم و چند لحظه وقت كمه و حرف زیاد پس درنگ نمی

 شنوم.بعد صداش رو می

 اید؟عمهسالم مامان. خونه  -

 

 سالم نورا. حالت چطوره؟ چه عجب! -

 

 

كنم كه لحنش تلخ نيست و با یه لبخند خدا رو شكر می

 سودگی خاطر جواب ميدم.ناشی از آ

 مرسی. من خوبم. راستش درباره نيال... -
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های مادرم مثل قرص اشتباه كردم...تلخی حرف

خوای قورت بدی اما ته خوری و میكپسوليه كه می

 كه و زهرت ميشه.تركامت می

خورد یه سر دونم با هم بودید. به كجا بر میآره می -

 اومدی؟باال هم می

 

 بندم.رو می هامبا كالفگی چشم

 موقعيتش رو نداشتم. -

 

متوجهم كه داره سمتی ميره كه سر و صدای كمتری 

 كنه.تر صحبت میباشه و به همون نسبت هم راحت

ا برای برای یه سفر یهویی موقعيت داشتی، ام -

 كردیم؟اینكه بيای اینجا باید از قبل رزرو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خوام فكر كنم خبر سفرم چطور به االن اصال نمی

 گوشش رسيده.

خوام باهات صحبت به نيال من می مامان راجع -

 كنم. راستش نياز به راهنمایی دارم.

 

 كشه و با نارضایتی ميگه:آهی می

 های من هر كدوم یه جور دارن گل به سرمبچه -

 هاشون!زنن با انتخابمی

نگران نيال نباش. اون هنوز راه برگشت داره، عاقله. به 

ین شد زندگی كه یه ماه نگذشته خودت فكر كن نورا! ا

گرده؟ شوهرت مجبور بشه بره و معلوم نباشه كی برمی

 سری رو بذار كنار.خيره
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هام رو روی هم فشار ميدم و با غضب دندون

 كنم.ممكن رو سرهم می هایدارترین دروغشاخ

مامان اوضاع حميد و من و زندگيمون خيلی هم  -

ای اینه كه خوبه! حميد اگه كارش طوالنی شده بر

مشغول یه بيزینسه. من هم فقط رفته بودم كه 

سریع یه ملک رو با هم ببينيم. دیدی؟! همه چی 

 خوبه!

 

 كنه و جواب ميده:مكث كوتاهی می

شه! من بد برای تو اميدوارم همينطور كه ميگی با -

 خوام....نمی

 خواستی بگی؟درباره نيال چی می
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لبخند تلخی جواب صدای زنگ آیفون بلند ميشه و با 

 ميدم.

هيچی...به قول خودت عاقله...از پس خودش  -

 برمياد. من باید قطع كنم مامان.

 

 فردا بيا خونه. -

 

 

و دلگيریم ازش با هم گالویز ميشن و برای  دلتنگی

 دن این جدال جواب ميدم:كوتاه كر

 ببينم چطور ميشه. فعال شب بخير. -
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مشكی و موهایی ماری با این تيپ شدیدا لوكس تماما 

كه از قبل قرمزتر و كمی بلندتر، شبيه ناهمگون ترین 

 شی خونه سفيدمونه...

پا روی پا انداخته و همونطور كه با دقت خونه رو 

 كنه ميگه:ورانداز می

كنم؟! انگار نه انگار حس نمیچرا من هيچ تغييری  -

 تازه عروسی اومده! هيچی با خودت نياوردی؟

 

 زنم.لبخند زوركی می

 همينجور كه بود دوستش داشتم. -

 

 ندازه.نگاه مهربون اما معناداری بهم می
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صدالبته كه تو شوهرت رو همونجور كه بود  -

 خواستی. اما برعكسش هم صادقه؟!

 

 جوم.از داخل لپم رو می

 ن چيه؟!منظورتو -

 

 با اعتماد به نفس و قطعيت جواب ميده.

 ترین مساله وسواس جناب دكتر!كوچک -

ظر اول یا دوم...یا حتی بعنوان یه آشنا این شاید توی ن

 قضيه خيلی جلب توجه نكنه...

 

 زنه.ذاره و چشمک میبا خنده دستش رو روی پام می
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اصال اون پرستيژ و جمال و كمالش اجازه نميده  -

 بد ازش ببينه.آدم چيز 

 

زانوهام رو بهم فشار ميدم و چقدر خوشم نيومده از 

كشه و با عقب می توجهاین تعریف! اون اما بی

 زنه.آسودگی به مبل تكيه می

گفتم كه به عنوان یه آشنا یا آدم گذرا داشتم می -

ممكنه مشكلی وجود نداشته باشه. اما زندگی 

دائمی با همچين فردی حتما سخته. تونستی 

 باهاش كنار بيای؟

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 دو_و_هشتاد_و_دویست#

 

چطور بدون اینكه بفهمم جامون متعجب از اینكه 

عوض شده و به جای اینكه من ازش سوال و جواب 

كنم اون من رو پشت ميز بازجویی نشونده سعی 

 كنم سربسته جواب بدم.می

 من باهاش كنار ميام. مشكلی نيست. -

 

دوست...مثل یه خواهر...حتی مثل یه مادر! مثل یه 

 پرسه:صميمی و بدون كوچكترین حس بدی می

ذار جور دیگه بپرسم...با خودت كنار اومدی؟ پس ب -

 با خودت خوبی؟
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ها با خودت فكر كنی یعنی اینطور نشده كه یه وقت

 كمی...بدی...كافی نيستی براش؟

 

 نورایی كه این مدت غيبت حميد و دوری ازش كمرنگ

شده بود دوباره كم كم بيدار ميشه و من از ترس اینكه 

 ب ميدم.دور برداره سریع و بدون مكث جوا

 نه! -

 

 زنه.دلسوزانه لبخند می

توی این مملكت و فرهنگ خيلی چيزها اونقدر تابو  -

شده كه حتی یه دختر تحصيلكرده و امروزی از یه 

خانواده سطح باال هم ممكنه دچار مشكل بشه. مثل 

خواستی اینطور سریع ای كه اگه نمیمسالههمين 

اومد. اما به من حرف رو ببندی بحثش پيش می
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جازه بده بعنوان یه دوست كمكت كنم. شاید به ا

ها رابطه شماها از بيخ و بن غلط باشه، چشم خيلی

كنم كه من كاری به این ندارم. من به این نگاه می

ه تو باالخره این راه رو شروع كردی و مهمه ك

 اش بدی.سالمت ادامه

 

خوام قاطعانه ازش بخوام تمومش كنه اما انگار می

 مشتاق بيشتر شنيدنه كه زبونم فلج شده!گوشم اونقدر 

شوهرت كم كسی نيست و به خاطرت كم كاری  -

نكرده كه راضی شده همه موقعيت و امكاناتش رو 

بذاره و بياد اینجا زندگی كنه. پس توی همچين 

دونی، این حس مدیونش می وضعی تو خودت رو

تر بودن و دِین قطعا خيلی تاثيرات درونی پایين
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كنه و كم كم نمود بيرونی هم پيدا میبدی داره كه 

 كل زندگيت رو تحت تاثير قرار ميده.

از تابو گفتم برات، یه دختر كم سن و سال و تقریبا 

های اولش خيلی براش تجربه مثل تو رابطهبی

یعنی هم ممكنه جوری دچار است. كنندهتعيين

سرخوردگی بشی كه دیگه نتونی خودت رو جمع و جور 

واقعا اونطور كه باید خودت رو پيدا كنی و  كنی یا اینكه

لذت ببری...كه هر دو احتمال تا حد زیادی بستگی به 

 پارتنرت داره و این وسواس بيمارگونه...

 

عث گيرم  بااختيار از پام میباالخره نيشگونی كه بی

 ميشه به خودم بيام و با اخم بگم.

ماری حون من اصال خوشم نمياد درباره مسائل  -

 م صحبت شه.خصوصي
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با نگاه آروم و عاقل اندر سفيهی با ترحم دوباره تكرار 

 كنه.می

 شرم و تابو همينه! -

 

 ندازم.ام رو آروم باال میشونه

 من بهش ميگم حریم خصوصی. -

 

 ذاره.دستش رو روی دستم می

خوام دوستت باشم! رای عزیزم، گفتم كه من مینو -

 بينم!این نياز رو توی تو می

 

 كنم.كشم و چشمم رو ریز میعقب میخودم رو 
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شما هميشه خودجوش نياز بقيه رو شناسایی  -

كنيد و حتی بدون اینكه خودشون بخوان می

 كنيد؟كمكشون می

 

كنه و من واهمه دارم دوباره شروع به سوالی نگاهم می

 رف زدن كنه و مسخش شم پس ادامه ميدم:ح

بالغ هستن كه كنيد نيال و برادرتون اونقدر فكر نمی -

 شون رو مدیریت كنن؟!خودشون رابطه

 

ندازه و حاال اون هم با جدیت عقب ابرو باال می

 كشه.می

جالبه! نيالجان جلوی ما روزه سكوت گرفته اما  -

 كنه.پشت سر خوب گالیه می
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 يدم:با تاكيد جواب م

نيال كسی نيست كه پشت سر كسی بخواد كاری  -

شما فقط سكوت كنه. اگه فعال جلوی رفتارهای 

كرده به خاطر اینه كه ميخواد به خودش و 

شون زمان بده و تصميم درست برادرتون و رابطه

 بگيره.

 

 با حالت خاصی از تحسين، كه حس جالبی نداره ميگه:

ر منطقی فكر خب این كه خيلی عاليه! اگه نيال انقد -

كنه پس تو االن چرا انقدر شاكی و عمل می

 هستی؟
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كنم دستپاچگيم ندارم اما سعی می هيچ جواب منطقی

 رو پنهون كنم.

دونم شما چقدر ممكنه چون...چون با این وجود می -

تر كنيد. كسی تر و پيچيدهوضعيت رو سخت

دونه االن من و شما همدیگه رو دیدیم. من نمی

زتون خواهش كنم اجازه بدید فقط خواستم ا

خوان رفتار كنن خودشون هر طور كه از ته دل می

 تصميم بگيرن.و 

 ميشه؟؟

 

انتظار دارم دوباره متكلم وحده شه و من هم توی ذهنم 

حساب كنم بعد رفتنش به چند تا قرص برای تسكين 

سردردم احتياج دارم. اما اون این بار ساكت سرش رو 

های حاشيه ر با پولک و نگيننداره و متفكپایين می
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كنه و وقتی سرش رو باال مياره لباسش بازی می

هاش از بينم. چشمترین حالت رو ازش میورنكردنیبا

تر از هميشه بهم نگاه زنن و معصومانهاشک برق می

 كنن!می

نورا مهرداد فقط برادر من نيست! من این بچه رو  -

 خودم بزرگ كردم! مادری كردم براش!

قتی رضا حكمت اومد خواستگاریم هر كی از راه حتی و

قبول كنی بعد مهرداد رو گفت اگه رسيد بهم میمی

دونستن ما خوای چيكار كنی؟! همه انقققدر خوب میمی

چقدر بهم دلبستگی داریم! تو خودت خواهری! تا جایی 

كه دیدم و شنيدم وابستگيت به برادرت هم كم نيست. 

 كنی!تو دركم می

 

 رنا د_آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 سه_و_هشتاد_و_دویست#

 

 كنم.شوكه نگاهش می

 جون...حالتون...ماری  -

 

كنه به گيره و سعی میهاش رو میبا سرانگشت اشک

 خودش مسلط باشه.

خوام ای! من نمیتو خيلی معصومی! خيلی ساده -

خواهرت رو توی چشم تو یا هركس دیگه خراب 

طرفه قضاوت كنم. فقط سربسته بهت ميگم كه یه 

نكن! صد درصد اگه االن بشينی فكر كنی خودت 
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رسی كه نيال اخالقيات خاص یهم به نتيجه م

 خودش رو داره!

كنم كه عاشق برادرمم! اما من دارم بهت اعتراف می

ام به ناراحتيش؟! خب وقتی عاشقشم به نظرت راضی

كنم برادرم خوشحال نه نيستم! من هر كاری می

 ار دختری كه دوستش داره.باشه...مخصوصا كن

 

پيدا های دور چشمش بيشتر نمود حاال انگار چروك

 هاش ميدن...كردن و گواه به حقيقت غم حرف

 با شرمندگی ميگم:

 خواستم ناراحتتون كنم.من نمی -

 

 دستش رو باال مياره تا سكوت كنم.
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كنم و بهت حق ميدم من كامال تو رو درك می -

 نورای قشنگم!

هایی كه بينمون رد و بدل از حرفمطمئن باش كسی 

م هم فهمه...راستش برای خودشده چيزی نمی

هام ها و ضعفخوشایند نيست دیگرون انقدر راحت غم

رو ببينن...اما چه كنم...سادگی و صداقت تو آدم رو از 

 كنه.تظاهر پشيمون می

 

زنم و اون حين تماشای خودش توی لبخند غمگينی می

درمياره و اطمينان حاصل  آینه دستی كه از كيفش

كردن از بهم نخوردن آرایشش، نگاه خاصی بهم 

 ندازه.می

كردم تو و اما باید بگم تعجب كردم. اصال فكر نمی -

 خواهرت انقدر بهم نزدیک باشيد.
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اما حاال مطمئنم اگه خاری به پای تو بره هم حتما مثل 

 خاری ميشه توی چشم خواهرت.

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 لخانی ای_زینب#

 چهار_و_هشتاد_و_دویست#

 

باره اشک داره اما نمیتر از ابری كه های خستهبا قدم

ذارم و سمت پام رو از سرویس بهداشتی بيرون می

های آب از صورتم و نوك پنجره اتاق ميرم. قطره

چكه، اما من دیگه موهای جلوی سرم روی زمين می
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پی تميز كردنش نيستم، چون اونی كه نگران 

 هاشم نيست...سيتحسا

رچم رسه انگار تنم پدستم كه به چهارچوب پنجره می

زنم. خودم رو بره. روی زمين زانو میتسليم باال می

كنم و التماس رو با نگاهم حواله آسمون وبال پنجره می

 كنم.ابری این شب طوالنی می

 چرا پس روشن نميشی! -

 

 قيد و شرطش رفتنشانگار به ماه برخورده عاشق بی

كشه. با شرم خواد كه از البالی ابرها سرك میرو می

 كنم:نم و خطاب به شب اعتراف میزلبخند می

فهمی ترس ترسم ازت! تو میمن عاشقتم! اما می -

عاشق چه درد ناسوریه؟ شاید هم از تو نه...از دل 

 ترسم.خودمه كه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

شينم. هربار زنم و روی زمين میبه دیوار تكيه می

م شد، با كابوس و بوی خون و ضربه و هام گرچشم

اب و چه بيداری به هام كه چه توی خوتقالی دست

 جایی بند نبودن عاصی شدم...

ام و با غضب نگاهشون های خاليم شاكیاز دست

زنه. عمه هميشه كنم كه فكری توی سرم جرقه میمی

رمز موفقيتش برای خوابوندن سعيدی كه از نوزادی هم 

بيگانه بود رو قنداق پيچ كردنش با آروم و قرار 

گيره از این یادآوری ام میدونست. چند لحظه خندهمی

هام به هق هق هام به قهقهه و قهقههسر و ته. خندهبی

 خورن.گره می

هام وایسادم و هر كدوم چند دقيقه بعد جلوی كمد شال

 كنم اما...رو جداگانه وارسی می
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هی ریمل برام به اما آخرش با كراواتی كه با رد سيا

ب یادگار مونده وسط تخت نشستم...با هر ترفند عجي

ای رو ترین گرههام باالخره سفتو استفاده از دندون

كشم...شاید زنم...روی تخت دراز میتونم میكه می

است كه كاری جز چشم این بار باور كردم دستم بسته

 بستن و انتظار ازم برنمياد...

ی هفت ساله و ترسيده بعد از اما این قنداق هم نورا

به راه  كوچ حميد كه تقالی فراموشی داشت رو

 تر...نمياره...باید برگردم عقب

ی خوام به نطفهمثل جنين توی خودم جمع ميشم و می

خبر نهيب بزنم این دنيا الكردارتر از اونه كه از دنيا بی

هات رو و تپش باالگرفته از هات رو، برق چشملبخند

ت رو تاب بياره، اما عطرش كه از این تكه شور قلب
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هام یكی ميشه، دلم ميره و پارچه دور مچم با نفس

 نمياد كه بگم از این راز مگو!

ستاره كنم...من شب بیزنم و به ماه پشت میغلت می

 خوام!خودم رو می

 

رد بند شبونه روی مچم رو با دستبندهام پوشوندم و 

صورت رنگ نقاب خوشبختی رو با آرایش روی 

ام نقاشی كردم و حاال روبروی مامان نشستم كه پریده

 دقت مشغول وارسيمه. با

 ملک تجاریه؟ -

 

شاخ و برگ دروغی كه شب قبل گفتم رو خوب توی 

 خندم.ذهنم نقاشی كردم و می
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اگه تجاری بود چه احتياجی بود من برم و ببينم!  -

 مسكونيه.

 

 از جوابم خوشش نمياد.

یه ملک تجاری نباید نظر تو  یعنی چی؟! چرا برای -

خوای چهاردیواری میرو بخواد؟ یعنی تو فقط یه 

كه شب و روزت توش بگذره و به اون هم اینجور 

 تفهيم كردی؟

 

 افتم از این برخورد تند.جا خورده به لكنت می

 ها از كجا اومد!نه...نه مامان! آ...آخه این حرف -

 

 نه.زبا همون نگاه ناراضی به صندلی تكيه می
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شناسم دیگه. دلت رو خوش من بچه خودم رو می -

اون آموزشگاه سه در چهار كه شغل  كردی به

 گيره!داری! معلومه اون هم جدیت نمی

 

دنيا از چند جهت ممكنه بچرخه كه كمتر از یک سال 

مامن آرامش و صندوقچه رازهات اینطور تكه تكه شه؟ 

هاش برام صدای مادری كه حتی شنيدن صدای قدم

دونم ای خدا بود حاال شده اون ناظم سنگدلی كه میپ

كنه تا به خاطرش ر بهم برسه چيزی پيدا میهر با

 هاش رو ارزونيم كنه.خطكش چوبی حرف

مامان جان شما اصال تا حاال یه بار خونه ما  -

اومدی؟ چيزی از رابطه و زندگيمون دیدی كه 

 كنی.اینطور قضاوت می
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 وا تكون ميده.حوصلگی توی هدستش رو با بی

چيزی كه عيان است چه حاجت به بيان است!  -

زندگی شما اصال بيشتر از دو سه هفته طول 

كشيده؟ باشه سفرش كاری بوده! كارمند فول تایم 

كه نيست. به همون بهونه یه سفر دو نفره 

 رفتيد! انقدر توی دست و پاش بودی؟می

 

عجيبه كه به نظرم اون چاقوی قاتل، یک هزارم 

های مادرم هم سرد و كشنده نبود. عجيبه كه دلم حرف

كنم چه حيف شده و دارم با خودم فكر می براش تنگ

موندم و توی آغوش حميد تموم كه جَستم! كاش می

 شدم...می

شدم یه كاغذ كه تمام خط پر از حرفه و به ناخوانایی 

 سوزه.زنم و انگار دلش به حالم میرسيده...حرفی نمی
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جدی ميگم...همون روز اول گفتم و  نورا دارم بهت -

حاال بشنو! چشم و ابروی یار  تو نشنيده گرفتی. اما

و معشوق تا یه جایی تازگی داره. تو باید الاقل از 

نظر اجتماعی خودت رو باال بكشی و هم قد و قواره 

 شوهرت بشی وگرنه دست از پا درازتر...

 

 عصبی از جا بلند ميشم.

كنی؟! ما ن رو خورد میمامان چطور انقدر راحت م -

جع به هم مگه از روز اول این چيزها رو را

 دونستيم؟نمی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 پنج_و_هشتاد_و_دویست#

 

 سرش رو به نشونه تاسف تكون ميده.

عشق و عاشقی تاریخ انقضا داره نورا. اما قدرت و  -

 عزت نفس موندنيه و به زندگی یه زن معنی ميده.

 

بينم كه با ماشينش وارد سالن نيال رو می از پنجره 

هام جون ميشه. حال دیشبش دوباره جلوی چشمحياط 

كنم كه از مامان گيره و خيلی خودداری میمی

پرسم با همين تفكرات صفر و صد یه ازدواج موفق نمی

ها و دردهای هم خبر داشتی كه حتی از بيماری

به جور  نداشتيد؟ و آخرش هم سه تا بچه كه هر كدوم

 دادید...توی جنگ با زندگی گير كردن تحویل دنيا 
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پرسم سوالی رو كه جوابش هر روز و هر لحظه اما نمی

 برام تكرار ميشه...

كنم تا چيزی جا محتویات كيفم رو یه بار دیگه چک می

 نذارم و از جا بلند ميشم.

 من دیگه ميرم مامان. -

 

وخته هاش؟ گمون نكنم! اما دلش سپشيمونه از حرف

 كه از جا بلند ميشه و ميگه:

رسه دور هم كم دیگه میيما هم یهنهار بمون. نع -

 باشيم.

 

 كنم.هام رو پشت آغوش كوتاهم قایم میدلخوری

 باید برم بدرقه شایلی. -
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 یه روز سر فرصت ميام.

 

رسم و ها سرازیر ميشم و وسط حياط به نيال میاز پله

است و هتر از هميشمتعجب به صورتش كه شاداب

ته نگاه حالش كه صد و هشتاد درجه با دیشب متفاو

 كنم.می

 خير باشه! -

 

تونه از خودش نشون بده بهم با نهایت ذوقی كه می

نزدیک ميشه و مثل تعریف كردن یه افسانه محال كه 

 حاال با حقيقت یكی شده ميگه:

 نورا باورت نميشه بگم االن با كی بودم! -
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 ادامه ميده: كنم و خودشمنتظر نگاهش می

د با هم ماری دیشب زنگ زد صبحانه دعوتم كر -

 باشيم.

 

 پرسم:بند دلم پاره ميشه و می

 خب؟! باز بدرفتاری كرد؟ -

 

 زنه.ناباور و كوتاه لبخند می

نه!! اصال!! یعنی اگه اعتقادی به ماورا و خرافات  -

گفتم جادو شده! رفتارش خيلی عوض داشتم می

...خودش بدون اینكه  شده بود...یه ماری دیگه بود

بگم خيلی صميمی و من حرفی بزنم یا چيزی 
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ها و چيزایی كه توی روراست و دلسوز از نگرانی

 گذره گفت!دل و فكرش می

 

كنه و حرفش گيری مكث كوتاهی میانگار برای نتيجه

 كنه.رو اینطور تموم می

 خيلی قابل ترحم بود نورا! -

 

ید به خودم باید خوشحال باشم از حال خواهرم؟ با

روی ماری تاثير هام افتخار كنم كه احتماال حرف

داشته؟ پس چرا دلشوره دارم؟ چرا حس ناامنی دارم 

به این تغيير موضع ماری و شادی كودكانه خواهرم كه 

 اصال به شخصيتش نمياد؟

 لبخند زوركی تحویلش ميدم.
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 ها كه خيلی خوبه!خب...خب این -

 

و نمرات ممتازش هامون كه با كارنامه مثل بچگی

ای خودش بخره، با خواست تحسين مامان رو برمی

 زنه.افتخار و اطمينان به ویال زل می

 معلومه كه عاليه! باید به مامان بگم. -

 

 پاچه.ترین لبخندش رو به صورتم میعميق

فكر كنم قراره یكی دو تا مراسم كوچولو داشته  -

 باشيم.

 

رو روی  با نگرانی كه سعی به كنترلش دارم دستم

 ذارم.بازوش می
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 مشورت كن نيال.با دكتر شافع هم  -

 

 كشه.نفسی از سر آسودگی و رهایی می

افسانه جون هيچوقت باید و نبایدی جلوی پای  -

زنم. فعال ذاره. اما باشه باهاش حرف میآدم نمی

 باید با مامان صحبت كنم.

 

هام رو باهاش شریک بشم پس فقط دل ندارم دلشوره

 از تماشای این شادی عميق لذت ببرم... كنمسعی می

 

 كنم.وی آغوشم فشارش ميدم و با بغض زمزمه میت

 تنها ميشم بی تو! -
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 كنه و بغض به صدای اون هم لرزه انداخته.نوازشم می

تو االن دیگه همسرت رو داری...اصال دیار هم كه  -

 هست...

 

هاش رو با كف دستش پاك گيره، اشکازم فاصله می

 كنه.بعد صورتم رو نوازش میكنه و می

 همه خودت رو داری!تر از مهم -

 

 خنده.كشه و میبينيش رو باال می

بعدشم نميرم تبعيد كه! هر از گاهی بهتون سر  -

 زنم.می
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و با تهدید انگشتش رو سمت من مغموم و دیاری كه 

 روزه سكوت گرفته تكون ميده.

 شماها هم باید بياید! -

 

هاش رو تا جایی كه ستدیار با یه لجبازی خاص د

بره، فقط سرش رو به نشونه و میميشه توی جيبش فر

ندازه و صورتش رو از شایلی منفی باال می

 گردونه.برمی

گيره و من و شایلی هر دو از حالتش خندمون می

 زنه.ای به بازوش میشایلی با یه اخم مصنوعی ضربه

 اینه رسم بدرقه لوتی؟ -
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، چپ چپ نگاهی به سر كنهدیار صورتش رو جمع می

 شكنه.اش رو میدازه و باالخره روزهنتا پای شایلی می

 ها نمياد!های بالد كفر این لفظبه سيتيزن -

 

خنده، روی پنجه پا بلند ميشه و بوسه شایلی می

 زنه.محكمی روی گونه دیار می

از االن اینطور شمشير از رو بستی پروازم بلند  -

 نشده بهم ميگی اجنبی البد!

 

رص ابرو باال ترین تغيير حالتی با حدیار بدون كوچک

 ندازه.می

 همينه كه هست! -
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 خنده شایلی كمرنگ ميشه.

باشه! من اجنبی، اما شماها هميشه واسم خودی  -

 مونيد.می

 

كنم و نگاه ناراحتی به دستم رو دور گردنش حلقه می

دیار كه انگار برای بررسی و درك تغيير حالت شایلی 

 ندازم.حتياج داره میبه زمان ا

شایلی دلم ریش ميشه! تو هيچوقت اینطوری نگو  -

 غریبه نميشی!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هشتاد_و_دویست#
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هاش بيرون هاش رو از جيبدیار پشيمون دست

كنه. با چشم و ابرو كشه و مستاصل نگاهمون میمی

د با تر بياد و اون هم هر چنكنم نزدیکبهش اشاره می

ه. دستش رو باال مياره و كنمكث و تاخير، اما اطاعت می

كشه، كمی خم ناشيانه اما صادقانه روی سر شایلی می

ميشه تا صورتش روبروی صورت شایلی قرار بگيره و 

 ميگه:

جيغویی و من هم ها خيلی چموش و جيغتو یه وقت -

ها ندارم. اما االن فكر كنم ات رو اون وقتحوصله

 هات.بازیتنگ ميشه واسه همه وزهدلم یخده 

 

 خنده و نااميدانه ميگه:شایلی دوباره می
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من پير شدم آخرش تو عين آدم حرف زدن رو یاد  -

 نگرفتی دیار!

 

كننده دیار هم انگار كه بخواد یه خبر مهم از ناراحت

 بده سرش رو آروم تكون ميده.

 آره دیگه...ذاتم داغونه. -

 

مون رو توی آغوش شایلی این بار بدون حرف جفت

هاش هزار كلمه تک تک دم و بازدم گيره اما من ازمی

های شنوم...سوگ گلدوندلتنگی و فریاد و سوگ می

خونه سيامک كه حاال كس دیگه بهشون آب ميده و 

مونه و باید حفره باقيمونده ازش رو با دلی كه جا می

 خاطرات پر كرد...
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ه و یه برگ برآسمون، شایلی قشنگم رو با خودش می

به تک برگ جدا افتاده از  خشک و خوشرنگ بهم ميده.

شاخه كه یه روز زودتر عزم خزون كرده و توی هوا 

 گيرمش.كنم و میخوره نگاه میمعلق تاب می

كاش فصل جدید زندگيمون به خوشرنگی پایيز  -

 باشه...

 

دیار غمگين به برگ توی دستم زل زده و جوابی نميده. 

 زنم تا نگاهم كنه.ومی بهش میبا آرنج ضربه آر

 ر به شایلی وابسته بودی؟انقد -

 

جوابم ميشه لگدی كه به سنگ ریزه جلوی پاش 

 زنه.می
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 كنم و ميگم:به انتهای خيابون نگاه می

 خيلی عجيبه... -

شایلی هيچ نسبت خونی با تو نداره اما انقدر به هم 

ای كه با شایلی نزدیكيد..یا حتی خودم! یه درصد رابطه

نداشتم...با اینكه اون دارم رو هيچوقت با نيال 

 تره...خواهرمه، بهم نزدیک

 

با دقت به دهنم زل زده و وقتی حرفم تموم ميشه با 

 كنه.های بلندتر هم آشتی میمكث باالخره با جمله

ببين...عقل من با چيزایی كه تا این سی و اندی  -

سال دیدم اینطور فتوام داده كه رابطه خونی این 

ميده یه حقی از طرف خصت رو به ما جماعت ر

برای خودمون بدونيم و پشت بندش هر كاری با 

كنيم بگيم مثال بچمه خودم زایيدمش طرف می
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حقمه، یا برادرمه، خواهرمه بيخود كرده ناراحت 

ها با هم داریم...مخصوصا شه! مگه ما از این حرف

توی این فرهنگ و سنن ماها كه از بند قنداق توی 

ان و خانواده مادر فرشتهن گوشمون خوندن پدر ای

ها ها و حرمتمقدسه و فالن و بسار، یه سری دل

دقيقا واس خاطر حفظ حرمتی كه بهمون دیكته 

شكنه. محض همينه كه دو تا غریبه اگه كردن می

تر با هم جوش بخورن از هزار تا رابطه خونی قوی

 ميشه رابطشون.

نی هم ن اهلل وكيلی اسم اودیگه خودت یه نگاه بنداز...م

كه من رو زایيده یادم نيس، اما افسانه جاش روی 

 هامه...چشم

 

 ندازه.زنه و سرش رو پایين میپوزخندی می
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حاال بماند رابطه خونيمون با عمو و آقابزرگ و  -

 بابامون چطور بود...الحق كه خونی بود!

 

هایی كه برام تعریف كرد از یادآوری دوباره صحنه

 رو با سرعت باال مياره. لرزم. نگاهشاگاه میناخود

 سردته؟! -

 

تصور سر دریا توی دست پدرش ادغام ميشه با اون 

سوراخ وسط پيشونی مرد مهاجم و خونی كه از گوش 

هام رو با حميد روی پيراهنش جاری شده بود. چشم

 بندم و سرم رو به طرفين تكون ميدم.شدت می

 گيره.با نگرانی بازوم رو می
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خون خون راه انداختم  ده درازی كردم انقدهرو -

 فكرت رفت سمت دكی؟

 

كنم و با قدردانی كشم، گاهش میننفس عميقی می

 كنم.صورتش رو نوازش می

راست ميگی...غریبه اسمش بد در رفته، وگرنه یه  -

غریبه كه تو باشی برادرم رو بهم برگردوند وقتی 

 تک و تنها مونده بودیم.

 

لبم رسيده  ن با طعم اشكی كه بهزنه و ملبخندی می

 ادامه ميدم:

یا اون موقع كه من از سایه هر مردی هم فراری  -

 بودم آلونک حميد سایه سرم شد!
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 نياد اون روز شماها نباشيد!

 

گيره، پایين مياره و بين دستم كه روی صورتشه رو می

 دست خودش فشار ميده.

 گرده.من كه بيخ ریشتم بچه. دكيت هم برمی -

 

چرخونه و سمتی رو گيره  من رو میمیام رو شونه

های سياه ها و پرچمنشون ميده. چشمم به پارچه

 افته و بعد از پشت سرم ميگه:خيابون می

ریم نذر چند شب دیگه شام غریب می -

 كنيم و دكی مياد.ها رو ادا میگنجيشک
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گيرم، اون هاش كه روی شونمه رو مییكی از دست

ندازه و سرش رو به دورم میاش رو هم دست دیگه

 سرم تكيه ميده...

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هشتاد_و_دویست#

 

ها ها بعد از تموم شدن ساعت كالسدوباره بعد مدت

توی آموزشگاه دور هم جمع شدیم و این جمع شدن، 

های تازه نفس پایيز رو برام تاریكی و دلگيری شب

 كنه.تر میكمرنگ
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شمارم هر های توی سينی رو میه فنجونن طور كهمو

جوش از گاهی هم به دیار كه با نهایت تمركز به قهوه

 كنم.روی گاز زل زده نگاه می

سعيد، ساناز، غالمرضا، من و تو، سيامک و  -

 شایلی...

 

 كنه.دیار آروم تصحيح می

 شایلی نه، مينا! -

 

سه روز گذشته و هنوز گاهی یادم ميره رفتنش رو. 

كنه. كنم و دیار از گوشه چشم نگاهم میكوت میس

بعد قهوه جوش رو از روی شعله برميداره و با ذوق باال 

 مياره.
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 ببين چه عطر دبشی داره! -

 

 پره.برم و ابروهام باال میسرم رو كنی نزدیک می

 چقد غليظه!!! خيلی سنگينه دیار! -

 

 پرسه:با نگرانی می

 دوستش نداری؟ -

 

 منفی تكون ميدم.نه سرم رو سریع به نشو

 نه!! نگران توام. نميشه این رو بخوری. -

 

ریزه و با هاش میمشت مشت محبت توی چشم

 كنه.هاش لپم رو شكار میانگشت
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 چيزیم نميشه زشتول. -

 

و مشغول ریختن قهوه توی فنجون ها ميشه اما من 

 ناراضی و مصر ميگم:

 چایی گذاشتم هست هنوز. چای بيارم واست؟ -

 

 ندازه.م میبه نيم نگاهی

 چيزی نميشه! -

 

 گيرم و تاب ميدم.گوشه آستينش رو می

 ریزم توی چایيت باشه؟زعفرونم می -
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دستش روی فنجون آخر متوقف ميشه و من اميدوارانه 

 ادامه ميدم.

 ها. نخوری از دستت رفته.حسابی دم كشيده -

 

كنه و لبخند كوچيک و كنجكاو كنج لبش نگاهم می

 داشتنيه.خيلی دوست

 ترسی كله پا شم؟انقذه می -

 

 كنم.اش رو درست مییقه كج شده

 یه چی از ترس اونورتر. -

 سينی رو ببر من االن چایيت رو ميارم.
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سرش رو اون حال گنگی كه اكثر اوقات داره تكون 

ميده و بدون اینكه حواسش باشه و فنجون خالی مونده 

رو از بقيه جدا كنه همونطور سينی به دست از 

 زنه.نه بيرون میآشپزخو

چند دقيقه بعد من هم با یه ليوان بزرگ چای زعفرونی 

كه كنارش گل سرخ و نبات و دارچين چيدم از 

آشپزخونه بيرون ميرم. سعيد پشت یكی از ميزهای 

كافه تنها نشسته و در حالی كه روش ضرب گرفته با 

اش و قر ریزی كه به یه حال مظلوم كه اصال به قيافه

 خونه.مياد میميده نخودش 

 گفتیكاش ميشد می -

 بدونم من چه كردم

 وقتی قهری با من

 من با كی بگردم
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 امتو اگه با من قهری من كه آشتی

 امگله گله هر شهری عمری كاشتی

 اگه بری از پيشم من دوستت دارم

 دوباره فدات ميشم صد هزار بارم...

 

د سيامک كه انگار تازه از دفتر بيرون اومده حين ر

گردنی آرومی ساكتش از كنار سعيد با پسشدن 

 كنه.می

محرم و صفره بچه! دو ماه خودت رو حفظ كن  -

 كنه.اینجا، منكرات مياد در رو تخته می

 

ای نشسته و انگار عمدا سعيد به ساناز كه گوشه دیگه

 كنه.خودش رو با گوشيش سرگرم كرده اشاره می
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 خب!ایشون هم در صحبت با ما رو تخته كرده  -

 

ينا كه نسبتا نزدیک به ساناز نشسته با مالحظه م

 پرسه:می

 اتفاقی افتاده؟ -

 

ساناز انگار منتظر بوده كسی ازش چيزی بپرسه سرش 

 رو باال مياره و با تندی و حرارت جواب ميده.

 كه كسی فكر كنه مالک آدمه؟!تر از ایناتفاق بزرگ -

 

 دقت و شایددیار به طاقچه پهن پنجره تكيه داده و با 

كنه. چای رو كه به دستش هم گنگ، به ساناز نگاه می

 ندازه.ميدم ابرو باال می
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 چه كردی! -

 

 كنم.با ذوق نگاهش می

 كنی.تو به حرف من گوش بده ضرر نمی -

 

 كشه.گيره و دستی به سرم میاش میخنده

 نه بابا! آدم شدی! -

 

كنه وقتی با آب و تاب صدای ساناز توجهم رو جلب می

ب در باب استقالل و آزادی فردی های عجيرفح

زنه، و نگاه پر از سوال و متعجب مينا بهش هم و...می

ها كنه كه اشتباه فكر نكردم و این نوع حرفمطمئنم می

 از سانازی كه تا االن شناختم بعيده.
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شكنه و با گالیه و سعيد باالخره سكوتش رو می

 معصوميت ميگه:

نه كسی رو یه خدا من ها كدومه! بابا این حرف -

اسير كردم نه هيچی! یه كلمه گفتم تو واست 

سخت ميشه یهو بخوای جمع كنی واسه درس و 

دانشگاه بری یه شهر دیگه. این اصال فقط حرف 

 من نيست! حرف مامان خودش هم هست!

تازه من این رو گفتم و گفتم فقط بهش فكر كنه، خوب 

خب  برمياد كه دو دوتا چهار تا كنه ببينه اگه از پسش

 بره! نگفتم كال نره!

 

چرخه و اون با حالت حاال سرها همگی سمت ساناز می

 كنه.قهره پشت چشمی نازك می
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ها همه حرفه! مرد ایرونی جماعت هر چقدر هم این -

ادعا داشته باشه باز عصر قاجار واسش كعبه 

آرزوهاست. تو االن هيچ كاره منی به خودت اجازه 

، وای به حال اینكه ه نشون بدیدادی بهم راه و چا

یه نقشی هم توی زندگيم داشته باشی. واقعا 

های ماری جون چقدر فهمم حرفهميشه تهش می

 حقه!

 

 پرسه:سعيد وا رفته می

 ها رو توی گوشت خونده؟!ماری این -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 هشت_و_هشتاد_و_دویست#

 

ا كنه و بمیساناز كمی دستپاچه خودش رو جمع و جور  

 همون حالت قهر ميگه:

كنه. اما من نخير! اون طفلک هميشه از تو دفاع می -

 فهمم دور و برم چه خبره.كه دیگه كور نيستم. می

 

كنه و زده چند لحظه به ساناز نگاه میوقتی سعيد بهت

ندازه، دیگه كسی به خودش بعد سرش رو پایين می

 سوال اول رواجازه نميده حرفی بزنه. حتی مينا كه 

گيره و جو سنگينی برقرار پرسيده بود هم فاصله می

ميشه. سكوت فضا فقط با صدای تایپ كردن غالمرضا 

تاپشه و آروم چيزی رو كه تمام مدت سرش توی لپ

برای مينا توضيح ميده شكسته ميشه. به دیار نگاه 
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كنم كه غرق شده توی چرخش گل سرخ توی ليوان می

رد و بدل شد  هایی كهحرفو شک دارم چيزی از 

شنيده باشه. سعيد از جا بلند ميشه و با فنجون 

سوزه، بره. دلم براش میاش به تراس پناه میقهوه

بينم سویيشرتش رو پشت مخصوصا وقتی می

صندليش جاگذاشته و حاال مثل یه پرنده سرمازده توی 

دارم و ام رو از طاقچه برمیخودش جمع شده. تكيه

ار بدون اینكه نگاهم كنه پيشش كه دی خوام برممی

 زیر لب ميگه:

 من ميرم. -

 

و با برداشتن سویيشرت سعيد بهش ملحق ميشه. از 

كنم كه چطور سيگاری در تراس نگاهش می شيشه

كنه و بدون اینكه كالمی حرف برای سعيد روشن می
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بزنه پای درد دل سعيد كه انگار تازه نطقش باز شده 

. زبون درنای من رو كش ميارهشينه. لبخند لبم می

كنه و زندگی سكوته و توی همين سكوت زندگی می

 بخشه...می

ام حلقه ميشه. از وقتی رسيده دست سيامک دور شونه

تریم. سرم رو روی حرف خاصی نزدیم اما انگار همدل

 كنم.ذارم و آروم خواهش میاش میشونه

 بگو حالش خوبه. -

 

 مثل من آروم جواب ميده:

 ه.بهتر از توئحالش  -
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من به مرگ نبودنش دچار شدم كه حاال به تب كم 

بندم و زمزمه ام. چشمم رو میبودنش هم راضی

 كنم:می

 همين هم عاليه! -

 

زمان كه با كنه و غالمرضا هممينا از غالمرضا تشكر می

كنه و متانت جواب مينا رو ميده وسایلش رو جمع می

راه سانازی كه حتی با اكعزم رفتن داره. با مينا و 

كنه و سمت ما مياد. با كنه خداحافظی مینگاهش می

 سيامک دست ميده.

آقا من دیگه باید برم هيئت اما تا فردا صبح كارها  -

 تمومه.

 

 مونه.بعد نگاهش روی من ثابت می
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 همه چيز درست ميشه نوراخانم. -

 

 

كنم و همونطور كه سرم روی شونه سيامكه نگاهش می

 زنم.یلبخند م

 ممنون! -

 

 زنه.د متاسف و كوتاهی میلبخن

 زنيم.سر فرصت باز هم با هم حرف می -

 مراقب خودت باش.

 

كنم بندم و با خودم مرور میدر كمدم رو با پا می

 امشب حتما باید سر و سامونی بهش بدم.
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 برم و با صدای بلند ميگم:درجه اتو رو باالتر می

آموزشگاه راجب ماری حرفی سعيد اون شب توی  -

 ی نكرد؟انزد؟ گله

 

 دیار با مكث جواب ميده:

اوال صدات رو ننداز سرت همينجا نشستم دیگه.  -

 دویُما صد بار پرسيدی صد بار گفتم نه!

 

چرخونم و با كالفگی به سمت چادر رو روی ميز اتو می

ای كه تازه اتو زدم اما باز چروك شده نگاه دیگه

 كنم.می

بگم  ها نيست. نه كه ساناز مال این حرفآخه اصال -

ها...دارم ميگم بده بخواد مستقل باشه و این حرف
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های خودش نبود...قرضی بود...دیكته انگاری حرف

 بود.

 

 خوای بگی ماری پرش كرده؟خب االن می -

 

 

 كشم و گيج و مستاصل جواب ميدم:پوف می

 گذرهدونم دیار...به خدا دیگه هر چی بيشتر مینمی -

م. این شناسكنم هيچكس رو نمیبيشتر حس می

دو هفته از وقتی كه با نيال حرف زده و اوكی داده یه 

جوری رابطشون خوب و عاليه كه انگار همه اون 

 ها خواب بوده!ها و چزوندنها و بحثحرف
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های نيال حس كردم اونقد اون روز از البالی حرف

كه  ها و نظرهای ماری داره واسش حجت ميشهحرف

 مامان!ممكنه دیر یا زود واسش بشه مثل 

با خودم ميگم نيال آدم احساسی و غيرمنطقی نيست. 

وقتی به یه نفر اینطور اعتماد كنه اون آدم، آدم 

حسابيه. ميگم شاید من تحت تاثير شایلی هميشه 

ناخوداگاه یه ذهنيت بد از ماری داشتم و یه طرفه نگاه 

كوچولو فكر ميكنم  كردم. حتی شاید االن هم اگه یه

دوونه به خونوادش و سعيد موش می داره بين ساناز و

 خاطر همين طرز فكر قدیمی باشه.

 

 بنده.با یه مكث طوالنی كوتاه حرف رو می

 تو اصال زیاد فكر نكن. -
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گيره و سرم رو به طرفين تكون ميدم. ام میخنده

بخش ميشه. باالخره نتيجه كار تا حدی برام رضایت

 چرخونم.كنم و چادر رو توی هوا میخاموش می اتو رو

 آخيش! حاال شد! -

 

وارد سالن ميشم و از روی مبل روسری پهن مشكيم 

دارم. دیار كه كنار پنجره ایستاده با دیدنم رو برمی

 خارونه.گوشه چشمش رو می

 یه كار نكن رفتنمون با سحر یكی شه! -

 

 انگشتم رو به نشونه یک باال ميارم.

 دقيقه مونده!یه  -
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 پرسه:ک میكنه و با شبه اطراف نگاه می

 یه چيزهایی عوض شده؟! -

 

ای كه از شروع تغييرات داشتم تا به حال با دلهره

 ميگم:

 بده؟! -

 

 گيج جواب ميده:

 اول بگو چيه خب! من حاليم نميشه! -

 

 شكونم.هام رو میقولنج انگشت

كم ها رو یهبه اصل چيزی دست نزدم...فقط كوسن -

ه. های تند نباشنگی كردم...اما حواسم بود رنگر
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كم خونه چند تا تابلو گرفتم زدم به دیوار كه یه

ها...خواستم رنگ بگيره خالصه دیگه...فعال همين

 فرش رو هم عوض كنم اما

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هشتاد_و_دویست#

 

 گفتم دیگه تغيير زیادیه.

 حاال بگو! خوبه؟!

 

 كنه.نگاهم میبا تعجب 

 خوبه! خشنگ فشنگه! -
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 رو رنگ زدی خودت چرا رنگت پریده؟ حاال خونه

 

های گفتنی و ناگفتنيم رو توی یه لبخند پر از نگرانی

 كنم و كوتاه جواب ميدم:اضطراب خالصه می

 دونم!نمی -

 

 بندم به روسریم و در حال بستنش ميگم:دخيل می

غریبان با چادر هميشه دوست دارم عاشورا و شام  -

ه بوم و دو گفت یبرم بيرون. اما سعيد هميشه می

 هوام كه فقط یه روز توی سال همچين فازی دارم.

 

كنه و همونطور كه سمتم مياد با دقت به تقالم نگاه می

 ميگه:
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 ندازه. تو با دلت برو جلو.خدا از اینجور كنتورها نمی -

 

اش ندهكنه و در حالی كه مشخصه خروسریم رو باز می

 خوره ميگه:رو می

! چيه آخه هزارتا فقط سر جدت درست ببند اینو -

چين واچين دادی بهش. دوساعت دیگه شبيه این 

های كالس اولی ميشی كه هميشه چونه فنچ

 شون روی فرق سرشونه!مقنعه

 

خندم و اون با دقت روسریم رو یه جور قشنگ و می

هم بنده چند لحظه با دقت نگامحكم روی سرم می

 كنه و ميگه:می

سی چيزی این االن خوبه ولی شل ميشه. كليپ -

 داری؟
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 كنم و جواب ميدم:كمی فكر می

 آره دارم! بيا. -

 

و خودم سمت اتاق ميرم. مشغول گشتن توی كشوهام 

بينم سر جاش ثابت ایستاده و قدمی برنداشته. كه می

 كليپسی كه پيدا كردم رو باال ميارم.

 بيا دیگه! یافتم. -

 

 ب قدمی عقب ميره.معذ

 تو بيارش. -

 

 كنم.متعجب نگاهش می
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 يزی شده؟! چرا خشكت زده اونجا؟چ -

 

 كشه.با یه كالفگی كه سعی داره پنهونش كنه پوف می

 خوش ندارم پا بذارم اتاق زن و شوهرها. -

 

كشم كه بدون حرف خورم و انگار خجالت میجا می

ميام. دارم و از اتاق بيرون ای كيفم رو برمیدیگه

 كنه بهخوام در اتاق رو ببندم كه نگاهم گير میمی

هام رو عكس حميد روی پاتختی و بغض چشم

 سوزونه...می

كشم و كليپس رو سمت با بستن در بينيم رو باال می

گيرتش و حاال اون هم انگار ابریه گيرم. ازم میدیار می

 هاش گم شده...كه لبخند چند دقيقه پيش توی چشم
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كشم و از این همه سياهی روی سرم می چادر رو

كنم به برق سم، اما دل خوش میترنشسته به تنم می

های آهنی كه دیروز با دیار جال دادیم و نور بال پرنده

 كنيم...هایی كه امشب روشن میشمع

های كنار به خاطر حال و وضعيت دیار روی جدول

 ها سهم علمخيابون، دور از جمعيت نشستيم و پرنده

چلچراغ كوچيک و كهنه یسری بچه ده تا پونزده ساله 

ه هر چيزی رو بهش بستن! هر بار نگاهمون شدن ك

هاشون روشن ميشه كنن یه شمع جدید توی چشممی

و به پاس قدردانی چيزی برامون ميارن. هدیه 

آخرشون حاال دو تا چای توی ليوان های نازك یكبار 

مون مياره و مصرفه كه یه پسر نحيف ریزه ميزه برا

 ياره.نوازی رو به جا بسعی داره نهایت رسم مهمون

 آبجی، عمو خيلی مشتی هستيد. اجرتون با آقا. -
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مون رو بابت صدایی كه كلفت كرده و اصال به خنده

 كنيم.اش نمياد كنترل و تشكر میجثه

 كشه ميگم:دیار كه چای رو هورت می

 ها چقدر خوشحال شدن!طفلكی -

 

 های فلزی جدا نميشه.ای از پرندههنگاهش حتی لحظ

 ...باالخره نذرش ادا شد -

 نور!

 

 است!كنه انگار غریبهبغضی كه باهاش صدام می

 جان؟ -
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 چرخونه.با یه تاخير طوالنی سرش رو سمتم می

 بينه دیگه؟كارهایی كه واسش كردم رو می -

 

 ذارم.اش میدستم رو روی شونه

 بينه!میبينه! هميشه تو رو می -

 

كنه و دوباره توی خودش اسير هاش رو جمع میشونه

كاره و روشنش ها میرو روی آسفالت ميشه. شمعی

ذاره كنه. بعد سرش رو مظلومانه روی زانوهاش میمی

 زنه به گریه شمع...و زل می

هایی ذارم و من هم به شمعاش میسرم رو روی شونه

نه و قدیمی كه دورتر مردم به دیوار این مسجد كه
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كنم و صدای مداحی كه از بلندگو چسبوندن نگاه می

 پيچه.توی گوشم میپخش ميشه 

 دوباره دلتنگی"

 دوباره حسرت

 …دوباره آه

 دوباره بيتابی

 دوباره فكرِ دو بارگاه

 دوباره بيتابی

 دوباره فكر دو بارگاه

 …كرم شاه ای…آه حرم

 …كرم شاه ای…آه حرم

 روزیم كن آقا

 "برم...بازم 
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 كنم:زمزمه می

 دوباره دلتنگی...دوباره حسرت...دوباره آه... -

 

ها با هم یكی م تار ميشه از اشک و نور شمعهاچشم

 ميشن.

 دیار؟ -

 

هاش خارج كوتاه بعنوان جواب از بين لب "هوم"یه 

 ميشه و من ميگم:

دلتنگی و حسرت و آه رو الكی با شعر و داستان  -

 ان!هها شكنجقشنگش كردن...این
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كنم و بعد اش رو حس میلرزیدن خفيف و كوتاه شونه

 كنه.داره و نگاهم میاش برمیسرش رو از روی زانوه

اوهوم...منتها منتظر بودن خوبه...آدميزاد خسته  -

ميشه...اما الاقل انگار یه اميد و آرزویی 

 توشه...حاليته چی ميگم؟

 

 سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.

تكونه و با لبخند و صداش كه چند چادرم رو میگوشه 

 برابر خش افتاده ميگه:

 آفرین نورجان. -

 

 ا حقی

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 نود_و_دویست#

 

ای كه انگار از شيم و رانندهاز تاكسی كهنه پياده می

تمام زمين و زمان دلگيره توی تاریكی خيابونی كه 

م از روی هاش قطعن گم ميشه. چادرامشب چراغ

كنم و با خوره، با خستگی جمعش میسرم سر می

گرده دنبال چيزی میهاش نگرانی به دیار كه توی جيب

 زنم.زل می

امشب حالت خوش نيست كاش با همين ماشين  -

رفتی خونه. تا ته كوچه دو قدم راهه یه راست می

 رفتم.دیگه، خودم می

 

 كنه.ره میندازه و با حركت سر به جلو اشاابرو باال می
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ام، من همينم مونده فقط! حرف هم ننداز توی یقه -

 ميزونم. بيفت جلو.

 

 پرسم:كاوی میبا كنج

 گردی؟دنبال چی می -

 

كنكاشش جواب ميده و از جيب هودیش كه خوب 

دونم طبق معمول بازار شامه پاكت سيگارش رو می

 كشه.بيرون می

 خوای سيگار بكشی؟می -

 

نه و به نشونه مثبت كمتعجب و سوالی نگاهم می

سرش رو تكون ميده. سریع دست به كيف ميشم و 
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فلزی سيگار حميد رو جلوش كشه كه جعبه طولی نمی

 كنم و با دلتنگی ميگم:باز می

 ها برداری؟ميشه یكی از این -

 

چتد بار نگاهش رو بين من و دستم تاب ميده و 

 پرسه:می

 دودی شدی؟ -

 

 با بغض سرم رو تكون ميدم.

 سيگار حميده...بوش كه پخش بشه انگار هست. -

 

ه ندازه و با یه ضربه، نخ سيگاری كسرش رو پایين می

تا نصفه بيرون كشيده بود رو داخل پاكتش 
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گردونه و در عوض نخی از سيگاری كه سمتش برمی

داره. از كنار جعبه فندك باریک و مشكی گرفتم برمی

اشته رو درميارم و زیر سيگاری كه روی لبش گذ

 گيرم.می

داره و با چند تا پک عميق روشنش نگاه ازم برنمی

ی صورتم فوت كنه و اخمش پشت دودی كه تومی

 كنه گم ميشه.می

ندازم و نفس بندم، سرم رو پایين میهام رو میچشم

 كشم.عميقی می

 مرسی! -

 

 كنه.از كنارم رد ميشه و زمزمه می

 بریم دیگه. -
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مت انتهای كوچه شونه به شونه هم توی سكوت س

كنيم و من قدم به قدم حميد رو نفس حركت می

 كشم.می

 دیار؟ -

 

 بگو. كنه یعنینگاهم می

 كشم.كليد رو از كيفم بيرون می

 دوباره درنا شو. -

 

 هاش كمی گشاد ميشه.چشم

 یعنی نباشم؟ -
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 كنم.با گالیه، اخم و لبخندم رو یكی می

همچين عقلم پریده یا از زندگی سير شدم كه  -

چيزی بخوام! آرزوی دیدن و بودن درنا هيچوقت 

 واسه من كهنه نميشه.

یس...شعر بنویس. منظورم اینه دوباره آهنگ بنو

 بينم چند وقته چطور كم كار شدی.می

 

صداست و فقط باال و پایين شدن قفسه آهش بی

 بينم.اش رو میسينه

 خوان.همه هر از گاهی یه فسه استراحت می -

 

 گيرم.نگاهم مچش رو میبا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گفت درنا بهش پيغام داده یه نعيما اون روز می -

چند تا مدت كمتر هست و خودش باید صفر تا صد 

بينی؟ اینكه حتی از كارهاش رو انجام بده. می

خوای در حد دو تا خط نظر هم كار كنی از یه نمی

 شناسم.فسه استراحت بيشتره. من درنا رو می

 

ير شده كه اینطور لجوج و دلخور گها بهونهمثل بچه

 كنه.نگاهم می

 پس نگران كارهای نعيمایی. -

 

به وضوح توی دلم ميره برای پسر بچه حسودی كه 

گيره. دستم رو ام میكنه و خندهصداش خودنمایی می

 ذارم و با دلجویی با دلش راه ميام.روی صورتش می
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نه! خيالم راحته درنا خوب یادش داده از پس  -

 بياد. خودش بر

دونی چه نعمتيه وقتی بين من دل نگرون دیارم! نمی

اینهمه آدم سرگردون بدونی واسه چه كاری روی 

 . نذار یادت بره!زمينی

 

كنه كه از كج كردن خفيف سرش بهم یادآوی می

های طوالنی و انقدر نزدیک، عاصيه پس دستم رو لمس

كشم. چشمش پی دستم ميره و سيب گلوش كنار می

 یين ميشه.باال پا

 تو یادم بنداز. -

 

كنم و هام رو به نشونه اطمينان باز و بسته میچشم

هنوز در رو كامل باز چرخونم. كليد رو توی قفل می
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نكردم كه سر جام متوقف ميشم. دیار متعجب از حالتم 

 پرسه:می

 چرا خشک شدی؟ -

 

های خاموش طبقه باال به چراغ روشن آلونک و چراغ

 ردید جواب ميدم:كنم و با تنگاه می

 است؟یكی خونه -

 

 هن؟! -

 

 

كشه و با دیدن چراغ و از كنار سرم به داخل سرك می

 ذاره.ام میی شونهروشن دستش رو رو
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 بيا عقب اول من برم ببينم چه خبره. -

 

بنده و بدون اینكه یه لبخند ناباور روی لبم نقش می

چشم از پنجره بگيرم، انگار یه پرنده خوش خبر توی 

 اختيار بگم:شينه كه بیگلوم می

 حميد برگشته! -

 

كنم، دستگيره در كه هنوز بين دستمه رو نوازش می

كشم و يم ميارم و عميق بو میدستم رو سمت بين

هاش اونقدر با بندم. عطر گرم دستهام رو میچشم

ضميرم آشنا هست كه سردی آهن دستگيره هم مانع 

 شناختنش نشه.

 عطر خودشه! اومده! -
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 كنه.یار نامطمئن نگاهم مید

هپرا ميگی دخی! این بوی سيگاره االن من  -

 كشيدم!

 

استنی ترین ترین و خودر آلونک باز ميشه و خسته

خاكستری زندگيم بيرون مياد. ناله طوالنی و مداوم 

زمين و زمان خاموش ميشه  و باالخره دنيا سكوت 

هام رو دور گردنش دوم و دستكنه. سمتش میمی

زنه و فقط بدون مكث كنم. اون هم حرفی نمیمیحلقه 

كشونتم تا راحت تر صورتم رو بوسه بارون كنه. باال می

چكه و ذارم، اشكم میاش میوی شونهپيشونيم رو ر

هاش گوشه چشمم فرود ميان تا باالخره این بار لب

 صداش رو بشنوم.
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 ای پيش مرگ چيشوی انگو ماهت بشم! -

 

 درنا _آوای#

 انی ایلخ_زینب#

 یک_و_نود_و_دویست#

 

 با هراس سرم رو تكون ميدم.

 نه!! دیگه مرگ نه! رفتن هم نه! بمون...فقط بمون. -

 

كشه و سرش رو به سرم ای مینفس خسته

چسبونه كه صدای دسته كليدی كه دیار از قفل می

كشونه. نگاهش كشه نگاهمون رو سمتش میبيرون می
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ند محجوبش زنه و متمركز نيست، حتی لبخدودو می

 لرزه.هاش میهم روی لب

 چشمت روشن نور. -

 

 كنم.خندم و بعد به حميد نگاه میبين بغض می

 شام غریبان. نذر داشتيم.با دیار رفتيم  -

 

كشه و بعد با حميد با محبت دستی به سرم می

 قدردانی سمت دیار ميره و باهاش دست ميده.

 كنم.هات رو جبران اميدوارم یه روز بتونم محبت -

 

دیار سرش رو چند بار تكون ميده و قدمی عقب 

 ذاره.می
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 نور بخنده بسه واسه ما... -

 من باس برم...

 

 نی یادآور ميشم:دوباره با نگرا

 تونی بری؟خيلی دیروقته! می -

 

 سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده.

 ها هستن دیگه.از این آژانس موبایلی -

 بينمتون بعدا.می

 

مونه و هامون یادش میيگه حرفو نگاه آخرش بهم م

 تونم باز صدای بال زدن درنا رو بشنوم...می
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خوره از د میتمام مدتی كه زیر دوشم دلم با نگرانی بن

فكر كردن به حميدی كه مثل هميشه خودش رو حفظ 

است. سوز این طوفان كرده اما نگاهش طوفان زده

تونم این جوری به مغز استخونم زده كه حتی نمی

 خبرش رو یه سورپرایز عاشقانه تلقی كنم!گشتن بیبر

 خوای بریم باال؟نمی -

 

تش كنه و با باز كردن دسروی مبل خودش رو رها می

 كنه.من رو به آغوشش دعوت می

 خواد.امشب دلم فقط اینجا رو می -

 

كنم و خوشحالم كه ام رو محكم میكمربند حوله

داشتيم. روشن بودن هميشه این آلونک رو سرپا نگه 
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كنم و همونطور كه توی آغوشش سر شوفاژ رو چک می

 كشم.خورم دستم رو روی سرش میمی

 وری!موهات هنوز نم داره. سرما نخ -

 

 خنده.می

 مگه دیگه مویی هم مونده؟ -

 

من هم با خنده به همون یک سانتی هایی كه توی 

كمال تعجب بيشتر از قبل به جذابيتش اضافه كردن 

 كنم.ینگاه م

 ها تنگ شده!دلم واسه اون موج -

 

 بوسه.روی بينيم رو می
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 شون زندگی كن.دیگه با یاد و خاطره -

 

 چرا؟!! -

 

 

 متفكر جواب ميده:

فهمم مو چقدر عامل ن چند وقت دارم میای -

نظمی و آلودگيه. از فكر اینكه این همه سال بی

چقدر ویروس و ميكروب بين موهام بوده حالم بهم 

كرش رو بكن به كف سر نه نور درست خوره! فمی

 رسه نه هوا! چقدر آدم بدون اینكه بدونه كثيفه!می
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م قفل از بهت وسواسی كه انگار چند برابر شده زبون

 ندازه.كنم. نگاه دقيقی بهم میكرده و فقط نگاهش می

خوبه تو هم اهل موی بلند نيستی. اما باز فردا برو  -

 چند سانت كوتاهشون كن.

 

خوام ازش فاصله م جمع ميشم و میتوی خود

بگيرم...ترسيدم...ترسيدم كه هنوز از راه نرسيده 

باعث چندشش باشم و پس زده شم اما انگار انرژی 

هاش از خواب خمار شدن اما ون رو به اتمامه. چشما

نگاهش به نقطه نامعلوم روی سقف سنگينه. انگار در 

 است.حال تماشای یه تراژدی چندین و چندساله

شاهنامه من باز به غم نشسته! دستم رو روی 

 كشم.هاش میچشم

 حميد! -
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كنن. ملتسمانه و چرخن و نگاهم میهاش میچشم تيله

 پرسم:می پر از ترس

 تو كجا بودی؟! -

 

تر هاش رو محكمهاش رو فشار ميده و دستپلک

اش ام كامل تحت سلطهپيچه كه حاال باال تنهدورم می

 باشه.

 خوام بدونی.نورا...نخواه بدونی، نمینپرس  -

 

 ترسم!می -
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 گيره.ترسم رو از لبم كام می

این بار از ندونستن نترس. دیدن و دونستن  -

 تره.ترسناك

 

ذارم كه اش میامشب دنيا ابریه...سرم رو روی سينه

 هاش رو بشمارم...ها نفسبه جای ستاره

 

 

و به مهم نيست كه این آفتاب الجون پایيزی خودش ر

این باد گرم و مرموز صبحگاهی باخته. مهم اینه كه 

ها دوباره صدای قل زدن آب و عطر دم بعد مدت

 كشيدن چای توی خونه پيچيده.
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چينم و هر بار نگاهم از ساعت تا در انه رو میميز صبح

 دوه كه ورودش رو از دست ندم.ورودی می

سرخوش و سبكبال روی نوك پنجه توی خونه تاب 

م و با آهنگی كه از اسپيكر پخش ميشه زمزمه خورمی

 كنم.می

 به كلبه ام از راه دور ای آشنا خوش آمدی "

 چون بوی گل به هم ره باد صبا خوش آمدی

 كنون كه پر گياه و گل شهر و ده و صحرا بودا

 "ای آهوی صحرا توام به شهر ما خوش آمدی

 

نی زنم و با شور  همخوناخنكی به نون تازه روی ميز می

 كنم:می

 تو مایه نوازش صدها دل شكسته ای"
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 "ای خوش خبر به سوی دل شكسته ها خوش آمدی

 

ودم ندازم و تصميم دارم خدوباره نگاهی به ساعت می

برم پایين تا بيدارش كنم و در باز ميشه و حميد وارد 

ميشه. از شوق دوباره دیدنش زیر این سقف، اشک به 

رو پشت صبح بخير زنه اما بغضم چشمم نيش می

كنم. لبخند پهنی از حال خوشم پرانرژیم مخفی می

شينه اما نگاهش به تغييرات خونه چندان روی لبش می

كمرنگ ميشه و با استرس با رضایت نيست. لبخندم 

 كمی جلو ميرم.

 

 ایلخانی _زینب#

 درنا _آوای#

 دو_و_نود_و_دویست#
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خواستم یه تنوع كوچيكی دوستش نداری؟ می -

ان كه اونجور جيغ های پاستلی. همشونم رنگباشه

 و توی چشم نزنن. 

 

بوسه و پيچه، پيشونيم رو میدستش رو دور كمرم می

 سه:پربدون اینكه نظری بده می

همشون رو ضدعفونی كردی قبل اینكه بياری توی  -

 خونه؟

 

دونم حتی توی غيابش هم سعی كردم با قوانينش می

ز توی این لحظه به خودم دونم چرا باجلو برم اما نمی

 شک كردم و با تردید جواب دادم.
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 آ...آره به خدا! -

 

 اش رو روی لبم گذاشت.انگشت اشاره

 قسم نخور! -

 

كنم كنه حس میهم میهر وقت اینطور نگا

 ترین اسير دنيام كه حبس نگاهشم.خوشحال

 چشم! -

 

و این بار خودم پيشقدم ميشم برای بوسيدن و 

گيره و دقيق بعد ازم فاصله میخواستنش...چند دقيقه 

 كنه.نگاهم می

 دخترم دیگه داره خانم ميشه! -
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هام هجوم ميارن رو حس گرمای خونی كه به گونه

كنم و دوباره سمت آشپزخونه ز میكنم. لبم رو گامی

 كنم.فرار می

 بيا كه چایی دیگه حسابی دم كشيده. -

 

 نيشه.خنده و اون هم وارد آشپزخونه به فرارم می

 زیردستی نذاشتی! -

 

 سرم رو تكون ميدم.

ها رو آخ یادم رفت. همونجا توی جاظرفيه همون -

 بذار.
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شينه و از عطر هل و گالب چای لبخند روی لبم می

 روز انگار زندگی لحظه به لحظه خوش عطره...ام

 بر لوح خاطر نقش طرب زن"

 چون روزگار اندوه و محنت دیگر گذشته

 ق سوزانمنعم نكن از این عش

 "تا كی دو رنگی دیگر مرا آب از سر گذشته

 

در حالی كه قوری توی دستمه برای برداشتن استكان 

ا اش بسمت سينک ميرم كه با دیدن چهره برافروخته

 ایستم.ترس سر جام می

 حميد؟؟ -
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نگاهش رو از زیر دستی توی دستش باال مياره و 

 غره.می

 چيكار كردی؟؟؟؟ -

 

 شه.نفسم توی سينه حبس مي

 من چيكار كردم؟! -

 

 گيره.با چندش زیردستی رو سمتم می

حواست كدوم گوریه كه ظرف هنوز لک داره  -

 های شسته شده؟ذاریش بين ظرفمی

 

كشه تا بتونم رد شكالت روی لبه یچند ثانيه طول م

 زیردستی رو ببينم.
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دونم چرا ندیدم...خيلی...خيلی ببخشيد...نمی -

 كوچيكه...

 

 زنه.پوزخند میعصبی 

 كوچيكه!! -

 

زنه اما لحن محكم و ترسناكش من رو از جا داد نمی

 پرونه.می

 لک و كثافت مگه كوچيک و بزرگ داره نورا؟! -

 

ل كنم برای چی زیردستی رو و قبل از اینكه بتونم تحلي

زده عقب باال برده اون رو روی زمين ميكوبه. وحشت
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اش باشم یا نميدونم نگران لرزش شدید دسته ميرم و

 تيكه های خرد شده خودم و زیر دستی...

 

 یا حق

 ایلخانی _زینب#

 درنا _آوای#

 سه_و_نود_و_دویست#

 

قلبم مثل یه گنجشک زخمی كف زمين وجودم بال بال 

هامونه كه با صدای هاش صدای نفسزنه و نالهمی

سوت كتری عجين شده. گنجشگكم رو كف دستم 

لحظه با كنار كشيدن گيرم و كل خشمم رو توی یه می

كنم. كتری از روی شعله و خفه كردن صداش خالی می
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توجه به داغ شدن پلكم از كشم و بینفس عميقی می

دارم. های زیرپام سمتش قدم برمیاشک و خورده

توی روزهایی كه سر تا پای من اینجور مثل 

لرزید اون پناهم شد، پس چرا االن من هاش میدست

گيرم و آروم هاش رو میتهمراهش نباشم؟! دس

 ميگم:

ها رو خوام...دقت نكردم. حاال اینمن معذرت می -

 جارو كنم بشينيم صبحانه بخوریم باشه؟

 

سرش رو  تر شدن اما اینكه اینطورهاش آرومنفس

هاش رو بسته یعنی هنوز با پایين انداخته و چشم

 خودش توی جدله!

 دیگه فعال اشتها ندارم. -
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 ندازه.های روی ميز میاهی به ظرفبا بدبينی نيم نگ

ها چند دقيقه دیگه ميام خودم یه دستی به این -

 كشم.می

 

كشه و در حالی كه با یه دستش رو از دستم بيرون می

كنه دلجویانه مگين كوتاه نوازشم مینگاه پشيمون و غ

 ادامه ميده:

 تو به چيزی دست نزن. استراحت كن. -

 

در رو پشت سرش و با سرعت سمت حمام ميره و 

زنم...باید های روی زمين زل میبنده. به خردهمی

بره...وگرنه لنگ جمعشون كنم وگرنه پاهامون رو می

 هامون...ندازه به قدممی
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تر رو با دست جمع كنم. بزرگ هایخم ميشم تا تكه

تونه صدای عق زدن حميد رو توی دوش آب هم نمی

ردستی خودش پنهان كنه و تكه دوم به سوم زی

ها خراش شكسته نرسيده كه تيزی لبه یكی از اون

هام رو آوار ندازه به نوك انگشتم و سد اشکمی

 كنه...می

شينم و به بهونه زخم انگشتم كه كف آشپزخونه می

زنم تا دیگه كنه با صدای بلند زار میی درد هم نمیحت

 نشنوم زجر كشيدنش رو...

 نشنوم...

ی كه چيده بودم خودم رو سردتر و ماسيده تر از ميز

گردونم از كنم و دوباره رو برمیروی تخت رها می

هام هنوز با پنجره تا نور رو از خودم دور كنم. اما گوش

ام ميدن. صدای دوشی كه بسته نميشن شكنجه
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دونم حالش ها كش ميان و حميد نمياد و میدقيقه

دونم! اما دونستنم به كارم نمياد و چقدر بده...می

خواد و چه فراری ترینم. دلم فرار میتاصلمس

 تر از دنيای خواب؟صادقانه

هام رو از كشوی پاتختی بيرون یار تمام این شب

 كنم.كشم و با خنكيش صورتم رو نوازش میمی

بود، بود! اما دیشب نبودم چون اونی كه باید می -

 انگار تهش محتاج خودتم...

 

بندم و التماس یهام رو با كراوات یادگاریم ممچ دست

ها كنم برای یه جرعه خواب كه كن رو از این لحظهمی

 بدزده...

هاش توی تضاد با سرمای تنش كه از گرمای نفس

ميشه پشت سر من رو توی خودش حل كرده باعث 
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پلكم بلرزه و آروم چشم باز كنم. قبل از هر چيز دستش 

بينم كه روی كراوات دور مچم نشسته. سرم رو رو می

ایش هنوز چرخونم تا ببينمش. تنپوش حولهعقب میبه 

هایی كه تونم تشخيص بدم سرخی چشمتنشه و نمی

هام گير كردن از اشک و بغضن یا اینطور روی دست

 چيز دیگه...

 ه نورا؟!این چي -

 

 صادقانه جواب ميدم:

پرم...فقط وقتی بينم و میجدیدا خواب بد زیاد می -

 كنم آروم ميشم.میاینجوری خودم رو حبس 

 

 با جدیت مشغول باز كردن گره ميشه.
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این چه رفتاریه! تو سر خود برای خودت نسخه  -

 پيچی؟می

 

هام رو ندازه و شونهكراوات رو گوشه تخت می

 گيره.می

زندان هيچوقت هيچكس رو شفا نميده حبس و  -

 نورا! هيچكس رو! فهميدی؟

 

 كنه:رار میگيره با تاكيد تكو چون از من واكنشی نمی

 فهميدی؟! -

 

كنه و مثل یه اشكم از گوشه چشمم خودنمایی می

 كنم.تندیس صورتش رو نوازش می
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كنه. هر بار، آزادی بدون تو بهم دهن كجی می -

دم و دیدم نيستی شب و نصفه شب از خواب پری

 این آزادی بختک شد روی سرم!

 

 زنه.میهاش قدم با نهایت اندوه صورتم رو با چشم

باید بتونی بدون من هم زندگی كنی! به خودمون  -

 نگاه كن...

 

 ذارم.دستم رو روی دهنش می

تونه مجبورم كنه بدون تو زندگی كنم؟! میكی -

 تونی!خوای فراریم بدی؟ نمیخودت؟! می
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خوره و تر رنگ میگاهش با یه لبخند غمگينغم ن

 بوسه جواب ميده:همزمان كه كف دستم رو می

ها تغيير كنه نور بلدم چيكار كنم احساسات آدممن  -

 چيشوم!

 

 كنم.دندگيم پنهون میبغضم رو پشت یک

خواد با شاید بتونی...اما تا اون روز بدجوری دلم می -

 تو زندگی كنم.

 

ه و بعد آروم سرش رو پایين كنچند لحظه نگاهم می

كاره. سرش رو ام میای وسط قفسه سينهمياره و بوسه

 گيرم.م میتوی آغوش

 ترسم. نذار دیگه كابوس ببينم.از نبودنت می -
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 كنه و كنار گوشم ميگه:مثل یه بچه بغلم می

تو اميد منی. اميد، هرچند كوچيک باعث تداوم  -

 نترسيدنه. تو ترس نداری!

 

رای دوست داشتنش...برای خواستنش شجاع ميشم ب

 و داشتنش...

با حس كشم و اش میدستم رو روی سينه نيمه برهنه

ضربان قلبش جسورتر از قبل، تمام خودم رو ارزونی 

 كنم...تنش می

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_نود_و_دویست#

 

 

كنم و كنار باالخره جایی برای پارك كردن پيدا می

دارم و نم. شالگردنم رو از روی صندلی پشت برمیزمی

روی شيشه های بارون كه حين پيچيدنش به قطره

كنم و صدای بوق های كشدار رو فرود ميان نگاه می

 گوش ميدم.

 نور؟ -

 

ذارم و زمان با پياده شدنم گوشی رو روی گوشم میهم

 كنم.به اطراف نگاه می
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 دیار سالم! خوبی؟ كجایی؟ پيدا شد؟ -

 

 رسم به لوكيشنت.دقيقه دیگه می دو -

 

 

ین با كالفگی به ازدحام جمعيت تجریش كه انگار با ا

ای اكتفا كنم و به باشهبارون چند برابر شده نگاه می

چرخم و به هر طرف كنم. مردد مدام دور ماشين میمی

كنم تا زودتر ببينمش. باالخره جستوجوم نگاه می

تونم تشخيصش نتيجه ميده و از بين جمعيت هم می

بدم كه صورتش رو توی یقه كاپشنش پنهون كرده و 

های كنه. با قدمپنهون می هاش آشفتگيش روبا چشم

تند بهش نزدیک ميشم و با رسيدن بعش با حرص 

 ميگم:
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 تو با این حالت چرا اومدی توی شلوغی! -

 

زمان كنه از پياده رو بيرون بزنيم و همبا سر اشاره می

 جواب ميده:

و پا بندازم ملت بسيج شن واسم دارو پيدا پا ر -

 كنن؟!

 

های خاليش نگاه ترسيم و با غم به دسكنار ماشين می

 كنم.می

 این داروخونه هم نداشتش نه؟ -

 

سرش رو به عالمت منفی تكون ميده و چند لحظه بعد 

شينيم زیپ كاپشنش به محض اینكه توی ماشين می
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ه جونم كشم و صورت ملتهبش آتيش برو پایين می

 زنه.می

 ای داد بيداد! داغون شدی تو!!! -

  

 نم.كبا گالیه یقه كاپشنش رو مشت می

سری! سه روزه این شكلی تو چرا اینقدر خيره -

ذاری بيام یه سر بهت بزنم شدی اونوقت نمی

 ببينمت؟

 

سرش رو به پشتی صندلی تكيه ميده و پنجره رو كمی 

 كشه.پایين می

 م!چقدم كه گوش گرفتی به حرف -
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چرخونم و با غصه صورتش رو كمی سمت خودم می

 كنم:زمزمه می

 خيلی درد داری؟ -

 

های سرانگشتم رو آروم كنار كهيرهایی كه روی گونه

 كشم.استخونيش ورم كردن می

 آخه این لوپوس دیگه چيه زده بهت! -

 

مظلوميت و خستگی توی تک تک اجزای صورتش داد 

 زنن.می

كنه. هی سرویسم میجدید نيست بابا...هر از گا -

منتها این سری واس خاطر تحریم و این چيزها 

 نمياد. اون داروی من گير
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ها توی گوشيم مشغول چک كردن ليست داروخونه

ميشم تا مطمئن بشم از صبح تا االن جایی رو جا 

 ننداختيم و ميگم:

تحریم كه واسه امروز و دیروز نيست! قبال از كجا  -

 گير مياوردی دارو رو؟

 

سانه خب یه سری رفيق و آشنا داشت. اما اونام اف -

ا دیگه هاشون دیگه ایران نيستن ییا بعضی

 دستشون به جایی بند نيست.

 

 

دیدن اعالن پيام از طرف نيال باعث ميشه با اميدواری 

 بگم:
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 نيال پيام داده! به نيال و مهرداد هم سپرده بودم. -

 

 و بعد از خوندن پيام ادامه ميدم:

الن اگه كسی هم بتونه این  دارو رو ببين ميگه ا -

. جور كنه دكتر افضليه...آدرسش رو هم فرستاده

 خيابون وليعصر...

 

 كنه.حرفم رو قطع می

 این كه همين دكتر خودمه! -

 

 پرسم:متعجب می

یعنی همينی كه این نسخه رو پيچيد واست؟! خب  -

 چرا از اول نگفت بهت؟
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 كنه.متفكر اخم می

 مار خواهرت قدیميه!چه بدونم من! البد آ -

 

 نه! خيلی مطمئنه. -

 

 

 كنم.روشن میچرخونم و ماشين رو سویيچ رو می

گيم هر جا ریم به خودش میاصال یه سر می -

 پرسيدیم آدرس خودتو دادن ببينيم دنيا دست كيه.

 

 نچی ميگه.
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افته برو سر خواد تو بيای دیگه. داره شب مینمی -

 خونه زندگيت خودم ميرم.

 

 وتاه جواب ميدم:گرفته و ك

 حميد امشب كار داره دیر مياد. -

 

 كنم.و با اخم نگاهش می

بعدش هم دیارخان! بابت این سه روز هنوز ازت  -

ام كه با این حالت تنها بودی نذاشتی عصبانی

 ام با س سه دندونه.پيشت باشم. عصبانی

 

 گيره.اش میخنده

 عصبانی با س سه دندونه چجورشه؟ -
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 م.كنچپ چپ نگاهش می

 یعنی عصبانی با شدت باال. -

 

بامزه و در عين درد و بيماری مشهودش با حالت 

 شيطونی ميگه:

 پس ما ماستمون رو كيسه كنيم. -

 

 كنم و جواب ميدم:برف پاكن رو روشن می

الزم نكرده! تو دردهات رو اینجور تنهایی نگذرونی  -

من خوب ميشم. اصال من تا حاال نشنيده بودم دارو 

 مياب باشه.برای لوپوس ك
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 خوابونه.صندلی رو كمی می

خوره كه ادی میخو مگه چقدر سركارت به این و -

اشم خبر داشته باشی؟! بعدش هم، اینی كه من پی

تره كه تداخل با بقيه توفير داره. واسه من خاص

نداشته باشه با باقی داروهام بزنه بدتر كج و 

 معوجم كنه.

 

 كنم.می گيره و با دلسوزی نگاهشام میخنده

 كنيم یه جوری غمت نباشه.خدا نكنه! پيداش می -

 

 كنه.تكرار می با نارضایتی

 ات...ببين اهلل وكيلی پاشو برو خونه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پيچه و با نگاه صدای زنگ گوشی توی ماشين می

 زنم.كردن به صفحه لبخند می

 زاده! حميده. حالل -

 زنم باورت ميشه.االن باهاش حرف می

 

 بدم هشدار ميده. قبل از اینكه جواب

 پليس وایساده گوشی دم گوشت نگير. -

 

 لغزونم.كون سبز رنگ و بعد بلندگو میدستم رو روی آی

 سالم! -

 

صداش صدای همون حميد با صالبت و آروميه كه خيلی 

 از روزها هست و خيلی از روزها نيست...
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 نوراجانم؟ سالم، به كجا رسيدی؟  -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_نود_و_دویست#

 

 ندازم.نگاهی سمت دیار می

كردم. هنوز دارو رو پيدا نكردیم، االن دیار رو سوار  -

 اونجاها كه تو گفتی هم رفتم اما هيچی به هيچی!

 

 پرسه:با تاسف و نگرانی می

 اون پسرو چطوره؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هاش رو بسته نگاه با لبخند غمگينی به دیار كه چشم

 كنم.می

 پسرو حال ندارد! -

 

 ياده گز كنه، ماشين دستته برسونش خونه.نذار پ -

 

 

ریم یه ارم. االن هم داریم میذچشم. تنهاش نمی -

 جای دیگه كه آدرس دادن.

 

 بال نور چيشوم. راهت رو بپا هوا بارونه.چيشات بی -
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 زنم.با آرامش لبخند می

 گردی خونه؟اون هم چشم. شما كی برمی -

 

 رسم.كشه قبل از ده نمیمن كارم طول می -

 

 

رو به دیار كه حاال گوشه چشمش رو باز كرده به نشونه 

ندازم و خطاب به حميد ابرو باال می "دیدی گفتم!"

 ميگم:

 خيلی مراقب خودت باش... -

 

 با قطع شدن تماس دیار كمی جا به جا ميشه و ميگه:
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ها به این طرف این دكی از اون گنگستر بازی -

ن برگشته به تنظيمات كارخونه؟ یه خط در ميو

 زنه.شيرازی حرف می

 

 خندم و با عشق ميگم:می

 رینه!خيلی شي -

 

 پرسه:زنه و آروم میلبخندی می

 اوضاع روبراهه؟ -

 

رو به راه...كدوم راه؟! توی این دوماهی كه حميد 

كنم ما گم شدیم توی برگشته هر روز بيشتر حس می

 خالء و راه گم كردیم...
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 و پایين دونم...با اینكه هر از گاهی یه باالنمی -

ا لرزونه امشدید، چهار ستون خونه رو انگار می

 خوبيم...با هم خوبيم...

 

 كنه:اون هم زیر لب تكرار می

 با هم خوبيم... -

 

شنيدن این حرف از زبون كس دیگه باعث ميشه 

 اختيار ادامه بدم.بيشتر بهش فكر كنم و بی

زنه! آره...با هم خوبيم! اما دیگه حرفی از بچه نمی -

اش حرف ميزد و ه قبل عقدمون چقد دربارهیادت

 واسش مهم بود؟
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 كنه.ای میكنه و تک سرفهصندلی رو صاف می

بابا خب بنده خدا دید تو هر بار آب و روغن قاطی  -

 كنه دیگه!كنی داره مراعاتت رو میمی

 

كالفه از صدای بوق ممتد ماشين پشت سر جواب 

 ميدم.

...یه بریدن و فهمم كه قضيه این نيستنه...نه می -

بينم كه من رو نخواستن توی وجودش می

 ترسونه!می

 

و دیار واقعيت رو مثل ناقوس مرگ توی گوشم زمزمه 

 كنه.می

 ترسی یه روزی هم از تو ببره و تو رو نخواد؟!می -
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كنم كه توی یه لحظه با با بغض و بهت نگاهش می

ذاره و فرمون رو شدت دستش رو روی دستم می

كنم و ماشين با شدت اختيار ترمز میبی چرخونه.می

ار كه صورتش رو از كالفگی بوق متوقف ميشه. دی

 های اطرافمون جمع كرده زیر لب ميگه:ماشين

 ها!زده بودی به جلویی -

 

 زنم.خجالت جار میكنم و بغضم رو بینگاهش می

ترسم كه یه روزی از آره...اما بيشتر از این می -

 زندگی ببره و نخوادش!

 

 كنه و بعد سرش رو تكون ميده:با نهایت غم نگاهم می
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 بيفت تا ترافيک نشده. راه -

 

كنم و هنوز چند متر بيشتر جلو نرفتيم كه اطاعت می

 ميگه:

 حاال فكری هم داری واسه حالش؟ -

 

 ندازم.شونه باال می

داره كه واسه یه روانپزشک به فكر خنده -

به  روانشناس یا روانپزشک دیگه باشم...اما حتی

 این هم فكر كردم.

 

 خونسرد و سریع جواب ميده:
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واال كجاش خنده داره. دكترهای قلب و نه  -

ها پزشکكشن، چشمها سيگار میپزشکدندون

زنن، دكترهای تغذیه طول و عرضشون عينک می

 ان.ها هم خودشون روانییكيه...روانپزشک

 

 هاش باعث ميشن بخندم.توی اوج ناراحتی مثال

هات باید غرامت كی بابت این حرفجامعه پزش -

 بگيره ازت.

 

 خنده.میاون هم 

 همينه دیگه! حاال حكایت دكی شوماست! -

 

 لبخندم كمرنگ ميشه.
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توی همچين فكری بودم اما تهش یادم اومد حميد  -

تر به فكر خودش بوده اما به نتيجه خيلی قبل

 نرسيده.

 

 كشم.آه می

 ه!خورگر هميشه از كوزه شكسته آب میكوزه -

 

 باالخره نتيجه؟ -

 

 

كنم و جواب می های بارون نگاهبه خودكشی قطره

 ميدم:

 سازیم.با كوزه شكسته می -
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تر از دكتر بهمون هر دو با دهان باز به منشی كه مدعی

كنه و طره موی جلوی صورتش رو دور نگاه می

 كنيم.پيچه نگاه میانگشتش می

 م:ذارم و ناباورانه ميگدستم رو روی ميزش می

یعنی چی؟! این همه ما دور شمسی قمری زدیم  -

و در به در دارو شدیم كه تهش همچين  توی شهر

 جوابی بگيریم؟

 

 گيره.حوصلگی نگاهش رو ازم میدختر با بی

صالحدید دكتر اینطور بوده كه شرایط رو بسنجيد  -

 و با رضایت دارو رو تحویل بگيرید.
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 زنه.این بار دیار پوزخند می

ن قيمت سر گردنه كه گذاشتيد رضایت؟! ای -

 داره؟!جلومون مگه رضایت هم 

 

 كنه.دختر با اشاره به دیار به من نگاه می

 بفرمایيد تحویل بگيرید! -

 

رسه با این حرف منشی با دیار كه كم كم به خشم می

 كنه.غضب نگاهش می

 روت رو برم! -

 

 كشمش و ميگم:با نگرانی كنار می
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الت خيلی بده! باید دیار االن وقت بحث نداریم، ح -

 زودتر دارو رو بگيریم. 

 هم اگه كارتی چيزی همراهت نيست من هستم...االن 

 

ای از اتاقش خارج ميشه و با زمان دكتر با پروندههم

صميميت خاصی مشغول صحبت با منشيش ميشه. 

كنه بين حرفم دیار در حالی كه با حرص نگاهش می

 جواب ميده:

ها با درد مردم چه اینچی ميگی دختر! آخه ببين  -

! یكی این وسط دكونی وا كردن واسه خودشون

این قيمت ده برابریش چرندش رو نداشته باشه 

 باید بميره؟! المروت انصاف نداره؟

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شش_و_نود_و_دویست#

 

صفتی اما فعال فقط من هم دلم گرفته از این بی

ی كه تازه داشت دونم دوای درد دیارم و درنایمی

های همين دست كرد تویهاش رو باز میدوباره بال

كرد و اولين انصافه. درنام داشت دوباره پرواز میبی

آوازش آهنگيه كه دقيقا همين االن منشی روی سيستم 

گير كنه...اما از این مریضی زمينمطب پخشش می

 شد.

 آهای خبردار، مستی یا هشيار"

 یا بيدارخوابی یا بيدار، خوابی 

 تو شب سياه، تو شب تاریک،
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 ست، از دور و نزدیکاز چپ و از را

 یه نفر داره، جار ميزنه جار

ای ی من، شدهآهای غمی كه، مثل یه بختک، رو سينه

 آوار

از گلوی من، دستاتُ بردار، دستاتُ بردار، از گلوی من، 

 "از گلوی من، دستاتُ بردار

 

ارو رو بگيریم دیار حاال هر چی...شر نكن بيا د -

 كنن ها!بریم. لج می

 

عصبی به دكتری كه حاال با یه ژست مكش با نگاه 

 زنه.كنه زل میرقصی میمرگ ما برای منشی خوش

 خود كرده مرتيكه.بی -
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 و دوباره سمتشون ميره.

بينم كه منشی با ذوق دستش رو روی قلبش می

 ذاره.می

ا دكتر این قطعه رو شنيدید چه شاهكاریه؟! درن -

 است!دوباره كوالك كرده! چقدر پدیده

 

 خنده و جواب ميده:هم میدكتر 

دستم از درناتون كوتاهه خانم وگرنه مياوردمش  -

اجرای اختصاصی بره واست. اما فعال حاال با 

كنسرت همين خواننده چطوری؟ واسه فردا شب 

 بليت بگيرم؟
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 ندازه.منشی با غمزه ابرو باال می

درنا اگه یه روزی باشه  دكتر بليت دیدن اجرای -

 !هاستاین حرفتر از خيلی گرون

 

 زنه.دكتر پوزخند می

شناسم. شنيدم این این خواننده رو دورادور می -

شكونن درنایی كه همه واسش سر و دست می

گيره، اما با هر واسه كارهاش پول خاصی نمی

كنه. یارو عقل درست و حسابی كسی هم كار نمی

 سنگين رو مفت تحویل ميده! همه كارنداره، این

ی...ارزش تو واسه من بيشتر از این اما حاال هر چ

 هاست!حرف
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ی زندگی ساده دیار كه حاال انگار توی ذهنم معادله

هيچوقت به خودم اجازه ندادم جوابش رو ازش بپرسم 

 حل ميشه.

مونه و خوش و بششون با جمله دیار نيمه تموم می

 ه دو تا مزاحمه.نگاهشون به ما شبيه نگاه ب

ليت خریدن توضيح جناب آق دكتر فعال جای ب -

كم با خلق اهلل مرحمت كن پول خون بابات رو یه

 كنی؟زیادی گرون حساب نمی

 

 كنه.دكتر نگاه عاقل اندر سفيهی خرجمون می

كنی؟! پسرجون تو توی این مملكت زندگی نمی -

فكر كردی از زیر هزار تا تيغ رد شدن واسه 

 ه دارو كم چيزیه؟!چهارتا دون

 آره توی این اوضاع كار من هم كم هنر نيست! 
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 تونستم و انجام دادم! 

هنریت باد شعار و خوای از بیحاال اگه تو می

 دوستی بندازی توی گلوت مشكل خودته.نوع

خانم قيمت و شرایط رو ارائه داد خدمتتون. دیگه بحث 

 نداریم.

 

  درده، شب پر مَردهای شهر، پُرِ ولگرده، دل پُرِ كوچه"

 و، پُرِ نامرده

آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یكی غرق 

 گل، یكی پُرِ خار

مرد داریم تا مرد، یكی سَرِ كار، یكی سَرِ بار، آهای 

 "خبردار،یكی سَرِ دار
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بعد دوباره با نگاهی كه احتماال از نظر خودش اغواگره 

 رو به منشی ميگه:

 بده بهم.وكی كنسرت فردا رو تا آخر وقت ا -

 

و با یه نگاه كوتاه و تحقيرآميز سمت ما دوباره وارد 

 بنده.اتاقش ميشه و در رو پشت سرش می

صدای شكستن دیار اونقدر برام گوشخراشه كه آرزوی 

كنم و با دیدن اشكی كه توی چشمش كر بودن می

هام هم انصراف بدم! خواد از چشمحلقه زده دلم می

رو ببينه و تنها كاری كه  خواد كسی این حالشدلم نمی

 االن ازم برمياد باال كشيدن یقه كاپشنشه.

دیار نكن اینطور دلم چليد! بيا بگيریم دارو رو فقط  -

 بریم پشت سرمون هم نگاه نكنيم.
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 هاش رو روی هم فشار ميده.با تاسف دندون

من و هزار نفر دیگه االن جلوی چشم این  -

ول و سود گزید نور! بوی پمیمردیم ككش هم نمی

یه جور دماغش رو پر كرده كه زده به چشمش كور 

دوشن واسه هم شده! از خون دل بقيه عسل می

ها...هزارتا دیگه عين این خودشون...فقط این نه

 یابو توی هر قشری هستن.

حاال تو بگو بهم...وقتی خودمون به خودمون رحم 

 ه؟!نداریم توقع داریم خدا بهمون رحم كن

 

، یه نسيم رفته، پیِ ولگردی، توی باغچه ها توی كوچه"

 ها، پایيز اومده، پی نامردی

 توی آسمون، ماهُ دق ميده، ماهُ دق ميده، دردِ بی دردی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پایيز اومده، پایيز اومده، پی نامردی، یه نسيم رفته، پی 

 ولگردی

تو شب سياه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از 

 دور و نزدیک

 ميزنه جارنفر داره، جار  یه

ای ی من، شده آهای غمی كه،مثل یه بختک، رو سينه

 آوار

 از گلوی من، دستاتُ بردار، دستاتُ بردار،از گلوی من

 "از گلوی من، دستاتُ بردار، دستاتُ بردار، از گلوی من

  

كنه، پالستيک دارو روی آسمون حاال بلندتر گریه می

ه كه ومانه خوابش بردصندلی عقبه و دیار جوری معص
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اش رسيدیم. دل ندارم بيدارش كنم و خبر بدم به خونه

 پس فرصت دارم به سوالش فكر كنم...

 به اینكه رحم خدا تا كجا شامل احوالمونه...

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_نود_و_دویست#

 

شادم از دیدن خوشی خواهرم و ازدواجش كه قراره دو 

و دلواپس از این حجم بتش جشن بگيریم روز دیگه با

از هماهنگ بودن و درست به نظر اومدن همه چيز توی 

 این وصلت.
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شادم از دیدن حال بهتر شده دیارم و دلواپسم از 

 زنن.وقت به خاكش میهایی كه وقت و بیآفت

شادم از روی روال بودن زندگی مشتركم با همه 

 طوفان... ها و دلواپس از لفظ آرامش قبل ازسختی

ی محض شاید هيچ جا و توی هيچ كتاب و آیينی و شاد

 تعریف نشده باشه...

آموزشگاه خالی شده و هيچكس جز من و دیار باقی 

 نمونده كه منتظر حميدیم.

های دم دستی آموزشگاه رو پشت در بسته یكی لباس

كنم. با ها با بافت بلند و شيكی عوض میاز كالس

يف لوازم كنم و بعد با كنگرانی به ساعت نگاه می

 زنم:آرایشم سمت سرویس بهداشتی ميرم و غر می
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نيال و مهرداد فكر كردن خودشون كل هفته رو  -

واسه كارهای جشنشون تعطيل كردن، بقيه هم 

 كارن؟وسط هفته بی

 

كشه و از دیار از چهارچوب در باز سرویس سرك می

 كنه.آینه نگاهم می

 حاال یه شب هزار شب نميشه. -

 

گذرم و حين زدن ریمل ادامه چشم میاز خير خط 

 ميدم:

خوره توی دست و پام از هول و عجله داره گره می -

 هم...
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بينيم بابا سه روز دیگه عقده همه همدیگه رو می

 دیگه...

 

 شنوم.وارد دفتر ميشه و صداش رو می

خب اون شب شلوغه. خواستن قبلش با  -

 هاشون یه دورهمی داشته باشن.رفيق

 

 كنم و صدام بلند ميشه.كيفم رو زیر و رو میند بار چ

 ای داد!! -

 

 دیار هراسون از دفتر بيرون مياد.

 چيته؟! -
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 كنم.با كالفگی نگاهش می

 ام رو جا گذاشتم نياوردم.رژگونه -

 

 كنه.با حرص نگاهم می

 این جيغ و فغان داره؟! -

 

كشه و با تردید و مكث گيره و بيرونم میو مچم رو می

 ه:پرسمی

 ها؟ماليد روی لپهاست میموناز ه -

 

اش و سرم رو گيره از لحن و نگاه ناشيانهام میخنده

 به نشونه مثبت تكون ميدم.

 نشونه.روی دسته مبل پاگرد من رو می
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 سرخابت رو بده. -

 

 كنم:گنگ تكرار می

 سرخاب؟! -

 

كنه و انگار كه كلمه مورد نظرش رو به لبش اشاره می

 گم كرده باشه.

 مالی لبت دیگه بابا!ها میسرخیاین از  -

 

 ام بيشتر ميشه.خنده

 رژ! -

 

 هان همون. بدش. -
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 گيرم.رژم رو از كيفم بيرون ميارم و مقابلش می

 بفرما. حاال این چرا؟ -

 

گيرتش و حين باز كردنش با دقت صورتم رو ازم می

 كنه.نگاه می

سبک عهد چپق رنگ بزن خودت رو حاال امشبه  -

 ل لپات.بما بگذره. همينارو

 

و باالی سرم خم ميشه و با رژ چند تا ضربه آروم به 

ذاره و این بار با زنه. بعد رژ رو كنار میصورتم می
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ام هاش مشغول پخش كردن رنگ روی گونهدست

 ميشه.

 دیار پررنگ نشه شبيه دلقک شم! -

 

خنده و در حالی كه نگاهش به صورتمه اون هم می

 ميگه:

 !كم بخندیمخوبه كه یه -

 

گيره هام رو مییه دفعه با هر دو دستش با شوق لپ و

 هاش رو بهم فشار ميده.و دندون

 آخيييييش! باز لپ درآوردی! -

 

 پرسم:از درد آخ كوتاهی ميگم و با نگرانی می
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 یعنی چاق شدم؟! -

 

 كنه.با اخم نگاهم می

 نه بابا! چه بدونم من! -

 

گار كه انهام رو فشار ميده و بعد دوباره با رضایت لپ

 كنه.داره به یه نوزاد نگاه می

 ها خوبن...این -

 

هام رو بهم نزدیک با انگشت اشاره و شست لپ

 كنه و لبم غنچه ميشه.می

 رژت هم من بزنم؟ -
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 زنم.آروم روی دستش می

زنی دیگه جدی وای نه! بلد نيستی رژ لب و حومه می-

 شبيه دلقک ميشم.

 

 خنده.با خباثت می

هست دیگه كسی تورو نگاه ک امشب سعيد مليج -

 كنه.نمی

 

خوام از دستش فرار كنم كه با دیدن حميد، با خنده می

كه دم در ایستاده متوقف ميشم. دیار هم با توقف من 

كنه و با دیدنش صاف مسير نگاهم رو دنبال می

دیم و حميد كنه. هر دو سالم میایسته و رهام میمی

راش ندارم ب مختصر و كوتاه با نگاهی كه تعریفی

 جوابمون رو ميده و ميگه:
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 حاضرید بریم؟ -

 

گيرم و جواب رژ لبی كه هنوز توی دست دیاره رو می

 ميدم.

 حاضریم. فقط من این رو بزنم... -

 

 كنه.و دیار هم با شک به اطراف نگاه می

 ها رو چک كنم جلدی ميام.منم برم برق و این -

 

برداشتن و سمت تراس و كافه ميره. من هم برای 

كنم. حين رد شدن وسایلم عزم رفتن به كالس رو می

اش رو ببوسم، خوام مثل هميشه گونهاز كنار حميد می
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نام و نشون و تازه پاگرفته مانعم ميشه اما یه حس بی

 ای ازش رد ميشم.و بدون هيچ حركت اضافه

توی كالس ته مونده وسایلم رو توی كيفم جا ميدم و 

مصادف ميشه. نگاهش  رود حميدكشيدن زیپ كيف با و

بنده و كنم كه با طمانيه در رو پشت سرش میمی

 زنم.لبخندی به روش می

 جانم؟ -

 

داره و لبخند مصلحتی و كمرنگی سمتم قدم برمی

 زنه.می

 اس اما خوشگلی داره.چيشات خسته -
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كنم و دستی به با افتخار و لذت به سرتاپاش نگاه می

 كشم.یقه شيک پالتوش می

گلی چيشای من از دیدن برق و رق و خوشب -

 خوشتيپی شماست!

 

گيره و موهام رو پشت گوشم لبخندش حاال عمق می

 زنه.می

 زبون نریز. -

 

با شيطنت روی پنجه پا بلند ميشم، گردنش رو آروم 

 زنم.بوسم و با یه مظلوميت ساختگی لب میمی

 مگه دروغ ميگم؟! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 تهش_و_نود_و_دویست#

 

گيره و با ولعی كه تا هاش میام رو بين انگشتچونه 

به حال ازش ندیدم و طعم عجيبی از مالكيت داره 

بوسه و من حتی این درد هام رو عميق و طوالنی میلب

 كشم رو زیاد دوست دارم!كمی كه می

گيره و با دیدن نگاه متعجب و پرسوالم ازم فاصله می

و قورت ميده و در ر حرفی ربابت این حركتش، انگا

 عوض ميگه:

 خيلی خانم و خوشگل شدی! -
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و بعد آروم با مرتب كردن یقه شل و قایقی لباسم كه 

 هامون با دیار كج و معوج شد ميگه:توی تقال و خنده

برای قشنگ بودن این مدل یقه نيازه مدام  -

ریزه بيش از حواست بهش باشه. وقتی بهم می

نيست االن، اما به ميشه...باز بودنش مساله حد باز 

 این لباس نمياد و معلوم ميشه حاصل شلختگيه.

 

هام نگاه و مثل یه معلم دقيق و سختگير توی چشم

 كنه.می

 باشه؟ -

 

گيرم و سریع سرم رو تكون لبم رو از داخل گاز می

 ميدم.
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 بله! -

 

زنه و با یه رضایت نيمه و نصفه به جوابم لبخند می

در و اعالم اینكه گاهمون با ضربه دیار به رشته ن

 حاضره پاره ميشه.

 

مهمونی كه نيال و مهرداد توی باغ پدری مهرداد ترتيب 

تر از حد انتظار بود اما ماری با یه دادن كمی شلوغ

دلسوزی و آرامش مادرانه و تحسين برانگيز لحظه به 

لحظه حواسش به نيال و مهرداد بود و اوضاع رو 

هم چاشنی نگاهم كرد. اگه انصاف بيشتری مدیریت می

تونستم توجهی كه بيشتر از برادرش خرج كردم میمی

كنه رو ببينم. سرم رو به سر حميد نزدیک نيال می

 كنم و ميگم:می
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 رابطه ماری و نيال روز به روز داره بهتر ميشه! -

 

حميد نگاه معناداری به ماری كه تک به تک سر ميزها 

همون نگاه ندازه و بعد ونداریه میميره و مشغول مهم

 ندازم.چرخونه كه شونه باال میرو سمت من می

دونم اخالقيات خاص داره. اما واقعا انگار برای می -

برادرش و هر كی به برادرش نزدیكه آدم خوبيه. 

صادقانه هم بخوایم نگاه كنيم ما هيچكدوممون 

 ها خوب و فرشته نيستيم، هستيم؟برای همه آدم

 

شه سردم شده و پالتوش نگاهی به حالتم متوجه ميبا 

 ندازه.رو روی پام می

دليل نيش و زخم هم فرشته نيستيم، اما آدميم. بی -

 زنيم، درسته؟به كسی نمی
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 متفكر و با مكث جواب ميدم:

آره خب...اما خالصه اینكه رنگ همه ما خاكستریه،  -

 تر.تر یكی تيرهحاال یكی روشن

 

 گو مگوی سعيد و ساناز كهصدای ریز و آروم ب

كنه و وقتی روبرومون نشستن توجهمون رو جلب می

قطع ميشه كه ساناز به حالت قهر صورتش رو 

گردونه و سعيد كه در حال حرف زدن باهاش بود برمی

خشكه و خشم كلمه توی دهنش از بهت و حيرت می

زنه. این بار چندمه كه توی همين چند ساعت جوونه می

گاه نگرانمون كنه. نثشون جلب توجه میاختالف و بح

به سعيد و بعد به همدیگه، وجه اشتراك من و سيامكه 

كه امشب به خاطر كار مينا تنها به این دورهمی اومده. 
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ذاره و سيامک دستش رو آروم روی دست سعيد می

كنار گوشش چيزی ميگه. سعيد با حرارت اما صدای 

مدت توی آروم مشغول گله كردنه. حميد كه تمام 

كنه و با ای میاست تک سرفههسكوت مشغول نظار

 جلب توجه سيامک ميگه:

 اینجا نميشه سيگار كشيد. -

 

سيامک متوجه منظورش ميشه و سعيد رو همراه 

تری برن كه با كنه تا جای خلوتخودش از جا بلند می

نزدیک شدن ماری حاال من و ساناز هم از جا بلند 

 ميشيم.

دست  سرزندگی هميشگيش با آقایونماری با شادی و 

گيره و بعد از بغل ميده، من و ساناز رو در آغوش می

 ندازه.ای به سر تا پام میكردن من نگاه خریدارانه
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تر داد! خانم شما روز به روز قشنگای داد بی -

 تر شدی!ميشی! چقدر شيک و خواستنی

 

كنم. چشمكی زنم و تشكر میبا خجالت لبخند می

 ميگه:ندازه و خطاب به حميد می سمت حميد

آقای دكتر دیگه نبينم این عروسک رو تنها  -

ها! دفعه پيش از دوریت رنگ به رخسارش بذاری

 نمونده بود!

 

كنم و نگاه پر سوال حميد متعجب و شوكه نگاهش می

كنه. نگرانم ماری حرف رو كش بده و روم سنگينی می

ریممون فاش كنه كه بدون اطالع حميد به خونه و ح

شنوه كه حرف كسی دعام رو می راهش دادم اما شاید

 به همينجا ختم ميشه.
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گيره، با این بار نگاه تيز ماری سعيد رو نشونه می

 پرسه:زنه و میهای ریز شده بهش زل میچشم

 شاه پسر! شما خوبی؟! -

 

 زنه.سعيد لبخند مصنوعی می

 زیر سایه شما! -

 

طعنه به صدای سعيد چقدر این لحن پر از دلخوری و 

و غشم نمياد! ساناز پشت چشمی برای  هميشه بی غل

كنه و حتی این حركت هم به ساناز شاد سعيد نازك می

و مهربونی كه بار اول توی جشن پدرم و دكتر شافع 

 دیدم نمياد!
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پيچيده دلخوری و  كنم...این لباسنگاهشون می

جوره برازنده قامت رابطه دوتا از كدورت، هيچ

 م نيست.شناختهایی كه میترین آدمارغف

شيم به ماری با اخم و جدیتی كه همه متوجهش می

كنه و انگار توی سكوت بهش تشر ساناز نگاه می

 ندازه.زنه كه ساناز سرش رو پایين میمی

 كشه.ماری دستی به شونه سعيد می

یكی دوتا ميهمان جدید داریم. سر بزنم بهشون  -

 باشه؟كم گپ بزنيم ميام یه

 

به مادرش رسيده باشه بدون ای كه سعيد مثل پسربچه

ترین مخالفتی سرش رو به نشونه مثبت تكون كوچک

 ميده.
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_نود_و_دویست#

 

ماری با خيالی راحت از سعيد این بار به سيامک نگاه 

كنه و دوباره لبخند وسيعش روی لبش نقش می

 بنده.می

 دن؟!خانم سوپراستار امشب به ما افتخار ندا -

 

 سيامک محجوب و آروم جواب ميده:

اش از یک ماه پيش تنظيم شده برنامه این هفته -

تونست جا به جاش كنه. اما خيلی سالم بود و نمی

 رسوند.
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 ندازه.ماری یه تای ابروش رو باال می

 بينيمشون؟ایشاال واسه مراسم عقد كه می -

گيد یه وقت خدای نكرده با خودش تورو خدا بهش ب

تون اسم و نه چون با وجود سن و سالتون رابطهفكر نك

ها توی سر و ته نداره غریبه حساب ميشه! این حرف

اروپا كه شبيه جوكه اما حتی دیگه توی همين دل 

خاورميانه و عرف خاك گرفته هم قدیمی شده رفته پی 

 كارش.

 

اه و جدی جواب زنه و كوتسيامک این بار لبخند نمی

 ميده:
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كرها برای ما وجود خارجی هيچكدوم از این ف -

های كاریش اجازه نداره. ميناجان هم اگه برنامه

 كنه.بده دریغ نمی

 

 كشه و با خنده معناداری ميگه:ماری نفس عميقی می

واال من پزشک مملكتم، اون هم نه این مملكت گل  -

و بلبل، یه مملكت درست و حسابی! انقدر روی 

 برنامه كاریم مانور نميدم!

های جان، توی غرب درسته كه آدميامکدونيد سمی

كوشی تن پرور رو تقریبا نميشه جایی دید، اما سخت

هم برای ما معنيش این نيست كه در خدمت كارمون 

باشيم! كارمون باید در خدمت ما و رفاهمون 

باشه...زندگی كردن خيلی ارزش بيشتری نسبت به 

 ودن و دویدن داره...صرفا زنده ب
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زنه من اما ح محل زندگيش حرف میماری داره در مد

اختيار شنوم كه بیمیدونم توی زنگ صداش چینمی

ای كه چند وقت پيش جایی خونده بودم از جلوی جمله

 هام رد ميشه...چشم

 "خارج تا وقتی خوبه كه متولد همونجا باشی... "

با یه نيشخند  هوا توجهم به حميد جلب ميشه كهبی

دونم گر نطق ماریه. میخاص فقط توی سكوت نظاره

هاشون رو حتما اون هم یاد خاطراتی افتاده كه بعضی

برای من تعریف كرده. خاطرات روزهای سختی كه 

باید بعنوان یه خارجی با كار چند برابر خودش رو توی 

كرد، خاطرات فشارهای كاری كه محيط جدید اثبات می

اون بهشت برین كه ماری ازش حرف  هيچوقت توی

ه سبک نميشه و...ماری هم متوجه نگاه حميد زنمی
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كنه و با ميشه و بالفاصله رشته كالمش رو گم می

 كنه.خجالت نامحسوسی حرفش رو آروم قطع می

های طوالنی، با غبطه به دیار كه طبق خسته از صحبت

های شلوغ تنهایيش رو بغل كرده و معمول جمع

صميم كنم و تتاریكی تنها ایستاده نگاه می یگوشه

 گيرم سمتش برم.می

مون با ته خنده توی صداش با كم شدن فاصله

 پرسه:می

مغزت هنوز توی كاسه سرته یا انداختنش توی  -

 فرغون؟!

 

كردم! سختت تر از اونيه كه فكر میخيلی شلوغ -

 شد نه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

گيره میاش رو از ستون بدون اینكه جوابم رو بره تكيه

كنجكاوی به پشت  و از تاریكی بيرون مياد. نگاهش با

زمان چرخونم و همسرمه. من هم سرم رو می

 پرسم:می

 چيه؟! -

 

و جوابم رو به جای دیار صحنه وحشتناك جلوی 

هام ميده وقتی سعيد توی صورت ساناز فریاد چشم

 زنه:می

خواد بكن ام كردی! برو هر غلطی دلت میدیوونه -

 مت دیگه!فقط نبين
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چند لحظه پيش همه و با یه جنون عجيب، ميزی كه تا 

 كنه.دورش نشسته بودیم رو واژگون می

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سيصد#

 

های بلند نيم بوتم توی پستی و بلندی پاشنه

كنه و باعث ميشه پام پيچ فرش باغ گير میسنگ

و به بخوره اما بی اهميت به حركتم ادامه ميدم 

ز با وحشت كيف و رسم. ساناای كه راه افتاده میمعركه
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شنلش رو توی بغلش فشار ميده و به سعيد كه از 

 كنه.پشت سر توسط سيامک كنترل شده نگاه می

دیگه جلوی چشمم نباش تا یه بالیی سرت  -

 نياوردم و یه كاری دست خودم ندادم!

 

های متورم گردنش و صورت دلم از دیدن رگ

مت اش به درد مياد، نزدیكش ميشم و با مالیتهبرافروخ

اش بيشتری نسبت به سيامک دستم رو روی شونه

 ذارم.می

 ها!كنیسعيد االن سكته می -

 

هاش رو زدنبار آخری كه اینطور صدای نفس نفس

شنيدم از جنب و جوش گرگم به هوا بود....كی انقدر 

 بزرگ شدیم كه از درد نفس ببریم؟!
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 ری انگار فقط خطاب به من ميگه:تبا صدای آروم

 كرده! دیوونه شدم نورا!ام دیوونه -

 

عذابم از دیدن چهره رنگ پریده خواهرم كه حتی 

تونه شرم و حيرت آرایش مليح و خواستنيش هم نمی

اش رو پنهون كنه چند برابر ميشه و همين بين چهره

ای به خدمه دستور ميده تا ميز واژگون ماری با اشاره

 دوباره مرتب كنن و سمت سعيد مياد. از تصورشده رو 

اینكه حاال چطور قراره منت آبروریزی پيش اومده رو 

بندم. اما بر به سرمون بذاره با تاسف چشمم رو می

كنه و خالف تصورم مادرانه صورت سعيد رو نوازش می

توی گوشش مشغول زمزمه ميشه. ميز سر پا شده و 

ها هم كم كم مونهای ماری و مهسعيد آروم از حرف
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گيره و از سعيد فاصله می متفرق ميشن. ماری باالخره

 پرسه:با تاكيد می

 باشه؟! -

 

سعيد به نشونه منفی سرش رو تكون ميده و ماری این 

 كنه.هاش نگاه میبار با اقتدار توی چشم

 ندازی سعيدجان؟!روی من رو زمين می -

 

ندازه و دیگه میسعيد با ناراحتی سرش رو پایين 

ده باشه با زنه. ماری كه انگار به هدفش رسيحرفی نمی

زنه و بعد رو به مهرداد مهربونی لبخندی به سعيد می

 دستور ميده:
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مهردادم لطفا به راننده بگو سانازجان رو برسونه  -

 شون.خونه

 

 ساناز با ترس به حرف مياد.

 من...خودم ميرم... -

 

شنيدن صدای ساناز  سعيد كه انگار دیگه حتی تحمل

و توی سایه  های سریع سمت باغ ميرهرو نداره با قدم

ها گم ميشه. ماری این بار ساناز رو با روشن درخت

 گيرن.زنون از ما فاصله میكنه و قدمخودش همراه می

كنم تا سر بچرخونم. دیار هم دوباره مجالی پيدا می

غيب شده و نيال سعی داره غضبش رو پنهون كنه. 

 غره.روم دستش رو فشار ميدم و زیر لب میآ
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 ح شد!آبروم رفت! افتضا -

 

دونم همچين كالمی برای تسلی ندارم چون می

ای توی همچين موقعيتی چقدر برای نيالیی كه مساله

هميشه تمام تالشش رو برای حفظ پرستيژش كرده 

 چقدر سنگينه اما دلم راضی به سكوت هم نيست.

نده نيال! نذار امشب تو رو خدا خودت رو عذاب  -

نج شش كوفتت شه. این فقط پنج شش دقيقه از پ

ساعت جشنتون بود، نذار این اتفاق بد بشه خاطره 

 بد.

 

هاست...خواهرم لبخندی به عمق و امشب شب شگفتی

 زنه و ميگه:یه آرامش رویایی می

 تو هم پر بيراه نميگی. -
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 و با نگاه اجمالی بهم ادامه ميده.

 ، حواست هست؟داری بزرگ ميشی -

 

كشم و سرمتت و تحسين توی نگاهش رو سر می

 كنم.زده دامن پيراهن مخملش رو مرتب میالتخج

باشه دیگه االن فصل هندونه نيست كه زیر بغلم  -

 هات برس.بذاری...برو به مهمون

 

 پرسم:با رفتن نيال رو به حميد و سيامک می

 آخه چی شد یهو؟! -

 

 ميده.سيامک با تاسف سر تكون 
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 است.این پسر همه كارها و رفتارهاش نسنجيده -

 

 شينه.مش میحميد با آرا

كنيم. صبر داشته به وقتش باهاش صحبت می -

 باش.

 

 سيامک اما صبر نداره كه نگاهش سمت باغه.

 برم ببينم كجا موند. -

 

این بار من سعی دارم متوقفش كنم و دستم رو روی 

 ذارم.اش میشونه
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 نرو سمتش. ببخش اما من نه سيامک! لطفا فعال -

شيه كه شناسمت دیگه. االن ته لحنت یه سرزنمی

 كنه. من ميرم پيشش.ترش میفقط عصبی

 

كنم. نگاه حميد هم مهر تایيد و مجبور به نشستنش می

ای كه از كنم بوسهزنه این بار جرات میبه تصميمم می

اش زنده هام خشک شده رو روی گونهغروب روی لب

 كنم.

 

 درنا _ایآو#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_سيصد#
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كشم و روی عيد بيرون میهای سسيگار رو از بين لب

هایی كه سه نفری ردیف روش نشستيم چينسنگ

 كنم.خاموش می

 كم نفس بذار بمونه واست.بسه دیگه! یه -

 

كنم تا دیار كه سمت دیگه و سرم رو روبه جلو خم می

 :سعيد نشسته رو ببينم و با تشر ميگم

 تو هم هی نخ روی نخ براش روشن كن! -

 

اریش لو رفته باشه پاكت ای كه خرابكدیار مثل بچه

 ندازه.ذاره و شونه باال میسيگارش رو توی جيبش می

 كنم.دوباره به سعيد نگاه می

 حاال االن حرف زدی سبک شدی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 كشه و جواب ميده.پوفی می

حرف یكی دو روز نيست كه. من االن سنگين  -

ام واسه خودم! با این چيزها سبک نميشم وزنی

 كه.

 

 زنم.یای به بازوش مضربه

كنه یه زن خب حاال! یكی ندونه فكر می -

ای كه شوهر دائم الخمرت ده سال كشيدهستم

قد به صالبه آزگاره با چهارتا بچه قد و نيم

 كشيدتت!

های مملكت رو یه تنه جا به جا تو كه آمار رل و كات

 اینطور ناله نزن. كنی كهمی
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 با تاسف بيشتری سرش رو تكون ميده.

سوزم كه خير سرم خواستم یه بار د از همين می -

 آدام باشما!

 

 ها با جستی پایين ميادچيناز روی سنگ

 ای ميگه:و با لحن مغموم و بامزه

زنم. دنيا چشم اصال از فردا ميرم حرمسرا می -

 پری ما رو نداشت.دیدن تک

 

آلودم گيره. با نگاه غماز ما فاصله می و آروم آروم

دیار توی فضا  كنم كه صدای فندكدنبالش می

 پيچه.می
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 درست ميشه كم كم. -

 

 نگاهم هنوز به سعيده.

فهمم. ساناز كم كم از این رو به اون رو شد. نمی -

ها بار اول اصال شبيه سانازی كه پارسال این موقع

 دیدمش نيست!

 

 كنه.هاش رو جمع میچشمزنه و پک عميقی می

 چی شبيه پارساله كه اون دختره باشه؟ -

 

 سرانگشتی جواب ميدم:با یه حساب 

 هيچی! -
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اما زندگی همينه دیگه! اگه چيزی عين قبل باشه یعنی 

 راكده، یعنی یه چيزی اشتباهه.

 

 كنه و با گالیه و آروم ميگه:به آسمون نگاه می

اگه اشتباه كاش همه چی عين پارسال بود، حتی  -

 بود.

 

 پرسم:متفكر و كنجكاو می

 ده؟واسه تو از پارسال تا االن چی عوض ش -

 

دوزه و با مكث طوالنی نگاهش رو این بار به زمين می

 جواب ميده:
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هایی عوضی یه چيزایی عوض شد كه یه وقت -

شدم...با فكرهایی كه داشتم، با چيزهایی كه 

 خواستم.

 

كنم تا خم می از سنگچين پایين ميام و سرم رو

صورتش رو ببينم كه با حس چيزی بين مسير گردن و 

چرخونم. اما قبل از ميشم و سر می ام  متوقفسرشونه

اینكه توی تاریک و روشن باغ چيزی رو تحليل كنم یه 

سوزش و درد وحشتناك كل گردن و دستم رو اسير 

كنم. دیار همونطور كه سيگار اختيار ناله میكنه و بیمی

 سوزه بهم نزدیک ميشه.لبش می گوشه

 چی شدی؟! -

 

 درد لحظه به لحظه بيشتر ميشه.
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 است...م!!! حشرهدوننمی -

 

تكونه كه ام میبا یه حركت چيزی رو از روی شونه

 داره و با نگرانی ميگه:فریادم بلند ميشه. نگهم می

زنبور زدتت. ببينم حساسيت داری؟! االن  -

 ميری؟می

 

 دم.سرم رو با شدت تكون مي

 نه! نه حساسيت ندارم اما این چرا انقد درد داره!!!! -

 

 پرسه:گرده و كالفه میرو میهاش با دستپاچگی جيب

 یه تيزی چيزی نداری؟ كاردی چاقویی چيزی؟ -
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 كنه.ترین واكنش رو انتخاب میمغزم مسخره

 خوای سوراخم كنی؟تيزی چرا؟! می -

 

صادقانه یه لحظه از حيرت جوابم متوقف ميشه و 

 پرسه:می

 مغزت و نيش زده؟! -

 

 بره و باترین حركت دستم دردم رو به اوج میكوچک

 كنم.مظلوميت و بغض تكرار می

 درد دارم!!! -

 

 كشه.كف دستش رو روی سرش می

 زهر این المصب رو باید گرفت. -
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ام خم تر ميشه، سرش رو روی شونهبهم نزدیک

ره و ميک ذاهاش رو روی جای نيش میكنه و لبمی

زنه. درد بهم ميدونی برای واكنش نميده، محكمی می

با اعتماد به روشش از این  بندم تاهام رو میفقط چشم

هایی كه از پشت حال خالصی پيدا كنم. صدای قدم

كنن بچرخم. دیار ازم سرم نزدیک ميشن وادارم می

كنه و وقتی سرش جدا ميشه و آب دهنش رو خالی می

های جدی و گاهش مثل من توی چشمرو باال مياره ن

 افته.عصبی حميد گير می

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 خانی ایل_زینب#
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 دو_و_سيصد#

 

ام بهم فتوا ميده عقب نشينی كنم اما دیار غریزه

ای شروع به توضيح منظورتر از هر وقت دیگهبی

 كنه.می

زنبور نور رو نيش زد. زهرشو باید بيرون  -

 كشيدم.می

 

و به نشونه مثبت تكون ميدم و با بيزاری من هم سرم ر

 كنم.به اطراف نگاه می

 كنه!!نجا زنبور چيكار میآخه اصال این فصل و ای -
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های بلند و خاص كه به چشمم ترسناكن با قدم

 تر ميشه.نزدیک

قبلش از خودت بپرس این وقت اینجا چيكار  -

 كنی!می

 

 و دیار دوباره بی غل و غش جواب ميده:

 سعيد رو گرفته بودیم دیگه!دور  -

 

 گيره.این بار تير نگاهش دیار طفلک رو نشونه می

 ماها هنوز اینجایيد.سعيد برگشته! ش -

 

 دیار سرتكون ميده.
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گشتيم نور هم نيش آره دیگه...با سعيد برمی -

 خورد.نمی

 

 پرسه:و رو به من با دلسوزی می

 بهتری تو؟ درد داری هنوز؟ -

 

كنم چون دست راستم رو فراموش میو من درد دست 

 های حميد ميشه.چپم اسير پنجه

 نورا همسر منه! -

 

ش از حد مستقيمی كه رو به متعجب از این جمله بي

كنم و بعد سرم رو سمت دیار دیار گفته نگاهش می
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چرخونم كه این بار ظاهرا این پيام مستقيم رو می

 دریافت كرده و نيم قدم عقب ميره.

 ه واست دكتر!خدا نگهش دار -

 

 حميد این بار رو به من ادامه ميده:

درستش اینه همسر من توی یه جمع رسمی كنار  -

های بازیگوش توی ه، نه اینكه مثل بچهخودم باش

باغ و باغچه دنبالش بگردم و تهش هم توی 

 همچين وضعيتی پيداش كنم...

 

 كشم.اختيار دستم رو از دستش بيرون میبی

 وضعيت؟!حميد!! كدوم  -
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حاال یه اخم خفيف بين ابروهای دیار هم سایه انداخته 

 اما محجوب جواب ميده:

اليم نيست شما از چی تعارف بگم، حمن االن بی -

 دردت اومده، منتها حاليمه این بچه درد داره االن...

 

كنه كه دیار ساكت ميشه و بعد حميد جوری نگاهش می

 ه.كنبا مكث اما محكم كلماتش رو ادا می

ای كه ميگی رو من بزرگ كردم! جای درد این بچه -

 و غمش پيش خودمه!

 

 نه.زام زل میبا تعصب به جای نيش روی شونه
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شناسی نورا! حریم تنت رو چه ها رو میتو حریم -

توی هفت سالگيت، چه این یه سال بهت یاد 

 دادم!

 

دوه و باعث ميشه یقه لباسم یه حس بد توی تنم می

 ع كنم.رو توی مشتم جم

 حميد تمومش كن این حرف رو! -

 

 من شروع كردم كه بتونم تمومش كنم؟! -

 

 

كارش شده چند  دیار كه حاال تازه متوجه بُعد جنسی

زنه، بعد سرخ ام زل میلحظه با غریبگی به من و شونه
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ندازه. حميد كه انگار از واكنش ميشه و سر پایين می

با  كشه ودیار دلش به رحم اومده نفس عميقی می

 مالیمت ميگه:

كنم اما تا وقتی كه من رفاقت شماها رو درك می -

 این یه رفاقت بمونه...

 

 درنا _آوای#

 یلخانی ا_زینب#

 سه_و_سيصد#

 

دیار سرش رو با سرعت باال مياره و نگاه كوتاهی كه به 

ندازه پر از سرآسيمگيه. حرف حميد رو قطع من می

 كنه و با تاكيد ميگه:می
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 منه!نور رفيق  -

 

ها رو از رو بسته كه اما امشب حميد شمشير ناگفته

 پرسه:بدون مكث می

 تو هم فقط رفيق اونی؟! -

 

مونه. نگاه دیار شبيه سرباز ر جوابش میو با صبر منتظ

خلع سالح شده وسط ميدون جنگ تن به تنه، همونقدر 

 آشفته، همونقدر بریده از همه چيز.

هاش رو آروم شونه ندازه، بعددوباره نگاهی به من می

كنه و با جوهره وجودش توی صداش صاف می

 نویسه:می

 من درناشم! -
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خودم رو مقصر  كوبم انگاردستم رو روی دهنم می

دونم. اما هيچ پشيمونی توی فاش شدن این راز می

 های دیار نيست وقتی ادامه ميده:چشم

شما همسرش، طبيبش! منم رفيقش و درناش! یر  -

 به یریم دكتر؟

 

 بازه.حميد جا خورده اما خودش رو نمی

بارها تشكر كردم ازت بابت  -

ها سرجاشونن. هات...تشكرها و قدردانیهمراهی

 هر كس هم به جای خودش و در حد خودش. اما
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كوبم و با به محض توقف ماشين پياده ميشم، در رو می

 زنه.ها ميرم. حميد صدام میغضب سمت پله

 نورا! -

 

 با جدیت بيشتری حكم ميده: جوابی نميدم و اون

پات رو روی پله بذاری دیگه اسمم رو هم فراموش  -

 كنی!می

 

ن پله متوقف ميشه و پام روی هوا و نرسيده به اولي

 كنم و با خنده عصبی ميگم:كشم. نگاهش میعقب می

كنم؟! داری واسه من اسمت هم فراموش می -

درباره چيزی كه خودت مقصرشی خط و نشون 

 كشی؟می
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 كنه و خشک هشدار ميده:ر از جذبه نگاهم میپ

 مراقب حرف زدنت باش! -

 

 عاصی از این خونسردیش سمتش ميرم.

هان؟! مراقب چی؟! تو باید  مراقب چی باشم -

بودی كه دیار اونطور وسط هات میمراقب حرف

 مهمونی تنهایی نذاره نره!

واقعا توی این بلبشوی زندگيمون، توی این وضعيت 

لحظه ممكنه به خاطر كارهای تو و گذشته تو كل كه هر 

هایی دنيا روی سرمون خراب شه تو همچين دغدغه

هر كس! دیار سرشونه من داری كه مثال یكی...اونم نه 

 رو...
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 كنه.ش حرفم رو قطع میازدهموج نگاه طوفان

 به من درس روشنفكری نده! -

 

 برم.دستم رو توی موهام فرو می

ها اصال متوجه وضعيتش خيلی وقتدیار به خاطر  -

نيست یه چيزهایی ممكنه منظور یا معنی خاصی 

 داشته باشن! این رو تو باید بهتر از من بدونی!

 كنی؟!آخه تو داری به چی فكر می

 

 مصمم جواب ميده:

 كنم، مطمئنم!فكر نمی -
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 از چی؟! -

 

 

 دوه.حاال كالفگی توی تک تک اجزای صورتش می

رو مثل كبک كردی زیر برف از چيزی كه تو سرت  -

 تا نبينی و ندونی!

دیار به تو خيلی عالقه داره نورا! این رو بفهم و بپذیر! 

ارم اینه! از همون روزهای اول من حداقل بيست ساله ك

توی همون نگاه اول فهميدم كه این پسر به تو حسی 

داره. اما واكنشی نشون ندادم چون فرهنگ جایی كه 

تر اینكه بهم اجازه نميداد و مهمازش اومدم و عقایدم 

دونم از خط انقدر به پاكی اون ایمان دارم كه می

ن قضيه رو قرمزهاش رد نميشه. اما! اما اینكه تو ای

خوای متوجه شی و این نزدیكی متوجه نميشی، یا نمی
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هایی بيش از حد بهش این فرصت رو ميده كه با حس

 بده. كه مدام باید سركوبشون كنه خودش رو عذاب

 

وجودم تک تک كلماتش رو مثل پيوندهای ناموفق پس 

ام زنه. دستم رو روی قلبم فشار ميدم و دست دیگهمی

گيرم. حميد با جدیت توام با ين میرو به كاپوت ماش

 گيره:نگرانی بازوم رو می

 نورا آروم باش. -

 

 سرم رو به طرفين تكون ميدم.

 دیار درناست حميد! -

 

 كنه.مینفسش رو فوت 
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كنم خيلی تعجب كردم. اصال فكرش رو اعتراف می -

كردم. اما اینكه این راز رو بهت گفته من رو نمی

ده، وگرنه چه دليلی كنه كه عاشقت بوتر میمطمئن

داره چيزی كه همه عمر حفظ كرده رو برای یه 

 دختر غریبه فاش كنه؟!

 

كشم رو بهش پس بدم پس با خوام دردی كه میمی

 زنم.وزخند میقساوت پ

شرمنده دكتر! اما این بار تشخيصت بدجوری  -

سازم...با اون گذشته غلطه! با همه چيت دارم می

با وسواس عجيب  لعنتی، با این حال نامعلوم،

 غریبت...

 

 گيرم.ام رو سمتش میانگشت لرزون اشاره
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ذارم این بار با وسواس و ذره بين و دنبال اما نمی -

ار بگردی! با خراب كردن لكه توی رابطه من و دی

 سازم!هام نمیهمين ته مونده دلخوشی

 

رنج نگاهش خنجر ميشه توی قلبم اما حرفی كه زده 

اطرافمون بگيرم كه انقدر نفس شده رو چطور از هوای 

 كم نياد؟

 نالم:با استيصال می

 حميدجان! درنا اسطوره منه! -

 

كشه. این بار اما نوبت اونه كه من رو از آسمونم پایين ب

 بنده.لبخند متاسفی گوشه لبش نقش می
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اسطوره؟! تا یه جایی از مادرت برای خودت  -

اسطوره ساختی، بعد سيامک و شایلی شدن بت و 

آمالت، حتی یه مدت من برات خدا بودم! حاال  كعبه

هم درنا؟! انقدر برای ایمان داشتن به خودت 

های هر كس كه از ضعيفی؟! تا وقتی انقدر از قدم

سازی و سجده كنه محراب میيت گذر میزندگ

كنی، به پاهات ایستادن یاد نميدی. اونقدر می

مونی كه حتی گردنت هم خسته كوتاه و كوچيک می

 ه از به باال نگاه كردن.ميش

 

مونه و دفن ميشم زیر آواری كه از سوناميش به جا می

 ای از كنارم رد ميشه.اون بدون هيچ حرف دیگه

 

 یا حق
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 نا در_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سيصد#

 

 

 شمردن نداره...

سر و سامونی شمردن نداره. های بیروز و ساعت

ردی ازشون دوا های پریشونی دچرتكه انداختن ساعت

 كنه...نمی

ام هم بهم دونم نيستی و حتی سقف خونهمن فقط می

 وطنم...كنه وقتی بیدهن كجی می

ميشه با بيرون اومدن حميد باز كردن در خونه مصادف 

كه مشغول صحبت با تلفنشه از اتاق كارش. این بار 
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تونم تشخيص بدم داره به چه زبونی حرف حتی نمی

های جورواجور و غریبه ها و شمارهزنه! این تماسمی

وقت صداشون توی زندگيمون كه دوباره وقت و بی

 زنه باید منتظر اتفاقاتپيچه هر بار بهم نهيب میمی

 آشناتری باشم...نا

كنه. باال پریدن با دیدنم یه لحظه كوتاه توقف می

ابروش غير ارادیه كه خيلی سریع كنترل ميشه. اما من 

 ين نگاهش رو بشناسم.تونم برق تحسمی

بعد از سه روز سرسنگينی و دوری این اولين و 

گيرم...یه پررنگترین نشونه از توجهه كه ازش می

ه كبریت و بلند شدن اون حس خوب مثل كشيدن ی

بوی خوش باروت و گرمای هر چند كوتاه اما 

كنم لبخندم رو داشتنی. با این حال سعی میدوست

ونه سالم تكون ميدم. كنترل كنم و سرم رو به نش
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حميد هم با حركت سر جوابم رو ميده و وارد آشپزخونه 

رسونم تا این بار از ميشه. سریع خودم رو به اتاق می

چيک توجهش با دقت بيشتری هنر دست شوق كو

 آرایشگر روی مو و صورتم رو نظاره كنم.

سمت كمد روونه ميشم تا لباس شبم رو بيرون بكشم. 

ندازم و ندم رو روی تخت میپيراهن ساده و بل

خوام در كمد رو ببندم كه جعبه مقوایيم از گوشه می

 زنه.تاریک كمد صدام می

هام جعبه انگشتبوسن و سرزانوهام زمين رو می

رو...درناهای كاغذیم انگار با كنار زدن در جعبه 

خونن و بغض سه روزه عجين شده با صدا آواز مییک

 كنن.گلوم رو بيدار می

ار...من گم شدم توی این طوفان كه راه و چاه و باور دی

 و ناباوریم رو گم كرده از من...
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 تو كجا خودت رو به نبودن زدی؟

اتفاقاتش به بعد، شبيه جاده  ذهنم از اون شب و

تونم توش قدم ای شده كه نمیزدهمتروك و یخ

بردارم...هر قدم محتمل سكوت و شكستن 

 هامه...طههای ارزشمندترین راباستخون

ای به در و باز شدنش جعبه رو با صدای تک ضربه

سپارم و از جام بلند ميشم و باز دوباره به سياهی می

كنم به گرفتگی و درد سعی میهم مثل تمام این مدت 

توجه باشم و بيانش نكنم. نگاه عضالت شكمم بی

اما خونسرده.  حميد به صورت و حالتم موشكافانه

ش ليوان حاوی قرص جوشان و سينی كوچيک كه تو

ذاره و خوره رو روی ميز آرایش میقرصی به چشم می

 پرسه:می

 كنه؟هنوز تنت درد می -
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ز بره! جوابی جز نگاه متعجبم این مرد من رو نخونده ا

 كنه.گيره و گوشه پنجره رو باز مینمی

 وقتی گرمته تحمل نكن. صورتت سرخ شده. -

 

 كنه.رفتن میو با اشاره به سينی عزم بيرون 

ها رو هم بخور امشب سختت نباشه. باید این -

 خوب خواهرت رو همراهی كنی.

 

كنم. توی چهارچوب در با صدای آرومی تشكر می

قف ميشه و این بار انگار یه حس دلواپسی رو متو

 خونسردی كل این چند روزش رخنه كرده.
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یه چيزی هم گذاشتم توی سرویس برات.  -

 اش كن فعال.استفاده

 

كنه از اتاق بيرون و دوباره زنگ گوشيش وادارش می

بره. متوجه منظورش نميشم اما ناخوداگاه توی ذهنم 

كنم. به نتيجه درستی میتقویم و تاریخ رو بررسی 

رسم پس با كنجكاوی سمت سرویس ميرم و نمی

بينم. بيبی چک رو ترین وسيله ممكن رو میغيرمنتظره

ه مغزم عاجزانه گيرم و بهای سستم میبين دست

هام ها رو به یادم بياره. التماسكنم تاریخالتماس می

جواب ميده و كم كم اضطراب عجيبی كه به جونم 

كنه. هيچ عالمتی توی خودم روكش میافتاده ف

بينم و از طرفی هم از اون حس ماورایی كه توی نمی

ها گفته شده توی وجودم خبری نيست. تمام داستان
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ن به حرف حميد ازش استفاده پس صرف عمل كرد

كنم و بدون اینكه منتظر جواب باشم برای زودتر می

 گردم.حاضر شدن به اتاق برمی

كشه و با گرمای آروم باال می زیپ پشت لباسم رو

شمرم. هاش سكوت بينمون رو دونه به دونه مینفس

كنم و سرم ميل عجيبی به تكيه از توی آینه نگاهش می

ش توی همين حالت داره. اما دیوار ستبرزدن به سينه

هام نگاه دلخوری از دلتنگی باالتره. ناراضی به كفش

 كنه.می

داری. یه چيز به پاشنه به این بلندی عادت ن -

 تر انتخاب كن.راحت

 

استارهایی كه بندشون به دست دیار دليل تصویر آلبی

هام اش بسته ميشد جلوی چشمهای خونهروی پله
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ترسم از این به یاری كه نيست و میبنده. دنقش می

ای وار بپيونده. حرص بچگانهبعد به یه خاطره خيال

شينم و گيره. لبه تخت میمیافسار زبونم رو به دست 

 حين پوشيدن كفش جواب ميدم.

خوبه كه! زیاد نتونم راه برم كه مجبور نباشی توی  -

باغ و باغچه دنبال همسرت بگردی! كال از كنارت 

 رم كه خدای نكرده...خوجم نمی

 

های قدرتمندی روی نگاه تند و تيزش مثل انگشت

كنه. م میاشينه و به معنی واقعی كلمه خفهگلوم می

كنم؟ مالحظگيم؟ بله! عذرخواهی میپشيمونم از بی

هام نه...در عوض انتظار دارم ندامت رو توی چشم

 ببينه اما اون انگار دیگه ميلی به تماشام نداره كه قصد

 كنه.خروج از اتاق رو می
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_سيصد#

 

دن در با ندازم و انتظار بسته شسرم رو پایين می

صدای مهيبی رو دارم اما بر خالف انتظارم، در با 

ترین حالت ممكن بسته ميشه و حاال به جای آروم

صدای بلندی كه منتظرش بودم از ترس سكوت و 

 بندم...هام رو محكم میكه چشم آرامش این مرده

 

ترین جشنی كه ميشه ترین سالن شهر و مفصلمجلل

درخشه الماس می انتظار داشت و خواهرم كه مثل
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اونقدر باب ميل مامانه كه امشب ناظر نادرترین 

لبخندهاشم. اونقدر همه چيز باب ميلشه كه حتی حضور 

م دكتر شافع كه به دعوت نيال توی جشن حضور داره ه

 ای از حال خوشش كم كنه...تونه ذرهنمی

های پازل همدیگه رو سيامک و مينا جوری مثل تكه

تصور و به یاد آوردن سيامک  كامل كردن كه كم كم

های حميد قبل از مينا برام سخت و گنگ ميشه. تماس

همچنان ادامه داره و فقط نگاه نگران سيامكه كه 

ها رو رصد امسردی بينمون و تشویش ناشی از این پي

 كنه.می

 پرسه:سعيد رو بهم می

 دیار كجاست؟ نمياد؟ -
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ه، من ترین واكنشی ندارحميد كه كنارم نشسته كوچک

 اما انگار معذبم كه كوتاه جواب ميدم:

 خبرش رو ندارم. -

 

 سعيد انگار یه داستان محال شنيده باشه.

 خبر باشی ازش؟!مگه ميشه تو بی -

 

 حميد دلخور و غمگينه.این بار نيم نگاه گذرام به 

 شده دیگه! -

 

گيره و بالفاصله از جام بلند نگرانيم برای دیار اوج می

به دكتر شافع كه سر ميزی با باقی ميشم و خودم رو 

رسونم. روی صندلی كنارش همكارهاشون نشسته می
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جاگير ميشم. مثل هميشه سكوت و صبوریش شبيه یه 

و احوال  بركه تنها وقت غروبه. بعد از مختصر حال

است پرسی و تعارفاتی كه محض خالی نبودن عریضه

 م.ندازكنه. با شرم سرم رو پایين میمنتظر نگاهم می

 دیار چرا نيومد؟ -

 

 كنه.تر میسنگينی نگاهش شونه وجدانم رو سنگين

دیار هر بار اومدن رو انتخاب كرد چون از رفتن  -

 ترسيد.می

 

اس نگاهش این حرف برام شبيه یه زنگ خطره. با هر

ترن وقتی كنم. لبخندش از هزارتا مرثيه غمگينمی

 ادامه ميده:
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واستگاریت اون روز كه اومدی خونه من تا خبر خ -

رو بهش بدی و اون اتفاق افتاد و بهش حمله 

دست داد، وقتی دوباره حالش روبراه شد فقط یه 

 دونی.دلخوشی براش موند، اینكه تو چيزی نمی

 

 كشم.صورتم میبا درموندگی دستی به 

 كنم!من هنوز باور نمی -

 

 عاقالنه و مصمم سر تكون ميده.

م. نه تویی اهای همسرت راضیمن از رفتار و حرف -

كه درهای باور و پذیرشت رو بستی، و نه دیار كه 

زمان توان فاصله گرفتن و طاقت دیدن رو هم

ترین كار نداره، به نظر من بين شما سه نفر درست

 داد.رو دكتر انجام 
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 كنم.با رنجش نگاهش می

دونيد من و دیار دوستيم! شما بهتر از هر كس می -

 گرده...رابطه ما چطوره. بهش بگيد بر

 

دلسوز، متاسف و نامحسوس فقط دستم رو نوازش 

كنه و من بدتر از قبل حيرون برنگشتن و نبودن می

 دیاری ميشم كه درنام ازش اومد...

ميشم و حاال ازدحام  از دكتر شافع دور خوردهشكست

جمعيت توی این غيبت خودخواسته دیار برام غيرقابل 

 تر از قبله...تحمل

های عریضش رو باالی سالن و پنجرهبا نگاهم طبقه 

گيره. حتی گيرم اما بين راه ماری دستم رو میهدف می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تونم چشمم رو به روی ظاهر توی این آشفتگی هم نمی

 مجلل و پر زرق و برقش ببندم.

 با شادی و سرخوشی ميگه:

كم بيا وسط الاقل دختر مثال خواهر عروسی! یه -

 فردا دو دقيقه توی فيلم باشی!

 

 گيره و جواب ميدم:ام میاختيار و كوتاه خندهبی

كشيد شما ماشااهلل بار همه رو دارید به دوش می -

 ماری جون.

 

كنم دستم رو از دستش بيرون بكشم اما و سعی می

 پرسه:زنه و میاون قهقهه می
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واسه یدونه داداشم خوشحال نباشم واسه كی  -

 خوشحال باشم؟

 

كشم كه هاش پوفی میدستكالفه از گير كردن توی 

 گيره و ميگه:نگاهش نيال رو نشونه می

تر آخ فكر كنم دیگه وقتشه نيال كفش راحت -

 بپوشه. از صورتش معلومه داره اذیت ميشه.

 

 كنم:ی میكنه و یادآوردستم رو رها می

 همه چی رو چيدم طبقه باال توی كمد اتاق عروس. -

 

ه انگار صدام اما اونقدر نگران و محو نيالست كه دیگ

كشم، این بار شنوه. نفس راحتی از رهایيم میرو نمی
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تونم خوددار باشم و با نگاه پر بر خالف كل جشن نمی

 از خشمی به حميد از جلوش رد ميشم.

 

 درنا _آوای#

 لخانی ای_زینب#

 شش_و_سيصد#

 

هام رو از سرم رو به شيشه سرد پنجره تكيه ميدم، ریه

كنم و هنوز وزه پر میها میپنجرهنسيم پایيزی كه از 

به ذهنم با سكوت این طبقه آروم نگرفته كه صدای 

شنوم. سيامک نزدیک ميشه و پایی از پشت سرم می

حتی لبخندم هم باعث نميشه كه بدون مقدمه و 

 نپرسه: مستقيم
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 های حميد بيشتر شده درسته؟درگيری -

 

 ندازه كه بخوام دروغدلهره صداش شرم به جونم می

گيرم. انگار حتی كنم و لبم رو گاز میبگم...سكوت می

ریزم كه مشتش رو با سكوتم هم نفت به آتيشش می

كوبه و كنارم به پنجره تكيه اش میكف دست دیگه

 ميده.

و معركه تركيه  ن داستاندونستم این بعد اومن می -

ها دیگه ولش افته توی منجالب. ایندوباره می

 كنن.نمی

 

ین مدتم رو دارم از زبون سيامک تمام ترس ا

 پرسم:شنوم. با وحشت و احتياط میمی

 حميد خيلی اوضاعش خرابه سيامک درسته؟! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 زنه.با خستگی بهم زل می

ت برای این سوال دیر نيست دختر؟ تازه االن یاد -

 اومده؟

 

 با بغض و حرص جواب ميدم:

كنم! به فكر خودم دارم راجب خودش سوال می -

 نيستم.

 

 كنه و به انتهای شب خيره ميشه:نفسش رو فوت می

 اشتباهت همينه. -

 

 پرسم:توجه سوال بعدیم رو میبی
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 تره آره؟! باید بره؟!اینجا واسه حميد خطرناك -

 

ت به با آشفتگی دو تا دستش رو چند بار با شد

 كشه و جواب ميده:صورتش می

 كنه كه بره...عقل حكم می -

 و هميشه خودش تعيين كرده.اما باید و نباید این مرد ر

 

ها و بعد درخشش سرتاپای نيال از راهرو صدای پاشنه

پریده باعث ميشه هر دو صاف بایستيم. نيال رنگ

بهمون نزدیک ميشه و تمام مدت یه لحظه هم نگاه 

 زنه:ن قطع نميشه. فقط صدامون میاش به مخيره

 سيامک؟! نورا؟! -
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بپرسم یعنی نيال  هامكنم تا با چشمبه سيامک نگاه می

چيزی شنيده یا نه. اما نيال دستش رو روی صورتم 

 كنه نگاهش كنم.ذاره و مجبورم میمی

نورا؟! یعنی اون چيزهایی كه مامان راجب گذشته  -

ز ادامه گفت واسه گذشته نيست؟! هنودكتر می

 داره؟

 

های پر از اشک خواهرم تصویر لرزون توی چشم

ه هر لحظه ممكنه بچكه و بينم كخودم و زندگيم رو می

 با نيستی یكی بشه...

زنيم كه خوریم و میهایی میادامه داره...گاهی زخم

 هيچوقت نه درمان ميشن و نه بخشيده...

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_سيصد#

 

زمان گذشته و حاال روزگار جوری چرخيده كه من توی 

قلموی رژگونه رو اتاق عروس، جلوی خواهرم بشينم و 

رنگش بكشم و اون با اشكش روی صورت سرد و بی

 خط بندازه به اثر هنریم و من گله كنم:

كنم! تا االنش هم خيلی طول نيال! خواهش می -

 هات.كشيده. باید بری پایين پيش مهمون

 

كنه اشک گوشه چشمش رو با دستمال فه سعی میكال

 توی دستش بگيره.
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جا برسه؟! این چيزهایی كه نورا زندگيت قراره به ك -

من شنيدم یه درصد فاجعه واقعی هست؟ تركيه 

 چه خبر بوده؟

 

كنم اطمينان خاطر رو چاشنی لحنم كنم و سعی می

 جواب ميدم:

هایی كه االن شنيدی و قبال هم از مامان همون -

شنيدی. اما تو رو خدا نگران نباش. اتفاقی 

 افته...نمی

 حاال پاشو دیگه زشته بریم.

 

 پرسه:گيره و میو از جا بلند ميشم اما اون مچم رو می

 ترسی؟!تو نمی -
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یه لبخند زوركی و تكون دادن سرم به نشونه منفی 

 باعث ميشه با تاكيد بيشتری بگه:

یا واقعا  ترسی نورا؟! یا داری دروغ ميگی،نمی -

دونی دور و برت چه خبره كه ترس هنوز نمی

 سراغت نيومده.

 

دونم دقيقا دور و برم چه خبره، ن نمیحقيقت اینه كه م

دونم هر خبری هست، خوش نيست. دستش رو اما می

گيرم و حين نوازش كردنشون دوباره هام میبين دست

 شينم.روبروش می

خيلی كنه بهت ميگم...من اگه این آرومت می -

خوام ترسم! اما االن و اینجا فقط میمی

ل خوشحاليت رو ببينم باشه؟! تو هم بيخيا
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كنم به مامان چيزهایی كه شنيدی شو. خواهش می

هم حرفی نزن. به اندازه كافی از صفر تا صد رابطه 

 و زندگی من شاكی هست...

 

صدای چند ضربه سریع به در و باز شدنش حرفم رو 

 بينيم.و سيامک رو پشت در میكنه  ماری قطع می

كنم، نگاه شاكی و كوتاه ماری به سيامک رو شكار می

كنه و با خنده سریع خودش رو جمع و جور می اما

 ميگه:

شماها كجا موندید پس! كم مونده دیگه ملت بگن  -

 عروسمون فراری شده!

 

نيال از جا بلند ميشه و من حين مرتب كردن دامنش با 

 ميگم:خنده خطاب به ماری 
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كم قرض گرفتم شما ببخشيد، از خواهرم رو یه -

 تحویل خودتون.نگاه كردنش سير نميشم. دیگه 

 

گيره و چشمكی به من ماری با محبت دست نيال رو می

 زنه.می

حق داری جون دلم. تو كه لباس عروس و جشن  -

مونه به این نداشتی تا دنيا دنياست چشمت می

 زنی!چيزها. حاال بپا خواهرت رو چشم ن

 

و بعد از قهقهه كوتاهی به حرف خودش كه انگار جوك 

 ادامه ميده:ای بود، بامزه

من و رضا حكمت هم موقعيت جشن و بزن و  -

بكوب نداشتيم انقدر كه درگير مهاجرت بودیم. اما 

پامون كه رسيد اون طرف از كالكشن یه دیزاینر 
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ترین لباسش رو گرفت معروف، جدیدترین و گرون

نستيم فيلم ریكورد كردیم و عكس توو تا می

ات هگرفتيم. هنوز هم ميگه ماری دیدن عكس

 باعث ميشه هر بار جوون شم!

 

كنم. مردی كه امشب هر بار كه به رضا حكمت فكر می

افتاد انگار نگاهش بر حسب اتفاق هم به همسرش می

دید. توی ذهن سيامک ترین تصویر عمرش رو میكهنه

 كه ميگه: چرخههم شاید همين می

با این توصيفاتی كه شما همه این مدت از جناب  -

دارید ما منتظر شخصيت حكمت داشتيد و 

 تری بودیم.متفاوت
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اش رنگ تظاهر داره و همونطور این بار به وضوح خنده

هاش رو برای دور شدن همراه نيال تندتر كرده كه قدم

 جواب ميده:

من درونگرایيش رو فاكتور گرفته بودم  -

 جان.سيامک

 

 با رفتن نيال و ماری رو به سيامک ميگم:

 كرد؟!میچرا اونجور حرصی نگاهت  -

 

 كنه.یقه كتش رو توی آینه اتاق مرتب می

داد. رسيدم و عيشش داشت از پشت در گوش می -

 رو بهم ریختم.
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 پرسم:با وحشت می

 یعنی همه چی رو شنيد؟! -

 

وال كنه و سوالم رو با سبا غم چند لحظه وراندازم می

 جواب ميده.

خوای توی همچين ترسی زندگی تا آخر عمرت می -

 كنی؟!

 

ام كنم كه با آرامش دست روی شونهكالفه نگاهش می

 ذاره.می

كنم چيز خاصی شنيده باشه. خيلی خوب! فكر نمی -

 اما نورا حاال تو هم سوال من رو جواب بده!
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دزدم اما اون مصر بهم زل زده و تا نگاهم رو ازش می

داره. صدای پيانویی كه ب نگيره دست برنمیجوا

كنه هر دوی ما رو سمت سكوت رو به سالن دعوت می

ها، جایی كه به سالن پایين اشراف داره نرده

 كشونه.می

نواز نعيما...گنجشگک سرمازده من حاال شده پرنده تک

جمع و با كت شلوار خوشرنگش پشت اون پيانوی 

 كنه!مشكی غوغا می

رتی كه اینطور با عشق عجين شده تمام از دیدن مها

قصه. دستم رو روی رهاش میروحم با تک به تک نت

كنم كه با چه افتخاری ذارم و به مامان نگاه میقلبم می

خودش رو آروم و نامحسوس با ریتم آهنگ تاب ميده، 

هاش از تاج روی به نيال كه برق خوشبختی توی چشم

 تره و برادرم...سرش هم درخشان
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 سيامک؟! -

 

 پرسم:كنه و میبينم نگاهم میاز گوشه چشم می

نكردم توی دنيا كسی جز نعيما هيچوقت حس  -

بهم احتياجی داشته باشه، االن حتی نعيما هم 

 دیگه نيست...بال و پر گرفته.

 

 خوای بگی دختر؟!چی می -

 

 

 كنن و جواب ميدم:هام حميد رو نوازش میحاال چشم
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بتونم مشكالت حميد رو  من خيلی كمتر از اونم كه -

د روی تونم بار جدیاز دوشش بردارم. اما الاقل می

 هاش نذارم نه؟شونه

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_سيصد#

 

به سيامک كه حاال با نگرانی زائدالوصفی به دهنم زل 

 كنم.زده نگاه می

خوام دلم بهم احتياج داره سيامک! نمی -

 اش باشم.شرمنده
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ها سرازیر ميشم كه از پشت سر بازوم رو و از پله

 گيره.می

توقع دلت رو بيار پایين. تا همينجاش نورا بسه!  -

 هم خيلی بهش بها دادی!

 

 لرزه اما نگاهم محكمه.هام میاشک توی چشم

 نه! هنوز راه داره. -

 

ها رو پایين كنم و باقی پلهدستم رو از دستش آزاد می

دونم از همون باالی ميام. نگاهم رو به حميد كه می

م و وقتی ها پر از سوال بهم خيره شده بود ميدپله

رسم، كه نوبت به رقص دو نفره عروس و بهش می

هاش رو با های جمع رسيده. انگشتداماد و باقی زوج
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كنم و بدون هيچ توضيحی با خودم هام قفل میانگشت

 كشونمش.سمت در خروجی می

وجه ما ميشه و با بين كل جمعيت فقط دكتر شافع مت

م ازم رو فهملبخند كوتاه و كمرنگی كه معنيش رو نمی

 گردونه.برمی

یه گوشه فراموش شده از محوطه كه فقط با یه چراغ 

نيمه جون روشن شده، كنار حوض كوچيكی كه صدای 

اش به مظلوميت بارونيه كه نم نم داره شروع فواره

ایستم و دستم رو دور گردنش ميشه روبروش می

 ندازم.می

 از رقصيدن جلوی چشم بقيه خوشم نمياد. -

 

كنه و اخم و رو دور كمرم حلقه می با شک دستش

 لبخند كمرنگش پر از عالمت سوالن.
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 زنم و بدون اینكه بپرسه جواب ميدم:لبخند می

 تو هيچی نپرس...خودم ميگم! اما فعال نه! -

 

با شروع شدن شعر چند لحظه سرش رو پایين 

دونم چقدر این آهنگ رو دوست ب میندازه و خومی

 داره.

 منو حاال نوازش كن"

 كه این فرصت نره از دست

 شاید این آخرین باره

 "كه این احساس زیبا هست

 

های بارونی ذارم و به قطرهاش میسرم رو روی شونه

 كنم. كه توی آب حوض فرود ميان نگاه می
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 منو حاال نوازش كن"

 همين حاال كه تب كردم

 مسم كنی شایداگه ل

 "به دنيای تو برگردم

 

 خاطره ميشم بدون این مرد!بیمن یه بارون 

اختيار و آروم به ذارم و بیدستم رو روی قلبش می

 زنم.پيراهنش چنگ می

 

 هنوزم ميشه عاشق بود"

 تو باشی كار سختی نيست

 بدون مرز با من باش
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 "اگر چه دیگه وقتی نيست

 

شار ميده. سرم رو ذاره و فدستش رو روی دستم می

و مطمئن شم غنيمتم رو باال ميارم تا بهتر نگاهش كنم 

 از این زندگی گرفتم.

 

 نبينم این دم آخر"

 شينهتو چشمات غصه می

 بوسمهمه اشكاتو می

 "دونم قسمتم اینهمی

 

هاش صورتم رو نقاشی سرش رو پایين مياره و بوسه

 كنن.می
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 تو از چشمای من خوندی"

 گی خستمكه از این زند

 كنارت اونقدر آرومم

 "مكه از مرگ هم نميترس

 

ذاره، دستم كه توی پيشونيش رو روی پيشونيم می

كنه و با همه قلبم دستشه رو سمت صورتش هدایت می

 مشغول نوازشش ميشم.

 

 تنم سرده ولی انگار"

 تو دستای تو آتيشه

 خودت پلكامو ميبندی
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 "و این قصه تموم ميشه

 

 الهی چيشوم ببندی. -

 

اش رو چهرهكمی صورتم رو ازش فاصله ميدم تا بهتر 

 ببينم.

 یعنی چی؟ -

 

 كنه وقتی جواب ميده:لبخندش غم دنيا رو حمل می

هام رو ميرم تو پيشم باشی تو چشمیعنی وقتی می -

 ببندی...

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 نه_و_سيصد#

 

هام ذارم و اجازه ميدم چشمدستم رو روی دهنش می

 به پای ابرها ببارن. هم پا

خوام هيچوقت چشم نم. نمیخوام ببينه!! نمی -

 بستنت رو ببينم.

 

 سوزونه.هام رو از غم میلبخندش كف دست

 

 هنوزم ميشه عاشق بود"

 تو باشی كار سختی نيست

 بدون مرز با من باش
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 اگر چه دیگه وقتی نيست

 نبينم این دم آخر

 تو چشمات غصه ميشينه

 همه اشكاتو ميبوسم

 "ميدونم قسمتم اینه!

 

زنه و شروع بوسه و آروم كنارش میمیكف دستم رو 

 كنه.به تعریف می

كردم، شبيه زندان و تبعيد یه مدت یه جایی كار می -

 بود، بدون هيچ راه ارتباطی با بيرون.

 های این خواننده...من بودم و یه هدفون و آهنگ

دادم كه یادم نره من ربات شب به شب گوش می

 ام، احساس دارم!ستم، آدمم، ایرانیني
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هاش روون ميشه تک قطره اشكش كه از گوشه چشم

 به وسعت تمام دردهاشه.

كوچولوی طفلكم، یه بخشی از من مرده، كشته  -

 شده.

 است متعلق به توئه.وجودم كه زنده بخش دیگه

بخش مرده من رو هيچوقت مانع اینكه دوست داشتنم 

 رو باور كنی ندون.

 ها همه من تموم شه.ه همين زودیشاید ب

 

سرم رو با هراس و ناباوری تكون ميدم، قلبم رو بين 

 گيرم و ميگم:مشتم می
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بریم حميد! بریم جایی كه امنه. من باهات ميام  -

بهم اعتماد كن! من دیگه اون نورای سابق 

 نيستم...از پسش برميام!

 

زنه اما جواب نور سوسو میهاش یه ستاره كمته چشم

 يده:م

 نميشه نورا. -

خاب خودم و برای خودم رفتم. اما كل من خودم، به انت

هام و ها رو با غم از دست دادن دلبستگیاین سال

عزیزهام گذروندم. حاال همين كار رو دوباره با تو 

 بكنم؟!

 

 گيرم:هاش رو میبا اصرار دست
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 خوام!من خودم می -

 

 نشنيدی گفتم من هم خودم خواستم؟ -

 

 

كنم...تو رو از دست میرفتن تو رو حفظ  من با این -

 نميدم!

 نذار از دستت بدم حميد!...

 

خونه كه اینطور هام تمام خط خواستن میتوی چشم

 دوزه...هام رو مینگران، با یه بوسه لب
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كنم و همونطور كه پاهای چراغ آشپزخونه رو روشن می

لنگن دو ام هنوز از درد تحمل كفش پاشنه دار میبرهنه

 پرسم:چينم و با صدای بلند میی میتا ليوان توی سين

 آب یا شربت؟ -

 

 هاش از اتاق بيرون مياد.حميد حين باال زدن آستين

شنلت رو شلخته انداخته بودی روی تخت. االن  -

كنم. تو لطفا ست بعدی ميام روتختی رو عوض می

 رو بيرون بذار.

 

ن گرش این بار بدومستاصل و شرمنده از نگاه مالمت

و توی دستم تكون ميدم كه جواب ها رحرف ليوان

 ميده:
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 آب كافيه. -

 

كشم صدا آهی میو وارد سرویش بهداشتی ميشه. بی

دونم چه جوابی برای درخواست و هنوز حتی نمی

اختيار صدایی توی دلم آرزوی بودن رفتنمون داره. بی

خواد، اما بالفاصله از دیار و مشورت باهاش رو می

مدت ندونسته و با  ميشم كه تمام اینخودم بيزار 

 ها درد به دلش انداختم...همين درد و دل

باز شدن در سرویس باعث ميشه با تعجب به اون 

سمت نگاه كنم تا بفهمم حميدی كه برای شستن 

هاش حداقل به دو دقيقه زمان احتياج داره چرا به دست

این زودی قصد خروج كرده. سرش پایينه و 

وسيله توی دستش. سه قفله شدن به  هاش انگارچشم

كنم و تازه یادم مياد بيبی هام رو كمی ریز میچشم
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چک رو اونجا رها كرده بودم. حالت مات حميد قلبم رو 

ندازه. آروم از آشپزخونه خارج و بهش به تپش می

 نزدیک ميشم.

 حميد؟ -

 

ندازه و من سرش رو باال مياره، دستش رو پایين می

چک رو از همين پررنگ روی بيبی  تونم دو تا خطمی

 فاصله هم ببينم...

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 ده_و_سيصد#
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كنه. توی بيبی چک توی دستش شروع به لرزیدن می

چرخونه و توی دستش یه حركت بيبی چک رو می

هاش كمتر به چشم بيان. كنه تا لرزش دستمشت می

 خونه.وی لبم نمیاختيار راشک توی چشمم با لبخند بی

اما هر دو با تپش دیوونه وار قلبم هارمونی دارن. دستم 

 كنم.لغزه و ناباور زمزمه میروی شكمم می

 یه لوبيای سحرآميز دارم! -

 

كنه محكم و آغوشی كه من رو حبسش می

 هاش.دردناكه...مثل صداش...مثل حرف

 نباید اینجور ميشد! -
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اشتباه بنده كه هام دخيل میایسته و به گوشقلبم می

 شنيده باشن.

 چی گفتی؟! -

 

خواد قلب كوبه و میام میحاال قلب اون به قفسه سينه

 من كه انگار مرده رو بيدار كنه.

 االن دیگه نه...دیگه وقتش نيست نورا! -

 

 كنم.خودم رو ازش جدا می

 داری چی ميگی؟! تو مگه خودت... -

 

هاش حرف اما با دیدن اون برق دردناك توی چشم

گم ميشه. یه ترك عميق سراپای روحش رو توی دهنم 
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های ریزتر انگار قراره از هم گسسته و حاال با ترك

هاش كم كم خم ميشن و سرش متالشيش كنه. شونه

 گيره.ندازه و دستش رو به مبل میرو پایين می

 ای ميگه:با صدای گرفته

ها فردا آزمایش بده...اعتباری به این مدل تست -

 نيست...

 

 ریع جواب ميدم:فكر و سیب

 است!فردا جمعه -

 

انگار نفس كم مياره كه ساكت ميشه و بعد با یه 

 تركيب عجيب از درد و اميدواری ادامه ميده:

 اشكال نداره. شنبه صبح ميری. -
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هيچ آمادگی و مراقبتی نبوده. اصال ممكنه بارداری پوچ 

 باشه.

 

مر كنم تا بيشتر از این عهام رو حصار شكمم میدست

 خوشيم خدشه دار نشه.

حميد!!! واقعا اینه برخوردت؟؟ به جای این كه...به  -

 جای این كه االن ذوق كنيم...عشق كنيم...

 

بغضم رو قورت ميدم و با خشم بيبی چک رو از بين 

كشم. چند لحظه با عشقی كه تا هاش بيرون میدست

كنم و بعد به حال توی خودم سراغ نداشتم نگاهش می

 گيرم.لوی چشم حميد میجاون رو 

نگاه كن!!! نگاهش كن!! حتی هاله هم نيست!!!  -

 خط واضح و پررنگه!
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 هام رو از اشک سبک كنم.زنم تا چشمپلک می

 شيم!ما داریم بچه دار می -

خواستی؟ قبل ازدواجمون مدام تو مگه همين رو نمی

 زدی!حرفش رو می

 

های ساكتی كه از سرش رو باال مياره و اشک

ام رو هاش سرازیر ميشن دوباره قلب به كما رفتهچشم

 كنه.قرار میبی

 من با تو چيكار كردم نورا! -
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های خسته و درمونده از كنارم رد ميشه و و با قدم

زده سر جام كنه. مستاصل و بهتپنجره رو باز می

 كنم.چرخم و نگاهش میمی

 فهمم...نمی -

 

چرخه می مكوبه و سمتبا مشت جوری به لبه پنجره می

 پرم.كه از جا می

گناه و اشتباه من همين بود!!! همين كه تو متوجه  -

 شدی و من كشوندمت توی این وادی...نمی

 

زنه و مثل نگاه با حسرت و بغض چند لحظه بهم زل می

بنده و هاش رو میگرفتن از یه ویرونی با عذاب چشم

 كشه.دست به گردنش می
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نقدر خودخواه اچقدر خودخواهم! من لعنتی چرا  -

 بودم كه تو رو خواستم و نگه داشتم...

 

ریزه وقتی اینطور روی دریا خشک ميشه و كوه فرو می

 گيره.هاش میافته و سرش رو ميون دستمبل می

تو هنوز باید زندگی كنی!! این بودنت كنار من  -

 مردگی هم نيست!

 

سرش رو باال مياره و با حيرت به سر تا پام نگاه 

 كنه.می

 ال هم كه یه بچه...اح -

 

 گيرم.هاش رو میزنم و دستجلوش زانو می
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نگو! انقدر اینطوری نگو! قرار شد بریم دیگه...خب  -

ریم یه جای امن یه جور درست دوباره شروع می

 كنيم.می

 

 با تاسف سر تكون ميده.

من دیگه شروعی ندارم نورا...فقط شاید بتونم یه  -

 بذارم.نقطه برای تموم كردن 

 

 كنم.گالیه تكرار میبا 

 ریم!!گفتم كه می -
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كنه و صورتم رو هاش رو از دستم جدا میدست

هام نگاه تر توی چشمگيره تا راحتباهاشون قاب می

 كنه.

 ولی من قبول نكردم! -

 درستش اینه كه جدا شيم و من برم...

 

 زنم.هاش رو پس میبا خشم دست

ت ده انقد راحبسه دیگه! حاال كار به جایی رسي -

 زنی از فرار كردنت ميگی؟!هام زل میتوی چشم

 

 كشه و شمرده جواب ميده:نفس عميقی می
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كنن چون نه فقط به خاطر خودم! من رو حفظ می -

بهم نياز دارن. به خاطر تو نورا! حاال هم كه این 

 بچه!

 

 با حرص و كالفگی از جا بلند ميشم.

دم اگه انقدر كه ميگی برای این سيستم و  -

فهمم چيه مهمی پس باید كه اصال نمیدستگاهی 

مون هم مواظبت كنن...به قول خودت از من و بچه

 حفظمون كنن.

 

همين كه اسمت كنارم بياد دیگه قضيه به این  -

 راحتی نيست!
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 زنم.با حرص توی موهام چنگ می

راحتش كن حميد! حتی اگه سخته هم انجامش  -

ما  قراره باشه كهبده! االن دیگه یه نفر سومی هم 

 مسئول آوردنش توی این دنيایيم!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یازده_و_سيصد#

 

 تر ميشن اما من كوتاه نميام.هام كوتاه و كوتاهنفس 

اصال تو مگه همه فكر و ذكر و آرزوت راجب  -

ازدواجمون بچه نبود؟! مگه واسه بچه من رو 

..من نخواستی؟ خب بفرما! حاال یه بچه داری.
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االن بهت قول ميدم برای خودم هيچی  هيچی..از

 نخوام...هيچ توقعی نداشته باشم اما این بچه...

 

 گيره.هام رو میاز جا بلند ميشه و شونه

نورا!! نورا آروم! اول آروم باش بعدش حرف  -

 زنيم.می

 

هام رو هام گونهسرم رو به طرفين تكون ميدم و اشک

ا مهارت ذاره و بش میاشورن. سرم رو روی سينهمی

 كنه.پشتم رو نوازش می

هر چی بخوای همون ميشه تو االن فقط نفس  -

 بكش.
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هام به حالت با شمارش و راهنمایيش كم كم نفس

 زنه.گردن و اون كنار گوشم لب میعادی برمی

انقدر هم تكرار نكن كه به خاطر بچه تو رو  -

هایی كه خواستم. من تمام تو و تمام نقش

ی رو برای زندگيم خواستم. ستی داشته باشتونمی

 خواستم...من یه نور دیگه از تو می

 

مغزم انگار از كمبود اكسيژن خودش رو به خلسه 

دعوت كرده كه نای باز كردن چشمم رو ندارم. دستش 

كنه. بره و مثل پر كاه از جا بلندم میرو زیر زانوم می

روی خورم و چند لحظه بعد هاش تاب میبين دست

ام اما دلواپسی كه همه این مدت باهام تخت فرود مي

عجين شده باعث ميشه از ته مونده توانم هم برای 

 خيز شدن استفاده كنم.نيم
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 رو عوض نكردم... رو تختی -

 

ام فشار ميده تا دوباره دراز دستش رو روی شونه

 بكشم و جواب ميده:

 فدای سرت. -

 

 كنم.هام رو به سختی باز میچشم

 بدت مياد!تو  -

 

بندم بخندش اونقدر دلگيره كه دوباره چشم میعجز ل

 شنوم كه باز جواب ميده:تا نبينم و می

 فكرش رو نكن. -
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بره و با مالحظه اطالع و دستش رو به زیپ لباسم می

 ميده:

 لباست برای خواب راحت نيست. -

 

هام خارج صوت نامفهومی به معنی تایيد از بين لب

حتياط روی تنم كه لحاف رو با ا كشهميشه و طولی نمی

 كشه.می

انتظار دارم تركم كنه و به تنهایيش پناه ببره اما در 

نشونه و زمزمه عوض بوسه طوالنی روی پيشونيم می

 كنه.می

 مامان كوچولو! -
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ذاره و یه صداش دوباره بنای لرزش و ناسازگاری می

 باره وقتی ميگه:قطره از ابر زندگيش روی صورتم می

 ور چشمم!ودخواه رو ببخش نمن خ -

 

تنم سرد ميشه...انگار دارم خاموش ميشم و تاریكی 

 بره.كل نور بودنم رو به یغما می

 من نورم؟!

 باید از دیار بپرسم...

 باید باهاش حرف بزنم...

 باید خودش نور صدام كنه تا باور كنم هستم...

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 دوازده_و_سيصد#

 

ترسی افت سنگينه كه حتی میگاهی اونقدر سكوت اطر

از شكستنش...مثل من كه حاال توی آزمایشگاهی كه از 

ام من هر جهت مطمئن شدم كسی به واسطه خانواده

 شناسه نشستم و منتظر جوابم...رو اونجا نمی

كارمند آزمایشگاه با لبخندی بهم نزدیک ميشه و خين 

 فشار ميده. هاش رودادن پاكت به دستم پلک

 بارك باشه.مثبته. م -

 

پاكت رو روی قلبم فشار ميدم و گوشی رو كنار گوشم 

 ذارم.می
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صداش مثل عطر خوش چای توی سرمای تنم 

 پيچه.می

 نوراجانم؟! -

 

 كنم.لبخندم شور ميشه از اشكم و زمزمه می

 خدا هم فهميد بابا شدن چقدر بهت مياد! -

 

صدا و بیهاش هم قطع ميشه. بغضش رو صدای نفس

مونم تا خودش به بوسم و منتظر میمی از پشت گوشی

 حرف بياد.

 زنه:باالخره كوتاه فقط صدام می 

 دختر من!! -
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خواد همون نورای هفت ساله شم و تا خود دلم می

 آلونک لی لی كنم!

 دارم ميام خونه آقای پدر! -

 

 تره كه سریع ميگه:حاال كمی به خودش مسلط

 ميام دنبالت. -

 

 و تاب ميدم.خودم ر

ميام. اما امروز هوا ابریه هوس از اون نه خودم  -

ها كردم كه گفتی با آب انار درست فسنجون

 خوام!ها میكنی. از اونمی
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دختری كه برگه رو بهم داده بود و حاال پشت 

زنه و من پيشخوان نشسته با شنيدن حرفم لبخند می

 اختيار لوس شده.كنم از لحنی كه بیشرم می

 اما دل به دلم ميده. حميد

 كنم بند دلم.حاضرش می -

 سریع خودت رو برسون خونه.

 

ایستم و ها میدرهای آزمایشگاه باز ميشن. باالی پله

 شورن.های بارون زمين رو میقطره

خواد بدون فكر كردن به فردا و فرداها زیر دلم می

بارون برقصم. اما حاال من یه مادرم! پس دستم به چتر 

ما به جوونه تازه سبز كوچيک توی كيفم ميره مبادا سر

 ام بزنه...شده بچه
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خوام زیپ كيف رو بكشم كه هندزفری سفيدم به می

چشمم مياد و چند لحظه بعد اولين آهنگی كه توی 

 كالم از درناست...پيچه یه آهنگ بیگوشم می

كنم. نقشه روی توی زمان گم ميشم و مكان رو پيدا می

م و گذر بزنم گوشيم بهم ميگه اگه از یه خيابون رد بش

به چند تا كوچه و پس كوچه كمتر از نيم ساعت دیگه 

 رسيدم به اون بن بستی كه دروازه بهشته...

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سيزده_و_سيصد#

 

 دوباره مبدا و مقصد همينجاست...
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ال مثل همون روز كه خبر خواستگاریم توی دلم بود حا

 خبر مادر شدنم توی كيفمه...

من رو روند از خودش و امروز من تمنای دلم  اون روز

رونم از خودم كه كنار تير برق سر كوچه رو می

 خوام جلوتر برم.وایسادم و نمی

سرم رو به دیوار تكيه ميدم و قلبم توی خودش جمع 

ميشه از درد وقتی در باز ميشه و خودم رو عقب 

 شم.كشم تا دیده نمی

ن توده سياه هم پرین همراهشه و من حتی دلم برای ای

تنگ شده! تركيب شش جيب دیار، بوتش و هودی كه 

كالهش رو روی سرش انداخته همون دیار هميشگيه 

های هدفش و اون شونههای خسته و بیاما امان از قدم

 جمع شده...
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فهمتش كه مدام با جست و خيز پرین هم انگار می

ه حال صاحبش رو بهتر كنه. اما من كردن خيال دار

 شناختم.اسم این حال رو و كاش نمیشنمی

كنم. ام فرو میپيچن و من سرم رو توی یقهسمتم می

گذره و انقدر از دنيا جداست كه حتی از كنارم می

ندازه! اما هنوز نفسم رو آزاد نكردم كه نگاهی هم نمی

ا ها و هيبت پرین كه پشت سرمه از جبا حس نفس

 پرم.می

اش ینكه نگاهم كنه قالدهدیار دورتر ایستاده و بدون ا

كنه و واق كشه. پرین اما همچنان به من نگاه میرو می

 واقش حكم سالم و احوالپرسی رو داره.

 غره:دیار خسته از مقاومتش می

 ترسونید آدام باش سگ بچه! ملت رو می -
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خواد دونم میندازه و میو نيم نگاهی سمت باال می

ونطور نيمه باز عذرخواهی كنه كه با دیدنم دهنش هم

 پيچم.هام رو توی هم میمونه. دستمی

 سالم! -

 

 كنم.و خم ميشم و سر پرین رو نوازش می

سالم سياه! دلم واست تنگ شده بود! تو توی این  -

 بارون اومدی چيكار؟

 

كنم كه با مكث اما بدون حاشيه و به دیار نگاه می

 پرسه:می

 روبراهی؟ زندگيت رواله؟ -
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 نه روبراهم و نه زندگی رواله...خوام بگم نه...می

همه شناوریم...ما توی این دنيا و سرنوشت عجيب 

 شناوریم و یه ماهی كوچولو توی شكم من...

 زنم و ميگم:اما در عوض فقط لبخند می

 شدم.داشتم رد می -

 

 

تيش كشه و كاش ميشد آكالهش رو آروم عقب می

هاش بيشتر از وجودش رو خاموش كنم كه چای چشم

 نجوشه و سياه نشه. این

 ندازه و جواب ميده:نگاهی به آسمون می

 خوبه... -
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یينه. تو رد شدی ابرا همچين این محل رنگ بارون نمی

 فروپاچيدن. هر از گاهی رد شو.

 

لبخندم رو انگار ميخ كردم به صورتم كه اینطور درد 

 كنه!می

 زمان ميگم:قب ميرم و همكم كم ع

...باید رویت برس...منمپس به پياده -

 بينمت...برم...می

 بينمت...توی آموزشگاه می

 

 كنه وقتی جواب ميده:باز هم مستقيم نگاهم نمی

هام عوض شده...فكر نكنم یخده ساعت كالس -

 دیگه.
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 اختيار گالیه داره.نگاهم بی

 دونستم!نمی -

 

 كشه و كوتاه جواب ميده:میقالده پرین رو بيشتر 

 با سيامک هماهنگم. -

 

های دنيام. بی رمق گار جدا افتادم از دنيا و آدمدوباره ان

كنار خيابون برای تاكسی كه نزدیک ميشه دست تكون 

 ميدم.

 خوبه...باشه...فقط مراقب خودت باش دیگه. -
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جنبونه و حاال با همون حالت هميشگی سرش رو می

 كنه...نگاهم می

 هم.تو  -

 

ترسم از خوندن نگاهش پس تاكسی نگه ميداره و می

ترین مكثی خودم رو داخلش دون كوچکمن ب

 ندازم.می

بغضم رعد این روز بارونی ميشه كه فقط توی فضای 

هام رو روی دهنم فشار ميدم و پيچه. دستماشين می

 كنم...هام رو خفه میصدای گریه

ن به پشت مثل خفه كردن ميل شدیدم برای نگاه كرد

 سر...
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهارده _و_سيصد#

 

بندم، های خونه چتر رو میقبل از باال رفتن از پله

شورم و چند بار به های بارون میصورتم رو با قطره

اميد رفع تورم صورتم بابت گریه، بهش دست 

است. دستم رو به نرده فایدهدونم بیكشم اما میمی

گيرم اما قبل این كه قدمی باال برم در آلونک باز می

 بينم.يد رو میميشه و حم

تونم این ظهر انگار تازه حواسم جمع ميشه و می

پایيزی رو با عطر برنج و فسنجون نفس بكشم. بهم 

 زنيم و هيچی جز سكوت و آغوش نيست...لبخند می
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هاش مثل تن من هاش مثل من قرمزه و دستچشم

ه لرزش خفيف، اما مداومه. دردناكه، انقدر دليل گرفتار ی

ها داریم كه جایی برای پرسيدن  ینبرای هر كدوم ا

گيره و داخل آلونک هاش نيست. دستم رو میعلت

كشم و با خنده و كشونه. آروم شال رو از سرم میمی

 نگرانی ميگم:

خيلی وقت بود پایين نيومدیم، فكر كنم كلی گرد و  -

 گرفته.خاك همه جا رو 

 

های تونم متوجه شم پروتكلو با یه نگاه كوتاه هم می

هداشت و نظافت اینجا، ابدا توی سطح مورد قبول ب

 حميد نيست.

نفس عميقش حكم تایيد حرفمه، اما لبخندش ميگه كه 

 سعی داره چيزهایی رو تغيير بده.
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 سخت نگيریم. چيز خاصی نيست. -

 

كوچيكی كه آشپزخونه با هم بساط نهار رو روی كانتر 

 چينيم. با لذت تربچهكنه میرو از باقی فضا جدا می

ذارم و توی سرخی رو از بين ظرف سبزی خوردن برمی

 چرخونم.دستم می

 بوی غذات كه ميگه بهشتيه!  _

 

 مشغول كشيدن برنج توی بشقابم ميشه و ميگه:

 قبل تست كردن توقعت رو باال نبر! -

 

كنه و با ر از قبل تحریک میعطر برنج اشتهام رو بيشت

 ولع ميگم:
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 !مگه همون دستور پخت مادرت نيست؟ -

 

 ریزه.حاال خورشت رو آروم گوشه برنجم می

دستور پخت مادرمه، اما دست و پنجه اون كه  -

 نيست!

 

ذارم و طعم رویایيش اولين قاشق رو توی دهنم می

 پرونه.هوش از سرم می

ها از سیحميد!! فكرش هم نكن با این شكسته نف -

ای سه بار الاقل زیر كار در بری! من هفته

 !خوامدستپختت رو می

 

 كنه.ام نگاه میبا لذت به چهره
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 نوش جونت  -

 

خورم و جالبه كه از تذكر ای میبا اشتها قاشق دیگه

 گيره.هميشگيش راجب آروم غذا خوردن فاكتور می

نوش جونم هست! به خاطر همين زود تند سریع  -

خوام از االن دلم و مشخص كن میغذای بعدی ر

 رو براش صابون بزنم!

 

 ميده:با كمی فكر جواب 

 برپلوهاش هم معركه بود!غم -

 

 خندم.می

 چرا همچينه اسمش؟! -
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خوری غمت رو یعنی انقدر خوش طعمه وقتی می -

 بره.می

 

 

 آب دهنم رو قورت ميدم.

 فردا درستش كنيم.   -

 

 شينه.مییه لبخند خاص گوشه لبش 

بابام خيلی دوست داشت. هر وقت  حالش خوش  -

شحال كرد خونبود مادرم كه براش درست می

 ميشد.
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كنم و اون هم بعد از چند ثانيه عميق نگاهش می

كنه طوالنی كه به بشقاب خيره شده مستقيم نگاهم می

 و كوتاه، اما از ته دل ميگه:

 دلم براشون تنگ شده. -

 

رم، فشار ميدم و ادامه ذادستم رو روی دستش می

 ميده:

 حاال خودم هم دارم پدر ميشم. -

 

 قانه ميگه:سرش رو باال مياره و مشتا

 ببينم! -
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متوجه منظورش ميشم و از كيف كنار پام برگه آزمایش 

رو درميارم و دستش ميدم. مثل یه شی باارزش برگه 

گيره و چند بار با شعف از اول تا هاش میرو بين دست

ذاره و با آرامش من بعد اون رو كناری می خونه.آخر می

و  بندمهام رو میكشونه. چشمرو توی آغوشش می

كنم كاش این لحظات عادی و معمولی زندگی آرزو می

 مشترك تا ابد ادامه داشته باشه...

بعد از آخرین قاشق و سر كشيدن دوغ، خميازه طوالنی 

ه كشم، خودم رو از صندلی به پایين سر ميدم و بمی

 زنم.مبل تكيه می

 آقا دست شما طال! -

 

 كنه.با خنده نگاهم می

 هات دارن ميرن!چشم -
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بندم و سرم ام رو با كمال ميل میهای خمار شدهمچش

 رو به عقب تكيه ميدم.

 اثرات بارداریه! -

 

اش این بار صدا داره، یه تلنگر با حال نوازش نثار خنده

همون جای ضربه كنه و بعد بالفاصله روی ام میگونه

 بوسه.رو می

دونستی جایی خبریه همه چيت سر تو تا نمی -

ات اینه تنبلی كنی و هجاش بود! االن برنام

 بچسبونی به بارداری؟
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خندم و همونطور با شينه. میو كنارم روی زمين می

 ذارم.اش میهای بسته سرم رو روی شونهچشم

 حميدجونی! با من راه بيا! -

 

مثل هميشه برام حكم انضباطی تشریح انتظار دارم 

 كنه اما این بار با مكث و مالیمت توضيح ميده:

كنم نوراجانم. تو هم باید شرایطت من دركت می -

رو درك كنی. مبادا به هوای بارداری توی چيزی، از 

خواب گرفته تا خوراك، زیاده روی كنی! همه چيز 

رو توی تعادل نگه دار كه این دوران برات راحت 

 گذره و خوب از پسش بر بيای.ب

 

 كنم.سرم رو توی گردنش فرو می
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ه خاكی سریع تو هستی دیگه! جایی هم بزنم جاد -

فرستی توی خط. كنی دوباره میفيتيله پيچم می

 مگه نه؟

 

بی هوا حس بویایيم تحریک ميشه و به جای اینكه 

 پرسم:درباره سكوت عجيبش توضيحی بخوام می

 دی؟ببينم...چرا بوی هل مي -

 

انگار كه راه گریزی پيدا كرده باشه بدون مكث و با 

 لبخند جواب ميده:

بود اومدم جا به جاش كنم  ظرف پودر هل شكسته -

 ریخت روی پيراهنم.
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 كنم.متعجب نگاهش می

 عوضش نكردی؟! -

 

ایه كه كار خوب اما نامحسوسی نگاهش شبيه بچه

 كرده و منتظره تا مادرش متوجه شه.

 نكردم.عوض  -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پانزده_و_سيصد#

 

های كثيفی كه هنوز آلونكی كه ضدعفونی نشده، ظرف 

این وسط باقی موندن و عين قبل اصراری به جمع 
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كردن و شستن سریعشون نداره و حاال پيراهنی كه 

 عطر هل داره و عوض نشده...

سر هام رو ببينه حتی اگه از خوام اشک توی چشمنمی

برم و شوقه! دوباره سرم رو توی گردنش فرو می

 كشم.تر بو میعميق

 عطرش بهت مياد حميدهلی! -

 

ذاره. رو بوسه و سرم رو روی پاش میو میپيشونيم ر

ذارم و كشم، دستم رو روی شكمم میبه باال دراز می

 پرسم:كنم میهمونطور كه نگاهش می

 یعنی ميشه شكل تو شه؟! -
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ذاره و حاال انگار هر روی دستم می حميد هم دستش رو

 دو مشغول نوازش جوونه زندگيمون هستيم.

 دوست دارم شبيه تو باشه. -

 

 م رو به عالمت منفی تكون ميدم.سر

من بچه قشنگی نبودم، در عوض تو از اولش دل  -

 بردی!می

 

 حواس ادامه ميدم:خندم و بیمی

 به قول دیار ما ضایعات خلقتيم و تو... -

 

خورم. باور كردن ميشه و حرفم رو می زبونم خشک

 بره...دیارِ دوری كه امروز دیدم زمان می
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خاصی داشته باشه با دست حميد بدون این كه واكنش 

 دیگه مشغول نوازش موهام ميشه و ميگه:

تو هم هميشه قشنگ بودی، االن هم روز به روز  -

 تر ميشی.معركه

 

 با اصرار ميگم:

 باشه.الاقل موهاش شبيه تو  -

 

 ندازه.زنه و ابرو باال میلبخند می

چرخی! دعا كنی اخالقش هم خوبه روی ظاهر می -

 است!كالهت پس معركه به من بره و اجابت بشه

 

 چرا؟! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

گفت از دو همين موهایی كه ميگی رو مادرم می -

كردم! سالگی روزی چند بار آب و شونه می

بهشون هم حساس بودم كسی حق نداشت 

 بزنه.بهشون دست 

 

 زنم.از تصورش قهقهه می

 آخه بچه دو ساله چی حاليشه؟!! -

 

 لبخندش كمی كمرنگ ميشه.

خوندم و بل مدرسه میمن خيلی باهوش بودم! ق -

 نوشتم.می
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 خنده و ادامه ميده:می

دین ایمون امروز كه جلو چشمته بيست همين بی -

 جز قرآن حفظ بود.  شاهنامه و حافظ هم همينطور.

 

 كنم.نگاهش می با دهان باز

 كی یادت داد؟! -

 

 كوتاه جواب ميده:

گيرم دید خوب یاد میوقتی می هركی دورم بود و -

 د واسه بيشتر یاد دادن.تر ميشمشتاق

 

 زنم.لبخند می
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 از اول نابغه بودی پس! محيط هم كمكت كرد. -

 

هاش ميشه و سكوت جمله آخر سایه غم روی چشم

 ذارم.برم و روی صورتش میمیكنه. دستم رو باال می

 چی شد؟! -

 

 با صدای آرومی جواب ميده:

 خواستم.این چيزیه كه نمی -

 

 پرسم:متعجب می

 مایتت كنن؟خواستی حنمی -

 

 سرش رو به طرفين تكون ميده.
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خواستم. من نه! این كه فرق داشته باشم رو نمی -

بچگی نداشتم. از یه جایی به بعد، زندگی هم 

 نداشتم.

 

كنم كه چطور ستاره رو رصد میغمگين این شب بی

تونم با باال و پایين شدن حاال به پنجره زل زده و می

اما باالخره و  هاش رو بشمارم.سيبک گلوش بغض

هاش كنه و نوازشطبق معمول خودش رو كنترل می

 گيرن.رنگ خواب می

 یه چرت كوچيک بزن دخترم. -

 

 كنم.مسخ نوازشش زمزمه می

 یی برام بخون!یه الال -
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این لبخند پدرانه و پر از مهر قاب گرفتنيه و كاش 

تونستم صداش رو هم برای خودم توی یه شيشه می

 جمع كنم!

 ی غمم، یاد او نشستهی دلم، لونهسر خونه" -

 یاد تِسمه و تفنگ، قِطار فشنگ، مادیون خسته

 های باریکها جادهها، توی درهسر سنگ چشمه

های های بارون، چيک چيک نودون، كوچهشبدر اون 

 تاریک

 ال الی الی، آخ ال الی الی

 ی زمستونبخواب نقل و نمكدون، بخواب غنچه

 ها، گربهه بيدارهينهها، روی چاالن پشت شيشه

 صدای چرخای گاری، پای فراری، پشت اون دیواره
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 ال الی الی، الالی الی

 بابات گرم شيكاره، برات سوغاتی مياره

 ره اسب زین طال، عروس صحرا، پری بيابونك

 هاش، افتاده پریشونیال خونی شيرا، روی شونه

 ال الی الی گل انار، مونده یادگار

 از بابای پيرت

 ، رفت و برنگشتشو به كوه و دشت كه یک

 منو كرد اسيرت

 براش مهتاب ایوون، كبک كوهستون

 گریه كردن از غم

 ر، وایرو طاق چكمه و شمشير، زین اسب پي

 مونده غرق ماتم

 الالی الی، الالی الی
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 ی نيلوفر، بخواب ناز دل مادربخواب شاخه

 براش دستمال سفيد، از سرِ دَستا، پرگرفت و رقصيد

 زیر پل ناليد، شب پره نخوابيد، سرنَزَد خورشيدآبِ 

 الالی الی، آخ الالی الی

 "بابات گرم شيكاره، برات سوغاتی مياره

 

باز شدن و پاره كردن رشته خواب  هام دیگه ميلچشم

 ندارن وقتی ميگم:

 خيلی قشنگ بود! خيلی!! -

 

تونم مرز رویا و واقعيت رو تشخيص بدم وقتی و نمی

 كه ميگه: شنومصداش رو می

 قول بده به دنيا اومد واسش همينو بخونی! -
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شانزده_و_سيصد#

 

 

های توی گلدون نيمه زرد گلدستم رو روی برگ های  

اش ميرم. بين همه كشم و سمت كتابخونهسيامک می

گيره، بيرون ها یه كتاب زرد چشمم رو میكتاب

ش، اسم شایلی روی صفحه كشمش و با باز كردنمی

ایسته و خوره. سيامک كنارم میاول به چشمم می
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داشتنی همونطور كه چشم از اون اسم دوست

 دارم ميگم:برنمی

جای خاليش پر نميشه. نه برای من، نه برای  -

 هات.گل

 

كتاب رو مثل یه شی با ارزش، با احتياط از بين 

ترین كشه و حاال صميمیهام بيرون میانگشت

كنه هاش دیدم رو نثار اون اسم میوازشی كه از دستن

 پرسه:و می

 خبری ازش داری؟ -

 

 خوبه. -
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ها از خبریبیلبخندش غمگينه و من تا ابد بابت این 

 سيامک دلخورم كه ادامه ميدم:

 تونست بهتر باشه.خوبه. اما می -

 

نگاهش پر از حرفه اما توی سكوت كتاب رو سرجاش 

های این لب خودش هم مثل كتابگردونه و انگار قبرمی

است كه با مكث دستش رو از كتاب ها فشردهقفسه

 كنه.جدا می

ریخته از  حميد با استكان چایی كه دوباره برام

 پرسه:آشپزخونه بيرون مياد و رو به سيامک می

 بهتری؟ -
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 سيامک سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده.

 هاش دیگه.فشار خونه و باال و پایين شدن -

 

 خندم.با بدجنسی می

اگه عمه بفهمه!! مياد كال توی رژیم غذایيت و  -

 ندازه!سبک زندگيت انقالب راه می

 

 كنه و ميگه:خنده نگاهم میسيامک با اخم و 

بيا مشكالتمون رو رو در رو حل كنيم دخترگل! پای  -

 جبهه سوم رو به ماجرا باز نكن.

 

هامه خندم و حواسم به استكانی كه حاال بين دستمی

 جمع ميشه.
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 قند؟ -

 

ریزه و جواب حميد چند تا توت خشک كف دستم می

 ميده:

 خوب نيست برات. این بهتره. -

 

پرسه. كنه اما سوالی نمیگاهمون میسيامک مشكوك ن

صدای زنگ آیفون بلند ميشه. سيامک جواب ميده و 

زمان با گذاشتن گوشی و رفتن سمت در توضيح هم

 ميده.

 گردم.میپست اومده. االن بر -

 

 پرسه:با رفتن سيامک، حميد می
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 به پيرمرد خسته نگيم داره عمو ميشه؟ -

 

و روی شكمم گيرم و دستم ربا هيجان لبم رو گاز می

 كشم.می

 كشم.نه...فعال خيلی زوده خجالت می -

 

زنه و با نگاه جذابی صورتم موهام رو از صورتم كنار می

 گذرونه.رو از نظر می

اهوش باشه سریع متوجه كم باما هر كسی یه -

 تر ميشی.ميشه هر روز داری خوشگل
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خندم و از همون پشت شيشه به بارون نگاه می

گذشته مثل یه فيلم آروم جلوی چشمام اكران كنيم. می

 ميشه...

خواست و بينم كه دلش شایلی بودن مینورایی رو می

كرد و دیاری كه حميدی كه خشک و جدی نگاهش می

 د روی صفحه گوشی نورا...فقط یه پيام بو

ندازه و از پشت ام میحميد آروم دستش رو دور شونه

 ش تكيه ميدم.اكنه. سرم رو به سينهسر بغلم می

 امسال پایيز همش بارونه. هوا مهربون شده. -

 

 بوسه و ميگه:سرم رو می

 هاست دختر.غمپایيز قرتی بازی بی -
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 كنم.چرخونم و نگاهش میسرم رو می

 هایی كه غم و غصه دارن چيه؟برای اون -

 

 كنه و آروم جواب ميده:به آسمون نگاه می

 درده.هم -

 

ت پستی رو كناری سيامک وارد خونه ميشه و پاك

 ذاره و ميگه:می

خواستی هم بين همين حميد اون كتابه كه تو می -

 هاست. ببر بخون بعدا بيار واسم. فقط توسفارش

های هر رو قرآن الكل ماليش نكن. همه صفحه

 كتابی بهت دادم مچاله است.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ها ميره:زنه و سمت مبلحميد لبخند می

 وقت ندارم. -

 

كنه و همونجور كه دار نگاهش میسيامک كوتاه اما معنا

 پرسه:شينه میروبروش می

 سرت شلوغه؟ -

 

كنه تا كنارش كنه و اشاره میحميد به من نگاه می

یک بشينم. بعد همونطور كه من رو به خودش نزد

 كنه ميگه:می

 خلوت ميشه. -
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این حرف برام نوید تموم شدن همه ماجراهای ریز و 

تر از ناراضی و صد برابر نگراندرشته تا وقتی كه نگاه 

 بينم.قبل سيامک رو می

ها رو نميده و حميد اما مجال بسط بيشتر این حرف

 پرسه:مقدمه میمستقيم و بی

 دیگه وسایل مينا رو ندیدم اینجا. -

 

كشه و من توی ذهنم امک استكان چای رو سر میسي

هایی از مينا توی كنم این مدت چه نشونهحالجی می

 ه بوده.این خون

 گردونه.سيامک استكان رو روی ميز برمی

 دیروز اومد بردشون و كليد رو داد. -
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 پرسم:متعجب و گيج می

 چی؟! -

 

 حميد خونسرد جوابم رو ميده:

 كردن.سيامک و مينا راهشون رو جدا  -

 

 چرخونم.این بار سرم رو سمت سيامک می

 چرا؟!!! -

 

ترین كوچکو سوالم همزمان ميشه با حميد كه بدون 

ترین مساله تغيير لحنی، انگار كه داره راجب بدیهی

 كنه ميگه:دنيا صحبت می

 خب؟ كی ميری دنبال شایلی؟ -
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های گرد شده حاال من و سيامک هر دو با چشم

 كنه.اخم كمرنگی می كنيم. سيامکنگاهش می

 چی ميگی مرد حسابی! -

 

زنه و حين پا روی پا انداختن حميد به مبل تكيه می

 جواب ميده:

كم فرار نكنيم! شاید این سيامک نظرت چيه یه -

 چند صباح زندگی بيشتر خوش گذشت؟ هان؟

 

پر از سوال به سيامک خيره ميشم كه چطور با حرص 

 كنه و ميگه:به حميد نگاه می
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 درنا _یآوا#

 ایلخانی _زینب#

 هفده_و_سيصد#

 

 

ندازی وسط خوب زهرمار! یهو این چه حرفيه می -

 كشی كنار!گيری میژست مكش مرگ ما میبعد 

تر راجب شایلی همه چيز رو مشخص من خيلی قبل

 كردم.

 

 كنه.حميد مستقيم و بدون وقفه نگاهش می

 خوای احتمال بدی اشتباه كردی!یعنی اصال نمی -
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هاش رو توی هم گره نوهاش تكيه ميده و دستبه زا

 زنه.می

 تو مطمئنی اشتباه كردی سيامک! -

 

كنه و حميد نشينی میيامک با تكيه زدنش عقبحاال س

 فاتحانه ادامه ميده:

ات كه دودوتاش چهارتا ميشد به كجا اون معادله -

رسيد؟ دیروز رفت و یه نشونه هم از خودش 

عقب فيلسوف خسته! كم بيشتر بریم نذاشت. بيا یه

دوران فردینيت و پس زدن شيرین چی! سينوس 

 ره؟ات چی شد باالخكسينوس معادله

 

اسم شيرین هنوز هم برام تلخه...حميد هم این رو 

ی دونه كه همونجور حين حرف زدن، یه نقل از كاسهمی
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ذاره و آروم با سر ذاره، كف دستم میروی ميز برمی

 نه.كانگشتش دستم رو نوازش می

كم جلوتر! شایلی كه به خيال خودت حاال بيایم یه -

 شتی چی؟!اش نداواسه معادله هيچ جواب درستی

 

گيره و آروم با آرنج به حميد ام میاختيار خندهبی

 زنم.می

ی ميترا رو معادله قدیمی و چندین و چند ساله -

 یادت رفت.

 

كنه كه حميد قهقهه سيامک جوری شاكی نگاهمون می

 و ميگه: زنهمی
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آخه من موندم این كچل خسته چرا انقدر  -

 خاطرخواه داره!

 

 كنه.میسيامک چپ چپ نگاهش 

هات ببخش. من عين تو كچلی ما رو به تراكم زلف -

 تو پی قرتی بازی و رسيدن بهشون نبودم!

 

 ندازه.حميد با شيطنت ابرو باال می

ها نيست! به ژنتيكه! تو آقات هم به این حرف -

 كچله!

 

كمه و حميد با كنترل ک ناراضی نگاهش میسيام

 اش حرفش رو ادامه ميده:خنده
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هات ه رنگ و رو به گل و گلدوننبودن شایلی ن -

 گذاشته نه خودت!

 

كنه. بعد همزمان به من سيامک تيز و برنده نگاهش می

 ميگه:  نگاه ميكنه و

بينم حميد! برای من جواب درست تو رو دارم می -

من یكی عامو بلد نيستم  نسخه نپيچ. سر پيری

معركه بگيرم. تو جای همه پيرمردهای شهر معركه 

 گرفتی بسه.

 

رحمانه تلنگر به شيشه هر بار كه سيامک اینطور بی

زنه ازش نااميدتر و دلزده تر نازك و ظریف زندگيم می

 ميشم. این بار عاصی جواب ميدم:

 ام سيامک!من از زندگيم راضی -
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 كنه.م میو سيامک بدون مكث نگاه

دونی نورا! شاید اصال معنی راضی بودن رو نمی -

ه زندگی مشترك دونی؟! تا به حال اصال یمی

ی خودت دیدی و درست رو دیدی؟ نه توی خونه

 نه اونقدر توی اجتماع بودی كه به دركش برسی!

 

هام رو به هم فشار ميدم و هنوز برای جواب دندون

گذاشتن روی  دادن دهن باز نكردم كه حميد با دست

 كنه.زانوم به آرامش دعوتم می

 نوراجانم فعال موضوع بحث ما سيامكه. -
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با نگاه معناداری به سيامک اما مثال خطاب به من و 

 ادامه ميده:

نذاریم رشته كالم از دستمون با حاشيه رفتن فرار  -

 كنه!

 

داشتنيم وسطه پس كنار حرف دل شایلی دوست

شنوم كه راه می كشم و سمت تراس ميرم و بينمی

 حميد ميگه:

هر روز توی دنيا، روی هزار تا فرمول و قانون كه  -

ساله ثابت شدن ممكنه مثال نقض بياد و از صد 

بيخ و بين همه چيز رو عوض كنه! اون وقت تو 

روی چه حسابی این همه باید و اما و اگر مهر 

 كنی روی احساس آدمی؟!می
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ام رو توی شينم، زانوهروی صندلی توی تراس می

كنم و توی گوشيم مشغول دیدن شكمم جمع می

ها ر كدوم از لباسهای بچگونه ميشم و با هلباس

كنم ماهی قرمز زده ميشم كه حس میجوری ذوق

پره. با دیدن كوچولوی توی وجودم هم باال و پایين می

ای كه به  هودی و شلوار شش جيبه ست پسرونه

بنده. لباس رو از یاختيار دیار جلوی چشمم نقش مبی

اختيار زیر لب زمزمه كنم و بیروی صفحه نوازش می

 كنم:می

 ام!هبچ -

 

باره. گيره و انگار به جای من هم میبارون شدت می

كاش دوباره همه چيز تكرار ميشد...كاش دوباره شایلی 

مثل همون شب تولد، سرخوش و عاشق توی این خونه 
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رسيد و همه چيز داشت و پيامی از دیار میقدم برمی

كنم و برای بار همونقدر ساده بود. شكمم رو بغل می

 كنم:مدت با بغض اعتراف میاول توی این 

ترسم از اون روزی ماهی كوچولوم! لوبيای من! می -

كه دنيام اونقدر ترسناك بشه كه شک كنم به 

 درستیِ بودنت.

 

دونم چند دقيقه گذشته كه باز و بسته شدن در نمی

كشونه. هام بيرون میرو از برهوت ترستراس من 

 سيامک یه جور قشنگی آشفته است. من این مدل

دونم توی این حال شناسم! میاشفتگی رو خوب می

 قلبت داره رو به مغزت قر  ميده و با ادا زبون در مياره و

 برم!ميگه بشين سرجات وامونده!!!! دیدی من دارم می
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كنه. نگاهم می شينه و فقطروی صندلی روبروم می

هایی بينشون رد و بدل شده، اما دونم چه حرفنمی

 قبلم و ميگم: تر ازحاال آروم

ارزه به دویست سال زنده دو روز زندگی كردن، می -

 دونی سيامک!ها رو میبودن. تو فرق كلمه

 

ذاره و خسته اما پر از آرامش سيگاری گوشه لبش می

 نهایت آسمون ميگه:خيره به بی

عينكش رو نياورده داره واسم بليت  شوهرت -

هی گيره، برو به دادش برس تا عدد و رقم اشتبامی

نزده مبدا و مقصد به فنا نرفته من رو به جای اینكه 

 پيش شایلی بفرسته یهو نفرسته جيبوتی!!

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هجده_و_سيصد#

 

ميشه. داره و پياده حميد ماشين رو داخل حياط نگه می

گيرم و چشمم رو توی كاسه لبم رو با شدت گاز می

همچنان به خودم مسلط چرخونم تا گریه نكنم و می

باشم، بعد با نفس عميقی دستم رو روی دستگيره در 

ذارم اما قبل از كشيدنش حميد از بيرون در رو برام می

ریم كه ها میكنه. پياده ميشم و سمت پلهباز می

ذاره. با خجالت امتناع میدستش رو پشت كمرم 

 كنم.می

 ها زیاد نيست.پله -
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 كنه.میدلسوزانه و نگران اخم 

 دكتر گفت حتی یه پله هم برات غدغنه. -

 

ندازم كه بالفاصله با شرمندگی سرم رو پایين می

 ذاره.ام میدستش رو زیر چونه

نورا اون فكری كه توی سرته رو همين االن بنداز  -

استراحت مطلقی كه تجویز دور! این لكه بينی و 

 ميشه ممكنه برای هركس پيش بياد باشه؟!

 

ندازه و حميد دكمه ریموت رو به تنم میباد سرد لرز 

برای بسته شدن در فشار ميده و با سرعت بيشتری 

 ندازه تا بلندم كنه.دستش رو زیر زانوم می

 زودتر بریم باال سرده. -
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شناور پيچم و توی آغوشش دستم رو دور گردنش می

 كنه.بوسه و زمزمه میام رو میميشم. گونه

 آفرین دختر خوبم! -

 

ز محبتش هنوز روی صورتم نقش نبسته كه لبخندم ا

هام رو خراش صدای بلند و عجيب یه موتور گوش

 ميده.

چرخه. یه حميد همونجور كه توی آغوششم به عقب می

فرد سراپا مشكی پوشيده، با كاله كاسكت و سوار به 

بزرگ و سياهی جلوی در خونه توقف كرده و با موتور 

هاش ری دستحالت خاصی مدام گاز ميده. حميد جو

خوام اعتراض كنم اما كنه كه میرو دورم محكم می
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كنه. نگاه نگران و مشكوكش به موتورسوار منصرفم می

 شاید كل توقف موتور سوار پنج ثانيه هم نشه، اما...

موتورسوار، حميد با  با بسته شدن در رو به جای خالی

ها نفس عميقی كه سعی داره نامحسوس باشه راه پله

دارم. گيره و چشم از صورتش برنمیمیرو پيش 

ذاره باالخره انگار وقتی جلوی در ورودی خونه زمينم می

 گيره جواب نگاهم رو بده.تصميم می

 چيزی نيست عزیزم. -

 

ی و وقتی اینطور ميگه، مطمئن ميشم پرسيدن هر سوال

تونم است و مثل هميشه بهترین كاری كه میفایدهبی

م انجام بدم قبول كردن برای آروم نگه داشتن خود

 حرفشه...
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روبروی آینه سرویس چند مشت آب به صورتم 

پاچم تا شاید تصویر پد لک افتاده و كابوسی كه از می

گير واقعيتمون شد از ذهنم های صبح گریباندم دم

 پاك بشه.

ای كه توی وجودم حس كردم رانهاولين ماد

خ حركت شدن ماهی كوچولوم...از یترسيدنه...از بی

 زدن جوونه لوبيای سحرآميزم ترسيدم!

بينم كه بالتكليف از سرویس بيرون ميام و حميد رو می

جلوی در باز فریزر ایستاده. توی یه نگاه انگار دنبال 

كنم نگاه گرده، اما وقتی بيشتر دقت میچيزی می

 كنه.ای سير میكرش جای دیگهف

 حميد؟ -

 

 پرسم:كنه و میگنگ نگاهم می
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 گردی؟!یدنبال چی م -

 

زنه و جواب دوباره چند لحظه كوتاه به فریزر زل می

 ميده:

 باید برم خرید. -

 

 ندازم.متعجب ابرو باال می

 دیروز خرید بودیم! -

 

 بنده.با یه كالفگی كمرنگ در فریزر رو می

سوپ درست كنم تقویت  باید قلم بخرم برات -

 شی.
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خواد نمیگيرم و هيچ دلم با نارضایتی دستش رو می

 بيرون بره.

حاال فعال با چيزهای دیگه تقویت ميشم. فردا رفتی  -

 بيرون بگير.

 

 دستم رو بين دستش فشار ميده.

 سردی، فشارت پایينه باید سرم هم بزنی. -

بيا بریم جات رو درست كنم. دراز بكش استراحت كن 

 گردم.یه چرت كوتاه بزنی برمی تا

 

 كنه.مكث می دارم كهبا اكراه دنبالش قدم برمی

 دوست نداری توی اتاق استراحت كنی؟ -
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 خرسند از اینكه نگفته حرفم رو شنيده جواب ميدم.

ام سر اگه قرار به استراحت مطلقه خب حوصله -

 ميره همش توی اتاق.

 

 كنه.مردد به كاناپه نگاه می

 گيره.هم دراز بكشی گردنت درد میروی كاناپه  -

 

شينم. شب هم ميام اتاق، میطول روز كه بيشتر  -

 خوبه؟

 

 

كنه و چند دقيقه بعد مشغول مرتب كردن قبول می

 تر تكيه بدم.ها پشت كمرمه تا راحتبالش
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تمام مدت با همه غم و نگرانی و شرمندگی و عشقم 

اهم كنم. باالخره حين كارش بدون اینكه نگنگاهش می

 كنه ميگه:

 بنداز دور.بهت گفتم اون فكرهای توی سرت رو  -

 

 كنم:چكه و زمزمه میاین بار اشكم می

 خوام!معذرت می -

 

ها، پتو رو روی پام مرتب باالخره با فارغ شدن از بالش

اش شينه و سرم رو روی شونهكنه، كنارم میمی

 ذاره.می

من كسی نيستم كه تو مجبور باشی دائم ازش  -

 ت بخوای دختر!معذر
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 زنم.و هق می اش فشار ميدمصورتم رو روی سينه

 اگه نتونم نگهش دارم...اگه نيومده بره چيكار كنم! -

 

متوجه حبس شدن نفسش ميشم اما با آرامش جواب 

 ميده:

عزیزوم من دارم بهت ميگم، دكتر هم كه گفت،  -

است. و جدا از این این قضيه لكه بينی خيلی شایع

 كه بيفته ربطی به ناتوانی تو نداره!هر اتفاقی هم 

 

كشه و انگار حاال بيشتر با خودش حرف می آه كوتاهی

 زنه.می
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این مدت خيلی اذیت بودی، اونطور كه نياز بود  -

 بدنت برای بارداری آماده نبود...

 

 كنه لبخند بزنه.كنه و حاال سعی میسرم رو نوازش می

ه از پسش برميای! همه چيز درست ميشه...باش -

 نورا؟

 

مثبت  كنم وسرم رو به نشونهبا بغض نگاهش می

 تكون ميدم. از جا بلند ميشه و ميگه:

 خب پس من برم خرید و سریع برگردم -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 نوزده_و_سيصد#

 

پيچه و صدای ویراژ موتورسوار دوباره توی گوشم می

 گيرم.با دلهره دستش رو می

 نرو! -

 

كنه. م آسمون نگاهش رو ابری میغصه و تنهایی صدا

 ذاره و زیرلب ميگه:روی صورتم میكف دستش رو 

 من تنهات كردم! -

 

 پرسم:ربطش میگيج از جمله به نظر بی

 چی؟! -
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 گيره.لبش رو گاز می

 گردم.كشه. سریع برمیزیاد طول نمی -

 

شينه و با یه افسوس بعد بدون مكث دوباره كنارم می

 كنه.تماشا می عميق رج به رج صورتم رو

خوابت ببره تا  خوای برات یه چيزی بخونممی -

 برگردم؟

 

رحم نبودنشه! های بیخواب تنها جبهه امن توی لحظه

كنم و خودم رو به گهواره آغوشش پس موافقت می

 سپارم.می
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آروم آروم شروع به زمزمه آهنگی به زبون غریبه 

 وقتكنه...آهنگی كه از بس این روزها وقت و بیمی

 توی خلوتش شنيدم برام آشناترینه...

 خوابمشب نمیمن ام"

 شاید دیگه هيچوقت نخوابم

 های گذشته برگشتن پيشمگناه

 نگاه كن كه چطور كنار هم ردیف شدن!

 امبيرون پنجره

 امبيرون در خونه

 دونمو دليلش رو می

ها براش به اینجا اومدن)تو اون چيزی كه تموم این

 هستی(

 عشق شيرین شيرین من تو ای عشق من،
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ها، به خاطرش اینجا همه ایناون دليلی هستی كه 

 هستن.

 تسليم شدن آسونه

 رسونیدونم كه تو به من آسيبی نمیمن می

 كنهولی معصوميتت من رو شكار می

 این طلسم كشنده تو!

 آه، باید اشتباهات زیادی كرده باشم

 توی یه روز تاریک و دور

 دارم كه همشون رو خوب به خاطر

 بدماینجوری باید تاوانشون رو پس 

 و تو ای عشق من، عشق شيرین شيرین من

 ها به خاطر تو هستنهمه این

 تو ای عشق من، عشق شيرین شيرین من
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ها، به خاطرش اینجا اون دليلی هستی كه همه این

 "هستن.

 

های سنگين قلبش ازم دور ميشه وقتی سرم رو ضربان

دارم تا م رو بسته نگه میهاذاره. چشمروی بالش می

هام باشن و چند لحظه بعد با بسته د اشکهام سپلک

تونم سد رو بشكنم، شكمم رو بغل شدن در باالخره می

 ها ببارم...كنم و با صدای بلند از درد تمام رفتن

 

 پرسه:شایلی شاید برای بار دهمه كه می

 نورا بذار یه بار دیگه بگيرمت شاید تصویرت اومد. -
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انگشتم رو روی كنم، ها و دماغ متورمم فكر میچشم به

دارم و دوباره جواب قبلی رو تكرار دوربين نگه می

 كنم.می

بابا اینجا نت ضعيفه قطع كنيم ممكنه یهو دیگه  -

بينمت فعال بسه. كال وصل نشه! حاال من دارم می

 تره!قيافه تو دیدنی

 

 یه قهقهه لوند و شيرین زیباترین تصویر امروزم

ذاره و با حيرت میميشه. بعد دستش رو روی صورتش 

 ميگه:

من اصال باورم نميشه كه چه اتفاقی افتاده!  وقتی  -

سيامک رو دیدم به عقل و چشمم با هم شک 

 كردم!
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 پرسم:خندم و میكوتاه می

این مذاكرات چند روزه به كجا رسيد تا حاال؟ نظر  -

 مثبتت چيه؟

 

 يده:این بار متفكر و با مكث جواب م

 هنوز تصميمی نگرفتم. -

 

 پرسم:جب میمتع

 خواستی؟مگه این چيزی نبود كه می -

 

كنه و با آرامش با دستی زیر چونه به دوربين نگاه می

 زنه.لبخند می
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آره! سيامک یكی از چيزهایی بود كه هميشه  -

خوام خوام. اما همه چيزی كه میخواستم و میمی

 نيست!

 

احساسات من شوكه از جوابی كه توی مقياس 

 خونه ميگم:نمی

 كردم عاشقشی!می فكر -

 

 رها و صادق جواب ميده:

من قبل هر كس و هر چيزی باید عاشقی رو با  -

 خودم بلد باشم.

سيامک آدم باری به هر جهتی نيست، اما باید قانعم 

 كنه كه عين قبل قرار نيست از حقيقت فرار كنه.
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 پرسم:زنم و میاميدوارانه لبخند می

 ور كردی كه دوستت داره.پس با -

 

اش رو به نشونه مثبت های براق و نوربارون شدهچشم

آلودگی كم كم كنه. احساس خوابباز و بسته می

 تری ميگم:كنه و با خيال راحتهام رو سنگين میچشم

تونه قانعت كنه. فقط خدا نظر به دل من كنه می -

تر بجنبه و من كم سریعاین الكپشت خسته یه

 بينمت.زودتر ب

 

اش بهترین موسيقی صدای خندهخنده و شایلی می

 برای به خواب رفتنمه...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یه نسيم كوتاه، شبيه بال زدن یه پرنده توی فضای 

پيچه و حين باالتر كشيدن پتو صدای گنگی از خونه می

شنوم. عطر خاك بارون باز و بسته شدن در رو می

رو به خورده و سيگار با هم ادغام ميشه و جوری ذهنم 

تونن بيشتر از این هام نمیمگيره كه چشبازی می

بينم اما همين وهم گنگ، بسته بمونن. هنوز تار می

داشتنيه كه حاضرم تا ابد همينجور ببينم! انقدر دوست

تر و من زنم و تصویر هر بار واضحچند بار پلک می

 ناباورتر ميشم...

ال ام برمياد كامبا نهایت سرعتی كه از بدن خسته

نم كه چطور جلوم روی پا كشينم و تماشاش میمی

ها و موهای كمی بلندتر از حد شينه. ته ریشمی

هاش، معمولش صورتش رو پرتر نشون ميدن اما چشم

بينم كه سمتم مياد و تماما پایيزه! دست لرزونش رو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گيره و صدای شينه آروم میوقتی روی شكمم می

 ه.شكنگرمش سكوت سرد خونه رو می

 نور مامانچی! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 بيست_و_سيصد#

 

جوشه و ناباور دستش هام میاشک شوق توی چسم

 گيرم.رو می

 دیار! جدی جدی اومدی! -
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 ندازه.شونه باال می

 دیگه دوبله شدی نميشد نيام كه. -

 

گيره دار از شكمم میو نگاهش رو خيلی سخت و كش

بالفاصله باز ميشه و سپاره. در یو به در ورودی خونه م

حميد با كيسه خرید وارد ميشه. پر از سوال نگاهم رو 

چرخونم و به حميد سالم ميدم. لبخند بينشون می

 كوچيک اما پررنگی روی لبشه.

 سالم. چشمت روشن شد؟ -

 

اسم توی وجودمه كه باعث یه حس هزاررنگ و بی

یين ميشه با شرم و شعف كوتاه بخندم و سرم رو پا

كشه و با نگاهش دیار هم دستش رو عقب میبندازم. 

حميد رو كه وارد آشپزخونه ميشه و بعد از گذاشتن 
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زمان كنه. بعد هموسایل سمت سرویس ميره دنبال می

 كه از جا بلند ميشه كنار گوشم ميگه:

 به سر و ریخت شوهرت نمياد انقد مشتی بودنش. -

 

 كنم:من هم پچ پچ می

 خودش گفت بيای؟ -

 

 آروم به نشونه مثبت تكون ميده.سرش رو 

 خودش اومد و خواست. -

 

ایسته و با حميد وارد پذیرایی ميشه، دیار هم صاف می

 تن صدای معمولی ميگه:
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من برم یه ربع ساعت دست و پرم رو بشورم تا  -

صابخونه ننداختتم توی الكل. حاال همچين سياه و 

 الجونم هستم ميشم كعنهو این مارهای سياه كه

 ها.ذارن باال آینه سلمونیتوی الكل می ميندازن

 

زنم اما بالفاصله هاش لبخند میاز دلتنگی صدا و حرف

های دوه. اگه این لکنگاهم با نگرانی سمت حميد می

ها رو كدر نكرده بود لعنتی گوی بلور رویایی این ساعت

كردم كه همه چيز خواب و رویاست یا واقعيت شک می

 ...كه انقدر خوبه

با دستمال نخی توی دستش بهم نزدیک ميشه.  حميد

بندم. دست هام رو میگيرم و چشمسرم رو باال می

مرطوبش رو به رسم هر بار از خواب بيدار شدنم آروم 

كشه و بعد با دستمال هام میروی صورتم و چشم
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كنم هام رو باز میمشغول خشک كردنش ميشه. چشم

 پرسم:و می

 ومد؟یهو چی شد دیار ا -

 

 كنه.سرانگشتش صورتم رو نوازش می با

خوام تو خوب وقتی هست حالت خوبه. منم می -

 باشی.

 

بوسم. حميد هم با قدردانی كف دستش رو عميق می

ذاره و بعد هاش رو روی پيشونيم میخم ميشه و لب

 بوسيدنم ميگه:

تو خوب باشی بسه برای من. یادت نره اینو یه  -

 وقت به من كم لطف شی.
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گاه نگرانم ندارم كه بهش بدم. متوجه حالم يزی جز نچ

كنه بحث رو عوض كنه و با برگشتن ميشه كه سعی می

 دیار رو بهش ميگه:

وقت كنم ببينم وقت و بیباربيكيو باال رو روشن می -

 پز كباب زدنت رو ميدی چی توی چنته داری.

 

 كشه.دیار دستی به گردنش می

م با منقل و كيو نيستدكی من توی فاز باربيكيو ماربي -

 كنم.زغال بيشتر حال می

 

 حميد نچ كوتاهی ميگه.

 پس پای خودمه؟ -
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انگار تازه شادی داره زیر پوستم راه خودش رو پيدا 

كنم كنه كه با خنده به چهره پكر شده حميد نگاه میمی

 زنم.و چشمک می

 مهمون آوردی خودش غذا درست كنه؟! -

 

افسوس نمایشی ا سرش رو به طرفين تكون ميده و ب

 جواب ميده:

 ام نگرفت.نقشه -

 

 خنده.دیار هم می

 برم وسط حياط آتيش راه بندازم؟ -
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 سرخوش خودم رو تاب ميدم.

نه دیگه امروز غذا پای حميد، بعدا ميایم دست و  -

 بينيم.پنجه تو رو هم می

 

 كنم...و به حميد نگاه نمی

ت ترسم نگاهش كنم و دوباره، مثل همه این چند وقمی

اخير كه هر بار حرفی از آینده دور و نزدیک ميشه، اون 

نداشتنی رو روی صورتش سایه عجيب و دوست

 ببينم...

بوم و بعد با نگرانی به های منتهی به پشتدیار به پله

 كنه.من نگاه می

 نور رو چيكارش كنيم؟ با طناب بكشيم باال؟ -
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 كنه.حميد سریع مخالفت می

كنيم مياریم می ضرنه! ممكنه سردش بشه. حا -

 پایين.

 

 كنم.هام رو جمع میبا ناراحتی لب

داد! دلم تنگ شد واسه اونجا غذا خوردن مزه می -

 باال.

 

 ندازه و جواب ميده.دیار نيم نگاهی سمت حميد می

خب حاال جاذبه توریستی اون سر دنيا نيست كه.  -

 همين باالسرته. دو صباح دیگه خوب ميشی ميری.

 

 .خندممیكوتاه 
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خدایی چيه این آدميزاد! تا از یه چيزی منع ميشه  -

 خوادش.صدبرابر می

 

 كشه.حميد با دلسوزی دستی به سرم می

 ریم باال.خوب ميشی بعد می -

 

كشه اما لبخندم رو حفظ بغضم دوباره سرك می

كنم و با اطمينان كنم. شكمم رو نوازش میمی

 كنم.هام رو باز و بسته میچشم

 ميشم. زود خوب -

 

های موردنظر حميد رو پيدا دیار با راهنمایيم ادویه

 كنه:ها تاكيد میكنه و حين رفتن سمت پلهمی
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 چای.پتوت رو بپيچ دورت در باز و بسته ميشه می -

 

تر كنم و كمی پتو رو سفتبه خيال خودم اطاعت می

بخش نيست كه كنم. اما انگار برای دیار رضایتمی

تر بهم رو سفت و سختگردی دوطرف پتو برمیوقتی 

 كنه.نزدیک می

 كشم.كالفه خودم رو عقب می

 بسه بسه! گرمم ميشه دیگه. تو مثل حميد نشو. -

 

 با ناراحتی و مكث ميگه:

 مردی نگرانته خب! -

 

 كشم و جواب ميدم:آه می
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 دونم!می -

 

 زنم.به جای خالی كنارم ضربه می

 كم بشين ببينمت.بيا یه -

 

طبق یه قرار نانوشته هيچ شينه. فاصله كنارم میبا 

زنيم، اما ندازن نمیحرفی از احساساتی كه فاصله می

انگار حاال شبيه اون دو تا دوست قدیمی شدیم كه بعد 

بينن و توی سرگشتگی ها دوباره هم رو میمدت

 زنن.دلتنگی و تعارف دست و پا می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 یک_و_تبيس_و_سيصد#

 

 پرسم:م شدن نداره پس خودم میسكوتش قصد تمو

 كجا حميد رو دیدی؟ با همدیگه اومدید؟ -

 

كنم كه چطور مات به گيرم و نگاهش میجوابی نمی

 كنه. دستم رو جلوش تكون ميدم.شكمم نگاه می

 دیار! اینجا باش. -

 

با چند تا پلک سریع جهت نگاهش رو تغيير ميده، به 

 :پرسهمقدمه مینه و بیكهام نگاه میچشم

 چند وقتته؟ -
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 زنم.اختيار لبخند میبی

 هفت هفته! -

 

های دیار هم انگار لبخندم مسریه كه حاال چشم

 خنده.می

 چقدر بهت نمياد! -

 

 زنم.اونقدر صادقانه این جمله رو ميگه كه قهقهه می

 مرسی كه انقدر روحيه ميدی! -

 

 خارونه و با پشيمونی ميگه:سرش رو می

ی...وگرنه وری گفتم...یعنی كوچيكهمينج -

 گيری...تونی...یاد میخوبی...می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

سوزه كه چطور سعی داره تمام افعال مثبت دنيا دلم می

 رو جمع كنه تا جمله قبليش رو پاك كنه.

 دیار! -

 

 كنه یعنی بگو...و من با اطمينان خاطر ميگم:نگاهم می

 ناراحت نشدم! -

 

 كنم.تكرار میگيره و سوالم رو آسوده آروم می

 و دیدی؟كجا حميد ر -

 

 زنه و با نگاه به در پشت بوم جواب ميده:تكيه می

 ام.اومد خونه -
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 كنم.با كنجكاوی نگاهش می

 چيا گفتيد؟ -

 

 سر جاش جا به جا ميشه.

 گفتنی باشه خودش ميگه بهت. -

 

 با دلخوری دست به سينه ميشم.

 طبق معمول! هيچی ندونم و نپرسم! -

 

 كنه.میهاش رو ریز چشم

 خره ها لوس شدی!یاد نازتو میغلط نكنم جدیدا ز -
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ها سرازیر هاش از پلهحميد حين پایين كشيدن آستين

 ميشه و ميگه:

 نيم ساعت دیگه حاضره. -

 

دیار كه با اومدن حميد سریع از جاش بلند شده 

 بره.دستش رو توی جيبش فرو می

 تا اون موقع سفره بندازیم؟ ميز بچينيم؟ -

 

ه جای قبلی دیار، كنه، با چشم و ابرو بمكث میحميد 

 كنه جواب ميده:كنار من، اشاره می

 كنم.بشين. حاضرش می -
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جوری در عين آرامش و مهربونی قاطعانه دستور ميده 

گرده. حميد كه دیار بدون هيچ حرفی سر جاش برمی

 ندازه.زنه و ابرو باال میلبخند كوچيكی می

 ؟به نورا از تصميممون گفتی -

 

 جوه.دیار گوشه لبش رو می

 نه. -

 

 پرسم:با تعجب می

 چه تصميمی؟ -

 

 قرارتر ميگم:كنن و من بیهر دو با لبخند نگاهم می

 وای خب بگيد دیگه! دارم نگران ميشما. -
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 كنه و زیر لب ميگه:حميد پتو رو كمی از دورم باز می

 دیگه در رو بستم راحت باش. -

 

خواد كوچكترین ر نمیكنه و انگادیار مستقيم نگاهم می

 رو از دست بده وقتی ميگه:واكنشم 

هاش خيلی آلبوم نعيما و اون چند تا تک آهنگ -

 دونی.خوب بودن...دیگه خودت كه می

 

 دونم!آره می -

 

 

 با تكون دادن سرش ادامه ميده:
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خالصه كه االن وقت خوبيه واسه تور كنسرت  -

چيزا كم دنگ و فنگ هماهنگی و این گذاشتن. یه

 داره...هزینه هم داره...

هاش رو من از پشت سر جفت و شده هماهنگیقرار 

 اش هم پای دكی باشه.جور كنم، هزینه

 

هام تشكر رو ذارم و چشمدستم رو روی دهنم می

كنم قبل از اینكه زنن. وقتی به حميد نگاه میفریاد می

 چيزی بگم توضيح ميده:

سمش واجبه الیقشه! باال رفتن سطح و اعتبار ا -

 ا محدود بمونه؟چون استعدادش رو داره. چر
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كنم و از تصور نعيما روبروی جمعيت و نگاهشون می

افته و روی سن اجرا توی قلبم آتيش بازی راه می

 ام جاری ميشه.های گرمم روی گونهاشک

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_بيست_و_سيصد#

 

ا آورد كه كمتر از یک هفته عطر دیار و آشنایی انگار شف

دیروز برای چكاپ رفتيم دكتر شدیدا از روند  بعد وقتی

بهبودیم راضی بود. هر چند كه تاكيد داشت خطر سقط 

حداقل تا شش ماهگی وجود داره و تنها راه مقابله 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باهاش مراعاته، اما حداقل دستاورد معاینه دیروز این 

ر شد، جوری كه بود كه دوباره اجازه راه رفتن برام صاد

ن موهام رو به بعد موكول با شنيدن صدای فر بست

كنم. در فر رو باز كنم و سمت آشپزخونه پا تند میمی

كنم و موج گرم عطر كيک پرتقالی به وجدم مياره. می

پيچه و های حميد ازپشت سر الی موهام میدست

چرخونم كنه. سكوت كرده من اما سر میجمعشون می

 كنم و ميگم:نگاهش میو از پس شونه 

داشتم دیگه سریع اومدم ببينم شرمنده. عجله  -

 چطور شده.

 

كنه و با دقت موهام رو با كليپس تا حد ممكن جمع می

كنه تا مطمئن شه تار مویی هام نگاه میبه شونه

 نریخته باشه.
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 ات واسه چيه؟!عجله -

 

 خندم و حين گذاشتن قالب روی كانتر جواب ميدم:می

درست نكردم. نگران بودم خوب نشه.  خيلی وقته -

 خواستم زودتر ببينم چطور شده.یم

 

 بوسه.ام رو میكشه و شقيقهنفس عميقی می

شک ندارم عين همون كيک اولی كه واسم كنار  -

 گذاشتی محشره!

 

كنم كه ویارهای معروف خندم و خدا رو شكر میریز می

تونم با میهای باردار گریبانگيرم نشده و و معمول زن

 ت ببرم.خيال راحت از هر عطر و طعمی لذ
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 كنم.به كابينت طبقه باال اشاره می

ميشه اون ظرف چينی سفيده رو بياری پایين كيک  -

 رو توش بچينم.

 

زمان كه سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و هم

 پرسم:مشغوله می

 كردیم اینجا هم خوب بودا.ميگم دعوتشون می -

 

 رو جلوم ميذاره و جواب ميده:ظرف مورد نظرم 

كردم حس كردم دوست صحبت میبا مادرت كه  -

داره توی خونه خودش جمع باشيد. بعالوه اون 

االن وضعيت تو هم جوری نيست كه ميزبان 

 مهمونی باشی.
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 كنم.ندازم و شروع به شمردم میشونه باال می

مامان و نعيما، نيال و مهرداد و من و تو...كال شش  -

 يلی چيز سنگينی نبود.نفریم خ

 

 زنم.شبينانه لبخند میو با مكث كوتاهی خو

حاال یكی دو ماه دیگه وضعم بهتر شد بگيم بيان  -

 اینجا. خوبه؟

 

 لبخندم رو با لبخند و سوالم رو با سوال جواب ميده:

 خوای بهشون بگيم؟امشب می -

 

 ذارم.دستم رو روی شكمم می
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 دونم! باید بگيم؟!نمی -

 

 تكون ميده.سرش رو 

نظر من اجباری برای تو وجود نداره. اما به  -

 حقشونه...و نياز هم هست كه بدونن.

 

 كنم.كنجكاو نگاهش می

 نيازه؟! برای چی؟ -

 

 كنه.هاش رو باز و بسته میصبورانه چشم

 بهت ميگم. -
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شاید وقتی ذره ذره از دست رفتن چيزی رو با روح و 

مياری برای جونت حس كنی، بعدها كه به دستش 

ما كه  ذاری. مثلحفظ كردنش از دل و جون مایه می

قطره قطره از دست رفتن زندگی خانوادگيمون رو 

خوایم به هر قيمتی روابط خودمون رو دیدیم و حاال می

حفظ كنيم...حتی اگه قرار باشه یک نفس سر 

 ای زمين بيفته.بكشيمش مبادا قطره

كه هنوز هم بزرگ  هاییهاش ميگه و قدمنيال از برنامه

یم امن جولون و قابل تحسينن اما انگار توی یه حر

تر ميدن...حریمی كه توی بهترین حالت یک پله عقب

 از مهرداده...

 پرسم:به اميد اینكه چيزی رو از قلم انداخته باشه می

چند تا همایش و برنامه هم برای خارج از كشور  -

 ها نگفتی؟!داشتی. از اون
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كشه، حركتی كه طی این لبش می كوتاه دستی به

دم رضایتش از چيزیه. اما در ها فهميدم نشونه عسال

 زنه و جواب ميده:عوض لبخند می

ها رو گذاشتم برای بعد. فعال تصميمم نه...فعال اون -

 اینه با مهرداد هماهنگ كارهامون رو پيش ببریم.

 

كننده و آرومش سردم جوابش برعكس لحن دلگرم

 دبينی و بدون فكر ميگم:كنه و با بمی

ه هماهنگ باشيد جانه كاین هم از تزهای ماری -

 حتی اگه به قيمت عقب افتادن تو باشه؟!

 

 كنه.متعجب نگاهم می
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 چی؟ -

 

 با حرص و صدای آرومی جواب ميدم:

ها و اون دروغ ميگم؟! تو كه داشتی بابت دعوتنامه -

مقاله بال در مياوردی یهو چی شد كه همه چی رو 

خوره عروس كردی؟! به ماری بر می دایورت

 ن باالتر باشه؟!خانوادشون از خودشو

 

با احتياط نگاهی سمت مهرداد كه با حميد مشغول 

 كنه.ندازه و اخم كمرنگی میصحبته می

 نورا این چه حرفيه! ممكنه یهو مهرداد بشنوه! -
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های كی گفته ماری همچين آدميه؟! حاال یه بحث

تموم شده رفته، باید تا قيامت كوچيكی بوده حل شده 

 كششون داد؟!

 

 زنم.صنوعی میشاكی لبخند م

بله حل شد و تموم شد، اما جوری كه خودش  -

 خواست و به نفعش بود.می

 

 گيره.با جدیت دستم رو می

این حرف رو همينجا تمومش كن و دیگه ادامه نده.  -

پوشی كردم برای تعادل من اگه از چيزی چشم

زندگيم و شرایطمه. تو و شوهرت ایجاد كردن توی 

ماعی ندارید پس هيچ وجه اشتراك كاری و اجت
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كنم كه متوجه نباشی از چی حرف دركت می

 زنم...می

 

 و انگار یاد چيزی افتاده باشه كه بالفاصله ادامه ميده:

درباره ماری هم شاید اولش ناخوداگاه رفتارهاش  -

توی ذوق بزنه یا عجيب باشه، اما وقتی بيشتر 

بشناسيش نظرت عوض ميشه. مثال راجب شرایط 

 تياجی به كمكی باشه حاضره...دكتر گفت اگه اح

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_بيست_و_سيصد#
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 كشم.دستم كه توی دستشه رو با وحشت عقب می

نيال!!!!! تو چيزهایی كه راجب حميد گفتم رو  -

 گذاشتی كف دست ماری؟!!!

 

ان از این مساله راضی نباشه انگار كه خودش هم چند

 جواب ميده:

اون شب از پشت در یه نه دقيقا...خودش  -

 چيزهایی شنيده بود و حدس زده بود.

 

 كنم:با خشم تاكيد می

 اما تو هم باز براش تعریف كردی! -

 

 از در توجيه كارش بيرون مياد.
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تو متوجهی هر كسی كه بتونه حتی یه قدم برداره  -

 وضعيتتونه؟چه كمک بزرگی واسه 

 

 زنم.با تمسخر پوزخند می

بيشتری كه خبردار بشه  تو هم متوجهی هر یه نفر -

 چه خطر بزرگی واسه وضعيتمونه؟

 

 سرم رو به تاسف تكون ميدم و از كنارش بلند ميشم.

كاش بدونم اون نيالی هميشه عاقل رو كجا جا  -

 گذاشتی.

 

 نورا!!! -
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ه سرم رو پرم و ترسيداز صدا زدن ناگهانی مامان می

های پر از چرخونم و نگاهم توی چشمسمتش می

زده و پر از ذوق و قف ميشه. نعيما شگفتاشكش متو

خبرهای كنه و انگار بیمهرداد هم با لبخند نگاهم می

 این جمع من و نيالیيم.

 بله مامان؟! -

 

ذاره و حين اینكه با شوق دستش رو روی قلبش می

و توی آغوشش  كنه، بهم نزدیک ميشهوراندازم می

 كشه.می

 ای و به ما نگفتی!چطور دوماهه حامله -
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ندازم كه به تایيد اش نگاهی به حميد میاز باالی شونه

هام رو دور مادرم حلقه سر تكون ميده. آروم دست

 كنم و صادقانه جواب ميدم:می

 كشيدم.كردم زوده...خجالت میدونم...فكر مینمی -

 

 گيره تا بهتر تماشام كنه.هاش میدستصورتم رو بين 

 د.دختر كوچولوی من! هميشه خوش خبر باشي -

 

هاش جنگه بين هزارتا حس متشكل از توی چشم

ترین نگرانی و شادی و غم و آسودگی...اما پررنگ

بينم رضایته...رضایت از این حسی كه برای بار اول می

 ازدواج و ثمرش...
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 نيال با بهت از جا بلند ميشه.

 واقعا؟!  -

 

هاش شبيه نعيما بهمون نزدیک ميشه و برق چشم

 اش رو زد...عهزمانيه كه اولين قط

دوماه از خبر اصلی عقب موندم. اما اسمش رو قبل  -

خوام براش یه هر كس باید به خودم بگی، می

 آهنگ بنویسم.

 

كنم از این حجم احساسات كه سمتم روونه بغض می

 بوسم.گيرم و میآغوشم میشده. سر نعيما رو توی 

 ام چه خوشبخته همچين دایی خفنی داره!پس بچه -
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ای باهامون نداره آغوشش رو حاال دیگه فاصله نيال كه

كنه و بعد دوباره مامان هم به به روی جفتمون باز می

 پيونده...این ضيافت اشک و شادی و آغوش می

 

دم ذارم و سرخوش خوهام رو روبروی آینه میگوشواره

كنم. حس خوب این چند ساعت رو روی تخت رها می

بم باشه. كش و قوسی آخر انگار قراره موندگارترین قل

زنم و پتو به خودم ميدم و كودكانه روی تخت غلت می

دورم پيچيده ميشه. از جا بلند ميشم تا دليل این غيبت 

طوالنی شده حميد رو پيدا كنم. در نيمه باز پشت بوم و 

ه آهنگ لبخند چسبيده به قلبم رو صدای ضعيف ی

 كشونه و آهنگكنه من رو به اون سمت میكمرنگ می

 تر ميشه.لحظه به لحظه واضح
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 من، خالی از عاطفه و خشم"

 خالی از خویشی و غربت

 "گيج و مبهوت بين بودن و نبودن

 

نهایت شب روی نيمكت چوبی نشسته و جوری به بی

 نگاهم كنه.چرخونه تا زل زده كه حتی سر نمی

 

 عشق، آخرین همسفر من"

 مثل تو منو رها كرد

 "ی محضحاال دستام مونده و تنهای

 

هاش از دوست دارم فكر كنم این لرزش دست

هاش از نور مهتابی كه سرماست و برق توی چشم
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های ابری این شب هم كنه از بين پردهسعی می

اش خودنمایی كنه اما نيست...دستم رو روی شونه

كنه. با دیدنم لبخندی روی م و باالخره نگاهم میذارمی

 شينه.لبش می

 و دلمه پيچ كردی دخترو؟!چرا خودت رو با پت -

 

شينم و دستم رو روی گونه سردش كنارش می

 ذارم.می

 حميد... -

 

 كنه.حرفم رو قيچی می

خوام كه یدفعه بدون هماهنگی خبر معذرت می -

منتظر بودم و بارداریت رو به مادرت دادم. كل شب 
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چيزی نگفتی، اما نياز بود امشب متوجه شن تا 

 بتونی تصميم بگيری.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_بيست_و_سيصد#

 

 ای دریغ از من ، كه بيخود مثل تو"

 "گم شدم، گم شدم تو ظلمت تن

 

 پرسم:كنم و با دلهره میهام رو ریز میچشم

 من چه تصميمی باید بگيرم؟! -
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ندازه و با پشت انگشت تاسف سرش رو پایين میبا 

 كشه.اش روی ابروش میاشاره

 نورا... -

خوام یه روز بهاری و آفتابی، یا یه شب خنک میمن ن

زنيم یا برای سفر پایيزی كه داریم سه تایی قدم می

كنيم سر برسن و دستگيرم كنن. آخر هفته خرید می

و شجاعت من آدم فرار نبودم و نيستم. اما مقاومت 

 بدون سياست هم گاهی حماقته.

 

 ای دریغ از تو، كه مثل عكس عشق"

 ی مننی تو آیينهزهنوزم داد می

 مون هيچمون هيچ، خندهوای، گریه

 مون هيچباخته و برنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 "تنها آغوش تو مونده، غير از اون هيچ

 

 سپاره.هاش رو بهم میكنه و چشمنفسش رو فوت می

خوام آخرین ندارم. نمیجز شما دو تا چيزی  -

بينيد دستبند خوردنم یا تصویری كه ازم می

 دادگاهی شدنم باشه.

همه تالشم رو كردم كه تو مجبور نباشی از چيزی من 

تونم بمونم یا دل بكنی، اما دیگه بيشتر از این نمی

 اینجا كاری كنم. بيا با هم بریم.

 

 ای، ای مثل من تک و تنها"

 تدستامو بگير كه عمر رف

 "همه چی تویی، زمين و آسمون هيچ
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ذهنم جوری از هم پاچيدن كه فقط  قطعات پازل

 بپرسم:تونم می

اگه قرار به دل كندن بود...پس چرا...چرا امشب به  -

 ام گفتی...چرا دیار رو برام آوردی؟!خانواده

 

 كشه.آه دردناكی می

چون خاطره آخرین آغوش و لبخنده كه آدميزاد رو  -

 داره.میزنده نگه 

 

 كنه.اش رو تكرار میخواسته

 باهام بيا. -
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 :پرسهترین سوال عالم رو میو انگار سخت

 خوای؟نمی -

 

هام رو از تصور دستگيری و گرفتاریش محكم چشم

هام رو از شدت فشار و كنم نفسبندم و سعی میمی

 استرس از دست ندم.

كنم و با گذاشتنش روی شونه حميد آروم پتو رو باز می

 اون رو باهاش شریک ميشم.

 خوام نخواستنت رو یاد بگيرم.من نمی -

 

گيره فس راحتش موج میسينه ستبر دریای سياهم از ن

هاش ستاره بارون ميشه. توی آغوشش و شب چشم
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خورم و به نور هواپيمایی كه سياهی رو تاب می

 كنم.شكافه و نوید رفتن ميده نگاه میمی

 

 نبود بينم، همه بود ودر تو می"

 بيا پر كن منو ای خورشيد دلسرد

 بی تو می ميرم، مثل قلب چراغ

 "تو جدا كرد. نور تو بودی، كی منو از

 

اش با مصرع آخر جوری سرم رو روی قفسه سينه

پيچه كه فشار ميده و ضربان قلبش توی گوشم می

كنم. مطمئن ميشم هيچوقت این صدا رو فراموش نمی

 كنم:فشار ميدم و زمزمه میپيراهنش رو توی مشتم 

 ها!قول بده هيچوقت تنهام نذاری -
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رو باال بيارم و  ذاره تا سرمام میدستش رو زیر چونه

 نگاهش كنم.

 من هميشه باهاتم نورا! -

 

 كشم.دستم رو روی ابروهاش می

 دونم كه هستی!می -

 

كنه و از تيغه اشكی از گوشه چشمش خودنمایی می

هاش فرود مياد. انگشتم لبخوره و روی بينيش سر می

گيرم. دستم رو ذارم و اشكش رو میرو روی لبش می

اش رو روی تری بوسهطوالنیداره و همونجا نگه می

 نشونه.سرانگشتم می
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_بيست_و_سيصد#

 

ای كه قبل برای بار آخر توی اتاق خاليم از خونه متروكه

چرخم كردیم میان و بابا توش زندگی میاز جدایی مام

افته. این و چشمم به یه خط ریز گوشه دیوار می

كه قبال تختم بود و این دیوار، سنگ قسمت جایيه 

 صبورم...

 

 فهمهكسی حرف منو انگار نمی"
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 فهمهمرده زنده خواب و بيدار نمی

 دزدهكسی تنهایيمو از من نمی

 "فهمه.درد ما رو در و دیوار نمی

 

ترین با خوندن همين چند خط یكی از خواستنی

های درنا روی دیوار، پرتاب ميشم توی سياهچاله آهنگ

 مان...ز

شبی كه خبر انصرافم از رشته ميكروبيولوژی رو به 

خانواده دادم و با رفتار و نگاهشون چيزی توی دلم 

های تيزش خيلی پيوندها رو پاره شكست كه انگار لبه

كردم من رو از خودشون جدا كرد...شبی كه حس 

 كردن...جدایی كه هيچوقت هيچكس ندید...

زنم و هق هق می ها گذاشتمحاال من سر روی نوشته

 برای جدایی دیدنی پيش رو...
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زنه شعر روی دیوار رو نعيما كه از پذیرایی صدام می

ترین پيوند خداحافظی اصيلتونم بیبوسم...من نمیمی

 زندگيم رو ترك كنم...

الفاصله از اتاق بيرون ميرم. نعيما سرش رو سمتم ب

های قرمزم و دماغ چرخونه و به وضوح چشممی

پرسه. با لذت بينه اما چيزی نمیرم رو میقرمزت

 كنم و ميگم:آرامشش رو تماشا می

هيچكس رو ندیدم كه مثل تو مجبور نباشم جلوش  -

گریه كردنم رو قایم كنم چون به زور چيزی 

 پرسی.نمی

 

 ا حالت جذابی سرش رو تكون ميده.ب

 روش تو رو پيش گرفتم. -
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ت ایستم و همونطور كه ویلچرش رو سمپشتش می

چرخونم تا تصویر یه قاب دو آینه قدی روی دیوار می

 پرسم:نفره رو ثبت كنم می

 من؟! -

 

 سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده.

خواستم یادت نيست؟ یه بار سر یه چيزی هی می -

م كه سوال بپرسی و فضول شی اما تو تحریكت كن

 انگار نه انگار.

 تهش كه صبرم سر اومد گفتی اونقد آدم پر انرژی

نيستی كه مدام بخوای كنكاش كنی، در عوض همه 

كنی واسه گوش دادن. چون انرژیت رو ذخيره می

ها بدون پرسيدن واست های آدمگوش دادن به حرف

 تره.جذاب
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از توی آینه نگاهش  ذارم وسرم رو روی سرش می

 كنم.می

 نه...یادم نبود خودمو...نعيما؟ -

 

 بله؟ -

 

 

 ندازم.دستم رو دور گردنش می

 منو یادت نره! -

 

 خنده.می

 فعال كه داری تكثير ميشی. -
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 گيره.ام میخودم هم خنده

فكر كنم قراره وضوحمم بره باال توی این پروسه  -

 تكثير.

 

 كنه.با محبت دستم رو نوازش می

 بينمت.تر میبهتر...راحتچه  -

 

 كنم حرف رو عوض كنم.قلبم فشرده ميشه و سعی می

رتت قراره حسابی فكر نكنم! با این تور كنس -

 ی سهيل شی!ستاره

 

 زنه.هاش برق میچشم
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كردی اونقدر خوب باشم كه چند نفر فكرش رو می -

 اینجور بهم اعتماد كنن؟!

 

 سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

 كردم.و نمینه فكرش -

 

بوسم و با شعف ادامه موهاش رو محكم و پياپی می

 ميدم:

 درجه یكی! مطمئن بودم! هميشه مطمئن بودم تو -

 

ندازم و شينيم نگاهی به در خونه میتوی ماشين كه می

 ميگم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كاش یه فكری به حال این خونه كنيد. اینطوری  -

 خيلی غریب و عجيب شده.

 

 نعيما با تردید جواب ميده:

 هایی بود كه برگردیم اینجا.یه زمزمه -

 

 كنم.متعجب نگاهش می

 چطور؟! -

 

 جواب ميده:

حاال كه فقط خودمون دو گفت مامان اون روز می -

نفریم ویال به اون بزرگی به كارمون نمياد. داشت 

شناسه كه كرد كسی رو میوجو میاز مليحه پرس
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به عنوان سرایدار بيارتش ویال خودمون برگردیم 

 ا.اینج

 

 كنم.با دقت نگاهش می

 دلت واسه اونجا تنگ ميشه؟ -

 

 هاش رو فشار ميده.لب

چيزها از همون  خب دوستش دارم...شروع خيلی -

دیم. یه آخر ویال بود. اما كال كه از دستش نمی

ریم آب و هوا عوض ای تعطيالتی چيزی میهفته

 كنيم.می

 

 پرسم:مصرانه می
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ونستی با تاگه قرار بود دیگه برنگردی، می -

 دلتنگيش كنار بيای؟

 

 كنه و آروم جواب ميده:متفكر نگاهم می

نگی كنار ميای، وقتی دلت آروم و خوش باشه با دلت -

 كنی!یا حداقل بهش عادت می

 

كنم و یک ساعت كنم به حرفش...اعتماد میاعتماد می

خبر از خودشون و قدم بعد وقتی با مادرم و نيال هم بی

اتاقم و باغش و زیرشيروونيش به قدم اون ویال و 

خداحافظی كردم سوار ماشين ميشم و به دسته كليدم 

 زنم...زل می
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جوره به هوای بارونی روزهای اخير ز هيچگرمای امرو

خوام آفتاب رو به فال نيک بگيرم اما انقدر نمياد...می

تونم هيچ واكنشی جز دراوردن كاپشنم ام كه نمیكالفه

ر انتهای بن بستی كه هميشه یه داشته باشم. این با

داد ایستادم و زل زدم به راه و اميد جدید بهم هدیه می

 ام عجيب عزیزه و صاحبش عزیزتر...ای كه بردر خونه

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_بيست_و_سيصد#

 

چرخونم و وارد حياط ميشم. كليد رو كه توی قفل می

ساعت توی ایوون انتظار دارم پرین طبق معمول این 

یا تراس طبقه باال مشغول چرت زدن باشه و با دیدنم 
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از داخل  خودی نشون بده، اما صدای یه آهنگ آشنا

 كنه.ها متوقفم میخونه، دم پله

 

 وقتی كه گل در نمياد"

 سواری این ور نمياد

 كوه و بيابون چی چيه؟

 وقتی كه بارون نمياد

 ابر زمستون نمياد

 "چيه؟این همه ناودون چی 

 

شينم، اما توان بلند برای دراوردن كفشم روی پله می

لی شدن انگار ازم سلب شده! به گلدون كوچيک و سفا

ها واژگون شدن كه انگار از ظلم باد روی یكی از پله
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كنم. انگار صدای التماسش توی گوشم نگاه می

گيرم، تا جایی كه شينه كه دستم رو به نرده میمی

يرون ریخته رو دوباره بهش های بتونم خاكمی

گردونم و همونطور كه بغل كردمش وارد خونه برمی

 ميشم.

هم و بهم ریخته نت و  های دروسط هال بين برگه

متن، و روی زمين بدون هيچ روانداز و بالشی خوابش 

شه با ریتم آروم برده! یه دستش كه روی سينه

اش رو به هاش باال و پایين ميشه و دست دیگهنفس

 اال، باز و خاليه...ب

 

 حاال تو دست بی صدا"

 ی ما شعر و غزلدشنه

 ی مرگ عاطفهقصه
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 "خوابای خوب بغل بغل

 

هام رو سمت آشپزخونه گيرم و قدمگاهم رو ازش مین

ذارم كنم. گلدون رو روی سينک پر از ظرف میتند می

و مشغول صاف كردن خاكش ميشم و برای قدم آخر با 

هام هم ریزم و اشکتا دورش میدستم كمی آب دور 

 سر و صدا به كمک این احيا ميان.بی

. اما دلم تاب با گلدون دوباره از آشپزخونه بيرون ميام

كشی بيشتر رو نداره، پس همونجا روی ميز وقت

شينم. صدا باالی سر دیار میذارم و بیگلدون رو می

هاش هم نتونسته دهنش نيمه بازه و حتی ریش

 و ازش بگيره.معصوميتش ر

 

 انگار با هم غریبه ایم"
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 خوبی ما دشمنيه

 فهميدیمكاش من و تو می

 اومدنی رفتنيه

 "ه...اومدنی رفتني

 

كنم كه زیر ميز به چيزی پام رو كمی جا به جا می

كنم و دیدن زیر كنه. سرم رو خم میبرخورد می

سيگاریش كه فقط یه سيگار نيمه سوخته توشه حس 

بيشتری بهم ميده. اما كنارش دیدن یه بطری تنهایی 

كنم كنه و دوباره به دیار نگاه مینصف شده نگرانم می

 ذارم.صورتش میو آروم دستم رو روی 

 دیار؟! -
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پره. با با اینكه آروم صداش كردم از خواب می

 كشم.پشيمونی دستم رو عقب می

 ببخشيد! بد بيدارت كردم؟ -

 

نگ مدام به اطرافش نگاه آروم بلند ميشه و طوالنی و گ

 گيرم و با دلسوزی ميگم:كنه. لبم رو گاز میمی

ارم وای خيلی بد شد كه! بذار برم یه ليوان آب بي -

 واست.

 

گيره و باالخره انگار به خودش مياد، مچ دستم رو می

 مانع از بلند شدنم ميشه.

 خواد...بشين...نمی -
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 پرسه:كنه و میسر تا پام رو نگاه می

 جا پيدات شد؟ روالی؟تو ازك -

 

رحم كنم غده بغض بیهر چقدر بيشتر تماشاش می

 تر ميشه!گلوم هم بزرگ

 دم بهت سر بزنم.چيزی نيست خوبم...فقط اوم -

 

هام رو نبينه به و برای اینكه حلقه اشک توی چشم

 چرخونم.هام رو میبهونه نگاه كردن به اطراف چشم

 پرین نيست؟ -

 

 گردنش رو ماساژ ميده.

 انه بردتش دكتر یه چكاپ شه.افس -
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 كنم.به بطری زیر ميز اشاره می

 زیاده روی كردیا! خوبی؟ -

 

 ازه و جواب ميده:ندنيم نگاهی سمت سمت بطری می

 نه بابا. -

 

 با حرص و نگرانی بطری رو باال ميارم.

 نصف شده!! خطرناكه! -

 

 گيره.بطری رو از دستم می

 همشو یه جا نصف نكردم كه! -
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كنم. فقط یه وقتا باید كار كنم تونم چپ مینمیبخوامم 

 یخده نيازه.

 

 كنه.دوباره چند لحظه مشكوك نگاهم می

 .تو یه چيزیته...حرف بزن -

 

 تقصير این قصه ها بود"

 تقصير این دشمنا بود

 اونا اگه شب نبودن

 سپيده امروز با ما بود

 "سپيده امروز با ما بود
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نم اما هنوز دهن تونم دست دست كبيشتر از این نمی

 هاش گرد ميشه و رو بهم جلو مياد.باز نكردم كه چشم

 پولكی خوبه؟ -

 

 متعجب سرم رو باال ميارم.

 پولكی كيه؟! -

 

 خندم.كنه و میبه شكمم اشاره می

 اسمشو گذاشتی پولكی؟ -

 

كشم و سرش رو تند تند تكون ميده. دماغم رو باال می

 لرزونه.بغض صدام رو می

 نه...اون خوبه. -
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 اما...من اومدم یه چيزی بهت بگم.

 

لبخندی كه از اطمينان خاطر بابت حال پولكی بهش 

 دادم محو ميشه.

ت آدم باس ماستش رو هااما كه مياری توی حرف -

 كيسه كنه.

 

انگار هوا لحظه به لحظه گرم ميشه یا شاید هم از 

شالگردنم هم اثرات استرس و بارداریه كه حتی تحمل 

خوام از دور گيرم و میسخته. دستم رو بهش می

خورم. دیار به گردنم بازش كنم اما انگار بيشتر گره می

 ه:كمكم مياد و حين كنار زدن دستم آروم ميگ

 وایسا من بازش كنم. -
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اون مشغول كلنجار با شال ميشه و من مشغول 

 تماشاش.

 ریم.من و حميد داریم از ایران می -

 

ور گردنم خشک ميشه و نگاهش روی یه دستش د

مونه. بغضم منفجر ميشه اما نقطه نامعلوم خيره می

 ادامه ميدم:

دیگه حميد اینجا امنيت نداره. به كسی جز تو  -

و...اما هر بار و هر روز با خودم ميگم نگفتم این ر

اگه از همون اول روی اینجا زندگی كردنمون 

ید هيچكدوم رفتيم و شاكردم كال میپافشاری نمی

 ها پيش نميومد.ها و گرفتاریاز این اتفاق
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سرش رو كم كم باال مياره و انگار یه كلمه رو به زور از 

 البالی تارهای صوتيش بيرون

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_بيست_و_سيصد#

 

 كشه.می

 خطرناكه! -

 

 دستم رو روی چشمم فشار ميدم.
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ایران بریم...از مرز كه نه نيست...فقط كافيه از  -

بيرون بریم امنيتمون تضمين ميشه. اما اینجا 

 آره...اینجا خطرناكه...

 

 یه كلمه دیگه تحویلم ميده.

 ای!حامله -

 

 كنم محكم باشم.سعی می

..دیگه فقط شوهر من نيست...پدر بچمه...باید آره. -

 پاش وایسم...پای جفتشون وایسم.

 

رتش خط یه قطره اشک از گوشه چشمش روی صو

 كنه.هام نگاه میندازه و باالخره توی چشممی
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 تازه برگشتی...داری ميری؟ -

 

 گيرم.هاش كه هنوز وصل شالگردنمه رو میدست

چكس هم مجبوریم...اونقدر مجبوریم كه به هي -

خداحافظی با تو نگفتيم...اما من طاقت نياوردم بی

 برم.

 

 دار وهاش با هم مسابقه ميدن و با صدای خشاشک

 كنه.ای زمزمه میگرفته

 خوب كردی... -

 

هام رو روی كنه، پشت دستبعد سرش رو خم می

هاش شروع به لرزیدن ذاره و شونههاش میچشم
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دزده و م رو میهاكنن. هق هق نفس و صدای گریهمی

درد دوری كه هنوز از راه نرسيده انگار كمرم رو 

اش رو شكنه. سرم رو پایين ميارم و شونهمی

 بوسم. می

دونم خودخواهی كردم كه اومدم اینجور بهت می -

 گفتم...

 

 كنه.سرش رو باال مياره و با اخم نگاهم می

 گفتی یعنی یه جو معرفت نداشتی!نمی -

 

بوسه و بعد مشغول پاك كردن هام رو میپشت دست

 هام ميشه.اشک

 بسه دیگه انقدر آبغوره نگير. -
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 كنم.هام رو جمع میلب

 كنی خب!داری گریه میتو هم  -

 

 كشه.تر روی صورتم میدستش رو محكم

 به تو چه؟! تو گریه نكن. -

 

گيره و با همون هاش میصورتم رو بين دست

 های خون افتاده بهم خيره ميشه.چشم

 تونم!من دیگه نمینور!  -

 تونم سياه كسی رو تن كنما!خوام...نمیبعد دریا نمی
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نه و روی شكمم كیه دستش رو از صورتم جدا می

 ذاره.می

مواظب این پولكی باش! دلشو قرص كن...بهش  -

 بگو خيلی عزیزه!

 

های زنم تا باقی اشکبغضم رو قورت ميدم و پلک می

 جمع شده توی توی چشمم هم سقوط كنن.

 بهش ميگم. -

 

 به خودتم بگو! -

 

 

 ناله:گيره و با حرص و حسرت میلبش رو گاز می
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گه فقط زنده بمون! از خير خندیدنت گذشتم...دی -

 كشی بسه!بدونم یه جایی داری نفس می

 

 كشم.اش میدستم رو روی موهای شلخته

های قشنگ بنویس...منم هر جا عين هميشه آهنگ -

 شنومت.باشم می

 

كشه و سرش رو سمت ميق و پياپی میچند تا نفس ع

هاش رو چرخونه تا دوباره جاری شدن اشکدیگه می

 نبينم.

 پاشو برو. -
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كنم. از جا بلند ميشم و تک كليد وصل به اطاعت می

اون جاسویيچی رو روی ميز، كنار گلدونی كه اميدوارم 

ذارم و سمت در خروجی ميرم. اما هنوز زنده بمونه می

رو كامل نبستم كه صدای شكستن بعد از خروجم در 

 چيزی باعث ميشه با نگرانی دوباره در رو باز كنم...

به دیوار كنار در كوبيده شده و  بينم كهبطری رو می

هاش روی زمين پخشه و دیاری كه خميده و حاال خرده

جمع شده توی خودش دستش رو به پيانوش گرفته و 

خواد به جوری پشت بهم ایستاده كه انگار تا ابد نمی

ام رو به عقب های جلو رفتهپشت سر نگاه كنه. قدم

ون و آفتابی بندم و حاال فقط ایوگردم، در رو میبرمی

كنه شاهد زمين كه كم كم خودش رو تسليم ابرها می

 خوردنمه...
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 كسی حرف منو انگار نمی فهمه"

 مرده زنده خواب و بيدار نمی فهمه

 كسی تنهایيمو از من نمی دزده

 ما رو در و دیوار نمی فهمه درد

 واسه ی تنهایی خودم دلم می سوزه

 "قلب امروزی من خالی تر از دیروزه

 

 حقیا 

 درنا _آوای#

 ایلخانی_زینب#

 هشت_و_بيست_و_سيصد#
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وارد خونه ميشم و با تردید به جای خالی چند تا از 

هایی كه دیشب حاضر كردیم و كنار در چمدون

 زنم:ا میكنم و صدگذاشتيم نگاه می

 ای؟حميد خونه -

 

گيرم. گوشيم رو از جيبم بيرون جوابی جز سكوت نمی

ه حميد، از یخچال برای كشم و حين گرفتن شمارمی

 كنم.ليوان آبی پر می خوردن ویتامين

 نوراجانم؟ -

 

با شنيدن صداش بدون اینكه بخوام یا بدونم چرا 

 بندم.هام رو میكنم و چشمنفسم رو فوت می

 سالم. -
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 سالم عزیزم. برگشتی خونه؟ -

 

 

كنم و دست حوصلگی و غم به اطراف نگاه میبا بی

 ذارم.میروی كمرم 

 برگشتم...اما تو كجایی؟ -

 

شنوم، اما شاید از صداهای نامفهومی از اطرافش می

ها رو دارم و شدت خستگيه كه نه قدرت تشخيص اون

 نه قدرت تشخيص افت و خيز صدای حميد رو.

 كار داشتم اومدم انجامشون بدم.كم من هم یه -
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 كنم.به ساعتم نگاه می

 ا رو تو بردی؟هاز پرواز جا نمونيم؟! چمدون -

 

ها رو من گذاشتم توی ماشين. تو چند تا از چمدون -

هم هيچكدوم رو محض هيچ دليلی جا به جا نكن 

مونيم. هنوز خيلی تا شب سنگينن. از پرواز هم نمی

 وقت هست.

 

 

و با دیدن یه دسته گل بزرگ رز سفيد واود اتاق ميشم 

 سر جام خشک ميشم.

 حميد!!!! -
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تونم كه از توی صداش هم می با مكث و لبخند آرومی

 پرسه:لمسش كنم می

 دیدیش؟! -

 

با زانو روی تخت فرود ميام و دسته گل رو توی آغوش 

 كشم.می

 چقدر قشنگه!!! مناسبتش چيه؟ -

 

 تر از بودنت؟!مناسبت مهم -

 

 

 كنن.ستم میعطر رزها م

 خيلی قشنگن! چقدر زیادن!! چندتاست؟! -
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وقتی صداش سكوتش پشت خط طوالنی ميشه و 

 كنم آروم جواب ميده:می

 چهل و شش تا. دوستش داری؟ -

 

ها نوازش های تازه و نرم گلام رو با گلبرگگونه

 كنم.می

 عاشقشم! -

 

 ها هم عاشقتن.تک تک اون -

 

 

 كنم.تر بغل میدسته گل رو محكم
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 اال چرا چهل و شش تان؟ح -

 

گيرن و سریع جواب صداهای دورش دوباره اوج می

 ميده:

 ت فكر كن!خود -

 نورا...

 

 پرسم:ای كه انگار بين راه رها كرده میمتعجب از جمله

 خواستی بگی؟بله؟ چی می -

 

ان كه حتی از پشت هاش اونقدر عميق و طوالنینفس

 تونم بشمارمشون.گوشی هم می

 .از یادم نميری -
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 كنم.اخم می

 چی؟! -

 

 شنوم.ای میصداش رو حاال انگار ار جهان دیگه

 دوستتون دارم بند دالم. -

 

ندازه و دستم رو روی شكمم بغض به گلوم چنگ می

 كشم.می

خوام تا ته دنيا هم باهات به اطمينان همينه كه می -

 بيام.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گيرم هاگریباناست این ساعترخوتی كه یک هفته

 افته.ونم میميشه دوباره به ج

حميد من باز خوابم گرفته. اومدی بيدارم كن یه بار  -

 همه چی رو چک كنم. دیگه

 

 لرزه؟صداش می

 بخواب عزیزم. مراقب خودت باش. -

 

هایی كه بغل كردم گوشی قطع ميشه و من از پس گل

زنم، آخرین تصویر از دیار دوباره به دیوار خالی زل می

شكنه و اشكم یهام رو ممثل یه صاعقه شيشه چشم

 سرازیر ميشه.
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ه وقتی از لرز كور شدم یا روشنایی از دنيا قهر كرده ك

بينم؟ عرق سرد نشسته به تنم بيدار ميشم چيزی نمی

هام به تاریكی چند ثانيه طوالنی باید طی بشه تا چشم

ها كنارم رو به پژمردگی ميرن اما هنوز عادت كنه. گل

كورمال روی تخت  عطرشون اتاق رو پر كرده. كورمال

گردم. با پيدا كردن و روشن كردن پی گوشيم می

كنم و دیدن ساعت كنار هام رو ریز میش چشماصفحه

اعالن اینكه هيچ تماس یا پيام جدیدی ندارم كافيه كه 

شينم زانوهام رو توی بغلم اختيار همونطور كه میبی

 جمع كنم و صداش بزنم:

 حميد؟! -

 

س ميشه. به اميد اینكه صدای سكوت توی سرم منعك

موعد ساعت رو اشتباه دیده باشم و تاریكی زودتر از 
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هوا، اقتضای این فصل باشه این بار به ساعت كنار 

برم. جواب همونه و قلبم تخت پناه می

خواد از پرتگاه ایسته...جواب همونه و قلبم شاید میمی

ام خودكشی كنه كه اینطور آروم و قرار از كف سينه

 ميده!

های ممتد از صدای ناخن كشيدن روی تخته سياه بوق

وقتی به صداش ختم نميشن. تر ميشن هم گوشخراش

های خونه رو روشن كردم و مثل پاندول تمام چراغ

خورم اما این شب حتی یک ثانيه هم ساعت تاب می

جلوتر نميره...از ساعتی كه قرار بود به فرودگاه برسيم 

ز دست رفته...پرواز از هم گذشته و حاال پروازمون ا

های ترینم وقتی اون بوقدست رفته و من معلق

هویت تبدیل ميشن به صدای اپراتور كه از در یب

 دسترس نبودن مشترك مورد نظر ميگه...
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_بيست_و_سيصد#

 

زنگ آیفون به انتها نرسيده كه با تمام توانم به دكمه 

كنم و بعد خودم رو از در بيرون می باز شدن در حمله

تونم حيرونم كه انگار نمیندازم. اونقدر آشفته و می

ها رو تشخيص بدم و از تزس سقوط به حتی فاصله پله

ندازم. دیار از پایين حال زارم رو نرده چنگ می

ها رو دو تا یكی سمت باال طی تشخيص ميده كه پله

 كنه و هشدار ميده:می

 بمون سر جات! -
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 زنم:تركه و زار میبغضم می

 حميد رو كشتن! -

 

گيره و من رو و زیر بازوم رو میرسه وقتی بهم می

های ورم كرده كشونه رگدوباره داخل خونه می

پيشونيش خبر ميدن كه حالش دست كمی از حال من 

 نداره.

 آروم بگير ببينم چه خاكی به سرمون شده! -

 

 نالم:چرخم و میدور خودم می

خونه نبود...چند تا از چمدونا هم برگشتم  -

ر داره...خوابم نبودن...زنگ زدم گفت جایی كا
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برد...بيدار شدم دیدم نيومده هنوز...زنگ زدم 

 جواب نميده...نيومد...

دیار...ما یه ساعت پيش پروازمون بود!!! نذاشتن 

 بياد...كشتنش...گرفتنش...

 

 كنه آرومم كنه.زنه اما سعی میهاش دو دو میچشم

نچرخ انقد...یه دقه وایسا شاید شيش و هشت  -

 ب پرواز بوده؟!زنی! مطمئنی امشمی

 

درموندگيم محرك خشمم ميشه و دستش رو پس 

 زنم.می

مگه مغزم نم برداشته ندونم كی وقت رفتنمون  -

 بوده؟! بهت ميگم چمدون بستيم!
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اش رو اونقدر نامتعادلم كه بالفاصله ملتسمانه یقه

 گيرم:می

 ؟!! كجا بگردم دنبالش؟! حميد كو -

 

كشن. شعله میهاش دلسوزی و نگرانی توی چشم

مظلومانه آب دهنش رو قورت ميده و مشخصه دنبال 

گرده كه با ورود غالمرضا از این تنگنا رها جوابی می

ميشه. با بهت به غالمرضا كه برافروخته وارد خونه 

 پرسم:كنم و خطاب به دیار میشده نگاه می

 كنه...چيكار می این اینجا -
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كشن و با تمام دالیل رفتنمون جلوی چشمم صف می

وحشت قدمی عقب ميرم. غالمرضا با دیدن وضعيتم و 

هام با حجب خاص خودش سرش رو پایين لباس

ندازه و سالم ميده. دیار متوجه حالم شده كه سریع می

 توضيح ميده:

نترس...من گفتم بياد كمک شاید بتونه از یه جایی  -

 خبری بگيره.یه 

 

 كنم.با غضب نگاهشون می

 شتی؟!آدم بهتر سراغ ندا -

 

 غالمرضا كمی سرش رو باال مياره.

 نوراخانم از بابت من نگران چيزی نباشيد. -
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 گيرم.گارد می

چرا؟! چرا آدمی مثل شما باید دنيال كمک دادن  -

 توی همچين وضعيتی باشه؟!

 

 كنه من رو روی مبل بنشونه.دیار كالفه سعی می

 ها نيست.االن وقت این حرف -

 

 كنم.میخودم رو ازش رها 

ولم كن! پس كی وقتشه؟! وقتی حميد رو كت بسته  -

 تحویل داد؟

 

 مونه و قدمی جلوتر مياد.غالمرضا ساكت نمی
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من هيچوقت همچين چيزی رو نخواستم و  -

خوام. اما اگه نگرانيتون اینه باید نمی

 بگم.خاطرتون جمع...

 

 كنه و با صدای آرومی ميگه:نگاه میبا تاسف به دیار 

 رفته. -

 

نگاه ناباوری بين من و دیار رد و بدل ميشه. سرم رو 

 آروم به نشونه منفی تكون ميدم.

 محاله! -

 

 گيره.دیار دنباله این تک كلمه رو رو به غالمرضا می
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های خبرچينت حالشون خوش نيستا! حاجی كالغ -

 بياد! بگو به خبری بدن كه الاقل با عقل جور در

 

 كنه:میغالمرضا ذكری زیر لب ميگه و تكرار 

 رفته! با فرودگاه چک كردم...با پروازشون پریده! -

 

 كنه.دیار هم مصرانه به من اشاره می

د مرد مومن! كاله خودت رو قاضی كن! زن و  -

اش اینجا جلوت وایسادن! چند روزه دارن بچه

ها رو كنن با هم برن! این چمدونجمع می

 ی؟بيننمی
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كشه نيم غالمرضا كه انگار با تكرار خبرش زجر می

ندازه و پر از عذاب وجدان تاكيد نگاهی سمت من می

 كنه:می

گفتی خبر بگيرم گرفتم...حميد زند وكيلی از كشور  -

 خارج شده!

 

های غالمرضا به دهنش زل دیار كه برای تفكيک حرف

گيره كه به اش رو نمیزده، انگار جواب مورد عالقه

ی هادونم توی چشمكنه و نمیهاش نگاه میچشم

اش من خونه كه نگاه شكست خوردهغالمرضا چی می

 گيره...رو نشونه می

 

 عقب عقب ميرم و با حالت عصبی ميگم:
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اونجوری نگاه نكن به من! دروغه! بقول خودت زن  -

 اش اینجان! كجا بره تنهایی؟! مگه ميشه؟و بچه

 

خوام بلغزم از من نمی لرزن اماهای بدنم میستون

 باورم...

يد بدون من نميره! اینجوری كه ولم دیار!!! حم -

كنه یهو بره! من همين چند ساعت پيش نمی

 باهاش حرف زدم...همه چی خوب بود...

 

خوره و سمت هام میای توی تاریكی سرد لحظهجرقه

 كنم.اتاق پا تند می

 بيا ببين...گل خرید واسم حتی! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حاال انگار وزنش ده برابر شده بغل  دسته گل رو كه

بينمش. با چرخم كه توی چهارچوب در میكنم و میمی

كنه و ها حالت صورتش در لحظه تغيير میدیدن گل

ها رو باال هاش گرد ميشه. با اميدواری گلچشم

 گيرم.می

 بينی؟می -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سی_و_سيصد#
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اتاق ميشه...اتاقی كه قبال  با قدم كوتاه و لرزونی وارد

كرد. دستم رو نگاه كردن بهش هم امتناع میحتی از 

نشونه و تخت میها من رو لبهگيره و همراه گلمی

تونم زنه. حاال میخودش هم جلوی پام زانو می

 های عرق روی صورتش رو ببينم.قطره

 نور؟ -

 

 بله؟ -

 

 

 پرسه:كنه و میها میهاش رو به سختی از گلچشم

 چهل و شش تان؟! -
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 ی جواب ميدم:ابا لبخند احمقانه

 دونی؟!تو از كجا می -

 

ها بيررن گل پاكت كوچيكی رو از البالی شاخه

 كنه و ميگه:كشه، با قاطعيت نگاهم میمی

 حميد رفته. بدون تو رفته! -

 

هاش مثل یه ربات برگه توی از شوك نگاه و حرف

ندازه ط میكشم و خط حميد خنامه رو بيرون میپاكت

 به تمام باورهام...

 

 كسی مردنبرهنه به بستر بی "

 رویتو از یادم نمی
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 خاموش به رساترین شيون آدمی

 رویتو از یادم نمی

 قرارگریبانی برای دریدن این بغض بی

 رویتو از یادم نمی

 هاپی پستوی پنهانی برای بدگمانی گریه

 رویتو از یادم نمی

 دفاتری سپيد

 ازاای نزمزمه

 سر انگشتی آشفته

 ای؟كردهتو با من چه 

 روی.تو از یادم نمی

 سفری ساده از تمام دوستت دارم تنهایی

 روی.تو از یادم نمی
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 سوزن ریز مكرر باران بر پيچک و ارغوان

 رویتو از یادم نمی

 بسياری اندوه من از شمارش دما دم دریا

 رویتو از یادم نمی

 ایپس به بهانه

 انه گل داده است یا نهمثال انار خ

 ای بنویسهای كسی...نامه سر بستهبرای كودكی

 ایستامروز مجلس ختم من از مرگ ساده

 رویتو از یادم نمی

 امروز سال یاد درگذشت عزلت من است

 رویتو از یادم نمی

 تو...

 "روی!ای كه از یادم نمیتو با من چه كرده
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_سی_و_دسيص#

 

 ذاره.تاپش رو جلوم میدرموندگی لپغالمرضا با 

نوراخانم! به پير! به پيغمبر قسم رفته! این دو روز  -

از هر جا و هركس كه فكرش رو كنی استعالم 

 گرفتم، شوهرت رفته!

 

هاش یا حتی بدون اهميت دادن به بدون توجه به حرف

تاپ رو سمت خودم سوزن سرم توی دستم صفحه لپ
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كنم و دلم ضجه یكشونم و با دقت نگاهش میم

 زنه...می

 تو رفتی!

 اینی كه هنوز اینجاست سایته كه داره كش مياد...

من چطور یه سایه رو نگه دارم؟؟ چقدر چنگ بكشم 

 روی زمين؟!!

 تا كی باور نكنم من رو جا گذاشتی!

 باید خوشحال باشم كه زنده و سالمتی؟ هستم...

نطور چطور من رو...ما رو...ای باید ناراحت باشم كه

 پشت سرت گذاشتی و رفتی؟ هستم!
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دكتر شافع با فنجون دمنوش از آشپزخونه بيرون مياد و 

با دیدن من آروم دیار رو كه كنارم نشسته شماتت 

 كنه.می

گفتم تكون نخوره دیار! االن سوزن رفته زیر  -

 جلدش.

 

گيره و عقب دیار با نگرانی و احتياط دستم رو می

 كشه.می

 الاقل سرجات بشين. كشی،دراز كه نمی -

 

حالت و های بیهام انگار خشک شدن و چشماشک

آب و علفه. فنجونی كه دكتر ام یه بيابون بیگود افتاده

 كنم:زنم و خواهش میشافع سمتم گرفته رو پس می
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 ميشه این سرم رو بكشيد؟ -

 

دلسوزانه سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و 

كنم كار نگاهش میكشيدن سرم ميشه. حين مشغول 

كنم چطور ميشه توی این دو روز و با خودم فكر می

توان و جرات نداشتم بالیی كه سرم اومده رو با 

ام درميون بذارم اما این سه تا آدم مثال غریبه خانواده

 از خودم هم برام آشناترن!

از جا بلند ميشم و از سرگيجه چند قدم كوتاه تلو تلو 

 پره.تپاچگی از جا میخورم كه دیار با دسیم

دستم رو به نشونه چيزی نيست باال ميارم و با 

 هام رو فشار ميدم.هام چشمانگشت

 یهو از جا پاشدم اینطور شد. خوبم... -
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كنم از ندازه و عجيب حس میسرش رو پایين می

نگاهم فراریه! دلمرده و سردتر از هوایی كه كم كم 

 پرسم:رضا میگيره رو به غالمن میرنگ و بوی زمستو

 پس نمرده؟ -

 

كنن. غالمرضا هر سه متعجب و جا خورده سكوت می

بينه سرش رو به نشونه كه من رو مصمم و منتظر می

 منفی تكون ميده.

 خدا رو شكر نه. -

 

 كنم.شينه و تكرار میپوزخندی روی لبم می

 خدا رو شكر! -
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روشن كشه و حين دیار كف دستش رو روی سرش می

اش رو باز پنجره ميره و گوشه كردن سيگارش سمت

های منتهی به پشت بوم كج كنه. راهم رو سمت پلهمی

 پرسه:كنم و دكتر شافع با تردید میمی

 كجا ميری نورا؟ -

 

كنم. توی نگاهش بوم اشاره میبا سر سمت پشت 

كنه. در عوض وارد اتاق اكراهه اما زبونش منعم نمی

بعد با شنل گرمم بيرون مياد و اون  ميشه و چند لحظه

 ندازه.ام میرو روی شونه

 لطفا طوالنی نمون. هوا خوب نيست واست. -

 

زنم و مثل خودش با صدای آرومی لبخند دردمندی می

 دم:جواب مي

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 كال دیگه زندگی خوب نيست واسم. -

 

كنم ای كه كم كم حس مینگاهم رو دور تا دور خونه

چرخونم  سفيدم باشن می گاهدیوارهاش قراره شكنجه

و به اميد چند نفس پرواز راهم رو رو به باال پيش 

 گيرم.می

سوزن و هام میمونم تا چشماونقدر خيره آسمون می

ترسم! هر پلک مثل دن میشينن. از پلک زبه اشک می

 كنن به یه تصویر...یه كات كوتاه اما كاری هدایتم می

بازی تا شبی كه روی های ویال و سایه از شب اول و پله

 همين پشت بوم بهش قول بودن داده بودم...

كنه...مفاد قرارداد یه زهرخند لبخندم رو زهر می

قول درسته! من قول بودن دادم و هستم...اون از من 

گرفت و گرفت همه چيزم رو...حاال انگار هيچم...خالی 
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و پوچم...مثل همون آهنگی كه اون شب همينجا گوش 

 ميداد!

از خویشی و غربت...گيج و مبهوت، بين بودن و  خالی

 نبودن...

كنه به روحم، دست جسمم رو پوچی كم كم رخنه می

كشونه...به سبک گيره و من رو تا لبه پشت بوم میمی

ذاره تا به پایين ام مید حميد انگشتش رو زیر چونهخو

 بنده...ای چشمم رو مینگاه نكنم و با بوسه

هوا لرز به تنت بشينه یعنی قتی بیگفتن وها میقدیمی

لرزم عزرایيل از كنارت رد شده...اما جوری كه من می

 شک ندارم توی آغوش مرگم!

 

 شكنه.صدای دیار طلسم می

 نور! -
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هام از درد ناله كنم كه ریهری آزاد مینفسم رو جو

 كنم.كشم و به پشت سرم نگاه میكنن! عقب میمی

زنه و بعد محكمی میدیار به سيگار گوشه لبش پک 

 كنه.زیر پا لهش می

 چرا خودت رو بكشی؟! -

 

خورم. همونطور كه از لفظ صریح و خونسردش جا می

هاش فرو داره دستش رو توی جيبسمتم قدم برمی

 بره.یم

چيه؟ اون رفته پی راه خودش، تو جونت رو از سر  -

 راه آوردی؟
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ایسته و شاید تا به حال اینطور جدی روبروم می

 كنم.یدمش كه خودم رو جمع میند

 چی ميگی تو؟! -

 

 حوصله سرش رو تكون ميده.بی

خوای خودت ها كه توی مغزته! از لج اون میهمون -

ونه چرا رو سر به نيست كنی؟ از شوهرت دلت خ

 خون خودت رو بریزی؟

 

 پيچم.تر دور خودم میشنل رو محكم

 فهمم منظورت رو!نمی -
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يرم كه بازوم اسير خوام آروم ازش فاصله بگو می

 گيره.اش ميشه و نگاهش شكمم رو نشونه میپنجه

 خون یكی از خودش رو بریز! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_سی_و_سيصد#

 

كنم. سرش رو به نشونه چيه بهت زده نگاهش می

 تكون ميده.

 خوای بسوزونيش؟ انتقام بگيری؟می -
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ن هم یادم رفته خودت رو زدی به اون راه فكر كردی م

دونم دیگه اون شب كه پی دارو بودیم گفتی  چه می

كنه بُره فالن میزنه انگار داره میحرف از بچه نمی

 ترسم؟ه میكنبسار می

ها چی هم من حاليمه هم خودت كه وقت گفتن اون

 توی این مخت بود!

خب...تيرت به سنگ خورد! پس این تير شكسته رو 

 ت رو!بنداز دور راحت كن خود

 

زنم و بدون اینكه حتی به خودم مهلت فكر یخ می

زنم و توی صورتش كردن بدم سيلی توی صورتش می

 براق ميشم.

 خفه شو! -
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بنده و انگار سيليم رو با همه وجودش رو می هاشچشم

تر از كنه و مصممخره. بعد دوباره نگاهم میبه جون می

و  امقبل جمالت بعدیش مشت ميشه وسط قفسه سينه

 شكونه.روح و روانم رو می

من خفه ميشم پس تو بگو!  بگو توی گوشت شر و  -

ور قشنگ خونده وعده سر خرمن داده. بگو یهو 

تره تو رو با یه ه تنهایی بارش سبکآخر سر دید

 بچه ول كرده...

 

 گيره و این بار تكونم ميده.هام رو میدوباره شونه

 بگو! -
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فشار ميدم و سرم  هام رو بهمجنگم، لببا بغضم می

رو به نشونه منفی با شدت تكون ميدم. فكش منقبض 

 ميشه و با حرص بيشتری ميگه:

 زن!الل نباش حرف بزن! گریه كن! جيغ ب -

 

هاش رو پس بزنم هر چند كه كنم دستسعی می

 ثمره.تالشم بی

 ولم كن! -

 

 كنم...من ولت نمی -
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زنم، هلش ميدم و فریادم انگار دستش رو پس می

 شكنه.ام رو میخره قفس حنجرهباال

دروغ ميگی! همتون دروغ ميگيد! وقتش كه برسه  -

همتون...همتون یه جوری آدم رو بين زمين و هوا 

كنيد و ميرید كه حتی برنگردید پشت میول 

سرتون رو نگاه كنيد ببينيد اونی كه افتاد زمين و 

 است یا زنده!خورد شد مرده

 اون مردی كه...

 

 و با بغض بيشتر ادامه ميدم: نفس كم ميارم

اون نامردی كه این بال رو سرم آورده یه روزی  -

منجی من بود، بيشتر از خودم چم و خم من رو از 

ام...رفت! من بود...شوهرم...پدر بچهحفظ 
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رسيد اون طرف دونم وقتی پامون میدونم...میمی

 دیگه همه چيز امن و امان بود...پس چطور...

 

 كنم.آسمون نگاه می زنم و بهزار می

 پس چطور این كار رو با من كرد!!! -

 

زنم و توی خودم جمع ميشم و روی زمين زانو می

 ن.بارهام روی زمين میاشک

چرا حتی وقتی با همه چيز كنار ميای هم كنارت  -

 ذارن؟می

 

شينه و چند لحظه بعد آغوشش مامن بغضم كنارم می

تش سرم كشونه، با دسميشه. من رو سمت خودش می
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ذاره و سرش رو به سرم اش میرو روی شونه

كنه و ام حلقه میهاش رو دور شونهچسبونه. دستمی

 زنه:كنار گوشم لب می بعد آروم آروم تابم ميده و

 گریه كن. -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_سی_و_سيصد#

 

 زنم.گيرن و هق هق میهام سرعت میاشک

 ار!تو یه جوابی به من بده دی -
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باال و پایين شدن سيبک گلوش، نگاه سردرگمش و 

خوان بهم بگن خودش هم هاش انگار میلرزش دست

نداره...یا شاید جوابی داره اما درد جوابی برای سوالم 

 جوابی كمتره.بی

پس تو پولكی رو كنار نذار...ببين این نيمچه نخود  -

این همه وقت چطور چارچنگولی چسبيده بهت با 

ذه از درون و بيرون پوكيدی! جز تو كسی اینكه انق

 ها!رو نداره

 

كنم و انگار تازه كسی رو برای هاش نگاه میبه چشم

 هام پيدا كردم.ه كشيدنشاخ و شون

 فقط مال خودمه! حميد الیقش نيست! -
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هاش چيزی رو كنم و چشممنتظر تایيد نگاهش می

فهمم و زبونش جمله اولم رو زنن كه نمیفریاد می

 كنه.يد میتای

مال خودته! اما تو هم دیگه فقط مال خودت  -

 نيستی. حاليته مامانچی؟

 

 كشم.خسته آه می

خودم با خودم هم روبراه آخه چطور! من هنوز  -

نيستم...چطور توی همچين دنيایی مراقب كس 

 دیگه باشم؟!

 

هاش سرخه اما اشكی نيست. بينيش رو باال چشم

وی صورتم كنار ام رو از ركشه و موهای آشفتهمی

 زنه.می
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 همه چی به وقتش... -

 

شاكی از بغض سمجی كه دوباره برگشته لبم رو گاز 

 گيره.می

كرد فراموش كردن رو فراموش كاش كاری نمی -

 كنم...

 

زنه و به سختی از روی دستش رو روی زانوش می

زمين بلند ميشه و همونطور كه به یه نقطه نامعلوم روی 

 است ميگه:زمين خيره

زاداری كن نور...چهل روز طوالنی هم عزاداری ع -

 كن.
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لعنت به دل سركش كه اینطور زبون رو به دلهره 

 چرخونه.می

 روز؟! برای چی؟ چرا چهل -

 

 پرسه:با مكث و نگاه گنگی می

 چی؟ -

 

متوجه ميشه كه سعی دارم بلند شم و زیر بغلم رو 

 گيره و من ميگم:می

 ميگم چرا ميگی چهل روز عزاداری كنم؟ -

 

 ندازه.ابرو باال می
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ها كه ميگن آهان! هيچی...از همين حرف -

دیگه...واسه درد و ناخوشيت چند روز غصه بخور 

بعد دیگه تمومش كن كه غصه نخورتت! حاال اما 

تو گير اون چهل روزی...سی روز غصه 

 بخور...پنجاه روز غصه بخور...

 

 زنم.به تقالش برای توضيح لبخند كمرنگی می

 فهميدم... -

 قبلش بيا بریم كه شماها رو راهی كنم.

 

 داره.سر جاش متوقف ميشه و من رو هم نگه می

 كجا راهی كنی؟ -
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 ندازم.میشونه باال 

غالمرضا بنده خدا مثال تازه دوماده! اون وقت سه  -

روزه درگير! اصال اون شب من به تو زنگ زدم 

 غالمرضا رو از كجا آوردی؟!

 

یار هم سخته كه پوف انگار یادآوری اون شب برای د

 كشه و كوتاه جواب ميده:می

 غير اون از كی ميشد آمار گرفت؟ -

 

 كنم.متفكر حرفش رو تایيد می

اال خالصه اون بنده خدا اونجور...شماها هم یه ح -

 خواید مراقب من باشيد.جور دیگه...تا كی می
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 كنه.با اخم و شک نگاهم می

 ذارم؟!خوای اینجا تنها بمونی؟! من چغندرم بمی -

 

ام رو ذارم و دست دیگهیه دستم رو روی دستگيره می

 كنم.سمتش دراز می

مونم، شاید اصال نمیترش نكن بيا بریم! تنها  -

دیگه اینجا هم نمونم، اما هركدوم هم باشه قبلش 

 اینا بگم چی شده.باید به مامانم

 

 دیار انگار آیينه قلبمه كه اینطور نگران هشدار ميده:

 هاشون اذیتت كنن!فشاید با حر -

 

 كنم:كدر و دلگير زمزمه می
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 تونه اذیتم كنه.دیگه هيچكس اندازه حميد نمی -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سی_و_سيصد#

 

بالفاصله بعد از راهی كردن دكتر شافع و غالمرضا و 

ایستم. زنگ زدن به مادرم، بالتكليف وسط پذیرایی می

دكتر شافع وارد خونه ميشه و  دیار بعد از بدرقه

 پرسه:می

 گفت االن مياد؟ -
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 با نگرانی سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم. 

 ره!آ -

 

های رز پژمرده ایستم و گلتوی چهارچوب در اتاق می

و مچاله روی تخت انگار آیينه روح من شدن! دستم رو 

روی چهارچوب در تكيه ميدم تا سر پا بمونم. دیار كه 

ذاره كه ام مییستاده دست روی شونهپشت سرم ا

 نالم:می

 تونم دیار!من نمی -

 

و دسته گل رو  بدون حرف جلوتر از من وارد اتاق ميشه

های خشک داره. صدای خش خش خرد شدن گلبرمی

ریشگی مرگه! باید دلم كنه عاقبت بیبهم یادآوری می
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رو به قيمت بریدن هم كه شده قلمه بزنم تا زنده بمونم 

 ده بمونيم...و زن

 پرسه:دیار مردد می

 چيكارش كنم؟ -

 

كنم و های باقيمونده گوشه اتاق نگاه میبه چمدون

 جواب ميدم:

 بریزشون دور. -

 

 هاش از بهت شل ميشن.دست

 نور!... -
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زمان كه لگدی به یكی با پرخاش وارد اتاق ميشم و هم

 كنم ميگم:زنم و درش رو باز میها میاز چمدون

چی؟! نگهش دارم چيكارش كنم؟  نور چی؟؟ نور -

 تابلوی خوشبختيمه؟

 

زی گيره انگار كه بخواد حرفی بزنه، اما چينفسی می

هاش كه از اتاق بيرون ميرن جز سكوت و صدای قدم

شكنه و از گوشه چشم به نصيبم نميشه. مقاومتم می

های كنم كه چشمم به یكی از غنچهمسيرش نگاه می

دستم انگار یاغی ميشه كه خوره. افتاده روی زمين می

خيز ميره و چند لحظه آروم همونطور روی زمين سينه

های چمدون پنهون جيببعد گل رو توی یكی از 

كنه. دیار كه وارد ميشه انگار دوباره من رو به خودم می

 بندم و كناری هل ميدم.گردونه كه چمدون رو میبرمی
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 ها درسته.این -

 

من چندون رو كنار  شينه و به جایسریع كنارم می

 زنه.می

تو بند و بساط سنگين نه بذار نه بردار نه بكش نه  -

 هل بده.

 

 كنه.ی نگاهم میو با نگران

 تا ننت برسه یه مطبی چيزی بریم؟ -

 

 گيره.ام میخنده

 یه مطبی چيزی بریم چيكار كنيم؟ -
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گيره هام میحين اینكه چند تا نيشگون ریز از گونه

 جواب ميده:

یه سرمی سرنگی بزنيم رنگ به روت  چه بدونم! -

 بياد.

 

كنم تا چمدون دوم لبخندم آروم محو ميشه و اشاره می

زمان با كنم و همجلو بكشه. در چمدون رو باز میرو 

 بيرون كشيدن وسایل اضافه ميگم:

گرفت نگه هميشه چند تا سرم واسه مبادا می -

داشت توی خونه، هنوزم داریم یكی می

 ضعيفم! دونستدوتا...می

 

 زنم:كنم و لب میبه دیار نگاه می
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 دونست ضعيفم!می -

 

 يرن و ميگه:گهاش حالت تحسين به خودشون میلب

 خوبه آدم حواسش باشه دیگه. -

 

متوجه منظورم نشده، من اما لحظه لحظه بيشتر گر 

گيرم...تا جایی كه لباس مچاله توی دستم رو سمت می

كنم. قاب قاب عكس روی ميز كنار تخت پرتاب می

روی زمين هزارتيكه ميشه و دیار به وضوح از جا 

 پره.می

 چته تو!! -
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زنم و درد ها چنگ میده شيشهعكس رو از البالی خر

دستم سرسوزنی قابل مقایسه با درد قلبم نيست. 

 كنم.عكس رو از وسط پاره می

دونست دونست...میهمه چی رو می -

دونست ترسم...میدونست میضعيفم...می

 تونم...مین

 

هام كه كم كم هارو از بين دستدیار تكه عكس

و همونطور  كشهافتن بيرون میهاشون به خون میزخم

كنه و ام حلقه میكه از پشت سر دستش رو دور شونه

 سرش رو كنار سرم مياره ميگه:

ات جرواجر شد! بيخود هيس!! جيغ نزن حنجره -

 تونی؟!دونست اصال! كی زر زده نمیكرد می

 تونی، خودت ملتفت نيستی!می
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 زنه:كنه و غر میهام نگاه میبا حرص به دست

بيا بكوب وسط كله كچل حاجی حرص داری خو  -

كنی! پاشو بشور من چرا خودتو پاره پوره می

 رسه...وخی!ات میدستاتو االن ننه

 

 كشم.دستم رو می

 حوصله پاشدن ندارم. -

 

 كنه.اخم می

باید فينت هم بگيرم  بندازمت كولم حله؟! پاشو -

 كنه.دماغت االن شره می
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بينم میحوصله به كمد پشت سرم تكيه ميدم كه بی

 جدا قصد كول گرفتنم رو داره.

 دیار!!! -

 

ام سرش رو باال مياره و تخسی نگاهش به خنده

 ندازه.می

 خونی حرفمو كه! بپاش!هان چيه؟ نمی -

 

 هام رو به نشونه تسليم باال ميارم.دست

 باشه! االن پاشيده ميشم. باشه! -

 

شينه و با یه لبخند محو از مزه پرونيم گوشه لبش می

زنه. اولين حس ام میتا انگشتش به گونه نوك دو
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خوشایندی كه بعد از چند روز نصيبم ميشه مثل عطر یه 

 است.صبح خنک بهاری، تازه

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_سی_و_سيصد#

 

گيره كه چشمش به از صورتم مینگاهش رو با شرم 

 افته و دوباره صورتش جمع ميشه.هام میكف دست

 ها رو داغون شدی.بشور این پاشو نور! -

 

 گيره.و ازم فاصله می
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كنم و از اتاق بيرون ميرم اما خودم رو جمع و جور می

قبل از دور شدن از كنار در نگاه كوتاهی به پشت سر 

دو تكه الت یواشكی عكسبينم كه با یه حندازم. میمی

ذاره كنه اما حسی نمیهام پنهون میشده رو الی لباس

 كارش بشم یا چيزی به روش بيارم...مانع این 

 

بندم و قصد خروج از سرویس رو دارم شير آب رو می

اما صدای دیار كه انگار مشغول خوندن شعریه وادارم 

 كنه كمی صبر كنم...می

 دلداربرُم از دل به شكایت می "

 كه دست  از حال داغون مو بردار

 شكوندُم توبه دیرینه هر بار

 خودُم رفت دود این كار...به چشمون 
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 نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یاروم

 سه تا چيزی كه مو از بخت بد هر سشو داروم

 نه عشق حاليشه نه ليال و مجنون دوست داره

 "شمارُمهای بیولوم كرده ميون غصه

 

اش داره كنم چشم بپوشم از اینكه هنر بداههعی میس

كنه، بغضم رو قورت حالم رو خط به خط توصيف می

 ميدم و از سرویس بيرون ميرم.

رو به دیار كه باز كنار پنجره مشغول سيگار كشيدنه و 

 با ورودم ساكت شده ميگم:

 اون حوله روی رادیاتور رو ميشه بهم بدی؟ -
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كنه و با حوله ه خاموش میسيگار رو لبه خارجی پنجر

خوام از دستش بگيرمش كه بهم نزدیک ميشه. می

هام كشه و با چشم و ابرو به دسترو عقب میحوله 

هام كنه. متوجه منظورش ميشم و كف دستاشاره می

 رو نشونش ميدم و جواب ميدم:

 چند تا خراش ریزه. -

 

وقتی از صحت حرفم مطمئن ميشه سری به نشونه 

ميده و بعد خودش با مالیمت مشغول تایيد تكون 

 پرسم:هام ميشه كه میخشک كردن دست

 خوندی؟می چی -

 

كنه از اینكه صداش رو شنيدم و به وضوح تعجب می

 جواب ميده:
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 هيچی...یهویی ردیف شد. -

 

 زنم.از درستی حدسم لبخند تلخی می

 سوژه خوبی هستم؟ -

 

 كنه و با مكث جواب ميده:مردد نگاهم می

 ات ميشه.كنم غصهیكاملش نم -

 

 كنم.با لبخند اخم می

بنویسه و ناراحت شم؟! درنام از من یه آهنگ  -

 كنی؟!شوخی می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنه و انگار با خودش حوله رو توی دستش مچاله می

 زنه.حرف می

 بيشتر از یكيه! -

 

اختيار صداش توی صدای زنگ آیفون قطع ميشه و بی

ایستيم یهر دو مثل دو تا بچه خطاكار كنار هم صاف م

ج زنيم. دیار با آرنو به تصویر مامان توی مانيتور زل می

 زنه.ای به دستم میضربه

 برو باز كن دیگه! -

 

 گردونم.اش رو به خودش برمیضربه

 ترسم تو برو.من می -
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 كنه.شاكی نگاهم می

 ننه توئه، زن شوهرننه من! كی باید بگرخه؟! -

 

روی  سوزه و با تسكين دستم رودلم به حالش می

 ذارم.بازوش می

 ذارم كاریت داشته باشه.نه من نمی -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_سی_و_سيصد#

 

زمان كه مامان دوباره زنگ رو به صدا درمياره و دیار هم

 رو به آیفون هولم ميده ميگه:
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تو فعال جرات كن درو باز كنی بياد باال اگه خود تو  -

ه احوال من رو با دندون نشكافت یه فكری ب

 كنيم.می

 

ای باز كردن در گيرم و با اضطراب برلبم رو گاز می

 پيشقدم ميشم...

 

مامان مثل هميشه كه دوست نداره كسی شكستنش رو 

ببينه سعی كرده به گوشه خلوتی پناه ببره. اما پاهاش 

بوم یاریش كردن و های راهی به پشتفقط تا كنار پله

 .ها نشستهحاال روی یكی از پله

دیار آروم آروم مشغول خوروندن گالب به منه كه از 

شدت هق هق نفس كم آوردم و دیدن مادرم توی این 
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حال بيشتر از قبل من رو از خودم نااميد كرده. ليوان رو 

 كنم.گيرم و با صدای آرومی ناله میاز دیار می

 مامانمو داغون كردم دیار! -

 

كنه. گاه میزنه و فقط با نگرانی به مادرم نحرفی نمی

با ليوان آب  بعد از كنارم بلند ميشه و چند لحظه بعد

 زنه:خنكی سمت مامان ميره و با احترام صداش می

 خانم مامان نور؟ -

 

مامان شاید از تعجب این نوع خطاب شدنه كه سرش 

 رو سریع با تعجب باال مياره.

 كنه.دیار ليوان آب رو بهش نزدیک می

 زحمت...كم بییه -
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ونقدر شوكه و گيجه كه بدون مقاومت ليوان رو مامان ا

كشه. گيره و بدون مكث تا انتها سر میمی از دیار

كشه و با حيرت دستش رو چند بار روی صورتش می

 زنه:به من زل می

دو روزه همچين اتفاقی افتاده و من االن باید  -

 بفهمم؟!

 

به حالش حق ميدم و در عين حال اصال توی شرایط 

 ن نيستم!جواب پس داد

 دیار به كمكم مياد.

 ه به كسی چيزی بگه.توی حالی نبود كه بتون -
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 گيره:نگاه زهرآلود مامان دیار رو نشونه می

 پس اینجا بودن شما توضيحش چيه؟ -

 

خوام به قولی كه چند دقيقه پيش دادم عمل كنم می

 پس به دفاع از دیار جواب ميدم:

.توی دیار بيشتر از همه از وضعيتم خبر داشت.. -

حالی نبودم كه بتونم به كسی توضيح بدم...نياز 

داشتم كسی باشه كه از قبل بدونه شرایطم 

 چطوره...

 

 چرخونه.مامان این بار با حرص نگاهش رو بينمون می

ات یه پس بهتره بپرسم چطوره كه به جای خانواده -

 غریبه باید از وضعيتت خبر داشته باشه.
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و بغض و درموندگی  بندمهام رو با كالفگی میچشم

 دوباره صدام رو نخكش كرده.

 دیار هم خانوادمه! -

مامان!! من یه عالمه توضيح بهت بدهكارم...اما االن 

 تونم!واقعا...واقعا نمی

 

 نالم:كنم و ملتسمانه میهام رو باز میچشم

 كنم!خواهش می -

 

مامان انگار كه هم دلش به حالم سوخته باشه و هم 

د رفته با دلسوزی بهم نزدیک ميشه قبول كرده باشه تن

 كشه.توی آغوش می و محكم من رو
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ریم خونه باشه...باشه دختر! گریه بسه دیگه...می -

ریم خونه حالت بهتر شد حرف باشه؟! می

خوام ازت فقط باهام بيا زنيم...االن هيچی نمیمی

 بریم نورا!

 

ها و دونستم چقدر این حرفشاید خودم هم نمی

مم از مادرم بعيده كه حاال اینطور ناباور حمایت به چش

های خيس از اشک تكرار كنم كه با چشمش مینگاه

 كنه:می

 بریم خونه، باشه؟! -

 

كنم كه حاال آسوده نفسش رو با بهت به دیار نگاه می

زنه. بعد دوباره چشمم كنه و به دیوار تكيه میآزاد می

انفجار  رو به مامان ميدم تا باورم شه خواب نيستم و با
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ون ميدم و بغضم سرم رو تند تند به نشونه مثبت تك

 دوباره توی آغوشش گم ميشم.

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_سی_و_سيصد#

 

 

 ))آرزوهایی كه فراموش ميشن كجا ميرن؟

تو هم برو همونجا؛ ميخوام فكر كنم یه آرزو بودی كه از 

 (خيالم رفتی نه حقيقتی كه تركم كرد.(
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اشک تونن هيچوقت توی ها نمیدونستی آدممی -

 خودشون شنا كنن؟

 

ام كه به ظاهر با با صدای نعيما، از خلوت خودساخته

سكوت پر شده اما پره از فریاد خاطرات بيرون كشيده 

هایی كه كالفه از سرگيجه بستم رو باز ميشم و چشم

كنم. روی نيمكت پشت حياط نشستم...یكی از می

كردم. كه دلم رو به اسم حميد اونجا خاك هزارجایی 

 پرسم:می

 منظورت چيه؟ -

 

كنه اما دل مهربونش اونقدر ازم دلخوره كه نگاهم نمی

 اجازه نميده من رو به حال خودم رها كنه.
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تونن یاد بگيرن از بغض ها هيچوقت نمیميگم آدم -

خودشون جون سالم به در ببرن. واسه همين نباید 

ارن، وگرنه توی خودشون هاشون رو نگه داشک

 غرق ميشن.

 

 زنم.توی خودم جمع ميشم و به سياهی شب زل می

 هام رو كردم.من این دو سه روز گریه -

 

 زنه.باالخره جز نگاهش زبونش هم طعنه می

تمرین كردی یاد گرفتی همه چی رو سریع جمع  -

ات طرفههای یکهات رو، خداحافظیكنی؟ گریه

 رو...
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تر هرخی كه انگار روز به روز جا افتادبا لبخند به نيم

 كنم.ميشه نگاه می

 تو هم مثل مامان و نيال ازم دلخوری؟! -

 

 كنه، اما پر از شكایت!باالخره نگاهم می

نباشم نورا؟! نباشم؟! این همه مدت ما از زندگيت  -

دونی ممكنه دونستيم! به قول مامان میهيچی نمی

 هنوز هم اوضاعت خطرناك باشه؟!

 

 لب جواب ميدم:زیر 

 ...دومامان تقریبا می -
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كنه و حاال برق اشک توی عاصی حرفم رو قطع می

 شكافه.هاش تاریكی رو میچشم

رفتی!! بدون این كه به ما بگی داشتی داشتی می -

رفتی! اصال به دل ما فكر نكردی؟ فكر نكردی می

وقتی یهو ببينيم رفتی و فقط یه خونه خالی ازت 

 شيم؟ تو انقدر خودخواه بودی؟مونده چه حالی می

 

 هام رو روی سنگ سرد نيمكت فشار ميدم.دست كف

ای كه فكر من خودخواه نبودم، اما خونواده -

خواستم! اونقدر كه كردم ساختم رو خيلی میمی

 حاضر بودم هر جوریه حفظش كنم.

 

 تر ميشه:با ویلچرش بهم نزدیک
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ر خواستی به زوچيزی كه خودمون نداشتيم رو می -

 بسازی؟

 

 كوبم و از جا بلند ميشم:میدستم رو روی نيمكت 

آره نعيما! آره! آفرین به تو دستم رو خوندی! مگه  -

تو هم همين نيستی؟ مگه از آرزوهات شعر و آهنگ 

سازی؟! حاال تو خدا بهت نظر كرده نمی

استعدادش رو بهت داده، من استعداد نداشتم، 

م اینطور! خب زدم...تهش هباید به در و دیوار می

 كه چی؟

 

 كنه.با مالحظه نگاهم می نگران و

تو االن حالت خوب نيست...یه وقت دیگه حرف  -

 بزنيم.
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ذارم و كشه، دستم رو روش میزیر شكمم تير می

 عصبی و سریع جواب ميدم:

ها رو بگيم و نه! همين امشب بذار همه حرف -

 بشنویم اما تموم شه بره!

 

 كوبم:ام میوسط قفسه سينهام و انگشتم رو به شقيقه

ن درگيری من با خودم و این دل و مغز لعنتيم چو -

 حاال حاالها سر جاشه...

 

هاشه از ای توی دستمامان در حالی كه ملحفه تازه

 زنه.بالكن اتاقم صدامون می
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كنيد؟ نورا، نعيما! توی اون سرما دارید چيكار می -

 م نباشه.بياید باال...نورا بيا ببين اتاقت زیادی گر

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_سی_و_سيصد#

 

اتاقم...عجيبه كه بين این همه تعليق هنوز چيزی  

 متعلق به منه!

 

گيره، رو به های ویلچرش مینعيما دستش رو به چرخ

 كنه و جواب ميده:جلو حركت می

 االن ميایم. -
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كنم كه مچ دستم رو به تبعيت از حرفش حركت می

 گيره.می

 نورا...من تنها ميرم. -

 

 پرسم:كنم و میگنگ نگاهش می

 كجا؟! -

 

 ها تنها ميرم.برای كنسرت -

 

 

 كنم.نگران به حالت مطمئنش نگاه می

 مگه ميشه؟! اصال چرا؟ -
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 كنه.های الغرش نوازش میدستم رو با انگشت

چرا نداره! تو با این وضعيتت االن یه نفر و نصفی  -

شه ازت؟ باید هستی، مگه ميشه مامان دور با

 ه.مراقبت باش

 

 شينم.كنارش روی پا می

اش پسر این فكرت رو جلوی مامان نگی به كله -

 ها!نندازی

 

 زنه.ندازه و لبخند میابرو باال می

 قبل اینكه اینجا بيام دنبالت حرفش رو زدیم. -
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 زنم.آروم به پيشونيش می

 فداكاریت رو نخواستم! حرف تخيلی نزن. -

 

 پنهان كنه.كراه و نگرانيش رو شدید سعی داره ا

تخيلی نيست. خب یه پرستاری، كمكی چيزی  -

 كنم واسه این چند ماه.استخدام می

 

 كنم.امتناع می

تو تا حاال یه روز این پرستار یا كمک كه ميگی رو  -

داشتی كه االن یهو واسه همچين شرایطی، اونم 

نه یه روز و دو روز، چند ماه داری بهش فكر 

 كنی؟می
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دغدغه جلو كه كارت درست و بیشه نعيما، واسه ایننمي

بره باید مامان همراهت باشه. شک ندارم اون هم 

 راضی نيست.

 

 كشه.غمگين آه آرومی می

 گفتم كال كنسل بشه...اگه به من بود می -

 

 كنم.اخم می

ها! این همه مدت تمرین و برنامه ریزی چه حرف -

 بره هوا؟!

وقت  ال پيشمه، دیگه چنداصال من مگه تنهام اینجا؟ ني

تونم از قوم شوهر و زندگی مشترك قرضش كه می

 بگيرم.
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 خندیم و ادامه ميدم:هر دو می

گرده، تا چند دونم امروز و فردا شایلی هم برمیمی -

تره هم شماها برگشتيد. ماه آخر هم كه حساس

 حله؟

 

ام تنگ شده پس جوابم ميشه نگاه مرددش. حوصله

ویلچرش رو  ایستم وو پشتش می دوباره بلند ميشم

 هل ميدم.

اونجور شبيه غروب جمعه به من زل نزن. همينكه  -

 ترین كمكه نعيما.واسم سختش نكنی بزرگ
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بينم كه كل امروز برعكس هميشه كه پا به نيال رو می

تر و حرفكرد، از نعيما هم كمپای مامان رفتار می

تر بود و حاال از پشت پنجره نگاهمون ساكت

های زیادی برای زدن به من فكنه...خواهرم حرمی

زنن....پشتم تير هاش فریادشون میداره كه چشم

خوام ربطش بدم كشه انگار كه تير خورده باشه، میمی

ام اما من از این فریاد به حال ناخوش خودم و بچه

 ترسم!نگاه نيال می

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_سی_و_سيصد#
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مخصوص لوالهای در رو كنار ار پنجره، روغن كن

كنم، ذارم و به لكه قطره روغن روی دامنم نگاه میمی

 كنم:دامنی كه حميد برام خریده بود...زیر لب زمزمه می

 خراب شد. -

 

 كشه.نيال از آشپزخونه بيرون مياد و سرك می

 چی خراب شد؟ -

 

 كشم و جواب ميدم:ناخنم رو روی لكه می

 ریخته روش. دامنم...روغن -

 

د لحظه با دقت به نقطه ای كه انگشتم روش جوالن چن

 كنه.ميده نگاه می
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 تونم پاكش كنم برات سخت نيست.نه! می -

 

سرم رو با شدن به نشونه امتناع تكون ميدم و همزمان 

 از جا بلند ميشم.

 خوامش دیگه.نمی -

 

طبق معمول این روزها و هربار بلند شدنم سرم جوری 

م رو به دیوار بگيرم. مجبور ميشم دست گيج ميره كه

گيره و با حرص هشدار نيال با نگرانی زیر بازوم رو می

 ميده:

هوا بلند نشو بار چندمه دارم بهت ميگم اینطور بی -

 از جات!
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 توجه بهش دید و دلم تاره از بغض و اشک.من اما بی

دونستم جنسش خوب نيستا...اما از از روز اول می -

ش باشم گفتم خوب مراقب بس دوستش داشتم

 بهم مياد.

 

 زنه.متعجب و مردد صدام می

 نورا؟! -

 

كشم تا از سرازیر هام میدستم رو سریع روی چشم

های احتمالی جلوگيری كنم، با یه لبخند شدن اشک

كشم و برای هاش بيرون میزوركی دستم رو از دست

 پرسم:عوض كردن حرف می
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آشپزخونه جمع باری كه مامان خالی كرده بود توی  -

 شد؟!

 

و خودم پيشاپيش وارد آشپزخونه ميشم و چون هنوز 

كنم. جوابی از نيال نگرفتم به پشت سر نگاه می

فروغ و پر از عذابش انگار توی دنيای های بیچشم

خوام سوال مهم این كنن. هنوز هم نمیدیگه سير می

ربط زنم به یه سوال بیچند روز رو بپرسم كه چنگ می

 .دیگه..

 به نظرت تا االن رسيدن؟ -

 

برم تا نيال رو از این حال صدام رو به عمد كمی باال می

بيرون بكشم و موفق ميشم كه كمی با تاخير، اما 

 كنه.باالخره نگاهم می
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 دونم...برسن سریع خبر ميدن.هان...نمی -

 

و حين رد شدن از كنارم برای ورود به آشپزخونه ادامه 

 ميده:

دم...فكر كنم مامان كل هایپر وسایل رو هم جا دا -

 رو آورد با خودش!

فقط بيا نگاه كن كال بهت بگم هر چی كجاست یه وقت 

 نيستم الكی نگردی.

 

 با شرمندگی ميگم:

تو هم این چند وقت به خاطر من حسابی اسير  -

كشی اینجا، چه واسه این شدی! چه واسه اسباب
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تونم میمدت. اما من یه مدت بگذره بهتر ميشم 

 ا هم بمونم.تنه

 

نگاهش بابت جمله آخرم تند و برنده ميشه اما سریع 

 گيره.ترحم و دلسوزی جاش رو می

ها رو بذار كنار! تو تنها نيستی كه اینجور حرف -

 خوای تنهایی همه كارهات رو انجام بدی.انقدر می

 

پيچه و با یه سوال لبخندم درد و تمسخر رو بهم می

 تحویلش ميده.

 ا نيستم؟!تنه -
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نگاه محكمش دوباره متزلزل ميشه اما با آه كوتاهی 

 كنه.خودش رو حفظ می

 نه نيستی. -

 

 كنم.هام به اطراف اشاره میبا چشم

 پس اون اصل كاری كه باید پيشم باشه كجاست؟ -

 

 دستم رو روی شكمم سر ميدم.

اون دستی كه باید یه سر این بند رو نگه داره  -

 كجاست؟!

 

این بيست و اندی سال دفعاتيه كه توی از معدود 

بينم كه اشک نيال انقدر سریع روی صورتش زندگی می
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خودنمایی ميكنه! بهم نزدیک ميشه و آروم من رو توی 

 ترین آدم به مادرمه...كشه. این دختر شبيهآغوش می

 كنم:زنم و ناله میهق هق می

خواد باور یه چيزی ته دلم...ته این دل احمقم! نمی -

همش واسه خودش قصه نه كه چی شده...ك

بافه...همش ميگه یه جایی یه اتفاقی افتاده...اما می

دونم دارم بيخود یه دونم اینجوری نيست...میمی

 كنم...اميد واهی و سمی رو هی زیادش می

 

گيره، انگار كه بخواد حرفی هاش نفس میبين اشک

های انبار شده رو بزنه و آغوشش جوری بوی حرف

 گيرم.از آوارش و ازش فاصله میترسم يده كه میم

 كم قدم بزنم.من ميرم یه -
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 گيره.هراسون مچ دستم رو می

 تا لباس گرم بپوشی منم حاضر ميشم. -

 

 كنم.با مالیمت دستم رو از بين دستش رها می

نيال به نظر من حتی اینكه تو كامل خونه خودتون  -

ما درك رویه، ارو ول كردی و اومدی اینجا زیاده

 گرانيتون رو.كنم نمی

ولی حاال كه اینجایی بيا قرار بذاریم عين دو تا خواهر 

كنيم، نه ایم كه داریم با هم زندگی میبا شرایط عادی

كه دائم نگران و پرستارم باشی. اینجا هم كه دیگه 

مثل ویال نيست، وسط شهره! اگه...اگه!!! اتفاقی هم 

 ؟دور و برمه باشهافته، هزارتا آدم بيفته كه نمی
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهل_و_سيصد#

 

انگار حاال نيال بيشتر از من به خلوت احتياج داره كه 

انقدر سریع سرش رو به نشونه موافقت و تایيد تكون 

 ميده.

این فرصت رو به جفتمون ميدم، فرصت جمع كردن 

 شهامت برای گفتن و شنيدن...

 

آسمون كه  برم و بهكاپشنم فرو میصورتم رو توی یقه 

كنم اما دلم چتر انگار قصد شكستن داره نگاه می

خواد. باز كردن در خونه مصادف ميشه با دیدن نمی
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دیار كه پشت در به قصد زنگ زدن دست باندپيچی 

اختيار لبخندی سر تا سر اش رو بلند كرده. بیشده

 كنه.صورتم رو پر می

 سالم! -

 

نكردن  رد روزگار رو با سه تيغانگار چند وقته گ

های های عميق و لبكنه و چشمهاش حفظ میریش

 ساكتش هم غزل ميگن از این گرد...

زنه و به سر تا پام ها از لبخندم لبخند میاما با همه این

 كنه.نگاه می

 گيوه به پا و چادر به سر كجا؟-

 

 ندازم.شونه باال می
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 دونم...ميرم قدم بزنم.نمی -

 

كنه انگار كه می رو كمی به صورتم نزدیک صورتش

 تر نگاهم كنه.بخواد دقيق

 حالت ناميزونه؟ -

 

آه و فوت كردن نفسم یكی ميشه و به سبک خودش 

 جواب ميدم:

 حالم ناميزونه. -

 

افته، نگاهش رو چروك ریزی از غم گوشه چشمش می

 دوزه.كنه و به نمای خونه میاز نگاهم جدا می

 ن؟ات و تعيما پریدننه -
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 نم و جواب ميدم.كبه ساعتم نگاه می

 آره. االنا دیگه منتظریم خبر بدن رسيدن. -

 

 ای به تاسف تكون ميده.سرش رو با حالت بامزه

حيف شد! نيست كه این چند هفته خيلی پيوند  -

معنویمون عمق گرفت...جای خاليش مونده وسط 

 این قلبم.

 

اش رو حين حرفش نشون و سمت راست قفسه سينه

كه مامان توی تک تک ه. از یاداوری این مدت ميد

هلش با حضور دیار مشكل داشت اما به خاطر من لحظه
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گيره، مچ دیار رو ام میزد خندهو وضعيتم حرفی نمی

 ذارماش میگيرم و روی سمت چپ سينهمی

باره دارم دونم! اصال دلتنگی ازت میآره می -

 بينم.می

 

روی دستشه جا خوش نگاهش با مكث روی دستم كه 

وار و هاش رو با حالت نوازشعد انگشتكنه و بمی

 بره.بدون ظرافت هميشگيش بين موهام فرو می

 بينی!آها این آخری رو خوب می -

🌺🌺🌺: 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 یک_و_چهل_و_سيصد#

 

هاش رو به حاشيهگيرم و به باندی كه دستش رو می

 كنم.زردی رفته نگاه می

 نكردی؟ها رو عوض تو باز این -

 

 كنه.خودش هم به دستش نگاه می

اهلل وكيلی با دست چپ بخوام راست رو ببندم  -

 سخته.

 

 كشم.كليد رو از جيبم بيرون ميارم و آستينش رو می

 پس بيا عوضش كنم واست. -
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ن رو از گيره و مبا یه چرخش حاال خودش مچم رو می

 كشه.در عقب می

بریم  خوای قدم بزنی! بياگفتی ميزون نيستی می -

 حاال!

 

 ندازم.ابرو باال می

این پانسمانت رو االن پشت گوش بندازیم كال  -

ریم كنم بعد میميره روی هوا. عوضش می

 هواخوری.

 

 كنه.با تردید به خونه نگاه می

نيابت از آبحيت ببينه جنس ذكور آوردی خونه به  -

 ات با چوب نيفته دنبالمون!ننه
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 شدن هل ميدم.زنم و در رو برای باز قهقهه می

 این چيزها دیگه از من گذشته. -

 

رسه و حاال با یه خنده زورم به طرز عجيبی به در نمی

 زنم و ميگم:توام با خستگی به دیوار تكيه می

 رسه پير شدم دیار!زورم به در نمی -

 

كنه و با سر اشاره كوچيک باز میدر رو با یه حركت 

 زمان ميگه:كنه جلوتر وارد شم و هممی

 ر شدن یعنی وقتی كه زورت به زندگی نرسه.پي -

 

 كنم و ميگم:لبخند تلخم رو با یه نگاه شوخ تركيب می
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 پس خيلی وقته از كهولت سن مُردم! -

 

نگاهش در صدم ثانيه جوری جدی ميشه كه حقيقتا 

ميشه و با مالیمت اما محكم ترسم. متوجه حالم می

 گيره. با ندامت و مظلوميت نگاهشام رو میشونه

كنم و منتظر شماتتش ميشم. صورتش رو به می

 كنه و شمرده و واضح دستور ميده:صورتم نزدیک می

 دیگه نگو! -

 

بعد بدون اینكه منتظر جوابم باشه آروم رو به جلو هلم 

سرم وارد خونه ميده، با صدای بلند یااهلل ميگه و پشت 

 ميشه.

نيال مشغول صحبت با تلفنه و بادیدن دیار كمی 

يشه، اما به رسم عادت این چند وقت سریع متعجب م
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گرده و با سر و حركت لب مشغول به حالت عادی برمی

سالم و احوالپرسی ميشه. كنجكاو از حالتش به گوشی 

پرسم كی پشت خطه. كنم و با اشاره میاشاره می

ذاره تا صدا به اون طرف ی گوشی میدستش رو رو

 خط نرسه و آروم توضيح ميده:

 يگه بریم اونجا.است. معمه -

 

 كشم و با هراس هشدار ميدم.كالفه و عاصی عقب می

 قبول نكنيا!!! -

 

 كنه.هاش رو كمی درشت میناراضی چشم

خب چرا!! زن طفلک از وقتی فهميده عين اسفند  -

 رو آتيشه!
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 ميدم:درمونده جواب 

نيال االن برم بشينم جلوی اون بنده خدا ضجه  -

برم نشسته، دردی زدنش رو نگاه كنم انگار باال ق

 كشم!ازم دوا ميشه؟! نمی

 

 گيره.لبش رو با حرص گاز می

 زشته!! -

 

ها و دید و بازدیدها دونم تمام این رو به رو شدنمی

 ندازن پس تسليم جواب ميدم:دیر یا زود گيرم می

 ا الاقل بذار واسه دو سه روز دیگه.باشه! ام -
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 با یه رضایت نسبی سرش رو تكون ميده و دوباره

مشغول حرف زدن ميشه. نگاهم به دیار كه كنارم 

 پرسم:افته و دوباره آروم از نيال میایستاده می

 جعبه پانسمان اینامون كجان؟ -

 

 كنه و جواب ميده:كوتاه فكر می

 اتاقت.از دیشب نياوردیم از  -

 

كنم دنبالم بياد. كنم و رو به دیار اشاره میتشكر می

انی توی صورتش سایه دیار كه با جمله آخر نيال نگر

 پرسه:انداخته حين همراهيم می

 چيت بود كه جعبه توی اتاقته؟ -
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كشم تا روی تخت شيم، دستش رو میوارد اتاق می

 بشينه و جواب ميدم.

ب و گارو و همه هر روز باید سرم بزنم دیگه. چس -

 است.اوليه چيز هم توی همين جعبه كمک

 

 كنه.با ناراحتی سر تا پام رو ورانداز می

ات خوره همش، آب و دونهسرم كه به درد نمی -

 باید به جا باشه.

 

 زمان با باز كردن جعبه جواب ميدم:خندم و هممی

 ام دیار؟!!آب و دون؟! من جوجه -
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گيره اما با پررویی سرش رو میاش خودش هم خنده

ای به به نشونه مثبت تكون ميده. با شوخی ضربه

زمان با باز شينم و همدنم و كنارش میاش میشونه

 كردن باند دستش ميگم:

این پولكی از درون خورد و خوراك رو زهرم كرده،  -

 باباش هم از بيرون زندگی رو.

 

هاش ندازه و توی سكوت فقط لبسرش رو پایين می

رو بهم فشار ميده. با دیدن زخمش صورتم جمع ميشه 

 نالم:و می

 دیار داغون شدی!!! به خدا این زخم بخيه -

 خواست!می

 

 القيد جواب ميده:
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من چپ و راست دارم زخم و زیل ميشم. هر بار  -

 برم خودمو بدوزم كه زندگی نميشه.

 

كنم و با بغض با دقت به زخم كف دستش نگاه می

 ميگم:

ده! اما االنم دیگه جوش خورده نميشه خيلی ب -

 كاریش كرد...

 

 پرسم:كشه و با هراس میدستش رو عقب می

 ی؟!كنچيكار می -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 دو_و_چهل_و_سيصد#

 

كنه باند تازه رو از دستم با عذاب وجدان سعی می

 بگيره.

ای نباید این چيزها كشه تو حاملهاین عقل من نمی -

 پيچم.. بدش من خودم میرو ببينی

 

 كشونم.كنم و دستش رو سمت خودم میمقاومت می

اینطور زرد بشه ذاشتی تو اگه پيچاننده بودی نمی -

شلخته خان! منم دیگه انقدا لوس نيستم. بده من 

 دستتو بينم!
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مشغول ضدعفونی زخمش ميشم و با حس  لرزش 

 خفيف دستش زیرلب ميگم:

نميشدی دیار...داروهات رو خيلی وقت بود اینحور  -

 خوری نه؟درست نمی

 

 با مكث جواب ميده:

 كارم این چند وقت زیاد بود...گره خوردم. -

 

 كنم.های كف دستش رو نوازش میدلسوزی خط با

از این به بعد جز داروهای خودم واسه داروهای تو  -

 ذارم یادت ميارم باشه؟هم گوشيمو زنگ می
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كنه و خم میانگشت شستش رو سمت كف دستش 

 كشه.روی انگشتم می

 یعنی تو انقذه حواست جمع خودته؟ -

 

توام با  سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم. با افتخار

 كنم:كنه كه تاكيد میشک نگاهم می

 باور كن! -

 

ندازه و كمی خودش رو جا به جا سرش رو پایين می

قراریش كشه. خيره به بیكنه و نفس عميقی میمی

 پرسم:می

 ی شد؟چ -
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 زنن.هاش دودو میآب دهنش رو قورت ميده و چشم

 پس خاطرمو جمع كن. -

 

دگی تنم به خاطر زخوام به خودم تلقين كنم این یخمی

دونم هر ژل سردیه كه روی شكمم ریخته شده اما می

بار این حالم توی این اتاق حاصل شرمندگيم نسبت به 

ه این ی ضعيفيه كه با خودخواهی پاش رو باون جوونه

 دنيا باز كردم...

 كنه و بعد آروم ميگه:دیار با غریبگی به اطراف نگاه می

نوبت و قانون ه بیات اینجاها آشنا دارخوبه ننه -

 ریم ميایم.می
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خندم...اما نگران و پر از دلشوره. متوجه نميشه اما می

 پرسه:یه سوال مهم می

 تو تا حاال شنيدیش؟ -

 

تكون ميدم و اشكی از گوشه سرم رو به نشونه منفی 

 خوره.چشمم قل می

نه... از وقتی كه وقتش شد هر بار كه اومدم اون  -

استم باباش هم باشه و خونبود، كار داشت...می

 بشنوم.

 

بره و انگار دنبال دستش رو آروم بين موهام فرو می

 گرده.اشكی كه بينشون گم شده می

 خوای؟االن نمی -
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 بغضم رو قورت ميدم.با گاز گرفتن لبم 

 تونم.خوام...اما نمیمی -

 

 چكه و ميگه:هاش میحسرتی ته چشم

 تو هر چی كه خواستی رو تونستی. -

 

گيره اما با وارد اتاق ميشه دیار ازم فاصله میدكتر كه 

هام و شاید گرفتن دستم فضای خالی بين انگشت

 كنه...های روحم رو پر میحفره

جيب و نامفهوم روی دكتر مشغول تشریح تصویر ع

مانيتوره و دیار جوری چشمش بين دهن دكتر و تصویر 
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ها رو با خواد تک تک لحظهچرخه كه انگار میمی

 ت حفظ كنه.جزئيا

دیدنش توی این حال كه مثل نگاه كردن به 

ای كه بهش ای شيطونيه كه حاال به اميد جایزهپسربچه

 وعده دادن تصميم گرفته نمره كامل بگيره...

وی یه لحظه فشار دست دیار و صدای پر از ضرب و ت

پيچه باعث ميشه با قدرتی كه توی گوشم می

زنم. انگار صدای های گشاد شده به مانيتور زل بچشم

ها و حتی ضربان قلبمون قلب لوبيای سحرآميزم نفس

ای از شنيدنش محروم رو متوقف كرده تا مبادا ذره

 شيم!

تر ميشه و حظه گرمدیار لحظه به ل دستم بين دست

ام رو صدا صورت و قلب یخ زدههای داغم بیاشک

 شورن.می
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_لچه_و_سيصد#

 

از شدت گریه نفسم تنگ ميشه و از شدت نفس تنگی 

تعادلم رو ذره ذره از دست ميدم. جوری كه حتی 

تشخيص فاصله و ارتفاع پله های سر در مركز 

 سونوگرافی هم برام سخته.

دیار كه تمام مدت محو عكس سونوگرافی بين 

خورم به خودش هاشه باالخره با سكندری كه میدست

 گيره.غلم رو میمياد و زیر ب
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 چيته؟! -

 

و بدون اینكه نياز باشه چيزی بگم خودش از صورتم 

گيره. چند تا پله انتهایی رو با كمكش جولبش رو می

نشونه و مشغول روی نيمكتی می كنم و من روطی می

 گشتن توی كيفم ميشه.

 كو این اسپری نفست! -

 

ذارم و از البالی نفس دستم رو روی دستش می

 گم:هام ميتنگی

 زنم...نياوردم...نمی -
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كنه، كيف رو از بينمون برميداره تا بهم اخم می

كنه به ماساژ دادن پشتم. تر شه و شروع مینزدیک

كشه كه سياهی رفتن ر طول نمیشاید یک دقيقه بيشت

چشمم و تنگی نفسم رو به بهبودی ميره اما هر ثانيه 

د برام به اندازه یک عمره...و شاید كش اومدن و در

 كشيدن توی هر لحظه تاوان منه...

 پرسه:با بهتر شدن حالم دیار عصبی می

 كنی دوا داروهات رو یادت ميره؟!كجا سير می -

 

 ون ميدم.سرم رو به نشونه منفی تك

كنم. ممكنه واسه یادم نرفته...دیگه استفاده نمی -

 بچه ضرر داشته باشه.
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 ندازه.ابرو باال می

ميمونه دور از  خودت سقط شی از اون بچه چی -

 جونتون.

 

 كشه.گيره و میو مچ دستم رو می

 پاشو تا اینجایيم بریم یه دكتری ببينتت. -

 

 كنم.میاز جا بلند ميشم اما قصد سمت مخالفش رو 

 فردا وقت دارم پيش دكتر خودم. -

 

 كنه.عاصی اعتراض می

 كی فردا رو دیده با این احوال تو! -

 كبود ميشی.االن دو چيكه اشک دیگه بریزی باز 
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 گيرم.تر میبا اصرار دستش رو محكم

 نه دیار دیگه تموم شد. -

 االن دیگه حوصله مطب و دكتر ندارم بيخيال.

 قول ميدم دیگه گریه نكنم... یه دقيقه دلم پر بود خب!

 

 كنه و با مكث جواب ميده:چند ثانيه نگاهم می

 دروغ ميگی! -

 

 كنم.كالفه نگاهش می

 گيره.ام میری آره باز گریهبه زور بخوای منو بب -
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ایسته و دستش رو كشه و بعد روبروم میپوفی می

ذاره و كمی خم ميشه تا كامل توی هام میروی شونه

 كنه.هام نگاه چشم

تو آالرم گذاشتی واس دواهای من، منم باید آالرم  -

بذارم هی یادت بيارم حاال یه نفر دیگه هم جونش 

 به جونت بنده؟

 

زنم كنه. لبخند میبرو به شكمم اشاره میو با چشم و ا

و سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم. چند ثانيه 

 كنه و ميگه:نگاهش جز به جز صورتم رو رصد می

ظ و حال خوشگليه این بند و بندگی...حيفه نه...لف -

 هی نگم!

 

 ندازم و هشدار ميدم:ابرو باال می
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 لفظ و حال خطرناكيه! -

 

 زنه.دی میبند و دردمنلبخند نيم

 چون درستش رو ندیدی. -

 

اش رو كمی باال مياره و با تک دست باندپيچی شده

 پرسه:ای میسرفه

همچين بود ام بودی، وضعم اون موقع كه خونه -

 خاطرته یه چيزایی از رفاقت گفتيم شنفتيم؟

 

از یادآوری كل كل دیار و شایلی و حال اون روزهام 

هام جمع شمزمان اشک توی چزنم و هملبخند می

ميشه...چقدر اون روزها و اون احوال حاال ازم 
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هاش دوره...انگار صدسال گذشته، زندگی و آدم

 موندم... گذشتن اما من روی نقطه اول تنها

 یادمه. -

 

 قرار بود یادت بدم...یادت ندادم؟ -

 

 

تر ميشه، دستم رو روی باند دستش لبخندم عميق

 كشم و جواب ميدم:می

 یادم دادی. -
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خوره. زمان چشمم روی رد حلقه دستم جا میمو ه

كشم و این بار با كنم، عقب میدستم رو مشت می

 پرسم:شده می اختيار جدیلحنی كه بی

 خوای یادم بدی؟!چی میدیگه  -

 

كنن. با هاش دستم كه عقب ميرن رو دنبال میچشم

 كشه و سرش رو باال مياره.مكث نفس عميقی می

 گيری.میاین یكی رو خودت یاد  -

 

هاش شبيه دو تا فنجون چای تلخن كه روی حاال چشم

طاقچه پنجره فراموش شدن و از سرمای هوا رو به 

 تلخی و تيرگی ميرن...
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 درنا _یآوا#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_چهل_و_سيصد#

 

اش رو توی عمه شاید دهمين دستمال كاغذی مچاله

ه هاش رو بهم گرندازه. انگشتسطل كنار مبلش می

ای خودش رو آروم به طرفين زنه و خيره به نقطهمی

 تكون ميده.

هعععععی دختر آخه این چه سرنوشت شومی بود  -

سال هم نشده رخت سفيد كه یقه تو رو گرفت! یه 

شوهر و حامله وسط این جنگل پوشيدی شدی بی

 خوان شكم آدم رو پاره كنن!هاش میكه حيوون
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كه من روش هاش رو به پشتی مبلی سعيد آرنج

 نشستم تكيه ميده و ميگه:

عزیزم ممنون از تشبيهات تركيبيت از ژانر  مامان -

 وحشت و راز بقا!

د چه سرنوشت شومی در نوراجان دیگه كامال ملتفت ش

 انتظارشه...

 

گيره و با غضب جعبه دستمال اش میعمه دوباره گریه

 كنه.كاغذی كنار دستش رو سمت سعيد پرتاب می

سر!! خدا نكنه سرنوشتش شوم باشه. الل نميری پ -

خدا رو شكر الاقل داداشم اونقدر پشتوانه واسش 

گذاشته كه دستش جلوی احدی دراز نشه. اون 

كردی به نام خودته كه توش زندگی می خونه هم

 عمه آره؟
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گيرم تا از پس این سوال هم مثل معذب لبم رو گاز می

بود بر هزارتا سوال قبلی كه عمه طول امشب پرسيده 

 بيام كه سعيد نجاتم ميده.

مامان حاال واسه مسائل مالی ایشاال یه جلسه  -

كم این دختر رو به دیم. فعال یهجداگانه ترتيب می

 من قرض بده.

 

هاش از جا بلند ميشه و با عمه حين پاك كردن اشک

 تهدید انگشتش رو رو به سعيد تكون ميده.

ها! زن نبينم آیه یاس توی گوشش بخونی -

 است نباید غم بخوره.املهح

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ناله:گيره و میاش اوج میو دوباره گریه

 بميرم واسه بخت سياهت ته تغاری داداشم! -

 

 كنه.یای مسعيد تک سرفه

 ته تغاری كه نعيماست اما باز دست شما درد نكنه. -

 

كنه و رو به نيال عمه پشت چشمی برای سعيد نازك می

 و مهرداد ميگه:

كنيد. نيالجان! ميوه بذار واسه  از خودتون پذیرایی -

 كشه.مهردادخان. االنه شام هم دم می

 

نيال و مهرداد كه از اول غروب سخت و مرموز مشغول 

بحثی هستن كه مشخصه چندان خوشایند صحبت و 
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نيست، با صدای عمه به خودشون ميان و تعارفش رو 

با لبخندهای تصنعی و چند تا جمله كوتاه ساده جواب 

 ميدن.

كنه كه ه مشكوكم اونقدر روشون سنگينی مینگا

باالخره هر دوشون متوجهم ميشن. مهرداد یكی دیگه 

و كمی به  از اون لبخندهای زوركی رو تحویلم ميده

 سمتم خم ميشه.

نورا عزیزم چيزی احتياج نداری؟ همه چيز  -

 روبراهه؟

 

مقدمه سوالی كه از شدت مضحک بودن سوالش، بی

 پرسم.ير كرده میخيلی وقته فكرم رو درگ

ممنون...من این مدت حسابی شرمندتون شدم.  -

 راستی ماری جون كجان؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ن دست نيال كه برای برداشتن شيرینی دراز شده بي

زمين و هوا خشک ميشه و مهرداد به وضوح جا 

 دليلی جواب ميده:خوره و با خنده بیمی

كم این بار طوالنی شد. از بابت ازدواج سفرش یه -

 يالش راحت شد برگشت.ما هم كه خ

 

 سعيد با طعنه ميگه:

نه به اون ورود پر سر و صدا و با شكوه، نه به این  -

 برگشتن غریبانه!

 

 ا ميزنه.نيال با هشدار صد

 سعيد! -
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 مهرداد اما با لبخند و شمرده جواب ميده:

 ماری خيلی بابت تو و ساناز ناراحته. -

 

 سعيد هم با لبخند سرش رو تكون ميده:

و شكر سكوت كه توی كارشون نيست. بله خدا ر -

 رسه.هاشون دیر یا زود به گوش آدم میهمه حرف

 

 پرسه:میتر لبخند مهرداد كمرنگ ميشه و كمی جدی

ات با ساناز ماری رو اگه بابت بهم خوردن رابطه -

دونی، ميشه برام توضيح بدی این كار مقصر می

تونست واسه خواهر من داشته چه سودی می

 باشه؟
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 ندازه.ایسته و شونه باال مید صاف میسعي

این نكته و جواب مهم، البالی شيوایی كالمشون  -

هم بگو روشن گم شد، اما شما ازش بپرس به ما 

 شيم.

 نورا...

 

 كنم و ادامه ميدهنگاهش می

 بيا بریم حياط یه قدمی بزنيم. -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 پنج_و_چهل_و_سيصد#

 

 كنم.كشم و نگاهش میو باالتر میزیپ كاپشنم ر

ی تو و ساناز رو سعيد واقعا ماری چرا باید ميونه -

 بهم بزنه؟! آخه منطقيه؟ 

 

 كنه.ایسته و چند لحظه نگاهم میمی سر جاش

من از جشن نيال كه شوهرش و رابطشون رو دیدم  -

حساب كار اومد دستم، اما خب دیر بود! كسی كه 

سردی باشه و یه  مایه وتوی اونجور رابطه بی

اپسيلون رگ حسادت داشته باشه زندگی واسه 

 ذاره كه!كسی نمی
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قانون و بعدش هم...چی توی این دنيا روی قاعده و 

دليل و برهان چرخيده كه همتون تا یه چيزی ميشه 

 گردید؟!دنبال دليل محكمه پسند می

 

 كشم.آهی می

 دونم...چی بگم!نمی -

 دیگه خبری از ساناز نداری؟

 

 ذاره و حواب ميده:يگاری روی لبش میس

 بين لوس!خوام هم داشته باشم! دختر دهننه! نمی -

 

 ندازم.شونه باال می
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یه جور حرف نزن كه انگار تو دانای كلی! تو سعيد  -

 خودت هم كمتر از ساناز با ماری صميمی نبودیا!

 

 انگشتش رو با تاكيد باال مياره.

كه بودم! اما ایول! نكته همينه! آره اصال گيرم  -

چشمم به دهن اون بود؟! تو فكر كردی ماری كم 

خوند؟ اگه قرار بود توی گوش من هم حرف می

ز چشم بسته به راهش باشم كه منم عين سانا

 دیگه سنگ رو سنگ بند نميشد.

 راستی فندك داری تو؟

 

 ندازم.ابرو باال می
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خوای بفرستی رو صورت من، از خودمم دود رو می -

 ی؟!خواآتيش می

 

 خنده.می

دیگه تو كه با دودكش زمانه دیار ميری و ميای باید  -

 عادت كنی!

 

 پرسم:زنم و میچشمک می

تقيم خواستی این چپ و راست سيگار االن غير مس -

 هات رو بندازی گردن دیار آره؟كشيدن

 

ناكام از روشن كردن سيگارش اون رو توی جيبش 

 گردونه و جواب ميده:برمی
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یه جور ميره تو خودش پک روی بابا خب المصب  -

 زنه نميشه آدم دلش نخواد!!پک می

 

 خندم.به خيال خودش ادای دیار رو درمياره و من می

 زنيدا!ی هم میفكر كنم حسابی توی سر و كله -

 

 ندازه.سرش رو به نشونه نه باال می

نه! دیاره دیگه، سرش توی الك خودشه به كسی  -

له ميشه عين كش كاری نداره. فقط یه وقتا كه غلغ

تمبون در ميره توی دفتر در رو هم پشت سرش 

 مونم و صادق و هنرجویان جغجغه.مونه. من میمی

 

 خندم.بلندتر می
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 اما حرف زدنش خوب تاثير گذاشته روت! -

 

 بعد با لبخند غمگينی ادامه ميدم:

 دلم تنگ شده واسه آموزشگاه... -

 

 كنه.با هشدار حرفم رو قطع می

ت یهو نزنه به سرت برگردیا! خود با این وضعيت -

آزار با اردنگی شوتت همون در خود فرومانده بی

 شد ميای. كنه بيرون! حالت كه بهترمی

 

 جوم.گوشه لبم رو می

 سيامک! -
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 كشه و متفكر جواب ميده:دستی به دور لبش می

تو كه گفتی تا اونجاست چيزی نفهمه ما هم همه  -

اقتش هماهنگ شدیم. فقط صادق یكم رگ صد

 كلفت بود كه غالمرضا تعدیلش كرد.

اما تهش چی نورا؟! بياد هم خبر حاملگيت رو هم 

مثل حلقه گل خوشامدگویی دوبله وضعيت زندگيت رو 

 بندازیم دور گردنش؟ آچمز ميشه ها!

 

 ایستم.مصمم سر حرفم می

نه سعيد! بذاریم الاقل چند وقت واقعا ما خودش و  -

كنم سيامک انقدر ها فكر میخودش باشه. یه وقت

ها درگير و معتاد شنيدن حرف و داستان بقيه آدم

 شد...بود كه از قصه دل و زندگی خودش غافل 
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_چهل_و_سيصد#

 

صدای ریز و مرموزی باعث ميشه كه حرفم رو قطع و 

هام رو تيز كنم. سعيد قصد داره حرفی بزنه كه گوش

كنه ذارم. متعجب سكوت میينيم میانگشتم رو روی ب

و من بدون اینكه بدونم چرا، شاید از سر غریزه پچ پچ 

 كنم.می

 كجا مياد؟!صدا از  -
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كنه و بعد سمت پنجره نيمه باز مربوط به كمی دقت می

اتاق پشتی رو نشون ميده...انگار كنجكاوی من به 

 پرسه:سعيد هم سرایط كرده كه با حركت لب می

 نيالست؟! -

 

اورچين به پنجره نزدیک ميشم و با صدای خيلی پ

 كنم:آرومی تصحيح می

 نيال و مهرداد! -

 

كشم تا ایستيم و من سرك میمیدو طرف پنجره 

های پرده حریر بتونم وضعيت داخل شاید از پس چين

زنه و از كنارش رو ببينم. نيال دست مهرداد رو پس می

 رد ميشه.
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هرم نگاه های خوامن حتی دل ندارم توی چشم -

 فهمی حال من رو؟؟كنم! اصال می

 

زنه و نفس عميقی مهردار كالفه دست به كمر می

 كشه.می

 نيالجان از تو بعيده... -

 

چرخه و توی صورتش براق نيال جری سمتش می

 ميشه.

 رگ نباشم؟چی ازم بعيده مهرداد؟ اینكه بی -

 

كنه و بعد با تاكيد مهرداد با اخم چند ثانيه سكوت می

 تش رو جلوی صورت نيال تكون ميده.انگش
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مراقب حرف زدنت باش نيال! حرفی نزن كه بعدا  -

 ازش پشيمون شی!

 

 زنه.يال با حرص و بغض پوزخند مین

ممنون كه یادآوری كردی! درست ميگی! آدم واقعا  -

باید جلوی شماها مراقب حرف زدنش باشه وگرنه 

 واسش گرون تموم ميشه!

 

 غره:مهرداد پر از حرص می

 ها نداره!ماری هيچ ربطی به این داستان -

 

نيال جوری با این حرف مهرداد از كوره در ميره كه 

 بره.رو باال میصداش 
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 ام؟!!!ای یا فكر كردی من بچهتو بچه -

 

كنه دوباره كنترل تن صداش رو به و بالفاصله سعی می

 دست بگيره.

كنم انقدر به شعور من توهين مهرداد!! خواهش می -

كنم انقدر با این انكار ت خواهش مینكن! از

مسخره به خودت توهين نكن! هيچی توی این 

خواهرت موبوط نيست نه؟! نه رابطه سعيد دنيا به 

و ساناز، نه زندگی نورا و دكتر! آره؟! واقعا انقدر 

 این رو تكرار كردی كه  باورت شده؟!

بپذیر كه خواهرت به خاطر سوزوندن و چزوندن من 

رو از هم پاشوند! شاید این خيلی  زندگی خواهرم

 است اما قبول كن حقيقته!مسخره
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ادم رفت و از اون موقع یه خواب من این واقعيت رو ی

راحت ندارم! من بهش اعتماد كردم! من احمق وقتی 

شب عروسيمون دو تا جمله شنيد بقيه رو هم گذاشتم 

 كف دستش و سوختم!!

 

كنه اما از پنجره مهرداد با نگرانی به در اتاق نگاه می

ای كه من پشتش به دیوار چنگ زدم تا غافله...پنجره

 تر بشنوم...فرو نپاشم و بيش

كنه و دوباره سمت نيال مهرداد در اتاق رو چک می

 چرخه.می

صدات رو بيار پایين! با اون چيزهایی كه تو تعریف  -

تر از اینكه حميد از قبل كردی چی مشخص

به ماری داره؟ به  اوضاعش خراب بود؟! چه ربطه

 خودت بيا!
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گيره و نيال با درموندگی دستش رو به یقه مهرداد می

 كنه.هاش نگاه میی چشمتو

مهرداد!!! اونی كه باید به خودش بياد تویی!!! تو  -

دونی اونجور كه نورا تعریف كرد بهتر از من می

دقيقا از وقتی ماری راجب حميد فهميد اوضاعش 

خبر با گرفت نورا رو هم بیبدتر شد و حتی تصميم 

خودش ببره و آخرش هم كه فقط اونقدر مجال 

 ن خودش رو برداره و بره...واسش موند كه حو

 

 مهرداد سرش رو عصبی به نشونه تایيد تكون ميده.

همينه نيال! باعث و بانی آوارگی و تنهایی خواهرت  -

هيچكس جز شوهر خودش نيست كه ترجيح داد 

اره و در بره! اگه همين آخرش جون خودش رو برد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جهت دنبال مقصر رو یادت بمونه دیگه بيخود و بی

 گردی.نمی

 

عيد با رنگ پریده به من زل زده. انگار كسی دور تا س

پيچه و از درد ناگهانی و دور كمرم سيم خاردار می

 كنم...اختيار ناله میشدید زیر شكمم بی

 ها و صداها توی سرم حكم صور اسرافيل روكلمه

دارن...دنيام گرفتار قيامت شده...مبرا و مقصر منم و 

م تا باالخره سقوط خوروسط پل صراط اونقدر تاب می

 كنم...می

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_چهل_و_سيصد#

 

های پياپی سرم كه مثل اشک زل زدم به قطره

 سرازیرن و چقدر حسودم بهشون!

به سختی از بين  دكتر مشغول توضيحه و من شاید

كنه جمله اصطالحات تخصصی كه مدام استفاده می

 م.كشقابل دركی بيرون می

با توجه به سوابق شما و نتيجه آزمایشات، من  -

براتون احتمال فشار خون رو ميدم كه اگر كنترل 

نشه تاثير مستقيم روی مقاومت شریان رحمی 

داره. به صورت ساده بخوام براتون توضيح بدم با 

رسانی به جفت ها، پروسه خونوم شدن شریانمقا

تونه نمیدچار مشكل ميشه و در نتيجه جفت 
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اونطور كه باید به جنين رسيدگی كنه و روند رشد 

 خوره.جنين به مشكل می

 

هنوز درد و ترس چند ساعت پيش از سرم نيفتاده. 

 نالم:ذارم و با بغض میدستم رو روی شكمم می

 ميره؟می -

 

كشه و بالفاصله روی پيشونيم میعمه دستش رو 

 خونه.ذكری می

 نيست كه!خدا نكنه عمه! چيزی  -

 

زنه. دكتر اما خودش هم نگران به دهن دكتر زل می

 سرش رو به نشونه منفی تكون ميده.
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های رحمی با آسپرین قابل كنترله. مقاومت شریان -

های روحيتون رو كنترل شما باید استرس و حالت

 فاق امشب تكرار نشه.كنيد تا دوباره ات

 

 پرسم:لرزه و میهام از بغض میلب

 لی درد كشيد؟ام خيبچه -

 

 زنه و با آرامش حواب ميده:دلسوزانه لبخند می

هر چی كه بوده گذشت. فقط بيشتر به خودت  -

 مسلط باش.

 

های این ترین درخواستجوابی برای یكی از محال

ر كنم. دكتر سمت دروزها ندارم پس فقط تشكر می
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ميره و با بيرون رفتنش نيال خودش رو داخل اتاق 

 ندازه.می

 م قدرت ميده و با صدای محكمی حكم ميدم:خشم به

 برو بيرون! -

 

نيال شوكه سر جاش متوقف ميشه و عمه دستش رو 

 ذاره.ام میروی شونه

 عمه دكتر االن چی گفت؟ آروم باش! -

 

 دارم.ای از نيال برنمینگاهم رو لحظه

 م ميشم.نبينمش آرو -
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نيال به وضوح از طرز برخوردی كه جلوی عمه باهاش 

زنه. مردد ناراحت شده اما حرفی در این باره نمیدارم 

هاش رو توی هم ذاره و با استرس دستقدمی جلو می

 كنه.قفل می

خدا رو شكر حال جفتتون خوبه! این چند ساعت  -

 مردم و زنده شدم.

 

 زنم.پوزخند می

هات با ماری حرف رو از نگرانیچرا به من ميگی؟! ب -

 بزن!

 

 ميشه كه هشدار ميدم:ای نزدیک مستاصل قدم دیگه

 جلو نيا! -
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 سر جاش متوقف ميشه و ميگه:

 نوراجان بذار صحبت كنيم. -

 

شينم و با خونسردی تصنعی با كمک عمه كمی می

 جواب ميدم:

آره منم موافقم. تو صحبت كن و من گوش ميدم.  -

 با جزئيات! همه چيز رو برام بگو،

گذشت وقتی مثال دقيق بهم بگو چی توی ذهنت می

ترین مساله زندگی من رو ترین و حساسخصوصی

 گذاشتی كف دست اون زنيكه؟

 

 ندازه.زده سرش رو پایين میخجالت
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 دونم چطور برات توضيح بدم كه دركم كنی...نمی -

 

خندم و بعد مشتم رو روی تشک اختيار و عصبی میبی

 هام رو بهم فشار ميدم.از حرص دندون كوبم ومی

 دركت كنم؟!! -

ا االن انتظار داری با گندی كه زدی بقيه یعنی تو واقع

 دركت كنن؟! من دركت كنم؟!

اما خيلی سخت نگير به خودت كه توضيح بدی، من 

گذشت حتی اگه ات چی میدونم توی كلهخوب می

 خودت ندونی یا خودت رو به ندونستن بزنی!

تی یه چراغ سبز از ماری دیدی به هر چی كه تو از وق

تا واسه خودت نگهش داری، دم دستت بود چنگ زدی 

هر چی داشتی واسش رو كردی و دادی دستش، 

اعتمادت رو، زندگيت رو، خواهرت رو...همه رو به ماری 
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ات فروختی كه ازش تایيد و اعتبار بگيری واسه رابطه

 با مهرداد!

 

ک داشته باشم با اشک و هام شای یه حرفاگه ذره

گارد های نيال جمع ميشه و وحشتی كه توی چشم

 رسم.گيره به یقين میمحكمی كه می

مالحظه نباش نورا! تو به جای رحم و بیانقدر بی -

من نبودی! من هيچوقت نخواستم زندگی تو بهم 

 بریزه.

 

دستم رو از دست عمه كه به خيال خودش مشغول 

ون ميكشم و كم كم دوباره نوازش و اروم كردنمه بير

 كنم.درد رو حس می

 ی، مهم اینه چيكار كردی!مهم نيست چی خواست -
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كشه و نيال برای عوض كردن بحث نفس عميقی می

 ميگه:

باشه...اصال االن وقتش نيست. بعدا صحبت  -

 كنيم. می

 

 كنم.با عصبانيت نگاهش می

 نه! ما دیگه حرفی نداریم كه بزنيم.  -

 

ریزه و به سختی سعی يشتر بهم میلحظه به لحظه ب

 داره خودش رو حفظ كنه.

 .االن فقط تو باید حالت خوب باشه...باشه.. -
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 گفتم كه، وقتی حالم خوب ميشه كه نبينمت! -

 

 

كنه كه در خروجی جا خورده از جواب سریعم نگاهم می

 رو نشون ميدم و ميگم:

 برو نيال! دیگه نبينمت... -

 

تير خالص رو باالخره نثار خواد چيزی بگه كه شاید می

 كنم.می های پاشكسته زندگيمیكی دیگه از اسب

برو سر همون زندگی كه اینطور واسش به آب و  -

 خوام ببينمت.آتيش زدی. وقتی برگشتم خونه نمی

 خوامت!دیگه نمی
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 رحمم؟ شاید!بی

مثل سرنوشتی كه تا اینجا من رو كشونده! مثل دردی 

منشاش رو گم كردم و كه از شدت و مداومتش حتی 

زبونش مثل خواهری كه دلخوریش جوری روی 

چرخه كه بشه زخم زبون و قبل از بيرون رفتن از می

 اتاق بگه:

كاش فقط این رو باور كنی كه هر كس هر كاری  -

هم كرده باشه، اما آخرش این شوهر خودت بود 

 كه تو رو تنها گذاشتت و رفت!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_چهل_و_سيصد#
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آروم گوشه در زنه و ای به در اتاقم میعمه تک ضربه

كنه. با دیدن من كه زیر پنجره باز روی رو باز می

 پاركت نشستم با بهت كامال وارد ميشه.

كنی؟! اتاقت یخچاله!! سرما نورا!! چيكار می -

 خوری.می

 

كشم و سرم رو دستی به یقه اسكی پيراهن بافتم می

 ی تكون ميدم.به نشونه منف

بينم گيرم! االن خوبه. بنه عمه یهویی گر می -

 بندم.سردمه می

 

 كنه.هاش رو بهم قفل میمستاصل دست
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 ها!آخه دختر این چه وضعيه! چله زمستونه -

 

 كنم.به پيراهنم اشاره می

 لباسم گرمه نگران نباش. -

 

 كشه.صورتش رو توی هم می

پيچيدی شماها هم با این قر و فرهاتون! باال رو  -

 پایين از یه وجب باال زانوت لخته!

 

خندم و جوراب های اش میحوش بامزهبه حرص و 

 كاموایی بلندم رو نشون ميدم.

 عمه پس این چيه؟! -
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چرخونه و نگران نگاه ناراضيش رو سر تاپام می

 پرسه:می

 خوای؟چيزی نمی -

 

 زنم.سرم رو به دیوار تكيه ميدم و لبخند می

حمت افتادی. ممنون بابت همه نه. حسابی هم به ز -

 چيز. شبت بخير.

 

گرده. اما هنوز بخير ميگه و دوباره سمت در برمیشب 

كامال بعد از خروجش در رو نبسته كه مردد صدام 

 كنه.می

 نورا؟ -
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 كنم كه با من من ميگه:منتظر نگاهش می

 نيال یه كيف جا گذاشته...بگمش بياد ببره. -

 

چند دلم به این تالش  كشه و هرلبخند از لبم پر می

 جواب ميدم: ناشيانه عمه سوخته اما سرد

 زحمت ببریدش خونه خودتون بياد از اونجا ببره.بی -

 

 كنه.متعجب نگاهم می

خوام حرصت بدما...اما از حق نورا عمه...نمی -

نگذریم اینجا خونه نيال هم هست...نميشه كامل 

 پاش رو از خونه پدر و مادرش ببری!
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كنم تا بتونم كمی منطق و ث میچند لحظه مك

 دم بيرون بكشم.خونسردی از ته وجو

گيد. پس من بهتون درسته عمه...شما راست می -

هایی خونه نيستم بهش خبر ميگم چه روز و ساعت

 اش رو.بدید بياد ببره وسيله

 

هاش رو بهم فشار ميده و انگار كمی حرفش رو مزه لب

 كنه.مزه می

من دلم راضی نميشه. من  دختر...ما حرف زدیم اما -

ول كنم پس وسایلت رو  تونم خونه زندگيم رونمی

 جمع كن بریم خونه ما.
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هاش رو كنم تمام نگرانیام اما سعی میخسته و كالفه

تر از قبل درك كنم، قدردان باشم و دوباره شمرده

 توضيح بدم:

قربون محبتت عمه...اما منم همچين وسایل و  -

رفی هم باید دوباره زندگيم كم نيست. از ط

نم. خودتون هم های آموزشگاه رو شروع ككالس

كه دیدی دكتر گفت نه واسه حال روحيم نه حال 

جسميم راكد شدن خوب نيست. دوباره هم بخوام 

كم واسم سخته. اما برم آموزشگاه مسير شما یه

 قول ميدم حسابی مراقب خودم باشم...باشه؟

 

كنه و رار هم نمیراضی نيست، اما بيشتر از این اص

بيرون ميره. سكوت محض توی باالخره واقعا از اتاق 

خونه برقراره اما سرم پر از همهمه و صداست. دستم 
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رو سمت گوشيم سر ميدم و چند لحظه بعد از پس 

شنوم و صاف دار صدای غالمرضا رو میهای مشبوق

 شينم.می

 الو؟ سالم آقا غالمرضا...بدموقع مزاحم شدم! -

 

ز بين سر و صدای جمعيت مياد... انگار كه صداش ا

توی یه مهمونی باشه. گرمای جمعی كه توش حضور 

كنم و لبخند پر از داره رو از پشت تلفن هم حس می

 شينه.حسرتی به لبم می

سالم نوراخانم. این چه حرفيه مراحميد! خوبيد؟  -

 احوالتون چطوره؟

 

 سریع جواب ميدم:
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وقتتون رو خوام خيلی خوبم...خوبم...نمی -

رم. اگه بتونيد این بگيرم...فقط یه زحمت براتون دا

 كنيد.ام میكار رو برام انجام بدید خيلی شرمنده

 

تری ميره كه صداهای مشخصه به قشمت خلوت

 پرسه:تر ميشه و با نگرانی میاطرافش كمرنگ

 مشكلی پيش اومده؟ -

 

ام جابجا های لرزون و عرق مردهگوشی رو بين دست

به های دیشب تا و یک نفس از اتفاقات و حرف كنممی

 امروز ميگم.

 شكنه.هام با مكث و تاخير میبهت سكوتش از حرف

 عجب!! -
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 چه كمكی از من برمياد؟

 

 قرارم فشار ميدم.دست آزادم رو روی قلب بی

ای دونم خواسته زیادیه...اما دستم به جای دیگهمی -

 بند نيست...

 .راستش من...من نگران حميدم..

كه نكنه وقتی ماری االن دوباره نگرانی افتاده به جونم 

تونسته كاری كنه كه حميد توی یه روز متواری بشه، 

 كاری هم كرده باشه كه یه وقت...بالیی...اتفاقی...

تونيد یه جوری برام یه آمار خوام اگه میخالصه...می

 است.دیگه بگيرید كه مطمئن بشم حداقل زنده
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شنوم، تا جایی كه چيزی نمی هاشجز صدای نفس

 مالحظه و پرتوقعم.چقدر بی كنمحس می

جایی ببخشيد...خيلی درخواست بی -

 داشتم...نشنيده بگيرید دیگه اصال...

 

 نوراخانم من این كار رو انجام دادم. -

 

 

 حرف توی دهنم سنگ ميشه و غالمرضا ادامه ميده:

من چند وقت پيش دوباره پيگيری كردم. پروسه  -

شدم و كوتاهی نبود اما باالخره متوجه آسون 

های دكتر توی آمریكا فعاله. یعنی...اگه حساب

كنه باید بگم دكتر داره زندگيش خوشحالتون می
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كنه و هر خطری هم بوده از بيخ گوشش رو می

 گذشته.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_چهل_و_سيصد#

 

ید رسی كه هر دو روی سكه نووقتی به بن بست می

 باختت رو بده...

كنم و حاال فقط زل چطور خداحافظی می دونم كی ونمی

 زدم به درنای چوبی دستساز خودم و نعيما...

 خوشحالم از زنده بودنش...

 اما زندگی بدون من؟
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زنم خودخواه و بچه نباش نورا عشق به خودم نهيب می

 مگه همين نيست كه راضی باشی به رضای معشوق؟

زنه عشق هيچی نيست و همه قلبم فریاد می

عشق برای هر كس یه كتاب جداست، از صفحه چيزه...

 كتاب هر كس فقط برای خودش نسخه بپيچ!

هام های باقيمونده از این عشق از چشمآخرین قطره

كنم و رسه...طعمی حس نمیهام میچكه و به لبمی

 خندم...اختيار میبی

 قلبم نمک نداره!

زنم تا از ام و دست به زانو میاز صدای هق هقم شاكی

ای از پشت سر به گردنم ریزهبلند شم كه سنگ حا

كنم كه خوره. جا خورده به پشت سر نگاه میمی

كنه. ای به شيشه پنجره اصابت میریزه دیگهسنگ
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گيرم و خودم رو باال دستم رو به چهارچوب پنجره می

 كشم تا ببينم مهمون این نيمه شب سرد كيه...می

دقت روی زمين دنبال بينم كه زیر پنجره با دیار رو می

گرده و با پيدا كردنش قبل از ای میسنگ ریزه دیگه

ایسته و اینكه من رو ببينه بدون مكث صاف می

كنه. جا خالی ميدم و سنگ دوباره به پرتابش می

 كنه.شيشه برخورد می

 ای ميگه:با دیدنم بدون هر مقدمه

 اومدم سر بزنمت. -

 

اره و لبخند به ی اوج غم هم ادبياتش برام تازگی دتو

 لبم مياره!

 اومدی بهم سر بزنی؟ این وقت شب؟ -
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هاش رو سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و چشم

 كنه.ریز می

 هات پفكيه. خواب بودی؟چشم -

 

برای اذیت كردنش سرم رو به نشونه مثبت تكون 

 ندازه و ميگه:ميدم اما دیار شونه باال می

بيداری! بپر تا عمه جهندم كه خواب بودی، حاال كه  -

خانمت مچمون رو نگرفته گيساتو بنداز پایين بيام 

 باال یا درو وا كن.

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 پنجاه_و_سيصد#

 

كنم و انگشتم رو در رو با كمترین صدای ممكن باز می

دا صگيرم. دیار هم بیبه نشونه سكوت جلوی بينيم می

 و پاورچين وارد ميشه.

اتاقم و رگه نوری كه از زیر در پيداست اشاره سمت 

كنم و هنوز چند قدم نرفتيم كه توی تاریكی محض می

كنه. با گرفتن سالن پای دیار به چيزی برخورد می

كنه و هر دو با دستش به دیوار تعادلش رو حفظ می

 استرس به در بسته اتاقی كه عمه توش خوابيده نگاه

ه صدایی از اون سمت به كنيم. بعد از چند ثانيه كمی

خوره با عتاب و صدای پایينی رو به دیار گوش نمی

 ميگم:
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توروخدا این چهار قدم رو بدون حاشيه بيا تموم  -

 شه.

 

سرش رو تند تند به نشونه باشه تكون ميده و من با 

 زنم:اطمينان اشاره می

 دقيقا دنبال من بيا. -

 

سوم دیگه هم سپری ميشه كه با قدم دو قدم پاورچين 

این بار منم كه پام با صدای بلندتری به چيزی كه هيچ 

كنه و درد تونه باشه برخورد میدركی ندارم چی می

 پيچه.بدی توی ساقم می

ذاره تا دیار یه دستش رو به موقع جلوی دهنم می

اختيارم این بار واقعا عمه رو خبردار نكنه و ی بیناله
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توی گوشم پچ پيچه و اش رو دور بازوم میهدست دیگ

 كنه:پچ می

اومدم كردی از پنجره میهات رو دریغ نمیگيس -

 دادیم.كمتر تلفات می

 

كشونه. و این بار اونه كه من لنگان رو سمت اتاق می

شيم و بعد از بستن در با وارد اتاق روشن كه می

 كنه.نگرانی خم ميشه و به پام نگاه می

 ال؟چی بود حا -

 

 ذارم.رو روی پام میشينم و دستم لبه تخت می

 دونم!اصال نمی -
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كاپشنش رو از تنش درمياره و جلوی پام روی زمين 

 شينه.می

 ببينمش. -

 

گيره كه آروم كمی و انگار با این تک كلمه اجازه می

 كشه تا به محل ضرب دیده برسه.جورابم رو پایين می

به قرمزی كشم و توی واكنش خودم هم گردن می

 پوستم ميگم:

 خب!! حتی زخم هم نشده! -

 

 كنه.متاسف و اعصاب خرد نگاهم می

فردا كه رنگارنگ كبود و زرد و بنفش شد  -

 فهمی.می
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 خيز ميشه و ادامه ميده:نيم

 فریزرتون یخ داره؟ -

 

 گيرم.سریع مچش رو می

 بيا بشين بابا كلی سر و صدا ميشه باز. -

 خوره!يا برمیحاال فوقشم كبود شه به كجای دن

 

شينه، حين دوباره باال كشيدن جورابم نارم میخسته ك

 كشه و با غصه، زیرلب و جویده جواب ميده:آهی می

 خوره.به من برمی -
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تر از هام بالفاصله اینطور گر بگيرن عجيباین كه گونه

 دیدن ماه توی آسمون دلگير و پر از ابر امشبه...

وش اول و آخر اما آسمون هر چی هم كه باشه، آغ

 ماهه.

گيرم و دامن پيراهنم توی اختيار نگاهم رو از دیار میبی

 مشتم مچاله ميشه.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_پنجاه_و_سيصد#
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دیار هم بالتكليف چند بار كف دستش رو به پاش 

كشه و بعد توی یه تصميم از كنارم بلند ميشه و می

 زنه.روبروم به دیوار تكيه می

 چيزه...سعيد گفت ترسوندیشون... -

 

 زنم و جواب ميدم:لبخند تلخی می

 خودم هم كم نترسيدم، از همه چی! -

كردی نيالی هميشه عاقل اینطور من تو فكرش رو می

 رو گرفتار كنه؟

 

كنه، چند ثانيه دست به سينه كمی سرش رو خم می

 زنه و بعد جواب ميده:بهم زل می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از هيچكی هيچی  هتو هنوز واست حل و فصل نشد -

 بعيد نيس؟!

دیدی خواهرت رو اد خودت تا دیروز خوابشو می

 تون رد كنی بره؟خونه

 

های پام زل توی خودم جمع ميشم و به نوك پنجه

 زنم.می

 تحملم كم شده... -

ای رو ندارم من دیگه توان جنگيدن واسه هيچ رابطه

 دیار!

 

 پرسم:سرم رو باال ميارم و از نگاه گنگش می

 دونی این یعنی چی؟می -
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 سرش رو به ابهام تكون ميده.

 تو بگو. -

 

و انگار امشب از پلک زدن هم مرخصی گرفته تا این 

ای ازم نگاه نگران و در عين حال مشتاقش لحظه

 مرخصی نگيره.

كنم و آروم آروم شروع به حرف زدن خودم رو بغل می

 كنم.می

لهره دتر از اونه كه از یعنی دلم دیگه انگار خسته -

دوست داشتن و بودن با كسی بلرزه، دوست دارم 

آروم بشينه یه گوشه خون پمپاژ كنه، رنگ یه 

 نفس راحت بپاچه به در و دیوار زندگيم...
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كنم و دیار با لبخند كوچيكی كه كنج كلمات رو گم می

 كنه.لبش نشسته زمزمه می

 آزار!عشق بی -

 

با شوق  مخوام رو پيدا كرده باشانگار تركيبی كه می

 جواب ميدم:

 آره! از همينا! -

 

 گيره.ام میخنده

اما آخه مگه داریم همچين چيزی؟! عشق هميشه  -

 درد داره!
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شينه و دیار همونجور تكيه به دیوار روی زمين می

 ندازه.شونه باال می

بس كه توی گوشمون خوندن از خوشی چيز خوب  -

در نمياد! عشق بدون درد هم كه ازش قصه 

 اش رو پيچيد.باید نسخه سدرنمياد پ

 

 پرسم:كنجكاو می

 تو ميگی كدومش درسته؟ -

 

 ندازه.متواضع شونه باال می

ها تعيين تكليف كنم! هر ام واس دل آدممن كی -

 كی به دین و قبله خودش!
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كنم و اشكی از گوشه چشمم مغموم زانوهام رو بغل می

 چكه.می

 ام رو گم كردم.من قبله -

 

هاش طعنه ه ميده و غم چشمدیوار تكيسرش رو به 

 زنه به لبخند روی لبش.می

 گيریا!درنا رو تحویل نمی -

 

 كنم.با سوال نگاهش می

 درنا؟! -
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كنه. پر از با چشم و ابرو به گوشيم كه كنارمه اشاره می

دارم و حاال متوجه آهنگی كه چند سوال گوشی رو برمی

 ساعت پيش برام ارسال كرده ميشم.

 جدیده؟!آهنگ  -

 

 كنه.شوق نگاهم میبا 

 طی كردم فعال پخشش نكنن. -

 

 كنم.با ابهام اخم می

 چرا؟! -

 

آب دهنش رو قورت ميده و حاال یه تردید از بين نی نی 

 كشه.هاش سرك میچشم
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 ببين خوشت مياد... -

 

خورم و چهار پر از سوال از روی تخت به پایين سر می

 ميگم: شينم ودست و پا سمتش ميرم، كنارش می

دیم ببينيم چيه این آهنگ كه به رضایت من گوش ب -

 بنده.

 

صدا رو تا كمترین درجه پایين ميارم انگشت رو روی 

 ذارم...دكمه پخش می

 

 بهشتم گم شده بر باد رفته"

 صدام كن اسم من از یاد رفته

 صدام كن بی صدات از دست ميرم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نذار از ترس تنهایی بميرم

 دخوادلم آواز كولی وار می

 خوادزار میندمدلم آغوش گ

 هام زخم خوردممن از دلبستگی

 "خوادآزار میدلم یه عشق بی

 

چرخونم و هرچند اشک سرم رو سریع سمت دیار می

تونم انتظار رو از تک تک دیدم رو تار كرده اما می

 اجزای صورتش بخونم.

 

 خواب دیدم آسمون از چشم ماه افتاده بود"

 ه بود.ی چشم تو راه افتادگوشهخون من از 

 ای بودم كه همراهی نداشتخواب دیدم سایه
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 "هاشو جا گذاشتتوی خوابم یه فرشته بال

 

دونم تركيب این لبخند هام رو بهم فشار ميدم و میلب

داشتنی هام اصال دوستمضحک و اجباری با اشک

 نيست...

دونی دیار...حميد هيچوقت برای من نشكست، می -

وقتی حالش رو اش گفت و نه ی از گذشتهنه وقت

 دیدم...

 حميد امشب از چشمم افتاد و شكست!

 

 چه حالی داره حس پر كشيدن"

 ی دریا رو ی جرعه سر كشيدن

 ها رو دیدنبا چشم بسته آدم
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 ها رسيدنبه تو قبل از دوراهی

 پناهیچه بد حاليه حس بی

 گاهیتكيهزمين افتادن از بی

 تصور كردنای اشتباهی

 ی...رسيدن از سياهی به سياه

 خواب دیدم آسمون از چشم ماه افتاده بود

 خون من از گوشه ی چشم تو راه افتاده بود

 ای بودم كه همراهی نداشتخواب دیدم سایه

 "هاشو جاگذاشتتوی خوابم یه فرشته بال

 

هایی كه به پهنای صورتم پایين اومدن كالفه اشک

 كشم.میدستم رو به صورتم 
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رنام انقدر هيچوقت دوست نداشتم به گوش د -

غمگين باشم! اما انگار حاال هر چی نربوط بهش 

ام! بذار بقيه هم باشه رو دوستش دارم...من راضی

 بشنون.

 

 پرسه:انگار صدام رو نشنيده كه بدون ربط و مقدمه می

 خوای با حميد چيكار كنی؟می -

 

كنه وقتی میهای شكسته اسمش قلبم رو خون تكه

 جواب ميدم:

اهش باشم...قدم آخر رو هم هميشه خواستم همر -

 دارم...پا به پاش برمی

 غيابی جدا ميشم!
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_پنجاه_و_سيصد#

 

با ضربان اميد وجودم روی زمين به پهلو دراز كشيدم و 

 كنم.از پنجره به آسمون آفتابی ظهر تابستون نگاه می

دی كه به پلكم سنگينه و تنم كرخت تركيب نور خورشي

تابه. ریتم تقریبا من فرش الكی تازه شسته شده می

یكنواخت صدای كشيده شدن برام حكم 

الالیيه...حقيقتش اینه كه این روزها بيشتر از هر چيز 

خواب به سراغم مياد اما مثل چند ماه اخير ازش فراری 

ل لوبيای سحرآميزم رو تر از قبنيستم. هر روز ملموس
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م این حس توی دنيای خواب كنتوی آغوشم حس می

تر از بيداریه كه مجال هيچ كابوسی رو به جوری قوی

هایی از جنس واقعيت ام نميده. كابوسهای بستهچشم

 و حقيقت اون برگه سه ماهه ته كشو...

كنه و از جا زنه چرتم رو پاره میپولكی با لگدی كه می

كنم و همونجور كه مم رو نوازش میپرم. شكمی

ی ساعت دیواری بزرگ و قدیمی اتاق و چشمم رو

 خندم.كنه میاعداد رومی جا خوش می

بچه انقدر كولی نباش! غذای دیارجونت دیر  -

 نميشه...

 

كنه، انگار كه بخواد حرفم با شدت بيشتری حركت می

تر از جا رو قطع كنه و حتی دستم رو بكشه تا سریع

كنم. هر چند هر روز كل نمیم. باهاش كلبلند ش
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زنم و از جا تر از دیروز اما دستم رو به زانوم میختس

 بلند ميشم...مثل تمام این چند ماه اخير.

كنم عطر خورشت مشامم رو در اتاق رو كه باز می

قلقلک ميده و وقتی بویی از سوختگی یا هر چيز 

به  گيرمكنم تصميم میای حس نمیغيرعادی دیگه

همين االن جای اینكه به پاهام اضافه كاری بدم، 

 هام رو برای رفتن به آموزشگاه حاضر كنم.لباس

كنم و مانتو و شلوارم رو بيرون در كمد رو باز می

تر از كشم. اما پيدا كردن شال مورد نظرم سختمی

رسم به كنم و در نهایت میچيزیه كه فكرش رو می

ر باز كردنش شبيه باز همون كشوی ممنوعه كه هر با

 كردن تابوتمه...
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دآزارتر از اونم كه دست به پاكت نبرم و چند لحظه خو

خط خورده و برگه جدایی رو كف اتاق  بعد شناسنامه

 نریزم.

ام روی برگه حس انزجاری های خشک شدهرد اشک

كنه. كه چند ماهه الینفک روحم شده رو تشدید می

از قبل بهم ثابت ميشه  انزجار از خودم كه هرروز بيشتر

كردم ن زندگی كسی كه فكر میجا موندم از كاروا

هام رو شریک زندگيمه اما هنوز هم ته قلبم جای زخم

 دوست داره...

خواد قيد هر شال جوشن و دلم میهام دوباره میچشم

نشين باشم، اما حس و لباسی رو بزنم و امروز عزلت

شكمم جمع كرده و ام كه انگار خودش رو گوشه بچه

باعث ميشه با فرار از یاد نگاه نگران و غمگين دیار 

 اتاق به تصميمم بال و پر ندم...
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دارم و راضی از در گمج سبز رنگ و كوچيكم رو برمی

قوام آلومسمایی كه درست كردم چشمم پی سفره گرد 

چرخه. آشپزخونه نه چندان مرتب اما پر از حصيری می

تر هم شده لبخند آفتاب روشن رنگ و لعاب كه با نور

آهنگی كه دیار چند شبی ميشه روش  نشونه.به لبم می

تر از هفته كنم و سریعكنه رو زیر لب زمزمه میكار می

تر چيزهایی كه برای چيدن سفره های قبلقبل و هفته

كنم. من ها پيدا میاحتياج دارم رو از یخچال و كابينت

يشه روز به روز و این خونه و صاحبش چندماهی م

 شيم...بيشتر با هم عجين می

 

های ارد ایوون كه ميشم با دیدن دیار كه پاچهو

شلوارش رو باال زده، چهار دست و پا روی فرش خيمه 

زده و با جدیت مشغول فرچه كشيدنه با صدای بلند 
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زنم. با تاخير متوجه صدا و حضورم ميشه و قهقهه می

يلی وقته اونقدر كم هام خسرش رو باال مياره. خنده

ون ناباوری و خوشحالی و پيدا شدن كه حاال با دیدنش

 كنن.زمان توی نگاهش رخنه مینگرانی هم

 هميشه به خنده! چيته؟! -

 

 ندازم و جواب ميدم.سفره حصيری رو زمين می

وقتی قراره اینطور بيفتی روی فرش خيس دیگه  -

 پاچه باال زدنت چيه!

 

خودش هم با دیدن ندازه و نگاهی به خودش می

 خنده.موقعيتش می

 نشد!اصال حاليم  -
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سمت پنكه آهنی و قدیمی كه انتهای ایوونه ميرم و 

 ميگم:

كنی. فعال دیگه تمومش فدا سرت حاال عوض می -

 كن بيا ناهار بخوریم.

 

 از جا بلند ميشه و ميگه:

 یه دور دیگه آب بكشمش جلدی اومدم. -

 

 ار ميده:و قبل اینكه دستم به پنكه برسه هشد

اون قد  كنمش.بكش عقب خودم ميام جا به جا می -

 یه جسد وزنشه حاجی!
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_پنجاه_و_سيصد#

 

كشم، به هوای تكميل سرفه دستم رو از پنكه عقب می

 زمان با خنده ميگم:كنم و همسمت داخل حركت می

جنازه یه جور ميگه قد حسو وزنشه انگار چند تا  -

 گيری بهتر نبود دیار؟بلند كرده! واحد اندازه

 

ام بينم كه انگار با شنيدن جملهاز گوشه چشم می

شلنگ توی دستش خشک ميشه و بعد با خشم 

غيرمعمولی خطاب به پرین كه به هوای آب بازی، از 

 چرت گوشه حياط دل كنده و سمتش دویده ميگه:
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 برو بشين سرجات! -

 

ر متوقف ميشم كه سرش رو متعجب توی چهارچوب د

 قورت ميده و ميگه:آروم باال مياره، آب دهنش رو 

 تا سفره رو بچينی تمومه. -

 

 

كنم آروم روی پشت تيزتر از چيزی كه فكرش رو می

زنه و نمكدون رو دستم كه نمكدون رو نشونه گرفته می

 زنم:داره. غر میبرمی

 خواستم نمک بپاچم روی ریحون! هوس كردم!می -

 

 در مياره و ميگه: "خودتی"یی به نشونهادا
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و بزرگت كردم!! خب هر چی برو بچه من تو ر -

هاش! این بچه رو چسبونه به ویارونهخواد میمی

 صحيح و سالم بزا بعد انقده نمک بخور كور شی!

 

 كنم.هام رو جمع میبا شوخی لب

 دستت درد نكنه دیارخان! -

 دلت مياد من كور شم؟!

 

م رو درك كنه و معصومانه، درست تونه شوخی لحننمی

ماسه و با پشيمونی هنش میمثل یه بچه لقمه توی د

 جواب ميده:

 زبونم الل! -
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جون خودت واسه خودته ميگم، اون روز تو تلویزیون 

 كنی...گفت پف میدكتره می

 

دلم نمياد بيشتر از این خودش رو ببازه و عذاب وجدان 

 تكون ميدم.خندم و سرم رو به طرفين بگيره پس می

 ناراحت نشدم بابا!! شوخی كردم! -

 

و حاال انگار از اینكه نتونسته شوخيم رو  ساكت ميشه

درك كنه كمی خودش رو باخته كه روی سفره چشم 

 چرخونه.می

 هام رو نخوردم؟قرص -
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هایی كه جدا كردم و توی یه نعلبكی سریع قرص

 ذارم.ریختم رو كنارش می

 ات اذیت ميشه.معدهبعد ناهار بخور االن  -

 

رم تا ذادستم رو گوشه ظرف خورشت وسط سفره می

مطمئن بشم باد پنكه بيش از حد خنكش نكرده و ادامه 

 ميدم:

ها این سری حتما باید به دكترت بگيم قرص -

 كنه.ات رو اذیت میمعده

 

چند وقته فهميدم وقتی اینطور متفكر، با مكث و آرامش 

یعنی از طعمش خوشش فهمم جوه میو غذاش رو می

چشایيش  تركنه بيشتر و عميقاومده و داره سعی می
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رو به كار بگيره. راضی از نتيجه آشپزی امروزم با ولع 

 مشغول خوردن ميشم كه ميگه:

زیاد دارچين نزن. اصال چوب دارچين بنداز بعد نيم  -

 ساعت برش دار.

 

 ام رو قورت ميدم و جواب ميدم:لقمه

 آخه تو دوست داری. -

 

 كنه.با چشم و ابرو به شكمم اشاره می

بكشه سر این چيزها فكر  تا اون دونه برنجی دم -

 من نباش.
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كنم چه خوبه زنم و با خودم فكر میبا محبت لبخند می

های درنام سایه رفاقت انداخته ها بالكه توی این ماه

 روی سرم...

ميگم من یه ساعت دیگه ميرم آموزشگاه. اما تو  -

كم استراحت كن ست بيا. بمون یهوایسا دم كال

 ت.ها از كت و كول انداختنفرش

 

 سرش رو به نشونه مخالفت تكون ميده.

ها رو همونجور ریختيم اومدیم امروز دیشب فایل -

 یه خروار كار هست.

 

 كنم.اعتراض می
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دیگه از پس چهار تا فایل بر ميام كه! گوش بده  -

 حرفم رو.

 

 نچی ميگه.

 دیوار رو نگاه كنم كه چی!عجبا! بمونم در و  -

 

 زنه.قه میكنم و فكری توی ذهنم جركمی فكر می

 در و دیوار رو نگاه نكن پس، یه كاری واسم بكن. -

دریچه كولر اتاقم هنوز انگار یه چيزیش ميشه. یه چک 

 كن ببين چطوره.

 

 كنه.با تردید كمی نگاهم می
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سفره رو جمع كنيم ترتيبش رو ميدم. منتها  -

! اون اتاق باد خوب ميره مياد، پنجره رو هاچاییمی

 وا كنی بس نيس واست؟

 

 گيرم.گوشه لبم رو گاز می

واسه االن بد نيس...منتها هر چی بگذره هم وضع  -

تر من یه جور ميشه هی گر بگيرم، هم هوا گرم

 ميشه.

 

 انگار كه قانع شده باشه جواب ميده:

ها اذیتت حله...چيز دیگه هم هست بگو. پله -

 كنه؟ تختت رو بيارم پایين؟نمی
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 خندم.متعجب می

است تا اون اتاق كال! بعدش هم وا!! چهار تا پله -

تختم بياد وسط هال كه چی بشه؟! مگه ميشه؟! 

 ها جای منه یا آهنگ پيانو؟دیگه شب

 

 كنه.با مهربونی نگاهم می

دیگه صدا نفسای تو باشه اون صدا پيانو آهنگ  -

 نيس كه...دلنگ دولونگه!

 

 ا حقی

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_پنجاه_و_سيصد#
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كنم و بعد از یه نگاه كلی ده آخر رو هم مرتب میپرون

بندمش كه با بشقاب خوش آب و رنگی كه شایلی می

های برش خورده و منظم ميوه درست كرده از تكه

سر و صداش مواجه ميشم و با خنده بابت حضور بی

 كنم.نگاهش می

 هوا معلقی صدای پات نمياد؟روی  -

 

ی تابستونی هاتر از ميوهیه خنده خوش آب و رنگ

داره و همونطور تحویلم ميده، پرونده رو از روبروم برمی

گرده جواب كه توی قفسه دنبال جای مناسبش می

 ميده:

 تو حواست نبود وگرنه من در هم زدم... -
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 ها كار غالمرضا نبود؟!ببينم! تكميل این

 

كنه. ذاره اشاره میای كه توی كشو میوندهو به پر

 تكون ميدم. سرم رو به نشونه مثبت

گفتم فردا كه ميره سفر خيالش راحت باشه كاری  -

 نداره.

 

 كنه.با سرزنش نگاهم می

 اومدم كمک! گفتی كه من هم میالاقل می -

 

 كش و قوسی به خودم ميدم و ميگم:

 حاال نيست كه تو خودت بيكاری! -
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 محبت جواب ميده:با 

 كنم.برای تو وقت خالی می -

 

ن افتخار و اقبال اما از خواد ذوق كنه از ایدلم می

 است!رسه بس كه خستهخواستن به تونستن نمی

پاچم. چند لحظه به بدون حرف لبخندی به روش می

كنه و وقتی نااميد ميشه انتظار حرفی ازم سكوت می

كنه و د مینفسش رو با حالی شبيه آه كشيدن آزا

 پرسه:می

خوای اینطوری واسش كارهاش رو جبران می -

 كنی؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فهمم و بدون پيچيدن جواب ميدم. رش رو میمنظو

كنه ای كه گم میبيزارم از هر كوچه و پس كوچه

 ها رو...ها رو، آدمها رو، حقيقتجواب

بنده خدا از اون موقع تا االن كفش آهنی پوشيده  -

هزارتا سوال من پيدا كنه، كه یه جواب واسه 

هزارجا از اعتبارش مایه گذاشته، با آشنا و وكيل و 

بير و صد تا آدم رفته و اومده تا من بتونم اون د

 ها رو امضا كنم و غيابی...برگه

 

زنه. شایلی بهم نزدیک بغض رشته كالمم رو گره می

شينه و دستش رو دور ميشه، روی دسته صندليم می

كنم برای ه و من عزمم رو جزم میندازام میشونه

 بستن حرفم.
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با این جور  است كه فكر كنمخالصه خيلی بچگونه -

چيزها كارهایی كه غالمرضا واسم كرده جبران 

 ميشه...اما خب...كار بيشتری فعال ازم برنمياد.

 

 پرسه:كنه و میبا دقت نگاهم می

 پشيمون نيستی از تصميمت؟ -

 

 كدوم تصميمم؟ -

 

 

 نه و سرش رو با ابهام تكون ميده.ككمی فكر می

همشون...مثال این كه قبول كردی باهاش  -

 .این كه موندی...این كه جدا شدی!باشی..
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سرم رو به پشتی صندلی تكيه ميدم و شكمم رو 

 كنم.نوازش می

من با قلبمه كه تعریف ميشم شایلی! اگه از خودم  -

توقع عالمه بودن داشته باشم فقط خودمو نااميد 

ها رو هم با دلم گرفتم. همه اون تصميم كردم.

پشيمون  شایدم هم پررویی باشه، اما از هيچكدوم

 نيستم!

 

 پرسه:با تاكيد می

 حتی آخری؟! -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_پنجاه_و_سيصد#

 

دستم روی شكمم متوقف ميشه و آب دهنم رو قورت 

 ميدم.

هيچوقت آخری چوب دو سر باخته! خيلی ظلمه اگه  -

ازش پشيمون نشم! اما انگار دنيا كم ظالم 

 نيست...

 

ر از احتياط، بين تردید و گيره و انگادستم رو می

 زنه.اطمينان دست و پا می

نورا...این چند وقت خيلی جلوی خودم رو گرفتم  -

كه راجب این قضيه حرف نزنم باهات. یعنی یه 
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جورایی سيامک هم خيلی مانع شد. مدام ميگه باید 

بذاریم از اینجا به بعد رو دیگه فقط خودت و 

 خودت تصميم بگيری...

 

 دازم و از در لودگی درميام.نابرو باال می

خانم شایلی خانم چقدر حرف گوش كن  -

 نومزدشون تشریف دارن! موش نخورتت!

 

هنوز هم بعد از گذشت چندین ماه با اومدن اسم 

هاش سور سيامک و یادآوی نسبتشون، برق چشم

های روی حلقه ظریفش و زنن به برق ردیف نگينمی

كنن با صدای خنده كوتاهش از طراوت برابری می

 صدای جيرینگ جيرینگ النگوهای یه دختربچه!
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گرده به كنه و دوباره برمیاش رو كوتاه میذوق و خنده

 حرف خودش.

 دیوونه انقدر من رو دست ننداز! -

تونم به گوش كن به من! من دیگه بيشتر از این نمی

حرف سيامک گوش بدم چون به نظرم اون هم االن از 

بت به حميد حرف سر لج و عصبانيت و غرض نس

 زنه.می

كنی همين كه این همه وقت هيچ اما نورا! تو فكر نمی

 است؟خبری ازش نيست یه نشونه

 

 خونسرد سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.

ونه است. نشچرا دقيقا به نظر من هم یه نشونه -

خبری خوش خبریه! نشونه این كه این كه بی

 حالش خوبه و برگشته به زندگيش!
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كنه و مالحظه بيشتری چاشنی نگرانی نگاهم میبا 

 كنه.كالمش می

كنم قانع نميشم كه ببين من هر جور فكر می -

همچين آدمی بوده باشه. با عقل جور در 

نمياد...بعيده...اصال محاله! نكنه خدای نكرده 

 اقی...اتف

 

طاقتی كه است یا از بیدونم از هراس ادامه جملهنمی

ز جا بلند ميشم و حرفش رو قطع به زبون ميارمش كه ا

 كنم.می

است آدمی كه توی استانبول اونطور لشكر مسخره -

 پشتش ردیف شد وقتی یه نفر رو...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 كنه:خورم اما شایلی مشكوك تكرار میحرفم رو می

 ی؟!توی استانبول...لشكر چ -

 

برم. بازش كالفه سر تكون ميدم و به پنجره پناه می

ام رو كه ميق و كوتاه بچهكنم و با چند تا نفس عمی

 كنم.كنه به آرامش دعوت میقراری میبی

دونم از نخواستنه كه پيشم نيست من فقط می -

 شایلی...

 

ها مياد كه با آهنگی از درنا از بيرون دفتر صدای بچه

گرفتن...آهنگی كه وقتی منتشر شد اونقدر معركه 

مست و سرخوش بودم از پيدا كردن یه مروارید سياه 

اش همخونی نكردم و حاال حتی هيچوقت با ترانه كه
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ها دونم كی اینطور حفظش كردم كه پا به پای بچهنمی

 صدا لب بزنم:بی

 تو در فتنه از حد به در كردی "

 تو با من ز بد هم بدتر كردی

 ی نگاه تب آلودتز سو

 تر كردیمن تشنه را تشنه

 پس از آرزوها...پس از جستوجوها

 ها كردمهندانی كه ای من چ

 تو را بين خوبان جدا كردم

 صدا را به دل مبتال كردم

 ته كوچه نامت صدا كردم

 خطا كردم هی من خطا كردم

 تو را با شبم آشنا كردم
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 خطا كردم هی من خطا كردم

 آشنا كردمتو را با شبم 

 كشیتو درد مرا از درون می

 كشیتو من را به جنون می

 به حرف تب و تاب و تن تنها

 كشیا رگ ارغنون میمرا ت

 پس از آرزوها پس از جستوجوها

 ها كردمندانی كه ای من چه

 تو را بين خوبان جدا كردم

 صدا را به دل مبتال كردم

 ته كوچه نامت صدا كردم

 كردمخطا كردم هی من خطا 

 تو را با شبم آشنا كردم
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 خطا كردم هی من خطا كردم

 تو را با شبم آشنا كردم.

 

نار جسم طفلم گوشه تنم كز كرده و حاال روح من هم ك

 ریزه...اشک می

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_پنجاه_و_سيصد#

 

های من ها و اشکای ميشه كه همخونی بچهچند دقيقه

گيرم كه تصميم به بستن پنجره می به پایان رسيدن.
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دیار مثل هميشه با یه تک ضربه كوتاه به در وارد اتاق 

ا عكس رفتارش توی خونه كه هر بار ميشه، دقيق

ایسته تا خودم در رو باز اونقدر پشت در اتاقم می

 كنم...

گوشيش توی دستشه و با شوق خطاب به من و 

نشسته،  ایشایلی، كه از دیدن گریه من با غم گوشه

 ميگه:

 حاجی اجرای دیشب نعيما تركوند! -

 

خشكن وقتی حال من رو ها روی زبونش میاما كلمه

بينه. با نگرانی چند قدم سمتم مياد و با غضبی كه می

 پرسه:سعی داره كنترلش كنه رو به شایلی می

 چيشه؟! -
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هاش رو به نشونه چيزی نيست باز و شایلی چشم

 كنه.بسته می

 دل كردیم.كم درد و یه -

 

 كنه.ای بهم اشاره میبا حرص و غصه كودكانه

 كرد!چهار روز و نصفی بود گریه نمی -

 

گيره و هم دوست ندارم كدورت لحنش ام میدههم خن

كنم اوضاع رو ختم به خير ادامه پيدا كنه پس سعی می

 كنم.

 تو باید بری اداره آمار دیار! -
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اش دوباره نگاه طلبكارانهزنه و با ناراحتی بهم زل می

 پرسه:دوزه و میرو به شایلی می

 زدید؟!حرف چی می -

 

یمت و یه اخم شيرین شایلی از جا بلند ميشه و با مال

 زنه.روی شونه دیار می

سقف شما بشه دیارخان این خانوم قبل اینكه هم -

دختر عموی من بودا! من بيشتر از تو حواسم بهش 

 نباشه كمتر هم نيست.

 

ای از نگرانی نگاه دیار كم نميشه اما حاال با گارد ذره

 كمتری جواب ميده:
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ه، نقل این نيست...منتها این دختر بنده غم -

 كنه.ترمزش رو نكشی بيفته توی جاده ول نمی

 

 خنده و ميگه:زنم و شایلی میبا اعتراض صداش می

 خيلی خوب! -

من رو ببين هنوز وایسادم اینجا بدجورم دیرم شده. 

 واسه یه كار دیگه اومده بودم. اصال

 

 پرسه:كنه و میبعد رو به من می

 نورا من دارم ميرم خيابون بهار... -

 

من از شنيدن اسم این خيابون كه پر از  طفل قرتی

های سيسمونی فروشيه هم به تب و فروشگاه و مغازه
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افته. از جنب و جوشش لبخندی روی لبم تاب می

 شينه و ميگم:می

خوب!! ببين آدرس یه مغازه رو بهت بدم ميشه چه  -

هاش عكس بدی بهم؟ امروز دیگه بری از روروئک

جنبم باز تموم فكر كنم جنس جدید آورده، دیر ب

 ميشه.

 

 كنه:شایلی چپ چپ نگاهم می

خوای جنسيتش رو رو كنی خواستم بگم تو نمیمی -

ای چيزی بگيره دور خودش آدم خواست یه وسيله

 نچرخه؟

 

 صدا با دیار جواب ميدم:مان و همزهم
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 دونيم!نمی -

 

 كنه.شایلی گيج نگاهمون می

 چی؟ -

 

 توضيح ميدم:

 اره.گفتيم فعال ندونيم هيجان د -

 

هاش هاش رو توی جيبایسته و دستدیار كنارم می

 بره.فرو می

واس لباس و قنداقشم توفيری نداره...نيم وجب  -

یا صورتی بچه رو از االن از كف زمين تا سقف آبی 

 بچينيم؟ بيخيال آبجی.
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كنه و من با تكون شایلی با دهان باز به من نگاه می

 كنم.دادن سرم حرف دیار رو تایيد می

 ای ميگه:ندازه و با لحن شيرین و بامزهابرو باال می

 عجب دل گنده شدی نورا! -

 

 و دل من از درد كشيدن قد كشيده...

تونه سوال یبه قول خودش دلم جوری بزرگ شده كه م

جوابم رو توی خودش حل كنه و حتی ازش نپرسه بی

این نگاه خاص و آميزه از نگرانی و محبت به من و دیار 

 آخر رفتنش بابت چيه... تا لحظه

شاید یک دقيقه هم از رفتن شایلی نگذشته كه در دفتر 

با صدای مهيبی باز ميشه و من و دیار رو از جا 
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ذارم و به فریده، یكی می پرونه. دستم رو روی قلبممی

از هنرجوهای دیار كه خودش رو داخل پرت كرده نگاه 

از  اش با روسریكنم. صورت تپل قاب گرفته شدهمی

گریه پف كرده و با اشک و ترس پوشونده شده. دیار 

مقدمه بهم ریخته كه جوری از این صدا و حضور بی

ای كه مشغول برای قایم كردن لرزش دستش برگه

ندازه و نامحسوس نفس ش بود رو روی ميز میبررسي

 كشه:عميقی می

 سر آوردی دختر؟! -

 

رو بپرسه. خواد حالم دونم میكنه و میو به من نگاه می

اما قبل از اینكه كالمی منعقد شه با جمله فریده در 

 لحظه رنگ صورتش رو به سرخی ميره.
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بره بابام اومده داره مياد باال...منو سر می -

 شه حرف نزنيد باهاش؟!آقا...مي

 

های دیار...دستم رو آروم پشت ترسم از حال چشممی

 های آروم بهكنم با ضربهذارم و سعی میدیار می

كنم، دختری آرامش دعوتش كنم و به فریده نگاه می

كه شاید به خاطر شخصيت خجالتيش چندان بين بقيه 

به چشم نياد، اما تفاوت پوششش با اكثریت باعث 

تر به خاطر بسپارمش و سریع حالجی كنم حتشده را

 كه تازه وارد هجده سال شده.

 چی شده فریده؟ -

 

 كشه.می كنه و بينيش رو باالبه من نگاه می

 دونن.استاد می -
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كنه. حاال من هم و دوباره ملتسمانه به دیار نگاه می

زنم و دیار با جدیت رو به منتظر جواب به دیار زل می

 فریده ميگه:

همه شل كن سفت كن كه تكليفت با بعد این -

خوای و منم خودت مشخص شد و حاليت شد نمی

 گفتم آقات بياد حرف بزنم باهاش جا بزنی؟! 

ر جفنگی رو هم نچرخون توی دهنت! مگه شهر هرته ه

 سرت رو...

 

كشه و زیر لب با كالفگی دستی به صورتش می

 :كنه. بعد در رو نشون ميده و ميگهاستغفار می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یه بار حرف زدن ماليات نداره دختر! برو بيرون یه  -

آب بزن صورتت نيم ساعت دیگه حرف منم تموم 

 شده با آقات.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _بزین#

 هفت_و_پنجاه_و_سيصد#

 

كنه كه دیار فریده مردد سر جاش این پا و اون پا می

 تكرار ميكنه:

 د برو بيرون!! -
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تا لحظه آخری كه بيرون زنه اما فریده دیگه حرفی نمی

بنده صدای نفس نفس ميره و در رو پشت سرش می

 های بعد هق هقش آزارم ميده!زدن

 پرسم:با رفتنش می

 ه؟!چه خبر -

 

هایی كه جلوی فریده باال و محكم نگه دیار حاال شونه

ندازه و با شک و استيصال به ميز تكيه داشته بود رو می

 ميده.

هرش بدن. خودش نه خوان شولپ كلوم اینكه می -

خواد. داره خودش زبون داره نه جرات كه بگه نمی

 شكافه شده كعنهو كالف گوریده.رو از داخل می
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كشه و با صدای ار پشت گردنش میدستش رو چند ب

 كنه:آرومی اعتراف می

د بگو من چرا جو گرفتتم! من زبون دارم بشينم  -

 ها راه بندازم؟!گفتگوی تمدن

 

 كنم.زنم و بطری آبی براش باز میمیلبخند 

ندازی. تو پاش بيفته خيلی هم خوب گفتگو راه می -

جو هم نگرفتت، اون لحظه واقعا فهميدی كه 

منتها االن انقده بهش فكر كردی واست  تونی.می

گنده شده. همون كه هميشه به من ميگی رو به 

 خودت ميگم.

 

گاه هاش نزنم تا توی چشمدشتم رو زیر چونش می

 كنم.
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 ببين منو! زیادی فكر نكن! باشه؟ -

 

های پاچم كم كم به لبو لبخندی كه به روش می

طف و تونم با لشينه و چند لحظه بعد میخودش هم می

افتخار تماشاش كنم كه چطور روبروی پدر فریده 

نشسته و مشغول صحبته. روبروی مردی كه هرچند 

چند دقيقه كامال سنتيه اما برعكس همون معرفی كوتاه 

پيش دخترش یه مرد آروم و منطقی به نظر مياد. 

كشه و دستش رو با متانت توی موهای جوگندميش می

 محجوب توی جواب دیار ميگه:

 جناب مشایخ، قضيه اصال هنوز به هيچ جا واال -

نرسيده! ما گفتيم فعال یه جلسه آشنایی باشه این 

لمه پسر و دختر ببينن هم رو. این فریده ما هم یه ك
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حرف نزد ببينيم طعم دهنش چيه. من االن دارم از 

 شنوم.شماها می

 

برخورد آرومش باعث ميشه نفس راحتی بكشم و 

 بپرسم:

 ن خواستگاری كنسله.پس فعال دیگه ای -

 

 كنه و با طمانينه جواب ميده:پدر فریده به ما نگاهی می

ها یه فرصت خوام اینحقيقت مطلب اینكه من می -

ترید خوب داشته باشن. دیگه شما جوونآشنایی 

ها هر دونيد توی این جامعه چه خبره. جوونمی

 چی زودتر برن سر زندگيشون به نفع خودشونه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 كنه.وتاهی به شكمم میمحجوب اشاره ك

تونيد خودتون رو شماها هم پدر و مادرید می -

 بذارید به جای من.

 

كنه می نگاه من و دیار به همون سرعتی كه بهم تالقی

كشم و از هم دور ميشه. من شالم رو روی شكمم می

ای دیار سر جاش جابجا ميشه و بعد از تک سرفه

 ميگه:

 آقای... -

 

موش كرده. پدر فریده زیر و مشخصه فاميليش رو فرا

 لب ميگه:

 حسينيان هستم. -
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كنه و مشخصه متوجه هاش رو جمع میدیار چشم

 صداش نشده پس ادامه ميده:

ی فریده...دختر شما هنوز جوون آقای بابا -

 نيستا...نوجوونه! هنوز خيلی راه داره!

جسارتا من یه مثال بزنم...شما اگه پولدار عالم هم 

فروشی ده جفت مغازه كفش باشی، ممكنه برید یه

ات رو پر كنی. حاال یه كفش بخری تا دو سال دیگه

بچه چهار پنج ساله اگه داشته باشی كه همچين كاری 

دونيد اون بچه توی سن كنی واسش، چون مینمی

تغييره تا دو سال تامين نميشه...تهش شش ماه اون 

زنن ها به دردش بخورن...بعد كوچيک ميشن میكفش

 ش رو در ميارن!پير پا
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حاال چطور ميشه واسه یه طفلی كه ذهنش و دنياش هر 

ترین روز داره عوض ميشه و هنوز كلی راه داره بزرگ

 ندگيش رو بگيری؟تصميم ز

این دیگه یه جفت كفش نيس كه پاش رو زخم كنه، 

اگه خدای ناكرده یه جاش بد در بياد یه راست تيشه 

 اش!زنه به ریشهمی

 

زنم و سمت برش زده سر چنگال مییه تيكه هلوی 

 كنه.گيرم كه امتناع میدیار می

 خورم.نمی -

 

 برم.با اصرار بيشتری چنگال رو سمت دهنش می

 ت خشک شد بخور!گلو -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 بشقاب رو سمتم هول ميده.

 تو واجبه واست. -

 

 زنم.نق می

االن بيشتر واجبه واسم اینو بگيری! دستم شكست  -

 روی هوا!

 

كنه و باالخره و دهنش رو باز می ندازهنگاهی بهم می

 چنگال خالی ميشه.

كنم زنم و تماشاش میام میبا ذوق دستم رو زیر چونه

 پره.گلوش میكه انگار ميوه توی 

 با اون چشات اونجور نگام نكن! چته! -
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 بدون تغيير حالت جواب ميدم:

های انقده قشنگ حرف زدی تهش عين سریال -

وم شدن! دیدی صدا و سيما به خير و خوشی تم

 تونی؟! دیدی بلدی؟! دیدی چقده خوبی؟!می

 

بينم اما هاش نبات شوق رو میته استكان چای چشم

 باور نداره. هنوز انگار خودش رو

 نه بابا...تپق زدم. -

 

 دستم رو توی هوا تكون ميدم:

هات خوب بود آدم این كنی! انقده حرففكر می -

 فهميد.چيزها رو نمی
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 جواب ميده:خنده و كوتاه می

ها هم واس من نبود كه...این دكتر د آخه حرف -

هاش همه جا روانشناس خوشتيپه هستا كليپ

های اون شنيدم. خيلی پخشه...هالكویی! از حرف

 كنه!خفن نطق می

 

ای كه توی دهنم گذاشتم تلخه...جوری كه تكه ميوه

برای خالصی از طعمش نصف بطری آبم رو تا جایی كه 

كشم. اما هنوز كامم تلخه وقتی سر مینفس كم بيارم 

 كنم:نفس زمزمه میبی

 هاست!نطق كردن كل هنر روانشناس -
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 حقیا 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_پنجاه_و_سيصد#

 

 

با ترمز نه چندان محتاطانه راننده تاكسی، از خوابی كه 

بينم كه به پرم و دست دیار رو میهنوز عميق نشده می

، جلوم دراز شده. نگاه شاكيش رو از هوای محافظت

 پرسه:گيره و با نگرانی ازم میراننده می

 رسيدیم، ترسيدی؟ -
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گيرم و سرم رو به نشونه منفی تپش قلبم رو نادیده می

تكون ميدم. از ماشين پياده ميشه و سریع دورش 

زنه تا در سمتی كه نشستم رو باز كنه. به روش می

 زنم.لبخند می

 ه! نياز نيست.دستت درد نكن -

 

گيره توجه به تعارفم دستم رو میو دیار طبق معمول بی

های كش . به سایهكنه تا پياده شمو كمكم می

 خندم.كنم و میاومدمون توی طول كوچه نگاه می

 شبيه بابا لنگ دراز شدیم! -

 

كنه به پشت سر و جایی كه خورشيد كم كم غروب می

يشم و شكوهی هاش مندازه. محو رنگ چشمنگاهی می
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كه از چند ساعت پيش توی دفتر، و روبروی پدر فریده 

 د...تر شانگار ثانيه به ثانيه پررنگ

چرخونه نگاهم رو سرش رو كه دوباره سمتم می

 زمان با كشيدن دستم ميگه:شنوم كه همدزدم و میمی

 آفتاب چه نارنجی خفنی شده...ببين! -

 

كنم و لبخند های جمع شده به آفتاب نگاه میبا چشم

 زنم.می

تونی انقد بزرگ و واضحه انگار دست دراز كنی می -

 بگيریش!

 

 ميده:با مكث جواب 
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اما فقط ميشه نيگاش كرد عشق كرد از  -

 قشنگيش...

 بسه دیگه چيشات آلبالو گيالس ميشه نگاش نكن.

 

گيرم اما هام رو از خورشيد میكنم و چشماطاعت می

كه تا چند لحظه نورش تاثيری روی دیدم گذاشته 

 تونم واضح همه جا رو ببينم.طوالنی نمی

ها دیار این شبهام دوباره ملعبه آهنگی شدن كه لب

 پرسم:كنه و بعد میمدام تكرار می

 اش رو كامل كردی؟باالخره ترانه -
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نوا با من هامون زل زده، همهمونطور كه به زمين و قدم

زمه كنه و بعد كم كم زمچند لحظه همراهيم می

 پيچه...اش توی كوچه میترانه

 خندی تا دنيا رنگی تازه شودمی"

 ازه شوداندبا لبخندت شادی بی

 خندی تا خوش بنشينی در باور منمی

 "خندد همراه تو اشک آخر منمی

 

های بهم گره خوردمون رو تاب مسخ و سرخوش دست

ميدم كه انتهای كوچه و از بين چهارچوب در باز خونه 

ای كه قراره تبدیل به آپارتمان بشه نگاه دهتخریب ش

 كنه. دیار همیه جفت چشم سبز سر جا ميخكوبم می

 پرسه:ایسته و میبه تبعيت از من می
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 چی شد؟! -

 

زنم تا وضوح نگاهم برگرده و چون چند بار پلک می

حاال چيزی جز خرابه از بين چهارچوب در به چشمم 

 نمياد بریده بریده جواب ميدم:

این...این نور آفتاب...آفتاب چشممو  هيچی! -

 زده...یه لحظه...هيچی ولش كن بریم.

 

كنم و دیار رو دنبال جلوتر حركت می و این بار منم كه

 كشونم.خودم می

 دویی بچه! چيته!!نور رسما داری می -
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اونقدر توی جدل با خودم برای دوباره نگاه نكردن به 

اب رو ترین جوخونه خرابه درگيرم كه دم دستی

 تحویلش ميدم.

خوام برسيم یه چيزی بخورم گشنمه دیار! می -

 سریع...

 

اینكه به خودم هم مجال فكر بيشتری و حتی قبل از 

بدم كليدی كه از جيبم بيرون كشيدم رو توی قفل 

 كنم.چرخونم و خودم رو توی حياط پرت میمی

دیار پر از سوال و كنجكاوی بهم زل زده و در رو پشت 

كنم و بنده. به چهار گوشه حياط نگاه میسرمون می

م و به های عميق آرامشم رو برگردونسعی دارم با نفس

ترین چهارگوشه جهان برای خودم بقبولونم این امن

 منه...
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اما نفس عميق دوم به سوم نرسيده حال بارداری قوت 

هایی كه با ميده به حس بویایيم و بوی زننده خزه

شدن با شدت توی حوض خشک وسط حياط عجين 

گيره و پرتم ام رو میپيچه و انگار یقهمشامم می

كاره و حاال من نورای ون نيمهكنه توی یه ساختممی

 ام...هفت ساله

 دیار؟!! -

 

 كنه.با كالفگی نگاهم می

 خو یه چيزیت هست دیگه! بگو!! -

 

 گيره.دستم رو جلوی دهنم می
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یهو...یهو این بوی كهنگی حوض زد توی دماغم  -

 المو بهم ریخت...كی تميزش كنيم؟ح

 

 گيره.نگاهش به آنی رنگ ندامت و دلسوزی می

خواستم بشورمش! نگو دستم در می من امروز -

رفت تاید اضافی ریختم روی فرش تا كامل آب 

 هاش بره طول كشيد...بكشم كف

 كنم.تو برو تو من سه سوته حلش می

 

 با عذاب وجدان جواب ميدم:

 ای باشه واسه فردا...خستهنه بيخيال! تو هم  -

 

 نچی ميگه و من رو سمت ساختمون هول ميده.
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زون بمونی؟! بدو برو تا شام رو تو تا فردا نامي -

 بذاری اومدم.

 

اش و بدون معطلی مشغول دراوردن پيراهن مردونه

 ميشه و اون رو به دستم ميده.

 اینو ببر خيس نشه. -

 

ه جای گيرم و حاال عطر امنيت بپيراهن رو ازش می

 ترس توی سرم جولون ميده...

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_پنجاه_و_سيصد#
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گيرم و نفس نفس زنون از جا دستم رو روی زانوم می

های باغبونی رو از دستم در بلند ميشم و دستكش

تونم هنوز هم ام اما میميارم. با اینكه توی حياط پشتی

ه به موقع از صدای آب رو بشنوم و خيالم راحت بش

های سفالی كه چند وقته دوباره مرتب كردن گلدون

گ گل و خاك به خودشون دیدن فارغ شدم. توان رن

بينم پس بلند كردن یا جابجایيشون رو توی خودم نمی

وارد آشپزخونه ميشم و جالبه كه حاال حس بویایيم سر 

های سرخ شده كه دور تا ناسازگاری نداره و عطر كتلت

های تازه كه مسی چيدم و گوجه گيالسیدور سينی 

ه و دیدن ظرف سبزی وسطشون گذاشتم برام لذتبخش

 كنه.خوردن عميقا اشتهام رو تحریک می
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پارچ رو از یخچال بيرون ميارم، نعناع و قالب یخی 

ندازم و مشغول هم زدن ميشم. صدای توش می

برخورد قاشق به بدنه پارچ، خنكی كه به دستم 

و بوی زندگی شبيه آب روی آتيشه اما شينه و رنگ می

 زنه...خاكستر سوسو میته وجودم هنوز یه شعله زیر 

 

 ای رو در روی منبنشين لحظه"

 بزن چایم را با عطرت هم

 بنشين تا شود نقش فال ما

 "فردا شدن نقش هم

 

صدام جوری فالش و بدآهنگ ميشه كه هر دو بلند 

گيره و ور میمون شخندیم و پرین از صدای خندهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مشغول جست و خيز توی حياط ميشه. استكان خالی 

ذارم و با دستم رو كنار سفره نيمه جمع شده میچای 

 زنم.خودم رو باد می

ام بگو تنت وای دیار اینجور وقتا بكوب پس كله -

گيری هوس چایی دونی گر میخاره وقتی میمی

 كنی.می

 

ه و بعد انگار كنام نگاه میبا تفریح و خنده به قيافه

اطراف سوزه كه برای پيدا كردن چيزی به دلش می

كنه و چند لحظه بعد باالخره روكش پشتی نگاه می

 كنه.دیواری رو برای باد زدنم انتخاب می

 هات گل افتادن.خوبه كه! لپ -

 

 كنم.هام رو درشت میچشم
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 خوبه؟!! -

 

ذاره هام میاش رو دو طرف لپانگشت شست و اشاره

 ميده.و فشار 

 قشنگ فشنگ شدی! -

 

بار با دقت بيشتری لبخندش كمی كمرنگ ميشه و این 

 ذاره.ام میپشت دستش رو روی گونه

 الو گرفتی جدی! -

 

خوام كنه. میو بعد ليوانی از دوغ تگری برام پر می

ليوان رو سر بكشم كه انگار بين راه پشيمون ميشه و 

 گيره.جلوم رو می
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نک شی روی چایی همينجور خنكيه بگير دستت خ -

 كنی.دوغ نخور آب روغن قاطی می

 

ذارم كه دوباره كشم و ليوان رو روی شكمم میمیآهی 

 هشدار ميده:

 چاد!نذارش روی بچه! می -

 

كنم و سرم رو به دیوار تكيه ميدم، دستم رو دراز می 

 زنم:نق می

پس كمكم كن پاشم برم تو كولر رو بزنيم. من  -

 پزم!دارم می
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گيره. با ر لب ميگه و بلند ميشه و دستم رو مییا علی زی

 پرسه:ذاره و میدنم دستش رو روی كمرم میبلند ش

 كمرت اینا درد نداره؟! -

 

قبل اینكه جوابش رو بدم نگاهم سمت پرین كشيده 

 كوبم.ميشه و روی پام می

 كنه!ها رو پاره میوای دیار االن پالستيک آشغال -

 

كنه و با دیدن نگاه میدیار به سمتی كه اشاره كردم 

شه حياط افتاده با غر پرین كه به جون كيسه آشغال گو

 غر از ایوون پایين ميره.

 گيرتت خر ميشی!د آخه بچه تو چرا یه وقتا می -
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كشه دیار اما با پرین با نزدیک شدن دیار عقب می

 كنه و همزمان خطاب به من ميگه:بدبينی نگاهش می

باره! االن این میهای تخس بازی امشب از چشم -

مورد عنایت نبرم این كيسه رو بيرون باز مياد 

 قرارش ميده.

 

از نگاه پر از خط و نشونی كه بين پرین و دیار رد و 

صدا به پرین اشاره گيره و بیام میبدل ميشه خنده

كنم سمتم بياد. دیار كيسه به دست در حياط رو باز می

 كنه:كنه و قبل از بيرون رفتن تاكيد میمی

 چيزی جمع نكن خودم ميام االن. باشه؟ -

 

باال ميارم تا جوابش رو بدم كه دوباره سرم رو 

بينمش كه با كاله سبز رنگش از جلوی در رد ميشه. می
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پاهام از ترس خالی ميشن و دستم رو به ستون ایوون 

 گيرم.می

 دیار كی االن رد شد؟ -

 

 كنه.گيج نگاهم می

 كی از كجا رد شد؟؟ -

 

 و نگرانی جواب ميدم:با حرص 

 بابلی اومده! -

 

خواستم از چند خبری كه انگار نمیو خودم جوری از 

خورم كه ساعت پيش تا به حال باورش كنم جا می

 ام حبس ميشه.نفس توی سينه
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دیار گنگ و نگران سرش رو از در بيرون ميبره و توی 

 چرخونه.كوچه می

 كسی نيست نور! چی دیدی؟ -

 

زنم و چشمم رو ه در انكاره میترین در كبه نزدیک

 مالم.می

 ده به مغزم! هيچی...برو زود بيا فقط.دیگه گرمی ز -

 

با شک و تردید به من و بعد به سر تا ته كوچه نگاه 

زنه. انگار كه كنه و بدون حرف از حياط بيرون میمی

 جدا بخواد دنبال كسی بگرده.

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شصت_و_سيصد#

 

ميره و خونه خالی ميشه و من پر ميشم از ترس و دیار 

زنه حميد واقعا رفته كوبه و فریاد میوحشت. قلبم می

كه بابلی برگشته! نفسم تنگ ميشه و وقتی به برگشتن 

رسم. كنم هم به مرز خفگی میداخل خونه حتی فكر می

ها پایين ميرم و چون حتی باد پس سالنه سالنه از پله

كنه م به خنک شدنم كمكی نمیشبونه تابستونی ه

برم. آبی كه روی لنگ آب میدست به باز كردن ش

پاهام سرازیر ميشه اونقدر در لحظه بهم آرامش ميده 

كه با خجستگی ادامه شعر دیار رو به یاد ميارم و 

 كنم:زمزمه می

 خوابم تا رویای لبخند تو رامی"
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 "رویای شيرین چای و قند تو را

 

یزی ميده. از شدت لذت حس ام انگار قر ربچه

چكه و ه چشمم میخوشحاليش اشكی از گوش

 كنم.نوازشش می

ام!! هميشه همينجوری قر دادن بلد آفرین بچه -

باش! دنيا خيلی خل و چله...با سازش نرقصی 

 كنه برات!قاطی می

 

كنم. دیار شنوم و سریع بازش میصدای در رو می

حين وارد شدن كنه و همچنان ناامن به اطراف نگاه می

 به خونه ميگه:

 كسی رو ندیدم. -
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 كنم لبخندی برای خاطرجمعی بهش بپاچم.ی میسع

 گفتم كه خودم خياالتی شدم. -

 

 پرسه:كنه و میبه سر تا پام نگاه می

 چرا پایينی؟ -

 

 كنم.به شلنگ توی دستم اشاره می

است. گفتم حاال كه حوض هوای داخل واسم خفه -

 پر كنمش. رو شستی خوشگل كردی خودم

 

 پرسه:میكنه و ذوق صدام بهش سرایت می

 ها راست و ریست شدن؟گلدون -
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 سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم.

ها رو تا بری بياریشون اینم پر شده. بعد گلدون -

 چينيم دورش.می

 

های بلند شروع به كشه و با قدمای مینفس آسوده

 كنه.حركت می

 جلدی ميام. -

 

چرخم كه م و با لبخند دور خودم میزنبه رفتنش زل می

خوره. انگار قدرت نگاهم دوباره به در حياط گره می

عقب كشيدن و پاره كردن رشته نگاهم رو ندارم و 

 واجبه تا نزدیک برم و با آرامش بازش كنم...
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ذارم...چقدر رد روی آروم دستم رو روی قفل در می

 ام كمرنگ شده!انگشت حلقه

 كنم:و زمرمه می گيرملبم رو پاز می

 اومده... تو رفتی كه بابلی -

 باید بدون تو زندگی كردن رو یاد بگيرم...

 

در با صدای تق كوتاهی باز ميشه و انگار صد تن وزن 

داره اما از پسش برميام...چشمم روی آسفالت كف 

كوچه تحصن كرده و جرات باال اومدن و نگاه كردن به 

كنم...من میاون خرابه رو نداره...اما مجبورش 

 محكومم به محكم بودن!

شينه! یه جفت چشم سبز شب تابستونی به ایاز می

كنن خندن و عين همون روزها اشاره میبهم می

های كثيف و سمتش برم.گرمی و زبری پوست دست
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هام كنن...صدای گریهحریصی پوستم رو مور مور می

توی سرم شبيه ناقوس مرگه و تصویر پای زخمی نيال 

 ام خود جهنمه!!های پارهاسو لب

كنه بهش نزدیک شم...در رو هنوز اشاره میبابلی 

دارم. تنم مثل بندم و عقب عقب قدم برمیمحكم می

لرزه و تک تک عضالتم منقبض شده. فكم بيد می

جوری قفل شده كه حتی توان صدا كردن دیار رو هم 

و مونه و تعادلم رندارم و باالخره شلنگی كه زیر پام می

 ...ای ميشه برای سقوطدزده بهانهمی

خورم و مهر و موم فكم با جيغی روی كمرم زمين می

 كشم شكسته ميشه! كه از درد می

كنه اما من قراری میلوبيای سحرآميزم توی تنم بی

 دیگه نایی ندارم برای نوازش و خوابوندنش...

 خوابم تو مثل هر شب در خواب منیمی"
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 "ن پابند تو راخوابانم این چشمامی

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_شصت_و_سيصد#

 

های ریز كشه و گردهباد از در باز تراس اتاق سرك می

نام و نشون معلق هوا رو توی پرتوی نور خورشيد و بی

رقصونه. پرده توری تازه شسته تابه میكه به داخل می

كننده رو شده هم سفيدتر و تميزتر از هميشه عطر نرم 

 كنه...توی فضا پخش می
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ها پر شدن...مثل ها رسيدن و درختبستونه...ميوهتا

 دیواری كه روبروش وایسادیم...

گيرم و عكس سونوگرافی رو روی قسمتی از دیوار می

 پرسم:می

 اینجا خوبه بچسبونيمش؟ -

 

چينه و در دیار آخرین لباس نيم وجبی رو توی كمد می

ای جير جير لوالی در كمد بنده. با صدكمد رو می

كنه و انگار كه برای خودش صورتش رو جمع می

 كنه:یادآوری می

 باید روغن بزنمش. پولكی بدخواب ميشه. -
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بعد از پشت سر بهم نزدیک ميشه، سرش رو روی 

 ذاره و جای عكس رو با دستم تغيير ميده.م میشونه

 تر ميشه نگاهش كرد.اینجا راحت -

 

م رو كنم و سری دستشه نگاه میبه عكسی كه حاال تو

ای به سرم به سرش تكيه ميدم. با سرش ضربه

 زنه.می

 بوگو! -

 

 كنم.از گوشه چشم نگاهش می

 چی رو؟! -

 

 كنه و جواب ميده:تر از نور آفتاب صبح نگاهم میشفاف
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خورن نوك همون حرفی كه هی از چيشات سر می -

زبونت بعد دوباره ميرن توی چيشات كه اینجور 

 عكس!ی زل بزنی به این كف دست قفل

 

هراسم از سوالی كه بيخ گلوی دلم رو چسبيده رو با آب 

 پرسم:دهنم قورت ميدم و می

 به نظرت شبيه كيه؟! -

 

وقت، گاهی توی عادت كرده به منی كه وقت و بی

كنم به همون خواب و گاهی توی بيداری سفر می

 ایستگاه آخری كه توش جا موندم.

والم زنه و سا پلک زدنش پس میهاش رو بغم چشم

 رو با سوال جواب ميده:
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 خوای بفهمی؟!از این عكس می -

 

 كنم:جرات گرفتم و اصرار می

 حاال یه حدس بزن. -

 

كنه و با یه حس مالكيت عجيب به عكس خيره اخم می

 ميشه و جواب ميده:

 از االن دیگه فقط زل بزن به من كه شبيه من شه. -

 

 زنم.قهقهه می

 جيک بشه؟!هیعنی سيا -

 

 كشه و با حرص ميگه:میلپم رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دلتم بخواد وزه! من به این جاذابی! -

 

از دیشب كه راضيش كردم دوباره ریشش رو بزنه 

برای این كار بهش كمک كردم، انگار چند سال از 

هاش بيشتر سنش كم شده و گنگی و معصوميت چشم

چرخم و بغلش برن. سمتش میاز قبل دل از آدم می

 .كنممی

 بر منكرش لعنت! -

 

كنم و لعنت به و بغضم ميگيره و با ترس نگاهش مییه

 های بارداری این روزها...باال و پایين پریدن هورمون

خواد بشه، فقط سالم دیار! اصال شبيه هر كس می -

 باشه همين!
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 بوسه:با دلداری و محبت سرم رو می

دونه برنجی ما قویه! وروجكی ميشه كه دو سال  -

ا قرض بگيریم ن موقع باید چهارتا پدیگه همي

 بدویم دنبالش.

 

 گيره و ميگم:م میخنده

 واال من بدبخت باید بدوم دنبال جفتتون! -

 تاتون! پرین هم هست!اصال چرا جفتتون...سه

 

 بوسه.با ذوق اما آروم و طوالنی پيشونيم رو می

دوم بهم برسی...هر چی نباشه ماها من آروم می -

 تيميم دیگه نه؟
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 ه.زنغض توی گلوم قل میب

چرخيدم فقط خودم تا چند وقت پيش هر طرف می -

گفتم باید بودم و این نيم وجب بچه...با خودم می

هر جوریه جفتمون رو به دندون بكشم...اما هر جور 

كردم من گرگ نبودم كه دندونی داشته حساب می

 دیدم!باشم...خودم رو ميش هم نمی

یادم آدم بودن رو  اما تو وسط این و گرگ و ميش

 آوردی...

 

 

كشم اما سقوط اشكم دست خودم بينيم رو باال می

 نيست.
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 آره...ما تيميم! -

 

زنه. دستم لبخندش كمرنگ ميشه و آروم جلوم زانو می

بره و هاش میهاشه رو سمت لبكه بين دست

ذاره، نگاهم بوسه. بعد دستم رو روی شكمم میمی

 كنه و ميگه:می

 ها!بمونيد پيش من -

 

ذارم تا وقتی آروم زانو اش میروی شونه دستم رو

ميزنم تا هم قدش بشم تعادلم رو از دست ندم و 

 ذارم.ام رو روی صورتش میدست دیگه

 تو دیار مایی! -
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كنن اما شوق توشون نی هاش از شرم فرار میچشم

 زنه:نی می

 دیار یعنی چی؟ -

 

 كنم:زنم و زمزمه میلبخند می

هات بهش از خستگی خونه! جایی كه)) دیار یعنی  -

 گردی.((برمی

 

 كنه:هاش برق اشک دارن وقتی دوباره تكرار میچشم

 ها!بمونيد برای من -

 

چرخه و توی فریادم از درد گم صداش توی سرم می

ميشه. انگار كسی تبر برداشته و بدون وقفه به كمرم 
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گيره و هيچ ای اروم نمیام توی تنم لحظهكوبه، بچهمی

 و مكان ندارم.دركی از زمان 

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_شصت_و_سيصد#

 

بين هزارتا چهره غریبه با وحشت دنبال بابلی 

گردم...اما چهره دیار ميشه آشناترین می

 كنم:گيرم و التماس میمنظره...دستش رو می

ام رو تو ببر خونه من با ام رو تو ببر دیار!! بچهبچه -

 ...نذاری ببرتش!ميرمبابلی 
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 زنه.نگران و آشفته موهام رو از صورتم كنار می

 ریم...همه با هم می -

 

تونم ترس و درد جوری بهم غلبه كرده كه نمی

تشخيص بگم دارم هذیان ميگم یا واقعيت رو قبول 

 كردم...

نميشه...حميد رفت...بابلی اومده كه منو ببره...من  -

ماها ...شبره...من نميامبمونم بچمو می

 برید...ببرش...توروخدا دیار!

 

ندازه...انگار دیار انگار كسی داره بينمون فاصله می

ای از دستش خالص ميشه تا اینطور مصمم برای ثانيه

 و محكم پيشونيم رو ببوسه و توی گوشم زمزمه كنه:
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 بدون تو نميرم! -

 

تر از دریای سياهی كه انگار دنيا تاریک ميشه...تاریک

خوردم و محو آغوشش تاب می وجوی ماون شب ت

 هاش لب زدم:برق چشم

 تو چطور انقد خواستنی و قشنگی! -

 

 بوسه:هام رو میخنده و آروم لبمی

 تو چطور انقدر زبونت شيرین شده امشب دخترو! -

 

چشم و سرخوش هام میاش رو از روی لبطعم بوسه

 كنم:تكرار می
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بی همچين تركينه واقعا! واقعا مادر پدرت چطور  -

ساختن كه عين شراب اصل شيراز هر چی 

 تر ميشه؟گذره نابمی

 

تر ميشه، سرش رو زیر گلوم فرو لبخندش عميق

 كشه.بره و عميق بو میمی

 حتما اون موقع خيلی عاشق هم بودن! -

 

هام رو هاش روی گردنم چشممسخ گرمای نفس

 بندم.می

 حميد! بچه ما هم خوشگل ميشه؟ -
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ازوهاش فشار ميده كه به سكوت من رو بين بتوی 

كنم. نگاهش تا عمق وجودم رو رج اجبار چشم باز می

 پرسه:زنه و میمی

 االن غير مستقيم پرسيدی چقدر دوستت دارم؟ -

 

ندازم كه تركيب اخم و بدون جواب فقط ابرو باال می

ترین طرح عالم رو لبخند روی صورتش جذاب

 سازه!می

 بينی!ت میهای خودد با چشموقتی به دنيا بيا -

 

 

وقفه گریه سكوتمون رو از هم صدای ریز و بی

كنم و همه جا پاچه...به سختی چشم باز میمی
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سفيده...سياهی و شب و دریا و آسمون با اشكم از 

خوره و هر قطره اشک انگار به گوشه چشمم سر می

 هاشه...گرمی بوسه

كنارم قرار پر سرو صدا رو یه جسم لرزون و بی

 خوره...صدای پرستاری به گوشم میذارن و می

 ایه!!چه دختر صورتی -

 

 یه دختر!

كنه و بهم قدرت ميده تا اشتياقم تمام دردم رو محو می

سر بچرخونم و ببينمش...ببينمش كه چقدر تميز و 

خواستنی الی حوله سفيد پيچيده شده تا خرمن موهای 

 مشكيش بيشتر به چشم بياد...

ا شدت و جدیت بسته هاش كه برنگ چشمنسخ دیدن 

 كنم:شكنم و صداش میبغض می
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هاتو باز كن مامان دختر من! دختر قشنگم! چشم -

 ببينتت!

 

طفلكم دلش نمياد اولين خواسته مادرش رو اجابت 

نكنه و چند لحظه بعد من نفسم و روحم و قلبم اسير 

اون دوتا چشم درشت و سياه براقه كه حاال مطمئنم از 

 های زندگيمن!ک سر فصلتا ابد نقش تک ت ازل

 زنه.پرستار انگار كه با خودش حرف می

خب حاال دخترمون رو ببریم تا مامانش هم بياد  -

 واسش اسم بذاره!

 

 كوتاه اما واضح جواب ميدم:

 ملورین! -
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تونه جلوی است كه نمیانگار این اسم اونقدر غریبه

 پرسه:خودش رو بگيره و می

 یعنی چی؟ -

 

وار هار ستون بدنم وقتی زمزمهكشه توی چدرد تير می

 جواب ميدم:

 یعنی مروارید سياه! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_شصت_و_سيصد#
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 نالم:كنم و میزده به دكتر شافع نگاه میمستاصل و غم

 شير ندارم! -

 

زنه و سرش رو به نشونه منفی دكترشافع لبخندی می

 تكون ميده.

 كم كمه.ی! فقط یهدار -

 

های باز و كوچولوی طفلم كه پی شير ا غصه به لبب

 كنم:كنم و با بغض زمزمه میگرده نگاه میمی

 این كه زور نداره بخواد هی ميک بزنه! -
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بعد با وسواس و نگرانی زایدالوصفی كمی از خودم 

تر تماشاش كنم و با تردید كنم تا راحتدورش می

 پرسم:می

 ضعيفه نه؟؟ خوب نگهش خيلی كوچيک و -

 نداشتم؟! خوب بزرگ نشده!!

 

كنه و دكتر شافع با آرامش پتوی دور بچه رو مرتب می

 گردونه.دوباره به آغوشم برش می

نه! تو نوزاد ندیدی اما همه چيز راجع به این خانم  -

 كوچولو نرماله.

 

با ترس بيشتری نگاهم رو توی صورت گردش 

ندارم مستقيم توی چرخونم و هنوز هم دل می

 سياهش نگاه كنم.های چشم
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 زرد شده! -

 

كشه و با آرامش دكتر شافع دستی روی سرم می

 توضيح ميده:

نشده! اما اگه هم بشه از االن بهت ميگم زردی  -

توی نوزادها خيلی زیاده. نباید خودت رو ببازی، 

 فقط اگه سریع برید بيمارستا...

 

 كنم.لرزه و حرفش رو قطع میتنم می

برمش بيمارستان سوزن بيمارستان؟! زردی بگيره ب -

 و سرم بزنن بهش؟!
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های زن طفلک استيصال از حال و روز من توی چشم

كنه اما لبخند غمگينش رو همچنان حفظ خودنمایی می

 كرده.

نورا عزیزم! هر چی توی این نه ماه خوندی و همه  -

 هایی كه رفتی رو فراموش كردی؟!این مشاوره

 

تسكين  ندازم كه بام رو پایين میشرمگين سر

 ام رو فشار ميده.شونه

هات طبيعيه! فقط سرت رو پایين ننداز...نگرانی -

خوام بگم این بچه درسته دیگه توی بطن تو می

 نيست اما هنوزم كل دنياش تویی!

ترین استرس و حال بدی از تو رو سریع جذب كوچک

 آروم باش!ات هم كه شده كنه پس برای صالح بچهمی
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تونم تر مین شده و حاال راحتام سنگيهای بچهچشم

 نگاهش كنم و با لبخند دردناكی جواب ميدم:

من هنوز نتونستم حتی بهش شير بدم! دیگه چطور  -

 بهم وصليم؟!

 

های پيراهنم رو خوره. دكمهچند ضربه به در اتاق می

بندم و دكتر شافع اجازه ورود ميده. دیار با نگاه می

وارد اتاق ميشه و  زدگی نگرانهجكاو كه در عين ذوقكن

 از كاسه توی دستش بخار غليظی بلند ميشه.

 كاچی آوردم... -

 

هاش رو و در حالی كه بهمون نزدیک ميشه كمی چشم

 كنه تا توی صورتم دقيق شه.ریز می
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 گيری؟!داری آبغوره می -

 

 كشم و با بغض ميگم:بينيم رو باال می

 دیار!ام زرده بچه -

 

 زنه.پلک كوتاه میكنه و چند تا گنگ نگاهمون می

خب منم سياهم افسانه باس نشتی بده چشاش؟!  -

 خوری؟داری غصه رنگبندیش رو می

 

گيره و سرش رو پایين اش میدكتر شافع خنده

اش حال من رو بدتر كنه، غافل ندازه تا مبادا خندهمی

شدت از این كه دیدن لبخند كمرنگ این زن هم از 

 كنه.ینایابی و آرامش حال آدم رو خوب م
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 كنم.چپ چپ به دیار نگاه می

ها كه اون سری توی ميگم زردی داره! از همون -

 گفتن.مستند می

 

مكثش برای یاداوری و پردازش اطالعاتش كمی طول 

كشه اما در نهایت با غم و هراس به دكتر شافع می

 كنه.نگاه می

 ریم دكتر!!پس چرا نشستين؟! جمع كنيد ب -

 

كنه، انگار دیار یار نگاه میدكتر شافع با شماتت به د

 زیر قول و قراری زده باشه و ميگه:

دیارجان! یه روز هم نشده از بيمارستان برگشتيم  -

 همه چيز چک شده! 
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 كم بهم ریخته، تو دیگه چرا؟!نورا االن یه

 

ندازه و بعد آروم دیار آروم رو به مادرش شونه باال می

ب و شينه و مشغول هم زدن كاچی خوش آم میكنار

 رنگ توی كاسه چينی ميشه.

بينی. بيا یكی دو قاشق از این پس داری بد می -

 بخور چشات سو بگيره.

 

 كشم.ندازم و عقب میبينيم رو چين می

 نه ميلم نيست! -

 

 كنه.شاكی نگاهم می

 افتی!بيمارستانم چيزی نخوردی پس می -
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اش گرد ميشه و كاسه رو هام چشمو با دیدن چهره

 كشه.عقب می

 وش بده؟! حالتو بد كرد؟!ب -

 

سوزه از اینكه به زحمت خودش شک كنه و دلم می

 سریع جواب ميدم:

 نه!!!! خيلی هم خوبه! ميگم كه ميل ندارم. -

 

 قاشق پر رو باال مياره و حين فوت كردنش ميگه:

یه قاشق بخوری ميلت مياد! پنج ماهه دارم تمرین  -

كنم واس امروز كه یه چيز خوب به خوردت می

 م!بد
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خندیم كشه و هر دو میام توی خواب خرناسی میبچه

 به كش و قوسی كه به تنش ميده.

خونه، های دیار عطر گالب داره، آفتاب میچای چشم

گيرن، ابرها ها شور میهای روی شاخه درختگنجشک

هام رقصن، این موجود كوچيک بين دستمی

ترین معجزه زندگيمه و كاش زمان توی این بزرگ

 ترین حالت جهانم یخ بزنه!گرم

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_شصت_و_سيصد#
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 پرسم:صدای زنگ آیفون كه بلند ميشه متعجب می

 كسی قرار بود بياد؟! -

 

دكتر شافع برای باز كردن در بيرون ميره و دیار 

 جواب ميده: كشههمونطور كه از پنجره گردن می

خودشون رو  ات اینا با جت شخصیفكر كنم ننه -

 رسوندن!

 

 خندم.كوتاه می

دوساعت طول كشيد راضيش كردم بمونه تا این  -

 چند تا اجرای آخر نعيما هم تموم شه.

ولی بياد فكر كنم بخواد تالفی همه این چند ماه رو در 

 بياره.
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رو  شينه و دستشندازه، دوباره كنارم میپرده رو می

وار توی موهای پرپشت دخترم فرو نوازش

بره...یكی دیگه از كارهایی كه هنوز جرات انجامش می

 بينم...رو توی خودم نمی

 یعنی مثال چيكارا كنه؟ -

 

های توی موهای مشكی به رفت و برگشت دست

 ام خيره ميشم و جواب ميدم:بچه

كرده و كنه باید میتالفی همه كارهایی كه فكر می -

 نكرده دیگه!

 مثال ما رو با خودش ببره...
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ام رو هاش متوقف ميشن و چونهنوازش دستبه آنی 

 چرخونه.گيره و سمت خودش میمی

 كجا ببره؟ كجا برید؟! -

 

 كنم و با من من جواب ميدم:شوكه نگاهش می

 خونه دیگه...خونه مامانم و نعيما! -

 

فریاد شكایت و دلخوری توی تک تک اجزای صورتش 

 زنن.می

ه وقتی خودت خونه داری چرا بری خونه مردم! مگ -

 خونه ندارید!

 

 كنه.زنه و زمزمه میهاش نی نی میغم چشم
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 نرید! -

 

گيره. و بالفاصله از كنارم بلند ميشه و فاصله می

های پر از گل و هدیه زمان شایلی و سيامک با دستهم

م بين تونهمراه دكتر شافع وارد اتاق ميشن و من می

 این هياهو نگاه نگران و متفكر دكتر شافع رو به دیار

 كه حاال گوشه اتاق ایستاده رو ببينم.

تر از پرده اشكی كه برق انداخته دلم نازك شده...نازك

كنم و چكه. بغض میهای سيامک اما نمیبه چشم

كنم. شایلی دست آزادم رو برای بغل كردنشون باز می

ا سعی داره با غلبه به هيجانش با ذوق جلو مياد و شدید

 تن صداش رو كنترل كنه.

 !!! نورا این عروسكه!!!!نورا -
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بوسه و بعد ناباور دستش صورتم رو چند بار پياپی می

 ذاره.رو روی دهنش می

 سيامک نگاهش كن! چطور نخورمش؟!! -

 

نگاه من و سيامک بهمدیگه پر از حرفه...پر از 

ه تاب های مشتركی كهای مشترك! حرفحرف

بيانشون رو نداریم و شایلی توی یه لحظه از شدت 

 كنه.شون میتوی یه جمله خالصهشعف 

گفتم حميد رو دوباره به دنيا اگه پسر بود می -

 آوردی!

 

كشه تير غيب همون چيزیه كه اینطور وحشيانه تير می

ترسم مبادا طوری تار و پودم رو توی قلبم و می

تر از این ترس، محكمام برسه و بشكافه كه به بچه
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ميره و كنم. اتاق توی سكوت تلخی فرو بغلش می

 بنده.هاش رو میشایلی با شرمندگی چشم

گيرم و با چاشنی لبخند با همه دردم دستش رو می

سردی فشارش ميدم. بعد به سيامک نگاه 

كنم...مردی كه تا به حال انقدر سراسر بغض ندیده می

شنوه و . صدام رو میكنمبودمش! با نگاهم صداش می

از هميشه  تربا كمال ميل بهم نزدیک ميشه و محكم

 بوسه.گيره و میسرم رو توی آغوش می

 مادر شدنت مباركت باشه دختر گل! -

 به سالمتی بزرگ شدنش رو ببينی.

 

بغضم باالخره منفجر ميشه و سيامک نفس حبس 

است و زبونم كنه. منتظره حرف بزنم اما دلم خستهمی

 هام هالك اشكن!تر! فقط چشمخسته
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تابيش قبل از اینكه بی ام از صدام بيدار ميشه وبچه

كنه و مشغول آروم اوج بگيره دیار آروم بلندش می

های سيامک نگاهشون كردنش ميشه. از بين دست

زنم یادم بمونه بهش بگم كنم و به خودم نهيب میمی

واب های نوزاد بغل كردنش با بالش و متكا جتمرین

بوسه و توی گوشم زمزمه داده. سيامک سرم رو می

 كنه:می

 تو از پسش برميای! -

 

 پرسم:من هم با صدای آرومی می

از پس چی؟ رفتن اونی كه نمونده و یا اومدن  -

 یادگاریش؟!
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كشه از حرصه. سرم رو باال ميارم نفسی كه می

بينم كه دلخوره از كنم. حاال مردی رو مینگاهش می

رفيقش نه فقط به دختر دایيش...كه به  بی معرفتی

ای كه های یه طرفهها و پيامخودش! دلگيره از تماس

پاسخ موندن. بيشتر از این نگاهم رو تمام این مدت بی

 ام ازم جدا ميشه.تاب نمياره و به هوای بغل كردم بچه

 خب اسم این مورچه كله سياه رو چی گذاشتی؟ -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_شصت_و_يصدس#
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ابيده و حتی ام كه حاال توی آغوش دیار آروم خوبه بچه

صدای شایلی و دیار برای بغل كردنش هم جدل بی

كنم و امون از زنه نگاه میخواب نازش رو بهم نمی

 ها...یكی دیگه از نشدنی

 دیار از حالم خبر داره كه به جام جواب ميده:

 ملورین! -

 

ا سرانگشت آروم روی موهای زنه و بسيامک لبخند می

 كنه.ام رو نوازش میابریشمی بچه

 ای جان! -

 

 زنه.ای به پهلوی دیار میشایلی شاكی به آرنج ضربه

 كم بده بغل من!دیار قول ميدم تمومش نكنم! یه -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

تر دیار با تمام حس مالكيتش حلقه دستش رو تنگ

 كنه.می

بچه هنوز استخوناش خميریه نميشه هی بغل به  -

 بغلش كرد!

 

 سيامک هم سریع ادامه ميده:

 دیار راست ميگه شایلی. -

 

دیار كه از این تایيد حس پيروزی گرفته با جمله بعدی 

ترین شكل ممكن توی برجكش سيامک به بامزه

 خوره.می
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دونی ببر بچه رو حاال دیارخان شما كه این رو می -

 تحویل مادرش بده.

 

و ابرویی برای  تر از هميشه چشمشایلی لوند و بانمک

خنده، سيامک دستش رو دور دیار مياد و ریز می

چينن و های من حسرت میندازه و چشماش میونهش

هام نذاشته از تا وقتی دیار دخترم رو دوباره بين دست

 این منظره جدا نميشن.

گيره و بعد با آه غليظ اما كوتاهی دیار رد نگاهم رو می

حرف شایلی انگار برق ندازه كه با سرش رو پایين می

 سه فاز از بدنش رد ميشه.

 م بریم خونه ما.خب نورا جمع كني -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنم. به اتاقی كه با دیار از تخت به دور و برم نگاه می

چوبی كنار تختم گرفته تا ننویی كه گوشه اتاق نصب 

كرده رو هر روز با ذوق كنار هم چيدیم و كوتاه و مصمم 

 جواب ميدم:

 من نميام! -

 

كنن و سيامک با شایلی متعجب نگاهم می سيامک و

 كنه:تردید تكرار می

 يای پيش ما؟!نم -

 

لبخند كوچيک كنج لب دیار به سادگی و لطافت عطر 

قدم ميشه زیر گلوی دخترمه وقتی این بار خودش پيش

 و توضيح ميده:
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سيامک خان قربون محبتتون اما آخه نور كجا  -

كارید! اصال صبح بياد؟! شماها كه جفتتون هی پی 

تا شب خونه نيستيد. واس هر چهارتاتون سخت 

 .ميشه اینجور

 

كنه و سيامک سكوتی شایلی مردد به سيامک نگاه می

 داره از سر نارضایتی.

 كنه و توضيح ميده:دكتر شافع این بار پا در ميونی می

ها دارن درست ميگن. از وقتی سيامک خان بچه -

دیار توی آموزشگاه كمتر شماها برگشتيد كارهای 

است. من خودم هم شده دیگه بيشتر خونه

 پيششونم.

 

 كنه و ميگه:ک متواضع تشكر میسيام
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گرده، تا چند روز دیگه مادر نورا هم برمی -

كنم خيلی راضی بوده باشه همينجاش هم فكر نمی

 به زحمتی كه این چند ماه افتاد روی دوشتون.

 

 ه:كنه و ميگای میدیار تک سرفه

 زحمت نيست...نوره! -

 

 كنم و بابا قدردانی و محبت چند لحظه به دیار نگاه می

تمام قلبم از سایه خنكی كه ازش روی سرم افتاده 

كنم و با برم. بعد مصمم به سيامک نگاه میلذت می

 احترام ميگم:

 مونيم.ما اینجا می -
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_شصت_و_سيصد#

 

شينه و حين اینكه با یه دست مشغول وبروم میدیار ر

دستمالی از  تكون دادن شيشه شيره با دست دیگه

كشه و اشكی كه روی جعبه دستمال كاغذی بيرون می

 كنه.ام راه افتاده رو پاك میگونه

ات سی دِهَه! حاجی شيرتم دادی بهش دیگه گریه -

 چيه!
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غض كنم و با ببا شرمندگی به صورت دخترم نگاه می

 جواب ميدم:

این چه شير دادنيه كه باز باید بهش شيرخشک  -

 ه!بدیم؟! نتونستم دیگ

 

دیار نچی ميگه و چپ چپ به شایلی كه دورتر ایستاده 

 كنه.و متفكرانه سكوت كرده نگاه می

خانم قشنگ شما بيا دوكلوم با دختر عموت اختالط  -

 كن تفهيم شه سر هر چی اینجور آب نكنه خودشو!

 

 كنم:گالیه اعتراض میبا 
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ام باید شير خشک بخوره این هر چيه دیار؟! بچه -

یا اینكه من اونقد مادر نيستم  پف كنه هر چيه

 سيرش كنم؟!

 

گيرم. چند لحظه و با دلخوری نگاهم رو ازش می

كنه و بعد در حالی كه موهام رو پشت سكوت می

 زنه با مالیمت دستور ميده:گوشم می

 ببين منو! -

 

كنم و با مهربونی و شمرده ه چشم نگاهش میاز گوش

 ميگه:

فسانه یه از خودم و افسانه كم گفتم واست؟ ا -

 چيكه شير ریخته تو حلقوم من؟!
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ها چقد بهت بگم خون و شير و مایعات رو با نسبت آدم

 قر و قاطی نكن؟!

 

آهی ميكشم و معلق بين رضایت و نارضایتی سر تكون 

 كنه:يده و زمزمه میميدم. دستش رو بين موهام سر م

 ها رو!نچكون اشک -

 

گيره و میام ازم فاصله و با بوسه كوتاهی روی شقيقه

 شيشه شير رو باال مياره.

 گمونم خنک شد دیگه خوبه. -

 

دستم رو جلو ميارم تا چند قطره شير بریزه. و بعد از 

مطمئن شدن از دمای شير سرم رو به نشونه مثبت 
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جا انداختن سر پستونک تكون ميدم و با هم مشغول و 

 شيم.توی دهن كوچيک و مشتاق غذای دخترم می

رین و خواستنی بين خواب و بيداری ام اونقدر شيبچه

مون رو تونيم جلوی خندهگرده كه نمیپی شير می

بگيریم. دیار تمام مدت زیر لب مشغول قربون صدقه 

رفتنه و قند و نباتی كه توی دلش آب ميشه از حرارت 

 هاش پيداست...ه چشمچای تاز

كشه و حاال شایلی هم كنجكاوانه خودش رو جلو می

ین ضيافت شوق ميشه كه غم شاید اون هم شریک ا

 آخرین مهمونش هم نباشه!

با آروم گرفتن دخترم و روی روال افتادن شير 

 كشه و ميگه:خوردنش دیار آروم خودش رو عقب می

 م...كاری باری بود صدام كن من ميرم ناهار بذار -
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 گيره.شایلی مچ دیار رو می

ناهار چی بذاری؟! به سيامک گفتم بره وسيله  -

 خوام درست كنم.خودم می بگيره

 

 كنه.دیار با جدیت اخم می

خوای درست كنی حله اما اونكه نومزدتو خودت می -

ایه؟! خجالت فرستادی پی خرید چه صيغه

 كشی تو!نمی

 

 زنه.میشایلی با دلجویی لبخند 

دیارجان ما كه نيومده بودیم مهمونی! اومدیم نورا  -

 رو ببریم حاال كه نمياد الاقل...
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ای از گره اخمش باز كنه حرف ر بدون اینكه ذرهدیا

 كنه.شایلی رو قطع می

 توضيح و تفسير نخواستم! -

 خوای اینجا هست.زنگش بزن بگو برگرده هر چی می 

 

تر به گوشی ر مصممكنه كه دیاشایلی مردد نگاهش می

 ندازه.كنه و ابرو باال میشایلی اشاره می

 برگرده.همين االن بگو هر جا رسيده بپيچه  -

 

توجهم به دستش جلب ميشه و شاید حتی خودش هم 

فهمم و متوجه لرزش خفيف بدنش نباشه. من اما می

 كنم.قبل از اینكه از اتاق بيرون بره صداش می

 دیار وایسا! -
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 كنم.گرده. با سر به كيفم اشاره میسمتم برمیسریع 

ترسم تكون بخورم بيدار شه. ميشه كيفم رو می -

 بياری؟

 

رو بدون معطلی برام مياره و كمی نگران كيف 

 پرسه:می

 خوای به خودم بگو.چی می -

 

 گيره.ام میخنده

پس االن دارم به كی ميگم؟! اون زیپ  -

 ترش رو باز كن لطفا.كوچيک
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 كنه و منتظر ادامه حرفمه كه ميگم:باز میزیپ رو 

هات رو بردار. اون كپسوله و سفيده رو حاال قرص -

 باید بخوری.

 

 كنه و آروم ميگه:ت و جا خورده نگاهم میما

 تو فكر خودت باش دخی! -

 

 ندازم.ام رو كمی باال میشونه

قول دادم حواسم بهت باشه...بخورشون خيالم  -

 راحت شه.

 

ندازه كنه، بعد سر پایين مینگاهم می با قدردانی خيره

زنه. دوباره نگاهش رو ها زل میو چند ثانيه به قرص
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هاش تماما محبته وقتی دستی ین بار چشمباال مياره و ا

 ها بيرون ميره...كشه و همراه قرصبه سرم می

 

آسوده نفسی ميكشم و آروم دخترم رو تاب ميدم كه 

و سرم رو باال  كنمسنگينی نگاه شایلی رو حس می

 ميارم...

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_شصت_و_سيصد#
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بهش رو ندارم پس كنم تاب نگاه كردن حس می

 كنم و ميگم:توجهم رو معطوف صورت دخترم می

 خوای بگی؟چيزی می -

 

با مكث بهم نزدیک ميشه و با دلجویی دستی توی 

 كشه.موهام می

انقدر از اونهمه شباهت خوام. یه لحظه معذرت می -

مالحظه هر چی به ذهنم اومد رو شوكه شدم كه بی

 !گفتم. فكر كنم ميترا در من حلول كرد

 

گيرم تا زودتر از حرف شوخی جمله آخرش رو می

 خندم و ميگم:اولش بگذریم. می
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انقدر بهش خندیدیم پشت سرش حرف زدیم كال  -

 موندیم توی حسرتش!

 انقدر كمرنگ شد؟كجاست واقعا؟! چرا یهو 

 

 كنه و جواب ميده:كمی فكر می

بار آخر كه ازش خبر داشتم رفته بود سفر...فكر  -

 كنم هند.

 

 رو با لودگی به طرفين تكون ميدم. خودم

داد! رفته زلم زیمبوهاش رو آپدیت كنه ای داد بی -

هامون رو حاضر كنيم وگرنه برگرده! عينک آفتابی

 باید قيد بينایيمون رو بزنيم!
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 خنده اما ته نگاهم به من هنوز یه بغضه...اون هم می

تر از چيزی كه فكر ها اگه بشكنن، سریعبعضی بغض

 درن!قایق كاغذی روحت رو از هم می كنیمی

 زنم و ميگم:چشمكی می

ولی طفلک عجب از غم عشق نافرجام به سيامک  -

 سر به بيابون گذاشتا!

 

 ره و ميگه:بشایلی سرش رو به نشونه منفی باال می

تر از قبل ندازه براقنه بابا! هيچی اون رو از پا نمی -

 گرده.برمی

 

تر از قبل شایلی آرومچند لحظه سكوت برقرار ميشه و 

 ادامه ميده:
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كنم توی یه مدت كم چه گاهی وقتی فكر می -

مونن یا هایی ميان و میافته، چه آدمهایی میاتفاق

 شه!كنم! اصال باورم نميميرن حيرت می

 

شينه و با یه لبخند كوچيک تلخ گوشه لبم می

 كنم.سرانگشت آروم موهای دخترم رو نوازش می

كنم، همه چی هم چيزی تعجب نمیمن اما دیگه از  -

 باورم ميشه...

 

 كنه.شينه و با دقت نگاهم میروبروم می

 هایی!تو خودت یكی از اون -
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 نورا تو واقعا از حميد بریدی؟! تو كه بيخيال همه

ها خواستی باهاش باشی ها و مخالفتها و سختیحرف

 چطور شد كه انقد ساده...

 

خوره. مزه تلخی یكنم و حرفش رو مدلخور نگاهش می

 توی دهنم جا خوش كرده و شاید باید حرف بزنم...

شایلی...من تا یه جایی بيشتر از توانم خرج  -

كردم...بيشتر از چيزی كه بودم خواستم و بودم و 

موندم. راستش رو بخوای پشيمون هم نيستم، 

 ميگم پای دلم وایسادم! 

چون  اما حرفم اینه بيشتر از ظرفيتم بود و دووم آوردم

 كسی بود...

 

 كنه و ادامه ميدم:بغضم صدام رو مدر می
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كنه بقول تو كنه فكر میز دور نگاه میهر كی ا -

است...یا توی چند روز سریع تصميم گرفتم ساده

 جدا شم و طالق بگيرم و دیگه منتظر نباشم...

دونه اون مدت اما كسی از دلم خبر نداره...كسی نمی

چشم بقيه كوتاه مياد واسم هر روز و هر ساعتی كه به 

خواب دیدمش دونه هر بار توی چند سال گذشت! نمی

چقدر واقعی بود و وقتی توی بيداری فهميدم ندارمش 

 واقعيت چطور خودش رو كوبيد توی صورتم!

 

چكه رو اشكی كه از چشمم روی صورت دخترم می

كنم و همونطور كه حاال جرات نگاه سریع پاك می

 كنم:رو دارم زمزمه میهاش كردن به چشم

از خودمم  من از حميد نبریدم، كنده شدم...یه تيكه -

 باهاش از دست رفت!
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ندازه و شایلی با شرمندگی و اشک سرش رو پایين می

 كشه.بينيش رو باال می

 خوام! فقط گاهی ميگم شاید...معذرت می -

 

 كنم.كالفه و خسته حرفش رو قطع می

كنی می شاید چی شایلی؟ شاید چی؟! فكر -

دونم سيامک چند بار خواسته باهاش حرف نمی

دونم هر بار كنی نمینخواسته؟ فكر میبزنه و اون 

سيامک زنگ زده حتی حاضر نشده باهاش یه كلمه 

حرف بزنه؟ من حتی خبر دارم بار آخر خدمتكار 

اش جواب داده و گفته برای یه ماموریت خونه

 كاری رفته سفر!
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ر توی ظل تابستون زمستون توی زنم و انگازهرخند می

هام ور از لرز دندونتنم رخنه كرده كرده كه حاال اینج

 خوره.بهم می

تونه داشته یه روانشناس چه ماموریت كاری می -

 باشه شایلی؟....

این یعنی دوباره برگشته همونجایی كه بوده! البد االن 

خوای بگی اجباری توی كاره...اما من ميگم نيست! می

ونم حميد كم كسی نبود كه بتونن به كاری دمن می

 مجبورش كنن!

 

ام ران و ترسيده دستش رو روی شونهشایلی نگ

 ذاره.می

 لرزی!نورا...آروم باش داری می -
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ام رو ازم بگيره كه با حالت عصبی خواد بچهو می

 چسبونمش.تر به خودم میمحكم

 نكن...نميدمش... -

 

 كشه.سریع عقب می

...تو االن فقط آروم باش دیگه باشه عزیزم..باشه -

 نكن...خودت نگهش دار!به چيزی فكر 

 

چسبونم و توی همون هام رو به پيشونی دخترم میلب

 حال ميگم:

به هيچكس نميدمش...این یكی رو به خدا هم  -

 نميدم!
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_شصت_و_سيصد#

 

ق بو پتوی دخترم رو به صورتم فشار ميدم، عمي

ده روزه من هام سرازیر ميشن. معجزه كشم و اشکمی

است و كاری از من برنمياد! حاال دست یه مشت غریبه

كشم و دیار كنارم به دیوار تكيه زده. آستينش رو می

 كنه.هام نگاه میسمتم خم ميشه و با ناراحتی به اشک

 جونم؟ -
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كنم و به در بسته اتاقی كه دخترم داخلشه نگاه می

 سمانه ميگم:ملت

 برو بيارش! -

 

 ينه.شكنارم روی پا می

نميشه كه همينجور برم بزنمش زیر بغلم بيام. باید  -

 این تست زردی رو بگيرن خاطرجمع شيم.

 برم واست یه آبميوه بيارم؟

 

 غرم:كنم و میعصبی نگاهش می

ام داره اونجا چه بالیی به سرش معلوم نيست بچه -

 ت بكشم؟!مياد بعد من بشينم آبميوه هور
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زنه كه با دلخوری خواد حرفی بكشه و میكمی عقب می

 گردونم.رو برمی

فهمم كه چند زیبایی گاهی دردناكه...این رو وقتی می

هاش رو توی آغوش مردش تابیقدم دورتر، زنی بی

باره و چند لحظه بعد وقتی پرستار نوزادشون رو می

 تحویلشون ميده بهار ميشن! بهار ميشن و من از

رسم و یخ خزون حسرت به زمستون می

های ریز و خورم و ازم تكهزنم...اونقدر كه ترك میمی

 خواد به هيچ چيز رحم كنه!مونه كه نمیبرنده می

با خشم از جا بلند ميشم و سمت در اتاق ميرم كه دیار 

 گيره.جلوم رو می

 كجا؟! -

 

 كنم دستش رو كنار بزنم.سعی می
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ام رو بردن اون تو معلوم برو كنار! دو ساعته بچه -

 كنن.ارش مینيست چيك

 

 هاش گرد ميشه.چشم

 نور دیوونه شدی؟! -

 

هام و قدرت با عصبانيت هلش ميدم اما ناتوانی دست

دیار باعث ميشه چند سانت بيشتر سر جاش جا به جا 

 نشه.

 من هميشه دیوونه بودم! كی خوب شدم؟! هان! -

 

كنن اما اهم میچند نفر از اطرافمون با حالت خاصی نگ

يست یا واسش مهم نيست كه دیار یا متوجهشون ن
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تمام نگاهش با كالفگی توام با غم معطوف خودمه. 

ای رد و بدل بشه در اتاق باز قبل از اینكه حرف دیگه

نيشه و پرستار در حالی كه دخترم توی بغلشه 

 نزدیكمون ميشه.

رسونم و دخترم های بلند خودم رو بهشون میبا قدم

این معاینه كذایی های دكتر یا نتيجه گيرم. حرفو میر

خوام، اونقدر كه اینطور بينمون جدایی انداخت رو نمی

 خواد دوتایی فرار كنيم...طاقتم كه فقط دلم میبی

كنه تا جایی های دیار هم از سرعتم كم نمیصدا زدن

ام ميشم؛ ضعف كه متوجه رد سوزن روی دست بچه

ا نه و دستم رو به دیوار تكيه ميدم تككل تنم رو فلج می

 نيفتم و بغضم منفجر ميشه.
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شنوم و چند صدای دویدن دیار رو از پشت سرم می

ایسته و حين زده روبروم میلحظه بعد ترسيده و بهت

 پرسه:وارسی دخترم مدام می

 نور! چی شده؟ بچه چيزیشه؟ چيش شد؟ چيته؟ -

 

شون گيرم و دست كوچولوش رو نكمی نفس قرض می

 ميدم.

سوراخ كردن! ميرم  ام رو سوراخها بچهجانی -

ها آدم نيستن! مگه این كنم اینازشون شكایت می

 چقد جون داره سوزن بزنن بهش.

 

كنم خيره ميشه و دیار چند لحظه به جایی كه اشاره می

كشه تا رد سوزن رو پيدا كنه. بعد از انگار طول می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اور تكيه كشه و خودش هم به دددیدنش پوفی می

 ميده.

 كردی منو! بابا این یه نقطه چيه!دختر قبض روح  -

 

كنه و همرمان كه ترم میهاش هر لحظه جریحرف

كنن جمله نفره از كنارمون عبور میاون خانواده سه

آخرش انگار مثل یه كبریت مستقيم توی انبار باروتم 

 فرود مياد...

دو چيكه خون گرفتن ازش ببينن وضعيتش چند  -

 ندازی سرت!میواسش صدات رو  چنده

 

كنم و عصبی های گرد شده نگاهش میبا چشم

اهميت نگاهم خندم. دیار اما همچنان خونسرد و بیمی

 گيرم.كنه. نااميد و دلزده ازش فاصله میمی
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هات ژست درك دونی چيه؟! تو فقط توی آهنگمی -

و احساس رو داری وگرنه از هيچكدومشون بو 

 نبردی!

م؟! مگه تو پدرشی كه دلت نتظاریه من داراصال چه ا

 كشم؟!بسوزه یا بفهمی من چی می

 

هاش دو طرفش رها زده بهم خيره ميشه و دستحيرت

ميشن. من هم رمقی برای توضيح و تشریح بيشتر 

اینكه این موجود پنجاه سانتی توی بغلم تنها دارایيمه 

و هر قطره خونش خون دل خودمه ندارم و از كنارش 

 يشم...رد م

 

 یا حق

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 نه_و_شصت_و_سيصد#

 

ایسته تا كنه و خودش كنار میدیار در حياط رو باز می

كنم و زبونم این من اول وارد شم. به صورتش نگاه می

خواهی. اما وقتی مكثم كنه برای معذرتپا و اون پا می

برای ورود طوالنی ميشه و سرش رو باال مياره تا 

اختيار این بار این منم كه سر ه بیلتش رو پيدا كنع

كنم. ندازم و به سرعت از كنارش عبور میپایين می

اون چند جمله انگار تمام وجدانم رو گروگان گرفته كه 

 اینطور توی عذابم!

شينم و توی تقالم تا همونطور كه دخترم ها میروی پله

 توی آغوشمه بند كفشم رو باز كنم و حتی خجالت

ام رو تقبل كنه. ر بخوام چند لحظه بچهكشم از دیامی
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های كش اومده و خسته نزدیک ميشه و دیار با قدم

زنه و قبل از اینكه بتونم كاری كنم جلوی پام زانو می

مشغول باز كردن كفشم ميشه. دست آزادم بين زمين 

كنه تا به سرش ميرسه و قراری میلرزه و بیو هوا می

 ولون ميده.موهای كوتاهش جوار روی نوازش

 دیار... -

 

دیار متوقف ميشه و این سكونش یعنی منتظره...آب 

 كنم:دهنم رو قورت ميدم و زمزمه می

تو همون ساحلی كه وقتی دریا پسم زد بهم پناه  -

 داد.
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سرش رو جوری آروم باال مياره كه مجبور نشم دستم 

اش بغضم رو رو پس بكشم. نگاه مظلوم و رنجيده

 امه ميدم:كنه و ادتر میغليظ

 من هر چقدر هم حالم بد باشه اینو یادم نميره. -

 

كشونه و صدای در خونه نگاهمون رو به پشت سرم می

زنن. سالم شایلی و دكتر شافع از ساختمون بيرون می

و احوالپرسی اجمالی رد و بدل ميشه و خطاب به شایلی 

 پرسم:كه برای كمک بهم نزدیک شده می

 مدید؟شما كی او -

 

گيره و نگاهی به دیار شایلی آروم دخترم رو می

 ندازه.می
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دیار من مثال با تو هماهنگ بودما! باز اومدم پشت  -

رسيد زمان اگه دكتر شافع نمیدر گير كردم! هم

 كليد نداشت تكليفم چی بود؟!

 

كنه و با خونسردی هام رو كنار هم جفت میدیار كفش

 جواب ميده:

خانه با مادرشوهرت گشت به تكليفت یه راند بر -

 بود.

 

گيره و زیر لب اش میشایلی در عين حرص خنده

 ميگه:

 بچه پررو! -
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 پرسم:همونطور كه از جا بلند ميشم متعجب می

 عمه اومده؟! -

 

شایلی سرش رو به نشونه مثبت تكون ميده و همونطور 

ندازه و با هم وارد خونه كه دستش رو دور بازوم می

 كنه:یپچ پچ مميشيم كنار گوشم 

آره...این چند روز هم حسابی حرص خورد كه چرا  -

بد موقع حس شوهرداریش گل كرده و رفته جنوب 

كه اونجا گير كنه نتونه به زایمانت برسه و بياد 

 ببينتت...

 

گيره، دخترم رو ام میاز تصور قيافه حرصی عمه خنده

 ای ميگم:گيرم و آروم با لحن بچگونهاز بغل شایلی می
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هات رو ببينه ببينيم عمه خانوم قشنگی يا بریمب -

 كنه!خونه فوت میچند تا سوره و آیه می

 

هاش تاب ميده و با آب و تاب عمه دخترم رو بين دست

 مشغول تعریفه...

اصال انگار این برگشتن من طلسم شده بود! هی  -

 امروز فردا...امروز فردا!

هيچی دیگه، دیشب رسيدم صبح اول وقت هم به 

 خوام ببينمشون.م من دیگه طاقت ندارم مییلی گفتشا

 

 زنم.لبخند می

كم زودتر از موعد شد. االن مامان زایمان من یه -

 خوره.هم اتفاقا داره اونجا هر روز حرص می
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 كنه.هاش رو ریز میعمه متفكر چشم

عاااا! آره من ميگم یه چيزی با یه چيزی جور  -

 نيست! پس زودتر زایمان كردی!

 

نشونه مثبت تكون ميدم كه دخترم رو كمی رو به سرم 

كنه و با از خودش فاصله ميده و با دقت نگاهش می

 پرسه:لحن ناخوشایندی می

 بينم ریز و الغره! سالمه؟! دكتر بردینش؟می -

 

كنه سریع این خوریم و شایلی سعی میهمگی جا می

 حرف رو ببنده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

عمه! همين االن از چكاپ اومدن! معلومه كه  -

 سالمه! خترموند

 

 كنه:عمه اما قصد كوتاه اومدن نداره و تكرار می

 آخه خيلی ریزه!! -

 

گيرن ام رو میخشم و استيصال هر كدوم جداگانه یقه

ام نگاه كنم. كشم تا از چشم عمه به بچهو گردن می

دكتر شافع متوجه حالتم ميشه و دستش رو روی دستم 

 ذاره.می

 نرماله. همه چیدكتر قد و وزنش رو چک كرده.  -
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شينه و نگاهی كه عمه حاال مثل آینه دق روبروم می

 كنه.آزاردهنده مشغول اسكنه رو از دخترم جدا نمی

جان این دكترها رو االن ول كنی ميگن آی افسانه -

كوچيک و بزرگ باید یه پوست روی استخون 

دونه بچه باید یه پره باشن! ولی دیگه هر كی می

كم نمک داشته اقل یهالگوشت روی تنش باشه 

 باشه!

 

 تونم از در دفاع بيرون نيام.لرزه اما نمیصدام می

عمه من كل این نه ماه مدام تحت نظر بودم. هر  -

ویتامين و دارویی كه الزم بود مصرف كردم و 

 ام سالمه!نتيجه هم داده. بچه

 

 كنه.عمه این بار من رو سر تا پا ورانداز می
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ویتامين و دواهات حرص و  واال عمه جان كنار اون -

جوش هم خوردی...چی بگم واال...ایشاال كه 

 همينه.

 

كشم كه دیار از پشت سر دستش با حرص نفسی می

ذاره و ليوان خنكی رو توی دستم ام میرو روی شونه

ذاره. حس خنكی آب و گالبی كه تركيب كرده لبخند می

ش زنشونه و سرم رو باال ميارم تا اكمرنگی به لبم می

تشكر كنم كه عمه سكوت طوالنی نشده خودش رو 

 شكنه.می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفتاد_و_سيصد#
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 خودت چی؟ شيرت خوبه؟ قوت داره؟ -

 

ليوانی كه هنوز یک جرعه هم ازش نخوردم رو پایين 

 كنم در كمال ادب جواب بدم:ميارم و سعی می

 خوبه. شير خشک كمكی هم بهش ميدم. -

 

هاش رو فشار ميده و زیر لب ین حرفم چشمشایلی با ا

چيزی ميگه كه متوجه نميشم اما با واكنش عمه 

 تونم حدس بزنم كه طلب صبر كرده.می

زنه و رو به دكتر شافع با عمه آروم روی پاش می

 تاسف سرش رو تكون ميده.
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های این دوره زمونه آخه این چه ادا اطواریه بچه -

 ه!صيبتيه دیگدارن! شير خشک چه م

گفتی به چه كارت پس اون دوا درمونی كه االن می

 ات بدی!اومد كه شير نداری به بچه

 

هایی كه برای كنترل كشم و با دندوننفس عميقی می

 كنم:خودم روی هم فشار ميدم تكرار می

 كمكيه! شير خودم هم هست. -

 

 عمه دستش رو توی هوا تكون ميده.

تا و آخر بچه ها همش حرفه! قوت اول این -

دوسالگی شير مادرشه! اون دكتری كه گفته 

ات سالمه به چی نگاه كرده؟ به خرمن بچه
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موهاش؟! خب اینو كه كم كم واسه خودش 

 درمياورد! اصال به باباش رفته كه این شكليه!

 

هام انگار هام رو جوری مشت كردم كه ناخندست

 شكافن!پوستم رو می

 !ام هست عمهمن حواسم به بچه -

 

 كشه.ون آهی میعمه محز

جان! تو حواست به خودت باشه شاهكار ای عمه -

ات هم كردی! این زرد و زاری تو فردا به بچه

 گيره...می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كاسه صبرم كه این روزها بدجور كوچيک و ترك 

است باالخره نابود ميشه. مشتم رو روی دسته خورده

ز كوبم، با خشم از جا بلند ميشم و دخترم رو امبل می

 كشم.بيرون میبغل عمه 

زرد و زار كه سهله! من زیر ده وجب خاك هم  -

ام هست! شده با خودم باشم حواسم به بچه

ذارم توی این دنيا كه مفتش هم برمش نمیمی

 گرونه تنها بمونه!

 

 كنن:زمان متاسف و شوكه زمزمه میشایلی و دیار هم

 خدا نكنه! -

 

 رو بهشون جواب ميدم:
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نداره كار خودش رو  لفظ و دعای ماخدا كاری به  -

 كنه!می

 

 و دوباره رو به عمه ادامه ميدم:

ام! كور هم نشدم! اما االن كه نمردم! هنوز زنده -

بينم. بيشتر از هر چيزیش باشه چشم دارم می

 سوزونم واسش!كس هم دل می

تونم هات عمه جون! اما ببخش كه نمیممنوم از نگرانی

 بگم خوشحال شدم دیدمت!

 

گيرم و سریع و بلند راه اتاقم رو پيش می هایو با قدم

شنوم كه غرغر صدای عمه رو از پشت سرم می

 كنه.می
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واااا! بال به دور! نه به اون كه سال تا سال صدا  -

ازش در نميومد نه به االن كه زبونش عين مادرش 

 زهرمار شده!!

 

كوبم كه از صداش با حرص در اتاق رو چشت سرم می

كنه. با و شروع به گریه می پرهاز جا می امبچه

پشيمونی و غصه تكونش ميدم و اشک صورتم رو 

 كنه.خيس می

ببخشيد مامانی! ببخشيد دخترم! مامان بدت رو  -

ببخش! فقط طاقت نداشتم یكی بگيردت دستش 

 ازت ایراد بگيره...ببخش مامان رو!
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 كنه كه دیار اومده سراغم اماتک ضربه به در آگاهم می

مونه و قبل اینكه اذن  ورود بدم در ر نمیاین بار متتظ

 كنه و نزدیكم ميشه.رو باز می

 دختر! چه آب و روغن قاطی كردی! -

 

هام رو بهم فشار ميدم تا لرزششون از بغض رو لب

 مهار كنم.

ام ایراد ندیدی داشت چپ و راست روی بچه -

 ذاشت؟!می

 

 .كشهام میبا محبت دستش رو روی موهای بچه

كن! فكر كن كهولت سن زده به تو ببخش شل  -

 هاش!چشم
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كشونه. صدای صحبت از حياط من رو سمت پنجره می

شایلی و دكتر شافع و عمه توی حياطن و از حالتشون 

مشخصه سعی دارن عمه رو توجيه كنن. آروم كمی 

زنم و كنم و گوشه پرده رو كنار میپنجره رو باز می

 ميده:شافع با آرامش توضيح كشم. دكتر سرك می

نورا االن دچار افسردگی بعد از زایمانه. این قضيه  -

تونه پيش بياد حتی اگه توی واسه هر زنی می

بهترین شرایط روحی و جسمی دوران بارداری و 

بعدش رو بگذرونه؛ چه برسه به نورا كه از روز اول 

بيشتر از هر چی درگير استرس بود...من از روز 

كنم همينكه یبودم اما االن فكر م اول نگرانش

 اش رو قبول كرده یه امتياز خيلی بزرگه.بچه
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ها رو عمه اما انگار اصال قصد گوش دادن به این حرف

 نداره.

ها همه لوس بازی جان! اینكوتاه بيا افسانه -

است! وگرنه دوران ما كی های این دوره زمونهبچه

زایيد می ها بود؟ زنه شكم به شكماز این داستان

نمياورد! شوهر داریش سرجاش بود  خم به ابرو

 داریش هم سر جاشون!بچه داری و خونه

 

 شایلی این بار به حرف مياد.

دونستن این چيزها عمه خب اون موقع اصال نمی -

چيه كه بخوان بهش بها بدن! اما االن كه ما 

دونيم چرا باز عين پنجاه سال پيش رفتار می

 كنيم؟!
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كم طاقت شده، قبل هم آسيب روحی دیده. نورا از 

است! افسردگی و وضع االنش یعنی هر حرف و خسته

 تونه حال روحيش رو بدتر كنه.اتفاق كوچيكی می

 

 كنه.عمه حرف شایلی رو قطع می

 خوبه واال! حاال من شدم مقصر؟! -

بازی! ناهارش رو این دختر برادر من زده به در لوس

رو مهتاب، كم مونده كنه، شامش آفتاب درست می

زیر پاش رو با مژه آب و جارو كنن باز از همه  مردم

 طلب داره.

صد سال پيش حاال یه اتفاقی افتاد مگه كم بردنش 

 دكتر و دوا درمون؟!
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هفتاد_و_سيصد#

 

شوهرش نيست پریشونه؟! خب كه چی؟ آش كشكيه 

ش كرده بود؟ توی كه خودش پخته! مگه كسی مجبور

هایی كه شوهرشون عين نه ماه كم بودن زن جنگ مگه

رو پيششون نبود تهش هم یه تابوت ازشون برگشت؟! 

 ها پس چطور زندگی كردن؟اون

 

كنه و سمت اش جابجا میو بعد كيفش رو روی شونه

 در ميره.
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لی به از من به شماها نصيحت شما هم انقد لی -

 الالش نذارید.

 اشين منتظرم.شایلی توی م

 

از رفتن عمه با ناراحتی به دكتر شافع نگاه  شایلی بعد

 ندازه.كنه و شونه باال میمی

 خواست گوش بده!اصال نمی -

 

ذاره و با دكتر شافع دستش رو روی شونه شایلی می

 آرامش جواب ميده:

كنم حاال حاالها برخوردی با هم دیگه فكر نمی -

 داشته باشن.
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ره كشه و به پنجدستی به صورتش میشایلی با غم 

كنه كه باعث ميشه خودم رو عقب بكشم اتاقم نگاه می

 تا من رو نبينه.

 خيلی نگرانشم! چطور باید خوب شه؟ -

 

شنوم و همونجور تكيه به جواب دكتر شافع رو نمی

شينم. خورم و گوشه دیوار میدیوار رو به پایين سر می

صدای غالب، همهمه مغزم دوباره باال گرفته و 

 است...های عمهحرف

شينه و دستش رو روی دیار روبروم روی زانو می

 ذاره.صورتم می

 گریه نكن! -
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بينم و جوری از های براقش خودم رو میتوی چشم

بندم و هام رو میخودم بدم مياد كه با شدت چشم

 كنم.ام فرو میسرم رو توی یقه

 ميارم؟!!كنم؟! دارم ادا در من دارم لوس بازی می -

 

 نچی ميگه.

 قط حالت بده...نه...تو ف -

 

 كنم.با ترس نگاهش می

ام رو خب پس من با این وضعم چطور قراره بچه -

 بزرگ كنم؟!!

 

 كنم.با ترس به دخترم نگاه می
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 خوام مثل من باشه!قراره مثل من بشه؟! من نمی -

 

گيره دیار این بار با هر دو تا دستش صورتم رو قاب می

 كنه نگاهش كنم.یو مجبورم م

شی! خوب ميشی و خوب بزرگش نور!! خوب مي -

 كنی! حله؟!می

 

كنه و دل ندارم بگم انگار ام مینگاه اميدوارش شرمنده

 آشوب روحم قصد و غرضی برای آروم شدن نداره...

 زنم.روحی میلبخند بی

 كم بخوابم؟!ام! یهمن خسته -

 

 پرسه:با شوق می
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فسقله نوشتم! بخونم جای یه چی جدید واسه این  -

 الالیی؟

 

 ام فرود مياد...تبر وسط حافظه یه

 ی غمم...یاد او نشستهی دلم، لونهسر خونه"

 "یاد تِسمه و تفنگ...قِطار فشنگ...مادیون خسته...

 "قول بده به دنيا اومد واسش همينو بخونی!"

 "ی زمستون...بخواب نقل و نمكدون...بخواب غنچه"

ری، پای فراری، پشت اون صدای چرخای گا"

 "دیواره...

 "قول بده به دنيا اومد واسش همينو بخونی!"

 ال الی الی گل انار...مونده یادگار"

 از بابای پيرت...
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 ...رفت و برنگشتكه یک شو به كوه و دشت

 "منو كرد اسيرت...

 

كوبم و از آزاد شدن ام مینامحسوس مشتی به سينه

ره و به دست دیار ام سرم گيج مينفس اسير شده

 زنم...چنگ می

 ...تو بخون...تو واسش الالیی بخون...آره -

 

كنه اما احتماال چندان دیار كمی متعجب نگاهم می

كنه تونه متوجه حالم بشه پس بهم كمک میدقيق نمی

از جا بلند شم و چند ثانيه بعد كه من و دخترم روی 

شينه و میكشيم كنارمون روی زمين تخت دراز می

 كنه.شروع به خوندن می
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 واهی؛ چه شيرین سخنی!دلبند و دلخ"

 كنم باور، كه مهمانِ منی!نمی

ی خود، سكوت سنگين را كنم باور كه با خندهنمی

 شكنی!چنين می

ی ی من، شد از تو روشن كاشانهقدم نهادی در خانه

 …من

 "سبو بيفكن، پياله شكن، كه باده مستی ندهد!

 

ی شيرینش لبخندی به سبكی عطر ریتم و ترانهاز 

شينه و با رخوت بيشتری خودم م به لبم میگردن دختر

 سپارم.رو به زمزمه دیار می

 پرستی ندهدخوشا به حالی كه خود، مجالی به می"

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تو نور چشمان منی بر دو چشمم قدمت، نرو از این 

 خانه نرو تا نميرم ز غمت

 به كنارم تو بمان

 ارم تو بمانبه شامِ ت

 تو بمان با من عاشق كه به سر

 "تو دارم تو بمان.همه سودای 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_هفتاد_و_سيصد#
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سكوت خونه با صدای چكه شير آشپزخونه و تيک تاك 

شكنه. با دلتنگی به چهار ساعت چوبی قدیمی می

ترین كنم كوچکزنم و آرزو میگوشه هال زل می

ئيات هم از یادم نره. شایلی كه پشت سرم وارد جز

ام سرك بنده و از پس شونهه در رو آروم میخونه شد

 كشه.می

 در رو محكم بستم؟ ملورین بيدار شد؟ -

 

كنم و من هم با صدای به صورت آروم دخترم نگاه می

 آرومی جواب ميدم:

 نه...خوابش سبک نيست خداروشكر. -

 

كه دیار خودش از بعد سمت تشک كوچيک و گل گلی 

و كنار پيانوش تر برای دخترم  درست كرده خيلی قبل
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ذارمش و مشغول گذاشته ميرم و آروم روی اون می

 درآوردن لباس های اضافه اش ميشم.

 پرسه:شایلی حين دراوردن مانتوش می

 به دیار خبر دادی؟-

 

 سرم روبه نشونه مثبت تكون ميدم.

گفت ميره دكتر زنگ زدم در دسترس نبود. دیشب  -

پيام واسه عوض كردن داروهاش...البد توی مطبه. 

 دادم بهش. بخونه خبردار ميشه.

 

 كنه.شایلی نفسش رو فوت می

 خداروشكر به خير گذشت. -
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 بوسم.ام رو میآروم پيشونی بچه

رسيد كه مجبور آره! اگه زردیش به جایی می -

 كردم.شدیم بذاریمش توی دستگاه من دق میمی

 

 با مالحظه جواب ميده: شایلی

همش فكر  من بهت گفته بودم چون استرس داری -

 كشه.ميكنی كار به اونجا می

 

آهم رو قورت ميدم و لبخندم رو هر چند سخت اما 

 بيشتر كش ميارم.

 خالصه كه خداروشكر! دختر من قویه! -

 

 پرسه:شایلی با مكث می
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 اون یكی خبر رو هم دادی به دیار؟ -

 

 كنم.ش میخسته و فراری نگاه

 به نظرت خودش از برنامه نعيما خبر نداره؟-

 

 كنه.بهم نگاهم میم

 دیار چرا باید از برنامه نعيما خبر داشته باشه؟-

 

حواسم جمع ميشه كه هنوز فقط این منم كه از راز درنا 

دزدم و با باخبرم پس به بهونه بلند شدن از جا نگاه می

 من من جواب ميدم:

خب...دیار هم توی همين كاره...مگه ميشه بی خبر -

 باشه!
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 ونه منفی تكون ميده.شایلی سرش رو به نش

اون كه اهل گشتن توی خبرها و پيگير بودن  -

نيست. این روزها هم كه سر شلوغ كالس هاشه 

بعدش هم كه مياد خونه و درگير این فسقلی 

 ميشه.

 

 كنم.زنم و حرفش رو تصحيح میبه لحنش لبخند می

 دیگه درگير نميشه.-

 

 گيره.شایلی گوشه لبش رو گاز می

 بگی؟خوای بهش كی می -
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دارم و وارد كيسه خریدهامون رو از كنار پاش برمی

 آشپزخونه ميشم.

كنم به جمع شام كه بياد ميگم. شب هم شروع می-

 كردن وسایل.

 

خوام آبكش استيل ریزم و میسيب ها رو توی آب می

سينک بردارم كه انگار توی یک لحظه مچم رو از زیر 

درد خم  خالی ميشه و آبكش روی پام فرود مياد. از

ميشم و دستم رو روی دهانم فشار ميدم تا صدام 

درنياد. شایلی كه توی چهارچوب در ایستاده با دیدن 

یكنم و به دوه كه به هال اشاره ماین صحنه سمتم می

 سختی ميگم:

 ه باشه!برو ببين بچه بيدار نشد -
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_هفتاد_و_سيصد#

 

هم نزدیک ميشه و حين وارسی شایلی اما بی توجه ب

 پام ميگه:

نه بابا اینجا همش فرشه. افتادنش صدایی نداشت -

 كه..ببينمت! داغون شدی! چی شد؟

 

 گيرم و جواب ميدم:با درد نفسی می

 پوك شد!دونم! یهو انگار استخون مچم نمی-

 

 كنه.با نگرانی نگاهم می
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 خوری؟ یا از وقتیهای خودت رو میدارو و ویتامين -

از بچه راحت شد بيخيال زایمان كردی خيالت

 شدی؟!

 

كنم دردم رو ایستم و سعی میآروم آروم صاف می

 فراموش كنم.

 چيزی نيست...تموم شد. -

 

كنه و من برای شایلی ناراضی و نگران نگاهم می

 پرسم:ن بحث میعوض كرد

ها رو بشورم تو از اون كابينت آخری من تا این -

ازه چهارتا تخم مرغ ميشه یه قالب كيک اند

 دربياری؟
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با سكوتی كه ناشی از نارضایتيشه كاری كه ازش 

 خواستم رو انجام ميده و من ادامه ميدم:

توی این هوا خوشش مياد كيک درست كنم با چایی -

 خوریم گپ بزنيم.ببرم روی ایوون بشينيم ب

 

 شایلی كالفه دستی به موهاش ميكشه.

خوای بدی خيلی از فكر نكنم امشب یا خبری كه می-

 چيزی خوشش بياد.

 

 كنم.هام بی اختيار پر ميشن و زمزمه میچشم
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این چند وقت عمال كسی نبود كه پيشش باشم. نيال -

رفتم پيشش بحث اون كه اونجور...عمه هم كه اگه می

 اومد...زودتر از این ها پيش می سری خيلی

مامانم  دیار كمكم كرد تنهاتر از این نباشم...اما حاال كه

گرده دیگه چی؟ تنهایی و آرامشش رو بيشتر داره برمی

 از این بهم بزنم؟

 درستش خب همينه! آخرش كه چی!

 

گيره كه باعث شایلی بی هوا و با شدت بازوم رو می

م متوجه عجيب ميشه شوكه نگاهش كنم. خودش ه

بودن رفتارش ميشه كه با فوت كردن نفسش دستم رو 

 كنه خونسردتر باشه وقتی ميگه:كنه. و سعی میرها می

اگه ميگی درستش همينه از اول نباید اینجور -

ميشد...اگه ميگی آخرش كه چی از اول نباید شروعش 
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كردی...نه فقط تو! به دیار هم باالخره یه روز همين می

 رو ميگم!

 

 زده نگاهش ميكنم.حيرت

 متوجه منظورت نميشم. -

 چرخونه.میبنده و من رو سمت خودش شير آب رو می

اگه درستش همين بود كه تنهایی دیار بهم نریزه  -

پس چرا از اول اومدی پيشش كه بعد با دخترت 

 بشيد دوتا و دلش رو دو برابر بند كنی؟

سر اصال خود تو اگه این چند ماه رو بدون دیار 

تونستی زنده بمونی؟! یا نيست و نابود كردی میمی

 شدی؟می
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از بين رفتن تو بود پس اگه درستش تنهایی دیار و 

 چرا انقدر غلط این چند ماه رو زندگی كردید؟!

 

 كنم.مات و ضرب دیده نگاهش می

هر بار شب خواستم چشمم رو ببندم گفتم اگه  -

ما وقتی ام! اام! خيلی هم راضیفردا پانشدم راضی

صبحش چشم باز كردم با خودم گفتم پس حاال 

 كه هنوز هستی تاشب دووم بيار...

ه آخرش فكر نكرده بودم شایلی...من این مدت من ب

 روز به روز زندگی كردم...

 

 كنه.با غصه نگاهم می

 توی این روز به روز زندگی كردنت دیار چی بود؟ -
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 زنه و جواب ميدم:تنم یخ می

 ام...رفيقم...دیارم!از اول بود. خانوادههمون چيزی كه -

 

 پرسه:با دلسوزی می

گردن چی؟ شهر و رن برمیات داحاال كه خانواده-

 دیاری كه متروك باشه...

 

 سریع جواب ميدم:

 كنم! هميشه هستم!تركش نمی-

 

 با استيصال سر تكون ميده.

 این نميشه!-
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ذاری حاال كه هر چند ساعت خودت قرص هاش رو می

دستش و با ليوان آبی كه خودت پر كردی به  كف

ی خوردش ميدی اینكه فقط زنگ بزنی و یاداوری كن

 درمون دردش نميشه!

حاال كه عادت كرده برنجت روی اجاقش دم بكشه 

دیگه اون یه وعده غذایی كه قراره براش بفرستی 

 بهش مزه نميده!

كاری توی گلدون های خشک حاال كه خودت گل می

اش اینكه هفته به هفته با یه شاخه گل بخوای شده

 كنه!بيای بهش سر بزنی خوشحالش نمی

 !فهمی نورا؟می

 

ترسم...از خودم و برفی كه انگار سرم و توش فرو می

ترسم...به اطراف نگاه كنه میام میكردم و داره خفه
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كنم از خودم و این حال آشوب و نامتعادلم می

آرامش و سكوت این  ترسم ازترسم...میمی

شكنه و چهاردیواری كه با صدای گریه دخترم می

 ذارم.ه میدستم رو روی قلبم كه به تپش افتاد

 باید وسایلم رو جمع كنم... -

 

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_هفتاد_و_سيصد#

 

كنم و خطاب به با نگرانی پوشک جدیدی حاضر می

 پرسم:شایلی می
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دو بار شكمكش كار كرده  از صبح تا االن فقط-

 طبيعيه؟!

 

 شينه.شایلی با آرامش كنارم می

مش روونه. ام كال شكنورا یه روز ميگی بچه -

فرداش ميای ميگی كم بوده پس فرداش ميگی 

 شله دو روز بعد ميگی سفته...انقد سخت نگير!

 

 هام رو فشار ميدم.با خستگی چشم

 ...كنهدونم دیگه مغزم كار نمیدونم...نمینمی -

 

های ها ميگيرم و به چشمصورت دخترم رو بين دست

 درشت و هشيارش زل ميزنم.
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نی طفلک من! نكنه درد كاش بلد بودی حرف بز -

 داری نميتونی بگی؟!

 

 بعد رو به شایلی ميكنم.

ميشه بری به كيكه یه سر بزنی؟ اون فر  -

 است یهو ميسوزونتش.دیوونه

 

ميره. نگاهم همراهش باشه ای ميگه و سمت در اتاق 

های بسته شده كشيده ميشه تا به چمدون و ساك

م رو به ميرسم و با غصه كنار دخترم دراز ميكشم و سر

 سرش ميچسبونم.

 ام! كاش ميشد بغلم كنی!ام بچهخيلی خسته-
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 هام رو ميبندم و عطرش رو عميق بو ميكشم.چشم

ی از فردا مادری و دایی نعيما ميان...دوست داری بر-

پيششون؟ یا دوست داری همينجا بمونی دیارجونی 

شب به شب برات با پيانوش جان مریم بزنه؟ هان؟ 

 چی دوست داری؟

 

خودم رو بين موهای نازك و نرمش گم ميكنم و ادامه 

 ميدم:

ام! شاید هم هام رو گم كردم بچهمن دوست داشتن-

 ترسم ازشون...می

 

پشت سرش  شایلی دوباره وارد اتاق ميشه و در رو

 ميبند.
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 همه چی امن و امانه ده دقيقه دیگه هم حاضره.-

 

 با رخوت دوباره ميشينم و ميپرسم:

آشپزخونه رو باز گذاشته بودم؟ هوا  درو پنجره -

 گرمه باز نباشن دیگه خيلی خونه داغ ميشه.

 

 آره نه گرما مونده نه عطرش پيچيده... -

 

 

ط با صدای مهيب و محكم باز و بسته شدن در حيا

هردو از جا ميپریم و دخترم شروع به گریه ميكنه كه 

سریع توی آغوشيم ميگيرمش و مشغول شير دادن 

 ا ترس به شایلی نگاه ميكنم و ميپرسم:بهش ميشم. ب
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 چی بود؟!-

 

 شایلی با قدمهای سریع خودش رو به پنجره ميرسونه.

ها چرا انگار از جنگ دكتر شافع و دیارن...اما این -

 اومدن؟!

 

جا بلند ميشم و من هم با كنجكاوی به پنجره نزدیک از 

های بلند اما نه چندان متعادل بدون ميشم. دیار با قدم

ه به پرین كه با ذوق خودش رو بهش رسونده به توج

ساختمون نزدیک ميشه كه دكتر شافع از پشت سر 

 ذاره و متوقفش ميكنه.اش میدستش رو روی شونه

 ميخوام!دیار! من صالح این دختر رو  -
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 دار با كالفگی خودش رو عقب ميكشه.

باهاش حرف زدم افسانه! نميخواد بره روانشناس  -

گذرش به یكيشون خورده  و روانپزشک! دوبار

 واسه هفت پشتش بسه! نميخواد دیگه...

 

 دكتر شافع مصمم و جدی جواب ميده:

افسردگی وقتی از یه سطحی رد بشه دیگه چيزی -

كمک خواستن از متخصص حلش نيست كه بشه بدون 

كرد! نورا هم االن توی وضعيتی نيست كه بتونه خودش 

 تصميم بگيره ميخواد یا نميخواد...

 

یار با خشم اما در حالی كه سعی داره خوددار باشه د

 حرف دكتر شافع رو قطع ميكنه.
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تا وقتی نور پيش منه هيچكس حق نداره واسه هيچی -

 مجبورش كنه!

 

از رفتار دیار متعجب شده باشه چند  دكتر شافع انگار

 لحظه سكوت ميكنه و بعد هشدار ميده:

رگ این دختر االن دیگه یه مادره! مسئوليت بز -

 كردن یه آدم دیگه هم روی دوششه!

 دیارجان! اذیت ميكنه و خودش هم اذیت ميشه...

 

 دیار كالفه اما بدون مكث جواب ميده:

ار منو با خودم كمكش ميكنم! بذار اذیتم كنه! بذ-

خودش اذیت كنه...آدم نيستم خم به ابروم بياد افسانه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ولی نخواه مجبورش كنم یا بذارم احدی مجبورش كنه 

 كاری رو كنه كه نميخواد!

 

دكتر شافع اگار كه مشغول تماشای سوختن و خاكستر 

شدن باغی باشه كه خودش ساخته باشدش به 

ه های لرزون دیار نگاه ميكنه و صورتش شبيدست

 كسی كه در حال درد كشيدن باشه جمع ميشه.

 دیار! نميخوای باور كنی این دختر نور تو نميشه؟!-

 

رو ميبينم...ميبينم كه چطور حبس شدن نفس دیار 

هاش جمع ميشن نگاهش پوچ و سرگردون دو دو شونه

 ميزنه وقتی ميگه:

 ام روشن شده؟!نورمه...نميبينی خونه-
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 نااميدی سر تكون ميده.دكتر شافع با 

 مال تو نيست! -

 

 دیار قدمی عقب ميره.

 صبر ميكنم...ميشه! -

 

ت صدای زنگ یكسره و بلند فر نگاه هردوشون رو سم

ساختمون خونه ميكشونه و بعد دوباره با هراس به 

 همدیگه نگاه ميكنن...

دخترم كه حاال از شير خوردن سير شده رو كمی از 

لباسم رو مرتب ميكنم. لبخند تلخی خودم جدا ميكنم و 
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به نگاه نگران شایلی ميزنم و بدون اینكه بدونم 

 ميخوام چيكار كنم در تراس اتاقم رو باز ميكنم.

 پرسه:كنه و پيج میمات نگاهم می دیار

 كی رسيدی؟! -

 

نگاه تلخ و همچنان بامحبت دكتر شافع جوری 

كنه كه همين لحظه تصميم ميگيرم ام میشرمنده

هاش زو هم توی ساك و چمدونی كه جمع رانینگ

كردم بذارم و با خودم ببرم پس عطای كيک توی فر و 

خرین چایی دم كشيده توی قوری گلی روی سماور و آ

شب نشينی روی ایوون رو به لقای این لحظه ميبخشم 

 و ميگم:

فردا صبح مامانم اینا ميرسن. وسایلمون رو جمع -

 كردم...باهاشون ميرم.
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 قیا ح

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_هفتاد_و_سيصد#

 

كنم از اون كنه. حس میدیار گنگ و مبهم نگاهم می

تر از قبل اش شمردههایيه كه باید حرفی رو برلحظه

كنم اما كلمه تكرار كنم تا متوجه بشه پس دهن باز می

 اول به دوم نرسيده نگاه گنگش از اخم تيره ميشه.

 شنيدم. -
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اش مادرش رو خطاب قرار صدای خش گرفته این بار

 ميده وقتی ميگه:

 دوكلوم حرف دارم باهاش. باش تا بيام. -

 

 گيره.و بدون مكث راه داخل رو پيش می

نگاه هميشه ساكت اما پر از حرف دكتر شافع كه بعد از 

گيره آرامش قبل از طوفانه رفتن دیار من رو نشونه می

ره طوفان زیر و و دل من انگار همون شهره كه قرا

 روش كنه...

با صدای در اتاق، از تراس وارد ميشم و دیار رو 

 بينم كه رو به شایلی ميگه:می

 یخده با بچه بيرون باش. -
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ام رو بيشتر با خودم یلی بهم نزدیک ميشه و بچهشا

 كنم.فشار ميدم و به دیار نگاه می

 كاری نداره. بذار باشه. -

 

دستش رو با محبت روی رسونه و خودش رو بهم می

كنه. شرمنده از كشه و با تمنا نگاهم میسر دخترم می

نگاهش سرم رو سمت شایلی كه منتظر ایستاده 

كنم. ای میاینكه جلو بياد اشارهچرخونم و به نشونه می

چند لحطه بعد اتاق خالی از تازگی عطر دخترم، 

 كشه.های ما رو به دوش میكهنگی و خستگی نفس

هاش دنبال رفتن شایلی و دخترم رو با چشم دیار كه

 پرسه:ها میكرده حاال خيره ساك و چمدون

 این رسمش بود؟! -
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طراب دنبال زنم و با اضهام رو توی هم گره میدست

 گردم تا پيامم رو نشونش بدم.گوشيم می

گردن سریع بهت زنگ تا شنيدم دارن برمی -

 زدم...جواب ندادی...پيام دادم...

 

ن و پبچوندن دستم جستوجوی مضحكم رو با گرفت

كنم و سرمای دستش كنه. با درد نگاهش میمتوقف می

 لرزونه.دلم رو می

 كلهم اجمعين رسمش این نبود نور! -

 مونيد!مونی! میول دادی میق

 

 به بدترین شكل ممكن از در توجيه بيرون ميام.
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دیگه مادرم اینا برگشتن خونه...منم بيشتر از این  -

 .سربار..

 

كنه و قدمی عقب با بهت و نااميدی دستم رو رها می

 ميره.

 ات اینا برگشتن خونه؟! خونه؟!خونواده -

ام و هالمصب پس اون دیارم و در و دیوارم و خون

 ام تویی پوچ بود؟!خونواده

 

 سرم رو تند و تند به نشونه منفی تكون ميدم.

نه...اما اصال درست نيست من اینطور سربار  -

 زندگيت...
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هام تر از قبل بهم نزدیک ميشه و شونهاین بار عاصی

 گيره.رو می

چرونی چرا؟! سربار سربار د زبونتو به شر و ور می -

اینو خونده توی گوشت؟  را انداختی واس من! كی

 كی یادت داده؟!

 

 ترسم.از حال عصبيش می

 هيچكس دیار! كی باید یادم بده! -

 

 با استيصال تكونم ميده.

االن یادت افتاده؟! چيته؟ االن حواست پس چرا  -

 جمع زندگی من شده؟
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به وهلل كه نشده! نه حواست به منه...نه این زندگی 

 سر و صاحاب كه بعد تو یتيمه!بی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هفتاد_و_سيصد#

 

 

 

دلم شبيه رقصيدن برگ از شاخه جدا شده توی باد، 

خوره رقصه و تاب میشفافش میهای نی چشمبين نی

تونم خودم رو ببينم...این تا اینكه ته آینه نگاهش می
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برگ آفت زده...این نورای شكسته و مچاله كه خودش 

 هيچكس دیگه شبيه نيست... درده و به درمون درد

كنه و آروم جواب هام رو اشكی مییه درد نامرد چشم

 ميدم:

ستم! دیار! من هنوز مادر بچه خودم هم ني -

كنم آدمم...چطور بدم...كمم...دیگه گاهی شک می

 آدم زندگی كسی باشم!

 

تر توی كنه تا بتونه مستقيمهاش رو خم میشونه

 هام نگاه كنه.چشم

مگه من هستم؟! ندیدی وضع منو؟!  من رو ببين! -

وقت كيسه كيسه دواهام رو ندیدی؟ وقت و بی

 هام رو ندیدی؟پخش زمين شدن
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ها نگه دیدم زودتر از ایننمی من دیدم كه اگه

 داشتمت واسه خودم!می

 

گيره، مثل همون شب كه روی تراس اتاقم از دلم می

خواستم گله كنم درنای من گفت و من میزشتيش می

هامون جيک عالمه...كاش گالیهترین سياهشنگق

 موند!همونقدر كوچيک باقی می

 دیار... -

 

 كنه.صبر پافشاری میبی

 بمون!نرو!  -

 

 طاقت جواب ميدم:و من بی
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 تونم!نمی -

 

هاش رو بهم فشار ميده، كالفه و پر از حرص دندون

خوان و های بيرون زده گردنش عجيب نوازش میرگ

 ه ازش...دست من عحيب كوتاه

 مشكل منم! كم دیدی منو! -

 

 كنم.اش میدستم رو بند یقه

 نه! مگه ميشه! -

 

كنه ش خرد میاانگار بغضش رو بين فک منقبض شده

بينم كه تا به حال و توی این لحظه دیاری می
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ندیدم...یه دیار كه حاال لحظه به لحظه بزرگ 

 ميشه...مرد ميشه...قد ميكشه

 چرخه.ت سر میزنه و به پشدستم رو پس می

 بسه دیگه...از اولش هم كور بودی به من! -

 

های پهنش كه چندین ماه غرب تا شرق تصویر شونه

د بهم حال اون مسافری رو ميده كه اسير سرزمينم بو

 مهاجرت اجباریه.

بهش نزدیک ميشم و با هر قدم صدای شكستن و خرد 

شنوم...بهش نزدیک ميشم و با هامون رو میشدن دل

 تر ميشن...پاهام زخمی هر قدم

های آروم از پشت سر بهش نزدیک ميشم و گوشه

و كنم گيرم و به خودم نزدیكش میپيراهنش رو می

بينم به خودم جرات ميدم چون مقاومتی نمی
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هاش رو ببوسم و همونطور كه گودی كتفش مامن شونه

 سامونم ميشه با بغض زمزمه كنم:سر بی

 چيزی ازم نمونده كه بمونم! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هفتاد_و_سيصد#

 

های بارون صدای تيک تاك ساعت كه با ضربه قطره

شيشه تركيب شده و عطر خنک پایيزی كه روی 

امسال انگار زودتر از قبل از راه رسيده كم كم هشيارم 

 كنم.های سنگينم رو از هم باز میكنه و پلکمی
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تاپی كه جلوش خوابم لپ قبل از هر چيز نور صفحه

ام از درد بدن زنه و بعد نالههام رو میبرده چشم

ها با دیدن جای ینام بلند ميشه، اما تمام اخشک شده

خالی دخترم روی تخت در آنی محو ميشن و از جا 

پرم. با بلند شدنم از صندلی پتوی نازكی كه روی می

بعد  افته و تازه متوجهش ميشم.ام بود زمين میشونه

خوره روی پاتختی و ليوان دوباره كم كم نگاهم سر می

هایی كه كنارش ردیف شدن. دستم رو پر شده و قرص

ذارم، نفسی از سر آسودگی ام میقفسه سينهروی 

هام به كمكم ميان تا صدای حرف كشم و گوشمی

های نعيما كه قطعا زدن مامان و قربون صدقه رفتن

 مخاطبشون بچمه رو بشنوم.

كنم و ا ضعف دوباره خودم رو روی صندلی رها میب

دوز دخترم خيره اختيار به تشک دستهمونجور كه بی
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كنم. به این دو هفته و هفته فكر میشدم به این د

 خبری و فاصله...بی

شدم اون آدمی كه پشت سرش همه چيز رو خراب 

كرده و خودش هم زیر آوار اون خرابه زخمی شده و 

ها نميره فكر و ه تيمار اون زخمحاال چون دستش ب

كنه جایی كه گذرشون به درد این حواسش رو پرت می

 ها نيفتن...زخم

ميدارم و برای بار آخر محتویات فلشم رو گوشی رو بر

كنم. بودن شایلی این روزها از معدود اتفاقاتيه چک می

 نشونه.كه لبخند به لبم می

 سالم شایلی! بيدارت كه نكردم؟ -

 

 خنده.می
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نورا تو كال حساب زمان و مكان از دستت در  -

 ها! لنگ ظهره!رفته

 

 م.گيرحواسيم گوشه انگشتم رو گاز میاز حرص بی

 خوام با پيک بفرستمش.كجایی؟ فلش حاضره می -

 

 كنه.مكث كوتاهی می

 خوای پرونده آموزشگاه رو ببندی؟! واقعا می -

 

زنم و این بار به های روی پاتختی چنگ میبه قرص

جای توی باغچه به خاك گلدون گوشه اتاق 

 كنم و جواب ميدم:مهمونشون می
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م...پس تونم جبرانش كناشتباه از من بود...نمی -

 اش بدم.الاقل نباید ادامه

 

كنی دیار اگه بدونه بخاطر اون بيخيال تو فكر می -

 مونه؟آموزشگاه شدی خودش اونجا می

 

 

ش رو با افتم وقتی نتيجه تدریسیاد برق نگاهش می

دید و دلم كرد میهایی كه تحمل میوجود تمام سختی

 لرزه.نوا با صدام میهم

...اصال من دیگه با این نيازی نيست بدونه...اصال -

تونم حاال حاالها بيرون وضعيت جدیدم كه نمی

خورم. دو روز خونه كار كنم. به درد آموزشگاه نمی
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پيش یه پروژه گرفتم...دیگه فعال همينطوری 

 رگرمم.س

 

 با مالیمت ميگه:

دیگه فكر كنم توی اردوگاه كار اجباری هم  -

نبودنت رو مرخصی زایمان رو لحاظ كنن. من این 

ذارم به پای مرخصی. تو هم سر فرصت بهتر می

 بهش فكر كن.

 

 نااميد سر تكون ميدم.

 فكر نكنم چيزی عوض بشه شایلی... -

 فعال بگو این فلش رو كجا بفرستم.
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 يده:وقتی جواب م

گيرم یه سر من نزدیک خونتونم. خودم ميام می -

 زنم.هم بهتون می

 

ها از اطرافش ماشينتازه متوجه صدای خيابون و 

 زنم.ميشم و لبخند عميقی می

 منتظرتم. -

 

زنم و بعد از قطع كردن گوشی چرخی دور خودم می

برای رد گم كنی، مثل تمام این مدت ليوان آب رو سر 

 يرون ميرم.كشم و از اتاق بمی

همونطوركه حدس زدم نعيما دخترم رو بغل كرده و 

ه پيش تا به حال مشغول آواز خوندنه. برادرم از چند ما
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هاش جا تر شده و شوقی كه ته چشمپرتر و جاافتاده

 خوش كرده معنی مطلق شكفتنه!

با صدای بلندی سالم ميدم و به همون نسبت از نعيما 

ب جوابم رو ميده و گيرم. مامان اما زیرلجواب می

بيشتر مشغول ورانداز كردنمه. حس ناخوشایندی كه از 

ه این روزها وقت و گيرم با سوالی كنگاهش می

 پرسه چند برابر ميشه.وقت میبی

 هات رو خوردی؟قرص -

 

هایی كه دونه تک تک دقيقهو فقط خداست كه می

مجبورم روی اون مبل لعنتی زیر نگاه پزشک بشينم و 

ص و داروهایی كه برام تجویز ميشن چقدر تک تک قر

ترین ندازن كه عميقهر بار بيشتر من رو یاد كسی می

 این روزهام فراموش كردنشه. تالش
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كنم و حين بغل كردنش نگاهم رو معطوف دخترم می

 سرسری جواب ميدم:

 خوردم. -

 

 ای خطاب به دخترم ميگم:بعد با لحن بچگانه

موش موشكم  های خوشگل موشگل تنبریم لباس -

 كنيم كه خاله شایلی قراره بياد ببيندش!

 

 نعيما مشتاق ميگه:

اینجا؟! قول داده بودم دموی آهنگ داره مياد  -

جدیدمو قبل انتشار بدم گوش بده. حاال خوبه مياد 

 شنوه.اینجا می
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دخترم رو توی آغوشم تاب ميدم و با همون لحن قبلی 

 ادامه ميدم:

با یه تير سه تا نشون  خوبه دیگه خالی شایلی بياد -

 بزنه.

 

شنوم كه مامان همزمان با چرخيدن و این بين می

 زنه:شپزخونه زیر لب غر میسمت آ

كم از حق مالقات خاله شایلی به خاله واقعی یه -

 رسيد هم بد نبود!این بچه می

 

زنم و سمت اتاقم پا تند خودم رو به نشنيدن می

مامان از قطع های كنم. هر روز فاصله بين گالیهمی
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رابطه من با نيال كمتر و كمتر ميشه و من ابدا توی 

درباره این موضوع با كسی، بينم كه خودم نمی

 مخصوصا مادرم بحثی داشته باشم...

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_هفتاد_و_سيصد#

 

همونطور كه بوی دمنوش سيب و دارچينم رو نفس 

ترینم شينم و دلتنگیكشم روی طاقچه پنجره ممی

 بست...نشين اون خونه ته كوچه بنبرای شاه
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ت نشسته و مشغول بازی با شایلی كه روی تخ 

كنه. سرم رو آروم به دخترمه چند لحظه نگاهم می

نشونه چيه تكون ميدم و با چشم و ابرو به ليوان روی 

 كنم.ميز اشاره می

 داره سرد ميشه. -

 

 كنه.بااميدواری نگاهم می

 الت انگار بهتره.ح -

 

 كنم.هام رو ریز میچشم

 چطور؟ -

 

 با كمی من من جواب ميده:
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از وقتی...از خونه دیار اومدی یه گاردی داشتی آخه  -

 به اینكه كسی ملورین رو بغل كنه.

 

 توی خودم جمع ميشم.

كردم به كسی جز خودم و دیار عادت حس می -

 نداره. خودش اذیت ميشد.

 

 كنه.متفكر به دخترم نگاه می

هایی به این كوچيكی هنوز درك این فكر نكنم بچه -

 .ال یادشون بمونهچيزها رو داشته باشن یا اص

 

كنم و ذارم، سمت دخترم پرواز میليوانم رو كناری می

 كشم.با بغل كردنش زیر گلوش رو بو می
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 تره.تریم حافظه دلمون قویهر چقدر كوچيک -

 

 گيره.حاال غم توی صداش رنگ می

 ی؟تو چ -

 

 فهمم و جواب ميدم:سوالش رو می

ش فراموشی من یه زخم بود كه یه نفر برام درمون -

 كرد...

 

كنم تا نگاهم به دخترم رو توی آغوشم گم می

 هاش نيفته و ادامه ميدم:چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كرد شایلی! كاش مثل همون بچگيم كه كاش نمی -

تونستم كردم و میام پاك میهمه چيز رو از حافظه

 اب وجدان جلو برم.بدون ترس و عذ

 

 كنه.ام رو با تسكين نوازش میشونه

در جا بزنی؟ حاال یه نفر  تونیدونی كه نمیاما می -

 های توئه.دیگه هم توی این دنيا چشمش به قدم

 

صدای دیار توی ضميرم تداعی ميشه وقتی تمام این 

خوند و با رخوت ها رو توی گوشم میچند ماه این

 زنم.لبخند می

 زنم...دونم...درجا نمیها رو میهمه این -
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واینميسم كه فقط شاید یه مدت كند باشم. اما سر جام 

 بيشتر از این توی باتالق فرو برم.

 

ام پيچه و سرش رو روی شونهدستش رو دورم می

 ذاره.می

 اینجا راحتی؟ دلت برای اون خونه تنگ نشده؟ -

 

 بندم.سرم رو به سرش تكيه ميدم و چشمم رو می

 !خيلی -

 

آدميزاد گاهی از دلتنگی چيزی حرف ميزنه كه غافله 

 گذاشته...دلش رو همونجا جا 
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سكوتمون طوالنی ميشه و تن صدای شایلی شيطنت 

 پرسه:پنهون نوجوونی داره وقتی می

خوای بپرسی اون...دیار...چطوره؟ دلش تنگ نمی -

 شده...نشده...

 

 هام رو با شرمندگی بيشتر از قبل فشار ميدم وچشم

 ميگم:

 جواب چه آره باشه چه نه، طاقتش رو ندارم... -

 

كنه و با های كار هنگ میدقيقهسيستمم توی آخرین 

تاپ همه تالشم برای خونسردی، چيزی جز كوبيدن لپ

كنه. اما بالفاصله یادم مياد مامان چند آرومم نمی

ای ميشه توی اتاقه و با پشيمونی گوشه لبم رو لحظه
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بندم تا یكی از اون هام رو میگيرم و چشمگاز می

 جمالتی كه دوست ندارم رو بشنوم.

م این هفته یه بار دیگه برو پيش دكتر شاید به نظر -

 نياز باشه داروهات رو تغيير بده.

 

هاش گيریهای مامان، خردههمه چيز مثل قبله! تلخی

های عميقش برای پيدا كردن ایراد و...همه از من نگاه

ن كه شيشه صبر و تحملم ترك چيز مثل قبله جز م

 ..است و هر لحظه در آستانه متالشی شدن.خورده

كنم و جواب حرصم رو البالی خنده كوتاهم مخفی می

 ميدم:

مامان هر كس دیگه هم االن جای من بود همين  -

دادها! شاید هم حتی العمل رو نشون میعكس

 بيشتر از این.
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 ندازه.ای باال میآروم شونه

 به صحبت و توجيه شدن هم احتياج به نظرم كال -

انش داری. ضرری كه نداره بهرحال! پس امتح

 كن.

 

وقت و های تلفنی وقت و بیبه نظرم باالخره صحبت

حضوری مامان و نيال توی محل كارداره نمود 

 كنه اما باز ترجيح ميدم بپرسم:تری پيدا میبيرونی

 زنی؟!داری راجب چيز خاصی حرف می -

 

ژست مقتدرانه رری تک مبل كنار پنجره وقتی با این 

كنم بندم و آرزو میمیهام رو با افسوس شينه چشممی
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كاش دخترم به جای اینكه پيش نعيما باشه االن كنارم 

بود تا با سرعت نور از اینجا فرار كنيم و نشنوم می

 وقتی ميگه:

به نظر من این قهرت با خواهرت حالت لجبازی  -

 ته.ای به خودش گرفبچگانه

 

ناخودآگاه ابروهام باال ميره و لبم به لبخند 

ياد كه سعی دارم كنترلش كنم اما تمسخرآميزی كش م

 كنم چندان موفق باشم.فكر نمی

كه من دیگه نخوام به كسی كه همچين راز این -

حساسی از زندگيم رو لو داده اعتماد كنم 

است یا اینكه نخوام كسی كه زندگيم رو با بچگانه

 رازم بهم ریخته ببينم؟لو دادن 
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هفتاد_و_سيصد#

 

 كنه.ای نگاهم میبا دقت آزاردهنده

تو كه یادت نرفته اون زندگی كه داری ازش حرف  -

زنی با اون وضعيتی كه اون مرد داشت از اولش می

هم محكوم به فنا بود؟ اصرار و پافشاری خودت 

رنه خيلی زودتر تموم اون چند ماه كشش داد وگ

 شده بود.

 

شمم بهم هام رو برای كنترل خنامحسوس دندون

 فشار ميدم.
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 كردم حفظش كنم!هر چی كه بود داشتم سعی می -

 

رسيم به جایی كه شاید از اول هدفش بود. باالخره می

 پرسه:كنه و با طعنه میهاش رو ریز میچشم

 خبر رفتن و فرار كردنتون؟!با بی -

ر كس برای حفظ چيزی كه از نظرش بينی؟ همی

چشم بقيه  كنه كه ممكنه بهارزش داره كاری می

 درست نباشه!

 

هام چيزی نيست كه دونم حاال دیگه تند شدن نفسمی

 بشه پنهونش كرد.

تصميم من به كسی ضرر نميزد! سختيش برای  -

خودم بود! به شماها آسيبی نميزد. اما دختر ارشد و 
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شيرینی و خریدن مزه عاقل و عزیزت برای خود

دهن اون زنيكه از كس دیگه مایه گذاشت! از 

دونست ی من مایه گذاشت! از چيزی كه میزندگ

 چقدر حساس و خطرناكه!

 

شاید اگر دیوار...یا اون گلدون گوشه اتاق مخاطب 

هام بودن و زبون داشتن هم هيچوقت انقدر حرف

رو  هام براشون نامفهوم نبود كه مثل مادرم جوابمحرف

 بدن...

اینطور فكر كن توی هر شری یه خيری هست. تو  -

ستی توی مملكت غریب به كسی خواچطور می

تكيه كنی كه توی شهر و كشور خودت اینجور سر 

 بزنگاه جات گذاشت؟!
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پرم اما آروم و قرارم جوری ازم سلب شده كه از جا می

 گيرم.از شدت سرگيجه دستم رو به ميز می

ی مثل هميشه حق مطلق برات خوامامان! اگه می -

ندارم...عادت كردم! باور نيال باشه من هيچ حرفی 

 كن من خيلی ساله دیگه توقع حمایتی ندارم.

كنم راجب این قضيه حتی اگه حقی بهم اما خواهش می

نميدی، انتظاری هم ازم نداشته باشی و بذاری توی 

 حال خودم باشم!

 

 نه.كاز جا بلند ميشه و با جدیت نگاهم می

هر كاری رو بذار كنار نورا! این خونه برای شلوغ -

ام حق ندارید سه تای شماست و تا وقتی من زنده

 همدیگه رو ازش محروم كنيد!
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 زنم.با دهان باز بهش زل می

 منظورت چيه؟! -

 

ای توی چهارچوب در حين بيرون رفتن از اتاق لحظه

 كنه.متوقف ميشه و نگاهم می

اینجا. توی این چند  نيال و مهرداد شب ميان -

 ای.ساعت سعی كن با خودت كنار بي

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشتاد_و_سيصد#
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 دعواش با مادرش و دفاع نعيما -

زنه كه سرم رو باال ميارم و دخترم توی خواب نقی می

 كنم.با التماس پچ پچ می

كم دیگه بخواب مامانی االن تموم نه!! توروخدا یه -

 ميشه.

 

الالیيه و آروم شروع به زمزمه آهنگی كه به خيال خودم 

كنم تا جایی كه از عميق شدن خوابش مطمئن بشم می

 و نفس راحتی بكشم.

بستن زیپ چمدونم مصادف ميشه با ورود نعيما. با 

 پرسم:دلهره می

 مامان اومد؟! -
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 ندازه كه ناشی از اضطرابشه.نگاهی به عقب می

 نه. خيلی كارت مونده؟ -

 

 كنم.دخترم اشاره می به

بپوشونم. ساعت از دستم در رفت. باید لباسشو  -

 مامان خيلی وقته بيرونه؟

 

 ندازه.نگاهی به ساعتش می

نه...اما آخه فقط یه سری خورده ریز برای خرید  -

 كشه.داشت. كارش خيلی طول نمی
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ام بعد با غصه نگاهش رو دور تا دور اتاق جمع شده

 چرخونه.می

 .كنمان داره چی ميگه، اما دركش نمیفهمم ماممی -

 

 زنم.زهرخندی می

خيلی انرژیت رو صرف درك كردنش نكن،  -

 تونی!نمی

 

 پرسه:با نگرانی و مكث می

 خوای بری اونجا؟واقعا می -

 

 دزدم و آروم جواب ميدم:نگاهم رو ازش می

 اونجا حق دخترمه! -
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كمی جلو مياد و جوراب دخترم رو از دستم بيرون 

 و با مالیمت مشغول پوشوندنش ميشه.كشه می

 خوای اونجا تنها زندگی كنی؟آخه چطوری می -

 

 كنم.نگاهش می

نعيما به نظرت تنهایی چيه؟ اینكه كسی نباشه آب  -

دست آدم بده، غذا واسه آدم درست كنه و این 

 ها؟حرف

 

نظر بودن باهام آروم نگهم سو و همخواد با همانگار می

 اب ميده:داره كه با قاطعيت جو

 نه اصال... -
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 كنم.قطع میحرفش رو 

 اتفاقا بله دقيقا! -

 

 مونه و ادامه ميدم:متعجب حرف توی دهنش می

این هم یه جور تنهایيه...اما اون آفتی كه عين  -

كنه اون افته به جونت و پوچت میموریانه می

 ایه كه طعم غربت ميده!تنهایی

معه فقط تو یه وقتی توی اتاقت تنهایی، اما خاطرت ج

باز كنی، یا گوشی رو برداری یه  كافيه اراده كنی در رو

 شماره بگيری اونوقت همه چيز درست ميشه.
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كنی كل اما یه وقتی وسط جمع وایسادی و حس می

آشنایيشون باهات در حد دونستن اسمته! این دیگه 

 غربته!

 

 ذاره.دستش رو روی دستم می

 من فقط نگرانتم. -

 

 .زنمبه روش لبخند می

 من با تنهایی كنار ميام. -

 

 كنههاش كم نمیای از غم چشمخندم ذرهلب

 پس اون غربتی كه گفتی چی؟ -
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كنم، روی رد های هنرمندش رو نوازش میدست

كشم و توی هاش دست میهای گيتار سرانگشتسيم

 خونم...هر خط از روزهایی كه دیاری داشتم می

ها سر من هميشه اینطور نبودم...با یاد اون روز -

 كنم.می

 

كالفگی تكون ميده و نفسش رو فوت سرش رو با 

 كنه.می

بيا زودتر جمع و جور كنيم امشب فعال ختم بخير  -

 بشه...

 

صدای باز و بسته شدن در كه خبر از برگشتن مامان 

زنه. جوری كنه و به من زل میميده زبونش رو قفل می

كنم و می اختيار به پنجره نگاهشينه كه بیلرز به تنم می
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دنش مطمئن ميشم نگاهم به آینه وقتی از بسته بو

 كنه.افته و دیدن نورای نرسيده و لرزون منزجرم میمی

 كنه:نعيما زمزمه می

 االن قيامت ميشه! چيكار كنيم نورا؟! -

 

 كشم:هام رو توی هم میاخم

جمع و جور كن خودت رو نعيما! از چی باید  -

 بترسم؟!

 

سایه مامان كنه و من نگاه می های گرد شده بهبا چشم

افته. دستم رو برای بلند از چهارچوب در توی اتاق می

ذارم و دختر توی آینه رو همونجا شدن روی زانوم می

 كنم...رها می
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_هشتاد_و_سيصد#

 

بندم و هام رو میصدای مامان دوباره باال ميره. چشم

 هشدار ميدم:

 بچه بيدار ميشه. -

 

كنم و با خونسردی به هام رو باز میو دوباره چشم

 كنم.اش نگاه میچهره برافروخته
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نورا خوب داری نشون ميدی كه حرف من واست  -

 هيچ ارزشی نداره.

 

كنم و لبخند كنج لبم غير ارادیه هام رو ریز میچشم

 وقتی جواب ميدم:

پرتره ام كم چنتهاگه قرار به بحث باشه من یه -

 مامان!

 

 انگشتش رو به نشونه تهدید و تادیب تكون ميده:

انقدر برای من زبون درازی نكن! تو خيلی خيره  -

سر شدی نورا! از همه عالم طلب داری! تمومش 

 كن!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنم اما زمان این بحث به ساعت دیواری نگاه می

طوالنی از دستم در رفته و عميقا احساس خستگی 

 دارم...

شم تا سایه مادرم از از جام بلند ميكشم و پوفی می

 سرم كوتاه شه.

كنم مامان! تا االنش هم اشتباه دارم تمومش می -

كردم! من همون موقع كه توی اون حال من و 

نعيما دقيقا شب ازدواج بابا و دكتر شافع گذاشتی و 

 زدم...رفتی باید قيدت رو می

 

خواد تر از قبل میهاش گرد ميشه و خشمگينچشم

 رو به نشونه سكوت باال ميارم.ی بده كه دستم جواب

هات رو شنيدم! همه رو! سرزنشت همه حرف -

ام از اینه چه وقت بدی كنم كه چرا رفتی، گلهنمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رفتی! همه عمر ما رو به خودت وابسته كردی كه از 

قِبَل ما شوهر و زندگيت رو حفظ كنی، اما حواست 

ه! نبود یه چيزهایی با واسطه حل و فصل نميش

دستش دادی ما هم دیگه به كارت وقتی هم از 

 نيومدیم! اینش بد بود مامان!! این بد بود!

 

 هام رو فشار ميدم و ادامه ميدم:كالفه شقيقه

دونم چی شد كه به اینجا رسيده من اصال نمی -

 است.حرفمون وقتی قضيه انقد ساده

هيچی دیگه عين قبل نيست، ما هيچكدوم سر جای 

 دیگه اینجا نيست.م...جای من هم قبليمون نيستي

 

 گيره.دوباره گر می
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جات كجاست؟! خونه اونی كه رفت و پشت  -

سرشم نگاه نكرد جای توئه؟ یا اینكه طفيلی پسر 

 زن بابات باشی حقته؟

 

كنم...مزه تمام بغضم رو قورت نميدم و مزه مزه می

هام رو ذره ذره ها و غمهام و شادیاشتباهاتم و گناه

 كنم.اف میام رو صو شونهچشم می

اون خونه حق دختر منه، صاحب اون خونه خيلی  -

سال پيش جای شماها كنارم بود و هر چی بشه تا 

 دنيا دنياست من این رو یادم نميره!

اونی هم كه ميگی طفيلی و سربارشم تمام این مدت 

حتی یه لحظه هم حس زحمت و اضافی بودنی كه 

 رو بهم نداد!اینجا توی خونه مادریم گرفتم 
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 كنه.با تاسف و ناباوری نگاهم می

 تو از كی تا به حال انقدر بی ریشه شدی دختر! -

 

 خندم.بی اختيار كوتاه و دردناك می

اون ریشه كه توی خاك نامرغوب باشه به چه كار  -

 مياد مامان؟ 

من حاال یه دختر دارم! باید چيزهایی كه هيچوقت 

ه...باید زندگی كردن بگيرخودم یاد نگرفتم رو اون یاد 

 رو یاد بگيره.

 

لغزه و توی یه دستم كورمال كورمال روی دیوار می

لحظه با رسيدن به كليد برق فضای تاریک و متروك 

 خونه روشن ميشه...
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عحيبه كه انگار فضای این چهاردیواری سفيد و تنها از 

 بيرون هم سردتره...

ج ه خرای كه بپاهام از ایستادن و قوت چندساعته

زنم...دخترم رو دادن انصراف ميدن و جلوی در زانو می

بيشتر توی آغوشم فشار ميدم و دست آزادم رو روی 

 كنم تا بيشتر از این نشكنم...زمين ستون می

باال آوردن سرم، چشم چرخوندن و یادآوری چيزهایی 

كه این مدت برای فراموش كردنشون تالش كرده 

 لث دنياست!ن مثتریترین و سخترحمبودم بی

 

بی رمق به در پشت سرم تكيه ميدم و شاید لرزیدن 

صدا برای دخترم حكم تاب هام از این هق هق بیشونه

خوردن توی گهواره رو داره كه اینجور آروم توی 

زنه. با استيصال آغوشم بين خواب و بيداری لبخند می
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هام رو چسبونم و چشمسرم رو از پشت سر به در می

 نالم:چرخونم و میونه میور خدور تا د

 خدایا كمكم كن!! -

 

پيرن و انگار كم كم دخترم هام رنگ ضجه میهق هق

فهمه بخت این خونه سفيد، سياهه كه صدای هم می

 اش بلند ميشه.گریه

هاش خواد انقدر زود و از زور غصه صدای گریهدلم نمی

بندم زیر این سقف بپيچه پس به دستگيره در دخيل می

ند شدن و همونجور كه توی آغوشم تابش ی بلبرا

 ميدم ميگم:

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 دو_و_هشتاد_و_سيصد#

 

گریه نكن دختركم! دیگه اینجا دوتایی با هميم!  -

 باشه مامان؟ گریه نكن خوشگل من!!

 

زنه و قطره اشک های پر از اشكش بهم زل میبا چشم

كاری  افتهگردی كه هلوپی از گوشه پلكش راه می

تابی پا تند كنه كه قلبم هم باهاش بریزه! با بیمی

زنم تا كنم و دكمه محافظ سيستم پخش رو میمی

شاید یه آهنگ بتونه این سكوت سنگين رو كمی برام 

تر كنه و توی این فاصله با سرعت تک تک سبک

كنم تا اینكه دیدن در اتاق كار ها رو روشن میبرق

چسبونه. ام رو به زمين میپاه حميد و اتاق خوابمون
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دونم حتی آب دهنم رو قورت ميدم و از كسی كه نمی

 پرسم:كيه می

تره؟ بگو كه از همون باز كردن كدومش سخت -

 شروع كنم!

 

گيره و سمت اتاق كار و انگار كسی دستم رو می

كشونه. دست لرزونم روی هوا سرگردونه و با مكث می

ام اشته و نداشتهرت دشينه. تمام قدروی دستگيره می

كنم اما صدای رو برای فشار دادن دستگيره یكی می

آهنگی كه شروع به پخش كرده مثل تبر از ریشه 

 كنه...ام رو ساقط میاراده

 

 هيچ تنها و غریبی"

 طاقت غربت چشماتو نداره
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 هر چی دریا رو زمينه

 قد چشمات نميتونه

 ابر بارونی بياره

 وقتی دلگيری و تنها

 دنيا غربت تمام

 قشنگِ ٔ  از دریچه

 بارهچشم روشنت می

 وقتی دلگيری و تنها

 غربت تمامِ دنيا

 قشنگِ ٔ  از دریچه

 بارهچشمِ روشنت می

 تونم غریبه باشمنمی

 چشمات ٔ  تویِ آیينه
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 تو بذار كه من بسوزم

 هاتمثل شمعی توی شب

 توی این غروب دلگيرِ جدایی

 توی غربتی كه همرنگ چشاته

 ارِ اندوههميشه غب

 "روی گلبرگ لباته

 

گيرم و با سرعت سمت با وحشت از در فاصله می

سيستم ميرم تا خاموشش كنم اما تنم فقط چند قدم 

های كش اومده سمت كاناپه ميرم كنه. با قدمیاریم می

صدا از پرتگاه هام بیكشم و اشکو با دخترم دراز می

 كنن.هام خودكشی میچشم
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 هاتحرفی داری روی لب"

 آهِ سينه سوزهاگه 

 اگه حرفی از غریبی

 اگه گرمایِ تموزه

 تو بگو به این شكسته

 های بی كسيتوقصه

 اضطراب و نگرانيت

 حرفایِ دلواپسيتو

 حرفای دلواپسيتو

 تونم غریبه باشمنمی

 چشمات ٔ  توی آیينه

 تو بذار كه من بسوزم

 هاتمثل شمعی توی شب
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 تونمتونم نمینمی

 "تونمنمیتونم نمی

 

 

 پيچه...توی خونه می صداش

كردم، شبيه زندان و تبعيد یه مدت یه جایی كار می"

 بود، بدون هيچ راه ارتباطی با بيرون.

 های این خواننده...من بودم و یه هدفون و آهنگ

دادم كه یادم نره من ربات شب به شب گوش می

 "ام، احساس دارم!نيستم، آدمم، ایرانی

 

 خونم:دخترم می ا ميشم و توی گوشصدباهاش هم
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كوچولوی طفلكم! یه بخشی از من مرده...كشته  -

است متعلق به وجودم كه زنده شده! بخش دیگه

 توئه.

بخش مرده من رو هيچوقت مانع اینكه دوست داشتنم 

 رو باور كنی ندون.

 ها همه من تموم شه...شاید به همين زودی

 نى(:آواى درنا ) كانال اصلی زینب ایلخا

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_هشتاد_و_سيصد#
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از شدت سردرگمی و استيصال دستم رو روی گوشم 

بندم تا دیدن هام رو محكم میفشار ميدم و چشم

پيچه و ضجه دخترم كه چطور از درد به خودش می

است...صدای فایدهزنه بيشتر از این نشكنم اما بیمی

ی كه چند ثانيه قلبم نفوذ كرده جورهاش تا عمق گریه

هایی كه بعد از بيشتر نگذشته با خشم سمت در اتاق

گذشت چند هفته هنوز هم بازشون نكردم ميرم و با 

 كنم.تمام قوا مشت و لگد نثارشون می

بودی! االن همش تقصير توئه!! االن باید اینجا می -

پيچيدی...االن باید كمكم باید واسمون نسخه می

 دی!!!كرمی
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كنم، دوباره قطره گرد میو عصبی عقبو بعد خسته 

كنم به كنم و سعی میچكان داروی دخترم رو پر می

 خوردش بدم.

ام!!! ببين باید این رو بخوری دلپيچه و بچه -

رفالكست خوب بشه دیگه! تا نخوری كه همش 

 باید گریه كنی!!!

 

ای كه هنوز هشت هفته از چشم مقاومت عحيب بچه

ذشته نسبت به هر چيزی ردنش به این دنيا گباز ك

تونه گليم خودش رو از كنه كه میگاهی اميدوارم می

آب سيال این روزگار بيرون بكشه...اما نه االن! االن 

سی دارو رو قورت بده خواد این چند سیفقط دلم می

تا دوباره بتونم رنگ پوستش رو ورای این برانگيختگی 

اما  م. مرادم حاصل ميشهناشی از درد و گریه ببين
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افته...با نابلدیم كار دستم ميده و طفلكم به سرفه می

كنم و با یادآوری ترفندهایی كه توی ترس بلندش می

همون چند روز كنار مادرم بودن یاد گرفتم سعی دارم 

اوضاع رو مدیریت كنم. شاید تمام این پروسه پنج 

د مياد و ام بتدقيقه هم طول نكشه اما وقتی سرفه بچه

بينم انگار پنج سال، نه كه رمزش رو میهای قچشم

ام تر...كه پيرتر ميشم! با همه غضب و غصهبزرگ

كوبم و زنم و به در بسته میقوطی شربت رو چنگ می

 كشم:فریاد می

دونی چيه؟!! دیگه برنگرد!! حاال كه نيستی پس می -

هيچوقت هم دیگه نباش! بمون همونجایی كه 

 رفتی!!!
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و با ناتوانی نگاهم رو از در اتاق  سم از بغض بند ميادنف

 كنم و سمت پنجره ميرم تا بازش كنم.می

دختركم...اميد من...ببخش مامان رو! اما اینو اگه  -

خواب ميشدی بعد لپات نميخوردی باز كل شب بی

 آب ميشد!

 

ای كه این مدت خودم برای خردم بعد با زبون كودكانه

 خترم جواب ميدم:ابداع مردم از طرف د

ها رو مامان جون! من دختر گبی استم! همه این نه -

 خورم سریع خوب ميشم غصه نخور!می

 

كنه. های هشيار و كنجكاوش نگاهم میبا اون چشم

گيره و سرش رو به ام میاختيار و كوتاه خندهبی

 ام فشار ميده.سينه
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خورم دونم تو قوی هستی دخترم! غصه نمیمی -

 پولكی من!

 

كشه و غربت بيشتری یيزی زوزه میباد سرد و مرموز پا

كنه...از پنجره عقب توی فضای خونه پخش می

كشم و بدون وقفه و اختيار مدام توی پوشش می

 كنم:زمزمه می

 پولكی من! دونه برنجی من! -

 

سرمای بيشتری به تنم هجوم مياره و دستم رو روی 

ای فاصله مشم. داغه و روشن...من اما اینجاشوفاژ می

ن و سنگی شدن ندارم و شاید یه نيم نگاه به تا یخ زد

ته یه كوچه بن بست بهم توان بده برای از نو 

 پاشدن...
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 اميرآباد...

دخت، پالك شصت مميز چهار كه هنوز هم كوچه سين

 حسودم حتی به اون مميز روی پالك زنگار زده...

بست نگاه از سر این كوچه بن قرارم فقط یه نيم

رارم كه حاال با كریر حامل دخترم و قبود...اما جوری بی

های خرید روبروی در وایسادم و به دسته كليد ته كيسه

 كنم.جيبم فكر می

ایه اما روی پنجه پا بلند دونم كار بيهودهبا اینكه می

ميشم تا بتونم داخل خونه سرك بكشم و وقتی ناكام 

كنه و به ادآوری میمونم انگار تازه مغزم شروع به یمی

زنم. هوا داره كم كم رو به غروب باالی در زل می المپ

ميره و وقتی چراغ هنوز خاموشه یعنی كسی خونه 

 نيست...
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كشم و آروم كليد رو توی قفل نفس عميقی می

چرخونم اما قبل از ورود حس سنگينی نگاهی وادارم می

چرخونم اما كنه به پشت سر نگاه كنم...چشم میمی

و از طرفی انقدر دلتنگم كه  بينمچيز قابل توجهی نمی

 ای رو از دست بدم...خوام حتی ثانيهنمی

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_هشتاد_و_سيصد#

 

تر از هميشه به محض ورودم، پرین پر جنب و جوش

 دوه...سمتم می
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حتی اونقدر دلتنگ این توده سياه براقم كه بدون تامل 

و ابراز ذوقش رو به جون كنم زنم، بغلش مینو میزا

 خرم.می

دلم واست تنگ شده بود سياه سوخته گوش دراز!!  -

 بينی خوشحالی؟!ما رو نمی

 

عجيبه كه انگار حتی هوایی كه بين دیوارهای این حياط 

و خونه هم جریان داره با كل شهر توفير داره...حتی 

به خشكی های دور حوض كه دوباره رو این گلدون

يلی وقته كسی ازشون سراغی نگرفته رفتن و معلومه خ

تره...حتی بوی خاك بارون از باغ گل و گياه هم زنده

خورده این حياط هم دلم رو به جای دلگيری، مهمون 

 كنه...رخوت می
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پرین با حال بامزه و محتاطی دماغش رو به صورت 

 دخترم نزدیک كرده و مشغول بو كشيدنشه...دخترم اما

یدش خوشش نيومده كه اینطور انگار چندان از زاویه د

كنه و بعد استعدادی چپ چپ به حيوون طفلک نگاه می

كه سه روزه توی خودش كشف كرده رو به نمایش 

پره و كشه. پرین كمی عقب میذاره و شيشكی میمی

هایی كه به وضوح گشادتر شدن نگاهم بعد با چشم

كنم اونقدر تيار رها میاخای كه بیكنه. صدای خندهمی

 شنومش.برام دوره كه انگار از ده سال قبل می

 اعصابه...كم بیدختر ما یه -

 

 زنه و ادامه ميدم:بغضی روی گلوم چنگ می

كمم جفتمون مادر و دختر آدم ندیده شدیم چند یه -

 وقته...
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كشم و با پرین رو دوباره با یه دست توی آغوش می

 م.كنی گلوم رو كمی باز میلبخند دلتنگم گره بغض تو

 خيلی دلم تنگ شده... -

 

چرخونم و به پنجره اتاق دیار نگاهم رو توی خياط می

 زنم.زل می

 برای همتون! -

 

 پرسم:گيرم و با پچ پچ میبعد از پرین فاصله می

 ببينم صاحبت كه نيست؟! -
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های خاموش خونه از جا بلند ميشم. و با اعتماد به چراغ

و كوتاهی  برنداشتم كه با صدای ضربه ریزهنوز قدمی 

كنم و منتظر صدای بعدی به در به پشت سر نگاه می

دار نيست اما صدای پچ پچی كه مونم. ضربه ادامهمی

كنه پيچه چنان حس بدی بهم القا میتوی گوشم می

خواد حتی یه قدم به دو نزدیک شم، پس كه دلم نمی

ر سمت داخل تهای سریعكنم و با قدمعقبگرد می

 ..كنم.خونه حركت می

فضای خالی و تاریک خونه دلچسب نيست، اما 

ام رو گرم سوسوی ضعيف شعله بخاری دل گرفته

 كنم.شينه و زمزمه میكنه و یه لبخند روی لبم میمی

 پسر لوس سرمایی!! -
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ذارم و دلم ضعف ميره برای كریر دخترم رو كناری می

راف به روشن كردن این آرامش ذاتيش! برای دیدن اط

 كنم و بعد با كيسهها بسنده مییواركوبچند تا از د

خرید سمت آشپزخونه ميرم. همونطور كه انتظار داشتم 

یک خط درميون رو به خالی شدن  های ادویهشيشه

ميرن و این خریدهای ریز ریز مثل هميشه از حوصله 

 دیار خارجه...

زعفرونی و از های كنم از نباتی نبات رو پر میشيشه

دونم بدون اب هم غافل نميشم. میچوب دارچين و عن

ها بيشتر ها احتمال سرما خوردنش توی این فصلاین

 ميشه.

های چای توی سينک كه رد چای روشون باقی استكان

دونم دیار فقط وقتی ریزه چون میمونده غم به دلم می
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های محبوب كه خوب نباشه اینطور از استكان

 زنم.گذره. لب غر میمی كمرباریكش

 لخته!ای ش -

 

اما دستم هنوز به شير آب نرسيده كه سر جام متوقف 

كنم. هيچ ميشم و با دلهره به ساعت دیواری نگاه می

تونم منكر ای ندارم دیار كی ممكنه برگرده اما نمیایده

ام! گير هر گوشه از این خونهاین هم باشم كه نمک

حواسش جمع نيست كه متوجه دونم دیار اونقدر می

ها زم باشه، اما قطعا شستن استكانخریدهای ری

تونن مشتم رو باز كنن. پس عليرغم ميلم و با دلی می

زنم. ها از آشپزخونه بيرون میتر از استكانلک افتاده

فهمم كنه و میدخترم با دیدنم شروع به نق زدن می

 گرسنگی كاسه صبرش رو لبریز كرده.
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 نا در_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_هشتاد_و_سيصد#

 

 كنم.صورتش رو با سرانگشت نوازش می

برمت االن ممكنه دیارمون برسه اینجا نميشه...می -

 توی ماشين شيرت ميدم باشه دخترم؟

 

اما دخترم این بار قصد سازش نداره كه با صدای 

 زنه...بلندتری زیر گریه می

هاش رو ندارم کامروز بيشتر از این ظرفيت دیدن اش

گيرمش و مشغول غوش میپس بدون معطلی توی آ
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شير دادن بهش ميشم. نگاه كردن بهش توی این 

حالت و شنيدن صدای شير خوردنش، اون هم توی 

ای كه مدت طوالنی مامنم بود جوری از لذت و خونه

كنه كه با نفس راحتی به مبل پشت آرامش لبریزم می

بندم. اما عمر این می هام روسرم تكيه ميدم و چشم

ی پياپی زنگ در خيلی زود به انتها آرامش با صدا

 رسه.می

چرخه. هر پرم و دور خودم میهول و دستپاچه از جا می

صبرتر از چيزیه كه كس كه پشت دره قطعا خيلی بی

 اینطور پشت سر هم دستش رو روی دكمه فشار نده!

بدونم  ندازم و بدون اینكه حتیشنلم رو روی دوشم می

زنم و با تردید يرون میخوام چيكار كنم از خونه بمی

ای كه ترین برنامهسمت در ميرم. حاال اولين و ساده
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دارم فالگوش ایستادنه. اما هنوز به در نرسيدم كه 

 خوره.صدای پسری به گوشم می

اون دیوونه محض خودشيرینی یه آدرسی گذاشته  -

باهات یه كف دستت كه به بهونه اون یه بار بره 

احمقی كه باور كردی كافه بشينه...تو چرا انقد 

 اومدی نشستی دم در خونه مردم!

 بس كن سوزوندی اون زنگو!!!

 

 رسه:و بعد از اون بالفاصله صدای دختری به گوشم می

چقدر تو آیه یاسی لعنتی! یه درصد فكر كن درست  -

 باشه آمارش!

 

 پسر بدون مكث و با حرص جواب ميده:
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! همه سال كسی نتونسته یارو رو گير بندازهاین  -

اونوقت تو یه الف بچه با آمار یه شاسكول 

 خوای بتركونی؟؟می

تونه ازت بابا اصال هر كی توی این خونه باشه می

 شكایت كنه به جرم مزاحمت!

 

دختر با صدای تيزش حق به جانب و مصمم حرف پسر 

 كنه.رو قطع می

مچ این درنا رو بگيرم حاليته اگه من بتونم باالخره  -

چطوری یه شبه صدتا پله ميرم  و بفهمم كيه و چيه

باال؟؟ حاليته چطور توی اون مجله كوفتی استخدام 

 ميشم؟

منو نگاه كن! از فردا قراره همه جا اسم منو زیر گزارش 

 هویت درنا ببينی!
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كوبم و حاال دستم رو از شدت شوك روی دهنم می

شده كه با تمام قوا به در انگار دختر از زنگ نااميد 

 كوبه...می

 

 ا حقی

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_هشتاد_و_سيصد#

 

 

مردد و مضطرب در جا كمی عقب و جلو ميرم و توی یه 

گرد كنم تا دختر باالخره گيرم عقبلحظه تصميم می
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نااميد شه و اینجا رو ترك كنه. اما انگار ذهنم رو 

 خونن كه پسر ميگه:می

 ه دیگه روژین! بریم!!بس -

 

 اب ميده:و دختر با حرص جو

از صبح تا االن زیر پام چمن پرورش دادم كه حاال  -

بریم؟؟ ندیدی زنه رفت تو؟؟ االنم كه جواب نميده 

 حتما خودشه!

 

بندم و حاال معنی سنگينی هام رو با افسوس میچشم

كنم. قبل از اینكه نگاهی كه حس كردم رو درك می

جدیدی بگيرم دوباره صدای گریه دخترم بلند تصميم 

كنن. چپ و به طبع افراد پشت در سكوت می ميشه
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كنم و برای یه رو ام نگاه میچپ به قيافه طلبكار بچه

 ذارم.البداهه قدم جلو میدر رویی فی

با باز كردن در دختر ریز نقشی با عجله خودش رو جلو 

سته. نگاه ایندازه و توی فاصله كوتاهی ازم میمی

بلند كنارش  منتظرم رو بين دختر و پسر الغر و قد

ای توپ رو توی زمينشون چرخونم و با تک كلمهمی

 ندازم.می

 بفرمایيد! -

 

نگاه كنجكاو دختر به خودم هرچند كه آزاردهندست اما 

زنه وقتی اینطور موشكافانه به صورت دخترم زل می

تا حدی كشه، پتو رو ناامنی از پس احوالم سرك می

 ندازم.یكشم و اخمی بين ابروهام مروی صورتش می

 بفرمایيد خانم! -
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پسر پر از شک و تردید و نگرانی بازوی دختر رو 

 گيره و حين عقب كشيدنش ميگه:می

 خانم ببخشيد. اشتباه شده! -

 

كنه زیر های گرد شده به پسر نگاه میدختر با چشم

 كنه:لب غرولند می

 چی اشتباه شده؟؟ -

 

زوش رو با شدت از بين بازوهای پسر بيرون و با

ای ه و دوباره بهم نزدیک ميشه و با تک سرفهكشمی

 كنه.شروع می
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سالم خانم! چند تا سوال داشتم ازتون. دوست  -

 ترید؟دارید همينجا جواب بدید یا بریم داخل راحت

 

كنه به داخل حياط سرك كشه و سعی میو گردن می

 سد راهش ميشم. بكشه كه با بيشتر بستن در

 سوال راجب چی؟ -

 

كنه و انگار حاال كه به اصل ماجرا یدختر من و من م

 دونه باید چطور پيش بره.رسيده نمی

 چيزه... -

 

ندازم به اعتماد با نگاه منتظر و حق به جانبم قالب می

 تر بكشمش...اش تا پایينبه نفس پایين اومده
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 كم سرده ميشه زودتر...چيزه؟! هوا یه -

 

 رشته كالم بيشتر از دستش در ميره.

.اسم واقعيتون چيه...چرا تصميم شما درنایيد.. -

 گرفتيد هویتتون رو قایم كنيد...

 

كوبه. از پسر با تاسف دستش رو به پيشونيش می

گيره كه سعی توی ام میاوضاع پيش اومده خنده

 پنهون كردنش دارم.

 درنا؟! اسم من درنا نيست! -

 

گيره و با خنده مصلحتی بازوی دختر رو میپسر دوباره 

 و مصنوعی ميگه:
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بله اصال كال اشتباه شده...ببخشيد. ما رفع زحمت  -

 كنيم!می

 

 زنه.و با صدای آرومی تشر می

شناستش! به كاهدون زدی! روژین دیدی كه نمی -

 تمومش كن دیگه!

 

 روژین با غضب و این بار صدای بلند جواب ميده:

الف به ب نرسيده بگه خودمم! نكنه انتظار داری  -

 ری به سالمت!تونی دندون رو جيگر بذانمی

 

تر از قبل به من نگاه تر و شاید شاكیو بعد مصمم

 كنه.می
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منظورم از درنا اون آهنگساز معروفه. خانم من  -

دونم اینجا خونه درناست پس اجازه بدید می

باهاتون مصاحبه كنم تا بقيه هم بتونن شمارو 

 اسن.بيشتر بشن

 

گری جوری متعجبم كرده تجربگی و ناشیاین حجم بی

 كنم:اختيار زمزمه میه بیك

بدبخت اون مجله و سایت كه تو خبرنگارش  -

 باشی!

 

 بله؟! -
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كنم و چپ رو انتخاب میبه خودم ميام و كوچه علی

 متفكر ميگم:

كنم اگه منظورتون اون درناست كه من فكر می -

عاليت داشته باید حدود بيست سال سابقه ف

 باشه...

 

 سریع جواب ميده:

 بله دقيقا! -

 

 پرسم:نده دوپهلویی میبا خ

 یعنی من از پنج شش سالگی مشغولم؟! -

 

 كنه.در لحظه وا ميره و كمی گيج نگاهم می
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 است؟خب...كی غير شما توی این خونه -

 

 این بار با جدیت بهش خيره ميشم:

بدم؟ اصال كی من چرا باید آمار زندگيم رو به شما  -

 به شما گفته اینجا خونه كسيه كه دنبالشيد؟

 

كنه و انگار از پسر به پشت سر نگاه می روژین

خواد. پسر اما انگار چندان از همراهش كمک می

ندازه. وضعيت ناراضی نيست كه فقط شونه باال می

كشه و دوباره به روژین با نگاه خط و نشونی براش می

 كنه.من نگاه می

 منبع موثق! از یه -
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 ذارم.كنم و مدعی قدمی جلو میتر میاخمم رو غليظ

اون منبع موثق رو به من نشون بدید ببينم به چه  -

حقی آدرس اشتباهی ميده و آسایش مردم رو 

 كنه!خراب می

 

ام جواب ميده و روژین به وضوح خودش رو نقشه

ترین ویژگی این بچه بازه اما پررویی شاید مهممی

 كنه.ینطور سينه سپر میباشه كه ا

ار كنی! كی به آسایشت كخانم چرا توهين می -

 داشت!

 

 ندازم.ابرو باال می
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هاتون فهميدم چند ساعته دارین اینجا از حرف -

دید! بعدم هم با اینكه جواب ام رو میكشيک خونه

دارید و كم گيرید دستتون رو از زنگ برنمینمی

ه مزاحمت مونده رو رو خم از جا بكنيد! این اگ

 نيست اسمش چيه؟!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_هشتاد_و_سيصد#

 

 به گردنش تابی ميده.

ات نيست ای زیر نيم كاسهآها! اصال اگه شما كاسه -

 چرا انقدر طول كشيد جواب بدی!
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از تصور اینكه دیار با اون حالش مجبور باشه با 

ميشم كه همچين آدمی سر و كله بزنه اونقدر كفری 

 خوام هر چه زودتر این قائله رو ختم كنم...می

م چرا باید بهتون جواب پس بدم! اما من قانع نشد -

محض اطالع فقط همين رو ميگم كه كال اشتباه 

ام و كسی گرفتيد. من خيلی وقته ساكن این خونه

 شناسم.كه شما دنبالشيد رو نمی

 به سالمت!

 

حرص و حرفش ببندم خوام در رو رو به نگاه پر از و می

 كه با گذاشتن دستش روی در مانع ميشه.

كسی كه بهم آدرس داده مطمئنم!! من  خانم من از -

دونم اینجا خونه درناست..باالخره یكی غير می
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كنه دیگه! خودتم اینجا زندگی می

شوهری...پدری...چيزی...من بدون عكس و 

 گردم!مصاحبه برنمی

 

ره توی آغوشم به گریه ام كه دوبازور مقاومتم با بچه

ون جلوی افتاده خيلی كمتر از دختریه كه حاال انگار خ

 چشمش رو گرفته.

دختر چته!! با زبون آدميزاد دارم ميگم اشتباه  -

 فهمی!گرفتی چرا نمی

 

 هاش رو روی هم فشار ميده:دندون

كنم من یه ساله دارم توی اون نشریه جون می -

 بذار بيام تو! تونم دست از پا درازتر برگردم!نمی
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دونه حریم این خونه برای من چقدر و فقط خدا می

ترم و جدیه! كه اینطور از كوره در ميرم و با هول مح

رونم و با تهدید انگشتم رو كوچيكی دختر رو عقب می

 جلوی صورتش تكون ميدم.

زنم بيخود بچه دارم با زبون خوش باهات حرف می -

 يتمو!بينی وضعانقدر وقت منو نگير! نمی

 

 و شاكی رو به پسری كه پشت سرش ایستاده ميگم:

زید وایسادی اونجا كه چی؟! بيا آقا عين علم ی -

 دست رفيقتو بگير ببر تا زنگ نزدم پليس!
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و با جدیت رو به دختر كه حاال پر از خشم و نفس 

 كنه ادامه ميدم:نفس زنون به من نگاه می

واسه تو هم یه نصيحت دارم! این راهی كه ميری  -

به تركستانه! خودتو جمع و جور ك كه دیگه نيازی 

زدن و این سر و صداها نداشته  به زاغ سياه چوب

باشی. از این روشی كه پيش گرفتی ته تهش یه 

پاپاراتزی واسه یه پيج زرد در مياد! نه یه خبرنگار 

 ای با پرستيژ! حرفه

 

 زنم.ه پسر تشر میو دوباره رو ب

 د ببر اینو تا زنگ نزدم مامور بياد! -

 

 پسر نگران و سریع جواب ميده:
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 ریم.نشو! ما االن مینه خانم شما زود عصبی  -

 

خوام اميدوار و مشغول تقال و كشيدن دختر ميشه. می

باشم كه كار به همينجا ختم شده اما وقتی سمت در 

شم و ميرم توی یک لحظه با شدت بهش كوبيده مي

پيچه. اونقدر گيجم كه تمام درد بدی توی سرم می

ام رو برای حفاظت از باقيمونده حواس نيمه و نصفه

كشه تا كنم و انگار صد سال طول میخرج می دخترم

هام رو باز كنم و ببينم كه رژین چطور از بتونم چشم

كنترل پسر همراهش خارج شده و داره بهم حمله 

یزی قبل از اینكه بهم برسه پام كنه. با یه حركت غرمی

كوبم. خوشبختانه رو باال ميارم و توی شكمش می

ی باشه رو روی ام كاراونقدر سبک هست كه ضربه

های دخترم كه حاال به جيغ زمين بيفته. صدای گریه
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ام كنه عليرغم سرگيجهتبدیل شده مجبورم می

تر خودم رو جمع و جور كنم. تلوتلوخوران صاف سریع

یستم و مایع بدطعمی كه توی دهنم جمع شده رو امی

كنم كه با این كارم پسر با وحشت روی زمين تف می

 زنه.د میرو به رژین فریا

تونی امروز احمق وحشی چيكار كردی!!! ببين می -

 جفتمونو به فنا بدی!

 

كنم تا دیدم واضح هام رو چند بار باز و بسته میچشم

دفعه از كجا اومده. شه و بفهمم این حجم از ترس یک

اما با دیدن خون روی زمين كه ظاهرا همون مایع 

خشم  ترسم و بابدطعم توی دهنم بوده خودم هم می

كنم. حاال رژین هم رنگ از رخسارش نگاهشون می
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پریده و با چنگ زدن به پليور پسر از جا بلند ميشه و 

 عقب عقب ميرن.

كنم و تر بغلش میانگار دخترم نقطه قوتمه كه محكم

 دارم.تهدیدوار قدمی رو به جلو برمی

فاتحه خودتونو بخونيد! قيافه جفتتون یادم  -

 !كنممونه! شكایت میمی

 

اون پوسته سرتق و مصمم رژین فروریخته و از ترس 

ای كه به سكسكه افتاده. پسر هم با هر كلمه و جمله

تونه در حال عذرخواهيه و طولی نميكشه كه هر دو می

دونم دیگه هيچوقت وچه گم ميشن و میتوی پيچ ك

 بينمشون...نمی

ترسم این سر و كنم. میبا نگرانی به اطراف نگاه می

ها رو جلب كرده باشه و برای دیار وجه همسایهصدا ت
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ای پيش بياد. اما انگار غروب پایيزی این كوچه حاشيه

 تره...از من هم تنهاتر و خلوت

كشونم و یوون میدار تا اهای كشخودم رو با قدم

دوباره مشغول شير دادن به دخترم ميشم كه از گریه 

ردناكم زیاد رو به كبودی رفته. با ساكت شدنش سر د

 بندم.هام رو میرو به ستون تكيه ميدم و چشم

ام از این درد كه دوباره یادم انداخته این رفاقت راضی

است...حتی اگه ختم بشه به یه كوچه یه جاده دو طرفه

 بست... بن

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 هشت_و_هشتاد_و_سيصد#

 

 

پابرجاست ی وارده هنوز ام از ضربهسردرد و سرگيجه

تابی دخترم اما از وقتی به خونه رسيدم گریه و بی

 ای بشينم و نفسی تازه كنم.اجازه نميده لحظه

 نالم:با غصه شكمش رو ماساژ ميدم و می

چيكارت كنم! دكتر گفته نباید اون قطره رو آخه من  -

 جان!!زیادی بهت بدم واست ضرر داره مامان

 

ها ن حرفی من گوشش به ایاما طفل دردكشيده

بدهكار نيست و این بار برای تسكين به یقه لباسم 
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تر از قبل دستش رو جدا زنه و من مستاصلچنگ می

 كنم.می

من هم  نكن دخترم! این الكتوز كوفتی توی شير -

كم با شيشه شير كنار سازه! تو رو خدا یهبهت نمی

 بيا...

 

و با هر ذكری كه بلدم شروع به درست كردن شير 

كشم از صدای هق نم و هر ثانيه زجر میكخشک می

 هق طفلكم...

ترین زخم مادر شدن عجيبه...وقتی مادر ميشی كوچک

تپه روی خاطر اون قلب كوچولویی كه بيرون از تنت می

 تونه تو رو از پا در بياره...ميشه اون زخم كاری كه می

كشه و شاید این اولين خدا دستی به سر دخترم می

اش كنار مياد و انقدر راحت با سر شيشهام باره كه بچه
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هاش سنگين ميشن. از شدت خستگی خيلی زود چشم

ام رو مهمون یه پتوی نازك های سنگين و خستهشونه

وشن كردن كتری سمت تراس ميرم كنم و بعد از رمی

شينم. سرم رو به های محبوبه شب میو كنار گلدون

گاه تكيه ميدم و توی شيشه به خودم ن چهارچوب

 كنم.می

ترین آرایش این روزهام رنگی خيلی وقته پررنگبی

تر به خودم خيره ميشم و برام جالبه شده. كمی دقيق

دن؟! شاید هم كه موهام از كی تا به حال انقدر قد كشي

 خبرم...هام بیمن خيلی وقته از خودم و قد كشيدن

انگار ذهنم بيشتر از هر چيزی محتاج یه ریتم یكنواخت 

ی آروم گرفتنه كه سوت كتری به جای هشيار برا

 كنه...كردنم بيشتر خوابم می
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تر از این انگار كسی توی گوشم یه ملودی آشنا رو نرم

قيمتی كه توی مشامم عطر دارچين و سيگار ارزون

 كنه...پيچيده زمزمه می

 تو آه منی اشتباه منی"

 گویمچگونه هنوز از تو می

 تو همسفر نيمه راه منی

 "گویمونه هنوز از تو میچگ

 

هام رو بغل كردن مبادا هام سفت و سخت چشمپلک

های درنام رو با تمام و هام این نوای امن بالگوش

 كمال نشنون...

 گاه منیيهپناه منی تك"

 ات مانده در گوشمكه زمزمه
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 گناه منیگناه منی بی

 "كه بار غمت مانده بر دوشم

 

زنه و باالخره س میهام رو پتپش قلبم سنگينی پلک

 كنم...هر چند سخت و كم، اما چشم باز می

گاه ساعدش روبروم نشسته، یه پاش رو خم و تكيه

هاش چشمهاش با هرم كرده و سيگاری بين انگشت

 كنه...خودسوزی می

 بندم.هام رو دوباره میخندم و چشمبا رخوت می

 ه!اگه اون بار اول خواب نبود، اما این بار حتما خيال -

 

 تر ميشه و با آه كوتاهی ميگه:عطر سيگار غليظ
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همون نوبه فرمول گذاشتم كف دستت كه خواب و  -

 خيال قشنگه! نه سياه و زشت و كچل!

 

باز  كه باز از زشتی ميگه. دوباره چشمخوره بهم برمی

اش و زنم به موهای كمی بلندتر شدهكنم و زل میمی

 ته ریشش.

 تو كه كچل نيستی! -

 

مونه، با گيره توی گلوش میاز سيگار می كامی كه

ندازه. سوز افته و سرش رو پایين میخنده به سرفه می

وقتی كنه. زنه و ترشون میهام میدلتنگی به چشم

هاش كم ميشه سرش رو باال باالخره از شدت سرفه

ها شبم هاش انگار بعد مدتمياره و برق شيطنت چشم

 گيره.رو از تاریكی پس می
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 اش هستم؟یعنی فقط كچل نيستم؟ بقيهنفله  -

 

 شينه و جواب ميدم:لبخند كم جونی روی لبم می

 آره! خيلی زشتی! -

 

یواره تراس كنه و به دتک خنده خسته و كوتاهی می

 تكيه ميده.

 ای ناكس! -

 

 گيره وقتی ادامه ميدم:لبخندم اوج می

 هات عزیزی!با همه زشتی -
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ميشه و پک اش جایی بين بودن و نبودن خشک خنده

زنه...سه كام حبس! تر میبعدی سيگارش رو محكم

 انگار عهد كرده باشه كامش رو از امشب بگيره...

ندیدم رو باال مياره ليوان دمنوشی كه كنارم گذاشته و 

 كشه.ام میو روی گونه

 بيدار شو دخی. بخور اینو جون بگيری. -

 

مست عطر محبوبه شب و این دمنوش سيب و دارچين 

اش كشم و با سرانگشت به گونهميقی مینفس ع

 زنم.می

یه مدت كنار گذاشته بودیا! هزار بار گفتم كام  -

 حبس نگير ضرره!
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ذاره و سریع ازم فاصله هام میدستليوان رو بين 

 گيره.می

 تو كه نيستی كلهم اجمعين زندگی ضرره. -

 

كنه. به محو هاش آزاد میو دود سيگار رو از بين لب

 پرسم:زنم و با نگرانی میهوا زل میشدنشون توی 

 تو خيالی؟ -

 

سرش رو به دیوار تكيه ميده و با حسرت نگاهم 

 كنه.می

 كاش بودم! -

 

 یا حق
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 درنا _یآوا#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_هشتاد_و_سيصد#

 

 كنم.به سختی گردنم رو كمی صاف می

 چرا؟! -

 

 پر از غم حواب ميده:

نا بودم اون روزها كه خيال بودم، دور بودم، در -

 بيشتر رنگ داشتم واست.

 

كنم كه با چشم و ابرو به ليوانم زده نگاهش میبهت

 كنه.اشاره می
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 سرد ميشه. -

 

گيره سرش رو به طرفين واكنشی از من نمیو چون 

 تكون ميده:

 چيه؟ -

 

 كنم تا نهایتا بتونم بگم:چند بار دهنم رو باز و بسته می

 كنی!اشتباه می -

 

 ه ميده.لبخند غمگينی بهم هدی

 پس چرا رفتی؟ -

 

 كنم.با غصه سرم رو كج می
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 دادی؟!اون همه گفتم! گوش نمی -

 

تی سرش رو به تر ميشه وقتر و غمگينلبخندش عميق

 نشونه منفی تكون ميده و جواب ميده:

 صرفيد...نگاه كردنت بيشتر می -

 

 كنم.ی كم رمقم رو رها میبندم و خندههام رو میچشم

 زیادی صادقی دیار! -

 

كنم نوازش نگاهش رو روی جز به جز صورتم حس می

كنم حدس و حسم به یقين تبدیل و وقتی چشم باز می

ه و تمام هوش و حواسش جای ميشه. حرفم رو نشنيد

كنم تا توی خالئی كه اینجور است. سكوت میدیگه
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هاش رو چراغونی كرده و هر بار نوید یه شاهكار چشم

 جدید رو ميده باقی بمونه...

جنبونه و هاش دست میدون حركت دادن سر یا چشمب

كنه تا جایی كه شيشه آروم در بالكن رو بيشتر باز می

 ی بشه روبروی من.ابالكن حكم آینه

صدا باز و بسته ميشن تا آروم هاش چند بار بیلب

 بپرسه:

 خودتو دیدی؟! -

 

كنم كه شده قاب من و شاخه نگاه می به شيشه

ی سرم سرك كشيده. دستم رو محبوبه شبی كه از باال

ام و در امتداد اون روی موهای باز و رهای روی گونه

 كشم.ام میروی شونه

 ی منخانه ی من بغضبهانه"
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 خواهمگرفته دلم گریه می

 ی منخيال خوش عاشقانه

 "هميشه تویی آخرین راهم

 

 پير شدم؟ -

 

كنه. انگار اش متوقف ميشه و سوالی نگاهم میزمزمه

 پرسم:يست حرفی زده باشم پس دوباره میمطمئن ن

 دارم پير ميشم؟ -

 

كنه سيگارش رو با طمانينه روی لبه تراس خاموش می

هاش خيز ميشه. صورتم رو بين دستنيمو سمتم 
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گيره و سرش رو با همون حال  و ریتم هميشگی می

 تكون ميده.

 پس واقعا ندیدی! -

 

 صدای توام پا به پای توام"

 به خاموشیام رو بریتو می

 ترین آشنای توامغریبه

 "كشدم این فراموشیكه می

 

هاش آروم از روی صورتم تا گردنم كش یكی از دست

 شينه.ام میو از زیر پتو روی شونهمياد 

ها شبيه رگبار بهاره! عطر خاك بارون خنكای این دست

 خورده و نو شده داره!
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هاش از نگرانی به سكون مردمک لرزون چشم

 پرسه:و میرسن می

 تب داری؟! -

 

 تمام منی ناتمام منی"

 چه بغضی بدی در گلو دارم

 بيا و بگو فكر حال منی

 "دارمببين كه هنوز آرزو 

این اشرف مخلوقات گاهی اشرف محتاجانه! مثل االن 

فهمم این تب از تنهایی زمينم زده و شاید كل كه می

دوای كارسازم همين بوده كه كسی...اما نه هركسی! 

 م بشينه و همين چند تا سوال كوتاه رو بپرسه.جلو

 پرسه:سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم و باز می
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 هات؟شبونه عصبیاز همون تب  -

 

هام ای به نشونه تایيد از بين لبنيمه نصفه "اوهوم"

اختيار سرم رو به دستش بيرون مياد و همونجور كه بی

 كنم.تكيه دادم نگاهش می

ها چيه...قراره ابر ته این تب كاش الاقل بدونم -

بشم برم توی آسمون...یا آب بشم برم توی 

 خاك؟

 

هام رو ها چشمر گلكنه. سرمست عطفقط نگاهم می

گذره و روی ام میبندم. سر انگشتش از شونهمی

 گيره.دستم راه می

 آب ميشی! -
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بينم كه مسير رگ آبی و كنم و میچشمم رو باز می

 خندم.رفته و میپررنگ دستم رو پيش گ

 ات.پس آخرش من رو بریز توی حوض خونه -

 

 چشمش هنوز به رگ دستمه.

اش نش خشكه...باغچهتو گل و گلدواون خونه بی -

 خشكه...حوضش خشكه...چشم منم خشكه به در!

 

 نگاهش رو باال مياره.

 بيا و برگرد نور! خيلی تاریكم! -

 

 زنم.با درد لبخند می
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 وشنت كنم؟!سوزم! چطور رمن خودم نيم -

 

كنه و كنار دست لرزون خودش كف دستم رو باز می

 ذاره.می

 ببين! تو وضعت به از منه دختر! -

 

هاش رو جمع گيرم و آروم انگشترو می دستش

 كنم.می

 اش چاره داره.لرزه...بقيهمهم روحته كه نمی -

 

 گيره.هاش میدستم رو بين دست

 چاره تویی! -

 اره بمونيم...من و تو چاره هميم! نخواه بيچ
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ای بره و از بوسههاش تبم رو به یغما میخنكای دست

ها اميد با عطر مدتكاره بعد از كه روی پيشونيم می

 زنه.محبوبه شب جوونه می

 

 ی منی من بغض خانهبهانه"

 خواهمگرفته دلم گریه می

 یخيال خوش عاشقانه

 "من هميشه تویی آخرین راهم

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _بزین#
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 نود_و_سيصد#

 

بينم كه كنم و دیار رو میاز پنجره به حياط نگاه می

آغوش گرفته و ناشيانه اما با چطور دخترم رو توی 

اختيار دقت مشغول مرتب كردن كالهشه. آهی كه بی

كنه و از پنجره كشم مثل مه لبخندم رو كدر میمی

 گيرم.فاصله می

چرخونم تا به در مینگاهم رو دور تا دور خونه سفيد 

رسم و قلبم كندتر بسته و مهر و موم اتاق خواب می

سختيش دوست داری  تپه. مثل كاری كه از شدتمی

های بلند سمتش ميرم زودتر بهش خاتمه بدی با قدم

 كنم.و قبل از چرخوندن كليد توی قفل زمزمه می

 هر كسی الیق خداحافظيه. -
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باز ميشه. سرمای در انگار رو به سردترین فصل زمونه 

استخون سوز و عجيبی كه به صورتم هجوم مياره انگار 

ه. خوابی كه كابوس بود و كنباالخره از خواب بيدارم می

 بيداری كه رویا نيست...

شكنه و صدای متالشی بغضم به نيابت از قلبم می

شدنش توی تاریكی اتاق سرگردون ميشه. نور 

زنه و رو میی باز در كمد چشمم كراواتش از گوشه

بينم كه با همون كراوات كه چند لحظه بعد قلبم رو می

 ...كف دستم دار زده شده و جون ميده

هيچوقت پاكت نكردم...مثل همين رد سياه روی  -

 كراواتت، اما از انتظار تموم شدم حميد!

 

ام زنم و با همون مشت روی قفسه سينههق هق می

 كوبم.می
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 لی!ام! خيخسته شدم...خيلی خسته -

 

 كنم:ذارم و زمزمه میكراوات رو روی چشمم می

 تو رفتی! -

داره كش مياد...من اینی كه هنوز اینجاست سایته كه 

چطور یه سایه رو نگه دارم؟! چقدر چنگ بكشم روی 

 زمين؟!!

آرزو و اميدایی كه فراموش ميشن كجا ميرن؟ تو هم 

برو همونجا؛ ميخوام فكر كنم یه آرزو بودی كه 

 ده، نه حقيقتی كه تركم كردفراموشم ش

 خوام برم...مثل خودت!منم می 
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مه یک طرفه رو صدای دخترم و دیار خلسه این مكال

شكنه اما قبل از اینكه بتونم خودم رو جمع و جور می

های كنم دیار توی چهارچوب در ظاهر ميشه. چشم

كنن به صورت اش دهن كجی میخون گرفته

 اش.پریدهرنگ

 نور... -

 

گردونم و حين پاك كردن رو ازش برمی صورتم

 هام ميگم:اشک

 االن ميام... -

 

 لرزه.صداش می

 چی شده؟! -
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 سرم رو به طرفين تكون ميدم.

 چيزی نيست. -

 

كنم قراره وارد ذاره، جوری كه فكر میقدمی جلو می

بينه كه اتاق بشه اما انگار چيزی توی فضای اتاق می

يش دستش رو متوقف ميشه و شاید برای حفظ ایستای

 به چهارچوب در تكيه ميده.

 چيزی شنيدی؟! چيزی پيدا كردی آره؟! -

 

 كنم.تعجب نگاهش می بين بغض و غصه با

 چی؟! چی باید پيدا كنم؟ -
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هاش از فشاری كه روی چهارچوب در مياره سرانگشت

سفيد شدن. با جوابم نفسش رو انگار از سرآسودگی 

مونه كه با صدای كنه اما دیگه رمقی براش نمیآزاد می

 پرسه:آرومی می

 تونی برونی؟می -

 

 ميشم.كنم و از جا بلند با نگرانی نگاهش می

 تونم...ولی تو خوبی؟!می -

 

 صادقانه و بدون مكث جواب ميده:

نه...این كليدها دستم بمونه فردا بيام موتور رو  -

بردارم؟ ميزون نيستم. بند و بساط هم زیاده. با 

 ماشينت بریم.
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فتن دستش بهش نزدیک ميشم كه با حالت برای گر

كشه. انگار كه از حضور عجيبی خودش رو عقب می

 رم داشته باشه!كسی ش

دیار؟! چرا اینطور شدی! تو االن خوب بودی!  -

 هات رو خوردی؟قرص

 

 گيره.با تک قدم بلندی از اتاق فاصله می

 دونم...گفتم كه بی تو سامونم نيست.نمی -

 

تعارفش لبخند سبكی روی بی در عين نگرانی از لحن

 شينه.لبم می

 ام كو؟!ریم...بچهمی -
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 كنه.به گوشه سالن اشاره می

ی خوابه...تا دو تا اش كه تو باشی بندهبدتر از ننه -

تابش دادم خرناسش رفت هوا. گذاشتمش توی 

 این گهواره دستی.

 

 كنم.خندم و اصالح میمی

 كَریر! -

 

 خارونه.گوشه سرش رو می

 ریم؟!همون! ب -
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تمام عزمم رو برای نگاه نكردن به پشت سر جمع 

 كنم و جواب ميدم:می

 بریم. -

 

 حقیا 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_نود_و_سيصد#

 

ها عجيب این شب خنک پایيزی با صدای جيرجيرك

حال تابستونی داره. رو به پنجره مشغول شير دادن به 

هنوز دخترمم و چشمم به تقویم روی دیواره كه 

هام روش باقی موندن. باید ورق بزنمش و نوشته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دن به تباهی دور بگذرم از روزهایی كه خالصه شده بو

خواستم از راه از دیارم...روزهای بعد از دیار كه نمی

ام ها یه قاصدك پشت پنجرهبرسن. یكی از اون شب

ها گير كرده بود و كج و پيدا كردم...الی شاخ و برگ

زهوارش در رفته بود! اما بازم دخيل معوج شده بود...

بستم بهش...آرزوم رو توی گوشش خوندم و فوتش 

گفتن اون قاصدك جونی كه بره...همه دنيا اگه می كردم

نداره من اما اميد داشتن بهش رو به خودم بدهكار 

 بودم...حتی اگه دیوونگی بود!

و حاال من اینجام...با عطر عود و رنگ فرش الكی و 

ها...من اینجام و دیگه تنهایی از دور يركصدای جيرج

 هم حتی برام دست تكون نميده...

خورم و بالفاصله ای جا میز شدن در لحظهبا صدای با

 متوجه مبشم دیار هم با من هم نظره كه ميگه:
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 شرمنده...حواسم نبود در نزدم... -

 

كنم بدون حركت دادن بدنم سرم رو سمتش سعی می

 بچرخونم.

 خوردی؟داروهات رو  -

 

ذاره، اشارپم كه چمدونم كه دستشه رو گوشه اتاق می

لباسی آویزونه رو  هنوز مثل روز آخر روی چوپ

 داره و همونطور كه سمتم مياد كوتاه جواب ميده:برمی

 خوردم. -

 

زنم و دوباره نگاهم رو به لبخندی از سر رضایت می

 سپارم.دخترم می
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ز نو برنامه كنم اام بخوابه ميام دوباره چک میبچه -

اش از دستمون در نویسم. رشتهداروهات رو می

 رفته.

 

ام روی یک طرف شونهاشارپ رو از پشت سر 

ندازه تا بدنم پوشيده شه و بعد من رو سمت می

 چرخونه.خودش می

 خوای بگی؟هنوز نمی -

 

 كنم.متعجب نگاهش می

 چی بگم؟ -

 

 كنه.با چشم و ابرو به دخترم اشاره می
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دستمه بعد اون روز اول دیگه به  اسمشو! حسابت -

 اسم صداش نزدی.

 ام...دخترم...طفلم...اما نميگی ملورین.بچهميگی 

 

كنم. هيچوقت همچين با زبون بند اومده نگاهش می

گنجيد. انگار فكرم رو ام نمیدقتی از دیار توی مخيله

 زنه.خونه كه لبخند كوچيكی میمی

كنی به این دنيای من فرق داره، ولی تو وصلم می -

 دنيا. پس حواسم جمعته.

 

گی صيقلی و نرم توی گوشم كلماتش در عين ساد

 كشه.شينن. مثل وقتی كه آرشه روی ویولن میمی

 زنه.ام میتلنگر آرومی به گونه
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امشب هم به خودت مهلت بده...اما از فردا دیگه با  -

 اسمش صداش كن.

 

 هامدوباره نگاه كردن به دخترم سخت شده كه چشم

 كنن.اینطور تا سياهی شب فرار می

ا صورتش روبروی صورتم قرار كمی سمتم خم ميشه ت

 بگيره.

به ظن و گمون خودت اسمش و معنيش  -

است...اما من ميگم اون موقع كه این اسمو شكنجه

 گذاشتی ته دل و جرات بودی.

خواد نور...اینكه یه چيزایی یادت موندن جرات می

 بمونه جرات ميخواد!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زنم و هاش بيدار ميشه. لبخند میاز قهوه چشم روحم

 كنم.یزمزمه م

 چه خوبه وقتی نطقت باز ميشه. -

 

هاش رو توی جيبش فرو ایسته و دستصاف می

 بره.می

 پس بذار خوب بمونه. -

 

 چطوری؟ -
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آب دهنش رو قورت ميده، دوباره آشفتگی توی 

مشه و با مكث طوالنی جواب هاش شيهه میچشم

 ميده:

 بمون. -

 

كشه. برای مقدمه دست از شير خوردن میدخترم بی

مرتب كردن لباسم كمی دستپاچه ميشم و دیار هم 

 پرسه:ربط میچرخه و بیسریع سمت مخالفم می

 بخاری رو راه بندازم؟ -

 

 سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

 نه فعال سرد نيست. -
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سرش رو با همون ریتم هميشگی چند بار تكون ميده و 

مونطور كه بالتكليف سمت در ميره با اشاره به بعد ه

 پرسه:ام میبچه

 هنوز خوابش سنگينه؟ -

 

ذارم و حين اینكه دنبال دخترم رو روی تخت می

 گردم جواب ميدم:داروهاش می

 آره...چطور؟ -

 

 گيره.گوشه لبش رو گاز می

كنه باشه امشب یخده كار دارم. اگه بيدارش می -

 واسه فردا.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 زنم.یبه روش لبخند م

 كار تو كه الالیيه واسش! راحت باش. -

 

ندازم. بعد نگاه نگرانی به داروی توی دستم میو 

های غير مستقيم عجيبه دیاری كه درك نگاه و نشونه

 پرسه:براش سخته سمتم مياد و می

 چی شد پریشونی؟! -

 

 كن.با استيصال نگاهش می

اصال این شربتش رو دوست نداره...مخصوصا االن  -

 توی چرته بدتر خلقش تنگ ميشه.هم كه 
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شينه و تاخير و شاید تفكر لبه تخت میبعد از كمی 

كشه و با اطمينان ماهرانه دخترم رو توی آغوش می

 ميگه:

 كنيم غمت نباشه...حل و فصلش می -

 

 درنا_آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_نود_و_سيصد#

 

تر ترینه وقتی دخترم راحتو چند دقيقه بعد غم محال

خوابه و هر بار داروش رو خورده، حاال روی پام غرق  از

 پيچه.وار پيانوش توی فضا میصدای معجزه
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ذارم و بعد از اطمينان از ام رو روی تخت میآروم بچه

راحت بودن جای خوابش پاورچين پاورچين از اتاق 

 بيرون ميرم.

ذاره و پشت پيانوش هربار اینطور سيگار روی لب می

ترین مخلوق خدا رو تماشا عاشقشينه انگار می

 كنم!می

پذیرایی پر شده از دود سيگاری كه به طرز  فضای

شينم و خودم رو به كنه. لبه پله میعجيبی اذیتم نمی

ها توی دود معلق سپارم...نتاین تصویر رویایی می

هاش ماهرانه زنه. انگشتوقفه بال میميشن و درنا بی

هش دوباره با رخوت و رقصونن و نگاها رو میكالویه

 خلسه پيوند خوردن.

هوا دست از ن و زندگی متوقف ميشه تا جایی كه بیزما

كشم و كشه.متعجب و كنجكاو سرك مینواختن می
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بينم نگاهش گره كور خورده به بطری و دو تا ليوان می

 رمق دو طرفش رها ميشن.هاش بیروی پيانو و دست

 دارم.قدم برمی با نگرانی از جا بلند ميشم و سمتش

ی با این فاصله كم بعد دوننگو كه خوردی! مگه نمی -

 مونه!هات مثل سم میقرص

 

شنوه كه اینطور بدون واكنش باقی انگار صدام رو نمی

 مونه.می

ها رو دارم كه مچ دستم قصد برداشتن بطری و ليوان

 هاش ميشه.اسير پنجه

 دست نزن بهشون... -
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الفاصله بعد از اتمام زنم و بزده بهش زل میبهت

كنه. پر از سوال نگاهم رو بين حرفش دستم رو رها می

هایی كه از قصد نگاهم اش و چشمصورت رنگ پریده

چرخونم و آروم قدمی ها میكنن و بطری و ليواننمی

 عقب ميرم.

ها برام آشنان اما هرچقدر توی جعبه این بطری و ليوان

 رسم.تيجه میگردم كمتر به نام میدر هم حافظه

ه ميشه كه از جا بلند انگار از این سكوت سنگين كالف

 ایسته.ام میميشه و سينه به سينه

اینجا رو دود برداشته. بچه شير ميدی ضرره  -

 واست. اتاق بهتره.

 

 كنم.هام رو به سختی از بطری جدا میچشم

 یعنی برم؟! -
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ذاره و بينم كه چطور به سختی نفس روی نفس میمی

 ميده:جواب 

 امشب برو... -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_نود_و_سيصد#

 

 

دونم چرا انقدر هول و ترسيده با حس حضور كسی نمی

پرم. دكتر شافع كنم و از جا میچرتم رو پاره می
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ام گذاشته و با نگرانی نگاهم دستش رو روی شونه

 كنه.می

 چرا اینطور ترسيدی دختر! -

 

سرش  با استرس به دخترم كه هنوزقبل از هر چيز 

كنم و بعد سرم امه و خوابيده نگاه میسينه روی قفسه

 چرخونم.رو سمت در ورودی می

 دیار كو؟! -

 

 زنه.شينه و به پشتی دیواری ایوون تكيه میكنارم می

 هنوز خوابه... -

 دستت رو ببينم.
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 كنم.ام پنهان میدستم رو آروم زیر پتوی دور بچه

 چيزی نيست. -

 

 كنه.مینرم اما مصمم تكرار 

 دستت رو ببينم. -

 

اش به كنم. چهرهمعذب دستم رو آروم سمتش دراز می

 وضوح از دیدن پشت دست كبودم در هم ميره.

 بيا داخل برات یه پماد مسكن بزنم و ببندمش. -

 

كشم و نگاهم رو توی حياط دستم رو عقب می

 چرخونم.می

 خوام هوایی تازه كنم.كم مییه -
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تی متاسف و غمگين زمزمه نوز نگاهش به دستمه وقه

 كنه:می

 آخه این چه كاری بود كردی! -

 

 سردرگم سرم رو تكون ميدم.

دونم...یعنی خب بار اول نبود، قبال هم چند بار نمی -

 هاش بودم. اما این بار...وقت حمله

 

ای كه اون اتفاق افتاد سردرد بدی از یادآوری لحظه

هام چشمفرود مياد و با شدت مثل تير وسط پيشونيم 

 بندم.رو می
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اصال دیشب انگار یه حال عجيبی بود...فقط سيگار  -

كشيد و پيانو ميزد. بهم گفت برم توی اتاق، می

منم كل كل نكردم نخواستم پاپيچش بشم، رفتم. 

كم كه گذشت خودش هم اومد چند دقيقه باال یه

 حرف اومد،ام وایساد فقط نگاهش كرد. بیسر بچه

الش منو ترسونده بود، نه بدون حرف هم رفت. ح

به خاطر خودمون دو تا، به خاطر خودش. طاقت 

نياوردم رفتم دنبالش دیدم هنوز دم اتاق توی 

پاگرد وایساده...اما وایسادن معمولی نبود...تنش 

خورد. تا یه لرز ریزی داشت و انگاری تاب می

اش اومدم صداش بزنم و دستمو بذارم روی شونه

های اتاق ها پایين. پلهپله جلوی چشمم پرت شد از

 من زیلد نيستن اما یه جوری افتاد كه...
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بغضم راه نفسم رو بسته، دستم رو روی گلوم فشار 

گيرم. دكتر شافع مشغول ميدم و به سختی نفس می

 ماساژ دادن پشتم ميشه.

 آروم باش نوراجان! تموم شد! -

 

 زنم.هق هق می

ميشه رو طور داره هی كوبيده وقتی دیدم سرش اون -

زمين عقلم دیگه به هيچی قد نداد كه كوسنی 

لباسی چيزی پيدا كنم...دستم رو گذاشتم زیر 

 سرش...

 

زنم و مثل تمام این چند ساعت به موهام چنگ می

 زنم:گذشته با عتاب به خودم تشر می
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واقعا چطور یادم رفت به پهلو بچرخونمش!!! اگه  -

 ش بسته ميشد چه خاكیخدای نكرده راه نفس

 ریختم!توی سرم می

 

های دكتر شافع هم به نم نشسته اما هنوز سعی چشم

 داره خونسرد باشه.

 گذشت نورا! دیگه گذشته فكرش رو نكن! -

 

 پرسم:كنن و میهام دونه به دونه خودكشی میاشک

دونستيد باید چيكار بار اول كه اینجور شد شما می -

 كنيد؟
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رو پایين كنن و سرش قوط میهاش سباالخره اشک

 زنه.ندازه و زهرخندی میمی

چند دقيقه قبلش دیار رو بردن شریک غيرتشون  -

بشه! وقتی برگردوندنش و گذاشتنش روی دستم 

كف گوشه لبش خشک شده بود اما هنوز 

ی نرهایی كه چند تا اتاق لرزید...هم ریتم هلهلهمی

 هاش از دستلرزید. لباستر بودن میاونطرف

م آورده بودش و حتی یادم نمياد كثيف اونی كه برا

كی بود خونی بود. افتاد توی جا...تا دوازده ساعت 

بعدش هم درست به هوش نيومد. خدا نگهش 

داشت وگرنه توی اون بلبشو كسی واسش مهم 

نبود سر این بچه چی اومده؛ اگه به هوش بود 

بردنش كه زیر خاك كردن سر و تن سوا دوباره می

 م ببينه.ی خواهرش رو هادهافت
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_نود_و_سيصد#

 

 از یادآوری داستان دریا قلبم مچاله ميشه.

 هيچوقت نخواست برگرده سر خاك خواهرش؟ -

 

های صورتش كنه و درد توی تک تک چروكنگاهم می

 كنه.بيداد می

قبرهای دسته جمعی دیدن ندارن نورا! تو فكر  -

و طایفه اول یا آخری  دریا توی اون شهر كنیمی

كنی اون دختر بچه كه جوش بلوغ بود؟ تو فكر می
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هنوز روی صورتشه اما باید نگران اگزمای پوست 

است؟ اون پيرزنی كه از نه نوزادش باشه زنده

سالگی زایيده و از ضعف و آماده نبودن رحمش 

هاش مردن و توی دوازده سالگی كنارش بچه

ه شوهرش و دیگه فقط كلفت خونگذاشتن كه 

 است؟هووهاش باشه زنده

 

ذارم كه از وحشت و غصه دستم رو روی دهنم می

 لبخند تلخی تحویلم ميده.

هر چی رشته كرده بودم پنبه شد...دیار دوباره  -

ساكت شد، رسيده بودیم نقطه زیر صفر! با جو 

عجيب و جهنمی اونجا و تشنجش هر روز بيشتر 

 يشه.دیگه هيچی درست نمشدم كه مطمئن می
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با یاد دیار این روزها لبخند كوچيک و پذرایی گوشه لبم 

 پرسم:شينه و كنجكاوانه و اميدوار میمی

 چی شد كه درست شد؟ -

 

 كنه و آروم جواب ميده:چند لحظه مكث می

برای بار اول و آخر رفت جایی كه دریا رو دفن  -

 كردن و بعدش...

 

شافع چه انگار دكتر صدای روشن شدن ماشينی از كو

خوره و با پرونه كه باقی حرفش رو میرو از خواب می

 خيز ميشه.نگاه كردن به ساعت دور مچش نيم

 برم یه سر به دیار بزنم. -
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ترسه از هایی كه میدلم حاال دوباره مثل تموم وقت

 كوبه:ماراتن روزگار جا بمونه می

 من برم! -

 

از خدا  مثل كسی كه ایستادن واسش عذاب باشه،

كنه شينه و دستش رو سمتم دراز میدوباره می خواسته

 تا دخترم رو ازم بگيره.

 آره تو برو. -

 

بوسم و بعد از سپردنش روی موهای نرم دخترم رو می

 به آغوش دكتر شافع وارد خونه ميشم.

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_نود_و_سيصد#

 

ام دفتر افظهكشم و نسيم حسمت اتاقش بال می

زنه...مثل اولين روزی كه پا به وزهای دور رو ورق میر

این خونه گذاشتم و از عطر اصالت و كهنگی وجب به 

وجب این خونه تازه شدم...روزی كه پا به این اتاق 

ی برادرم رو كف دستم گذاشتم و دیار لبخند دوباره

گذاشت...بغض و لبخندم با هم عجين ميشن و دستم 

رم...پشت این در قلب ذای در میينهرو روی س

 تپه!های من میترین شادیاصيل

با باز كردن در و جای خاليش با نگرانی دور خودم 

بينمش. ژوليدگيش یعنی چرخم كه پشت سرم میمی
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تازه از جا بلند شده و پاكت سيگار و فندك توی 

دستش یعنی قبل هر چی دلش سوزوندن و درد كردن 

 كنم.زاد میای آبا زمزمه خواسته...نفسم رو

 خداروشكر باز سرپایی! -

 

كشه و زنه و دست به سرم میلبخند كم رمقی می

 ميگه:

 نبينم غمتو بچه! -

 

گيرم، روی پنجه پا بلند نوازشش رو به دل و جون می

ام ميشم و من هم برای مرتب كردن موهاش انگشت

 كشم.رو بين موهاش می

 ينی.باین حالت رو نبينم غمم رو نمی -
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 كنم.بنده كه گالیه میهاش رو با رخوت میچشم

 هنوز از جا پاشده پا نشده سيگار؟ -

 

 كنه و با مظلوميت جواب ميده:هاش رو باز میچشم

 افته جون پولكی!درد سرم نمی -

 

ام رو هم باال ميارم سوزه، دست دیگهدلم به حالش می

 هام مشغول ماساژ دادن سرش ميشم.و با سرانگشت

 وسط پيشونيت؟ ا...یااینج -

 

تر فشار ميده و سرش رو بيشتر به اش رو محكمچشم

 كنه.سمتم خم می
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 همينه همينه! -

 

كنم و بعد از سمت مبل قدیمی گوشه اتاق هدایتش می

ایستم و كارم رو ادامه نشستنش پشت سرش می

 كشه.ميدم. چند تا نفس عميق می

كنم بعدش این هر بار آب و روغن قاطی می -

 زنه.م مید زمينسردر

 

 زنم و به تقليد از خودش ميگم:لبخند غمگينی می

 گيریت رو!نبينم زمين -

 

كنه. سرش رو به پشتی مبل تكيه ميده و چشم باز می

 مونه و ميگه:چند لحظه بهم خيره می
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ذاره سرپا كنه نمیگناه آدم رو سنگين می -

گيره كه وقت زمين یه جور آدم رو میشه...اون

 رزو ميشه.ن هم آدیدن آسمو

 

اختيار متوقف ميشن و با ابهام نگاهش هام بیدست

 كنم.می

 فهممت!چرا نمی -

 

 كنه.بنده و انگار فرار میهاش رو میدوباره چشم

یه كار كن این سردرد بيفته نور! سه ساعت دیگه  -

 كالس دارم.

 

 پرسم:دوباره مشغول ميشم و می
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 آموزشگاه؟ -

 

 پرسم:متفكر می مثبتشه.اوهوم زیر لبش جواب 

 همه هستن امروز؟ -

 

 كنه.گوشه چشمش رو باز می

 همه كيه؟ -

 

 ندازم.شونه باال می

 سيامک، شایلی، سعيد! -

 

های پيشونی و گوشه چشمش كم كم باز ميشن و گره

 این یعنی سردردش رو به خاموشی ميره.
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دونم اما سيامک كالس داره هست، سعيد رو نمی -

 مياد.ی دفتر شایلی هم واسه كارها

 

 سرم رو آروم تكون ميدم.

ام رو بيارم یكی دوساعت اونجا به نظرت بچه -

 كنه؟اذیت ميشه و اذیت می

 

 كنه.هاش رو ریز میچشم

 ات؟بچه -

 

افتم و گوشه لبم رو گاز یا قول و قرار دیشب می

 كنه:زنم كه تكرار میگيرم اما حرفی نمیمی

 ات؟!نور! بچه -
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كنم اما انگار گلوم به ه میباز و بستچند بار دهنم رو 

 كنه.جای اسمش، بغض هجی می

 زنه.گيره و صدام میدستم رو می

 نور؟ -

 

كنم. با كشيدن دستم من رو جلوی مبل نگاهش می

كنه. روی دسته مبل كشونه و به خودش نزدیک میمی

 كنم.شينم و منتظر نگاهش میمی

كشه و با مكث های فرضی میروی دستم خط

 پرسه:یم

اال حاالها خدای اول و آخرش تویی، اگه تو قرار ح -

باشه حتی اسمش رو ازش ببُری، دیگه چی از 
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مونه؟ ما همينجوریش خير هویت این بچه می

سرمون اسم و سر و ته داریم باز تا عمر داریم 

 باید بدویيم پی باقی خودمون!

 

 با صدای آرومی ميگم:

 دختر من اسم داره! -

 

 يده:با جدیت حكم م

قتی توصداش نكنی هيچی نداره! پس صداش تا و -

 كن!

 سرم رو به نشونه تایيد تكون ميدم.

 زنه و با شوق ميگه:بندی میلبخند نيم

 هاش نوش جون خودم.بيارش آموزشگاه، اذیت -
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 اش رو فشار ميدم.كنم و شونهبا قدردانی نگاهش می

 پس من برم ساكش رو حاضر كنم. -

 

گيره، می اش گذاشتم روشونهدستی كه روی 

هاش رو به نشونه تایيد فشار ميده و بوسه سریع چشم

ای كه هرمش زنه. بوسههام میو كوتاهی روی انگشت

 داره.ها دلم رو گرم نگه میتا ساعت

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 شش_و_نود_و_سيصد#
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ورانداز با همه هوش و حواسم وجب به وجب دفتر رو 

عيد و شایلی كه با صدای آرومی رسم به سكنم و میمی

 ان.باالی سر دخترم مشغول مشاجره

زن داداش زشتم این طفل معصوم االن چشم وا  -

بند كنه تو رو باالی سرش ببينه كه شاش

 ميشه...بيا برو كنار من خودم مراقبشم.

 

 زنه.ای به پهلوش میشایلی با آرنج ضربه

وری كه از كله تو منعكس ميشه اون وقت اون ن -

بزنه توی چشمش خيلی خوابش راحت پيش ميره 

خوای چشم ما رو دونم مینه؟! سعيد من كه می

دور ببينی انگولكش كنی! اصال تو امروز چرا 

 اینجایی!
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 خنده.سعيد با شيطنت و ریز می

هنرجوهای سری جدید بدحوری هنر خلقتن!  -

 ر نره!مخصوصا اومدم یكيشونو كشف كنم هد

 

ذارم و هاشون میروی شونه هام رواز پشت سر دست

 كشمشون و ميگم:كمی عقب می

دانستيد هيچ موجودی وقتی خوابه احتياجی آیا می -

 به پایيدنش نيست؟!

 

چرخن با لبخند بزرگتری دستم رو وقتی به سمتم می

 زنم.ی سعيد میچند بار دوستانه به شونه
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ميگم! حاال این بازگشتت به ميادین رو تبریک  -

 چجوریاس؟ دختره كه جستی

 

 تا گوش باز ميشه و جواب ميده: نيشش گوش

 بينيش.اگه بمونی آخر وقت می -

 

 كنم.با دلتنگی دوباره به اطراف نگاه می

 خواد برم!اصال دلم نمی -

 

 پيچه.شایلی دستش رو دور كمرم می

خواد بری. چرا نمونی؟ آخر شب منم دلم نمی -

 كافه تایپ.خوایم بریم می
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 كنم.و نگاهش میگيره ام میخنده

خجستگيت رو دوست دارم! چی شده كه فكر  -

تونم بيام كافه و كردی من با این نيم وجبی می

 رستوران و شبگردی؟!

 

قبل از اینكه شایلی جوابی بده صادق حين رد شدن از 

 زنه.جلوی در دفتر صدام می

 گذاشتم توی تراس.نوراخانم چایيتون رو واستون  -

 

تشكر تكون ميدم و بعد سرم رو براش به نشونه 

كنم تا حوابش رو توجهم رو به شایلی معطوف می

 بشنوم.
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این مورچه مله سياه كه خوب آرومه! از وقتی هم  -

 اومدی خوابه. چه اذیتی داره؟

 

خوره و صدای زمان دخترم توی خواب تكونی میهم

عيد دستپاچه گوشی نامفهومی از گلوش خارج ميشه. س

ذاره و با روی ميز میكه باهاش مشغول شده رو 

 كشه.استيصال آستين شایلی رو می

یا خدا! این عين بمب ساعتيه شایلی! بيا خنثاش  -

 كن.

 

شایلی هم سراسيمه تر از سعيد سمتش ميره و دوباره 

 روی دخترم خم ميشن.

سعيد خدا بگم چيكارت كنه! دست زدی بهش  -

 آره؟!!
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 كنه:شاكی غرولند میسعيد 

رید توی تا صبح تا كمر میبا برادر پير من شب  -

كتاب همين ميشه دیگه! بينایيت نم كشيده! من 

 صد متر اونورتر بودم آخه چيكارش داشتم؟!

 

این بين فقط منم كه خونسرد و دست به سينه مشغول 

ام هيچ ربطی به بيدار دونم این حالت بچهتماشام و می

 كنم و ميگم:ای میتک سرفه شدنش نداره پس

 خواید خودم...م میها...ميگبچه -

 

اما این دو نفر امروز شدیدا سعی دارن صالحيت 

خودشون راجع به نگهداری از بچه رو به رخ بكشن كه 
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كنن و اطمينان ميدن از پسش سریع نطقم رو كور می

ندازم و همونطور ای باال میبرميان. پس من هم شونه

و یاد  كنم از كنار خاطرهميرم سعی میكه سمت تراس 

 تفاوت رد شم...ی كه دیگه نيست بیكس

 

بينم كه مشغول با ورود به تراس سيامک عزیزم رو می

ایمه و با دیدنم لبخند چرخوندم نبات توی ماگ شيشه

 زنه.می

 روشن كردی اینجا رو دختر! -

 

با غصه و لبخند بهش نزدیک ميشم و دستم رو دور 

 پيچم.بازوش می

م از هر چی همونقدر كه دلتنگ بودم عاصی هم بود -

 كه به این یكی دو سال اخير وصل ميشد...
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 پرسه:كنه و میپشت دستم رو نوازش می

 حاال چطور شد كه از عصيان به آرامش رسيدی؟ -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_نود_و_سيصد#

 

پس پرده كنم، جایی كه از به پشت سر نگاه می

 كنم.میتونم سایه مبهم دیار رو ببينم و زمزمه می

 كمال همنشين در من اثر كرد. -
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نگاه سيامک هم توی سكوت راه نگاه من رو پيش 

كنم و قلک جراتی گيره پس از فرصت استفاده میمی

 شكنم.كه از لحظه ورودم ذره ذره جمع كردم رو می

حرفی دونم به سعيد و شایلی سفارش كردس می -

خوای نزنن و واكنشی ندن، اما خودت هم نمی

 گی؟چيزی ب

 

كنه و بعد از اینكه چایم رو به دستم نفسش رو رها می

 زنه.ميده به دیواره تراس تكيه می

هایی كه ها زدم نورا، حرفمن یه دوره خيلی حرف -

هيچكدوم كارساز نبودن و به جایی نرسيدن. از یه 

 م.ترجایی به بعد با سكوت راحت

 

 ندازم و ادامه ميده:شرمنده سرم رو پایين می
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ی به اینطور سر پایين انداختن نيست. در نياز -

نهایت این زندگی توئه و باید با آجر به آجر 

های خودت بسازیش. اگه هم این آرومت انتخاب

هام كنه باید اعتراف كنم من هم با همه مخالفتمی

اون مرد ها نتونستم منكر بشم از تو و خيلی وقت

های نابی دیدم...حميدی دیدم كه فكر قاب

دم خيلی سال پيش ذره ذره چال كرمی

كردم وجود شده...نورایی رو دیدم كه فكر نمی

 داشته باشه...

 

زنه و كشه و به پاكت سيگارش چنگ میآهی می

 كنه:حرفش رو اینطور تموم می

های تموم شده فقط برای عشق"به قول یه نفر -

 "گفت...به هر حال زیبا بود... ميشه یه چيز
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 آلودم جواب ميدم:لبخند بغض لبخند دردناكش رو با 

پس بذار من هم اعتراف كنم...حتی اگه بعدش  -

ترین و عبرت ناپذیرترین بشم پوست كلفت

 موجود دنيا...

 

كنه و من با نفس عميقی  ادامه با نگاهش تایيدم می

 ميدم:

ارزه به درد پاهام میلذت هر راهی كه با دلم ميرم  -

 وقت رسيدن به مقصد.
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كشم تا از داغيش بسوزونم و سر می هواچایم رو بی

قورت بدیم این بغض چندماهه و سنگ شده كه نه راه 

 پس داره و نه راه پيش.

های عمر سكوتی كه بينمون جاری ميشه با صدای قدم

سریع كسی و بعد از اون باز و بسته شدن در تراس 

 شكنه.می

هام گرد كنم و با دیدن نيال چشمبه پشت سر نگاه می

 ميشن.

ذاره و اش مینفس نفس زنون دست روی قفسه سينه

 گيره.با آسودگی نفس می

 خدا رو شكر هنوز اینجایی نورا! -

 

 كنم.شاكی و مضطرب به سيامک نگاه می
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 كی آمار داد من اینجام؟؟ -

 

 ذاره.نيال قدمی جلو می

خوام باهات حرف نه میاین مهم نيست، مهم ای -

 بزنم.

 

با قدنی كه عقب ميرم عصبی قدمی كه جلو گذاشته رو 

 كنم.جبران می

خوام ببينمتون و حاال تو جلوم اتفاقا اینكه من نمی -

 وایسادی خيلی مهمه!

 

چرخم و ماگم رو تقریبا روی ميز سمت سيامک می

 كوبم.می
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من ميرم، لطفا هر وقت موقعيت شد به دیار خبر  -

 د.بدی

 

 كنه.نيال راهم رو سد می

 خواهرتم!!نورا! این رفتار درسته؟! من  -

 

هایيكه خيلی وقته دیگه قدرت سابق رو توی چشم

 كنم.نداره نگاه می

تو انتخاب كردی قبل اینكه خواهر من من زن  -

تر از اون! برادر ماری باشی...یا نه! حتی قبل

مهرداد انتخاب كردی قبل از اینكه نيال باشی، زن 

 باشی.
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 كنم كه با صدایاز كنارش رد ميشم و در رو باز می

 كنه.لرزون اما رسا سر جا ميخكوبم می

تموم شد! درخواست طالق دادم...امروز تمومش  -

 كردم.

 

كنم كه چطور خودش رو روی مات و مبهوت نگاهم می

 پرسه:كنه و ملتسمانه مینيمكت رها می

رو شروع كنم حاال تو بگو چطور دوباره خودم  -

 نورا...

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#
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 هشت_و_نود_و_سيصد#

 

ناراضی و معذب نگاه نگرانم پی دخترمه كه توی بغل 

 كنه.نيالست و نيال صورتش رو نوازش می

بينم ما جفتمون كنم مینورا االن كه فكرشو می -

خيلی ساده و سرخوش به زندگی نگاه كردیم. من 

تونم یه مرد كه منطق و محبت میكردم با فكر می

و توی زندگيم همه عمر زیر سلطه خواهرش بوده ر

 نگه دارم و تو هم...

 

كنه و با نگاه پر از حرفم به سكوت دعوتش می

ندازه. دستم رو سمتش شرمندگی سرش رو پایين می

 ام هشدار ميدم.كنم و راجع به بچهدراز می

 كنه. بدش به من.داره كم كم گریه می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

قصد مقاومت داره اما وقتی دخترم همونجور كه گفتم 

كنه بر خالف ميلش به من ق زدن میشروع به نق ن

سپاردش. دخترم رو توی آغوشم تاب ميدم و شاید می

ذارم حرفم روی دلم بمونه و سنگدل باشم كه نمی

 ميگم:

هام رو فرق من و تو اینه كه الاقل من تمام ضعف -

ستم با خودم چند دونقبول كرده بودم و می

چندم...هر چند خيلی چيزها دست خود آدم نيست 

من هم رشته زندگی رو گم كردم. اما تو یه و 

ویترین منطق و استقامتی از خودت ساختی كه 

هات خودت هم باورش كردی...من از البالی حرف

بيشتر از تاسف بهم خوردن زندگی مشتركت و جدا 
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پر شدن از كسی كه دوست داشتی، حسرت س

 بينم.هات رو میانداختن و كوتاه اومدن از هدف

 

كنه و با ف زدنم با دقت نگاهم میتمام مدت حر

 زنه.های آخرم لبخند تلخی میجمله

 فيلسوف شدی؟ -

 

 ی منفی تكون ميدم.سرم رو به نشونه

های خودت رو برات باز كردم. من فقط معنی حرف -

آره قضيه از روز اول خيلی مشخص و ساده بود! 

خواستن، اما تا اش تو رو میمهرداد و خانواده

رو به اسم زن دكتر زرندی  جایی كه مثال تو

بشناسن، نه اینكه مهرداد رو به اسم شوهر 

 فهمی چی ميگم؟تو...می
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به سياهی شب خيره ميشه و جواب مثبتش رو به زور 

 شنوم. از سوز شب توی خودم جمع ميشم و ميگم:می

 سرد شد.بریم تو خيلی  -

 

كنه و به نيابت اش مرتب میبند كيفش رو روی شونه

 ا بلند ميشه.از من از ج

من دیگه باید برم. این مدت خيلی كارهام بهم  -

 ریختن و ازشون عقب موندم.

 

لبخندم از ته دله اما زبونم هنوز تلخه وقتی جواب 

 ميدم.
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خوبه كه ميتونی انقد سریع برگردی به زندگی  -

 سابقت.

 

دونم توی كنه. نمیوره و مستاصل نگاهم میخجا می

كه دوباره به نيش یا تونم بگم می این شرایط چی

كنایه ختم نشه پس از كنارش رد ميشم و سمت در 

 زنه.تراس ميرم كه صدام می

 نورا...جات توی خونه خاليه. -

 

ندازم و با نگاه معناداری جواب یه تای ابروم رو باال می

 ميدم:

ز وقتی رفتم مادرم یه بار هم بهم جام خاليه و ا -

 زنگ نزد؟
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كشه و دوباره رگ اصالح هاش رو كمی توی هم میاخم

 افته.و تربيتش به جوش و خروش می

تو خيلی یه دنده و خيره سر شدی! اون از اون كه  -

رفتی خونه یه غریبه و االن هم باز برگشتی 

و رفتار شبی كه از خونه  همونجا...اونم از حرف

 رفتی.

 

 كنم.چرخم و با جدیت نگاهش میكامل سمتش می

ن یه چيزهایی رو مدام نيال نخواه و مجبورم نك -

یادآوری كنم كه روسياهيش برای خودته! من خيره 

كاسه و خوام همسر و مقصرم كه نخواستم و نمی

سفره كسایی باشم كه همون یه دونه بند هم

خواستم با چنگ و مونده از زندگيم كه میباقی
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دندون حفظ كنم رو هم پاره كردن؟ مثل اینكه 

 ر خودت بود كه...واقعا یادت رفته خواهر شوه

 

 كنه.عصبی حرفم رو قطع می

 اون دیگه خواهر شوهر من نيست... -

 

 منزجر دستم رو توی هوا تكون ميدم.

جمعش كن بابا حاال واسه من جدول روابط ردیف  -

بچسبونم كنی؟ حاال یه كلمه سابق ته نسبتش می

 دهن لقی تو رفع و رجوع ميشه؟

 

آشفته و گيرم و همونطور كه از صورت نفسی می

 گردونم ادامه ميدم:عصبيش رو برمی
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ها توی دنيای من خيلی فرق دارن معنی كلمه -

 ای كه ميگيد هم دیار منه!نيال...اون غریبه

 

 كنم و با نااميدی ميگم:از گوشه چشم نگاهش می

اسم، اما اگه مامان سراغم رو با نعيما كه در تم -

 گرفت، سالمم رو بهش برسون.

 

مونم و وارد آموزشگاه ن منتظر نمیدیگه بيشتر از ای

ميشم. به محض ورودم دیار، سيامک، شایلی و سعيد 

چرخن و من دلم پناه بردن به اون دو نگران سمتم می

خواد تا رها شم از این سوز تا استكان چای تازه رو می

 .و سرما..

بع دیار نزدیک ميشم و بدون اینكه چيزی بپرسه 

 كنم:زمزمه می خونم وحرفش رو از نگاهش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 من خوبم. -

 

كشه و این بيان هام بيرون میدخترم رو از بين دست

 ذاره.آروم دستش رو روی دستم می

 سردی كه! -

 

قبل از اینكه جوابش رو بدم نيال هم وارد ميشه اما 

گاهی بندازه فقط با بدون اینكه سمت جمع ما ن

 های سریع و آشفته سمت در خروجی ميره.قدم

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_نود_و_سيصد#
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 طاقت از جا بلند ميشه.شایلی بی

 من برم دنبالش همينجوری نره. -

 

كشه و مجبور به نشستنم دیار صندلی رو برام عقب می

 كنه.می

 چایی بيارم واست؟ -

 

نيال و یادآوری اتفاقاتی كه بين من دوباره دیدن 

ی به شناسم دوباره تبكسایی كه بعنوان خانواده می

هام داغ ميشن از اشک اما به ندازن كه پلکجونم می

 زنم.روی دیار لبخند می

 خوام. همينجا بشين فقط.چيری نمی -
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كنه و به سادگی مشغول هام رو درك نمیحال چشم

اما همدرد و دلسوز نگاهم ام ميشه. سيامک بازی با بچه

خواد چيزی بگه كه سعيد خودش رو كنه و میمی

دار و كنه و هيس كشروی ميز پهن می چهارچنگولی

 گوشخراشی ميگه.

هيييييييييييس!!!!! مورد مورد نظر اومد حاال یه بحث  -

باحال بندازید وسط فكر كنه ما خيلی جمع 

 ای هستيم.فرهيخته

 

 كنه.ه و زمزمه میكشسيامک با تاسف آهی می

 تو تاوان كدوم خبط مایی؟! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ميگم: من هم سرم رو به تاسف تكون ميدم و

 تاوان بارداری و زایمان توی سن باال! -

 

 كنه.سعيد با تهدید نگاهم می

بازی در بياری این از كف من بره بختم نورا مسخره -

 بندم!رو ببندی بختت رو می

 

هایی كه تازه از ادایی براش در ميارم و بين جمع دختر

 كشم.كالسی بيرون اومدن سرك می

 حاال كدومه؟ -

 

 كنه:پچ پچ می
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شال بنفشه...بدویيد بحث سنگين باز كنيد  اون -

 فكر كنه ما خيلی با فرهنگيم.

 

 كميم و دیار با خونسردی ميگه:همگی با دقت نگاه می

حاجی این كيسی كه تو نشون كردی بزرگون  -

 كنن جور نميشه واست.تاریخ هم بيان مناظره 

فرهنگی كه هستی باش الاقل تهش كه نشد همون بی

 يخود سوزوندی.غمت نباشه انرژی ب

 

اش رو كنترل ندازه تا خندهسيامک سرش رو پایين می

 زنم.كنه، من اما بدون خودسانسوری قهقهه می

 دمت گرم دیار! -
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 رو به سعيد چشم و ابرو ميام.

 پسرمون كم ميگه اما حق ميگه! -

 

هاش از حرص دماغش رو سعيد دقيقا شبيه بچگی

طوالنی و بی  دونم توی این خندهندازه اما نمیچين می

ذاره بيشتر از این باهام كل كل غل و غشم چيه كه نمی

ام كنه و غير از اون سيامک هم با لبخند غمگينی خيره

چرخونم كه محو و مبهوت شده. سرم رو سمت دیار می

 زنه.ندی گوشه لبش سوسو میبهم زل زده و لبخ

 خندی!هنوز قشنگ می -

 

شنگ خندم! هنوز به چشمش قهنوز...هنوز می

خندم! خنده ناميراست به شرط حضور كسی كه اون می

 های یار...تر از چشمرو قاب بگيره...و چه قابی قشنگ
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شایلی وارد ميشه و خسته خودش رو روی صندلی 

 ندازه.می

تحصيالت شعور نمياره و  نویسمیه روز با طال می -

 چسبونم سر در شهر! می

صال یكی نيست به این مهرداد بگه خب مردك ا

 خيال اینكه تو خودت عرضه...بی

 

 ذاره.سيامک دستش رو روی دست شایلی می

 جان!!!!!!!شایلی -

 

خوره اما به ثانيه شایلی با حرص حرفش رو می

 شكنه.نكشيده دوباره سكوت رو می
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صال...خالصه كه به تفاهم نرسيدید! حاال هر چی ا -

 عين بچه متمدن آدم جدا شيد دیگه!

م بگذره اون مهر طالق كوفتی بخوره تا این چند روز ه

 این دختر پير شده.

 

 پرسه:سعيد می

 چی شده مگه؟! -

 

 كنه.شایلی نفسش رو فوت می

هيچی! پسره لوس دردش اومده كه نيال طالق  -

متنوع راه انداخته. اون های خواسته دیوونه بازی

خواهر عفریته االن بياد جمعش كنه دیگه! كجاست 

 پس؟
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كه خودم چند ساعت پيش از نيال  شایلی از چيزهایی

شنيدم ميگه و من سمت دخترم كه توی آغوش دیار 

چرخم و مشغول زمزمه آهنگی ميشم جا خوش كرده می

 كه دیار مشغول كار كردنشه تا كمتر بشنوم...

 شنوه و با ذوق كنار گوشم ميگه:ام رو میمهدیار زمز

 كنما!امشب تمومش می -

 

 كنم.با خوشحالی نگاهش می

 پس سریع بده قبل همه گوش بدم. -

 

 با مكث جواب ميده:

 آخه دیروقت تموم ميشه. -
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 و من بدون مكث ميگم:

 مونم.منتظر می -

 

هایی كه گوشه چشمش زنه و از تک تک چينلبخند می

 ميد سبز ميشه.افته شوق و امی

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب #

 چهارصد#
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رون روی شيشه های باقطره صدای تيک تيک بوسه

اتاقم با تركيب پيانوی دیار و اصوات نامفهوم دخترم 

كنم تا جوری بهم حس سرخوشی ميدن كه فكر می

تونم اینطور با ریتم و سبک روی فردا صبح هم می

بچرخم و به كارهام برسم. اما پنجه پاهام دور اتاق 

رسه از پوف نگاهم كه به برق خاموش حياط می

كنم. اما با ها پا تند میمت پلهكشم و سصدایی میبی

دیدن دیار كه دخترم رو توی آغوشی به خودش وصل 

هام سست ميشه و وقفه با پيانو مشغوله قدمكرده و بی

ر از تزنه. دخترم آرومبغض شوق توی گلوم خيمه می

ی تمام این چند ماه سرش رو از پشت سر به سينه

زنن و میهاش گاهی ساز خواب دیار تكيه داده و چشم

كنن. دیار هم مثل گاهی ساز زدن دیار رو تماشا می

شينه جوری از هایی كه پشت این پيانو میتمام وقت

بينه. دستم تمام جهان فارغه كه حتی من رو هم نمی
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تر م و با ثبت این لحظه آسودهبررو سمت گوشيم می

از قبل وارد حياط ميشم. پرین هم كه دنبالم اومده با 

خواد جلب توجه كنه. سمتش وتاهی میواق واق ك

چرخم و انگشتم رو به نشونه سكوت جلوی بينيم می

 گيرم.می

 كنيا...سياه سوخته االن كل شهر رو خبردار می -

 

ذارم و با فشار كوچيكی میو دستم رو روی كليد برق 

حياط روشن ميشه. پرین با بازیگوشی به پر و پام 

رش رو نوازش خندم و همونطور كه سپيچه. میمی

 چينم.كنم روی پا روبروش میمی

 خواد؟گوش دراز دلت بازی می -

 

 كنم.با چشم و ابرو به آسمون اشاره می
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كم دندون سر توی این شرشر بارون كه نميشه! یه -

بذار فردا با ملورین از صبح تا شب اینجا  جيگر

 كنيم خوبه؟!بازی می

 

ه صورتم كنه و دستش رو بای میواق واق كوتاه دیگه

 پرسم:خندم و میزنه. بيشتر میمی

تو هم امشب الكی الكی خيلی حالت خوبه نه؟ منم  -

همينطور...ولی یه چيزی در گوشت بگم بين 

ینجورم خيلی دليل اخودمون بمونه...من وقتی بی

لرزه كه نكنه قراره یه ترسم...ته دلم همش میمی

اتفاق بد بيفته...شنيدی ميگن خنده آخر هميشه 

 ترسم!قشنگه؟ از همون می
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های كنجكاو و باهوشش جوری بهم زل زده كه با چشم

خوام قربون فهمه. میهام رو میمطمئنم تک تک حرف

ژ موتوری اش برم اما صدای عجيب و بلند ویراصدقه

كنه. با كنجكاوی به توی كوچه رشته كالمم رو پاره می

شتر كنم بيزنم و هر چقدر بيشتر گوش میدر زل می

مطمئن ميشم موتور روبرو یا نزدیک در همين خونه 

كنه با نام و نشونی مجبورم میمتوقف شده. حس بی

های هر چند نا مطمئن سمت در برم و كمی بازش قدم

ای ازم جدا فقط حضور پرین كه لحظهكنم و این بين 

 نميشه بهم جرئت ميده...

ی حدسم درست بوده...یه موتور به شدت آشنا با سوار

كه كاله كاسكت سرش اون سمت كوچه و دقيقه 

فهمم...نه دليل این روبروی در توقف كرده. اما من نمی

 توقف رو و نه دليل باال رفتن ضربان قلبم رو...
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كاله پوشيده شده اما شک ندارم با اینكه صورتش با 

به من زل زده...گازی ميده و صدای مهيب موتورش 

دم مياره، بدون تامل پرونه و به خومن رو از جا می

كوبم. كشم و در رو بهم میبيشتر خودم رو داخل می

بسته شدن در مصادف ميشه با صدای دور شدن موتور 

با  كنم وو نفس عميق و دردناكم. به پرین نگاه می

 معنی سرم رو تكون ميدم.لبخند بی

 به خدا اگه بدونم چمه... -

 

يزی حرفم هنوز تموم نشده كه صدای بلند شكستن چ

باعث ميشه جيغ كوتاهی بزنم كه صداش بين رگبار 

بارونی كه هر لحظه شدیدتر ميشه گم ميشه. پرین هم 

پره اما حواسش ازم خيلی از واكنش من از جا می

سریع خودش رو به گلدونی كه به خاطر تره كه جمع
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رسونه و سعی باد از لبه حوض افتاده و شكسته می

كنه. دستم رو روی داره توجه من رو هم بهش جلب 

 هام رو فشار ميدم.ذارم و با كالفگی چشمقلبم می

ای نورا! مگه فيلم ترسناك دیدی كه حالت  -

 همچينه!

 

ن سمت ای به پریكنم و با اشارهنفسم رو فوت می

 دوم.ساختمون می

 بدو بيا بریم تو تا بيشتر از این خل نشدم... -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_چهارصد#
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روی زمين نشستم، سرم رو رری صندلی پيانو گذاشتم 

و چشمم گرمه از نوای درنام و زل زدم یه نقش و نگار 

فرش و استكان چای توی دستم. ویبره گوشيم چرتم 

فهمم پيامی از نعيما دارم...یه فایل كنه و میپاره میرو 

 اش شده...صوتی كه متنی هم ضميمه

، چيزی نشنيدم اما دونم نيال اومده بود دیدنتمی"

ميشه حدس زد غصه دوخته به دلت...هر چی گفت و 

هر چی شنيدی یادت نره تو آجوی همراز منی. درنا 

ش كردم و واسم یه ترانه جدید فرستاد و امشب تموم

 "خواد قبل هر كس تو بشنویش.دلم می

 

 نویسم:لبخندم طعم شور اشک داره وقتی براش می

 "تغاری!مت تهشنوترینم وقتی میخوشبخت"
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خوام تمركز دیار رو بهم بزنم پس ایرپادم رو از نمی

كشم و چند دقيقه طوالنی غرق ميشم جيبم بيرون می

حس نوازش  توی كلمات دیارم و صدای برادرم. با

كنم. كمی خم دست دیار بين موهام سرم رو بلند می

 زنه.ای روی موهام میميشه و بوسه

رفتی اید میكشه. بمن كه گفتم طول می -

 خوابيدی.می

 

 با لبخند سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

 خوابيدم.كردم اگه امشب میهام ظلم میبه گوش -

 

 كنه.با ابهام نگاهم می
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 چی؟ -

 

 كنم.زنم و دستم رو سمت دخترم دراز میی میچشمك

ميگم بهت...فعال بچه رو بده بهم ببرمش روی  -

 تخت.

 

بوسه و خودش از جا م میسر دخترم رو طوالنی و آرو

 بلند ميشه.

 برمش.خودم می -

 

بوسم و شب بخير رو آروم زیر صورت دخترم رو می

 كنم تا راهی شن.گوشش زنزمه می
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رسه و تلنگر آرومی به ر میچند لحظه بعد دیار س

 زنه.گوشم می

 این بيلبيلک رو چرا انداختی توی گوشت؟ -

 

ی آرومی جواب یكی از ایرپادها رو در ميارم و با صدا

 ميدم:

ام به صدایی جز پيانوت عادت نداره بيدار بچه -

 ميشه.

 

زمان كه نگاه كوتاهی سمت زنه و همبا ذوق لبخند می

 كنه.زمزمه میندازه اتاقمون می

 قربون بشم! -
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 كشم تا كنارم بشينه.دستش رو می

 دونستم؟!ببينم تو ترانه جدید دادی نعيما من نمی -

 

كنه و بعد با تعجب نگاهم میچند لحظه كوتاه م

 زنه.خندی میشيطنت تک

 لو داد بهت؟! -

 

 ای ميام.با چشم و ابرو براش سوسه

مان با زمثال من همرازشما! همه كارهاش رو یا هم -

 فرسته یا زودتر.درناش واسه من می

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 عجب! چطور شده حاال؟ -
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 برم.مییكی از ایرپادها رو سمت گوشش 

 بيا گوش كنيم. -

 

 كشه.سرش رو عقب می

 از اینا نه! -

 

دستم توی هوا خشک ميشه و یادم مياد هميشه از هر 

نگاهی سمت نوع هدفون و هدستی عاجز بوده. مردد 

 ندازم.اتاق می

اینطوری هم بذارم یهو دیدی بيدار ميشه! مطمئنی  -

 نميشه؟ امتحان كردی؟
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 ه.دزدبا مظلوميت نگاهش رو ازم می

 نميشه دیگه! -

 

 پرسم:كنم و با خواهش میهام رو ریز میچشم

 حتی اگه صداش رو خيلی خيلی خيلی كم كنم؟! -

 

نشونه ندونستن كنه و بعد به چند لحظه نگاهم می

ایستم و با ندازه. روبروش روی زانو میشونه باال می

ذارم و با اطمينان ها رو توی گوشش میاحتياط گوشی

 قول ميدم:

 رو كمِ كم كردم. صداش -
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كنه و آروم سرش رو هام نگاه میبا معصوميت به چشم

به نشونه باشه تكون ميده. دستم رو آروم روی آیكون 

هاش رو لغزونم و دیار با شدت چشممیپخش آهنگ 

بنده. دلم برای آشفتگيش هزار تكه ميشه و سرش می

بوسم. بعد طاقت نميارم گيرم و میرو توی آغوش می

 ذارم.ها میكالفگی دستم رو روی گوشیو با 

دیار ببخشيد اصال من اشتباه كردم...بيخيالش  -

 شيم.

 

ای هذاره و با صدای گرفتدستش رو روی دستم می

 ميگه:

 تونم.خوبم...بذار باشه...می -
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ی ذارم و آرچم گونههاش میهام رو روی گوشدست

 بوسم.استخونيش رو می

 هميشه اذیتت كردم! -

 

كنه، شنوه اما آروم صورتم رو نوازش مینمیحرفم رو 

ذاره و ها رو در مياره و توی گوشم مییكی از گوشی

 پرسه:می

 حاال دوستش داری؟ -

 

بندم و باز هام رو به نشونه مثبت میچشمبا شعف 

كشه، من رو دوباره كنار خودش كنم. دستم رو میمی

 ندازه.ام مینشونه و دستش رو دور شونهمی

 بدیمش... پس گوش -
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شيم كه سرمون رو بهم تكيه ميدیدم و غرق آهنگی می

 ترینه...با بارون پشت شيشه هماهنگ

 

 نباشدلم با توئه فكر چيزی "

 خرمخودم غصه هاتو به جون می

 تو رو با خودم هر كجا كه بگی

 برمتو رو سمت لبخند و گل می

 تمام منی كم نشو كم نيار

 با این روزگار و غمش تا نكن

 اميدم تویی از ته دل بخند

 نگاهت رو از گریه دریا نكن

 حوصلهاجازه نده ابر بی
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 لب مرز خنده بباره بره

 نبازبه روز سياه و شب شک 

 بگو نااميدی بذاره بره

 "بگو نااميدی بذاره بره

 

هوا از جا بلند ميشه و دستش رو سمتم دفعه و بییک

كنم میكنه. همونطور كه پر از سوال نگاهش دراز می

 ذارم.هاش میدستم رو توی دست

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_چهارصد#
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 و ميگه:كنه با كشيدن دستم من رو از جا بلند می

 بار اولی كه دیدمت توی جشن ننه بابامون یادته؟ -

 

 زنم.اختيار لبخند میبی

 یادمه. -

 

 خنده. ریز می

ات رو یادم نميره همه وسط دو به دو قيافه -

ها یه رقصيدیم تو عين این بچه مظلوم زشتمی

 كردی.گوشه نشسته بودی نگاه می

 

 كشم.هام رو توی هم میبا خنده اخم

 ای!مزهبدجنس و بیخيلی  -
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اش رو خوام ازش فاصله بگيرم كه دست دیگهو می

 پيچه.دور كمرم می

 همونجا دلم واست سوخت. -

 

 ندازم.ابرو باال می

 ت؟از اول دلت واسم سوخ -

 

ندازه و با حالت رقص تابم به تقليد از من ابرو باال می

 ميده.

پس چی؟ بگم مثال از رخ اول عاشقت شدم  -

 ی دلت آب ميشه؟ جات توشيرینی
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 به روزای خوبی كه پيش منی"

 به آینده ای تازه و دیدنی

 به سقفی كه پر ميشه از روشنی

 "به من فكر كن

 

رو از صورتم  كنم كه موهاممات و مبهوت نگاهش می

 زنه.كنار می

گاماس گاماس دلم رفت واست...اما رفت كه  -

 برنگرده! بده؟!

 

 زنیتو قلب منی كه نفس می"

 كنار تن من توی پيرهنی

 واسه اینكه باور كنی از منی
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 "به من فكر كن

 

ميره تا گيرم و دلم انگار چند لحظه میلبم رو گاز می

 وارتر بكوبه.بعد دیوونه

من كه آروم آروم دلم لق زد واست و نه...! مثل  -

 االن هوری ریخت پایين!

 

هاش ستاره بارون ميشن، طوالنی و محكم دستم چشم

چرخونه. پر از شور دور خودم و بين بوسه و میمیرو 

 خندم...چرخم و میهاش میدست

 منو قله كن عشقو باال ببر"

 به دنيا بگو فاتح من شدی

 بدون تو این زندگی مرگ بود
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 ليلی برای نمردن شدید

 تو این دوره از حيله و حرف و رنگ

 كنار توئم با یه حس قشنگ

 اگه عاشقی با غرورت بجنگ

 ن فكر كنبه م

 ها دلخورممنم از بد لحظه

 برممنم گاهی از آدما می

 شبيه تو از درد بودن پرم

 به من فكر كن

 به روزای خوبی كه پيش منی

 ای تازه و دیدنیبه آینده

 كه پر ميشه از روشنی به سقفی

 به من فكر كن
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 زنیتو قلب منی كه نفس می

 كنار تن من توی پيرهنی

 "منی...واسه اینكه باور كنی از 

 

رسه هم وصل آغوششم و حتی وقتی آهنگ به انتها می

 اش رو...رسم تا بشنوم زمزمهبه فصل نمی

 تو نور منی! از خود منی! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_چهارصد#
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چرخم و روی ترنج فرش زیر پا رقصون دور خودم می

هاش بهم چشمبينم كه با با هر بار چرحش دیار رو می

هایی چرخم و انگار بال در ميارم...بالپاشه...مینور می

 شبيه بال درناها!

بينم. اما توی چرخش آخر به جای دیار حميد رو می

ر ميشه و من هم گيهام خشک ميشن، بالم زمينخنده

كنم. حميد بهم نزدیک ميشه و جلوم روی پا سقوط می

خواست هایيه كه میشينه. نگاهش مثل وقتمی

 مهربون باشه اما دلش باهام صاف نبود...

كشه اما سنگينی دستش رو حس دست به سرم می

كنم كه اینطور صامت كنم. زبونم رو هم حس نمینمی

 طلبكاریم از هم...كنم. نگاه كردن فقط نگاهش می
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هام هم قهر كرد ازم...دیگه جز زبونم حاال پا و بال

خونه و هام میمخودم رو ندارم...سقوط رو از چش

 رسونه و ميگه:نوازشش رو به صورتم می

نوراجانم، اگر ترس از افتادن باشه، تنها راه نجات  -

 است.پریدن خودخواسته

 

از درد پهلویی پرم و با افتادن از روی مبل از خواب می

زمان به اطراف كنم و همكه به ميز اصابت كرده ناله می

ب و بيداره و خونه چرخونم. خورشيد هنوز خواچشم می

با مه محوی از نورش كمی روشن شده. چتد بار پياپی 

ام رو كشم تا حافظههام میدست به صورت و چشم

پس بگيرم و باالخره به یاد ميارم بعد از بزم 

داروهای شب دیار كم كم اثرشون رو  كوچيكمون

نشون دادن و احتياج به خواب داشت و به اتاقش 
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نفس به نفس دخترم رو شمردم رفت. من اما هر چقدر 

های قلبش توی دلم لی لی كردم خواب به و با تپش

چشمم نيومد و تصميم گرفتم با یه فنجون چای شبم 

 تر كنم...رو دوست داشتنی

د چرا حاال روی مبل توی هال خوابم باالخره به یادم ميا

برده و با دو سمت آشپزخونه ميرم. سماور بيچاره 

ه روی آتيشه و حاال از خشكی به بيشتر از دوساعته ك

جلز و ولز افتاده...سرم رو به تاسف تكون ميدم و این 

كنم. از پشت بار برای دم كردن چای صبحانه پرش می

ها رو نوازش دونبوسم و گلپنجره هوای پایيزی رو می

 افتم.ها به راه میها و اتاقكنم و آروم سمت پلهمی

كنم و سرك ار رو باز میاول با احتياط گوشه در اتاق دی

كشم. برعكس هميشه كه ناخودآگاه حين خواب می

توی خودش جمع ميشد حاال طاق باز و رها دراز 
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های اشه و نفسكشيده، یه دستش روی قفسه سينه

اش روی تخت شون ميده و دست دیگهآرومش رو ن

 بازه و انگار منتظر كسيه...

ذارم ام مینهقلبم دوباره بيدار ميشه. دستم رو روی سي

و با حس زنجيری كه این بار خودش دور گردنم 

گيرم و هام میانداخت، شيشه ته سيگار رو بين دست

شاید از خنكيش، یا شاید از شوری كه خيلی وقته 

بودم تمام تنم مور مور ميشه.  طعمش رو نچشيده

كشم و این بار سمت اتاق خودم و نفس عميقی می

ای شروع به دای بچگونهدخترم ميرم و همزمان با ص

 كنم.حرف زدن باهاش می

دخترم؟ دلبرك مامان؟ تو چرا دو ساعته مامانی رو  -

ات نشد صدا نزدی پيجرت صدا نداد؟ هيچ گشنه

 دلت تنگ نشد؟
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ما باید دختر قوی و مستقلی باشی پولكی من درسته ش

اما حاال به این زودی واجب نيست كه...قربون شكم 

 ن حتما به قار و قور افتاده!ات برم كه االقلمبه

 

كنم و بورانی از سرما به صورتم و در اتاق رو باز می

خوره. بهت زده به در باز تراس اتاق، تخت خالی و می

كنم و دوباره پرین كه كنار تخت ولو شده نگاه می

سمت اتاق دیار ميرم. این بار بدون مالحظه خودم رو 

دقت بيشتر خوب  ندازم و آشفته، اما باوسط اتاقش می

كنم. دیار كه از صدای برخوردم به در كم كم از نگاه می

آلودی خواب بيدار شده با صدای گرفته و خواب

 پرسه:می

 چی شده؟! -
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كوتاه جواب ندازم و عصبی و بين موهام چنگ می

 ميدم:

 ام نيست! اینجا هم نيست...بچه -

 

 كنه:نيم خيز ميشه و با تعجب نگاهم می

 گفتی؟!چی  -

 

تر از اتاق های سریعبدون اینكه جوابی بدم با قدم

ها سرازیر ميشم. گيج و گنگ زنم و از پلهبيرون می

است. فایدهگردم اما بیوجب به وجب هال رو می

ر ميشن و تپش قلبم باالتر هام هر لحظه تندتنفس

ميره. دیار كه به دنبالم از اتاق بيرون اومده دوباره 

 پرسه:می
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 با توام! چی گفتی؟ نور -

 

 هام رو فشار ميدم.هام چشمبا انگشت

 ام نيست...دونم دیار بچهدونم...نمینمی -

 

 كشه.هاش رو توی هم میاخم

 زنی؟!باز داری شيش و هشت می -

 

ت اتاقمون ميره...به دور شدنش و این بار خودش سم

كنم اما نایی برای اینكه دنبالش برم ندارم. نگاه می

اختيار نگاهشون لرزن كه بیی میپاهام جور

كنم...دقيقا مثل خوابم وسط ترنج فرش می

 رقصن...رقصن...نمیایستادم...پاهام اما این بار نمی
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ها باال شينه و سمت پلهعرق سردی روی تنم می

رسم كه دیار با وم و وقتی به چهار چوب در میدمی

 رنگی پریده پرینی كه همچنان انگار خوابه رو روی

دست گرفته. سرم رو به سختی تكون ميدم و 

 پرسم:می

 مرده؟! -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_چهارصد#
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دیار مثل كسی كه ذره ذره روح از بدنش خارج بشه به 

 نه و جواب ميده:كدر باز تراس نگاه می

 هوشش كردن...بی -

 

خوام نمیام فرود مياد من اما تبر واقعيت وسط سينه

چرخم و این بار با وار دور اتاق میباورش كنم. دیوونه

ای از صدا كردنش هر جای غير قابل تصور و احمقانه

 گردم.اتاق رو می

دختری! قلب مامان تو كجایی؟! بيدار شو یه  -

اتو! دلم واست تنگ شيشكی بكش بشنوم صد

 شده مامان بيا با هم بازی كنيم دخترم!

 جوجه رنگی من؟ مرواریدم...ام؟؟ عشق من؟؟ بچه
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 كنم.زنه و به دیار نگاه میبغض توی صدام چنگ می

 دیار كو؟؟ -

 

 جون سمت بالكن ميرم.های بیبا قدم

 بچه طفلكم كه هنوز پا نداره راه بره! پس كو؟؟ -

 

ذارم. و به ی سرد تراس میهادستم رو روی نرده

 كنم.پایين نگاه می

 بچه من كو؟! -

 

هایی كه روی نرده االتر ميره و ضربهصدام رفته رفته ب

 زنم هم شدیدتر ميشه.می

 دیار دخترم نيست!! -
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پيچه و من رو داخل از پشت سر دستش رو دور تنم می

 كشونه.اتاق می

 كنيم...نور پيداش می -

 

 كنم.ها نگاهش میمثل دیوونه

 گم شده؟؟! بچه من گم شده! -

 

 چكه.قطره اشكی از چشمش می

 كنم.ش میجون جفتتون پيدا -

 

با هق هق و ناباور به پتوش كه هنوز روی تخته نگاه 

 زنم:اختيار ضجه میكنم و بیمی
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 ام!ام! دیار بچهبچه -

 ملورین!!!!

 

كنم هيچكدوم ما و این دقایق واقعی احساس می

ستيم! ما كابوس یه آدم تب داریم نيستن. ما واقعی ني

كه دیشب همه چيزش رو باخته و یه مشت قرص 

خورده تا بميره اما جای مرگ این كابوس نصيبش 

 شده.

آره! هيچكدوم ما واقعی نيستيم؛ این جهان جعليه؛ 

رحم نيست كه وگرنه خدای هيچ جهان واقعی اینقد بی

اش شروع صبحش رو برای یه مادر بدون جيگر گوشه

 نه...ك

 

 یا حق
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 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 پنج_و_چهارصد#

 

بينم...یه كابوس شلوغ! همه میتوی بيداری كابوس 

 ی تن من كو؟هستن...پس پاره

توی آغوش مامان مچاله شدم و پتوی ملورینم رو 

 كشم.وقفه بو میی تنم كردم و بیمچاله

گوشيم چندمين باره كه صدای پيامش بلند ميشه، من 

دوم و باور چند ساعتی هست دیگه سمتش نمی اما

 كردم خبری برام نداره...

 شنوم.عيما رو از هال میصدای ن
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ای داره؟ اول زنگ االن جمع شدن ما چه فایده -

 بزنيد پليس!

 

شنوم كه محتاطانه این بار صدای غالمرضا رو می

 جواب ميده:

كردن پليس و كالنتری بياد بپرسه اینجا چيكار می -

تی با دیار داشتن چی ميشه گفت كه چه نسب

 دردسر نشه؟

 

كالفه حرف غالمرضا رو قطع آلود و شایلی بغض

 كنه.می

گيم دونم...میاالن واقعا این مهمه؟! بابا چه می -

 مهمونی چيزی بوده اصال همه اینجا بودیم...
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كشه. صداشون توی هم قاطی ميشه و سرم سوت می

هام فشار ميدم. دست كنم و سرم رو بيناز درد ناله می

نزده مامان كه تا این لحظه جز برای دلداری حرفی 

 بيشتر طاقت نمياره و زیر لب خطاب بهم ميگه:

ای راه افتاد! آخه این كارت نورا ببين چه معركه -

درست بود؟! االن اگه خونه ما بودی...یا نه اصال دو 

ی خودتون بودید فرق تایی با دخترت اون خونه

در و پيكر و همراهی ی بین خونهنداشت با ای

 كسی كه بود و نبودش فرقی نداره؟

 

حاال آغوش مادرم هم برام مثل این دنيا تنگ و 

كشم و هاش بيرون میتاریكه...خودم رو از بين دست
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خورم. كنم از جا بلند شم كه سكندری میسعی می

 كنه.مامان دستش رو دور بازوم حلقه می

 كجا ميری؟ -

 

وباره با چنگ زدن به در و دیوار روی بدون جواب د

افتان و خيزان سمت در اتاق ميرم. ایستم و پاهام می

بحث باال گرفته و حاال شایلی آشفته گوشی رو توی 

 دستش تكون ميده.

تونه این وضع رو حل كنه؟ االن كی جز پليس می -

دونيم چند ساعته اون طفل مایی كه حتی نمی

 معصوم رو بردن؟!

 

 ایستم و ميگم:ها میباالی پله
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 یادم اومد... -

 

یلی، نعيما و دیار همه سر به غالمرضا، سيامک، شا

خورم و دیار با چرخونن. سرجام تاب میسمتم می

دوه و زیر بغلم رو دیدن حالم قبل از همه سمتم می

زمان پشت سرم از اتاق بيرون گيره. مامان كه هممی

ندازه كه از میاومده نگاه شاكی و شماتت باری به دیار 

دارم پس در مونه. نای بحث و مجادله نچشمم دور نمی

تونم خودم رو به دیار تكيه جواب نگاه مامان فقط می

هاش رو هر چند لرزون، اما محكم و مصمم بدم. دست

 پرسه:كنه و میدورم حلقه می

 چی یادت اومد نور؟ -
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ام كمی رساتر كنم تا صدای گرفتهای میتک سرفه

 نامطمئن و مردد ميگم: باشه و

..اما...دیشب یه دونم...یعنی شاید توهم زدم.نمی -

 چيزی شد...

دیشب كه رفتم چراغ حياط رو روشن كنم توی كوچه 

یه موتور سوار رو دیدم كه جلوی در خونه وایساده بود 

و بعد رفت...شبيه همچين چيزی رو من چند روز قبل 

از بيرون  خبر بره دیدم...یه شب كهاینكه حميد بی

 برگشتيم...

 

 دامه ميدم:كنم و با تاكيد ارو به دیار می

همون شب...همون شب كه بعدش حميد اومد تو  -

مون...همون شب هم قبلش یه موتور رو آورد خونه

 سوار جلوی در خونه بود...
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دیار انگار در لحظه خالی ميشه جوری كه برای اینكه 

. خونه توی بتونه سر پا بمونه به دیوار تكيه ميده

شی سكوت دردناكی فرو ميره و سيامک بدون حرف گو

های شایلی بيرون آماده به تماس رو از بين انگشت

 ندازه.كشه و با خستگی روی مبل میمی

شينم و مشغول جویدن ناخنم با ترس روی پله می

 ميشم.

كنيد ربط ها به هم ربط دارن؟؟ شماها فكر میاین -

 دارن؟!

 

داده كه زنگ گوشيم سكوت رو هنوز كسی جوابی ن

تفاوت باشم و با هم بیتونم این بار شكنه. نمیمی

رسونم. های سریع خودم رو به تخت و گوشی میقدم
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واكنشم انقدر سریعه كه بقيه هم ترغيب ميشن و 

افتن. یه حس بی نام و نشون بهم ميگه دنبالم راه می

های رسه. گوشی رو توی دستاین بار خبری بهم می

لرزونم باال ميارم. لرزش دستم و تاری چشمم از اشک 

اجازه نميده درست اسم یا شماره نقش بسته روی بهم 

هام صفحه رو ببينم. عاصی پشت دستم رو روی چشم

زنم. با دیدن شماره كشم و با دقت به صفحه زل میمی

گيره اما این تبليغاتی كه بار اول نيست باهام تماس می

تره، تمام رخوت و محلس بیبار از هميشه خرو

رو به خشم ميده و فریاد ناتوانی این چند ساعتم جاش 

 زنم:می

وجودی این رسه! هر بیپس چرا هيچ خبری نمی -

كار رو باهام كرده دیگه تا االن باید خودش رو 

 ام رو پيدا كنم!!!داد! من از كجا بچهنشون می
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تر گيره و سعی به آرومهر كس از سمتی من رو می

شنوم كه كردنم داره. این بين صدای مامان رو می

 ميگه:

خير رو از دستش بگير شایلی اون گوشی بی -

 دیوونه شد!

 

كنه و من لحظه آخر شایلی خواسته مادرم رو اجابت می

فكرم روی اعالنی كه بعد از رد تماس دیدم جرقه 

 زنه.می

 شایلی! -

 

 چرخه.شایلی سمتم می
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 اش به خدا درست ميشه...كم آروم بجونم نورا؟ یه -

 

 درنا _آوای#

 ی ایلخان_زینب#

 شش_و_چهارصد#

 

های سيامک و دیار بيرون خودم رو از بين دست

 دارم.كشم و قدمی سمتش برمیمی

 گوشی رو بده. من یه چيزی دیدم. -

 

نامطمئن گوشی رو بهم ميده و من یک بار دیگه با نگاه 

در جا روی به صفحه و تبدیل شكم به یقين، چهارزانو 

 شينم.زمين می
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 حميد بهم ایميل زده... ایميلمه...چند تا...حميد! -

 

شينه، غالمرضا مستاصل رمق روی تخت میمامان بی

كنه، شایلی زنه و به سقف نگاه میدست به كمر می

ذاره، هاش رو روی دهنش میمضطرب دستش

های دیار از شينه و دستهای سيامک به خون میچشم

ام شل ميشه و به سختی و مقطع حكم هدور شونه

 ميده:

 بازش كن! -

 

كنم و سمت ای درنگ قفل گوشی رو باز میبدون لحظه

هایی از ایميل شخصی های دریافتيم ميرم. پيامپيام

هایی كه همه عينا تكرار شدن و فقط انگار حميد...پيام
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اشون اطمينان دریافتشون از هدف از ارسال چند باره

 طرف من بوده...

تر از كلمات جلوی چشمم رژه ميرن و صداش سنگين

 پيچه.شه توی گوشم میهمي

 نوراجانم سالم،"

كردم متوجه خيلی زودتر از چيزی كه فكرش رو می

مون رو تموم كردی و تصميم گرفتی زندگی شدم رابطه

جدیدی شروع كنی. باورش سخت اما لذتبخش بود كه 

ترین ز عميقانقدر بالغ شدی و خودت رو داوطلبانه ا

ا كردی. به وابستگی و دلبستگی عمرت كه من بودم جد

تصميمت راجع به زندگی خودت احترام گذاشتم، حتی 

اگه تو نخواستی كمی به صبر كردن فكر 

كنی...تصميماتت برام محترمه تا جایی كه فقط به 
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ای كه متعلق به من خودت مربوط باشه و زندگی بچه

 ه. هم هست رو تحت شعاع قرار ند

فهميدی كه نورا! تو كنار من با تمام وجودت دیدی و 

داریم تاوان و پيامدی هر قدمی كه توی زندگی برمی

داره، مگه نه؟ تاوان انتخاب من برای تو تنهایی بود و 

 تاوان انتخاب جدیدت منم!

دخترمون با منه، اما تقال نكن چون هيچوقت دستت 

 رسه.بهمون نمی

ندگی جدیدت، با آدم جدید دیگه منتظر نباش و به ز

 "زندگيت برس.

 

خونم و بعد رو به و گنگ چند بار دیگه پيام رو میمنگ 

 های عصبی و مقطع ميگم:نگاه منتظر بقيه با خنده
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خودشه...گفت...گفت چون من خواستم با كس  -

ام رو تونه قبول كنه...برده...بچهدیگه باشم...نمی

 برده...

 

چرخه كه سرش رو با میها سمت دیار این بار نگاه

ای بدون اینكه لحظه حالت خاصی تكون ميده و

 كنه:نگاهش رو از گوشی بگيره تكرار می

 خودش بود؟ -

 

 نالم:به تایيد سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم و می

 ایميل شخصی خود خودش... -
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بدون توقف حركت سرش دستش رو ستون تنش 

يشه و سمت و سنگين از جاش بلند م كنه و سختمی

 داره.اتاقش قدم برمی

 

تازه كمی سر پا شده سست و آروم از اتاق پرین كه 

كنه. بيرون مياد و بالفاصله با دیدن دیار واق واقی می

بينه. انگار اون هم به وضوع پرپر شدن صاحبش رو می

گذره توجه به هر چيزی از كنار پرین هم میدیار اما بی

 ده.بنو در اتاق رو پشت سرش می

ه شلوار كنم و دستم رو به پاچبه گوشی نگاه می

 گيرم.سيامک كه كنارم ایستاده می

 سيامک... -

 

 گيره.شينه و سرم رو توی آغوشش میكنارم می
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 جانم دختر! جانم! گریه كن سبک شی... -

 

هایی كنم حرفزنم و پيچ پيچ میبه پيراهنش چنگ می

 رو كه انگار جرات باور كردنشون رو ندارم.

 سيامک! ما حميد رو اشتباه شناخته بودیم؟ -

 

بوسه و سيبک گلوش باال و پایين ميشه. سرم رو می

تر از قبل پچ پچ كنه و آرومزار میاشكم لبم رو شوره

 كنم:می

هام رو بهم ها و دخترونگیاونی كه بچگی -

 ام...دخترم رو ازم دزدید!برگردوند...حاال بچه

 

 یا حق
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 درنا _آوای#

 خانی ایل_زینب#

 هفت_و_چهارصد#

 

گریون باالی سرم ایستاده، با یه دست شایلی نگران و 

پشتم رو ماساژ ميده و با دست دیگه سرمم رو نگه 

داشته، من هم سرم رو توی روشویی خم كردم و برای 

 چندمين باره كه كل زندگيم رو باال ميارم...

شير آب رو باز ميكنم و بعد از شستن صورتم طی یه 

تر برم شاید كمنی سرم رو زیر شير آب میتصميم آ

 بسوزم...

 بنده.كشه و شير آب رو میشایلی هيمی می

 خوری نورا!سرما می -
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كنم و همونطور ام رو صاف میبه سختی كمر شكسته

كه از سرویس بيرون ميام به سيامک كه گوشی به 

 كنم.دست توی طول خونه رژه ميره نگاه می

 حميد جواب نميده نه؟ -

 

شم و د بيچاره جوری توی این چند ساعت از خمر

تونه نگاهش رو به سردرگمی عاصی شده كه حتی نمی

 یه نقطه متمركز كنه.

 كنم.نه...پيداش نمی -

 

دستی كه سرم بهش وصله رو با انزجار و كالفگی 

 تكون ميدم.
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 اینو بكنيد! -

 

 كنه جلوی حركت دستم رو بگيره.مامان سعی می

 كشيمش.موم ميشه مییه ربع دیگه تحمل كن ت -

 

 بره.رو باال می ضعف اعصابم صدام

 خوام! روی مخمه بكشيدش!!نمی -

 

دیار كه از روی ایوون و پشت پنجره ناظر ماجراست 

رسونه و ندازه و به من میخودش رو داخل خونه می

 گيره.برعكس مامان و شایلی آروم دستم رو می

شه هر نور! نور دست و پر ننداز ميره زیر جلدت. با -

 چی تو بگی!
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 زمان كه بهش ميگه:گيره و همشایلی میسرم رو از 

 چسب و پنبه الكل رو بده بياد. -

 

نشونه. مامان ناراضی من رو كنارخودش روی مبل می

 زنه.ایسته و خطاب به دیار تشر میباالی سرمون می

 باید كامل سرم بگيره. -

 

از دیار اما انقدر مشغول و متمركز كشيدن سوزن سرم 

شنوه. مامان پر از حرص دستمه كه حرف مامان رو نمی

 ها ميره.توجهی سمت پله اتاقاز این بی
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نورا ميرم وسایلت رو جمع كنم بریم خونه. سرم مثل  -

هام رو فشار ميدم كه فنر باال مياد و با غضب دندون

 گيره.كنه و جلوی مامان رو مینعيما پيشدستی می

 ها و كارها نيست!فمامان االن وقت این حر -

 

 ا مصمم و بدون عقب نشينی جولب ميده:مامان ام

ها و كارها؟! االن اینجا بمونه كه چی كدوم حرف -

اش رو ازش بشه؟ دیگه بمونه چی بيشتر از بچه

بگيرن؟! الاقل جایی باشه كه بتونيم مراقبش 

باشيم، نه جایی كه صاحبخونه هم خودش مراقبت 

 الزم داره.

 

الف انتظارم گيره. برخما و مامان باال میبگومگوی نعي

ظاهرا دیار جمله آخر مامان رو شنيده و یا شاید هم این 
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اش كرده كه با حالت خاصی سر و صداها كالفه

زنه و به غالمرضا كه تازه از های محكم و پياپی میپلک

 كنه.آخرین تماس تلفنيش فارغ شده نگاه می

باس چيكار حاجی االن دستمون به كجا بنده؟!  -

 كنيم؟

 

شينه و با تاف سر تكون ميد روی مبل میغالمرضا ناا

 ميده.

 حقيقتش دستمون به هيچ جای خاصی بند نيست... -

 

 پرسه:كنه و میبه من نگاه می

 نوراخانم شما مطمئنی اون ایميل خود حميد بوده؟ -
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 كنم.به سيامک نگاه می

 خودشه! مگه نه سيامک؟ -

 

شينه و بعد از اینكه جواب سيامک روی مبل مجاور می

هاش خارج ميشه رمق از بين لبمثبتش شكسته و بی

گيره. غالمرضا دوباره رو هاش میسرش رو بين دست

 پرسه:به من می

 امكان داره ایميلش دست كس دیگه باشه؟ -

 

 گنگ و مبهم جواب ميدم:

نه...یعنی خب حميد كل شرایط زندگيش خاص  -

ا نيست كه رمز بود...یعنی هست! اینطور عين م
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ختلفش رو به كسی بده...اصال...اصال های ماكانت

 اون ایميل انگار لحن خودشه!

 

تر تابلحظه به لحظه از هجوم احتماالت مختلف بی

هام تند و سخت به تقال ميشم، تا جایی كه نفس

 افتن و از جا بلند ميشم.می

ام دست گيد بچهگيد؟! یعنی میشماها چی می -

اسم ؟! اگه دست اون نيست و با حميد هم نيست

اون برام پيام اومده یعنی چی؟! یعنی دخترم 

هاشه؟ دست هاشه؟ دست باالسریدست دشمن

 هاست كه توی تركيه...اون

 

خوره و جوری هوا كم ميارم كه با نفسم گره می

افتم. باز هم دیار زودتر از بقيه سرگيجه روی زمين می
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وی پشتم حس هاش رو ررسه. ضربهبه دادم می

 شنوم.رو میكنم و صداش می

 نور! نور چيزی نيست... -

 

نفسی تارتر ميشه اما ضربه نگاهم لحظه به لحظه از بی

كنه و نفسم با تر دیار راه گلوم رو باز میآخر و محكم

 شكنه.هق هق بلندم می

 خوام!من دخترم رو می -

 

های گيره و تپشاش میدیار سرم رو توی سينه

ميش ميدن. هر آروبش خبر از اضطراب و نانامنظم قل

بارم ابر سياهی كه آسمون زندگيم رو گرفته چقدر می

كنم هر قطره سبک نميشه، برعكس حتی فكر می
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باره یه جوونه غم بارونی كه روی خاك وجود دیارم می

 كاره...توی خاك آینده می

زنه و با سرعت خودم رو از فكری توی سرم جرقه می

 كنم.یدیار جدا م

 !من باید برم آمریكا -

 

جمع توی سكوت و بهت فرو ميره و من رو به غالمرضا 

 ميگم:

من باید برم آمریكا...باید خودم حميد رو  -

ببينم...ملورین دست خودشه، باید برم مستقيم 

 پيش خودش...اگه...اگه هم نباشه...

 

 كنه.این احتمال دوباره چشمه اشكم رو زنده می
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زندگی ای هست از كار و معركهاگه هم نباشه هر  -

 خوره...حميد آب می

 من باید برم!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_چهارصد#

 

هاش ميگن دلش به مامان چند قدم جلو مياد و چشم

 حالم سوخته.

 مگه به این راحتيه؟ -
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ام رو روی شونه دیار یه دست روی زانو و دست دیگه

 لند شم.كنم از جا بذارم و سعی میمی

تر ام كه سختخبری از بچهبیاز این دوری و  -

 نيست!

 

 چرخونم.پر از سوال و درموندگی نگاهم رو بين همه می

 باید چيكار كنم؟ چطور برم؟ -

 

 غالمرصا از جا بلند ميشه و دلسوزانه جواب ميده:

نوراخانم فكر كنم شما خيلی حواست نيست كه  -

یكاست زنی! حرف آمرداری راجع به كجا حرف می

 به این راحتی نيست. و ویزا كه گرفتنش
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گيرن و با خشم و غم و استيصالم افسارم رو دست می

زنم و واژگونش فریاد لگدی به ميز جلوی پام می

 كنم.می

پس من چيكار كنم؟!! تا كی باید منتظر بمونم  -

ام بهم برسه شاید هم شاید یه خبری از بچه

 نرسه؟!!

 

كنه و محكم یمتش كم میدیار این بار كمی از مال

خواد از خواب گيره و طوری كه انگار میبازوهام رو می

 بيدارم كنه تكونم ميده.

اول باید زنده بمونی كه بتونی كاری كنی! از صبح  -

كنی تا االن چند بار نفست رفته؟! د سكته می

 ميری بدبخت!می
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 كنم.بی تعادل لباسش رو توی دستم مچاله می

نشده...ملورین نشسته بود عت هم دیار! دوازده سا -

اومد خوابش زدی خوشش میتو بغلت آهنگ می

ام وقت خوابشه چجوری برد! االن بچهمی

 خوابوننش؟!می

 

ندازه و دستش دست اشكی روی صورتش خط می

 كنه...سرد و خاليم رو پر می

ها كنار هم چند دقيقه بعد توی سكوت روی پله

های كه بين انگشت يگاریهتر از ما، سنشستيم و بيهوده

 سوزه.دیار می

 دونی...من چرا اینهمه سال كنج عزلتم؟می -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ترین جواب كنم و بدیهیخسته و بی رمق نگاهش می

 رو تحویلش ميدم.

چون...اختالل...یعنی شرایطت یه جوریه كه با  -

 گيره.جمعيت سازشت نمی

 

 با مكث سرش رو آروم به نشونه تایيد تكون ميده.

 شه.این یكي -

 

 كنم.ر از سوال اخم میپ

 اش چيه؟بقيه -
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كنه و انگار مشغول مزه مزه كردن چند لحظه نگاهم می

حرفيه، حرفش مزه خوبی نداره، شاید خيلی تلخه كه 

 منصرف از جا بلند ميشه.

هات رو دو قدم راه بریم این بپوش كفش -

 مغزهامون وا شه ببينيم دنيا دست كيه.

 

 كشم.میبا اكراه خودم رو عقب 

خواد باشه...مهم بچمه كه دنيا دست هر كی می -

 االن دست من نيست.

 

های آل كشه و بعد كتونیچند بار دست به صورتش می

 كنه.استارم رو جلوی پام جفت می
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بپوش نور...باید جمع كنم این فكر پوكيده خودم  -

 رو!

 

كنم و حتی از پشت در هم به پشت سر نگاه می

ای آروم نميشه رو كه لحظه ایتونم صدای همهمهمی

های لرزونم رو هم از داخل خونه بشنوم پس دست

 برم و مشغول پوشيدنشون ميشم.ها میسمت كتونی

 

 هام فشار ميدم.سرم رو بين دست

 یعنی ویزا گرفتن انقدر سخته؟ -

 

 كشه.دیار پوفی می
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دخی مگه فتوكپی كارت مليه كه سيم سوت ثانيه  -

مملكت همون كارت  توی اینبذارن كف دستت؟! 

 كشه بدن.ملی رو هم سه سال طول می

 

 كنم.شاكی و عاصی برای هزارمين بار تكرار می

 یهنی هيييچ راهی ندارم؟! هيچی؟! -

 

 هاش كند ميشن و با صدای آرومی ميگه:قدم

 یه راهی هست. -

 

هام است كه به گوشاین جمله اونقدر شبيه معجزه

 .چرخممیكنم و با حيرت سمتش شک می

 چی گفتی؟! گفتی یه راهی داره آره؟ -
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فكش منقبض ميشه و سرش رو به نشونه مثبت تكون 

 كوبم.طاقت پام رو زمين میميده. بی

 جون به سر كردی منو! خب بگو! -

 

ای صداش رو آب دهنش رو قورت ميده و با تک سرفه

 كنه.صاف می

یه كمپانی آمریكایی هست خيلی ساله خاطر من رو  -

ا چایی معطل قند منه. یه اوكی ریز اد، رسمخومی

بدم بهشون انقدر كله گنده هستن كه بتونن سریع 

ترتيب رفتنم رو بدن، منتها یه شرط درشت 

دارن...اونم اینكه قایم موشک بازی دیگه تعطيل 

 شه خودم رو نشون مردم بدم.
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 گيج و نااميد سرم رو تكون ميدم.

م و حميد باید برنه دیار! من خودم باید برم! خودم  -

 رو ببينم. رفتن تو...

 

 كنه.حرفم رو قطع می

 عقد كنيم. -

 

 ایلخانی _زینب#

 درنا _آوای#

 نه_و_چهارصد#

 

ای حركت ميدم فكی كه باز مونده رو با تاخير چند ثانيه

 پرسم:و می
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 چيكار كنيم؟! -

 

 ندازه.مضطرب و پر از شرم سرش رو پایين می

ونم ببرمت باشيم بهم بتعقد كنيم كه قانونی وصل  -

 با خودم.

 

 كنم.ناباور صداش می

 دیار؟! -

 

سرش رو باال نمياره و مجبور ميشم دستم رو زیر 

 اش بذارم.چونه

 دیار! منو ببين! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

كنه هام جا خوش مینگاه نا آرومش كه توی چشم

 ادامه ميدم:

خوای بعد این همه سال خودت رو تو واقعا می -

 ام؟ن و بچهنشون بدی؟! فقط به خاطر م

 

 ساده و بدون آالیش جواب ميده:

نيستيد! این دنيا و اون دنيای  "فقط"شما دو تا  -

 منيد!

 

زنه. ای ابرها كنار ميرن و خورشيد لبخند میبرای لحظه

اما واقعيت اینه خزون زده به زندگی...خودم رو عقب 

 كشم.می
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هات رو...من خودم نميشه! من دیدم حالت و حمله -

ره! شاهدم به اسم چه عظمتی دا شاهدم درنا

طرفدار و خبرنگار و هزارتا چيز دیگه چطور كمين 

كردن یه اطالعات كوچيک ازت درز كنه! بعد اینكه 

 بينی!بفهمن درنا كيه دیگه یه روز راحت نمی

 

زنه و مشغول بستن بند كفشم كه انگار جلوم زانو می

 شل گره زده بودم ميشه.

ك كردن هام كردن زیرخادستقبل تو ته كاری كه  -

یه نفر و نوشتن یه مشت آهنگ بود...االن ولی این 

هایی كه ها شدن گهواره پولكی...شدن دستدست

خوام بند كفشتو ببندن نذارن زمين بخوری...نمی

 زمين بخوری! زنم شو!
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 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 ده_و_چهارصد#

 

 

ساده  صدای های های گریه دكتر شافع فضای

سخت دلگير كرده و چقدر تلخه كه  آپارتمانش رو

بلندترین اعالم حضوری كه از این زن از روز اول دیدن 

 و شناختنش دیدم توی همچين موقعيتيه...

ام رو از چهارچوب پنجره جدا های خواب رفتهانگشت

كنم و بعد از نفس عميق آخرم، خودم رو داخل خونه می

پزخونه ميدم. دیار توی آش كشونم و به دیوار تكيهمی
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ای مكث و با تمركز كامل چرخه و بدون لحظهمی

اقتضای شرایطش، گالب و قند و آب رو توی ليوانی 

كنه و سمت اتاقی كه دكتر شافع بهش پناه مخلوط می

كشونم و به پاهام ها میبرده ميره. خودم رو طرف مبل

 اجازه خالی شدن ميدم.

 ساعت گذشته بهم تحميلحجم اطالعاتی كه توی یک 

شده اونقدر زیاد و سنگينه كه صدای زنگ گوشيم مثل 

طاقت و صبر برای ناقوسيه كه زیر گوشم صدا ميده. بی

قطع شدن صدا جواب ميدم و سه بار كلمه الو رو تكرار 

ام به اون سمت خط كنم تا صدای ضعيف و گرفتهمی

 برسه و بعد صدای شایلی رو بشنوم.

 ا رفتيد؟ خبری شده؟!نورا شماها كج -
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هام رو زنن محكم چشمدرد سرم كه به چشمم می

 بندم.می

 جایی كار داشتيم...اون طرف خبری نيست؟ -

 

شایلی هنوز جوابی نداده كه انگار مامان گوشی رو 

 گيره.ازش می

مالحظه نورا! دختر تو از كی تا به حال انقدر بی -

 شدی! تو كجایی؟!

 

 رم و لرزش صدای مادرمگيهام میسرم رو بين دست

 كنه.و هق هق ناسور دكتر شافع بيشتر از قبل خردم می

 ام!دنبال یه راهم برای رفتن پيش بچه -
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هاش موج استيصال و نااميدی توی تک تک بازدم

 زنه، حتی اگه دم از اميد بزنه...می

سيامک و این رفيقش مشغولن. پاشو بيا اینجا یه  -

 راهی پيدا ميشه.

 

 كوبم.ه پيشونيم میاختيار و پياپی بدستم رو بیكف 

 گردم.ها بگردن، من هم میاون -

 

هایی كه بعد از بره به شبكشه من رو میآهی كه می

نشست و درد كشيدن تشنج نعيما باالی سرشمی

 كرد...اش رو تماشا میبچه

 نوراجان! الاقل این بار بذار بقيه كمكت كنن. -
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 چكن.می هام آروم روی پاركتاشک

رو با دلم رفتم كه با هيچ عقل مامان! من یه راهی  -

تونم ازش برگردم...اما باز هم اگه و منطقی نمی

كسی تونست راهی پيدا كنه فبها! هر راهی زودتر 

 كنم.پيدا بشه رو چشم بسته قبول می

هامون در اگه به جایی رسيدید بهم خبر بدید، گوشی

 دسترسه.

 

راهرو منتهی به پذیرایی  وقتی قامت دیار رو توی

شنوم و های بعدی مامان رو نمیبينم توصيهمی

زمان با قطع كردن گوشی از جا بلند ميشم و با هم

نگرانی سمت اتاقی كه دیگه صدای دكتر شافع ازش 

 كنم.نمياد نگاه می

 چی شد؟! -
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چند قدم دیگه جلو مياد و تازه انگار متوجه ميشه 

 سوالی ازش پرسيدم.

 هان؟ -

 

 كنم.والم رو تكرار میس

 ن نمياد...چی شد؟!صداشو -

 

هاش رو كنه و بعد دستبه لحظه به پشت سر نگاه می 

كشه و چند بار پلک از پایين به باال روی صورتش می

 زنه.می

آب قند گالب به خوردش دادم یخده نفسش باال  -

 بياد.
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اش های بهم گره خوردهشينه دستبعد روی مبل می

 كنه.كيه ميده و نگاهم میرو به زانوش ت

 روبراهی؟ تو -

 

سرم رو با تردید اما بدون مكث به نشونه مثبت نگاه 

دونم از عجز هاش كه میكنم و با نگاه به دستمی

 خيز ميشم.لرزش بهم پيچيدن نيم

فكر كنم تو روبراه نيستی...برم یه چيزی بيارم  -

 واست.

 

لباسم رو اما هنوز كامال از جا بلند نشدم كه گوشه 

كنه. رو مجبور به نشستن میگيره و بدون حرف من می
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ان و نگاه من هم راه كلمات رو كلمات از بينمون فراری

زنه و سمت ام میگيرن تا اینكه دستش رو به چونهمی

 چرخونه.خودش می

 بوگو دخی. -

 

كوبه وقتی یادم مياد آب دهنم رو قورت ميدم و دلم می

كنه و این رو نوازش می این دستی كه داره صورتم

 یی كه عمری از آرامس نقش زدن...هاانگشت

 چی بگم؟ -

 

 پرسه:لبخندش كمرنگ و غمگينه وقتی می

 گرخيدی؟ -
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 جوم.لبم رو می

من چند ماه پای دلم با كسی زندگی كردم كه  -

 جلوی چشمم یه نفر رو كشت...

 

 سوزه.دلم به نگاه منتظرش می

 ات...خب؟ االنم پای عقل و بچه -

 

 ذارم.دستم رو روی دهنش می

اون موقع چه االن چه صد سال دیگه من چه  -

 هيچوقت نه خدا بودم و هستم و ميشم، نه قاضی...

كرد اگه اون روز حميد اونجور از خودش دفاع نمی

شاید االن دست من لک خون اون آدم كه قصد جونش 

 رو كرد داشت...راجع به شماها هم...
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ش ااین بار خود دیار با نگاه خيرهمونه و زبونم قاصر می

 به در اتاق دكتر شافع به حرف مياد.

ده سال تموم بعد دریا و روزبه، افسانه منو به  -

دندون كشيد وقتی زیر و روی خودش پر بود از 

جای چنگ و دندون پدرم! كل دار و ندارمون رو 

باخته بودیم...افسانه كار و زندگی و برادرش 

 رو...رو...من هم كه دریام 

 

چكه مثل اش میهتک قطره اشكی كه از چشم

 است.اعترافش ناب و صادقانه

كنم...حاليم بود...از نه كه بگم حاليم نبود چيكار می -

هاش دیدم توی این وقتی سر دریا رو توی دست

مغز شلم شوربا هر روز آش اون شب رو با صد 
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وجب روغن روش هم زدم...تهشم توی همون 

 دو تا ساخته بود پختمش... جهنمی كه واسه ما

 

 درنا _یآوا#

 ایلخانی _زینب#

 یازده_و_چهارصد#

 

هام هم باز نميشه و گلوی خشكم حتی با تک سرفه

 مجبورم با همون صدای خشک بپرسم:

االن...اگه تو هویتت رو رو كنی ميان دنبالت مگه  -

 نه؟
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سرش رو چند بار تكون ميده و انگار جوابی نداره. 

ی كوچيک و الجون اميدم دوباره رو به خاموشروزنه 

ميره كه دكتر شافع با صدایی هرچند گرفته، اما پر از 

 شكافه.اطمينان و آرامش تاریكی رو می

ها فقط اسم هنری و كاریش مخفی دیار این سال -

بوده...وگرنه تمام كارهای قانونی و رسميش با 

اسم خودشه. من فقط چند سال اول سعی كردم 

ایی نباشه اما مدام منتظر بودم الاقل اسمش ج

 بال من بيان...ولی كسی نيومد...دن

 

شينه و با اینكه كنم كه چطور كنار دیار مینگاهش می

های قرمزش معلومه اش از چشمحال جگر خون شده

ذاره و بعد از اش میدستش رو حمایتگرانه روی شونه
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همون لبخند های كمرنگ هميشگی كه به روی پسرش 

 كنه.زنه به من نگاه میمی

مثل ما منتظر بودن. قانون راجع به  ها همشاید اون -

دریا و امثال دریا االن هم حكم درستی نداره...چه 

برسه به سی سال پيش. اما داستان روزبه 

 تونست واسشون دردسر بشه.می

 

 با تاسف ميگم:

 پس عمال گروكشی كردید! -

 

 این بار دیار سرش رو باال مياره.

های پسر ارشد د هم دردسرها و بدبختیشای -

اش رو اتراب به جونش چربيد كه نخواستن پیباب
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بگيرن...هميشه حاليم بود ازش نااميدن و 

چشمشون به پسرشه و بعدش هم دخترش كه 

بتونن شوهرش بدن به یكی كه نفعشون 

باشه...دریا كه اونجور شد و من هم خل و چل از 

 آب در اومدم...

 

تعصب نسبت به جمله آخر دیار واكنش  دكتر شافع با

كنه. عكس العملش ميده و رو بهش اخم می نشون

كارسازه كه دیار حرفش رو ادامه نميده و ميدون دوباره 

 برای دكتر شافع خالی ميشه.

ای هر چی كه هست كسی چشمش به اون خونه -

هاش نبود. احتمالش كه ما ازش فرار كردیم و آدم

یگه هم كسی دنبالمون خيلی قویه كه هيچوقت د

 از اون جماعت بعيد نيست.نياد، اما هيچی هم 
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بنده و نفس عميقی هاش رو چند لحظه كوتاه میچشم

 تر از قبل شمرده توضيح ميده:كشه. بعد آروممی

اما االن وضعيت جوری نيست كه بخوایم به  -

احتماالت كوچيک فكر كنيم. اگه تصميمتون قطعيه 

هر مشكلی پيش بياد و  فقط انجامش بدید. اگه

دونم باید چيكار باز بشه می اون داستان دوباره

 كنم.

 

 كنه.دیار مشكوك به دكتر شافع نگاه می

 چيكار كنی؟ -
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های كشيده و ظریفش رو بين دكتر شافع انگشت

ترین نگاهی كه تا كشه و عاشقانهموهای كوتاه دیار می

 دوزه.میبه حال از یه آدم دیدم رو بهش 

من حداقل بيست ساله دارم به همه چی فكر  -

م پسرم! وقتی ميگم االن مهم چيز كنمی

 است بهم اعتماد كن و به حرفم گوش بده.دیگه

 

 نگاهش رو بينمون تاب ميده.

 خواید چيكار كنيد.باالخره می -

 

كنه و دیار به سختی نگاهش رو از دكتر شافع جدا می

 چرخه.رو به من می
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الفورتر از این نداریم! غالمرضا آدم كله فی نور! راه -

زیاده اما قدم اول كار خودمون و بله  گنده دورش

ها تهش بتونن یه كار كنن دادنمونه. اون

های رسمی و دفتری زودتر جفت و جور كاغذبازی

 ها...حاليته چی ميگم؟!شه و این حرف

 

دوباره یه دسته حشره موذی توی دل و روحم راه 

هام رو برای جویدن سمت دهنم انگشت افتن ومی

 برم.می

 حاليمه... -

 

 كنه.گيره و از دهنم دور میمچ دستم رو می

 حاليته من آدم كشتم؟ -
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هام كنم و دستش رو بين دستبا گالیه نگاهش می

 گيرم.می

 نگو انقدر اینو! -

 

 سيبک گلوش باال و پایين ميشه.

 خوام خاطرم جمع باشه شيرفهم شدی.می -

 

 زنم.می زهرخند

 شيرفهم شدن توی این دنيا تاوان داره! ببين چه -

حق و ناحق دارم تاوان پس ميدم! پس این یعنی 

 دیگه همه چی حاليمه.
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 ندازه.فكش منقبض ميشه و سرش رو پایين می

 همه چی هم نه هنوز... -

 

 اما فرصتی برای سوال نميده و از جا بلند ميشه.

هامون خونه شناسنومهافسانه...تا ما بپریم بریم از  -

ت رو واسه تونی دفتر اون رفيقرو برداریم توی می

عقد یه یه ربع نيم ساعت جور كنی یا به غالمرضا 

 اینا بگم یه فكری كنه؟

 

 دكتر شافع هم از جا بلند ميشه.

ات چی كنم فقط نورا...به خانوادهمن هماهنگش می -

 خوای بگی؟می
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 جواب ميدم:گيرم و از نگاه قاطع دیار جون می

هام رو جمع كنم فقط برای دیگه باید همه گفتنی -

 سی كه دخترم رو اینطور ازم گرفته.ك

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دوازده_و_چهارصد#

 

نه گلی هست، نه شمعی، نه قند و شاخه نباتی و نه 

های ساده دفترخونه ای...كنار هم روی صندلیحتی آینه

رساترین صدایيه كه از بيرون  نشستيم و صدای مامان

بقيه سعی كردن با خارج  ای ميشهاتاق مياد. چند دقيقه
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كردن مامان از اتاق كمی آرومش كنن اما مشخصه 

موفق نشدن. دیار مضطرب و عصبی زانوش رو تكون 

ميده و من به عاقد و دفتردار كه پشت ميزشون 

 كنم.نشستن نگاه می

تر انجامش عمدارك كه مشكلی ندارن. ميشه سری -

 بدید؟

 

در جواب  كنه و با اشاره بهعاقد متعجب نگاهم می

 ميده:

 خانم توی این وضعيت؟! -

 

 شنویم.زمان صدای مامان رو میكشم و همپوفی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سيامک! عقلت كجا رفته! تو دیگه چرا؟! بابا این  -

پسر این همه سال هویتش رو مخفی كرده حتی 

بشناسنش! از كجا نخواسته یكی از طرفدارهاش 

 تری رو قایم نكرده باشه!معلوم چيز مهم

 

كوبه و عزم بلند شدن رو روی زانوش می دیار دستش

 گيرم و خودم از جا بلند ميشم.كنه كه دستش رو میمی

 نه! -

 

 كنه و با صدای آرومی ميگه:ردم می

 این بار كار خودمه. -

 

 افتم.پشت سرش راه می
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 منم ميام باهات. -

 

شدن در توسط ما همه كسایی كه پشت در با باز 

لی و نعيما ساكت ایستادن، یعنی مامان، سيامک، شای

 زنن.ميشن و بهمون زل می

این بين نگاه مبهوت و سرگردون نعيما به دیار از همه 

هوا توی این حال آشوب لبخند كمرنگی تره. بیپررنگ

افته دفعات اول شاید من هم همين زنم و یادم میمی

كرد. نگاه ناباور هام جا خوش مینعيما توی چشم نگاه

های رنگارنگ شب و بيداری باز تماشای اسطوره خوا

لطيف روز...كاش همه چيز به سادگی اون روزها با 

اعجاز آوای درنا حل ميشد، جوری كه انگار همش یه 

كابوس كوتاه بوده...اما حاال همه چيز تغيير كرده، 
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رحم دنيامون مثل ما بیدنيامون مثل ما بزرگ شده، 

 شده.

زنه و میمامان شایلی كه جلوی راهش رو گرفته كنار 

 سمت من مياد.

حليه! تو با نورا این معركه بسه! آخه این چه راه -

 كنی؟!خودت چی فكر می

 

هایی كه هر بار از اول تكرار ميشن كالفه از حرف

هام رو بهم فشار ميدم اما قبل از اینكه من هم دندون

های تكراری تحویل بدم دیار من رو آروم عقب بجوا

 ميگه:كشه و خطاب به مامان می

ما هم همه فكر و ذكرمون تموم شدن این  -

 است خانم.معركه
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ی خودداری و منطق این وضعيت پرتنش دوباره شيشه

مامان رو نازك كرده، جوری كه مشت آروم اما پر از 

صورتش كوبه و توی خشم و نفرتی به سينه دیار می

 براق ميشه.

تو هم عين مادرتی! شگردتون همينه آره؟ چند  -

های امين معتمد دور زندگی آدم آدموقت عين 

 بچرخيد ناغافل چنبره بزنيد!

 

دیار برعكس من خونسرده و با همين خونسردی 

 پرسه:می

 شما االن راه بهتر سراغ داری؟ -
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سوالی كه از صبح تا به حال تک تكمون رو به 

ره زده و زبون مامان رو بند مياره. دیار به استيصال گ

 ه.كنسيامک و شایلی نگاه می

واسه شاهدها هم شناسنومه اینا  -

 خوان...آوردید؟می

 

كشه سيامک دستی به سرش و موهای كم پشتش می

 و جواب ميده:

 با مدارك خودتون تحویل دادیم كه ولک! -

 

ندازه، دستی به میحواسيش ابرویی باال دیار بابت بی

كشه و بعد با آزاد كردن نفسش در اتاق صورتش می

 ه.كنرو دوباره باز می
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 پس دیگه بفرمایيد. -

 

شایلی و نعيمایی كه به كمک سيامک ویلچرش رو 

حركت ميده برای ورود به اتاق از كنار مامان رد ميشن. 

مامان كه انگار دنيا رو تموم شده ميبينه چند قدم عقب 

شينه. دیار با های راهرو میوی یكی از صندلیميره و ر

به من نگاه گيره و منتظر تاسف نگاهش رو از مامان می

كنه. این زن هنوز حق زیادی به گردن من داره كه می

 كنم.چربه پس به دیار نگاه میبه این وقت كم می

 یه دقيقه بهم وقت ميدی؟ باید باهاش حرف بزنم. -

 

به تایيد تكون ميده، وارد دیار بدون مقاومت سرش رو 

بنده. روبروی اتاق ميشه و در رو پشت سرش می
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های سردش رو بين شينم و دستمامان روی پا مي

 گيرم.هام میدست

مامان از قسم دادن بدم مياد، اما تو رو به هر چی  -

كه واست مهمه قسم یه بار هم كه شده من رو 

 بشنو! به من گوش بده!

چطور بعد از رفتنت افتاد توی  تو نبودی...ندیدی نعيما

شيب تند پوچی و تباهی! دیار همون درنایيه كه نعيما 

همون برگردوند! همونيه كه وقتی انگار هيچ جای رو ب

ام! شد دیارم! دنيا جام نبود شد گوشه دنج من و بچه

توی این یكی دو سال هر وقت دیار اومد انگار خدا 

 دونی این چه حسيه؟!بغلم كرد! می

 

كشه و هام بيرون میمان با غصه دستش رو از دستما

 گيره.صورتم رو قاب می
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ین همه سال خودش رو قایم كرده نورا! این آدم ا -

كه چی؟! واسه مریضيش؟! خب همين كم دليليه 

واسه اینكه بفهمی چقدر وضعش خرابه؟ كی 

 خوای از خواب و رویا بيدار شی!می

 

 گيرم:رنجيده ازش فاصله می

ح دنيا با یه سطل آب یخ بيدارم كرد. امروز صب -

هيچكس االن از من بيدارتر نيست. هيچكس االن 

دونی دونه چی سرم اومده. میه من نمیانداز

 مامان!

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 سيزده_و_چهارصد#

 

فهمم آوردن یه آدم دیگه به دونی مامان! االن میمی

تش هم رحم كه مفاین دنيای مزخرف و وحشی و بی

گرونه مسئوليت خيلی سنگينيه! من برای مادر بودن 

يلی سال پيش راجع كامل نبودم! كاش تو و بابا هم خ

 شدید!به خودتون متوجه این می

اما مسئله اینه من به دنيا اومدم و یه نفر دیگه رو به 

كنم! واسه درست بزرگ دنيا آوردم پس ولش نمی

بيشتر به خودش  شدنش، برای اینكه این دنيا یه لبخند

 كنم!ببينه هر كاری می

 

ایلی با دیار كنار پنجره ایستادیم و مشغول تماشای ش

و سيامكيم كه بعد از ما مشغول امضای دفترها شدن و 
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نگاه متعجب عاقد و دفتردار همچنان كم و بيش رومون 

ام كنه. برای قورت دادن بغضم دنبال بهونهسنگينی می

زنم و وقتی توجهش ای به دیار میضربهكه با آرنج 

ای به عاقد و بهم جلب ميشه با چشم و ابرو اشاره

 نم.كدفتردار می

 هنوز باورش نشده عقد خونده. -

 

كنه و جواب ای میبه سرتاپای خودم و خودش اشاره

 ميده:

های تو مياد عروس باشی یا به قيافه به كتونی -

 چرك من؟!

 

 ی صداش رو پایين مياره.خندم كه با لودگرمق میبی
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ولی حاجی بدجور قفله، دلم چزید واسش. بيا یه  -

 حركت بزنيم یخده باورش شه.

 

كنم با خنده، قدم كنم و سعی میوالی نگاهش میس

 اختيار ازش فاصله گرفتم رو بپوشونم.كوچيكی كه بی

 حركت چی؟! -

 

ای بيرون از جيب بزرگ شلوار شش جيبش جعبه

كنه. چند لحظه تشخيص بازش میكشه و با احتياط می

محتویات جعبه برام سخته تا جایی كه خودش حلقه 

كشه تا خوب نگاهش می طول مینازكی رو باال مياره، ك

است كه با كنم و متوجه شم این حلقه موی بافته شده

رنگ رزین ی خيلی نازك و نامحسوس بییه الیه

 پرسم:پوشيده شده. گنگ و متعجب می
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 چيه؟!این  -

 

فهمم آه عليظی اش میاز باال و پایين شدن قفسه سينه

كنه و خيره به حلقه جواب رو توی خودش دفن می

 ده:مي

سر حاملگيت كه موهات رو چيدی یكمش رو واسه  -

 خودم نگه داشتم این شكليش كردم.

 

 چرخه.متحير نگاهم چند بار بين خودش و حلقه می

 هيچوقت ندیده بودمش!! -

 

 ون ميده.خسته سر تك
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دیدی...حاال تو تا همين چند صباح پيش منم نمی -

 كه دیدی...دوسش داری؟!

 

جوابم ميشه بوسيدن  جوابم ميشه گرفتن حلقه ازش،

 حلقه، و جوابم ميشه انداحتن حلقه توی دستش...

ای گرفته باشه زنجير باقی مونده توی انگار نفس تازه

كنه...حاال میپيچه و بلند جعبه رو دور انگشتش می

خوره. هر نخی شيشه ته سيگار جلوی چشمم تاب می

كنه دلم رو مثل كه من رو به روزهای قبل وصل می

 رقصونه.خيمه شب بازی میعروسک 

 لبخند كمرنگ اما شفافی روی لبش نشسته.

كنی انگار سر به نيستش كرده یه جور نگاهش می -

ونه بودی. توی زلم زیمبوهات بود دیگه! رفتيم از خ

 مدارك رو برداریم آوردمش.
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 كنم.شيشه معلق رو توی دستم نوازش می

 كار خوبی كردی! -

 

ا نگاهش كسب اجازه كنه و بقفل زنجير رو باز می

ی ادای یک كلمه هم بهم نميده كنه. بغض اجازهمی

پس فقط سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم. بهم 

 گه:نزدیک ميشه و حين بستن زنجير دور گردنم مي

ندازم گردنت، نه محض خاطر اینكه این رو می -

 وبالت باشم...

 

چكه. زیر لب سرم پایينه و اشكم روی بينمون زمين می

 نچی ميگه.
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 نور ببين منو! -

 

ذاره، سرم رو باال هام میهاش رو روی گونهكف دست

 هام ادامه ميده:زمان با پاك كردن اشکمياره و هم

 خوام بالت باشم!می -

 

 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 چهارده_و_چهارصد#

 

برای هزارمين بار ایميلم رو به اميد پيام جدیدی چک 

پوچ ميارم. قبل از اینكه عزمم رو كنم و باز جفت می
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برای تماس با سيامک جزم كنم انگار موهاش رو 

 آتيش زدم كه اعالن پيامش باالی صفحه ظاهر ميشه.

آزار داریم سریع  دخترجان خبر جدیدی باشه مگه"

 "بهت نگيم؟

 

برای ترك اتاق و تماس نيم خيز شدم و با دیدن این 

نگاه دیار و پيام شكست خورده سر جام برميگردم. 

پسری همسن و سالش كه مدیر دفتریه كه دیار 

كنن. قلبم درد باهاشون قرارداد داره بهم نگاه می

ام كنه، همونطور كه دستم رو نامحسوس روی سينهمی

معنی به پسری كه اسمش هم حتی يكشم و لبخند بیم

 زنم.یادم نمونده می

 نگاهش هنوز بعد از گذشت نيم ساعت پر از شگفتی و

 كنه.ناباوریه و برای باز چندم تكرار می
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من خيلی بهتون تبریک ميگم! خيلی غيرمنتظره  -

 بود.

 

لبخندم این بار پر از مالل روی دیار كش مياد و دلم 

هاشون رو به ميخواد با نگاهم التماس كنم زودتر حرف

جایيه كه توی همچين ای برسونه اما توقع بینتيجه

پيام غيرمستقيمی بگيره پس حال پر از اضطرابی بتونه 

 ميگم:

خيلی ممنون! برای خودمون هم خيلی سریع و  -

غيرمنتظره پيش رفت. اما خب...شرایط اینطور 

 طلبيد.می

 

وچيكی به خودش مياد و دوباره دیار با تكون ك

 برميگرده سر مطلب اصلی.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ممد چند بار تبریک ميگی داداش! حرف چيز  -

 است!دیگه

 

ميكنم اسمش رو فراموش نكنم محمد كه این بار سعی 

 پشت ميزش جا به جا ميشه.

واال مشایخ تو یه جور اومدی طوفان به پا كنی  -

 اصال من موندم چی بگم!

 

 نگاهش ميكنه.دیار عاقل اندر سفيه 

مگه قراره چيزی بگی؟! وصلم كن به اون كمپانيه  -

 دیگه! من فی الفور باید برم.

 

 .نگاه محمد دوباره پر از نگرانی ميشه
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نكنه فكر پناهندگی توی سرته؟! دیار هزاربار بهت  -

گفتم تو خودت نخواستی به نون و نوای اونچنانی 

كم همكاری كنی همينجا از برسی! لب تر كنی، یه

همه باالتری! اصال همينه دیگه نخواستی هویتت 

 مخفی باشه یه قدم بزرگه...

 

 حوصله سرش رو تكون ميده.دیار بی

مضا ميدم برميگردم! نميرم عمو! من بهت خط و ا -

تره! تو كه نيام! ولی االن رفتنم از هر چی واجب

جور كن رفتنم رو خودت هم بشين هر چی برنامه 

 امه بریز...خواستی واسه برگشتنم برن
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برق توی نگاه محمد و اختياراتی كه دیار با دست و 

ای دلبازی بهش ميده باعث ميشه با تک سرفه

 توجهشون رو جلب كنم.

گرده؛ شما از این كال منظور دیارجان اینه كه برمی -

های خيلی عجيب و پر نظر نگران نباشيد! برنامه

ر سر و صدا هم اول بسم اهلل احتياج نيست. كلی كا

ها فعال ختم بخير بشن، توی صف انتشار داره، اون

راجع به بقيه چيزها هم ميشه سر فرصت صحبت 

 كرد.

 

و با حالی بين اكراه و احترام ندازه محمد ابرویی باال می

 با لبخند خطاب به دیار چشمكی ميزنه.

زن نگرفتی نگرفتی كه تهش یه زن بگيری كه با  -

 ه؟هات هم باشحفظ سمت مدیر برنامه
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كنه و بعد از چند ثانيه جواب دیار با لبخند نگاهم می

 ميده:

 ارزید.به صبرش می -

 

زاد محمد به مطيعانه سر تكون ميده و نفسش رو ا

 ميكنه.

هر جور ميل خودتونه. درنا سرمایه موسيقيه! شک  -

 نكنيد ما كاری انجام نميدیم كه به ضررش باشه.

 

دیار انگار تر رو به كمی لبخندش جمع ميشه و جدی

 هشدار ميده.
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تصميمت قطعيه دیگه؟ ميخوام سریع بسپارم  -

 ها خبرش رو توی سایت و پيج كار كنن.بچه

 

هاش های مبل رو توی مشتتهبينم دیار چطور دسمی

تر و كنه. سكوت لحظه به عجيبفشار ميده و مكث می

تر ميشه تا جایی كه دیار از جا بلند ميشه و سنگين

 مصمم ميگه:

يه. تو فقط جنگی من رو وصل كن به اون قطع -

كمپانی، وقتم تنگه ممد. فقط همين رو ازت 

 خوام.می

 

و خدا  استتوی تاكسی نگاه هر دو ما به پنجره

دونه فكرمون كجاست. فضای ماشين پره از صدای می

رادیو و من هر لحظه منتظرم خبر افشای هویت درنا، 
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م از اضطراب ادنيامون رو زیر و رو كنه. اسيد معده

دونم باید به سوزونه اما حتی نمیتمام گلوم رو می

كدوم درد فكر كنم. سرم رو به شيشه ميچسبونم تا 

این تب ناخونده رو ازم دور كنه. شاید خنكای شيشه 

زنه و دیار با سر انگشت چند تا ضربه آروم به دستم می

 پرسه:كنم میوقتی نگاهش می

 خبری نيست؟ -

 

دی برام باقی نمونده كه بخوام باز هم حتی اونقدر امي

به گوشيم نگاه كنم پس سرم رو به نشونه منفی تكون 

ک محكم كشه، چند تا پلهاش میميدم. دست به چشم

 زنه.زنه و بعد روی شونه راننده میمی

 شيم.ها پياده میحاجی ما همين بغل -
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 كنم و زیر لب ميگم:متعجب به اطراف نگاه می

 بون مونده تا برسيم كه!هنوز دو تا خيا -

 

دونم تكون ميده و با توقف سرش رو به نشونه می

ماشين بدون تامل پياده ميشه. من هم به تبعيت ازش 

ميشم و گيج نگاهی به ابتدا و انتهای خيابون پياده 

 ندازم.می

 چرا اینجا پياده شدیم؟ -

 

هاش ندازه، دستش رو توی جيبنگاهی به اطراف می

 خنده كوتاهی جواب ميده: بره و بافرو می

 

 درنا _آوای#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ایلخانی _زینب#

 پونزده_و_چهارصد#

 

تونم اینجور راحت سر تا ته یه روز آخریه كه می -

 رو برم و كسی كاریش بهم نباشه. خيابون

 

گيره برای آرامشی كه هر سوزه كه نه، آتيش میدلم می

لحظه بيشتر خاكستر ميشه. از روی جوی آب بين پياده 

 كنم.پرم و دستم رو سمتش دراز میخيابون می رو و

 پس بيا. یه دقيقه هم كيمياست. -

 

 گيره و از روی جوی با قدم بلندی رد ميشهدستم رو می

كنيم. همونطور كه و كنار هم شروع به راه رفتن می
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اش رو نوازش دستش توی دستمه با سر انگشتم حلقه

 پرسم:كنم و پر از شرمندگی میمی

خوای زنگ بزنی دفتر بگی نشده...میهنوز دیر  -

 همه چی رو كنسل كنن؟

 

 كنه.نگاهم می

 بعد پولكی چی؟ -

 

 هام از اشک داغ ميشن.پلک

كنم...آخه...آخه هر راه دیگه پيدا میدونم...یه نمی -

بينم همين كه خبر كنم میچی بيشتر فكر می

تونی پخش شه تو با این حالت دیگه اصال نمی

سه به اینكه درنا باشی! زندگی كنی...چه بر
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اصال...اصال قضيه پدرت! اگه یه وقت بيان سراغت 

 چی؟

 

كنه. انگار های جفتمون رو سست میها قدمتصور این

ناخواسته آزارش دادم كه با دست  "پدر"ا آوردن لفظ ب

كشه و گوشه لبش لرزون سيگاری از جيبش بيرون می

 ذاره.می

هنوز هجده  سر قضيه اون...اون...یارو...كه من -

سالمم نبود...افسانه یه چيزهایی راجع به زیر سن 

 اش هم...گفت. راجع به بقيهقانونی بودن و اینا می

 

 رو توی شالم هول ميده.ام موهای آشفته

ام، هزارتا چشم نگام چه قرار باشه بيرون در خونه -

اش كنن چه صدهزارتا صدا مغزم رو بجون همه
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ولكی اگه بدونم توی های تو و پارزه به چشممی

 خونه منتظر منيد!

 

هام آزاد هام رو روی گونهبا چند تا پلک كوتاه اشک

با احتياط روی تر نگاهش كنم. آروم و كنم تا راحتمی

 كنم.های ریز صورتش رو نوازش میلكه

دوباره لک لوپوس افتاده روی صورتت. رفتيم  -

ریم ام رو پس گرفتيم دنبال داروهات هم میبچه

 اشه؟ باید از یه دكتر خوب برات وقت بگيرم.ب

 

است. زنه و پلک طوالنيش به معنی باشهلبخند می

، فندكش برمدستم رو توی جيب سویيشرتش فرو می

كشم و سيگار روی لبش رو روشن رو بيرون می

 پرسه:زنه و میكنم. پک كوتاهی میمی
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 خوای بدم بهت؟تو هم می -

 

 تكون ميدم.سرم رو به نشونه منفی 

 ام.تونم شير بدم به بچهبكشم نمی -

 

هر دو از درد این احتمال كه این لحظه محال به نظر 

به راه رفتنمون كنه و كشيم. اصراری نمیمياد آه می

دیم اما هنوز چند متر رو بيشتر طی نكردیم كه ادامه می

های متعدد آرامش رو گوشيم با صدای پياپی پيام

دونم باید يدم، نگرانم و حتی نمیگيره. ترسازمون می

منتظر چی باشم. همونطور كه دستم رو تا آرنج توی 

كيفم كه دست كمی از بازار شام نداره فرو بردم و 

 كنم.گردم با استرس به دیار نگاه میال گوشی میدنب

 یعنی كيه؟ چی شده؟! -
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كنه و كيف رو از سيگارش رو با كالفگی سمتی پرت می

تر داره تا راحتره و جلوم نگه میروی دوشم برميدا

كنم اما هنوز بتونم بگردم. باالخره گوشی رو پيدا می

ی روی ها نگاه كنم كه اسم شایلنتونستم به ليست پيام

 ای مكث جواب ميدم.بنده. بدون لحظهصفحه نقش می

 شایلی؟ چی شده؟؟ -

 

 لرزه.صداش می

نورا شماها كجایيد؟ با خبرنگاری چيزی حرف  -

 زدید؟

 

 كنم و جواب ميدم:گيج به دیار نگاه می
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 آره...یعنی نه...نه هنوز...چی شده؟ -

 

 پيامی كه واست فرستادم رو دیدی؟ -

 

 

 اختيار به دیار تكيه ميدم:كنم و بیاحساس ضعف می

 نه هنوز...تا اومدم باز كنم زنگ زدی...خبریه؟ -

 

 دونم نورا...دونم...نمینمی -

 

 

 باال ميره:از فرط كالفگی صدام كمی 
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جویی!! خب همون پيامی كه چرا انقد حرفتو می -

 دادی رو االن بگو...اصال كجایيد؟

 

 گيره و شایلیسر و صداها از اون سمت خط باال می

انگار حواسش از من پرت شده باشه با تاخير جواب 

 ميده:

 خونه دیار... -

 

كنم و همونجور كه صبر و طاقت تماس رو قطع میبی

 زنم:گردم غر میپيام شایلی میدنبال 

كال دو خط پيام دادی همون رو پشت گوشی بگو  -

 دیگه زن حسابی!!
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هام لحظه اما با باز شدن لينكی كه برام فرستاده چشم

لرزه. به لحظه گشادتر ميشه و چهارستون بدنم می

گيره و گوشی رو از دستم دیار با نگرانی زیر بغلم رو می

 كشه.بيرون می

 ينم چی شده!بده بب -

 

آستينش حكم زمين و زمان رو داره كه ميخوام بهش 

 چنگ بندازم.

خبر رو ببين!!! خبر گم شدن بچه منه!! مختصر  -

ن! نوشتن باباش اسم من و حميد رو دقيق نوشت

سياسيه...كال همه چی سياسی امنيتيه...همه چی رو 

 ام رو!!با جزئيات نوشتن حتی سن بچه

ه! پای پليس باز بشه بدبخت وای! دیار! االن چی ميش

ميشيم! كی گفته!! كی خبر داده به همچين خبرگزاری 
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شرفی همچين كاری كرده باهام! من ای! كدوم بیگنده

 ام نميرسه!به بچه دیگه اینجوری دستم

 بده من گوشی رو...

 

 ذاره.كنه و توی جيبش میگوشی رو ازم دور می

خونه ما خوای چيكار؟! شایلی اینا االن اینو می -

 بودن؟

 

زبونم بند اومده پس سرم رو به نشونه مثبت تكون 

 ميدم.

گيره و قبل از اینكه شروع به دویدن كنه و دستم رو می

 كشونه ميگه:من رو هم دنبال خودش ب

 پس بریم ببينيم چی شده. -
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 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شانزده_و_چهارصد#

 

هاش نه راه پس عقربهمثل پاندول یه ساعت خراب كه 

ای كه تا همين دیشب دارن و نه راه پيش توی خونه

زنم ترین نقطه جهان كوچكم بود به در و دیوار میامن

سازن مبار شدن برجی میهایی كه روی هم تلاما سوال

 كه انگار هر لحظه قراره روی سرم خراب شه...

دونم كی شایلی به دستم داده رو آب قندی كه نمی

توجه یه پرم و بیذارم، مثل فنر از جا میيز میروی م
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سيامک كه دنبالم روونه شده سمت سعيد و دیار كه 

روی ایوون مشغول سيگار كشيدنن ميرم. سيگار سعيد 

كنم و گيرم و توی حياط پرتاب میش میرو از

 ایستم.روبروش می

 كم دیگه فكر كن...سعيد یه -

 

الحظه باهام كنه با مكالفگيش مشهوده اما سعی می

 برخورد كنه.

نورا صد بار گفتم اینم بار صد و یكم! من اگه به  -

زدم خودم هم با خوندن خبره سيامک زنگ نمی

ام! من كاره فهميدم كجا چه خبر شده! من هيچمی

با هيچكس حرف نزدم! من این خبر رو هيچ جا 

ندادم! من فقط دیدمش و فرستادمش واسه 

 شماها...
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گيرم و انگار جواب همه چيز رو می هاشمستاصل شونه

 خوام.رو از این طفلک می

گيره پس من از هيچكس بين شماها گردن نمی -

 خورم!كجا دارم می

 

كنه و بعد دوباره به اه میملتسمانه به دیار و سيامک نگ

زنه اما قبل از اینكه جوابی بده دیار با گرفتن من زل می

 چرخونه.دستم من رو سمت خودش می

بدبخت از وقتی اومده هی داره جواب پس  دخی -

 ميده...

 

 زنم.دستش رو پس می
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كو جواب؟؟ جواب كجا بود دیار! كی جواب داده به  -

 من كه این دوميش باشه!

 

های گيره، چشمهاش میبين دستصورتم رو 

هام رو چرخونه و اشکغمگينش رو توی صورتم می

 كنه.پاك می

 حق داری نورم... -

 

 نالم:گيرم و میمی هاش رومچ دست

 خوام!ام رو میخوام...فقط بچهمن حق نمی -

 

كنه و صداش از بغض سيامک از پشت سر بغلم می

 لرزه.می
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 .گرده پيشت..فسقليت دوباره برمی -

 

دستم رو روی دست سيامک كه دورم پيچيده شده 

ای كشم تا شاید ذرهذارم و عميق مچش رو بو میمی

نصيبم بشه اما دریغ...چاه آرامش از عطر نبضش 

تر از این تره...تاریکهای دیار از هميشه تاریکچشم

 شبی كه هيچ بویی از ستاره بارون دیشب نبرده.

ند ساعته ازش ترسم بشمارم و بفهمم چدیگه می -

هاش رو نبردن...اگه خبرم سيامک! لباسبی

ام هنوز خيلی فسقليم سردش بشه چی؟! بچه

فالكسش رو كه نبردن! كوچولوئه! داروهای ر

سوزه! اگه یه شير بهش بدن كه بهش گلوش می

نسازه چی؟! سيامک...بعد حموم دخترم باید 
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لوسيون خودشو بزنه...پوستش حساسه...عين 

 باباشه...

 

گيره...آزاد ميشه و كند نفسم تند ميشه و می

كنم، های سيامک رو از دور خودم باز میميشه...دست

 گيرم.اهنش رو بين مشتم میچرخم و پيرسمتش می

دونه؟ ها رو میدونه؟؟ پدرش اینپدرش می -

دونه كه! از كجا بدونه وقتی نموند و نبود!!! نمی

ت تن پدرش تا بخواد قلقش دستش بياد كه گوش

 ام آب ميشه!!بچه

 

ام با هق هقم خفه ميشه. سعيد با غصه صدای باال رفته

گردونه. كشه و ازم رو برمیدستش رو روی سرش می
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انگار طاقت نداره شاهد حالم باشه. سيامک با نگرانی 

 كنه.به سر تا پای لرزونم نگاه می

 نورا حالت داره بد ميشه. -

 

ه دست به صورتم گيره، با غصدیار زیر بغلم رو می

كنه خطاب به سيامک كشه و همونطور كه نگاهم میمی

و سعيد و شایلی كه حاال توی چهارچوب در ایستاده 

 يگه:م

زحمت اینجا رو خلوت كنيد خودم آرومش بی -

 كنم.می

 

 شایلی با استرس چند قدم جلو مياد.

 نفسش داره كم ميشه. -
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وون دیار سریع خم ميشه و از كيفم كه هنوز لبه ای

 كنه.ام رو پيدا میافتاده اسپری

 كم خلوت باشه حله.حل ميشه...شماها برید یه -

 

های حاال فقط زمزمهایوون كم كم خلوت ميشه، 

های بارون همنشينمون ميشن وقتی دیار من رو قطره

دوزی دسته دومی كه به عشق روی كاناپه نرم سوزن

ونه و نشروزهای بارونی و آفتابی این حياط خریدیم می

خواد آروم باشه اما سكوتش به خودش تكيه ميده. می

هاش كه حتی اجازه نميده اسپری و این لرزش دست

هام بذاره ميگن داره توی خودش ضجه ی لبرو رو

زنه. نفس ذره ذره مياد و خروار خروار ميره. دست می
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وار از اسپری كام زنم و دیوونهدیار رو چنگ می

 گيرم...می

 دن نيست!هنوز وقت مر

كنه و دیار موهام رو از صورتم و دور گردنم جمع می

 بوسه.ام رو میشقيقه

 آروم بگير...تموم ميشه! -

 

 اش تكيه ميدم.سرم رو به سينه

دونم تموم ميشه دیار...اما چطوری تموم ميشه؟ می -

 ترسونه.این من رو می

 

فهمم آب دهانش رو قورت ميده...شاید هم ترس و می

 تشویشش رو.
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 یه شعری رو خيلی دوست دارم... -

 

 كنم.ها نگاه میها از شاخه درختبه خودكشی قطره

 بخون برام. -

 

كنه و صدای بچه توی آغوشش جمع می من رو مثل یه

 چرخه.دار و رساش توی دنيای ویرون سرم میخش

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفده_و_چهارصد#

 

 مانی و نه اندوهنه تو می"
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 یک از مردم این آبادیو نه هيچ 

 به حباب نگران لب یک رود قسم

 و به كوتاهی آن لحظه شادی كه گذشت

 غصه هم خواهد رفت

 ای خواهد ماندچنانی كه فقط خاطرهآن

 ها عریانندلحظه

 به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز

 استتو به آیينه، نه! آیينه به تو خيره شده

 خواهد خندیدتو اگر خنده كنی، او به تو 

 و اگر بغض كنی

 ها خواهد كرد!آه از آیينه دنيا كه چه

 اندوه و چه حيف!گنجه دیروزت، پر شد از حسرت و 

 های فردا همه ای كاش ای كاش!بسته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 استظرف این لحظه وليكن خالی

 ساحت سينه پذیرای چه كس خواهد بود

 غم كه از راه رسيد در این سينه بر او باز مكن

 رگ گردن باقيستتا خدا یک 

 "تا خدا مانده، به غم وعده این خانه مده.

 

خی حتی خلسه صداش هم باعث نميشه بتونم تل

 واقعيت رو هضم كنم پس ميگم:

ها ميگن این شعر سهراب شنيدمش...خيلی -

كنن، شاعر این كه خوندی سپهریه...اما اشتباه می

دونی از یكی از شعرهای سهراب الهام گرفته...می

 ميگم؟! كدوم رو
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سرش رو كج كرده تا بتونه صورتم رو ببينه و احتماال 

نميده و این بار  تر متوجه شه. جوابیهام رو راحتحرف

 خونم:من می

 نه تو می پایی، و نه كوه، ميوه این باغ: اندوه، اندوه."

 گو بتراود غم، تشنه سبویی تو.

 افتد گل، بویی تو.

 این پيچک شوق، آبش ده، سيرابش كن.

 ن كودك ترس، قصه بخوان، خوابش كن.آ

 این الله هوش، از ساقه بچين.

 پرپر شد، بشود.

 شود.چشم خدا تر شد، ب

 و خدا از تو نه باالتر. نی، تنهاتر، تنهاتر.

 ها یكسان بين.ها، پستیبال
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 پيدا نه، پنهان بين.

 بالی نيست، آیت پروازی هست.

 كس نيست، رشته آوازی هست.

 زد رفت. پژواكی: رؤیایی پر

 شلپویی: رازی بود، در زد رفت.

 اندیشه: كاهی بود، در آخور ما كردند.

 آبشخور ما كردند.تنهایی: 

 تریم.این آب روان، ما ساده

 تریم.این سایه، افتاده

پایی، و نه من، دیده تر بگشا، مرگ آمد، در نه تو می

 "بگشا.

 این اصل شعره دیار...شاید هم اصل زندگيه.
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كنم بينم نگاه میاز آسمون، به خدایی كه نمیتر دلگير

 و ميگم:

 ..نشد!خواست زندگی كنم.من خيلی دلم می -

 

دم و كابوسی كه مثل یه جرقه مغزم رو سوز سپيده

زنه باعث ميشه از خواب بپرم. گرگ و ميش آتيش می

هوا خوف داره، اما نه به اندازه دومين روزی كه بدون 

 ار شدم.مروارید سياهم از خواب بيد

تمام شبی كه گذشت روی كاناپه، همونجا روی ایوون 

های دیار كه پایين صخوابمون برده بود. چشمم به قر

دونم شب افته و میكاناپه روی زمين پخش شدم می

گذشته برای درنام هم شب خوبی نبوده. آروم 

ای روی كنم و بوسههاش رو از دور خودم باز میدست

 م.زنی استخونيش میگونه
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با كمترین سر و صدا از جا بلند ميشم و از پنجره 

د خبری نيست اما ندازم. از سعينگاهی به پذیرایی می

ها نيمه شایلی و سيامک هر كدوم روی سكی از مبل

نشسته و ناراحت خوابشون برده. با شرمندگی بغضن 

رو قورت ميدم، رویه و كيفم كه از دیروز هنوز روی 

دارم و حين پوشيدن رویه سمت ایوون افتادن رو برمی

 در ميرم...

 

های پف مامان متعجب جلوی در ایستاده و چشم

خوابی، گریه و یا شاید توی اش حكایت از بیدهكر

 بهترین حالت، یه خواب نيمه و نصفه داره.

 نورا خبری شده؟! -

 

 ایستم و جواب ميدم:روبروش می
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 اومدم دنبال همونی كه خبر داره. -

 

كنه و كمی عقب ميره تا ام رو ورانداز مینگران سر تا پ

 راه رو برام باز كنه.

 تو حالت خوب نيست.بيا تو ببينم چی ميگی.  -

 

 كمی عقب ميرم و سرم رو به نشونه منفی تكون ميدم.

وقت ندارم. فقط نشونی نيال رو بهم بده باید  -

 ببينمش.

 

 كنه:تر از قبل زمزمه مینگران

 نيال؟... -
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هام رو توی هوا تكون اش دستحوصله و با پرخبی

 ميدم.

آره مامان! نيال! نيال!!! اینجاست؟؟ د اگه نيست  -

آدرسش رو بده وگرنه مجبورم دو سه ساعت 

ساعت دیگه برم آزمایشگاه سراغشا! هر چقدم 

تر ميشم زشت ميشه بيشتر منتظر باشم دیوونه

 مون.واسه همه

 

خونه گيره و سعی داره من رو داخل مامان دستم رو می

 بكشونه.

 داد نزن بيا تو حرف بزنيم. -

 

 كشم.دستم رو پس می
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 قط! جوابمو بده نيال كو!یه سوال ازت پرسيدم ف -

 

ها توی درگير كشمكش و تقالیيم كه نيال رو باالی پله

زنم و بينم. مامان رو كنار میآستانه در ورودی سالن می

كنم تا بهش دونم این چند تا پله رو چطور طی مینمی

 اش رو بگيرم و به دیوار بكوبمش.برسم و یقه

 نم!!دواین آتيش هم از گور تو بلند ميشه می -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هجده_و_چهارصد#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 كنه.با وحشت نگاهم می

 كدوم آتيش! چی شده... -

 

 زنه:و با التماس مامان رو صدا می

 مامان بيا... -

 

 كوبمش.با حرص به دیوار می

ر قيافه مظلوم به خودت نگير...تو گم شدن اونجو -

كثافت ام رو به گوش اون مهرداد و ماری بچه

رسوندی آره؟؟ باز هوایی شدی زندگی منو بردی 

 رو هوا!
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كنه من رو از خودش جدا كنه اما از پس سعی می

 قدرت خشمم برنمياد.

 دونم چی ميگی!به جون مامان من نمی -

 

 خندم.عصبی و بغض آلود می

 دونی دختر من گم شده؟!دونی؟! تو نمینمی -

 

 كنه.يال جدا میگيره و از نمامان از پشت سر من رو می

 كنی! به نيال چه ربطی داره!نورا چرا اینطوری می -

 

 چرخم و توی صورتش براق ميشم.می

 ربطی نداره؟! -
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كنم و نه به با آشفتگی گوشيم رو از توی كيفم پيدا می

ت ميدم نه بيرون ریختن پاسخم اهميهای بیتماس

كنم و میوسایلم از كيف...لينک اون خبر لعنتی رو باز 

 گوشی رو جلوی چشم مامانم تكون ميدم:

اینا...این چيه؟! كی جز خودمون انقدر از جزیيات  -

ام و كار حميد خبر داشته؟ كی جز گم شدن بچه

 خودنون خبر داشته مامان!! بهم بگو!!

 

شوكه نعيما هم اضافه شده و حاال به این جمع آشفته و 

 هيچكدوم جوابی برام ندارن.

 گيرم.ت نيال میانگشتم رو سم

دونم دیگه! تو خودت و زندگيت رو به من می -

مهرداد فروختی، من رو یه بار فروختی...دیگه بار 

 دوم و سوم و هزارم كه چيزی نيست.
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البد باز یه در باغ سبزی نشونت دادن تو هم آلو توی 

نخورده رفتی همه چی رو گذاشتی كف دهنت خيس 

 رش رو بریزه.دستشون كه اون مار یه بار دیگه زه

 

 زنه.نيال هق هق می

من نگفتم!! اصالخبر گم شدن بچه تو چه سودی  -

 ها داره كه بخوان پخشش كنن...واسه اون

 

كنه مهارم سمتش حمله ور ميشم كه مامان سعی می

ن دست و پا های ماماكنه. همونطور كه از بين دست

 كشم:زنم فریاد میمی

احمممممق!!! وضعيت كنی! داری ازشون دفاع می -

تونم تونه رفتن من رو به فنا بده!! نمیحميد  می

 فهمی؟!ام میبرم دنبال بچه
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این بار نعيما بهم نزدیک ميشه و پر از ترس و 

 گيره.اضطراب دستم رو می

 ميریا!كنی میآجو االن سكته می -

 

رمق هاش شبيه موج گرم دریاست. بیلمس دست

 ذارم.ی زانوش میشينم و سرم رو روجلوش می

اش چرا زنده كاش آجو بميره نعيما! آجو بدون بچه -

 باشه!

 

زنه و با حفظ فاصله نيال سمتم مياد، كنارم زانو می

 ذاره.دستش رو روی بازوم می

 نورا باور كن من... -
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 غرم:خودم رو عقب ميكشم و می

 ه هيچی رو باور ندارم.من دیگ -

 

كشه و من م مینعيما با غصه و نااميدی دست روی سر

 شكنم.بغضم رو روی پاهاش می

 

كنم و خودم هام رو باز میبا صدای پياپی زنگ در چشم

بينم. ساعت و زمان از دستم در رو روی تخت نعيما می

رفته و چند لحظه فقط به سقف زل زدم تا اینكه با 

پرم و عليرغم چند نفر از جا میصدای حرف زدن 

راه خروجی اتاق رو  سرگيجه شدیدی كه سراغم مياد

بينم گيرم. دیار رو همراه سيامک و شایلی میپيش می

كه سرآسيمه وارد خونه شدن. دیار با دیدن من با 
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های بلند نزدیكم ميشه و با حرصی كه سعی داره قدم

يم كه گيره و حين وارسكنترلش كنه بازوهام رو می

 احتمال ميدم برای اطمينان از سالم بودنم باشه ميگه:

كم فكر من خبر رفتی! الكردار یهچرا اونجور بی -

 باش!!! 

 

شایلی هم سمتمون مياد و نفس نفس زنون دستش رو 

 ذاره.اش میروی سينه

آخ نورا! جون به لب شدیم! چرا گوشيت رو جواب  -

 دادی؟!نمی

 

كشم و با صدایی كه وم میگيج و گنگم...دستم رو به گل

 ميدم:از ته چاه در مياد جواب 
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دونم...اصال نشنيدم...كی...چرا اصال خوابم نمی -

 كنه...برد...گلوم خشكه درد می

 

بنده مامان بعد از اینكه در رو پشت سر سيامک می

 جواب ميده:

 حالت خيلی بد بود بهت یه آرامبخش زدم. -

 

 هام گشاد ميشه و معترض ميگم:چشم

خورم!! االن من بچه شير ميدم یه مسكن هم نمی -

 به ملورین شير بدم؟؟ چطور

 

همه با تردید و تاسف به من و گاها به همدیگه نگاه 

 كوبم.كنن كه مشتم رو به دیوار كناریم میمی
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یه جور نگاه نكنيد انگار مغزم پاره سنگ برداشته!!  -

دونم...یادمه...حاليمه االن پيشم نيست خودم می

 ...اما

 

 يدم:بغضم رو قورت ميدم و محكم و اميدوار ادامه م

 اما باالخره كه مياد پيشم! -

 

دزدن انگار ای تغيير نكردن رو ازم میهایی كه ذرهنگاه

این اميد هم حتی نشونه جنونمه. دیار سرم رو به 

های عميقش و قلب اش فشار ميده و نفسسينه

و  زنن. سكوت سنگينناآرومش هم ساز تشویش می

بهام به شكنه. نيال پر از ای خونه با صدای زنگ میخفه

 كنه.ساعتش نگاه می

 این وقت صبح چه خبره؟! -
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و سمت آیفون ميره و چند لحظه بعد با فشردن كليد باز 

 كنه.كردن در نگران به من نگاه می

 از آگاهيه...با تو كار دارن. -

 

مردی كه خودش رو كميسر خسروانی معرفی كرده 

تر نباشه ند سال بيشتر از دیار و غالمرضا بزرگشاید چ

ا نگاه موشكافانه و دقيقش باعث ميشه بخوام ام

تر بهم بچسبونم تا لرزششون از هام رو محكمزانو

پس شيشه ميز به چشم نياد. دیار كه كنارم نشسته 

ذاره و كميسر با نگاه كوتاهی دستش رو روی دستم می

ای پوشه روبروش رو ههامون چند تا از برگهبه دست

 كنه.جابجا می
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 درنا _آوای#

 ایلخانی _ینبز#

 نوزده_و_چهارصد#

 

خانم نورا فرهمند...دو تا آدرس از شما داشتيم،  -

یكی یه خونه توی تجریش و بعدی اینجا، اگه 

ایه كه با اینجا خونه پدریتونه پس اون یكی خونه

همسرتون، حميد زند وكيلی توش زندگی 

 ه؟!كردید؛ درستمی

 

 كنم.میآب دهنم رو قورت ميدم و تصحيح 

 سابق! همسر سابق! چند ماه پيش طالق گرفتم. -
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 كنه.هام نگاه میمستقيم توی چشم

 چند ماه پيش؟ -

 

 با كمی مكث و تردید جواب ميدم

 یه سال... -

 

تریه. چيزی نميگه اما نگاهش ميگه منتظر جواب دقيق

 جور كنم.زنم تا افكارم رو جمع و چند بار پلک می

ام دو سال...حامله بودم...االن بچهنه...كمتر از یه  -

 ماهشه...آره دیار؟! ملورین دو ماهشه...

 

آروم و كوتاهی به سكوت دعوتم  "هيس"دیار با 

 كنه و رو به كميسر ميگه:می
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آرامبخش بهش تزریق شده هنوز اثرش نرفته.  -

 هاتون به جایی برسه.فكر نكنم االن سوال جواب

 

 پرسه:خطاب به دیار می كميسر

 ادرشون هستيد؟بر -

 

 دیار سریع جواب ميده:

 شوهرشم. -

 

ندازه و طوری كه سمتمون خم كميسر ابرو باال می

ای ایجاد هاش وقفهميشه یعنی قصد نداره توی سوال

 كنه.

 كه اینطور! -
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های همسر خانم فرهمند، شما تا چه حد از فعاليت

اری هم انجام سابقتون اطالع داشتيد؟ باهاشون همك

 دادید؟

 

 كوتاه جواب ميدم:

 دونستم.من چيزی نمی -

 

یعنی شما قبل از خبری كه دیشب منتشر شد اصال  -

 در جریان نبودید كه شغل اصلی همسرتون چيه؟

 

 

هام رو ندازم، سنگين و منگ چشمسرم رو پایين می

كنم خدا بهم مهلتی بده تا بدونم كار بندم و دعا میمی
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نشه. خدا  يشتر از این شرایط سختدرسته چيه و ب

ای از دهان كميسر شنوه و قبل اینكه كلمهصدام رو می

شناسم ناجی من در بياد حضور غالمرضا و زنی كه نمی

ميشه. زن كوتاه و صميمانه به من و دیار سالم ميده و 

 كنه.بعد با جدیت رو به كميسر شروع به صحبت می

جناب  هما فرهی هستم وكيل خانم فرهمند و -

ه االن شرایط گفتگو ندارن. اگه مشایخ. موكل بند

اجازه بدید چند ساعت دیگه كه حالشون مساعدتر 

شد توی دفتر آگاهی به باقی سواالتتون جواب 

 بدن.

 

چند ثانيه جوری تمام مشاعرم رو به افول ميرن كه 

فهمم چی بين كميسر و زن جوون رد و بدل ميشه نمی

نوم شه و تمام چيزی كه میكه كميسر از جا بلند ميش
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تاكيدش به این مطلبه كه حتی حق خروج از شهر رو 

 هم ندارم...

حق خروج ندارم...این قصه سر دراز داره و تنها روزنه 

 اميدم برای رسيدن به دخترم از بيخ و بن نابود شده...

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 بيست _و_چهارصد#

 

و ندازیم و با شدت در رخودمون رو داخل خونه می

پشت سرم ميبندم. شایلی دستش رو روی سرش 

 ذاره و با وحشت به در خيره ميشه.می
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 این چه قيامتيه!!! -

 

سيامک یقه كج شده لباسش رو مرتب ميكنه و به من 

 كنه.اشاره می

 چفت پشت در رو بنداز. -

 

های هاش جمع شده و با قدمچشمم به دیاره كه شونه

 ن ميگم:نه ميره و نفس نفس زنورمق سمت خوبی

كردم خبرش عين بمب تركيده اما من فكرشم نمی -

 اینطوری شه.

 

صدای دكتر شافع از چهارچوب در خونه بهمون 

 رسه.می
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 پيدا شدن درنا كم چيزی نيست. -

 

كنه مثل نگاهش پر از نگرانی و ترسه اما سعی می

 هميشه توی پوسته آرومش باقی بمونه.

 مدید؟سالم...شما كی او -

 

نبودید، قبل شلوغ شدن رسوندم خودم سالم.  -

 رو...

 

 

اش كامل نشده كه زانوی دیار خم ميشه. اما هنوز جمله

قبل از اینكه كامال جلوی حوض سقوط كنه سمتش 

اش ميدم. تنم اما توان تحمل دوم و به خودم تكيهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وزنش رو نداره پس همراه باهاش كنار حوض تكيه 

ش به شدت فيفی داره، فكزنم. تنش لرزش خمی

زنن. شير آب كنار هاش دو دو میمنقبض شده و چشم

كنم و همونطور كه توی آغوشمه چند حوض رو باز می

پاچم و دست به صورتش مشت آب به صورتش می

 كشم.می

ای اذیت شدی جونم...تموم شد...دیگه توی خونه -

 ببين! چند تا نفس عميق بكش.

 

شنوه. اما یاقل صدام رو مباید خدا روشكر كنم كه ال

كشه نفس خودم رو هم های سختی كه میحس نفس

كنه. حين دست كشيدن به صورت و گردنش تنگ می

سر انگشتم خراشی كنار خال روی گردنش رو نشونه 

گيره. خراشی كه احتماال حين گذشتن از جمعيتی از می
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خبرنگارها و طرفدارهایی كه با پيدا كردن خونه درنا 

هام پر از به تنش افتاده. چشمشناسن پا نمیسر از 

گيرم و زیر لب اشک ميشه، سرش رو توی آغوشم می

 غرم.می

 كشی...لعنت بهم!دستشون بشكنه!!! چه دردی می -

 

توی همون حال ناسور هم حواسش بهم هست. 

كنه. روی ذاره و نوازشم میدستش رو روی دستم می

 م:بوسم و خطاب به سيامک ميگدستش رو می

 نی ببریمش داخل؟ميشه كمک ك -

 

و وقتی سيامک به كمكم مياد و سر پا ميشيم رو به 

 دكتر شافع كه تا وسط حياط اومده ميگم:
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 داروهاش توی كشوی دوم كابينت آخریه. -

 

گرده و من و دكتر شافع با سرعت سمت خونه برمی

های كند دیار رو كه توی حالی بين سيامک هم با قدم

زنه سمت خونه ی دست و پا میهوشياری و بيهوش

شنوم كه با بریم. صدای شایلی رو از پشت سرم میمی

 صدایی پر از دلهره ميگه:

 حاال چطور عصر باید رفت آگاهی! -

 

 با این حرف دوباره سيل مشكالت روانم رو به بازی

 گيره.می

با هر گرهی كه روی گره قبلی مياد انگار تار و پودم  -

 از هم باز ميشه سيامک!
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شنوم سرم رو سمتش جوابی ازش نمیو چون 

 چرخونم و با لبخند تلخی ميگم:می

حتی تو هم دیگه اميدی نداری كه بخوای به من  -

 بدی نه؟

 

سيامک كرور كرور خونده و نوشته، اما حاال توی 

 ای برای من نداره...ای وایسادیم كه حتی كلمهنقطه

و كشم می ذارم، خودم رو باالپام رو لبه تخت دیار می

چسبونم تا جلوی دو تكه پرده رو بيشتر از قبل بهم می

نور رو بگيرم و بعد پایين ميام. پرین با نگرانی كنار 

كنه، خوب فهميده حال صاحبش تعریفی تخت تقال می

 گيرم.نداره. انگشتم رو جلوی بينيم می

 پرین هيس!! بيدار ميشه ها! -
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ی حرف كنه و بعد توچند لحظه كوتاه نگاهم می

ترین حالت ممكن توی سكوت كنار پایه كنشگو

شينه. از وحشت اینكه اگه دكتر شافع اینجا تخت می

ای كه دیار دچارش شد، نبود و نميتونست بعد حمله

داروها رو به موقع بهش تزریق كنه دست سرد دیار رو 

ذارم. گيرم و پيشونيم رو روش میهام میبين دست

 الم:نن و میچكهام پشت دستش میاشک

من چه غلطی كردم...من چيكار كردم...الكی  -

خودتو بخاطر من لو دادی...حاال دیگه نه راه پيش 

 هست نه راه پس...ببخش منو...
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صدای چند تا ضربه به در باعث ميشه عليرغم ميلم از 

جا بلند شم. شایلی پشت دره و با صدای آرومی 

 پرسه:می

 حالش بهتره؟ -

 

كنم و باز و بسته مینه مثبت هام رو به نشوچشم

 شایلی ادامه ميده:

غالمرضا زنگ زد گفت خانم وكيل گفته ميشه نورا  -

فقط بياد بودن دیار واجب نيست. گفتم بهت بگم 

 تونه استراحت كنه.خيالت راحت شه می

 

 زنم.با خستگی لبخند كمرنگی می

 مرسی... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 كنه.ترش میاما لبخندم غمگين

ت شدن خيالت .مگه راحچی برای خودم ميگم.. -

 دیگه به این راحتيه!

 

ندازم و وقتی نگاهی به پشت سر و سمت دیار می

بينم آروم از اتاق بيرون ميام و در پرین رو مراقبش می

بندم تا اتاق توی سكوت باقی بمونه. رو پشت سرم می

بعد برای راحت كردن خيال شایلی بازوش رو نوازش 

 كنم.می

راحت شد...از این به بعد م كم خيالنه واقعا یه -

زندگيش كنفيكون ميشه، هر چيز كوچيكی كه 

 كم هم از مهلكه دور نگهش داره غنيمته.یه
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 كنه و با بهت ميگه:به در بسته اتاق نگاه می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_بيست_و_چهارصد#

 

انقدر همه چيز سریع شد كه حتی نتونستم درست  -

 اقعا دیار درناست؟و و حسابی تعجب كنم!

 

 ندازم.با لبخند شونه باال می

 شناختمش و نفهميدم؟!چطور این همه سال می -
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با این جمله دوباره عذاب وجدان و پریشونی لبخندم 

زنن. به دیوار تكيه ميدم و آررم روی زمين رو دار می

 شينم.می

این راز كل آرامش و زندگيش بود! از این به بعد  -

 !چی ميمونه ازش؟

 

 ندازه.ام میشينه و دستش رو دور شونهكنارم می

دیار رو دست كم نگير! تنهایی این همه مدت با  -

هایی كه داشته زندگی كرده و شده همه مشكل

درنا! از این به بعد آره یه چيزهایی عوض 

تر ميشه، اما دیار هم دیگه اون دیار ميشه...سخت

 تنها نيست! تو هم هستی! غير از اینه؟!
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هام رو چسبونم و چشمدرگم سرم رو به دیوار میر س

 بندم.می

 خدا كنه همين بشه كه تو ميگی! -

 راستی غالمرضا نگفت كی باید بریم آگاهی؟

 

 كنه و جواب ميده:كمی فكر می

زنه. با سيامک حرف زد فكر كنم گفت زنگ می -

 پرسم.ازش می

 

 ذارم و بلند ميشم.دستم رو روی زانوم می

 .برممن باید  -

 

 ندازه.ابرو باال می
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 كجا بری؟! -

 

 همونطور كه جواب ميدم:

 ای كه با حميد بودیم.خونه سفيده...خونه -

 

وارد اتاق دیار ميشم تا گوشيم رو از كنار تختش 

بردارم. شایلی هم دنبالم مياد و با صدایی كه سعی 

 كنه آروم نگه داره ميگه:می

آب به گدار بری چيكار كنی؟! نورا تورو خدا بی -

 نزن.
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كنم ساكت باشه و بعد از برداشتن بهش اشاره می

زنم و ای روی خراش گردن دیار میگوشيم بوسه

 گيرم.دوباره راه خروجی اتاق رو پيش می

كل زندگيمون رسما رفته زیر آب بعد تو تازه ميگی  -

گدار به آب زدم گدار به آب نزنم؟! من وقتی بیبی

يچی از حميد و م ههام رو بستم و نخواستكه چشم

كارش بدونم. فقط عاشق حالش شدم و كل 

 اش رو به خيال خودم ریختم دور.گذشته

 

شایلی حاال تا اتاق خودم و دخترم دنبالم اومده و باالی 

 ایسته.ام میسر من كه توی كمد دنبال كيف بزرگتری

خودت رو سرزنش نكن...عشق همينه دیگه، اصال  -

 رو ببينی. هستدرستش همينه چيزی كه االن 
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چطور سرزنش نكنم شایلی؟ دور و برمون رو ببين!  -

ام رو ببين! بدبختی اینه وضع دیار رو ببين! بچه

من حتی درست چشم باز نكردم كه حال حميد رو 

ترسيدم، همين كه زنده ببينم. فقط از نبودنش می

كرد، بود همين كه كنارم بود واسم كفایت می

 نشده.وم ندیدم گذشته هنوز واسش تم

 

 

 حاال االن چه كاریه اونجا رفتن؟ -

 

كنم. باید توی وسایل كاری كه از اول نكردم رو می -

ام...اما هر چيز دونم دنبال چیحميد رو بگردم. نمی

كوچيكی هم گيرم بياد...تو بگو یه آدرس...بگو یه 

 شماره از یه رابط واسم غنيمته.
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ين ندازم و عزم پایمیام كيف جدید رو روی شونه

 گيره.كنم كه شایلی بازوم رو میرفتن از پله ها می

 خوای تنها بری؟نكنه با این حالت می -

 

 سوالش رو با سوال جواب ميدم.

 خواید دیار رو تنها بذارید؟نكنه شماها می -

 

 دكتر شافع هست. -
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اون زن طفلک هم حالش دست كمی از دیار نداره  -

ا خوبم شایلی، به خد فقط به روش نمياره. من

 تره.اینجا بمونيد خيالم راحت

 

 گيره:تر میمصرانه دستم رو محكم

فكرش هم نكن تنها بری! حداقل سيامک باید  -

 بياد.

 

كنه وقتی سيامک ماشين رو جلوی در خونه متوقف می

تنگيم بابت روبرویی دوباره با هنوز اضطراب و نفس

يم رو از كيفم جمعيت پشت در خونه از بين نرفته. گوش

 فرستم:كشم و برای شایلی ویسی مین میبيرو

به این مردك مدیر دفتر دیار زنگ زدم بهش  -

توپيدم قرار بود مراقب باشه نه كه اینجور 
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تظاهرات راه بيفته جلو خونه...حاال یا بهونه مياورد 

گفت دست اون نيست اما قول داده یه یا چی می

یار تا برگردم. حركتی بزنه. فقط جون تو و جون د

و پنجره ها رو بسته نگه دار، گوشيشم سایلنت در 

كردم اما باز دورش كن ازش. خبری شد سریع 

 بهم زنگ بزن.

 

گردونم و دوباره به در خونه گوشی رو توی كيف برمی

هام دوباره دونه به دونه دهن باز كنم. تركنگاه می

از خواد. سيامک شاید كنن اما دلم تنها شكستن میمی

 ای ميگه:با صدای گرفته حالم با خبره كه

 مونم تا بيای.منتظرت می -
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یا شاید هم حال دل خودش با این خونه و صاحبش 

 خواد نگاهی سمتش بندازه.صاف نيست كه حتی نمی

 زیر لب و كوتاه ميگم:

 گردم.زود برمی -

 

گردم انگار از هزارسال پيش هر بار به این خونه برمی

نباشه كه  حتی اگه سه روز هم كنمبهش نگاه می

كنم مبادا نگاه هام رو كنترل میتركش كردم. چشم

خوام الاقل یه دلخورم رو روی آلونک بكشونه. می

گوشه از این خونه توی مشامم عطر عشق و لبخند 

ها رو با سرعت گيرم و پلهداشته باشه. نفسی می

كنم. كليد با اولين چرخش توی قفل سمت باال طی می

ها ها و اتفاقمونم. خاطرهات میای مز ميشه و لحظهبا

ام ذوب و مخلوط شدن كه جوی توی مغز گر گرفته
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تونم به یاد بيارم چند شب پيش با چه حالی از نمی

اینجا رفتم كه حتی در رو قفل نكردم. قدم داخل خونه 

ذارم و خط محوی از یه عطر خاص و فریبنده با ته می

ر كسی رو پيچه. حضومشامم میای از عسل توی مایه

كنم و در نيمه باز اتاق كار توی این خونه حس می

 حميد هم مهر تایيدیه به این حسم.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_بيست_و_چهارصد#

 

خوره اما قبل از اینكه ام سر میكيفم از روی شونه

گيرمش و خودم با كمترین سر و صدا زمين بخوره می

 كنم.ای رهاش میگوشه
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كوچيک و سنگی روی كنسول ورودی رو بين  گلدون

هام فشار ميدم و پاورچين پاورچين جلو ميرم اما دست

ترسم صداش كوبه كه میمالحظه میقلبم جوری بی

سر و صدا بودن رو نقش بر تمام این تالشم برای بی

كنم و آب كنه. آروم گوشه در رو باز می

م توندون اینكه برگرده هم میبينمش...حتی بمی

 بشناسمش!

 

روی صندلی راكی  نشسته و رو به جلو خم شده تا 

هاش رو به زانو تكيه بده. شوميز سفيدش بتونه آرنج

كشه. ظرافت و بلندقامتيش رو بيشتر به رخم می

موهای لخت و مشكيش دور تا دورش رها شدن و 

می اجازه نميدن صورتش رو ببينم اما رد هدفون قدی
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شونه به واكمن قدیمی كه كسفيد حميد نگاهم رو می

 كنه.ایش نوازش میهای كشيده و شيشهبين دست

ترین كلمات و حاالت این صبر و تحمل و طاقت بيگانه

كوبم و بدون روزهای من شدن...گلدون رو روی ميز می

هاش و واكمن رو از دستش درنگ هدفون رو از گوش

 كشم.بيرون می

 ام!ی توی خونهچطوری اومد -

 

رده و شوكه سرش رو باال مياره و جوری جا خو

كشه كه اش رو به رخم میهای سرخ از گریهچشم

كرد كسی اش خطور نمیمطمئن ميشم ابدا به مخيله

 خلوتش رو بهم بزنه.

 كنم:با صدای بلند تر تكرار می

 با توام!! -
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 كنه و از جا بلند ميشه.سریع خودش رو جمع و جور می

 راجان حالت چطوره؟نو -

 

تر با این عطر شيرین و صدای شيریناین زن 

 ترین آدم زندگی منه!تلخ

هایی كه برای نوازش سمتم دراز شدن رو پس دست

 زنم.می

 جواب سوالم رو بده! -

 

گيره و انگار تصميم سریعی گرفته نفس كوتاهی می

 هاش مستقيم نگاهم اومده.باشه حين پاك كردن چشم
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یط دونم االن شرادم چی شده میمن خبردار ش -

 سختی داری. اومدم كه كمكت كنم.

 

 خندم.عصبی می

ام و خبر اومدی توی خونهواسه كمک به من بی -

 اینجا اشک و آه راه انداختی؟!

 

 ندازه.با شرمندگی نگاه كوتاهی به اطراف می

واقعا اومدم كمكت كنم، اما تو هم باید باهام  -

اندازه برگردوندن همكاری كنی. االن هيچی 

 يست.ات مهم نبچه

 

 هام رو بهم فشار ميدم.دندون
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خواد واسه من تعيين تكليف كنی! كی اندازه تو نمی -

 من االن نگران بچه خودمه...

 

 كنم و با تردید ميگم:هام رو ریز میچشم

ببينم تو واقعا چطور اومدی توی خونه؟! كسی جز  -

 من و دیار و حميد كليدهای...

 

 م گشاد ميشن.هاچشم

 ده!حميد تو رو فرستا -

 

كنه آرومم سرش رو به طرفين تكون ميده و سعی می

 كنه.

 نورا باید حرف بزنيم... -
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 كوبم. مشتم رو روی ميز می

كنم!! بهت ميگم تو رو پس دارم چه غلطی می -

 حميد فرستاده؟؟ خب جواب بده حرف بزنيم!

 

 دخترت پيش حميد نيست! -

 

 

متوجه قاب از قبل شكسته عكس با حس گرمای خونم 

و حميد روی ميز كارش ميشم. انگار دونه دونه خودم 

 ها از جلوی چشمم كنار ميرن.پرده
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پس كجاست...اگه پيش حميد نيست كجاست؟!  -

ام رو گرفتی كه ببری پيش پيش توئه آره؟! تو بچه

 حميد!

 

های داغ توی شنيدن صداش برام شبيه فرو كردن ميله

 مجال هيچ حرفی بهش نميدم.گوشمه پس 

ها مگه كنيد!! لعنتیاین كارو با من میهمينه! چرا  -

تونه با من من چيكارتون كردم!! حميد چطور می

 همچين كاری كنه!

 

 كنه و با تندی ميگه:ام حرفم رو قطع میبا گرفتن یقه

كنی! من اومدم اینجا كمكت تو چرا اینطوری می -

حميد صاف كنم!! اگه كنم بفهم! اومدم بدهيم رو با 

اطر من نبود حميد هم شاید مثل من نبودم...اگه بخ
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هزارنفر دیگه یه زندگی آروم و خوب داشت...اسير 

 غربت و ابوقریب و هزارتا كثافت دیگه نميشد!

 

كنم و پوزخند هاش رو از خودم جدا میبا نفرت دست

 زنم.می

زنی اما اومدی به رخم بكشی حميد دم از كمک می -

 شق تو دنيا و آخرتش رو فروخت؟!از ع

 

 ذاره.رو روی پيشونيش میدستش 

 من بهش بدهكارم. -
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صاف كردن بدهيت هم اینجوریه مادر دیوونه  -

اش رو سر بدوونی تا سر فرصت بچه رو بچه

 برسونی به پدرش؟!

 

 

 كنه.با كالفگی و خستگی نگاهم می

ای، من وقت وقتی خودت اینجور مطمئنی دیوونه -

 جا بلندت كنم...ندارم از 

 

ه خيلی وقته گوشه صندلی كه با غيظ دسته كليدی ك

دارم و به نشسته بود خار چشمم شده رو برمی

 كوبم:صورتش می

كنه كه هر چی هم باشم هنوز اونقدر عقلم كار می -

دسته كليد حميد رو بشناسم. برو بهش بگو هيچی 
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خوام بدونم از ام ازش نميخوام...حتی نمیجز بچه

 يد.انقدر نامرد بود یا كم كم به اینجا رساول 

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_بيست_و_چهارصد#

 

كوبم و به بيرون اتاق هلش اش میكيفش رو به سينه

 ميدم.

 ام برو بيرون!!!از خونه -

 

 چند قدم عقب ميره اما همچنان مصره.
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نورا تو باید اجازه بدی من حرف بزنم و كمكت  -

 كنم.

 

 غرم:هام میبا نفرت از بين دندون

اومدی گه اهل حرف و كمک بودی یه راست میتو ا -

پيش خودم نه كه یواشكی با دسته كليد شوهرم 

 ام چنبره بزنی.بيای توی خونه

 

انگار یه لحظه افسار زبون و دلش از دستش در ميره 

ندازه كه توی بدترین لحظه با تصحيحش كبریت می

 روت...توی انبار با

 حميد خيلی وقته شوهرت نيست... -
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پيچم و ای مكث موهاش رو دور دستم میحظهبدون ل

 كنم.به خودم نزدیكش می

ذره دیگه با اعصابم بازی  كاش حاليت شه اگه یه -

 كنی همينجا چالت ميكنم!

 

اش مچاله شده اما به جای اعتراض از درد چهره

 كنه.هام نگاه میمصمم توی چشم

 ی كمكت كنم...باید بذار -

 

 كشم.جيغ می

رو از اینی كه هستم بيشتر بهم تو فقط اومدی من  -

 بریزی!!!
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 زنم.پوزخند می

داره پس حميد یه قدم بدون حساب و كتاب برنمی -

خواید كاری كنيد كه كال بيخيال شماها یا می

ام شم یا انقدر داغون شم كه حتی اگه بخوام بچه

دیگه كه عقل  هم نتونم نگهش دارم...یا هر چی

ونده! جفتتون من قد نميده! اما بهش بگو كور خ

ام رو ازم ذارم بچهمفت چنگ همدیگه اما من نمی

 بگيرید.

 

شيرین ميره اما هوای خونه سفيد هنوز تلخ و سياهه. 

دونه پای هر پنجره كنم و خدا میها رو باز میپنجره

خشم خواد انقدر فریاد بزنم تا از هم بپاشم! با دلم می

رو بين هام سمت كمد اتاق كار حميد ميرم و انگشت

كشم. اش قالب ميكنم و میهای توی كتابخونهكتاب
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ها و وسایلی كه پشت سر هم پایين اما سيل كتاب

ميریزن هم حتی نميتونن خاليم كنن، جوری كه وقتی 

ای ميشه تا یه كتاب كوچيک روی پام فرود مياد بهونه

مونجا پای خرابی كه از دردش بغض بشكنم و ه

دم و حميد و دنيا رو ساختم هق هق بزنم و به خو

 فحش بدم و نفرین كنم...

ام حلقه هاش رو دور شونهسيامک از پشت دست

 بوسه.كنه و سرم رو میمی

 نورا!!!! نورا این چه وضعيه! -

 

 نالم:می

 شيرین اینجا بود سيامک...شيرین اومده بود... -
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 زنه.سردرگمی رو فریاد میصورتش استيصال و 

 دونم...دیدمش.می -

 

 ليد حميد رو باال ميارم.دسته ك

با كليدهای حميد اومده توی خونه...حميد  -

 فرستادتش!

 

های روی گيره و اشکبا كالفگی دسته كليد رو ازم می

 كنه.صورتم رو پاك می

كم آروم باش بتونيم حرف بزنيم باشه؟ اول یه -

فهمم نه تو تو رو میهای اینطوری نه من حرف

 های من رو!حرف
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كنم هق به تایيد تكون ميدم و سعی میسرم رو با هق 

بينه تر میام رو كنترل كنم. وقتی حالم رو آرومگریه

 پرسه:شمرده و با آرامش می

 خب حاال بهم بگو مطمئنی اون دسته كليد حميده؟ -

 

دسته كنم نگاهم رو كنترل كنم تا دوباره روی سعی می

ام از بغض تونم از لرزش چونهكليد نچرخه اما نمی

 گيری كنم.جلو

معلومه كه مطمئنم! خودم اون جاسویيچی رو  -

 خریدم براش!

 

 باشه...باشه! حاال بگو چی شد؟ چی گفتيد؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

هام فشار ميدم و به جلو و عقب سرم رو بين دست

 تاب ميخورم.

نميدونم...هی ميگفت اومدم كمک كنم...چه  -

 ها!نم...باید حرف بزنيم و از این چرت و پرتميدو

 

 پرسه:قيق میمتفكر و د -

 خودش گفت حميد فرستادتش؟ -

 

 با مكث جواب ميدم:

 دونم...یعنی وقتی هم گفتم نه نگفت...نمی -

 

 هام رو توی هوا تكون ميدم.بر افروخته دست
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چه سواليه سيامک! خب معلومه دیگه وگرنه از كجا  -

اورده واسه خودش اینطور ریلكس همچين جراتی 

 بياد توی خونه بشينه و بگرده؟؟

 

هام دوباره صورتم رو خيس ميكنن و با حرص اشک

 كنم.كتابی كه دم دستمه رو پرت می

لعنت به هر چی نامرد خائن! سيامک یعنی من  -

انقدر كور و كر و خر بودم كه حميد رو نشناختم؟! 

بازی كنه؟!!  حميد واقعا كسی بود كه اینجور باهام

اصال...اصال این دو تا كی دوباره گذرشون بهم 

 اد؟؟ شيرین مگه شوهر نداشت؟؟افت

 

 ندازه.سيامک سرش رو پایين می

 پنج ساله جدا شده... -
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زنم و با یه خنده كوتاه و با دهان باز به سيامک زل می

 معنی ميگم:بی

دونستم...اصال هيچوقت من نمی -

نيومد و واسم مهم  نپرسيدم...هيچوقت به چشمم

وباره با نبود...چطور انقد احمقم! از كی تا به حال د

 ان...همدیگه

 

كنه اش سعی میسيامک برعكس چهره بهم ریخته

 آروم باشه و آرومم كنه.

 ما از چيزی مطمئن نيستيم. خودت رو عذاب نده. -

 

 تر ميشن.تر و عصبیهام طوالنیخنده
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مگه  منم نخوام خودم خودم رو عذاب بدم -

تونم؟ سيامک از چی مطمئن نيستيم؟؟ دیگه می

 ن؟تر از ایواضح

 

سرش رو باال مياره و به آخرین سنگر كه حقيقته پناه 

 بره.می

تر از این رابطه حميد و شيرین خيلی پيچيده -

 ها بود...و شاید...هست!حرف

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_بيست_و_چهارصد#
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هام هام سست ميشن، چشمریزه، دستدلم می

ترسن از كشن كه میهام جيغ میسياهی ميرن و گوش

 شنيدن. زبونم اما راه خودش رو ميره.

 یعنی چی؟! -

 

كنه و انگار هر سيامک با درموندگی به اطراف نگاه می

بينه یه حكایت دردناكه. یكی از كتابی كه روی زمين می

كنه و بعد از ها رو توی دستش باال و پایين میتابك

 ذارتش ميگه:اینكه با آه سنگينی كنار می

همينقد بگم كه حميد فقط دلبسته  طوالنی نيست. -

شكل و شمایل شيرین نبود. جفتشون فكرهای 

بزرگ داشتن و بين این دو تا، شيرین سر 

تری داشت. تا جایی كه از یه جا به بعد بزرگ

تر از حميد حركت ميكرد. شيرین شيرین جلو
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زودتر از حميد هدف و گروهی كه دنبالش بودن رو 

 خود شيرین معرف پيدا كرد و واردشون شد، اصال

 اصلی حميد بود!

 

 پرسم:زده میحيرت

 یعنی همكار بودن؟ -

 

 سرش رو به نشونه منفی تكون ميده.

نه دقيقا...گفتم كه شيرین خيلی آتيشش تندتر  -

ل از یه جا به بعد سعی كرد یه بود. حميد حداق

هاش داشته زندگی و شغل واقعی كنار همه فعاليت

ش و زندگيش رو باشه، اما شيرین اونقدر خود

 خرج كرد كه به جاهای خيلی باالتر رسيد!
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 كنم.بندم و باز میهام رو چند ثانيه میچشم

یعنی شيرین مافوق حميده توی اون دم و  -

 دستگاه؟

 

 ش ميكشه.كالفه دستی به سر

ها نورا سلسله مراتب و روابط توی اینجور سيستم -

های عادی حتی اگه است كه ما آدمانقدر پيچيده

تونيم سر در بياریم...همونقدر كه خوایم هم نمیب

است شيرین فعال و جاه طلبه، اما حميد یه نخبه

 نميشه گفت دقيقا مافوقشه.

 

 سردرگم و دلزده با پوزخند از جا بلند ميشم.
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هر چی كه هست، چه باالسریش باشه، چه پایين  -

دستيش، شيرین خانم اونقدر جان بر كف حميد 

 جا بياد.هست كه پاشه تا این

 

و سمت كشویی ميرم و مشغول گشتن ميشم. سيامک 

 كنه.حركاتم رو دنبال می

 گردی؟دنبال چی می -

 

 ندازم.شونه باال می

آمریكا هر چی كه راجع به خونه و زندگيش توی  -

هست...آدرس و شماره مطبش، دانشگاهی كه 

توش تدریس ميكرد یا هر چی...من كه هميشه 

دونی چيه؟ حاال .اصال میمونم..ممنوع الخروج نمی
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كنم خودش اون خبر رو پخش كه فكرش رو می

 كرد كه من اینجا گرفتار بمونم.

 

 سيامک از جا بلند ميشه و با تردید ميگه:

 های شيرین گوش بدی.ففكر كنم باید به حر -

 

 كنم.سریع نگاهش می

 تو چيزی ميدونی؟! -

 

 صادقانه سر تكون ميده.

ه كه بهت گفتم نه، جز همين چيزهای نيمه و نصف -

 دونم. فقط حسم اینطور ميگه.چيزی نمی
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كنم و چند تا پاكت و برگه رو توی كيفم سرازیر می

 ایستم.روبروی سيامک می

ميگه، حس منم ميگه پس بذار بگم منم حسم چی  -

شيرین اینجاست تا فقط وقتم رو بكشه و كاری 

كنه به جایی بریم كه یه روزی هم اگه با هميد 

ام رو خواستم بتونه توی شدم و بچهروبرو 

هام زل بزنه و بگه دیدی دو روز باالسرت چشم

نبودم حتی نتونستی خودت رو جمع كنی؟ پس 

 ام رو بزرگ كنی؟خوای بچهچطور می

 

كنه وقتی با زهرخند ابرو باال رحمم میغض بیب

 ندازم.می

 بازی روانی دیگه! مگه كارش این نيست؟ -
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هام زل تا مستقيم توی چشمسيامک كمی خم ميشه 

 بزنه و یاداوری كنه.

 نورا! حميد هيچوقت با تو دشمنی نداشت! -

 

هام رو سمت سقف زنم و چشمتلخ لبخند می

 نشن. هام سرازیرچرخونم تا اشکمی

دونم...حميد با من دشمنی نداشت، فقط همه می -

عمر شيرین و یه بچه خواست كه من هيچكدومش 

 نبودم.

 

بندیم و نغس عميقی شت سرمون میدر خونه رو پ

 كشم.می

 تر شد.انگار خلوت -
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ها روی ایوونه دكتر شافع كه مشغول آب دادن گل

 ایسته.صاف می

كنفرانس خبری چون بهشون قول مصاحبه یا یه  -

 دادن.

 

 دستم رو جلوی دهنم ميذارم.

 دونه؟كی؟! دیار می -

 

 سرش رو با غم به نشونه مثبت تكون ميده.

تاریخش هم دقيق مشخص نيست اما دونه...می -

 است.كمتر از یک ماه دیگه
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 پرسم:حين دراوردن كفشم می

 االن كجاست؟ خوابه؟ -

 

ودی سرش رو به عالمت منفی تكون ميده. سمت در ور

كنم اما قبل از اینكه كامال وارد شم نگاهش پا تند می

 پرسم:كنم و با دلهره میمی

 چيزه...كسی نيومد؟ -

 

 كنه.مبهم نگاهم مي

 اومد؟كسی باید می -

 

 كنم.معذب و پر از حس گناه این پا و اون پا می

 منظورم دنبال شماهاست...از پليسی...جایی... -
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 شينه.روحی روی لبش میلبخند بی

 نه. -

 

اما قبل از اینكه بتونم نفس راحتی بكشم روی مبل 

 شينه و خيره به نقطه نامعلومی ميگه:می

 هنوز زوده...ميان. -

 

تر از زهره رو قورت ميدم و با نم كه حاال تلخآب ده

شرمندگی هزارمرتبه بيشتر وارد خونه ميشم. هر 

ای كه از سرزنش خودم غافل ميشم رو با لحظه

برابر كفاره ميدم. مسئول این آرامشی كه خودخوری دو 

به باد رفته، مسئول اعتبار و زندگی كه عمری با خون 
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ی كه قراره دوباره هایدل حفظ شده و مسئول تمام غم

از زیر خاك جوونه بزنن منم! منی كه هنوز قدمی سمت 

 هدفم برنداشتم اما به بن بست خوردم.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_بيست_و_چهارصد#

 

پره، با ورود به خونه شایلی از آشپزخونه بيرون می

 سمتم مياد و بغلم ميكنه.

 تا بری بيای مردم از استرس! خوبی؟؟ -
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ام هام پشت سر هم روی گونهبغضم ميشكنه و اشک

 غلطن.می

 خوب نيستم شایلی...خيلی بدم!! -

 

هام با هراس من رو از خودش فاصله ميده و توی چشم

 كنه.نگاه می

 چی شده؟؟ -

 

تونه جوابی از من بگيره به كنه نمیو چون حس می

كنه و سيامک سيامک كه پشت سرم ایستاده نگاه می

 ميگه:

 ن اونجا بود.شيری -
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ها پایين مياد و بينم كه همراه پرین از پلهدیار رو می

سمتش ميرم. نگاهش كنجكاو و نگرانه و مشخصه 

از دور گردنم باز هامون رو شنيده. با شالی كه حرف

 گيره.هام رو میكنه اشکمی

 چی شدی نور! -

 

 گيرم.هام میزنم و صورتش رو بين دستهق هق می

 عزیز؟هيچی...تو خوبی  -

 

شایلی كه انگار این چند لحظه فكر هم به جایی 

 پرسه:نرسوندتش می

 شيرین كی بود؟ -
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خواد جلوی من شيرین رو سيامک مشخصا نمی

به نشونه هيچی سرش رو باال یاداوری كنه پس 

 ندازه. من اما كفری جواب ميدم:می

ی خب بگو دیگه! شيرین همون عشق بيست ساله -

 حميده...

 

هام شينم و سرم رو با دستبل میروی اولين م

 گيرم.می

 كردم غير از این یه قلم!به هر چی فكر می -

 

 شينه.دیار كنارم می

 چی شد؟! چی گفت؟؟ -
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 عصبی جواب ميدم:

ومده بود خاطره بازی با وسایل حميد! چی بگه؟ ا -

 چرت و پرت!!

 

تر توی صورتم نگاه چرخه تا راحتبيشتر سمتم می

 كنه.

ميگی! خب تهش چی شد؟ چی  فهمم چیمن نمی -

 فهميدی؟؟

 

 كنم.با بغض نگاهش می

فهميدم حميد بهم خيانت كرده. همه این مدت كه  -

من یه چشمم اشک بوده یه چشمم خون خوش و 
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خرم با عشق قدیميش كارهاشون رو جلو بردن و 

 ام رو گرفتن!حاال هم بچه

 

زنم و دوباره گر با حرص لگدی به ميزی كه جلومه می

 رم.گيمی

اصال اون با این وضعش چه حقی داره من رو  -

كنه جا میمحكوم كنه كه منتظرش نموندم! بی

بره زندگی جدید شروع كردم وقتی واسم جرم می

ر همه دل و فكر و هدفش جای دیگه تخودش قبل

 بوده!

 

 زنم و توی خودم جمع ميشم.هق هق می

 حميدی كه من دوست داشتم اینجوری نبود... -
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شایلی دو طرفم ميشينن و هر كدوم یه سيامک و 

ام رو بند بيارن اما این بين كنن گریهجوری سعی می

ها باال ميره از همه صدای سكوت دیار كه از پله

 تره...سنگين

مونم تا صدلش زنم و منتظر میای به در اتاقش میتقه

اش شكسته رو بشنوم. اما روزه سكوت چندین ساعته

ز كردن گوشه در بهم اذن ورود نميشه و در عوض با با

ميده. اتاقش سرد و تاریكه و فقط نور تير چراغ برق 

 است كه یه ذره این تاریكی رو جال ميده.كوچه

 

كه نگاهم كنه سمت ویولنش ميره و كوتاه و بدون این

 پرسه:سرد می

 چطوری؟ -
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شينم و شونه باال روی تک مبل گوشه اتاق چهارزانو می

 ندازم.می

.تعریفی ندارم...اما اگه این وكيله انقد چی بگم.. -

 كاربلد نبود از این هم بدتر بودم.

 

فقط سر تكون ميده و تمام هوش و حواسش پی 

 می معذب سر جام جا به جا ميشم.تنظيم ویولنشه. ك

توی خود آگاهی حرف درست حسابی بهم نزدن.  -

پرسيدن...قرار شده برن اون خونه بيشتر سوال می

ا وكيله بهم گفت دیگه كاری باهام واسه تفتيش. ام

 ندارن.
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كنم و از جاش بلند ميشه. اميدوارانه نگاهش می

و منتظرم سمتم بياد اما سمت یكی از كشوهاش ميده 

 دنبال چيزی ميگرده.

 خوبه. -

 

تشخيص حالت صورتش توی این تاریكی سخته پس 

 باز هم به حرف زدن متوسل ميشم.

الخروجيم نه خيلی هم خوب نيست چون ممنوع  -

 سر جاشه و دقيق نميشه گفت كی حل ميشه.

 

باز هم سكوت و ویولنی كه كم كم داره بهش حسودیم 

 دم.ميشه...كنار ميزش ميرم و بهش تكيه مي

 چيزی نميگی؟ -
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هاش از این اتاق هم با مكث سرش رو باال مياره، چشم

 ترن.سياه

 چی گفتی؟ -

 

 با دلخوری گالیه ميكنم.

 فم؟هيچ گوش نميدی به حر -

 

 تفاوت تكون ميده.سرش رو آررم و بی

 شنيدم. چی بگم دیگه؟ -

 

 دونم! اما انقدر ساكت نباش!نمی -
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ميشه و پی یه بهونه خند كوتاهی از جاش بلند با كج

 گيره.واهی ازم فاصله می

 تازه ساكت بودنم رو دیدی؟ -

 

 كنم.گيح نگاهش می

 چی؟! -

 

 دستی به صورتش ميكشه.

ت و صورتت یه دوشی هيچی...برو آب بزن دس -

 چيزی بگير.

 

 پرسم:زده میبهت
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 كنی؟!دیار تو داری از من فرار می -

 

 تر سمتش ميرم.گيرم و آشفتهجوابی نمی

 كنی! اما چرا؟!!!داری ازم فرار می آره! -

 

تر ميشن. این رو از حركت هاش عميقنفس

فهمم اما باز تصميم نداره جوابی بهم هاش میشونه

 بده.

ام؟ االن متوجه شدی ام دیار؟ زیادیمن اضافی -

 بخاطرم چيكار كردی و پشيمونی؟

 

چرخونه تا نگاهم كنه! پر از بغض و سوال حتی سر نمی

 گيرم.رم و دستش رو میمیسمتش 
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 برگرد من رو نگاه كن... -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_بيست_و_چهارصد#

 

مچش باز زمان قفل دستم رو از دور گرده اما همبرمی

 كنه.می

نگات كنم چی ببينم نور؟ چی ببينم؟! له له زدنت  -

واسه كس دیگه رو ببينم كه چی بشه؟ چقدر؟ تا 

 چند وقت؟ چرا؟
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شوكه از خشمی كه تا به حال ازش ندیدم فقط 

 نگاهش ميكنم و ادامه ميده:

فهمی من رو؟! فهممت! اما تو هم میمن می -

قتم تو فهمی من عاشفهمی وضعمون رو؟ میمی

 هم زنمی؟!

 

 ها داره.زبونم بند اومده و در عوض دیار خيلی حرف

این چند سال هميشه سنگ رو دلم گذاشتم كه  -

فاقتمون سنگ رو سنگ بند شه. هی توی رابطه و ر

گفتم خب نشد كه بشه...خب ندید منو...یكی دیگه 

دلش رو برده بود من كی باشم واسه دل كسی 

 تعيين تكليف كنم...

د ماه بعد رفتنش هم گفتم حقشه خو! كل این چن

زندگيش به باد رفته باید عزاداری كنه...اما تا كی نورا؟! 
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با كس دیگه یا تنها، لپ  خواسته ناخواسته، زنده مرده،

كلوم اینه دیگه نيست! قرار نيس آتيشش خاموش شه 

نه؟ هر بار هر چی قراره یه كار كنه دوباره توی دلت گر 

 بگيره؟

بهم ميخوره از لفظ ناموس...عينهو فحشه د من حالم 

واسم...عزیز زیر خاك كردم سرش! حالم بهم 

كيت به ميخوره...بلد نيستم...نميخوام حسم رو با مال

 گند بكشم...

 

گيره و صورتش رو به صورتم نزدیک بازوهام رو می

 هاش ببينم.تونم حلقه اشک رو توی چشمكنه و میمی

! قبل اینكه اصال زنم اما المذهب تو دیگه زن منی -

بشی خودت چند شب پيش منو خواستی دستتو 

گذاشتی تو دستم! خيلی ظلمه وقتی خودت 
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ام...جلوت تم...زندهخواستی باشم...وقتی من هس

وایسادم...همه چيم واسه توئه...پای كسی كه 

نيست...حاال یا نتونسته یا نخواسته باشه اینطور 

 اذیتم كنی نور!

 

افته و هزار تيكه اش میی گونهقطره اشكی كه رو

ذارم و ميشه انگار دل منه! دستم رو روی صورتش می

 كشم.سر انگشتم رو روی پلكش می

 خواستم!دونستم...اصال...نمینمی دیار!!!! من -

 

با قورت دادن بغضش سيبک گلوش باال و پایين ميشه 

 ندازه به صداش.و دلخوری بيشتر خش می

دونی اینطور حاال كه میخواستی اما كردی...نمی -

 نكن باهام!
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پيچم. تمام عضالت تنش هام رو دور گردنش میدست

هام رو دستوقفه یكی از منقبض ميشه...آروم و بی

كنم ها رو باز میكشم و كم كم گرههاش میروی شونه

كشه احساس آرامش تری كه میتا با اولين نفس آروم

 كنم.

 ...تو حق داری.تر باشمقول ميدم سعی كنم آروم -

 

 بره و بعد چند تا بوسهسرش رو توی گردنم فرو می

بندم و منتظر هام رو میكاره. چشمروی صورتم می

هام متوقف ميشن و به هاش كنار لبم اما لبمونمی

 جای بوسه، حكم ميكنه.
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از سيامک شنيدم شيرین خواسته یه چيزهایی  -

بهت بگه و گوش ندادی. بهش زنگ بزن...باید 

 بشنوی.

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_بيست_و_چهارصد#

 

 

هراسون ماشين رو كنار ميزنم و بدون خاموش كردنش 

ميشم. دیار چند متر جلوتر از من موتورش رو  پياده

های تند سمتش ميرم و هر از متوقف ميكنه. با قدم
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كنم تا به دیار گاهی هم با نگرانی به پشت سر نگاه می

رسم. كاله كاپشنش رو تا جایی كه ميشه پایين می

هاش رو از رنگی لبتونم خشكی و بیكشيده اما می

كشم و شاكی و عقب می جا هم ببينم. كالهش روهمين

 نگران ميگم:

چرا دنبالم راه افتادی! چطور از دست خبرنگارا در  -

 رفتی.

 

داره و براش كالفه كالهش رو كامل از سرش برمی

ای چطور سریع خيسش ین بارون خاكهمهم نيست ا

 كنه.می

 همونجور كه تو در رفتی... -

 

 غره.كنه و میبا حرص به پشت سر نگاه می
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ن ممد رو سرویس ميكنم مردك به وقتش ده -

 خاصيت!بی

 

 كشم.با غصه زیپ كاپشنش رو باالتر می

 تو حالت روبراه نيست آخه كجا ميای... -

 

 كنه.با عصبانيت نگاهم می

ی روبراهی كه همه رو نشوندی سرجاشون تو خيل -

 نيان؟!

 

بارونی كه هر لحظه تندتر ميشه بهم اجازه نميده خوب 

 نگاهش كنم.

 خود شيرین گفت تنها برم...دیدی كه  -
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 زنه.ای روی فرمون موتورش میضربه

د اون هر چی گفت واس خودش گفت! اصال تو تا  -

ا اش رو تنهدم در اون خراب شده با یكی برو بقيه

برو. نور! االن هيچكس اندازه تو نگرون 

نيست...من حاليمه...اما همه باالخره نگرانن...تو 

 حاليته؟!

 

مثبت تكون ميدم. موهای خيسم رو  سرم رو به نشونه

كنه و با سر سمت ماشين اشاره از پيشونيم جدا می

 كنه.می

 حاال برو بگازون االن بارون تندتر ميشه. -
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 پرسم:كشم و نامطمئن میكالهش رو روی سرش می

 تونی برونی؟!مطمئنی می -

 

 من رو سمت ماشين هل ميده.

به بعد هم برو بچه من قبل تو زنده موندم، از این  -

 با این دنيا كار دارم جون به عزرایيل نميدم. برو!

 

برم شينم، سرعت برف پاكن رو باال میتوی ماشين می

ركته و با نگاه كردن به دیار كه پس و پيشم در ح

 های نامنظم قلبم پایين مياد...سرعت ضربان

 

كنم. همينجاست...یه یه بار دیگه به لوكيشن نگاه می

اری توی یه منطقه بكر و خلوت. از باشگاه اسب سو
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ماشين پياده ميشم و سویيچ رو سمت دیار كه این بار 

 گيرم.موتورش رو پشت سرم نگه داشته می

 یاده.بيا برو توی ماشين بشين بارون ز -

 

 گيره.سویيچ رو ازم می

 تو نگران خودت باش به گچ دیوار گفتی زكی! -

 

 زنم.ای میلبخند خسته

 قول ميدی نگران خودت باشی؟اون وقت تو هم  -

 

 صادقانه یه تای ابروش رو به نشونه منفی باال ميندازه.

 نچ! چون منم نگران توام. -
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 ه.كنه و آب دهنش رو قورت ميدبه در باشگاه نگاه می

چقد ما خُليم آخه همينجور دست خالی اومدیم  -

 دیدن گنگسترها!

 

 گيره.ام میاز لحنش خنده

 بستيم؟!یمسخره! باید انحتاری م -

 

 بی طاقت از موتور پياده ميشه.

 برو قال قضيه رو بكن ببينيم زنه چی ميگه. -

 

طاقتم و خنده از لبم پر كشيده. هنوز به حاال من هم بی

صدام ميزنه. سمتش ميچرخم و  در نرسيدم كه دیار

 ميبينم تا وسط خيابون دنبالم اومده.
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 گوشيت سایلنت مایلنت نيس؟! -

 

 حه گوشيم نگاه ميكنم.برای اعتبار به صف

 نيست. -

 

 بره و عقب ميره.هاش فرو میدستش رو توی جيب

خا...زنگ زدم جنگی جواب بده، بوق دوم و سوم  -

 نشه.

 

ن بخشيدن لبخند نه چندان محكمی محص اطمينا

زنم اما هنوز كامل نگاهم رو ازش نگرفتم كه دوباره می

 كنه.صدام می

 نور ببين منو! -
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ی اش رو...سينههای آشوب زدهبينمش...چشممی

پهنش رو كه از استرس تند و تند باال و پایين 

ميره...سيبک گلوش رو كه كه یه لحظه هم ثابت 

 ش رو ميدم.بينم و جوابها رو میمونه...تمام ایننمی

 جانم؟ -

 

كشه و ندازه، دست روی سرش میسرش رو پایين می

 كنه.بعد نگاهم می

 .یادم رفت -

 

 لبخندم طعم اشكه وقتی ميگم:

 مرسی...منم یادم رفت. -
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 گيرن.هاش رنگ تمنا میچشم

نه...تو هر چی شد یادت نره من هميشه فقط  -

 خواستم بخندی.

 

 معنی ميزنم.لبخند بی

 چی؟! -

 

هاش باشه به ه نگران خيس شدن لباسبدون اینك

 زنه.ماشين تكيه می

 زود بيا. -
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كنم و با تردید وارد ميشم. به گوشه در كه بازه نگاه می

است كه دو طرفش با جلوی پام یه راه سنگرفش شده

های منظم شمشاد پوشيده شده و منتهی ميشه به بوته

یه فضای سرپوشيده كه دیوارهاش تركيبی از چوب و 

ان. دیدن چند نفر كه مشغول كار و جابه جایی شيشه

كنه و سرعت هان كمی خاطرم رو جمع میاسب

برم اما با رسيدن به اون فضای م رو باال میهاقدم

است دونم كافه مجموعهسرپوشيده و خالی كه حاال می

كنه. قبل از اینكه تصميم بگيرم به شيرین بالتكليفم می

اش از پشت سرم من رو زنگ بزنم یا منتظر بمونم صد

 پرونه.از جا می

 كردم از در اصلی بيای.فكر می -
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م مشكيش و چتر بزرگ كنم. دستكش چرنگاهش می

های سر تا پا سياهش شدن مشكی كه ضميمه لباس

پریده تر نشون ميدن ایش رو رنگپوست روشن و آینه

ها نه تنها چيزی از زیبایی این زن اما هيچكدوم از این

 نه، كه حتی گيرایيش رو هم چند برابر كرده.ككم نمی

 كنه.هميشه از جایی ميای كه آدم فكرش رو نمی -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_بيست_و_چهارصد#

 

هاش بهم حس خوبی نميدن و البته نگاهش و حرف

 وقتی هم برای بده بستون حس خوب نيست.
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 چرا گفتی اینجا قرار بذاریم؟ -

 

 ندازه و بعد جواب ميده:میبه اطراف نگاهی 

هام جایی رو احتياج داشتم كه ازش برای حرف -

 مطمئن باشم...بيا.

 

و بر خالف انتظارم به جای كافه سمت محوطه راه 

كنم افتم و با هر نفس سعی میافته. كنارش راه میمی

خونسردیم رو حفظ كنم. سنگينی نگاهش رو حس 

 كنم.می

ه آدم فكرش رو بهت گفتم از جایی ظاهر ميشی ك -

 كنه؟نمی
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كنم. لبخندش طرح یه توی سكوت فقط نگاهش می

 داره.خاطره دور رو 

وقت پيش حميد بيست سال پيش كه وقت و بی -

دیدمت احساس خطر كردم كه به واسطه تو و 

حس مسئوليتش بهت پابند شه و تصميم بگيره 

همينجا یه زندگی عادی داشته باشه. اما خب 

تر از تو و حسی اسش پررنگاینطور نشد...من و

كه بهش ميدادی بودم كه بعد اتفاق بينمون قيد 

زد و خواست خالش رو با موفقيت پر  همه چيز رو

 كنه.

 

عضالتم جوری از حرص منقبض شدن كه هر قدم برام 

 دردناكه.
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اگه انقدر حميد برای تو و كار و سيستمتون  مهم  -

بود چرا الاقل برای نگه داشتنش دل به دلش 

 دادی؟ن

 

 خنده.كوتاه و پر از افسوس می

م سوالت منطقيه اما جواب منطقی برات ندارم. خا -

بودیم و جوون. از دیدن حميد و هوش و نبوغش 

كردم اما نگاه كردن و حتی فكر داشتن كيف می

داد...یه چيزی باالتر سيامک بهم حس زندگی می

از كمال...خود سيامک یه اصطالح خوبی هميشه 

ان! رستگاری! هنوز درست خودمون رو داشت...آه

خوایم. نشناخته بودیم و مصمم نبودیم كه چی می

هام رو كامل گرنه شاید من اگه خودم و هدفو

شناخته بودم حميد رو كنار خودم نگه 
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داشتم...یا شاید اگه حميد درست خودش رو می

شناخته بود هيچوقت به سيستم نزدیک هم 

 نميشد.

 

 خودش جواب خودش رو ميده. كنه ومكث كوتاهی می

اما حيف بود كه یه نابغه محدود ميشد به یه مطب  -

 مراجع! و چهارتا

 

 كنم.با نفرت نگاهش می

اما حيف نشد...چه بيست سال پيش چه االن  -

 برگشت به اصل خودش!
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بنده و لبخند رسيم. چترش رو میبه اصطبل بزرگی می

 زنه.دردناكی می

ر اومدنت توی حس من اشتباه نبود. این با -

 زندگيش خيلی گرون تموم شد.

 

 ایستم.روبروش می

هاش بگو بياد...توی چشمحميد كجاست! بهش  -

زنم بهش خط و امضا ميدم هيچی ازش زل می

خوام...بره نميخوام! هيچی جز دخترم ازش نمی

كارهاش رو از سر بگيره...بره یه جور زندگی كنه 

.اصال وجود انگار كل این یكی دو سال خواب بوده..

 نداشته.
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اش رو روی شينه و پاهای كشيدهروی یه دسته كاه می

ندازه. لبخند عاقل اندر سفيه و خونسردش هم می

 كنه.اذیتم می

ی كليدی مثل حميد یكی كنی برای مهرهتو فكر می -

 دو سال ركود كم چيزیه؟

 

 گيج و كالفه سمتش خم ميشم.

روز  دونم امروزدونم! حتی نمیمن هيچی نمی -

دونم فهمی؟! فقط میام رو ندارم میچندمه كه بچه

سر و صدا دور از هر بیخوام برم یه گوشه شمی

های شما زندگيم همه این سيستم و مهره و بازی

ام رو بزرگ كنم! سر بی فكر و خيال رو كنم...بچه

 روی بالش بذارم!
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هاش حاال یه كينه و افسوس خودنمایی توی چشم

 كنه.می

زوهات همينه؟! زندگی ساده و فالن و بهمان؟! ته آر -

شمش رو این در باغ سبزی كه نشونش دادی چ

 كور كرد؟

 

جوشه و هام میبرای چند لحظه كوتاه رقابت توی رگ

 گيرم.ضعف صداش رو توی مشتم می

تو نه تونستی طعم دوست داشتن رو درست  -

بچشی نه دوست داشته شدن. حق داری درك 

 نكنی!
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لرزن اما اجازه نميده بيشتر نيش از خشم میهای بيپره

و جدی نگاهم از این حالش لذت ببرم. بلند ميشه 

 كنه.می

شناسی درسته؟ خواهر شوهر ماریا سيف رو می -

 سابق خواهرت.

 

با اینكه خيلی وقته انتظار هر اتفاقی رو از جانب ماری 

دارم اما باز شنيدن اسمش از زبون شيرین پاهام رو 

. به دیوار تكيه ميدم و مات نگاهش كنهسست می

 كنم. شيرین ادامه ميده:می

هت توضيح ميدم. گروهی كه ساده و خالصه ب -

كنه خيلی كوچيک و پيش ماری براشون فعاليت می

تر از اونی هستن كه ما از پسشون برنيایم، پا افتاده
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اما االن چيزی توی دستشونه كه كار ما رو سخت 

 ز داریم.كرده و به همكاری تو نيا

 

 پرسم:سخت و خشک می

 خواید!چی می -

 

اركيده كه براتون آوردم یه رم كه توی اون گلدون  -

 بود....

 

 

 كنم.هام گرد ميشن و حرفش رو قطع میچشم

دونم حميد اون گلدون رو سر به نيست كرد...نمی -

 كجاست...اصال فكر كنم انداختش دور!
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 هاش رو بهم فشار ميده.با حرص لب

ال دارم ميگم توی اون گلدون یه رم بوده به هر ح -

خوایم. ن رم رو میو حميد برش داشته. ما االن او

 اگه ماریا اینا زودتر بهش برسن همه چيز تمومه.

 

 پرسم:با شک و تردید می

پرسيد كجاست...اصال مگه خب چرا از حميد نمی -

 ميشه چيز به این مهمی رو با خودش نبرده باشه؟

 

 تری جواب ميده:حساس سوالم رو با سوال

 خوای یا نه؟ات رو میبچه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 كنه.قلبم از درد ناله می

رحميد! یعنی بچه من رو شماها چرا انقدر بی -

گرفتيد كه همچين چيزی رو بهتون بدم! من اصال 

 دونم این كوفتی كه تو ميگی كجاست.نمی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_بيست_و_چهارصد#

 

هام زل گيره و مستقيم توی چشمهام رو میشونه

 زنه.می

گرفته تا اهرم فشار حميد ات رو ما نه! ماریا بچه -

 باشه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خورم.زیر پام خالی ميشه و با زانو زمين می

ام دست شماها نيست؟!!! پس چرا...چرا االن بچه -

 ميگی!

 

 شينه و مصمم ميگه:جلوم روی پا می

 االن باید محكم باشی. وقتش نيست... -

 

 زنم.ميدم و فریاد می هلش

هان؟! زنيكه چی وقتش نيست!!! چی وقتش نيست  -

دید! اومدن تو...اون ایميل حميد دارید منو بازی می

 كه گفت...
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 اون ایميل رو حميد نفرستاده. -

 

 

 نفسم بند مياد.

اون زبون لعنتی رو توی دهنت بچرخون درست  -

 حرف بزن ببينم چه بالیی سرم آوردید!

 

 كنه.ر شروع به حرف زدن میمشخصا به اجبا

يد اون پيام رو ات دست ماریاست؛ با ایميل حمبچه -

واست فرستاد كه مطمئن بشی بچه پيش پدرشه و 

 پليس و كل شهر رو خبردار نكنی.

 

 پس اون خبر... -
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ها دادیم. هر چقدر بهت خبر رو ما به خبرگزاری -

توضيح بدم متوجه نميشی. در همين حد بدون كه 

 ای گره انداختن توی كارشون الزم بود.این كار بر

 

 زنم.میپوزخند 

بچه گير آوردی؟! شماها كه انقد سيستم سيستم  -

 كنيد ایميل حميد چرا باید دست ماری باشه.می

 

 كنه.هاش رو ریز میچشم

 تا حاال چيزی راجع به هک كردن نشنيدی؟ -
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 هام رو بهم فشار ميدم.دندون

 خواید.االن از من چی می -

 

رت رو زیر نظر گرفتيم. هنوز با شوهر خواه -

 باط داره...سابقش ارت

 

 

 كنم.بندم و زمزمه میهام رو میچشم

 لعنت بهت نيال! -

 

تو باید دو تا كار انجام بدی. اول اینكه یه جوری  -

گرده به خواهرت خبر برسونی كه حميد داره برمی
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تا به گوش ماریا برسه و فكر كنه داره به هدفش 

 اینكه باید اون رم رو پيدا كنی.رسه. دوم می

 

 

 برم.رو باال می با حرص صدام

كنی! چرا از خود حميد تو داری منو دیوونه می -

دونم اون رم كجاست! اصال پرسی! من نمینمی

 ندیدمش!!

 

 گيره تا ثابت بمونم.بازوهام رو محكم می

ات رو تونه بچهاینو بفهم!! هيچكس جز من نمی -

 !!بهت پس بده! فقط من!
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ین كنم كه اصال حميد همراه شيرای شک میلحظه

هست یا نه...اما قبل از اینكه شک و تردیدم روی 

 كنه.زبونم حون بگيره نطقم رو خفه می

پس بدون سوال اضافه فقط كارهایی كه بهت  -

ميگم رو بكن! من هم بهت قول ميدم دخترت و 

 هات رو بذارم كف دستت!جواب تک تک سوال

 

كشن و من ها شيهه میكشه، اسبمیآسمون شيهه 

تازونم. دیار دم در كنتظره و خروجی میفقط سمت در 

 گيره.با دیدنم نگران و دلسوز زیر بغلم رو می

 چی شد؟؟ -

 

گيرم تا شاید این بارون كویر سرم رو باال می

 هام رو از مرگ و درد نجات بده.چشم
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یادته...دوتایی رفتيم بازارچه انزلی...بارون  -

 ...گفتم قراره با حميد ازدواج كنيم؟بود

 

 زنه.پر غصه پلک میآروم و 

 یادمه... -

 

 كنم.نگاهش می

چقدر اون روزها همه چی یه رنگ دیگه بود...بارون  -

اومد اما همه جا رنگی بود...چرا پس االن همه می

 چی خاكستریه؟!

 آه كشيدی؟

 

 كنه.متعجب نگاهم می
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 هان؟! -

 

 الم اینه؟اون روز آه كشيدی كه حاال ح -

 

 

 ميده. سرش رو تند و ریز به دو طرف تكون

 هات بخنده.من هميشه خواستم چشم -

 

 زنم.گيرم و هق هق میی كاپشنش رو مییقه

من االن دیگه فقط باید به قبر آرامشم بخندم!!  -

بهم گفتن باید یه چيزی رو از وسایل حميد پيدا 

ام رو بهم بدن! دیار كنم و تحویلشون بدم كه بچه

فهمم...من فقط ها نمیمن هيچی از دنيای این
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خواستم زنده باشه و خواستم زندگی كنم...مییم

 باهاش زندگی كنم! اما اون زندگيم رو گرفت!

 

 كنه.چكه و زمزمه مییه قطره اشک از چشمش می

 قرار بود مرده باشه! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سی_و_چهارصد#

 

 

 شه!قرار بود مرده با -
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آسفالت خيس های ماشينی كه روی صدای الستيک

كشيده ميشه نميذاره صداش رو بشنوم. شاید هم 

نخواستم باور كنم این جمله رو شنيدم. اما این چند 

روز از هيچی مثل فرار كردن زخم نخوردم پس 

 پرسم:می

 چی گفتی؟! -

 

زنن و گلوش خشكه كه اینطور هاش دو دو میچشم

 ه:گرفته و بریده ميگ

 حميد! -
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ونم چيه فرار كنم اما دخوام از چيزی كه نمینمی

ترسم و صدای زنگ گوشی دیار شاید ترسم...میمی

همون منجی موقت برای جفتمونه كه با شنيدنش من 

نفسم رو آزاد ميكنم و دیار با سرعت از جيبش بيرونش 

 كشه.می

 الو؟...سالم حاجی... -

 

 :پرسههاش گشاد ميشن و هراسون میچشم

ن دارم كِی؟! چطور آخه؟؟ نه!! نه وایسيد م -

 ميام...ميام!!! سریع ميام!

 

دوه. گيج كنه و سمت موتورش میو گوشی رو قطع می

 و نگران دنبالش ميرم.
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 چی شده؟! كی بود؟؟ -

 

هاش از شدت لرزش عاجزن از جا انداختن دست

سویيچش. درمونده و ناچار چند لحظه به خودش 

 كنه.توقف ميده و نگاهم می

ها اومدن سراغمون. مشایخغالمرضا بود...گفت  -

 بره.پليس افسانه رو می

 

 پرسم:ذهنم اونقدر درگيره كه می

 ان؟؟ها كیمشایخ -

 

 كشم.و در لحظه جواب خودم رو ميدم و هيم می
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یعنی پدربزرگ و عموهات؟! چطوری به این  -

 زودی؟؟ مگه ميشه؟؟

 

كردن سرش رو تكون ميده و دوباره مشغول روشن 

 موتورش ميشه.

 نم!دونمی -

 

است یا دونم از سرمای بارونی كه به تنم نشستهنمی

 خورن.وقفه بهم میهام بیاضطراب كه دندون

چی گفت؟ گفت فقط دكتر شافع رو ميخوان؟ االن  -

 كجان...
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كوبه و با بغض و دیار عصبی روی فرمون موتورش می

 كنه.خشم با هر ضربه تكرار می

 دونم!دونم! هيچی نمییدونم! نمنمی -

 

كنه. فرمون رو توی مشتش هاش رو متوقف میضربه

فشار ميده و همونطور كه قطره اشكی از گوشه 

 كنه.چكه نگاهم میچشمش می

فقط االن بریم ببينم چه خاكی بریزم رو این فرق  -

 سرم!

 

 كشم.به خودم ميام و دستش رو می

نی؟ پياده وایسا ببينم با این حالت قراره موتور برو -

 ریم.شو با ماشين مي
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 ذاره.كالهش رو روی سرش می

 برو بشين چيزی نميشه. -

 

خوام دوباره اصرار كنم كه با خواهش و بی طاقتی می

 ميگه:

نور! سر جدت! جون پولكی آتيش كن راه بيفتيم  -

 وقت كل كل نيست!!

 

شينم ای جز قبول كردن ندارم...پشت فرمون میچاره

 مسابقه ميدن...ای سياه آسمون هام با ابرهو چشم

كنم و چشم تمام طول مسير پشت سر دیار حركت می

دارم. فكرم اما مثل كسی كه آتيش گرفته و ازش برنمی
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سوختنش فتوایی جز دویدن بهش نميده، خودش رو 

 كوبه.به هر طرف می

 دخترم كجاست؟

 حميد كجاست؟

 اون فلش مموری چيه؟

 از كجا باید پيداش كنم؟

 كنه؟ یگه چطور زندگیدیار د

 چی به سر دكتر شافع مياد؟

ترین ...این روزها عالمت سوال ترسناكعالمت سوال

خود نيست كه شكل قالبه! مثل یه نشونه دنياست. بی

كنه و قبل از اینكه بدونی طعم خون و ماهی شكارت می

 شينه...جنون توی وجودت می
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رو برای هنوز داخل كوچه نپيچيدیم كه شایلی از پياده 

كنيم. از ماشين ست تكون ميده. هر دو توقف میدیار د

پياده ميشم و سمتشون ميرم. شایلی با نگاه كوتاه و 

كنه تا مطمئن شه سالميم. نگرانش ما رو وارسی می

 پرسه:صبر میدیار بی

 ها رسيدن؟چيه شایلی؟ چرا اینجا؟ پليس -

 

 مختصر جواب ميده:

 رسيدن. -

 

 تورش بره.دوباره سمت مو دیار سراسيمه قصد داره

 پس چرا منو اینجا مچل كردی! -
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 شایلی خطاب به من ميگه:

 نورا نذاریم بره. -

 

ای از دویم و هر كدوم گوشهو هر دو دنبال دیار می

گيریم. شایلی نگاه نگرانی لباس یا دستش رو می

 ندازه.سمت كوچه می

 نميشه بری... -

 

شایلی زنه و شاكی به هامون رو پس میدیار دست

 كنه.مینگاه 

 برن...چی ميگی تو!! افسانه رو االن می -
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ایسته و سعی داره موجه و شایلی روبروی دیار می

 خونسرد باشه.

ذاری حرف بزنم كه! دكتر شافع دیارجان! نمی -

خودش گفت بيام قبل رسيدنت نگهت دارم. گفت 

 االن صالح نيست بيای.

 

 زنه.دیار تكخند عصبی می

 تم كجا نيام!!زدم! من كش گيد! منچی می -

 

ذارم و با ترس اطراف رو دستم رو جلوی دهن دیار می

 كنم.نگاه می

 داد نزن!! -
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 زنه.دستم رو از روی دهنش كنار می

اش د آخه ببين یه چی ميگه مرغ پخته خنده -

گيره! زنه رو پای غلط من كجا ویلون سيلون می

 كنن!

 

 ل ميده.شایلی موهاش رو با كالفگی داخل شالش هو

ن االن اینجا درست نميشه حرف زد من فقط ببي -

خالصه بهت بگم هما...همين خانم وكيل كه 

غالمرضا جور كرده اون گفت چون تو زیر سن 

قانونی اون كار رو كردی و ميشه ثابت كرد پدرت 

داده و خالصه شماها رو چطور و چقدر آزار می

 شرایطتون چطور بوده همه چی حل و فصل ميشه...

 

 گيره.راه رفتن رو پيش می دیار دوباره
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خب دیگه پس چی؟ اگه حل و فصل ميشه من چرا  -

كعنهو موش كور بچپم توی سوراخ. ميرم 

باهاش...به قول شماها حل و فصل شد باهاش 

 گردم.برمی

 

گيره و جلوی راهش رو سد شایلی شونه دیار رو می

 كنه.می

 نه!! -

 

 ره.بدیار عصبی دوباره صداش رو باال می

 گيد!!دروغ مید پس  -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 یک_و_سی_و_چهارصد#

 

 بره.شایلی هم صداش رو باال می

گيم حل ميشه!! اما عقلت چی ميگه؟! دروغ نمی -

بستن داستان بيست سال پيش كار یه روز و یه 

ساعته؟ تا مدرك جمع كنه تا كاغذبازی كنه طول 

 كشه!می

 

 ميده.رو نشون  دیار با دستش سمت كوچه

 ام رو ول كنم تنها كجا بره؟؟المصب ننه -
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مرد حسابی!! بری هم مگه پارك ملته بذارنتون ور  -

اس تهش دل هم؟! هر جایی ببرن زنونه مردونه

كنن! اونجا بری نه به نفع مادرته نه جداتون می

 خوای تنها بذاری!نورا! اینو توی این وضع كجا می

 

 

كنه. از نگاهش میمن نگاه  چرخونه و بهدیار سر می

ندازم تا ام، اونقدر كه سریع سرم رو پایين میشرمنده

 یه خط هم ازش نخونم.

تری شروع به حرف زدن شایلی دوباره با لحن مالیم

 كنه.می

به خدا! به جون خودت! خود دكتر شافع گفت تا  -

جایی كه راه داره خودت رو نشون ندی! بنده خدا 

باالخره این دونه می خب راست ميگه...وقتی
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موضوع حل ميشه آرومه. اما فكر كن توی این 

وضع كه همه تازه شناختنتن و دنبالتن همچين 

جنجالی بشه! یا تو حتی یه ساعت بری 

بازداشتگاهی جایی...زن طفلک از نگرانی تو صد 

 سال پير ميشه!

 

كشه و صداش از بغض خفه دیار دماغش رو باال می

 شده.

 د برم!!ره كه بایتهش چی! باالخ -

 

 كشه.شایلی به صورتش دست می

كم دیرتر! حتی یه روز دیرتر هم تاثير آره! اما یه -

كم وضعيت رو رصد كنه دو تونه یهداره. وكيله می

دونم هر چی...اما باالخره دو تا چهارتا كنه...نمی
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نذاره اوضاع از كنترل خارج شه فاجعه بار بياد. بعد 

هر كار الزمه هم ميری  حساب شده و هماهنگ تو

 انجام ميدی.

 

زنه و مشوش دیار نفس نفس زنون دست به كمر می

چرخونه. حركت عصبی نگاهش رو توی خيابون می

هاشه. پاش فقط یه پرده كوچيک از آشوب چشم

شایلی با تصور اینكه تونسته قانعش كنه نفسش رو 

كنه اما این آسودگی فقط چند ثانيه دووم فوت می

خبر و مصمم دوباره راه كوچه رو پيش دیار بیداره...

هامون كاری از گيره و این بار هيچكدوم از تالشمی

زمان ميشه با وقتی بره. ورودمون با كوچه همپيش نمی

كه دكتر شافع داره با همراهی مامورها سوار ماشين 

اش هر چند كدر از غبار غم، اما آروم و ميشه. چهره
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اش كه مدام دنبال چيزی هه چشمخونسرده؛ فقط ت

زنه. حسی كه با گردن یه حس مبهم سوسو میمی

گيره و ميشه نگرانی دیدن دیار هویت می

مادرانه...سرش رو نامحسوس اما مصمم به نشونه 

ایسته. دكتر منفی تكون ميده و دیار سر جاش می

 "یا شاید هم  "چيزی نيست"شافع این بار به نشونه 

كنه. تک و باز و بسته میهاش رمچش "نگران نباش

هاش سرخ لرزن و چشمتک عضالت صورت دیار می

ذاره كه این بار دكتر شافع شدن. دوباره قدمی جلو می

هایيه دیدمش بين تر از تمام وقتمحكم و جدی

 ندازه.ابروهاش گره می

ترین صحنه امروز همينه...دیاری كه اگه واضح عجيب

می داری برای شانس ك و مستقيم باهاش حرف نزنی

های ارتباط برقرار كردن باهاش، تک تک ایما و اشاره

كنه و حتی با نگاه نقص درك میمادرش رو كامل و بی
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ای زنن بدون اینكه كلمهزنن...حرف میبا هم حرف می

زنن و رد و بدل شه و توجه كسی جلب شه...حرف می

رش خواد باعث نارضایتی مادای كه نمیدیار مثل بچه

 كشه و از نگاه مامورها دور ميشه.عقب می باشه

كشه اما حاصل یه ها دو دقيقه هم طول نمیهمه این

عمر زحمت و محبت زنيه كه حاال با ماشين پليس توی 

پيچ خيابون گم ميشه. دیار تا آخرین لحظه تماشاش 

زنه. زانوهاش خم ميشن كنه و بعد به دیوار تكيه میمی

شينه. شایلی با وی زمين میدیوار رو همونطور تكيه به 

كنه و رو به سيامک كه از خونه خارج بغض نگاهش می

كنه حرفی نزنه. كنار شده و سمتمون مياد اشاره می

اش شينم و با احتياط دستم رو روی شونهدیار می

ذارم. منتظرم هر لحظه پسم بزنه، منتظرم بگه همه می

ال مياره ش رو باها تقصير منه اما با لمس دستم سراین

هایی كه فكرش رو كنه، خالی از همه حرفو نگاهم می
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كردم و پر از حرفی كه فكرش رو هم می

دخت برای كردم...ميگه حاال آسمون كوچه سيننمی

كنم و سرش رو جفتمون ابریه! توی سكوت بغلش می

هامون به ابرها سپردن به چسبونم. چشمام میبه سينه

و الجونی كه از الی كوچيک  جاشون گریه كنن. گل

ترك كف زمين سرك كشيده داره ميگه این كوچه 

بينه، من اما دلم دوباره رنگ بهار رو به خودش می

 ميخواد ازش بپرسم اون روز ما هستيم تا ببينيم؟!

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_سی_و_چهارصد#
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راف پرم و با ترس به اطبا صدای شایلی از خواب می

كنه تا بهم نزدیک كنم. كمربندش رو باز میه مینگا

 پرسه:شه و با نگرانی می

 بد بيدارت كردم؟! -

 

 هام فشار ميدم.خم ميشم و سرم رو بين دست

 نه...نه خودم بيخود پریدم. -

 

 كنه.پشتم رو نوازش می

 حالت بده؟ -

 

 نالم:می

 كوبن!هزار نفر توی سرم دارن طبل می -
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 خبر؟از دیار چه 

 

ه دیگه. رسيدن خونه ما گفت راضيش با سيامك -

 كم بخوابه.هاش رو بخوره بتونه یهكرده قرص

 

 كنم به دردم غلبه كنم.شينم و سعی میصاف می

 تو هم ميای؟ -

 

 پرسه:كنه و میبه در خونه نگاه می

 خوای بيام؟می -

 

كشه و ندازم. سویيچ رو بيرون میشونه باال می

 داره ميگه:برمیكيفش رو از صندلی عقب همونطور كه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اصال مگه خودم طاقت دارم نيام. تا بری برگردی  -

 ميرم از نگرانی.می

 

 ترین لبخندی كه در توانمه رو تحویلش ميدم.پررنگ

جوری كه تو و سيامک این چند روز باهامون بودید  -

تونم جبران و كارهایی كه كردید رو هيچوقت نمی

 كنم.

 

 زنه.می كنه و آروم به صورتمیدلبرانه اخم م

 خجالت بكش!! پياده شو سریع كار رو تموم كنيم. -

 

 هر دو پياده ميشيم و ميگم:

 این تازه اول كاره...چی رو تموم كنيم. -
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 ماسه و دوباره عمق ماجرا یادش مياد.لبخندش می

 جدی نورا بعدش باید چيكار كرد؟ -

 

 سرم رو گنگ و بالتكليف تكون ميدم.

باشه خبر رو مستقيم  ...خدا كنه نيال اینجادونمنمی -

 جلوش بدم و خيالم راحت شه.

 

 پرسه:با بهت برای بار چندم می

حاال ارتباط نيال با مهرداد رو بذاریم كنار خودش یه  -

پا كيس روانشناسيه. اما واقعا نيال  هنوز هم 

های تو و حميد رو انقدر كامل و واضح جریان

 كه...ذاره كف دستشون با اینمی
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 گفت.ین كه اینجور میدونم...شيرنمی -

 

 

 به شيرین اعتماد داری؟ -

 

 خندم.تلخ می

آخ شایلی آخه این چه سواليه! معلومه كه اعتماد  -

 ندارم!

 

ام رو تموم دستم رو روی زنگ فشار ميدم و جمله

 كنم.می

 ای هم ندارم!اما راه دیگه -
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گوشم از گردنم بين بازوهای ميترا در حال خرد شدنه و 

هی تا كر شدن نداره...از پس شونه هاش راصدای جيغ

بينم كه با حرص و نگرانی نگاه ميترا شایلی رو می

اختيار از رفتارهای ميترا هاش بیكنه اما ته چشممی

كنم...از شب عروسی بابا و دكتر خنده. دركش میمی

شافع تا امروز و اینجایی كه وایسادیم، ميترا احتماال 

ه نوستالژی شبيه نوار يزیه كه تغيير نكرده...یتنها چ

كاست قدیمی كه هيچوقت احتماال دوستش نداشتی 

 اما حاال همين كه رنگی از گذشته داره غنيمته.

ميترا باالخره از فشار دادنم خسته ميشه و این بار 

هام رو گرفته توی كنه همونجور كه شونهسعی می

آميزش رو راقهای اغصورتم نگاه كنه و جيغ و گریه

 ادامه بده.
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كنه از وقتی رسيدم نعيمه داره واسم تعریف می -

ها شده اما هنوز به تهش نرسيده..چی به چی

 سرت اومد نوراجونم!!! تو چی كشيدی دختر!!!

 

كنه. اش عصبيم میهای چند الیهصدای ریز دستبند

گيرم و با لبخندی تصنعی كمی به زور دستش رو می

 ش.نشونمروی مبل می

انقدر خودت رو اذیت  ميتراجون حل ميشه شما -

 نكن!

 

خوره و تالشش برای به چپ و راست تكون می

هماهنگی بين مویه كردن و حفظ نظم یقه عجيب و پر 

 پيچ و تاب لباسش ستودنيه!
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معرفت این همه مدت بين مگه ميشه! من بی -

چرخيدم خبر آداسی و یونان و آلمان میكوش

متيه! نبودم كمک حالتون نداشتم اینجا چه قيا

 باشم...آرامش بدم بهتون...

 

سردرد و كالفگی توی صورت نعيما، نيال و مامان فریاد 

زنه! نعيما سرش رو به پشت ویلچرش تكيه ميده و می

 بنده.هاش رو میچشم

شما آرامش خالصی خاله! خوشا به سعادت  -

آداسی و یونان و آلمان و لبنان و همه كوش

 و برادر!كشورهای دوست 

 

 فرسته.ای برای نعيما میهاش بوسههميترا بين گری

 قربونت برم ته تغاری هنرمندم... -
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و انگار تازه چيزی یادش اومده كه در عرض یک ثانيه 

 كنه.اش بند مياد و مستقيم نگاهم میگریه

 راستی این پسره دیار واقعا درناست؟! -

 

نميخواد حتی سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم. دلم 

ها رو و ریسک طوالنی شدن حرفیه كلمه حرف بزنم 

به جون بخرم اما ميترا اعتقادی به سنجش شرایط 

 نداره.

خود خود درنا؟ مطمئنی؟ بعد تو االن زنشی؟ االن  -

 كجاست پس؟

 

 درمونده و كوتاه جواب ميدم:
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 خودشه...عقد كردیم...االن هم پيش سيامكه... -

 

هش شایلی رو نشونه با شنيدن اسم سيامک نگا

 گيره.می

 امک جانم چطوره؟سي -

 

ندازه و با همون نگاه شایلی نگاه معناداری بهم می

بابت آوردن اسم سيامک و پاس دادن ميترا ازم گالیه 

 كنه.می

 خوبه خدا روشكر. -

 

 پرسه:زنه و با اشتياق میميترا دست زیر چونه می

 كنه عزیزدل!چيكارا می -
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 هميشه...مثل  -

 

 

ترا كه می جمله شایلی هنوز به سرانجام نرسيده

 هاش رو توی هوا تكون ميده.دست

وای نگو نگو...لطفش به اینه بيام ببينمش از زبون  -

 خودش بشنوم.

 

 شایلی وا رفته اما بر حسب ادب جواب ميده:

 تشریف بيارید خوشحال ميشيم. -
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كشيده نگاه ميترا خيلی واضح سمت دست چپ شایلی 

 ميشه.

انقد كنيد؟ پس چرا دیگه كال با هم زندگی می -

 خواید جشن بگيرید؟سر و صدا؟! نمیبی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_سی_و_چهارصد#

 

 زنه.شایلی لبخند زوركی می

خودمون مراسم نخواستيم. حاال شما اینجا بمب  -

 تركيد نبودید خبردار بشيد كه.هم می
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 كنه.تاسف به من نگاه می ميترا دوباره با

هاست! واقعا به ی آدمبمب خرابيش كمتر از یه سر -

خورد همچين آدمی باشه. مگه این آقای دكتر نمی

 كنی...شمری كه بچه رو از مادرش جدا می

 

كنم تا كاری كه به خاطرش از فرصت استفاده می

 اومدم رو انجام بدم.

كه نگيد اینطور...یه سری اختالف و سوءتفاهمه  -

 همين روزها حل ميشه...

 

كنم و وقتی خاطرجمع یزیر چشمی به نيال نگاه م

 ميشم كه مثل بقيه كنجكاو شده ادامه ميدم:

 حميد نهایت تا امشب مياد. -
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دونم دروغه...و فكر كردن حتی گفتن این جمله كه می

دونم محاله هم حالم رو دگرگون به این اتفاق كه می

و دوباره دیدم، یه زمزمه ته كنه...از وقتی شيرین رمی

خوام و ای كه نمی...زمزمهدلم، سكوت رو ازم گرفته

 تر بهش گوش بدم...جرئت ندارم دقيق

 با صدای مامان به خودم ميام:

 كجا مياد؟! -

 

ها و اطالعات بهم گره توی سر پر از دردم، همه اتفاق

خوردن و حضور نيال و فكر اینكه شبيه یه شنود عمل 

ترسم اضطرابم رو چند برابر كرده. میكنه هم می

چيزی بگم و ماری با شنيدنشون  هامالبالی حرف
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است. پس با كمترین كاسهای زیر نيمبفهمه كاسه

 كنم.ریسک، جواب قبليم رو تكرار می

 مياد كه حرف بزنيم و مشكالت رو حل كنيم. -

 

كننده نيست كه به شایلی جوابم برای مامان قانع

 ميشه.متوسل 

كم فهمم. تو یههاش نمیمن هيچی از حرف -

 تر بگو!واضح

 

 ندازه.شایلی نگاهی به من می

 چی بگم؟ -
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حميد داره مياد یعنی چی؟! اگه قرار به اومدن و  -

ای كه راه افتاد حرف زدن بود از اول این معركه

 چی بود؟

 

 

 به جای شایلی جواب ميدم:

يزی مامان هيچكس االن بيشتر و بهتر از كن چ -

دونه. من هم كل خبری كه گرفتم رو گفتم نمی

حميد بياد و ببينمش. اینكه چی شد و  بهتون. قراره

دونم فقط همين چطور شد رو راستش من هم نمی

 ام برگرده پيشم...واسم مهمه كه بچه

 

 بغضم رو قورت ميدم.
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كم مونده...تا فردا این موقع جواب همه  -

 ...هامون رو گرفتيم...اميدوارمسوال

 

كشم و سمت اتاقم راه هام میدستم رو به چشم

 افتم.می

 بخشيد باید از وسایلم یه چيزی بردارم.ب -

 

كنه و شایلی هم با عذرخواهی كوتاهی جمع رو ترك می

دنبالم مياد. به محض اینكه در پشت سرمون بسته 

شينم. برای شكنم و روی زمين میميشه با بغضم می

عدم رو روی دهنم فشار اینكه صدام بيرون نره سا

ه و از پسش ترسم قلبم از درد جيغ بكشميدم اما می

 برنيام.
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كنه. توی بغلش با صدای آروم شایلی محكم بغلم می

 زنم.ضجه می

شایلی بگو...تو هم بگو تا فردا این وقت همه چيز  -

تموم شده...بگو تا فردا این وقت دخترم تو 

 بغلمه...

 

 با تسكين تكونم ميده.

 يييس! آروم باش...ایشاال ميشه!!هييي -

 

 پرسه:كشم و میمیام دستم رو روی قفسه سينه

 درد داری؟! -
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كنن و توی خودم هام دوباره صورتم رو خيس میاشک

 جمع ميشم.

ام چند روزه كنن! بچههام درد میدرد دارم...سينه -

شيرمو نخورده...نكنه دیر كنه شيرم خشک 

 شه...خيلی درد دارم!

 

صدای شایلی ميگه اون هم فهميده ی بیحاال گریه

 تر از درد تنمه...زرگتر و عميقدردی كه ميگم چيزی ب

 

كالفه با پشت دست صورتم رو پاك ميكنم و سمت 

 پرسه:كمدم ميرم. شایلی می

ات بود كه خوای؟ فكر كردم بهونهواقعا چيزی می -

 بيای اینجا خالی شی.
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 تكون ميدم.سرم رو به نشونه منفی 

بيرون كشيدن ماری از سوراخش فقط نصف  -

فلشه كه شيرین ازم است! نصف دیگه اون قضيه

 دونم از كجا باید پيداش كنم!خواسته و واقعا نمی

 

 ایسته.بلند ميشه و كنارم می

 كنی اینجاست.خب چرا فكر می -

 

 ندازم.كشم و روی زمين میساكی از كمد بيرون می

. فقط باید همه جا رو كنممن هيچ فكری نمی -

 بگردم...اون چمدون رو ميشه دربياری؟؟
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 ساك ميشم و توضيح ميدم.مشغول گشتن 

اون چند وقتی كه اینجا بودم و بعد رفتم یه سری  -

ها هام رو همين جا گذاشتم. شاید بين اینوسایل

 باشه.

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_سی_و_چهارصد#

 

 پرسه:كنه و میباز میشایلی هم چمدون رو 

یعنی حميد چيزی به این حساسی و خطرناكی كه  -

ذاره ش اینقدر قشقرق به پا شده رو میبه خاطر

 توی وسایل تو؟!
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خواد پس دلم اعتماد و باوری به قوت چند ماه پيش می

 مصمم ميگم:

كنه! اما نه! حميد همچين كاری با من نمی -

 خوام هيچی از قلم بيفته.نمی

 

ی...راجع به اینكه چرا حميد خودش جای دونمی -

دم یهو یه این فلش رو بهشون نگفته خيلی فكر كر

 چيزی به سرم زد.

 

 

نگاهم رو با وحشت باال ميارم و به دهنش زل 

تونه از ترین سوالمه و جوابش میزنم...این، ممنوعهمی

پا درم بياره. شایلی كه شدید و با دقت مشغول گشتنه 
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حالت صورتم رو ببينه پس ادامه  كنه تانگاهم نمی

 ميده.

ه قسمت از اش رو...یا حداقل ینكنه حميد حافظه -

لش رو از دست داده باشه. با این چيزهایی حافظه

كه من از حميد و كارش شنيدم مهره كمی 

كم بيشتر فكر نيست...اصال به نظر من یه

كن....این آدم نمياد همچين چيزی رو رندوم یه 

 جایی بذاره...

 

با حدس شایلی راجع به اتفاقی كه برای حميد افتاده 

رو روی ساك گذاشتم.  نفس راحتی كشيدم و سرم

زنه سرم رو بلند ای كه توی ذهنم میحاال با جرقه

 كنم و خيره ميشم به سفيدی دیوار...می
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 یا حق

 درنا_آوای#

 ایلخانی_زینب#

 پنج_و_سی_و_چهارصد#

 

هر لحظه بيشتر از قبل ام به نيابت از فكرم اسيد معده

ميجوشه و این بين بغضم هم باهاش هم دست ميشه 

 م رو بسوزونه...تا گلو

 كنم.شایلی رو سمت داخل هول ميدم و التماس می

 تورو خدا برو به كارهای دكتر شافع برس... -

 

 زنه.دستم رو پس می
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نورا چرت و پرت ميگی! وكيلش كه هست! سيامک  -

تنها بذارم با این حالت هم قراره بره...من تو رو 

 برم كه چی بشه؟ بچه گير آوردی؟!

 

جمع بشن برن اونجا واسه  االن همه دنيا هم -

 راحت شدن خيال دیار كمه!

 

 

 با حرص تكونم ميده.

دختره دیوونه! االن همه دنيا پاشن با تو بيان توی  -

اون خونه هم كمه! تو اصال خودت ميدونی با كيا 

ه؟ با طناب اون زنه طرفی؟ ميدونی دورت چه خبر

ای داری ميری توی چاه از كجا معلوم یه نقشه

 ه باشن!! واست نداشت
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 كالفه سرم رو تكون ميدم.

شایلی هزاربار بهت گفتم همه گير و گور سر یه  -

فلشه كه فقط من باید پيداش كنم! دیگه چه سود 

ای واسشون دارم؟ اونو بدم بهشون و ضرر دیگه

..اصال داشته باشن!!! به دیگه كاری باهام ندارن.

 جهنم! هر چی بخوان ميدم بهشون...

 

 زنه تا كالفگيش رو تخليه كنه.به در میای آشفته ضربه

 بچه شدی... -

 

های صد مجهولی و اعصاب و روانم ذوب شده از معادله

 كنم.اشک و خشم فوران می
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آره بچه شدم!! اصال من هيچوقت بزرگ  -

بيشتر از  نشدم...هميشه بچه بودم االن هم

ام رو هميشه! ولی بچه هم دارم!! حاليته؟! من بچه

 خوام!!می

 

 كنن.هاش بيداد میو نگرانی توی چشم ترس

 آخه تنها كجا بری... -

 

 كنم.منتظر سمت در راه پله آپارتمان سيامک نگاه می

 تنها نيستم. دیار هم هست! -

 

 دستش رو روی صورتش ميذاره.

 الش خوبه؟!دیار از تو بدتر...اون مگه ح -
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 گيرم برای اینكه بگم:تر نفس میراحت

سخت بود...سر و شایلی این چند روز خيلی  -

كنی چه روز و صداش هم بلند بود...اما فكرشم نمی

تر از این روزها نبود اما سر و هایی كه آسونشب

هم حال دیار  صدا نداشت رو گذروندم...اون موقع

دونست و نمیبهتر از االن نبود، فقط كسی 

 دید.نمی

های بچگيام و نوجوونيام وقتی باید صدای جر و بحث

كردم كه نعيما از ابا رو توی اتاق خفه میمامان و ب

خواب نپره و تشنج نكنه كی جز درنا كمكم كرد؟ یا اون 

شب كه از خواب پاشدم و از حميد چيزی جز یه دسته 

ون گل و یه بچه توی شكمم نمونده بود...گذروندم چ

 دیار بود...با دیار بود كه گذشت!
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 یادم مياد جایی خوندم:

 هامان چه؟ت: پس زخمرا گف« شمس»موالنا "

 ".شودمی وارد نهأ  و او پاسخ داد كه: نور از محلِ ا

تر از ها وایساده، سر تا پاخاكستریحاال دیار باالی پله

تر از هميشه، جوری كه شاید هميشه، ترك خورده

قرار نيست بند بخوره، اما انگار از بين این هيچوقت 

واقعا از كشه، انگار تر از قبل نفس میها راحتترك

تر هاش روشنها نور ميگيره كه چشماین زخم و ترك

 ان...از هميشه

هامون رو شنيده، اما آروم از دونم چقدر از حرفنمی

 ایسته.ها پایين مياد و روبروی شایلی میپله

 من چشمتون به افسانه باشه. ميشه؟ تا فردا جای -
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 ندازه.شایلی مستاصل شونه باال می

 ز دست شماها چيكار كنم!دونم ادیگه نمی -

 

 زنه.زنه و آروم به شومه شایلی میلبخند می

 علی الحساب خاطرمو جمع كن. -

 

ميل و ناچار فقط سر تكون ميده و دیار حاال شایلی بی

 كنه.به من نگاه می

 زیاده وقت تنگه. آتيش كن، كار -

 

كنه و هر لحظه تركيبش با هوا كم كم هوس تاریكی می

تر ميشه. به حكمفرماست سنگينسكوتی كه بينمون 
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هاش كنم كه به روبرو زل زده اما چشمدیار نگاه می

كنن، دارن گذشته رو زیر و رو توی این لحظه سير نمی

 زنن. ترجيحم اینه الاقل بهكنن و آینده رو رج میمی

رشته افكارش كار نداشته باشم و چيزی نپرسم، حتی 

 يشن...اگه حسی بهم بگه همشون به خودم ختم م

به خاطر جابجایی ماشينی، پيچيدنم توی كوچه به 

خوره و فرصتی پيش مياد تا چند لحظه از دور تاخير می

هام رو بسپارم به خونه سفيد رو تماشا كنم و گوش

ر روبرویی پخش صدای آهنگی كه از ماشين درگي

 ميشه.

 مثل من مثل یه كودك"

 مثل من مثل یه شاخه

 "مثل تو مثل یه پوپک
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اختيار ادامه آهنگ شين از كنارم رد ميشه اما من بیما

فهمم لرزش صدام هم دسته كنم و میرو زمزمه می

 هام نداره.كمی از لرزش دست

 مثل ابریشم تاریک این شبراهه خاموش"

 "خودسوزی شاداب یک آواز...كه گر ميگيره از 

 

هاش رو چند بار روی كشه و دستدیار پوف بلندی می

كشه. نگران نگاهش گردنش میصورت و پشت 

كنه كنم اما بوق ماشين پشت سریم مجبورم میمی

 حركت كنم و بعد از چند ثانيه بتونم بپرسم:

 دیار چی شد؟! -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 شش_و_سی_و_چهارصد#

 

چيزی نيست تكون "شينه و سری به نشونه صاف می

و منتظر كنم اما وقتی روبروی در خونه توقف می "ميده

ای جز هاش كه منظرهباز شدن در پاركينگم چشم

 ساختمون خونه ندارن دوباره طوفانی ميشن.

 عينهو همون شبه! -

 

 پرسم:كنم و گيج میماشين رو توی حياط پارك می

 چی عين همون شبه؟! -

 

 سرش رو مثل هميشه تكون تكون ميده.
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خواد فحش بده! همه چی! هوا! رخ این خونه كه می -

 گ المصب كه اونم گذاشته بود...این آهن

 

تر از قبل سریع ماشين رو و از ماشين پياده ميشه. گيج

 كنم تا پياده شم و بپرسم:خاموش می

 اصال كدوم شب؟! -

 

یين ذاره، سرش رو پاهاش رو روی زانوش میدست

كشه. كيفم رو توی های عميق میندازه و نفسمی

همراهم  دستم فشار ميدم تا مطمئن شم داروهاش رو

تری سمتش ميرم اما قبل از آوردم و با خيال راحت

زمان با جواب ایسته و هماینكه بهش برسم صاف می

ها رو پيش های سریع راه پلهدادن به سوالم با قدم

 گيره.می
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 ورداشت آورد پيشت! همون شب كه منو -

 

مونم تا خودش پایين پله مات و مبهوت حركاتش می

 كنه.صدام می

 ه! باید شخم بزنيم خونه رو!بيا دیگ -

 

ای شبيه بعد از یک ساعت حاال این خونه هم شاید ذره

من باشه...بهم ریخته...آشفته...نابود...و مثل 

 ثمر و پوچ!هامون بیتالش

شينم و خودم كار حميد میتوی كمد خالی شده اتاق 

 كنم.رو توی خودم قایم می

 پيدا نميشه...اینجا نيست! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ر مثل صد بار اخير توی این یک ساعت و دیار این با

 دیار باز هم سرم رو باال مياره.

 نور گوش بگير! پيدا ميشه! -

 

های كوچيک و بزرگ مختلفی كه حكم جاساز به باكس

كنم و دیم اشاره میدارن و از البالی كمدها بيرون كشي

 صدام جمله به جنله باالتر ميره.

رو  بابا تهش همين بود كه فكر كردم این خونه -

خودش ساخته البد یه چيزی توی كف و كمدهاش 

پيدا ميشه كه شد...اما دیدی كه همه خالی...دیگه 

خواد قد بده؟! از عقل من بيشتر از این به كجا می

اونجا دنبال  تر كجاست كهتر و امنها سریاین

 فلشه بگردیم؟؟
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با حرص و خشم شروع به مشت كوبيدن به در و دیوار 

 زنم.يغ میكنم و جكمد می

خدا لعنتتون كنه!! خدا همتونو لعنت كنه!! حميد!!!!!  -

كاش دیگه هيچوقت نبينمت...كاش نبينمت حميد 

 كشمت!!! كاش...وگرنه خودم می

 

حتياجی به این ذاره، اما ادیار دستش رو روی دهنم می

اش خود به های خون افتادهكار نيست، دیدن چشم

 خود زبونم رو بند مياره.

 نگو بعدا عين چی پشيمون شی! یه چيز -

 

خورن و فشار دستش كمتر هام روی هم سر میاشک

 ميشه اما ادامه ميده.
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 ملتفت شدی چی گفتم؟! -

 

سرم رو به نشونه مثبت تكون ميدم تا آروم دستش رو 

گيرم تا زبونم دوباره به برداره. لبم رو محكم گاز می

كه رحمی نچرخه اما برای خالی شدنم راهی جز اینبی

یه مشت محكم دیگه به كمد بكوبم ندارم، حتی به 

لرزونه و قبل از ام كمد رو میقيمت درد دستم...ضربه

های قطور كه اینكه مجالی داشته باشيم یكی از كتاب

خوره و روی سر دیار ردیم لق میطبقه باال رهاش ك

زنم و به دیار افته. روی سرم میفرود مياد و بينمون می

 نزدیک ميشم.

ای خاك تو سرم!!! چيكار كردم!!! ببخشيد!!! ببينم  -

 سرت رو!!
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ذارم و البالی موهاش هام رو روی سرش میدست

 گردم.دنبال زخم می

 المصب!درد گرفت نه؟! بميرم!!! خيلی سنگينه  -

 

اینكه سرش پایينه و واكنشی نداره بيشتر نگرانم 

 كنه.می

 دیار یه چيزی بگو!! -

 

هاش وش باز شده و انگشتنگاهش قفل كتابيه كه جل

كشه. دستش رو از كتاب جدا رو مدام روی جلد می

 كنم.می

 دیار با توام!!!! -
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كشه، حركت قبليش رو تكرار دستش رو از دستم می

 پرسه:چند ثانيه سكوت میكنه و بعد از می

 نور...تو اینو جستی؟ -

 

 كنم.به كتاب نگاه می

 رو گشتم...ها هان؟! آره...آره دیگه الی همه كتاب -

 

چرخونه، بدون اینكه منتظر بقيه توضيحم باشه سر می

تيغ كوچيكی از البالی كيف مداد و خودكارها برميداره و 

ه كه افته. جوری با جدیت محو كارشبه جون جلد می

خوام حتی نفس بكشم مبادا تمركزش بهم بخوره. نمی

هاش نتيجه ميده و با جدا كردن یه باالخره تالش

یف از جلد چيزی كه همه این مدت دنبالشيم قسمت ظر

زنم و فلش رو توی بينيم. جيغ كوتاهی میرو می
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گيرم تا باورم شه سراب نيست! اونقدر هام میدست

ترین حركتی از با كوچيک ترسمباریک و ظریفه كه می

 دستم بره و گم شه.

 پيداش كردی!! پيدا شد!!! -

 

ين وسایل كنم از بكنم و سعی میمشتم رو سفت می

 بلند شم.

 گوشيم كو؟؟ باید زنگ بزنم شيرین... -

 

 كنه.پریده نگاهم میدیار رنگ

 وایسا...مطمئنی همينه اصال؟ -

 

 زمان كه مشغول گشتنم جواب ميدم:هم
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ای هم وصله همينه...گفته بود یه نخ نقره معلومه كه -

 بهش...همينه دیگه...

 

ر ندازم، از پشت سنخ رو دور انگشت كوچيكم می 

كنم و پشت سر هام رو دور گردن دیار حلقه میدست

 بوسم:هم صورتش رو می

 كردم...مرسی!!! مرسی!!! اگه تو نبودی چيكار می -

 

همين حين چشمم به گوشيم كه زیر وسایل و روی 

 دارم.خوره و برش میزمين افتاده می

 

 درنا _آوای#

 لخانی ای_زینب#
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 هفت_و_سی_و_چهارصد#

 

گيره ه كامال از دیار جدا شم مچم رو میاما قبل از اینك

 چرخونه تا نگاهم كنه.و سر می

 خوای به زنه خبر بدی؟می -

 

 خندم.كاذب و احمقانه خوشحالم كه می

خوام فلش رو فرمت كنم توش گلچين شاد نه می -

 بریزیم!

 

كرده اما ام رو درك نمزهاحتماال منظور شوخی بی

حوصله سر یربطی بهش دادم كه بفهميده جواب بی
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تكون ميده و بدون اینكه دستم رو رها كنه از جا بلند 

 ميشه.

 های این سنده؟تو خاطر جمعی حرف -

 

ها و احتماالت زنم حاال كه دوباره سوالحدس می

گيرن،لبخندم از لبخند بستنی جلوی چشمم جون می

 تره.مضحک عروسكی كه داره ذوب ميشه هم

 پرسی دیار!ها میچه سوال -

 

كنم دستم رو از دستش بيرون بكشم اما می و سعی

كنه و مصرتر تر میهاش رو محكماون گره انگشت

 پرسه:می

 مطمئنی؟! -
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 كنم.هاش نگاه میتوی چشم

من فقط مطمئنم هيچ راهی جز این واسه رسيدن  -

 ام ندارم!به بچه

 

كنم و با آزاد كردن دستم از اتاق میاز غفلتش استفاده 

هام جوری همين چند لحظه دستزنم. توی بيرون می

تونه اثر انگشتم رو عرق كردن كه گوشی نمی

تشخيص بده و این فرصتی ميشه برای دیار كه دنبالم 

بساد و گوشی رو از دستم بقاپه. شاكی نگاهش 

 كنم.می

 كنی!چيكار می -
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هام به جایی ها و پریدنشبره تا تالدستش رو باال می

 نرسه.

ب سوالم رو بده اینو بدم اون جواب من نبود. جوا -

 دستت.

 

 كوبم.اش میهام رو به قفسه سينهبا حرص كف دست

تا اینجا باهام اومدی كه لحظه آخری بچه بازی  -

 كنی؟!

 

ذاره و من رو از ام میگزه، دستش رو روی شونهمی لب

 خودش فاصله ميده.

ه اون سگ مصب رو پيدا كردی دو دقه د االن ك -

مغزت برسه جواب منو وول نزن خون درست به 
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بده! اونی كه اینو اونجور هفت ال قایم كرده بود 

چرا خودش جاش رو لو نداد به اینا؟ چرا خودش از 

 اول نبردش؟!

 

 زنم:فریاد می

خوامم بدونم! به من چه! هر كار دونم! نمینمی -

 خوان بكنن...می

 

 كنه.حاال دیار هم با باال بردن صداش حرفم رو قطع می

! مرض! چند سال زندگيت پای همين خو كوفت -

هات با خواستن و نخواستن و دونستن و ندونستن

در و دیوار یكی بشه! الاقل االن دو گرم فسفر 

 بسوزون!
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هاش مثل سيلی و آب سردن اما من صداش و حرف

هام رو م وقتی چشمخواخوام االن بيدار شم...مینمی

 باز كنم كه دخترم توی بغلم باشه.

ام همه جوره سوختم روزاز نداشتن بچهاین چند  -

 رسم...دیگه به فسفر سوزوندن نمی

 

 زنه و سمتم یورش مياره.عاصی فریاد می

كنی مگه اون ام میام بچهخب دیوانه!!! هی بچه -

ها آوردن واست؟! یه سر دیگه اون بچه رو لک لک

به كجا وصله؟! اگه تو ننشی اونم باباشه! هر بچه 

زد واس بچه؟! مگه ه له له نمیكوفتی هم بوده مگ

ها مغز خر گاز زدن كمتر از تو نگرانش ميشه؟ این
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كه جای اون آچار فرانسه كله گنده بيان دخيل 

 ببندن به تو واس چيزی كه دنبالشن؟!

 

گيره. سخت و مبهوت نفس كم مياره و ازم فاصله می

 كنم.زنم و به دور شدنش نگاه میپلک می

 فهمم...نمی -

 

ر تصویر و حرف پراكنده توی مغزم منفجر یه خروا

 ميشه و آب دهنم رو قورت ميدم.

 تو از چی خبر داری؟! -

 

 كنه.چرخه و دست به كمر نگاهم میسمتم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تو رو سننه! تو كه نشستی سه كنج دیوار  -

 بشنفی...هاتم گرفتی نه چيزی ببينی نه گوش

 

 عصبانی بهش نزدیک ميشم.

دی؟ تو...اصال واقعا االن شوخيت گرفته یا ج -

عجيب شدی! من كه از باشگاه اومدم بيرون...كی 

گفتی قرار بود مرده باشه؟ چرا االن كه رو می

اومدیم حالت خراب شد؟ مگه اون شب كه حميد 

 آوردت اینجا چه خبر بود...

 

ارن سر تا پاش هاش كه كرور كرور حرف دجز چشم

 فقط سكوته.

ردم از كاصال...اون روز كه من داشتم جمع می -

اینجا برم تو چرا یه لحظه ترسيدی؟ یادمه!! 
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كردی یه چيزی ترسيده بودی...فكر می

دیدم...شنيدم...اونجور به من نگاه نكن جوابم رو 

 بده!!!

 

 گيره و صدام خفه ميشه.گلوم از شدت فریاد درد می

 مشكوكی...تو خبر داری!  -

 

كنه با قهقهه تلخ دیار ای كه حرفم رو قطع میسرفه

دغام ميشه. دیار سرش رو تكون ميده و بين ا

 زنه.هاش با خودش حرف میخنده

 مشكوكم! دور آخر زمون مشكوكم! -

 

 درنا _آوای#
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 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_سی_و_چهارصد#

 

 گيرم.با غضب یقه تيشرتش رو می

ن وضعيت...من با این كارها نه دیار!!! االن...توی ای -

ند و اندرز اصالح ميشم، نه تربيت ميشم، نه پ

خوای ميرم!! حاال میگيرم...دق مرگ ميشم میمی

 بميرم روراست بگو...

 

با تمام رنجش و عشقی كه تا به حال ازش دیدن 

هام خيره حركت توی چشمگيره تا بیبازوهام رو می

 شه.
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مرگ شی این همه وقت الل دقخواستم بذارم می -

 شدم كه زمين و زمان بشه آینه دق خودم! اوننمی

شب دكی اومد پی من. اون بطری و دو تا شات 

یادته؟ دوتایی با هم زدیم تو گوشش! از كارش 

ها، یه جور تميزی گفت...نه كه مست و ملنگ باشه

گفت كه هم بفهمم هم نفهمم! منم فهميدم 

نفهميدم چرا...فهميدم  اوضاعش روبراه نيس اما

 ممكنه یهو بره، اما نفهميدم كجا!

ال كه زنده باشه رز سفيد فقط گفت هر چند س

 مدیونته...

 مثل آیينه بی نبض این تاالب زنبق پوش"

 كه تن واكرده زیر بارش رگبارموج انداز

 مثل پروانه ای در مشت

 جه آسون ميشه مارو كشت
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 مثل پروانه ای در مشت

 "مارو كشتچه آسون ميشه 

 

ها ازش جدا ميشم و دستم رو روی قلبم مثل برق گرفته

 ذارم.می

 و ميگی...حميد...ميگی حميد مُر...ت -

 

 ای تا فروپاشی نداره.تر شدن و فاصلههاش عميقترك

من نميگم! هر چی اون گفت گفتم برات...من كه  -

آرایه مارایه حاليم نيس! ولی تو االن غير این 

 فهميدی؟!
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تر چرخه، زیر پاهام هر لحظه سستر سرم میدنيا دو

جایی برای تكيه  اختيار دنبالهام بیميشن و دست

 كنم.گردن اما كاری ازشون برنمياد و سقوط میمی

 گيرم.دوه اما دستم رو جلوش میدیار سمتم می

 نزدیكم نيا! -

 

 كشم:كنه پس جيغ میبه حرفم توجه نمی

 جلو نيا!!! -

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_سی_و_چهارصد#
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 م:كنه و با نفرت ادامه ميدمستاصل توقف می

دونستی مرده...نگفتی بهم! نگفتی دونستی...میمی -

 متنفر شم...بدم بياد ازش...

 

 ناله.زنه و میاز هنون فاصله جلوم زانو می

بی انصاف خب االن ببين حالتو! االن اینی! اون  -

 رفتی! شدی؟! از دست میموقع چی می

 

حساب ام گذاشته و نفسم بیمرگ پاش رو روی سينه

 ميره. و كتاب مياد و

رفتم...موندم كه چی...موندم به درك!!! باید می -

 كجای دنيا رو بگيرم...
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كوبه و خودخواهی اش میمشتش رو روی قفسه سينه

ای باشه برای دیار، اما عجيب واقعيه شاید صفت غریبه

 و بهش مياد!

دنيای منو!!! موندی زندگی بی سر و صاحب منو  -

 دارمت!میبگيری! صد بار دیگه هم برگردم نگه 

 

 زنم.با درد ضجه می

 حقش نبود ازش متنفر شم... -

 

هاش رو روی زمين ستون تنش كرده و اشک دست

 ل سقوط ندارن.هاش خياجمع شده توی چشم
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گفتم بهت...اما به پير به پيغمبر اگه شده بودی می -

نشدی! الكردار حق من بود پرپر زدن خودت و 

 پولكی رو ببينم؟ 

 

م، چهار دست و پا سمتش ميرم و نای بلند شدن ندار

 كنم.اش رو توی مشتم مچاله مییقه

ادعای رفاقت داشتی اما عين بقيه...من حق داشتم  -

داشتی جای من تصميم بگيری واسم بدونم!! حق ن

 تعيين تكليف كنی!

 

 سيبک گلوش باال و پایين ميشه و مصمم جواب ميده:

تو واسم تعيين كردی دلم سر بخوره واست!  -

 منم این بود نگهت دارم! تكليف
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 زنم.پوزخند می

 به وقتش خوب بلدی آسمون ریسمون ببافی! -

 

 نميكشه.كنم. دیار اما ازم دست و با ضرب رهاش می

نور!! بذار این ماجرا بگذره، بعد تا هر وقت ميخوای  -

فحش و فالكت بار من كن...بزن، بكوب، سبک 

وش كم گتر! االن یهكن خودتو گردنم از مو باریک

 بگير ببين چی ميگم...

 

 كنم.تقال می

 این همه وقت ساكت بودی االن چی گوش بدم... -
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هر سگ لنگه! ماری، شيرین بفهم یه جای كار می -

ای به هيچكدوم اعتباری نيست! البد و گربه دیگه

خواسته اینو به كسی بده كه كالهشون حميد نمی

 رفته تو هم و سر به نيستش...

 

 

 زنم:ذارم و جيغ میم میدستم رو روی گوش

 نگو!!! لفظشم نيار!! -

 

بندم خون به صورتم هجوم آورده كه اینطور شرط می

 سوزم.می

كنم! این همه مدت همچين ر نمیدونی چيه...باومی -

دونستی و حرفی نزدی؟! از كجا معلوم چيزی رو می

 داستان نبافته باشی؟
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 دلخور و ناباور سرش رو تكون ميده.

نشور! من ته ناتو بودنم همين بود كه  اینجور گناه -

 همه چی رو نگم بهت...نه كه دروغ بگم!

 

 سرم رو عصبی به تایيد تكون ميدم.

همه رو راست گفتی! اما تو كه چيزی باشه...باشه  -

ندیدی! چهار تا حرف سر سبكی مستی و چهل تا 

 گل شد دليل مرگ كسی؟!

 

 گيره.هاش میسرش رو بين دست
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ه اولت!!!! اگه هست پس كو؟! باز رفتی سر خون -

باره اون توی اینجا از آسمون و زمين داره می

 گيره كه رخ نميده!كدوم ساحل داره آفتاب می

 

ذارم سرازیر شه و سرم رو اشكم مهر تایيده پس نمی

 با شدت تكون ميدم.

دونم! اما اونی كه تو ميگی هم ها رو نمیاین -

 نيست...نميشه!

 

 نزدیک ميشه. با مالحظه یه قدم بهن

خوای دو جونشو گذاشته پای اون فلشی كه می -

 دستی...
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 زنم:جيغ می

 بهت گفتم اونجور نيست!!! نمرده!!! -

 

كنه و چند ثانيه اش رو پشت گردنش قالب میهدست

 كشه.كنه و آه غليظی میبنده. بعد نگاهم میچشم می

خود این رو خيلی خوب! اما باز داستان همونه. بی -

وراخ قایم نكرده كه اینجور همه در به در هفت تا س

 شن.

 

 تر توی دستم فشار ميدم.فلش رو محكم

بردش. می اگه انقد واسش مهم بود باید با خودش -

دونم چرا من بين بده بستونی كه هيچی ازش نمی

 ام دو دو تا چهارتا كنم!و بچه
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رسه توی یه لحظه با صدایی كه از بيرون به گوش می

و صدایی، حتی نفس كشيدنمون رو  جفتمون هر سر

های بيرون ها روی پله كنيم. صدای قدمهم متوقف می

كنم و ر نگاه میهای گرد به دیابلندتر ميشه. با چشم

حال اون هم نشون ميده صدای مشتركی كه بين 

ها شنيدیم ناله كوتاه و ضعيف دخترمه! مثل قدم

ه سمت ای كه از قفس آزاد شده سر از پا نشناختپرنده

، یكی از چرخم اما قبل از هر صدا و حركت دیگهدر می

اش روی كمرم های دیار روی دهنم و دست دیگهدست

ن رو عليرغم تمام تقالهام توی اتاق قفل ميشه و م

داره و توی كشونه. پشت در كنج دیوار نگهم میمی

 كنه.گوشم زمزمه می
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جون همين بچه زبون به دهن بگير بفهميم با كی  -

 رفيم بعد هر چی تو بگی...ط

 

كنم و تمام های قلبم رو توی گلوم حس میتپش

ی در و بينایيم رو به كار بستم تا از فاصله باریک لوال

 خود در بتونم همه چيز رو ببينم.

 گوشيم اونجا افتاده باید به شيرین... -

 

با باز شدن در زبونم قفل ميشه و دیار هم برای اعتبار 

ذاره. تا اینجای كار ی دهنم میدوباره دستش رو رو

آمار شيرین درست بوده...دخترم توی یه پتوی غریبه 

دار و ندارش های ماریه! تنم پيچيده شده و روی دست

هام ميده تا بهتر ببينم و دیار خوب از حالم رو به چشم
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ذاره نقش كنه و نمیای رهام نمیخبر داره كه لحظه

 زمين شم.

 

 درنا _آوای#

 خانی ایل_زینب#

 چهل_و_چهارصد#

 

ام! دخترم! مروارید سياهم! فقط چند متر ازم بچه

تيره فاصله داره! صورتش الغر شده؟! انگار پوستش 

شده! موهاش كمتر شده؟ نكنه مریضه! شاید دارویی 

ام به خوردش دادن وگرنه این ساعت وقت خواب بچه

 نيست!
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دستی كه تا چند لحظه پيش صدام رو بسته بود، حاال 

كنه و لرزشش هام پاك میهام رو از روی گونهاشک

ميگه اون هم این لحظه بازیچه موج بدترین 

 احساسات دنياست!

عجب و جا خورده ماری به خونه بهم ریخته نگاه مت

اونقدر مشخص و پررنگه كه بتونم با این حالم هم 

تشخيصش بدم. متوجه غيرعادی بودن اوضاع ميشه و 

كنه و همزمان ه رو عقبگرد میهمون چند قدم جلو اومد

با دستی كه پشت سر برده، دنبال دستگيره در 

قبل از قرار ميشم اما گرده. از ترس رفتنش بیمی

حركت بيشتر شيرین وارد خونه ميشه و با سرعتی 

گيره و عجيب، اما خونسرد و مسلط دست ماری رو می

ذاره. دیدن اون اسلحه اش رو پشت سرش میاسلحه

فه كنی كه حجمش رو چند برابر كرده حتی با صدا خ

تر از زنگ خطر رو برای دیار هم روشن كرده كه سریع
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و دخترم رو از دست ماری  زنهمن از اتاق بيرون می

گيره. به ركب خورده كه جرات هيچ حركتی نداره می

ندازم و روی پنجه پا پتوی دور دخترم چنگ می

حظه اونقدر تر نگاهش كنم. این لایستم كه راحتمی

دور و باورنكردنيه كه جرات بوسيدنش رو هم ندارم! 

 دیار خم ميشه و دخترم رو سمتم مياره.

 وم شد!بيا بگيرش...تم -

 

ترسم از دستم بيفته جوری الجون و ضعيفم كه می

كشم. در عوض نگاهم رو پس با تمام دلتنگی عقب می

دوزم كه متعجب از حضور ما با پر از نفرت به ماری می

كنم گيرده. سمتش حمله میهاش دنبال حميد میچشم

 پيچم.هام رو دور گردنش میو انگشت

 گردی؟!می بی همه چيز هزار رنگ دنبال كی -
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صورت كریهش از فشار دستم رو به كبودی ميره و 

هام رو هام رو خراش ميدن. دندونهاش دستناخن

بيشتر بهم فشار ميدم و طعم اشک رو از البالشون 

 شم.چمی

 جون بكن! یاال! ببينم سقط شدنت رو! -

 

تر ميشن و وقتی دیار با های ماری گوشخراشسرفه

ام از این توحش كی صدا كردم اسمم یادم مياره

 كنهغيرارادی بيدارم می

 نور!! نورا!! -
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افته و جونش رو با سرفه ها و آب ماری روی زمين می

دیار  هاش سرازیر شده باال مياره.دهنی كه از بين لب

گيره و هام رو میبا همون دست آزادش مچ جفت دست

 چرخونه.من رو سمت خودش می

 اهاش! خواستی؟! خب اینمگه دخترتو نمی -

 

ملورینم توی آغوش دیار كش و قوسی مياد و 

رقصن بغضم رو های كوچيكش كه توی هوا میمشت

شكنن. اما قبل از اینكه بتونم كامال از دیار بگيرمش می

 پرسه:میشيرین 

 پيداش كردی درسته؟ -

 

تر ميشه و نگاهش دست دیار دور پتوی ملورین سفت

اسلحه توی  كنه. چشمم رو بين شيرین والتماسم می
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چرخونم. ماری كه قطعا متوجه منظور دستش می

خره گيره و برام زمان میای میشيرین شده جون تازه

كنه و های وق زده به شيرین نگاه میوقتی با چشم

 كنه از جا بلند شه.عی میس

 شناسمت...من تو رو...می -

 

زنه و شيرین بدون تامل لگدی زیر چونه ماری می

پيچه. ناله دردناكی روی زمين به خودش میماری با 

اش و حركات خونسردش من رو هر این زن، اسلحه

ترسونن...انگار سناریویی كه بارها لحظه بيشتر می

كنه. باالی سر و اجرا میاتفاق افتاده و از بر شده ر

زمان كه مشغول درآوردن شينه و همماری روی زانو می

ا تاسف سر تكون هاشه بكت اون و خالی كردن جيب

 ميده.
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اگه دوباره راهت دادن حتما از طرف من بهشون  -

بگو به اندازه كافی پر از نقصن، الاقل با نيروهای از 

يشن ای مثل تو كه اینطور ناك اوت مكار افتاده

 خودشون رو مسخره نكنن.

 

از گوشه لب ماری خون جاری شده و دودو زدن 

و منگه اما  هاش نشون ميده از ضربه شيرین گيجچشم

 كنه.هنوز زبونش كار می

شرف! اون روزی كه شما عين جوجه ماشينی بی -

افتادید كه یه جایی براتون دنبال هر كسی راه می

 من بود!های ایران دست باز كنن نصف عمليات

 

 خنده.شيرین با تمسخر می

 پس سازمانت خيلی وقته دور ایران رو خط كشيده! -
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زه و این حركت خنده نداماری سمت شيرین تف می

كنه. توی جيب شيرین رو تبدیل به جدیت ترسناكی می

 گرده و ميگه:داخلی بارونيش دنبال چيزی می

كاری حميده، همون اول كه این وضعيت نتيجه كم -

داد كه تو هم بشناسيش و تت نباید مجال میشناخ

 حاال اینطور وقت انرژی هدر بدی.

 

شه و تلنگری به كسرنگ باریكی از جيبش بيرون می

چسبونه و زنه. دیار من رو به خودش میاش میبدنه

زنم و نگاهش من هم از ترس دستش رو چنگ می

كنم. جرات حرف زدن ندارم اما اميدوارم از نگاهم می

 نظرم...نه كه حاال باهاش همبخو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ماری هم از دیدن سرنگ توی دست شيرین به 

نه و كوحشت افتاده و دستش رو ستون بدنش می

 كشه.خودش رو عقب می

كنه، با توجه به ماری پر از كينه نگاهم میشيرین بی

ندازه ادامه تن صدایی كه حداقل به جون من خوف می

 ميده:

سر و صدا ده و بیاما وسوسه و سودای زندگی سا -

زمينش زد! مثل موریانه افتادی به جون اون همه 

 نبوغ و هدف، پوچش كردی!

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 یک_و_چهل_و_چهارصد#

 

تعادل از جا بلند ميشه و پی راه فرار سمت ماری بی

های پشت بوم ميره. تالشی كه از چشم ما پله

هش نيست تا هودگيش مشخصه اما خودش متوجبی

وقتی كه شيرین با چند تا قدم بلند خودش رو بهش 

رسونه، از پشت سر با پيچوندن دستش نگهش می

 كنه.ره و سوزن رو توی گردنش فرو میدامی

كوبم و وا رفتن كشم، دستم رو روی دهنم میهيمی می

صدا چند قدم من رو كنم. دیار بیماری رو تماشا می

آروم توی گوشم زمزمه  كشه وهمراه خودش عقب می

 كنه.می

بچه رو بگير فقط بزن بيرون فلش رو سر به نيست  -

 كن زنگ بزن پليس...
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 لرزه.میتنم 

 با این تنهات بذارم؟! -

 

 زنن.هاش لبخند میهاش برعكس چشملب

اش از پس افسانه به وقتش همه كار كرده كه بچه -

 خودش بربياد.

 

رو از بين  جون ماریشيرین بدون هيچ نرمشی تن بی

كنه و با لبخند سردی به ای پرت میهاش گوشهدست

 كنه.ما نگاه می

 ب...خب! حاال بریم سر اصل مطل -
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 كنم.با دست لرزونم به ماری اشاره می

 كشنكتيش! -

 

 با آسودگی سرش رو تكون ميده.

تا بيان جمعش كنن و تحویلش بدن بيدار ميشه.  -

به امشب كشت و كشتار نداریم، البته بستگی 

 شماها هم داره.

 

 گيرم.زبونم رو سخت به كار می

 چيزی ندارم بهت بدم. -

 

 كنه.میعاقل اندر سفيه نگاهم 

 چه رینگ قشنگی! -
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اشاره چشم و ابروش به همون انگشتيه كه بند فلش 

رو دورش انداختم. چقدر احمقم كه هر بار یادم ميره با 

 های معمولی طرف نيستم!آدم

 وی داری.از قضا چيزهای خوبی ت -

 

هاش حاال روی دخترم هم باورش سخته اما چشم

ست دیار لغزه. با بدبينی و ناامنی بچه رو از دمی

 ام فشار ميدم.گيرم و روی سينهمی

 حميد باید بياد...چيزی باشه تحویل خودش ميدم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هام شنوه. شاید هم حرفاما شيرین صدام رو نمی

تما به اندازه اهميتی نداره، به غير از اون اسلحه، ح

 ساكت كردم دو نفر دیگه آمپول و سرنگ همراهشه...

مثل اون پدیده خيلی شبيه پدرشه! بعيد نيست  -

 باشه.

 

كنم كه سخت مشغول زده به دیار نگاه میحيرت

داره. حالجی شيرینه و یه لحظه هم ازش چشم برنمی

صدای قشنگ شيرین حاال مثل مته روح و روانم رو 

 تراشه.می

بخشم، تو هم در فم! دو تا زندگی بهت میمن منص -

 عوض...

 

 زنم:رو بهش فریاد می
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 خفه شو!!! -

 

هام یخ زده و اون هم خونسرده، اما هيچ گخون توی ر

 شباهتی بهم نداریم.

نورا با من كنار بيا، از همون كنار هم برو پی  -

 زندگيت.

 

 زنم.عصبی پوزخند می

خوای هام رو ندادی، حاال میتو حتی جواب سوال -

 ذاری؟!هر چی واسم مونده بگيری...منت هم می

 

 زنه.موهاش رو از صورتش كنار می
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كنی چه كسایی واسه یه لحظه بيشتر میفكرشم ن -

زندگی كردن منتم رو كشيدن. هركس جای تو بود 

كرد ابدا روی هام رو خراب میو اینطور برنامه

 دید. من خيلی بهت آوانس دادم.خوشی ازم نمی

 

 كشه و زیر لب ميگه:آروم خودش رو جلو میدیار 

 بدو پشت سرتم نگاه نكن! -

 

 رم.گيملتسمانه تيشرتش رو می

 باید بيای... -

 

 كنه.هولم ميده و حاال مستقيم و بلند تاكيد می

 ميام اگه بری!! -
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دوه اما دیار مانعش ميشه، كنار ماری شيرین سمتم می

 زنه.كنه و فریاد میپرتابش می

 برو دیگه!!! -

 

های نامنظم و سخت خودم رو از بلبشو و بهم با قدم

رسونم. ها میپلهكشم و به ریختگی سالن بيرون می

بينم و هر دو دستم بند دخترمه پس جلوی پام رو نمی

آخر تعادلم رو از  ها، چند پلههمين كه به جای كل پله

دست بدم و به پایين پرت بشم شانس بزرگيه. از درد 

نم اما جز چک كردم سالمت دخترم كه كپام ناله می

سپرش شدم مجالی ندارم. طفلک قوی من 

اش هم  بهم قوت قلب حاال صدای گریهسالمه...حتی 

كشونم ميده. لنگ لنگان خودم رو سمت در كوچه می
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فهمم كوبم اما خيلی زود میاما قفله! ناباور مشت می

 تونه به موقع بهحتی اگه كسی صدام رو بشنوه هم نمی

 دادم برسه.

چرخونم و هيچ پناهی ندارم جز پناهگاه هفت سر می

كنم. خودم رو توی آلونک هام پس درنگ نمیسالگی

ندازم. كليدی روی در نيست پس ملورین رو می

ای ذارم و مبل دیگههاش روی مبل میتابیعليرغم بی

كشونم. توی كابينت آشپزخونه پی رو پشت در می

گردم و دستم سمت هونگ می دونم چيهچيزی كه نمی

سنگی ميره. فلشی كه توی دستم عرق كرده رو توی 

كوبم اما ازم و با دسته هونگ روش میندهونگ می

مدام از اطراف در ميره و آخرش هم چيزی جز چند تا 

فرو رفتگی كه حتی به چشم نمياد عایدم نميشه. از 

شدت اضطراب جوری سرم گيج ميره كه برای بلند 

بورم به كابينت آویزون شم و همين ميشه شدنم مج
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گریه  ای كه توجهم به اجاق گاز جلب شه. صدایبهونه

تفاوت باشم. تونم بیتابی ملورین باالتر رفته، نمیو بی

از آشپزخونه بيرون ميام و توی بغلم تابش ميدم و 

زنم و خوره. مبل رو كنار میچشمن به پریز تلفن می

ام گردم، حافظهتلفن میسيم زیرش دنبال گوشی بی

آمار درستی داده همينجاست اما برای یه تماس 

نداره. با این حال به پریز وصلش كوچيک هم شارژ 

 كنم.می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 دو_و_چهل_و_چهارصد#
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ها به نشونه شارژ شدن روی صفحه كوچيک تلفن خونه

س مدام پر و خالی ميشن، مثل پاهام كه دارن التما

شينم و صورتم رو توی كنن چند لحظه بشينم! میمی

ام دوباره دای گریهكنم كه صپتوی دور ملورین فرو می

 ترس نندازه به جونش.

بين این همه ترس و اشک شاید باید شكر كنم 

تونستم آرامشی كه خودم ندارم رو بهش بدم و 

ها رو ذارمش و كوسنساكتش كنم. دوباره روی مبل می

ينم، همه چيز خيلی سریع اتفاق افتاده اما چدورش می

خبرم. زش بیانگار ده ساله كه دیار اون باالست و من ا

كوبه. دوست دارم اميدوار بالفاصله كسی به در می

باشم دیاره اما صدای شيرین مثل پتک توی سرم 

كوبيده ميشه. دیار كجاست كه شيرین خودش رو به ما 

تكه ميشه و كاری ازم رسونده؟ از این سوال قلبم هزار 

برنمياد جز عمل كردن به چيزی كه ازم خواسته! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ل كوبيدن و هول دادن دره. هر شيرین شدیدا مشغو

سانتيمتری كه در بيشتر باز ميشه عرق سردتری روی 

شينه. شعله وسط گاز رو روشن و روی تيره پشتم می

كنم. فلش باالی شعله توی بيشترین حد تنظيم می

 وره.خدستم تاب می

 شيرین بلند و محكم دستور ميده:

 كنی!ام میباز كن این در رو! داری خسته -

 

كوبه و صدای این ضربه دوباره دت بيشتر به در میبا ش

لرزم و پاهام به زمين پرونه. مثل بيد میملورین رو می

 چسبيدن، حتی جرات ندارم به پشت سر نگاه كنم.

 سوزونه...گرمای شعله هر لحظه بيشتر دستم رو می

 اگه اطالعات این فلش برای حميد مهم باشه چی؟
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 تر بشه چی؟خطرناكاگه با از بين رفتنش اوضاع 

اگه واقعا سپردنش به شيرین، ما رو از  همه این 

 ها رها كنه چی؟مخمصه

مبل پشت در باالخره با صدای گوشخراشی كنار ميره و 

در با صدای مهيبی بهش كوبيده ميشه. فلش از بين 

خوام افته. حاال فقط میهام وسط شعله میانگشت

زودتر بهم خودم رو به ملورین برسونم كه شيرین 

های بلند و ظریف یک دستش رو دور رسه و انگشتمی

 كنه.هام رو مهار میگردنم حلقه و با دست دیگه دست

با دم شير بازی كردی بچه احمق! دیگه توی  -

 خوابت ببينی ازت بگذرم!

 

های بزرگ و محتویات بارونی با جيبدیگه اون 

اش رزی از تورم و ترسناك تنش نيست. روی گونه
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بينم كه احتماال قراره رو به كبودی بره و زی میقرم

 نالم:اش خونریزی داره. با وحشت میزخم زیر چونه

 دیار... -

 

 نگاه مطمئنش آزارم ميده.

 ميری پيشش! -

 

تش رو با حس جای خالی بند فلش دور انگشتم، انگش

 روی گلوم فشار مياره.

مموری رو خودت بهم بده، دخترت رو خودم  -

 دارم...برمی
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وحشت بالیی كه سر دیار اومده و از دست دادن 

دخترم قدرتی بهم ميده كه هر چند ناشيانه، اما بتونم 

خودم رو از دست شيرین خالص كنم! با آرنجم به زخم 

سمت  كوبم، از درد نفسش حبس ميشه واش میچونه

دوم اما این آزادی فقط ام كه از گریه كبوده میبچه

ام رو هام لباس بچهم داره كه سر انگشتاونقدر دوو

گيره، به ام رو میلمس كنن. وقتی شيرین از پشت یقه

كنه و با شدت به دیوار كوبيده ميشم عقب پرتم می

دونم نگاه گيج رو به در و انتظار دیار بسپارم یا نمی

..هر چند فرقی نداره انتخابم كدوم باشه چون ملورینم.

م رو گرفته. خون توی شيرین مثل مرگ جلوی چشم

هاش نشسته و تيک عصبی پلک چشم راستش چشم

 رو درگير كرده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تر از تو نتونستن جلوی من وقتی ميگم گنده -

كنی یه گيری مجبورم میوایسن و جدی نمی

 چيزهایی رو بيارم جلوی چشمت...

 

ترین رم كشون كشون من رو ببره و تلخانتظار دا

ای ده، اما فقط با ضربهتصویر ممكن از دیار رو نشونم ب

كوبه و نگاهم تيره و تار سرم رو گوشه دیوار می

خورم و نهایت توانم فقط ميشه...روی زمين سر می

هام ميشه. نگاه راضيش ميگه كه خرج باز كردن پلک

ره اما مجبورم خواست. دهنم طعم بدی داهمين رو می

 تحملش كنم تا بپرسم:

 دیار چی شد؟ -

 

 گيره.ی صورتم میصفحه گوشيش رو جلو
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 هات رو به نوبت نشونت ميدم.گمشده -

 

 با مكث نگاهم روی صفحه گوشی متمركز ميشه....

كشه صخره، آسمونی به رنگ غروب، ماه كه سرك می

و دریایی كه از بس آرومه انگار مرده! و كسی كه 

حتی اگه صورتش رو نبينم...حتی اگه  شناسمشمی

 فقط یه هيبت سياه باشه!

 شنوم.رین رو از فيلم میصدای شي

های حميد! ازم خواستن بعنوان اعترافات و حرف -

خوام نهایی ازت یه ویدئو ضبط كنم. اما من نمی

خوام اطالعات این اعتراف و حرف آخر باشه! می

تا درست و كاربردی بهمون بدی و همكاری كنی 

حسن نيت و وفاداریت دوباره ثابت شه. اینجوری 

ها و ود همه ضرر و زیانبهت قول ميدم با وج
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تر از ها دوباره بتونی برگردی...حتی قویاختالف

 قبل با سمتی كه الیقته! باهام همكاری كن!

 

 بينمش!كنه و حاال درست میكمی حركت می

 مثل تصویر ماه تلخ تبعيدی"

 "راهه افتادهكه رو تاالب این بي

 

های پيراهن است، كت نداره، آستينموهاش آشفته 

های یاز و باالیی سفيدش رو تا آرنج تا زده و دكمه

اش و پيراهنش كه روی شلوارش افتاده و با باد یقه

 رقصه بوی آزادی داره...می

خوام دستم رو باال بيارم و تصویرش رو نوازش كنم می

 تونم! اما نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ميل مرگ داره!ز اشكن و قلبم هام پر اچشم

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 سه_و_چهل_و_چهارصد#

 

 هاش رو بشمارم.ذاره نفسصدای كالفه شيرین نمی

 وقت نداریم حميد! -

 

به جایی كه احتماال شيرین ایستاده، كنار دوربين نگاه 

تونم اون لبخند بندم فقط خودم میكنه و شرط میمی

 تشخيص بدم. هاش روسبک توی چشم

 فی هم نداریم.حر -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 مثل این ساكت دلگير آواره"

 "كه تن وا كرده رو دلتنگی جاده

 

 ایسته.شيرین از گوشه كادر وارد ميشه و روبروش می

این چند روز اندازه چند تا پروژه سنگين ازمون  -

ها ركن انرژی و زمان گرفتی! تو ميدونی جفت این

خرج  اصلی ماست، درست نيست برای یه خودی

 گفتم ما سر قول و قرارهامون هستيم.بشه! بهت 

 

اش از سنگينی ان و سينههاش خستهبينم شونهمی

كنه و ایسته، سينه سپر میمی قلبش درد داره؛ اما صاف

 بره.هاش رو توی جيب فرو میدست
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خوبه. اما من دیگه طرف قرارداد هيچی و هيچكس  -

 نيستم.

 

انگار ندازه ربين میشيرین كالفه نيم نگاهی سمت دو

ای جز ادامه دادن از روند مكالمه راضی نيست اما چاره

زنه و نفسش رو با حرص فوت نداره. به دریا زل می

 كنه.می

 چرا انقدر عوض شدی! با خودت چيكار كردی! -

 

 حميد اما نگاهش به آسمونه.

 زندگی كردم. -

 

 شيرین نااميدانه بهش نزدیک ميشه.
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همه سختی و سال، این  اینطور نباش. این همه -

 تالش و نبوغ حيفه!

 

 سرش رو به نشونه تایيد تكون ميده.

 واقعا عمر حيف بود! -

 

جوابش به مذاق شيرین خوش نيومده كه تيز نگاهش 

 كنه.می

هامون پشت ها بازی نكن! تو داری به هدفبا كلمه -

 كنی!می

 

كنه و هاش نگاه میحميد چند لحظه توی چشم

 پرسه:می
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دونی وقتی بچه دار ی كه نمیمادری هست تو چجور -

 ميشی، اون عشق هدف اول و آخره!

 

گردونه و مشخصه همچنان شيرین از حميد رو برمی

 است.اميدوار به مذاكره

تونه آزاد پس به اون فكر كن! به اینكه می -

 زندگی...

 

های گوشه خنده و دلم بين چينرمق میحميد بی

 مونه.چشمش جا می

 آزاد!!! -

 

 دامه ميده:ی و محكم اجد
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موضع و خط قرمز من هميشه مشخص بود!  -

ای كه با اون فلش دارید توی دراز مدت هيچ برنامه

ربطی به این وعده وعيدها نداره. بازی كردن با 

احساس و روانم، یا تالشت واسه شستشوی 

مغزی من فقط چرخيدن دور خودته! یادت رفته من 

خودم رو روی  ام؟! كاری كه عمری انجام دادمكی

 پياده ميكنی؟!

شيرین ما هنوز اسيریم! خيلی راهه تا آزادی، ما هنوز 

تونيم خودمون توی مسيرش هم نيستيم! چطور می

 چيزی كه خودمون نداریم رو به بقيه بدیم؟!

تر دیده بودم اما من آزادی و آرامشم رو خيلی قبل

نشناختمش، خيلی كوچيک بود منم نگاهم پی چيزهای 

ب و نفس راحتم رو بعد بيست سال با بود! خوابزرگ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای پيدا كردم كه تركش نورا همونجا، توی همون خونه

 كرده بودم.

 

گيره و كلتی شيرین عصبی و با كينه از حميد فاصله می

كشه رو سمت حميد كه از پشت كمرش بيرون می

 گيره.می

من این چند روز برات زمان نخریدم كه این  -

ترم كنی! به سرشكستهبدی و ها رو تحویلم حرف

ها بودی!من تو رو تر از اینچشمم خيلی ثابت قدم

ذاشتم شناختم وگرنه هيچوقت نمیاینجور نمی

 برگردی ایران.

 

كلت شيرین، هر چند لرزون، سر حميد رو نشونه گرفته 

 زنم.و من از وحشت دست و پا می
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 بسه...بسه... -

 

 ميده.بهم ن ام اجازه حركتاما دست شيرین روی شونه

 ما رو با قطره اشكی ميشه لرزوند و ویرون كرد"

 "ما رو با بوسه شعری ميشه ترانه بارون كرد

 

 اما برگشتم! -

وقت ادای این دو كلمه جوری با آرامش سر تكون ميده 

فهمم برگشته...نه فقط به ایران...نه فقط به كه می

اش، به خودش! جوری برگشته كه دیگه هيچوقت خونه

 نره!

كنن، شيرین ای بهم نگاه میيچ حرف دیگهبدون ه

ثابت و حميد سربلند و سبكبال...تنها عنصر متحرك 
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چكونه. جيغ این قاب انگشت شيرینه كه ماشه رو می

كوبم اما هيچی مانع كشم و به در و دیوار میمی

شينه ای كه مستقيم توی پيشونی حميد میگلوله

 نميشه. 

 مثل پروانه ای در مشت"

 "ميشه مارو كشتآسون  چه

 

كشه...مثل یه خوره...پرتاب نميشه...درد نمیتاب نمی

كنه و محو پر سبک سمت دریا از صخره سقوط می

 ميشه...انگار هيچوقت نبوده!

 مثل پروانه ای در مشت"

 "جه آسون ميشه مارو كشت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 چهار_و_چهل_و_چهارصد#

 

هام رو كنم...چشممی پرتاب كشم و گوشی روجيغ می

خوام اون قاب خالی رو ببينم...دستم رو بندم و نمیمی

هام فشار ميدم اما هنوز صدای اون گلوله رو روی گوش

شنوم. سيلی توی گوشم فرود مياد و دستی روی می

كنه. شيرین با جدیت دستور دهنم صدام رو خفه می

 ميده:

تو و  وقتی ميگم شوخی ندارم یعنی این! جون -

های منه! اما به ثمر دخترت االن توی دست

اش هاش، حتی از طرف بچهرسوندن حميد و هدف

و بخشيدن جون تو دین بيست سال همكاریمونه! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بينی؟ من هنوز یه چيزهایی یادمه! پس تو هم می

 یادت نره كی جلوت وایساده...

 

یادم بره این زن كيه؟ یادم نميره و این بهم قدرت 

لگد بندازمش و اولين چيزی كه به شت و ميده با م

دستم مياد یعنی موهاش رو توی مشتم بگيرم و زانوم 

 رو روی شكمش بذارم و توی صورتش جيغ بزنم.

اگه امشب زنده موندی چيزهایی كه یادته رو قاب  -

 كن بزن به دیوار!!! با دیار چيكار كردی كثافت!!!

 

بم ان قلچكه، ضربعرق از پيشونيم و خون از دماغم می

حس سكته ميده و نفس ندارم...مثل تعادل روانی! اما 

فهمم كه وقتی هنوز سالم و سر پاست اونقدر می

تونم از دستش فرار كنم! از روی كانتر استند چينی نمی
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دارم اما تزیينی، اولين چيزی كه به دستم مياد رو برمی

شنوم قبل از اینكه اون رو روی سرش فرود بيارم می

 ه.كه ميگ

 ت پيش حميد...رف -

 آواى درنا ) كانال اصلی زینب ایلخانى(:

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنج_و_چهل_و_چهارصد#

 

 دیار؟!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ام افتاد قول گرفتم رفتنش ای كه روی گونهمن از مژه

رو نبينم...قولم اینطور نشكسته كه چند تا پله باالتر، 

 دور از چشمم اینجور بره؟!

ميشه و شيشه سيگار توی هوا  ا خشکدستم روی هو

خوره. همين غفلت كافيه تا دوباره اسير شيرین تاب می

 بشم و تيزی چاقوش روی گلوم بشينه.

دیگه فقط اونقدر حق انتخاب داری كه بگی فلش  -

 كجاست و بميری یا نگی و بميری!

سوزه اگه بگی نفعش اینه وقتم برای پيدا كردنش نمی

 كنم.و آروم میبرم و زودتر اون بچه رو می

 

 

 تو این بيداد پهناور"
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 تو این شبراهه سرتاسر

 نه یک دست و نه یک آغوش

 "نه یک سنگ و نه یک سنگر

نشونه، هام میام اشک به چشمهای بچهصدای ضجه

زمان اون بين صدایی شبيه تركيدن یه شی ریز اما هم

از سمت گاز  و دیدن فلش كه شبيه یه توپ باد كرده و 

 است باعث ميشه ناخوداگاه لبخند بزنم.تهسوخ

كنه. اگه حتی قرار شيرین متعجب به لبخندم نگاهم می

 باشه بميرم دیدن این لحظه رو از دست نميدم!

 كنم.با چشم و ابرو به گاز اشاره می

 فلش اونجاست! -
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بدون برداشتن دستش سریع سمتی كه اشاره كردم 

رو وقتی  منظورم شدهكنه. اینكه متوجه نگاه می

فهمم كه دستش شل ميشه. آروم و مبهوت می

 گردونه.صورتش كه دیگه رنگی نداره رو برمی

 من...جونم رو پای اون اسناد گذاشتم... -

 

های سرخش مثل یه مرده متحرك بهم خيره با چشم

كنم شده و هر لحظه كه بيشتر حرفش رو باور می

رسم. ه میتر ميشه و كم كم به خندلبخندم عریض

ام رو بنده حتی درد تيغه چاقو روی گلوم هم خنده

هام زنم و اشک از چشمنمياره. دیوونه وار قهقهه می

 چكه.می

سوزوندمش!!! حاال بمير! همون شد كه حميد  -

 خواست...
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 پناهی نيست جز آواز"

 "رفيقی نيست جز دیوار

 كنه!چاقو روی گلوی منه، اما شيرین داره جون می

پيشونيم رو روی پيشونيم ش حميدم و توی آغو

 گذاشته...

 الهی چيشوم ببندی. -

 

اش رو كمی صورتم رو ازش فاصله ميدم تا بهتر چهره

 ببينم.

 یعنی چی؟ -

 

 كنه وقتی جواب ميده:لبخندش غم دنيا رو حمل می
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هام رو ميرم تو پيشم باشی تو چشمیعنی وقتی می -

 ببندی...

 

 طی ميشه.ام قاگریهپرت ميشم به زمان حال و خنده و 

من دفترشو اونجور كه خواست بستم!! همون شد  -

 كه خواست...من چشماشو بستم!!!!!

 

كشه، چاقو رو از گلوم شيرین از خشم فریاد می

داره و با همون دستی كه پشت گردنمه من رو برمی

ام به كمكم مياد تا توی كشونه. غریزهسمت گاز می

نه پس خواد چيكار كمیهمين چند ثانيه حدس بزنم 

اختيار یه دستم رو بره بیوقتی سرم رو سمت شعله می

ذارم تا نتونه ام رو كنارش میروی آتيش و دست دیگه

 تر ببره.صورتم رو پایين
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تونم چسبيدن سوختگی دستم نفسم رو بند مياره و می

زنم و آهن به پوستم رو حس كنم. از درد فریاد می

 ..ی شيرین ندارم..دیگه دركی از فریادها

رو به افولم، تنم توان مقاومت نداره و صورتم اونقدر به 

 كنم...هام رو حس میشعله نزدیكه كه پودر شدن مژه

فشار دست شيرین یكباره جوری از بين ميره كه انگار 

افتم. فقط یه توهم بوده...سبک ميشم و روی زمين می

اما سر شعله مشكی به دست متورم و قرمزم چسبيده 

بينم خوام تا باورم شه چيزی كه میمیاین درد رو 

خواب نيست و دیار باالی سر من و شيرین كه نقش 

رمق با چوبی توی دستش. زمينه ایستاده! زخمی و بی

لرزونه و این یعنی یا در ای كه سر تا پاش رو میرعشه

است، یا از یه حمله احتماال خفيف رد شرف یه حمله

 !است!ه هست زندهشده. اما هر چی ك
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 كجایی ای چراغ عشق"

 "منو از سایه ها وردار

كنه و پرم، سر شعله به گوشه كابينت گير میاز جا می

ام، درد و با كندن پوستم ازم جدا ميشه تا جيغ و گریه

 زمان ابراز كنن.شادیم رو هم

وقفه سر كنم و بیهام رو دور گردن دیار حلقه میدست

 بوسم.و صورتش رو می

 ...گفت مُردی...فكر كردم مُردی -

 

اش نگرانم گيرم و زخم كنار شقيقهصورتش رو می

 كنه.می

 دیار...دیار خوبی؟؟ -
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زنه. ای بهش مینگاهش به شيرینه و با پاش ضربه

كنه. دیار دستش رو لرزه و ناله میپلک شيرین می

كنه و عقب ای پرت میپيچه چوب رو گوشهدورم می

 كشه.می

گردنمون...بدو تا افقيه  افتهنم خونش میبيشتر بز -

 بریم.

 

 با ترس جواب ميدم:

 ها...اینا چاقو...پا ميشه...تفنگ داره...اون سرنگ -

 

دار شيرین رو از زمين سریع خم ميشه و چاقوی ضامن

 كنه.ها پرت میداره و انتهای آلونک پين مبلبرمی

 ندازه.اونارم فرستادم اونجا كه عرب نی می -
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 له!!!در قف -

 

 

 ذاره.روی جيبش می دستش رو

 كليد تو جيبم هس...پليس خبر كردم...ولی بدو! -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 شش_و_چهل_و_چهارصد#

 

از روی مبل واژگون شده رد ميشم و خودم رو به بچه 

رسونم اما به محض طفلكم كه از گریه كبود شده می
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سياهی ميره هام خم شدن و بغل كردنش جوری چشم

 افتم.ن میكه روی زمي

رسونه و تازه متوجه وضعيت دیار خودش رو بهمون می

و صورتم شده. با دلسوزی و نگرانی موهام رو از 

 زنه.صورتم كنار می

 چيكارت كرده!!!! -

 

سر دخترم روی قلبم و دست دیار روی صورتم و سقف 

آلونک باالی سرم! این حال...این قاب...همينجا 

 بميرم!تونم می

بوسه، روی صورتم هام رو میچشمدیار پيشونی و 

 كنه و سعی داره بلندم كنه.فوت می

 ریم تمومه!دردت به سرم االن می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 دوست دارم بدونه به حرفش گوش دادم.

 فلش رو سوزوندم... -

 

 بوسه.ام رو میشونه

نوكرتم! ببين به دم رسيد...یه دو قدم بریم زدیم  -

 بيرون!

 

شم اما با باز  كنم بلندكشم و سعی میعميقی مینفس 

بينم كه با همون چوب از كردن چشمم شيرین رو می

پشت سر بهمون نزدیک شده و حاال اون رو برای فرود 

 آوردن روی سر دیار باال برده....
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ای كه براش اون چوب، حال وحشی این زن، ضربه

 ه!ذارآماده شده و بيماری دیار چيزی ازش باقی نمی

 گ شفای درنام باشه!من درنای كاغذی نساختم كه مر

 دیار بهم زندگی نداد كه مرگش رو تماشا كنم!

جون و مجالی برای آگاه كردن دیار نيست پس فقط 

گيرم و ام توی آغوش میسرش رو با دست دیگه

 كنم...خودم رو روشون سپر می

چوب چند بار و از چند جهت روی سرم فرود مياد و 

داش هر خوره اما صتن و دست دیار هم میحتی به 

دونم چطور و تر ميشه تا اونجا كه نمیلحظه دور و گنگ

چرا همه جا توی سكوت فرو ميره...یا شاید من 

 شنوم چون اینجا شلوغه!نمی

دیدن هم فكر نكنم بينن...اگر میهام درست نمیچشم

كرد چيزی جز خال گردن دیار و مشاعرم یاری می
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ی آخرین موهای مواج و سياه دخترم رو بشناسم...یعن

 بينم...چيزهایی كه قبل غرق شدن می

 ای در مشتمثل پروانه"

 "چه آسون ميشه ما رو كشت

 

 یا حق

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هفت_و_چهل_و_چهارصد#

 

 

های داغ فرو های پام رو بيشتر بين ماسهانگشت

تكيه ميدم و سرم رو هام رو رو به عقب برم، دستمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بوسه آفتاب رو حس كنم. بوی دریا باال ميارم تا بيشتر 

خوره و دلم فقط صدای موجش رو كه زیر بينيم می

خواد. دیگه یاد گرفتم چطور صداها رو از هم جدا می

كنم، كدوم رو بشنوم و كدوم رو خاموش كنم. باد 

هایی كه بلند كرده قلقلک ميده و صورتم رو با ماسه

ميزبان هام فقط بره. حاال گوشاهای اضافه رو میصد

ها انگار یه مهمون هان...اما خود موجصدای موج

ناخونده دارن و باد هم حرمت نگه داشته كه اون رو با 

خودش نبرده...صدای ضعيف و دور یه زن توی گوشم 

 پيچه...می

 دللول یا الولد یابنی دللول"

 بخواب كودكم بخواب

 یابنی دللول دللول یا الولد

 "بخواب كودكم بخواب
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اش حتی از این فاصله هم دلم رو حزن صد

لرزونه...شاید اگه كسی سر بچرخونه بتونه پای می

اش نخلی، زنی رو ببينه كه مشغول سيس بافيه و بچه

 زنه.توی آغوشش سرمست از الالیی مادرش چرت می

 یوما عدوك عليل و ساكن الچول"

 "واره صحرا بشهالهی دشمنت ناتوان و آ

 

زن رو ببينه كه برای پسری كه یا چند متر دورتر یه پير

بيست سال پيش با قایق و تورش رفت و برنگشت، با 

 ته مونده نفسش به سوگ نشسته...

های كوچيک و پرحرارتش رو توی آب صدای قدم

 شينم.شنوم و صاف میمی
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 دخترم!!! قرار نبود بری توی آب! لباس نياوردیم! -

 

 نی! مامااااا!!ماما -

 

 

ندازه یعنی به ی گلوش میوقتی اینطور صداش رو تو

 نهایت شيطنت و سرخوشی رسيده!

كنم. خودش رو توی هام رو باز میخندم و دستمی

 خنده.ندازه و میبغلم می

كشم و با خنده صورتم رو به هاش دست میبه لباس

 صورتش فشار ميدم.
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وزه تو كه باز صدات عين بچه غول شد كه!  -

دربياد كم رفتی جلو صدای من خشكی! الكی یه

 هان؟!!!

 

 خنده و كوتاه جواب ميده:باز هم می

 اوهوم!!! -

 

كشه و نوكش به صورتم زبونش رو روی لب باالش می

كنه. هر بار كه این كار رو انجام ميده برخورد می

تونم شرارت توی نگاهش رو تصور كنم. توی بغلم می

 بوسمش.حكم و پياپی میفشارش ميدم و م

يهت اینه مامانت یه لقمه خب پس اینم تنبيهت! تنب -

چپت كنه!!! به به ملورین داریم با طعم نمک 

 دریایی!
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كنه. بوسه آخر رو قهقهه زنون ورجه وورجه می

 پرسم:زنم و میتر میمحكم

 آفتاب سوخته ميشی، كالهت كو؟ -

 

شاره فهمم به سمتی اتوی بغلم نيم خيز ميشه و می

 كنه.می

 دست دیانگ! -

 

ه دم اسبيش رو محكم زمان كه كش شل شدهم

 پرسم:كنم میمی

ما اونو گرفتيم روی سر شما باشه یا دست  -

دیانگ؟! االن كرمت رو تمدید كردم برو كالهت رو 
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بذار. بعدش هم خانم محترم! مگه دیار مثل 

قد شماست كه دیار سبحان و مبينا و رهام هم

 كنی؟صداش می

 

پوست جمع شده دستم از لمس ابریشم موهاش تازه 

 يشه.م

 دیانگ دوستم! -

 

پره كشم و ابروهام باال میانگشتم رو روی ساعتم می

از سرعت زمان. بعد همونجور كه دستم رو توی كيفم 

 كشم ميگم.فرو بردم و ضد آفتابش رو بيرون می

دونم دوستته! اما مگه اون روز نگفتی بله می -

 ! نيست؟بلنده...بزرگه
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 اوهووووم! -

 

بينم ش اما وقتی میخوام سمت خودم بچرخونممی

هاش رو مثل كاری كه خودش سمتم چرخيده و چتری

هميشه براش انجام ميدم از صورتش كنار زده و باال 

هاش از نگه داشته، باورم ميشه دخترم با تمام شيطنت

دوسال و چند ماه زندگيش حسابی استفاده كرده تا 

زنم و با مالیمت چيزها رو درك كنه. لبخند میخيلی 

 و روی صورتش ماساژ ميدم.كرم ر

زنه بخوابی چی ها واست پيانو میخب شما شب -

 بهش ميگی...
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اش رو باال ذاره حرفم تموم شه و انگشت اشارهنمی

 مياره و سریع جواب ميده:

 ميسی بَبيو! -

 

 بوسم.خندم و انگشتش رو میمی

عجول شيرین زبون! بله ميگی آخ جونم فدات  -

 بَبيو! كنیمرسی بَبيو! پس صداش می

 

مثل یه كشف مهم دوباره انگشتش رو توی هوا تكون 

 ميده.

 دیان گوف بابایی!!! -

 

 كشم.سرم رو به تایيد تكون ميدم و آه می
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آره جونم...دیانا ميگه بابایی، شبيه ببيوئه...هر  -

 كشه بگو.كدوم عشقت می

 

ی كه دیار و گروه نشستن بلند ميشه صدای ساز از سمت

 از جا بلند ميشه. قرارو ملورین هم بی

 نای نای رَص!!! -

 

گردونم و تعداد قوطی ضدآفتابش رو توی كيفم برمی

كنم. ملورین كه قصد رفتن های دیار رو چک میقرص

ها توی قوطی دوباره بهم كرده با شنيدن صدای قرص

م روی ساعتم نزدیک ميشه و دستش رو به تقليد از

 كشه.می

 دیانگ اورص بخوره! -
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 تذكر ميدم:

 عع باز گفتی!عع -

 

 كنه.حرفش رو تصحيح می

 ببيو اورص بخوره! -

 

هاش رو با انگشت اشاره و شستم فشار ميدم و لپ

 بوسم.نوك دماغ خوشفرمش رو می

امان!!! دخترم چه غمخوار و مهربونه! آره باید  -

 قرص بخوره صداش كن بياد.
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با ضرب پرجنب و جوشش كاری كرده كه باالخره گروه 

د و خجالتی هم شور بگيره و صداش رو مرجان تازه وار

كنم پره و سعی میآزاد كنه. ابروم از تحسين باال می

هام اش بپرسم و بفهمم گوشیادم بمونه از دیار درباره

دليل به این صدای رسا اميدوار نيستن. با این وجود بی

ون آواز و صدای مبتدی ضميرم هنوز پی ا

 م.گرده...گوشيم رو از كيفم در ميارمی

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 هشت_و_چهل_و_چهارصد#

 

شک محو ساز و آواز یادش رفته چه ملورین بی

ماموریتی بهش دادم پس باید برای دیار پيغام بفرستم 
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تا بعد تموم شدن این قسمت بياد. بالفاصله بعد از 

 گيره.ایلی تماس میارسال پيام ش

 نورا از دست تو! كجایی جواب نميدی! -

 

 رم رو با شرمندگی تكون ميدم.س

سالم! من هنوز آبم با این سيستم جدید گوشی  -

توی یه جوی نميره. دیگه از فردا همون گوشی 

 ندازم.قبلی رو راه می

 

اون هم مگه كم باگ داشت؟ این رو دو روز وقت  -

 تت مياد.بذار باهاش كار كن، سریع دس
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 كشم.پوف می

 باید بسازم تا اینجا وقت اینجور چيزها ندارم فعال -

 برگردم تهران سر فرصت...

 

 های كلينيک ادامه داره؟هنوز كاغذبازی -

 

 

اون كه اصال قرار نيست تموم شه. ولی موضوع  -

هان. فكر كنم امروز دیگه دیار انتخاب االن بچه

 ها رو معرفی كنه.كنه كدوم

 

 چطورن؟ -
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 سرم رو با ابهام تكون ميدم.

فهمم خيلی اما میتونم بدم من كه نظر فنی نمی -

 كنن.مشتاقن و تالش می

 

آخه خيلی طول كشيد، فكر كردم شاید اونطور كه  -

دیار انتظار داشت خوب نبودن هی ميخواد بهشون 

 فرصت بده.

 

 

نه برعكس، بهتر از چيزی بودن كه انتظار داشت.  -

 نتخاب براش سخت شده.واسه همين ا

 حاال چی شد زنگ زدی؟ چيزی شده؟
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 ندازه.رو روی مبل یا صندلی می فهمم خودشمی

كم زنگ هاش دیگه! گفتم یهنه...زندگيه و درگيری -

بزنم به تو، صدای دریا بشنوم بهت غبطه بخورم 

 دیگه جای خرص و جوش خوردن واسم نمونه.

 

 خندم.می

 هاش بگو!یخب!! از همون زندگی و درگير -

 

 كنه.نفسش رو فوت می

اشتباه ميگم  نورا تو گوش كن بهم شاید من دارم -

اصال! هوم؟! ولی بهم بگو این آموزشگاه همون 

آموزشگاه دو سه سال پيشه؟ كلی رشته اضافه 
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هامون سال به سال بيشتر نامینكردیم؟ ثبت

 نميشه؟

 

 نيازی به فكر كردن نيست.

جور ناشكر ميگی! بگو آره درست ميگی اما یه  -

 ماشاال!

 

. قبل اومدنمون موهاش رو موهاش رو مشكی كرد

نتونستم تصورش كنم پس وقتی صداش اینجور 

است برام همون دختر مو بلوطيه كه توی اوج كالفه

بهم ریختگی و عصبی بودن هم كافيه طبق عادت 

 هاش رو توی موهاش فرو ببره تا لوند باشه!انگشت

ماشاال!!! اما ميگم این ساختمون نه ناشكر نيستم  -

داره دیگه ظرفيت این جمعيت و رفت و آمد رو ن
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تر! اما سيامک انگار اصال باید بریم یه جای معقول

 زبونم رو متوجه نميشه!

 

كنن اون ساختمون و خاطراتش جوری از قلبم عبور می

كه به سختی بغضم رو قورت ميدم تا عادی صحبت 

 كنم.

...اون آموزشگاه رو خيليا به دونیخب شایلی...می -

شناسن...اون منطقه دسترسيش خيلی آدرسش می

 خوبه...اصال حيفه.

 

نه متوجه منظورم نشدی اجازه بده كامل بگم.  -

حرفم این نيست كال اینجا رو بفروشيم یا از دست 

های بدیم. اینجا اصال باشه دفتر مركزی و كالس

موسيقی های یه بخش مشخص...مثال فقط كالس
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اینجا باشه. یا فقط پالتو و تماشاخونه...اما 

 پيدا كنيم. زمان یه جای دیگه رو همهم

 

 

 زنم.كشم و لبخند مینفس راحتی می

 آهان...اینجوری خوبه درست ميگی. -

 

خوره خنده وقتی اینجور از دست سيامک حرص می

 تنها كاریه كه قادر به انجام دادنشم.

دونم درست م هم میمعلومه كه درست ميگم! خود -

ات بگو! از اون ميگم اما بيا این رو به پسر عمه

رسه به نوه! ترك دا از هر چی میطرف عمه جدی

افته! یا بينه یاد ترك شكم بعد حاملگی میدیوار می

اون روز رگ مادرشوهر بازیش گل كرده اومده به 
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رسی كچل شده، من تيكه بندازه كه به پسرم نمی

ومده سيامک یه نوزاد كچل یهو وسطش یادش ا

اش هم حتما مثل خودش اما خواستنی بوده، بچه

ته اگه به زنش نره! آخه بگو زن!!! من ميشه، الب

مگه از ایل و تبار تو نيستم؟ چرا گل به خودی 

 زنی!می

 

 كنه.از خنده تمام صورتم درد می

بازم بنده خدا دیر انگار باورش شده سيامک جدی  -

تونه سفارش نوه داشته جدی زن گرفته و می

 باشه.

 

تونه سفارش نوه بده! بنده هر سه ماه نخير!!! نمی -

سر جفت و جور كردن برنامه این همه آدم و 
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كنم. كالس توی یه وجب جا، زایمان رو تجربه می

غير اون باید به یه بچه پنجاه ساله یاد بدم از 

اش درست استفاده كنه! مثال حواس پنجگانه

كنه ببينه این آموزشگاه شده مثل  هاش رو بازچشم

 ها!كلون مورچه

 

 

 

 ب ميدم:تر شده و جواام آرومخنده

باشه! حاال تازه ترم شروع شده. جابجایی هم اگه  -

باشه وقتش االن نيست. بذار ما هم برگردیم، یه 

كنيم بله رو جور همه با هم سيامک رو راضی می

ا گيریم. تا اون موقع تو بگرد دنبال جازش می
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شرایط رو بسنج كه تا سيامک اوكی داد و تنور داغ 

 اصال راضيه؟! بود بچسبونيم. راستی غالمرضا

 

اون بنده خدا كه حرفی نداره. اصال هر كس این  -

وضع رو ببينه متوجه ميشه حق با منه! فلسفه 

 ای از ابهامه!مقاومت سيامک خان ولی در هاله

 

 

روزی چند خب پس خداروشكر دیگه حرص نخور.  -

ساعت سعيد رو بذار حواسش به آموزشگاه باشه 

 خودت برو دنبال همين كه گفتم بهت.

 

تو سعيد رو اگه دیدی سالم من رو هم بهش  -

 برسون!
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 با تاسف و خنده سرم رو تكون ميدم.

 باز كجا سرش گرمه؟ -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 نه_و_چهل_و_چهارصد#

 

كنه! این العرض می كجا؟! بگو كجاها!!! رسما طی -

هماهنگی و رفت و آمد برای نعيما با جامعه جدیدی 

 رده...از دخترها آشناش ك
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 كوبم.شاكی از خودم روی پام می

خوام چرا من انقد حواس پرت شدم!! دو روزه می -

به نعيما زنگ بزنم هی یادم ميره! ازش خبر داری؟ 

 خوبه؟

 

 صداش پر از رضایته.

تمرینه! چند تا بليت جایگاه آره بابا حسابی مشغول  -

ویژه داشتيم دیروز فهميدم سعيدخان رفته تقدیم 

اده. یعنی یه جوری این پسر توی به بادشون د

ها حال خودش نيست كه عقلش قد نداده اون بليت

چسبيدن بهم! بهش  همه واسه یه سانسن و همه

خوای عروسک سر طاقچه بچينی؟! ميگم مگه می

 ن كنی؟چجوری قراره مدیریتشو
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 ذارم.دستم رو با بهت روی دهنم می

 خواد چيكار كنه؟كنی! حاال میشوخی می -

 

ای نداره. فوقش اون شب ش هم هنوز برنامهخود -

یه آمبوالنس آماده باش بياریم و حراست سالن 

ها هم یه جور كم كارشون سخت بشه. بليتیه

 فروش رفته فكر كنم ماها باید لبه دیوار بشينيم!

 

 

 رقصه.دلم از ذوق هم ریتم آهنگ گروه می

 قربونش بشم! داداش خودمه! تمدید نكرده؟ -
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ی اصرار كردن اما گفته برنامه تورش اتفاقا خيل -

اش با سنگينه. سر همين شد دیگه...مدیربرنامه

اونطرف بسته بود كه هرجوره نعيما رو بياره واسه 

تمدید و خودش هم این وسط بخوره. نعيما هم 

گرفت انداختش بيرون...سعيد تا یه آدم  مچش رو

جدید پيدا كنن قرار شده باهاش باشه. البته حاال 

ق نگذریم سعيد خوب كار رو جمع كرده شاید از ح

 كال با هم بمونن. 

 

 

جوم. نعيما هرچقدر هم با استرس گوشه ناخنم رو می

 بزرگ بشه، برادر كوچولوی منه.
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ال خيلی هایی پيدا ميشن! حاطفلک!!! عجب آدم -

درگير شد با این یارو كه اخراجش كرد؟ نكنه بزنن 

 براش! توی اون تور اذیت نشه!

 

 يال راحت جواب ميده:با خ

نه!! یارو اصال عددی نبود! اگه هم بود باز نعيما  -

اونقد كارش درسته و خودشو ثابت كرده كه بدونن 

بيخود سر و صدا ازش بلند نميشه. تور هم كه نه 

نهاست. راستی، این دفعه جز بار اولشه نه ت

مامانت نيال هم ميره. اینجور كه به نظر مياد ميره 

 .كه دیگه بمونه

 

بعد از اون دوران و اتفاقات، خيلی چيزها مبهم باقی 

موند مخصوصا فعل انفعاالت مغز نيال وقتی برای حفظ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رابطه و ازدواجش تا لحظه آخر هم دست از حماقت 

هميشه روشن شد، مثل نكشيد، و خيلی چيزها برای 

اینكه نيال تا ابد برای من همراه با حس ناامنی و ترسيه 

باید توی دورترین نقطه زندگيم  كه نصيبم كرد پس

 بمونه.

داره و وقتی برای گرفتنش به باد شالم رو از سرم برمی

چرخم قطع شدن صدای گروه بهم ميگه دیار عقب می

كنم و دستم قراره سمتم بياد. از شایلی خداحافظی می

تونم شالم رو پيدا كنم. دیار كشم اما نمیرو بيشتر می

اره آسمون باشه یا زمين، بهم نزدیک ميشه. فرقی ند

های درنا رو روی ماسه یا سنگ...من صدای بال

ذاره و كنارم احتماال شناسم! شال رو روی دستم میمی

 شينه.روی پا می

 ارش!اینجا خلوته كسی هم گير نميده. گرمه نذ -
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 زنم.موهام رو از صورتم كنار می

این دختره شوخی شوخی با كش مو بازی كرد  -

ها رو د! دیگه چيزی ندارم اینجدی جدی گم ش

 كنم دیگه.ببندم با شال جمعشون می

 

 با مكث جواب ميده:

 حق داری! -

 

ای كه توی صداش حس كردم دستم مشكوك به خنده

اش رفتگی گونهكشم و به فرو رو روی صورتش می

رسم. سيلی آرومی روی همون وقت خندیدن می

 زنم.قسمت می
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 بگو ما هم بخندیم آقا! -

 

 خنده.بدون خودداری میحاال 

هات خيلی سمه! تركيب شرجی و باد روی زلف -

 شبيه شيری در باد شدی...

 

زنم و با خنده و حرص ساختگی چند تا ضربه بهش می

د رسيد ازش رو هاش به آخرین حوقتی صدای قهقهه

 گردونم و مشغول سر كردن شالم ميشم.برمی

همون پس شال نذارم هر از گاهی یه نگاه كنی  -

 روحت شاد شه!
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شينه و شال رو عليرغم ممانعت تصنعيم پشت سرم می

 گيره.از دستم می

حاال وایسا ببينم یه گيسی گرهی چيزی از موهات  -

 در مياد...

 

 ندارم!نكن...ميگم اصال كش و گيره  -

 

 

دستش رو توی كيفم فرو ميبره و چند لحظه بعد جعبه 

 كوچيكی رو كنار گوشم تكون ميده.

 چيه پس! این محموله -
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های ملورینن! ببينه خون به پا ها كش و سنجاقاون -

 كنه! اصال كجاست؟می

 

 

موهام رو ببدون عجله و با دقت از دور صورت و گردنم 

 زمان جواب ميده.كنه و همجمع می

اش رو گم كرده ریزیم دور؟ زده كش ننهمگه می -

 الاقل چند ساعت شراكت تمرین كنه.

 

 ميدن به موهام!آخه ریزن اصال جواب ن -

 

 

 هاش برای مرتب كردن الی موهام راه ميرن.انگشت
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 پرسم جواب بدن!یه جور سوال می -

 

 چرخونم.سرم رو كمی می

 ام كو حاال؟بچه -

 

 ندازه كه با مكث جواب ميده:میحتما نگاهی به اطراف 

روا نيست به كسی كه یه جماعت رو روی انگشت  -

درام در هنگرقصونه بگی بچه...ایناها داره پمی

 دختره رو درمياره!

 

 هام رو سنگين كرده.هاش الی موهام چشمدست

 مرجان؟ اتفاقا صداش رو شنيدم باالخره خوند! -
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 خب؟ ردیفه؟ -

 

 

 ندازم.شونه باال می

 وش من خوب بود اما خب تو باید بگی.به گ -

 

زمان باعث شده هم دستش كند شه هم تمركز هم

 حرف زدنش.

 اش دیگه...تها فقط حنجرهاش ردیفه! منحنجره -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 پنجاه_و_چهارصد#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 پرسم:كنجكاو و متعجب می

 یعنی چی؟ چيزی ازش دیدی؟! -

 

 كنه.سرم رو صاف می

آقا! ميگم واس تهران اومدن و با وول نزن! نه  -

ها زوده...دردسر گروه كار كردن و این برنامه

 ميشه.

 

صال منظورت برادرشه؟ اون كه ا -

تره...فهميدم واسه خواهرش بزرگتری كوچيک

كنه. اما اون رو بذار پای پر كردن التی جلوی می

 بقيه و جو.
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حاليمه چی ميگی. منتها یهو بریم بهش بگيم اگه  -

بقيه التی واس ما شوكوالتی؟ نشد كه! اصال واسه 

داداشه هيچی! ننه بزرگ و آق بزرگشون یهو یوخ 

 ميارن.

 

اصال دارن توی خونه پدر و ها كه این بچه -

كنن كنن، كار میمادرشون دوتایی تنها زندگی می

خرج خودشون رو ميدن. یعنی چون ماه به ماه 

آقابزرگشون از سهم باباشون یه قرون دو زار 

 تونن مدعی باشن؟!ذاره كف دستشون میمی
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 كشه.آروم گوشم رو می

جی پی اس شما مشكل داره؟ یهو شبكه عوض  -

ها همين از ناف اروپا منطق مياریا! بابا اینكنی می

كه گذاشتن این دو تا واس خودشون كار كنن سر 

خونه زندگی خودشون باشن كم فكرشون چلچراغ 

ت نيست، وقت نيس واس همچين جایی! كار سخ

 بره!  می

دو تا پاشون به تهرون نرسيده شكمشون رو  اصال این

نشستن یا ته كنن! با توی توليدی پشت چرخ پاره می

انبار لباس بسته زدن كه كسی فرق گرك و گوسفند رو 

 فهمه!نمی

 

 پرسم:متفكر می

 یعنی ميگی باید جایی كار كنن كه آدم بره بياد؟ -
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ه هم واس خودشون خوبه. آره دیگه...اینجور بش -

برادره بی درد و خونریزی تفهميم ميشه خواهرش 

ترهاشون یه آدم جداست و واس خودشه، بزرگ

كنن كه اینا بيان تهرون، هم م كم كم شل میه

اصال عيارشون یخده مياد دست ما ببينيم چند مرده 

 ها طرفيم.حالجن، با كی

 

 

 زنه.فكری توی سرم جرقه می

همين كلينيک مددكاری چطوره؟  خب بفرستيمشون -

 كنه؟دكتر شافع قبول می

 

 ای متوقف ميشه.دستش لحظه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نه نمياره...منتها چرا اونجا؟ -

 

چرا اونجا نه؟! تازه تاسيسه هنوز كلی جای خالی  -

دارن و نيرو ميخوان. جای مطمئن و سالميه! 

 آمارشون رو داریم. خودمون هم كه مستقيم

 

 

 بيراه نميگی. -

 

 پرسم:كنم و میمزه مزه میحرفم رو 

خواد اینجا بمونه؟ توی این جدا دكتر شافع می -

 شهر؟
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 متوجه منظورم نشده.

ندازه دیگه! كجا اش رو راه میفاخونهاینجا داره ش -

 بره؟

 

 معذب جواب ميدم:

پرسم چرا دونم كلينيكش اینجاست...كال میمی -

 اینجا؟ چطور دل داره اینجا بمونه؟! اذیت ميشه!

 

 خوره.دستش از موهام سر می

اس دیگه! اگه قرار بود پی آینه دق باشه افسانه -

تالفيه!  نداخت دور. منتها پیقبل همه باید منو می

گيرم! تون رو میگفت داداش منو گرفتيد؟ نوه
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گيد این بچه خل وضعه چشم دیدنشو ندارید؟ می

 سازم چشمتون دراد!یه چی ازش می

 

 كنه.ح میبا تواضع و زیر لب اصال

حاال آش دهن سوزی نشدم...اما دهن پر كن  -

 هستم...نيستم؟؟

 

بره و همونجور كه پشتمه صورتش لحنش دلم رو می

ذاره و ام میاش رو روی شونهكنم. چونهو نوازش میر

 ادامه ميده.

این شفاخونه هم حكایتش همينه...گفته همينجا  -

ل هر ذارم دداغ گذاشتيد رو دلم، از همينجا داغ می

 كی كه به اسم غيرت و ناموس غلط اضافه بكنه.
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 متاسف سرم رو به سرش تكيه ميدم.

قتی بزنن و وقتی از بيخ و بن قانون بلنگه، و -

بكشن، چند ماه بعد هم سر و مر و گنده بيان 

بيرون...چه فایده؟ حاال مثل كيس شما شرایط 

خاص بود وكيل هم قَدَر بود ناك اوتشون كردید. 

 اینجور نيستن.همه كه 

 

 كشه.دیار هم آه می

گفتم بهش...گفت چهار تا قفسه باس تميز كنی  -

قت رسه. نميگی حاال هر ودستت به آخری نمی

ها هم دست دستم به باالیی رسيد به پایينی

رسه رو كشم. اون سه تای پایين كه دستت میمی

 سوزونی!به آتيش آخری توی كثافت نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

عربده ناموس و غيرت  كنناونا كه صدا كلفت می

كنن از ریزن و خون توی شيشه میزنن، خون میمی

اول همين نبودن كه! سر تا تهشون یه وجب بوده 

و یه كاغذ سفيد! یه ننه قمری توی اون چار عينه

دیواری بوده كود بریزه پای اینا قد بكشن دیگه! نبوده؟ 

ذارن كاری جز بچه بزرگ خوان، نمیحاال یه سری نمی

كنيم یاد كنن؟ راه نداره؟ حله! پس یه كار می كردن

بگيرن درست بزرگ كنن! درست بزرگ شن، خون از 

نيفته به اون طبقه  دماغ كسی نياد كه سركار كسی

 باالی هزارسال خاك خورده و دست نخورده. ملتفتی؟

 

 سرم رو به نشونه تایيد تكون ميدم.

 آره. اما كار یه روز و یه سال و آسونی نيست. -
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 ین بار خودم جواب خودم رو ميدم:ا

 االن دیگه جز مرگ چی سریع و آسونه! -

 اما...یه وقت خانواده باباترابت اینا اذیتش نكنن!

 

 بوسه.ام رو میشقيقه

ها. دویما همونا كه موندن اوال چی مونده دیگه اون -

هم بقول خودت ناك اوت شدن! ثالثا هر چی باشه 

. از برون و بشه افسانه از پس خودش برمياد

 ساكته از درون جنگيه!

 

 پرسم:خندم و میمی

 بينی دیگه؟دیار ملورین رو می -
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ه حسام رو آره بابا! صدای نكره تار این پسر -

زنه یا سازه شنوی؟! پولكيه دیگه یه جور مینمی

 بتركه یا صاحب ساز سكته كنه.

 

 

 خندم.می

گيرید با سازهاتون ام اینجور نگو! شور میبه بچه -

بينيد به نخودچه زنيد نمیت آكروباتيک میحرك

 گيره.بينه بعدا به سبک خودش شور میداره می

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#

 یک_و_پنجاه_و_چهارصد#
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زنم نگاهش سمت از جهت صورتش حدس می

 ملورینه. با محبت و زیر لب ميگه:

 شور و شيرین و ترشيش رو یه جا قربون! -

 

 كشم.میدستم رو روی چشمش 

دیگه بسه دیار این چند روز خيلی سخت گرفتی به  -

 خودت همش توی شلوغی هستی.

 

روی سرم اش رو من رو به خودش تكيه ميده و چونه

 ذاره.می

 سخت نگيرم آسون نميشه. -
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 این دو سال چيزی آسون شد؟ -

 

 

 خنده.می

الاقل ملت باور كردن از آسمون نازل نشدم. فقط  -

كنسرت منسرت رفته روی این ممد قفلی زده روی 

گذره دیگه، اش كجدار مریز داره میمخم. بقيه

 گذره؟نمی

 

 كنسرت تز جدیدشه؟! االن دیگه مثل قبل نيست -

واسه قایم كردن اسم و رسمت مجبور باشی یه جا 

بمونی یا كاری كه دوست نداری كنی. انگار باید 

یادشون بيارم با كی طرف حسابن! خودشون رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها رو ن فبها، غير از این شد اونجمع و جور كرد

 بخير ما رو به سالمت!

 

 

كنه و محكم سرم رو هاش رو تنگ میحلقه دست

 بوسه.می

 كنيا دخی!!میگرد و خاك  -

 

بينن. اینطور نكنيم انگار هر روز یه خواب تازه می -

 كی حرف كنسرت رو زده كه من نفهميدم!

 

 

 با خنده جواب ميده:
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 از جونش ترسيده. -

 

 برگردیم تهران هم این كار واجبه هم دكتر رفتنت...-

 

 كنه.نچی ميگه و اعتراض می

 داروهام نصف هم نشدن! برم چيكار! -

 

 چرخم.كنم و سمتش میآغوشش جدا میخودم رو از 

هات داره داروهات نصف نشدن اما فاصله حمله -

نصف ميشه...نگو خفيفه و كوتاهه...با بچه طرف 

های كوتاه تو منو مثل ین حملهنيستی! هر كدوم از ا

 لرزونن دیار!زلزله ده ریشتری می
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 كشه.دستش رو روی سرم می

 گيری!نور! قبوله خانم! چرا گر می -

 

ها ها از خشاب و قوطیكالفه مشغول جدا كردن قرص

 گيره.ميشم و بغض گلوم رو می

كنيم! بابا آخه هر بار ما داریم سر همين بحث می -

سال یه روند توی تنهایی خودت حداقلش بيست 

بودی! یهو همه چی عوض شد اونم اونجور پر 

داستان! از دست مردم و خبرنگار در رفتی افتادی 

ازی، از اونجا جستی اسير دادگاه و توی گنگستر ب

 زنه!پاسگاه شدی. آدم معمولی هم باشه قاط می

من دلم خوش بود ما اول و آخر هر چی كه بينمونه 

 رفيقيم...
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 بره.كنه و حرفم رو میبغلم می

خب خب!! جاده خاكی نزن! این رقم آخری چی  -

 بود؟ مگه غير اینه؟

 

 پر از غصه جواب ميدم:

لت رو ازم قایم كنی آره! غير اینه! وقتی خودت و حا -

خوای خودت رو سرپا فهمم تو به زور میمن می

نشون بدی كه آب توی دل ما تكون نخوره. ولی 

هات رو هم دارم. كورم نفس حواست نيست آمار

 اما...

 

 ذاره.دستش رو روی دهنم می
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بسه! حق ميگی من بد كردم اما به موت قسم فقط  -

 ياد.نخواستم خم به ابروت ب

 

هام رو ازم هایی كه چشمپشت سرم...روی جای ضربه

هایی كه هنوز پای خاطره درد و بوسه. زخمگرفت می

بار اول روی وحشت لحظه سرباز كردنشون مثل 

 گلومه...

هام آزاد شن. و مشتم ندازم تا اشکسرم رو پایين می

 رو باال ميارم.

! هات رو االن نخوری كال یادمون ميرهبيا...قرص -

 آب توی كيفه بردار.

 

ام هنوز جوری زبر و چروكه كه باز پوست دست سوخته

شدن مشتم از خشكی كمی سخت ميشه.سرش رو 
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ها با بعد از برداشتن قرصكنه و سمت دستم خم می

 بوسه.هاش، طوالنی و عميق كف دستم رو میلب

كشم و صورتش رو با خجالت دستم رو عقب می

 كنم.نوازش می

 عده درد نشی.آب بخور م -

 

كشه و بعد سمتی كه گروه بطری آب رو سر می

 ایستاده با صدای بلند ميگه:

 امير! برسام! جمع كنيد واس امروز بسه. -

 

شنوم كه بهمون نزدیک ی ملورین رو میصدای شاك

 ميشه.

 مامایی!!! بَبيو!!! اَفتن!!! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زینب ایلخانی                                                                           وای درنا آ

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 كشم.كنم و زیر گردنش رو با لذت بو میبغلش می

نخود هر كه رود خانه خود! شما هم بله دیگه نخود  -

 امروز كم بازی نكردیا...

 

 فهمم به دیار نزدیک شده.گيره و میازم فاصله می

 يدم!بَبيو ساز نای زد، من رص -

 

تونم تصورش كنم كه چطور داره دوباره ادای می

 رقصش رو در مياره.

دست بَبيو درد نكنه ساز نای نای زد كه دختر  -

 خوشگلم برقصه!!!
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هام فخر چيزی ام كه بلند ميشه گوشبچه ی خندهصدا

 فروشن.های تاریكم میشنون رو به چشمكه می

اومده و یه آهنگ دیار از خنده و ذوق ملورین به شوق 

خونه. كوچه بازاری قدیمی رو با بشكن براش می

شينه و اونقدر به رقصيدن ادامه دخترم توی بغلم می

وردی طوالنی بهش ميده تا كم كم خستگی یه ساحل ن

غلبه كنه. خطاب به دیار كه خداحافظيش با بچه ها 

 تموم شده ميگم:

االن باید تخت بخوابی سر و صداها از مغزت  -

 يه شن.تخل

 

 از صداش مشخصه به خودش كش و قوس ميده.

 كی حال داره برسه تا هتل! -
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كنم تا یكی از پاهام ملورین رو توی بغلم جا به جا می

 كنم.رو سمت دیار دراز می آزاد شه و دستم

كنه و سرش رو روی با كمال ميل دعوتم رو قبول می

 ذاره.پام می

 كشم.یبا لبخند دستم رو بين موهای كوتاهش م

جا یه عجله كه نداریم. هنوز وقت هست. همين  -

 نفس بگير بهتر ميشی.

 

 كنه.دستش رو باال مياره و صورتم رو نوازش می

 گيریم....شفا میگيریموقت هست...نفس می -

 

 درنا _آوای#

 ایلخانی _زینب#
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 آخر _پارت#

 

هام ميره اختيار با لبخند غمگينی دستم سمت چشمبی

بوسه كنه. دستم رو میهش رو سد میكه با گرفتنش را

 ذاره.و روی قلبم می

 اونجا نه...تو از دلت نوری! -

 

های ویولنش دستش رو آروم فشار ميدم و جای سيم

كنم. گوشه دامن هاش رو تماشا میرو سرانگشت

گيره و ملورین رو دور انگشت دست آزادش به بازی می

ته اش نشسهامون كه روی قفسه سينهباالخره دست

 رسن.به یه حركت یكنواخت می

بره و اون زن هنوز باد دوباره صداها رو با خودش می

 كنه...زمزمه می
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 یوما نم نومات العوافی"

 "سالمت بخواب جان مادر بخواب، به

 

 زنم.كف دستم رو آروم چند بار روی قلب دیار می

 یوما نوم الغزیل بالحراتی"

 "گذرگاه بخوابیجان مادر، مثل بچه آهویی در 

 

بوسم و برای اولين بار متوجه یه پيشونی ملورین رو می

تاب ریز و نامحسوس روی پيشونيش ميشم كه قبال 

، هر نشونه روی پيشونی حميد دیده بودم. هر بار

كنم انگار بهم ميگه از وجود جدیدی كه ازش پيدا می

 دخترم قراره پدرش هم جوونه بزنه!

 الهنيهیوما نام نومه "
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 عزیز مادر خواب شيرین ببينی، بخواب

 

 نوم الغزیل بالثنيه

 مثل خواب بچه آهویی در سایه دیوار خانه

 

 یوما انا من اقول یوما

 ان مادر...كنم ججان مادر، وقتی صدات می

 

 قلبی یموت واهلل یوما

 ميردقلبم هزاران بار می

 

 اه یا ولی یا ولی یا ولی
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 ادالالیيت ميكنم خوابت نمي

 "كنم یادت نميادبزرگت می

 

 هام درنا رو شناختم...من با گوش

 با درنا، دنيای كوچيكم رو ساختم...

 گيرم...از دنيام، درد رو یاد می

 ..ام.درد یادم مياره زنده

گيره اما خبر نداره من هام میزندگی، نور رو از چشم

خودم نورم و دلم روشنه وقتی قلب دیار زیر دستم 

كشه و حميد جلوم كوبه، دخترم توی بغلم نفس میمی

 صدا...حتی اگه نبينمش!زنه، حتی بیموج می

 پایان
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