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 دانلود مرجع دانلود رماننگاه 
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 :مقدمه

 را تمامش مینویسمو که است بار چندمین این...نیست من ذائقه شبیه چیزی روزها این

 خــــــــط
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 مـــــــــیـکشـم

. 

. 

 دست خیــــــــس رقص این برای مدام ــهایم ــ بغضـــ و لغزند می یم اشکهــــــا

 ...میکوبند

 !!بزنند؟؟ زار یا بگیرند جشن چشمهایم را تلخ بزم این

. 

. 

. 

 نددان نمی که من دستـــــــان بروند،مثل طرف کدام که اند مانده گیج باد میان دامنم چینهای

 ...را چمــــــدانت ی دستــــه یا بگیرند را تـــــــو دستان

. 

. 

. 

 ....میکنم خاطره هم را نبودنت حتی میبینی...کنار ام گذاشته امو کرده تا را نبودنت روزهایی

. 

. 

 ریختـن برای ای ه واژ ـچ ــ هیـ ام،دیـــــــگر تکانده را خیالم های شاخه تـــمام

 ...!ندارم

  نیستم بلد خوب خیلی خالصه
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 بعدش که گیریم می تصمیمایی یه چیزی هر یا غرور روی از آدما ما وقتایی یه بگم حد همین در

 !نداره سودی پشیمونی

 در روز آخرین که ای قهوه آن از نشیند می لبهایم رو که خیزند،پوزخندی برمی همه ورودش با

 می نبیرو اش صورتی و پهن لبهای بین از که بفرماییدی!تراست تلخ خیلی خوردیم رِدمون کافه

 !شود می بیان آهسته هرچند است، سخت زند

 به میشوم وخیره ام صندلی چوبیِ پشتی به میدهم تکیه

 روی شود می قفل نگاهم.میرود جایگاهش سمت به که غرورش با و مقتدرانه اما آرام قدمهای

 ...کفشهایش

 ی ،پوشه میگیرد قرار میزش پشت.. دهم تشخیص را مارکشان میتوانم هم همینجا از... مات چرم

 ویر اسامی به نگاه یک سرسری.  کشد می بیرون کاغذی و میکند باز را پالستیکی رنگ قرمز

 . میکند بدنش گاه تکیه را دستانش و میندازد برگه

 ! میدهد صدا جیـــــر اش مردانه و پُر هیکل سنگینیِ  زیر بیچاره میزِ و میشود خم

 همین روی هم خودش پیش سال پنج اینکه از میگوید خودش از. میکند شروع را معارفه مراسم

 . رسیده اینجا به تخته و کالس همین از و خوانده درس صندلیها

 جا همه از و چیز همه از...کرده حمایتش پدرانه که میداند زاد استادسپهر مدیون را خودش

 زند می حرف بوده الگویش همیشه که استادی ،از همه از بیشتر و دانشجوییش دوران از... میگوید

. 

 ی ساله 92جذاب و تیپ خوش استاد کردن صحبت محو بیاورند، در صدایی آنکه بدون کالس کل

 تساع مشکی های عقربه به میشوم خیره و میاورم باال را راستم دستِ. هستند دانشگاه مشهور

 . است کردن صحبت مشغول که است دقیقه پنج و چهل. رولکسم

 ندک می اضافه آخر در و دهد می اهمیت خیلی نظم و دقت به اینکه و میگوید کردنش کار ی نحوه از

 . دارد کالس دانشگاه این استعداد با های دانشجو با امسال که است خوشحال

 که میدانند سعادت را کالس این در نشستن که میشنوم را دخترها و پسر از سری یک صدای

 ! اند نداشته بعضیها
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 ! احترام از یا است اول روز شیرینیِ  خود برای گفتنشان شفیق استاد نمیدانم

 زا را فیگوراتیوِش بن ری عینک و میاورد باال رو غیاب و حضور ی برگه و میدهد رضایت باالخره

 نوبتیم "میگوید خورده فرو لبخندی با آرام که میشنوم. چشمانش روی به میدهد سُر موهایش

 رو ناسیکارش بگید کنیدو معرفی کامل خودتونو فقط... بشم آشنا دانشجوهام با که منِ نوبت باشه

 " گذروندید کجا

 تهران داشگاه امیری، سارا-

 ...مرکزو تهران احدی یاشار-

 ات خواند می آنقدر.کند می یادداشت را چیزی کدامشان هر جلوی و میخواند را اسامی ترتیب به

 "سین " حرف به میرسد

 ...و سنایی یلدا

 بعدی ماس دنبال و میندازد پایین را سرش میکند، تشکر نام یلدا دخترک از... منم بعدی که میدانم

 اج به جا صدای که است سریع حرکتش آنقدر میشود، بلند سرش ثانیه از کسری در..گردد می

 می سُر رویم از نگاهش.  پاید می را کالس دور تا دور چشمانش.میشنوم را گردنش رگهای شدن

 !میز روی میکند ،پرتش کالفه حالتی با و دارد می بر چشمانش از را عینکش! شناسد نمی... خورد

 چشم زیر را کالس دوباره و میکند کاغذ به نگاهی! درد از پر ی خنده یک...میگیرد ام خنده

 ...میگیرد

 لگ برکت به اما نیست کالس آخرِ ردیفهای ام نشسته من که اینجایی نکند پیدایم دارد حق

 !نمیشوم دیده دخترها ی مقنعه زیر بزرگِ سَرهای

 ادزی آنقدر صدایش لرزش...میزند صدا را اسمم بلند اما لرزان بیرون، میدهد حرص با را نفسش

 !نیستم بقیه من اما بشوند متوجه بقیه که نیست

 "...سپهرزاد گندم" -

 "...سپهرزاد گندم" -

 اهگ نشمین روی گذارم می آرامش با را باکم ری سفید پشتیِ کوله میشوم بلند جایم از آرام

 ندوبلو موهای این با دارد حق.. ناباورش چشمهای در شوم می خیره.  میکنم بلند را سرم و صندلی
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 بزهس گندم همان بینم می درآینه که اینی نداشتم باور هم خودم اوایل! نشناسد را من برنز صورت

 !است مشکی مو ی

 !اشتیاق شاید آخر در خشم، ترس، ناباوری، بین ست جوری نگاهش حالت

 !چشمانش ی خورده آفت زار گندم در میشوم گم من و گندم زند می لب

 . میاید خودش به میدهد تکان را سرش که هستم عسلیش چشمهای محو هنوز

 ...است چرخش در او و من بین نگاهشان همه چرخانم، می را سرم

 اب نسبتی "احیانا. انداخت بزرگ زاد سپهر استاد یادِ  منو ،فامیلیتون زاد سپهر خانوم خوب" -

 "دارین؟ ایشون

 ...بدهم آشنایی نمیخواهد که فهمم می...میکند پیدا لبانم روی را راهش شده گم پوزخنده

 در میزنم زل ام همیشگی غرور با و میاورم دست به را ام زده پر آرامشِ...میکنم مشت را دستم

 ونباهاش نسبتی اما افتخاره باعث هرچند استاد خیر"...: اند شده رنگ میشی حاال که چشمانش

 "...ندارم

 ...نیست مهربون دیگر...نیست آروم دیگر نگاهش.. میدهد تکون را سرش

 " نمیکنید؟ معرفی خودتونو" -

 دارم نقاشی لیسانس سپهرزاد، گندم"...:کنم می گیری نفس! آب در بزنم شیرجه خواهم می انگار

 "!فلورانس زیبای هنرهای آکادمی از

 "برگشتین؟ ایران به تازه پس سپهرزاد خانم بسیارخوب" -

 !دل ته از لبخندی به میشود رنگ پر لبم...میشود گرم دلم

 "!ماه چهار – سه حدود بله" -

 "نبود؟ خوب کافی اندازه به اونجا ؟ برگشتین چرا: "میکند اخم

 .میگیرم نادیده را پوزخندش

 !افلیجم اعصابه به بده جان خدایا! باال سمت به بدهم هُل را لبانم ی گوشه میکنم سعی
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 "برده؟ خوابتون سپهرزاد خانم"-

 ...افتد می کار از زبانم و... میشود حس بی دستانم که است سرد آنقدر چشمانش! است سرد

 !ندارد گرمایی که زمستانی خورشید محتاج!میشوم محتاج

 !است سنگ از تر سنگ که را بغضی بدهم قورت تا میکنم جان

 "!برگشتم چرا میکردم فکر داشتم استاد نه" -

 ...! افتد می آب دهانم..لبانش روی میکشد را زبانش. میکند قفل هم در را دستانش

  مرا؟ نمیکنی طلب...لبانم روی...اینجا... ام کرده پا بر کویری

 دارم شنیدم خیلی رو آکادمی اون تعریف چون نذارین، فضولی بر حمل البته نتیجه؟ خوب" -

 "!میپرسم

 هب مشغول اونجا دنیا تمام از ماهری خیلی استادای میگن شنیدم تعریفشو زیاد منم استاد،" -

 "!کارند

 خفه همیشه برای و شد می الل کاش بود، هرکس روژین، - مریم -،یلدا بود کی صدای نمیدانم

 !ماند می

 یمونراهنمای هستن اونجا کرده تحصیل که سپهرزاد خانم بذارید اما شنیدم تعریفشو منم بله" -

 ".کنن

 !سگ مثل پشیمانم،!کردم غلط خدایا میگویی که هایی نگاه آن از!کند می نگاهم

 "دین؟بو راضی آکادمی از بود؟ خوب ایتالیا تو تحصیلی ها،شرایط بچه برای بدین توضیح خب" -

 !زنم می جیغ پاهایت زیر سالهاست منکه شوی؟ آرام تا میکنی خوردم

 فکر موقع اون خوب. رفتم پیش سال4 حدود من": زد حرف که دختری همان سمت میکنم را رویم

 "!بود شخصی من ،مشکل بود ،خوب کردن پیشنهاد منم ،به خوبه میکردم

 "!رفتنم از پشیمونم ":سمتش چرخانم می ریتمیک را سرم

 . کرده خوش جای بینمان که ای دره از تر عیق! میشود عمیق پوزخندش
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 ؟؟؟؟ نگفتم!کردم غلط گفتم که من خدایا؟

 "کردین؟ پا بر انفرادی نمایشگاه حال به تا"-

 "! خیر"-

 از خودش وقتی بگویم چه برای...ام زده نمایشگاه " آن " گالری در بارها و بارها نمیگویم! همین

 !داند می را امروز به تا تولدم اهلل بسم

 داشته بازدهی پر روزای هم کنار در بتونیم ،امیدوارم اومدین خوش من کالس به" -

 "!زاد سپهر خانم بفرمایید.باشیم

 "!امیدوارم منم":  گویم می لب زیر دل، ته از چشمانش، در خیره

 ی برامده رگ نبض هم فاصله همان از..دهد می فشار هم روی را هایش دندان و بیند می بیند، می

 ...زند می را چشمم صورتش چپ سمت ی شقیقه کنار

 !افتد می کار از بدنم حسیه نقاط کل نه، که قلبم

 ...گندم تو بر لعنت.... من بر لعنت...میشود خفه گلو در فریادم

 ستد دوم انگشت که ست، رنگی پالتینی رینگ پی حواسم.فهمم نمی حرفهایش از چیزی دیگه

 بدون هک رینگی...نشسته رویش کوچک نگینی تک میدانم ندیده که رینگی...کرده احاطه را چپش

  اسم یک میدانم لمس

 ...است شده حک رویش

 ...انمیانش میزند چنگ کالفگی شدت از که موهایی نوازش ،درحسرت انگشتانم میشوند حس بی

 ....نکن ریشه از را دلم...انصاف بی نکن

 من :بزنم داد و مشتم در بگیرم را رنگش ای سرمه دوختِ  خوش پیرهن ی یقه توانستم، می کاش

 ".نشستتو خون به چشمای اوناببینم سر صدقه از تا بنداز بقیه به نگاه یه جهنم به

 نه؟ میدانی؟مگر که تو! سرخ های رگه همان برای است تنگ دلم

 ینا که گذرد نمی خیلی اما...میشوند دلم مهمان چشمانش سوزنی سر ی اندازه ،به کوتاه خیلی

 ....کند می زهرمارم را شکوه با میهمانیِ
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 !کند می درد خیلی بغضم. میز رو گذارم می را سرم

 ...را احساسم مویرگهای میکند پاره که تیز آنقدر! نگاهش است تیز

 "!موندین می منزل اید خسته یا میاد خوابتون اگه کالسه اینجا سپهرزاد خانم" -

 "...رفت گیج سرم لحظه یه استاد ببخشید":میکنم رابلند سرم

 "...نشه تکرار دیگه ":دهد می تکان آرام را سرش میشود، منقبض فکش

 ! تفاوت بی...کند می دریغ را نگاهش

 ... !شنوم می را نفسهایش، هوای در بودمش کشانده وعید وعده با که رویایی شکستن صدای

 !!!!!!!!!!باد خودم بر لعنت که کردم خودم

**** 

 تیر رم،س میکند گز گز مشکی بوتهای نیم در پاهایم.مُبل روی میکنم پرت را خیسم و خسته تن

 !لرزند می... ولبانم کشد می

 ... ابتدا از صفر از گذرانم می...چشمانم پلک پشت ی شده بیدار شیطان به دهم پامی

**** 

 .بلنده قد پسر همون ،اوناهاش ،بابایی گندم-

 ،خوب بلندن قد همه ،اینجا باباجونم": گویم می ،کالفه آدم همه آن از بگیرم چشم آنکه بدون

 ".بده تری واضح نشونیِ 

 تانگش با نمیتونم ایستاده روت به رو "دقیقا جون دختر بابا ای: "گیرد می خنده رنگ صدایش

 ".روشنِ چشماش مشکیه موهاش که، بدم نشون

 برایم کار این دادن تشخیص ، چند نمیدانم است بلند قد! ساله 92 "حدودوا پسری!بینمش می

 به است پر هیکلش! تراست بلند خیلی است، دو هفتادو و یک قدم که منی از ، است سخته

 روی کنم می ریز را چشمانم...! تیپ خوش و است مردانه...ندارد شباهتی ها کرده باد قورباغه

 را هایش نآستی که تیره خیلی ای سرمه دیپلمات یقه پیرهن با مشکی کتان شلوار یک لباسهایش

 ! است زده باال آرنج تا
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 !کنند می پاره را لباسش آستین خواهند می بازوهایش میکنم احساس

 ...است خوب تیپش

 .گیرم می چشم بابا صدای با

 "کردی؟ پیداش برد؟ خوابت بابا گندم؟" -

 "کنم؟ چیکار باید حاال.کردم پیداش بابا آره" -

 "!ببینتت خواد می سپهرزاد بگو بهش و برو ،فقط بکنی خواد نمی خاصی کار خوبه" -

 با ربیشت قدم دوازده ده.میدارم بر را اول قدم.  کنم می درست را شالم و میکشم مانتوام به دستی

 . را فامیلش نه و دانم می را نامش نه افتد می یادم که ندارم فاصله او

 .. است نمایشگاه مسئولین از یکی با صحبت مشغول که بابا سمت میگردم بر سریع

 "بابا؟ گفتی بهش" -

 به یلشوفام و اسم شما "اصال": گویم می بابا به و گیرم می پوش ای سرمه بلندِ  قد پسرِ از را نگاهم

 "کنین؟ می خبر قاصد منو که گفتین من

 "!شفیق مانی!مانی اسمش. که آدم برای ذاری نمی ،حواس بابا ای "-

 !شفیق مانی سرنوشت سمت به میدارم بر را اولم قدم من و

 "...کنی می نگرانم داری گندم؟ کجایی؟ تاحاال صبح از هست نیستی؟معلوم خونه گندم الو؟" -

 !اآلن به شوم می پرت گذشته از میکنم، باز زحمت رابا چشمانم

 هک است شده خشک آنقدر بدنم. میز روی افتاده عکس بر که تلفن سمت کنم می دراز را دستم

 .میشود بلند استخوانهایم ترق ترق

 "الو؟"-

 ! باال پرد می ابروهایم دارم خش صدای از

 ومدما بار سه نمیدی جواب که گوشیتو ؟ تو کجایی جان گندم ":پیچد می گوشی در آرامش صدای

  "گندم؟ کنی می چیکار داری هست معلوم. نبودی خونت دمه
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 ...شود می گلویم مهمانِ بغض که جوری... گوید می جوری یک آخرو جمله

 "...علی": بگویم تا میکنم جون

 "عزیزم؟ شده چی فدات به علی جونم؟" -

 .کنند می پیدا را راهشان دانه به دانه اشکهایم

 "...دیدمش سال 4 بعداز! دیدمش" -

 خودت با چرا زوده؟ نگفتم نرو؟ نگفتم دیدیش؟ کجا کجا؟": دهد می بیرون حرص با را نفسش

 ".کردی می گریه االنم تا البد ببین صداتو کنی؟ می اینکارو

 نم کرده؛ خوش جای درگلویم که دردی بلکه میدهم قورت را دهنم آب غرغرهایش به توجه بی

 !بخورد

 . بندم می را چشمهایم و مبل به دهم می تکیه را سرم..چشمانش خیال به شود می گرم لبم

 ...هایم مردگی دل شنیدن به کنم می دعوت صدا بی رو علی

 هنوزم.بود شده چطوری قیافش خوند کالسش های ورودی اسامی تو اسممو وقتی دونی نمی" -

 ".میزنه چنگ موهاشو شه می کالفه وقتی

 ....پوشه می ای سرمه هنوزم علی": دهم می ادامه حسرت با

 چیکار مبرگشت برگشتم؟ چرا علی نبوده؟ خوب کافی اندازه به اونجا ،گفت برگشتم چرا پرسید ازم

 "نکرد؟ نگام چرا.کرد نمی نگام کثیف؟حتی ی شناسنامه یه با ؟ کنم

 چــــــــــــــرا؟؟؟؟؟ زنم می داد دل ته از. میزنم داد

 چرا جواب و زنم می هق. طرف یک میشود پرت دلم ی تیکه هر که میشوم خورد آنقدر. میشکنم

 .میخواهم ازعلی را دلم های

..  کند خاموش را آتیشم که آنقدر نه اما است سرد...زمین روی خورم می سر مبل روی از درمانده

 ...کنم می ناله و شکنم می کنم، می گله و زنم می زار کنم، می شکایت

 "علی بیا.... بیا علی" -
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 ". عزیزم باش آروم خودت با نکن. میام ،دارم عمرمن میام دارم" -

 ...کنم می گریه وجودم تموم با و زمین روی شوم می خم ، کنم می قطع

 نمی کاری و هستی هستی؟ خدایا.. شدم مات نشده شروع بینی؟بازی می را باختم بینی؟ می خدایا

 نمیاری؟ خودت روی به و بینی کنی؟می

 ار جانم بی مشتهای گذارد می اش سینه و شود می گاهم تکیه رسدو می راه از ای مردانه دستهای

 ...بکشم بودنش ستبر رخ به

 هتن...بخشد می مرهم را ام زخمی جانِ که محوی گفتنهای ،جانم موهایم روی میشیند که لبایی

 !خدایم از و شفیق مانی از خودم از کنم گله گذارد می کشدو می آغوش به را خیسم

 

*** 

 

 ینمب می رو علی و کنم می کج را گردنم. کنم می باز را چشمهایم سرم زیر چیزی شدن جا جابه با

 ....است داده تکیه دیوار به را سرش و بخشانیده من به سخاوت با را محکمش ی تنه که

 کهآن بدون او و صورتش زبری روی کشم می دست. ببینمش تر راحت بتوانم تا شوم می تر کج

 "خانمی؟ شدی بیدار": کند می زمزمه بزند پلکی

 "علی؟ چندِ  ساعت..بیدارم ":اش چانه روی کشم می را ام اشاره انگشت

 می مردانه...زند می محکم که قلبی...گذارد می قلبش ،روی گیرد می دست در را انگشتم نوک

 ...!زند می وار علی...زند

 ".بود خیس همه لباسات پیاده؟ خونه؟ اومدی چی با.صبحه پنج"-

 سمت به را رویم خورم، می غلت جایم در و گیرم می متورمش اما بسته ازچشمهای را نگاهم

 "بارون زیر: میکنم مکث....میزدم قدم": گردانم می بر سرتاسری ی پنجره

 ...میکند نگاهم و کرده باز را چشمانش که میدانم

 "...اومد نمی بدت بارون از مگه تو؟ بارون؟هوم؟؟؟؟اونم" -
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 ...شیشه روی خورند می که باران های دانه تق تق از میشه پر گوشهایم

 "...علی بود بارون عاشق مانی "-

 اوهم دانم می ندیده. . گیرد می قرار سرم روی اش چانه.میکند حلقه تر محکم دورم را دستهایش

 .پنجره به است خیره

 نیستی دیگه حتی اگه نمونده، تو از غیر کسی

 نیستی دیگه اما خودت جاری، تو بوی جا همه

 شبونه غربت ،توی اسمت مونده اما نیستی

 .عاشقونه خاطرات کمون رنگین میون

 بینشان از، شلوارهایم سمت میرود دستم بپوشم، چی که میکنم فکر این به و میکنم باز را کمدم در

 .میاورم در تنگ تیره خیلی ای سرمه جین یک

 هایش مهدک اینکه ،بدون را رنگم ای قهوه و کوتاه بارونیه. میکنم تنم هم کیپ یقه توسی بافت یه

. نمک می پا را ام سوخته ای قهوه بوتهای. سرم روی میندازم هم تیره شال ویک پوشم می راببندم

 گاهن یه برداشتنش از ،قبل زند می چشمک اپن روی علی آزرای سوییچ. در سمت به افتم می راه

 یادداشت برایش.  است برده خوابش جور نا خیلی نفره 4 مبل روی که ندازم می راستم سمت به

 .ام برده را ماشینش من چون دارد بر دانشگاه دمه از را ماشینم که گذارم می

 االن نه افتد می یادم ،که بکشم برایش هم کوچک قلب یک ها قدیم یادِ  به که میرود دستم

 .گندم آن من نه است پیش چندسال

 رهخی... .کند می آرام را دلم عجیب و شود می پخش آسانسور در گوگوش ی پنجره کالم بی آهنگ

 شبغل زیپ از را قرمز رژ و کنم می کیفم در دست قبلی فکر هیچ بدون. درآینه خودم به میشوم

 ...رود می بین از ام رنگی بی خوابد، می لبهایم روی که اش قرمزی. درمیاورم

*** 

 ".اومدن سپهرزاد ،خانم احمدی آقای"-

 .دهد می را ورود اجازه بالخره ،که است پدرم وکیل قدیمی منشی احمدی
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 ...شوم می اتاق وارد شوم بفرمایید منتظر اینکه بدون و میزنم در روی آرامی ضربات

**** 

 "علی؟ الو"-

 "...بزن حرف بعد کنار بزن": میشنود را ماشین راهنمای تیک تیک انگار

 .کنار میزنم را ماشین. دورش راه از محبت به میشود گرم دلم

 "هستی؟ علی"-

 "نمیدی؟ جواب زنم می زنگ چی هر صبح از کجایی. عزیزم هستم" -

 ".نیایشم تو االنم. بخرم رو مانی سهم خوام می احمدی، آقای پیش بودم رفته"-

 می آهنگ دی سی یک دنبال ماشینش داشبورد در و میکنم استفاده سکوتش از. شود می ساکت

 .گردم

 "خوای؟ می چی واسه ویالرو اون "-

: دستگاه در گذارم می رو موجود دی سی تنها. است برده خوابش کردم می فکر داشتم! عجب چه

 ".خوام می همشو برگشتم که حاال منه، ماله اونجا دونگ سه خوای؟ می چی واسه چی یعنی"

 شده عزیز چطور حاال اومد می بدت ویال اون از بچگیت از گندم؟تو خرم من":  گوید می حرص با

 "برات؟

 !گردم می چه دنبال نمیدانم ،خودمم کنم می رد یکی یکی را آهنگها

 ".شمال برم مدت یه کنم درستش خوام می. نمیاد بدم که االن اومد می بدم موقع اون "-

 می. اهدانشگ نوشتی اسم کردی خود بی شمال بری خواستی می که تو": میگوید قبل از تر حرصی

 "درازه؟ کردی؟گوشام فرض چی منو. احمدی به یا احمق منِ  به بدی وکالت تونستی

 اریگذ نمی باشم آرام خواهم می ،هرچی عقب به میدهم تکیه. میکنم خاموش کالفگی با را ضبط

 .لعنتی گذاری نمی. علی
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 مه خونه اون. برگردم خواست می دلم گرفتم؟ می اجازه تو از باید کشورم به برگشتن برای" -

 سرم از دست چرا بدم؟ پس جواب باید توهم به میکنم باهاش بخوام کاری ،هر خودمه ماله

 "؟"اصال داره ربطی چه تو به برنمیداری؟

 .آید نمی طرف اون از صدایی

 بعد میزدم ،گند بود طور همین همیشه.ام زده که دادی از زدنم، حرف تند از شوم می پشیمان

 .لعنتی.شدم می پشیمان

 "علی؟" -

 !ندهد را جوابم و نشنود که آنقدر نه اما است آرام صدایم

 کاری هر خودته ماله خونه ،اون میگی راست": آید می حرف به بالخره طوالنی سکوتی از بعد

 میگی ،راست توام نگران احمقم ،من توام فکره به که خرم ،من چه من به!  میکنی باهاش بخوای

 ".چه من به

 !دلنازک؟ او یا بودم شده خو تند انقدر من دانم نمی. است عصبی

 "....علی": نالم می

 باور نمم. نیست مربوط من به هیچی توئه با حق. نکن خرابترش. نگو هیچی.نگو": برد می را حرفم

 "..مانی به نزدیکی برای نه خوای می عالقت خاطر به فقط رو خونه اون که کنم می

 "...میکنم باور آره": میکنه تکرار آروم

 شدی من کی از!انگار بود خودم.  بود فکرم.بود روحم اما نبود من خون هم بندم می را چشمانم

 !!!علی؟

 ".خدافظ. نداری الزمش ،اگه برم می ماشینمو میام ،شبم خونت دمه ذارم می ماشینتو"-

 !کند می قطع باشد، من جواب منتظر اینکه بدون و

 ...ندارم هم را خودم ی حوصله میکنم روشن را ماشین کنم، می پرت بغل صندلیِ  روی را تلفن

 "!علی متاسفم ":میزنم لب

 .گذرد می ام دیده را مانی که روزی از ماه یک
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 .پشیمانی از ، درد از است پر که روزی سه. داریم کالس باهم هفته در روز سه

 اما کنم، درست را چیز همه خوردم قسم دیدم علی دستهای در را برگشتم بلیط که روزی

 !نیست جبران قابل ها راحتی این به خرابکاری این فهمیدم امروز همین "دقیقا...امروز

 زد ادد سرم شناسی،وقتی رنگ مبانیِ  کالس سر امروز، اما شوم، نزدیکش مهربانی با خواستم می

 کالسش از را من ورودم سوم روز وقتی آبی، ور آن استادهای آن من ونه است فرانسه ایجا نه که:،

 که زیچی از تر محکم خیلی را شمشیر دانستم انداخت، بیرون ام گوشی نکردن سایلنت جرم ،به

 .است بسته کردم می فکر

 غافلگیر را خیسم چشمای ام، شانه روی دستش گذاشتن با جدیدم کالسی هم یلدا که وقتی

 لج باهام که بوده معلوم اول از گفت بهم وقتی!پیش سال4گندم همان بشوم باید که کرد،فهمیدم

 مه آن! شود خورد این از بیشتر غرورم نگذارم خوردم ،قسم ندهم دستش بهانه است بهتر کرده،و

 !شفیق مانی دست به

 ".شفیق استاد. استاد" -

 و مردانه پیراهن آن با! ام دویده دنبالش به را طبقه سه آید، نمی باال نفسم. کند می گرد عقب

 !استاد تا است دانشجو به شبیه بیشتر اسپرت، کفشهای و کتان شلوار

 ".بگین کارتونو شد تموم بنده ارزیابی اگه سپهرزاد، خانم" -

 "هان؟": گویم می تمرکز بی -

 استادتون با ندادن یادتون مدرن کشور اون تو تمام سال چهار نداری؟ ادب شما":  میکند اخم

 "کنید؟ صحبت چطوری

 . ام بوده باالیش و قد زدن دید مشغول چطور فهمم می تازه! ماسد می لبانم روی لبخند

 "...یعنی چیزه... ام....ا"-

 ارموک خواستم می": میکنم گرداند،اخم می بر را ام خونسردی لبهایش روی ،پوزخند کنم می مکث

 "ببینید

 اوردی بار 51 که همون کار؟ کدوم ":ایستد می طرفه یک و کند می فرو جیبش در را دستش

 "سپهرزاد؟ خانم دادن یادت چی کشور اون تو دادی؟ نشونم
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 مسائل گرفتم یاد اونجا من "،دوما شفیق آقای بار 52 "اوال":  دهم می فشار هم روی را دندانهایم

 ".نکنم قاطی کار با رو شخصی

 .میشود تر عمیق پوزخندش

 ". کارتو ببینم بده "-

 .دهد می پس بهم و میندازد تصاویر به نگاه یک دقیق. دستش دهم می را آلبومم

 .میرود ضعف لبانش روی لبخند از دلم...شوم می خود بی خود از دوباره

 مسئله چه شما با من "دوما. کردی "دوما "اوال استادت برای بود آخرت ی دفعه که "،اوال خب" -

 شما اب شخصی مسئله هیچ من بمونه یادت اینکه خاطر به حاال باشم؟ داشته تونم می شخصی

 ".بدی ارائه جدید کاره یه مجبوری تو و کنم می رد ،کارتو ندارم

 مخان خوش روز.نمیاد خوشم "اصال طرحت از راستش": میشود جنس بد میکند، ریز را چشمانش

 "!سپهرزاد

 "!ندارم شخصی مسئله هیچ تو با من". کند می دو دو سرم در صدایش!جایم سر میشوم خشک

 لمهعا یه ،منوتو شعور بی نامردِ : بزنم داد خواهد می دلم...شود می قفل فکم. بندم می را چشمانم

 "...رفته یادت که نگو! داریم ،هنوزم داشتیم باهام شخصی مسئله

 آرام ار سرم شود، می سبز پایم جلوی سفید کتونیِ جفت یک ،که میکنم باز را چشمهایم کالفه

  میاورم باال آرام

 ".سپهرزاد خانم زدن چرت به دارین عادت انگار شما "-

 ".میکردم فکر داشتم نخیر": کنم می اخم خودش مثل

 کمیلت کردنت فکر که بگم بهت هم دیگه چیز یه بذار پس خوب ":برنده و عمیق زند، می نیشخند

 ".بشه

 ...شود می نیست باره یک نیتم عصبا... اشتیاق میشود گوش میشود وجودم تمام
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 فتهه این من اینکه دوم. نشه تکرار دیگه. شفیق آقای نه استادتم من باشه یادت اینکه اول" -

 یدار کار تحویل شما که بعدم ی شنبه. شنبه چهار و شنبه سه اونم.دانشگاه میام روز دو فقط

 "...داری فاصله شدن حذف با قدم چند فقط سپهرزاد خانم برسون ،خودتو

 ...شوم می خیره اش خالی جای به شک از پر...!شود می دور بلند قدمهای با و گردد می بر

 چند امروز....من خدای فقط؟ آمد می دانشگاه به روز دو چهارشنبه؟ و شنبه سه ؟ بود گفته چه

  است؟ شنبه

 ؟...سرم روی شود می پتک "دی سان" ی نوشته. میندازم ساعتم به نگاهی

 تحویل باید روزِ سه را بودم گذاشته وقت برایش ماه یک که کاری...کند می خفه خود در مرا بهت

 ...دادم می

 حذفی؟ بود گفته

 ....شود قطع نباید مانی با ام ارتباطی راه تنها نه اوه

 ...بکنم باید کار چه...بکنم توانم می غلطی چه! اه لعنتی، لعنتی

 ! دیگر است سادیسم البد ندارد، شخصی خصومت من با گوید می وقت آن

 اداست چرخیم به تا چرخ به": میگویم فقط اما کنم مهمانش دار آب فحش یک آید می زبانم نوک

 "!شفیق

 "وضعشه؟ چه ؟این اوردی چشمات سر بالیی ،چه دختر هی"-

 . کنم می پرت صندلی روی را خودم و دهم می یلدا دست رابه نقاشی بوم

 "دختر؟ خوردی سرما داغ، چقدر پیشونیت خوبی؟ گندم؟": گذارد می ام پیشانی روی را دستش

 ... افتند می هم روی مغز از اجازه بی که اند خسته پلکهایمآنقدر

 این تا دراومد پدرم. خوابیدم ساعت 1 فقط که روزه سه یلدا، خستم": کنم می زمزمه ناتوانی با

 ".میشم بیدار اومد شفیق بخوابم بذار. خستم چقدر بدونی اگه. کردم تموم تابلورو

 .کنم می باز چشم سختی به ، یلدا آرام باصدای اما خوابم می چقدر دانم نمی
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 "! افتاده خون چشمات گندم.. شدی همچین چرا تو! هیع" -

 "خوابیدم؟ چقدر"! : خواب کامل روزِ  یک و... خواهد می را تختم دلم... کشم می ای خمیازه

 انقدر که ژوژمان امروز مگه نمیدونم من. میکنه نگاه هارو بچه کارای داره شفیق. دقیقه 92 "-

 ".داره باهات مشکلی یه فهمیدن همه! گرفته سخت بهت

 ".نیست مهم":  گذارم می میز روی را سرم

 ...است مهم هم خیلی...است مهم "حقیقتا اما

 ".سپهرزاد خانم خوابید دوباره که شما" -

 می جا چشمانم ازسردی نمیدانم کنم، می پیشکش را نگاهم سردیِ و میکنم بلند را سرم تأنی با

 ... بندد می نقش لبانم روی پوزخندی... حدشان از بیش قرمزی از یا خورد

 ".بیدارم که شبِ سه و روز سه درست. بیدارم وقته خیلی استاد، نه ": گویم می تفاوت بی

 چندانی فاصله حذفی با ،گفتم که دونین می شده؟ تموم کارتون حاال": پرد می باال ابروهایش

 ".ندارین

 ".میدم نشونتون رو تابلو االن. بله": میگویم قبل از سردتر

 .بدهم قرار چهارپایه روی را بوم که میروم و میکنم پشت

 ...است آور عذاب ، سرم پشتِ درست هم آن قدمهایش، صدای

 ".سپهرزاد خانم بگیرین سخت انقدر نبود الزم بوم؟ روی چرا حاال "-

 ".استاد بمونه یادتون طرح این ابد تا خواستم می": میگویم آمیزش تمسخر لحن به توجه بی

 "!زاد سپهر خانم ندارم خوبی حافظه من ": گیرد می قرار تابلو پشتِ 

 می جمع سمتمان به ها بچه باقی کم ،کم میندازم ایستاده کنارش که یلدا به نگاه یک

 آخرِ تا رو تابلو این. استاد نکنین شک": گویم می خیال بی و گردانم می بر را رویم....شوند

 ".کنین فراموش تونین نمی عمرتون
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 متس به را تابلو و گذارد می پایه چهار روی را دستش کند، می صعودی پرشی چپش سمت ابروی

 . دوزد می تابلو به را تمسخرش از پر چشمان. گرداند می بر خودش

 تماشای فرصت خواهد نمی خورم،دلم نمی تکان. بردارد بوم روی از رو کاور کنم می اشاره یلدا به

 .بدهم دست از ای ثانیه را صورتش حالت

 مقابل تابلو و میدارد بر را کاور یلدا.بخشد می سرعت قلبم توپ و تاپ ،به کاور زیپ صدای

 امتم شاهد اُستادم، روبه و تابلو به پشت درست من...کند می کوبی پای شفیق مانی چشمان

 ...هستم صورتش حالتهای

 .ندمیک بلند را سرش. بینم می چشمانش در را بهت! میرود سفیدی به برنز رنگ اآن از صورتش

 ! ابری و گرفته چشنانی با! مهربانی با میکند نگاهم ثانیه چند

 .میگویند چیز یک کدام هر که میشنوم را ها بچه صدای

 و ام یدهکش را خودم که ام گرفته خودشیفتگی میگوید یکی. تحسین یکی میکند، مسخره یکی

 !کنم ثابت خواستم می را چیز چه اینکارم با که غرد می دیگری

 ...من اما

 .است آشنا چقدر مانی برای تابلو این نمیدانند که آنها. نیست مهم برایم

 روبه را کار این اصل زمانی ،یک مانی دانند نمی که آنها. بوده کنارش روز شب که آنقدرآشنا

 ...! دارم چیز چه اثبات در سعی من دانند نمی هیچ... دانند نمی آنها... بود آویخته تختش

 عکست جای به کاش. خوشگلت چشمای تو شدم خیره میزنم حرف باهات دارم که ،االن خانمی"

 ".کرد نگام اینطوری خودت چشمای

 ایج باید مات چشمای این کی تا گندمم. کنی بیدارم خواب از که نبودی ، نبودی امروزم خانمی "

 "...همیشه برای... واقعی...داشتم رو تو رنگی تابلوی این جای به کاش...کنه پر برام تورو

 یزچ چه نمیدانم که لبهایی به دوزم می را خیسم چشمهای.میزند زنگ گوشم در حرفهایش تمام

 . شدن بسته برای رود می ،پلکهایم میرو گیج ،سرم کشد می تیر نبضم. کند می رازمزمه
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 گرومپ گرومپ صدای با دخترها وجیغ شود می خالی پاهایم زیر که میشود چی دانم نمی

 .میشود قاطی آشنا کفشهایی

 قانون تموم که عطری بوی و زند می صدا را اسمم نگرانی با که را یلدا صدای شنوم می اما

 ..بلعم می وجودم ی همه با ، اورده در زانو رابه مندلیوف

 آبیاری در شوم می ،گندم نگاهش گرمای با دهم می گل ،... دستانش خاکِ  میون زنم می جوونه

 .چشمانش

 همه را دلم سوختگی بوی و سوزم می... ام پیشانی سوزد می داغش دستان حرارت از! سوزم می

 ....شنوند می عالم ی

 .میکنم باز را ،چشمانم دستم روی خفیفی سوزش حس با

 به یهشب فقط که آدم یک!  لب نه بینی نه دارد چشم نه که است آدم یک میبینم که چیزی اولین

 ...باشم مرده نکنه که دارد، می برم ترس....آدمهاست

 می جان چشمانم مقابل در چیز همه کم کم. کنم می نگاه را اتاق ،دورتادور میدهم تکان را سرم

 !ستا بیمارستان نامش که کند می زنده خاطرم در را چیزی پنجره، یک با سفید اتاق این.... گیرد

 نگران صورت آورم می یاد به کم ،کم میدهم فشار هم روی را چشمانم. بیاد یادم کنم می سعی

 ! را مانی آخر و...استاد.. ،دانشگاه یلدا

 ..... کند می پاک را چشمم زیر دستی

 با ار چشمم زیر نم ،اما ندارد من با ای شخصی ی مسئله هیچ ،که ایستد می رویم به رو استادی

 ... شود می خیره انگشتش به کندو می محو انگشتش نوک

 ...همیشه از تر رنگ ،بی لبانش و. است ریخته بهم موهایش

 دستی هب خورد می سر انگشتش روی از چشمانش...گیرم می را کتش ی ولبه میکنم بلند را دستم

 !بسته دخیل لباسش آستین رو که

  دوری؟ عین در نزدیکی همه ،این... برد می اسارت به را چشمانم اشک

 خدا، ام شده حوا
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  میبینی؟

 !نیست دوری عین در نزدیکی این تاب مرا

 "...مانی":  زنم می لب

 ...کنم می ؛بغض دردم از پر صدای از

 !! حتی هست هم نم! دارد! ندارد غم بگویم اگر است دروغ...دوزد می نگاهم در را چشمانش

 ...کنم می تکرار را نامش دوباره و دهم می قورت ضرب به را دهانم آبِ

 ...کند می تزریق جانم به را خون انگار و شوند می رنگی لبانش که گذرد نمی خیلی

 ...بودند آتش ی کوره زمانی که دستهایش روی میدهم هل را دستانم و میکنم جرات

 ... خوام می دستاتو تب

 ...زند می پسم خشونت با ، طوالنی مکثی با.. انگشتان به شود می خیره

 راف را پایم سرتا عجیب سوزشِ یک...لرزیدن به کند می شروع ،بدنم میکنم نگاهش زده حیرت

 کالفه ست،ا بسته...کنم می نگاه پنجره به!لعنتی ماند می یخبندان مثل! است سرما مثل... گیرد می

 آمد؟ می کجا از زدگی یخ همه این...حجیم گردباد این پس.. شوم می

 ..دمیکشن تیر استخونهایم..... افتند می ترق ترق به دندانهایم...کنم می قفل هم در را دستانم

 "مانی؟ نیست سردت تو": گیرم می دندان به لب

 "...برگشتی چی واسه": گوید می پرسشم به توجه بی...میدهد فشار هم روی را فکش

 ..نشیند می گلویم در بغض

 ...بذاری تنهام بری خوای می...نداری خبر من، دل نداریاز دوسم...دونم می نداری، دوسم

 "...مانی سردمه من"... : شوم می جمع خودم در!شود نمی کن ول گلویم...چینم می لب

 هک سرد اونقدر...شد سردم منم":  بندد می را پلکهایش...چرخد می بسته ی پنجره سمت به آرام

 "...بستم یخ

 ...چشیده تنهایی طعم...بریده دیگه نفسم
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 رچهه...گیرد می فاصله ازم اما، کنم گرمش کمی تا...بگیرم را دستانش تا کنم می دراز را دستم

 ....دور خیلی...شود می تر دور او زنم می زور کنم، می تالش

 بذار...مانی"...: زنم می پس را بغضم و شوم می جا جابه بیمارستان الکلِ بویِ  از پر تخت روی

 "...یخاتو کنم آب که برگشتم کنم گرمت

 این ستا برانگیخته را فینش فین! انگار اند گرفته حساسیت...  چشمانش،...گردد می بر سمتم به

 !فصل

 من؟ مانی؟ کردم حساست من...رفته که بهار چیه؟ از خیس سرخو چشمای این

 "... بده دستتو": کنم می التماسش نگاهم با

 .میشود پایین و باال گلویش ،سیبک... میندازد پایین را سرش

... ره نمی پایین...نکن است، فاییده بی بگویمش خواهد می دلم....بار چندین دوبار نه بار یک نه

 ...نیست کسی هر کار خوردنش فرو ، کنه خونه گلوت تو بغض که وقتی

 "... گندم کردم فراموش من ":دهد می قورت را دهانش آب

 ...آورم نمی در سر حرفهایش از چیزی...کنم می نگاهش گنگ

 را؟ چیز چه اما! کرده فراموش گفت می

 را؟ بود نگذشته کداممان هیچ از هنوز که ای گذشته را؟ گذشته

 ...شود می خم کالمش زیاد حجم زیر بدنم کل... گیرد می درد کمرم ام، خوابیده اینکه با

 ...بود کرده او

 ...!مانی

 ....زبانهایش زخم و ها کنایه با کرد می خمم...حرفهایش با کرد می پیرم

 "...فراموش تورو دادم" -

 ...شود می خشک دهانم در زبانم! افتد می کار از مغزم

 ....کند می له کفشهایش کوبش زیر را قلبم و کند، می گرد عقب
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 !نباشد خواهم می هم من!نیست رفتنش پای انگار...دیوار روی خورد می سر دستش

 ...کند می پرواز قفسم از و کوبد می دیوار در را مشتش که میزنم، صدا را خدا لب زیر ، امیدوار

 ...کند نمی نگاه را،هم سرش پشتِ مرا، و رود می

 ...ندارم دوسِت نگو...  بری خوای می نگو بمون، پیشم فقط...  میشم بگی جوری هر

 بذارم هات شونه رو باز سرمو خوام می ، حالیم چه ببین... ببین چشممو اشک

 ...کند می باز سر کم کم و کند می پیدا را خود راه کم کم...گیرد می نبض کم کم ، بغضم

 نمی اهمیتی کشد، می کثافت ،به را رنگ سفید تختیِ رو ،خون کشانم می بیرون دستم از را سُرم

 ...دارد را کردنم دیوانه قصد ام مخچه درون صدایش... دهم

 ....فراموش تورو دادم.. فراموش تورو دادم... فراموش تورو دادم

 ... زند می فریاد را ام نابودی و کند می شلیک وار مسلسل... نیست درکار خاموشی

 ...افتم می زمین روی و رود می پاهایم از جان که آیم می پایین تخت از

 منو هنمیتون اون لعنتیا شید خفه... شید خفه ":کشم می وجیغ...گذارم می گوشهایم روی را دستم

 ". کنه فراموش نباید. کنه فراموش

 !باشد مانی کاش...روند می سیاهی چشمانم...شود می اتاق وارد انگار کسی

 ...زندگی حتی! نیست ممکن چیز هیچ او بی بداند کاش...باشد برگشته کاش

 ...چه یعنی توانم نمی تو بی من بداند کاش

 می ام یبین به عطرش بوی...!اش سینه به چسباندم می میدهد، پناهم بیصدا میکند، بغلم دستی

 ...پیچد

 "... جااین از ببر منو...علی ببر منو"...: است بوده جاها خیلی...باشد مرهم تواند می اما، نیست مانی

 ....! روم می شمال به سال چهار از بعد

 ...!زمستان در هم آن! باشد قشنگ انقدر شب در چالوس جاده کردم نمی هم را فکرش
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 مه کلمه یه بیرون، ایم آمده بیمارستان از وقتی از. دهم می سر علی به لخت، درختهای از را نگاهم

 هباش عالمت به را سرش حرفی، هیچ بیاییم،بدون شمال به خواستم ازش وقتی.... است نگفته

 . فرمان پشت نشست دادو تکون

 شیشه هب دهد می تکیه را آرنجش. میکند بیشتر را ماشین ضبط صدای او و کشم می عمیق نفسی

 ... خم و پیچ پراز ی جاده آن به میشود خیره و ماشین ی

 ...کنم می خواننده صدای در غرق، را خودم و گیرم می را نگاهم

 ..دارم دوست بگم ، دارم دوست بگم دارم، دوست بگم خواد می دلم وقت خیلی

 ..میارم کم تو بی ، دارم تورو فقط ، دارم تورو من که بخون من چشمای تو از

 ...نفسهات توی ترسو نبینم ، دستات لرزه می داره نبینم ، چشمات تو اشکو و غم نبینم

 ...دارم دوست ببین

 ...شبهام همه گذره می سخت منم ، دنیام ازتموم خسته منم ، تنهام خودم با تو مث منم

 ...دارم دوست ببین

 دفعه یک اما کنم اعتراض تا گردانم می رو...کند می خاموشش که هستم آهنگ موجِ در غرق

 .... میشوم پشیمان

 ...نیست دلتنگش کسی من جز که ای جاده به میشوم خیره خودش، مثل

 ماشین از...شوم نمی ماشین ایست متوجه که زنم می پا و دست روزها این و خودم درفکر انقدر

 ....مالد می تنم به را خودش باز نیمه درِ میان از ،سرما شود می پیاده که

 از. کنم می نگاه را جا همه کنجکاوی با ماشین، سمت گردد می بر و میکند باز را باغ فلزی حصار

 ...زیباست ، گفت توان می کلمه یک در... آیم می وجد به دیده زمستان و لخت باغ این

 .میکند ترمز ساختمان ورودی در مقابل که گذرد نمی چیزی

 کشم، یم پایین را دستگیره عجله با. ساختمان سمت میدوم که است سردم انقدر. شویم می پیاده

 "علــــــــــــــــی":  میزنم داد....!گیرد می را ،حالم ام بیهوده تالش و بودنش قفل اما
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 سرما گذارم، می خانه در که را پایم...چرخاند می قفل در را کلید میادو بدهد را جوابم آنکه بدون

 ... نشیند می جانم در بیشتر

. هش گرم تا میکشه طول بوده خالی خونه": گوید می آرام و میندازد ام شانه روی پشت از پتویی

 "..میدم رو شومینه ترتیب االن

 از اهدخو نمی دلم که هستن نرم انقدر. اش خانه بزرگِ و مشکی سفیدِ  های کاناپه روی نشینم می

 ....شیک بسیار و است بزرگ...کنم می نگاه اطراف به کنجکاوی با. بخورم تکان جایم

 "علی؟ خریدی کی اینجارو" -

 "...هست دوسالی ":کند می زیاد را شومینه های شعله

 ".خوشگله خیلی"-

 ".شه گرمت اینجا بشین بیا":  میگوید حرفم به توجه بی

 نرم الیمب به نگاهی حسرت با و شوم می بلند جا از. میکند اشاره شومینه کنار راحتی صندلی به و

 یم جا جابه مبلو االن ":  میشود مهربان صورتش....فهمد می را قضیه ته انگار. میندازم راحتش و

 ".بشینی کنم

 ".خوبه همون نمیخواد ":کنم می پنهان ذوقی اش مهربونی از

 ...نشینم می صندلی روی و پیچانم می خودم دور تر محکم را خانه چهار مسافرتی پتوی

 ".اینجا بشین پاشو" -

 .است کرده بلند رو سنگینی و بزرگی اون به ،مبل گردم برمی

 "!خب سنگین. میدادی هلش الاقل.  میگیره درد کمرت. خوام نمی گفتم منکه" -

 دل ته از آخیش یک و مبل روی شینم می! رود می ضعف نرمی هم آن لمس از دلم! گویم می چرت

 ...میگویم

 ...مردم می غصه از داشتم پیش ساعت چند تا انگار نه انگار که آرامم انقدر

 "خوری؟ می قهوه" پرسد می آنجا از و رود می آشپزخانه سمت به
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 ".شیر بدون.آره "-

 ".اومدیما االن همین بود شیرکجا"-

 .میزنم پوزخند خودم توجهی بی از

 .کند می سستم شومینه گرمای. میدهم تکیه مبل نرمی رابه سرم

 و میگذارد رنگ سفید ای دایره و میزکوچیک روی را پاش شکر با کوچک فنجانهای حامل سینی

 ....نشیند می صندلی روی خودش

 ".شد آماده زود چه" -

 "...میشه آماده زود نداره کاری که ساز قهوه با "-

 ".تکمیله تکمیل امکانات پس اوه" -

 "اینجا؟ از اومد خوشت نگفتی. گرفتیا کم دست منو" -

 ".نداره حرف دیزاینش. عالیه آره اوووووووم" -

 ".خونده داخلی طراحی. هاست بچه از یکی کار" -

 "دوستته؟ همین کار اونم بود خوب خیلی خودتم خونه" -

 ".آره" -

 ".بشه خوشگل منم خونه خوام می. کن معرفیش فرصت اولین تو" -

 ".حسود": خندد می

 .کنم می مزه آرام آرام و میدارم بر را قهوه

 "نمیخوای؟ شکر" -

 ".بابا ای مزه چه ببینم بخورم تلخ بار یه بذار" -

 "!جان نوش"-

 "...بود چطور": میپرسد. جایش سر میگذارم که رو خالی فنجان
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 خواستم می..خوردم تلخ قهوه "قبال من "...دوزم می آتش آبی و قرمز های شعله به را نگاهم

 "...سال چهار از بعد "...کنم می مکث"... کنم حس زبونم رو دوباره طعمشو

 ...گذارد می کنار را فنجانش

 "بهتری؟" -

 می رنگ لبانم روی لبخند...است نشسته صورتش روی آتیش سرخ ی ها شعله. میکنم نگاهش

 "...بهترم باشم جا هر تو با"... :گیرد

 ".گذره نمی بد بهش باشه من با هرکی بله اونکه": شود می شیطان

 "؟...بیمارستانم فهمیدی کجا از...پررو،"-

 دز زنگ مانی":  کند می قفل هم در را انگشتانش و گذارد می پاهایش روی را آرنجش. میشود خم

 ".گفت

 ...عدب به میکنم موکول را ناراحتش صورت و حرفها به کردن فکر. میگیرد ضرب دلم در مانی اسم

 "...قهری کردم بیای،فکر کردم نمی فکر" -

 "قهر؟ چرا".. :کند می نگاهم موشکافانه و کند می کج را سرش حالت همان در

 ... کنم می بازی انگشتانم با و گردانم می چشم شرمنده

 "...نمیاد یاد چیزی منکه" -

 ...محتاجم ها فراموشی این به چقدر که دانست می... میشود گرم دلم

 "نمیاد؟ خوابت" -

 ".خواد می دریا دلم نه"...: دهم می تکان را سرم

 ".فردا واسه باشه.صبحه2 ساعتم سردِ که االن "-

 "میاد؟ خوابت تو" -

 ...رود می فرو فکر به

 ".نخوابیدم که شبِ چند" -
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 "میاد؟ خوابت پس" -

 "!!!ندارم خوابیدنو ی حوصله نه" -

 "دریا بریم پس": میگویم هیجان با

 داشتم بودم من بعدشم. بریم باید ماشین با. بغله همین انگار دریا بریم میگه همچین":  خندد می

 ".کن استراحت پاشو االنم میریم بعد شه ظهر وایسا بستم؟ می قندیل

 "ه؟باش بریم فقط...میکنیم روشن آتیش...نیست مهم سرما. علی گرفته دلم":  چینم می لب

 ...را دلم های ناراحتی خواند می انگار......چشمانم در شود می خیره

 "...عزیزم باشه":  کند می دراز طرفم به را دستش

 ".سرده آتیش کنار بشین بیا "-

 .نشینم می کنارش و کنم می دل دریا از پتو همان با

 "چی؟ به زدی زل ساعت 5؟ نشدی خسته" -

 نهاییت این به.بود شده تنگ خیلی اینجا برای دلم": کنم می داغ و تیز های شعله سقف را دستانم

 "بمونیم؟ روز چند علی...دارم احتیاج

 ".مونیم می عزیزم باشه" -

 می جمع برام اینا از چقدر بودیم بچه یادته ":دهم می نشانش را ام کرده جمع که صدفهایی

 "کردی؟

 "...کردم می پیدا برات اینا از کلی شمال اومدیم می وقت هر آره ": دارد می بر را یکیشان

 ".دارمشون هنوز" -

 خونه هی اینا با خواد می دلم گفتم می همیشه"... :زنم می گرم لبخندی و افتم می بچگیهایمان یاد

 یه راتب شدم بزرگ وقتی اما.میشن خراب میریزن، اینا نمیشه اینا با گفتی می توام کنم، درست

 "...من مروارید میشی توام.نشه خراب وقت هیچ که کنم می درست صدفی ی خونه

 ...آتش به است خیره و او به شوم خیرهمی من
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 هر و....بودم متنفر دریا از که بود زمانی یک. دریا خروش و جوش به میدهم گوش و شوم می کج

 چرا دونم نمی... االن اما...شدم می همراهشان صدفها، آوری جمع عشق به فقط آمدیم می که بار

 ..،دلتنگم ام بوده متنفرش عمر یک که چیزی انقدربرای

 "...میکنی اذیت خودتو داری خیلی" -

 ".کنم می اذیت تورو بیشتر"... :میکنم نگاهش

 :خندد می درد پر

 ".همیشته کار اونکه "-

 "؟ کردم خستتت" -

 ...کند می نگاهم

 "علی؟" -

 "میدی؟ گوش حرفم به شو مانی بیخیال بگم اگه ": کند می زمزمه آرام پرسشم به توجه بی

 "...زدیم حرف بش راجع "قبال ما کردی؟ شروع بازم پوووووووووف" -

 داری احتیاج وجودم به موقعی فقط...کارم هیچ وسط این ،من نبود یادم ببخشید خوب آره هه "-

 "..توام نگران همش که خرم من... کیه علی وگرنه...باشه گرفته حالتو اون که

 شتمام بگو! کن تمامش... ندارم جا.. لبریزم من...خدایا... شوم می کالفه! نگاهش کند می پشت

 "!کنند بس که بگو اشان همه به "اصال..کند

 "علی؟": پرند می عصبی پلکهایم

 "توام؟ با علی ":میزنم صدایش تر بلند دهد نمی جواب

 "...هوم" -

 "؟ قهری" -

 گردد می بر چای لیوان دو با بعد دقایقی. رود می ماشین سمت وبه میشود بلند جایش از

 ...نشیند می سرجایش و دهد می دستم به را چای لیوان
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 نداشته وقت هیچ! زده یخ و سرد رفتارهای این به ندارم عادت من...گیرد می اش مهری بی از دلم

 !ام

 شب و کند می حمله دارد خورشید...است باختن جان حال در سیاهی... کنم می نگاه دریا دوباره

 ....نخورد شکست که زند می را زورش آخرین

 با ،زبانشان با هم ها بعضی...تفنگ با دیگری ، پنبه با یکی! است جنگ جا همه... میزنم پوزخند

 ...میندازند را به جنگ...هایشان خواهی زیاده با... جایشان بی های خواسته

 وبه نشینم می ،کنارش روم می سمتش به و کنم می رها خیس های ماسه روی را نخورده چای

 علی سر موی از! کرد می خود خوش دست را چیز همه باد این... شوم می خیره رقصانش موهای

 !را آرزوها آب "مثال داد، می بازی هم را دیگر چیزهای! مرا دله تا گرفته

 "...ویال گردیم بر شدی آروم اگه":کند می زمزمه

 هم شاید...رنج زود آدمهای از ، است شده پر اطرافم... شوم می پکر نیست همیشه علیِ  اینکه از

 "اصال اخالق تغییر ،این دلیلی هر به حال، هر به..دانم نمی...است شده تیز زبانم زیادی من

 !نیست خوشایند

 "علی؟"... :بخواهم آنکه بی... کنم می بغض

 "چیه؟": است کالفه صدایش

 نیم انگار... نیست گندمی انگار...انگار نه انگار...او اما...پلکی هیچ بی...خیره...کنم می نگاهش

 !نیست

 آن...ندارد را محلی کم همه این ظرفیت دلم... گذارم می پایش روی را سرم... لرزد می ام چانه

 ...او از هم

 "...خوری می تکون انقدر ها بچه مثل خبرته چه" -

 ....کوچک حرکت یک حتی!بودم نخورده تکونی من...بزنم لبخند خواهد می دلم بغض، میان

 !آید نمی حرفم! ها،نه در آن به این که نه... دهم نمی را جوابش

 ...کشد می عقب شب و شود می پیروز خورشید تا گذرد می زمان آنقدر...کند نمی اصراری هم او
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 اما...اما دارد، ابهت...است مردانه... دارم دوست بیشتر را شب..میشود جوری یک دلم راستش

 تا بودن شبیه روز به ، مردها اگر...کرد حساب رویش شود نمی همیشه...نیست پناهگاهت همیشه

 بود بهتر خیلی...شب

 ...است ساده چرا؟ دانی می

 سرشتشان...مردها اما...است اینگونه وفادارش سرشت...ماند می آفتابی همیشه.... است زن زن

! گیرد می نشأت خودشان وجود از دهند، می نسبت زنها به همیشه که را چیزی... دارد سِر

 !!!مطمئنم

 "دیگه بریم پاشو "-

 نباش قهر ":دوزم می چشمانش به را ام گالیه از پر نگاهِ ...دارم می بر پایش روی از را سرم

 "...باهام

 "...نیستم" -

 ...گوید می حسی بی حسِ از پر...اما گوید، می مثبت...گوید می کوتاه

 بی حسِ این در شوم غرق روزی هم من شد می کاش...کشم می خسته آهی....شوم می بلند

 ...حسی

**** 

 "بخوابی؟ خوای نمی "-

 "...ای خسته بخواب تو نه"... :روم می آشپزخانه به....دارم احتیاج آب به خواب، از بیشتر

 ...آید نمی صدایی

 .گیرم می فاصله خورده شپش یخچال از امید نا

 ".علی نداریم خونه تو هیچی" -

 ".ناال که نیست باز جا هیچ خرید میریم دیگه ساعت یه بذار شکمو": شود می خنده از پر لحنش

 "...نیستم گرسنه خیلی باشه ":نشینم می رویش روبه
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 کنم می حس "کامال را نگاهش سنگینیِ  اما دهم می تکیه مبل پشتیه به را سرم

 "گندم؟ نمیشی مانی بیخیال چرا"-

 ...شد نمی موضوع این بیخیال...بود آمده حرف به بالخره

 "...یذارینم تو آرومم من که هم دقیقه دو نمیشی؟ قضیه این بیخیال چرا تو ":گویم می بسته چشم

 "...باشی آروم همیشه تو خوام می من":  کنم می باز چشم بالجبار که شود می آرام آنقدر صدایش

 "....نمیشه ولی خواستم خیلی...نمیتونم"...: دهم می تکان را سرم بار افسوس

 "نمیتونی؟ حاال بری کنی ولش روز حالو اون با نیستی تو چطور پیش سال چهار" -

 "...نداری خبر هیچی از تو علی ":گویم می اش گری پرخاش جواب در حیرت پر و حوصله بی

 کنی می فکر برفو زیر کردی سرتو که تویی عزیزم نه":  میدهد تحویلم داری صدا پوزخند

 "... نیست حالیش هیچی هیچکس

 ...است تند تیزو... است سرزنشگر اما آرام لحنش

 بگیری؟ زن خوای نمی تو علی... : کنم می عوض را بحث... بدهم را جوابش که ندارم حوصله

 رنگ منو...بچه کرده بزرگت تورو من گوید می انگار که ها نگاه آن از... کند می نگاهم جوری یک

 ...نکن

 !عمیق اما مصنوعی،... خندد می که گذرد نمی خیلی

 "...پرسیدم ،جدی علی نخند کوفت،"... : برود جلو به بازیمان گذارم می

 ...خندد می دوباره اما بگوید، چیزی که کند می باز دهان

 !پسر این شد می خوبی بازیگر

 ...خندد می دوباره اما بگوید، چیزی که کند می باز دهان

 !پسر این شد می خوبی بازیگر

 ".برات گفتم جوک مگه خندی می چی به هی": کنم می اخم
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 اش پیشانی به را دستم خواهد می دلم! دارد می برم ترس... شود می قطع یکباره اش خنده

 !آخر رفتاریست چه این! علی ای شده زده جن بگویم و برسانم

 "باشی؟ خودت مواظب ندادی قول مگه" -

 ..کنم می نگاهش ،خیره بهت با

 "؟...نه بهم دادی گندمی؟قول هوم؟" -

 "!گی می چی فهمم نمی "! : "اصال گفت می چه نبود؟ خودم مواظب بودم؟ داده قول

 "...امروزته کار منظورم"-

 "...شدم بیهوش خوابی بی شدت از امروز؟ کردم چیکار"...: افتد می تازه ام دوزاری

 "..گم می بیمارستانو تو حرکت دونم می اونو بله" -

 "...یگهم... میگه من به..میگه چی من به ببینی نبودی که تو": میکنم اخم مانی حرفای آوری یاد از

 ....کنم تکرار را جمله آن چرخد نمی زبانم کنم، می کاری هر

 سال چهار نمیدی؟ حق بهش چرا...میدونم رو چی همه... گفته چی بهت مانی دونم می من" -

 "داری؟ ازش انتظاری چه کردی ترکش تو گذشته

. کنه محلی بی من به نداره حق ؟ بدم حق بهش چی برای ": میدارم بر خیز ، میشوم خودخواه

 که نیم به ندادن نمره با وقتی گیره می گارد من دیدن با وقتی دستشه تو من ی حلقه هنوز وقتی

 بدم؟ بهش حقو چرا بده نشون اعتراضشو خواد می کرد می تایید طرحامو خودش همیشه

 ودشخ تا بسوزونه منو خواد می فهمم نمی کنه می فکر کاراشو؟ این دلیل فهمم نمی کنه می فکر

 براش کنه ثابت بهم خواد می راه این از اون اگه کنم، می خودمو کار دارم که شه؟منم خاموش

 "...!نیستم مردنی مانی برای وقت هیچ ،گندم، من. کنم می ثابت خودم شیوه به منم ، مردم

 آورد می جوش به را خونم...کند می نگاه ام هیستیریکی حرکتهای و حرفها به خونسرد

 "زدی؟ زل چی به ؟ چیه ؟ ها ":چشمانش

 یم تکرار را ام گفته. مطمئنِ حرفاش خودشو به خیلی که آدمی به":  میشود تر عمیق پوزخندش

 "!هه...نیستم مردنی مانی برای وقت هیچ گندم ، من": کند
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 ...نشیند می گِل به نفسم به اعتماد ، لحظه یک برای فقط...لحظه یک

 که دکن می پرواز جاهایی به فکرم... شود می خارج دستم از کنترل و شود می پایین باال ام سینه

 ...زند می آتشم زنده زنده

 هربار و دانم می که است وقت خیلی را این! هست امکانش که دانم می...دیگر زن یک با...مانی

 ...زنم می پسَش

 ...ابد تا...همیشه تا...بود خواهم من مانی زندگی زن تنها...گیرم می سنگر خیال یک پشت و

 بستی چی رو کردی؟چشماتو می منم منم خوب پیش دقیقه دو افتادی؟ پس چیه؟ هان "-

 جمع هه زنی؟ می مانی نداشتن حق از حرف مانی؟ بودن مرد یا خودت حماقت رو خانـــــــوم؟

 این دیدم با که منی نه باشه نبوده ماجرا این شاهد که بزن یکی به رو حرفا این برو. بابا کن

 "..اومد سرش به چی تو رفتن از بعد بدبخت

 اون"...: آید سمتم به خشم از پر و تحکم از مملوء صدایی با آرام قدمهایی با میشود بلند جاش از

 وقت چند رفتی که روزی از ببین. هستیم سالی چه االن ببین. کن باز زدتو خواب به چشمای

 "...شده عوض مانی که ببین.گذشته

 ...میرد می انگار قلبم....میشود حالتی یک قلبم

 یه اب گریون چشمای با خوابت اتاق تو از که روزایی بودی کجا کنی؟ می گریه کنی؟ می بغض" -

 کرد؟ کورت چی بودی؟ کور کنار؟ گذاشت درسو وقتی بودی کجا کردم؟ می جعمش شده له تن

 "کثیف؟ پول سکه چهارتا لعنتی؟به فروختی کی به گندم؟ فروختی کیو

 ...کند می سقوط من نفس و گیر می اوج او صدای

 ..پرت جای یک به

 !دره ته

 ...مهربانم همیشه علیِ ...علی... کند می محکوم مرا دارد او... است علی این... شود نمی باورم

 که یمن انصاف؟ بی علی؟"... : کنم پنهان را صدایم لرزش کنم می سعی و دهم می قورت را بغضمو

 " آره؟ رفتم؟ پول خاطر به خوردم غلت پول تو بچگی از
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 گفتی برم خوام می گفتی که روزی داشت؟ ارزش رفتی، که چی هر خاطر به": زند می فریاد

 "هان؟ ؟ دادی جوابمو چی میشه؟ خورد مانی نگفتم نرو؟ نگفتم گرفتم تصمیمو

 ...ندارند را پروایی بی همه این طاقت هایم پرده... گذارم می های گوش روی را دستهایم

 "...نیوورد روت به کس هیچ و زدی نشنیدن به خودتو چی هر بس" -

... ارکن به فریادش و داد... کنار به اینها... کند می جدا گوشهایم از را دستانم... گیرد می بازوهایم

 ...کنار به دادنش حکم

 ، جوانم دایی پسر این ناراحت قلبِ ... دارد ترس... اما اش شقیقه ی کوبنده نبض اما، گردنش رگ

 ....است ترسناک

 " کنه؟ می فراموش نگفتی نبودم؟ به کنه می عادت نگفتی "-

 "نگفتی؟ یا گفتی ":زند می فریاد

.. : کردم خیس را خودم و شکست بغضم و زد فریاد پدر که ام سالگی ده مثل... شکند می بغضم

 غلط بگم باید بار چند... گشتم بر که پشیمونم بینی؟؟ نمی...پشیمونم اما. لعنتی گفتم. گفتم آره"

 "هان؟ رفتم؟ کردم

 دلت وقت هر تو؟ هستی کی کردی فکر برات؟ نداره ارزش آدما احساسات پشیمونی؟ هه" -

 که ببخشید چشم بگه اونم پشیمونمو بگی سال چهار از بعد کنی له پاهات زیر رو یکی خواست

 بودم؟ زده دلتو موقع اون

 با حق گی می هم حاال کردی له غرورشو تو کردی ترکش تو وقیحی؟ انقدر کشی؟ نمی خجالت

 نیست اون

  .روحشو هم خودشو هم. کشتیش تو و مرد "واقعا! مرد مانی رفتی وقتی... گندم کن باز گوشاتو

 ... گندم نکن خرابش ، کرده پیدا خودشو که نیست وقت خیلی

 "...کنه فراموش بذار... کنه عادت بذار میکنه؟ عادت نگفتی مگه... بکنه زندگیشو بذار

 ....شود می خارج ویال از شتاب پر و کند می رها خشونت با را دستم

 ...لرزم می خود به در، کوبش باصدای
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 ...دهد نوید را دلمردگی که هرچه از پر وجودم... هایش خانواده هم و غم از است پر وجودم

 ...بسوزانند را صوراتم پوست اشکهایم گذارم می... دهم می تکان را سرم

 ...شوم می خیره بسته درِ به... کنم می پاگرد

 ...هایم کودکی مهربانِ همبازیه این داشت، تن به گرم لباسی کاش... نخورد سرما کاش

 ".سپهرزاد آقای دختر گندمم شفیق آقای سالم الو؟" -

 "چطورن؟ ما بزرگ استاد هستین؟ خوب خانم سالم" -

 "نشدم؟ مزاحم که موقع بد خوبن هم پدر" -

 "!مزاحمتا این از باشه تا مراحمین خانوم نه" -

 ...ندارند تمامی مسخره تعارفات... زنم می لبخندی

 نمایشگاه برپایی برای نیستن ایران که بابا.رسید دستم به پیغامتون امروز راستش. دارین لطف "-

 ".شنیدم پیغامتونو خونه اومدم االن. رسیدم امروز نبودم تهران منم فرانسه رفتن

 "گذشت؟ خوش سفر.بزنم زنگ که نداشتم همراهتونم.زدم زنگ بار سه دو بله" -

 ...است انکار قابل غیر صدایش کنجکاوی...شود می تر عمیق لبخندم

 باهم ارک مورد در تا ببینیم همو میتونیم کی. شرمنده حال هر به ":گویم می پرسشش به توجه بی

 "کنیم؟ صحبت

 "!هستین راه و سفر خسته باالخره فردا برای بذاریم خواین می. حرفیه چه این نه" -

 ...آید می کش لبخندم...شوند می پرتاب باال به هردو ابروهام

 ".میکنیم هماهنگ فردا پس باشه" -

 ...برم می لذت آمده وجود به بازیِ از... بشنوم واضح را اش خنده صدای دهد می اجازه

 "!باشه اومده در تنتون از سفر خستگی اگه البته" -

 دبلن ام خنده صدای مبدا تا ، کنم می قفل ام چانه روی را دستم... کنم می نگاه خودم به آینه در

 "!شفیق آقای خدافظ"... : شود
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 ....کنم می قطع را ارتباط بدهد جوابی تا شوم منتظر آنکه بی و

 ...کنم می آزاد را ام قهقهه و دارم می بر لبم روی از را دستم

 

 *** 

 "گرفتم غذا پاشوبیا" -

 پرت زمستان ی زده یخ شبهای به ، تابستانی و داغ روزهای آن از! شود می بلند سرم دفعه یک

 و زنم نمی حرفی..! ام نشده متوجه را حضورش که بودم، شده گذشته در غرق آنقدر...!شوم می

 تحرک ها پله سمت به و کنم می کج را مسیرم راه میان کنم، می حرکت سرش پشت جوجه مثل

 ...ام خسته خیلی ، تکراری های خستگی این از... جسمی هم و روحی هم..ام خسته.. کنم می

 ".گرفتم نهار گفتم میری؟ کجا پایین انداختی سرتو" -

 ...ندارم جوره هیچ را اش حوصله هم و ام، کرده قهر اینکه هم. دهم نمی را جوابش

 که خوردن سر برای روم می... شود می حلقه بازویم دور دستش که نرسیده اول ی پله به پایم

 .شود می مانعم

 سهایم،کال دانشگاه، و بشکند بدنم از جایی که بود مانده کم همین.. کنم می نگاهش عصبانیت با

 ...شود دود مانی دیدن

 "نبود؟ گرسنت مگه برات گرفتم نهار گم می شنوی؟ نمی" -

. دادی خوردم به کافی اندازه به. شد صرف"... : میزنم پوزخند...آورد نمی خودش روی به "اصال

 ".شدم سیر

 .دهد می سرم آشپزخانه سمت به کشان کشان

 تا طعمش خوش ی مزه امیدوارم حاال؟ بود مزه خوش جونت نوش شدی؟ سیر پس ااا؟ "-

 ".بمونه زبونت زیر همیشه

 "!هه.بود مزه خوش خیلی آره ": شوم می عصبی کالمش ی خنده و خیالی بی از
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. هبش کامل غذایتت وعده بخوری بدم دسرتم بریم بیا پس خوب": چسبد می محکمتر را بازویم

 "دیگه؟ داشتی دوست گرفتم کیک چیز

 .میارم باال دارم که دادی خوردم به انقدر خوام نمی غذا گم می کن ول دستمو اه": شوم می کفری

 ".زندگیت خونه به میزنم گند االن کن ولم

 ".دورواطرافیات همه به بلکه زندگیم خونه منو به تنها نه عزیزم زدی گند وقته خیلی تو "-

 ...نشیم می صندلی روی زور به

 ".زندگیتون به بزنم گند این از بیشتر خوام نمی باشم خودم حال به بذار پس خوب "-

 رسنهگ دفعخ یک! کند می رو و زیر را دلم شیشلیک خو بوی. کند می باز را مصرف یکبار های ظرف

 ...سوزد می ام بیچاره ی معده برای دلم و افتد می ساعت به نگاهم.. شوم می

 ...بودم نخورده غذا که بود طوالنی ساعتی چند

 ".زینیم می حرف گندکاریات به راجع "بعدا افتاده راه دهنت از آب بخور بیا "فعال حاال" -

 ".نیست گرسنم من": گویم می ام درونی میل علیرغم و. میکنم اخم

 ".بخور گفتم هیس": گذارد می جلویم را غذا ظرف

 می چیزی نه...شود می فراموشم حرفهایش و ،دعوا خورد می زعفرانی های برنج به که نگاهم

 .شنوم می چیزی نه گویم

 ...شوم می خوردن مشغول ولع با

 ..بود مزه خوش خیلی مرسی -

 .جان نوش-

 یم نگاهم خودم بشقاب به اخم با... ماند می ثابت اش نخورده دست "تقریبا بشقاب روی نگاهم

 ...اند زده جارویش انگار که کنم

 ام اماره نفس اما بشور، ظرفهارو که زند می تشر وجدانم شوم، می بلند جایم از! کشم می خجالت

  زنم می بیرون آشپزخانه از! تره مهم خواب...بیخیال گوید می
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 ".دیگه منم مواجب جیره بی نوکر بله" -

 ".نزن دست. میشورمشون میام شدم بیدار. میاد خوابم":  کنم می گرد نیم

 !ست بسته چشمام تخت به نرسیده دانم می ها پله سمت میروم

 ام ستهب پلکهای بان سایه را دستم. سوزاند می را ام بسته های پلک ، خورشید مستقیم نور تیزش

 های روزنه از خورشید، های اشعه اما دهم، فراری را آلودم خواب مردمکهای خواهم می و کنم می

 ..اندازند می گیرم و کنند می عبور چشمم و دست میان ایجادیِ

 لندب جایم از نخوت با... شوند می شروع پیم در پی های عطسه.میشوم کالفه خورشید سماجت از

 رگی آفتاب اما بسته ی پنجره به حرص از پر نگاهی...اندازم می راه به غرغری لب زیر و شوم می

 تانیزمس آسمانِ در درخشان، اینچنین آفتابی که است عجیب برایم... کشم می پوفی و اندازم می

 !کشور شمالِ  در هم آن کند، خوش جای

 به کخن آبِ تا دانم می... زنم می بیرون اتاق از و شوم می بلند جایم از کششی و کوتاه حرکاتی با

 ی بسته گذرم، می که آشپزخانه کانتر مقابل از. ندارند تمامی هایم عطسه نخورد رویم و سر

 خوشحالی با و روم می سمتشان به عجله با... زنند می چشمک برایم نو های مسواک رنگارنگ

 علی ی سینه در را خودم که ، بروم دستشویی سمت به کنم می گرد پای میدارم، بر را ترینش جیغ

 .یابم می

 "ای؟ کالفه چرا چته؟":  علی

 ! ترسیدم میای؟ صدا و سر بی اینطوری چرا! هیـــــــــن" -

 "...کرد کالفم خورشد نور. بخوابم ساعت دو اومدم بابا هیچی

 خوابیدی؟ که ساعته دو ":شود می کمر به دست و اندازد می دار شماطه ساعت به نگاهی تعجب با

 "...!آخی

 "خانوم خوابی حاال تا ظهر ازدیروز خوبی؟":دهد می تاب را ابروهایش دفعه یک

 " ست؟ شنبه پنج امروز یعنی تاحاال؟ دیروز از":  پرد می باال سرعت به ابروهایم

 ".بودی خواب کامل روز یک بله. بخیر ظهرت از بعد" -
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 باسل کنم حموم خوام می االنم.بخوابم انقدر کردم نمی فکر! بودم خسته خوب":  گویم می متفکر

 ". هیچی ندارم

 ".بشن خشک اونا تا بپوش من لباسای از "،فعال ماشین تو بنداز لباساتو" -

 ".تنیس من اندازه که اونا بعدشم.کنن نمی روشن ماشین که لباس یه واسه":  گویم می ناراضی

 "!حموم بی حموم پس خوب": گوید می خیال بی

 ...رود می و کند می پشت

 ...مردانه های خیالی بی این از امان... سایم می هم روی را هایم دندان

 بیار برام شرت تی یه با تمیز ی حوله یه": زنم می فریاد جا همان از و روم می حمام سمت به

 ".خوبه شلوارم!فقط

 می باز را داغ آب و گذارم می مخصوص باکس در را مسواک ، شنوم می را محوش گفتن پررو

 ...کنم

 

**** 

 ".کن خشک موهاتو خوری می سرما" -

 امر چطور رفته یادش انگار زند می حرف خیال بی چنان!کنم نمی هم نگاهش. دهم نمی را جوابش

 .کرد پهن آفتاب در و شست

 ".گندم باشم تهران فردا باید من" -

 خودت اما": شوم می خیره اش جدی صورت به و زنم می کنار چشمانم روی از را حوله ، بهت با

 ".مونیم می روز چند گفتی

 لهوسی ساختمون از کارگرا از یکی. اومد پیش دفعه یه میدونم": دارد می بر را تلویزیون ریموت

 ".داری کالس شنبه توام تازه. برسم اون کارای به برم باید برده

 ملبان روی لبخندی...گیرد می جان چشمانم پیشِ درهمش اخمهای و مانی... کنم می نگاهش محو

 "!افتیم می راه کی! باشه"... :نشیند می
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 ".میریم شه تموم دوم ی نیمه" -

 "دریا؟ لب بریم سر یه رفتن از قبل پس": گویم می شده پخش تازه فوتبال به توجه بی

 .دهد می تکان را سرش فقط که ، شده کنان بازی کاریِ پاس محو آنقدر

 "گفتم؟ چی فهمیدی "اصال فوتبال؟ بازم":  میشوم کالفه

 ".تهران بعدم. دریا میریم فوتبال از بعد. بله ": کند می نگاهم بد حالتی با

 دور را حوله دهم، می لم کاناپه روی ریلکس آورم، نمی خودم روی به را تندش لحن و تیز نگاه

 "کیه؟ به کی ":زنم می اشاره بازی به و پیچانم می سرم

 .آید می ابرو ،رقص بار شیطنت و دوزد می چشمانم به را نگاهش

 .شوم می جنگمان خیال بی و میزنم لبخندی

 ... رود می سر مجری مهیج صدای از ام حوصله که گذرد نمی خیلی

 "شستی؟ ظرفارو راستی": میگویم دفعه یک

 تا بذارم خواستی می پس": گوید می تند و شکند می پی در پی را ها تخمه کند نگاهم آنکه بی

 "بمونه؟ االن

 !او هم یکبار شستیم ما همه میاندازم،این باال شانه

 you have one: ی جمله ،به کنم می باز را قفلش و زنم می جست افتد، می ام گوشی به چشمم

new msg، شوم می خیره. 

 یب. کنند می شیرین را دهانم و آیند می لبم زیر گذشته شیرین خاطرات جمله این آوریِ یاد از

 ...کشم می صدایی پر نفس اختیار

 فریاد مجری. کند می نگاهم و گیرد می چشم محبوبش تیمِ فوتبال از علی که صدا پر و عمیق آنقدر

.. .میدهد فحشی لب زیر که ام خیره هیجانش به.کند می خود آن از را علی نگاه و گُل گُل زند، می

 !اوقات اکثر مثل! بود رفته خطا گل

 کوتاه زنگِ  صدای که گذرد نمی خیلی...هستم خوب که میگویم و دهم می جواب را یلدا پیامه

 ...!بعد برای باشد دهم می جواب من و راببینیم هم بگذار قرار گوید می شود، می بلند ام گوشی
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 "موقع این قشنگه دریا. میشه غروب داره افتیم بی راه کم کم شو آماده "-

 ..کنم می اکتفا سر، دادن تکان به و شوم می بلند جایم از کند، می خاموش را تلویزیون

 شنبه به آینه ودر پوشم، می علی گشاد تیشرت روی را کوتاهم بافتِ  کنم، نمی عوض را لباسهایم

 .خندم می ام انداخته راه به که ای یکشنبه

 .آیم پایین ها پله از و دارم می بر را ام پشتی کوله ، زنم می گره سرم باالی را دارم نم موهای

 .پوشم می را بوتهایم و کنم می سر را ام مقنعه

 .شوم می خیره اش شمرده قدمهای به و دهم می تکیه دیوار به در، کنار

 "بریم؟" -

 ".آمادم وقته خیلی من": دهم می تکان را سرم

 "تابیام ماشین تو بشین برو. میکردم چک رو خونه داشتم" -

 .دوم می ماشن دمه تا ، سرما شدت از. میزنم بیرون خانه از میگیرم رو سوییچ

 شینما فضای اینکه از.  کنم می وصل را آپدش و کنم می روشنش.میشوم سوار راننده سمت در از

 ...آید نمی خوشم هیچ رود، فرو سکوت در

 .کنم می تخلیه را جایش من و کوبد می شیشه به علی

 "..االن میبندیم یخ نزدی رو بخاری چرا" -

 "!رفت یادم":  کنم می جلو عقب هارو دکمه

 "...ببینم رو آینه بده تکیه ":گذارد می ام سینه روی را دستش

 ..شوم می خیره کند، می ترک را آسمان که خورشید به ماشین، سقف از و دهم می تکیه

 ...پیچد می گوشم در خواننده صدای

 " ساحل؟ تو بری ماشین با میشه" -

 ".میدن اجازه که هست قسمتش یه آره" -
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 ...بشنوم را خواننده صدای تا گذارم می باز را در و شوم می پیاده میرسیم، ساحل به

 ریاد و کند، می حراج را تنش خونه چقدرناشیانه خورشید،...دوزم می چشم دریا کمرنگ سیاهیِ به

 بی خورشید به را جسمش که... آسمان هم تر گناه بی همه از... بلعد می را آن وجدان بی چقدر

 ...سخاوت بی دریای به را روحش و بخشد می لیاقت

 .کاوم رامی دریا دور تا دور

 ...دست در دست و جفت دیگری تنها، یکی... است نشسته کسی ای گوشه هر

 ...کنم می نگاه ام خالی دستهای به

 ...جدای دردِ حسه همون باز...گرفته گلومو بغضی یه باز

 ...کجایی امروز تو کجامو امروز من

 ...نیست شدن خالی گریه این پشتِ ...نیست من حالِ  از بدتر تو حالِ

 ...نیست من دردِ  شب یه دنیا، دردِ  همه

... شود جفت که... باشد اعتماد قابل... باشد مردانه که... کند می را دست یک هوای هوا، بی دلم

 ...باشد ومانی

 ...دلم... دلم

 ...مارو حالِ شب یه ببینی کجایی،...خدارو گرفتی من ی قبله از تو

 صورتم روی اشکهایم...خرابه من مثل مردم حالِ  ببین... عذابه غرق که نیست، من حالِ فقط

 ...دانند می پیروزی ی نقطه را لبهایم ترکِ و گذارند می مسابقه

 ...کنم می خفه را هقم هق و دهم می فشار پایینم لبِ روی را دندان

 و ست آسمان که آسمانی...شوم می خیره آسمان به و گیرم می خورشید ی مانده ته از را نگاهم

 ...همیشگیمان سقفِ 

 ...را کسان بی پناه و پشت دارد نهفته خود در آسمانی

 ...نکند رها را دستم سیاه؛ برهوتِ این در که کنم می خواهش لب زیر و دهم می قورت را دهانم آب
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 .کنم می حرکت ماشین سمت به و گذرم می دستش سیگار و علی کنار از. میکنم گرد عقب

 چشم، اب بتوانم که جایی تا تا من و کند می روشن را ماشین علی بعد نشینم،کمی می صندلی روی

 ...دهم می قورت را دریا

 ...شود می ثابت رو به رو به و چرخد می خودآگاه نا گردنم که شویم، می دور آنقدر

 ...شود می تنگ ساحل نمور و خورده آب خاکِ بوی برای دلم نرفته

 ...گذارم می هم روی را چشمهایم

 ...:آرزوست یک دهد می جوالن سرم در که فکری تنها

 ...مانی با... گشت برخواهم

 ....کنم می باز را پلکهایم ماشین، شدن متوقف با

 "بگیرم؟ برات خوای نمی چیزی"-

 ... بندد می محکم را در و رود می... دهم می تکان " نه " عالمت به را سرم

.. .دلباز های رستوران از است پر ای گوشه هر در و هستیم جاده اوله تازه... کنم می نگاه اطرافم به

 ...خاطره پر و باز سر های رستوران

 ...گردد می بر علی که گذارم می هم روی دوباره را چشمهایم... شوم می کالفه

 ها خوراکی به میل بی کنم، می تهش و سر کنجکاوی با ، دهد می دستم به را تنقالت پالستیک

 "ایم بچه خریدی؟مگه چیه اینا علی":  کنم می نگاه

 "مگه؟ بچگیه به"-

 ها پوپ از دوتا... ..برم نمی لذتی هیچ چیپس و پفک خوردن از من ، او برعکس... گویم نمی چیزی

 .گیرم می سمتش به را یکیشان و کنم می باز را

 .دهد می پاسخ را زنگش حال در تلفن و دهد می دستم به را خالی قوطیِ دقیقه یک از کمتر در

 جانم؟ -"

-... 
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 بهتری؟ عزیزم سالم -

-..." 

 ....کنم می انتخاب را بردز انگری بازی و میارم در را ام گوشی

 :گوید می گوشی در صدا لوِل ترین پایین با که شنوم می اما هستم بازی سرگرم

 ".شده تنگ برات دلم منم. میگردم بر دارم-"

 ...شوم می خیره نیمرخش به و کشم می بازی از دست ، تعجب با

"-.... 

 ".میبینمت میام فردا عزیزم چشم -

 ...میابد هم افزایش ، هیچ شود نمی که کم چشمانم حیرت

 ...عزیزم گفت می بود، زن شک بی که کسی به علی... عزیزم گفت می

"-... 

 به داشتی دوست هرچی ریم می فردا اما. بودم نیومده گردش برای خانومی شرمنده سوغاتی؟-

 "...بخر جاش

 ...گذارم می ام سینه روی را دستم

 ...کیست دانم نمی که کسی به شود می ام حسودی.. شوم می بچه

 ...!خرید می خواست می هرچه برایش علی که کسی به

 ...بندد می نقش دیدگانم مقابل مانی زیر به سر صورت ، لحظه یک

 ...بخرد کادو... ببرد سوغاتی برایش... عزیزم بگوید کسی به هم او اینکه فکر

 ! وای

 ...نیست من کار تحملش

 ...آورد نخواهم طاقت
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 !میدانم... مرد خواهم

"-... 

 "..بخوای تو چی هر چشــــــــم ؟ شدی شیطون انقدر نبودم روز دور همش -

 یم نگاه مرا زمان هم چرخاند، می را فرمان و میزند راهنما انگار، کند می حس را نگاهم سنگینیه

 ....زند می لبخند و کند

 ...رود می بین از راهنما تیک تیک صدای و کند می عوض را الین

 ...افتد می گلویم جان به و شود می بلند اش قهقه که شنود می چه دانم نمی

 ...کرد می قطع را ارتباط آن آمدن ژکوند جای به کاش

 ...اندازد می جانم روی وزنی چه عزیزمش هر که فهمید می کاش

 ....اما بگویم، که است آور خجالت

 هایی جانم به...علی دست کوچکِ تلفن صوتی تارهای پشت مجهول زن به.!...شود می ام حسودی

 گرچه...بود من مال هم امروز تابه!!!!!!!! نه دیشب، تا که هایی عزیزم به...زند می آتش را جانم که

 !خرمالویی اگرچه. پوستی زیر

"-... 

 "کنیم؟ صحبت بعداً خانومی فرمونم پشت -

 ...کنم می حسودی چرا و چه به دانم نمی هم خودم

 ...اش شده نصف محبت به یا گفتنهایش؟ عزیزم و جانم به

 ...زند می ریشه گلویم در بغض

 ...شوند می جاری زبانم بر ها کاش

 ...بدارد دوست بیشتر را اش عمه دختر ، مرا علی، کاش

 ...دارم وحشت نبودش از چقدر بداند کاش
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 محتاج اش خاکی دستهایِ به که دارد وجود مرد این زندگی در گندمی ، بداند علی عزیز کاش

 ...است

-"- ... 

 ش مزه حضوری نه...عزیزم منم...منم. باشه میام آروم. میدم خبرم رسیدم چشم. تو فدای-

 ".عزیزم نیستم تنها...................................... ..................بیشتره

 ....کنم می بغض بلند من و زند می حرف آرام

 ...گریم می غریبانه من و خندد می صدا با

 .....!من حال به وای....! من و ورزد می عشق صوتی فرا و کننده کر

 !کسی و بودم من که بود، زمانی یک

 ...خط طرف آن او خط، طرف این من

 ...گفت نمی او و بگوید، که داشتم اصرار من

 و گرفته قرار شلوغی جمعِ در که گفت می و خندید می مردانه او و کردم می شیطنت دخترانه من

 !نیست جایز ابهت پر و ساده ی جمله آن گفتن

 ...است تر گزاف اش مزه حضوری که چید می بهانه

 می تاوان حاال و چشیده را علی ساعتهای این تمام... دارم تجربه من...خورند می سُر اشکهایم

 ...دهم

 " عزیزش "بعدها، که بگوید کاش....بگوید شود دیر اینکه از قبل کاش... بگوید علی کاش

 شدن خورد حس و نکند بغض دارمی دوستت هر با ، من مثل تا بگوید کاش... رانخورد حسرتش

 ....باشد نداشته را

 "چطوره؟ دوستم"-

 سالم". ..فشارم می را دستش دلتنگی و گرمی به و ، گردم می بر سمتش به یلدا صدای شنیدن با

 "چطوری؟ یلدایی

 .دانشگاه اصلیه ساختمان سمت به شویم می قدم هم
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 "شدی؟ بهتر خوبی؟ تو عزیزم خوبم" -

 ".خوابی بی از بودم کرده ضعف که نبود چیزی بابا آره "-

 "همو؟ شناسن می. شد معذب خیلی دید داییتو پسر وقتی شفیق استاد بیچاره": کشد می پوفی

 "...نگفت من به چیزی!دونم نمی"...: تیز خیلی! است تیز یلدا کنم می جمع را حواسم

 ت چهره هرچند ، بودی اورده در طرح همه اون خودت چهره رو. بود عالی طرحت خدایی ولی" -

 ".نبود مشخص خیلی

 "شد؟ چی تابلوم راستی": میگویم یکباره

 از بعد االح.کارگاه تو "احتماال. برداشتم کیفتو فقط که شدم نگرانت انقدر لحظه اون من نمیدونم -

 ".دنبالش ریم می کالس

 "خونی؟ می داری چیه این": کند می دستم در کتابِ به اشاره

 ".بدم تحویل خونه کتاب به باید هیچی" -

 .بینیم می را کالس های بچه از یکی ساناز، راه در.  کنیم می حرکت کتابخانه سمت به

 ". عالفیم 59تا. نیومده سهیلی باال نرید خوبین؟ سالم" -

 ...سپرد می مانی به را کالسش کاش! آید نمی خوشم هیچ بیکاری از... شوم می پنچر

 ".ببینیش باید.خوشگلِ خیلی گندم؟ پایینی خیابون کافه بریم" – یلدا

 می ملبان روی پوزخندی....یابم می را موجود ی کافه تک تا کنم می پایین و باال را خیابان ذهنم در

 هب صندلی ، میز به میز من... یلدا نکن من برای آنجارا تعریف ، بگویم خواهد می دلم...نشیند

 ...کند می گری رقاصه ام بینیم زیر هم هنوز ترکش های قهوه بوی و...حفظم از را اش صندلی

 ....!ام گذرانده آنجا را خوشم روزهای من

 "نه؟ یا بریم بابا ای ":دهد می تکان را بازویم ساناز

 بگویم توانستم می اند؟کاش کرده خاکتان زنده زنده حال به تا بپرسم توانستم می کاش

 ...کاش فقط اما! نرویم بیایید بگویم...نه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

49 

 

 "!بریم":گویم می میل بی و دهم می تکان را سرم

 لطف به ، افتد می مانی حرکت حالِ در ماشین به چشمم زنیم، می بیرون که دانشگاه در سر از

 ....نیستم صورتش تماشای به قادر بلندش شاسی دودیِ های شیشه

 "؟ تو نمیای چرا"-

 "...میام دارم": گویم می یلدا جواب در و کشم می آهی شود، می خارج رسم دید از

 وقت مرتب و ای نکرده آماده را خودت که امتحانی زمانِ مثل دارم، می بر کوتاه و آرام را قدمهایم

 ... کشی می

 باسل روی از کنم می احساس که زند می تند تند انقدر قلبم. نمانده کافه درِ به بیشتر قدم چند

. فهمم نمی هیچ اما شنوم می را ساناز و یلدا زدن حرف صدای...پیداست "کامال سنگینم و زمستانه

 ... میدهد ،هل تحلیل روبه را اعصابم نشاطشان با و شاد های خنده

 ،شناسم می را ام شده آرایش و دخترانه صورت یلداست، که دانم می کند، می باز را کافه درِ یلدا

 ... بینمش می دوتایی چرا دانم نمی اما

 "گندم؟ چیه نظرت" -

 . پرسد می را نظرم موردی چه در نمیدانم "اصال گردم، می بر

 ...دارد می وا پنهان آخی به را دلم که کند می جوری یک را چشمانش... کنم می نگاهش گنگ

 ...نیست خوبی های چیز یادآور چشمانش عسلیه

 "گندم تو هیزی چقدر منو دختر؟خوردی چته هی" -

 یم فکر داشتم چیه هیز".... :زنم می لبخند اجبار و زور به...خندند می ساناز با و گوید می خودش

 "...خوشگله خیلی چشمات کردم

 ". ازم کنی تعریف انقدر خواد نمی بابا میدونم": میدهد گردنش به ادا و ناز با همرا چرخشی

 هم از اینجا وایسید خواین می صبح تا حاال ":زند می کمرش به را دستش و کند می اخم ساناز

 "...داخل بیاید شد تموم دادنتون هندونه وقت هر تو میرم من کنید؟ تعریف
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 اچر این":میشوم خیره یلدا به سوال از پر چشمای با...میشود کافه وارد و میزند من به ای تنه

 "کرد؟ همچین

 "!نداره چرا که درگیری خود دونم نمی ":میندازد باال شانه

 ...شویم می وارد باهم و گذارد می کمرم پشت را دستش

 یم سوق باال سمت به را سرم پیچد، می فضا در که دینگی دینگ صدای در شدن باز با زمان هم

 و سیگار بوی و کشم می عمیق نفسی... آید می عشوه برایم در، باالی رنگ ای نقره آویز..دهد

 ...بلعم می را شیرین و تلخ عطرهای

 نمک سیر دیروزهایم در اینکه از داند نمی اما گرداند، برم حال به خواهد می کشد، می را دستم یلدا

 ...ام راضی چقدر

 یچه شود شُل ، ای گهواره صندلیهای و چوبی پیشخوان دیدن با پاهایم برود، گیج سرم اینکه از

 ...ندارم هراسی

 شود یبمنص همیشگی صندلیِ  درست و کند انتخاب را کافه کنجِ میزِ همان "دقیقا ساناز، اینکه از اما

 ...دارم ،وحشت

 ...ورمآ می کم که دانم می ، ببینم خطش دست با رنگ صورتی کاغذی میز، ی شیشه زیر اینکه از

 سرم هب داشتم را ترسش که آنچه..شود می شُل پاهایم نشیند، می ساناز کنار و کند می رهایم یلدا

 ...شود می من نصیبِ  شوم و نحس صندلی آن...آید می

 ...کند می ترم نزدیک مرگ به انگار دارم، می بر سمتشان به که قدمی هر

 ...گیرد می جان چشمانم پیش چیز همه سفید و سیاه فیلم یک مثل

 تعهد...ها شدن لمس....ها گرفتن گر...ها شدن گرم...ها دارم دوستت... خنده اولین...قرار اولین

 ....ها گرفتن و دادن

 یم خفه کشیدنش نفس بهت در مرا و شود می زنده گذشته...هایش گنده آن از... کنم می بغض

 ...کند

.... 
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 ...کشم می بیرون دستانش زیر را دستم زور به

 ومن کردی غلط کردی، خود بی بری خواستی می که تو...لعنتی بری ذارم ،نمی بری ذارم نمی" -

 "...دستت تو انداختی حلقمو کردی بیجا.کردی وابسته

 نمی ولی بفهمد را دردم خواهم نمی کنم، گریه خواهم نمی کنند، می پیدا را راهشان اشکهایم

 ...توانم نمی... شود

 یب... نکن خراب نشدمونو شروع زندگیِ.... عزیزم نکن...نکن گندم": گیرد می را دستم ناله با

 ...میکنه دیوونم فکرشم... تو بدون چطور...بری بذاریو منو تونی می چطور وجدان

 زدی زل سنگ مث نداری دل نداری؟ قلب تو مصب ال آخه د... روزمو حالو ببین منو، ببین... گندم

 "چشمام؟ به

 ..انداخته راه به خون باران... است سرخ چشمانش

 انیِم دستانش، به میشوم خیره ، افتد می پایین به سرم...شوم می شرمنده... کشم می خجالت

 ...فشارد می محکم را ،بازوهایم حاال کرد نمی بارم کمترم گل از که مهربانم

 ستمد... مانی بگویم...درد از بزنم داد خواهد می دلم... کند می کور را چشمم انگشترش نگین برق

 !شکست

 !همین...کنم گریه صدا بی دارم اجازه فقط... اند کرده داغ را لبهایم انگار اما

 ...ام رسانده جنون به را مردم که خورد می بهم خودم از حالم... است کندده کر فریادش صدای

 ...دهد می ارمغان را شدن له حسِ و سوزد می دستم... دارم درد... بندم می را چشمهایم

 زمین من بگویم و کنم گالیه خواهم می...شود می داغ هم صورتم طرف یک است، کم دستم دردِ

 لرزان هک بینم می یلدارا مانی، جای به اما میکنم باز نیست،چشم کارها این به نیازی هستم خورده

 ..نشسته مقابلم

 به چی ونمیدانه شده بیدار خواب از تازه که آدمی مثلِ  درس.. دهم می تکان آرام را پلگهایم

 ..چیست
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 واهمخ نمی.. گردم می مانی دنباله چشم ،با کمم دیدِ  همان با ومن کند می تکرار را نامم مرتب یلدا

 ...دهم توضیح برایش باید...برود

 "عزیزم؟ خوبه جان؟حالت گندم" -

 "کو؟ مانی": زنم می لب مات

 صورتت تو بزنم شدم مجبور نیست؟ خوب حالت کیه؟ مانی": دهد می نوازش را دستم پشت -

 "!بودی دیگه فاز یه تو خدا به ببخشید،

 قد گذشته یاد و بوده توهم اینجا حضورش و مانی ، داند می دلم انگار...شوم می هشیار کم کم

 ... کشیده

 داری؟ مشکلی تو -

 ...ندارم را اش حوصله... گویم نمی چیزی..ساناز صدای سمت برمیگردم

 "...منتظرمه زد زنگ دوستم...ندارم رو اصوال ادا این حوصله. یلدا میرم من" -

 ...بدهم پرش به پر خواهد نمی دلم که ام عصبی و حوصله بی انقدر

 "...باشه":یلدا

 "...بای" -

 ...رود می و کند می پشت

 ...نیاید چشمم به ساناز حرفهای و رفتار که دارم مشکل انقدر خودم...جهنم به....کنم می اخم

 "گندمی؟ خوبی ":  نشیند می کنارم یلدا

 ....گویم می را و راستش و میدهم حرکت باال سمت به را سرم...لرزد می م چانه

 ...میشود بیشتر دستش فشار

 "شده؟ چی عزیزم چرا" -

 "...تنها خیلی... یلدا تنهام": دهم می قورت رو دهانم آب

 "داییت؟ پسر جز به":  میکند مکث "نداری؟ ایران تو رو کسی چرا؟ تنها" -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

53 

 

 !نداشتم و...داشتم زمین این روی را دنیا ی همه من...داشتم

 "...ندارم رو کسی هیچ....ندارم"....:شود می شدید بغضم

 یم عزیزم اما...گذره نمی دوستیمون از زیادی زمان دونم می".... : نشیند می کمرم پشت دستش

 رو غریب آدمِ یه وقتای ،امایه باشی نکرده تجربه شاید...هستم من...کنی حساب بودنم رو تونی

 بهت خوب حس یه روز همون از. خودته از جزئی انگار که میبینی نزدیک خودت به اونقدر

 "...دلیلی هیچ بی. ازت بود اومده خوشم میکردم؟ نگاهت چقدر یادته...داشتم

 ... بودم دیده را مانی صورت تنها روز اون از...نبود یادم

 مطمئن اما...منو تو نه شناسم می تورو من نه. داره اعتماد به نیاز موندن دوست شدن دوست" -

 داری احتیاج کسی به کردی نیاز که هروقت...بخوای که وقت هر...کنی حساب روم تونی می باش

 "...هستم من

 هک هستم تنها انقدر...کنم اعتماد خواهم می.... آید می درد به ام ماه یک دوستِ  مهربانیِ از گلویم

 ...حسابی دل ِ درد یک برای است زده لک دلم...ندارم کردن اعتماد جز ای چاره

 می یقو پارا، نو دوستیِ  این های پایه و گذارم می دستش روی را دستم.. زنم می لبخند سختی به

 ...کنم

 آید، می کسی

 نم وقتی...شیرین یا باشد تلخ کند می فرقی چه نمیدهم نظری. میدهد سفارش قهوه فنجون دو

 ......شود کامم به تلخ هم دنیا بذار تلخم

 در رمشناو و سیاه عکس به میشوم خیره...کوچک،اسپانیایی فنجان دورِ به میشود قفل دستانم

 ...ظرف لبان

 .کنم می خوردن به شروع تلخ همانطور من ولی دارد، می بر را شکر یلدا

 "تلخ؟ انقدر چرا" -

 ...چرخانم می فنجان در را قاشق هدف بی

 ...شود نمی آب دلم در قندی هیچ که روزها این تلخم انقدر
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 "بودی؟ اومده اینجا قبالً" -

 "....اومدم می زیاد اینجا داشجویی دوران...یلدا دارم دوست خیلی رو اینجا"... :میکنم بلند را سرم

 ...کنم می مکث

 "...مانی با" -

 ......شود می مرهم را دلم درد ، را ام تنهایی و گوید نمی هیچی

 نگفت می دکترا. بود شده حس بی دستش. باشم خونه ظهرا از بعد بودم مجبور بابا خاطر به" -

 لجف دستش و افته می کار از دستش عصبای کالً وگرنه بشه عمل وباید گرفته اعصابش رگای

 !گوشت تیکه یه مثل. میشه

 درمپ دنیای که دستی. نشد اولش مثل وقت هیچ دست اون.بود فاییده بی اما! بار دو. کردن عملش

 ...شد افتاده کار از کرد، می نقاشی رو

 نگیقش هم رو ها زشتی هم...کرد می نقاشی.  خونمون پایین طبقه. بود کارگاه تو همیشه ها صبح

 .گیره می خونه اون تو دلم غروبا گفت می ، خونه اومد می ظهرا از بعد اما.... ها

 از دبع افتاد می و نمیشد هم وقتایی یه.داشتم می بر صبح کالسامو تونستم می که اونجا تا

 . دانشگاه همین تو.بود سالم 51. بودم دوم ترم.ظهرا

 هم هنری عکاسای چندتااز. بودن اومده خیلیا.بزنه رو نمایشگاهش آخرین خواست بابا که بود بهار

 سری یه.بهش بده کار خواست در بابا بود قرار.اختصاصیا جزء.بود اونا جزء هم مانی.بودن دعوت

 یمان اونارو عکاسی خواست می.بود نگرفته قرار نمایشگاهی هیچ تو وقت هیچ که داشت تابلو

 .کنه چاپ جدیدشو کتاب و بده انجام

 که ساله 92 پسر ،یه مانی چرا پرسیدم می بابا از چی هر.دیدم رو مانی بار اولین برای روز اون

 هادپیشن.نگفت من به و داشت شایدم دونم نمی...نداشت برام جوابی شده، التحصیل فارغ تازه

 اون تو. خواست زمان ای هفته سه دو بود نامه پایان درگیر چون. کرد قبول اونم و دادم بهش کارو

 .نبودم تهران منم. جدیدش های ایده از ،سپاس بودن کرده دعوتش. فرانسه بود رفته بابا مدت

 .بود اتوقشپ!کرد پیشنهاد اینجارو که بود اون البته.گذاشتیم اینجا قرارمونو اولین برگشتم وقتی
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 شد اپچ بابا کتاب ماه شیش از بعد اینکه تا.میدیدیم همو بار دوسه ای هفته قرارمون اولین از بعد

 به. دیدنش به بودم کرده عادت...بود شده شروع من دل کار تازه اما. شد تموم مانی کار و

 ...ریاش بی و مزه با لحن به شوخیاش

 ...بودم حوصله نبود،بی که مدتی تمام

 تشکیل 4 تا5 کالسم میلم برخالف. بود نگذشته خیلی ترم شروع از. پاییز اوایل.بود شنبه سه

 ناال تو که صندلی همین رو بود اینجا هم مانی.اینجا اومدم هوا بی شد تموم که کالسم. میشد

 شد یچ دونم نمی....کنم گریه یا خندم به دونستم نمی دیدمش وقتی. بود در به چشمش.نشستی

 لیهعس...یادمِ چشماشو فقط...شنیدم چی گفتمو چی نیست یادم.صندلی این روی نشستم که

 "...نگاهشو

 می ادامه و گذارم می سرم روی را دستم.. کنند می مغزم جویدنِ شروع موریانه مثل خاطرات

 به پام طریقی یه ،به جوری یه خواسته خدا از شدم وارد من که لحظه همون گفت بهم بعدها":دهم

 ...بشه باز کافه اون

 "...همین داره راه دل به دل میکردیم فکر. بودیم خندیده

 می جوالن سرم در فکر یک فقط قرارم بی که روزهایی تمام... کشد می پر روزها آن برای دلم

 "...برگشت گذشته به شد می کاش ":دهد

 ریمب پاشو یلدا"... : ساخت درست را االن بشود شاید اما نیست، شدنی... کشم می عمیقی نفسِ 

 ". ده نمی راهمون شفیق.کرده رد دوازده

 به دیگه":کند می حرکت صندوق سمت به و آورد می در را پولش کیف میشود، بلند جایش از

 ".بگردیم بریم.نمیده راهمون شفیق بیخیال. گندم نمیرسیم کالس

 بشم؟ کالس اون بیخیال میتوانستم مگر. بود مانی با امروز کالس! نه اوه

 ".من مهمون": کند حساب را میز دهم نمی اجازه

 خاطر به خاطرات، تجدید حساب به بذار": گذارم نمی که کند اعتراض خواهد می

 "...دوستیمون شروع خاطر به ":میزنم لبخند".مهربونیت

 کشد می عقب و زند می لبخندی مهربون
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 "نیستن؟ اینجا دیگه میکائیل آقا": میگویم دار صندوق مرد روبه

 "دارین؟ باهاشون نسبتی":  کند می نگاه را سرتاپایم کنجکاوی با

 "قدیمشونم های مشتری از نه "-

 عضیب فقط. وایسه پا سر تونه نمی سابق مثل دیگه شده پیر ": آید می در خشکی آن از صورتش

 "...زنه می سری یه و اینجا میاد وقتا

 "میان؟ روزایی چه":آورم می یاد به را اش اسبی دمه و سفید موهای

 ".نداره کتاب حساب نیست معلوم"-

 ."کنم تموم کارمو اومدم بگید برگشته گندم بگید بهش": میده دستم به پولو باقی

 ".اومدین خوش.میگم بهش باشه":  شود می متعجب چشمانش

 "...دیگه بریم ":گردم می بر یلدا سمت به

 ". میشناسمش من. نمیده راهمون شفیق خدا به گندم بابا": کند می اخم

 "گردیم می بر نداد راه.حاال بریم بیا تو": کشم می را دستش

 .دارد می وا خنده به ومرا کوبد می زمین به را پایش ها بچه مثل

 ...کشانم می سرم پشت را یلدا و کنم می طی دوتا یکی هارا پله

 .شود می مانع و گیرد می را دستم کالس، در پشت

 "ای؟ قیافه چه این تو؟ شدی چی": اندازم می اش کرده عرق و سرخ صورت به نگاهی

 "!نمیاد باال نفسم بابا میری راه تند انقدر چرا آدمی؟ تو ": زند می نفس نفس

 ".خب بودم مجبور ": میزنم لبخند

 "استاد؟"... : کشم می را دستگیره و زنم می در به آرام ای ضربه

 گرن سیاه و ای دایره ی صفحه روی ضربه اشاره،دو انگشتِ با خونسرد.... کند می بلند را سرش

 " گوید می اعتراض به آرام و کشد می داری صدا پوف سرم پشت از یلدا. زند می چرمش ساعتِ 

 ".گفتم دیدی
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 "...استاد ولی"...:نالم می

 "...بیرون. زاد سپهر خانم مهمه برام انضباط و نظم": میکند قطع را حرفم

 "...بود اومده پیش مهم کار یه استاد":  گویم می کالفگی با

 "...کافه تو قهوه خوردن از تر مهم کاری چه ":پیچد می کالس در ساناز صدای

 ار کافه اسم باید حتماً چیست؟ من با دختر این مشکل خدایا... فشارم می هم روی را چشمهایم

 آورد؟ می

.... 

 تمهس هم شما با. نداره وجود بعدی ی دفعه اما باشید داشته حضور سرکالس میتونین اینبار "-

 ".ایمانی خانم

 !حیرت با من و میدهد تکون سرشو بهت با یلدا

 پشتِ  مکث با من و...رود می خالی صندلیِ سمت به من از زودتر یلدا ، دستش ی اشاره با

 ...سرش

 می خیره متفکرش و درهم صورت به و آورم می در را هایم جزوه گذارم، می پاهایم روی را کیفم

 ...شوم

 "گندم؟ نه شد مهربون چه" -

 ".دیگه همینه میده شانس خدا وقتی ":گوید می ساناز که کنم تأیید را حرفش خواهم می

 هایت چشم تا بگویم و کنم فرو چشمانش در را ام زده الک و بلند های ناخن خواهد می دلم

 !!!دربیایند

 "ساناز؟ داری مشکلی تو":  کند می اخم یلدا

 .سوزی می چه از "دقیقا االن بگویی است بهتر گویم می دلم در

 ".نمیاد خوشم کاه زیر آب آدمای از فقط ندارم مشکلی نه" -

 آیا؟ داشتم تری هیزم
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 "کاهِ؟ زیر آب کی ":یلدا

 ...کند نمی پیدا پاسخ فرصت ساناز و شود می بلند مانی صدای

 "...بدم کاراتونو نمره خوام می.کنید رعایت رو سکوت اومدین که کالس؟دیر ته خبره چه" -

 ...باشم کرده دریافت هجده هفده از کمتر که است محال طرح آن با میدانم. میشوم خوشحال الکی

 ".هخسیس دادن نمره تو چقدر شفیق میدونن همه. بده نمره دلبازی دستو با ما به کنه خدا": یلدا

 !...اوبود ام دیده که آدمی ترین دلباز و دست....زنم می ای نیمه نصف لبخند

 ".سپهرزاد گندم" -

 من دوبگوی چیزی منتظرم...کنم می نگاه چشمانش به... گیرند می را خنده یک کاملِ  شکل لبانم

 ...بقاپمش هوا روی ، دزدانه

 "بردین؟ تابلوتونو" -

 ".گذاشتنش کجا پرسم می کارگاه مسئول ،از کالس از بعد استاد نه" -

 "!دور ندازن می رو مونه می جا که تابلوهایی. نگرد دنبالش "-

 ... گیرد می بو و زند می کپک قشنگم و خوب حس تمام

 "!سپهرزاد خانم افتادین من درس از55/51 با شما. تون نمره اما" -

 ...شود می خشک لبانم روی خنده

 ...بود انداخته مرا صدوم 2/91 برای55/51

 تر سنگین او نگاه و است سنگین همه نگاهِ...هوایی بی دچار من و شود می همهمه دچار کالس

 ای تیکه جلو ردیف از پسری...خندد می ساناز.گذارد، می دستم روی را دستش یلدا...ازهمه

 ...میندازد

 ...روم می فرو بیشتر لحظه هر وزنی بی در اما... من

 "...کنید پیدا ها زباله تو بتونین کارتونو کنم فکر "-

 ...است حقارت از پر... است تهاجم از پر... است کننده له نیست، سنگین فقط کالمش
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 در را شدنم خورد که بندم می... دانشگاه بابای گور... نمره بابای گور... بندم می را چشمانم

 .... نشنوم را پوزخندش صدای که بندم می... نبینم هایش مردمک

 ...گیرند می دست اقبالی بد این بر افکارم و گیرد می نبض سرم

 رد صدایم من و زند می سیلی پی در پی واقعیت... برد می تاراج به را ،گلویم سنگ همچو چیزی

 ... آید نمی

 اما...دهم قورت را گزنده و تلخ حس آن تمام خواهم می... دهم می قورت را دهانم بسته،آب چشم

 ....کند می پا به خروشی جوشو و افتد می دام به دلم حوالی در جایی، یک

 ...بودم شده پرت که گویی

 ....بودم افتاده گویی

 ....من

 ....چشمهایش از

 ...گذارنم می چطور دانم نمی را، پایانی ی دقیقه پنج و چهل

 دهش مردود که ای مدرسه های بچه دختر مثل را ام کوله نباشید، خسته گوید می اینکه محض به

 "رم می دارم من ":گویم می یلدا به و اندازم می رنگم قرمز بادگیر روی اند

 "...برسونی ؟قرارمنو کجا ":گیرد می را بازویم

 ...بیرون دود می من از تر جلو او و باش زود گویم می... ام حوصله بی

 ....اندخو می را اسمم کسی کوتاه مکثی با و میشود باز در بالفاصله میشویم رد که مانی اتاق از

 ".استاد بله": گردم می بر سمتش به حوصله بی

 ".دارم کارتون بیارید تشریف ":دهد می تکیه دیوار به سینه، به دست

 ...ماند می منتظرم گوید می و دهد می تکان را سرش...کنم می نگاه یلدا به ناچار

 ...ومش می وارد بگیرم، دخول ی اجازه و کنم وارد ای ضربه آنکه بی و گیرم می قرار بسته در مقابلِ

 "..بزنی در نشنیدم ": کند می نگاهم چپ چپ
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 "...باشم داشته اجازه به احتیاج که نیومدم خاصی جای"...:زیاد خیلی... هستم عصبی

: دکش می ام شده تضعیف اعصاب رخ به را خونسردش لحن و شود می نزدیکم کوتاه قدمهایی با

 "سپهرزاد؟ خانم استادتم من کردی فراموش"

 فراموش شغلتو قسم شاگردتم؟ فقط من کردی فراموش شما" ":کنم می نگاهش مستقیم

 "کردی؟

 "...خورن می قسم که هستن پزشکا اون داری؟ تب": زند می قهقهه

 ...غرورش با...کنم می بازی ، خودش مثل یکی میشوم

 "!وجدان به....استاد که نیست شغل به" -

 ...مسخره بازیِ این به خندم می من و...شود می طوفانی

 "چیه؟ وجدان میدونی مگه تو! میزنه حرف وجدان از کی ببین" -

 ...دانستم می خوب هم خیلی... دانستم می... کنم می آزاد دل در را آهم

 یب یا...نداره عاقبت آخرو کردن بازی شیر دم با کوچولو خانم ببین":  دارد می بر طرفم به قدمی

 "...همین 9 ترم آخر تا وضع این یا شو دانشگاه این تو تحصیل خیال

 وممحر تحصیلم ادامه از منو نداری حق شما دانشجوها، باقی مثل! شاگردم یه منم":  میکنم اخم

 "...کنی

 "دانشجوها؟ باقی خریت؟ به زدی خودتو ":میگوید کالفه

 منم ننگفتی مگه ندارین؟ من با شخصی مسئله هیچ نگفتین اول روز خودتون مگه": میگیرم بُل

 خورد این ، کردنا ضایع این دادنا، کم نمره این چیه؟ برای ها تبعیض این پس بقیه؟ مثل ام یکی

 "میاد؟ کجا از کردنا

 ...زند می پسم نگاه با و کشد می عمیق نفسی

 خوای نمی چرا بشه تموم که خواستی خودت شده تموم بوده تو منو بین هرچی":  میکند زمزمه

 دونب...نگرانی و تنش هیچ بدون آروم زندگی یه...دارم خودمو زندگی االن من بفهمی؟ واقعیتو این

 "...!تو فکر حتی تو،
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 ...خورد می گره حرفهایش تاب و پیچ از دلم

 ...ها قصه بزرگِ مادر نخِ  سوزن کوریه به

 که یجای تا کالسی سر وقتی بینی نمی بینی؟ نمی ندارم، تمرکز...گندم میده عذابم بودنت "-

 "...میشی کارم روند و رشد مانع داری افته؟ بی بهت چشمم خوام نمی ممکنه

 ...شود نمی باز ها حاال حاال ، گره این نه

 ...شد نخواهد باز و کشد خواهد مرا شک بی

 کاری هر..بنداز بازم انداختی من که تو...بگیر بازم ماه، یک این تمام...گرفتی نادیده منو که تو" -

 "...ندارم تو با هم کاری بگیرم مدرکمو خوام می.نمیدم انصراف من اما بکن خوای می

 ...زند می چنگ را موهایش کالفه...گردد می بر سمتم به

 ییبال همه اون نبود؟ بس کنی؟ جهنم زندگیمو دوباره اومدی چی؟ آخه؟برای برگشتی چی برای" -

 لعنتی؟ نبود بست اوردی سرم که

 "ان؟ه متنفرم ازت بگم زبونی چه به افته بی چشمت به چشمم خوام نمی حتی بگم زبونی چه به

 ...کند می پرتاب ی آماده مرا لحظه هر و گرفته اوج گرفته، اوج صدایش

 و ندنشی می پلکانم پشت اشک...مرد خواهم هم سقوط فکر از من دانی نمی حتی تو...مانی... مانی

 ...گردانم می بر روی...مبر این از بیش را آبرویم که میندازم راه به جدال من

 ....جویم ای چاره را ام خورده آفت رویاهای و بروم خواهم می

 می جاری زبانم روی ای مزه مزه را حرفم خروج از قبل و روم می در سمت به... کنم نمی نگاهش

 خرهباال...بدین ادامه روند این به خواید می اگه هم شما...استاد نمیرم دانشگاه این از من "...: کنم

 می داره بهتون تجره با آدم یه اینو...میشین شرمنده خودتون وجدان پیش روزی یه جایی یه

 "...گه

 .. .بینم می را یلدا نگران نگاه کنم می بلند که را سرم...شوم می خارج اتاق از و بندم می را در

 .... شود نمی اما بزنم لبخند خواهم می

 .....ریزم می اشک و خندم می دردم از که ام شده آدمها دسته آن به تبدیل من
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 "؟...گندمی": شود می نزدیکم یلدا

 ...کنم می نگاهش

 ...گندمی بود گفته

 ..گندم بود گفته من به

 گندم؟ کدام اما

 ....خورده کرم...زده آفت...بودم پوچ من

 مک نمره اینکه واسه کرده؟ لج گفت؟ چی استاد چیه؟ برای اشکا این ؟ شده چی گندم؟ عزیزم؟" -

 لج...هستن طوری همین همشون استادا این خدا به گندم..نداره ارزش میکنی؟ گریه داده

 "...خودشون با درگیرن...میکنن

 ... شوم می تر تلخ من گویدو می یلدا

 ...نیست انکار قابل حقیقت این ، خودش نه بود درگیر من با او

 ..است اعصابم روی ساناز دار معنا های نگاه"...بریم " گویم می حرفش به توجه بی

... گیرم می باال را سرم و دهم می عقب را هایم شانه...کنیم می حرکت خروجی در سمت به هم با

 بچه هک انگار نه انگار... کند می نگاهم و داده تکیه دیوار به پنجره پشت از کسی که انگار نه انگار

 ....دهند می نشانم انگشت با و کنند می پچ پچ موردم در ها

.... 

 ...کوبد می هم بر دست و کشد می سوت فضا تغییر برای یلدا زنم، می را ماشین استارت

 "...کشته منو رنگش...عشقه ماشینتو...دار مایه بابا اوه" -

 خسته را خودش که گفتم می وگرنه ندارم زدن حرف حال... کنم می نگاه اش ظاهری شادیِ به

 ...کرد نخواهد تغییر من حالِ... نکند

 ...گیرم می عقب دنده... کنم می عوض را دنده

 ...بود خوب چقدر داشت عقب دنده هم زندگی اگر که گذرد می ذهنم از
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 "....خارج ی کرده تحصیل بابا...سرعت بابا...سوار اوپتیما بابا" -

 لاو روز اما...بودی همینجا دانشجو گفتی کافه تو امروز گندم راستی ": شود می ساکت یکباره

 "...خوندی درس ایتالیا گفتی

 "...دوم سال...دادم انصراف ": گویم می کوتاه

 !آهان گوید می فقط

 :گذارد نمی که کنم فکر مانی حرفهای به خواهد می دلم

 "...داری چی ماهنگ آهنگ"-

 "...گرفتم ماه یک ماشینو...ندارم چیزی" -

 "نداری؟ اونم چی؟ بی اس یو ":آورد می در را گوشیاش

 !خودم...با خودم...خواهد می نفره دو جمع یک دلم که آنقدر... ام حوصله بی

 ".داشبورد تو گذاشت علی دفعه اون چرا "-

 ...کند می متصل را اش گوشی و کند می پیدایش

 و خواهد می را ولیعصر شلوغیِ  دلم... وی پارک سمت روم می فکر ،بی شوم می چمران وارد

 ..را اش کشیده فلک به سر درختان

 ...روم می ولنجک سمت به چرا بدانم آنکه بی و زنم می دور رسم می که پُل به اما

 ...آشناست حد از بیش که دارم قرار خیابان یک در آیم، می که خودم به

 ی خانه آن و... محل این... اینجا...کنم می دارم غلطی چه دانم نمی هم خودم.. کنم می تازه نفسی

 جای خود در مان ی نفره دو و شاهانه تخت بود قرار که داشت، خواب اتاق یک مشکی، نمای

 ...دهد

 "میریم؟ داریم کجا" -

 "...:کنم فرار خواهم می که دانم می فقط شرایط، این در...آورم می یاد به را یلدا حضور

 "داری؟ حالشو تو...کنم خرید جا یه بریم...نمیدونم
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 ...شود می جا جابه صندلی روی

 می اجازه میکنی اصرار که حاال...خریدم عاشق خواد نمی حوصله حالو که کردن خرید بابا آره" -

 "...بخری برام خوشگلم تاپ یه دم

 ...ش اندازه از بیش روی به زنم می لبخند حوصلگی بی اوج در

 "؟ برم کجا" -

 "...بگم بهت تا اصلی تو بنداز" -

 می بیرون خواننده صدای با را دهانم بخار و دهم می پایین را شیشه زمستانه سرمای این در

 ...فرستم

 ...احساس این عطر کنار تو کنار باشم بذار

 ...رویاست برام که عشقی تو باشم ابد حبس بذار

 ...خاکستر زیر آتش شوند می انگار که چیست ها موسیقی این از بعضی حکایت دانم نمی

 می راست علی و دارد حق مانی که دانم می.... بگذارم کنار را خودم تمام و کنم اعتراف بخواهم اگر

 ....گوید

 ...دلگیری تو بینم می که روزی هر میگیره دلم

 ...نمیگیری رو سراغم وقتی از میمیرم دارم

 "؟...گندم" -

 ....شدن شنیده فقط و زدن حرف به محتاجم چقدر... کنم می نگاهش

 "...خوبی "واقعا...یلدا هستی خوبی دوست تو "....:دل و درد یک برای دلتنگم چقدر

 ...زنم می ترمز روی "ممنوع توقف بزرگراه حاشیه" در تابلوی زیر...میکنم کم را سرعتم

 ...زنم می ترمز روی "ممنوع توقف بزرگراه حاشیه" در تابلوی زیر...میکنم کم را سرعتم
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 گینسن جرم این کردن تحمل...بگویم میخواهم... نمیکنم صدایم لرزش کردن مخفی برا تالشی

 گفتن همه. گذاشت تنها بابامو منو که بود سالم 5...رفت مامانم "... :شده سخت ،دیگر گلویم در

 "یلدا؟ ست زنده مادرت تو... بوده خدا خواسته

 ...میدهد تکان را سرش

 خیلی...شده تنگ براش خیلی دلم... کشیدم چی که کنی درک تونی ،نمی فهمی نمی پس" -

 ...خیلی از بیشتر

 ...میزد سر بهم کم بابام... بودم اینا عموم ،پیش مامان از بعد

 ...کنه زندگی ما با شد قرار همیشه برای علی ها موقع همون

 ...خونه برگردم من شد قرار

 ره گفت می ، بافت می موهامو همیشه بود، مامان مثل اونم....نبود هم عمو زن و بود بدتر وضع حاال

 ...باشه مرتب باید دخترم گفت می... طال کیلو یک به ارزه می تارش

 ...کنم جمع موهامو نبودم بلدم خودم

 ...ته از... زدم همشونو هام دستی کار قیچیِ با صبح روز یه

 فقط...زد داد فقط... دادم انجام کارو اون چرا که نپرسید وقت هیچ اما..کرد دعوام دید وقتی بابا

 ...کشید عربده

 موس میکی سر گل دوتا برام فرداش دیدو...خرابه چقدر حالم دید بودنش بچه ی همه با ، علی اما

 خراب ترسیدم می...نکردم استفاده ازشون وقت هیچ که داشت ارزش برام کارش انقدر...اورد

 ...بشن گم...بشن

 اون تو موندن بود سخت براش خیلی مامان بدون کرد عوض رو خونه بابا شدم که بزرگتر

 یعل...میکردم کوتاهشون بازم اما ببافم موهامو بودم بلد دیگه...دیگه خونه یه رفتیم......خونه

 یچاماه....باشن خوشگل باید گفت می...باشه بلند موهاشون باید دخترا گفت می...میکرد دعوام

 اهکارگ اون تو همیشه...نبود باباهم. کس هیچ...یلدا کنم خوشگل براش خودمو من که نبود کس

... کشیدم عذاب خودشم چون ببینه، که خواست نمی...نمیدید تنهاییامو... نمیدید منو...بود لعنتی

 ...بود پشتم پدر یه مثل که بود علی...بود علی همیشه
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 فاصله ازم...کنار کشید خودشو علی...شد عوض چی همه اومد که مانی...اومد مانی اینکه تا

 ...یادن چشمم به علی نبود که بود زده ریشه بدنم سلوالی تو مانی خواستن عطش انقدر... گرفت

 "....یلدا شکوندمش...شکوندم رو علی.......علی اما

 ...بشوید را بغضم و بیاید ای قطره تا زنم می زور... گذارم می فرمان روی را سرم

 تنهام میرنو همه اما ست ناخواسته خوام، نمی اینو...یلدا میرونم خودم از رو همه من"-

 رو مانی...گذاشت تنهام بابا...رفت مامان...میکنن ترکم دارم دوسشون که اونایی همه...میذارن

 ...هیچی واسه گذاشتم ازش...یلدا کردم ترک

 .."؟...کنم می چیکار دارم دونم نمی خودمم من یلدا...چیزمه همه که...علی... علی

 ...کنم می نگاه خیسش چشمهای به و کنم می بلند را سرم

 آمد؟ می بر ازم هم ای دیگه کار اطرافیانم دادن آزار جزء به من... شوم می شرمنده

 "...نمیرسه کس هیچ به خیرم من ببخش کردی؟ گریه" -

 "...شد خراب آرایشم که بمیری": زند می لبخند و کند می پاک را اشکهایش

 ..ها قهقهه مدل این با کند می ام،غریبی سبنه...اما خش خش از پر... خندم می بغض اوج در

 ...کجا بقیه و کجا من

 "خرید؟ نریم میشه یلدا"...:هستم قبل از تر حوصله بی... آورم می در حرکت به را ماشین

 همب تاپ ،یه ها میره یادم نکنی فکر اما. آره "...:کشد می چشمانش در را تپل نوک رنگِ  سیاه مداد

 "...بدهکاری

 ".چشم ":دهد می تکان را سرم

 "خونه؟ میری" -

 "...تنهام قبیله یه اندازه...نیست منتظرم کسی نه".... :کشم می عمیقی نفس

 "؟ میری کجا..من عشق ام قبیله تا دو تنه یه خودم ": ندازد می بازویم درو را دستش

 "...مامان پیش میرم": کشم می صدایی پر آه
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 "بیام؟ باهات خوای می"...: کجاست منظورم فهمد می

 "خونه؟ میری ": گویم می و دهم می تکان منفی عالمت به را سرم

 "هان؟"-

 "...برسونمت بده آدرس خونه؟ میری میگم "-

 "...دنبالم میاد فرهاد. خونه رم نمی نه خسیسی فهمیدم بابا خوب ":گیرد می را رویش

 "فرهاد؟": گویم می پرسش با

 "...میگم آقامونو":  خندد می ناز با

 "داری؟ شوهر تو":  گردم می بر سمتش به هوا بی

 هیچی باغ تو که عالم، خاک ":گذارد می سرم باالی را دستش و کند می نگاهم چپ چپ

 "...نیستی

 "!نشدم متوجه ":شوم می خیره جاده به

 "دستم؟ تو ندیدی رو بزرگی این به حلقه": دهد می نشانم را اش حلقه انگشت

 .. .شوم می الماس آن برق ی متوجه تازه و گردد می بر کافه به فکرم کنم، می نگاه اش حلقه به

  کوبم می بوق روی عصبانیت با ، زنم می فالشر هم سر پشت جلویی ماشینو برای

 "سر بر خاک نمیره راه چرا این"-

 ".نبود حواست تو همین وضع وقت خیلی": زنم می راهنما عصبانیت با

 "...دیوونه میره جوری چه ببین نده ،محلش ها ریزه می کرم داره" -

 خوشحال خیلی...کردین ازدواج کی": میگویم جلویی در ،دو پرادو خطرناک حرکات به توجه بی

 ".شدم

 ".کنیم داری شوور میریم عید بعد. هنوز عقدیم ":زند می عمیقی لبخند

 می گریه من بیچارگیِ برای داشتیم پیش دقیقه چند تا انگار نه انگار...خندم می گفتنش شوهر به

 ...!کردیم
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 "داری؟ دوسش": کنم می آزاد را نفسم حسرت با

 "...داشتیم دوست همو بچگی از عمومه پسر...خیلی آره "-

 ...حالت به خوش نگویم تا گیرم می نفس پی در پی من و کنند می وجود ابراز درونم های خالء

 چه آزار مردم اه "...:گیرد می سر از را اش آزاری مردم و افتد می سرم پشت ماشین آن دوباره

 ".این مرگشه

 ، درسان می چپم سمت به را خودش تا و گیرد می سرعت عقبی ماشینِ گردد، می بر عقب به یلدا

 ...گذارم می قالشان و شوم می اول فرعی وارد

 ".پیچوندیشون خوب آفرین! ها داره ایول فرمونت دست" -

 "برم؟ کجا حاال " -

 "...اونجا میاد فرهاد شهرک سمت برو زحمت بی" -

 آن فرهاد گوید می و بزنم دور دهد نمی اجازه.میرسیم میدان به زود خیلی و دهم می تکان را سرم

 ..است منتظرش خیابان دست

 "...یلدا کردم اذیتت خیلی امروز ":گویم می و کنم می بغلش

 کشری شادیات تو بعد به این از ایشاهلل.همین هم دوستی....هم با دوستیم. عزیزم چیه اذیت" -

 "...کنی تعریف برام چیزو همه کامل باید هرچند. میشم

 "حتماً ": گویم می سریع خواسته خدا از

 همب اومد پیش کاری. میکنیا ضعف نخوردی هیچی صبح از. بخور نهار خونه برو": شود می پیاده

 "..ساعتی هر وقت هر. بزن زنگ

 ".برسون سالم شوهرت به. عزیزم مرسی.میرم باشه" -

 "بای...قربانت" -

 ...افتم می راه و زنم می بوقی تک کند، می بلند را دستش

 ...سالمت به:  زنم می لب
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 میان از اشک ای قطره... کشم می مادرم خاک از پر سنگ روی را دست و نشینم می زمین روی

 ...چکد می خاکستری، اآلن و بوده سفید روزی که سنگی روی هایم پلک

 ...کند می لرزش به شروع ام چانه

 "...سالم ":زنم می لب و زدایم می را اسمش روی خاک انگشت نوک با

 ...بشکافد هم در را زمستانی گورستانِ فضای هقم هق تا ست کافی سالم یک همین و

 هچ سال همه این از بعد مامان؟ اومدم رویی چه اومدم؟با بالخره که بینی می بینی؟ می... مامان "-

 "... بیام تونستم جوری

 لیگ دونستم نمی حتی ":کنم می پر پر قبرش سنگ روی و دارم می بر را ام خریده که هایی گل

 دونم نمی هیچی... هیچی...دونم؟ می چی تو از من مامان... بوده چی داشتی دوستش که

 ...دونم نمی هیچی خودمم از... دونم نمی هیچی هم بابا از بینم می کنم می فکر که اآلن...ازت

 دلم رچقد بفهمی تا گم چی... کنه می سنگینی دلم رو درد چقدر بفهمی تا بگم چی... مامان...مامان

 "...گرفته

 ..دهم می قرار پاهایم روی را وسرم زنم می بغل را هایم زانو

 دل کی هر به ، کردم باز چشم که روزی از... دارم وحشت تنهایی از چقدر دونستی می کاش "-

 ...علی اگه که بیارم زبون به ترسم می حتی... کردن ترکم یک به یک گرفتم، خو و بستم

 ...علی بدون من... بگو تو مامان

 "...مامان بکنم باید چیکار من

 ...شود می خش از پر صدایم و لرزد می ام چانه

 مامان... نیست خدا به... نیست! ؟...کنم می حسودی زندگیش زنِ  به چقدر بگم که آورِ خجالت"-

 اصالً  ؟ الً اص کنید می فکر بهم گذاشتید؟ تنها و من چرا... من ولی پیشتِ بابا...نیستی تنها که تو

 یکی..قدیم از گفتن راست ت؟ یدونه یکی دختر دخترت؟ مامان؟ ام کی من هست؟ یادتون و من

 دیگه علی جزء به...جزء به من...مامان...کرده خلم تنهایی... مامان شدم خل... دیوونه و خل یدونه

 "...هیشکی هیشکیِ...دارم؟هیشکی و کی
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 خدا تو ":کند می زمزمه آرام...گیرد می قرار موهایم روی دستی و پیچد می فضا در هقم هق دوباره

 "...داری رو

 داری اگر که داری؟ را صدایم را تصویرم داری؟ مرا خدا که خورد می سر آسمان به نگاهم من و

 ...نگاهت کو... جوابت کو پس

 ؟من نبوده از... عزیزم ترسی می چی از ":گوید می اش شده بم صدای با و زند می بوسه سرم به

 "وقت؟ هیچ شه نمی ممکن که چیزی از

... مپشتت....گندم نترس هیچی از هستم من تا... زندم من تا ":کشد می لپم روی را دستش پشت

 "...آخرش تا

 ...دهم می گری مویه ٔ  اجازه اشکهایم به و گذارم می اش شانه روی را سرم

 ...است تر وحشتناک چقدر اش واقعی خود از تنهایی ترس دانی نمی... دانی نمی

 "...خوری می سرما شه می تاریک داره هوا بریم؟ نیست بهتر ":گوید می که گذرد نمی خیلی

 ...شوم می بلند جایم از و کنم می بلند را سرم

 رزی بهشت به دهم می قسمش... کنم می خداحافظی سکوت در و میندازم نگاهی مامان سنگ به

 ..باشد داشته را هوایم که پایش،

 "...بریم ":گویم می و گذارم می علی قدرت پر دستان میان را دستم

 ...بیرون گورستان از رویم، می و

 "...نیووردم ماشین من بریم تو ماشین با" -

 ...کرده پیدایم چطور بپرسم خواهد نمی دلم حتی... دهم می تکان را سرم فقط

 ...گیرم می طرفش را سوییچ

 "...ندارم حوصله راستش.. برون خودت نه "-

 "بود؟ چطور دانشگاه امروز "...:بندد می را کمربندش...نشینیم می ماشین در
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 می خشک فرمان روی دستم... گیرد می جان گوشم در مانی های گفتن "متنفرم ازت " صدای

 ...افتد می ولز جلز به دلم های نزدیک چیزی و شود

 "...آخ ":گزم می لب و میگذارم ام معده روی را دستم

 "شد؟ چی ": پرسد می و گردد می بر سمتم به

 "...هیچی..: میندازم راه به را ماشین و کنم می باز را درهمم های اخم

 "نمیاری؟ در بازی شوهر خواهر بگم چیزی یه" ":گوید می خنده با که گذرد نمی خیلی

 ...شود می فشرده گاز پدال روی پایم آگاه خود نا

 "...بگو آره ":دهم می قورت را دهانم آب

 "ببینیش؟ بذارم قرار یه "-

 "حتما... آره":زنم می زورکی لبخندی شود، می کمتر سرعتم

 "خوشگلِ؟": پرسم می مکث با

 "...دیگه بینی می خودت حاال ":چرخاند می خیابان سمت به را سرش

 ...آید می لبم روی پوزخند بخواهم آنکه بی و کنم می مزه مزه لبم زیر را شوهر خواهر نام

 اومدم فهمیدی ازکجا": شوم می ها واژه درِ  به در که است آور خفقان ماشین مسکوت فضای انقدر

 " مامان؟ پیش

 "...کوچولو کردم بزرگت خودم ":گوید می لبخند با و کشد می عقب را صندلی

 ...بود کرده بزرگ مرا خودش... گفت می راست... کنم می خفه را م آه

 خوردی؟ نهار -

 ...ام نخورده هیچ هنوز من و گذشته چهار از میندازم، نگاه ماشین ساعت به

 ..دهم می تکان نه عالمت به را سرم

 "فوت؟ فست یا کباب" -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

72 

 

 "...کباب ": کنم می خیس را لبم

 "...نایب برو پس "-

 ...کنم می ترمز اتوبان وسط هوا بی بار این

 دهی؟ می خوردم به جا یک را همه..امروز همین دقیقاً خدایا

 شوی؟ قانع تا بیاورم بیاد باال سیرم؟ که کنی نمی نگاه

 می دبلن که سرم پشت هایش ماشین بوق صدای کنم، می نگاهش گنگ من و دهد می تکانم علی

 ...گیرد می را ماشین گاز وعلی ، برم می پناه کناری صندلی به. شود

 "مرگته؟ چه هست معلوم":کند می تند زبان بار اولین برای کندو می نثارم سرزنشی پر نگاه

 ...ست مرگی چگونه نبود معلوم ولی بود همین مرگم ی همه...کنم می جمع صندلی روی را پاهایم

 من و اند دوخته انگار را لبانم اما...متنفرم هایش کباب و نایب از بگویم... نرویم بگویم خواهم می

 ...زمینم فرد ترین الل

... 

 "...رسیدیم پاشو" -

 ...کنم می باز را چشمانم

 "بودی؟ خواب" -

 شویم می پیاده

 "...بودم بسته چشمامو نه" -

 ...شویم می وارد و کند می باز را در

 ...نیوفتد چپ سمت به چشمم کنم می سعی امکان حد تا

 ...نشینیم می

 "دیگه؟ کوبیده" -
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 ...روزگاری در... ومن.. مانی و هایش کوبیده... هایش کوبیده و بود نایب....نداشت پرسیدن

 ی نقطه به نگاهم مبادا که کنم می ها زیتون سرگرم را خودم گیرد، می سفارش و آید می مردی

 ...افتد بی ممنوعِ

 "...میاد داره هومن"":بندد می را نفسم راه علی که خورم نمی بیشتر قاشق دو... آورند می را ها غذا

 ...کنم می نگاهش گنگ

 "...گفت بهم زد زنگ عمو" -

 "چرا؟"...:دهم می قورت ضرب با را دهان آب

 "...کشورش... ش خونه برمیگرده داره نداره چرا"...:میزند پوزخند

 "...نداره برگشت قصد ها حاال حاال یعنی...نمیاد بود گفته اما"... :گیریم می لکنت

 "...بیاد خواد می که حاال": میندازد باال شانه خیال بی

 ...شوم می مانده در

 "خوری؟ نمی چرا " -

 " میاد؟ کی ":گویم می توجه بی

 ...نیز من زخم روی و پاشد می نمک غذایش روی

 "...میاد هفته آخر گفت عمو" -

 چیکار من"..:میابد پژواک وار مرده ُصدایم و چرخد می سرم دور رستوران سقف... شوم می سست

 "علی؟؟ کنم

 :گوید می حرفم به توجه بی

 "...ده می ترتیب مهمونی یه گفت عمو "-

 .شوم می خیره مستقیم چشمانش در

 "...میاد هم مانی ":زند می لب
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 ...رود می یادم از گرسنگی و دارد می بر تپش قلبم

 چه من...علی...بشن رو روبه باهم نباید اونا...علی نیست وقتش االن ":رود می درهم هایم اخم

 "؟...بکنم غلطی

 "زدی؟ حرف هومن خود با تو ":پرسم می و پوشانم می را چشمان دست با

 ...دهد می تکان مثبت عالمت به را سرش

 "مونه؟ می کی تا میاد؟ چی برای نگفت...گفت چی ":پرسم می عجوالنه

 ".بگم تا بخور": کند می اشاره ام نخورده دست تقریباً ظرف به و کشد می دست خوردن از

 "...علی": غرم می حوصله بی

 نمی کردی فکر...نخوردی هیچی تاحاال صبح ؟از بکشی خودتو خوای می... زهرمار ": کند می اخم

 "دونم؟

 "..بخورم تونم نمی استرس از..علی بگو" -

 زنگ هومن به...ایرانی ماه چند فهمیده...اومدی فهمیده...مریضه عمو"":گوید می آلود اخم همچنان

 تهگف...نشده قانع عمو گفته هرچی اونم کرده پیچش سوال کلی...برگشته تنها زنت چرا که زده

 "...میکنین چیکار بازندگیتون دارین میگید ایران میای

 فکر ددرص یک علی وای وای... بفهمه اگه عمو علی... نباید...میشد اینطوری نباید ":گویم می کالفه

 "..منه مرگ روز روز اون...بفهمه مانی کن

 "...علی کنم پیدا ای چاره باید...کنم صحبت هومن با باید "...:میدهم ادامه متفکر

 "...بزرگه خدا ": گوید می لب زیر

 هست؟ مرا حواست خدایم، بزرگ گویم می من و

 مهمونی یک تنها مسلماً...بدهد مهمونی خواهد می عمو.ظرف کنار ی شده نصف نارنج به ام خیره

 ...بود نخواهد خانوادگی

 که کند می اعالم عمو حتماً و....شدند می دعوت ها خیلی...گرشت می بر سال 51 از بعد پسرش

 ...است عروسش اش زاده برادر
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 ....کند می علنی ،عمو بفهمد کسی نذاشتم سال همه این که را چیزی

 درک را حضورم دوباره مانی و ام برگشته که حاال درست... اآلن هم آن...افتد بی اتفاق این نباید

 ... کرده

 ...شود جاری طالقمان شده راضی هومن که حاال نه

 ...نباید...کند خراب را زندگیمان همیشه مثل عمو بگذارم نباید

 ".برم باید من علی "... :شوم می بلند جایم از عجله با برمیدارم را کیفم و میندازم چنگ

 "کجا؟ ":کند می تمیز را دهانش و لب دستمال با و گذارد می میز روی را خالی لیوان

 "...بزنم حرف باهاش باید...هومن به بزنم زنگ باید": گویم می استرس با

 هیچی که تو": شود می قفل ام نخورده دست بشقاب روی نگاهش...شود می بلند جایش از

 ..بخور خونه تو گیرم می غذا برات.شده سرد که اینم نخوری

 .  رود می صندوق سمت به

 ..نشینم می منتظرش ماشین در و زنم می بیرون رستوران در از

 ..افتیم می راه و گردد می بر زود خیلی

 کنم می نگاه اش خسته صورت به

 "من؟ ی خونه میای" -

 ".ومنه به بزن زنگ یه برو خودتم خونه بذار لطفاً  منو... خستم نه...:کشد می صدایی بی ی خمیازه

 ...نگویم...بگویم که گزم می را لبم

 "علی؟":کنم می نثارش کوتاهی نگاه

 ..کنم می پیدا جرأت هایش پلک بودن بسته از من و گوید می آرام هومی است، بسته چشمانش

 ...کشم می عمیق نفسی"...راستش...راستش" -

 "بدی؟ و هومن ی شماره شه می" -
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 "چی؟ "پرسد می بلند و دهد می نشان رفلکس

 "نداری؟ شوهرتم ی شماره تو":دهد می ادامه پرخاشگر و بلند

 "...نیست من شوهر اون": کنم می اخم

 ".میگه رو ای دیگه چیز که ت شناسنامه": زند می پوزخند

 "...داری خبر چی همه از که تو": گردم می بر سمتش به ، شاکی

 نداشته زنشی سالِ  6 که رو مردی ی شماره تو که نمیشه دلیل این": دهد می تکان را سرش

 "..باشی

 ".چیزش همه شد پاک زمین افتاد که گوشیم داشتم،" -

 !منم پنداری می آنکه هستی خودت که کند،یعنی می نگاهم جوری یک

 .. کنم می ذخیره ام گوشی در من و خواند می برایم اخم با را هومن ی شماره اش خانه دمِ

 یم پارک ناشیانه را ماشین.رانم می خانه سمت به و گیرم می را گازش نکرده ، کرده خداحافظی

 .دوم می خانه سمت به و کنم

 .گیرم می را همون ی خانه ی شماره و دارم می بر را تلفن

 ...شنوم می را صدایش بریتیشِ غلیظ لهجه که گذرد نمی خیلی

 "....گندم منم هومن؟":دمم می گوشی در و کشم می عمیق نفسی

 ...کنم نمی دریافت پاسخی

 "هومن؟ الو؟": کنم می تکرار دوباره

 "داری؟ کار چی چیه؟ ": گوید می حوصله بی و کشد می داری صدا نفس

 ".میای داری گفت علی.ندار بر دور.زدم زنگ که نشده تنگ برات دلم ": گویم می عصبانیت با

 "دیدنم؟ برای داری شوق ذوق انقدر چیه؟ ": شود می پوزخند به آغشته صدایش

 "...نه تو دار،برای عزارییل دیدن برای که انقدر ": زنم می پوزخند هم من
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 "...بهش بزن زنگ منتظرته اونم ": شود می عصبی

 کی .دارم کار تو با فعالً "... : زیاد خیلی ام حوصله بی... من یکی گوید می او ،یکی ها بچگی مثل

 "میای؟

 ".فردا پس" -

 "چـــــــی؟": میکشم جیغ

 "داری؟ تو صداییِ چه این زهرمار و چی ":گوید می پرخاشگر و ناراضی

 ...گرفت می ایراد صدایم از بود کسی اولین...میکنم اخم

 شوهر باز پیش بیای میتونی. باشم نداشته تاخیر اگه میرسم شب 1. تهرانم دوشنبه من "-

 حرف باهم باید...تو ی خونه میام پس. میرسم شب شنبه سه گفتم بابا به من چون. عزیزت

 ".بزنیم

 قشهن خودت واسه خود بی. خونم بیای تو خوام نمی من": میزنم فریاد شوهر کلمه و لحن از عصبی

 "...بذاریم قرار بیرون میتونیم. کشیدی

 یدنتد برای و دارم دوستت خیلی نکن فکر جون دختر ببین": میگوید من از تر ،عصبی من از بدتر

 جیغ صدای خوام می که میسوزونم دل خودم حال به دارم االن همین از. میکنم شماری لحظه

 م،ش خالص شناسنامم تو لعنتی اسم اون از اینکه برای مجبورم خوب ولی. کنم تحمل و جیغت

 "..کنم تحملت وقتی چند یه مجبورم

 .شود می لبریز صبرم

 "...کن تماشا و بشین. میدم نشونت لعنتیِ؟ من اسم. شو پیاده عمو پسر هی" -

 خراب خوای ، گندم واحد و احد خدای به": گوید می ،تهدیدگرانه شده بم صدایش که حالی در

 آب و؟من که میشناسی...میکنم و بدترش کنی خراب چیزو همه و بیاری در بازی ،سرتق کنی کاری

 فرودگاه بیا دوشنبه. نکن کل کل من با پس. کنم می غرق خودم با رو همه بگذره سرم از که

 "...خدافظ.دنبالم

 ...پیچد می گوشم در تلفن بوق بوق صدای
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 قطع. فرهنگ بی شخصیت بی ": کنم می پرتاب مبل روی را تلفن و زنم می فریاد بغض با

 ره یم دودش همه از اول بزنم حرفی اگه کنم کاری نخواستم که هستی؟من کی کردی فکر.میکنی؟

 ".خودم چشم تو

 ...دارم نیاز سرد آب دوش به.روم می حمام سمت به کالفه

 به... کنم می فکر عمویِم پسر و کشم می دراز... خورم می سر وان در و کنم می باز را آب شیر

 بهانه نباید که دانم می... ابتدایی ی بچه یک مثل درست...بازی لج حس از بود پر که مردی

 خواهم نمی.. خواهم نمی را این من و.. شود خطرناک تواند می چقدر که دانم می... بدهم دستش

 ...بفهمد را چیز همه مانی و بکشد باریک جاهای به موضوع

 ...کرد می اقدام طالق برای دردسر بی باید هومن

 ...باید.. باشد آخر سال باید امسال ولی... نشد سال همه این کرد، می راضی را عمو باید

 ... آیم می بیرون حمام از. پیچانم می دورم را حوله و شویم می را خودم حوصله بی

 ...برم می پناه تخت به و گذارم می خانه سرد های پارکت روی را لختم پاهایم

 ...خیس موهای با همانطور..تن به حوله طور همان

 ..دهم می جان گوشم در مانی صدای به و گذارم می سرم زیر را دستم

 ...است تنگ برایش دلم چقر داند می خدا

 "...میدیا دستمون کار نشو شیطون...من عشق...خانومی "-

 "...هات شونه رو گذاشتم و سرم فقط کردم؟ چیکار مگه":  خندم می

 "...گردنم رو خوره می نفسات.خیر نه ":دهد می قلقلکم

 "...آخه سنگین خیلی اینجا هوای ": کشم می عمیق نفسی موزیانه

 ..شود بسته که رود می چشمانش. کند می نگاهم خیره و کند می جدا خودش از مرا کالفه

 "...نکن بدترش دیگه تو...سنگینِ آره" -

 ...کنم می گردنش رگ با مماس را لبانم و گذارم می اش شانه روی خیال بی را سرم
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 " گندمــــــ":نالد می

 "..باشه ": گویم می زده، دل...نگرم می چشمانش ی تیره عسلی به... کشم می عقب

 بم صدای با و گذارد می ام چانه زیر دست. گذارد نمی که شوم بلند پاهایش روی از خواهم می

 "خانومم؟":گوید می اش شده

 ...حرام من بر بوسه و بودم خانمش من... افتد می جانم به ضعفِ دل

 "من؟ عشق" -

 ...شدم نمی لمس و بودم عشقش من

 "...دیگه بده و جوابم "-

 بفهمی تا بشنوی را صدایش ست کافی.. ام نبوده وقت هیچ.. نیستم جنبه بی من... میایم در پا از

 ...نیست شدنی مقاوت

 ..خود به گیرد می خنده شکل ، کمرنگ لبم و لرزند می دلم های مهره و پیچ

 "آخه؟ تو شیطونی انقدر چرا" -

 ... میکنم نگاهش تیز اخم با

 "...مانی زنتم من" -

 "...قانونی نه...شرعی نه":کشد می موهایم روی را دستش

 ... نه او و خواهم می من... شوم می خار...میکنم بغض

 ...بیند می او و لرزد می ام چانه

 عذاب از بگذرم؟ تو ،از عشقم از راحته؟ من برای کنی می فکر ": فشارد می اش سینه به را سرم

 ندگیتز ی همه وقتی بفهمی که نیستی مرد...نیستی من که تو دونی نمی که تو...ترِ سخت هم خدا

 "...کنی لمسش نداری اجازه تو و زنه می آتیشت تنش گرمای با

 ...حرفهایش بازی برف در خورند می لیز هایم اشک
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 نه؟ و عقایدم دونی می... میشناسی منو که تو...ندارمت دارایی عین تو که سخته.گندم سختمه"-

 مقس داده بهم تورو که خدایی به... نه نخوام اینکه نه...میاره درم پا از ساده گرفتنای بغل همین

 اگه...ینهبیب آسیب روحت خوام نمی...تونم نمی اما میزنم پا و دست خواستنت آتیش تو...تونم نمی

 کار چی من؟ بدون چی؟ تو اما میرم می من...باشیم باهم نخواست خدا روز یه اگه نباشم روز یه

 "بیای؟ کنار خوای می چطور یافتت تکامل روح با ؟.بکنی خوای می

 به میندازم چنگ... شود می آزاد و کند می باز راه گلویم ی شده خفه های های مانی نبود فکر از

 می دلم ی نقطه نقطه به را پیش در پی های جانم و دهد می فشارم خودش به.... پیرهنش ی یقه

 ... چسباند

 "...:دارم دوستش وار دیوانه فهمد نمی چرا... فهمد نمی چرا... کنم می خیس را لبانم

 "..مانی...مانی

 "میکنی؟ گریه اینطوری تو که مردم من مگه...من عمر جانم ": کشد می سرم به دست

 لب.. دلرزن می لبانم... کند می نگاه چشمانم به.  کند می پاک را هایم اشک... کند می بلند را سرم

 ...نیز هم ام های

 زا پر... را ممنوعه سیب زنم می گاز و شوم می ،حوا شوم می شیطان من که شود می چه دانم نمی

 ...عشق از پر... اشتها

 دل با کنم می ،بازی توجه بی من و کند می نگاهم زده یخ... شده مسخ... آدمم از وای... مانی و

 ...مان ی آینده با... هایمان

 روی مهای اشک و شکند می صدا بی بغضم...شود می پایین و باال مانی ستبر ی سینه روی سرم

 ...شوند می سرازیر صورتم

 شود، می تر شدید بغضم... است آور درد لذت نهایت در کمرم روی مانی دست دورانی حرکت

 ... هایش واجب گذاشتن پا زیر برای... مَردم اعتقادات برای

 ...کنم می لرزانش های مردمک میهمان را خیسم های چشم و کنم می بلند را سرم

 ...کند می خطاب اش زندگی مرا نه و خانومم نه عشقم، گوید می نه... کند می نگاهم فقط

 ...سرخوردگی طعم چشیدن از لرزد می ام چانه
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 .. زند می بیرون هق هق به شبیه چیزی ام حنجره از و شود می پایین و باال ام سینه

 ....هایم کردم غلط خدایا در کند می غرق و افتد می زیر به مانی سر

 "...مانی ": زنم می لب و کشم می دارش ریش ته صورت روی را دستم

 ...ما نگفته دروغ دارند، اکراه رنگ چشمانش بگویم اگر.. کند می نگاهم و کند می بلند را سرش

 ...گزد می را لبش و دوزد می چشمانم به را کدرش عسلی های مردمک

 ...کند می گرمی مجلس ، ناپذیز پایان ام چانه رقص

 ...دکن می متنفر خود از مرا و آورد می سرم به چشمش زیر نم که بالیی از دانی نمی... دانی نمی و

 ... کنم می خفه را هایم های و گیرم می دهانم مقابل را دستم

 ...اعتقادش با... دلش با... بودم کرده چه من که کنم می تکرار فقط و فقط

 ...فشارم می مشت در را ام ،سینه درد از اش، گونه روی خورد می سر که اشکش اولین

 ...ست نفرینی چقدر باشی باعثش تو که مَردت اشک... مَردت غم دیدن دانی نمی

 ...گردد می جاری ،دردلم ها گفتن خدا خدا و شود می بسته هایم پلک

 ...نیست طاقت ، شدن زمینی به را من که نگو.. ام شده رانده که نگو... خدایا که

 "گندمم؟" -

 ...نزن آتشم این از بیش با... کردم غلط با بغض با.. کنم می نگاهش

 "...عزیزم نکن گریه" -

 ینهس روی کوبانم می مشت حیایی بی با من و شود می خاکستر زیر آتش انگار، جمله یک همین

 ...کنم می پنهان گردنش در را سرم و اش

 ...کند می ام متنبه بدتر نوازشش هر با و یابد می حرکت سرم روی دستش

 لبریز او و... شرم و عشق از لبریز من...دیوار به داده تکیه اون...مردم پاهای روی نشسته من

 ... ام کرده اش نقاشی من که ست هرچیزی
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 ".. ببینم کن نگام گلم؟ کنی می گریه چرا" -

 !ببخش مرا بگویم و بنگرم چشمانش در که آنم از تر شرمنده من، اما

 "...من مانی...مانی ":گویم می بغض با چالنم می مشتم میان را لباسش ی یقه که همانطور

 "چی؟...عزیزم چی تو" -

 ...کند می له دستانش زیر مرا نفس و کشد می کمرم روی دستش

 ...است بد چقدر چشیدن هم با را درد و لذت همزمان دانی نمی که تو

 "گندم منو ببین" -

 از و کنم می باز چشم بغض از دنیایی با... دهد می تکانم زور به و کند می جدا اش سینه از را سرم

 .میکنم نگاهش اشک از ای پرده پشت

 های تکه از است پر منظمش های ضلعی شش آن میان چشمانش، عسل از پر کندوی میان

 ...باشم من که را عاملش کند لعنت خدا و نگاهش در باشد شده خُرد چیزی که گو... منشوری

 "...رسوندی آرزوم به منو که مرسی ": گوید می لبخند با

 پنهان بغض..باشم کرده لطف واقعاً که کنم نمی باور... کنم می بغض بیشتر من و خندد می مهربان

 ...زند می فریاد را ها این ورای چیزی اش شده

 "...تورو داشتن طعم...تورو با بودن طعم بچشم گذاشتی که مرسی" -

 ...اش شده قفل فک با... اش گرفته و بم صدای با.. گوید می مهربانی با همه هارا این

 بودن مکدر از بگذار ندارد، حرف ام گری رقاصه که منی ، ام نشسته رویش روبه که منی اما

 و شتهگ سیر هایم شرمی بی و من از و زند می فریاد چطور بگویم بگذار... بگویم برایت چشمانش

 ...شود لبریز خواهد می

 .. کند می داغ نقره مرا و کشد می لبانم روی را لرزانش های انگشت سر

 "....بگذرم ازشون تونم نمی دیگه" -
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 قفل که چشمانش به دوباره و دهم می قورت را دهانم آب... نشیند می لبانش روی دار کش نگاهم

 ... کنم می نگاه لبانم روی شده

 شهنق دانم می من که بداند کاش.. کند کمرم روی از را دستانش فشار کاش... بگیرد چشم کاش

 ...را اش

 هلم هستم لغزنده بسیار خودم من و چیز همه نگاهش، این با شود می تر خراب که بفهمد کاش

 ....این از بیش ندهد

 ها یدلخوش از پر و خاکی ی کوچه به بزنم را خودم دانم نمی... شود می پایین و باال لویش سیبک

 دخواه می که ترسی از بگویم یا افتاده، آب دهانش شدن لمس حسِ ی دوباره چشیدن از بگویم و

 ...بخرد جانش به

 "نه؟....کنم اشباع تورو که منه نوبت اینبار ": گوید می لبانم به خیره همچنان

 روف پهلویم درون بیشتر را اش مردانه های انگشت و کند می تر نزدیک لحظه به لحظه را سرش

 ...کند می

 ...مرگ درد از پر حس با... کندن جان با ، کشم می عقب را خودم

 "....مانی":  نالم می خفه

 ...شده رانده حوای سرخ سیب به و است خیره گشته مسخ و شده آدم هم باز اما

 پای از منه و...گیرد می بازی به را روحم داغش های نفس که نزدیک آنقدر... شود می نزدیکم

 به دهم می وا.. شوم می شل ، رفتم می کج آخر تا لغزشی ترین کوچک با که منی خراب، بست

 ...لبانش محوِ صورتیِ  نمناکی و براقی

 ..شوم می تسلیم

 را سرم و دهم می پا دلم ی خفته شیطان به دوباره زند می فریاد را وجودش وجودم که منی

 ...کنم می صورتش به نزدیک

 همان در... راه میان اما...شدن خواسته و خواستن باز پیش به روم می... دارم می بر را اول قدم

 ...سوزاند می را وجودم ها، عسل سوختگی بوی ، هایش مردمک ضلعی شش کندوی
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 هوار و دلش خرامیدن میان زدن پا و دست صدای از شوم می کر من و کند می نگاهم تردید از پر

 ...اعتقادش های

 انگار عجیب، که زوری با من و کند می نزدیک خودش به را رفته عقب منه دوباره سمجات با

 ..کوبانم می اش سینه تختِ و کشم می عقب را خودم ست، آسمانی قدرتش

 ...فشارم می مشتم در را ام سینه و شوم می بلند پاهایش روی از... کند می نگاهم ناباور

 ...نگاهش عسلیِ بود شده زار آفت چه دانی نمی تو... ندیدی تو

 ... فشارم می های گوش روی را دستم و کنم می حرکت اتاق سمت به

 ...زند می صدایم ملتمسانه که بشنوم خواهم نمی

 ...خودش نه و بوده من کردنه اشباع هدفش که بشنوم خواهم نمی

 ...سوزانم می دل ناتوانش های پایه جیر جیر برای و کنم می پرت خواب تخت روی را خودم

 ... بکنی فکرش که هرچه از... اشباعم چقدر که بگویم بگذار

 ...ها خواستن جا بی و...  خواستن زیاده از

 نگاهی اطاف به و دهم می قورت را دهانم آب گنگی با. شوم می بیدار خواب از فریادی صدای با

 ....برد خوابم چطور دیشب آید می یادم ، شوم می هشیار که کمی. میندازم

 من برد می را بویش مانی اگر که ای گذشته.. کنم می فکر ام گذشته به و کشم می آرامی نفس

 ...شدم می هیچ

 ام دهش خشک کمر... کنم می تعویض شلوارکی و تاب با را ام حوله و شوم می بلند جایم از کالفه

 ...آورد می در را آخم دردش که کنم می راست و چپ را

 پایین به آب کمک با ام، کرده ورم گلوی میان از را رنگی و درشت مُسَکِن و روم می آشپزخانه به

 .کنم می هدایت

 ..زنم می لبخند ریز، ای پنبه های برف دیدن از و میندازم نگاهی بیرون به پنجره از

 می بر اتاق به عجله با و نگرم می ، دهد می نشان را ظهر 59 هایش عقربه جفت که ساعت به

 .گردم
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 دست از را ندیدنش فرصت خواست نمی دلم اصالً من و داشت کالس دانشگاه در مانی امروز

 ...بدهم

 می باعث پوشیدنش ی وسوسه که افتد می رنگ پرتقالی بافتی به چشمم هایم لباس میان از

 هک چرخم می آینه سمت به دست به لباس ، لخت ای تنه باال با ، بیاورم در را تاپم جا همان ، شود

 ...شکافد می را خانه سکوت جیغم و شود می قفل براق ی تیله دو در چشمانم

 ..شوم یم خیره کند می نگاهم پوزخند با و نشسته مقابلم که مردی به متحرک شدت به ای سینه با

 ...نیستم عریانم اندام متوجه حتی که ام ترسیده انقدر

 "...شدن بیدار خانم عجب چه": کند می حرکت سمتم به پوزخند با و شود می بلند جایش از

 می پایین و باال جواب، پی در و گیرند می بزم ها سوال سرم در... کنم می براندازش خیره خیره

 ...پرند

 پا به کسی چه ی اجازه با و کلید کدام با ساعت این در خواهد، می چه اینجا بدانم خواهد می دلم

 گذاشته؟ خلوتم

 را موقعیت تازه و شوم می پوزخندش از پر نگاه متوجه کم کم... روند می درهم کم کم هایم اخم

 می ارچیک من خونه تو تو ": گویم می گویی آمد خوش هیچ بی و کنم می بلند را صدایم ، فهمم می

 "من؟ ی خونه تو گذاشتی پاتو کی اجازه با تو؟ اومدی چطوری کنی؟

 تو؟ ی خونه ": گوید می و دهد نمی را ام نداده سالم جواب... من های اخم غلظت به کند می اخم

 ی خونه به ورود برای و شوهرتم رفته یادت منه، نام به خونه این نصف رفته یادت اینکه مثل هه

 "گیریم؟ نمی اجازه کسی از خودم

 سرم نهایت بی ست مدتی هم من ، شده شروع مبارزه نرسیده راه از کنم، می ریز را هایم چشم

 خوردی چی شوهرمی؟آره؟ "....:درشت های جیغ و بلند صدایی با...جدال یک برای کند می درد

 "!شوهریت به برسه چه نکردم حس عموییتم پسر سایه ساله هفت شیش این زدی؟تو توهم

 "یم؟کن زندگی باهم لندن بیا گفتم بهت بار چند. نخواستی خودت": کند می نگاهم جانب به حق

 ...ریزم می بهم غرورش پر صدای از شود، می متشنج اعصابم
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 و مامانت حرفای گول که ام ساده ی ساله 55 دختر همون من نظرت به...خان هومن منو ببین "-

 "...شناسم می و جنست دیگه که من ندونه هرکی...نخندون منو انقدر توروخدا آره؟ خورد؟

 یم اگه":  پیچد می گوشم در آرامش صدای و شود می تر رنگ پر پوزخندش ، کند می نگاهم خیره

 ".شدی نمی مامانم حرفای خام که شناختی

 "اومدی؟ گرفتی بلیط ساعته چند چطور بیای؟ فردا نبود قرار مگه تو": گویم می هوا بی

 بر میوه ظرف از موزی. رود می آشپزخانه به بدهد را جوابم که آن بی و خورد می تکان جایش در

 .کند می کج سالن سمت به را ،راهش سرش پشت درست من، حضور به توجه بی و دارد می

 ..کند می رها ام ای شیشه میز روی را پاهایش و نشیند می مبل روی

 ...طاق طاقتم و شود می لبریز صبرم

 اام نگفتم هیچی و اومدی اجازه بی هرچند ها منه خونه اینجا.بردار میز رو از پاتو": زنم می فریاد

 ".کنی رفتار خواد می دلت طور هر نیست قرار

 ار تلویزیون و گیرد می دست در را ریموت کشد، می عقب را پاهایش و کند می نگاهم پوزخند با

 ...کند می روشن

 "شدی؟ کر اومدی زود چرا میگم": سابانم می هم روی را هایم دندان

 تو از باید بیام زود خواست دلم. جوجه بکن صحبت درست بزرگترت با":  کند می نگاهم چپ چپ

 گرفتم؟ می اجازه

 ".من خونه تو بیای بوده قرار چون گرفتی می اجازه من از باید آره ": نشینم می رویش روبه

 ".منه مال نصفش اینجا. نکنا من خونه من خونه انقدر ببین": گوید می غرولند با

 ورود با زندگیم خونه حرمت خوام نمی و کنم می زندگی توش من فعالً . باشه که توئه مال "-

 ".بره بین از ناکسی و هرکس

 دم می آره؟نشونت ناکسی و کس هر شدم من که"... :کند می کشیدن نفس به شروع عصبی

 زوده واست هنوز. بزنی حرف درست بزرگترت با میمونه یادت چیدم و زبونت وقتی. خانم گندم

 ".عزیزم داری نگه شوهرتو حرمت چطور دم می یادت. ای بچه ،خیلی حرفا اینطور
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 ...غیض با... کشد می را آخرش عزیزم

 ..رود می ها اتاق از یکی سمتِ به و شود می بلند ایش از

 اتاقو رد نیست طویله اینجا": کند می بلند مرا فریاد و کوبد می بهم را اتاق در که گذرد نمی خیلی

 ".عمو پسر گفتی اشتباه خودت خونه با رو اینجا. بهم زنی می

 ...خراشد می را روحم پایش صدای بعد کمی

 .ایستم می رخش به رخ و شوم می بلند جایم از سریع

 نهسی عاشق. ندارم بازیارو بچه این ی حوصله من گندم ببین": گوید می حوصله بی و حرص با

 خواست نمی دلم نبودم مجبور اگه. کنی می م خونه م خونه ،هی اینجا اومدم که نیستم چاکتم

 برام چقدر دونی می خودت. نفهمه بابا اینکه برای بازیام سیا این همه. کنم تحملت ای ثانیه

 زچی همه االن. کردیم می ندگیمونو راحت داشتیم االن نبود مادرم خواهانه خیر رویاهای اگه.عزیزه

 لح چیزو همه آرامش تو بذار!لجباز پسر اون من نه هستی رویایی بچه دختر اون تو نه کرده، فرق

 ".خوشبختیمون دنبال بریم کدوم هر شه جدا هم از زندگیمون کنیم کمک هم به بذار. کنیم

 بخوام که من واسه گذاشتید هم چیزی مامانت و تو مگه خوشبختیمون؟":  زنم می پوزخند

 گفتین بهم دروغ همه اون وعید وعده همه اون. کردین نابود زندگیمو بکنم؟ خوشبختی احساس

 "لعنتیا؟ داشتم باهاتون دشمنی چه چرا؟

 اونقدر و داشت دوست چقدر دونی می خوب ،خودتم وسط نکش انقدر مامانمو پای": میکند اخم

 کرد خواستگاری ازت بخواد منو نظر اینکه بدون باشی، عروسش خواست می که بود تو عاشق

 ".چشم گم می بگن بهم چی هر که هستم ای بچه پسر همون هنوزم من میکرد فکر چون

 که رو ساله 55 دختره اون منو، که همونطوری چرا بهشون؟ نگفتی چرا بودی شده بزرگ که تو "-

 دیگه یکی عاشق که کردی له پاهات زیر تو و فرستاد تو خونه به مامانت واهی امید هزاران با

 مهم برات نکنه؟چون قمار من خوشبختی سر که نگفتی مامانت به موقع همون ، هستی

 ور رسیده بلوغ به تازه دختر یه ذهن بودم مهم من اگه! تو خاطر به داشت دوست منو مامانت...نبود

 "...نمیکرد پر تو پوچ عشق با

 نمی خنگی؟ بشکافم؟ برات رو موضوع این باید چندباز من.. : زند می چنگ موهایش به کالفه

 نداشتم؟ خبر ازهیچی من میگم فهمی
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 بابات دختری تک گفتن...ذاره نمی عمو گفتن...تحصیل ادامه برای لندن بیای قرار تو گفتن من به

 جازدوا شرطش تنها بوده فاییده بی زدیم حرف باهاش چی هر گفتن....ازسوگولیش کنه نمی دل

 به انمام گفتم بهت بار چند...نیست تنها غربت تو که بشه راحت خیالم خوام می گفته...بوده تو

 به ارصدب من گفتم بهت بار چند بده؟ تحصیل ادامه بتونه گندم تا کنید ازدواج صوری گفت من

 کردی کرف لعنتی صوری؟هان؟ چیز همه گفتن اونا اما کنین می بازی آیندمون با دارین گفتم مامانم

 دادم طالق درخواست شنید وقتی بابا...مرد کردو دق من دوری از مامانم کشیدی؟ عذاب تو فقط

 مامانم تو خاطر به... شکوندم شو زاده برادر دله که... لعنتی توئه خاطره به همش..کرد ،نفرینم

 دلتنگی از...مرد ایران برگردم بود کرده قدغن بابام اینکه خاطر به...من از دوری خاطر به... مرد

 ...مرد

 "کشیدی؟ بدبختی خودت فقط که هان؟ کردی؟ فکر چی خودت با

 برایم، بود کرده مادری بود، خوب عمو زن... گفت می راست... ندارم اصالً را فریادش صدای تحمل

 همچو مرا... بود پسرش برای باطن ،در بود کرده من برای که هرکاری... واقعی مادر یک مثل نه اما

... نبود مهم اصالً هم من عالیق و روح وسط این...بود ساخته پسرش برای نازی ناز عروسکی

 ..نداشتم اهمیت که بودم من این اصالً درواقع

 چرا ندیدم؟ آرامشو رنگ ساله چند...عوضی خوره می بهم ازت حالم":  کنم می بلند را صدایم

 ؟کردی فکر من به کردید؟هیچ بازی باهام انقدر که بود سالم چند من مگه لعنتی؟ ندادی طالقم

 به آدم و عالم همه از که داشتم رو مردی غریب، کشور اون تو شدم؟ خُرد چقدر کردی فکر هیچ

 ...بودم تر تنها همیشه از اما بود تر نزدیک

 ...بینی نمی دوراطرافتو آدمای از کدوم هیچ وقت هیچ که هومن ازت متنفرم. متنفرم ازت

 "...دیگران به بعد میدی اهمیت خودت به اول همیشه اینکه از متنفرم

 گیج رمس فشار افت اثر در و افتد می سوزش به فریاد شدت از گلویم... نشیند می گلویم در بغض

 غرم می و روم می عقب قدمی شود، می نزدیکم هومن و فشارم می سرم به را دستم... شود می

 "...عوضی نشو نزدیک من به":

 ...کند می فضاخارج در دار صدا را نفسش

 "خوبی؟ "-
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 "...نیست مربوط تو به: گویم می جانی کم صدای با و شوم می پرت مبل روی حال بی

 "بزنی؟ حرف آرامش تو تونی نمی میزنی؟ داد انقدر چرا":  نشیند می زمین روی ، مقابلم

 حرف آرامش کدوم از گذاشتی؟ آرامش برام تو مگه":  گویم می و شوم می خیره چشمانش در

 "هان؟ میزنی؟

 .کردم زیاد بدی میدونم..داری حق..نزن داد باشه...باشه": میندازد پایین را سرش

 ".کنیم پیدا حلی راه تا فکرکنیم باهم اومدم....بدم کش رو موضوع ،این این از بیشتر نیومدم االنم

 تیح...کدومتونو هیچ...بخشمتون نمی وقت هیچ..: نالم می....حسرت از پر...بغض از پر توجه، بی

 "...داد انجام رو نادرستی و درست هرکار من خوشبختی برای که پدرمو

 دایل به باید...  خانه این در کشیدن نفس است سخت... روم می اتاق به و شوم می بلند جایم از

 ...زدم می زنگ

 تن هب را آید می دستم چه هر حوصله بی من و فرستد می برایم را مالقات محل یلدا دقایقی، از بعد

 ...کنم می

 .زنم می پوزخند چشمانم تلقینیِ  کشیدگیِ به و کنم می جمع سرم باالی محکم را موهایم

 های بوت ، ببندم را کوتاهم بارانیِ  های دکمه آنکه بی و کشم می لبانم روی رحمی بی با را قرمز رژ

 ...کنم می پا به را چرمم و بلند

 ...گذرم می هومن چشمان مقابل از تفاوتی بی با و گذارم می سرم روی را عینکم

 مهمونی به راجع باید برگرد، زود شب ": اش گفته جواب در و دارم می بر میز روی از را سوییچ

 ...زنم می بیرون خانه در از و کنم می کجی دهن "بزنیم حرف

 

***** 

 "دختر؟ تو چطوری" -

 "...خوبم ": گویم می آرام
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 "خبریه؟ ": بندد می را کمربندش

 دم نوم دوساعت توام بیرون بیام خواست دلم دیدم که برفو. نیست خبری نه ": میندازم باال شانه

 ".کردی معطل خونتون

 اشتمد. بود ناقابل دقیق بیست همش عزیزم نبود دوساعتم. همش که شد آب. بابا بود کجا برف" -

 ".نداره فرقی هیچ قبرستون با که ماشینت واسه اوردم می دی سی یه

 ".کنی نمی حرکت چرا": گوید می و گذارد می دستگاه در را دی سی

 !ام نیفتاده راه هنوز افتد می یادم تازه

 "...برم کجا نمیدونم. شیک خیلی شب لباس یه..بخرم لباس خوام می ": آیم می در پارک از

 "...حسابی درست مزون یه ببرمت تا الهیه سمت برو ": زند می چشمکی

 می خودم از بار هزارمین برای و کنم می نگاه صورتش به...  دهد می تکان را خودش آهنگ ریتم با

 ..آمده کجا از ای دفع یک صمیمیت همه این پرسم

 "خانمانه؟ و بلند خوای؟ می سبکی چه حاال" -

 ...بود دانسته یکسانم ها بچه با و کرده مسخره را تیپم بارها که پیچد می سرم در هومن صدای

 می شیک لباس یه. نیست نظرم مد چیزی نمیدونم ": گویم می و چالنم می را فرمان حرص با

 ".نباشه هم جینگولی خوام

 "...شدی بزرگ سرت خیرِ! جینگولی ": آورد می در را ادایم

 مناسبت به. گرفته بزرگ مهمونی یه عموم ": گویم می اش جمله به توجه بی و زنم می لبخند

 "!خارج از پسرش برگشت

 "نداره؟ که زن...ببری رو آقاهه این دل باید حتماً پس اوه اوه" -

 ...میکردم دلبری عمراً بود می هم زمین روی مرد آخرین هومن اگه...زنم می پوزخند

 "تیپ؟ خوش این داره زن توام با "-

 "خوشتیپه؟ فهمیدی کجا از حاال...داره آره "-
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 ".جان عزیز گفتم هوا رو" -

 کیمش ساختمون اون جلو.خیابونِ اون تو برو ":دهد می نشانم را رویی به رو خیابان انگشتش با

 "...کن پارک

 ".نیست پارک جای که اینجا یلدا بابا": گویم می ناله با

 گهبانین به بده سویچو پارکینگ در جلو بذار ماشینو":  کند می برانداز ماشین ی آینه در را خودش

 ".هست حواسشون خودشون

 ..رویم می آسانسور سمت به و کنم می ، گفت که کاری همان

 "خوای؟ می کفشم"-

 "...خوام می چی همه... دیگه آره"-

 ".خوره لباست به باید ولی داره اینجا خوب" -

 ما، زدن در از قبل و شود می متوقف باال طبقات از یکی در آسانسور که دهم می تکان را سرم

 ...کند می باز رویمان به را در آنچنانی لباسی و تیپ با سال میان خانمی

 .دهم می قرار تپلش و گرم دستان میان را دستانم و زنم می لبخند یلدا، از تقلید به

 "جون؟ افسانه خوبین": آورد می در را شالش و پالتو

 "دیدیم شمارو ما عجب چه. عزیزم خوبم "-

 بزرگ ایه پوستر از پوشیده دیوارها.کنم می نگاه سالن دکور به کنجکاوی با و نشینم می یلدا کنار

 ...زیباست واقعاً اند، زده بیرون سرامیکی های درز از که ای تیره نوری و معتبر های برند برای

 "توام؟ با گندم "-

 . کنم می عذرخواهی ام پرتی حواس بابت و چرخانم می یلدا سمت به را رویم

 ".اوردن پیش روز چند ،جنساشونو اومدیم موقعی خوب گفتن جون افسانه" -

 . کنم می تشکر و زنم می خجول لبخندی تینیجری، های دختر همچو

 ...زنگاری آبی مثالً دارند، طرفدار بیشتر که هایی رنگ و گوید می امسال مد از خانم افسانه
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 ...شم می غرق چشمانش آبیِ در من و گوید می آبی از او

 و شده مانیکور های ناخن.. موهایش مدل... میکاپش...زیباست زیادی سنش به نسبت زن این

 ..ساخته ساله چهل زن یک اون از دلنشینش لبخند

 زن این گوید می دهند می نشان گستاخی با را خودشان گاه گه که چشمش کنار های چین اما

 ...دارد را سال شصت ، کم دست

 ....دهد می نشانم هارا مدل گرم، لبخدی با و برد می متذکر اتاق به مرا هایش حرف اتمام از بعد

 مشکی پیراهن به چشمم ، یلدا آمیز اعتراض صدای و لباس همه آن میان جو و جست کلی از بعد

 ...بودمش ندیده و کرده ردش چشمانم مقابل از بار ها ده شاید که افتد می رنگی

 .میکند زیبایش اش، سینه بازِ و باریک شکاف و افتد می زمین رو اش ادامه که بلند لباسی

 را لباس را این بار چند که زند می غر پرسم، می را یلدا نظر و گیرم می دستانم در را لباس

 یم لعنت پرتم حواس به و کنم می نگاهش اتعجب با!نیست خوب ام گفته من و کرده پیشنهاد

 ... فرستم

 مهمانی آخرین به... گذشته های مهمانی به رود می مثالً... آورد می در بازی زیادی حواسم گاهی

 ...لباسم بازیِ و کوتاهی برای هایش اعتراض و بودم رفته مانی با که

 روزها این بودن پوچ رخ به را روزهایم آن بودن مهم دارم دوست انقدر حواسم چرا دانم نمی

 ..بکشد

 ...کنم تن به را لباس تا روم می دیگری اتاق به و کنم می رد را نسکافه خوردن تعارف

 ...دهد می هُلم اتاق سمت به و گذارد می کمرم پشت را دستش یلدا

 ...پوشم می را لباس و بندم می را در

 یم گری جلوه ام سینه سفیدیِ  و شود می ثابت آینه روی که افتد،نگاهم می خودم به که چشمم

 ...گیرد می جان چشمانم مقابل عقایدش و ،مانی کند

 دیش عالی دختر وااااای ": کشد می جیغ و شود می اتاق وارد یلدا ، بیاید در صدا به در اینکه بدون

 ".بردار همینو گفتم اولش از منکه
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 خوام می کفشم ": گوید می زبانم که شود می چه دانم نمی و کنم می نگاه آینه در خودم به اکره با

 ".یلدا

 به ببین بپوش اینارو ": شود می اتاق وارد شیکی و بلند پاشنه کفشهای با خانم افسانه لحظه همان

 "خوره؟ می پات

 .خندند می جان افسانه و خودش". شدی رشید چه گندم وااای" -یلدا

 ". عزیزم شدی خوشگل خیلی فقط، داری کم کوچولو دستی کیف یه خوبه هم خیلی مادر نه" -

 ...کنم می تکرار ذهنم در را مادر ی کلمه و کنم می نگاه چشمانش به آینه از

 تنت شیخو به انشاهلل":  گوید می بالبخند و میدهد دستم به را باریکی و دستی کیف جون افسانه

 "..عزیزم کنی

 ..روم می فکر به

 مهمانی، این

 !عزا؟ یا شد می خوشی

 ...کنم می نگاه صورتم و مو ی ساده آرایش به

 ...است شده تمام کارم که گویم می و فرستم می علی برای مسیجی

 ...کنم می آرامش بر سعی عمیق نفسی با و دهم می تکیه صندلی به

 ورهج هیچ اینکه... نیست عمویم پسر تنها اینکه... بگیرم نادیده را امشب هومنِ کنم می سعی

 وصلت این برای مادرش خواهی خیر ی بهانه و کردنش دست دست نیست هضم قابل برایم

 !مبارک

 مزن می صدا را خدا دل ته از...کشم می عمیق نفسی و زنم می گره هم در را ام کرده عرق انگشتان

 ...نشود بیخیالم را امشب که

... 

 .. زنم می بیرون آرایشگاه از شده آماده من و زند می زنگ علی
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 ".خانوم موشی تو شدی خوشگل چه" -

 ".بودم خوشگل. خودتی موش":  گویم می گذشته روال طبق و بندم می را ماشین در

 ". میاد بهت بیشتر مشکی موی خوب اما. لعنت منکرش بر ": کند می روشن را ماشین پخش

 ...رود می خواب دیده زمستان های خیابان روی به چشمانم

 ناز که بالییِ چه دونم نمی. نمیــــــــاد خوش روشن موی از من گندم.کنیا نمی رنگ موهاتو" -

 " آخه؟ بگم کی به دارم دوست خودتو موهای من آقا. شوهراشون جون به ندازن می

 دلم اباب! مانــــــــــی": میگم و میکنم اخم اما میره ضعف شوهر لفظ شنیدن از دلم ته اینکه با

 ".باشه روشن موهام داشتم دوست همیشه کنم، رنگشون خواد می

 زا اگه نیست؟ مهم من نظر بعدم کنی؟ رنگ موهاتو االن از که سالته چند تو مگه ":میگه اخم با

 "...نداریما شکایت و گله اوردم هوو سرت نیومد، خوشم موهات رنگ

 ":یگهم میکنه بغلم لبخند با همراه. میکنم موهاشو دونه دونه کمرشو رو افتم می پشت از خشم با

 ".بشی شریک ،شوهرتو مشکی مو دختر یه با باید یا میدی گوش حرفم به یا دیگه، دیگه

 ، یکس با منو نداری حق تو که میکشم، جیغ من و خنده می اون.  دنبالش میدوم و میکشم جیغی

 !کنی شریک داشتنت برای

 

 "زدی؟ حرف هومن با" -

 امشب شد راضی التماس کلی با زدیم، حرف و عمو خونه رفتیم دیروز. آره ": آیم می خودم به

 گذشته سال 6میگفت. همین محرم شما بگم همه به تا دیدم تدارک کلی من گفت می. نزنه حرفی

 ".نامزدین بگین بخواین تازه نه دادین می مردم نشون رو تون بچه باید االن

 ".خوشه دلش بود کجا بچه. ها خیاله خوش هم عمو این": خندد می صدا پر اما مصنوعی

 همه به و میده مهمونی یه ایرانِ که مدتی این تو که کرده هم سر دروغ کلی هومن. بگو همینو "-

 "!بزنیم جشنو استارت عید از بعد که کرده قبول شرط این به هم عمو.کنیم ازدواج قرار میگه

 "!ای گربــــــــــــه چه عروس اونم بشه؟ عروس خواد می موش خانوم پس اوه اوه" -
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 "...گربه اون روح تو " گویم می دلم در... گیرم می را رویم

 "...خوبم: گوید می کند نگاهم آنکه بی

 ...خفته افتضاح مانند چیزی انگار ، گفتنش خوبم آن پشت اما چرا دانم نمی

 ..رسیم می عمو ی خانه به تا گویم نمی چیزی

 "..گندم":  گیرد می را دستم ، شدنم پیاده از قبل

 "...انکنی نابجایی حرکت....دیدی کسی با رو مانی ،اگه میگم....میگم ": کنم می نگاهش منتظر

 ...علی دادند نمی اینطور که را بد خبر... کنم می نگاهش عجز با... برم می نفس

 یا صیدرق کسی با جشن تو شاید، اگه، گفتم میاد، کسی با نگفتم منکه...بابا شد چت گندم؟" -

 "...بفهمن چیزی هومن یا عمو که نکن حرکتی ، دیدی برخوردی

.. ..مانی اعتقاد به شود می خوش ام بیچاره دل تمام...کنم می نگاه علی به متحرک ای مرده همچو

 ...رقصد نمی دست در دست ای غریبه هیچ با اینکه به

 .میندازم علی بازوی دور دست و شوم می پیاده ماشین از عجیب ای دلشوره و بغض با

 خراب را حالم تقشان تق تا بگیرم دست به را های کفش خواهد می دلم گذریم، می که باغ در از

 ...نکند تر

 ...ام کرده وحشت علی ی گفته از نه، که ترس راستش

 !شد می مطمئن.. تا...زد نمی حرف شاید و اگر با علی

 ار برادرش یادگارِ تنها او و شوم می اسیر عمو ی چروکیده دستان میان پشت، از چطور فهمم نمی

 انسواالتش جواب در و کنم می علیک -سالم کسانی چه با شوم نمی متوجه. کند می باران بوسه

 .میدهم جوابی چه

... 

 هک یا است مانی ازهمراهِ ترسم بر دلیل هومن، های بچگی اتاقِ در ام اندازه از بیش حضور نمیدانم

 .کنم می فرار هومن کنجکاو از پر های نگاه از
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 !شود فوت درونم آتش بلکه بکوبد صورتم به باد دهم می اجازه و ایستم می پنجره کنار

 .است سوختن چه هر از کند معافم را امشب یک خواهم می خدا از و بندم می را هایم چشم

 در را مانی و کنم می باز را هایم پلک ناشیانه ، پیچد می گوشم در آشنایی و مردانه ی خنده صدای

 ....کنم می نگاه خیره خیره رنگش تیره شلوار و کت

 قالب بازویش دور دستی اینکه از و زنم می دید را پایش تا سر ها زده قحطی همچو ، حسرت با

 ...شوم می خوشی در غرق است، نشده

 ...آورد می لبانم به را خنده صدایش پژواک و خندد می صدا با

 !!!هست تنها، اینکه از هست، اینکه از! خوشحالم چقدر که بکنی را فکرش توانی نمی حتی

 هزار اش، رفته فرو تاریکی در صورتِ به خیره... زنم می تکیه دیوار طاق به و خندم می دلم ته از

 ...نشکست را دلم امشب که گویم می شکر را خدا بار

 .مکن می چک درونش را خودم دیگر باری و روم می آینه سمت وبه کنم می دل سختی به پنجره از

 هنر تمام! نه خرامیدن، حال در هستم طاووسی کنی فکر اینکه نه آیم، می پایین ها پله از آرام آرام

 !شود زمان هم مانی با شاید، ورودم تا برداشتن قدم آهسته این به شود می خالصه من زنانه

 را وعم چرخانم، می را سرم. باشد رسیده یمان طرفه یک قرارِ به مانی آنکه بی رسم می سالن به

 .اند نشسته گرد میز یک دور ساالنش و همسن با که بینم می

 . زنم می اش گرفته صورت به لبخندی و روم می علی سمت به

 ". شدی خوشگل چه" -

 پشت از و میاورم باال نوشیدن بهانه به را پرتقال آب ایِ شیشه لیوان و کنم می تشکر لبخند با

 ...کنم می نگاه ورودی در به لیوان ی دهانه

 ...شود نمی پیدایش مانی اما شود، می تمام ام نوشیدنیِ 

 شود می پیدا اش کله و سر هومن و گذارد می پسند جوان آهنگی جی، دی

 "خوشحالی؟ انقدر امشب خبره چه": ایستد می مقابلم
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 به او و گذارم می علی دست در را دستم.  کنم می عبور کنارش از لبخند با دهم نمی را جوابش

 ...باشد در به رو نگاهم که ایستم می طوری هم اینبار.. دهد می هولم رقص پیست سمت

 ...زنم می سرخوشانه ای قهقهه بدنش خشک حرکت به و کنم می نگاه چشمهایش در

 ...کند می اخم ، خنده با و کند می نصیبم کوفتی

 !آخر نفره تک های رقص به چه را علی دهم، می تکان را سرم

 !ام کاشته گل انتخابم با

 ... شود می قفل کمرم دور علی دست و خواند می جی دی

 ..میمیرم لحظه هر تو بی...میرم تو یاد از دارم

 .میمیرم ،که اینو بدون...جاست همین زندگیم ته

 ...نمیگیرم آروم تو ،بی هستم تو عاشق میگم

..... 

 قلبم میشه تنها داره میشم دور تو از دارم

 ..کم کم میگیره جونمو تو نبودن دونم می

 ...تو شکستن دل بعد...نمونده تنم از چیزی

 ..تو رفتنه فکر ،منو سرد و ساکت اتاق یه

 ...تو رفتنه فکر منو

... چیز همه شود می شیرین...شوم می زار عسل یک چشم در چشم که دهم می کمرم به تابی

 ...هایم پهلو روی علی های پنجه محکم های فشار حتی

 ...منی عشق هنوز دارم دوست... دارم دوست

 ...تویی کشیدنم نفس ی بهونه...میبری یاد از منو میدونم

 ...تویی فقط من قلب تو دارم، دوست
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 ودازب مانی لبای روی که محوی لبخند اون نمیدونم. میشه تموم ها بچه وجیغ سوت صدای با آهنگ

 نمک تعبیرش مهربون تا داشتم شدیدی میل که نگاهی لبخند،همون یه همون اما. بود اومده کجا

 ..میکرد دلتنگم بیش از بیشتر

 . ممیر عمو سمت به و میشم جدا ازش..میزنه صدام عمو. بشینم بریم که میگیره دستمو علی

 .میکنم پرسی احوال و حال عموم و پدرم مشترک دوستای با و کنم می نشاطی با و آروم سالم

 امانمم که میگه لرزون صدایی و بابغض...میشم فشرده میزنه حرف بچگیم از که خانومی بغل تو

 و پدر نثار خدابیامرزی زمان اون خاطرات یادآوری با هم شوهرش. بوده خوبش دوستای از یکی

 .میکنه مادرم

 ...داد انجام کارارو همه پدرت کتاب آخرین چاپ تو یادته؟ که رو مانی آقا...عمو ؟ گندم -

 امروز و دیروز آشنای که مرد این...جان عمو کاری کجای...عمو باوری خوش به زنم، می لبخندی

 ...ام زیسته روزگاری او با من نیست،

 کتاب اون چاپ برای خیلی شفیق آقای.عمو یادمه که البته: میدم تکون سرمو لبخند با همراه

 .بینمتون می اینجا خوشحالم.... کشیدن زحمت

 لب زیر آرومی همچنین و ده می تکون ،سری مانی حس از خالی چشمای به کنم می نگاهی

 در :میگم من اما...نداره باهام کردن صحبت ادامه برای میلی بفهمم که نیست سختی کار.میگه

 ...هستن من استاد االن ایشون ضمن

 :میکنه نگام حیرت با عمو

 هک خالی اردشیر جای پسرم؟ رسیدی آرزوت به باالخره: میگه و مانی سمت میکنه روشو ؟"جدا -

 ستد دیگه یکی این اما میشه قدردانی طرحات از چقدر داشتم خبرشو. رسیدی که کجاها به ببین

 .بود اول

 زحماتنون مدیون ابد تا و دارم شما و استاد از دارم هرچی: گفتن با و میده تکون سرشو احترام با

 .میکنه تموم هستم،صحبتشو

 ...گفت می خداییت استعداد از همیشه اردشیر. داشتی شو مایه خودت جان پسر نه -
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 دبای نفر یه گفت می همیشه..انداخت می خودش جونی یاد به رو ،پدرم مانی..میگفت راست عمو

 عمو؟ کمکهای و خودش از بهتر کسی چه و..بده نشون همه به رو مانی استعدادهای باشه

 ...عزیزم کن کسب تجربه پسر این از میتونی تا -

 هومن با صحبت مشغول مانی و عمو.  میشه نزدیک بهمون هومن...میکنم تایید رو عمو سر،جمله با

 ...میشن

 بر و کنم می خواهی عذر کنه، می معرفی کودکیم دوران همبازی خودشو که دختری صدای، با

 !ام داشته بهار نام به دوستی بچگی تو من که بیاد یادم بلکه تا سمتش میگردم

 و یکنمم بغلش..بور و بلند موهای با دختری ذهنم، تو میشه پیدا کم کم میگه بچگیهامون از چی هر

 نهمیک کار چی اینجا اینکه از ، خودش از کنجکاوی با...خوشحالم دیدنش از "واقعا که میگم بهش

 ناآش دوستانش از یکی طریق از عمو با تازگی به و خونده داخلی دیزاین که میگه او و..پرسم می

 ایمه بچگی همبازی همون بهار، این بگم بهش که عمو سمت میگردم بر صحبت کلی از بعد..شده

 انگشتایی میون مانی ی شده قفل دستای رو اماچشمام...داشتن دعوا علی با همیشه که است

 یگیج به تا بندم می رو چشمم ام دیده که چیزی از شک...میمونه ثابت مشکی الک با کشیده

 بند ساعت با شخص اون که، بگم خودم به خوام می که لحظه همون درست...اما کنم غلبه سرم

 ....مونده روش ای حلقه جای که انگشتی به خوره می چشمم....بود نخواهد ،مانی مشکی چرمی

 ...ببینم بغل به بغل دختری کنار در رو مانی و بیارمو باال گردنمو تا میگذره سال هزاران

 ...میخوره سر خوردشون گره دستای به خندونشون لبای از نگاهم ناباوری با بهت با

 ...ترین سخت ترین؟چرا کثیف چرا این؟ چرا....بازی همه این خدایا بود؟ خبر چه اینجا خدایا

 خالی دلمو ته ای دخترونه گفتن "عزیزم " که زنم می پا و دست ناباوری تو بهت، تو هنوز

 بودم؟ شنیده درست. لباش به میزنم زل شده درشت چشمایی با....میکنه

 نموده آب.بود نگران که دونست می! دونست می علی...پیچه می گوشم تو علی ماشین تو حرفای

 !بسیار درد با! اما سختی به. دم می قورت

 تدس که!کرده جذابش اش وحشی چشمای که مشکی مو دختر به ام خیره بزنم پلک اینکه بدون

 !خنده می و میگه هومن و عمو های سوال جواب در ،!!!من مرد دست تو
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 !نیست خوش حالم که فهمه می انگار...میندازه بهم نگاهی هومن...میره گیج سرم

 شده؟ چی پرسه می ازم سر با

 دیگه یکی دست تو دست زندگیمو...مردمو فقط که بود نشده شده؟چیزی چی میکنم فکر خودم با

 !مرگم حال در خوشحالی از و میبینم دارم

 ...ندارم بدنم عصبی نقاط رو کنترلی هیچ من و لرزه می چونم

 !دل ته از...خنده می مانی که میگه چی عمو دونم نمی

 نفس از...کمرش دور میندازه دست که،...بکشم راحتی نفس میام...درمیاره دختر دستای از دستشو

 منو؟ نمیکشی خدایا...دنیارو کل گویی...بودم دویده....افتم می

 ....مانی....مانی....میشکنم خودداریم ی همه با...خورم می تا

 ...مانی کردی چیکار من با

 نه؟....بود محال بختی خوش همه این مرا خدایا؟

 داده تکیه اش سینه به که ودختری مانی قهقه هر صدای...نداره وزنمو تحمل پاهام میکردم حس

 ...انداختم می پا از قبل، از بیشتر لحظه هر سمی مار یه نیش ،مثل بود

 حس خودم روی بهار و هومن نگاه سنگینی...بود مانی همراه که دختری به بودم خیره

! هبردار ترک دهنم آب دادن قورت با ترسیدم می بودکه نشسته گلوم تو بغضی چنان...میکردم

 رو لیع گرمای تنها دونم می که بغلی تو کنم می پرت پشت از خودمو شونم، روی میشینه دستی

 حس این تمام بیارم باال خوام می...میشه رو زیر دلم بینیم تو پیچه می که عطرش بوی. داره

 .پیچیده کادو برام مانی که رو حقارتی

 اما...یادنم تنها مانی میدونستم... من جون نکنی باشه؟گریه...خانومی کن تحمل عزیزم؟ گندمی؟ -

 ...واقعیتو این کنی حس وجودت با..خودت چشمای با...ببینی خودت خواستم می

 مهای پروانه ،خاکسترِ واقعیت...بودم من واقعیت...نبود این که ؟واقعیت...واقعیت واقعیت؟کدوم

 .بود
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 بورمج...کردی می هوار دادو الکی بشو مانی بیخیال گفتم بهت هرچی...گندم کردی نمی باور تو -

 خودم دور از هرچند...بازی این تو بذارم تنهات شدم مجبور بیای خودت به اینکه برای... شدم

 ...شکستت شاهد...میکنه زمزمه...اوردنت کم شاهد...بود شاهدت

 !فقط....میشکستم کاش...دید؟ نمی رو ام نابودی شکستی؟نمیدید؟ چه شکست؟

 آروم دلت تا میبرمت خواستی که هرجا بعدش خودم...نکن گریه امشبو یه....عزیزم کن تحمل -

 .. گندمم میدم قول...بشه

 طاقت دارم چطور من؟ بودم نمرده چرا میکردم؟ تحمل میبایست چیزرو چه گفت؟ می چی علی

 ...خدا میارم

 هدیگ فهمه می انگار...برم که ذاره می حرفی هیچ بدون...هومن اتاق سمت میرم میشم جدا علی از

 ...ست ،جهنمی کشیدن نفس مانی هوای تو

 می هومن اتاق سرتاسری آینه جلوی. باال میگیرم دست با لباسمو دامن میارم، در کفشامو

 ...نداره جونی پاهام...آینه رو میذارم دستمو...ایستم

 ...میگیره جون دخترک موهای مشکی رنگ چشمام تو...ام شده رنگ موهای به میشه خیره

 رو میشه پتک اش پوشیده لباس...لختم های شونه رو خوره می سر چشمام...لرزه می ام چونه

 ...سرم

 ....لبام ور میکشم محکم دستمو پشت...میشکنه بغضم پایین، چکه می چشمم از که اشک اولین

 .. ته از...موهامو میکشمو... میکنم موهاموباز ی گیره...میزنم هق

 ...شدشونو قفل دستای میبینم...مبینم آینه تو

 ....ریشه از موهامو میکنم

 ...عاشقونه بگیرم، دستاتو بذار...دستام به بده فرصتی

 ...بهونه بی....نداری احساسی من به غریبیم، باهم ما نگو

 به...خودم...بود من مال روزی که دستایی...کنه می دستاشو هوای دلم...دل ته از... بلند...میزنم هق

 ! تنهایی
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 ...ست گریه واسه امنی جا گرمت، دستای هنوزم

 ...ست گالیه از پر دلم من بارون، مثل قشنگی تو

 ی همه با...دل ته از کشم می جیغ...میگیرم گوشامو...گوشم تو میپیچه هاشون خنده صدای

 ...وجودم

 ... مهربونی که میکردم فکر...بخشی می منو میکردم فکر

 ..میمونی من پای به بشه چی هر که کردم می فکر

 ...روزمین میزنم خیمه...میشه خم زانوهام

 !هرگز...ام نبوده صبور...میشکنه مقاومتم تمام

 چطور...نمیشه رد چشمام جلوی از ای لحظه شدش حلقه دسته...زمین رو میزنم چنگ ناخنام با

 رو؟ جدایی این کنم تحمل چطور من...انصاف بی تونستی چطور...مانی تونستی

 ...وقته بی مرگ شبیه...کابوس تو از جدایی

 تو شودست..  داشتی هوامو اگه بودی، اگه که! نیستی که قسم خداییت به! نیستی هستی؟ خدایا

 نبود کم من؟ چرا خدایا شدم؟ نیست که مُردم؟میبینی که میبینی..نمیذاشتی دیگه یکی دستای

 یک...ای دفعه یک حاال که نبود کم سوزوندویم؟ ساختن برام دیگران که آتیشی تو سال چهار

 ...زدی؟ نابودیم به دست شب

 ....نیست من مال...نیست من با دیگه که کنم تحمل چطور... کنم فراموش چطور

 ....من کنم فراموشت کاش بگیره بارون یکم کاش

 ...دیره اما

 دارم...میکشم چی دارم بفهمی که ای نبوده حوا که تو...نیستی آدم که تو...خدا میزنه پر داره دلم

 .....خداااااااااا میدم جون

 ...میشه نزدیکم تند قدمهایی با کسی میشه باز اتاق در

 من به...خندید می من باخت به خندید؟ می چطور دیدی...منه سهم بدبختی هرچی چرا من؟ چرا -

 واستهخ می فقط که بگو...نبوده واقعی دیدم پایین اون که چیزایی اون که بگو نه؟...علی خندید می
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 رو ازیب این بگو...کنه بس بگو...شدم نابود بگو...هیچ که سوختن بگو بهش...بسوزونه من دلمو

 دنب رو افته می سرم که کنم می گریه انقدر.... افتم می پا از دارم علـــــــــــــی...کنه تموم

 که دردم دوای...چکار خواستم می دلداری....دلداری هیچ بی حرفی هیچ بی...میکنه بغلم...علی

 ....اونبود

 نم حق این که خدا به...نیست من حق این....میکنم دق دارم کن کمکم توروخدا..کن کمکم علی

 ....علی نیست

 ..بپوسم تا بمونم اینجا نذار...کن کن،کمکم کمکم

 ....ببوسم مرگو لب اینجا نذار...کن کمکم...کن کمکم

 ...اینجا بیاره رو عمو و بره خوام می علی از. مونه نمی برام جونی دیگه که میکنم گریه انقدر

 می ازم خروجش از قبل.میره در طرف به موهاشو تو میکشه دستی. ندارم گنگش نگاه برای جوابی

 تدرس چیزو همه خواستم می تازه من ، میزنم پوزخندی. نکنم خراب چیزو همه این از بیشتر خواد

 بش و روز اگه بودم که بچه..کنم می درست رو داغونم قیافه تا مونم می روشویی آینه جلو. کنم

 مین چشمام از بابا چرا که بودم ناراحت همیشه.فهمید چیزی شد نمی چشمام از میکردم گریه هم

 خوی و خلق چشمام داشتم انتظار که امشب همین درست...حاال ولی!کردم گریه فهمه

 !بود شده برعکس باشن داشته همیشگیشونو

 ه؟کن ازدواج خواست می...میکنم مرور رو علی حرفای کشم می چشمام زیر دستمالو که طور همین

 چشم مشکیِ مو دختر همون خانــــــــوم؟با عسل با میکرد؟ نامـــــــــزد

 دب مانی آقا.... نکردم تموم رو تمومم نیمه کار من که وقتی تا نه اما کنن ازدواج...وحشی؟باشه

 ...بد خیلی...کردی شروع باهام رو بازی

. نهوم اتاق به میگردم بر و میکنم درست موهامو.میکنم آرایش "مجددا و کنم می تمیز صورتمو

 ...بارون بارشِ  به خیره در به پشت که میبینم رو عمو

 از پر!،خودسر بودم شدم ابری ببینی، تا نبودی...نیست نیازی وجودت به دیگه...بارون باریدی دیر

 ...یکجا!هم با رو خشک و تر..بسوزونم است قرار...برق از رعدپر

 و زهمیندا بهم پدرانه نگاهی میشه تموم حرفام وقتی اما میزنم حرف عمو با دقیقه چند نمیدونم

 ...هست پشتم جوره همه خودش میگه
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 به هخیر ها پله روی روبه مبلی رو نشسته، هومن.میام پایین ها پله از مهربونش دستای تو دست

 .میاد سمتمون به و میشه بلند عمو اشاره با. میکنه دود ،سیگاری پدرش هم من،شاید

 می نقش لبام رو ناخواسته پوزخندی خوبی؟ میگه سر با و میندازه چشمام به نگاهی

 !بودم عالی هوووووم...بنده

 یج دی که جایی به مارو و هومن پشت میذاره دیگرشو دست و من کمر پشت میذاره دستشو یه

 ندارم خبر چیزی از من!باال میدم هامو شونه که میندازه بهم سوال از پر نگاه هومن. میبره مونده

 ...نکن نگاه اینطوری هومن

 همیگ و میکنه خواهی عذر همه از دست به میکروفن عمو...ایستم می هومن کنار عمو، از فاصله با

 اون امیدوار که میگه آروم اش شده کلید دندونای میون از هومن.روبگه مهمی مسئله خواد می که

 !نیفته اتفاق میکنه فکر که چیزی

 نه.عسل دستای در قفل داستاش که مانی به میشم خیره. چرخه می سالن دور تا دور چشمام

 و یدنم گوش عمو حرفای به احترام با همه. میکنه فعالیتی کسی نه هست سالن تو آهنگی صدای

 زن آرزوی از...من بچگی از..هومن بچگی از میگه عمو...میدن تکون تایید نشونه به سرشونو گاهی

 وستد هومنو چقدر که میگه بابام از..ببینه دامادی لباس تو پسرشو داشته دوست خیلی که عمو

 یم سرمو..میبینم وضوح به رو مانی ی شده سرخ صورت میاره زبون به که ای کلمه هر...داشته

 میتیاه برام...کنه می بازی دستش تو گیالس با و مونده بهار کتار که بینم می رو علی و چرخونم

 !بودم انداخته پوست دیگر من...میزنه زخم رو چی لباش رو پوزخند نداره

 ونونامزدیم که خواد می برگشته سال همه این از بعد پسرش که حاال که میگه...میگه عمو باالخره

 بهار.باال میره ضرب یه دستشو تو گیالس علی...میکشه کشیدن نفس از دست هومن.کنه اعالم

 سابییده صدای...گردنش برآمده رگ و خشم از پر نگاه از وای....مانی از وای...مانی...خنده می

 شل وکراواتش ی گره و میکنه آزاد دستشو... میکنه سیخ تنم به مو هم فاصله اون از دندوناش شدن

 بگم مانی به خطاب و بگیرم عمو از رو میکروفن خوام می جمعیت سوت و دست میون...میکنه

 تلخ عمط بچشی کنی،باید صبر کمی خوام می ترش؟ یا است شیرین استاد؟ داره طعمی چه خفگی

 ...رو شدن شکسته تلخ طعم...رو حقارت

 موقعیت میکردم فکر که چیزی از زودتر خیلی که هومنی با. گیرم می ازش چشم عمو صدای با

 از پر لحنی با و خنده می هومن کالفگی به عمو. میریم عمو سمت اورده،به دست به رو خودش
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 فا،خ در هومن و من بوده قرار که میگه!نداشته رو سوپرایزی همچین انتظار پسرش که میگه خنده

 !ببندیم بیعت عاشقانه و

 ...عمو داشت نخواهم دل در ای عاشقانه پس زین...عاشقانه هه

 مونه می پذیرفته، هم رو دوم شک جا همه از خبر بی هومن کنه،و دستم رو حلقه خواد می هومن از

 ...صوری حتی..دروغ به حتی بده اتصالمون بهم که نداریم ای حلقه هیچ ما که

 کجا رو حلقه نمیاد یادش حتی و شده هول خوشی از پسرش که میگه خنده با هم باز..عمو اما

 ذوق این که میکنن اعتراض هزاران هومن، به خنده با که آقایون حرفای و خنده صدای...گذاشته

 ی حلقه و بکنه جیبش تو دست عمو گفته طبق و بخنده میشه است،باعث کار اول تازه ها زدگی

 ...بیاره در نامزدیمونو

 لبخندی با رو حلقه پسرا دختر سوت و جی دی شاد آهنگ صدا و حسم، از خالی چشمای مقابل در

 شکل غزمم تو سوال هزاران... میبوسه پیشونیمو و میکنه دستم نیست پوزخند به شبیه "اصال که

 صلح؟ در چنین این را دشمنان...میگره

 هک جمعیت سمت میگردیم بر! بود ای چشیده گرم سردو گندمِ من...نمیکنم هم یخ هیچ، که داغ

 اددام و عروس مثل درست...!کنیم تشکری و بزنیم لبخندی پیشون در پی های تبریک درجواب

 می حس چرا...هومن اما مصنوعی من...میزنیم لبخند و میشیم رد میزی هر جلوی از واقعی های

 ویر چرا ست؟ حقیقی میکنه منتقل بهم که حرارتی و ، بازویم دور دستش فشردگی این کردم

  نمیدیدم؟ بودن ناراضی از رنگی لبهاش، بخش زینت لبخند

 رخس چشمایی با..میگیرم قرار مانی با رخ به رخ! نامزدش و مانی به میرسیم رفتن راه کمی با

 یآرزو و میکنه بغلم خالصانه محبتی با عسل اما...میگه خفه بادی مبارک و میکنه برندازمون

 وت میگیره قول ازم همونجا و میکنن نامزد دیگه مدتی تا اوناهم که میگه...میکنه خوشبختی

 به گاهن یه و همون به نگاه یه....میگه لبخند با حتمنی هومن ، هیچ که من.کنیم شرکت جشنشون

 ! میندازم مانی

 به را پارسی زبان دستور من! گم نمی همچنینی کرده، برایم قبل دقیق چند که آرزویی جواب در

 !االن همین درست...ام سپرده فراموشی
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 بسته از..دستش گرمای انتقال از نه اما میشم داغ کمرم دور هومن دست پهنای گرفتن باقرار

 ...عسل گفتنهای جان مانی نسبت اش توجهی بی از...مانی چشمای شدن

 لباهای به نگاه آخرین با و میدم قورت رو ام شده متولد تازه بغض فراوون های غصه با درد، با

 حرکت قصد و میشه خارج هومن زبون از که فعلنی گفتن با ، مانی خیسه چشمای و لرزون

 ...دلم ،تو میکنم میکنه،زمزمه

 ...نداره....مانی نداره مساوی کردی، شروع که بازی این

 ....جانم،او و شدم من،شما که شبی از هفته یک گذشت

 و نهکی های شعله کرد فوت پوشیدو سفید هایم، روز و شبها قَدَر دشمنِ  هومن، که شبی از گذشت

 ... رو جنگاوری

 هب کشید هِله و کوبید پا روزهایش این شیرینی دست در دست دیروزم، جانمِ  که شبی از گذشت

 ...من دلِ های خرابه دور

 ...خداییست هم مرا که رو، ام زنانه احساسات میکنم چال که کردم توبه

 .... آدم جنس از بود خدایی هم او شک، بی که...شب آن خدایی جنس از نه

 ...او از هایم روز این خدای بگذرد تا خود از گذشتم من، هم اینبار....من هم باز و

 ...من گشتن برشته سالمتی به هایش نوشیدن پیاله پیاله بماند...بماند

 ...اعتقاداتش و باورها به زدن پا پشت بماند

 چشمهایش، زار گندم بستن سِله و لرزون مردمکهای بماند

 ....بماند که...بماند..

 ..گذشت تا گرفت جون ،که گذشتن این بماند

 ...گذشت تا طلبید حریف

 تا گذاشتم گرو رو ام سوخته های وریشه گشتم مرد...شدم حریف ، ام زنانگی تمام با من و

 ...بگذرد
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 نشنید،زانو و شنید...رو هایم هستی ،خدایا رو گفتنم خدایاخدایا که، همانی خدا، همان درمقابل و

 ار حوایی که...نپندار حوا مرا است، چنین معشوق گر که ست، این عشق گر که کردم سجده...زدم

 ...کشت تو آدمیِ

 و من نمیو ناگسستنی بود پیوندی روزی که را مانند،هرچیزی سالیان ی هفته یک این در سوزاندم

 ...پاشید نمک و زد زخم که مردی

 جز نزدیکی این در نبود که...نزدیکیست این در که خدایی و...او و باشم من رویایِ سپردم خاک به

 .... ناجوانمردی

 و کند اجرا دهد، حکم ندانسته که شود آدمی نیز او مبادا ،که مردی هر روبه لبهایم دارم غسل

 ....را پایم نو های جوانه بخشکاند

 ....ها ،بگذر نیز ، این از گذشتم

 .درد و گریز دوم فصل

 ...گریختم گریان و روشن چشم دو از من

 ...گریختم طوفان وحشی خنده از

** 

 یم ترافیک از حرص با مقنعمو و مبل رو میکنم پرت پالتومو در، جلوی همون از و میشم خونه وارد

 یه که یرمم رفتن دستشویی از قبل و کنم می کفشام جایگزین انگشتیمو دمپایی. کنارش ندازم

 ...کنه می کجی دهن بهم آب خالی بطری میکنم باز که یخچالو در. بخورم آب لیوان

 :میزنم داد و سرم رو میذارم دستامو میبندمو حرص با یخچالو در

 ؟ هومـــــــــــــــــــــن -

 میره ادمی میبینم که تیپشو! میشه ظاهر جلوم منگولی گل شلوارک یه با که کشه نمی طول خیلی

 .جاش سر بذار کن پر رو ظرف میخوری آب وقتی بگم بهش هفته این تو بار هزارمین ده برای

 .بیرن کنم پرتش پنجره از خواد می دلم که میکشه، بزرگی ی خمیازه

 سرت؟ رو انداختی قشنگتو صدای اون چته،باز -
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 جلومو میگیرم تهدید حالت به اشارمو انگشت. زشتش شلوارک اون به خوره می چشمم دوباره

 .عقب میره قدم یه اون من، قدم هر با که جوری. سمتش میرم

 بد المح نگفتم بپوش؟ لباس آدمــــــ ،مثل منی خونه تو وقتی تا نگفتم صدبار چمه؟ چمه؟من -

 میشه؟ تیپیت خوش ادعای. داری نفس به اعتماد خیلی میبینمت؟ لخت وقتی میشه

 قدم هب قدم اون اینبار.میزنه پوزخند شده سرخ "احتماال که من صورت به و باال میندازه ابروشو یه

 !رم می عقب عقب من و میشه نزدیک من به

 خواد می دلم خونمه،..میاد خوشت چی از تو که نیست مهم برام "کوچولو،اصال دختر ببین -

 ..بگردم اینطوری

 قیافش وقتی ازش، ترسم می ترسم، می اما چرا نمیدونم. ایستادیم هم رخ به رخ دیگه حاال

 !آدم جز چیزی هر شبیه یعنی اینطوری..میشه اینطوری

 بآ.روم میکنه خم خودشو میشه، تر عمیق پوزخندش!مبل رو افتم می ذارم می عقب که آخرو قدم

 !گلوم تو پره می ، شدنم پرتاب خاطر به دهنم

 ترسیده؟ کوچولومون دختر -

 !ترسه می مردش از آدم نداری، ترس که تو نه: تمسخرش از پر چشمای تو میشم خیره

 !نبوده خوشایند برا "اصال مرد، ی کلمه روی صدام شدن کشیده میشه،انگار سرخ

 .بدم نشونت بودنمو مرد داری دوست هان؟پس ترسه می مردش از آدم که -

 .خوندنا کری این واسه ای بچه. شم رد خوام می کنار برو...برو: گم می میزنمو پوزخندی

 ...چی یعنی مرد بدم، نشونت خوام می برم؟ کجا: میگه و میکنه تر نزدیک خودشو

 امج از چی، یعنی مرد فهمیدم "قبال: عقب میدم هولش حرفم با همزمان روسینش، میذارم دستمو

 همب حالمو. نکن نما نما تو، گنده هیبت این من خونه تو دادم، تذکر بود آخر دفعه:  میشم بلند

 :میکنم فکر خودم با و دستشویی سمت میرم...خونم تو حضورت هم هیکلت هم...میزنی

 ...نداره دیدن لخت مرد اما ورزشکاریه هیکلش که درسته
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 مرد که رفت یادم بدنش لمس برای روزی که مردی یاده... افتم می مانی یاد بازوهاش آوری یاد از

 !میزنه خط زن و خوانه می

 ...مانی هم باز...مانی...میکشم پوفی. میندازم خودم به نگاهی روشویی ی آینه تو

 : میگم میزنم صورتم به آبی

  هست؟ کمکی ، فراموش اورا میدهم

 یبینمم هومنو سالن، دور دورتا چرخونم می چشم.بیرون میام دستشویی از و میکنم خشک صورتمو

 بوی املباس اینکه از متنفرم ، لباسام سمت دوم می. میکشه سیگار پنجره لبه من، به پشت که

 که هخون. عصبانیم حرکتش این از چقدر بفهمه که زمین رو میکوبم پاهامو جوری. بگیره سیگار

 .ور سم از پر کاغذ اون میکرد دود ای دیگه وقت هر از تر خونسرد...او اما.نبود کشیدن سیگار جای

 .خوره می بگوشم خَراش از پر صداش که بردارم اولو قدم میام

 چندهر. کرد تر سخت رو شرایط شبش اون کار با بابا.ریخت بهم اینطوری چیز همه اگه متاسفم -

 هک متاسفم بازم اما.بیخیالی به زدم دیدم تورو العمل عکس که منم.کردی قبول راحت خیلی تو

 قرار هک رو ماهی چند این نمیدونم. گندم ناراحتم وضعیت این از منم میشه ناراحتیت باعث بودنم

 .بکنم غلطی چه خوام می بگذرونم اینجا

 .کالفگیه از پر که چشماش به میشه خیره

 داری، هنوزم یا داشتی دوست کسیو هم تو شاید. هم ازخودت دونم، نمی هیچی تو زندگی از من -

  نه؟ کرده عصبیت انقدر هم همین

 من هب هرچند.داشتی کسی توام پس چیه مرد فهمیدی "قبال گفتی خودت:میگه من جواب از ناامید

 تا کنم یم تالشمو همه. کنه خراب زندگیمونو این از بیشتر ازدواج این نمیخوام ،فقط نیست مربوط

 می توخودت اما سال شیش از بعد شده دیر خیلی بشیم جدا هم از همیشه برای و واقعی اینبار

 که دارم قبول. بودم مجبور لعنتی شرکت اون حفظ برای من. بکنم کاری تونستم نمی من دونی

 می که خدا به...گندم نمیتونستم بازم اما دادم، انتقال رو شرکت مدیریت سال9 االن

 قطال اگه میکردم فکر هه.میکرد نفرینم که میپیچیه گوشم تو همش مامان صدای...ترسیدم

 وضوعم طالقمون پس باشیم باهم ما میخواست مامان که اینه مسئله اما درسته، چیز همه نگیریم

 از تربیش مامان آه دادنت طالق با ترسم می...میترسم االنم!جداییم هم از االنم ما نمیکنه، عوض رو
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 گها.. بشه باید که کاریه خوب اما.نبودیم باهم وقت هیچ بودن عین در ما چون بگیره گردنمو این

 مدت این بذار.بدم عذاب خودمو هم بشم روحتو سوهان هم که نمیموندم اینجا داشتم، ای چاره

 زندگی این از حالم..اوردم کم...ندارم رو درگیری همه این حوصله...گندم بگذره دعوا و جنگ بدون

 ..میخوره بهم نکبتی

 ...چرخه می هوا تو موهام که طوری میشه، رد کنارم از سرعت به بیرونو میکنه پرت سیگارشو

 یگیرمم سرمو.کنارم ندازم می لباسامو تختو رو میشنم. اتاقم سمت میرم کشمو می عمیقی نفس

 چه این.بودیم شده خواهانه خیر بازی این وارد ناخواسته داشت،هردومون حق هومن. دستام تو

 نمیشناختی؟ پسرتم نمیشناختی، منو عمو؟ زن برامون پیچیدی بود ای لقمه

 دوست جونش اندازه رو ،فرنگی خودت قول به دختر همون دونستی نمی عاشقه؟ نمیدونستی

 اساتاحس با اومد دلت چطور... اخه نگفتی چرا...نگفتی من به دونستی،میدونستیو می توکه...داره

 زندگی باهام خواد می منه، عاشق که گفتی هومنی از انقدر چرا...کنی بازی زدم جوونه تازه

 تمگذاش دخترونمو رویاهای...کنی نابود زندگیمو پسرت ی عالقه به علم با اومد، دلت چطور...کنه

 داماد؟ بدون جشنی با تلفن؟ پشت از بله یه بسازم؟با خواستم می کی با آیندمو کی؟ پای

 ،چرا الرحمنی که ،تو بزرگی که ؟تو...نبودی چرا تو...بودم بچه من بودم، احمق من خدایا...خدایا

 مین دل که قولی نقل حرفایی به...نمیشه عاشق ندیده که آدم ، دختر بگی...نکن بگی نبودی

 ...؟چرا...راهم سر نذاشتی رو مانی موقع اون چرا...بازه

 ....نبودی وقت هیچ...نبودی خدایا

 ...کشم می عمیقی نفس

 ممیز رو بابا مامان عکس به نگاهی!خورد می بهم هم عمیق...خورد می بهم زندگی این از حالم منم

 تو!موندهن ازم هیچی منو؟ ببین.کنی بازی زندگیم با تونستی چطور تو بابا؟ چرا دیگه تو...ندازم می

 طالقم هومن نذاشتی چرا بمونیم، باهم نخواستی چرا داشتی، دوست جونت اندازه رو مانی که

 ...مبگ چی بگم چی...زندگیمونو کشیدین لجن به که بگم چی...بگم چی.. بابا بابا بابا....بده

 و بهار با...کردم می عجله باید...حموم سمت میرم و میشم بلند جام میندارم،از ساعت به نگاهی

 ...داشتم قرار دوستش
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 شده وبخ خیلی بهار با خیلی رابطم بعد به شب اون از! مجتمع سمت میرم میکنمو قفل ماشینو در

 .بود کرده دیزاین رو ویال که همون! عزیزمش همون ، علیِ  زندگی زن همون بهار، بودم بود،فهمیده

 حسودی نمیشناختمش که کسی به چطوری میگم خودم با ، میافتم آرومش قیافه یاد وقتی

 داشته رو علی داشت حق مهربونش و آروم صورت اون با بچگیام، دوران دوست بهار!میکردم

 ماحساس برای نتونستم که بودم من این! نبود اولم از...وجودنداشت حسادتی حس دیگه... باشه

 حاال هک همیشگیم حامی نبود از...علی نبود از ترسیدم می فقط من...کنم انتخاب مناسبی عنوان

 کنم یم فکر که حاال بود گفته...بود گذاشته تنهام سرزشی هیچ بی...بود بسته روم به درهارو همه

 شبی هچ...کنم چیکار خوام می زندگیم با میدونم خودم گفت. کنه نمی دخالتی هیچ اینه درست کارِ

 ...کرد عوض زندگیمو کل که شب اون بود

. میگه یزیچ نشسته من به پشت دختری به و میده تکون دستی برام بهار. میکنم باز شاپو کافی در

 با و من سمت گرده می بر دختره دفعه یه که سمتشون، میرم تند قدمهایی با و میزنم لبخندی

 می بمل رو لبخند.میشم شکه مهمونی از بعد اینجا، اونهم عسل دیدن از. میده تکون سرشو لبخند

 .میشه یخ دستام.ماسه

 .میکنم بغل بهارو و میز به میرسم

 عزیزم؟ چطوری -

 نبیرو بیام قرار تو با گفتم بهش وقتی. مانی آقا همسر یادته؟ که رو عسل. جان گندم خوبم -

 .ببینتت شد مشتاق خیلی

 پیش فکرم..کنم می خشوندی ابراز سختی به و عسل کشیده انگشتای میون میذارم سردمو دست

 همسرش "بعدا شاید... بود نامزدش فقط نبود نه...بود؟ مانی همسر عسل... بهاره حرفه

 !شاید.میشد

 گندمی؟ خوری می چی -

 !میده سفارش قهوه و کیک عسل و خودش برای!بستنی میگم فکری هیچ بی میگیرمو میز از نگامو

 یبیا "حتما باید بار یه ، گفتم هم مانی به. خوشحالم باهات آشنایی از خیلی من جون گندم -

 ...بشیم آشنا هم با حسابی تا خونمون
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 با یمان عسل؟ و مانی ی خونه یعنی خونمون؟...سرم تو میشه تکرار صداش...مونه می زدن از قلبم

 ییعن...مشترک؟ تخت یه با خواب اتاق یه یعنی کرد؟ می زندگی سقف یه زیر نامحرم دختره یه

  ؟...بود نباید من برای که هرچیزی

 کردم؟ می فراموش من

 که جهنم به...میکنم خندونش چشمای به نگاهی...ضرب با...زور باز...میدم قورت دهنمو آب

 !هست که ،...نیست مربوط من به که جهنم به....ادبیه بی که جهنم به...فضولیه

 میکنین؟ زندگی هم با شما -

 سری یه مانی میدونی البته... عزیزم آره: میده جوابمو بدی نگاه هیچ بی ، لبخند با!  عسلِ...اون اما

 دش نمی راضی.... کنیم زندگی باهم خوام نمی شدن محرم از قبل تا میگفت داره، خاص اخالقای

 ... کنیم زندگی هم با داد اجازه تا گذاشتم مایه زنونگیم از کلی که،

 ...بهارو زدن حرف صدای نمیشنوم دیگه...بهار هم خودش هم خنده، می

 زنانگی من نبودم؟ زن من خدایا ؟..خدایا بود؟ شده راضی بود؟مانی گذاشته مایه اش زنانگی از

  نه؟ من برای و بود راضی او نداشتم؟برای

 تصور از...عسل گوش تو ش عاشقانه نجواهای شنیدن از عسل، تن رو دستاش حرکت تجسم از

 ...میشم دیوونه....عسل با عشقبازیش

 بگم...بگم که میکنم باز دهنمو. میزنه حرف خونه یه طراحی از داره که بهار به میکنم نگاهی

 اتاق،جریانی گوشه ی نفره دو ی سوخته ای قهوی چوبیِ تخت اون خواب،رو چراغ نور زیر...شبا

 شرم؟ از...عرق شُرشُر مثل رگ؟ تو خون جوشش مثل میگذره؟

 ... رفظ تو میدم حرکت میدارم بر قاشقو... جلوم میذارن رو بستنی.. گلوم تو حرفم میشه خفه اما

 ...خوره می بهم شیرینی همه این از دلم

  ؟ کمکی هیچ بی

 از حرفی هیچ بدون خواد می دلم که اونقدر حوصلم بی.میکنم پایین باال قاشق با شدمو آب بستنی

 .کنم خالی خیابون آسفالت سر رو خفگی حس این وتمام بیرون بزنم جا این
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 ای؟ گرفته چته گندمی؟ -

 .بودم دانشگاه صبح خستم،از عزیزم نه: میگم و میکنم نگاه بهار به

 ..چطوره دانشجوها با اخالقش استادته، مانی شنیدم: میگه سریع عسل

 آرومی لبخند...بودمش ندیده بود هفته 5.میگیره جون نگام تو مانی عبوس قیافه ثانیه از گذری تو

 .اخالقه بد خیلی: میگم و میزنم

 ...میکنم سرش از پوست که باشه اخالق خوش اگه: میگه و خنده می عسل

 !میسوزه سینم میون چیزی یه

 بود؟ چی رشتت شما -

 از کیی تو یعنی.بدم ادامه نبود موافق مانی راستش! لیسانس تا اما. عزیزم خوندم نقاشی منم -

 خنده .نه گفت و کرد لج مانی موقع اون از ، کشورا از یکی برای شد کار پیشنهاد بهم ها، افتتاحیه

 !نگردم بر دیگه و بشم هوایی ترسید می: میگه و میکنه تری عمیق ی

 .بترسه بایدم: میگه و خنده می بهار

 ...نداره بازدمی عمیقم نفس.. بندم می چشمامو

 ...لعنتی نرو...گردی نمی بر دیگه شی، می هوایی...گندم نرو -

 پیش لسا سه. شدیم آشنا هم با آموزشگاه یه تو: میکنه بازی خالیش فنجون با آروم لبخند یه با

 خوشم ازش خیلی من خوب اما...سرد خیلی بود، اخالق بد خیلی اوایل! جو هنر من بودو استاد ،اون

 هرچند. چیه منظورم گرفت جایی یه بالخره تا کردم شیطنت انقدر دیگه. زیاد اومد،خیلی می

 شه،ب خوب روابطمون تا کشید طول خیلی. نکشیدم عقب من خوب اما شد تر سنگین سر بعدش

! یکنهم قاطی دلیل بی و بد وقتا بعضی اما فهمید، میشه راحت اینو نیست، اخمویی سردو آدم مانی

 . کنم آرومش چطور ،میدونم نیست عسل اسمم الکی منم

 .میگیرم تهوع حالت ریزش چشمک از

 .که نخوردی شد آب بستنیت گندم: میگه و ندازه می ساعتش به نگاهی بهار

 ...عسل کالم آتیش از گرما،که از نه بودم، رفته وا هم من...کنم می ام شده آب بستنی به نگاهی
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 ...عزیزم ندارم میل-

 :میگه و گوشش پشت میزنه موهاشو

 ...بودی همینطوری دیشبم. ندارم میل میگی میدن بهت هرچی که توام -

 ...دارم نبودن به عجیبی میل تنها، روزا این

 . بزنیم قدم یکم بریم ها بچه -عسل

 ...بریم: تازه هوای به دارم احتیاج میشم، بلند جام از

 یالخ: میکنم فکر من میدنو نظر لباسها مورد در عسل و بهار میشیم، رد ها مغازه جلوی از زنان قدم

 ....انگار...فراموشی ست باطلی

 .میگه چی عسل ببین گندم -

 خوابِ اسلب ،یه میده نشونم رو میدم،لباسی تکون سرمو میزنمو لبخند خندونش صدای باشنیدن

 ...خوشگل و حریر

 نمیشه؟ زیادیش مانی بخرم، اینا از میگه -

 رو میذارم دستمو....پاهام از جون میگیره...حسرتام به میزنه دامن...دلمو میسوزونه قهقهشون

 ...ام قیمتی آبروی نشه آب که...نیوفتم که بهار ی شونه

 شد؟ خوبی؟چت گندم -

 .. لحظه یه رفت گیج سرم -

 ..."حتما افتاده فشارت اینجا بشین بیا -عسل

 ...جهنم قعر به بلندی یک از...بودم افتاده خودم...نه فشارم. ها پله رو میشینم

 ...داره که خدا به... داره نداره؟ درد مردن میگه کی...میبندم چشمامو

 شده؟ چی -

 اهیپادش را دل...عقل از دستور بدون...میشه باز ،چشمام میشه خارج دستم از بدنم عصبای کنترل

 ...نگامو کشه می زنجیر به...چشماش عسلیه تو میشه قفل مردمکام! گویی بود
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 .میای دیر گفتی که تو اومدی؟ کی سالم...ا -عسل

 ...هم من به..میکنه سالم بهار به...کشیدگی با...سختی به میگیره ازم نگاهشو

 ...موهاش به میزنه چنگ

 شده؟ چی نگفتین...دیگه رسیدم زود -

 .....هش بهتر بشینیه گفتیم افتاد فشارش...مانی آقا هیچی: میگه و میکنه نوازش دستمو بهار

 ی فاصله این با...اینجا هم آن...دیدنش شُک از بودم شده الل که منی به نگاه...کنه می نگام

 ...اندک

 بیمارستان؟ بریم خواین می -

 ...درمان گویی...بود او...چی برای بیمارستان...بودم خوب که من بیمارستان؟

 ....بهترم نه -

 مطمئنین؟: میگه مهربون... آروم..نیست قبل کالفگی از خبری...چشمام تو میشه خیره

 ..میدم تکون سرمو

... خورده آفت هرچند کنم؟ فراموش چطور چشماشو زار گندم من کردم؟خدایا، می فراموش چطور

 ...بسته سله هرچند

 ...مردم می تو نگاه تو خواست می منو چشمات اگه

 شکفش نوک با مانی.. میزنن حرف هم با بهار و عسل...میگیرم ازش نگامو گوشیم زنگ صدای با

 ...میدم جواب هومن تماس از تعجب با...میارم در گوشیمو... میکنه لگد زمینو

 ...الو -

 خونه؟ بریم هم با...بیرونم من گندم؟ کجایی -

 ..میارم مک نفس انگار مانی بازوی دور میشه قفل که عسل دست...میگیرم لکنت...میشه تار چشمم

 کجایی؟ میگم گندم؟ الو؟ -

 هومن؟-
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 ...مانی قرمز چشمای تو افته می نگام

 کجایی؟ میگم خوبی؟ گندم؟ -

 ...هومن دنبالم بیا -

 ...دلم منو به میکنه پشت...عسل از میکشه دست

 بردی؟ ماشین ؟ بیام کجا -

 ...شهرک بیا آره -

 تو؟ خوبی-

 ....بودم؟نبودم

 ...بیا زود...خوبم آره-

 ...اونجام دیگه دقیقه 52 تا -

 ...میگیره بازومو زیر بهار. میکنم قطع

 االن؟ خوبی -

 ...بهترم خیلی عزیزم خوبم-

 خونه؟ میری -عسل

 .میاد تگف زد، زنگ هومن آره-

 ...ای خسته بودی دانشگاه کن، استراحت خونه رفتی -

 .میکنم نگاه میشه تر دور لحظه هر که مانی به و میدم تکون سرمو

 !جان عسل دیدمت شدم خوشحال خیلی.ها بچه برم من -

 !عمت جونه: میزنه داد دلم پیچ و پس میون چیزی یه

 ..میاد خوشم ازت خیلی...همینطور منم: صمیمی..گرم میکنه، بغلم

 !بود شیرین ولی بود، مانی با...بود شیرین عسل
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 !میاد خوشم ازت منم...عزیزم همینطور منم -

 ..رفت کجا مانی نمیدونم: میکنه نگاه اطرافشو دورو

 .کن خداحافظی ازشون من طرف از -

 .خانوم گندم شد حسودیم من کردین بغل رو همدیگه-

 ...ای دونه یه که تو: میکنم بغل بهارو جونی کم خنده با

 ...ای دردونه که توام: میگه خنده با

 خفگی تا...دارم نیاز هوا به...خروجی در سمت میرم تند قدمایی با و میکنم حافظی خدا ازشون

 ...نیست راهی

.... اشینم سمت میرم..میزنه قدم دست به سیگار که میبینم رو مانی بیرون میزنم که اصلی در از

 دوم می... میکنه تند قدماشو زمینو رو میکنه پرت سیگارشو

 ....گندم: میزنه داد...

 ماشینو...میندازم نگاهی آینه تو هلکی هل و میکنم باز درو ماشین به رسم می...باشم شده کر گویی

 از صداش چرخونم، می وفرمونو گیرم می عقب دنده.نمونده چیزی رسیدنش تا میکنم، روشن

 ..جونم تو میشینه بسته یخ های شیشه میون

 ...گندم وایسا -

 ...او از...  خودم از...میکنم فرار... میشه کنده جا از ماشین...گاز رو ذارم می پامو

 ...توروخوندن قصه مثل...موندن تو با...رفتن تو با

 ....آبه تشنگیه مثل خواستن، رو تو همیشه تا

 سینشو دنش پایین باال...ایستاده خیابون وسط ماشین به خیره کمر به دست که میبینمش آینه تو

 ...میبینم هم زده یخ شیشه همون از

 !!!!نیست شدنی رو فراموشی این.. گلوم تو میشینه بغض

 ...اشکام خوره می سر
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  ؟؟ نخواستم...خواستم منکه خدایا

*** 

 امید بی درد از پر آتشین عشق این

 ...بود کشانده جنونم و گناه وادی در

 هایفحش..مردم جوش و جنب به میشم خیره ماشینو پشتیه به میدم تکیه سرمو هومن اومدن تا

 پسری و ردخت رو میشه ثابت چشمم...میکنه عصبیم میارن زبون به داد با افراد از بعضی که رکیکی

 ساده دخترک، دست تو قرمزِ گل شاخه..دبیرستانی شایدم دانشجو شاید..سال و سن کم

 نفس و میکنه نزدیک بینیش به عجیبی حال یه با اما کنارخیابونیه، گالی همین از معلومه!است

 ...میکشه عمیقی

 دیروزم روزای میون ، من که داشت طعمی یه اما...بود ارزون شاید...نداشت بو گل اون شاید

 یشپ مجنون که روزایی...میشد استقبال ازم گل شاخه یه با قرار هر سر که روزایی... بودم چشیده

 !بود هیچ چشمام

 و ذاره یم دختر کمر پشت دستشو اندام الغر بلند قد پسر میکنه، بارش به شروع نم نم که بارون

 ...رو پیاده تو برقی پله زیر میده هلش

 با...یرهمیگ دست تو ،دستاشو گوش سراپا میاد،پسر بیرون بخار لباش بین از و میزنه حرف دختر

 .میبینم رو تاریخ رومنس مستند ترین قشنگ دارم انگار...میکنم نگاهشون لبخند

 شده رخس بینی و میندازه اتوبوس به نگاهی یکبار ثانیه هرچند...میبینم رو دختر دندونای برخورد

 یشهم ماشین سوار ناراضی..ماشین سمت میده هل رو ،دختر ماشین استارت صدای!میکشه باال شو

 ...میده تکون دستی مشکی مو پسر برای بسته درای پشت از ایستاده ،

 حوم چشمام جلوی از و میپیچه که اونقدر...میکنم دنبال رو رنگ پراز اتوبوسِ شدن دور چشمام با

 روشن اب بعد، ثانیه چند...میزنه ذوق تو خالیشون جای...برقی پله سمت چرخونه می سرمو...میشه

 یخدافظ هم از پل همین زیر که میبینم رو مانی ماشین،خودمو رنگ زرد نور توسط رو پیاده شدن

 ...میشم رنگ سفید اتوبوس سوار من و کنیم می

 عمیقی نفس!سفید جز هست رنگی همه..میچرخونم اتوبوس همه اون میون چشمامو

 ...من از نه اما بود، دور که روزایی بود؟ گذشته روزا اون از چقدر...میکشم
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 سوار نهوم و میزنم قفلو. گیره می ضرب ماشین شیشه روی دستی میکنم، روشن ماشینو پخش

 .زنم می ماشینو فنِ حرفی هیچ بی گوشش الله سرخی دیدن با. میشه

 شده سرد هوا چقدر -

 .کنم می تایید حرفشو سرم دادن تکون با

 عوض خیابونا اسامی. کرده فرق خیلی ساله 1-5این تو تهران راستش...شدم مزاحمت ببخش -

 ...نبودم بلد رو جایی هیچ شده

 .مدت این تو میگیری یاد:  میزنم دور

 .نمیگیرم یاد فرمون پشت نشینم خودم تا. بگیرم ماشین یه باید -

 تو؟ رفتی کجا: میگه سکوت لحظه چند از بعد

 .خرید رفتیم عسل بهارو با -

 حاال؟ خریدی چی: میگه و میندازه عقب صندلی به نگاهی

 ...حسرت: میگذره ذهنم از

 ...هیچی -

 برگرده؟ خالی دست خریدو بره خانوم یه کنم باور هیچی؟ -

 ...کن باور آره: میگم حوصله بی

 و میکنه نگام ناباور

 بود؟ کی بهار: میگه دفعه یک

 و میگه آهانی..میدم رو مهمونی شب تو ، بهار ظاهری مشخصات و میندازم بهش ای کالفه نگاه

 هچ: میگم داد با..صورتم تو خوره می آرنجش ، لباسش اوردن در حین. میکنه باز کتشو اُور زیپ

 .مرگته

 شد؟ چی: میگه تعجب با

 .میدم فشار گونمو و میدارم بر دنده روی از دستمو
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 صورتت؟ تو خورد دستم -

 .آره: میگم قبل از تر حوصله بی

 دکتر؟ میکنه؟بریم درد خیلی خوبی؟..نبود حواسم... ببخش: میگه پشیمون

 ...خوبه نه: ندازم می قرمزم صورت به نگاهی آینه تو

 ...زده کتکش شوهره بگن نشه، کبود -

 باکلمه...بودم غریبه چقدر...میکنم تکرار رو شوهر کلمه زبونم زیر...میشم خیره خندونش لبای به

 ...!!!شوهر ی

 خونه؟ سمت میری -

 داری؟ کار جایی آره-

 شام؟ بریم....میگم.....نه: میگه دودل

 شوهرم؟ با هومن؟ با شام؟...میگیرم خیابون تاریکی از نگاهمو

 بریم؟ هوم؟ -

 کمی نوماشی شیشه میکنه زیاد بدنمو حرارت عسل و مانی رفتن بیرون تصور....میدم تکون سرمو

 ....بریم:  پایین میدم

 از عدب که فرستم می لعنت خودم ،به میکنم جدا ساالدم ظرف تو از رو پنیر شکل مربع های تیکه

 .ندارم دوست غذاهاشونو از خیلی هنوزم ایتالیا تو زندگی سال چهار

 ..اینجا خوبیه جای چه -

 .میدم تکون سرمو و ذارم می دهنم به کلمی تکه

 کنی؟ کار خوای نمی تو -

 .میکنم فکر بهش وقته چند...چرا -

 ...برنگردم دیگه شاید...گندم کردم فکر خیلی من: میگه بشقابشو تو ذاره می چنگالشو

 ....میکنم نگاهش وحشت با
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 این...بگیرم ماشین یه "حتما باید اول..نمیده تغییر چیزی هیچ مارو جدایی. نکن نگاه اونطوری -

 بدم سامون سرو اونارو دارم، کوچیک کار چندتا بعد...بدم ادامه وضعیت این تو تونم نمی طوری

 و گرد زمین سیب یه. میدن حکم زودتر توافقی های طالق به ، گفت می علی. دنبالش افتم می

 !باال میره ابروهام.طرفم گیره می چنگالو رو زنه می رو شده سرخ

 !چی؟ یعنی کار این

 .دارم خودم خوام نمی -

 تاثیر روش حسابی اونور خوی و خلق! خودش دهن تو ذارتش می و ندازه می باال ای شونه

 !گذاشته

 :گه می میذاره جلوم رو پیتزا بزرگ  ِ چوبی بشقاب که همونطور

 ...بزنم شرکت یه خوام می -

 .میگیره قرار خودش جلوی که بشقاب دومین به حواسم

 .بخورم اینو تنهایی نمیتونم من دادی؟ سفارش دوتا چرا -

 ...بخور تونستی جا هر تا خوب: میگه میزنه لبخندی

 !ودب خاندان یه برای بشقابش هر! بخوری تونی نمی اونو تنهایی توام میدونم منکه. میکنم اخم

 گفتم؟ چی فهمیدی -

 !نه:  میگم میزنمو غذام به گازی

 .بزنم شرکت خوام می گفتم -

 اینجا؟: میکنم نگاهش سوال از پر

 . نمونده برام اعصاب هفته یه این. بمونم خونه تو تونم نمی من. آره -

 میشه؟ چی تکلیف برگردی اگه اما -

 .تو به میدم انتقال -

 من؟:  میگم متعجب
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 همکاری خودمم شرکت با طرف اون از ولی تو، دسته مدیریت رفتم من اگه. دیگه آره -

 چطوره؟...میکنی

 !مدیریت به برسه چه نداشتم کوچیکم شغلی پست یه تاحاال من -

 ؟بودن بلد کار مادرشون شکم از آدما همه مگه...گیری می یاد خوب: گه می کنه می آرومی ی سرفه

 بزنی؟ میخوای شرکتی چه حاال -

 فادهاست توش بشه هم شما رشته از که میزنیم چیزی یه.کنه کمکم قرار.کردم صحبت علی با -

 چطوره؟...کرد

 ها تهشرک. بزنی سوپری خوای می انگار زنیم می چیزی یه میگی همچین: میکنم نگاهش مسخره

 داره؟ دوندگی چقدر دونی می...

 همه باشه این: میگه و( پول شمارش از استعاره) میده حرکت هم رو شو اشاره و شصت انگشت

 .حله چی

 ...میزد اولو حرف پول دنیا جای همه...بود اون با حق

 ذوق تو عکسا خالی ،جای بالشتم زیر برم می دستمو.کنه می مور مور لختمو پاهای تشک خنکی

 رو ذارمو می تابو لب. تختم پشتیه به دم می ،تکیه خیز نیم و میزنم تختو بغل خواب چراغ. زنه می

 و ذارم می آهنگی شه می بلند که ویندوز دینگ صدای.کنم می بازی ناخنام با اومدنش باال تا پامو

 ....مانی عکسای فلدر تو میرم

 می لگو کیو.. میزنم پوزخندی خورده گره گردنش دور که دستام دیدن با میکنم باز که اولو عکس

 داشتم؟ دوبرابرشو تو این که بودم سوزونده رو عکسایی زدم؟

 به...خندم می مانی سر رو بوقی کاله به...لبخند به میشه تبدیل پوزخندم...بعدی عکس زنم می

 ...شکالتیش بینی نوک

 یکس علی جز بود سال چند...  نمونده خیلی تولدم تا صفحه، ی گوشه تاریخ به خوره می چشمم

  ؟...نبوده یادش تولدمو

 ...تا522تا92تا52...میکنم رد عکسو چندتا دونم نمی
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 از من و کرده بغلم پشت از که همونی به...خوام می که اونی به برسم تا کنم می رد اونقدر اما

 ....خنده می دوربین به رو داده قرار شونه گودی تو سرشو که همونی...میزنم جیغ دارم ترس

 ...کنم می موهاشو ازپشت دارم من که همونی

 ریدهخ لباسو اون عسل، اینکه فکر از....میکشه پر تنش بوی برای دلم...روموهاش ذارم می دستمو

 ...کنم می یخ باشم داشته جریان نبضی بومب بومب تخت، اون روی امشب و باشه

 ...سپردم دل چجوری من شد، چطور دونم نمی من

 ...خواهش و بارون پُره چشماش، که دیدم فقط من

 ...نوازش حس ته تا ، برده منو عاشقونه

 تا ارممی فشار انقدر...نداره خروجی راه بفهمه تا میارم فشار گلوم به انقدر...گلوم رو میذارم دستمو

 ...کنه خفم گلوم تو تلخ بغض

 می خیس...  نگام حرارت از مانیتور میشه ،ذوب شکمم روی خوردش گره دستای رو میشم خیره

 ....میکنم بغل زانوهامو کنارو میذارم تابو لب...مونه می نتیجه بی تالشم تمام و چشمم شه

 ...نشستم تنها اینجا، عکسات با خستم، ی خسته...بستم چشامو

 ...روزگارم از گرفته، دلم...میارم بد توروندارم،هی

 ...رو دلتنگی این تموم بیارم باال خوام می یبینی نم...حس این از سیرم...خدا سیرم

 جونم به خوره مث که حسی این از کن خالصم خدایا...پناهم بی چقدر ببین شده بارم یه

 ...کشم نمی دیگه که قسم خداییت به...کشم نمی...افتاده

 که وت...پشیمونم چقدر دونی می... دونی می که تو خودم؟ از ت؟ بنده از تو؟ از بکنم؟ کی از گالیه

 ... افتادم کردن غلط به رفتم وقتی از دیدی

 ...کن حقیقی رویارو این یا حسو این بُکش یا...بریدم...تونم نمی دیگه بینی می که تو

 سرابه، فقط این، شاید.. خوابه یه همش این، شاید

 ...آبه بر نقش زندگیم دادم، به برس خدا ای
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 یادم هک میشم غرق اونقدر... تابم و پیچ از پر زندگی تو شم می غرق زانومو به دم می تکیه چونمو

 ..گرفتم قرار راه هزار این کجای خودم میره

 ینپای باال دلم تو چیزی یه ، قصه جغد بغل تو زدنا، پا دستو همون میون ، خاطراتم وسطای همون

 وت میشه سرازیر بهمن، یه مثل...دلمو های ماهیچه ده می پیچ...معدمو کنه می منقبض...میشه

 ...دستشویی سمت میدوم پایینو پرم می تخت از چطوری فهمم نمی...سرعت با...گلوم

 .کنن می جا از معدمو دارن کنم می احساس زدنم عق هر با

 خورده؟ بهم حالت خوبی؟ گندم؟-

 ..در به کوبه می...نداشتم دادن جواب حال. بود شده بیدار هومن که بودم کرده صدا و سر انقدر

 ای؟ زنده چته؟...ببینم کن باز -

 ...کنه می جوشش به شروع معدم اسید که بزنم پوزخند نگرانیش و احساسی عمق به میام

 اه.ببینم کن باز...شده چت گم می -

 یم جا صورتم سفیدی از..زنم می صورتم به آبی ، میشم بلند جام واز میذارم رو دستشویی در

 و گیرهمی بغلمو زیر دستپاچه و هول.هومن شکم تو میرم سر با و میکنم باز رو در توانی نا با! خورم

 شده؟ چت میگه مضطرب

 .سردم و کرده عرق پیشونیه به چسبیده موهام...دارم نگه خودمو تونم نمی که حالم بی انقدر

  مبل رو میشینم کمکش با

 .ببینم اینجا بشین سردی انقدر چرا-

 .هم رو افته می بخوام اینکه بدون پلکام.بینم می شدنشو دور بازم نیم چشمای با

 .میکنم باز چشمامو لیوان تو قاشق چرخش صدای با

 .رفته تحلیل بدنت آب پاشو...بخور نباتو سرد آب این پاشو -

 .زنم می هم و گیرم می دستم تو لیوانو کمکش با

 یهو؟ شد چت -
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 .شدم مسموم -

 مگه؟ خوردی چی -

 .امشب ساالد تو... زیتون -

 .خورم می نبات آب از قلپی

 داشتی؟ سابقه.: میزنه کنار پیشونیم رو از موهامو

 خورم می زیتون وقت هر آره: میشه دون دون بدنم سردم، پوست با داغش انگشتای سر تماس از

 ...میشه همین

 .خوردی که کردی خود بی دونی می که تو خوب: میگه اخم با

 باشی؟ مهربون نیستی بلد تو: میکنم اخم خودش مثل

 هان؟: میگه بهمو زنه می زل خنگا مثل

 !مار زهر گم می دلم تو

 .افتاده تالطم به معدم کنم می احساس که خورم می ای دیگه قلپ

 .دستشویی سمت دوم می میز رو قطرات شدن پرتاب به توجه بی و میز رو ذارم می ضرب با لیوان

 .رویی روبه دیوار به داده تکیه که میبینم هومنو میام که بیرون

 !لختم پاهای نه مهمه برام کوتاهم و تنگ تاپ نه لحظه اون.میگره بغلمو زیر جلومو میاد آروم

 بهتری؟ -

 .اتاقم سمت میده هلم. میدم تکون نه، عالمت به سرمو

 بیمارستان؟ بریم -

 ..ببخشید گم می فقط و کنم می نگاهش قدرشاناسانه

 ارمذ می دستمو... در چوب چهار به میدم تکیه...شو آماده زود گه می و بوسه می پیشونیمو هوا بی

 !بود شده بوسیده که انگار نه انگار! معمولی خیلی!سرد نه داغِ نه...پیشونیم رو
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 !حداقل وجدانی عذاب! الاقل بودم؟خجالتی شده حس بی من: میاد زبونم رو که ای جمله تنها

 ...نداشتم موندن سرپا برای جونی....میکنم باز کمدمو در کشمو می پوفی

 انداخته بدبختی تو خودمو بگذرمو زیتون دونه تا 4 از نتونستم که کنم می لعنت خودمو همیشه مثل

 ....بودم

 با ارمومید بر پولمو کیف...میذارم سرم کالهی و کنم می تنم بادگیری و ورزشی شلوار حصوله بی

 ...میزنم بیرون اتاق از درد دل

 درد دلم که خورم می کوچیکی تکون...میشم بیدار خواب از مردونه و بم اما مختلف صدای دو با

 ارند نحوی به هردوشون. هومن و علی حرفای به میدم گوش کنم باز چشمامو اینکه بدون. میگیره

. مدونس می باید کجا از من میگه هومن و بخوره زیتون گذاشتی چرا میگه علی. میکنن دعوا هم با

 .میکنه سکوت جوابش در هومن و آخه داری خبر چی از تو میگه کالفه صدای با دوباره

 میرم همیگ ای خسته صدایی با هومن...میزنم لبخند دلم تو افتاده راه به بینشون که کشمشی از

 ....بکشم سیگار

 دلم...مکن بغلش پایینو بپرم تخت از خواد می دلم که خوشحالم انقدر شب موقع این علی حضور از

 ...شده تنگ وجودش حس برای

 .کنم محدود پلکامو لرزش کنم می سعی پایی صدایی شنیدن با

 کنه؟ باز خوشگلشو چشمای خواد نمی ، زده بخواب خودشو که خانومه این -

 !نفهمه که محال...نخندم کنم می سعی بدبختی با

 ...کنارم نشسته که فهمم می تخت خوردن تکون از. میگیره دستمو

 دیگه؟ خوابی االن -

 ...نمیگم چیزی

 ! منه توهم که هم پوستی زیر خنده اون لرزونتو پلکای این خوابی، که تو خوب -

 موشه؟ خانوم چطوری حسابی قلقلک بایه: میگه پهلوهام رو ذاره می آروم دستشو

 !سالم:  میگم ناخودآگاه و میشه باز نور سرعت به چشمام ، قلقلک اسم شنیدن با
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 خوابیدی؟ خوب.خانوووووووووم نشستت روی به سالم:  میزنه ای قهقه

 .اوهوم -

 شکمو؟ االن بهتری -

 .خدا به بودن خوشمزه خیلی علــــــــــی.: میچینم لب ها بچه مث

 مگه یا بگذری؟بچه نمیتونی زیتونم دونه تا دو از تو؟ به بگم چی من: میگه و میزنه عمیقی لبخند

 ...تو

 .مهربونش چشمای تو میزنم زل حرفش به توجه بی

 .بود شده تنگ برات دلم -

 .دیدیم می اومدی می خوب: میگه پیشونیمو رو میذاره دستشو

 .بودی کرده قهر من با تو: میکنم اخم

 .عمو توئه سن مال بازیا بچه این ندارم؟ خبر خودم که بودم کرده قهر کی -

 .عمته عمو: میگم و میزنم سینش به جونی بی مشت

 !دادم سوتی چه میکنم فکر من و میزنه ای قهقه

 حاال؟ بهتری! عممه عمو چشم -

 .میکنه درد دلم یکم اره -

 بد حالت گفت هومن وقتی بگیری؟ شکمتو جلو تونی نمی. میکنی ویار حامله زنای مثه: غره می

 .اینجا رسیدم زنده چطوری نمیدونم نگرانی از شده

 .خب دارم دوس زیتون خوب: میگم مظلوم

 .نمیخوره بندازه خطر به سالمتیشو که هرچیزی آدم:  کشه می بینیمو

 .نکن رفتار ها بچه مثل من با: میگم اخم با

 ...نبود زندگیت این که نبودی بچه اگه: میگه و میشه بلند تخت رو از
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 حاال؟ چنده ساعت: میگم کالمش طعنه به توجه بی

 !صبح 6 -

 .کنم می نگاه کرده وجود اعالم که هومن به گیرمو می علی از نگامو

 .سالم -

 ...چطوره پرستما شکم عموی دختر: میزنه لبخندی

 .هردوتون به کوفت: غرم می علی و هومن حرفای از کالفه

 میگه؟ دروغ مگه: گه می خنده با علی

 تا؟دو شما مسخره شدم من: میگم کالفه عصبی،. خندن می جفتشون که میارم در اداشو لب زیر

 .دن می ادامه خندشون به بدن جوابمو اینکه بدون

 بازی؟ اسکی اومدی مگه دختر؟ پوشیدی لباسیه چه این -

 ..میشه شل نیشم.مردم می درد از پیش ساعتی تا داشتم میره یادم

 ...علـــــــــــــی... اسکی گفتی -

 .نزن حرفشم: میکنه قطع حرفمو

 جوووووووون؟ عمو پسر: هومن سمت چرخونم می سرمو و کنم می نازک چشمی پشت

 هان؟: گه می تعجب با هومن

 !بود خنگ "واقعا بشر این...میکشم پوفی...خنده می کمرشو پشت میزنه علی

 ...بزنم حرفمو شده مظلوم چشمایی با کنم می سعی

 توچال؟ میبری منو هومنی -

 ..میکنه تکرار رو هومنی لفظ لب زیر

 ...کرد ویار این باز: میگه خنده با علی

 ...لوس...کردی ویار خودت:  بهش توپم می
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 می بلند شکمم های ماهیچه شدن منقبض به توجه بی ، علی برآمده شکم تجسم از. کنه می اخم

 .خندم

 ...علی بشی چندشی چه: میگه خنده با اومده در خنگی از که هومن

 .میکنه من به غلیظی اخم و هومن نثار زهرماری اخمش همون با

 مونساکت سرتوون رو گذاشتین بخشو خبره چه گفتن با و میشه اتاق وارد پوشی سفید خانوم

 .میکنه

: میگه اخم با و میندازه من به نگاهی.خونه برین تونی می: گه می میکشه دستم از سُرم که حالی در

 .خوریا نمی زیتون دیگه

 دانش مثل سرمو. اخالقی بد همه این به نه خوشگلش آرایش اون به نه میدم، قورت دهنمو آب

 .میدم تکون کار خطا آموزای

 ...بچینه زبونتو و بیاد بر پست از این مگه:  گه می خنده می علی خروجش از بعد

 ...کنم دوشون هر نثار کوفتی و غره چشم

 ...جلو نشستی می: میگه و پام رو میذاره هارو دارو پاکت

 .بنده می ماشینو در و میده تکون سرشو. عمو پسر بشین تو نه: میگم میزنمو لبخندی

 .دیگه هستی آدمی چه تو: میگه و میکنه نگام آینه تو از علی

 .آسمون به میشم خیره گرمو می ازش نگامو اخم با

 .تاریکه تاریکه هوا اما نیمه شیشو ساعت -

 .من برادر ها زمستونه میگه جوابش در علی

 !!!بودیم اومده آژانس با میاد یادم که کو، من ماشینه بگم خوام می

 .بازی برف ،بریم نیومد برف هیچ زمستون امسال -

 :میده ادامه. ندازم می بهم شده خیره آینه تو که شیطونش چشمای به نگاهی ، محسوس نا

 خانوم؟ گندم نه مگه
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 بریمت می هومن با کردی بازی برف هوس اگه برفه، پراز االن توچال: میگم و باال میدم ابرومو

 .جان علی

 .دختر بترکی: میگه و میکنه ای خنده

 انقدر علی که حاال هومن،: گم می صندلیو رو میذارم دستامو. میشینم ماشین وسط ذارمو نمی محل

 توچال؟ ببریمش داره دوست بازی برف

 . بیام مدتها از بعد دارم دوست "اتفاقا. ندارم حرفی من: میگه و میده تکون سرشو

 .داره ذوق بیشتر علی انگار هرچند: میگه و ندازه می علی به نگاهی

 هب بود علی وقتی ، فقط که هایی خنده همون از...خندم می دل ته از و علی برای میام ابرویی رقص

 .میداد رنگ لبام

 .نمیگه هیچی و خنده می اونم

 هومن؟ نکردی بازی برف وقته چند -

 سکیا اما ، وقته خیلی که بازی برفی: میگه جوابش در و ندازه می علی منو بین گنگی نگاه هومن

 .فرانسه بودم رفته بود پارسال بار آخرین. رفتم سواری

 هک دروغ! نگرفته دستش هم اسکی چوب تاحاال ما دایی پسر این بگم و کنم مسخره علیو میام

 گندم؟ با: میگه اخم با علی اما! نبود حناق

 .دوستام با...نه: گه می گرفته صدایی با هومن

 کی؟: میگه موشکافانه

 (جنیوئری) ژانویه تعطیالت تو میگه آهسته و میده تکون سری هومن و

 که بود نداده خبر اما بودم فرانسه موقع اون من دونست می هومن...توهم میره ابروهام

 .داد نشون خودشو اومدو می باید اما ببینمش نداشتم دلخوشی هرچند...اونجاست

 ...میدادی خبر یه بودم عموت دختر سالمتی نا: میگم اعتراض وبا میدم تکیه

 .همونه ندارم قبولش که چیزی تنها به بفهمه تا نمیارم همسر از اسمی قصد از
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 رفته؟ یادت ببینی منو خواستی نمی تو: گه می سمتمو میگرده بر

 ."حتما زدی می بال بال دیدنم برای تو ، اونوقت: میکنم اخم

 .کشه می پوفی و میگرده بر

 .توچال بریم کی حاال: گه می درهمش اخمای همون با علی

 !ندارم حوصلشو...نمیام من: میگم ندازمو می شده روشن دیگه حاال که آسمون به نگاهی

 ..شد می ضایع خوشیم ای مسئله ترین کوچیک با اما نبودم، مودی

 شدی؟ موش تو باز -

 .میکنم نگاهش حرص با

 ...!میشود وارد اژدها...دماغشو: خنده می

 .کنه می نگام و میگرده بر هومن خندم صدای با...نمیشه نخندم کنم می کاری هر

 چته؟: میگم و میکنم اخم یهو

 !گندم -

 از ئهپرو.کنم می نگاه اخم با ، هومن سر پشت به و کنم نمی علی آمیز سرزنش لحن به اعتنایی

 .راضی خود

 بگم؟ بهار به -

 :میکنم نازک چشمی پشت.نبود کن ول میکنم، نگاه علی به حرص از پر

 .بهش گم می خودم-

 !بیاد خواست نمی خوبه... اداشو نازو -

 ... میشم خیره خیابون به و گم می کوفتی شون خنده صدای به

 ...بندازیا راه زاری گریه بیاد، سرت بالیی ، بشکنه پات بخوری، سرما-
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 بد بذاری ،کنارش ای نکرده خدای یه جونی، از دور یه: گم می معترض و میکنم قطع حرفشو

 .نیستا

 .باش خودت مواظب. عزیزم گفتم دلم تو جونشو از دور: میگه و خنده می

 بلدم؟ اصولی ورزشو این کردی فراموش. نداره نگرانی همه این علی، دیگه هستی خودت-

 ...بابا دارم زندگی کارو خودم من: گه ومی میزنه چشمکی

 بهار هب خیره. میزنه لبخند بهمون بزرگش عینک اون با علی، ماشینِ  تو که بهار به خوره می چشمم

 ناو از نیست خبری......نیست خاکی و گرد هیچ! نع....دلمو ی صندوقچه کنم می تکونی خونه ،

 وبازوش دوره کنم می حلقه دستمو... علی خوشگله زندگیه کارو به خندم می....زنونه های حسادت

 ...ای سلیقـــــــــــــــــه چه وووووووووو: میگم

 ...میشم جدا ازش میدمو هلش بزنه حرفی بخواد تا جلو، ده می سینشو

 جیبع بیرون، بریم شام کرد ،دعوتم ماشین خرید مناسبت به وقتی..هومن ماشین با میدم تکیه

 دلمو ستهد که بود چی بود، هیبتش دونم نمی اما!بشینم خوشگلش لکسوس پشت خواست می دلم

 !کنی جمع تونی نمی ماشینم فسقل همون که خیال بی گفت لرزوندو

 !کشم می بلندی هیع هومن بزنه، تر محکم:  صدای با که میکنم جلو چرخ نثار حرص، با لگدی

 !اومدی می تر دیر یکم گم می اخم با سمتشو میگردم بر ببازم خودمو اینکه بدونه

 !نیومده هنوز که جونت یلدا: میگه میشه سوار که همونطور و میزنه دور ماشینو

 ...میشم ماشین سوار و کنم می صدایی بی ی خنده میگه ها بچه مثل که جون، یلدا لفظ از

 !نبود یلدا از خبری و بود گذشته قرار موعد از دقیقه پانزده...ندازم می ساعتم به نگاهی

 تنها من و میکنی، خبر چی واسه هارو غریبه که زد، غر چقدر هومن یلدا، کردن دعوت برای بماند

 ...!ای شده دور به آدم از که بودم رفته ای غره چشم

 .. شلوغی این به بودم محتاج من....نفهمند الباقی و او داشت، اهمیتی چه

 نعنوا به دوستم، جلوی آبرومو که همین! بود تیپ خوش نبود هرچه ندازم، می تیپش به نگاهی

 !بود بس خرید می خوشتیپ ی شوهر داشتن
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 افتاد؟ مقبول -

 چند قطف گرفتم، می فاکتور رو سرتاپاش کردنه پایین باال ، بار چهار اگر!چمشاش به میشم خیره

 !!!بودم زده دیدش چشمی زیر ای ثانیه

 ....گم می داری کش ایش و میکنم نازک چشمی پشت

 .میبینم رو یلدا شوهر ماشین گردونم، می بر که سرمو

 تکیمو فرهاد، دادن چراغ با...ذارم می بوق رو دستمو و فرمون سمت میشم ،خم کمربند وجود با

 !بودم انداخته هومن روی وزنمو نمیارم خودم روی به میدمو

 ...میزنی بوق انقدر صبحه شیش...بردی محلشون تو بابامو آبروی-

 .بذار موزیک: کنم می اخم

 ...بگو نوکرت به:  میگه و کنه می کج فرمون

 رکتح علی سر پشت و میزنه یلدا شوهر برای کوتاهی بوق تک توجه، میکنم،بی نگاهش خشم با

 .میکنه

 .هومن بذار آهنگ: میگم لجوجانه ، ماشین سوکت از حصوله بی یادگار، نزدیکای

 ...واییهه چه: میگه و کشه می عمیقی نفس بیرون، دستشومیبره و میده پایین ماشینو شیشه

 نگدی دینگ شنیدن برای و کنم می خالی ماشین پخش های دکمه سر رو توجهیش بی از ، حرصم

 خورد باعصا بچگیات مثل اه: میگه و میکشه دستمو که جایی تا.میکنم پایین باال رو همه آهنگی

 ...ماشین شد خراب...کنی

 !عمو زنه بهم حال و خسیس ی ساله 59 هومن...بود خودش...میشه چهارتا چشمام

 صدای که گذره نمی زمانی...میکنم پنجره سمت رومو قهر با گم می لب زیر ای ندیده ماشین

 ...پیچه می ماشین تو آهنگ

 !عجبم در

 ...ماند می باقی چوبش فقط آن از که خوردنمان، سیب از
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 !نشد؟ شروع سیب یک از خوریم، می که چوب همه این مگر

 ...رسیدیم -

 زنب لبخندی میام. بود اورده چشمام به رو خواب الیت آهنگ و ماشین، گرمای. میکنم باز چشمامو

 میدارمو رب عقب صندلی از پشتیمو کوله. افتم می اش بچگونه و زشت حرکت یاده که کنم تشکر و

 ... بهم کوبم می ماشینو در حرص با

 ...میکنم بغلش پشت از و یلدا سمت میرم و میدم تکون بهار و علی برای سری

 ...که ایرانو کردی آباد عزیزم. کشته منو تیپت ، ببین خانمو به به -

 !!!بود شده تنگ پرتاش و چرت برای دلم چقدر. میدم جا بغلش تو خودمو بیشتری دلتنگی با

 جوریاین چرا چیه؟: گم می سرمو رو میزنم عینکومو کنه، می نگاهم حالتی با میکنه جدام خودش از

 کنی؟ می نگاه

 مخواب از تازه ، شه می تنگ برات دلم که داری چی تو آخه میکنم فکر دارم: میکنه ریز چشماشو

 .بلرزم سرما این تو بیام بزنم هم،

 شنیدی؟ جاذبه خوشگلیو به راجع چیزی:  میگم کنمو می ای خنده

 .بابا باشه برده ازش بویی که بگه کسی اینو اما ، آره -

 !میکنم نثارش ای باشه هم خدات از و اش شونه دور کنم می حلقه دستمو

 منو؟ خانوم بری می کجا خانوم، گندم -

 .ببینمش بار، اولین برای که فرهاد اسم به شخصی سمت میگردم بر

 الشت چه هر...میکنم خشنودی ابراز! میدم سالمی خندونش، روی به و میکنم آزاد دستمو شرمنده

 ایآق این ، گه می دلم ته چیزی یه انگار... نمیشه بگیرم خندونش نگاه از از نگاهمو تا کنم می

 !بود نخواهد لطف از خالی حضورش خوشتیپ، بسیار و پشت کم موهایی با ، دکتر

 رماس از "مطمئنا...میشه قفل بازوم روی دستی فرهاد، و یلدا میون لفظیه جدال به خندیدن حال در

 ومنه گفتنای عزیزم ،عزیزم، که میشه صمیمی زود میانی جوِ  انقدر! افتاد جونم به که لرزی نبود،

 ! ماند می و بود، زن بهم حال عموی پسر همون او هرچند.!نمیشه محسوب جوری نا ی وصله
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 هک سالمون و سن هم زوجهای خالف بودم،بر نکرده نقشی ایفای هیچ من که معارفه مراسم از بعد

 با دخترا... میشیم تقسیم گروه دو به ما میرفتن، باال دار شیب زمین از هم دست تو دست

 !پسرا با پسرا...دخترا

 و لیع بازیه مسخره وسیله و میاریم کم نفس که نگذشته مون روی پیاده از ای دقیقه پانزده هنوز

 ! مکان این در نیست که گو! هومن و.میشیم فرهاد

 اون نیهسنگی به پشتیمو الک سرعت بازی، غد با و ندازم می هومن دوش رو سنگینمو پشتیه کوله

! هخودت ماله که کاهدون نبوده، خودت از کاه ، عزیزم: میگه آروم یلدا که گذره نمی چیزی!میدم ربط

 اشگاهب تابلوِ  میکنم فکر خودم با رفتن باال حال در و کنم می اخمی. خندن می قه قه بهار خودشو و

 !بودم دیده کجا رو بانوان

 پیاده پای با نفس یک رو آخر ایستگاه تا که بهار، و من صبح سر های هوار دادو همه اون از

 مدام کنه تنبیهمون اینکه برای پدر یه مثل علی و!بود مونده تلکابین به زده غم میریم،نگاهی

 رهادف وقتی!بیاد رحم به دلش بلکه تا کردیم می تر مظلوم چشمامونو هی ما و میرفت رژه جلومون

 پرم یم ،چنان بریم باال تلکابین با شد راضی ، خانومش خاطر به خودش قول به و کرد درمیونی پا

 خیره، هک میبینم هومنو و گیرم می خندونش لبای از که چشم... زیاده افتادنش احتمال که علی بغل

 موکول یلدا غر غر به توجه بی و باال هامومیدم شونه!میکنه لگد پاهاش با رو سنگی غضب از پر

 ،عسل گفتن جون گندم صدای ، نداشته بر رو تلکابین ورودی سمت به اول قدم هنوز. برمیدارم

 ... سرم رو میشه آوار

 لبخندای به...لباساشونه رنگیه یک خوره می که چیزی اولین به نگاهم. میگردونم بر رومو

 ی همه هب! میزنم پوزخند اینبار! کنم نمی خدا خدا! کنم نمی شکایت! کنم نمی بغض... پهنشونه

 !روز هر چون ست روزی امروزهم اینکه به...باوریام خوش

 تبه با که بینم می رو یلدا! ها دیوونه همچون!خندم می کنمو می علی نگران چشمای به نگاهی

 می بش و خوش و میده دست جا همه از خبر بی هومن و! زنه نمی هم پلک شفیق استاد به خیره

 ...میشه نزدیکم بهار همراه آرایشش از پر چشمای با که عسلی و...مانی با کنه

 ...!!!یا رو لرزونم پاهای ، آبروی بخرم که ندازم می عسل بغل تو خودمو نمیدونم

 می لدای از کردنو فکر فرصت کجا، اینجا کجا شما ایمانی خانوم گفتن با و همه، به مانی میده دست

 ...گیره
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 گرده می چیزی دنبال چشمام تو و چرخونه می سر یلدا علی، توسط مانی، اسم شدن خوانده با

 !"بعدا...یلدا "بعدا... میدم تکون سرمو...

 کنمو می رومو دو این حضور برای سوالی هیچ بدون ، ای دلرزه هیچ بی...ای اضافه نگاه هیچ بی

 بهم حال که جهنم به!ش شونه روی میذارم سرمو کنارم، میشینه که هومن...جایگاه سمت میرم

 دگیهز خواب به داشتم، نیاز من...چشمامو بندم می یلدا سوال از پر نگاه مقابل در!،گاهی میشد زن

 !خود

 .دارما مهم کاریه قرار یه شنبه من مونیم؟ نمی بیشتر که دوروز -

 !ونمبم خوام می که نیاری در دبه بگه خواد می انگار میکنه، من به نگاهی جمله این گفتن پی در

 .خواد می رو اتاقم سکوت ،دلم دقیقه دراین ، اآلن همین علی؟ کاری کجای

 به میشم خیره چوبی های پنجره پشت از و پیچم می خودم دور بافتمو. کنن می موافقت همه

 ...کرده خم زانوهاشونو برف، سنگینیه که درختایی

 .بخوابیم اتاق یه تو بشیم مجبور شاید -

 داره؟ اتاق چندتا مگه کلبه این: گیرم می برف سفیدی از نگاهمو

 انگار عسل ولی باشن، هم پیشه خانوما بود قرار.. تا1: ورزشیش شلوار جیب تو کنه می دستاشو

 ...نیست راضی

 نمی چی؟ از...نه هم عسل نداشته حیای از هومن، خنثای لحن از نه...میدم فشار هم رو دندونامو

 ...!دونم

 ...کنی درک رو شرایط بتونی امیدوارم -

 مگر؟ بودم بلد دیگری کار...میدم تکون سرمو

 اسکی؟ میریم کی -

 یم اسکی دلش خانومم: میگه بلند جمع به رو و میزنه ای قه قه شادابم ی پوسته به! خنده می

 علی؟ میریم کی خواد،

 :میگه بهار شونه روی اش شده حلقه دستای با پر، دهنی با علی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

137 

 

 ...میذاره بهار دهن به ای پِسته و. بدین ما به صبحونه یه ، حاال میریم بگو خانومت به -

 دممی تکیمو...جمع این میون مهر پر نگاه از که...رنگ زرد شوره ی پسته از نه...افته می آب دهنم

 !!!بود که بود، خوب چقدر....ام شونه دوره میکنه قفل دستشو...او و...هومن به

 ..خودته کار کردن درست چایی که پاشو یلدایی: فرهاد -

 بد گفتن با و میکنه ای خنده غریب، نهایت بی و عجیب جمع این در افتاده جا کمی انگار که یلدا

 ...افته می راه خونه کنج خوشگل و کوچولو ی آشپزخونه سمت به عسل نگذره،همرا

 :میگم آروم بدم تکون سرمو اینکه بدونه

 میاری؟ رو خرما و گردو ظرف ام کوله تو از -

 :میگه و بوسه می موهامو روی صدا بی...آروم

 !عزیزم آره -

 خار خنده این که آخه و! نبودم و بودم، خانومش که منی به...هومن گفتنای عزیزم به! خندم می

 !رو خفگی این دیدم که خدا به...دیدم!مانی چشمای تو زد ریشه و شد

 کجاست، از هومن ی همسرانه و خالصانه محبتهای این علت نبود مهم! ندازم می باال ای شونه

 مرداب به اش، ریشه که بود هایی خنده شدنه خار مهم! کرد می نگاهمون تعجب با علی نبود مهم

 پای به پا هم خود که بازی این داشت، حکمتی چه که آخ.... آخ و...رو مانی نگاه کشوند می

 ...!میشکستم چشماش عسلیه شکستن

 های، خنده و یلدا های پرونی تیکه و علی و فرهاد مدوامه شوخیهای میون صبحانه خوردن از بعد

 و بزرگ یدستکشها با پوشیده لباس...بزنیم چرخی بیرونو بریم میگیریم تصمیم دل، ته از شاید

 یمان جز میشم که سالن وارد...میزنم بیرون اتاق از میده نشون چشمامو زور به که کالهی شالو

 ...افته می قدم از پاهام صداش با که در سمت برم و کنم کج راهمو میام. نمیبینم کسیو

 !صبحانه بابت مرسی -

 خیره میدارمو بر سرم از کالهمو داشت؟ وجود تر مزخرف این از حرف خدایا! تمسخر با خندم می

 :میگم اخم از پر بسته شمشیر یکباره،... سرخش چشمای به میشم
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 اومدی؟ چی برای -

 آیا؟ بود من دوره دور،...خوره می جا کالمم صراحت از وضوح، به

 ....گفت علی یعنی....من خوب: میاد سمتم به کوتاه قدامای با و میشه بلند

 نجکاویک نگاه میاد پایین ها پله از که همونطور...میشه قطع هومن گفتن گندم صدای با جمله باقیه

 :ندازه می مانی درهم صورت به

 شده؟ چیزی -

 از ن،نمیا چرا بقیه گفتن با و میذارم سرم کالهمو.موهاش زدگیه چنگ با میشه همراه مانی آرومِ  نه

 ...گیرم می فاصله مانی

 بود خواسته مانی از علی چرا ، فکرمیکنم چیز یه به فقط کفشام پوشیدن درحال ، در جلوی

 باشه؟ همراهمون

 ندیدی؟ علیو گندم، -

 ردنگ شال که عسل به میشم خیره و در به میدم تکیه...میدم تکون بهار برای نه عالمت به سری

 !میندازم پوست...میخوره بهم بودم داد نشون که ضعفی همه اون از حالم! میکنه درست رو مانی

 !تر سَمی و تر سخت رنگی، پوستی

 واسه ، نخورشوووون میگم بلند و پرم می ها بچه مثل میبینم، فرهاد دستای تو که کوچیکو هویجای

 !برفیه آدم دماغ

 دست از هویجارو یلدا ، گه می کنی رحم علی،خدایا...میده دستم به دوربینو و خنده می هومن

 تدس تو دست جا همه از خبر بی عسل میون این! میکنه نصیبش ای غره چشم و میگیره فرهاد

 شده؟ چی میگه میادو جلو مانی

 ...کنیم بازی برف خوایم می عتیقتو نامزد اون کن ول: گم می خنده با من که

 شمایچ شدن بسته....میبینم رو علی دستای موندن حرکت بی میبینم، از رو یلدا کشیدن گردن

 ....یرونب میزنم کلبه در از دوروغی خوشحالیه با و میکنم پشت...کنم می پشت اما میبینم، رو مانی
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 گُر اام میکنه سِر دستمو برف سرمای میدارم، بر زمین روی از برف ای گوله.. میارم در دستکشامو

 !هیچ رو دلم گرفتگی

 بلند تمودس هوا بی میرم، سمتشون به بلند قدمای با. کنم می قایم خودم پشت دستمو و مگیردم بر

 .علی صورت تو میکنم پرت برفو ی گوله و کنم می

 یم به توجهی و میزنمو جیغ هم سر پشت. میذارم فرار به پا و کشم می جیغی بیاد خودش به تا

 ...میگیرم سنگر هومن سر پشت و میزنم دور. کنم نمی علی گفتنای کشمت،

 .ذاره نمی زندم بگیره منو علی هومن وای...نزنه بگو بهش تورخدا هومن، -

 .گن می چیزی خندنو می کنه می نگاهم تهدیدگرانه که علی به ، همه

 هک گروهی حال به وای....میدیم مسابقه هم با بعد کنیم، می هم کشی یار...بشین دودسته: فرهاد

 !ببازه

 میاد؟ سرشون بالیی چه "مثال: یلدا

 !دیگه حاال: میگه و میزنه چشمکی فرهاد

 دهخن با دلم تو علی سمت میره من، دادن عالمت به توجه وبی میزنه بهم دستاشو هیجان با بهار

 !میکنم نثارش فروشی آدم

 ...پیوندن می اینا علی گروه به مانی و عسل میشیم، گروه یک هم وفرهاد هومن و یلدا منو

: یکنهم نگاهم آمیز بدجنس ای خنده و رفته باال ابرویی با و میکنه درست برف از بزرگی توپ علی

 ....!ما امشب بخوریم کبابی چه

 چه

 ....! ما امشب بخوریم کبابی چه

 !نمیشه نصیبت کوفتم: میزنه داد دستش تو گوله گرفتن نشونه با "متقابال هومن

 برف و میزنم جیغ انقدر. بشه بیشتر هیجانم لحظه هر و بشه شروع بازی میشه باعث حرفا همین

 یادم...همیر یادم! میبینم رو مانی نگران نگاه و کنم می بلند سرمو...زمین رو افتم می که خورم می

 .نیستیم ما دیگر او و من که میره
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 قه قه به خندم می..فرارش به خندم می...مانی دنبال دوم می و کنم می درست برف از ای گوله

 ایه نگاه ذارم می سر پشت...بدو مانی میگه که رو عسل بلند های فریاد نمیشنوم...ها بچه های

 ...رو بایدی چیزه هر باشه یادم انکه بی...مانی دنبال دوم می و رو بهمون شده خیره

 پام رزی که سرش رو بریزم برفو میام. گیریم می پشت از لباسشو ی یقه و کنم می دراز دستمو

 لقهح دستای ، میاد یادم ، رنگش مشکی شال به کنم می بند که دستمو...افتم ومی شه می خالی

 که گردنش از کنم می رها خودمو..کرد می محکم گردنشو شال داشت که بینم می عسلو شده

 ...ده می تکونم... گیره می دستمو

 گندم؟ -

 ...سقوط تا میرقصم...جنون تا رقصم می چشماش عسلیه تو شده مسخ

 بودم؟ کرده چه من خدایا

 خوبی؟ گندم -

 خدا؟ بست چشممو کی بست؟ چشممو چی خدایا

 ...لباش لمس وسوسه به...آغوشی هم به برتم می چشماش عسلیه

 شده؟ چت خوبی؟ توام با -

 !اضافه هم آن! بود کرده غلط...میگیرم ازش چشم

 بچه متس میرمو کنمو می پشت لرزون پاهایی با...شم بلند جا از کنم می سعی...بندم می چشمامو

 ...جونم نیمه تنه رو میشه ،بهمن سر پشت از گفتنش گندم گندم، صدای...ها

 بزنم داد خوام می....زنم می اطرافمون پسرای دختر به خندی زهر...وجودم همه با...گیرم می نفس

 !خوره می بهم هاتون خنده این تمام از حالم که

 ؟...نیستی چرا: میزنم لب نمناکم چشمای با خورشید به ،خیره میکنم بلند سرمو

 این ،از عقب کشم می دلمو، های خواسته ی همه زنم می پس بازوم، دور میشه قفل که دستش

 ... برابر نا جدال

 ...گیرم می سنگر فریادم پشت و میزنم داد
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 ....احساسم بخونی چشمام، تو خوام نمی

 عوضی؟ زنی می دست بهم چی واسه...کن ولم -

 ....التماسم در که ببینی خوام نمی

 ...مردن برای رم می...شدن شکسته برای میرم بهتش از پر چشمای تو

 ...هنوزه که هنوز هستم، عاشق اگر

 ...بسوزه من واسه ، دلتو خوام نمی

 بکنی؟ غلطی چه نامزدت با من چشم جلو اتاق یه تو شب، که اومدی لعنتی؟ اومدنی چی برای -

 کــــــــــــی؟ کرد؟ دعوتت کی

 ...میاره رو علی اسم لب زیر ریتمیک! اینجا در نبود انگار...او و

 ...کنم می غرش...کنم می فوران

 ...ما جمع تو اومدی که ای چیکاره...کرد بیجا علی...کرد غلط علی -

 مهه....بود مانی او...گفتم می چی داشتم....درد از...بغض از میشم خفه...هم رو افته می که پلکاش

 !بود دنیایم ی

 می طبل....دلمو کنه می پوچ...مغذمو خوره می! خاک جنس از! سیب جنس از نه کِرم، یه انگار اما

 ....نیست مانی اون....مانی این که...نیست تو دنیای مانی این که سرم تو زنه

 ....لبش ترکای از قلبم سوزه می...ریشش ته از پر صورت رو خوره می سر که اشکش

 .... زمین رو پاشیده قرمزه خون به میشم خیره...میندازم پا از.... علی فریاد صدای

 ....میشکنه...میشه خم زنه، می زانو پام، جلو نمیشینه

 ....ام خورده کرم ی خوشه با میزنه ،ساز میزنه هق

 جلو یبرمم دستمو...لرز و ترس با یواشکی، کنه، می کم سایشو که خورشید....آسمون تو میاد که ابر

 ....نبودش بودو به دم می قسم رو خدا موهاشو، کنم لمس که

 ...همیشه برای...خدا یکبار...یکبار فقط
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 نگاهی هاش سرشونه روی از گرمش آغوش تو من و میشه گرفته هومن توسط دستم راه میون اما

 !روز شومی این به خندم می....میکنم اومده باز خورشده به

 ....نیستی که خداییت به....خدا نیستی

 سرمو پشت و گردم می بر مرتب...کنم می فرار دارم انگار...دوم می سبز سر جنگل یه تو دارم

 صدا ور مانی و زدن جیغ به کنم می شروع! افتادن دنبالم که بینم می رو هایی سایه.کنم می نگاه

 یدرخت ی کنده روی از میام....میزنم داد بلندتر بیشتر،...میشنوم رو مانی ی قهقهه صدای....زدن

 ...افتم می و کنه می گیر پام که بپرم

 و دازمن می سرم پشته به نگاهی.میاد چشمم به اشک که اونقدر....میگیره درد بد راستم پای قوزک

 صدای با گی چاره بی شدت از درد، شدت از...میشن تر نزدیک بهم دارن که بینم می هارو سایه

 صداش وجودم همه با.بخورم تکون جام از تونم نمی که زیاده پام درد انقدر...کنم می گریه بلند

 چرا: گهمی و کنه می پاک اشکمو....میزنه زانو پام جلوی که میزنم، صدا اسمشو بلند انقدر...میزنم

 کنی؟ می گریه

 رمس پشت ولی...ببر اینجا از منو ترسم، می بگم که...بدم نشونش هارو سایه که میگردم بر

 شم، دبلن که کنه کمکم خوام می ازش ترس با...لکنت با!علف و آب بی شده کویری! نیست هیچی

 قصد و میشه بلند جا از... ترسم ،می کنم می گریه...وایسا خودت پای رو میگه و میزنه پس دستمو

 که...رهن که کنم می التماسش گیرمو می دستم تو شلوارشو پام نهایت بی درد با.کنه می رفتن

 دور ازم....کردی انتخاب خودت که راهیه میگه و کنه می خارج دستم از پاشو اون اما!نذاره تنهام

 ...بلند...وجودم همه با...کشم می جیغ میشن نزدیک بهم که ها سایه...لبخند با میشه

 ...جان گندم...چشمات کن باز عزیزم؟ گندم؟ -

 ...نمیده زدن حرف اجازه پام درد اما پیچه می گوشم تو یلدا محوِ گفتنای گندم گندم صدای

 کشید؟ می جیغ چرا گندم اینجا، خبره چه -

 شهمی باعث خوره می پام به که دستی...بدم تشخیص رو علی ورود تازه صدای که هوشیارم انقدر

. ستادنای سرم باالی که میبینم رو بهار و یلدا. کنم می باز دارمو تب چشمای....بکشم ای خفه جیغ

 ...میکنه درد پام: میدم تکون خشکمو لبای. زنه می ذوق تو بد سرخشون چشمای
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 یچیز!...هیــــش: میاد سمتم به سراسیمه علی و کنه می ای خفه هق هق بهار صدام شنیدن با

 میدمو مسکن بهت االن...کرده خونریزی دوباره دیوار به زدی پاتو خواب تو...عزیزم که نشده

 .میکنم عوض پانسمانشو

 ؟...اومده سرم بالیی چی مگه دوباره؟: گم می ندازمو می یلدا به نگاهی دوباره، ی کلمه از سردرگم

 کردی، یم بازی برف داشتی نیست؟ یادت: میگه و گیره می پیشونیمو ،خیسیه دستمالی با یلدا

 !بود شده پاره کفشتم...کرده گیر شیشه ی لبه به پات افتادی وقتی

 ارفش دستمه تو که بهارو دست پام، سوزش حس با...نبود فراموشی قابل افتضاح اون! بود یادم

 ...میدم

 ...عزیزم کن تحمل میزنه بتادین داره:بهار -

 و مرو ندازه می رو پتو شه می تموم کارش وقتی....نیاد در صدام تا گیرم می گاز درد شدت از لبمو

 .کم کم افته می دردت: بوسه می آروم پیشنمو

 ....بیشتر او از و همه، از بود پر دلم...گیرم می ازش رومو

 بیرون قاتا از...کنید صدام داشتین کاری ، ها بچه پیش میرم من گفتن با و کشه می عمیقی نفس

 ...زنه می

 نگاهمو؟ اضطراب نخونه میشه مگه...دلمه تو چی فهمه می انگار....ندازم می یلدا به نگاهی

 کنی؟ می حاضر گندم برای پرتقال آب لیوان یه جان، بهار: یلدا

 ....در سمت به میره آرومی ی باشه با. میکنه آزاد ودستمو میزنه ،لبخندی مهربونم بهار و

 ...ابری داره چشمایی!لرزون داره ای چونه حاال که او به....یلدا به میشم خیره دوباره

 ...گذره می دلت تو چی نفهمیدم که بمیرم....دلت برای بمیرم -

 ...زبونمو قفل بشکنم تا! جمله یه منتظر منتظرم، انگار

 یلدا؟ کجاست مانی -

 ...فراریش چشمای تو دوزم می لرزونمو مردمکای
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 ....میکنم وارد بهش فشاری دستمو تو میگیرم دستشو

 رفت؟: دم می قورت دهنمو آب.....کو؟ مانی یلدا -

 ....نداره ترسی اشکاش ریزش برای...میده تکون سرشو

 ...بیرون کشم می دستش از دستمو

 ...!!!بود ماندنی بود، او اگر

 ...!همینه حقیقت عاشق، نیستی دیگه

 ....نفهمیدم چطور..بودم خنگی چه...ها کنه می لج باهات چقدر دیدم می-

 خیره دیوار رو ساعت های عقربه به و سرم رو ذارم می دستمو! میزنه حرف خودش با داره انگار

 ...میشم

 ...میشم دیوونه دارم اما چیه، به چی دونم نمی هنوز اینکه با -

 !یلدا شد چی نمیاد یادم من -

 ...میده نوازش دستمو شصتش انگشت با و کشه می پوفی

 !گم می رو مانی همون....چیز! شفیق استاد دنبال افتادی برف گوله یه با تو دیدیم مافقط -

 دز خشکم گفت اسمشو که داییت پسر!کردم تعجب خیلی ، دیدمش وقتی صبح اول راستش

 آخرین تو اما ، دونستم می استادو اسم من! میشد تکرار گوشم تو همش روزِت اون حرفای! گندم

 !نداشت جایی اون هم گزینه

 اییتد پسر یهو! زمین افتادی تو که کردیم می تشویق رو تو میزدیمو داد همش گفتم، می داشتم

 فرهاد که رفتی، هوش از همون آقا بغل تو!اونا سر پشت هم ما...طرفت دوییدن شوهرت با و زد داد

 فرهاد شوهرتو با بهار منو یعنی! رفت استاد که شد چی نفهمیدم دیگه!کردی غش درد از گفت

 بیچاره!تگف می چی نیست یادم هرچند...میشنیدیم داییتو پسر فریاد دادو صدای فقط باال، اومدیم

 ...کنه سکته ترسیدیم می همش...همه از بدتر که داییتم پسر...شد نگرانت خیلی! هومن

 فهمید؟ چیزی شد؟ چی عسل: گم می و برم می حرفشو

 ...گه می لب زیر ، دونمی نمی خفه، و کنه می بهم گنگی نگاه
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 میشد؟ چی فهمید می عسل اگه... من نه زنه می حرفی اون نه دیگه

 بره؟ کنار مانی زندگیه از داشت امکان

 کنم؟ پیدا زندگیش تو جامو بتونم دوباره داشت امکان

 هر...پلید افکار این تمام خاطر به کنم می لعنت خودمو و کنم می خالی موهام زدن چنگ با حرصمو

 هم ور پلیدانه حس همه این...اما....کنم تحمل رو مانی با عسل بودن تونستم نمی هم، هنوز که چند

 . بپذیرم نمیتونستم

 کنه کمکم خوام می ازش و خورم می فرهاد تجویزیه قرص با رو میاره برام بهار که پرتقالی آب

 پایین ها هپل از کمکشون با ، لنگان پایی با و نمیام کوتاه بهار و یلدا های اصرار مقابل در.پایین برم

 ...میرم

 ...میکنه ورودم متوجه هومنو فرهاد، سرحال صدای نرسیده آخر پاگرد به پام

 ؟ بهتری. خانوم گندم به، -

 ...برادر نه، که شما خوبیه به:گیرم می هومن حالت بی چشمای از نگاهمو

 ... کردی دور ازم ساعته دو مارو زن خوبی؟ کدوم: کنه می نگاهم ساختگی غیضی با

 ...متاسفم "واقعا: گم می ناراحتی با! میشم شرمنده

 .کنه می بیان کشیده فرهادی ندازه می بهم نگاهی دستپاچگی با یلدا

 صبح، که ای پنجره همون سمت میرم پام درد با... هومن پیش برم بذارن خوام می بهار و ازیلدا

 دلم.. .بینیم به میندازه چین خنکش عطر بوی گیرم می قرار که کنارش. میزدم زهرخند مانی برای

 ...گرم...تلخ بوی یه برای میزنه له له...میشه ناسازگار میشه، حیا بی

 بهتری؟ -

 ...خوبم: میکنم نگاهش

 ...میگه شکری خدارو لب زیر بیرون به خیره همچنان

 متس به دست به سیگار ، زیر به سر که بینم می رو علی برف، سفیدی تو و میگیرم ازش چشم

 ...بود امروز بالهای مسبب او...میشه مشت آویزونم دسته...میاد کلبه
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 ....متاسفم -

 ...یرهگ می ازم نگاهشو سرعتم همون به اما کنه، می غافلگیر چشمامو که...میکنم نگاهش تعجب با

 ....دونستم نمی من -

 چیو؟: میگیره، سیگارش از حرص از پر پکی که علی به میشم خیره دوباره

 ...رو مانی و تو ماجرای: میکشه عمیق نفسی

 ...نیمرخش به میزنم زل گیرم می علی ی شده پرتاب سیگار از بهت با نگاهمو

 ....سقوطم هر پشت بود، سقوط

 هب اش شده خیره چشمای مانی، رنگ بی لبای اما بود، عادی علی دستپاچگی برید، پات وقتی -

 ینا رسید ذهنم به لحظه اون که فکری تنها....بود عادی غیر از تر فرا برف سفیدی رو قرمزت خون

 شونه داشت عسل...سمتش رفتم علیو به دادم تورو ، افتاده بد ی خاطره یه یاده شاید که بود

 ...تو ی شده ریخته خونه به... زمین به بود خیره اون اما میداد تکون هاشو

 زا کشیدنش، بیرون برای بودم مجبور...شکافت لبش ی گوشه که محکم انقدر صورتش تو زدم

 .... بودم مجبور... کرد می غرقش داشت که ای گذشته اون

 ...ای گذشته چه اونم: میکنه نگاهم و میاره باال سرشو

 لبه گوشه فرضیه قرمزِ ی نقطه از نه... پام رَس تازه زخم از نه دارم، پینه وصله دل سوزش

 ...بود مشابه طعم هر از پر و...تلخی از پر که...بود لحنش از که هومن، کنایه از نه...مانی

 شروع مسخ آدمای ومثل زد پس عسلو منو... زدن صدا اسمتو کرد شروع ، اومد که خودش به -

 به فقط .دیدم نمی عسلو اشکای که اونقدر...بودم شده گیج خیلی...بودم گیج! گشتن دنبالت کرد

 مین دلم به شاگرد به استاد پریشونیه این توئه؟ برای آشفتگی همه این میکردم، فکر این

 !برام نبود هضم قابل!نشست

 که بودم ،خیره نزدیک یا میشه دور ازمون داره فهمیدم نمی که مانی، لرزونه قدمای به انقدر

 ...گیره می من از گندمشو سراغ داره و ایستاده جلوم نفهمیدم

 !اصطالح به ، شوهرم بود که او از میکنم شرم...گیرم می ازش چشممو
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 یلصق از من و بود پریشون مانی گفتن گندمم لفظ از اون...اومدم خودم به عسل جیغ صدای با -

 ....باورم در کلمه این بودن

 می مالکیت میم ، ام نیمه و نصفه زنه اسم به که بگیرم رو مردی ی یقه یا بخندم دونستم نمی

 ....مَرد اون خاموش نگاه اما...سرم رو شد پتک انگار عسل اشکه از پر چشمای...! بخشید

 ...کشه می عصبی پوفی... میشه ساکت

 ....صورتم رو خوره می سر دونه به دونه اشکام

 گندم؟ کردی چیکار...تو کردی چیکار-

 ...پدرم ؟یا...مادرت یا من بگم...تو یا من بگم کنم باز دهن میام

 ....گندم کنه لعنتت خدا -

 !کرد می نفرین را من....میکنم نگاهش ناباوری با...میشم الل...میشه بسته دهنم

 ...میشه رد کنارم از شتاب پر و توجه بی

 ی هبست سر زخم که سردی سوزه سمت چرخونم می رومو....بغضم با کردن نرم پنجه دستو حینه

 خون از ای توده با سفید بانداژ پام،به به خیره رو علی...میارم باال سرمو.... .میزنه آتیش پامو

 ...میبینم

 ....میشنه لبام رو پوزخندی

 ؟...خدا کرد خواهی لعنتم بیشتر این از

 خودمون به علی هم و من هم بلندش صدای با و میشه و بسته هومن پایه لطف به ورودی در

 ...میایم

 ...خدا لعنتهای از چشم من و گیره می پام از چشم اون

 ...کنه می تشویقش داره و نشسته یلدا کنار که میرم بهار سمت به لنگان

 وزیرو و مهفه می! میکنم لگدش پا که ، وزیر برداشتن برای میره دستش. میشینم یلدا دیگر سمت

 :میکنه اعتراض و خنده می فرهاد. میذاره جاش سره
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 .نداشتیما تقلب -

 .رو مهره بدم حرکت شدم پشیمون نکردم، تقلب -یلدا

 ترسیدی؟ من فیله از نکنه کردم؟ لگد پاتو بودمو من -

 .میزنم فرهاد بودن تیزی همه این به لبخندی

 .میده ادامه جام به گندم کنم بازی دیگه خوام نمی من "اصال -

 .یلدا ندارم حوصله: میشم شدنش بلند مانع حصوله بی

 .برهخ چه نکنه فکر کن، کم روشو اینجا بشین ، خود بی: میگه و میشه بلند جا از مصرانه او اما

 .شطرنج اونم...سخت های بازی به چه خانمارو شما بابا ای: فرهاد

 .نزنید توهم دیگه میبرید، میده آوانس شما به جون یلدا حاال آقا، فرهاد دارین اختیار: بهار

 !میدی آوانس که:  میگه و ندازه می یلدا ی رفته باال ابروی تک به نگاهی، -حرص از پر

 بغل فطر دو از داستامو یلدا و بهار شدن مستقر محض به. میشینم یلدا جای سر و میزنم لبخندی

 ...میکنن

 کنم؟ بازی باید پام با االن: گم ومی کشم می پوفی

 !میکنه نثارم حاالیی خوب بهار ،و دار کش ایشی یلدا

 سفید؟ یا مشکی -

 !سفید -

:  یگهم مظلوم و میاره در سرش از کالهشو. ندازم می نگاهی جمله این راویه به و میکنم بلند سرمو

 !سالم

 با رو سالمش شک بی بود برپا من کوچک ی ،درخونه جمع این االن اگر بود، دیروز امروز، اگر

 ...گفتم می پاسخ دل ته از لبخندی

 نم: میگم علی، سوال از پر نگاه به توجه بی و چرخونم می رو تخته ، شده چیده های مهره به خیره

 !فرهاد آقا مشکیم
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 !حاال داره فرقی چه: بهار

 !یشینهم فرهاد کنار و...!تفاوتشه شب ذغالیه تا صبح سپیدیه از: پوزخندمیگه از پر لحنی با علی

 .گندمی کن سوکسشون: یلدا

 !خوب کن شروع: گم می ندازمو می فرهاد به نگاهی

 یلدا از ؟بشی له سنگینش پاهای با ایندفعه نمیترسی: میگه و فیل رو میذاره شو اشاره انگشته

 .دیگه معلومه که خانومم بهار!ها نمیرسه کمکی

 به یرهخ یلدا، توسط فرهاد پای شدن لگد از ناشی گفتن آخ بهار، معترض گفتنه علی به توجه بی

 هک جوری ، شمرده میره باال نفس یه جامو تو رنگه بد ویسکیه که هومن سرخ و شده ریز چشمای

 :میگم بشنوه

 کرده گدل اونقدر... کرده لگد شما پالستیکیه فیله از تر سنگین و محکمتر چیزی...  رو من فرهاد، آقا

 ...بار هزار که بار، یک نه...انداختم پوست که

 یب علی! ندازم می نگاهی فرهاد حسه از خالی چشمای به و گیرم می متشنجش پوزخند از چشم

 ونتک مهرمو اولین فرهاد از بعد یلدا، و بهار جیغ صدای با. بابا دیگه کنید شروع گه می حوصله

 ....میدم

 !بود من آن از برد این

 ....پیش خیلی از بودم گفته

 هب کنم می حسودی! میزنم لبخندی یلدا و بهار فریاد و جیغ به کنم می جمع رو ها مهره دونه دونه

 .بودنشون غم بی

 .کنم می جلب توجهمو ای شیشه میز رو گوشیم ی ویبره صدای که جعبه تو میریزم هارو مهره

... هندار تمومی بهار و یلدا های خنده صدای. میکنم حرکت میز سمت به پام حد از بیش سوزش با

 .بهار دست تو ی شده لخت خیاره بوی برای میره ضعف دلم

 .شده نوشته صفحه اسکیرین رو که اسمی به خیرهمیشم و دارم برمی گوشیو

 ...!شد وقتش بالخره پس...گیره می خودش به لبخند شکل لبام
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 ....کنم می لمس گوشیو سبز ی دکمه و ها بچه به کنم می پشت

 خوبین؟ احمدی آقای سالم-

 گرفتم؟ تماس چندبار دونین می شما کجایین. سهپرزاد خانوم سالم -

 . نیستم تهران-

 .گرفتم تماس ویال برای ، مسافرت به همیشه -

 کردین؟ صحبت شفیق آقای با شد؟ چی بله، -

 . شن نمی راضی اما ، بله -

 .میشه مشت دستم

 منم؟ خریدار گفتین -

 !زدن می حدسشو گفتن "اتفاقا. البته -

 .خوام می شده طور هر رو ویال اون گفتم منکه چیه؟ حسابش حرف خوب. هه -

 .داره رو یادگاری حکم و عزیزه خیلی براشون ویال اون گن می واهلل -

 .باال میره عصبانیت شدت از صدام

 .خوامش می وارث عنوان به من حاال. بوده من پدره مال ویال اون آقا؟ یادگاری کدوم -

 ایشون دونیم می شما هم و من هم اما. بوده پدرتون ماله ویال اون که درسته سپهرزاد خانوم -

 کار این و. بخشیدن شفیق آقای به رو ویال اون نصف عقلی کامل صالحیت با عمرشون آخره روزای

 مالکیت ادعای بودن وارث حساب رو تونین نمی شما. شده انجام شرعی هم و قانونی لحاظ از هم

 .دارین شریک ویال اون داشتن در شما االن. بکنید

 ساله 52 ی بچه من احمدی، آقای.: بگیرم دست تو صدامو کنترل کنم می سعی.مبل رو میشینیم

 تکرار دونستم، می اینارو خودم من. کنید می صحبت برام مالک حقوق و قانون از که نیستم

 ضیرا عنوان هیچ به مانی گفتم؟نگفتم چی شما پیش اومدم که روزی من کنید؟ می چرا مکررات

 اشم سراغ اومدم من جناب میدی؟ من تحویل همینارو دوباره شما حاال بفروشه؟ رو خونه نمیشه

 .بدم دونگ 2 اون گرفتن برای رو ویال کله پول حاضرم حتی نگفتم مگه. بندازی راه کارمو که
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 یراض مالک تا خوب. نمیشن راضی که واهلل. کردم تالشمو ی همه من. خانوم گندم باشید آروم -

 .داد انجام نمیشه کاری هم، نباشه

 نشده خبری تا نگفتم مگه زدین؟ زنگ من به چی برای پس: بندم می ،چشمامو کالفه...حوصله بی

 بگیره؟ انجام تماسی خوام نمی

 .باشید کار روند جریان در خواستم -

 اون شده طور هر من حال هر به احمدی؟ آقای دادین انجام کاریم مگه: میگم پوزخند از پر لحنی با

 .شده طور هر شدین؟ متوجه خوام، می رو ویال

 !خرفت پیرمرد!کنم می قطع گوشیو خط، از پر اعصابی با ادبی بی کمال ودر

 . کنم می مانی نثار رو عالم تمام فحش دلم تو پام سوزش به توجه بی و میگیرم دستام تو سرمو

 .گیری می مردمو پاچه چرا چته؟ -

 .یلدا ندارم حوصله: میگم کنم بلند سرمو اینکه بدونه

 .نشسته کنارم فهمم می مبل خوردن تکون با

 .من عزیزه داری اعصاب کی تو -

 گوش لذت با ، فکش قرچ قرچ صدای به و کنم می بلند سرمو.!بینیم تو پیچه می خیار خنک بوی

 و ،زنه می چاقو به رو شده حلقه خیار از ای تکه. پاش روی قشقابه به خوره می سر چشمامو. میدم

 .دهنش تو میذاره من ی افتاده آب دهن به توجه بی

 کردی؟ می دعوا کی با نگفتی، -

 .بزن حرف بعد اونو بده قورت چندش،: هم تو میره ابروهام

 ببین؟ کنم باز دهنمو میخوای -

 .میدارم بر بشقابش تو خیار از تیکه و کنم می نصیبش جیغ با و کشیده کثافتی

 من؟ جونه نکن تعارف توروخدا بفرما -

 !گدا بدبخت -
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 بود؟ کی نگفتی. شدیما بدهکارم -

 ...پدرم وکیل -

 .میگم براش ابتدا از رو وجریان

 . وسط این گی می چی. مانیه ماله نصفش االن ویال اون. دیگه میگه راست خوب -

 .بیرون بریم پاشو. یلدا ندارم رو حرفا این حوصله االن -

 .بری خوای می کجا ؟"اصال دیدی پاتو زخم نمیشی؟ آدم: میگه و سرم پشت ذاره می دستشو

 .میرم بهار با نخواستم: گم می حرفش به توجه بی و میشم بلند

 .نچسب توئه با بیاد کجا. خوشه علی با "فعال!!!پَر بهار. خوشیا: میگه و کنه می ای خنده

 همه ماالرق! میزنه حرف باهاش داره و گرفته میز روی از دستشو که میبینم رو علی و میکشم گردن

 ...دایی پسر این بودن برای میشه تنگ دلم علی، از ناراحتیام ی

 .کنم می خالی میرم، خودم جهنم به: گفتن با حرصمو تمام

 ...دازمن می ام شده پاره کفش به نگاهی و برمیدارم کاپشنمو میرم، در کناره لباسی چوب سمت به

 ،و زحمت با کفش شماره به نگاه با. میزنه چشمک بهم بهار خاکستریه -صورتی کفشای

 درو و ارمذ می سرم کالهمو ، پوشیدم کفشاتو بهار: گفتنه با و پوشمش می پام مچه سوزشبسیار

 نگاهی. نممیز لبخندی یلدا تنفسه میون خفته حرصه به و کنم می دستم دستکشامو. کنم می باز

 اومدی؟ که تو: گم می میندازمو بهش

 .!لجبازت روحه تو -

 !میخوره گره علی مهربونه چشمای تو نگاهم آخر در. اخمش به خندم می

 .میشم زهر یکباره

 !کشنده و...تلخ نهایت بی

 .کنم نمی علی گفتن گندم به اعتنایی و. بندم می ضرب با درو

 !بودم او مدیونه رو امروز بودن گند رو، پایم عمیقه سوزش رو، خرابم حاله
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 یانیم پوده تارو شدنه شکسته صدای... کنیم می رفتن راه به شروع زده یخ برفای روی ، حرف بی

 آخ و...گردونه می بر بهم خونسردیمو زنن می جیغ پاهام زیره دارن اینکه حسه میکنه، آرومم یخها

 پاهایم زیره را شخصی را، چیزی برفها، خورده این جای به ، دارم دوست چقدر لحظه این که

 ..!!کنم تجسم

 ...کوبم می برف نرمی روی زخمیمو پای ، لذت با و ولع با حرص با.

 !آرامش ارضای برای کسی بهتر، حتی و چیزی کردن له ذاشت، لذت چقدر

 ؟ بگی چیزی خوای نمی -

 !نع: میگم غلیظ و تلخ،

 !گندم شدی عجیب...: کنه می نگاهم

 به زنم می زل... صدا پر خندم می... ای شده عجیب گفت می!...جمله این از دلم ته میزنم قهقهه

 !میدم شدت ام خنده به و دلم رو ذارم می دستمو ، یلدا ی شده گرده چشمای

 !خدا به شدی خل -

 .چشمام مقابل دنیا میگیره آتیش...برفا رو افتم می زانو با

 با رف،ب سفیدی... میگیرم دستم تو رو برف از ومشتی میارم در دستکشمو خنده، از ای مونده ته با

 ....داره تفاوت زمین قعر تا هفتم آسمان از هایم ناخن روی الکه سیاهیه

 ...زنم می زبون خوردمو ترک لبای

 ارفش دستم تو برفو خشم، و کینه از پر آشناهش، چشمای رنگ به خیره کنم، می بلند سرمو

 ...میدم

 یلدا؟ هست خداییم خدا؟مگه کدوم خدا؟ -

 .گندم نگو کفر: میکنه اخم و گزه می پایینشو لبه

 ..بده نشونم زنی؟ می دم ازش که خدایی اون کو گم؟ می کفر: میگم و میزنم پوزخندی

 تکه همت به باروت، از انباری مثل درست میشم، منفجر...میده تکون برایم تاسف نشانه به سری

 !ناچیز خاکستری
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 هک خدایی همین میزنی، دم ازش که خدایی همین. نخور تاسف من برای. نباش متاسف من برای -

  اورده؟ سرم بالیی چه میدونی کنه، می خدایی امثالت و تو برای فقط

 گوله. یدمم نشونش دستمو تو برفای میشمو بلند جا از. میدارم بر دستم اون با برف از دیگه مشتی

... بودم این من میبینی؟ سختیشو اینو؟ بینی می: میگم میدمو تکون چشماش جلو رو شده سفت ی

 بودی کجا... دونی نمی که معلومه اورد؟ سرم بالیی چه تو خدای دونی می. منسجمی همین به

 هان؟ ؟.نگم کفر من حاال که نکن بگی بهش نبودی موقع اون چرا کرد؟ خوردم وقتی

 ،دیوانه آدمی همچو درست ،آروم، اشک تیزی از سوزشم پر چشمایی با ، میارم باال دیگمو دسته

 ...شکننده...سردی همین به....یلدا این به شدم تبدیل االن: میگم

 .کنه پرواز هوا تو و بخوره سر دستم از برف ذرات میدم اجازه و میکنم بلند دستمو

 سرم هاش بنده و تو خدای که بالییه این: گم می و ناراحتش چشمای تو میدوزم چشمامو

 ....اوردن

 .داشتمن را افلیجم پای روی ایستادگی طاقت دیگر. ویال سمت میگردم بر و میکنم بهش پشتمو

 .میشه حلقه بازوم درو یلدا دسته که گذره نمی قدیمی چند

 ...ببخشم...خواهری ببخش: میگه و میبوستم ، میکنم نگاهش

 .میگیره ازم نگاهشو که چشماش، تو میزنم زل و ایستم می روش روبه

 .میدم قورت دهنمو آب

 من؟ با ای کرده چه....ام گشته انگیز رقت چه ببین خدا

 .یلدا کن نگام -

 مویرگهای روی ست اسبی ی یورتمه گویی اش، چونه لرزشه. میدم فشار هم رو چشمامو حرص با

 !ام مخچه

 .کن نگام دختر، توام با -

 .چشمهاش عسلیه کندوی مشابه زنبور هزاران از میخورم نیش میدوزه، بهم که نگاهشو

 .میکشم عصبی پوفی
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 گریه من آشنای یلدای. نشو عوض. باش خودت دوستیم، اگه خواهریم، اگه من، خاطر به یلدا، -

 .کنم اعتماد واقعیت بودنه به بذار. عصبانیت اوج تا حتی خنده می. نیست ناراحت نمیکنه

 .هاش مردمک به میشم خیره عاجزانه

 لوح ساده به دیگه تو...  نده عادت ظاهریت ی پوسته به منو. نباش اونا تو...یلدا باش خودت -

 .... نزن دامن بودنم

 همین بده قول. ندارم ببینم رو دیگه یلدای یه ازت بعد ساله 5 بعد، ماهه شیش اینکه تحمله من -

 .افته بی که هم اتفاقی هر میمونی جوری

 .باشی تنها ذارم نمی دیگه. پیشتم جا همه. میدم قول. خواهری دم می قول -

 می رکتح ویال سمت وبه میگیرم دستشو.زنم می بغضش کردنه مخفی برای تالشش به لبخندی

 .کنیم

**** 

 گندم؟ شدم خوب -

 .گلو تو بپر هلو. شدی عالی.  آره -

 .نیومده فرهاد به خوری هلو.  خود بی: میگه و کنه اخمی

 هک لباسم سرما؟تازه برفو این میون اینجا اونم بود؟ مهمونی موقعه آخه االن: گم می خندمو می

 .نداریم

 .بدم علیو ازدواجه درخواست اینجا میخوام میگفت. بود بهار درخواسته. واهلل بگم چی -

 .داده ازدواج پیشنهاد بهار به نگفت بهم علی "اصال: کنم می اخم

 . بعد برای بذار بازیو شوهر خواهر: میگه و کنه می مرتب هاشو چتری

 نگفتی؟ هیچی من به دونستیمو می تو -

 .کن درست موهاتو بیا.بابا اوردم می لباس که دونستم می اگه -
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 و شدیم خونه وارد وقتی.!میشم خیره آرایشم در غرقه چشمای به و آینه جلوی میرم کالفگی با

 رفتن ردام گفت، یلدا اما کسی برایِ باشه افتاده اتفاقی اینکه فکره.داشت برم ندیدم،ترس کسیو

 شنیج امشب که فهمیدم بعد و کاری چه بودم گفته تعجب با که برسه، کارا به رفته بهارم بیرونو

 ی کلبه نای که بودم، کرده فکر این به ای ثانیه فقط ای، ثانیه. میشه برپا کوچیک ی کلبه این تو

 پوزخندی خودم خودبه جوابش در که داشت؟ را آدم نفر 22 گنجایش کوچک، فضای این با چوبی،

 ..پاشید می بذر را غم از ای مزرعه ، وجب در وجب فضایی با من، دله اینکه نه مگر... بودم زده

 با یمشک جذبه شلوار ندازم، می تیپم به نگاهی. میکنم صاف موهامو و کنم می شن رو رو مو اتوی

 تهبرداش هم رو شلوار این آخر لحظه که بودم اورده شانس! نبود بد. بافت دار یقه تاپه و....  بوتای

 .بودم

 شدی؟ آماده -

 .آره میگم و کنم می جمع رو اتو سیم

 .گرفته کیک رفته. اومده بهارم پایین بریم -

 چی؟ واسه کیک -

 !تولدشه -

 .خانوم گرفته تحویل خودشو چه: میگم خندمو می

 .خریدیم می براش کادو دونستیم می کاش: میگه خنده با هم یلدا

 .بگه اولش از خواست می چه ما به: میکنم خالی خودم ی رو عطرمو و دم می باال ای شونه

 .هستی کی دیگه تو: میگه و ندازه می باال ابروشو

 .پایین بریم. بابا کردم شوخی: گم می میشمو خارج اتاق از

 .اومدیم ما بهار: میزنه داد که

 . شوند می وارد شاهزادگان: گم می خنده با

 ...میشه قاطی کلبه افرداتو سوت و جیغ با مبارک تولدت آهنگ میرسه، آخر پاگرده به که پامون
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 تولدت: میکنه نگام خواهرانه. ندازم می یلدا به نگاهی و گردم می بر زده شگفت هنگ، من و

 .خانوم شازده مبارک

 درد،بی از پر لبخندی با ، اطرافم دورو ی ناشناخته پسرهای دختر خونی هم و دست صدای میون

 جیب در دست رویم روبه که. هومن ی خسته چشمای تو خیره...فرهاد و یلدا بهار...علی به توجه

 ....میارم یاد به ایستاده، ایش قهوه دوخت خوش شلوار

 ....کسی حضوره خالء از...حاال ام شده خزون...گذشت بهار پنج

 این مدون نمی اینکه با. دم می جواب رو شه می گفته بهم که هایی مبارک تولدت پاسخ یک به یک

 ...اند پیوسته ما به زنده ی سیاره کدومین از حقیقی هایی لبخند با آدم، همه

 درست اما...دم می رو روزی فردا ی وعده بغضم به و خورم می تکون لی لی ، یلدا و بهار آغوش تو

 رخواه پسوند با مبارکی تولدت گوشم زیر و پیچه می ام شونه دوره علی دسته که موقعه همون

 ...ام بتنی های حصار تمام میشکنه میده هدیه بهم رو ابدی ماندنیه و شدن خواهر...بودن

 نکرده که کارها چه من دله برای همیشه و بارها که برادری این به بودم محتاج چقدر که آخ... آخ و

 ...بود

 سر ببخش مرا از ای سمفونی و ذارم می اش سینه رو سرمو گلویم در خفته های هق هق همون با

 مانه... زندگان دنیای در کند می پرتم و بخشد می بغضم به ریتمی استادنه...او هم، باز...میدهم

 ...اند گرفته بزم را لعنتی منه شدن زمینی کنان رقص کوبان پا غریبه آدمهای که جایی

 ته های مبارک تولدت یلدا، و فرهاد بلند های خنده توجه با علی، رخه به رخ خواهم می چه هر

 ی،کس انگار....نمیشود را، بعدش من بوده نخواهد را، نبودش کنم فراموش و برقصم بهار حلقیه

 .کنه می گوشزد را حماقتم و ایستاده سرم باالی چیزی

 نفرین حوایی من! بودم گستاخی حوای چه!کنم می زمزمه لب زیر رو مبارک تولدت،تولدت آهنگ

 وستمپ که، لعنتهای تمامه با...گستاخی سر از چرخم می!سرودم می را شدنم زمینی که بودم، شده

 میون خورم می سر علی آغوش از که افتم می دوران به اونقدر...چرخم می بود زده تازیانه رو

 .هومن دستای

 یخوش این شد ننگ...شد ننگ!شوم می داغ مهری، کمرم،گویی دور میشه قفل که راستش دسته

 !حرامی من بر
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 !مبارک تولدت -

 به خوشا: جمله یک تنها. ندازم می دست در دست های زوج به خیره نگاهی. کنم می شل پا

 !حالشان

 .مبارک تولدت توام، با -

 !غش و غل بی های زمینی از گیرم می چشم

 !داری خنده حرفه چه...مبارک تولدت

 ...متاسفم ظهر بابت -

 ...بود درست حرفت! نباش -

 جاری لبام روی دل ته از آخیش میکنه پرواز حالتش خوش موهای سوی به کمرم از که دستش

 .میشه

 ....گفتم چی نفهمیدم. بودم عصبی...نبود -

 ...کنم می نوش بزرگ قلپی گیرمو می ازش دستشو تو گالس

 !شدنم دهنی سالمتیه به

 .کشی می سر اینطوری نمیاد خوشم...نخور -

 .خندم می هومن پیچه از پر اخمهای به مستی، از نه! میزنم ای قهقهه

 .کرده باده غیرتت رگ که نگو عمو پسر. اوه -

 .خوری می داری بدکاره زنای مثل نمیاد، خوشم.: میشه تر عمیق اخمش

 .کنم می بخوام هرکاری. تولدمـــــــــــــه بابا بیخیال -

 !انگار بودم شده خنده خوش! خندم می هم باز اش لبی زیره گفتنه درک به ، به

 یم ماند دلم بر آرزویش که روزی شبیه عاشقانه، ، که میرم علی و بهار سمت به و میشم جدا ازش

 !رقصن

 نیست؟ تر قشنگ تولد؟مردن شد هم این خدایا
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 .کنم می جبران عروسیت خودم. کردی گیرم غافل خیلی. عزیزم مرسی. جونم بهار -

 نبیرو هوا حالو اون از که خوشحالم... عزیزم خوشحالی که خوشحالم: میگه و بوستم می خنده با

 ... بگیریم جشن سالگیتو صد تولده. اومدی

 ...میدم فشار دستشو

 ...خندم می زور به دارم نداره، خبر هیشکی

 ....بندم می هی چشمامو من، چرا دونن نمی

 از...درد همه این از میره سیاهی دلم..کنم می تشکر اونم از و ندازم می علی مهربونی به نگاهی

 ...تکراری های نبودن همه این

 ... بشینم منتظر تا. بندم، می من چشمامو

 ....ببینم تورو بازم سیاهی این تو شاید

 ...میدارم بر طعمش و اسم به توجه بی یکیشونو رنگارنگ های شیشه از و کانتر سمت میرم

 از ه،میش قاطی زبونم پرزای با شراب تلخه طعم. خورم می ازش قلپی جا همون کنم می پر گالسمو

 .همیسوز ام معده قرمز شرابه این تلخیه از! کنه ویرون تا اومده انگار ، میکنه عبور گلویم راه آب

 ... میشه دزدیده دستم از لیوان که کنم دوباره نوشی میام

 کنی؟ خفه خودتو خوای می خبره؟ چه -

 بود؟ مستی سر از توهم! میشه حبس نفسم

 ...خود از تر خودی... بود خودی...بود آشنا زیادی صدا، این...گردم بر کنم نمی جرات

 ...نیست خوب معدت برای مشروب نگفت دکتر مگه -

 ... ودب همراهم که بود او زمان آن....نیست خوب برایم مشروب گفت دکتری که...بود پیش ساله پنج

 ...را یادآوری این...را گویش این نداشتم باور...گونم رو خوره می سر...اشکم جوشه می

 عسلی این...شیرینیشو کنم می مزه مزه... دلم تو میاد کش نگاهش عسلیه.... سمتش گردم می بر

 ...ناخالصی ای ذره بی..!بود ناب
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 یهدلنگران این...رو بودن این کنم باور خواهم می... عمیق...کنم می نگاه سرتاپاشو ها ندیده مثل

 .... را توبیخانه

 ...بود مانی نه، او....بود خودش....تنشو الورِ شنل کشم می بو زدگان، قحطی همچو

 ...نداشتم عادت بود وقت خیلی...یکباره هم آن..بودن همه این به من....کنم می بغض

 خوبه؟ پات خوبی؟ -

 ....ام زنده ، مرده تنی با هستی که تو....آید چکارم به پایم؟پا

 ....میشم خوشبختی حسه همه این در غرق... میشه باز شناخته نا اقیانوسی همچو...دهانم

 .بودم خوب... بودنش از...وجودش از.... بودم عالی....دل ته از خندم می

 ....خوبم -

 کندویی یافتن پی در....میکنه ویز ویز سرم در زنبوری میره، باال سمت به لبخند شکل به که لباش

 !عسل از مملوء

... کنم می عبور...ها پله...آشپزخونه...رقصندگان میون از...رو سالن دوره دورتا چشمام با گردم می

 !نبود

 میشد؟ حالل من بر خوشی این خدا؟ شد می

 ...نیومده -

 ...را عشق بازی....دلم با کرد می...میام در پا از... خندونش چشمای به میشم خیره سوال از پر

 ...رفت -

 عسل...میشه رنگ بی برام چیز همه... مکان زمان بود؟ رفته عسل...چشمام میزنه بیون حدقه از

 !بود رفته که خوب چه...نیست مهم کجایش به... بود رفته

 ...نکنم شرکت جشنت تو نیومد دلم -

 شاه ی،حت مانی این....پدرم شاگرده نه و عسل، نامزد نه...بود شفیق استاد نه مانی، این... مانی این

 ...نبود هم دیروز روزهای ی زاده
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 ...همیشه از جدا بود مردی...آدم این

 ...میره ضعف خرماییش ریشهای ته لمس برای دلم...کنم می حفظ زور به دستامو کنترل

 ...افتادم نمی پا از و داشتم که بود تحملی چه...بود طاقتی چه این

 ...کرد می براندازم آشنا رنگی ته از مخلوطی متفاوت نگاهی با و ایستاده ام، قدمی دو در او که

 ...مبارک تولدت -

 ممچش تو سوزن مثل سقف، روی رنگ زرد المپه نور. میکنم باز چشمامو وحشتناک دردی سرد با

 .میره فرو

 آروم و چرخم می پهلو وبه گم می لب زیر ای لعنتی.چشمامه شدن بسته ناخودآگاهم، واکنشه

 .انگار بود بهتر اینطوری.میکنم باز چشمامو

 چشمام جلو مانی صورت...ندازم می تخت به نگاهی.جام سر شینم می و ذارم می سرم رو دستمو

 و.یرهم باال بدنم حرارت...لبام رو میشینه عمیق لبخندی...لبم رو کشم می دستمو. گیره می جون

 از. ..میشم خیره بدنم ی شده دون دون پوسته به و میارم باال دستمو!...میشه فراموش دردم سر

 تمودس..میشم خوشحالی غرقه کرده سپری من با رو دیشب کله اش مردونه دستای اینکه تجسم

 قعمی لبخندم.... کنم حس پوستم روی هنوزهم داغشو نفسهای تونم می...گردنم روی کشم می

 می زهتا! میکنم حس سرم تو رو عمیق دردی که میشم بلند جا از خوشحالی با یکدفعه! میشه تر

 اهمگ گیج روی اشارمو انگشته. خوردم که مشروبیه همه اون از ناشی وحشتناک درد سر این فهمم

 .!کنن می سوراخ جمجمو انگار زنه می که نبضی هر. میدم فشار و ذارم می

 می پرواز در سمت به مانی دیدن ذوق از ام، گیجه سر به توجه بی میشم بلند جام از سختی با

 . کنم

 علی و!نخورد خودشم تولده کیک از:  میگه که شنوم می رو یلدا بلند صدای میکنم باز که اتاقو در

 .خوره می شد بیدار: میگه جوابش در که

 ،میزنه صدا هومنو که فرهاد.میرم پایین ها پله از آروم آروم و گیرم می چوبی های نرده به دستمو

 !بود کجا هومن دیشب میده، جوالن سرم در سوال یک مدوام! میرسه صفر زیر به فشارم
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 هومنه میبینم که چیزی اولین. میشم سالن وارد لرزون پاهایی با اضطراب از پر ناشناخته، حسی با

 .جادویی ی جعبه اون جز ست هرجایی حواسش اما تلویزیونه به خیره که

 ؟..جون گندم شدی بیدار...ا -

 .میکنم تایید بهارو حرف سر با و گیرم می هومن از کشدارمو نگاه

 .اینجاست که روحشه خوابه، خودش نه: میگه و میشه نزدیکم یلدا

 مشه مسافرت این تو که تو: میگه میادو سمتم به علی که میگیره خودش به خنده شکله لبام

 ما؟ برای اوردی خوابتو. خوابی

 خواهری؟ خورده موش زبونتو میگه یلدا که میدم، تکون سرمو بازهم

 وردهخ کی پرسید می بود بهتر: میگه گوشم زیر که میشنوم هومنو صدای که بدم جوابشو میام

 خانووم؟ گندم نه!زبونتو

 ..شه می خالی پاهام زیر

 .پره می گلوی به که ناشیانه انقدر...میدم قورت دهنمو آب

 .کنه می وارد بهم آرومی ضرباته و کمرم پشته میذاره دستشو

 چته؟... آروم هیـــــــش -

 در لرزه به رو وجودم متقاطعم، نفسهای. شه می مورم مور لختم گردنه با نفسش تماس از

 همزمان، و میارم باال بسه ، عالمت به رو دستم...میاره

 و نهک می خورد دندونش زیر رو قند هایش بچگی مثل. میاد بیرون آشپزخونه از دست به چایی علی

 ؟ بهت گذشت خوش دیشب: پرسه می

 علی آره: گم می و میزنم لبخندی شب، خندگیه خوش به پرم می صبح، دیروز تخم و اخم از

 انشاهلل: میگم و ندازم می ظرفهاست شستن حال در که بهار به نگاهی. بود خوب خیلی..جان

 .کنم جبران عروسیتون

 .کنه می حلقه بهار ی شونه دور دستشو و گه می انشاللهی پرویی با و خنده می

 ...راستش. بودم کرده تلخی صبحش که ببخش:  گیرم می بهار ملیح لبخند از چشم
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 نوم چشمه شما که هرچند گذشت، خوش بهت اینکه مهم دیگه، بیخیال: میگه و بره می حرفمو -

 .!کردی شیطونی تونستی تا و دیدی دور

 سنف همون با. میاد یادم هومن حضوره.میاره فشار ام شونه به شه،دستش می خفه گلو در بازدمم

 می هک افتم می پدرم یاده! کنم می نگاه اش رفته باال ابروهای به سمتش، گردم می شده،بر حبس

 !کنه می فرار خودش دزده آقا برداری که رو چوب: گفت

 !علی حرفه یا بود هومن نگاه دونم نمی چوبه اما بودم من دزده وسط این حاال

:  مگ می علی به خطاب و میشکنم رو دستم انگشتهای دونه به دونه و زنم می تصنعی لبخندی

 ... خوب...گی می دیشبو...آهان

 ...مانـ ،یعنی چیزه

 ...شم می الل بازویم روی هومن دسته فشار از فعه یک

 ..نذاشتم تنهاش که دیدی جان علی بود بهش حواسم خودم- هومن

 :گه می و کنه می وارد بهم ای دیگه فشار که...ندازم می علی سوال از پر چشمای به نگاهی

 گندمی؟ نه مگه -

 به زمین از نگاهمو میزنه، بهم نداشتمو تمرکزه کمرم، دوره شه می قفل که اش دیگه دسته

 می چرخشه در من لرزش از پر لبان و کمرم به هومن چسبیده دست میون که علی چشمای

 ...دوزم

 !نذاشت تنهام هم لحظه یک دیشب هومن خوب آره -

 ..روزهایم این شدنه باز حقه همه این از...گیرم می تهوع

 خیالم هستی تو تا خوب آره....:کنه می مزه مزه رو چایش و میده تکون سرشو ناباور بازهم ، علی

 !راحته

 .کنم آزاد دستش از خودمو خوام می و کنم می وارد هومن دسته به فشاری

 ...بزنیم حرف باید کجا -

 ...هزار برای ره می قلبم تپش
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 ...اما...اما باشی که خواهم نمی هم من... نیستی که تو خدایا

 سرپایی؟ چطور خوردی دیشب که مشروبی همه اون با دختر، ایستادی هنوز که تو -

 راغهس بود رفته که بود، راحت خیالش! هه....افته می یلدا قرمزه لبای به علی خالیه جای از چشمام

 ....زنم می پا و دست "اما" اون در هنوز...گم نمی هیچی....بهار

 ذاریدب صحبتاتونو ، نمونه دستمون رو بخوره، شو صبحانه خانوم این بذار "فعال جان هومن -یلدا

 ....بعد برای

 ....عزیزم بریزم چایی برات برم

 ...کشین می زحمت...خانوم یلدا مرسی -

 اشک از پر چشمام درد، شدت از... داره می نگهم تر محکم که کنم فرار هومن دسته از میام

 ...میشه

 بسه ؟ گندم فهمیدی...زنی نمی حرفی کس هیچ با دیشب مورد در:گه می گوشم زیر حرص با

 ... مدت این تو شدم خاص عامو مسخره هرچی

 ...دم می تکون سرمو

 گفتی؟ چی نشنیدم: کنه می بیشتر دستشو فشار که

 ...هومن دستم: گم می بغض از پر صدایی با و ندازم می سرخش چشمای به نگاهی

 ...میده الکل گند بو دهنت: میده ابروهاش به چینی

 می رمس تو صدایی که... منو ببر بیا...مانی بیا:  بزنم داد خواد می دلم...روگونم خوره می سُر اشکم

 ....دیشب مثل: الالیی یک آرومیه به...پیچه

 باشه زنی نمی حرفی کسی به پس: میگه و کنه می پاک خشونت با اشکمو شصتش انگشت با

 عزیـــــــــزم؟

 باشه: مگ می خودش از تر غلیظ کنمو می نگاه بهش نفرت با و زنم می گفتنش عزیزم به پوزخندی

 .عزیــــزم
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 کنم می کوتاه وقتش به زبونتم: میگه و کنه می مرتب موهامو خشونت همون با

 !عزیــــــــــــــــزم

 ...کنممی باز درو و میرم دستشویی سمت به...گیرم می فاصله ازش و کنم می جدا حرص با دستمو

 ...ندازه می لرزه به تنمو اش طعنه از پر و بلند صدای

 ...خانومم داریم کار خیلی که بانو، کنید میل صبحانتونو بفرمایید -

 پر چشمای به خیره...روشویی ی آینه در صورتم به خیره.... شکنه می بغضم...کوبم می بهم رو در

 شوهر به خیانت، نام به حسی زدن پا و دست مانی،در نبود از کامل خبری بی در...اشکم از

 ...ریزم می صورتم رو حرص با آبو مشت و کنم می باز آبو شیره ایم، شناسنامه

 ینکها بدون و کشم می ازسرم حوصله بی شالمو کنم، می پرت دستیمو ساک و شم می اتاقم وارد

 . تخت رو ندازم می خودمو کنم عوض لباسامو

 گاهین میزنه، بهم اعصابمو گاز ترقه ترق صدای! سقف به میشم خیره و سرم زیره ذارم می دستمو

 .شم می مطمئن بودنش قفل از تا ندازم می اتاقم بسته دره به

 ...گیرم می رو مانی ی شماره دیروز از بار هزارمین برای و درمیارم، جیبم تو از گوشیمو

 .ینزم ندازمش می و کنم می خالی گوشیم سره حرصمو تمامه شه می بلند که گوینده زن صدای

 این مفهم نمی کنم می فکر هرچی...میشم لبم پوسته جویدنه مشغول و گیرم می دندون به لبمو

 باهام میاد تولدم به. داره ای معنی چه کردنا خاموش گوشی این انداخته راه مانی که ای بازی

 !نیست ازش خبری باشه باید که حاال ولی گه می عسل نبوده از کنه می بازی عشق

 آدرس خواستم علی از حتی. تهران برگردیم کردم مجبور رو همه که ام کالفه نبودش از انقدر

 خودت زندگیه به سرت بود گفته و کرده اخمی جواب در اما بده، بده بهم زندگیشو محله جدیده

 !باشه

 ...هزندگیم تمومه این بگم و صورتش تو بکوبم رو ام زنانه مشت داشتم دوست چقدر لحظه اون و

 می شپیدا باید بود افتاده بینمون اتفاق اون که حاال نبود، عسلی که حاال...میکردم پیداش باید

 ...کردم
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 اوردی؟ در چیه بازیا بچه این کردی؟ قفل چی برای درو -

 ...میشه پایین باال شدت به که ندازم می در دستگیره به نگاهی

 ...خورم می تکونی که کوبه می در به قدرت با انقدر دستشو

 .لعنتیو این ببینم کن باز کردی؟ قایم خودتو دوروز این کم توام؟ با -

 . بندم می چشمامو کنمو می در به پشتمو

 ...گندم ذارم نمی ات زنده کنم باز درو -

. بهخوا می پوستم روی خنکی نسیمه که گذره نمی چیزی.بندم می چشمامو و زنم می پوزخندی

 جام از و کشم می جیغی. ایستاده مقابلم سینه به دست که بینم می هومنو و کنم می باز چشمامو

 ! افته می تراس بازه دره به نگاهم و ذارم می قلبم روی دستمو.پرم می

 ...چسبونم می بهش رو عوضی برچسب لب زیر و کنم می نگاهش نفرت با

 می لباسمو ی یقیه و پره می جا از که طوری کافیه شدنش منفجر برای کبریت یه همین انگار اما

 .کنه می بلندم و گیره

 نیک چیکارمی...عوضی پایین بذارم: کنم می زدن جیغ به شروع زده بیرون حدقه از چشمایی با

 .کثافت

 اخمای اب دردم تمام با.میشه خفه اتاقم رنگه صورتی دیواره به کمرم شدنه کوبیده با فریادم تمام

 ...قرمزش چشمای به شم می خیره درهمم

 کار؟ خیانت توئه یا چی؟ همه بی توئه یا عوضیم من عوضیم؟ من -

 قینی انگار... خوابیده بلندش فریاده تو دنیای دردای تمام انگار میشه، بسته آگاه خود نا چشمام

 ....کار خیانت هستم زنی که ام کرده پیدا

 ...مببین بازوهام جب و به وجب روی انگشتاشو کبودیه جای بسته چشم تونم می...میده تکونم

 ...اوردی روزم به چی ببین کن باز...چشماتو کن باز -

 ...میگیره شدت کمرم درده از پلکام لرزشه
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 ....المصب گم می کن باز د -

 می انیم با شباهتش یاد افته می بینیش پرهای به که چشمم....کنم می باز هم از خیسمو پلکای

 ینیشب روی و میارم باال پیچه می ام فرسوده استخوان بند بند تو که دردی تمام با دستمو...افتم

 ینا همسرش خیانته درده از ایستاده مقابلم که مردی این میره یادم و میزنم لبخندی...کشم می

 ....گشته کبود چنین

 طیغل هیچ شناسنامم تو اسمه حرمت به تموم سال پنج که منی به المصب؟ خندی می من به -

 نکردم؟ بکنمو تونستم می غلطی هر موقعیت اون با آزاد کشوره یه تو که نکردم؟منی

 گندم؟ خندی می زدی بهم که زخمی به

 دیده مثلشو آینه تو بارها که چشمهایی...دوزم می غمش از پر و خیس چشمای به نگاهمو

 ....بود شفافیتش من با تفاوتش تنها که چشمایی...بودم

 ازب دهن میام تا و گیرم می چشمشو زیر رطوبت انگشت سر با...ها دیوانه چون مسخ آدمهای مثل

 ...کنه می حرفام سد دستشو ، کنم

 .... کشم نمی دیگه که نگو میشم خورد این از بیشتر که نگو....نگو هیچی -

 

 چیه؟ زندگی تواین من گناه نگفتی خودت پیشه لحظه میاد؟یه هومن روزه به چی نگفتی خودت با-

 بزرگتراشده؟ تصمیمه گرفتاره من مثل بدبختم عموی پس این نگفتی

 ..ندازم می پایین سرمو غلیظ اینچنین هم آن عمو پسر کلمه شنیدم از زده خجالت

 ...گلوم تو شینه می بغض

 سالمتیه به کشیدی سر اومده؟ روزت به چی بره یادت که بشه؟ چی که خوردی مشروب همه اون -

 گندم؟ آره من؟ شکستنه

 ... صورتم رو خوره می سر اشکم قطره اولین

 ...میشه ثابت ش افتاده های شونه روی نگاهم...زنه می چرخی اتاق تو کشه می ازم دستشو
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 چه فهمیدم وقتی...خورد می بهم حالم غرورت همه اون از.... اومد نمی خوشم ازت وقت هیچ -

 داج که کردم کاری هر... نیفته اتفاق این که دوختم بهم زمانو زمینو کشیدن برامون ای نقشه

 !بودم کاره هیچ ی کاره همه بازی این تو ، تو از بدتر هم من...نشد بازم... بشیم

 هک ای حلقه... کنه می بازی دستش تو ی حلقه با و ندازه می پایین سرشو ، تختم رو میشینه

 ...کرد می سنگینی من انگشته روی نبودش

 ره از تر سادهه اما بود کامل رفاه تو که دختری...ناب و بکر آدم یه بود جدید شخصیته یه برام -

 همین...داشت مغایرت غرب جماعه از من تفکر با این و...کرد می رفتار بکنی فکرشو که آدمه

 احساسم رنگ فهمیدم که نکشید طول خیلی....کنه مجذوبم بخوام و بشم جذبش شد باعث

 اون هرچند...میزنم بالی پرو چه دیدنش برای میدیدم نداشتم تعارف که خودم با. شده عوض

 دردی ی همه با ،.. خواستمش می من خوب اما...کردم می فکرشو که بود که چیزی از تر سرسخت

 ...بود زده ریشه ش خونِ تو که

 ترادک نیست مهم برام که خوامش می انقدر بگم...کردم پیدا عروستو که بگم مامان به زدم زنگ

 ...کردن امید قطعه ازش

 سمت برم می دستمو... زنم می زانو پاهاش جلو...سمتش میرم میامو بیرون دیوار آغوش از

 ....هومن...: کنم می باز هم از زحمت با لبامو... دستش

 !میره یادم حرفم کشه،بقیه می بیرون دستم از که دستشو

 ...دستمو حتی و.... دلمو... زدن می پس همه روزا این

 گذاشتو تنهام برسه آرزوهاش به اینکه بدون! مُرد بایست، می که چیزی از زودتر خیلی!مُرد -

 ...رفت

 یادته؟...خونم دمه اومدی که روزی همون... چشیدم روز اون شکستو طعم اولین

 .من برای....بود چیز همه پایانه و شروع ، روز اون...بود یادم خوب...دم می تکون سرمو

 حاضر...کردم کاری هر داشتنش واسه...بودم نیورده دستش به آسون... شدم دیوونه که خدا به -

 نمبود مغرور که منی... خندیدم می عاشقی عشقو به که منی....بدم زندگیمو بودنش برای بودم

 ...کردم کاری همه لبخندش یه واسه بود، شهره
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 یسوی کور از دریغ... بودیم خالصی برای راهی دنباله چشمام اشکه با من ، صداش لرزشه با اون

 ....روشنایی

 !شده همه شبیه سرنوشتا چقدر

 ...جدید ای زندگینامه ساخت برای نداره، حوصله خدا، انگار

 !!! خدایا

 گریه، و ناله همه ای از تکراری، حسه همه این از

 شی؟ نمی خسته من شبیه همه این از

 اومدم.بیام کنار نبودنش درده با تونستم سال چند این تو بود هرطوری... خودم با اومدم کنار -

 رخوردب اولین تو...کنم مشخص دیر، هرچند خودمونو تکلیفه تا اومدم بابا، درخواسته به نه... ایران

 چقدر من و....خودخواه و غد شدت همون به بازم...بودی افتاده فیل دماغ از گندم همون ، هم باز

 امانج برعکسشو من گفتی می هرچی باهات، بازی کردم شروع...تو کناره زندگی از بودم عصبی

 دیدم...مینازی بهش که ظاهریته ی پوسته اونه...نیستی مغرور هم انقدرا نه دیدم اینکه تا...میدادم

 ،عمو دختر یه برام شدی... کنه تغییر حسم شد باعث همین...حرفایی این از تر آروم خودت خوده

 ...جدید الفتی و احساس از خبری نه و بود تنفر همه اون از خبری نه

 نارک توام ذاشتم می و.. اومدم می کنار کم کم داشتم اخالقات با...برام بودی شده همخونه یه مثله

 نارک لجبازیو همه این بخوای تو اگه خواستم می بدی، فرصت یه خودمون به خواستم می...بیای

 ....عالقه عشقو بدونه هرچند...کنیم شروع سال چند از بعد زندگیمونو و بذاریم

 هیچ حضوره مدت این تو چون ذارم، می درمیون باهات افکارمو گفتم اسکی بریم شد قرار وقتی

 نبود ارقر بعدش،!نه یا کنی می قبول یا بالخره گم، می گفتم...بودم نکرده حس زندگیت تو مردیو

 ...بشه عوض بینمون چیزی

 گریه به کنم می شروع زمینو رو میکنم پرت خودمو. کنم کنترل خودمو تونستم نمی دیگه

 ...سوخت می عسل حتی و مانی ، عشقش ، هومن برای دلم...کردن

 میشدن؟ من زندگیه وارد کی خواسته در به آدم همه این
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 از نه شدم، ناراحت... بودم خبر بی وجودش از من که آدمیه همون مانی، این فهمیدم بالخره که -

 اشتد تازه...باشه اورده متونسته روزتون به چی وجودم مدت همه این اینکه از داشتم، رقیب اینکه

 ماا چیه، به چی دونستم نمی اینکه با...اومد می یادم علی حتی و تو...مانی های گی خیره تمامه

 رابخ زندگیتو من خوده اینبار من، که بود این بودم مطمئن که چیزی...دونستم می مقصر خودمو

 ...داری بودنی دلیل هم تو شاید کردم نمی فکر که بودم غرق آنا نبود تو انقدر...بودم کرده

 کاری هر خوردم قسم دیدم عسل به که حسشو از خالی چشمای...دیدم که مانیو هراس از پر نگاه

 بهم بودی من زنه که مدتی این تمام تو که همین...بشه جاری زودتر چه هر طالق این تا کنم

 جبران....کنم جبران شده که هرطور خواستم می...داشت ارزش دنیایی برام بودی وفادار

 ...گردوندم می بر بهت رو بود حقت که ای زندگی باید من....وفاداریتو

 غشفرو بی چشمای به نگاهی...کنم می خفه گلوم تو هقمو هق...کنم می پاک صورتم رو از اشکمو

 ...ندازم می

 ....بدونی که نخواستی...اوردی سرم به چی دونی نمی تو اما -

 ....میاره باال صورتمو و ایسته می رخم یه رخ...میکنه بلندم و گیره می دستمو

 رو بطری ری می تو اونوقت... مست زن از نمیاد خوشم گم می بهت...نخور مشروب گم می بهت -

 شده سبز صورتش تازه که ساله بیست پسره یه بغل به بغل ری می کشی؟ می سر برام

 نمی که کیی به چسبونی می خودتو میری نیستم مهم برات کنی ثابت من به اینکه میرقصی؟برای

 بکشه؟ باال شلوارشو تونه

 بیست جوونه که مانی پسر؟ کدوم میزد؟ حرف چی از....بهش میشم خیره شده گرد چشمای با

 .نبود ساله

 ...هومن گی می چی دونم نمی: گم می آروم

 ...همیشگیش های فریاد از تر بلند میشه بلند صداش

 ...نفهمی حرفام از هیچی بایدم مشروب، همه اون با...داری حق فهمی؟ نمی -

 ...دوروم میریزه و میشه باز موهام که محکم اونقدر...میده تکونم محکم
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 می...بچه پسر یه بغل کردم؟تو پیدات کجا دونی می..ادعا دای خ....خانـــــــــــــــــوم -

 تیخواس می کی به لباتو بود؟ کی شونه رو سرت ؟...لعنتی دونی می کردم؟ پیدات چطوری دونی

 کثافت؟ ببخشی

 پسر؟ کدوم زد؟ می حرف چی از....هم رو افته می پلکام...فریادش از شوکه...حرفش از شوکه

 اینطور که چیزی تصوره از... گذروندم مانی با رو شب اون من...بودم مانی با من...بچه کدوم

 ...میشه سست پاهام باشه افتاده برایم که اتفاقی فکر از...لرزم می خودم به ریخته بهمش

 ...مانی... پس... پــ: گم می و میدم قورت دهنمو آب

 ...راهشه جلوی که هرچیزی زنه می آتیش...تنه یک...یکباره...میشه منفجر

.... شوهرتم فهمی؟ می...عوضی منم شوهرتـــــــــــــ.... بکش خجالت...مرگ مانیو -

 ...لعنتی

 مایچش تو من بغله تو ، بود حالیت اگه که...فهمیدی می اگه که...فهمی نمی چیه؟ تعهد فهمی می

 کثیفه هیکل تو اومدن قر همه اون از ،بعد اعصابم با بازی همه اون از بعد... من نشسته خون به

 نمی لمس غریبه یه یاده به ، مانی یاد به منو تنه...منو صورته که...دیدی نمی مانی منو خر نره اون

 ...کردی

 ...پاکی کردم فکر...آدمی کردم فکر...وفاداریتو کنم جبران خواستم...بودم خر من

 ...تری کثیف حیوونم از که فهمیدم دیر....فهمیدم دیر

 بش من....حرفاش تمام شنیدن از شم می کر... زمین رو افتم می سینشو رو خوره می سر دستام

 گهدی بار یه کنم می سعی!نـــــــــــه....با... با پس...نبودم هم مانی با...نبودم پسر اون با رو

 یم چشمامو...داد می سر مرثیه برایم االن انگار نه انگار...نمیاد یادم چیزی اما..کنم مرور حرفاشو

 چی مانی.... میشم گم بیشتر آشنا، قرمزی خط یاد به ذهنم های پستو تو گردم می هرچی.... بندم

 ...یعنی...یعنی... گذورندم؟ هومن با اونشبو من یعنی ؟...یعنی نبوده شب اون بود؟ شده

 با واشکام...نبودم هومن با اونشبو من! نداره امکان این... نه... دستم پوسته رو کشم می ناخنامو

 شده مشت دستای به... کنم می نگاه کبودش صورته به و کنم می بلند سرمو کنم می پاک حرص

 ...گلوم تو شینه می دوباره بغض... اش نشسته خون به چشمای به...اش
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 هیچ...خواستم نمی رو بودن این من.. امیدم ی برکه ، شه می خشک اتفاق، این شوریه از

 ...نخواستم...وقت

 ...لبم ترکای رو زنم می زبون

 ....تو منو بینه شب اون... اونشب بگی خوای می... بگی خوای می یعنی -

 ....ترکه می عاجزی همه این از دلم... صورتم رو خوره می سر اشکام

 هومن، توسط اشکام دیدن از خجالت بی...ها همسایه توسط گریم صدایه شنیدن از ترس بی

 ...کنم می مچاله دستم تو لباسشو

 بگو... بود مانی که بگو: گم می سکه سک با و میزنم هق...نبودی تو که بگو خدا رو تو... هومن بگو-

 ....بود اون که

 ...لعنتی بگو

 مهمون من تخت اون رو...شب اون بگه که زنم می ضجه چقدر کنم می التماسش چقدر دونم نمی

 خیس اشکام از لباسش تمام که کنم می گریه چقدر دونم نمی... اون نه بودم مانی آغوش

 طرفه یه سوختن و.... پیچه می اتاق تو ای ضربه بلند صدای که میام خودم به وقتی....میش

 ...صورتم

 با... نفرت با که صدایی...شده پر سرم تو صدایی و زمین رو داده هلم کسی که میام خودم به وقتی

 مردن که...خورد می بهم من از حالش که... است متاسف برایم گوید می آشکار غمی و عصبانیت

 ...است بهتر برایم

 که میریم، عقب عقب انقدر. آسمون تو ی نیمه و نصفه ماه به شم می خیره و کنار زنم می رو پرده

 تکیه مینوز رو میشینم پام سوزش به نسبت خیال، بی... تخت چوبیه ی تیره به گیره می پام ساقه

 دنبالش و بودم کرده گریه چقدر دونم نمی...سوزه می گریه شدت از چشمام... تخت به دم می

 ، ندارم رو چیز هیچ لیاقت که بود زده فریاد هومن چقدر و بگه برام شب اون از که بودم افتاده

 مانهز از که آهنگی صدای هم برگشتش داد نوید در محکم کوبش رفتنشو ،....بود رفته و زده پسم

 این درمانه موزیک....داشت سر در هم هنوز رو نوجونی زمان عادت... پیچیده خونه تو ورودش

 با رو شبی که بودم من... کردم می آروم خودمو باید که بودم من این.... هومن بود نخواهد حس

 !بس و بود فامیلی نسبته داشتم بهش که حسی وتنها بودم خوابیده مردی
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 شبه اون به هرچی...کنم می بغل پاهامو و شکمم رو ذارم می و دارم می بر تخت روی از رو کوسن

 که اشمب رقصیده پسری با نمیاد یادم حتی میشه، تر کمرنگ برام چیز همه کنم، می فکر نفرینی

 میادن یادم!خوش شبتون بگوید علی و ببره اتاق به مرا هومن بشنو غیرتی بخواهند هومن و علی

 خواسته ازش نمیاد یادم...کرده همراهیم اون و بودم گذاشته جلو پا هومن لبهای بوسیدن برای

 زیر اونو و باشم اورده زبون به رو مانی اسم نوازشهاش میون و..بگذرونه من با رو شب بودم

 ....باشم کرده له اسم یک سنگینی

 از تنفرم بودو من ماله که چشمایی... آینه تو سبزه چشمای به میشم خیره ندازمو می آینه به نگاهی

 .اتاقم گوشه ی آینه و میز سمته میرم و میشم بلند جا از! من

 و کشیده گردنه رو...لختم بازوی رو دم می سر دستمو... میکنم بغض لرزونم لبای دیدن از

 از هک رو بدنم پوسته دم می خراش ناخنم با...رسیدم بلوغ به اندام...ام زنانه اندامه روی...ظریفم

 روی خوره می سُر اشکام...افتاده حرارت به شوهر جنس از مردی های زدن نفس نفس تجسم

 زهاجا اگر که چشمایی.. حرفم از پر چشمای به میشم خیره گیرمو می دندون به لبمو...  صورتم

 ...رویی چشمو بی همه این از کرد می کورم داشت

 تن کوتاهی لرزشه به بدنم...گردنم شاهرگ روی کشم می گوشم ی الله از اشارمو انگشته

 ...هومن خوابیدی می من با نباید...بوسید می منو نباید....میزد دست من به نباید....میده

 تو یتونست چطور کرم؟ صبح باتو رو شب چرا بگی کنیو نگاه مردت چشمای تو تونستی چطور "

 "بزنی؟ حرف دیگه یکی خواستنه از شوهرت چشمای

 ...زد می حرف زیادی آینه،داشت تو منه این...میزنم گره هم تو ابروهامو

 به مردو این من....کنم می انتخاب خودم مردمو من...نبوده وقت هیچ... نیست من مرده اون -

 .ندااااااارم قبول همسری

 هک همونی رفتی؟ کردیو ولش که همونی کردی؟ انتخاب مردو کدوم تو توئه؟ مرده کی بگو بهم"

 ردی؟برگ حاال که رفتی چرا بود مردت اون اگه کنه؟ فراموشت گفتی بهش رفتی می داشتی وقتی

 "نکردی؟ خودت و کنه فراموش گفتی چرا

 !من های روز این درد با میزد آشنا چقدر.. کنه می پرت حواسمو آهنگ صدای

 شم، جدا تو از اگه بودم، خورده قسم
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 ....نباشم فکرت تو لحظه، یه حتی دیگه

 ...شه نمی...نمیشه! شه نمی دیدم ولی

 "...اومد سرت به چی هر حقته "

 تو... یبفهم که نیستی من تو... حالمو فهمی نمی هیچ تو: آینه تو گندمه سمته چرخونم می سرمو

 ....بفهمی که نبودی تنها

 "....هگذاشت تنهات که همیشگیته بودنه من این": چشمام ی گندیده سبزیه به میشه خیره اون و

 نگی،ر سبز به میشم خیره... میشه ساییده... محکم... افته می هم رو دندونام... میشه مشت دستم

 ی یشهش... آشکار و غلیظ نفرتی با...میکنه نگام نفرت با...ام شده زرد سبزیه به شبیه پروا بی

 ....آینه چوبیه قابه تو کوبمش می... میدارم بر رو بود خریده برام مانی که عطری

 ...شهب خفه که بهتره گم می بهش و میزنم لبخندی....آینه تو ی شکسته گندم به میشم خیره

 ...تنم افته می لرزه به جوری...کنه می نگام

 :گه می زدنی لب هیچ بی

 "....زنه می سوسو شه می فراموش ،تا غرور خاطر به که ای ستاره همون تو"

 همه این از زبونم پرزهای.. کشم می سر عجله با رو چایم و زنم می نون روی رو خامه و عسل

 یها نون توستر دینگ دینگ صدای با. رسونه می بهم رو بدی حس آخر در و میشه حس بی داغی

 .ذارم می روی و ریزم می پرتقال آب لیوانی و چای فنجونی... چینم می حصیری سبد تو رو داغ

 مربا قرمزیه از دهنم...کنم می آماده کره با همراه عالقشه مورده فهمیدم مدت این تو هک مربایی

 آروم آروم... ذارم می دهنم تو لذت با و کنم می درست ای لقمه سرخوش! افته می آب به آلبالو

 قلپه.... کشم می ام سوخته پرزهای رخه به رو شیرین و ترش طعم... کنم می جویدن به شروع

 نهخو از خارج تیپی با رو هومن فنجون ظریفه ی دسته پشته از همزمان، و مینوشم چای ای دیگه

 .میدوم دنبالش به و کوبم می میز روی محکم رو فنجون هول با... میبینم

 .هسرش دادنه تکان تنها جوابم که کنم می سالمی و میرسم بهش خونه تنگ و تاریک راهروی تو

 ...میشه بندهاشون بستنه مشغوله و میکنه پا به را اش دودی -ای سرمه بوتهای
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 ...کردم حاضر برات صبحونه میری؟ داری -

 .بینم می لباشو روی رنگ پر پوزخنده در، جلوی کنسوله ی آینه تو از

 خبریه؟ شدی؟ مهربون کردی؟ نمی کارا این از "قبال -

 اتبر گفتم شدم بیدار زود....خبری چه نه: گم می و بگیرم نادیده بیانشو لحنِ  کنم می سعی

 ..کنم آماده صبحانه

 ...کشیدی زحمت -

 کتحر در طرف به و...  کشه می موهاش به دستی میکنه درست جیرشو کته ی یقه و میشه بلند

 بگیرم؟ لقمه یه برات: گم می کردن دست دست کلی از بعد کنه می

 را خونسردیم تمام... میشه گم پایم دستو که جوری... کنه می نگام و گرده می بر در به داد تکیه

 چته؟: گیرم می بکار

 چته؟ تو:  گه می و زنه می زهرخندی

 عجیبه؟ انقدر من کردنه درست صبحانه: خوره می گره هم تو ابروهام

 یرهز ذاره می دستشو میشه، نزدیک بهم محکم قدمهای با و کوبه می زمین به صالبت پر پاهاشو

 صراط این از بودم زار بی چقدر من و. کنم نگاه چشماش تو مستقیم کنه می مجبورم چونمو

 !مستقیم

 باورت تا دادی جر یقمو دیشب کردی؟ عوض رنگ شبه یه که کردی فکر چی به کلته؟ تو چی -

 کنی؟ می حاضر صبحانه برام حاال معشوقت، نه بوده شوهرت خوابیده باهات که اونی شد

 حاال؟ شده چی بودی، تشنه خونم به و بودم دشمنت بزرگترین دیشب تا

 خورد برای فکم که ده می فشاری چنان اما ، کنم جدا ام چونه از دستشو تا دم می تکون سرمو

 فکم نک ولم بخوری؟ صبحونه گفتم کردم بد نیومده؟ بهت خوبی: گم می عصبانیت با.میره شدن

 .شکست
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 ونتخش با و... بیرون بریز کلته تو چی هر: گه می شده قفل هایی دندون با و کنه می ریز چشماشو

 کشیده پاهای و پهن های شونه به و میکنم لمس رو ام چونه روی دستش، جای.عقب میده هلم

 ...میره در سمت به که اش میشم خیره

 یم دستت آلته من اینبار کردی، فکر اگه: کنه می نگام گرده می بر و کنه می باز رو چوبی دره

 ...خوندی کور عمو؟ دختر فهمیدی...خوندی کور..شم

. رم می دستشویی سمته به و کنم می نثارش ای عوضی... لرزم می خودم به در کوبش شدت از

 ور عمو دختر ی کلمه... کشم می دندونم رو شدت با و زنم می مسواکم رو حرص با رو دندون خمیر

 سینکه تو کنم می تُف رو درستم و غلط افکاره تمام و...کنم می تکرار ذهنم تو بار ها 52

 ات میز،میرم روی شدنه آب حاله در ی کره به توجه وبی زنم می صورتم به آبی درآخر....دستشویی

 ...کنم عوض لباسامو

 او. ام مانی از ای پرتره کشیدنه مشغوله یلدا اعتراضهای به توجه بی ، رو کالس ساعات تمام

 .... چشمانشو سیاقه و سبک من دهدو می توضیح را گوتیک سبک

 همردان و کشیده وانگشتهای زده باال آرنج تا رو لباسش های آستین که ست روزهایی اون از امروز

 به شدنش نزدیک قدم قدم صدای با که روزهایی اون از...کشد می ام خالی دستای رخه به را اش

 هب آدم همه این میون...اینجا در دلم، که کنم می حبس نفس و افتد می هم رو کالس،پلکهام ته

 ...ننشیند خاک

 می حرکت موهاش تو پروا بی ومدادو کنم می آزاد نفس ممنوعه ی منطقه از شدنش دور با.. باز و

 بی،ش انگشتا، همین با ببرم یاد از تا شینیم می موهایش نوازش به سیاهم مداده با انقدر و... دهم

 یادم به خدایا که ، حواسم ای گوشه به افتد، دور تا..بودم کرده نوازش غلط به رو مردی موهای

 برای بودم، کرده آماده که ای صبحانه به بخندم مبادا و.. رو ام نشدنی تموم حمقاتهای نندازم

 ....دزدید من از را ام دخترونه دنیای اذنی هیچ بی که کسی

 ....هیچ دلم در و داشت ام شناسنامه ،در را شوهر نام که کسی

 می برانداز اتاقم ی گرفته قاب ی آینه ،در را خودش خواندو می خائن مرا و زد می سیلی که، مردی

 از مرا فریاد با او و بودم همسرش که، را روزی دید نمی و...آورده روحم روزه به چه دید نمی و کرد

 زنه به بخاطرش که داشته، عشقی روزی هم، او ببیند خواست نمی... بود کرده بیرون اش خونه

 ...بود کرده پشت غریب، کشوری در اش عقدی
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 خراب سرم بر را اش مردانه فریاد و غیرت رگ ،اما دید نمی میدیدو اینهارو همه ، که بود مردی او

 ...کرد می

 ... ست،شاید حقی هم اورا...نگفت خود با ای لحظه که همانی،

 گودی زیر بخواهم آنکه بی و کنم می لمس رو کدر کاهیه کاغذه جای به جا انگشتم نوک با ،

 فرضی چروکهای و چین کردن محو در سعی کنان نوازش ایستم، می حرکت از چشمانش

 نای در مرا این از بیش بلکه..شود ایجاد ای سایه تا سابم می کاغذ ی رو را انگشتم آنقدر...دارم

 من...اردد تفاوت چشمهایش نیته با چقدر تیرگی، این ایجاد از من نیته و....نکند حل رفتگی تو همه

 زندگی از کند می محو او و باشم شاهد کمتر را فروغی بی و خاموشی همه این تا کنم می محو

 می فکر رویایی سرانجامی بینا،به شواهدِ  همه این با که! من دارم تحملی چه و...مرا همواره اش،

 ....کنم

 ...زندگیمو تمامه... گرفتم یاد تو از من

 ...وابستگیمو ی قصه این بگم کی با حاال

 ...خستگیمو دنیا یه بذارم، کی دوش رو

 ...قدیما مثل باز تا،که کنی کاری باید

 ...ما اشکیه خیسو بشن،چشمای خیره بهم

 و گذارم می زمین را مداد....بودنم بکره، شبهای یادگاره رویای در...عمیق ای خلصه در روم می

 دلم به را ای عاشقانه کالم آرزوی پس زین شاید که صدایی به....دهم می صدایش به را حواسم

 ....بگذارد

 "...ایتالیاست در میالن جامع کلیسای میده نمایش گوتیکو اوج که دوره این کلیساهای از "

 گاهشون عسلیه و کنم می باز چشم سرعت به...اندازن می رویم به تُف و بیرون کنن می پرتم انگار

 خودم که کنم می لعنت را خودم بار هزاران و را خودم هم باز و را خودم و بینم می خود به خیره

 دله کوچک، کشوره یک نام شنیدن با دادن درس حین که ام کرده کاری هم آنچنان و...ام کرده

 ...کشاند می برهوت به را ام افتاده پا از نگاه و غمگین را بزرگش
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 زچی همه که انگار کند می تالقی ام افتاده پلکهای با چشمانش عدسیه که با هر دارد، دردی چه و

 شبی از پس ام یکباره شدنه خاموش..اشک همه این از را بودنم شده زده دریا... داند می را

 و زنمب فریاد خواهد می دلم چقدر و برنبودنم دلیل همه این به کنم می نگاه....را بودنم شرمسار....را

 او و.. .نزند تیشه را ام فرسوده ی ریشه اینچنین مستی جرم به که خودش خدایه به بدهم قسمش

 آینده مرگ که انگار و...ذهنش از اندازد، می بیرون مرا سرش دادنه تکان با جا همه از خبر بی چه

 ... دهد می حکم را

 ...مونه نمی حرفی دیگه بگی که زوده...زوده خدا، به

 ....دیوونه دله این مردنه واسه زوده...،زوده خدا به

 ...دنیا تو تو بی بمونم بخوام که سخته....،سخته خدا به

 ....ما بینه چیزی نمونده بگی کی سخته...سخته خدا، به

 بر را طخ از پر کاغذ...کند می تعطیل را کالس ، نباشید خسته یک با و ندازد می ساعتش به نگاهی

 ...کنم می حرکت یلدا گفتنهای گندم به توجه بی هم آن سرش، پشته و زنم می ،تایی میدارم

 یجهنم بسوی تا هستم نباشید خسته یک همینجا،محتاج ،در لحظه این...االن که داند می خدا و

 ....کنم پرواز

 تشپش. ذارم می اتاقش داره طرح های فرش سنگ رو راستمو پایه و کشم می پایین رو دستگیره

 می ارجخ دستم از در کردنه کنترل باد وزش با.گرده می چیزی دنباله کتابهایش میون داره و منه به

 تو: گه می آلود اخم و شوکه من دیدنه با و گرده می بَر. خوره می بهم محکمی صدای با در و شه

 خوای؟ می چی اینجا

 ...عادیم تو واسه دیگه...ام زیادی من انگاری

 ...ام چی من تو واسه بگو... نداری دوست منو دیگه

 ...بزنم لبخند و بگیرم نادیده لحنشو کنم می سعی و میشم نزدیک بهش قدم قدم

 استاد؟ شده خوب ببینید کشیدم ساعت دو این تو اینو -

 و...کنه می نگاهم ،گذری لب به لبخندی ته و ندازه می بهش نگاهی و گیره می دستم از رو کاغذ

 ! کنه می اخم دوباره
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 ...کشیدی خوب داشتی که کمی زمانه به توجه با -

 کنه مین توبیخم و زنه نمی داد سرم این از...نکرد بیرونم دیدو دفترش تو منو که اینکه از! متعجبم

 همه این به ندارم عادت دونه می اینکه از متعجبم! کالس سر هم اون اش چهره کشیدنه برای

 ....بودن آرام

 خوای؟ می رو ویال اون چی برای: گه می و شینه می صندلیش رو

 !مطلب اصل سراغ ره می زود خیلی

 ...کنم زندگی اونجا خوام می... دارم دوست رو اونجا -

 پس؟ شه می چی درست...: بشینم کنه می اشاره شده ریز چشمای با

 مگه رم؟ب دانشگاه این از نگفتین بارها خودتون مگه: چشماش به زنم می زل پوزخند با و شینم می

 ببینم؟ رو التحصیلی فارغ خواب باید آخر تا اول من و فاییدست بی بودنم اینجا نگفتین

 هی توام.... : نیایند هم،بکار دنیا های شیرینی شاید که غلیظ آنقدر...میشه تر غلیظ اخمش

 همچین یه که دارم شرافت شغلم روی انقدر... دیگه گذشت هم ترم اون... همه مثل دانشجویی

 ...بذارم خودش جای به رو ای افتاده پا و پیش موضوعه

 ...افتاده پا و پیش....من زندگی بود این! هه...بودم شده افتاده پا و پیش

 شکستمون، دله اون از ، گذشتمون از انگاری

 ...برو بگی خواد می دلت و نموده یادت چیزی

 ..برات من نبوده بودو نداره، فرق چرا

 ...چشات تو نمونده حرفی...عشقمون تمومه دیگه

 کسی به که نشونم خواد می دلم...میشه زدن حرف مشغوله ببخشید یه با و خوره می زنگ تلفنش

 پشته...االن و... بریده اش، زندگی و مانی از بریده، عسل کنم فکر خواد می دلم...جانم گه می

 !نیست او...خط

 ینزم به هامو ورزشی کفش نوکه و کشم می ای آسوده نفس شه، می دانشگاه مورد در که صحبت

 نم و است منعطف انتظارم حد از بیش مانی، رفتاره این کنم، می رو فکرش که هرجوره... زنم می
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 چه بینب بگم باید... منو تروسونه می...خونسردی این...گفتنها تو این بگم، باید... درکش از ناتوان

 !ست مهربونی نهایته برایم هایت اخم که ای اورده روزم به

 ...بود مهمی تلفنه -

 ی لحظه همون تو...دارشو کش نگاهه ازم دزده می...کنم می نگاهش گیرمو می پاهام از چشم

 ینا ی همه و است دیروز مانیه همون نگاهش، ته که بینم می چسبه، می بهم اش عسلی که کوتاه

 ...!تو به نسبت.....ام شده تفاوت بی من که ، ست نقشی رفتارها

  سرم؟ زنی نمی فریاد شفیق؟چرا استاد نکردی بیرونم اتاقتون از چرا -

 کنم؟ بیرونت باید چرا همه مثله یکی توام...: تیز و تلخ خنده می

 ...عزادار یا باشم خوشحال مکان این در یکرنگی این از دونم نمی

 ...میاد بدت من از چقدر که دادی می نشون همه جلوی... نبود اینطور "قبال -

 ...زنه نمی حرفی و کنه می یادداشت چیزی

 چرا رو ویال...: داشتم احتیاج مزخرف حرفای این به من.. دم می ادامه و کشم می عمیقی نفسه

 بخوره؟ خاک گذاشتی دی؟ نمی بهم

 ، "اصال تو؟ نداری درس مگه خوای؟ می چی برای رو اونجا: کنه می نگاهم اش رفته باال ابروی با

 بری؟ خوای می کجا تو بزنه، شرکت خواد نمی اینجا شوهرت مگه "اصال

 نلرزه کنم می سعی کنم، می نگاه زمین به.  گیرم می چشم اش خورده تاب پیچو ابروهای از

 ...میشیم جدا زودی به: صدام

 چــــــی؟: پرم می جا از بلندش فریاده با

 عالقه روی از ما ازدواجه: کنم می قطار هم پشت جمالتو تند و کنم می سرخش صورته به نگاهی

 ...بود پدرم ی خواسته طبقه...نبود

 ات زنه می نفس نفس... زنه می چنگ موهاش به و ندازه می زیر به سر آخر و کنه می نگاهم ناباور

 ...لعنتی بفهمم؟ باید االن... گندم بهت لعنت: بگه
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 خوردنه بهم برای او بود؟ من ازدواجه خوردنه بهم از پریشونی این...میکنم نگاهش واج هاجو

 بود؟ پریشون من زندگیه

 اموچشم یکدفعه که زنه، می چنگ موهاشو میون در خط یک و پایینه سرش دقیقه چند دونم نمی

 :پرسه می ازم بینی ریز با و... کنه می غافلگیر

 شم؟ داج خوام می گی می که شناسنامشه تو اسمت مگه نیستین؟ نامزد شما مگه ازدواج؟ گفتی -

 ...انگار بودم داده آب را بند... شدن پوچ برای...شدن آب برای رم می اش شده ریز چشمای تو

 زنی؟ نمی حرف چرا-

 ...خوب بود نامزدی همون منظورم: میدم قورت دهنمو آبه

 اینکه هن بزنم بهم خوام می گی می باشی نامزد وقتی مطمئنی؟: بهم میشه خیره سوءزن دنیا یه با

 .بشم جدا

 ..بود لپی اشتباه االن؟ چی که: گم می غیض با و گیرم می رو پیش دسته

 چه. یرمگ می دستم از نیشگونی.. میشه نوشتن مشغوله و. گیره می ازم چشم کوتاه نیشخندی با

 بار هزاران...کردم می پرخاش حاال ،ولی داشتم رو صحبتی هم ای لحظه آرزویه بود؟ شده مرگم

 ارهد ملسی و ترش طعم چه و!شفیق استاد یا...مانی بگم که... بزنم صداش که کنم می مزه مزه

 .میاد لبام روی به وقتی اسمش

 قشو و ذوق تمام با... زنم می صدا اسمشو یکباره و کنم می حبس نفس همو رو ذارم می پلکامو

 !جانم قبیلِ  از حسرتهایی تموم با...گلوم در خفته

 ثلم و بود بود،اینجا یلدا کاش و...هامو دلخوشی تموم میارم باال من و گه نمی هم، بازهم،اینبار اما

 !من هستم دلی خجسته چه: که رسوند می باور این به منو شوخی قالبه در همیشه

 ریبغ نه که نگاهی...نگاهش از خود به لرزم می... بینم می خودم به خیره اونو و کنم می باز پلکامو

 ....نیستم من نشسته، اینجا که منی گو،!فریب نه است

 ...نبودم کاش که
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 تو بار هزاران رو کمرنگش و خورده فرو لبخنده زدگان قحطی همچو من و چشمانم در است غرق

 ببین، هک بدم، نشون چشمهایم به و شبهایم برای باشد ای ذخیره بلکه رسونم، می ثبت به خیالم

 شوم؟ چنین این اش دوری از ندارم حق

 همه این از شم می شرمنده که باالست عیارش آنقدر شفافه، آنقدر و..زنه می نگاهش،برق عسلیه

 ...بودنم ناخالص همه این از...خودم بودنه کدر

 رو خودم مرتبش و ساده موهای به...اش مردونه و کوتاه های ریش ته و لرزون لبهای به خیره

 ...بدهم پس باید کی به تا رو اشتباه یه تاوان که افتم می کردن غلط به و کنم می لعنت

 ندازه می سرشو و ندازه می من به نگاهی...میاد خودش به و خوره می اتاق در به آروم ای تقه

 یصدای با اینبار و میاد در صدا به دوباره در...اش مردونه حیای همه این از میره ضعف دلم...پایین

 ...میده ورود ی اجازه گرفته

 ....بست خواهم دخیل نگاهش به جا همین ها قرن که باشد من به اگر...است در به پشتم

 بی ور گردنم ، عشقم بخیر ظهرت: گوید می که کسی صدای و میشه باز مانند تیک صدایی با در

 رفته ما بوده پنداشته مستی در که رو عسلی میبینم من و... میده هل عقب به مغز از دستوری هیچ

 !بود نخواهد و است

 !!شود نمی اما! او از غیر شوم خیره خواهم می چیزی هر ،به من و من به است خیره او

 از پر صدایی و غلیظ اخمی به تعجب و بهت همه اون از نگاهش رنگ میاد خودش به من از زودتر

 ...کنه می تغییر نفرت

 شما؟ -

 چه؟ من ،،،...من...؟من...من

 شدم؟ مزاحم:  گه می مانی به حرفشو ادامه و گیره می ازم نگاهشو ؟ اینجا -

 !اومدی خوش نه -

 !بماند ؟بگذار...من و بود آمده خوش او.. پوش قرمز دختر این و من، میون بود تفاوت چقدر
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 می آرزو...میشه تاب بی قلبم. ره می اتاق راست سمت به و شه می رد کنارم از من به توجه بی

 ... برسه اگر که نرسه مانی به و بشکنه کفشش ی پاشنه کنم

 !غلیظ ای بوسه صدای به کنه می مهمون منو و میرسه که

 لبمق چقدر و...کرد تبعید جهنمی گورستانی به لحظه ،همون مرا اما....انگار بود کوتاه ی بوسه یک

 !زدگی خواب این از میشد سوزن سوزن را

 با...لرزون لبهایی با و بغضم از پر چشمای با گردم می بر! دم یک بگیرم،همان مازوخیسم انگار

 دور دستانش و ایستاده او پشت خندان لبایی با که بینم می رو عسل چپم، ی سینه روی دستی

 ...خندید می ناعادالنه... گیرم می چشم.. من باخت به خندد می...کرده حلقه مانی گردنه

 تنهایی به رو موجود اکسیژن تمام کنم می سعی و کنم می باز آخر تا رو ام بینی های پره

 از یرهگ می جون...اتاق این شده علفی آبو بی ی سیاره چه دونی نمی...دونی نمی که تو اما...ببلعم

 !البد بودم مردگان ی زنده که هم من..زنده موجود هر

... یعسل نگاه یک لرزون های مردمک به...کسی براقه چشمای به میشه ختم ام نتیجه بی تالشه

 می دلم...من از غیر ست که کسی ماله او و خواهم می خدا از اورا هرشب اینکه از کنم می بغض

 که :بگویم و بکوبم سرش به رو اتاق ی گوشه ی شده خشک ،گلدون بزنم داد...کنم باز دهن خواد

 !تو نیشه از پر نگاه به چه را عسلی این

 جان؟ گندم خوبی -

 ...بهتر هم خیلی!بهتری تو! دم می تکون سرمو

 خوای؟ می چی اینجا -

 .داشتم کار مانی با: گم می غلظت با و کنم می اخم. میشه لبریز صبرم

 .میزنی صدا کوچیک اسم با استادتو دونستم نمی مانی؟:  میگه من از تر تلخ

 .البد بدونی تو نبوده الزم: گم می مانی صدای از پر نفس به توجه بی

 .ری نمی چرا شده، تموم که کارت: سابه می هم رو دندون

 !عسل: مانی
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 .داریم کار بریم باید ما: میگه و کنه نمی مانی تحکم از پر صدای به توجهی

 خودش مال که اتاقی از کرد؟ می بیرون مرا...پایین انداخته سرشو که ندازم می مانی به نگاهی

 نبود؟

 جان؟ مانی نه مگه -

 !دانم می...بگیرد مرا جانه که گفت می جان

 !آره گه می خفه

 ودمب اضافی! هم ،خفت...بود خاری...انگار نبود رفتنم پای! میزنه ذوق پایم موچ. میشم بلند جام از

 !جا همه...دنیا این در...اتاق این در

 ! وایسا گه می دستور از پر لحنی با که بروم که کنم می پشت

 ...باغ دنباله بریم باید بره بذار: میگه عسل وایسه،که خواد می دلم...میشه شل قدمام

 ....گردم می بر....میشه اکو سرم در باغ....دیوار به گیرم می دستمو

 شمواج عسلی تو خیره غم از کوهی با....میشه له غرورم که جهنم به...میشم کوچیک که جهنم به

 باغ؟: گم می

 ...مانی و من عروسیه...عروسی واسه. باغ. عزیزم آره -عسل

 رمخو می زمین به وجود تمام با!سقوط من و کند می صعود عسل...پایین میشه پرت مانی نگاه

 !انگار

 ...میرد می آمدنت آرزوی دلم در

 اینک، ای رفته

 آیا، اما

 گردی؟ می بر باز

 !محال تمنایی چه

 ....گیرد می ام خنده
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 می ،تو گندم یاال! مونده هشتا فقط! هشتاس...میشمارم رو در، تا مونده های سرامیک تعداد

 ...!بزن دار خودتو تنهاییت تو خواستی که هرچقدر بعد برو، بیرون اتاق این تونی،از

 که ،حتی کنم نمی نگاه ، گردم نمی بر...کشه می بازومو پشت از کسی که دارم می بر قدم از قدم

 صتشخی ام زمستونه و ضخیم لباس همین روی از رو اش ای ان دی اما گرفته، دستمو کی ببینم

  حد؟ چه تا یعنی دونی می چی؟ یعنی فهمی می...دهم می

 !!!هیچ که هم حیا! نیست خجالت از ،اما بهم لعنت..شه می داغ دستم

 می دم ناشیانه آنقدر... گیرم می دَم...آشنایی همه این از... نزدیکی همه این از ترس... ترسه از

 ! بنده می نفسمو راه و میشه بغضی دمم باز هول،که با و گیرم

 ...کن صبر لحظه چند -

 نفسه و شه می خیره اشکم از پر چشمای ،تو میاره باال رو ام افتاده پایین ،سر روم روبه ایسته می

 ....آبه تو ماهی گرفتنه نفس به میگم که عمیق...کشه می عمیقی

 !من مثله نه

 به االن دونم می که چشمایی!نامزدش چشمای پیشه...میده حرکت چشمم گودی زیر دستشو

 ...کرد می کورم و پرید می بیرون مردمکهاش بود جاش اگه که شده درشت قدری

 یه ممن کنم می حس وقته خیلی که بگم بذار...زنه یه احساساته اینا....تخیل نه و توهمه نه اینا

 ...زنم

 یم نیاد،چشممو پایین اشکام که کردم می نگاه رو بودن،باال تغس شدت از ،که مدرسه دوران مثل

 ذاشتهگ سر پشته انگار.... میره هدر به اشکام نیومدنه پایین برای تالشم تمام اما...سقف به دوزم

 ...رو غرور همه اون...و بودن سخت همه اون بودم

 همین با...لحن همین با جمله، یک همین منتظره... متنظرم انگار من و...نکن گریه زنه می لب

 ...بشم بارونی ام کشیده گردنه همون ،با همونطور تا...خش از پر و بم صدای

 ... تو نبودِ  از... مُرد: که مِکَم می خون دلم در من و....گندم: میناله مانی.. مانی: غره می عسل

 کنم می نگاهش انقدر چشماش تو زده زل من و..خوره می سر تند و هم،تند سر پشته اشکام

 ....هگفت من برای همه، از قبل شو قصه...بوده من ماله باغ، تو عروسیه ،اون رویا اون بفهمه تا،شاید
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 رو، دلواپسی شبای بیارم طاقت جوری چه

 ...رو کسی بی تنده ،تب رو سوختنم ندیدی تو

 بود، من جزای آخرین رفتن، که دونه می خدا

 ...بود من عزای چشمات،شبای بارونیه روزه

 .. من و تو بینه نذار عزیزم،تو فاصله خطه

 ...رفتن رفتنو از نگو... بارون ی قصه از نگو

 دموش کلید دندونای...شدمو قفل فکه!لکه از پر سفیده های سرامیک پایین،رو ندازه می چشمشو

 به کنم می شروع...نکنه من با اینکارو بزنم داد تا...کنم می باز دهن و سابم می هم روی

 ممیا خودم به وقتی...نکنه ولم مرج هرجو این تو که...نکنه گورم به زنده خوام می ازش...نالیدن

 هک بینم می ای پنجره تو خودمو. ده نمی نشون العملی عکس هیچ ،مانی حرفام تمام دربرابر که

 زیدنلر به شروع پلکام ،عصبه.. زنم می پا و دست ، دارم ترک لبای با من و... رفته بکنار اش پرده

 !نمیشه پخش ام حنجره از اصواتی هیچ اما کنه می

 من و همن به خیره که بینم می...کنه می نگام و شه می بلند سرش که بینم می شیشه همون تو

 ....گیش خیره به خیره

 میبینی؟..:بگم خدا به که بره، می یادم ذاره،از نمی چشماش خیسه ،عسلیه چرخونم می سرمو

 ! اون مثله توام...تو مثله...باشه خواد نمی...نیست

 مجون به دارش بغض نگاه از که بود،دردی تلقین کاش...گیرم می چشماش خونیه رگای از نگامو

 . افتاد می

 ...کنم می هماهنگ خودم محضرم... ویال واسه ، زنم می زنگ بهت -

 خوابیدی چی هر بسه که بزنم داد صورتش تو خواد می باوریش،دلم خوش اوج به زنم می پوزخند

 نم که لباسش ی یقه روی دستامو کنم قفل که... میاری سرم به چی داری ببین و پاشو،پاشو

 ...هیچ.....که ویال نخواستم تو بی رو زندگی

 ....فریاده و گالیه از کوهی پشتش که سکوت همه این سنگینه چقدر و.کنم می سکوت اما
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 تا چرخم می!... انگار میدم قورت چشمام با رو صورتش اجزای تک تک کنم، می نگاهش درمونده

 !! نتیجه بی چرخشه همه این از گیرم می تهوع...چشماش و...لباش بینه سرگیجه

 چی از شدن داغ همه این فهمم می تازه کرده، احاطه بازومو که ندازم می دستش به نگاهی

 همه این از شم نمی حس بی خودم چرا قلبم،که چرا که! خودم کار در مونم می ،! گیره می سوخت

 ... درد

 با در هشدن باز صدای کشم، می پایین به رو در دستگیره و کنم می آزاد ،خودمو شه می تموم طاقتم

 ! صداش نفرته از لرزه می پشتم...شه می قاطی عسل گفتن سالمت به

 از !هیس که دم می دلداریش و خونم می الالیی...قلبم برای کنم می مادری من و کشه می آه مانی

 چقدر فهمه می و شده بزرگ انگار اما...بشه آروم بلکه تا دهم می تکونش!کشه می آه تو نبوده

 ! کردن آزاد نفس و جدایی آه میون هست تفاوت

 !تو به هم فروشی،آن هیزم به چه را بدبخت این ؟ خدایا:گفت می که ،کسی بود کاش و

 اما...مبیا بیرون جهنم این از که خودم به دهم می قول!ده می صدا ،تق کنم می بلند که راستمو پای

 چه تو فهمم می تازه میشه دون دون پوستم و صورتم روی شینه می سالن سرمای که همین

 ربدت هیچ، کنه نمی که دار،آرومم ترک های سنگ دیوار،خنکای به دم می تکیه.......افتادم برزخی

 می التماسش و ؟ آرامشیه چه این پرسم می خودم از مدام و پایین ندازم می سرمو....زنه می زخم

 !نباش طوفان از پیش که کنم

 .....رو خاردار سنگی انگار میدم قورت و کشم، می عمیقی نفسه

 منگران که بینم می رو کالسی هم و کنم می بلند سر. ایسته می جلوم عروسکی کفشهایی

 هشد چی که کنم می فکر من و... شد چی پرسه می ازم ترسش از پر چشمای با که دختری...بود

 شروع؟ تازه یا بود، شده تموم چی همه... بود

 ...فقط نشده چیزی...گم می و کشم می باال رو بینیم

 فقط؟ کنه می تکرار گرفته و ساکت...کنه می نگاهم منتظر

 رویاهام؟؟؟ در بود؟حتی نخواهد مانی پس این از بگم...بگم چی دونم نمی من و

 !نبود کردنی بیرون که را دل صاحبه! بود محال
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  هایم؟ کابوس در هست هم عسل بگم که یا

 گویند؟ خدا حبیب و را،مهمان او...بپرسم تو از بذار اما

 ....،شاید حبیبش بود،و خدا اگه که

 زنه با من دیروزه مرده آن پشت و بود بسته که دری...ندازم می نگاه اتاقش در به و گردم می بر

 ...بود نشسته گفتوگو به فردایش

 !ودب حدم از بیش خفت این...شه می چندشم اش خیسی از و گونم روی کشم می لرزونمو دستای

! روح بی هستم ،منی من که انگار و دارم می بر خروجی در سمت اولو قدمه آروم و کنم می پشتمو

 ! خودم جنسه از چیزی نبوده از قرارم بی چه و... جایی را روحم ام گذاشته جا هم شاید

 ...شد چی اتاق اون تو بگو که پرسه می ازم و کنه می سد راهمو و رسه می کنارم به یلدا

 ...نبود قرار بی که که حالش به خوش... کنم می نگاهش

 چی؟ فقط....گندم توام با -

 بی و... همتون حاله به خوش زنم می گم،داد می اطرافم دورو آدمای همه به و چرخونم می سرمو

 و.  میشه ازب سرم پشته از اتاقی در که بردارم اولمو قدمه که کنم می بلند پا گنگشون نگاه به توجه

 !نزدیک از را دار لژ کفشایی تق تق صدای و...شنوم می فرسنگها از رو عطری بوی

 !کسانی: بگم بگذار! نه...کسی و من میونه چرخه می یلدا چشمای

 ...فقط...: کنم می خیس لبمو

 ...پیچه می استخونم بند بند در بویی و...تر صدانزدیک و... من رو میشه ثابت نگاهش

 !یلدا....شدم تموم من -

 حتی و رو زنانه کفشی...  اونو...زنم می دور و کنم نمی اش زده بیرون حدقه از چشمای به توجهی

 ...رو ام زندگی بویه

 !زندگی بوی به چه را مرده...بودم رسیده تهش به من

  زندونم ،کنجه آزادی،نشسته احساس از پر
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 بارونم ابرو میونه ، انگار که کهنه بغضه یه

 !زمستونم تاب،سردم، بسته،به یخ تو بی وجودم

 ..بپوشونم آغوشت با روزا همون مثله منو

 بود من ی خونه روزی که هست، قلبت توی جایی یه

 ..بدرود نگو زودی این به دیره نگو زودی این به

 اب پاهام، زیر ماشین افتادنه خرخر ،به شبیهِ چقدر و. میدم فشار گاز روی توانم آخرین با پامو

 ...رسیدم پوچی به نبودش آوار زیر که منی!من

 و میزنم الشرف جلویی ماشینه برای... میرم کجا به بدونم اینکه بدونه کشم، می الیی ماشینا بینه از

 وموزیک صدای.... کنم می پاک دستم تو ی پوره پاره دستمال با اشکامو...گذرم می زود کنارش از

 ...مبد جون راحت تیره و دودی های شیشه این پشته بذار...میدم باال رو ها شیشه و...کنم می زیاد

 ...تنهایی ،تصویره صورتم..خالی دلم عاشقم،اما

 ..بارونی ابرای ی خاموشم،خیمه سردو نگاهه تو

 ..تنها ی خسته این ام؟ کی من

 ...!حتی خودم مهره از خالی

 ....دنیا این سِره در شده شبنم،گم و گل دنباله به من

 خورشید از خبری... میندازم آسمون به نگاهی... کنم می پاک اشکمو حرص با ، دست پشت با

 می فرار دارم باریک ی جاده یه تو که منی! من مثل درست...شده گم سیاهی تو انگار...نیست

 !بس و است طرفه یک که ای جاده...خودم هم وباز... خودم...خودم از...کنم

 من و میزنه زنگ بار چند علی دونم نمی...مواج سیاهیه یه به رسم می که گذره می چقدر دونم نمی

 رگردب که ومیگه میشه نگرانم هومن چرا دونم نمی و... نگرانمه که ده می مسیج یلدا و...کنم می رد

 !آنجا...پوسیدند که حرفایی تمامه مثل! دلم در البته! خونه کدوم میدم جواب من که! خونه

 59 روی شده جفت های عقربه و موچم روی ساعت به خوره می سر نگاهم...میشم پیاده ماشین از

 ...خوابیده های ماسه رو ندازمش می و کنم می بازش دستم از...کنه می کجی دهن بهم که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 این به دنیای این تو کنی حس که نشده...بشی بیزار بودنت از که - برات نشده،نشده دونم می

 مین بود شده اگه... بفهمی حالمو که بدونی اینارو نشده...تپه نمی واست کوچیک دله یه بزرگی

 ... کنه می کار چی ساحل لبه شب ساعت این تنها دختره یه گفتی

 ات... زمین رو کشم می پاهمو...شده فراری بدنم از جون که آسمون،انگار تو ماه به دوزم می نگامو

 می ماه نور جلوی و کنم می باز گردنم تو از زنجیرمو...لرزونه می تنمو آب سرمای که که جایی

 ...میدم تکونش چشمم جلوی صورتم روی اشکای به توجه بی و...گیرمش

 ... میاد؟ خوشت ببین کن باز "

 ی هشیش ای تکه که نازکی و سفید زنجیر به میشم خیره و کنم می باز قرمزو مخملیه ی جعبه

 ...داده جا خودش تو براقو و کوچیک

 نیومده؟ خوشت چیه -

 ...چشماش جادوئه تو شم می گم...میارم باال سرمو

 ؟...نیومد خوشت توام با بانو گندمم -

 ...نمک می نگاهش ده می دستم به که فشاری با...جعبه تو الماس به ندازم می نگاهمو دیگه بار یه

 چطوره؟ دادم، خودم طرحشو...دیگه بگو چیزی یه ، بابا ای -

 می چقدر من و..بود شده چیزم همه نه، که دنیا چشماش ،که نبود مدتی... زنم می لبخندی

 ...بشم پوش گدا روزی اینکه از ترسیدم

 ...دارم دوستت -

 داری؟ دوسم دادم کادو که حاال ا؟...: لباهش و...خنده می چشماش

 :زنم می لب....کرد می تابم بی که داشت،نگاهش چه خدایا

 ...دارم دوستت ابد تا

 "...دنیا ته تا دارم دوست: گه می خیره چشمام تو طالییش زار گندم با ،

 هنوز؟ مونه قدمی دنیا ته وایسادم،تا من که اینجا از گفتی می بهم و بودی کاش
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 ای قطره ،... میشه خیس دریا ی حمله از زانوهام... دارم می بر اولو قدمه... پایین ندازم می سرمو

 تو شیگو و افته می دستم از زنجیر....بنده می یخ تنم... سوزونه می دلمو و میشه سرازیر چشمم از

 هم؟؟؟ مانی هومن؟ یا بود علی...کنه می خوردن زنگ به شروع لباسم جیبه

 !"عمرا

 زل انقدر...کنه می خاموش روشن رو صفحه 259کد با ناشناس ای شماره میارم در جیبم از گوشیو

 ...ابتدا از باز که کشه نمی طولی و میشه خاموش که غریبه ی شماره به میزنم

 من...گیره می خودم تنهاییه برای دلم!..خاموش همه اما...ستاره از پر آسمون...کنم می بلند سر

 ! بزنه چشمک بهم که نداشتم ای ستاره حتی

 و گیرم می آسمون سیاهیه از چشم. شه می روشن و خاموش چهارم بار برای ام گوشی اسکیرین

 ....چسبونم می گوشم به گوشیو تانی با و دم می فشار رو سبز دکمه

 ... افتم می نفس از ،من که بلند آنقدر! کشه می نفس کسی

 یکس اما... زیاد خیلی... گذره می خیلی... سرما همه این از بندم می یخ من و خوره می پام به موجا

 هک خفه...کنه می خفم بغض! نیست که،خدایم بار هزارمین برای میارم ایمان من و زنه نمی حرف

 ... ها نبودن ی همه اندازه به! درد از ست حجمی...نیست گلو در آب پریدنه ، گم می

 ... میشمارم ده تا...دستی نه و هست دلی نه اما...کنم جدا گوشم از گوشیو خوام می

 ...باخته امیدی نا به دله وقته خیلی امید...! بیست حتی و...دوازده...یازده

 فسشن هر با خطه طرفه اون که اونی گه می دلم... کنم قطع ارتباطو این نمیشه راضی دلم! نمیشه

 ...عقلم اما.نیست غریبه بره می شدن خفه مرزه به رو ،تو

 ... میرم فرو دریا خیسیه تو بیشتر من و میشه رد هم پنج و چهل...شمارم می

 وشیگ تو کسی که بیارم پایین دستمو میام... بودن معلق از شم می خسته. گذره می دقیقه یک

 ...گندمم زنه می نفس

 ....آب خیسیه روی شم می پهن و شه می خالی پاهام زیر

 ....آخر میم این در...شوم حل خواهم می
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 ...باش هم باز...باش هم باز...بودی که تو

 نگاهت کن،با عاشقم

 قراره دل،بی شد خسته

 ...ست تکیده سردو من تنه

 ...داغت دستای عاشقه

 یم شفاف چشمام تاری تا زنم می پلک انقدر.کنم می باز چشمامو آهنگی دینگ دینگ صدای با

 هک دیواری. شده نصب دیوار روی که رنگه مشکی و چوبی ساعتی بینم می که چیزی اولین. شه

 .. قرمزه

 جاری لبام رو ای خفته آخه کمرم تو درد، شدت از ای،که پنجره دیدنه هوای به چرخونم می سرمو

 .شه می

 و دیواری کمد یه جز به...چرخونم می آشنا نا اتاق این دور دورتا چشممو گیرمو می دندون به لب

 یاده منو خوبش خیلی بوی که رو تختی، رو.گیره نمی قرار دیدم تو چیزی تاریک، ای پنجره

 و ایستم می سرپا!میام پایین تخت از آروم و زنم می ندازه،کنار می - چیه دونم نمی چیزی،که

 بهم تخت چپ سمت!هیچ بودم خوابیده من که سمتی...ندازم می نفره دو تخته این به نگاهی

 ...بوده خوابیده اینجا هم دیگر کسی من جز به انگار...بود ریخته

 کنم می نزدیک ام بینی به میدارم بر رو رفته فرو کمی نظرم به که بالشتهایی از یکی و شم می خم

 ...بو همون هم باز اما

 نگارا کنن می ترق ترق به شروع استخونام...کنم می حرکت در سمت به و کشم می کالفه پوفی

 ....آهنی آدمی به ام شده تبدیل

 دیلتب سفید به خاموش قرمزه اون از دیوارا... کنم می نگاه جارو همه کنجکاوی با و کنم می باز درو

 ...شنوم می قبل از تر واضح خیلی رو آهنگ صدای و...شدن

 ...ما ی گریه هم تو عزیز،ای سقف هم تو ای

 ..بود فاصله هم، گریه
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 ...بود قائله این ،ختم عشق بازیه ،آخره آخرما ی گریه

 راه ییکودتا کنجکاوی، -دلم تو...میرم پایین یکی یکی آهسته گیرم می پیش راهمو سر های پله

 یک و...ندازه نمی دلم به رو چیزی آه جز باشیم اینجا هومن و من اینکه فکر.. ببین و بیا که انداخته

 ...لبهام بر "..کاش "

 ! نفس هر تنور در گرفتنت، گُر حدس

 ...نیست که ،کم اما نه غم

 عشق، تیره پر تو،ترکشه ی تازه شبه هم

 ....نیست که هم سنگر، سنگه

 هنوز، دیروزو خوبه

 ...بدوز پوشت تن صلیح،روی بر من از طریحی

 حقیر، طرح همین عشق،با عریانیه وقت

 ...بسوز تن حریق در

 و سیم همه اون میون از مانی گفتن گندمم و دستم تو ،گوشی دریا کنار من که بود؟ ،کی بود دیشب

 نه؟ نبود که توهم...ماورایی امواجه

 ...حتی بود هم پایی صدای

 ...بود عاشقانه غزل،منو کاغذو دستو ی، فاصله تو پلکه

 شعر، قفل کلیدِ ،بی خواب ی پیله از رَستن

 ...بود شاعرانه خوابه

 !کور ای نقطه به شده خیره که بینم می رخ ازنیم رو مردی..آخر ی پله رو ذارم می پامو

 ...اش سوزنی های ریش ته بود آشنا چقدر

 ...دلم ی نقطه نقطه رو زد می پرش ثانیه چند هر که پلکی و

 ...شه می شروع دنیا جشنه بزرگترین نه که عروسی دلمو تو
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 !آوا خود ام شده طبلی که گو گیره می تپش آنچنان قلبم

 ...بود نشسته ام قدمی ده در اینجا بودکه مانی..بود اینجا که بود او

 و.. .نبوده توهم کناری، رفته فرو بالشت... تخت ی ریخته بهم چپه سمت که کنم فکر خواهم می

 ...بو اون

 ...کنم فکر که بگذار

 او و صورتش اجزای تک تک به ام خیره من...اش خسته چشمای با کنه می تالقی عمیقم نفسه

 ...بودنش و... حضورش از شوقم از پر...اشکم از پر چشمای به ،تنها خیره

 !حتی دیدنش به!بودم شده حریص...زنم می پسشون شدت با و موهام تو دم می هل انگشتامو

 تنه یک جنس از خواست می هوایی دلم...کنم می شل پا من و سمتم داره می بر قدم

 ...تلخ بویی با و محکم...گرم...مردونه

 ...نفسه یک ما،فاصله بینه حتی اگه

 ...بگیر منو نفسه

 ..بسه من مرگه شدن،اگه یکی برای

 ...بگیر منو نفسه

 ما، راه از منو، شدن،از گردان رو حدس

 !یاوری بی باوره

 !نفس انکاره روز

 ...!باوری خوش این مرگه ،،، بود تو میالد روز

 رت نزدیک بهم لحظه هر که پاهاش استواری به یا کنم نگاه آرامشش از پر چشمای به دونم نمی

 ...میشه

 !هم هنوز...رو دلم گره می بازی میبینی؟به
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 دهش ندیده بینی؟چقدر می خدایا... کنه می شدن مور مور به شروع تنم...ساله پانزده دخترای مثل

 ... بودم

 ...ستهای می ام سانتیه پنج در درست و زنه می عمیق لبخندی که کشم می عمیقی نفسه آنچنان

 ....خیالی های آغوشی هم این از امان! اوووووووف

 ...داره عجیبی تضاده تابش و پیچ از پر ابروهای با که لبخندش...میونه چرخه می چشمم

 ...بینم می همیشه از تر سالح خلع رو خودم که چشماش میونه نگاهمو کنم می قفل آخر در و

 !نداریش باشی،که داشته رو یکی بزرگ دنیای این تاحاال،تو شده دونم نمی...دونم نمی

 نتونی بازم...اجباری هرچند تعهدات همه با دخترونت حیای شرمو ی همه با که شده دونم نمی

 .....آرزوهات گندمزار تو بشی پرت و کنی کنترل خودتو

 ....پیش ای ثانیه تا...بود نشده هم من برای

 ....اشدست میونه اسیری از...شوم می مردنی...بغلش تو کنم می پرت! قبل از فکری هیچ بی خودمو

 ...نفس چه هر دست،غیبت غیبت بگو تو

 ...نیست فاصله ما، بینه...ما بینه

 ...نیست قائله این ختم...صدا مرغان تو،کوچه آخره غیبت

 ...نیست قائله این ختم

 ...نفسه یک ما،فاصله بینه حتی اگه

 ...بگیر منو نفسه

 ..بسه من مرگه شدن،اگه یکی برای

 ...بگیر منو نفسه

 .میشه شل دستاش حلقه تلفن زنگ صدای با که گذره می چقدر دونم نمی

 .بهش چسبونم می بیشتر خودمو من که کنه می بلند سرمو روی از رو اش چونه
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 میقیع ونفسه گوشم به چسبونه می لبشو.ندارم رو شدن جدا خیاله ها حاال حاال که فهمه می انگار

 ...کشه می

 و...خوره می زنگ هم باز تلفن...موهام تو کنه می فرو هاشو پنجه... کنم می جا جابه کمی صورتمو

 .بزنه لک مارکدارش پیرهن چشمام خیسی از که نیست مهم برام من

 ...سرم رو شه می پتک علی فریاد صدای و گیر پیغام رو میره تلفن

 ...مصب ال گوشیو بردار د ای شده خراب اون تو دونم می -

 کتحر موهام تو دستشو خیال بی اون اما.چشماش تو زنم می زل نگرانی با و کنم می بلند سرمو

 که آخ...کرد می ام جهنمی انگشتاش سر داغی...هم رو افته می پلکام...زنه می لبخند و ده می

 ...!بود برازنده منو کافری این چقدر

 شم می پرت مانی بغله از که کنه می وارد بهم تکونی چنان زنه، می صدا رو مانی که علی بلند فریاد

 .بیرون

 قایم خوای می چطور رسیدم وقتی ببینم خوام می. نده جواب تو حاال ، راهم تو که من مرتیکه -

 .بشی

 ...کنه سکته تلفن پشت ترسم می که زنه می فریاد گوشی تو آنقدر

 ...ذارم نمی ات زنده... نرسه بهت دستم کن دعا شرف بی -

 ...بود علی حرفای ادامه که ممتدی بوقه و

 ...کنم می نگاه زده زل بهم لبخند همون با هنوز که مانی به به گیرم می تلفن از چشممو

 ...بود شده مجسمه انگار

 اینجا؟ میاد داره علی...: دم می قورت دهنمو آب

 ... گفت چی که شنیدی: ده می تکون سرشو

 کجاییم؟ ما: کنم می نگاه دورمو دوتا

 ...بشه نامت به قراره که همونجایی: خنده می تلخ
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 یگه؟د زدی زنگ بهم تو یعنی...یعنی نه؟ بودی تو دیشب: گم می نیشش از پر لحن به توجه بی

 ...بودی افتاده آب رو کردم پیدات وقتی...عزیزم آره: کنه می حلقه کمرم رور دستاشو

 ویال؟: میزنم آخرو کوتاه،تیر مکثی از اومدی؟بعد چی برای: چشماش تو شم می تیز

 ...مصنوعی اما...دار صدا و بلند...میخنده

 خندی؟ می تو پرسم می سوال منو؟ کنی می مسخره: بیرون کشم می دستاش بینه از خودمو

 ...دیوار به خورم می پشت از که زیاد انقدر میشه نزدیک بهم دوباره

 ...ببخشید...بود دار خنده سوالت آخه. چیه مسخره عزیزم نه -

 ...دیگه توپی دنباله به بده پاسم تا خندید می...کشت می وقت کنم می حس

 ...بود شده تنگ برات دلم -

 میاد؟ اینجا به چی برای زد؟ می داد چرا...بود عصبانی انقدر علی چرا بپرسم خوام می

 نزدیک بهم سرامون...میشه قفل کمرم دوره دستش...چشماش برقه با شم می جادو انگار اما

 ره یم لبام.. شدن بسته برای ره می چشمام...بوسه یک عطش از افتم می نفس نفس به...میشه

 و مشکی گرمکنی با علی و... میشه باز پی در پی کوبش دو با ورودی دره که، شدن لمس برای

 مایچش هم فاصله همون از... کنم می نگاه علی به خیره و زنم می پس رو مانی...میشه وارد سفید

 ...ده می رو بد اتفاقی نوید اش افتاده خون به

 .میشم نزدیک علی به و گذرم می مانی کنار از آهسته قدمهایی با

 با هک مانی برای و گیره می ازم رو اش خیره نگاه.بزنم لبخند کنم می سعی و ایستم می کنارش

 !ارممی در پدرتو گفت می انگار! نه سالم عالمت به...ده می تکون سری ، شده خیره بهمون پوزخند

 ...کنم دور خودم از رو الکی ترسه این کنم می سعی و کنم می خیس لبامو

 ؟ شده چیزی خوای؟ می چی علی؟اینجا خوبی -

 ان من و میشه نزدیک بهم قدم یه و میزنه پوزخندی...کنه می نگام افتادش خون به چشمای با

 .افتم می لرزه به چشماش سرخیه از بگم اگه نیست دروغ...میرم عقب به قدم یک خودآگاه
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 کردم؟ خراب عاشقونتونو خلوته باشه؟نکنه شده چیزی قراره مگه نه -

 با و وعصبانیتش همه این بگیرم نادیده کنم می سعی!میشه جلب پرشش از پر پلکای به توجهم

 جان؟ علی گی می چیه؟چی عاشقونه خلوته: گم می لبخند

 ..زمین رو شم می پرت و افته می لرزه به پاهام که زنه می فریادی آنچنان

 هب اینکه بدونه خودسر، که نداری صاحاب تو هان؟مگه کنی؟ می غلطی چه اینجا بدونم خوام می -

 شده؟ خراب این تو اومدی شدی پا بگی چیزی کسی

 زمین، ور من و میشه نزدیک بهم هم باز... گیره می راه صورتم رو بدونم دلیلشو اینکه بدونه اشکام

 .میدم سر خودمو مانی سمت به

 تو وزهن گم می خودم به وقتایی یه...لعنتی کردی خستم فهمی؟ می...گندم کارات از شدم خسته -

 ینا کناره نداری؟ شوهری تو مگه نفهم شعور، بی ، احمق آخه. میزنی پا دستو داری سالگیت هفده

 ..خوردی می گهی چه بغلش کنی؟تو می غلطی چه مرتیکه

 بازومو زیر میشه خم..مانی به خورم می پشت از که کشم می زمین رو خودمو و زنم می هق انقدر

 منوبه و سمتمون میدوه.میاره جوش به رو علی خونه انگار حرکتش همین.کنه می بلندم و گیره می

 .دیوار به کوبونتش می و میگیره رو مانی یقه و کنه می پرت کناری

 گفتمن بهت مگه داره؟ شوهر میگم نیس نخوره؟حالیت بهش انگشتت نگفتم بهت مگه بیشرف -

 واسه کنه عروسی بذار نگفتم ؟هان؟ رن می شده خراب این از دیگه دوماه بذار جیگر رو دندون

 میگرده؟ بر همیشه

 دونستم؟ نمی خودم که برم بود قرار کجا.علی لبهای به میشم خیره واج هاجو

 کردی؟ رم چرا چته.کن ول رو یقه-

 یقه داشت سعی مانی و داد می فحش ، زد می داد علی. میشه وعلی مانی جمع دوباره حواسم

 !چروک و دار لکه!بود افتاده روزی چه به مارکدارش لباسه!کنه آزاد لباسشو

 ردم اگه...بستی می دار شوهر زنه رو چشمتو که داشتی شرف اگه. پستی که قرآن به...پستی -

 هک نه اینجا بیام گفتی می سر بر خاک منه ،به زدی می زنگ من به کردی پیداش وقتی بودی

 ... خودت
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 فهخ داشت. دیوار سمته کنه می پرت خودشو و میشه شل دستاش...میاره کم نفس میشه، کبود

 !ذاشتم،انگار می پا که هرجا شد می ای نبود،سیاره الکی...هوا کمبود از میشد

 !علی: میزنم جیغ و میارم در تنش از سمتش،لباسشو دوم می و گم می جیغ با اسمشو

 ...علی بکش نفس قرآن تورو بکش، نفس...علی کردم غلط...-

 ...کنم جا جابه رو اش مردنه پر هیکل کنم می سعی و زنم می ،پسش میاره آب مانی

 ...دم می ماساژ کتفشو دو وسط

 ...بکش نفس بهار جونه... من مرگه ،،، علـــــــــــــــــی-

 .. اش پینه وصله از پر های ریه به داد جون که بهار، جونه یا بود من مرگه دونم نمی

 میاد دمیا تازه ،انگار اش مو کم و لخت سینه به زنم می کنه،چنگ می مخفی اش سینه بینه سرمو

 !من یاریه به رفت می مرگ پیشواز به بار ،چند عزیزم علیه میاد یادم تازه!کنم گریه باید که

 ؟ خوبی -

 نهک می ای سرفه تک.بده رو مانی جواب تا مونم می منتظر و کنم می بلند اش سینه رو از سرمو

 ...سرشو موهای مانی و کشم می آه من. ده می حرکت آروم سرشو

 .تهران گردیم بر باید -

 .دممی تکون سرمو فقط مانی پیشه بودن برای دلم خواهشه تمام کبودش،االرقم لبهای به خیره

 .بردار هاتو وسیله پاشو -

 ...ولی: گم می چشماش تو خیره.نبود صالح رفتن اش ریه اوضاعه این با. کرد می سرفه هنوز

 .گفتم بلندشو: کنه می کنه،اخم می قطع حرفمو

 از اشوپ کسی: گه می مانی که برم باال ها پله از میام. شم می بلند ازجام و ندازم می پایین سرمو

 .ذاره نمی بیرون اینجا

 .رت غلیظ حتی..داره اخم هم هنوز. کنم می نگاه داده تکیه دیوار صاف،به که علی به و گردم می بر

 .کن جمع وسایلتو برو گفتم -
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 ...ره نمی جایی کسی گفتم: زنه می داد مانی که چرخونم می کمر...میشه پوچ ، بودن به امیدم

 .شینم می پله اولین روی بالتکلیف

 کن؟ جمع وسایلتو برو نگفتم نشستی؟مگه چرا -

 کنم؟ چیکار من باالخره.: شم می کالفه

 .هر نمی جایی که،کسی گفتم:  ومیگه کنه می نزدیک لبهاش میونه سیگاره به فندکو مانی

 ودمخ تا ،پاشو گندم نیستم تو با مگه: کنه می نگام چپ چپ تو؟ باشی کی: بهش غره می علی

 .نکردم بلندت

 .ری نمی جایی هیچ نشنوی منو حرفای گندم،تا جات سر بشین -

 ...کشه می عصبی پوفی میادو کوتاه علی

 ...گیره می کام سیگارش از عمیق و کنه می طی راست به چپ از رو سالن مانی

 آره؟ بشی جدا هومن از خوای می گفتی -

 !مقدمه دفعه،بی یک بود سوالی چه این!خورم می جا

 .آره:  گم می آروم و دم می قورت دهنمو آب کنم می حس رو علی نگاه سنگینی

 .بشنوه خوب علی آقا تا بگو تر بلند:  میگه و کنه می خاموش سیگارشو

 !گندم غره به و بشنوه علی که هست رسا انقدر اما لرزه می ،صدام کنم می تکرار

 .کانادا ریم می باهم بدی،بعدش انجام طالقتو کارای داری وقت ماه یک -

 باهم؟: کنم می تکرار لب زیر

 . باشی؟ من با که بشی جدا شوهرت از خوای نمی تنها؟مگه تنها پس: میزنه پوزخند

 !کنیم ازدواج گفت ،نمی باشیم باهم گفت نمی!باشی من با گفت می

 زنی؟ می حرف اینجوری چرا: شم می تلخ
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 دیگه ماه یک تا باید بیای من با خوای می اگه گم می دارم زنم؟ می حرف چجوری: کنه می اخم

 .!رم می ایران از دارم من چون. بدی انجام طالقتو کارای

 .بشه جدا هومن از نیست قرار گندم -

 .خودش برای گفت می چی.علی رو شم می تیز

 می خورد اعصاب همه امشب "کال. کنه می ام عصبی که بلند آنقدر...خنده می قهقهه به مانی

 .کردن

 .داده درخواست صبح امروز همین خان هومن.پرتیا خیلی انگار علی،- مانی

 دونست؟ می کجا از سرعت؟مانی این بود؟به داده طالق درخواست هومن. شم می شوکه

 .دونی می کجا از تو-علی

 .زد زنگ بهم خودش:  گه می و چوبی صندلیه رو شینه می خونسرد

 ...هست چی همه چشماش تو. بهم دوزه می نگاهشو

 ...تنفر حتی و...تالفی...خشم...زهرخند

 یم سال هفت از بعد بالخره گفت، خودش:گه می و میده باال چپشو ابروی کنه، می خیس لبشو

 ....بشم جدا گندم از خوام

 ......نور پر و پررنگ من و شه می تاریک دنیا که انگار

 .من به شه می خیره و ندازه می مانی به نگاهی علی

 چشمای از نگاهمو خواهم می هرچی...میشه جهنمی کنه،چشماش می نگاهم خیره اما مانی

 !نیست فراری راه انگار...شه نمی بگیرم سرخش

 ...نمیره پایین زنم می زور چه هر و شه می سنگ دهنم آب

 توجهی اام...میزنه صدا اسمشو علی. چسبم می پله سرده سنگ به بیشتر من..میشه بلند جاش از

 آرامش این.... میدم فشار هم رو پلکامو...شه می نزدیک بهم برزخیش نگاه همون با و کنه نمی

 ...کمک خدایا:مینالم لب زیر...سینم رو ذارم می دستمو...دیدنی شد می طوفانی مانی...نبود موندنی
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! هکن می خیس ترکشو پر لبای دهم بارِ برای برزخیش، چشمای با خیره کمر، به ،دست مقابلم

 دنیا ی اندازه گه می که ده،انگار می تکون سرشو.کنه می پرش به شروع عصبی چشمش ی گوشه

 ...!متاسفم برات

 گیر شمارمو تونسته تا کرده تالش کلی گفت می شوهرت، بیچاره: گه می و کنه می ریز چشماشو

 ...ندادی بهش شمارمو خودت چرا موندم... بیاره

 ....رسوندی آخرش به وقاحتو که گم می حساب این رو: باال ندازه می چپشو ابروی

 نم گفتن می که پیشرفت ،آخره جدید قرن رباط! مغز از دستوری هیچ بی...پایین افته می سرم

 !بودم

 من از و کشید می زمین ،رو رو ابری های دمپایی. شنوم می رو شه می دور ازم که پاهاش صدای

 ...گرفت می فاصله

 شه می مگه هه که؟ شناسی می!گما می گندمو شوهره بیچاره، هومن علی، دونی می -

 فتمگ می داشتم بشناسیش،آره باید همه از بهتر تو دامادتونه، ساله هفت ناسالمتی...نشناسی

 گه می هی کنه می بلغور چی گم می خودم با همش! کودن که منم. کرد می خواهی عذر ازم بیچاره

 وت بینه جریانه گه می"، آخه کنم حاللت باید ،چرا من برادره گم می بهش!کن حاللم کن حاللم

 عاشقه دونم می بگه بهت یکی فکر... بگم چی بودم مونده "،اصال کردم کپ"...دونم می گندمو

 !کن زنمی،حاللم

 نیست؟ دار خنده علی؟ نیست مسخره وکیلی خدا

 در هومنو ادای و خنده می و دلش رو گذاشته دستشو کنم، می نگاهش شده گشاد چشمای با

 :میاره

 لشه و علی سینه رو زنه می کنه،یهو آرومش کنه می سعی و کشه می دستشو علی "کن حاللم "

 ...مانی زنم می داد و پرم می جا از...عقب ده می

 منم میاد یادش تازه انگار و شه می قطع هیستیریکیش های خنده...سمتم گرده می بر

 علی به نگاهی...ترسه می مرگ حده سر تا کبودش نگاه از دلم بازم...کنه می اخم بازم...اونجام

 : اش شونه رو ذاره می دستشو پشت از و داره می بر قدم میده تکون سرشو کالفه که ندازم می

 ...بزنیم حرف هم با آروم بشین کنی،بیا می سکته االن اینجا بشین بیا
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 بهتر نای از چرا؟حالم سکته... خوبم من: میگه و زنه می کنترل بی لبخندی علیو سمته گرده می بر

 بگم!خوشحالیا از...زدم می دار باهاش خودمو شد می اگه که شنیدم خبری امروز...شه نمی

 بودنم مرد همه با چطور بگم کنه؟ تحمل رو جمله یه حجم نتونست زانوهام چطوری براتون؟بگم

 بگم؟ چیه؟ شدن خورد فهمیدم

 هک کنم می نگاهش بغض با و صدا بی انقدر... زنه می زل بهم خونیش چشمای با و کنه می مکث

 ودتخ که تو تو؟ برای بگم؟ کی برای: ده می تکون سرشو و گیره می ازم ،چشم بلند پوزخندی با

 استعداد همه این...کردی رنگی هارو مهره تکه تک تو خوده وقتی بگم بودی؟چی بازی این خالقه

 ...خانوم گندم داره مرحبا...بانو گندم داره تحسین جای خالقیت همه ،این

 ولسل کرد می خاک ،گردو سریع و تند...تازید می زبونش و کوبید می لحنش... لرزید می صداش

 ....گناهانم بی گناهکارترینه من، بدونه اینکه بی دلمو سلول

 یم زانو کنارم و شه می نزدیک بهم...  زمین رو خوردند می تلو که پاهایی با سمتم افته می راه

 ...وجود ی همه بی...توان ی همه با افته می! نه نشستن.. زنه

 !کنه نمی گریه که مرد اند گفته ها قدیمی میره یادش و گیره می دست تو موهامو از ای دسته

 میشه که چیزی به تبدیل بغضم...بنده می چشماشو و کشه می بو کنه می نزدیک بینیش به موهامو

 هک امیدوارم...چیه فهمی نمی که دونم می! خون خفه گن می بهش که همونی.. چیه دونم نمی که

 ...!!نفهمی هم وقت هیچ

 قطره ره با ببینه اینکه بدونه... کنه باز چشم اینکه بدونه.. کشه می بو باره ده... باره سه...دوباره

 ...کنم می حل خودم تو رو مرداب ، من اشکش

 ده؟ می چی بوی دونی می -

 ...اش بسته چشمای به شم می خیره منتظر و دم می قورت دهنمو آبه...کشم می باال بینیمو

 ...خیانت گنده بوی -

 قضاوت از بغضم ترکه می....بسته حصار اشکام هایه و های جلوی که شکنه،سدی می انگار

 ...اش ناعادالنه و عجوالنه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

214 

 

 منه شده خیانت بهش که اونی... بدبختم منه خورده بازی که اونی کنی؟ می گریه چرا چته؟ -

 همین با...لعنتی کشیدی کثافت به دنیامو که بود اشکات همین با کنی؟ می گریه چرا تو...ام بیچاره

 ...کردی خراب روزمو حالو که بود خیست چشمای

 این فهمم می حاال...میداد خراش تنم روی و شد می خاردار سیم چشماش، تو سرخه های رگه

 ...بگم من نه بپرس تو نه که نگاهش داشت سمی...بود کجا از سوختن همه

 دهش بتکدم اونقدر... رسیدم نابودی به رفتنت با که داشتم دوست بودم،اونقدر عاشقت اونقدر-

 وحشت که موقعی درست...گندم کردی رهام... رفتم پیش ایمانم پوچیه تا نبودت تو که بودی

 می بر گفتم می همش...نبودت تو من حاله از دونی می چی تو... رفتی تنهایی، از داشتم

 یرد اینکه از میای،قبل گفتم می...دلمه روزیه گندم...منه چیزه همه گندم...منه ماله گندم...گرده

 ارهند امکان گفتم می همش... گردی می بر هستم کی بره یادم همیشه برای اینکه از قبل بشه

 هک زد می داد دلم نمیارم دووم وجودش بدونه من دونه می گندم گفتم می علی به...کنه فراموشم

 ...برگشتی و....گردی می بر

 !بودنش مرد ازنهایت...هویت یه شدته از بغض، شدت از میاره کم نفس

 ود؟ب شده نجاتم غریق دستی که وقتی شدم؟ می پیدا داشتم که وقتی ؟..کی اما...برگشتی -

 می خراب سازی، ،می میای،...همینه عادتت...کردی نابود بودمو ساخته که هرچیزی دوباره اومدیو

 ...باشن مهم برات دیگران اینکه بدونه...آدمن هم بقیه بگی اینکه بدون میری کنی،

 دیگه حتی...بودم راضی اما...کننده خسته زندگیه یه...بار کسل و روتین زندگیه یه بود شده زندگیم

 ...من و همانا دیدنت دونستم می...ببینمت خواست نمی دلم

 آستینه اب... کنه می قفل موها بینه هاشو وپنجه ده می تکیه دیوار به سرشو...کشه می کالفه پوفی

 ی مهه از...بگه تا ذارم می و دم می تکیه ها پله به سرمو...کنم پاک اشکامو کنم می سعی لباسم

 ...خوبیاشو بکشه رخ به و بگه بودنم بد

 به نزدم دست تو به من... باشم که خواستم می نه بودم سابق مانی نه اومد،دیگه که عسل -

 تو رفت اسمامون وقتی گفتم می همیشه بدم خراش روحتو خواستم نمی...بودنت پاک حرمت

 کرهف تو به راجع خیالمم تو حتی خواست نمی دلم اما داشتم نیاز...بودم مرد من... هم ی شناسنامه

 ...بکنم باطلی
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... کنم می پادشاهی بودنت حکم به من خونمو تو میای سفید لباسه یه با که روزی به بود خوش دلم

 ....خواب من بودو پا بر ها فرمانروایی که باطل خیاله زهی اما

 ...است دیروقت

 اند رسیده مادربزرگ روزگار خط ته به ام شبانه های قصه

 کسی بی هوی و های صدای هنوز

 ...میزند پرسه ام دلتنگی حوالی در

 است وقت خیلی!!!  تخت خیالت

 ...ام کرده خاموش را دلم fm رادیو موج

 ....نمیدهند صدا هایم کسی بی دیگر

 ....ام آرمیده هرشب از تر آسوده

 گره مه تو انگشتاشو پایینو ندازه می سرشو... کنه می تازه نفس اون و دم می قورت دهنمو آبه من

 هک چیزی اون بگه تا سابه می هم رو دندون گیره، می دندون به لب ، زنه می لب به زبون. زنه می

 میشهه معموله طبق ، من ،و کنه می نگاه چشمام تو کنه می بلند سرشو...کرده اش آشفته اینطوری

 رسهت از! روش هم اینبار بودم، عکس بر همیشه...هه! افتم می سکسکه به طبیعت، حرکته ،خالفه

 ...افتم می سکسکه به اش لبی زیر ی جمله - جمله

 فقط بود وقت خیلی که بودن داده بهم رو دنیایی انگار ، دیدمت کالسم سر دانشگاه، تو که روزی -

 ...بودم قانع رویاش به

 رو ام شده سرخ و خیس سرد، انگشتای نوک... دوزم می ام کرده عرق دستهای کف به چشمامو

 ...دم می فشار محکم

 زا خودم از تو از بودم خسته...بود نخواهی و نیستی بود شده باورم...بودم کرده عادت نبودت به -

 و.. صداقت وفا،و عشق، از خالی...خالی قاب یه...عکس قاب یه تو بود شده خالصه زندگیم... همه

 ...تو از پر
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 صبح هب صبح...دانشگاه اون به بشه باز پام دوباره تا بود تلفن یه خرجش ، تدریس دنباله افتادم

 ...نبودی و بودی ، بکنی فکرشو که هرجا حیاط تو بوفه تو صندلی، هر روی هرکالس، تو

 ...شدن مرهم برای نبودی و عذاب برای بودی

 زندگیم وارده کم کم نیومد،عسل در صدام کشیدمو عذاب چقدر...گذشت چقدر دونم نمی

 همب تا گفت گفتو نقاشی از انقدر بشه نزدیک بهم جوری چه دونست می! بود بلد کارشو...شد

 نم احساساته رو که بودم گفته بهش گم، می جدی!بودم گفته بهش نبود، جذاب برام...شد نزدیک

 ایدش باشم،و داشته حسی بهش تونم درگیرم،نمی خودم با هنوز بودم گفته...نکنه گذاری سرمایه

 !همیشه تا

 ستهواب منو روزی یه نفر، بودم،یه کرده کارو بهترین نظرم به نرفتم، دنبالش کرد قهر کرد، گریه

 !!!پر پر اون بعدش بدم، بازی کسیو من اینبار خواستم نمی!پــــــــر بعدشم بودو کرده

 یمچهن این کنم، اعتراف رولبش،بذار میاد محوی لبخنده کنه می سکوت و کشه می عمیقی نفسه

 مک کشیدگی این که کنم می خدا خدا لب زیر...نلرزونه رو پشتم که نیست محو هم آنقدر لبخند

 !عسلی ای خاطره به باشه نداشته ربط لبهاش روح کم و رنگ

 ودشخ که دعایی ، رو الکرسی آیه بخونم میام اهلل، بسم بدونه اعذوباهلل بندم،بدونه می چشممو

 حسی و کنم می ترش شم، می زده دل...  عسل از گه ،می نگفته بود،اهلل کرده پناهم دلرزه موقع

 !تهوع چون دارم

 ،مسخرش زدم پوزخند...بشم عاشقش منم که مونه می پام به اونقدر گفت...برگشت خودش -

 ات بشینی که خروسی تو نه بذارم احساس تخم بخوام که مرغم من نه! بابا کن جمع که کردم

 تا ، هیچی که پاییز بشه الزم گفت نرفت خرجش به... کنی خشک ترو هارو جوجه پاییزو آخره

 یم چی به نیست معلوم تکلیفم من ، خوب دختره گفتم بهش...مونه می منتظر هم ابدی خزونه

 شداره بهش بار آخرین برای...! نباش نگران تو دلخوشیه برام بودنت گفت کنی، خوش دلتو خوای

 اما...زندگیت دنباله برو شده تموم که پروژتم گفتم بهش..نکنه حروم من پای به خودشو که دادم

 لنگ پام که بود جا همون...بجنگم خوام می که چیزی برای بذار... باشم بذار گفت فقط...اون

 وردمخ افسوس...نخواسته چی؟یعنی یعنی جنگه نمی که اونی پرسید، ازم دلم ته چیزی یه...خورد

 ...ام تنه یک جنگه از کردم می نشینی عقب مدت همه این از بعد منم کاش که
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 ، نزد حرفی ساختو حوصلگیهام بی خلقیام، بد با...گرفت خو اخالقم به تا گذشت خیلی...گذشت

 بانیعص اونقدر گذاشته ممنوعه منطقه تو پا و کرده، جمع اتاقم تو از عکساتو تمام دیدم که روزی

 این تو هرچی بود، شده جمع دلم تو فریاد دادو هرچی...کردم اون باره بود تو حقه هرچی که شدم

 چشمای با وقتی... کردم اجرا اون روی بودم داده حکم و کرده محکوم ذهنم تو رو تو مدت

 از...دخور بهم خودم از حالم...نداشتم منظوری هیچ گفت...ببخشید گفت فقط بهمو زد زل اشکیش

 هب منو تو...نداشتم فرقی هیچ تو با من..  شدم متنفر بودی ساخته برام که زندگی این خودمو

 ...شکستم تو خاطر به عسلو من و کردی رها معروفیت و شهرت خاطره

 به لکلب عسل به نسبت تنها نه بودم گرفته مفرط حسیه بی! حسیه بی درده بودن عاشق از بدتر

 تمام که عکستو دیدنه با شکوندم ها شیشه چندبار و شدم می عصبی چقدر و! تو همجنسای

 ...کشید می چالش به رو ام مردونه احساسته

 فریاد دادو اما نداشت وجود توجهی نبود، من سمته از محبتی...نکرد آنچنانی تغییر عسل با اخالقم

 چه پرسم می خودم از همش مدت همه این از بعد هم هنوز...نبود دیگه خلقی بد همه اون ، گذشته

 رابطه هم با هم همخونه یک حد در حتی ما... کرد می دلخوش من با زندگی به اونو چیزی

 ...بود چرخش در خونه تمام در اون و اتاقم تو من مدت تمام...نداشتیم

 اون و...کنی می حروم من پایه زندگیتو چرا...کنی می لج کی با که زدم حرف باهاش نشستم بارها

 دونم نمی هم باز نشستم اینجا که االن حتی!نگیر من از رو لذت این که گفت رو جمله یه فط هربار

 ...کرد می خیس چشماشو زدم می صداش گندم اشتباهی که هربار که بود لذتی چه این

 خونه رم می وقتی اینکه به...بودم کرده عادت خونه تو حضورش به ای وعالقه عشق هیچ بدونه

 نباشی خسته بهم و باشه داشته جریان خونه تو موزیک صدای باشه، روشن آشپزخونه چراغ

 وت من! مصنوعی "کامال و قراردادی!بهم هامون گونه ایه ثانیه خورد بر! نه که بوسه گاهی و...بگه

 به بودم کرده عادت من... کردم می جو جستو تورو لباساش تک تک تو چشماش تو وجودش،

 ...تو خواستنه و دیدن به کنه ترم تشنه ،که عسل

 ...پستی اوجه... بود خودخواهی اوجه

 و خنده با کردم نمی تعریف شیرینش تُرشو و رنگ خوش و افتاده جا فسنجون از شام، میز سر

 اما!هنکن خدا گفت می فقط خندیدو می...  خیلیه نشیم بیمارستان راهی گفتم می بهش شوخی

 ...من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

218 

 

 نمبز حرفی قاشق اولین خوردن با بود منتظر که عمیقش لبخندهای به لحظه اون کنی می فکر

 فرسنگها با خونه همون حوالیه جایی...کردم می سیر دیگه جای تو من...هه کردم؟ می توجهی

 ...زمانی ی فاصله

 یم قسم رو خدا دلم تو کردمو می مقایسه تو ترشه رنگو بی های فسنجون با طعمشو خوش غذای

 شفته نجهبر همون با بغلمو تو ،بشینی خونه این تو ، دیگه باره یه فقط که نیستش و هست به دادم

 ینبهتر از یکی دارم کنم تصور بسته چشم من بذاریو باال طاقچه برام روت رنگو بی خورشتو و

 ...خورم می دنیارو ذاهایغ

 ..دونی می

 !بودم من..............تو از نامردتر

 این زا بشم تبرئه تا بزنم حرفی بگم کشم می خجالت...کنم نگاه چشماش به کشم می خجالت

 ...قصاوت همه

 می احساس گوشم بغله رو رنگش ای نقره زیپوی فندک تق تق صدای ، شه می بلند جاش از

 می ودد سیگار ، پنجره مقابل ، من به پشت... گیرم می نظر زیر حرکاتشو چشم ی گوشه از... کنم

 ...ده می حرکت ایش سرمه ورزشیه شلواره جیب تو رو اش دیگه دسته کنه

 کارو نای بارها...کنه می خارج بینی از دودشو طوالنی مکثی با و گیره می سیگارش از عمیقی کامه

 رو یعمود ی پنجره... بیاد خودش به شه می باعث انتهایی فیلتره سوختن بوی تا کنه می تکرار

 و هد می حرکت موهاش تو دستشو... کنه می پرتاب بیرون به رو شده جزغاله فیلتر و کنه می باز

 تنگف به...زدن حرف به کنه می شروع کنه نگاهم و برگرده اینکه بدونه...کشه می عمیق نفسی

 ، هیچ که صبور عمر طوله تمام در که منی من، دونه می خدا و... روحیش عمیقه دردهای تمامه

 عنتل برای کنم می آماده خودمو و کنم می تیز گوشامو فرسا طاقت چه ، ام نداشته حوصله اندکی

 ....این از بیش شدن،

 تو ودوب عسل زندگیم، اتفاقه بهترین ، همسرم! نه که عشقم خیابون تو ، مهمونیا تو ، جمع تو" -

 جواب همیشه بودنت اهمیت بی به تظاهر...نداشتن دوست به تظاهر... تو فکر خلوت، تو ، خونه

 و...کنم زهر دیگران خودمو به روزو اون تا بندازه یادم رو تو چیزی یه جایی یه بود کافی داد نمی

 ...چیز همه از شدم می متنفر چقدر
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 شناژ هر محکمیه به نخواستنت از ، نبودت از که باورایی...ریخت بهم چیز همه دیدمت وقتی

 المصب که زدم می پلک محکم و هم سر پشت.. ریخت فرو ثانیه از کسری تو بودم ساخته

 به نه که همونی بشینه لباش رو لبخند که دادی می زندیگتو کله که همونی. دختره همون این...ببین

 ...کرد حساب کشک رو عالقه همه اون کردو اعتنا احساست به نه و تو

 ایدب ، بود حقت...سوزوندم می هم رو تو سوختمو می شدم می دیوونه کشیدم می زجر و میدیدمت

 کدر باید بودم کشیده چی من مدت این تموم فهمیدی می باید...کشیدی می زجر من پای به پا

 .کثیفه چقدر آدما احساسه روحو با بازی کردی می

 ودموخ تونستم نمی که رفت می باال عصبیم فشار انقدر شدم می چشم تو چشم باهات که بار هر

 ودنب خودم دست...تینیجری های بچه مثل درست..کردم می لجبازی و لج به شروع کنمو کنترل

 تو هسوختن هربار با! نداشت فاییده اما...بشم خاموش تا سوزندم می تورو باید شدم می آروم باید

 ...شدم خاکستر منم

 خفه خودمو عسل چشم از دور خونه، تو شبا اما کردم، می خورد رو تو همه چشم پیش کالس، سر

 یقوشف استاد بشم فردا از که دادم می قول.زنگ زنگیه یا روم رومیه یا ناحسابی مرد که کردم می

 زدم می افتاد می ارادت از پر چشمای به چشمم شدو می فردا که همین اما...سپهرزاد خانم هم تو

 از روز یه کشه می شعله چشمات تو که عزم و اراده همه اون دونستم می... قرارام قولو همه زیره

 ".میاره درم پا

 لندب خواد می دلم...کنه می داغ وجودمو کله و کنه می فرار صوتیش تاره تار میون از آه شبیه چیزی

 گهدی بگم.. کنیم فراموش چیزو همه بیا توروخدا... مانی بگم بچرخونمو موهاش تو دستمو شم،

 هنرمندان ی مجله برتربن تو عکسم دیدنه آرزوم بزرگترین دیگه... نیست مهم برام هیچی

 عمرم آخره تا االن از که دونم می.. خوام می چی دونم می دیگه... شدم بزرگ دیگه بگم... نیست

 ..خوام می رو تو فقط و فقط

 از رپ صدایی با ندازه، می بهم نگاهی نفرت با و گرده می بر طرفش، به برم که میشم خیز نیم

 .نشده تموم هنوز حرفام... جات سر بشین: گه می خشم

 .پله خنکای با میدم تکیه باز و میشه صاف کمرم
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 از نشدی آروم کردی دود منو همه اون بگم کنم باز دهن میام ، کنه می روشن ای دیگه سیگاره

 ام همیشگی عادته روزها این که کاری...حرفمو خورم می اما..داری انتظاری چه ای لوله کاغذه این

 ...شده

 هفکر از شدم می نعشه خیالم پستوی تو من و مغزمو و روح ی شیره شیره زد می مِک که عادتی

 می آبت خوره خوره... سکوت به هم آن شدن، معتاد دردیه بد...اتهامی هر از گردم مبرا که روزی

 !سالمتی به بگی تونی می فقط تو و کنه

 نقدرآ... شم می معذب کنه می نگاهم خیره و پروا بی انقدر که نگاهش تیزیه از ، چرخونم می چشم

 .خودمو دهم می وصال درک به من و ده می تحویلم پوزخندی که کنم می هول ضایع

 .کنه می داغم نگاهش سنگینیه...کردن بازی انگشتام با کنم می شروع

 کردی؟ هول چرا حاال -

 .شه می تر عمیق پوزخندش...کنم می نگاهش تاسف با و کنم می بلند سر

 کشی؟ می خجالت -

 !داشت؟ شد می مگه هم انتظاری گرفتن بُل جز به! آره گفتم می که فوقش..دم نمی جوابی

 می خیره رو روبه دیواره به و گیره می از نگاهشو... گذره می جوابش بی سواله ،از حوصله بی

 : گه می آروم و کشه می پی در پی نفسهای...شه

 حد چه تا کردی ثابت بهم دیگه باره یه دیدمت دستت تو رو تابلو اون وقتی پروژه تحویله روزه "

 مخود از حالم دیدم افتادتو خون به چشمای وقتی عصبانیتم ی همه با دونه می خدا.. سرسختی

 ....خورد بهم

 دح چه تا کردی ثابت بهم دیگه باره یه دیدم دستت تو رو تابلو اون وقتی پروژه تحویله روزه "

 مخود از حالم دیدم افتادتو خون به چشمای وقتی عصبانیتم ی همه با دونه می خدا.. سرسختی

 ....خورد بهم

 لرزیدو می دیدنت بار هر با دلم چون خواستمت می!نه هم و خواستمت می هم...نبود خودم دسته

 یشهآت انقدر...  اوردی سرم که بالهایی همه تالفیه به خواستمت نمی...ذاشت می ناسازگاری بنای

 نبود مهم برام...مدرس من و شاگردی تو نبود مهم برام که کشید می شعله وجودم تو انتقام
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 اذیت یا بهت ندادن نمره با حاال... کنم آروم خودمو که بودم راهی دنباله فقط...چیه وظیفم

 ...کردنت

 !کردم می اما ، کنم قاطی کارم با شخصیو مسائله نباید دونستم می که بودم شده آدمی

 مافکار به روی پیش ی اجازه"..ندارم شما با شخصی ی مسئله من "پیچه می گوشم تو صداش

 : گه می و ده نمی

 چشمات کنم می خورد شخصیتتو و زنم می داد سرت وقتی دیدم می... شی می اذیت دیدم می "

... کرد می ترغیب بیشتر منو حرکتت همین اما...کنی می کنترل خودتو و شه می خشم از پر چطوری

 رو زدیم زمین وقتی که دردی بتونم تا کنی لجبازی باهام خواستم می... بودم لجبازی دنبال من

 من و شدی می تر مظلوم! بدرفتاریامو تمام دیدی، نمی و دیدی می انگار...تو اما..کنم ترسیم برات

 و.. .رسوند می حداقل به وجودم تو انتقامو خواستنه توجهیات بی ی نتیجه... خواستم نمی اینو

 "...بیام پایین کمی موضعم از شد باعث موضوع همین

 "...شد شروع لعنتی مهمونیه اون تا "زنه می لب آروم خیلی... میاره پایین صداشو

 لرز هب نگاهش تو ی خفته خشم همه اون از... کنم می نگاه قرمزش چشمای به کنم می بلند سرمو

 ... افتم می

 "نه؟ رقصیدی می اونطوری که شب اون بودی خوشحال خیلی " -

 .چشماش مردمک به شم می خیره وخونسرد گیرم می پلکش عصبیه پرش از نگاهمو

 "نه؟ دارم دوستت زدی می داد اونطوری که داشتی دوسش" -

 موندیو باهاش سال همه این که داشتی دوسش انقدر اگه... دیگه بزن حرف دِ  ": میزنه داد عصبی

 شد؟ پیدا زندگیم تو کلت سرو دوباره چرا پس ، کردی حساب هیچی به منو

  کنی؟ زد گوش سالمو چهار حماقت خواستی می برگشتی؟ چرا...بودی رفته بار یه که تو هان؟

 " لعنتی؟ هستی کی کردی فکر دی؟ می بازی آدمارو انقدر که میاد گیرت چی

 به بلند قدمای با...شم می بلند جا از ناخداآگاه لرزمو می...لرزم می خودم به فریادش صدای از

 بورممج کنه می وارد دستم به که فشاری وبا گیره می دستش تو بازوهامو... کنه می حرکت سمتم

 و "داره؟ درد": گه می ازخشم پر محکم، اما آروم...کنم نگاه خشمش از پر چشمای به کنه می
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 ": گه می فریاد با و میاره جلو سرشو...ره می هم تو ابروهام... کنه می بیشتر دستشو فشار همزمان

 "لعنتی بگو... داره درد که بگو

 دهبن می نقش رولباش که پوزخندی... شه می جاری زبونم روی کوتاه ی آخ و شکنه می مقاومتم

 ...دستاشه قدرته برابره هزاران دردش

 برسر خاک منه که آخریه این نامزدیت، دومین گم، می نامزدیتو شب ، شب اون داره؟ درد چرا " -

 نمی غیرتت خوش شوهره اون دستای میونه همینطوری مگه ،،،...بودم افتخاریش مهمونه

 ،آره؟ داشتی خوبی حس موقع اون نداشت؟ درد موقع اون رقصیدی؟

 تا کردم می احساس لحظه هر که دردی از نه...صورتم رو خوره می سر اشکام و شکنه می بغضم

 عصبانی گاهی و غمگین گاهی این از..صداش ازلحن نمونده، چیزی استخوانام شدنه پودر

 ...بودنش

... سالن تو پیچه می هقم هق صدای "داره؟ درد کنی؟انقدر می گریه چرا ":  گه می آروم و محزون

 !نباش هم تو...نیستم...زندگی این به نیستم راضی خدایا

 شه یم داغ سُرب انگار...کنه می پاک چشممو زیر دستش یکی اون با و کنه می کم دستشو فشاره

 ...زنن می غُل بیشتری شدت با اشکام... وجودمو کله سوزونه می... اش مردونه انگشتای نوکه

 "...اه... نکن گریه چشمام ی جلو بگم چندبار...گندم نکن.... نکن گریه " -

 ...گیره می فاصله ازم قدم چند و ده می هلم

 که دارم درد انقدر... دم می فشار بازوم روی دستمو و ندازم می اشکش از پر چشمای به نگاهی

 خیره و زنم می تکیه سرم پشت دیواره به....کدومشونه به مربوط اشکا این...گریه این دونم نمی

 بی ،داشت جایی دیوار اگه...میشه نزدیک بهم و کشه می صورتش به دستی کالفه...بهش میشم

 پذیر امکان ، من برای چیز همه که حیف! حیف اما...کردم می بگور زنده توش خودمو معطلی

 ..نیست

 ام یرهت و برنز پوسته وجود با ندازه، می بازوم به نگاهی استه، می کنارم متری میلی ای فاصله با

 گاهن چشماش به میکنه مجبورم و ذاره می ام چونه زیره دستشو شده، تیره و قرمز انگشتاش جای

 بهم کس هیچ دسته که جایی برم کنم فرار خواد می دلم که زیاده چشماش تو غم انقدر..کنم

 ...نرسه
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 چونه هب کمی فشاره...افته می روهم پلکام که سخته اونقدر چشماش تو شناوره ابره دیدنه تحمله

 "گندم کن نگام "ناله می لبی وزیر کنه می وارد ام

 !! ؟نه بگی تو بمیرو بگه بهت زندگیته ی همه که اونی شه می...میشه...بگو بهم تو! کن صبر

 که سیلی هر با بشم شکنجه...بشم مجازات حاضرم...حاضرم...دم می فاصله هم از خیسمو پلکایه

 از پر و همردون صدای با کنان تته پته و کنه می خیس لباشو...زنه می صورتم به اش خسته چشمای

 :گه می... بغض حسرتو از دنیایی با...خش

 زهرماری پیک پیک داشتم که موقعه اون...بود کرده حلقه کمرت دوره رو دستش که موقعه اون" -

 "گندم؟ نلرزید دلت نبینم، بشمو کور تا خوردم می

 ...ترانه مشت یه تو میشم گم...میشه جاری صدا بی لبم روی شعری... هم رو افته می چشمام

 ...س خسته تلخو که صدایی کن،، باور ،صدامو کن باور

 " نکن؟ باهاش اینکارو نگفت دلت " -

 س شکسته اما کوه که قلبی کن،، باور کن،قلبمو باور

 "گرفتم؟ خو دیگه دسته یه گرمایه به من نگفت نزد؟ پسش قلبت" -

 نوازشه ی ساقه ،،که کن باور دستامو کن، باور

 من؟ جنونه تا رقصیدی.... گرفتی؟ ندیدم گفتو گندم؟ نکردی توجه گفتو "-

 ...میرم حال از بینم می چشمش شبنم تو که خودمو... کنه می غوقا اشک اش مردونه چشمای تو

 ... تحمل همه این طاقت، همه این ولی ، نبودم سنگ از

 می هخیر چشماش تو تار، ای شیشه پشت بدم،از توان حسمو بی پاهای تا کنم می مشت دستامو

 ...شم

 خواهشه قصیده یه که کن باور منو چشم کن، باور

 "من؟ عذابه واسه بشه خاطره لحظه اون خواستی صداست؟ بی مخاطبه گفتی -

  مرده؟ منه برای خودش؟ بی خاطره؟ از... میزد حرف چی از...ش؟ عذابه
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 !آمرزید؟...نیامرزید خدایش

  هامه لحظه التهابه شدن عاشق ی وسوسه

 صدامه کسی،با اسمه کردنه فریاد حسرته

 کنه؟ می چرک گلوم تو که فریادی از ، شم می خفه نگفتی" -

 "!نه؟! گندم؟ نشنیدی صدامو بی شکستنه... بود صدا یه دنیا کله نشنیدی

 ست عاشقانه چه غزل مثل هست، که اسمی هر تو اسم

 م؟افت می پا از نگفتی وجودم؟ تو زنه می ریشه کمرت دوره ش خورده پیچ انگشتای نگفتی "-

 " نیست؟ بازو زوره به مردی دونستی نمی

 ست صادقانه غربت سفر،مثله مثله وسوسه پر

 ...حسرت تو شدم غرق خرخره تا چطوری ببینی نخواستی..نخواستی -

 برگم بارونه فصل من...کن باور اسممو کن باور

 .تگرگم دسته به خشکی درخته...درختم شبنم، گلو و باغ متروده

 ...تو بی... غصه روزبی یه حسرته -

 ..صادقم عشق به من که..کن باور همیشه کن باور

 ...تو با ،،، واقعی عشقه یه حسرته -

 ...عاشقم همیشه من که کن باور منو حرفه کن باور

 بی زندگی بدونه خوام می... دارم دوسش چقدر که بفهمه خوام می.. شم می خیره چشماش تو

 می گریه پام پابه... گذره می و بینه می زدمو سیل اشکای..اون اما... گذره می برام چطوری اون

 بی و کرخت منگ، من و... ره می چشمام جلوی از که گذره می زمان انقدر... زنه نمی حرفی و کنه

 بی حسه... دارم سوختگی حسه... زده صاعقه ای جوجه مثله... کنم می حرکت سرش پشته حس

 ...گناهی بی هم کمی و... پناهی بی... پری بالو

 ...خاموش آسمان ساکت، و است سرد زمین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 ، اینجا وزد می بادی نه

 ...بارانی نه

 ..گشتند نهان دانه در سبز درختان

 رودی، نه

 ،نه کوه

 ...دریایی ابری،نه

 ...ای جنبنده هر ز خشک،خالی پستو زمینی

 ..کس بی و تنها

 ..پرنده بی

 ..نسیم بی

 .. دانه بی آب، بی

 ..کهکشان از ای گوشه فتاده

 ، دور انتظاری در

 ...چرخد می

 است، این سوال

 !!!نیست پیدا هیچ آدم که

 ...خوش سبزو بهشتی در اال نیست، آدم و

 و یرهگ می دستاش تو سرشو... میزنه آتیش سیگاری بار صدمین برای و مبل رو میشینه ره می

 ...کشه می باال بینیشو

 زنده سر و شاداب

 عدالت و نعمت ز پر
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 ، تقوا و امید ، شادی

 ...!تنها ، آدمی زیستگاه

  رود، می سو هر به

 ، آنجا و اینجا

 مکان، آن و مکان این

 ، رنگی ای میوه هر

  خوش، بوی با گلی

 ...زیبا

 ...جایی هر ز..نوعی هر ز

 بستر در آب، است روان

 مرغان چهچه صدای

  نسیم بادو پیچش نوای

 ..مهرش پر و زیبا ی نوازد،نغمه می را جان که طوبی، آن برگ در

 !عسل چون شرابی خوش، طعامی

 ..جاریست ها نهار در

 ، طروات و لطف و زیبایی همه

 ...!! امن جایگاهی

 پنهان، غمی و اندوه ز...است پریشان آدم ولی

 ...است بیمار سخت روانش

 ...من به پک یه سیگار به پک یه

 ...ام شده زا سرطان روزها این
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 یکتا دادار بزرگ

 ا..اور بنگرد

 تنه،ا که

 است خویش و خود در

 مهربانی و لطف با گاه اکنون و

 ...اورا ی نیمه آفریند قدرت به

 ...چهارمی و...سومی...دومی سیگار

 ... ! خواهد می گستاخانه بازیه لب یک دلم

 ...آرامی جو یک از دریغ کشدو می او که هایی همان از... سیگار چندی هزارو از

 حوا و آدم اینک و

 روان یک و جسم دو

 خوشدل بسی شادو

 ،،.روند می سو هر به

 ...خداوندی لطف از سرمست

 !بس و است خداوند ذات فقط تنهایی که

 ...شم می بلند مبل روی از

 ..دارم می بر میز روی از سیگارو رنگه مشکی پاکت و شم می خم

 ...بودند محق لبهاش زیر مردگیه خون... زنم می پوزخند "اسی " ی شده حک اسم به خیره

 ....بازی عشق به چه رو سیگار این

 !تلخ و عمیق... بلند.. خندم می نگاهش تو نگاه

 ...سنگین آن ز سود چه را سبکی این: میدم تکون دستم تو پاکتو
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 شد؟ چه پس

 آمد؟ چون ابلیس

 ..فکری چه.. افسونی چه

 افتاد؟ دام به حوا تا افکند، ای حیله

 !!!آدم نه و حوا چرا

 !شد؟ اینگونه چرا پس

 بود؟ کجا گندم

 آمد؟ کجا از

 ...سیب شاید و

 ...!لجاجت و خون و سرخی از

 ..خوردن منع

 ...مرز حدو

 ؟...نسبی آزادی

 ...پیروی... اطاعت یا

 ...او ونهی و کالم بر نهادن گردن

 !ساده؟ و سست آزمونی که یا

 ..کنم می پاک دست پشت با اشکامو... شم می نزدیک بهش قدم به قدم

 نه؟ بودم زده زار چی هر بود بس

 ...بود شده من نوبته اینبار

 ...است مجازات و تنبیه قهرو زمان اینک بود چه هر

 مهربانی، و لطف سوی آن ی نیمه
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 ..است رحم و بخشش

 ..راندن وقت

 ...گشتن طرد

 ..نعمت پر بهشت از

 ،،..راحتی

 ...آسودگی

 ...!صفا و خوبی

 ...وحوا آدم برای از مدت کوتاه

 ..!ست باقی همچنان پرسش و

 حوا؟ چرا

 گندم؟ چرا

 !ابلیس؟ چرا و سیب چرا

 !پاک؟ حریم آن درون شد وارد اذن بی چرا

 افتاد؟ دام به حوا چرا

 !!بود؟ موافق آدم چرا

 .ده یم پاسخ گیمو خیره و کنه می بلند سرشو تا کنم می نگاهش انقدر... ایستم می مقابلش

 ... کشم می عمیقی نفسه

 کجایم؟ من اکنون و

 کجاییم؟ ما

 چیست؟ از ظلم و داد بی همه این

 ، بود من مادر گناه این
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 !پدر؟ یا

 جسارت، از باک بی اینگونه

 ...عقوبت از

 بسی، و بست بر چشم

 ریا و تبلیس ز غافل

 ...بست را سفر بار

 ...ست باقی همچنان پرسش و

 !حوا؟ چرا

 !آدم؟ نه و

 !!! حوا و آدم شاید و

 ...سیبی نه و گندم نه و

 ...اشتباهی...خطایی تنها

 ،،،!کنجکاوی

 ...است انسان ذات

 معما، این در من و

 تبعید، از خسته

 ،،،...گردم می ساده جوابی دنبال

 !!؟...چیست گناهم

 ...کنم می خیس ترکمو پر لبای

 !!شنیدن؟ برای ای آماده: گم می چشماش تو خیره... مستقیم و کنم می صاف صدامو
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 علی از خبری... ندازم می اطرافم به نگاهی... کنه می فرو موهاش تو دستشو و زنه نمی حرفی

 یچه که نیست مهم حتی... نیست که، نیست مهم هم "اصال... دونم نمی رو ، نبود کی از... نیست

 ...نباشه کس

 !مانی... حتی...  حتی

 در عیس که اضطرابی جواب در و سمتش به گردم می بر ریلکس... کنم می حس نگاهشو سنگینیه

 ...افتم می وحشت به آرامش و خونسردی همه این از خودم...زنم می لبخندی داره، کردنش پنهان

 شماشچ نی نی تو ، صورتش میمیکه تو... شینم می رویی روبه مبله روی و زنم می دور صندلیشو

 .زنن می باال نور تردید و ترس

 یم باال راستمو ابروی ، نکنه خوش جا لبام رو پوزخند جنسه از چیزی که کنم می سعیمو تمامه

 ترنگ چی ترسه از ":گم می و سپارم می مبل خنکی و نرمی به خودمو و ندازم می هم رو پامو برم،

 "پریده؟

 "بگم؟ ای آماده نگفتی،":  میگم و کنم می صورتم گاه تکیه دستمو ده، نمی جوابی

 اون از! خراب و جلف های خنده اون از... زنم می قهقهه دلم تو... میشه پایین باال گلوش سیبه

... آبم رو وقته خیلی:که نیست دادنم جواب حس حتی من و...بخندی آب رو: گی می که هایی

 ...هدف بی و... معلق

 تاقها این متشنجه حد از بیش فضای ، پارکت روی انگشتیش و ابری های دمپایی تقه تق صدای

 ... میاد درد به ام سینه قفسه کشم، می عمیقی نفسه...کنه می بیان رو گوش چهار

 !خودت و خودتی ترسو که ، کشم می موهاشو میزنم، داد دلم تو خودم به..ذهنم به کنان پرخاش

 تیری... من اینبار، شاید.. شب تو خودمو کنم می پرتاب...! من به واژه ، واژه به زه ، زه به کمان

 ...غروب بی طلوعی به رو.... اما... تاریکی در شوم

 اونقدر": دم می ادامه بشنوه که طوری لب زیر بندمو می پلکامو "... بود مامان عاشقه بابا " -

 ..بزرگ چه کوچیک چه... گذشت می اشتباهش هر از که ، داشت دوسش
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 ذاغ شهر پایین های محله به شب هر هفته، یه فقط داده بهشون منو خدا وقتی گفت می همیشه

 ...سالها از بعد ای بچه داشتن برای رو خدا کردن می شکر.. دادن می

 ... !!!عمو زن و عمو یعنی فامیل کله..بودم فامیل کله ی دردونه عزیز

 می همیشه خوب، اما ، بود کرده قدغن رو مجدد بارداریه دکتر هومن از بعد بود، مریض عمو زن

 ات گفت می انقدر صبورشه سنگه... مادره مونسه دختر گفت می. دختره یه داشتنه آرزوم گفت

 شما و ما دختره گفت می کردو می عوض بحثو خنده با بابام...اورد می همه چشمه به رو اشک

 هومن چرا... کنه می گریه چرا عمو زن نبود مهم برام.. چیه به چی فهمیدم نمی موقعه اون... نداره

 دنیام..بودم بچه... منه خاطره به مامانش اشکای که زنه می داد سرم میاره گیرم تنها وقت هر

 ممه برام که چیزی تنها کردم، نمی درک... داشتم که قدی نیم قدو عروسکای تو شد می خالصه

 بخشیده بهم عروسک از پر اتاقی که، اونقدر... دارن دوسم خیلی زنش و عمو که بود این بود

 ....هومن اتاق مجاوره هم اون...! بودن

 رپس همیشه که هومنی و! بابا دو و مامان دو صاحبه شدم!... شد جدی اما بود شوخی یه بابا حرفه

 "!وحشتناک عموی پسر یه...موند باقی عمو

 دنمیا یادم حتی که زود انقدر... کرد ترکمون زود خیلی مامان ": دم می ادامه و کشم می کوتاه آهی

 نشد وقت که شدم بزرگ دیر انقدر من و ، رفت زود انقدر... باشه رسیده دردودل به کارمون

 ...!بشم مونسش

 ... کرد جدا ازش منو که جلدی تو رفت شدو سفید موهاش شبه یه... اومد در پا از شبه یه بابام

 جوش، از پر صورتی با هومن... داد می فشار بغلش تو منو کردو می گریه عمو زن... اومد عمو

 ...کرد می دراز سمتم به اش زده جوونه تازه غروره با دستشو کردو می بغض

 برام هومن... ذاشت می اسم براشون عمو زن خریدو می خوشگل عروسکای بغل بغل برام عمو

 ...داد می خوردم به زور به و اورد می آلوچه

 نم و عمو زن خیسه چشمای جوابم کجاست پرسیدم می وقت هر... زد نمی سر بهم ماه به ماه بابا

 ...بود عمو من

 عمو بودو شده مامانم عمو زن... رفتم می مدرسه... سال دو سال یه...گذشت وقت چند دونم نمی

 ! سنگ از تر سخت گاهی و...تر مهربون کمی اما... عمو پسر همون بازهم....هومن و! بابام
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.. یدمفهم وقتی...شنیدم وقتی... دیگه دنیای یه... دیگه جای یه به رفتن... بود رفتنش های زمزمه

 ...داداشی نذار تنهام که... زدم داد...کردم گریه

 ...عمو پسر فقط...عموتم پسر فقط...نیستم داداشت من که بود زده داد سرم اون و

 روز هی که پسری...بود متنفر ازم وقتا خیلی که پسری موندنه برای کردم می گریه! بود مسخره

 ...انگیز نفرت و بدجنس جادوگره روز یه شدو می زندگیم آدمه ترین مهربون

 بودنه به کردم می عادت زود چه من و... عادت ی قصه تلخه چه که... دونست نمی اینا، ی همه با

 ...آدما

 می گریه اتاقش، در به شدم می در،خیره زیر از روز به روز من و... بود رفتنش کارای دنباله عمو

 از...ترسیدم می فقط من! شیرینو و ترش های آلوچه حتی...خواستم نمی عروسکامو.. کردم

 ... مامان رفتنه از بعد بودم کرده تجربه که چیزی هر از... تنهایی

 هم داری که... بخشمت نمی که عمو سر میزد داد... دید می ایمو لحظه به لحظه رفتن آب عمو زن

 دنیای یه تو هومن ی آینده که داد می جواب عمو و... کنی می دور ازم جگرگوشمو دو زمان

 هومن رفتنه از من... عمو زن نه رفت می من گوشه تو نه حرف اما گفت می گفتو می. دیگست

 ...پسرش نبوده و من داغونی از عمو زن و شدم می داغون

 شا یافته بلوغ تازه ی دورگه و بغض از پر صدای با مامانشو اتاقه تو میرفت شب به شب هومن،

 و بود دنیاش ی همه که مادری..ذاره نمی تنها مادرشو وقت هیچ و...میگرده بر زود که داد می قول

 ...هستیش ی همه

 یه کردم حس بار اولین برای اتاقمو تو رفتم رفت، عمو زن اتاقه به خواب از قبل که آخری شبه

 ازیب برای دلم بگم که...کنم گریه بغلشو تو برم که... مامانم جنس از چیزی یه... دارم کم چیزی

 با هومن شدو باز اتاقم در یهو که کردم می بغل عروسکامو دونه به دونه... شده تنگ هامون

 اشقهع هومن آخه باشه، افتاده اتفاقی عمو زن برای نکنه که ترسیدم...اتاقم تو اومد خیس صورتی

 دب ، کرد می توجه بهم زیادی کردو می گریه من خاطره به عمو زن وقتی همینم برای بود مامانش

 ..شد می اخالق
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 کشیدو موهامو..تخت روی داد هولم..ریخت بهم اتاقمو...زدن داد به کرد ع شرو اتاقمو تو اومد

 ینم ام زنده بشم عمو زن ناراحتیه باعثه دیگه باره یه فقط...دیگه باره یه اگه که کرد تهدیدم

 !میاره در جاشون از چشمامو..باشه دنیا سره اون اگه حتی...ذاره

 ...کردم خیس خوابمو لباس خروسیشو صدای از کردم وحشت... سالگی 1 سن تو من و

 بر سرم از دست وقت هیچ که هومن چشمای کابوسه و ترس از مردم...خجالت از نمردم

 ....نداشت

 !هووووم

 ...رفت هومن

 ...دستش قدرته به سرم موهای سوزشه نرفت یادم من و رفت

 مبوس خواست وقتی که بودم غریبه باهاش انقدر... بود عمو ی خونه بابا اومدم مدرسه از که روز یه

 ...کردم فرار دستش زیره از کنه

 براش تونی نمی تو... خسرو داره احتیاج مادر به گندم/  گفت می مرتب کردو می گریه عمو زن

 ...میاد بر پسش از و کرده پیدا خودشو که کرد می تکرار باباهم.../کنی مادری

 شد یم تنگ خیلی زنش و عمو و خونه اون برای دلم البته...باشم کی پیشه نبود مهم برام راستش

 ...بود تفاوتی بی فقط ماجرا اصل اما

 اینجا خوام می کردم می گریه... نمیام که زدم می داد من ریخت می عمو زن که اشکی هر با

 نم فریاده دادو هر با اما نکنه کور چشمامو هومن که.. نکنه گریه عمو زن که زدم می جیغ...بمونم

 یب خطر به مادرش قلبیه سالمتیه اگه که زد می داد زد زنگ هومن...خورد می غصه بیشتر عمو زن

 می وسوسکا...  تاریکی از من هومن که کردم گریه چقدر من و...کنه می بگورم زنده افته

 ...!!!ترسم

... کنه ریهگ خوام نمی دیگه شده ضعیف عمو زن چشمای گفتم...ببر منو بیا گفتم...بابا به زدم زنگ

 ...کردم فرار مارمولکا و سوسکا میونه از اتاقم دیواره رو بیداری خوابو تو گفتمو

 ردک خواهش عمو زن از محترمانه.. نمیتونه من بی گفت.. دخترشم گفت اومدو... اومد بابا باالخره

 ...بگیره پر بالو خودش خونه تو زنش یادگاره بذاره که
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 ...برام مونه می رویا ابد تا پرواز دونست نمی! بابا بیچاره

 ...چشم...چشم...چشم گفتم می بار هر من و بزنمو سر بهش گرفت قول ازم عمو زن

 حشرات اون داشتن وجود همچنان اما... عمو زن.. عمو..هومن بدونه...شد شروع نو از زندگی

 پیشه رو مدتی و برگرده قراره هومن و شده مریض هاش بچه دوریه از عمو زن شنیدم می...موزی

 هک... نیار در چشمامو! قرآن رو تو... هومن که ندم قسمش خواب تو که نبود شبی... باشه مادرش

 ...بشم خوشگلت چشمای قربونه گفت می همیشه مامانم

 !رهدا محتوایی چه دونستم می نه بودم بلد راحتی به خوندشو نه که نی قرآ به دادم می قسمش

 "...مانی خیلی... بودم بچه میبینی؟خیلی

 !!!کنم می پاک رو باشه هوا گرمیه شاید علتش که خیسی و ذارم می صورتم رو دستمو

 می یچ ندونسته وقت هیچ... خوام نمی دلسوزیو این من دونه نمی اون... کنه می نگام متاثر مانی

 ...خوام

 کی از اینکه نه و خورده بهش کسی چه لب من از پیش دونم می نه که میز روی لیوان از آب، قلپی

 ...دم می ادامه خورمو می بوده اینجا

 خودمو اونقدر.. بذارم عمو خونه به پامو نکردم جرات من و اومد هومن گذشتو روز چند دونم نمی"-

 ...بمونم منتظرش که فرستاد پیغام برام... رفت تا کردم مخفی

 تو وکایسوس حسه از بیشتر خیلی گیره می ازم دنیا که انتقامی نفهمیدم وقت هیچ من ولی موندم

 ...کشه می منو گور

 ...نبود من دسته به گناهش که انتقامی

 "؟..که یادته...شدم دوست بهار با مدرسه دوران تو

 وخیره کنم می بغل پاهامو زنمو می گوشم پشته هامو مو..مشه جاری لباش رو خفه و آروم ای آره

 بابا که بود ظهر از بعد روز یه... شد زندگیم وارد علی که بود ها موقه همون: گم می پام انگشتای

 ....علیه این گفت و خونه اومد

 !!من پسره
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 درپ مرگه از بعد رو مدتی علی، و... نداشتم یاد به ازش هیچی من که دایی... بود داییم پسر علی"

 چقدر... باشه ما با بود اورده رو علی بابا هم حاال... بود کرده زندگی اقوامش پیش مادرش

 سینمون اختالف...شدیم اخت هم با زود خیلی... کردم پیدا جدید همبازی یه که بودم خوشحال

 ...باشه مراقبم جا همه برادر یه مثله علی شد می عث با همین ، بود سال هفت شش

 ".داره دوست چطور پسرو یه بفهمه تونه می کجا از بچه یه دونم نمی

 :میگم و کنم می اخم... شم می عصبی... میزنه پوزخند

 ...!دارن... ندارن حس ها بچه نگو" -

 بهار وقتی.. کردم می قهر کرد می بازی کوچه دخترای با وقتی... داشتم دوست علیو خودم من

 گهدی کسه ببینم نداشتم تحمل! بود من ماله علی... کردم می داغ نشست می اش دوچرخه ترکه

 ...بخواد رو ای

 داشتن دوست و عشق از درستی درک من..فهمیدم االن اینو نبود، عشق احساسم دونم می

 رد،ک می محبت بهم کس هر که بودم شده آموز دست ای گربه مثله بود؟ چقدر سنم مگه نداشتم

 ...بودم گذاشته عشق اسمشو که عادتی... کردم می عادت بهش

 !کسم همه بود شده...کرد می جبران علی رو بابا های توجهی کم تمام! پووووووف

 .من زندگیه تمام شد ساله هفتده شونزده پسره یه

 .!.خونه اون عروس بشم من و بسازه رویایی ی خونه یه برام شدیم بزرگ وقتی بود داده قول بهم

 من هک دادم قول خوشگل لباسه یه پوشیدنه عشق به فقط چطوریه چیه عروسی دونستم نمی من

 ...!عروسش بشم

 ...رفتیم در زیرش از جورایی یه بعدها هردومون که قولی

 مداو جنسی بلوغه ، نرسیده فکری بلوغه به... بود زندگیم دوران ترین سخت راهنماییم دورانه

 ام شده کثیف تختیه رو ،و شکمی زیر دردای از که نداشتم همجنسی خونه اون تو من... سراغم

 !بگم براش

 !کرد می قول نقل من برای اون داد می توضیح براش مادرش هرچی... بود بهار فقط
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 "... واسطه با همیشه... مانی شدم بزرگ اینطوری من

 بلوغ گفت بهم اومدو.. داشت ارزش برام دنیایی بود فکرم که همین اما اومد دیر... اومد عمو زن

 هشب خجالت با من و کرد بیان تر دقیق رو بود گفته مون بهداشته معلم که چیزیایی همون چیه

 ...منذاشت بیرون اتاق از پامو علی و بابا خجالته از و گذروندم رو روزایی چه پیش هفته که گفتم

 وت گفت... باشی داشته خودتو جایگاه نتونستی دیدی گفت...  کرد دعوا بابا با عمو زن شبش

 ...بکنی هم مادری بخوای که برسه چه ندادی انجام پدرانتو وظایف

 ...کنه فکر تا بود خواسته فرصتی بابا و پیششون برم بذاره کرد خواهش بابا از

 ایدنب خونشو عروسه بشم دادم قول من که... برم بذارم ندارم حق که زد داد سرم شنید وقتی علی

 ...!کنم خراب رویاهاشو عمو ی خونه به رفتنم با

 اییحرف... زد حرف باهاش بسته درِ  پشت ساعتها بردو کار اتاقه به اونو... شنید رو علی حرفای بابا

 آدمه یه... بود دیگه آدمه یه ، علی اومدن بیرون که اتاق از... بود چی نفهمیدم وقت هیچ من که

 عروسش من بود قرار که همونی ، آدم همون وقتا گاهی متفاوت، آدمه دو شد.....شرمنده و غمگین

 !متعهد برادر یه گاهی و بشم

 می فرو جدیدیش نقشه تو تر راحت و شد می کمتر رویا اون قصر، اون ی ها زمزمه روز به روز

 ...رفت

 ...نبود داشتنی دوست دیگه که نقشی

 !قبل شیرینیه به نه اما بود، یعنی

 هک وقتایی مگر... داد نمی بهم حسو اون دیگه اما داشتنی دوست... مهربون...  بود آدم همون علی

 !عقب به داد می پاس اونو شدو می خارج روحیش بعد از مکان و زمان

 وقتی! برم من بذاره کردن می اصرار بابا به مدام... بود شده زیاد خونمون به اینا عمو آمده و رفت

 !دیگه دنیای یه گفت می کردو می نگام غمگین کجا، پرسیدم می علی از

 غمه از یا باشم خوشحال باشم دیگه سرزمینه یه وارد خوام می هومن مثله اینکه از دونستم نمی

 !ناراحت علی نبوده

 ...بود علی خوشحالیه باعثه همین و...شد نمی راضی بابا
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 می کردو می خرید برام برندا بهترین از خرید، رفتیم می... دنبالم مدرسه دمه اومد می عمو زن

 خوشگلو کفشای لباسو همه اون دیدنه با که بودم احمق انقدر من اما! هومنه هادایای اینا گفت

 !زنه می هم تیر با منو سایه هومن که نکنم فکر این به رنگارنگ

 تیفروخ خودتو که کرد می متهمم میزد داد بابا چشم از دور علی ، اومدم می خونه پر دسته با وقتی

 دوست منو همه داره، دوسم عمو زن که: زدم می داد کردم می گریه من و! کفش جفت چهار به

 !نداری کسو هیچ تو چون... نداره دوست تورو کس هیچ چون کنی می حسودی تو و دارن

 شل قدمای با وقتی...کردم بارونی چشماشو ام ونپخته بچگونه حرفای با من که ای علی... علی اما

 اتاقش در پشته... کردم غلطی چه که فهمیدم تازه رفت اتاقش سمته به و شد دور ازم وارفته و

 !نیست مهم گفت اومدو رحم به دلش تا افتادم کردن غلط به و کردم گریه انقدر

 من و اونه از بدتر خودم اوضاعه دیدم کشیدم رخ به کسیشو بی که دیدم... مهمه چقدر که دیدم

 !نیست مهم گفتم لب زیر منم اما بودم تنها و کس بی اون از بیشتر قرنها

 متونست نمی که بودم خودم مهم نبود، مهم برام خیلی علی ناراحتیه که اینه موضوع دونی، می

 ورهحض جای به راسش که... مثلث یه تو شد می خالصه من زندگیه تمام! کنم زندگی علی بدونه

 زا من! نگیره قرار اصلیش ی عاقده روی مثلث این که روزی از ترسیدم می من و. بود علی بابا،

 ... داشتم وحشت معلقی از...  شدن متزلل

 می اخم داخت نمی گل لپام زد می صدام گلم عروسه وقتی.. نداشت تمومی عمو زن توجهات

 یم خیره چشماش انتهای بی سوکته به و نیستم تو عروسه من مگه گفتم می علی به و کردم

 ...شدم

 جونه نوشه گفت همه چشم پیشه میز سر و بود پخته عالقمو مورده غذای عمو زن که بار یه

 این کردم می فکر که بودم احمق چقدر... شد چراغونی علی سیاه چشمای تو خوشگلم، عروسه

 بی که ، بود ای شده آب های شمع نور اینها نگو اما!رقصه و پایکوبی با مترادف چیزی چراغونی

 ...بودند سوخته حاجتی کردن برآورده

 با هم باز... شدم پسرش از عمو زن تعریفاته عاشقه ندیده که دیر اونقدر... فهمیدم دیر خیلی اینو

 می دلمو چشماش ته چیزی یه اما کشید کنار راحت..کرد قبول زدم، کنار رو علی! اما واسطه

 !اشتباهه کارت گفت می شایدم... پشیمونی حسه شبیه چیزی یه... لرزوند
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 ...نبود مهم من برای اما

 صدیهدر نیم بودنه امیده... بود داده پیشتر خیلی از قولشو عمو زن داشتم هومنو بعد به این از من

 من ات باشه کسی که داشتم احتیاج فقط من و...برد می زیرسوال رو علی همیشگیه بودنه ، هومن

 !هومن چه علی، چه... نباشم تنها

 مک که گفت می داشت بهم که ای عالقه از اونقدر کرد می پچ پچ گوشم تو هومن از انقدر عمو زن

 ...بکنه سرد زمینه کشه پیش زنده زنده منو روزی بوده قرار کردم می فراموش کم

 نهوم الهیه عذاب منتظر باید من رفت یادم که شدم می غرق عمو زن لعاب پر تعریفات تو اونقدر

 !سفیدش اسبه نه باشم

 درگیره فقط من... زد غیبش کجا ماه 5 علی دونم نمی...کرد راضی چطور رو بابا عمو، دونم نمی

 و داشت سال هفده فقط که عروسی... زد می ذوق تو خیلی دادماد خالی جای که بودم ای عروسی

 ...بود نزده حرفی داشتنیش دوست نامزده با هم یکبار حتی روز اون به تا

 و اهکوت رنگه شیری پیراهن یه! نبود عروس لباسه اسمش که لباسی...پوشیدم سفید لباسه

 ...بود فرستاده کادو عروسش برای هومن که لباسی...دوخت خوش خیلی و دکلته... دخترونه

 که فتر ضعف دلم بشم پسرم سلیقه قربونه که کرد دود اسپند برام عمو زن و پوشیدمش وقتی

 !تهس هومن نخواسته منو اون اگه فهمید می دیدو می... دید می خوشگلیمو و بود اینجا علی کاش

 ...بودم ایستاده من که جایی کجاست؟ دونی می زن یه حماقته نهایته

 یدهنرس پردازش به هنوز عقلم اما بودم خوشگل... نبود بچگونه دیگه اندامم... بودم شده بزرگ من

 !بود

 ...بودم اطرافیام توجهات مدیونه حماقتو و بچگی این اشتباهو این من و

 شوهر این.. عمو زن... عمو نگفتم، هم یکبارم حتی که بودم غرق خودم رنگیه دنیای تو انقدر

 زا صداشو من حتی چرا که... نرسوند تهران به ساده عقده یه برای خودشو چرا من ی پیشه عاشق

 رگیرهد که نیفتم من من به چطوره هومن پرسید می ازم بابا وقتی که بودم نشنیده تلفن پشت

 !درسشه
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 رو شه می آوار روز یه کردنا طی بیخیالی همین دونستم نمی... بیخیالی به زدم من و گذشت

 !زندگیم

 فریاد بخندل با یا.. بسابه قندی سرم باالی کسی اینکه بدونه... تلفن پشت از من که گذشت اونقدر

 ...شنیدم عمومو پسر ی بله بیاره گل رفته عروس بزنه

 از پر اما دل ته از لبخندی با بابا و اورد می در ادا بهار... خندید می عمو و کشید می کل عمو زن

 ی حلقه به خیره... کردم می فکر تلفن ی شده قطع بوق بوق، صدای به من و کرد می نگاهم ترس

 ...افتاده خط رو خط شاید که کردم زمزمه دستم تو نگینه از پر و رنگ ای نقره

 اهم یک به قریب که کردم حس ای مردونه آغوشه تو خودمو اون، به این افتادن بغل به بغل از بعد

 اشکم که سوزوند چشمامو اونقدر... سوزوند چشمامو عطرش تلخه تندو بوی... نبود ازش خبری

 ...ترسم می که کردم اعتراف بار اولین برای و... افتاد راه

 با آهنی ی محفظه یک سوار تنها و تک بعد روز دو باید اینکه از... اینم از بعد زندگیه از ترسم می

 ..شوهرم دنیای به برم و بشم دوبال

 مصورت طرفه دو دستاشو... کرد بارونم بوسه علی کردمو گریه... رفت قربونم علی و کردم بغض

 ...کرد می نگاه ام افتاده پایین چشمای به خیره علی و کردم می بازی کراواتش با من. داد قرار

 هباش که هرجا ، افته بی زمین رو هربار که گندمی... گندمم من اینکه از گفت می کردو می نگاهم

... فتگ من قدرته از علی...ببره بین از منو قدرته و ریشه تونه نمی هیچی گفت می... زنه می جوونه

 تو از یکی جایی یه همیشه ، باشی نشکن هرچقدر نگفت وقت هیچ اما..  پشتکارم و سرسختی از

 ...هست ترم قوی

 اشب مواظب که نداد هشدار بهم وقت هیچ.. نکرد آشنا زندگی گردونه آسیاب با منو وقت هیچ علی

 "...نکنه لهت

 چقدر و...بودم ضعیف چقدر من و... فوالدی خواست می جونی روزا اون تکرار...بندم می چشمامو

 ...فرسوده

 "بدی؟ ادامه خوای نمی "-

 "بشنوی؟ بدبختیامو مشتاقی خیلی ": گم می و زنم می پوزخندی کنم می باز پلکامو

 "نبودم مشتاق و خوشحال کسی ناراحتیه از وقت هیچ من ": گه می و کنه می غلیظ اخمی
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 " کسی؟ "... :اون از تر تاب و پیچ پر... کنم می اخم منم

 "!نه کم ":  کنم می دار صدا و عصبی ای خنده... گیره می ازم نگاهشو

 در باکسش تو از سیگاری... عذاب همه این تکرار و زدن حرف از خسته..  کردن فکر از خسته

 ...کنم می روشن مانی خشمگینه نگاهه توجه بی و میارم

 سهح افته می ولز جلز به که ام ریه انتهای.. دم می قورت دودشو از نیمی و گیرم می عمیقی کامی

 ...بودن گرفتن ته ی شایسته سوختن، همه این از بعد هم هنوز... میده بهم خوبی

 کشیدن سیگار از متنفره دونم می که ، گردنش ی برآمده رگه جوابه در و ندازم می هم روی پامو

... هستم " کسی " همون من کردی؟ ترش چرا":  گم می و زنم می لبخندی ، خانوم یک برای

 "!نیست مربوط تو به ام زنده و مرده... دیگه... شفیق جنابه نیار فشار خودت به انقدر

 .....اما... نباشد مهم بود قرار

 !ندارد هم اما

 می هدیگ کامی و بیجاش زدنهای حرص به نکنم توجه کنم می سعی... افته می شماره به نفسش

 ...گیرم

 و بشه دود او ی مردونه انگشتای میونه که زمانی فقط اما... سیگارم عاشقه من که... بگم بذار

 ...بذاره مایه او جونه از کردنم آرام برای و بگیره بند در ، مرا که باریک ی لوله این از متنفرم

 ...وجب صد چه...  وجب یک چه گذشت، سر از که آب ،

 در به در متفاوت، آدمای از مملوء سالن یه تو... بودم غریبه کشوره یه تو اومدم که خودم به "-

 بغضه ننک پیج رو هومن خواستم ام شکسته پا دستو لنگویجه با وقتی... گشتم می آشنا یه دنباله

 چقدر علی "مخصوصا همه برای دلم فهمیدم که بود موقع اون تازه... بود نشسته گلوم تو بدی

 ...شده تنگ

 ام غریبانه پیشوازه به کسی تا دوختم چشم چقدر ومن زدن صدا رو هومن بار چند دونم نمی

 .بشتابه

 ی خونه به منو اون، و دادم نشون ای راننده به دستمو تو شده مچاله کاغذه من نیومدو! نیومد اما

 ...رسوند شوهرم
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 کتر شو خانواده بزرگ کوچیکو های آرزوی کلی با که دختری! بودم ساله هفده دختره یه فقط من

 الح به تا بود،اما نیورده بیرون انگشتش از ای لحظه درخشانشو ی حلقه که دختری... بود کرده

 "...بود نزده حرف اش حلقه جفته همسرش، با عقد از بعد یکبار فقط ، یکبار

 ..دم می حرکت موهام پیاز روی انگشتامو و کنم می فرو صافم موهای تو دستمو

 به من.. خوام رونمی بودن کالفه این من و...کنه می عصبیم روزها اون شدنه تکرار.. ام کالفه

 زدمو رپ تمرکزه کنم می سعی بندمو می چشمامو...کنم ثابت خودمو که دارم نیاز... دارم نیاز آرامش

 ... کنم پیدا

 :دم می ادامه کنم نگاهش اینکه بدونه و کنم می مکث کوتاهی مدته

 همه اون وجوده با هومن چرا که بود سوال جای برام... بودم خیال خوش خیلی...  دونی می "-

 زنش و عمو از یکبار ندادم زحمت خودم به وقت هیچ اما... نیست صدام شنیدن به مشتاق عشق،

 !کجاست من شوهر این بابا، که بپرسم

 - منو هک بود بلد کار انقدر عمو زن مطمئنن بودم پرسیده اگرم! نیست یادم بودم، پرسیده شایدم

 شاید که شدم می خیالبافی سرگرم ، همیشه از تر بچه من و... کنه منحرف چیزی هر از ذهنمو

 زا غافل...! کنه خوشبخت خودش قصر تو منو که ای شاهزاده هومن و بشم پرنسسی به تبدیل

 !کرد پیدا شه می ها قصه تو فقط رو خوشبختی این اینکه

 ...قصری نه داشت وجود ای شاهزاده نه من زندگیه تو

 !بودن پرنسس به چه منو... بود بیجا توهمی

 هیچیه همان که ،! بگم؟ داشتم چی چطوریه نامزدی دوران کرد می سوال ازم مرتب بهار وقتی

 !نیست؟ هم خودمون

 تو هک چشماش تو شدم می غره من اما نکنم بازی زندگیم با که مامان، خاکه به داد می قسمم علی

 !دونی می چی عشق و زندگی از

 منبود بلد حتی من و بودن داده خوردم به که چیزی! گفتم می زندگی عشقو از... بود مسخره... هه

 !کنم شان ِ هجی
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 اونی زندگی این بفهمم که کرد می باز چشمامو کتک زورو با زدو می دهنم تو موقه همون کاش و

 !کشیده نقاشی برات عمو زن که نیست

 ..بودم نقاشی رنگو عاشقه بچگی همون از من که وای

 گم می که "قبال...بذاره تاثیر سرنوشتشون رو تونه می آدما سالیقه که نداشتم باور ها "قبال

 مه همینا هرچند!دیدم می کیف..،کفش مانتو تو "مثال رو سلیقه من هه ست، موقع همون منظورم

 به خود و!بلعکس و کنه ه*ز*ر*ه آدمه یه شبیه رو تو تونه می پیرهن یه "مثال بذاره، تاثیر تونه می

 ...میاره در تغییر به سرنوشتتو خود

 ...دیر هم خیلی...بود دیر که فهمیدم موقعی تاثیرشو من خوب اما

 دگیهزن روحیه بعد تو "عمال که بابا!بابا،نه خاطر به نه داشتم دوست رو نقاشی بچگی همون از من

 ... بود اینطوری که مرد مامان وقتی از یعنی نداشت، نقشی من

 ردنک پر و هم با اشکال تلفیقه از... اومد می خوشم رنگا با بازی از چون داشتم دوست نقاشیو من

 ...طبیعی های توهم از فضا

 نگر طرحو با بازی همین "حتما بده، تغییر رو آدما سرنوشته تونه می سالیق گم می همین برای

 و صورتی قرمز..آبی...رنگه از پر همیشه زندگی که کرد القا بهم و داد پرورش رویایی منو که بود

 !نارنجی یا زرد، شایدم...سبز

 مینه اشتباهم شایدم...ندم قرار هم کناره سیاهو سفیدو که بود این بود مهم برام که چیزی تنها

 می موچش بیشتر زندگی این بودنه رنگارنگ که حالی در کردم می دوری سیاه سفیدو از من... بوده

 فرصته برق و زرق همه این!آخر الی سبزو بعد قرمزو رو پره می آبی از چشمت که اونقدر... زنه

 یه وت و داره خودشو جایه رنگی هر گرفتم می یاد اول از اگه شاید دونم نمی... ده نمی بهت شناختو

 یاهس اون به رو رنگی آدمای زندگیم تو همه این حداقل بشه، استفاده رنگا همه از که بهتره نقاشی

 !دادم نمی ترجیح کناری گوشه سفیدای

 !هییییییییی

 ... بگذریم

 ..شدم منحرف بحث از
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 ییویال خونه یه در پشته به کشون کشون قرمزمو چمدونه شدمو پیاده ماشین از وقتی!اووووووم

 هم تلفنی تماسه یک حتی مدت این تمامه و نیومده پشوازم به هومن که رفت یادم ، رسوندم

 .نداشته باهام

 شتاقم...ببینم سال همه این از بعد هومنو بتونم من و بشه باز در کشید طول خیلی زدم که زنگو

 ...کرد قفله شیش دهنمو لبو که ،...هانی اومدم من بگم! هلو بگم اومدم بهش بودم شده خیره

 ...ندم دست از کنترلمو تا گرفتم دیوار به دستمو فقط شما؟ پرسید اش رفته باال ابروی با وقتی

 ...کشه می انتظارمو دیگه سوپرایزه چندتا دونست می خدا فقط

 ..عموتم دختر..نامزدتم..زنتم بگم...بگم چی دونستم نمی حتی

 تعریفات ،از کرد می تکرار مرتب که عمو زن صدای... اومد می در صدا به سرمو تو چیزی یه فقط

 !خانوم و ام شده زیبا اینکه از.. هومن

 حاال و دمبو عموت دختر زمانی یه نگفتم،... گندمم گفتم فقط ،ومن کرد تکرار دوباره سوالشو وقتی

 ،...همسرتم

 اش ای شیشه و شده گشاد مردمکهای به ای حشره ترسیدم که بود شده درشت انقدر چشماش

 !کنه برخورد

 کرده خوش جا در روی که اش حلقه از خالی انگشته روی به خورد سُر چشماش از نگاهم وقتی

 ...کردم پنهون رنگم شیری پالتوی جیبه تو دستمو فوری بود،

 !نبود بود، فرستاده عشقش برای لباس با همراه هومن که انگشتری دیگره جفته از خبری

 ...حماقت پشته حماقت

 ..تو کردی چه...عمو زن.. عمو زن...  اوووووف

 دهش کلید دندونهای میونه از...شد می عصبانی دستم از که ها بچگی همون مثل..غلیظ...کرد اخم

 !اضافه:  بودم گفته لب زیر که مطمئنم من و کنم، می غلطی چه اینجا پرسید ازم اش

 زا بعد روز دو هم آن... کنی می غلطی چه اینجا:  اش ساله هفده عروس از مرد یک استقباله نهایته

 ..عقد
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 ...ودب نیومده استقبالم به و نداشته تماسی باهام هم یکبار چرا که فهمیدم، می تازه که وای...وای

 !بود محرمانه زیادی ، بودن بافته برام که ای آینده مانی،فقط نبودم کبک

 چرا که فهمیدم نمی کالمش تنفره و چشماش، تو عصبانیته همه اون دیدنه با ، هنوزم همه این با

 !بود شده عقد به راضی

 ...زد می لنگ من زندگی کله نه، که کار جای یه

 به روعش هیستریکی کنیم، شروع زندگیمونو باهام که اومدم گفتم بهش احمقها مثله ترس با وقتی

 دندان که زد می قهقهه چنان عصبانیت و حرص از وقتی ، روز اون که ره نمی یادم...کرد خندیدن

 ...کردم وحشت چقدر بود، دیدن قابله کوچکش زبانه و عقل

 ...مانی بود همین انکار قابل غیر واقعیته

 !کس همه انگار و بود کس هیچ ، هومن

 ...!وترسناک متوحش سراسر و

 یشههم من که نبود باشم،یادم امان در سرخش نگاه شر از تا چسبوندم در کنار زبر دیوار به خودمو

 !گربه اون و ام جوجه

 هک اسمی و شناسنامه اون که.. بیار باال هاتو خیالی خوش که زد می داد سرم و داد می فشار بازومو

 ...برسونه آرزوم به منو که بازی یه... بوده بازی یه فقط شده حک درونش مشکی جوهر با

 خشک جوهر همون با بتونم من تا رنجونده من خاطره به عشقشو که گذاشت منت سرم وقتی

 ...شد خالی پاهام زیر...  کنم سفر رویایی دنیای این به ام شناسنامه درون نشده

 ورهد چرخید دنیا خودم زندگیه دنباله برم و نکنم سوءاستفاده اسم اون از که داد هشدار بهم وقتی

 ...سرم

 زا کمتر تا و ، مادرش اصراره به فقط کرده گذشتگی خود از ، که بشه ثبت ذهنم تو تا زد می داد

 شه، می محو زندگیم از بلکل اسم اون دیگه یکماه

 ...ام خورده رودست که فهمیدم بودکه اونجا

 !هومن خوده یا! بابا؟ عمو؟ زن عمو؟... کی از اما
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 ...دونم نمی هم خودم غفلت، کدامین به... بودم خورده هم رودستی چه

 ...خامی و بچگی شاید

 !سودا هزار و سر یک هم شاید

 یداپ صاحاب هزارتا باشی، نداشته که خانواده.. نداری خانواده باشی، نداشته مادر وقتی...  دونی می

 ..کنی می

 ...کنه می آرایش خودش سلیقه به رو تو کس هر عروسکو یه به شی می تبدیل

 نمی قمار من زندگیه رو وقت هیچ بابام، حتی و عمو زن... عمو بود، زنده من مامانه اگه مانی،

 !وقت هیچ... کردن

 کجا از علی ، کردم می گریه بودمو زده چنبره هومن ی خونه ی بسته در پشته وقتی دونم نمی

 ...گرفت بغلمو زیر شدو پیداش

 نشسرز زد، نمی حرف اینکه... بود خوب خیلی بود کنارم همیشه مثله بازم شرایط، اون تو اینکه

 ..بودم محتاج بهش که بود چیزی "دقیقا کرد می عمل مسکن یه مثله فقط ،و کرد نمی

 تمام ، من پسرداییه بوده، خودش ی خونه فهمیدم "بعدا که دوستاش، از یکی ی خونه رفتیم

 می کنم می فکر که خودم با هنوزه که هنوزم...بود کرده سپری شهر تواون رو خبری بی سالهای

 از هپربار چقدر ندونستن این و... !حالش از نه ش گذشته از نه... دونم نمی ازعلی هیچی من بینم

 ..بودن رو و چشم بی

 .....پووووف

 ههم که کرد باز لب عمو زن تا خواد، نمی منو هومن فهمیدم تا گذشت، ماه شیش...گذشت بالخره

 ...دخترشه عاشقه هومن کرده می فکر هم بابا حتی که... بوده عمو و خودش ی نقشه اینا ی

 بزرگ خیلی ماه شیش اون تو... داره طعمی چه شدن زده پس فهمیدم تا گذشت ماه شیش

 ...خورد می بهم خرگوشی خوبو خوابه هرچی از حالم دیگه که قدر اون... شدم

 رهمس یه اش شناسنامه تو اسم همون حرمت به هومن، یکبار فقط یکبار، حتی مدت اون تمامه تو

 ...شهبا داشته احتیاج کمک به شاید غریبه کشوره این تو نابلد دختر یه نگفت حتی.. نزد بهم
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 وقتی چینی، می هم رو آجر به آجر رویاهاتو وقتی بدونی که نیستی زن مانی، نیستی دختر

 عنیی مخالف جنس یه به ببخشی خوای می بکرتو جسمه روحو وقتی... مرد یه شه می دلخوشیت

 ...بندی پای مفردش شخص دوم و زندگی اون به حد چه تا

 ...شی می نابود رویا آخرین تا چطور آجرا از دونه یه زیره بزنه عابر یه وقتی دونی نمی

 ...کنه کمک من به خیالش به خواست می هم بیچاره اون.... نداشت تقصیری هومنم

 یه با که بودن گفته فقط هومن به و بود، داده عاشقانه و خوب زندگی ی وعده من به عمو زن

 و برم ایران از خواستم می من که بودن گفته...کنه بزرگی کمکه من به تونه می صوری ازدواجه

 !برداره خراش دخترش روحه دیگه مملکته یه تو مبادا که... بوده من ازدواجه بابا شرطه تنها

 ...بود داستان انتهای شد خورد باورام که طوری اون! نه که خراش.....هه

... گناهمبی منم بگم بهش و ببینم هومنو ای ثانیه برای اینکه بی..ایران برگردیم علی با شد قرار

 سر از دست که زد داد سرم فقط زدم زنگ بهش که آخری دفعه... شدیم بازیچه هردو بگم بهش

 فقط ،من، خط طرفه اون...جهنم به برم که امیدواره و گرفتم ازش عشقشو که... بردارم زندگیش

 ...میون این...اینجا هم آن بود، چی من گناه که زدم هق

 زا اول... بشه تموم نفر چندین ضرر به تونه می چطور نفر دو خیرخواهی فهمیدم که بود همونجا

 و...عمو زن به شدمو مچاله روح من و بود مدیون من به عشقشو از جدایی که هومنی.. هومن همه

 هر با ندیدم وقت هیچ من بودو کنارم داشتی چشم هیچ بدونه روزا اون تمامه تو که علی... علی

 ...شه می آب چطور اون من اشکه قطره

 لیع نیست یادم...نیست یادم چیزارو خیلی که افتاد اتفاق سرعت به جریانا این انقدر راستش

 واکنش همه این بگی شاید...متحرک مرده به بودم شده تبدیل ، داد انجام برگشتو کارای چطور

 ...نیست اینطور اما ست، مسخره خیلی پا نو احساسه یه برای

 از گوشش تو شب تا صبح... دونست نمی زندگی از هیچی که بودم ساله هفده دختره یه من

 همهف می یکباره نارنجی نازک دختره همون حاال... بودن گفته شعر عاشقش همسره و خوشبختی

 به کیمت یه ضعیف آدمه یه بفهم... میاد سرش به چی که بفهم...مردابه یه...سرابه یه فقط چی همه

 خواد می تازه...گیره می شکل داره تازه که موقعی درست اونم...شه می نابود حد چه تا غیر،

 ...بشه شناخته و بشناسه
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 هب هامو دلیل ، رو خودم مبادا اینکه شه،از می پا به بلوا دلم ته که عمیق انقدر ، زنه می پوزخند

 ....کنم می داغ باشه گرفته سخره

 عوض نشستنشو حالته...دم می فشار روهم دندونامو و شم می خیره جدیش چشمای ،به عصبی

 دهش ایجاد پارادوکسه همه این از...سپاره می مبل نرمی به خودشو و کنه می جفت پاهاشو کنه، می

 که ریتمی و ریلکسه، خیلی نشستنش حالت و خندون لبای..جدی چشمای... گیرم می سرگیجه

 ...همه از تر معمول غیر کنه می نواختن به شروع پاش ی پاشنه

 ...میام خودم به "گفتی می خوب " گه می که تمسخرش از پر صدای با

 نمی هک ام کالفه انقدر چشماش، تو شم می خیره قرمزم چشمای ،با کشم می نفس ، سرهم پشته

 سبزو اژدهای همون من و اش عالقه مورده کارتونه به شده خیره انگار مانی، و بزنم حرفی تونم

 نای چته؟ ": زنم می جیغ کالفه! شه می خارج دود بینیش از خشم شدته از که رنگم قرمز آبیو

 "منو؟ کردی مسخره چیه؟ خنده

 ، دهب ادامه گم می بابا، چیه مسخره "میگه لودگی با گیره، می دندون به لب ابروهاشو به میده تاب

 "..رسید می جالبش جاهای به داشت

 .....خدایا دم، می دست از کنترلمو

 ! اوفــــــــــــــــــــ

 نیاد کاره ترین سخت من کنم، می حرکت سمتش به شده مشت دستای با و شم می بلند جام از

 دیگه آدمه یه ازم که روزایی اوردم، می یاد به رو بد روزهای تمامه داشتم دادم، می انجام رو

 ...معمولی نه...عادی نه هم اون...زد می لبخند من ناراحتیه تمامه جواب در اون اونوقت بود، ساخته

 "کنم کنترل صدامو کنم می سعی ایستمو می سرش باالی و شم می نزدیک بهش بلند قدمهای با

 مسخرت به منو مشکالته زندگیو تمامه که هستی کی کردی فکر!شفیق خانه مانی خان، مانی..هی

 تظاهر که نداری شعور... نداری درکشو حتی تو ولی زنم می حرف جدی باهات دارم من گیری؟ می

 معرفت آدمی، کردم فکر که متاسفم...متاسفم...کردن درک به فهمیدن، به تظاهر ، کنی

 سر پشته گندیو روزای چه کنم ثابت بهت حقیقت گفتن با خواستم که متاسفم...داری

 "...بود اصلیش دهنده تاوان اما داشتم نقشو کمترین اومدنش وجود به در که روزایی..گذاشتم
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 ممکن حده آخرین تا...رم می ها پله سمته به و کنم می پشت دمو می تکون هوا تو دستمو

 یرویهن یه بر عالوه و شه می کشیده شدت به بازوم که کنم نمی طی بیشتر قدم چند...عصبانیم

 جاذبه..!.زمین ی جاذبه از طبع به شاید نیرویی... کنه می ایستادنم به وادار دیگه نیرویه عضالنی،

 ...داد می بازگشت نوید حاال و مرده برایم پیش ساعتی که حسی... حس یک ی

 ..نباید که اونچه شه می داره بازهم که آخ... آخ... داشتم هم رو دفنش خیاله من که آخ

 ربط را نمبد دمای ی یکباره رفتنه باال کنم می چرخونتم،سعی می خشونت با و میاره فشار بازوم به

 دونم نمی هک نفرتی چنان با پیش دقایقی که بیاد یادم کنم می سعی!خونه فضای گرفتگیه به بدم

 ....نیست مربوط او به ام مرده و زنده بودم ،گفته بود شده پیدا کجا از

 تفاوتی بی بیخیالی، حسه این فهمیدم که بود امروز همین درست...،االن بگم که سخته چقدر

 ...است برازنده بیشتر، چقدر

 !نیست....نیست من ماله که وچیزی

 !بس و است برزخ فقط خود بی تالش و

 که نمک کنترل خودمو کنم می سعی و ذارم می هم رو ای ثانیه برای چشمامو.پایین ندازم می سرمو

 سهب ، نیفته تاب تبو به دلت که.... گندم نداره وجود داشتن نگه برای چیزی بفهمونم خودم به

 !هیچی برای هم آن...زدن سند نه کردنه اثبات موقعه فقط االن بفهم که... خریت

 و کنم می باز چشمامو...ده می پس بهم خونسردیمو شه می اکو مغزم در که "هیچی " انگارهمین

 ...شم می خیره چشماش سوخته عسلیه تو منتظر

 زبری های ریش ته همون ، سیگار با شده قاطی تلخه عطره بوی همون سرخ، های رگه همون اما

 خودم از... کنه می ام شرمنده که ندازه می راه سوروساتی دلم حسه،تو قابله نشده لمس که

 ...! که شما...حتی

 اربذ بگم، ام دیگه چیزه یه ،بذار ام شده معروف درگیری خود به منکه خودم، از ام برده آبرو منکه

 ثلهم دنیا، تو عشقی هیچ گن می "که راسته بگم،بگم بار آخرین برای رولبت پوزخنده باوجوده

 "....!نیست اولی عشقه

 ... کرد ام شرمنده دلم که بود بار آخرین که دم می قول... دم می قول
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 ... خورم می قسم

 " نه؟ ندارم درک هان؟ شعورم بی من " غره می اش شده قفل دندونای میون از

 رو مانی ، من صدای بی و آروم زدن لب همین و خورم، می قسم بازهم لب زیر! میام خودم به

 رد منو ادای "میاره در لرزه به رو بدنم سوی چهار فریادش و ده می فشار دستامو... کنه می جهنمی

 "کن؟ می مسخره منو لعنتی؟ میاری

 کردیم؟ می بازی توتوله متل اتل خدایا...میکنم نگاهش گنگ

 !ساله سی مرده این بود بچه چقدر که وای... کنم می نگاهش تاسف با

 ام هضرب شدته اما! نیست اون دستای نصفه که دستایی با هم آن کوبم، می اش سینه رو محکم

 ... خوره می تکون سرجاش شه می غافلگیر که زیاده انقدر

 "مانی مرگته چه " زنم می داد و کنم می باز دستاشو ی گره

 خفه تا ام سینه به زنم می چنگ من و جون، از دور خونه می ورد دلم... گلوم تو پره می دهنم آبه

 ...خورده قسم بود کرده فراموش انگار...بشه

 بزنی حرف بود قرار تو؟ یا مرگمه چه من "کشه می ام فرسوده ی حنجره رخه به صداشو قدرته

 ادامو ریوندا شعور بگی بهم بعدشم... بدی تحویلم اراجیف مشت یه اینکه نه. منطقی بیاری، دلیل

 "بیاری در

 ...بود منطقی بی خدای او... شم می قبل از تر کالفه

 ...الصبر....الصبر

 خوشدست سالگی هفده تو گفتم بهت اینکه مانی؟ دادم تحویلت اراجیف من "میارم پایین صدامو

 وت شدم پرت هام بچگی دنیای از شبه یه گم می اینکه اراجیفه؟ شدم ام خانواده های پردازی رویا

 "آخه؟ پرته چرتو پیکر درو بی جهنمه این

 از انقدر عموم زن چی یعنی... پرته چرتو که آره اراجیفه که آره "ده می جوابمو باال تُنی با همچنان

 بچه قدرم هر آدم ؟ آخه منو کردی فرض چی هان؟ شدم؟ عاشقش بسته چشم تا گفت هومن

 وتعم زن از بارم یه حتی تو... بشه تشخیص حدی تا غلط از درستو تونه می بازم...داره عقل ،بازم
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 باور یوچ من ده؟ نمی نشون من با بودن برای تمایلی هیچ عاشقمه میگین که اونی چرا نپرسیدی

 "؟...خروسو دمه یا روباه قسمه گندم؟ کنم

 بهم هرچی که نیست باور از دور! خام ذهنه یه با بودم بچه دختره یه گم می ؟ فهمی نمی چرا -

 .کنم باور شرایط اون با سنی موقعیته اون تو بگنو

. منکرد کاریو دلیل بی وقت هیچ اما بودم، بچه منم واال. ره نمی یکی من کته تو شه؟ می مگه -

 وستد که فضولن انقدر سن اون تو آدما کردی، می کنجکاوی بیشتر باید بودی بچه چون "اتفاقا

 ...هیچی که باشه هم عاشقی عشقو مسائل دیگه دربیارن هرکاری از سر دارن

 ....میریزه فرو حاشایم دیواره! شم می ساکت یکباره

 ...خواهد می مرد! اعتراف ی قصه تلخه چقدر و...!شکست بودو شکست سالح؟ بی مبارزه

 ... ندارم سفید ای پارچه تکه حتی من و...!نداره فاییده خودم زدنه گول انگار... اونه با حق انگار

 سنه همون با من... گی می راست تو...مانی توئه با حق ": گم می آروم و پله اولین رو میشینم

 یدمفهم می "علنا هومنو تفاوتیه بی... داره مشکل کار جای یه فهمیدم می بچگیم ی همه با...کمم

 ...نداشتم بیانشو جراته اما....اما

 پول که ای خانواده... داشتم همیشه رو خانواده یه حسرته من که بفهم خدا رو تو... بفهم مانی،

... یدمترس می چی از بفهم... بده قدرت بهم که باشه کانونی اما باشه، نداشته خونه ، باشه نداشته

 بودم کرده خوش دل چون نیوردم زبون به اما! گی می راست ، بودم دیده هومنو رفتارای همه من

 های محلی کم خواستم نمی... باشم داشته خانواده خواست می دلم چون... عمو زن رویاهای به

 ...کنه دور داشتم حسرتشو عمر یه که چیزی داشتنه از منو هومن

 که تنهاچیزی... نزدم حرفی بهارم به حتی علی، به حتی... نداشتم جراتشو اما ، بگم خواستم بارها

 ...بود خودم زدنه گول بکشم، دست مسخره ترسه این از شد می باعث که داد، می قدرت بهم

 یم آرامشی از معلمی هر درسی، هر سر مدرسه تو بودم، آرامش منبع یه دنباله که بود عمر یه من

 خواهر نداشتم، داشتمو خواب اتاق نداشتم، داشتمو آرامش من داره، وجود خانواده تو که گفت

 هر دیدن با که وقتی درست حاال نداشتم، "واقعا ولی داشتم مادر من مانی، نداشتم، داشتمو برادر

 چایی هم با شب یه که ندارم مادری پدر من چرا که کردم می بغض خوردم، می حسرت خانواده

 آرزومو تنها خواست می اون...  ضعفم نقطه رو گذاشت دست رسید، دادم به عمو زن ، بخوریم
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 کمکش خواسته این تحقق برای نباید چرا بود، جاهمراهم همه و همیشه که آرزویی کنه، براورده

 کردم؟ می

 عاشق ، اال! من نخواستنه اال کردم می فکر هرچیزی به من زنه، نمی زنگ هومن نبود مهم برام

 ومن بازم بشه هرچی گفتم می دلم به نداخت می چنگ نگرانی وقت هر همینم برای! هومن بودنه

 !ایم خونواده یه هومن

 !هه

 "...کردم می فکر بهش که اونی جز میشیم هرچی دونستم نمی

 فهمهب خوام نمی...ببینه بغضمو از ناشی لرزشه مانی خوام نمی... پایینم فکه رو ذارم می دستمو

 ...شده تموم زندگیم قیمته به حسرتام

 این پرستی می کی هر جونه گی می که هایی نگاه اون از..کنه می دیوارونگاهم به ده می تکیه

 ...!دور بنداز بکن ترحمو دندونه

 و تردیده از مملو نصفش که نگاهی... ندارم شو شده قسمت نگاه طاقت گیرم می ازش چشم

 :گم می پامو روی کنم می قفل دستامو... دلسوزی از پر اش دیگه نصفه

 هک ندادیم خبر کس هیچ به. بود گذشته خروجم از ماه شیش ، ایران برگشتم علی با وقتی "

 این از مدل انقدر...علی ی خونه رفتیم راست یه بشه، دار خبر کسی نخواستم من یعنی برگشتیم

 حرف باهام اول شبه همون... باهاشون بشم چشم تو چشم خواستم نمی که بود پر آدماش شهرو

 زدم...بودم خودمم مقصر گفت...زدم پوزخند من گفتو بوده، خیر قصدش عمو زن که گفت... زد

 علی زدم جیغ اگه من نکرد، سکوت علی اما هستم؟ مقصرم دادن بازی منو که زدم داد زیرش،

 همه هب تونی می آره که...بسه که صورتم تو زد سیلی اش سینه به زدم مشت اگه ، کشید عربده

 اما ود،ب نشده باورش تو مثله اونم...بود فهمیده اونم... کنی رنگ تونی نمی منو اما گناهی بی بگی

... بریدم که زد دارم حرفاش با انقدر داد، حکم انقدر... کرد محکوم منو ناحق به تو مثله بازم

 قدهع احساساتمو، انقدر... کردم جنگ میدونه به تبدیل گلشو مثله ی خونه ای، ثانیه چند بریدمو

 بستم، چشمامو... بود راهم جلوی که هرچی هم اونو هم خودمو هم...ترکوندم تا داد قلقلک هامو

 به اگه... خودش حتی و هومن و عمو زن عمو بابا به... گفتم خواست دلم هرچی کردمو باز دهنمو

 چقدر مگه... بودم کرده قاطی... کردم می هم االجرا الزم حتی بود بلد منم ، بود دادن حکم

 تا... دمش آروم تا شکستم گفتمو انقدر... نزنم دم بکشمو که داشتم توان چقدر داشتم ظریفیت
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 لگدام مشتو سپر شو سینه ستبریه... زدمش من اما کردم بغلم اومد... زمین رو افتادم کردمو ضعف

 مامهت گفته بهم وقتی خونده، رفتن از قبل خاطراتمو دفترچه گفت، بهم وقتی... شم آروم تا کرد

 قبع ردیف دو هواپیما تو ، گفت وقتی... کیه علی فهمیدم ، خبره چه دلم تو دونسته می مدت این

 مهه و همیشه که کسی تنها ، فهمیدم می تازه...چیه به چی فهمیدم تازه ، بوده نشسته من از تر

 هاگ ، فهمیدم تا زد حرف انقدر... بود عقلم ی خفته منه... بود خودم علی... بوده کی بوده کنارم جا

 سکوته از دست و شه روون اشکام... شه باز زبونم خواسته فقط زده سیلی اگه کرده، محکومم

 همیشه... کنه می هنوزم که کاری.. مانی ذاشت می مایه برام جونش از علی... بردارم احمقانم

 ...!ندیدم دیدمو کور گربه یه مثله ، من اما کرده

 گندمه یه شدم انداختمو پوست مار مثل من که... شد عوض چی همه که بود حرفا همون با

 !!برشته ی برشته...جدید

 خوام نمی دبع من گفتم... بینه نمی منو دیگه نگیره هومن از طالقمو اگه گفتم بهش بابا، خونه رفتم

 ،چیه طالق گشتی، بر چی برای گفت چی هر...شده چی گفت هرچی...عمو زن نه ببینم رو عمو نه

 شده هک بارم یه گفتم گفتم، بهش جمله یه فقط... جمله یه فقط... نگفتم هیچی کرده چیکار هومن

 م،زد زنگ هومن به... بیرون زدم گفتمو... غیر به نه خودت به بسپار منو گفتم... کن پدری برام

 می بر باشه الزم اگه که ، "حتما که شد خوشحال کلی... کنه آماده طالق برای خودشو گفتم بهش

 "...شده جدا هم از راهمون تا گرده

 یزیهت به... عقب به دم می تکیمو... خواست می تازه جونی روزا اون دوباره گفتنه...میارم کم نفس

 !قضاوت برای...فهمیدن برای..شنیدن برای عطشش به... مانی ی حوصله بی نگاه به... پله

 ...زنم می پوزخند

 ...شک بی بود سُرب حیاته! نه که وحش حیات...بود زمین اینجا"

 ...دل جنس از شاید را کردند،چیزی می داغ تر سربی سخت، هایی نگاه و سربی، کلماتی با آدمها

 ...است زمین اینجا

 ، هم را آسمان دلهایش، ی سوخته بوی که جایی

 ...کرد کبودخواهد

 امان، و
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 ...مردم از امان

 ...روان سرب این در آدمها این امان بی های خوردن قِل از

 ...بقا تا ، کس و چیز هر ز اندازد می چنگ که دستهاشان، از امان

 ...نفرین

 ...سیاه خاکه این به نفرین

 ، حوا هر و آدم هر به...من به نفرین

 ....قضاوت به را عشق گیرد می که

 "...!تپش هر برای کند می طرح سوال و

 هی کاش...اندازه می پا از مرا مانی بودنه گوش وجود تمامه این ، خدایا... بنده می نفسمو راه بغض

 به نه، ای رفته کاله سرش آیا بفهمه اینکه برای داشت، عجله شنیدن برای که انقدر بار یه فقط..بار

 ...کرد می فکر من

 ...من به فقط...بار یک فقط

 نمی این از تر رسوا...بره پایین و شه نرم بغضم خورده ترک های لبه تا دم می قورت دهنمو آبه

 ...بود تر سنگین خیلی شدم

 بابا که بود ها موقه همون... شدم آشنا باهات من زدو نمایشگاه بابا که بود ها موقه همون "-

 ارهد گفت دادو تکون برام تاسف با اومد،سرشو علی بعدم ، داد بهم هومنو اسمه از خالی شناسنامه

 گفتو... نداره دوروبرشو پسته آدمه همه این تحمله...نداره نامردیو همه این تحمله گفت... ره می

 گرده بر که هم وقتی گرده می بر اما... بره باید گفت... رفت ولی داد قسمش کردم گریه... رفت

 هی از ، ترسیدم بازم.... زنه می حرف نامردی کدوم از نپرسیدم بازم من ولی...کنه چیکار دونه می

 ...ترسیدم جدید اتفاقه

 کم مک علی نبوده که بودم شده ات وابسته انقدر دونی، می همه از بهتر خودت که بینمونو اتفاقاته

 روز یه اینکه از! من ترسه جز...تو عقایده جز بود، عالی بود خوب چی همه شد، می کمرنگ داشت

 یزاروچ خیلی حداقل یا...مونی نمی ، بفهمی اگه دونستم می...داشتم زندگی چه "قبال من بفهمی

 ههم با مرزا حدو اون ی همه با بودم شده تو عاشقه... خواستم نمی تغییرتورو من...دی می تغییر
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 بی فکر تو انقدر... کرد می دیوونم باشی تفاوت بی بهم نسبت روز یه اینکه فکره بدبینیات شکو ی

 راموشمف بلکل که بودی ات نامه پایان گرفتاره انقدر تو و...شدم دور ازت تا زدم پا دستو تو تفاوتیه

 و کنه عوض زندگیمو خواست شدو وارد... شد زندگیم وارده اشکان تا شدم دور ازت انقدر... کنی

 فتگ می آینده از اون... دادم بهش رو اجازه ،این هنر به اشتیاقم با سکوتم با بیخبر جا همه از منم

 چقدر ونهت می و شه می اسپانسرم اون اینکه از... کنم پیشرفت چقدر تونم می اروپا تو من اینکه از

 هزارتا و لندن فرانسه، تو روبیلبوردا، ، من های طرح از گفت می.... کنه تالش پیشرفتم برای

 ووووو!هالیوود حتی... هنرمند برترین مجله تو ام شده چاپ عکسه از گفت می... دیگه کشوره

 !سینما؟ ستاره.... سپهرزاد گندم بکن؟ فکرشو

 !من بودنه مجرد شرط، تنها و

 دبینیب تمام کناره در عشقتو و تو یا کردم، می انتخاب موقعیتو همه اون با اروپا تو زندگی یا باید

 ..هات

 منم ، ادد قلقلکم کمی فقط اشکان داشتم زدنو پا پشته ی مایه داشتم مایشو خودم من مانی.... هه

 با.. .بهت کردم خیانت که داد نشونم مختلف عکسای انقدر! نه نگم که بودم شهرت بهت تو انقد

... ندیدیم تورو و کردم بازی عشق... شدم دست به دست "شهرت " ام وسوسه پر ی معشوقه

 ادد اون و خوردم سیلی ازش بار دومین برای که برگشت، علی که ندیدم... میشی آب داری ندیدم

 می فراموش مانی... بیخیال بودم گفته... بهش بودم خندیده!خدام موجوده ترین احمق من زد

 کرد امنگ... کرد نگام علی اما... کنم پیشرفت خوام می.. بسازم مو آینده خوام می بودم گفته...کنه

 ....زدم پوزخند. فقط من ولی..شی می پشیمون گفت و

 دستم...سوخت وجودم... لرزید دلم دیدم خمیده قده اون با که تورو.. دادم انصراف دانشگاه از

 وجودم رمایک منو بیخیاله پرستی می هرکی به رو تو بگم که اشکان به بزنم زنگ که کیفم تو رفت

 پاسپورتمو گفت زدو زنگ اشکان موقع همون که شد چی دونم نمی شد، چی دونم نمی اما... شو

 مدون نمی هنوزه که هنوزم!رفتم بهتو کردم پشت!شد تموم ام دلرزه که بود موقه همون... خواد می

 ...انگار بود کرده کورم شهرت داشتنه طمع... بود اومده سرم به چه

 که تو که... کردی مسخره که: میزد زد،داد زنگ بهم بعد روز سه دو دادم، اشکان به که پاسو

 ...مجردی گفتی چرا داری شوهر که تو که...کردی خودت عالفه منو کردی خود بی الخروجی ممنوع
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 به وقتی زد می حرف شوهر کدوم از.... چیه به چی دونستم نمی من دادو می فحش زد می حرف

 !بود شده پاک ام شناسنامه از هومن اسم بودنم باکره دلیل

 مدون نمی...خورده سرما ، مریضه گفت می... بود شده الغر... نبود خوب حالش بابا، پیشه رفتم

 یم تشنج به تب شدت از تختم تو که بود شبا خیلی منم! نداشت اهمیت خیلی برام راستش

 ارجخ کشور از تونم نمی چرا گفتم....گفتم بهش پاسپورتو جریانه...نبود مهم براش اون رسیدمو

 نمی هیچی بابا اما گن؛ می چی اینا خودمه با ام اجازه دیگه گرفتم طالق که من گفتم... بشم

 لب... کرد باز لب باالخره عصبیم حد چه تا دید وقتی... کرد می کالفه بیشتر منو گفتو نمی... گفت

 .... هومنم زنه هنوزم من که گفت گفت، کردو باز

 ور پیشینم اتاقه تو کردم باز چشم وقتی!افتاد قدرت از من پاهای یا ریخت فرو زمین دونم نمی

 با فتم،ر که بیرون.دستم روی ای پنبه تکه و بود باال آرنج تا لباسم آستینه و بودم چوبیم تخته

. ودب نشسته خوری نهار میز پشته آشپزخونه تو ، من به پشت که دیدم رو بابا نگاهم، چرخشه

 بود تشدس تو سرنگ یه... کشید می نفس آروم بودو بسته بود، بسته چشماشو شدم که نزدیکش

 اشهب گرفته دیابت بابا اینکه فکره! بگم چی دونستم نمی "اصال راستش! لرزید می حسابی و

 .ش شده کبود دسته و لرزونش پلکای بین چرخید می مدام کرد،چشمام می اذیتم بدجوری

 انومخ عالیم گفت زدو لبخندی بستش چشمای همون با خوبه، حالت بابا پرسیدم ازش آروم وقتی

 !بنگم بنگه جوونا؟ این گن می چی!گل

 الفهک! نبود شیرین بودنش آشنا! کردم تکرار زبونم زیر بنگو کلمه شد، ریز ناخودآگاه چشمام

 وراخس مغزم! بنگ...و گرفت ام نشانه یهو که انداختم بابا دسته و میز رو افتاده سرنگه به نگاهی

 سال ادبیات در معنایش و... بنگ بنگ بنگ ی کلمه! رفت می سیاهی چشمام و بود شده

 همونی یلدا، شبه در خودمون شوره ی شاهدانه همون و... کنکوری مزخرفه های تست در...چهارم

 !جوون ای عده ی گفته به بود کرده بنگ بابامو که همونی...شد می گرفته گیاهش از که

 ...بابا از وای وای و....حشیش از وای... جوون اون از وای

 انگار خراشم گوش جیغه همونه! بابا زدم جیغ و دادم قورت وقتمو بی بغضه گرفتمو دیوار به دستمو

 ...زد بیرون سکه دو اندازه چشماش و انداخت بابا سر از رو بنگی

 تهانداخ سرشو بابا و... کنی می داری چیکار خودت با که کشیدم جیغ زدم داد...کردم گریه خیلی

 جیغ هک همونطور... برد می سر به نئشگی و خماری میون شایدم بود شده شرمنده شاید. پایین بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

247 

 

 کرد لرزیدن به شروع بدنم ترس از.... افتادم الکلی ی پنبه اون و خودم دسته یاده یهو زدم می

 فکره! پدره باز بد قدرم هر پدر یه رفت یادم... پدرمه ، وایساده جلوم که مردی این رفت یادم

 با قتیو. کردم پیدا حالی چه دونه می خدا...کشوند جنونم به باشه کرده تزریق مواد بهم بابا اینکه

 اومده دلش چطور کرده،و تزریق بهم کوفتی اون از چرا پرسیدم ازش فریاد دادو با خشم با زاری

 که یدخند چنان بعدش اما دوخت بهم تعجبو با سرخشو چشمای اولش کنه، بدبختم این از بیشتر

 مفلوکو آدمه یه حسه و عصبی من باشم، دیده ازش ای قهقهه اونطور اونروز به تا نمیاد یادم

 رپ چشمای تو شد تموم که هاش خنده...  زد می قهقهه ام کرده دوپینگ تازه بابای اونوقت داشتم

 آالنم تا هاینک نیست، بدبختیم دیدنه به حاضر و پدره باشه بد که چقدرم هر گفت کردو نگاه نفرتم

 ...بخشه نمی کرده حقم در که گناهی خاطر به خودشو و بوده مقصر خیلی

 جمع چشماش تو اشک که منو، دادی باد به کردی بدبختم نبخشی خودتو بایدم آره که زدم داد

 هتموم که خودت جونه به خدا به..بابا....داشتم بدهکاری عالمه یه... گندم بودم مجبور گفت شدو

 اونکارو ندارم، راهی پوچی تا...شدم تموم منکه... کردم اینکارو خودت خاطره به نیستمه هستو

 ...باشی آرامش تو من بعده که کردم

 یخ تنم تو خون کردم می حس...زمین رو خوردم سُر. بد خیلی...مانی بود بدی ی لحظه خیلی

 به دارم کردم یم حس...نبود قشنگ بشم بنگی بابا مثل باید منم دیگه ساعتی تا اینکه فکر...بسته

 قصده هرکس چرا امروز به تا دونم نمی.... داشته برام ای خیرخواهانه قصده بابا و میرم سیاهی

 ....کشیده لجن به زندگیمو بدتر خواسته خیرمو و داشته منو به کمک

 ازنی االن و افتادن زق زق به استخوانام کردم می حس! شد بیدار توجونم تلقین حسه لحظه اون

 ....جدیدم بدبختیه یا بود درد پا دستو از ام گریه دونم نمی... بابا سرنگهای یکی به دارم

 ایبخو خدا از زور به چیزیو وقتی که...ببین االن از منو عاقبته که زدم داد گذاشتمو پام رو سرمو

 زور به منو چرا که....  داد نمی بهتون بچه که دونست می چیزی یه خدا البد که....شه می همینم

 نم؟کرد سوزن سوزن کنین؟با درست برام خواستین می که ای آینده بود این که...گرفتین ازش

 و تگف سرمو رو گذاشت دستشو شدم، تر آروم که یکم...کرد می گریه پام پابه بابا و زدم می هق

 عذاب بذار....نگذر از توام بخشم نمی خودمو کردم بد... داری حق بگی هرچی..خوشگلم... بابایی: 

 اسهو بده طالقت هومن نذاشتم اگه خدا، حقانیت به کردم، نابود زندگیمو چطور نره یادم تا بکشم

 فقط ارزشمه با چیزه تنها که خودت جونه به بابا عشقه... دخترم...نبود کارخونه سهم کردنه هاپولی
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 من.... باشی داشته پشتیوانه من بعده اینکه برای... شدم مجبور بابایی...گندم... بود خودت واسه

 رد خونمون با کارخونه سهام نصفه پیشنهاده... داد پیشنهاد عموت... زیاد خیلی...بودم بدهکار

 !طالق از کردنمون نظر صرفه مقابله

 مهر اب شناسنامه، یه با ، مردم می من اگه... عزیزم برات بود حل راه بهترین این...کردم فکر خیلی

 کنی؟ چیکار دنیا این تو خواستی می پولی هیچ بی طالق

 قرآنه هب...باشی آسایش تو تو که خریدم جون به تنفرتو قهرو من ، زندگیم ی ریشه... گندمم گله

 "...بود همین قصدم که خدا

 لوج خودم متحیر ی قیافه ش، شده کبود لرزون دستای با اشکیش چشمای اون با ، بابا تصویر

 می پسش من و کنه بغلم خواد می اینکه رفتناش صدقه قربون....بنده می نقش چشمام

 هب کنم می پشت و...متنفرم ازت دنیا تمامه اندازه.....متنفرم ازت زنم می داد و دم می هلش...زنم

 که بارونی... کنم می دویدن به شروع بارون زیر و بیرون زنم می خونه از و اش خمیده قدوقامته

 ....زنه می شالق صورتم به ش قطره هر انگار

 جمو نگرانی سردش چشمای عمقه تو...میکنم نگاهش میام، خودم به مانی محکمه های باتکون

 یا گم نمی...نه گم نمی و...خوبم آره که دم می تکون سرمو فقط من و خوبی؟ زنه می لب...زنه می

 ادیزی من نحیفه جسمه برای تفاوتی بی نقابه این نگم... نگم تا! چرا نپرسه تا نیستم بد

 منوال همین به بذاره و نکنه سرکشی که کنم می نرم پنجه دستو روحم با دارم نگم تا...سنگینه

 ...بدم ادامه

 "بود؟ کرده تزریق مواد بهت بابات....بابات "، میگه و کشه می صورتش به دستی کالفه

 رو ی پنبه اون بودم کرده خیال! پدرم دختره خودم، وقتی.... گیرم می ازش چشم و زنم می پوزخند

 بقیه زا انتظاری چه ، مواده تزریقه خاطر به رنگ کبود کوچیکه ی نقطه و رفته باال آستینه و دست

 !داشت توان می

 احمق منه اما!میزنه سُرم برام علی میرم حال از وقتی! نه" گم می آروم ذارمو می هم رو چشمامو

 "!کنه معتاد منم خواسته بودم کرده فکر

 رایب استاد حالته تغییره همه اون ، کردم نمی فکرشم وقت هیچ "کنه می زمزمه لب زیر...متفکر

 "...باشه چیزی همچین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

249 

 

 مگفت... علی ی خونه رفتم خراب حالی با "میدم ادامه حرفش به توجه بی...دم می قورت دهنمو آبه

 روختهف دخترشو کارخونه سهامه مقابله در... فروخته منو که کردم گریه...کنه معتادم خواسته بابا

 اون هتموم راستش...گفتم می بیراه بدو بابا به زدمو می داد ، فروخته منو نئشگی ساعت دو ،برای

 بابام... نبود دلم ته از عصبانیتم همه اون تو لحظه اون تو حتی زدم، بابا به که بدی حرفای

 پول به منو و کرده معتادم اگه حتی...باشه نکرده حس پدرو اسمه سنگینیه وقت هیچ اگه حتی...بود

 اما...تمداش دوست سمبولیکو پدره این تواصیف این ی همه با من و...بود بابام بازم....باشه فروخته

 بی آدمه یه اون زدم داد وقتی... گفتم می پرت چرتو آرامش ای لحظه برای خودم کردنه خالی برای

 جهنم، به رهب امیدواره که علی ی سینه تخته کبوندم وقتی...متنفرم ازش گفتم وقتی پسته، ثباته

 هرز زیادی علی دسته یا روزا این که کردم می فکر باخودم میون اون من و شد داغ صورتم بازم

 !کردم می التی گنده و بودم شده سلیته زیادی من یا رفت می

 نطقه ، الیق چه هر خالیق و نبرم، سوال زیر پدرمو حرمته و شم خفه بهتره که زد داد سرم علی

 آب تیمش و داشت نگهم خوابش اتاق بزرگه دستشویه جلوی ، کشون کشون.. اومد بند بلندم باال

 ودیهکب ی نقطه اون...بیشعور...احمق که داد نسبت بهم بود زشت القابه هرچه و...ریخت صورتم به

 ....بوده سُرم برای الکلی ی پنبه اون...کوچیک

 علی از خبری و نشسته زمین رو اتاقش سفیده سنگ دستشویه تو اومدم خودم به وقتی

 اینکه.. .نداشت اهمیت خیلی بود علی مشتهای یا بارون از بود،اینکه آب خیسه هیکلم تمامه...نبود

 فکر که خودم از کردم پیدا تهوع چقدراحساس لحظه اون و!بود زن بهم ،حال بودم چندشناک

 ....داشته برام نیتی چه بابا بودم کرده

 تهنشس گلوم تو بدی بغضه... کنم نگاه خودمو روشویی ی آینه تو کشیدم می خجالت راستش

 برای دلم.... میزد پر داشت بابا دستای ی واسه دلم که وای....دلم و...داشتم خفگی حسه...بود

 ...زد می له له منه جای جهنم....کردم غلط بگم و بزنم زار بغلش تو اینکه

 غلمب محکم شدو اتاق وارده فروغ بی چشمایی با خیس و آشفته رویی سرو با علی لحظه، همون اما

 ی خونه دلم.... داد نمی آرامش بهم اطمینانش از پر و گرم بغله که بود بار اولین شاید...کرد

 خترمد بگه خنده از پر صورتی با دست تو چنگالی و بسته پیشبند بابا و... خواست می خودمونو

 هک بنالم زرد سفیدو مرغهای تخم دیدن از و آشپزخونه سمته بدوم من و پختم براش چی ببینه

 .... کنه بوسم محکم و خنده از کنه غش بابا و افتادم قدقد به دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

251 

 

 نمک باور خواستم نمی منم و ذاشت نمی... ذاشت نمی بیام بیرون بغلش از که کردم تقال هرچی

 هتون می چی برای ، علی لرزشه پر های شونه و اندازه حدو بی پشیمونی حسه این دلشوره، این

 که گمب بهش برم بذار...علی پشیمونم که... بابام پیشه برم خوام می... کن ولم که نالیدم... باشه

 می موصورت سرو میدادو فشار خودش به منو تر محکم علی گفتمو می... کنم نمی غلطا این از دیگه

 ...گرفته ریشه کجا از ای دفعه یک محبته این بپرسم نداشتم جرات حتی....بوسید

 هک نالیدم...بری خوای می کجا گفت و کرد جدا ازم خودشو...برم بذاره که کردم التماسش گریه با

 ضجه رسوت احمقه منه و... رفته بابا که نالید کردو گریه ، کرد گریه مردونه... بابا بغله تو...بابا پیشه

 یب بهاران که خوند گوشم تو خش از پر صدایی با علی و...  رفتنه مسافرت وقته چه االن که زدم

 ....نیست خزان

 خواسته براش که جهنمی از... بابا مُردنه از مُردم... من... مردم "واقعا.... مانی مردم که بود همونجا

 ...بودم

 الل اگه که...بابامم مرگه مقصره من هنوزه که هنوزم که کنی درک تونی نمی... بفهمی تونی نمی

 ینم فریادمو دادو صدای علی ی خونه در پشته بابا و اوردم نمی زبون به مزخرفاتو اون و شدم می

 ...کنه لهش چرخاش زیر ماشینی که دوید نمی خیابون به ش شکسته بادله شنید،

 یحرفای و مزخرف افکاره با...کشتم بابامو من... مرد من حرفای خاط به....من خاطر به بابام....مانی

 ...دادم کشتن به بابامو بود خودم ی برازنده که

 ...هرچیزی...خواد می لیاقت هرچیزی....بود گفته راست علی

 ندهلبخ با بابا، صورته... کنن می پیدا صورتم روی راهشونو اشکام و شکنه می بغضم باالخره

 تو خودمو... گیره می جون چشمم پیشه طرحی کشیدنه حاله در هنرمندش دستای با همیشگیش

 می هزمزم موالنارو شعر شجریان با همراه و بازه اتاقش سریه تا سر ی ،پنجره میبینم بابا کارگاهِ

 تابلوی بده اجازه خوام می ازش و ایستادم کنارش دست به سینی که بینم می خودمو... کنه

 تو از رو چایی فنجونه.... داره پیچوندنم در سعی شوخی و خنده با مرتب بابا اما...ببینم جدیدشو

 از ای ذره تا کنم می بلندی پا هرچی...نوشه می حیاط خشکه توتای با همراه و داره می بر سینی

 اگردپ من و زنه می صدام سالن تو از علی.... نداره ای فاییده ببینم رو محرمانه فوقه تابلوی این

 وختهپدرس با بابا زیرلبیه ی خنده...کنم می حرکت در سمت به ، بابا به پشت سرخورده و کنم می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

251 

 

 رهغ می کشدار میگردم بر که همین نشونم طرحو خواد می که بزنم توهم شه می باعث گفتنش

 ....میزنم بیرون اتاق از کوبمو می پا من و! بیـــــــرون

 "خوبه؟ حالت"-

 قابله ش چهره تو ناراحتی و اندوه...کنم می نگاه مانی به گیرمو می روزا اون از خیسمو چشمای

 خوب که گم می بغض با...شه می جاری قبلی سر پشته وقفه بی اشکشم هرقطره.... لمسه

 ....نستم

 ...نرفتم مالقاتش به یکبارم وجدانم عذاب و ترسم از...خجالتم از ، امروز تا بابا مرگه از گم می

... دهبو راننده اون مقصر که دونن می همه.... کنی می تلقین داری.... نکن گریه گندم... هی "-مانی

 می عذاب خودتو داری چرا...کوچه تویه باال سرعته با نداشته نامه گواهی که ای ساله 55 پسره

 "...دونن می همه اینو...نبودی وقت هیچ...نیستی مقصر تو...دی

 مبش مطمئن خوام می...دم می حرکت گردنم روی دستمو...کنم می پاک دستم پشت با اشکامو

 ...قدیمیه بغضه یه خاطره به فقط درد این و نداره کردنمو خفه قصده کسی

 عذاب خودتو الکی داری چرا...آخه میاد کجا از اشک همه این ؟ زنی نمی حرف ؟چرا توام با "-مانی

 "دی؟ می

 دلشو محرفا اون با....کشتم من بابامو...لعنتی نیست الکی...نیست الکی "زنم می داد غرم می یهو

 بولق من اما...مرد باال سرعته خاطره به بابا بگو تو...بوده ای دیگه مقصرکسه بگو تو...شکوندم

 "...مرد من خاطره به بابا... ندارم

 هتمام وگرنه... دونی می مقصر خودتو ناراحتی چون ، دلتنگی چون االن تو...نیست اینطوری" -

 "...نداشته ماشین سرعته رو کنترلی پسر اون که گفتن بودن شاهد که افرادی

 ابامب اصل؟ در کنه می فرقی چه ":گم می آروم و...گیریم می ازش نگاهمو و کنم می حبس نفسمو

 عادت شخود نبوده به منو اینکه بدونه رفت... کنم حس بغلشو گرمای دیگه بار یه اینکه بدونه مرد

 بیگاهش و گاه های بودن به دونست می خوب اونکه دارم وحشت تنهایی از بودم گفته که من...بده

 ندونستی می اینکه با همتون... گذاشت تنهام رفتو بازم اما دونست می اینارو... دارم عادت حتی،

 ...کردین تنهاترم تنهام چقدر

 .کنه نمی تکذیب شه نمی منکر...گه نمی چیزی
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 بغضمو کنم می سعی و کنم می حبس نفسمو... گیره می جون لبام رو بخوام اینکه بدونه پوزخندی

 صورتم به اخم میشه ایجاد دهنم آب دادن قورت بار هر با گلوم تو که دردی... کنم سرکوب

 دب خیلی حالم رفت که بابا ":گم می میدمو تاب بهم انگشتامو و کنم می آرومی ی سرفه...میاره

 ونخ هم ی همه با عمو اما...بگیره هومن از طالقمو خواستم ازش و عمو پیشه رفتم!  بد خیلی... بود

 پسرش زنه من کارخونه سهام قباله در که کرده امضا بابا گفت! نیست ای کاره گفت بودنش

 انقدر که داره براتون منفعتی چه باشم پسرتون زنه من که میزدم داد...کردم قاطی... بمونم

 !بود عمو زن اونم گفت می کلمه یک تنها عمو و... کنین می پافشاری

 لعم قلبشو عمو زن بابا مردنه از قبل بگم رفت یادم بود، زده پس اهداییو قلبه مریض عمو زن

 !سمه براش استرس بودن گفته دکترا هم حاال ، بود کرده

! نره یادن از دل به آرزو سالش شصت زنه تا گرفت می بازی به برادرزادشو زندگیه عمو بکن فکرشو

 !رفت کردن گندمم گورِدله

 کارت پای چرا... زمینی مرده ترین پست که... عالمی تمومه غیرته بی که هومن زدم زنگ

 ازش عمر یه من و پسرعمومه نبود مهم برام...بودم شده داغون...نمیدی طالق منو واینمیستی

 ... داشتم وحشت

 یه... خواست وقت ازم دفعه این بود موافق درصد صد طالقمون با که همیشه برخالفه هومن اما

 ازش هرچی من و میکنه اقدام شد بهتر که مامانش حاله که داد قول اما... ماهه هفت شیش توقفه

 !بود سکوت فقط جوابم نشده بد عمو زن حاله تا شیم نمی جدا پنهونی چرا که پرسیدم

 !شم می راحت باالخره ماه شیش بعده گفتم... کردم قبول

 !شه می سال هفت شیش به تبدیل ماه هفت شیش این دونستم نمی

 اون تو عضویت شرایط که حاال کرد می فکر بود کرده تعجب...برم ایران از خوام می گفتم علی به

... مبود کرده فکر بهش خیلی خودمم راستش... تو سمت گردم می بر شدمو منصرف ندارم آکادمی

 باهام رهدوبا بیا بگم فقط نکنم پشیمونی اظهار! برم که نشد....نرفتم بگم پیشتو برگردم که

 گرفته یموتصم ، همه این با... کرد نمی سنگینی قلبم رو خیلی نبودنت حجم هنوز موقع اون..!!باشیم

 از منهو صدای که بودم آژانس منتظره کرده آرایش بودم، پوشیده لباس حتی...پیشت بیام بودم

 تو لفنت بوقه بوق وقتی یادمه خوب اما بود، گفته چی نمیاد یادم...پیچید خونه تو گیر پیغام طریق
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 عاطفیش احساسی بُعد! دارم شوهر زنه یه...من فهمیدم تازه پریدم خواب از انگار ، شد بلند خونه

 ...بودم دار شوهر زنه یه من قانونی کنار، به

 فهمیدم تازه پریدم خواب از انگار ، شد بلند خونه تو تلفن بوقه بوق وقتی یادمه خوب اما ،....

 ... بودم دار شوهر زنه یه من قانونی کنار، به عاطفیش احساسی بُعد! دارم شوهر زنه یه...من

 می رفک کردمو می نگاه خودم به آینه جلوی...بود رفته تحلیل انرژیم تمامه...دراوردم سرم از شالمو

 یم...کرده خوش جا دیگه اسم یه شناسنامم تو دونم می بگم...بگم چی ،بهت اونجا بیام کردم

 وت گفتم می هم اینارو همه اگه حتی باشیم؟ هم با بیا اما...اما خیانته دونم می... دارم شوهر دونم

 تمامه گفتم می بهت اگه کردی؟ می بیرونم خونت از صورتمو تو نداختی می تُف یا کردی؟ می قبول

 امنفس مبادا تا کردی می سفت سنگ مثل خودتو تو بودمو بغلت تو...بودم باهات که مدتی اون

 کرف جا همه از تر بیخبر و کردم می گناه داشتم که بودم من این ، بره باد به ایمانت و کنه اغوات

 قشین هیچ گفتم می اگه کردی؟ می باور نیست، زندگیم تو ای دیگه مرده هیچ تو جز به کردم می

 و اکمپ گفتی می بازم کردی؟ می کشیدی؟قبولم می احتمالی جنونه از دست ماجرا این تو نداشتم

 وت و اسمه یه فقط اون نیست، مهم گفتی می مونم؟ می باهات بشه هرچی گفتی می عاشقمی؟

 داده بازیم بازم که شد می باورت نشدی؟ مرتکب گناهی پس نداشته خبر اسم این از روحتم

 باشن؟

 چهارچوب اون با...سرسختت عقایده اون با تو... کن فکر لحظه یه... نداشت امکان... مانی نه... هه

 ای دیگه مرده بغلته، تو که اونی دخترت، دوست کردی می شک درصد یک اگه خودت خاصه های

 دار شوهر زنه یه با اینکه به برسه چه دیگه...خودتو هم کشتی می منو هم هست زندگیش تو

 "....کنی لمس بدنشو و بشی دوست

 بذر هن باره می غصه بارون نه دیگه دلم تو... شم می خیره اش شده قفل فکه به و کنم می سکوت

 ...نیست خبری هیچ دیگه تودلم...زنه می جونه عشق

 زنه می سر بهم مرتب امروز که حالی به حالی حسه این از..ندازم می ساعت به نگاهی کالفه

 وت میرم و میشم بلند... نمیاد خوشم هیچ فارغ لحظه یه عاشقمو لحظه یه اینکه از... متنفرم

 در مبود نخورده غذا حسابی و درست بود وقتی چند... میره ضعف گرسنگی از دلم ته... آشپزخوونه

 اسوکالب ی بسته اجمالی نگاهی با افته، می خوراکی عالمه یه به چشمم که کنم می باز یخچالو

 گرسنه زنممی داد... سیگاره کشیدنه حاله در بازم که میبینم مانیو و کنمو می بلند پا میارم، بیرون
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 هیچ بگم دبای! خورم می خالی خالی کالباسارو میشینمو صندلی رو سکوتش به توجه بی و نیستی؟

 ...نداشتم دوست رو سوسیس و کالباس وقت هیچ وقته

 وجهت بی... کنه می اشغال روییمو روبه صندلیه و شه می نزدیک بهم مانی که گذره نمی خیلی

 بعدش "گه می آروم که...کنم می نزدیک دهنم به کالباس همراهِ  به رنگو زرد چوبیه خالل بهش

 " شد؟ چی

 "... کنم فراموش کردم سعی رفتمو... رفتم ایران از...هیچی ":  گم می بیخیال و کنم می نگاش

 نبینتو...چیزی......نداد؟ طالقت ماه شیش اون از بعد... هومن چرا ":میگه و کنه می نگام تردید با

 "افتاد؟ اتفاق

 ...دم می تکیه صندلیم به و کشم می خوردن از دست

 ...میدادها خوردم به مانی که بود همینی زهرمار

 ادخو می چی وسط این اون از من متنفره از اون گم می...پرتیا "کال: گم می شاکی و کنم می اخم

 عمو.. .بود عمو دسته زیر بود بسته اونور شرکتای با که قردادی چون نداد طالقم...افته؟ بی اتفاق

 "آندرستند؟! دیگه بودم من شرطش هم

 "شدی؟ بامزه ":غره می و کنه می اخم

 شومشت کالفه که دارم هواشو چشمی زیره.. شم می خوردن مشغوله بیخیال ندازمو می باال شونه

 وبهخ ":گه می و کشه، می دستم جلو از کالباسو ظرف و نمیاره دووم آخر در...کنه می بسته بازو هی

 "...خوری می اشتها با انقدر نداری دوست

 خورم؟ می دارم تورو حقه مگه بتوچه -

 ...توئه ماله اینجا اینکه نه -

 چقدر پولش بگو: گم می و شم می شدن بلند آماده عقب دم می صندلیمو ، گردونم می بر رو

 ...همراهمه چکم شد،دسته

 که ولیپ همون البد هه کشی؟ می رخم به پولتو ": کنه می موندنم به مجبور و گیره می دستمو مچه

 "...عزیزت شوهره ی خانواده از...اومده گیرت کارخونه سهام از
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 "...مانی چته تو " گم می آروم و شم می خیره چشماش تو خسته

 فکرت به که مرسی چمه؟ پرسی می تازه چمه؟ "میگه و کنه می ول خشونت با دستمو

! دبختمب یکم کنم می احساس فقط میدونی...نیس هیچیم...هستم منم اومد یادت که مرسی...افتاد

 ... شدم خورد یکم... خوردم بازی یکم...خوردم فریب یکم

 "...انداختتم روز این به یکما یکم همین اما...یکمه همش میبینی

 "...انداختتم روز این به یکما یکم همین اما...یکمه همش میبینی

 نم واسه تو تاسف دآخه اما...متاسفی دونم می...دونم می ": میگه و ذاره نمی که کنم باز دهن میام

 بر اعتقادمو اعتمادمو عشقمو، میده؟ پس بهم عمرمو های لحظه بهترین از چهارسال میشه؟ چی

 گردونه؟ می

 ....همتون...اوردین روزم به چی دونین نمی خودتونم

 ...قضاوتهاش تمامیه بود ناعادالنه... گیرم می ازش غصه با نگاهمو

 یک همون تو شدو سال چهار به تبدیل وقفه این چرا که کنم درک تونم نمی بازم همه، این با "-

 "نکردی؟ کاری هیچ سال

 یمنش جدا چرا مرده عمو زن که حاال گفتم گفتم، هومن به بارها من ":گم می دیوارو به دم می تکیه

 می محسوب شهروند یه ایتالیا تو شدم،من کار به دست خودم اینکه تا اورد می بهانه مدام که

 وندرمی وکیلم با وقتی خانمهاست، برای حقوق بیشتره تواروپا ایران قوانینه برخالفه و شدم،

 مهملیت هم و دین هم من، همسره چون! بشه جاری تونه می ایران تو فقط طالق این گفت گذاشتم،

 من هن میشد برگشت به راضی هومن نه...بکنم تونستم نمی کاری. بودم کرده ازدواج ایران تو ومن

 اقیب ازش زیادی زمانه هنوز که اقامتم برای چهارساله تعهده برگردم، تونستم می تعهدم خاطر به

 موطالق و بگیره عهده به وکالتمو خواستم اون از بودم تماس در بابا وکیله با دورادور... بود مونده

 اهمهر سده که سنگایی ، کردم نمی فکرشم اونموقع من البته اورد می بهانه یه هربار که... بگیره

 و... داشته پافشاری ازدواج این روی عمو فهمیدم، که چندماهه... باشه عمو سمته از هایی بهانه

 ...بکنه نیست مبارک "ابدا که وصلتی این به وادار اونو تونه می چیزی چه دونم نمی هنوزم

 فکر بدونه شبمم یک که خورم می قسم...مانی خورم می قسم بودم، اونجا که مدتی تمامه تو

 ...بودی تو داشته وجود طالق به بودن مصر برای دلیل یه فقط اگه ،...نگذشته بهت کردن
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 هم علی... اومد نمی بر دستم از کاری اما شده زندگیت وارده عسل دونستم می...داشتم خبر ازت

 فقط بزنه حرف باهات خواستم می ازش هروقت...رابطمونو یعنی...رو تو بود کرده دایورت "کال که

 ....نزنم بهم آرامشتو که بهتره گرفتیو خو زندگیت به تو گفت می

 گاهدانش وارده دادمو انجام کارامو همه... ایران برگشتم تاریخم از بعد روز دو "دقیقا... نتونستم اما

 ....باشم دور ازت هم ثانیه یه خواستم نمی.. شدم

 ...بود همسرم هومن هنوز، اگه حتی

 ...دونی می خودت که باقیشم: دم می ادامه و....کشم می عمیقی نفسه

 "بوده؟ کی تا دادش قرار مگه ، میرفت در طالق زیر از چرا هومن "-

 می گفت.... بوده فرصت دنباله گفت ایران اومد وقتی "... چشماش به دوزم می خستمو نگاه

 باهم بتونیم شاید هستیم مزدوج مدته همه این که حاال که... بده فرصت خودمون به خواسته

 "....کنیم زندگی

 نیمرخ و مرتب موهای... کشه می فرضی خطای چوبی میزه روی و گیره می ازم کندی با چشماشو

 ... کنه می حروم بهم زدنو پلک مردونش

... اشهب دیدارمون آخرین این شاید اینکه فکره...گیره می تاریکی تو رفته فرو نیمرخه این از دلم

 نداشته یجای دلش تو دیگه آور شرم چنین این حقیقتی ، حقیقت شنیدنه با حاال شاید اینکه فکره

 ...میده عذابم باشم

 شتهپ مانیو ندارن رفتن پای که قدمایی تردید، از پر و آروم قدمای با گیرمو می ازش رومو نفس با

 عکس اینکه به کنه می خوش دلمو ،... کنم می حرکت باال اتاقای سمته به و ذارم می جا سرم

 .....است معتاد چقدر امید به انسان اینکه و...بوده منطقی و آروم تصورم ازحدِ بیش العملش

 رفتن کلنجار کلی از بعد... میدارم بر تخت بغله عسلیه رو از وگوشیمو کنم می پرت تخت رو خودمو

 ...میده جواب بوق تا چند از بعد که گیرم می علیو شماره... شه می روشن باالخره ،

 "...گندم جانم" -

 !سالمت جونت گم می دلم تو

 "علی؟ خوبی" -
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 خوبی؟ تو... خوبم:  گه می مکث با

 ..!میبینه و نشسته روم روبه که انگار...دم می تکون سرمو

 "علی؟ کجایی "-

 "...نمونده صبح تا چیزی دیگه...چرخم می.....خیابون تو " -

 "شد؟ تموم حرفاتون ":ده می ادامه خودش...زنم نمی حرفی و ندازم می نکاهی پنجره به

 ....!یعنی کنم فکر ،...آره "-

 "...گفتم باالخره...گفتم بهش چیو همه

 "...نبودم موافق اولش هرچند...کردی خوبی کاره ": میکشه نفس آروم

 "رفتی؟ کی از زد؟ غیبت کجا تو ": پرسم می عجله با

 "...بیرون زدم اولش همون...نداشتم رو تکراری داستانه این شنیدنه حوصله " -

 ...شه می ببلند شیشه به بارون برخورده تق تق صدای...گه نمی اونم...گم نمی چیزی

 "...علی میاد بارون داره "-

 ...اوهوم: گه می کوتاه

 "!نخوری سرما "-

 "...عزیزم ماشینم تو " -

 "!آهان": گم می فقط

 "...گندم ":میزنه صدام که گذره نمی خیلی

 "دنبالم؟ میای....":گم می سرعت به و برم می حرفشو

 "بیام؟ خوای می "...:شنوم می زدنشو راهنما صدای... کنه می مکث

 "...بیای خوام می...آره ":گم می تاکید با

 "بری؟ خوای می ":گه می لحن همون با
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 "...برم خوام می ":گم می لحن همون با

 "؟ مطمئنی ":گه می کالفه

 به هک نمونده چیزی دیگه... اینجا...برم خوام می که مطمئنم...بیا...علی "...:دم می جواب تر کالفه

 "...بمونم خاطرش

 یاده یلمف اینبار کن باور...گرفتم تصمیممو...علی"... :کنم می بغض...تردید پر... زنه می صدام بازم

 "...کنه نمی هندوستان

 "...خدافظ...پیشتم دیگه ربع یه... باش آماده "... کشه می عمیقی نفسه

 ...کنه می قطع

 مانیو و پنجره سمت میرم...میشم بلند جام از و منتظرم میزنم لب...کنم می دور گوشم از گوشیو

 می شنق لبام رو تلخی لبخنده...کنه می شوت هارو ماسه پاهاش با که بینم می بارون زیر دریا لبه

 ... رفتم می باید من...شه می تر قوی ارادم...بنده

 سرسرتا به نگاهی و میرسونم همکف طبقه به خودمو... کنم می تنم لباسامو و ندازم می رو پرده

 من تا ردک نمی تقسیم مانی منو بینه رو خونه این وقت هیچ بابا کاش...ندازم می قدیمی ویالی این

 ...کنم پیدا برگشت برای ای بهونه

 یرهذخ سلوالم تکه تک تو رو خونه تو پیچیده تلخه بوی این کنم می سعی بندمو می چشمامو

 ...میدم قورت دهنمو آبه و زنم می لبم به زبون...کنم

 عشقی، سرآغاز یادآوری...تلخه خیلی

 ...است جاودانه کردی می خیال که

 ...نیست راحت هیچم آسونه؟ رفتتن همیشه، گفته کی

 چشمامو دیگه باره یه...کنه می خودنمایی روش علی اسمه و کنه می لرزیدن به شروع گوشیم

 متهس کنم می حرکت پر، لب تا لب سیگاریه زیر به خیره عقب، عقب...چرخونم می خونه دورتادوره

 ...کنه خیسشون چیزی ، دم نمی اجازه و دارم می نگه باز ممکن حده آخرین تا چشمامو.. در

 !رفتن....بود همین حقیقت
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 .... ،،، قیامت به دیدار و

 !مانی

 کردم، نگاهت خیره اگر من

 ...مگیر خرده من به تو

 !مکن....نیز ای گله

 دستم، از طاقت

 ....رفت

 ...هاست ناکامی این ی ،آزرده دلم

 ...بعد ماه چند...سوم فصل

 هب آینه تو و کنم می روشن المپو... اتاق ی گوشه کنم می پرتشون و میارم در پام از صندالمو

 ویدهج بس از که لبهایی به...پلکم پشته رنگه تیره و ای سُرمه سایه به... ندازم می نگاهی خودم

 را لختم ی سینه سرو بسته بازو که ام، شده بلوند دوباره موهای و...اند شده مرده خونه بودمشان

 ...اند پوشانده

 جدیده دوسته و استاد، عنوان به یلدا عروسیه جشنه به رو مانی ای لحظه هر آمدن استرس اگر

 ...بود عالی چیز همه بگذارم، کنار فرهاد

 که مبپرس خواست نمی دلم حتی و...بودم خرسند "واقعا مانی ندیدنه از که بود شبی تنها امشب، و

 !نیامده چرا و کجاست

 ...همان ام خورده جوش تازه دله خوردنه ترک و همانا دیدنش که زیرا

 به توجهی و...کشیدم جیغ یلدا خوشبختیه برای سرخوشی از و بودم رقصیده را شب تمامه

 !بودم ،نکرده داری کاری ی مصاحبه فردا و گیرد می صدایت که علی های اعتراض

 ی سایه کردن، می دعوتم رقص به مارکدار های شلوار کت با تیپ خوش مردان وقتی دیگر،

 و نداشت جود و مجردی مردِ  یلدا جشن در ها انقدر هرچند...بلرزد دلم دستو تا نبود کار در همسری
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 قصر پیسته به که افرادی توک و تک همون اما کنم، خیره چشمهارا که نبودم دریایی پریه هم من

 ...کردند آرزو برایم را خوبی ،شبه لبخند با و خوردند برگشت محترمانه کردند، دعوتم

 ...!ام داشته آزادی احساسه انقدر امشب چرا که نپرس وهرگز

 سپرده دیگری مردِ مِهره به ،دل شوهر داشتنه وجوده با که گندمی من، که نگیرد هم ات خنده

 دوستانه، آنقدر هم آن گرفتنم طالق از بعد روز یک درست را آزادی احساس توانم می چطور بودم،

 !کنم حس

 !شود معلوم خواهم نمی "ابدا و است مجهول هنوز هم خودم برای که نپرس

 ! است کوتاه همیشه دیوارش که بیچاره وجدان عذاب پای به بگذار

 آبهای آن از قلپی چشیدنه هوس دلم هم یکبار حتی و بودم کرده مستی نخورده، را امشب تمامه

 .بود نکرده"بزرگان مخصوصه شربت " کودکیهایم زمان در مادرم عبارته به یا قرمز،

 نکخ نسیمی خواستاره خدا از لب زیر و بودم کشیده ای گوشه را ام صندلی گرما، شدته از وقتی و

 یک مخصوص زیبایی و روشن موهای با دار پف سفید لباس آن با یلدا بودم، زیبا باغه آن در

 ییمتنها علته کندو سرکوب را فضولیش بودنش عروس ی همه با نتوانست و آمد کنارم به عروس

 ...شدم مستفیض اش همیشگی گفتنهای کوفت از و بودم زده صدا بی ای قهقهه شد، جویا را

 لکهب تا شوم پا هم بندری آهنگه با خلبانش داییه پسر با که کرد درخواست ازم من و من با وقتی

 ودب پرسیده فقط ، جمله کلیت به توجه بی و تعجب با دهد، نجات ترشیدگی این از مرا و شود خر

 که نکنم شروع را بازی عروس حاال از که برسرم، خاک بود گفته اخم با یلدا و بندری؟ چرا

 !است دلبر حسابی و سبزه جنوبیهای آن از پسرداییش

 ب،ل بخورم را غمش بی دله حسرته خواستم وتا بودم خندیده نشاطتش پر ی روحیه به حسابی

 ...!بود گرفته نظر در برایم که ای نداشته و داشته هر برای کردم شکر دل ته از رو خدا و گزیدم

 نارهک در هیکلت خوش و سبزه پسرداییه است حیف گفتم و کردم جواب شوخی و خنده با رو یلدا

 مولهمع طبقه یلدا و...بگذراند ،وقت میشود خالصه اندامم دادنه تاب پیچو در رقصم تمامه که منی

 بودم گفته تنها من و بلرزونی هاتو شونه یادبگیر زودتر که بود کرده نازک چشمی پشته همیشه

 !"حتما میروم خصوصی کالس! چشم
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 فکر خودم وبا... دادم هلش "تقریبا فرهاد سمته به و بودم زده اش گونه روی به آروم ای بوسه

 کردم

 خبری و ام داده انصراف دوم باره برای دانشگاه از و ام ندیده را مانی است ماه چهار اگر حتی

 !بندری هم آن....شوم پا هم دیگر مرده با ندارد امکان ندارم، ازش

 لیع به... میگردم بر جدیدم اتاقه هوای حالو به و گیرم می آینه از چشم اتاق در شدنه باز صدای با

 ردهم این کرد می را فکرش کی... کنم می نگاه ذوق با کند، می اشاره کرواتش ی گره به کالفه که

 دیگر ماه چند درست و بودم عاشقش کودکیهایم، در روزی که مردی...قیافه خوش و شانه چهار

 ...باشه ام خونی برادر بود، خواهم شاهد بهار با را عروسیش

 ...باشه ام خونی برادر بود، خواهم شاهد بهار با را عروسیش دیگر ماه چند درست و بودم عاشقش

 در م،کن ترک همیشه برای را ایران داشتم قصد که بفهمم موقعی درست را خونی کششه این من و

 ...نکند اشکهایش کردنه مخفی برای تالشی هیچ و کند بغلم ، فرودگاه

 ...طوالنی مدته این از بعد راز این کردن پنهان است بس که دهد فشارم خود به

 !ادهد دستشان از کند می فکر زلزله در که داشته فرزندی و همسر مادر، از قبل که پدرم از بگوید و

 زندگی کامل آسایش ،در مهربان خانومی نزده ، ایران از خارج که خود بچگی تمامه از گوید می

 می یمان خانه به مرحومش زنه ی زاده برادر عنوان به اورا پدرم که زمانی از گوید می و... کرده

 مادر مرگه از بعد داغونم و حساس روحه که!  من ترسه از هم کندآن می کتمان را حقیقت و ، آورد

 ...شود تر داغون

 فهمم می تازه حیرت و بهت از پر علی، به خیره ، شود می اعالم پروازم ی شماره که موقعه همون

 ...بود زده وحشت گرفت می شکل میانمان که احساسی از بابا چرا که

 یوقت و... بود شده گفته که چیزهایی چه پدر، کاره اتاقه در پشته شب آن که بردم می پی تازه و

 رو هایم گونه اشکهایم دادم اجازه و سپردم اش سینه به توصیف قابله غیر عطش با را خودم

 هنداشتن از یا باشد خوشحال خواهرش داشتنه از که دانسته نمی زمان آن که نالید کنند، خیس

 فهمیدم کار، خراب کوچولوی خواهر همین شده دنیایش که است وقت حاال،خیلی عشقش،ولی

 !نیست ممکن دیگر رفتن

 "برده؟ خوابت سرپا "-
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 می باز رو کرواتش ی گره که همزمان و میزنمو لبخندی میشه، آلودش خواب صدایه جمعه حواسم

 "...کردم می فکر داشتم نه": گم می کنم

 !"کردنه فکر موقعه چه اآلن افتم، می پا از دارم ":غره می

 حملتت میتونه کی بشی پیر تو... انقدر نزن غر ":گم می اخم با و کوبم می اشم سینه به کرواتو

 "...کنه

 "...بهار بیچاره ":میدم ادامه افسوس با و

 ویر میره و ده می هلم کناری به "تقریبا پره، می سرش از خوابی بی انگار بهار اسم شنیدنه با

 ختهت رو بیرون لباسه با بگم چندبار! علــــــــــــــی ":میره، هوا به جیغم که میشینه تختم

 "!اه...نشین من

 ":میگه نهک می ثابت قلبش ی رو دستشو نمایشی حالتی با که درحالی و میشه بلند جا از سرعت به

 "مگه شد چی نشستم حاال آخه، داری تو که صداییه چه این!مار زهره ای

 "!بگم خواستم می چی رفت یادم ": کنه می پرت کارم صندلی روی خودشو و کنه می کج راهشو

 با هک کنم می علی شلوار نثار فحش کلی لب زیر ندازم می جدیدم تختیه رو به دستی عصبی

 و کنم می کنترل رو خودم اما شوم پرتاب تخت روی که است نزدیک "تقریبا ذوقش از پر صدای

 "نه؟ بود شده خوشگل خیلی ":سمتش گردم می بر

 "کی؟ ":میگم و شم می سینه به دسته حوصله، بی

 "دیگه بهار ":میکنه اخم

 ...بود شده خوشگل "واقعا... میزنم لبخند

 واسه میدونه خدا بود شده برو دل تو اینقدر مالیم آرایش یه با گندمی، گم می ": ده، می ادامه

 "!جووووووون....میشه چی عروسی

 هما باید کنم فکر ":میگه و ده نمی مهلت که "!ندیده ی پسره...درد ": بگم و کنم باز دهن میام

 "!نه؟ کنم ماهش یک عسلو
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 هضعف همه این از حالم...شه می جمع چشمام تو اشک اش بیحیایی و گشاد نیشه به توجه بی

 ...خوره می بهم نشده، درمان روانپزشک با مشاوره ماه سه از بد هم هنوز که خودم

 "...چیه اشکا این تو؟ چته... هی....هی ":میشه نزدیک بهم و شه می بلند جا از

 اش سینه روی سرمو و کنه می بغلم علی..زنه می بهم رو خونه سکوته هقم هق و میشکنه، بغضم

 ...دفعه یه شده چت...جانم میگه سرهم پشته...مدام و کنه می ثابت

 ...ارهذ می پیشونیم روی دار کش ای بوسه و کنه می صورتم قابه دستاشو شم، می آروم که کمی

 "خواهری؟ شده چی "-

 ...میره ضعف برد، می بکار زیاد روزها این که "خواهری" لفظ از دلم

 "چیه؟ برای اشکا این بگی خوای نمی " -

 گونهبچ وقته چند این های بدخلقی و اشکها، این برای دلیلم تمامه دونم می...کنم می بغض دوبار

 ...اما ، ست

 "جان؟ گندم" -

 ...کنم می نگاهش

 "افتاده؟ شده؟اتفاقی چی گی نمی بهم " -

 "؟ چی پس ":کشه می عمیقی نفسه...دم می تکون نه ی نشونه به سرمو

 حرف و نبینم چشماشو اینکه انگار...کنم می مخفی ش سینه تو خودمو و...کنم می حبس نفسمو

 !تره راحت خیلی بزنم

 "...ترسم می من "-

 "...عزیزم چی از ":ده می حرکت تافتم از پر موهای رو دستشو

 این تو من ، کنی عروسی تو علی....تنهایی از "...:گم می اما حتی، گفتنش از کشم می خجالت

 "کنم؟ چیکار تنها تکو درندشت ی خونه
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 دبرم،چن خوام می مگه کجا! شدیا دیوونه دخملی! وااااااای ":زنه می ای قهقهه و کنه می بلند سرمو

 تو با ونهخ این از گفت می!کنیم زندگی اینجا بیایم گفت بهار خوده بودم، خونه دنباله که پیش روز

 "!داره خاطره خیلی

 هک خودمو اونوقت؟خونه برم کجا ،من اینجا بیاین شما ":گم می خنگا بچه مثله ، پرت حواسی با

 "فروختم؟

 اهللانش بخواب! کرده پیدا ایراد مخت "کال! نه ":گه می امیدانه نا و زنه می پیشونیم به ای ضربه

 ".نکنا گریه هم دیگه! زنیم می حرف شدی ریست فردا

 ...شه می خارج اتاقم از و بوسه می پیشونیمو دوم بار برای

 !!!فهمم می رو علی حرفه معنیه تازه ، بعد دقیقه چند

 وقتی، یک...جایی یک عاقبت باشی، که زن

  کوچولو، شازده قول به

 ...شود می نفر یک اهلیه دلت

 ....شد خواهد تنگ هایش نوازش برای دلت و

 ...است دیدار ی لحظه برای هایش تپش تندی که قلبی و... ها دلتنگی و مانی می تو نبودش در

 ...دهد سر دیداری و برگشت ی روضه ، کافیست و

 ...پیش از تر دلتنگ و! حتی پا دستو بی..شوی می سراسیمه

 را ودتوج کوچک ی جرقه همین بزند، پلک کافیست...کند تالقی چشمانش با چشمانت کافیست

 ....دارد می وا گرفتن گور به

 ...نبود عاشق و بود زن شود نمی فهمی، می که آنجاست

 ! دیگر نیست خودت دسته

 ...ببری پناه تو و باشد گاهت تکیه کسی دوستداری باشی، که زن
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 خورده وندپی انگشاتنت بندبند به گس و تلخ عطری شاید! را دستهایت بوکنی، حریصانه گهگاهی

 ...باشد

 ...داد خواهی را توفانی هر احتمال باشی که زن! نیست خودت دسته

 ...شوی می ترکش به مجبور گاهی باشی که زن

 ...حضورش رویای به کنی قناعت و بریزی آب سرش پشته مجبوری و

 ... وقتی یک... جایی یک...عاقبت باشی، که زن

 ...نکنند خطاب زن را نامت خواد می دلت

 خودم هب شباهتی هیچ که آینه تو شخصه دیدنه از ندازم، می آینه به نگاهی و کنم می سرم مقنعمو

 هساخت خانومی ازم هرمس مات چرم کفش کیفو و ای سرمه شلوار مانتو! هم تو میره ابروهام نداره

 !کنم نمی راحتی احساسه باهاش "اصال که

 ویمانت با تیره جینه شلوار ، میارم در تنم از لباسامو سرعت به و کنم می کجی دهن خودم برای

 وشگلموخ سفیده آدیداسای سانتی، سه پاشنه کفشای اون جای به کنم، می تنم رو بلندی مشکیه

 الیک یه ی آینه تو و میداره بر سوییچمو میندازم، شونم رو خوشحالی با پشتیمو کوله و پوشم می

 !گشتن مانتالی سانتی به چه منو! دم می خودم به

 نمی بر هم ظهر از بعد تا و میروم مصاحبه برای که مضمون این به میذارم علی برای یادداشتی

 .گردم

 ... داشتم قرار دکتر خانوم با امروز

 می تمونساخ نگهبانه ، رحمان مش برای بوقی تک و شینم می فرمون پشته ای سابقه بی نشاطِ با

 ....همت سمت میرم همیشگی ترافیکه خیاله بی زنم،

..... 

 "!داره سمبولیک و انتزاعی حالته یه بیشتر جدیده خیلی سپهرزاد،طرحاتون خانمه خوب" -

 من پیشرفته افضلی، جناب ممنون":میگم و ندازم می هم رو پامو و کنارم ذارم می چاییمو فنجونه

 ".استادمه تعلیماته خاطره به فقط سبک این از
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 "شد هم شما استعداد همه این منکر نباید اما! صحیح ":میگه و کنه می قفل هم تو دستاشو

 ایینپ سرشو...بشه دیده زیباتر کالباسیم رژ وجود با دندونام سفیدیه که طوری زنم می لبخندی

 کنم فکر که ده می رو فرصت این من به و شه می طرحام ی دوباره کردنه چک مشغوله و ندازه می

 !شرکت این در شغل، این خوبه خیلی موقعیته به

 جای به و هارب شرکته بودم رفته ، میزنم زیرپوستی لبخندی افضلی کوروش با آشناییم آوریه یاد از

 به دعوت ازم دید طرحمو همکارش وقتی! بیکاری سر از فقط ، کردم دیزاین رو خونه یه اون

 بود مشتاق بازم اما ایه دیگه چیزه من اصلیه کاره بودم گفته بهش من هرچند! کرد همکاری

 !ببینه طرحامو

 .کنین شروع کارتونو تونین می االن همین از باشین مایل اگه عزیز، سپهرزاده خانم خوب -

 ای قیافه با پوش شیک العاده فوقع ی ساله 22 خانِ کوروش این! بهش میشم خیره تعجب با

 !کرد می سوپرایز منو فقط آشنایی بدو از معمولی، خیلی

 خونی مه خیلی شما شرکته با کنم نمی فکر من تحصیلیه رشته آخه مطمئنین؟ افضلی، آقای -

 !باشه داشته

 با ماش ی رشته اگه حتی ، دارین اختیار ":دارش چرخ صندلی به ده می شو تکیه و زنه می لبخندی

 حدس لحظه همین از تونم می روزتون اون طراحیه طبق باشه، داشته مغایرت شرکت این رهیت

 ".بکنه پیشرفت تونه می چقدر شرکت این شما، وجوده با که بزنم

 ".نشین پشیمون پیشنهاد این از امیدوارم ": گم می و زنم می اجبار روی از لبخندی

 .هرگز گه می تنها و ده می تکون سرشو اعتماد با

 ونوکارت لحظه همین از باشین موافق اگه خوب ": گه می و گردونه می بر بهم طرحامو فایله و فلش،

 ".کنین شروع

 هب کوتاه تایم یه نداره ایراد و شه می اگه افضلی آقای ":شم می کفری بودنش سمج همه این از

 یخیل باید پارتی بدونه ، ایران تو کردن پیدا کار کردم می فکر همیشه من راستش بدین، من

 ".ده می نشون شو خالفه شما لطفه این اما باشه سخت
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 مدون می و بلدم کارمو من خوب اما خانم، درسته فکرتون طرزه ":گه می و زنه، می مردونه لبخندی

 "....کنم پیدا رو ترقی راه چطوری

 اتوبانه خدا مهندس، دارین خوبی خیلی شانس ":گم می زیرکانه و خندم می خودش از تقلید با

 "...داده قرار راهتون پیشه رو ترقی

 لفظی تعارفاته این از! کنه می بیرون سرم از رو کالفگی حسه اون سرخوشش و بلند ی خنده

 ...کنم می پیدا خوبی حسه "واقعا

 لفظی تعارفاته این از! کنه می بیرون سرم از رو کالفگی حسه اون سرخوشش و بلند ی خنده

 ...کنم می پیدا خوبی حسه "واقعا

 ضافم بنده و قید در طرحاتون که همین.. گفتم اول همون منکه...سپهرزاد خانم لعنت منکرش بر -

 !عالیه نیست الیه مضاف و

 !باشه داشته الیه که بود چی مضاف! خوره می تاب هم تو ابروهام

 صبح 2 در کاریتون آغازه کردنه قبول مبنای رو شما لبخنده من عزیز، سپهرزاد خانم حال هر به " -

 "...بینم می فردا

 !نیستم مطمئن هم هنوز...دم می تکون تردید با سرمو

 ".بشه حل هم قضیه این و کنین پر تا میارن براتون رو فرم اآلن... حقوق مورده در اما و" -

 فترهد از تشکر و خداحافظی با و کنم می پر رو فرم که گذره نمی خیلی...دم می تکون سرمو بازمو

 می حرف براش افضلی کوروش از و خورم می بهار با رو نهار...زنم می بیرون مدرنش العاده فوق

 به خندم می من و! ام خورده گره پسرمردم نخه تو بدجور که اندازه می تیکه مدام بهار و... زنم

 !اش خجسته دله

 پر که بود وقت خیلی من زندگیه کالفه.....کنند می فکری چه دیگران یا بهار که داره اهمیتی چه

 !کور های گره از شده

 روز سه است، ماه سه درست که همیشگی، فروشیه گل به زنم می سری ، بهار رسوندنه از بعد

 قطف! نیست کار در هم نیتی...گل دسته سه و هفته، در روز سه...خرم می مریم گلهای ازش را هفته

 !خواه نیک دکتر از تشکر برای سپاس و است سپاس
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 !است معرکه گلها همین عطر مانند هم خودش که خواه نیک مریم

 زامرو که خوبی حاله حسو این دونم می فقط! جنوب یا کرده طلوع شمال از امروز آفتاب دونم نمی

 یک پارک، جای کردن پیدا برای نیم ساعتو یک اگه حتی! رفت نخواهد بین از چیز هیچ با دارم

 !کنم پایین و باال بار صدها را خیابان

 ولینا وقتی که اتاقی شم، می اتاقش وارد مثبت انرژی عالمه یک و لبخند با منشی، ی اجازه از بعد

 زریقت بهم آرامشو کمرنگ صورتیه دیوار و ، سبز های گیاه گلو انواع وجود گذاشتم توش پامو بار

 ...افتد بی مطب این به راهم هم باز تا بود کافی شدن ریلکس یکباره همین و کرد

 ...عزیزم اومدی خوش.  اینجاست کی ببین به به -

 ره حسه و کنه می حلقه کمرم دور دستاشو... برم می پناه آغوشش به و زنم می دل ته از لبخندی

 تمحسر از پر دله که ،شبهایی است زیاد چقدر دونه می خدا... کنه می منتقل بهم رو هفته روزه سه

 ..کنه می طلب رو اش مادرانه آغوشه

 اب که طوری شه، می تر عمیق لبخندش... کنم می تقدیم بهش گلهارو و میام بیرون آغوشش از

 این است برازنده چه و!نشده دور صورتش از لبخند این هرگز مدت این تو کنم، می فکر خودم

 ...چروکش کم و میانسال صورته به لبخند

 گذشت؟ خوش مسافرت.. جون مریم بود شده تنگ برات دلم -

 می رفتعا بهم الکلشو بدونه فرانسویه شکالتای و شینه می ام روی به رو سفیده آبی مبله روی

 ...کنه

 کاری سفر کردی، باز جایی چه دلم تو دونی نمی خودت... عزیزم بود شده تنگ برات دلم منم -

 زنه؟ می برق اینطوری چشمات که شده چی... بگو خودت از حاال...برم که بودم مجبور بود

 با و مش می بلند جام از! نداشت امکان "حقیقتا بازی ملق قاضی، جلوی! بهم شه می خیره لبخند با

 از و کنم می حرکت به شروع اتاقش تو گیره، می چشمه سر کجا از دونم نمی که هیجان دنیا یک

 انگار... افسردگی روبه مریضه یک من و است دکتر او که انگار نه انگار...زنم می حرف دری هر

 کننده خسته های دردودل پای به محبت نهایته با ای، خاله هر از تر مهربان او و است خاله ی خانه

 گلبرگ روی گونه نوازش را دستم گهگاه و میرم راه سر اون به اتاق سر این از...شینه می ام

 از... زنم می حرف فقط کنم می چه و کجایم که حواسی، هچ بی و کشم می اش برنجی گلهای
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 به مه آن عالی شغلی کردنه پیدا از و بوده ام زندگی شبه بهترین اینکه از... گم می یلدا عروسیه

 یا اجبار سره از نه! ام کرده شکر را خدا دوبار امروز که کنم می اضافه آخر ودر!خوردن آب راحتی

 ...لب بر بالبخندی و ناخودآگاه...غریزی "کامال بلکه عادت،

 "کامال بلکه عادت، یا اجبار سره از نه! ام کرده شکر را خدا دوبار امروز که کنم می اضافه آخر در

 ...لب بر بالبخندی و ناخودآگاه...غریزی

 ...کنی می نزدیکی احساسه خدا با داری که خوبه خیلی این -

 ...نشدم دور ازش وقت هیچ شایدم: گم می متفکر و میندازم پایین سرمو

 که فتیال انسو و انسان سرشته...نشدی دور ازش وقت هیچ که معلومه ":میگه تاکیدگر و بالفاصله

 یه گاهی فقط...بشی دور ازش که ده نمی بهت رو اجازه این زده پیوند آدم خونِ و رگ به خدا

 یم خدا قدر و قضا و سرنوشت پای اشتباهاتمونو غرور برتریه یا و لجبازی روی از آدما ما وقتایی،

 باعث که اشتباهاته همینه... برکت من از حرکت تو از گفته و همیشه خدا اینکه از غافل... نویسیم

 ...شده دور ازت خدا کنی فکر شه می

 احد.. .نبود خدا ، خواست می بندهاشو بدیه خدا اگه... خانومی گندم: میگه و کشه می عمیقی نفسه

 ... جایزالخطاست انسان گفت نمی نبود، کریم و بخشنده انقدر...نبود صمد اهلل..نبود

 !االخط دائم ایم شده...هیچ که جایزالخطا کنم، می فکر خودم با و شینم می سرجام گردم می بر

 ونهخ تو... نداشتم سرم باال خدای از درستی درکه وقت هیچ راستش،: گم می خجالتی هیچ بدونه

 هک اعتقاداتشو ، شدم آشنا که مانی با... اینا عمو نه بود زده حرفی خدا از برام بابا نه... هیچ که

 باراج...داشت فرق خیلی مدرسه دینیه کتابه با که چیزایی... گرفتم یاد چیزایی یه تازه دیدم

 یرهتقص اومده سرم به هرچی کردم قبول وقته خیلی االنم...نیت خلوصی و طلبید می دل نداشت

 ... بوده اطرافیانم خودمو

 "خبر؟ چه هومن از ": میگه و کنه می عوض بحثو...کنه می نگاهم مهربان

 وادخ می دلم خیلی...داره نگفته حرفای سری یه گه می... ببینیم همو قراره فردا ":دهم می تکیه

 "!کرد خراب مانی پیشه منو پیش از بیشتر به چرا بپرسم ازش

 خودت مگه...نکن صادر حکم کسی حرفای شنیدنه از قبل... دختر کردی قضاوت که بازم" -

 "هوم؟ کرده؟ قضاوت ندیده و نشنیده مانی که کنی نمی گله همیشه
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 !بس و هستم الخطا دائم....چشماش به میشم خیره

 "...توئه با حق ":دم می تکون سرمو -

 ...ده می رو من برای نسکافه و خودش برای قهوه سفارش همیشه عادته طبقه

 ...میره کوچیکش ی گلخونه طرفه به و میداره بر میزشو روی آبه از پر کریستاله ظرفه

 شبودن پزشک ندارم لب به لبخند پوشه سفید زنه این به که احساسی تنها... میزنم لبخند

 میده قرار میز روی رو سینی و شه می اتاق وارده منشی...است

 گرفتی؟ شناسنمتو -

 "نگیرم؟ چرا ، آره ":گیم می و گیرم می چشم نسکافه بخار از

 "المثنی؟ ":شه می نزدیک بهم

 "..گرفتم خودمو شناسنامه المثنی؟ چرا ":گم می تعجب با

 "بخوره خط دادی اجازه پس ": میده تکون سرشو

 "شم نمی متوجه بخوره؟ خط چی ":گم می گنگ

 "بودنت مطلقه...دیگه هومن اسم " -

 هم با هومن منو...سفیده شناسنامم جون بهار ":ندازم می پایین سرمو افته می تازه ام دوزاری

 "... نداشتیم ای رابطه

 اصل رد اما بودی زده رو مانی توهمه نگفتی تولدت؟مگه شبه پس...فهمم چی؟نمی ":میگه حیرت با

 "گذروندی؟ اون با رو شب و بوده پیشت هومن

 گفت هومن ، محضر تو اما داشتم رابطه هومن با کردم می فکر من... آره "....میشم حوصله بی

 "کنه تحمل نتونه که بوده سنگین انقدر مستیم سرِ از حرفای گفت...ام باکره

 "نرفتی؟ دکترم حتی بگی خوای می دختری؟ نداشتی خبر تو یعنی" -

 "!نه ":گم می ممکن صدای ترین آروم با
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 مراجعه پزشک به اما افتاده اتفاق چیزی بینتون کردی می فکر تو خوب؟ دختره چی یعنی" -

 "..دادی می عذاب خودتو مدت این تمامه و نکردی

 خوب اما... بشه باز مطبی به پام مسئله این خاطره به خواست نمی دلم "اصال..دونم نمی " -

 "...دادن حکمو تا کردن معاینم اونجا ، قانونی پزشک برم شدم مجبور

 "..میشه متوجه آدم شه؟ می مگه نداری؟ قبل با تفاوتی هیچی نفهمیدی خودتم آخه " -

 اشتمد رابطه بار چند تاحاال من مگه جون مریم "...شه می بد حرفا این گفتنه از حالم...کنم می اخم

 ردمک فکر خب ، کرد دعوا اونطوری بودیمو باهم شبو گفت بهم هومن وقتی چیه؟ به چی بدونم که

 "...کنم باور آنی رو حقیقت خواست نمی دلم چون نرفتم دکترم...شده تموم چی همه

 " گه می فقط میشم ناراحت چقدر حرفا این گفتنه از فهمه می...داره می بر رو قهوه

 "...فهمیدم...باشه

 ...خوره می رو قهوه متفکر اونم...گم نمی چیزی

 "...یلدا عروسیه تو نشد؟ خبری مانی از "-

 عسل با مبشنو اینکه طاقته... نپرسیدم هم علی از... نبود خبری هیچ...نه "...کشم می عمیقی نفسه

 "...ندارم رو کنه می زندگی خوش خوبو شهر همین تو داره

 م،گ می بازم گفتم "قبال... باشی داشته رو وقایع با شدن رو روبه تحمل باید تو...جان گندم" -

 "...بدی دست از فرصتاتو شه می باعث که هاست ندونسته ها، نگفته از ترست همین

 به ایدب نگفتین خودتون مگه کنم؟ چیکار میگین "...شه می کشیده گند به روزم...شم می کالفه

 می باقی اکاستفن وضعیتم بچرخه زندگیش و مانی حوله فکرم که وقتی تا نگفتین مگه بیام؟ خودم

 وتونوجل بشینم اینطوری االن تا کشیدم عذاب چقدر دونی می که شما... کنار کشیدم منم مونه؟

 مین منو دیگه مانی بکنم؟ تونم می کنم؟چیکار چیکار حاال...بگم مانی از اشکی ریزشه بدونه

 با...مخوش خاطراتش با...کنار کشیدم...نیست زور و اجبار به عشق فهمیدم وقته خیلی منم... خواد

 ودموخ زندگیش حقیقته فهمیدنه با چرا خواد، نمی منو که حاال...نیست که حاال... سازم می رویاش

... مبزن پا دستو کردنش حفظ برای بخوام حاال که نمونده فرصتی من برای جون، مریم بدم؟ زجر

 "...تموم...شده تموم چی همه
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 می بهم زندگی این از حالم شدت به... دم می فشار هامو شقیقه... گیرم می دستام تو سرمو

 ...خوره

 باشه ":میگه و ندازه می هام شونه دوره دستشو... میشینه کنارم و شه می بلند جا از کی فهمم نمی

 حق...ذاری می اینجا پاتو آرامش برای تو رفت یادم لحظه یه...نکن اذیت خودتو... باشه... عزیزم

 "... البته هم اون به...بدی فرصت خودت به باید داری

 گیره می آغوشم در جون مریم... کنم می رفتن قصد و شم می بلند بعد دقیقه چند...گم نمی چیزی

 لبخندی ام، خوردی اعصاب تمام باوجود... کرده ناراحتم که ببخشم... ببخشم اونو خواد می ازم و

 مهم برایش "من " که ، بود کسی تنها و ترین، مهربان او... بوسم می را رویش و میزنم دل ته از

 بودن لحظه به لحظه و هامو اخالقی بد تمامه...ببخشه منو اون که خوام می ازش...بودم

 ...میشم خونه راهیه و کنم می خداحافظی...هامو

 این... است جوجه عاشقه داداشم...خوابونم می زعفران و آبلیمو و پیاز در رو شده تکه تکه مرغه

 در مدست از رو مصرف یکبار های دستکش....میاره لبام به رو لبخند "داداشم "این..خونی نسبته

 نگاهی و گردم می بر سالن به...ریزم می حصیری ظرفهای تو رو شده شسته های سبزی و میارم

 آواز صدای..ست آماده اش خانواده و بهار از پذیرایی برای چیز همه.. ندازم می خونه اطرافه به

 ...برده را سرم صبح از حمام تو از علی خوندنه

 ..قرار بی دلگرمو ، میام بری هرجا

 ...نذار دیگه تنهام نرو، سفر من بی

 ...منه با تو عطره هنوز منی با تو

 ...زنه می لبخند ما به داره فردا

 شصدای ام گفته و کردم التماسش و حمام درِ پشته ام رفته بار هزار... دم می تکون سرمو خنده با

 رویم به آب مشتی و کرده باز را حمام در هم بار هر!نیست خوب کند می فکر که هم ها انقدر

 !شده صدایش همین عاشقه بهار گفته و پاشیده

 ندیب گلبهیه پیراهن یک... ندازم می نگاهی ام گذاشته تخت روی که لباسی به و رم می اتاقم به

 هحضور از ناشی اضطراب کنم می سعی و رم می اتاقم حمامه به... شه می گشاد سینه زیر از که

 گاهین ام گندمی صورته به آینه در و گیرم می ای دقیقه پنج دوشی... بگیرم نادیده رو هومن و عمو
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 دیدنه زا مدتها از بعد.. شده تر شفاف پوستم و رفته بین از "کامال بدنم نسکافیه رنگه ندازم، می

 می لباسمو و کنم می خشک موهامو.... ده می دست بهم خوبی احساسه روشنم پوسته

 اریکب برای خواهم می اما متنفرم صورتی رژ از که این با... شم می کردن آرایش مشغوله...پوشم

 خندیلب آینه تو و کشم می لبم به رو صورتی شاینه دقت نهایته با... کنم امتحانش شده که هم

 با ور علی شم می بلند که صندلی روی از! کردم می را فکرش که چیزیست از بهتر خیلی..میزنم

... دهخن می قاه قاه که کشم می جیغی دیدنش از بینم می اتاق دمه سر به چسبیده و خیس موهای

 ....گذرم می کنارش از کوفت، گفتنه وبا کنم می اخمی

 "زدی؟ سیخ به رو مرغا " -

 "دیگه؟ امره ":گم می و کنم می نازک چشمی پشته

 رومو گوشیم زنگه صدای با...میره اتاقش سمته به و گه می ایشی ممکن لحن ترین چندشناک با

 ...دم می جواب و گردونم می بر

 "...هستم احمدی...خانوم گندم سالم " -

 ...دم می جوابشو تعجب با و ندازم می باال راستمو سمته ابروی

 به بدن وکالت شده قرار و گرفتن تماس من با شفیق آقای...شمال ویالی برای شدم مزاحم "-

 "...بزنم نامتون به سندو که بنده

 داد می وکالت...من به بده رو ویال خواست می مانی... کنم می هنگ...مبل رو کنم می پرت خودمو

 چشم رد چشم خواست نمی که حد این تا...بود شده متنفر ازم انقدر....نبینه منو دیگه تا وکیلم به

 ...شویم

 "هستین؟ زاد؟ سپهر خانم...الو " -

 "...الو" گه می دوباره!نبودم

 "...احمدی آقای هستم "...دم می قورت دهنمو آب

 "خانم؟ کنم چیکار من" -

 "خوام نمی رو ویال اون دیگه من "...:بندم می چشمامو
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 "شدین؟ پشیمون بگم بهشون پس ": گه می تفاوت بی

 "!آره ": گم می آروم

 نباهاتو کنم می هماهنگ داشتن، فروش به تمایل اگ و شدین منصرف گم می من پس... باشه -

 "...بفرشن غیر به سهمشونو شفیق آقای یا ، بفروشین سهمتونو هردو که

 ...کنم می قطع تلفنو خداحافظی بی و گم می ای باشه... میشوم پنچر

 "بود؟ کی "-

 یم حرکت سرم پشته...کس هیچ گم می و میرم آشپزخونه طرفه به..میام خودم به علی صدای با

 "بهم؟ ریختی اینطوری کس هیچ حرفه واسه ":میگه و کنه

 "...نده گیر ":گم می کالفه

 "کجاست؟ ها جوجه..... فقط بود کی گم می ، که دم نمی گیر " -

 کرف به کنم می خورد رو شسته های کاهو که همونطور...گم نمی چیزی و کنم می اشاره یخچال به

 وانمت کم جیغه با...برم می خودمو دسته و شده تمام دستم تو کاهویه فهمم نمی که انقدر... رم می

 گهمی زده زنگ کی میگم کجایی؟ معلومه ":گه می بلند "نسبتا صدایی با و سمتم میدوه علی

 "...معلومه "کامال...هیشکی

 ...است عمیق اما کوچیک اش بریدگی... برم می آب شیر زیر دستمو

 "زد؟ زنـــــــگ بود کی ": کنه می تکرار دوباره و بنده می روشو زخم چسب با علی

 "فهمی؟ نمی هیچکس گفتم... تو شدی فضول چقدر اه "...:دفعه یک میشم عصبی

 کدر به...ام کی فکره به بگو منو... آخه نفهمم ":  غره می و کنه می نگام عصبانیش چشمای با

 !"اصال

.. .مهمانها حتی... علی حتی...ندارم کسو هیج ی حوصله... شه می بلند جاش از و میده هل دستمو

 ....خودم حتی

 آلبالویی شربته...گذرم می ساالد کردن خیردرست از و ریزم می سطل تو رو شده خورد کاهوهای

 ! خورد می شربت حمام از بعد علی... میذارم میز روی و کنم می درست
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 لندهب لیوانه.. میشه آشپزخونه وارده علی میدم فشار روهم دندونامو و شینم می میز پشته مدتی

 یم کالفه نفسی... میره تراس سمته به و داره می بر مرغو ظرفه ، توجه بی اما میبینه شربتو

 !بود شتری اش کینه...کشم

 ازب خانوادش و بهار برای ودرو میرم آیفون طرفه به... میاد در صدا به در زنگه که میشم بلند جا از

 ...کنم می

 وابهج باشم خوبی میزبانه ، داماد خواهر عنوان به کنم می سعیمو تمامه ام حوصلگی بی تمامه با

 شیرینی بابت... شم می فشرده مادرش بغله در و دم می لبخند و آرامش با بهارو پدره سواالت

 یتموقع این از و گیرم، می پیش را گری سوءاستفاده دسته و کنم می تشکر شان مزه خوش های

 قهرشو و ره می غره چشم مدام علی... دهم می قرار مخاطب را علی مرتب و کنم می استفاده

 میشینم، دونفره مبله روی کنارش بودنهش معذب به علم با ، بیخیال من اما! کنه می یادآوری

 را مبل هپشتی بیشتر!نه که من ی شانه البته! بندازه ام شانه دوره دستشو شه می مجبور که طوری

 !را خواهرش تا کند می بغل

 و خودخواهی که ببخشمش، که کند می بغلم عومو وقتی...رسد می راه از هم هومن و عمو باالخره

 بی...بزنم حرفی آنکه بی...میکنم نگاهش فقط کنه بازی ام زندگی با شده باعث زنش به عشق

 !هن یا ببخشم را اطرافم کاره گناه انسانهای توانم می دانم نمی...دانم نمی...کنم بغضی آنکه

 بی انقدر...انگار نه انگار من اما!ام خورده را حقش انگار کند، می نگاهم جوری هومن شب، تمامه

 عمو و بهار پدرِ های خنده میونه ها جوجه...کردم می بیرون را همه بود من دسته اگر که ام حوصله

 ...کند می اخم رسد می که من به و زند می قهقهه همه برای علی..شوند می کباب

 زحمت با ی لبخند... کنه می تشکر ازم بار سه دو امشب برای و ندازه می گردنم دوره دست بهار

 و آید می حرف به باالخره... هومن اما و...نزنه ذوق تو بودنش مصنوعی کنم می سعی و زنم می

 می انهخ به ، اند نشسته خانه کوچکه آالچیقه زیر حیاط، تو همه وقتی.. شود می پیدا اش کله سرو

 آشپزخونه تو و افتد می راه سرم پشته بفهمم، آنکه بی ، بیاورم را خوردنها سبزی که روم

 ...کند می غافلگیرم

 "..اومدی کی تو!  هیـــــــــع" -

 "...کن می سیر باغ توکدوم امشب نیست معلوم "اصال! االن همین "-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

276 

 

 رو هریخت های سبزی بیخیاله!باشم حضورش مشتاقه "عمرا ، کنم سیر کجا هر... زنم می پوزخند

 باهات باید ":میگه و کنه می راهم سده دستشو که بشم رد کنارش از خوام می و شم می زمین

 "...گندم بزنم حرف

 "...گندم بزنم حرف باهات باید ":میگه و کنه می راهم سده دستشو که بشم رد کنارش از خوام می

 درست مهمون؟ همه این با زدنه؟ حرف موقع االن ":گم می و کنم می نگاهش اندرسفیه عاقل

 "شام؟ موقعه

 فردا ؟ مببینی همو امروز نبود قرار مگه ایه؟ صیغه چه دیگه کوفتی مهمونیه این ":گه می گر پرخاش

 "..بزنیم حرف کارخونه به راجع باید..زنم می زنگ

 د،ش خونده ما بینه که هایی صیغه اون از ":گم می آروم "کارخونه "نامِ به توجه بی و...گیرم می رو

 "...شبام کبوسه شد که همونی...نداشت کِل که همونایی از

... میشه مشت رنگش مشکی ایه پاچه شلوار روی...پایین خوره می سُر...میشه شل دستش

 ...گذرم می کنارش از و کنم می ردش...کنم نمی نگاهشم

 می هنگا سرش پشته به و گردم می بر ، ایستم می دفعه یک که نمیشم دور بیشتر قدمی چند

 تمگش می بر عقب به وقت، آن! برگشت برای داشت ای دکمه من غمناکه تراژدیه این کاش...کنم

 خود به که طوری...خورده کجا از نفهمد که طوری!کردم می نثارش ای شانه رفتن موقعه و

 چه...هن چه باشیم گرفته طالق دوستانه چه نه، چه باشد عمویم پسر چه...بفهمد که طوری...بیاید

 !ماند خواهد باقی ام خورده قسم دشمنه ابد تا او نه، چه باشد خدا

 !نبود که چیزها چه...بود دکمه این اگر که آخ

 یهای خنده آن از!خندم می هوا بی بهار و علی کنار میشینم. رم می حیاط به و دم می تکون سرمو

 !خودتی که برو...گویی می ام بشناسی اگر که

 مگ پایم دستو که پرسه می بلند خندی،آنقدر می چی به که پرسه می همه از خبر بی بهار اما

 به یمبگو تا نبود برادرم علی کاش که... میشه جاری زبونم بر ها کاش ای بار اولین برای و... میشه

 ...خودم به بگویم تا نبود علی کاش! ام سوخته های آرزو
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 قسمت دو به چشماش یه کُره انگار...دم می تله به دُم علی چشمای روی و چرخونم می چشم

 از رپ...خار از پر دیگر قسمته و است، شدن داماد خندانه و خوشحال آن از قسمتی...شه می تقسیم

 !بشه ات بهانه تا نیست دیواری ترکه بدونی وقتی...  داره سوزش چقدر و...... ست خالی

 ورهتص از ، گه می بهار به و شه می کار به دست خودش که میبینه چی درموندم نگاهِ تو دونم نمی

 !ام افتاده خنده به اش دامادی

 "داره؟ خنده مگه وا " گه می بهار وقتی و

 که ،داره می برم شک که بافم می چرت نقص بی و تند آنقدر و گیرم می گردن به را اجباری نقشه

 وربا همه تا...شنن می مجاب همه تا گم می آنقدر!تردید بی ام بوده بازیگر ام گذشته زندگی تو

 ...کنن

 !الکی! خندم می هم باز! میشه بلند و گیره می چشم ازم ناراحتی با علی

 ...زندگی بود داده خوردم به مشت مشت! خنده قرصه این کرد می چه المصب

 هگ می و بوسه می پیشونیمو بهار مادر... سرجاش میشینه زیر، به سری با ،هومن موقعه همین

 اهندخو می!انگار ندارند جنبه!میشن شوکه هام خنده پشته زندونیه های جیغ!آید می من به خنده

 رس عمو ، افته می خنده به ام خنده از بهار... میشه تیز ام حلقی ته صدای ،!بیرون بکشن سَرک

 تمامه من و...کنه چیکار دونه نمی خوشحالی از دخترم گوید می بهار پدر به و ده می تکون

 !کنم کار چه خوشحالی از دونم نمی و کنم می دفن هام خنده پشته دردامو تمامه...زخمامو

 ...میشه آماده شام

 قرمز های لپ و علی حیای بی حرفای میون..  من خوشحاله های خنده میون.. خوریم می را کباب

 ...بهار

 .....عمو پیپه خوشه بوی میون... من تمامه نا ی ها خنده میون ، خوریم می را هندونه

 ...ومنه پوچه و حس بی نگاه ومیون... من همیشگیه های تلخند میون... شکنیم می را ژاپنی تخمه

 ...کند می جنوب قطب را تهران اش سردی که نگاهی
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 به بآ مشتی...کنم می باز رو روشویی آبه شیره...رم می اتاقم حمامه به و شم می چایی بیخیاله

... مبش خنک خوام می فقط... نیست مهم برام هم ریملم احتمالیه ریزش حتی...پاشم می صورتم

 ...داشت تعغن بوی گرفتگی گر این

 مین رو از صورت به آب پاشیدنه بار ها ده با اما...نه یا ست بصری حسرت، این واژه، این دانم نمی

 ...کند مارم زهره را امشب کرده قصد و بسته ام آبرویی بی به کمر...حرفاست این از تر پرو...رود

 راگ برسد داد به خدا....کمبود از پر...حسرت از است پر چشمان...ندازم می نگاهی خودم به آینه تو

 ...کنم حسادت برادرم زنه به...بهار به اگه خونه این میشه جهنم... شود تبدیل عقده به

 هق... میری گرمی به رو آب سرمای... کنه می لرزش به شروع چونم...خوره می بهم خودم از حالم

 نذار ...کنم حسادت برادرم خوشبختیه به نذار...نذار که خدارو کنم می التماس... میشه بیدار هقم

 ...خدا نکن ای عقده آدمه یه به تبدیل منو...بده باد به زندگیمو نفرینی حسه این

 رو خورده خاک پستوهای دلم که...میشه خنک آب که... دهم می قسمش آنقدر...گویم می آنقدر

 ".مَکْظُومٌ وَهُوَ نَادَى إِذْ الْحُوتِ کَصَاحِبِ  تَکُن وَلَا رَبِّکَ  لِحُکْمِ اصْبِرْ َ"کنه می زمزمه و کشه می دستی

 ابت روی که وقتی مثله...بچگی زمانه مثله درست... ریزه می پایین یکهو دلم... میاد بند اشکم

 نامردی... شه می دود مانی ی خاطره یادو... لرزه می و ریزه می دلم... داد می هلم بابا و مینشستم

 دلم و میشه نورانی چشمام... کنه می جاخوش لبام رو آرامش از پر لبخندی... شه می محو هومن

 !شکر که کنه می سجده

 خیالهبی.. دارم می بر رو رنگ سفید مخملیه ی بسته دو پاتختیم، کشوی از و میام بیرون حمام از

... رم می است انگور خوردنه حال در که بهار سمته به و زنم می بیرون خونه از آرامش با چایی

 و ندازم می سرم رو صدامو باخنده و دم ،می هستن اومدنم متوجه که چشمایی نشونه رو ها جعبه

 "...بیارم رو اینا که بود بهونه چایی ":گم می

 !تفاوت بی هومن و کنه می نگاهم کنجکاو علی

 از پر...است مسئولیت حسه از پر دلم...ست حسادتی و حسرت هر از عاری دلم... زنم می لبخند

 ...مادرم بودن جایگزین حسه

 تو رو سفید طالی سته نیم... شم می خانواده برادرم برای و کنم می پر را مادرم جای... خواهرانه

 تنهاش و...کنه خوشبخت برادرمو که خوام می ازش... بوسم می صورتشو و ذارم می بهار دستای
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 رو چیز هیچ حسرت برادرم که ده می قول و زنه می دل ته از لبخندی -اشک و خنده میونه...  نذاره

 هیچ بی...بوسه می پیشونیمو و کشه می آغوشم در علی...کنه می بغلم پشت از دستی... خوره نمی

 !کرد نخواهد پاکش بدی ی خاطره هیچ که است غلیظ آنقدر لبخندم...بوستم می فقط حرفی

 پدرت گها: گه می و زنه می لبخند رویم به انگارکسی...شیرینی همه این حسه از میاد قلقلکش دلم

  "...کنارته مردونه که داری رو علی...است همه جای که داری رو کسی...مرد مادرت اگه...نیست

 قدرچ اسم این داشتنه... اسمش تکرار با میشه شیرین زبونم ،پرزهای علی سمته گردم می بر

 زا کوهی پشتش دونم می که لبخندی با... میدم بهش کادوشو و زنم می لبخند... آمد می بهش

 ..!نمیشنوم که میگه چیزی گوشم دمه و ده می فشارم خودش به ست مردانه بغضه

 بود، ام دایی پسر فقط که زمانی آن ، بچگی زمانه که دستبندی دیدنه از... کنه می باز را اش کادو

 که زنه می قهقهه آنقدر...شه می خنده غرقه بود، کرده درست برایم چوب با شمال تو خودش

 می چیست رفته در زبار دستبنده این راز بدانند آنکه بی رو همه و... میشه سرخ صورتش

 ونیادش همه و... پوشونه می آسمونو کله ماه تا... میشه تموم شب تا خندیم می آنقدر و...خنداند

 ...قدیمیست دستبنده یک دامادش برادره به خواهر یک اهداییه کادوی چرا که میره

 اهرانهم چه او و کنم خفه را علی خواستم می ، عصبانیت شدته از بندهایش روزبا یه که دستبندی

 !بود ترسونده مرگ حده سر تا منو و کرده بازی هارو مرده رول

 یم شان بدرقه حیاط ورودیه درِ  تا... میشه رفتن وقته شوق، از همه، چشمه کردنه تَر از بعد باالخره

 ...برم می پناه تختم به مسواک بی و گیرم می ندیده رو علی و بهار های نکندن دل و کنم

 ...میزنم لبخند... ذارم می سرم زیره دستمو و خوابم می کمر به

 ... رفت خواهد هم علی... تمام هم امشب

 !من و مانم می من

 ...نزدیکیست همین در که خدایی و

 می گوشی دنباله دستم با باز چشمامو اینکه بدون..میشم بیدار خواب از اس ام اس صدای با

 مینز روی همیشه مثل...میام پایین تخت از و کنم می باز چشمامو نکردنش، پیدا از کالفه...گردم

 یم باز رو یلدا مسیج کرده عادت خورشید روشنی به حاال که چشمایی با و دارم می برش! افتاده

 برم ظهر خواهد می ازم...میشه شروع یلدا های فحش با صبحم اوله...میزنم لبخندی... کنم
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 یم دانشگاه به جشن از بعد روز چند که عروسیه چطور دونم نمی! باشیم هم با نهارو تا دانشگاه

 !!!بودم من اگر...کردم نمی عوض چیز هیچ با رو عسل ماه بودم من اگه! رفت

 جوابمو و نذاشته برایم یادداشتی هیچ که این...میزنم صدا رو علی بلند صدای با و رم می سالن به

... یرمگ می ای دقیقه پنج دوشی و خورم می صبحونمو بیخیال! خوابیده خرس مثله یعنی ده نمی

 !نیستم مانی با برخوردم نگران هم "اصال... کنم می حرکت دانشگاه سمت به و شم می آماده

... 

 "کجا؟ یونی کجا شما...خانوم عروس سلـــــــــــام "-

 هگ نمی... ژوژمان واسه گذاشته امروزو سر بر خاک رفیعه این بابا "..گه می اخم با و شه می سوار

 "...دارن زندگی...دارن کار مردم

 "عشقــــه زندگیتو کارو ":گم می و خوندم می بلند

 "...ینبود پروو انقد که تو...شدی شعور بی انقدر که سرت تو خاک ":میگه و کشه می کوتاه جیغی

 "!داشته عواقب خیلی علی و تو با همنشینی "...میکنه ام کالفه گرما... میزنم ماشینو کولره

 عسلش ماه از یلدا و... علی ی اندازه بی خوشحالیه از... گم می دیشب مهمونیه از شوق ذوقو با و

 تو افته می یادش که بیایم بیرون پارک از خواهم می...بعد ی هفته به شده موکول که گه می

 با نهک می چه زندگی کارو این ماشاله که کنم می اش مسخره خنده با...گذاشته جا آلبومشو کالس،

 ...آدم حواسه

 آروم و مکن می زیاد موزیکو صدای... رسونه می حیاط به خودشو دو با و میده تحویلم دهنتویی ببند

 ...گیرم می ضرب فرمون روی

 ..رو سنگی سکوته بشکن ، باشه شب یه همین شاید

 ..رو قشنگی این به ،شبه کن عاشقونه حرفات با

 ..داره سرعتی چه ،ساعت ره می جلو زود چه زمان

 ...داره طاقتی چه دلت... خودتی تو همچنان تو
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 که زنم، یم درو یلدا، خیاله به و کنم می باز چشمامو ماشین بغله شیشیه به دستی برخورد صدای با

 یم رو از شمشیرو و کنه می اخم... دم می پایین رو شیشه...عسل چشمای تو شه می گرد چشمام

 "؟.داری چیکار اینجا ندادی انصراف مگه تو "...بنده

 فضول ببینم اومدم ": گم می اخم با..میزنیم زل هم به الری های خروس مثل... میشم عصبانی

 "..کنه می بوق بوق کی سنج

 "کشی؟ نمی بیرون من زندگیه از پاتو چرا ":گه می و ندازه می اطراف به نگاهی کالفه

 !تو زندگیه بشه تا بشین هه!  من زندگیه...بود پرو زیادی... کنم می اخم

 "نهم ماله مانی...نکن عصبانی منو... باش نداشته کاری مانی با ":گه می و ده نمی زدنو حرف اجازه

 به دست..ببندم نفسشو راهِ دستام با خواد می دلم که قدری به عصبانیم... میشم پیاده ماشین از

 تو بگیرش داری اعتماد زنیتت به بپره؟اگه که نگرانی ":گم می و ماشین به دم می تکیه سینه

 "...مشتت

 ونیمیت اگه...دار نگهش ، قرمز حریره خوابه لباس بدون تونی می اگه ":گم می کنه باز دهن میاد تا

 "...دار نگهش عاشقونه

 " تونم می نباشی تو اگه "...بره می باال صداشو

 دلش ات دونی نمی عزیزم؟ نشناختی مانیو هنوز رنگارگت؟ خوابای لباس با هه "...خندم می عصبی

 "کنه؟ نمی کار رادارش نباشه گیر

 "!ننداخته بهت نگاهم نیم همون.. بوده تو عاشقه که هم زمانی شنیدم " میگه...زنه می پوزخند

 نبودنه داره بیچاره؟ چی تو...بودم عشقش چون خواست می منو "...کنم می قاطی...گیرم می گُر

 "...میسوزه برات دلم هه...بشه آروم تا...کنه می پر تو با منو

 برای دلت"...میگه و ده می حرکت چشمم جلوی گر تهدید اشارشو انگشته شه می نزدیک بهم

 مین رهاش که داشتی دوسش اگه تو...بری ذاشتی نمی داشتی لیاقتشو اگه تو... بسوزه خودت

 یرش دم با... خشگله خانوم کنی می شروع رو بدی بازیه داری...صبورش سنگه بشم من تا کردی

 "...کنی می بازی داری

 "...!آرغوشم منتظره... تموم خوردمت ":گم می ممکن لحنه ترین زشت وبا باال ندازم می ابروهامو
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 "...!آرغوشم منتظره... تموم خوردمت ":گم می ممکن لحنه ترین زشت وبا باال ندازم می ابروهامو

 ...گنیم می نگاه همو خورده گره های اخم با...شه می کبود صورتش

 "...داره عواقبی چه من با افتادن در دم می نشونت.... منه ماله مانی ":گه می شمرده شمرده

 ودب تر باز او دسته... میشه جوری یه دلم ام بازی پرو ی همه با... میشه دور ازم و کنه می پشتشو

 !من تا بود تر درخشان او ی گذشته... من تا

 ...میشه رد چشمام جلوی از برق سرعت به و کشه می آفی تِک و شه می ماشینش سواره

 " شده؟ چی "میگه ام ریخته بهم صورتِ به خیره و شه می نزدیک بهم زنون نفس یلدا

 "بود عسل ":دم می تکون سرمو

 "داشت؟ چیکار ": گه می و کشه می پوفی

 !زد زر گم می و میشم ماشین سواره

 "...نذار محلش ":میگه و بنده می کمربندشو

 ...داره نمی بر دست که اونه گم می خودم با

 به... نمبک آروم خودمو باید...برم خرید به گیرم می تصمیم یکباره... کنیم می حرکت شهر سمت به

 هایرنگ دیدن از ها بچه مثله... کنم می شروع بندی صندله جفت یه با خریدمو... میریم تندیس

 !داد نخواهد دست از رو مانی که گفته عسل ره می یادم و کنم می ذوق درخشانش

 هم یلدا به...خورم می رویم می راه که همینطور و کنم می خرید مجتمع تو فروشیه پاستیل از

 !آید نمی خوشش پاستیل از که میدونم... کنم نمی تعارف

 "فرهاد؟ برای خوبه لباسه این" -

 هساد... جذب ی مردونه ایه سُرمه پیرهنه یه... ده می نشونم که پیرهنی روی شه می خیره نگاهم

 ! زارا شده حک درونش که شده دوخته اش سینه روی فلزی کوچکه مربع یک فقط... ساده ی

 !!!است الغر هایش بازو فرهاد... شود می العاده فوق باشد اگر مانی تنه تو... است قشنگ

 "خوبه؟ گم می...توام با هووی" -
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 "...گرفت درد بازوم...بابا چته "..گیرم می دست تو بازومو و میام خودم به

 "داره؟ فرهاد سایز ببینم بریم ":گه می و مغازه سمته کشه می دستمو

 "!یلدا نیست قشنگ چیزه،...ام "..کنم می سد را راهش و ایستم می

 "!نظرم به خوبه مطمئنی؟ ":گه می تردید با...میکنه نگاه دوباره رو لباس و کشه می سرک

 "...کنیم نگاه هم رو دیگه جاهای بیا... نیست خوب نه ":میگم و کنم می دورش مغازه ویترینه از

 ...ده می تکون باشه معنیه به سرشو مکث با و کنه می نگاهم خیره

 !بود الغر زیادی فرهاد نبود، خباثت... زنم می لبخند

 تسم به خوشحال... کنه می پیدا رنگ فیلی پیرهنی ها، بوتیک تمامه گشتنه از بعد باالخره

 ...خوره می زنگ مبایلم که کنیم، می حرکت آسانسور

 !جانم دهم می جواب گوشی، رو ی غریبه ی شماره به توجه بی

 "!گنـــــــــدم میزنم آتیش زندگیتو " که زنه می داد کینه از پر خط، سوی آن در صدایی و

 "!گنـــــــــدم میزنم آتیش زندگیتو " که زنه می داد کینه از پر خط، سوی آن در صدایی

 فشار هم رو چشمامو شه، می سنگ دهنم آبه...میشه سفت دهنم تو شده جویده پاستیله

 "..بکن خواد می دلت غلطی هر ": گم می و یلدا به کنم می پشت...میدم

 "آره؟ زدی حرف مانی با نه؟ ریختی خودتو کرمه ":گه می خشم با و زنه می جیغ

 "بود؟ کجا مانی...خودت برای گی می چی": گم می حوصله بی...فهمم نمی منظورشو

 "..بگیری ازم مانیو خوای می چرا..داری نمی بر ما سره از دست چرا... لعنتی خودتی خر " -

 !حتی خوشحالی از پر... بود معنی از پر آخر ی جمله این... میزنم لبخند ناخودآگاه

 یاد باید ":گم می است مشهود اش خنده "کامال که صدایی با... بود دیدنی عسل روزه حالو این

 "..عزیزم باشی نداشته چشم دیگران های داشته به بگیری

 "توئه؟ داشته افتاده یادت حاال نخواستیش؟ چرا بود تو ی داشته اگه "...میزنه داد
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 دستت از رو مانی اینکه از عسل؟ ترسی می چی از ":گم می آرامش با ، اش جمله به توجه بی

 کس چهی ، باشه تو ماله اگه...نترس پس...دار نگهش پس توئه؟ ماله گی نمی مگه بیرون؟ بکشم

 "... نده مانور من اعصابه رو انقدر...ندیدمش مانیو که ماهِ چهار االن من...کنه دورتون تونه نمی

... خانوم عسل ترسی می چرا بگم بذار...اینا همه از جدا ":گم می عمیق نفسی با و...کنم می مکث

 ".......افتادی ولز جلز به چرا بگم بذار

 انیم دونی می چون ترسی می "..:کنم می پرتاب بسته چشم...زنم می آخرو تیره...گه نمی چیزی

 "...نبوده وقت هیچ که دونی می... تونیست ماله

 ... است تلفن قطعیه بوق بوق جوابم

 !تیرم انگار، بود خورده هدف به...کنم می باز چشمامو

 یا ذره بی زنم می لبخند...گذشته مانی و عسل بینه چی دونم نمی اینکه با... میزنم لبخند

 ...صبر دارد پاداش بود گفته... الصبر بود گفته دیشب خدا... کنجکاوی

 ...تصورم برخالفه شود روزهایی پاداشم اگر حتی...کنم می صبر من و

 "؟...گفت می چی بود؟ عسل" -

 "...چیه جریان دونم نمی! شده دعواشون مانی با انگار...دونم نمی "...:کنم می نگاه یلدا به

 "...بدونم که ندارم هم ای عالقه ":دم می ادامه میشه باز آسانسور در

 رگُ هم باز... است غریبه اش شماره هم باز...خوره می زنگ گوشی هم باز که میشیم ماشین سوار

 !نبود کن ول کرد نمی ام دیوانه تا عسل...گیرم می

 "خوای؟ می جونم از چی ":میدهم جواب

 ...بندازم باال ابروهامو شه می باعث خط سوی آن ای مردونه صدا

 "ام گرفته اشتباه کنم فکر! خانم ببخشید " -

 ":مگ می و کنم می جمع لبامو رسه نمی ذهنم به چیزی کنم می فکر چه هر...شناسم نمی صداشو

 "!ببخشید...کنم فکر...بله

 "!ها شده زیاد خورت زنگ" -
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 ...گه می چی فهمم نمی.. ندازم می یلدا به نگاهی...میشه قطع تلفن

 "هان؟ ":

 "بود؟ کی یکی این...بابا هیچی "...میده تکون سرشو تاسف با

 ی شماره همان هم باز...میشه قاطی گوشی ی دوباره زنگه با "بود اشتباه " گویم می که صدایم

 ...اشتباه

 "بله؟" -

 زادسپهر خانم با من...خانوم گرفتم تماس دوباره ببخشید ":گوید می سرعت به خط سوی آن مرد

 "...دادن من به خودشون رو شماره این...سپهرزاد گندم..داشتم کار

 ...بود کی دیگه این...خوره می پیچ هم تو ابروهام

 "...هستم خودم بفرمایید "-

 "...کوروش...هستم افضلی سپرزاد؟ خانم" -

 !رفتم می شرکت به باید امروز...افته می کار به مغزم...میشه بلند نهادم از آه

 "الو؟ هستین؟ خانوم؟....الو "-

 "..نشناختم..ببخشید... افضلی آقای سالم ":گم می و کنم می خیس لبمو

 "بود مشخص فریادتون از بله ": گه می خنده با

 ونوشمارت... افضلی آقای متاسفم ":گم می من و من با...بمیرم خواهم می خجالت از...گزم می لبمو

 "...نشناختم

 عقط زود ترسیدم صداتون از فقط... نداره اشکالی خانوم میاد پیش...بابا ای "...:خنده می هم باز

 "...کردم

 ...دارد فضا تغییر در سعی ام کشیده خجالت چقدر فهمیده انگار...خندم می صدا بی

 "...شدم نگرانتون شرکت نیومدین راستش "-
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 می ازشرمندگی دنیایی با کنم می حس رو خون طعم که دهم می فشار دندونام زیر لبمو انقدر

 فتر یادم "اصال ندارم کردن کار به عادت اینکه نه راستش... راستش...افضلی آقای شرمنده ":گم

 "شدم شاغل دیگه

 لب نم و کنه می نگاهم کنجکاوی با یلدا....ایستم می اتوبان بغله و راهنمامیزنم...کنه می مکث

 !رفت شدم بدبخت که میزنم

 حسابی اش طوالنی و ای یکدفعه ی قهقهه با اما...اخراجی نیومده شما خانوم بگوید تا ام آماده

 ...کنه می غافلگیرم

 ...بگیرم فاصله با رو گوشی میشم مجبور که خنده می بلند آنقدر

 "...افضلی آقای شده چیزی ":گم می نارضایتی با

 معذرت "واقعا..خوام می عذر "...:داره کنترلش در سعی که ای خنده...است خنده از پر صداییش

 "!شرمنده...بود جالب خیلی برام حرفتون اما...خوام می

 ..انگار نبود اخراجی و بیکاری از خبری...کشم می ای آسوده نفسه

 بازم...نداشتم منظوری کنین باور خانم؟ گندم شدین ناراحت ":میشکنه ،سکوتو گم نمی چیزی

 "...خوام می عذر

 از من هک آخه...نبود دلنشین همچین گفتنهایش خانوم گندم این اما..بودم نشده ناراحت "حقیقتا

 !بودم متنفر چقدر مایزی مینی های خاله پسر

 الزم خواهی عذر...افضلی آقای نه ":گم می فامیلیش روی تاکید با و کنم می صاف صدامو

 یگهد ساعت نیم تا" میگم و کنم می نگاه ماشین ساعته به "...کارم فراموش منه مقصر...نیست

 "...میبینمتون...مهندس شرکتم

 ایدبی میان به که خانوم با صحبت پای باشه مردها به اگر... کنم می قطع و بزنه حرفی ذارم نمی

 !کنند می سفید هاروهم باجی خان خاله روی

 وروت میشه خوام می معذرت هانی...یلدایی: گم می یلدا روبه و میارم در حرکت به ماشین سرعت با

 "دارم کارمندو یه نقشه حاال و شدم استخدام نبود یادم "اصال خدا به کنم؟ پیاده میدون
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 مین حواس زندگی اندازه بی خوشیه...کن پیادم میدون آره... عزیزم نداره عیبی":میگه و خنده می

 "!که ذاره

 !عسل شیرینیه به من داشتم هایی خوشی...میزنم پوزخند

 "....کنم عوض لباسم خونه برم باید توروخدا ببخش " -

 "بعدا. ..انداختمت زندگی کارو از عزیزم ببخش تو "...میشه پیاده ماشین از و بوسیم می دیگرو هم

 "..خدافظ...بینمت می

 "..برسون سالم فرهاد به ":میزنم داد و میدمو پایین رو شیشه... میشه دور ماشین از

 ...افتم می راه و میزنم آفتابیمو عینکه... میده تکون برام دستشو

 !شد نمی گندتر این از روز

 نکرده کاری شرکت تو "عمال امروز اینکه با...چرخونم می قفل تو کلیدو و کشم می ای خمیازه

 !کردن می نوازش گیوتین میون هامو شقیقه انگار که دارم درد سر انقدر اما..بودم

 زا نیمی که ای، تاریکی... خونست حده از بیش تاریکی کشه می رخم به خودشو چیزی اولین

 به نگاهی شده ریز چشمای با ، در جلوی همون از و میارم در کفشامو...میده تشکیل رو خاطراتم

 ...ندازم می سالن سر تا سر

 ...است علی نبود گواه خانه ی اندازه بی سکوت

. ..کشم می دیوار روی اتاقم ورودی تا دستمو ای مدرسه های بچه مثله و کشم می خسته پوفی

 گچه سردیه به حتی...آجر زبری به حتی...خواهد می گاه تکیه یک دلم فقط که ام خسته انقدر

 ...دیوار

 ...کنن حرکت کنم می مجبورشون و کشم می زمین رو پاهامو

 ندیمان تیک صدای با المپش و لغزه می حمام برقه کلید روی دستم کنم، می حرکت که همینطور

 ...میشه روشن

 از که ست روشنایی کوره خونه، این نوره تنها... است تاریک تاریکه خونه... است بسته حمام در

 ...میزنه بیرون حمام درِ زیر
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 ...نیست مطلق سیاهیه از خبری... رفته فرو سایه در چیز همه... میندازم اطرافم به نگاهی

 ...انگار اشیا به بخشید می جان... روشنی کوره این داشت ابهتی چه

 صورتم هب بار تگرگ نور اکتیوه های پرتو... کنم می باز رو حمام در...میشینه لبام رو خسته لبخندی

 شامپوی بوی... کنه می عادت روشنایی به و کنه می دل تاریکی از چشمام... کنن می خورد بر

 ...ده می قلقلک بینیمو حموم تو پیچیده لیمویی

 از میحج چه ببینی باید دیوار، تو رفته فرو کوچکه المپه همین...ندازم می سرم پشته به نگاهی

 ...کرده حل خودش تو رو روشنایی

 ...میشم حموم وارده و ندازم می در پشته کیفمو

 ...ام خسته

 ...زیاد خیلی

 ...کنه کرختم که گرم، آنقدر...گرم آب دوش یک به دارم نیاز...همیشه برخالفه

 ...... شوم آماده مانی عروسی برای باید بره یادم که کرخت آنقدر

 ...کشم می دراز وان تو لباس با

 این تمگف می باخودم خوابید، می وان تو لباس با که میدیم رو ای خواننده ها کلیپ تو وقتی همیشه

 ...مزخرفیه کاره چه

 مهم که هست چیزا خیلی دیگه بعد به جایی یه از که فهمیدم امروز همین درست...االن اما

 ...نیست

 نباشه ممه برات دیگه..نگی هیچی و کنی نگاه... کنی نگاه فقط که برسی جایی به ممکنه فهمیدم

 ...بده دست بهت لجزی حس و بخوره گره هم تو موهات...تنت به بچسبه خیست لباسه

 ..میاره آدم روزه به چه خالء فهمم می حاال...چی یعنی خستگی فهمم می حاال

 آب ایه مولکول حاال که رنگی سفید کارته...میارم در عسلو و مانی عروسیه کارت مانتوم جیبه تو از

 ...درن می پیشو تنو دارن

 ...میشم خیره نوشته رنگ آبی ی ماسیده جوهره به و کنم می بازش
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 ...ست ها فاموشی رویای خواب"

 دریابم؛ را خواب

 ..!هاست خاموشی دول آن در که

 مرا خواب در تو با

 "...هاست آغوشی هم ناب لذت

 و میفرستاد کارم محله به را اش عروسی کارته...میشد داماد دیگر روزه دو...رویاهایم مرده...عشقم

 ...کرد می سهیم اش خوشحالی در مرا

 ...شد می بیعت هم دیگری کسه با من مرده دیگر روز دو

 ...اشک ای قطره از دریغ اما...کنم گریه خواهم می...میدم فشار هم رو پلکامو

 از کمی دسته چکه می سرم روی که آب های قطره قطره... دم می تکیه وان ی لبه به سرمو

 ...بسوزونه رو استخوانم مغز تا که داره سوت آنقدر صدایش... نداره شکنجه

 که، افکارم با روم می کلنجار و آبم شیره چکه چک صدای درگیره

 ...کنم می نگاه حمام ی بسته در به...میشه بلند ام گوشی زنگه صدای

 خانه علی که بود خوب چقدر!کرد نمی زد گوش را تلفن زنگ و کوفت نمی در به هیچکس

 ...چیست برای مردن همه این بگوید...شده چه که بپرسد و نبود که بود خوب...نبود

 به بار 21 ظهر از بعد 4 ساعت از کسی چه دانم می خوب... گردونم می بر اولیه حالته به سرمو

 ...است گیر کجا کارش و...خواهد می چه دانم می حتی... زده زنگ ام گوشی

 ینم کارم به هم فرانسه آچار...!ام افتاده ترینش پیچ سه گیره، خودم من دانی نمی...هومن آخ..آخ

 !آید

 !هومن...میشد سرت شناسی وقت قدری کاش

 هم تو یعنی...بردار سرم از دست یعنی..ام مرده یعنی دهم نمی را جوابت وقتی دانستی می کاش

 !!!بمیر
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 اما شده، کویری که است وقت خیلی اشکهایم ی چشمه...نیست اشکی... بندم می چشمامو

 ...را روحم جوید می وار خُره همچنان که غم از امان...غم

  کاش...کاش... کاش...! نداشتن دعوت کارت ها عروسی کاش! نبود امروز وقت هیچ کاش

 !نبود کاش ای همه این ، کاش

 هرچه...رنگی های نقطه از است پر پلکاهایم زیر سیاهِ دنیای این تو ام، بسته پلکای پشته

.. زنم می گول را خودم انگارفقط...افته نمی اتفاقی هیچ بیارم دستشون به که دوم می دنبالشان

 !هیچ آخر و چرخم می خودم دورِ

 ...انگار گرفتند می بازی به مرا هم درخشان های نور این

 صدایش آنقدر...خدا گویم می فقط...پسوندی هیچ بی... میزنم صدا رو خدا اسم آروم لب زیر

 دورم مدت این تو که ای پوسته این که بگو..بگو که کنه می التماسم تا..بسه ناله می دلم تا میزنم

 عاقل ی همه با..شدنش سخت ی همه با بگم،که به خواد می ازم...نخورد دردی هیچ به کشیدی

 ...است خراب روزش حالو هم باز شدنش

 دیدنه شود نمی دلیل ، گذاشته کنار را هایش بازی بچه اینکه.. است شده صبور اینکه بگویم که

 ...نیدازدش پا از عسل و مانی عروسیه کارته

 ...خدا هی

 شناختیم؟ داری؟ صدامو! من خدای هی

 ...!میاره در شو ِ شور داره که همون میناله و بسته دخیل ات خانه دمه همیشه که همون!منم بازم

 !من خدای هی

 دز می فریاد که همونم! گرفت می ندید را بودنت و بود ترین کافر دیروز تا که همون!منم هم باز

 !بینیش نمی و نیستی

 "؟ یری اهلل بان یعلم الم ":خواندی برایم که همونم

 "اتَّقَوا؟ الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ ":گفتی... نذار تنهام...بگیر دستمو زدم زار وقتی یادته
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 این ، ست زیادی خیلی سختی همه این..آزمایش همه ،این بسه که زدم زجه هست،وقتی یادت

 "یُسْرًا؟ الْعُسْرِ مَعَ  فَإِنَّ ": ":گفتی نیست، انصاف اشتباه یک برای تاوان همه

 گفتی؟ اینارو یادته

 تیگف...جانم گفتی مهربانی با تو گفتم رو اسمت خشم با من که هربار که بودی خودت که بگو

 ...منی ی بنده تو گفتی... بگو خوای می هرچه

 ...گیرم نمی رو بندم از هرگز من گفتی.. تویی کنه می قهر که اونی گفتی

 ...یادمه خوب من نیست یادت تو اگه...جونم خدا

 ... هستی که گفتی اومد یلدا وقتی...هستی که گفتم دادی بهم علیو که وقتی

 ...!هستی که گم می بازم...ره می داره مانی که هم حاال

 ...بودم احمق من...بودم کور من گم می...بودی همیشه که گم می

 ... غلطه "بازنده من و شد برنده عسل " که کردم قبول...خدا کردم قبول

 ...شک بی داره حکمتی هرچیزی که...نیست کار در باختی بردو فهمیدم امشب درست من! خدایی

 ...چی یعنی رضایت، به ام راضی که دونم می "کامال االن من...جونم خدایی

 ...!رضایت به ام راضی...گم می امشب همین ودرست

 هب کنی تبدیلش تونی می تو فقط که اما یه... داره وجود وسط این اما یه همه، این با ولی...ولی

 ...البته

 تاز اما...اما بود نخواهد دیگه من طالعه تو و...نیست من ماله که دونم می...رفت مانی که دونم می

 ...کنی معذور عشق این از منو خوام می فقط...خوام می چیز یه فقط

 ینم بگم چقدرم هر که...کنم دوری ازش هرچقدرم که... میبینی خوب که تو...دونی می خوب که تو

 !نو از روزی و نوست از روز اما ، میام کنار دارم که بگم همه به و...خوامش

 ...کنم تمومش کن کمکم بینی می اینارو که تو

 ...شدم خسته مردن آهسته این از دیگه...ندارم تحملشو دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

292 

 

 ...بشه تموم که کن کمکم...برسه آخر به قصه این بذار جونم خدا... خدایا

 اش خونه به کالغه...نه رسیدیا می آخرش به قصه پندارم می من و میشه تر سرد و تر سرد آب

 ..نه یا رسید می

 !بخت شوم رنگ سیاه ی پرنده آن به... کالغ به پندارم می

 ...خدا خلقته ترین تنها به

 ...خودم به پندارم می

 ...ام زندگی بدسگال کالغ به

 ...نه یا کرد خواهم پیدایش را ام خانه راه که...کالغم خوده به

 رو رنگمو سفید ی حوله کاله...آمده علی یعنی این و شده روشن ها چراغ... میام بیرون حمام از

 ...خزم می پتو زیر و رم می تخت طرفه به راست یک... ذارم می سرم

 ...نیست ای چاره خواب جز را حسیم بی اما آید نمی خوابم

 به را آب و دارند درد..اند شده عفونی هایم لوزه انگار...سختی به...دهم می قورت را دهنم آب

 ...دهند نمی عبور خود از خوشی

 یم پتو زیر را سرم وقتی همیشه... دهم می بیرون به طوالنی را بازدمم... برم می پتو زیر را سرم

 هوا هکمبود دلم که امشب همین درست اما...میکردم پیدا خفگی حسه و گرفت می نفسم آنی بردم

 !اند شده جمع اینجا کربنها اکسید دی تمامه خواهد، می

 ...شد نمی پیدا تر شیرین خواب جز چیزی کرد می فروانروایی ، اجبار زندگی این در که حاال

 ایهو این در را پتو...شه می سرد نمناکم ی حوله و داغ بدنم کم کم...میشن گرم پلکهام کم کم

 ...شه می بلند ام گوشی صدای هم باز که ، پیچم می خودم دوره به شرجی و تابستانه

 ...کنم می نگاه ام پتویی سقفه به کالفه و کنم می باز هم از چشمامو

 ...نمیشد خیال بی هومن

 می رب تختم کناره کیفه تو از گوشیمو و کنم می دراز دست... کنم خارج پتو زیر از سرمو آنکه بی

 ...دارم
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 "داری چیکار ": دهم می جواب و دازم نمی شماره به نگاهی

 "رسید؟ دستت به کارت "-

 !عسل به چه را زهر این ام مانده! عسل...بود خودش... شه می باز هم از چشمام

 "..رسید بله ":گم می خونسرد

 هورا هورا از است پر درونش که هایی خنده...پیروزی های خنده...شه می خنده از پر صدایش

 ...گفتن

 "...عزیزم بیار تشریف "حتما پس " -

 "نیام؟ که شه می شفیقه استاد عروسیه..میام "حتما "..:میزنم غلتی

 !حتی هم خودم...خوره می جا ام خونسردی تمامه از...میره بین از خفیفش های خنده

 "...زدی می عاشقی از دم..هه...نیست مهم برات هم خیلی انگار ":گه می طعنه با

 را مکانشان نقل موقع بی که مزخرف های ویروس این بر لعنت...دهم می قورت زور با را دهنم آب

 !کنند می آغاز

 همگ بیرون؟ بکشم زندگیتون از پامو که نزدی داد امروز مگه عسل؟ کنم چیکار داری انتظار" -

  باختم؟ اینکه بشنوی؟ چیو زدی زنگ توئه؟ ماله مانی نگفتی

 رو مانی من... ندارم رقابتی تو با... "اصال کنم نمی فکر تو به من... کنم نمی فکر باخت بردو به من

 اومدم من...کردم تالشمو من...نمیاد بر ازم کاری ، کرده انتخاب تورو اون که حاال...خواستم می

 "!همین...باشه بگم تونم می فقط...خواد می تورو که هم حاال...نخواست اون...جبران برای

 ابلق غیر...است سخت خودمم برای...است سخت برایش گفتهایم درکه دونم می...میکنه سکوت

 ...حتی است باور

 ..خبرم بی را شده پنهان کجا اینکه اما نمرده که دانم ؟می...سوزان عشق آن کجاست

 تمامه دستی دو دارم اینکه...راحته گم می بهت دارم االن که اینایی نکن فکر "...:میدم ادامه

 من...گمب چی دونم نمی اما... اما....نیست اینطوری نه...شیرینه خیلی کنم می پیشکشت زندگیمو

 پی بهم مانی و کنم ثابت خودمو که اومدم...کردم اشتباه که دونم می...دارم قبول حماقتمامو تمامه
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 میشهه که فهمیدم...کردم قبول من...نیست تدبیر را خودکرده...نیست ای گله...نشد خوب اما ببره

 وقت همیشه و چرخه نمی پاشنه یه روی در فهمیدم...نمیره پیش خوایم می که اونطور چیز همه

 "...فهمیدم... خوب اما...فهمیدم دیر...ندارم خطاهام جبران برای

 پتو یرز از سرمو شتاب با...کنم گیری نفس گذارد نمی و کند می ورم...میشه بیشتر گلویم درده

 ...نه یا ست خط پشته هنوز عسل دانم نمی...کشم می عمیقی نفسه...کنم می خارج

 ام زندگی این که شم می آورش یاد هم باز...گم می هم باز اما یانه شنیده را حرفایم دانم نمی

 ...باشه داشته باخت بردو که بازی نه...بود

 تخود رقیبه منو و کنی نمی باور حرفامو و... کارمه تو ای نقشه گی می خودت با االن دونم می "-

 باهام دیگه مانی بپذیرم که کنم می سعی دارم ماهِ چهار االن من که بگم بذار ولی...میدونی

 ...نیست

 دادو هتمام امروزم حرفای...نکن نقضشم اما..کنی درک تونی نمی دلشکستگیمو و ناراحتی عمقه

 ...بیام کنار نبودش با نتونستم هنوزم اینکه از بود حرصم از فریادم

 !نیست هم زمینی اما...نیست زمینی فرا دارم مانی به من که عشقی

 هک شبایی روزو...گذروندم شبامو روزو مرد اون با من...کنم فراموشش زودی به که نخواه ازم پس

 ...بشن ابدی که بدم زندگیمو تمام بودم حاضر

 ...حال هر به

 تصور بودنتونو باهم خواد نمی دلم بگم رک...کنم نمی هم نفرین...کنم نمی خوشبختی آرزوی برات

 زاحمهم که نیست معنی این به اینا اما...کنی تصور تونی نمی که قدری به!  میاد بدمم ازت... کنم

... کنم جبران خوام می خودم ی نوبه به منم...مانی خاطره به...تو خاطره به نه...شم می زندگیتون

 ...بچشه راحتیو طعمه بتونه تا نمیشم مزاحمش

 ...مربوطه خودم به دلمم روزه حالو

 من که کن قبول...اوردم روی کردن قد قد به و شدم دهر عالمه حاال، که نگو...دیگه چیز یه فقط

 ....!هم خواب در تو که ام چشیده رو عشقی
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 میقدی آشنای یه عنوان به ازت پس...میشناسم هرکسی از بهتر رو مانی من که کن قبول!پوووف

 ...کن سری هم...نباش همسر! بمون زن براش...نباش زن براش که خوام می

 ...باشم داشته هم رو مانی پاشیده هم از زندگیه وجدان عذاب نذار

 ...عسل خوام می ازت همینو فقط

 ی ارهدرب چیزو همه اول روزه از تو اینکه با...بکنی قلبت از مو کینه پای و... بفهمی حرفامو امیدوارم

 ....بخشمت می... من سوزندی،اما دلمو تونستی تا و کردی شروع بازیو این و دونستی می من

 ...خدا بزرگیه به...خدا بخشش به بخشمت می

 ...ببخشه منو هم مانی که کن کاری

 لعس بودنشون دار نیش ی همه با زنبورا که بفهمم من و بشه شیرین زندگیتون تا بیخشه

 "...سازنن

 نوازشه، یه تو نگاهِ...خواهشه من،پُرِ چشایه

 ...دیوونه دله این برای

 آرامشه، واسم صدات...کشه می برات،پر دلم

 ...بارونه نمه مث نگات

 ...بفهمد را هایم حرف معنیه تا دهم می اجازه...شوم می ساکت هم من..است ساکت

 تواند می هم زن یک بفهمد تا خودش، جنسه هم بودم یکی هم من کند درک تا دهم می اجازه

 ...چیز همه از...بکشد دست

 ...چیز همه عینه در هیچ قیمت به هم آن...اش زندگی تمامه از حتی

 ...است من شمار بی های حماقت مدیون را مانی االن داشتنه کند حس خواهد می دلم

 ...دارم نفرت شدن تجربه از من چه اگر

 که نفسهایی... شنوم می را هایش نفس صدای فقط خط سوی آن که زنی به دهم می فرصت

 ...هایم زخم روی است شور چقدر آسودگی این و...باشند آسودگی سر از شاید
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 ....کرد خواهم و...کنم می حسادت اش خوشبختی به که زنی به دهم می فرصت

 باشم؟ داشته فرصت خودم تا دهم می فرصت او به بگویم االن اگر شود می چه

 است؟ بد خیلی آورم می کم دارم کنم اعتراف اینکه باخت؟ یعنی این

 گذاشتن؟ بیابان به سر وقت یا است مردن وقته یعنی

 تک یرون،ب بکشم باید شاید... زندگیست الفبای میونه گشتن وقته شاید... چیست وقته دانم نمی

 ،"قاف شین عین" همین شاید...بزنم آتیششان و روزگار نافه بنده از را سربی های حروف تکه

 ...نیست علت بی اش گرفتگی گر...اش داغی... باشند سرب خوده

 ...شوم متنفر ست سربی حروفه هرچه از خواهم می بگویم است وقتش شاید

 ...ست دردآور کند، معتادت خود به مخدر یک مثل و ببرد باال را تبت...کند داغت که حروفی

 ...بچشی را حروفش بودنه سربی فقط قلبت، ،روی عشق قشنگه حسه جای به که آورست درد

 چه و چیست به چی بفهمی و زنی مرهم را ات خورده زخم افکار تا بخواهی فرصت که است سخت

 ...دارند دریغت اما ای، زده گندی

 "...گمب باید چی دونم نمی " ":بگوید و بزند نفس عسلی، طوالنی، سکوتی از بعد که است سخت

 ...سربی های حروف تک تک به...او به...خودت به...بزنی پوزخند که است آن ترش سخت

 نمی که ها چه بودم تو جای اگر من بزنی فریاد دلت تو و بسوزانی را خودت دله و بزنی پوزخند

 ...گفتم

 ...شوی نئشه ات سوختگی بوی با و بگیری مازوخیسم وقتی، دارد درد

 ...باشی الفبا کله آبستنه بیداری و خواب در که است آور درد

 ... است دردناک خیلی دردها، این

 ...خیلی

 ...میرند می سرآغازها...برسی پایان به وقتی کرد؟ شود می هم کاری مگر "اصال چیست؟ چاره اما

 ...گردد می خاموش جهانت شوندو می فراموش ها بدایت
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 ...بدهی دست از را زندگی به میل شوند می باعث که هاست همین و

 یم مخاطبت به فقط است گیر نفس سنگینیشان که قلبت، روی زده چنبره حرفهای ی همه با و

 "گفتم من هارو گفتنی...بگی چیزی نیست الزم ":گویی

 :گه می احساسی هیچ ،بی مانی برای شد عسلی ،که عسل همان او، و

 کرده آماده فریادت دادو برای خودمو من...بشنوم ازت رو حرفا این کردم نمی فکر راستش" -

 "...بودم

 به "واقعا که بپرسه، تردید از پر لحنی با طوالنی سکوتی از بعد و...کنه می مکث هم باز و

 ...یانه رم می عروسیشان

 هک بیایم اگر فهمید می داشت عقل اگر...!زن این است کودن حد از بیش نظر به...گم نمی هیچ

 را؟البدچاقو رقص را؟ خوردنشان عسل...ببینم چیزی چه بیایم...بیایم چطور "اصال...نیستم گندم

 !بود عروسی الینفک جز که هم یادگاری عکسه! شود باز بختم تا بسایم هم قند باید

 وقعم بد پرسش این از ناشی که ام ریخته بهم اعصابه کنم می سعی...کشم می عمیقی نفسه

 نوعا و داره زره که کسی با سالح بی یک جنگ "...:گم می جمله یک فقط و بگیرم نشنیده است

 "... مرگه انجامش سر را، شمشیر و نیزه

 "...مانی، که بگم باید...بگم منم الزمه شاید ":میگه طوالنی مکثی با

 کافی اندازه به امشب... بشنوم چیزی مانی به راجع خواهم نمی دیگر... کنم می قطع را حرفش

 ...بودم نوشته نخوانده و شنیده نگفته

 ... بود کافی...ام شده پر لب تا لب

 بذار "لطفا...فرداهاش نه و امروز نه مانی  ِدیروزِ از نه...نگو هیچی کنم می خواهش...نگو هیچی "-

 "...بشه تموم

 ...هوا بی...تو بی میگیره دلم دارم، دوست

 صدا ،بی تو بی میشکنه ، من قلبه لحظه هر

 ...منه قلبه قلبتو...خونمِ تو عشقت
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 ...میزنه تو واسه دل نفس، هر تو هرجا،

 ...اورا ها واژه یا کرد می گم رو ها واژه او دونم نمی...کنه می مکث بازهم

 دادی لقو که حاال... میشه تموم گفتی اینارو که حاال... میشه تموم ":گه می گوشی تو آروم باالخره

 "...تمومه

 نشواک بدنم...میکنه متورم را هایم لوزه صریحش اعترافه این...میدهم فشار گلویم روی را دستم

 می تب...کنند می بارانم تیر و گیرند می نشانه مرا فعال، های ویروس تمامه یکبار و دهد می نشون

 ...میشوند سست چشمانم و کنم

 ...میکنم قطع خدافظی بی من و خدافظ میزنه نفس گوشی تو

 !باشد حافظش خدا که منچه به

 ...شده دائمی هایم درد گلو منکه...تنهام که باش من حافظه خدایا

 ...شینم می خیز نیم تخت، به تکیه

 ...ندازم می اتاق دورتادور به نگاهی

 یا....اتاقم از...خودم از... کنم شروع چه از دانم نمی فقط است الزم تکونی خونه...دارم کار چقدر

 ..ازخاطرات

 ...برات میرم می هنوزم اینکه با...تو خداحافظِ

 ...خاطرات آتیشه سوزونَدَم می... تو خداحافظِ

 ...کنه عادت تنهایی به قلبم تا...تو خداحافظِ

 ...کنه خیانت چشمام به اشکم تا

 ...تو خداحافظِ ..توِ خداحافظِ

 ...نداشتم دوستش "،اصال نبود شیرین خداحافظی این...بندم می چشمامو

 دارد؟ داست کی را باشد داشته جدایی که ای خداحافظی

 ...است غمگین باشد ها تو بی از مملوء و فاصله از پر که خداحافظی
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 دل در پیری همان...اند تجربه ،همان همه اینها... را عشق نبود کنم می عزاداری ماهرانه چه من و

 ...است رخ در جوان و

 ...بود من ی قصه ها این

 ...آموخت دیر را زیستن زنانه که زن یک...زن یک ی قصه

 ...باشد نچشیده را بودن زن طعم وقت هیچ شاید که...زن یک ی قصه

 های الالیی از خبر بودم طفل که موقع آن... نه ام کودکی های الالیی... بود هایم الالیی اینها

 ...آسمان تا زمین از آنها با دارند فرق ها الالیی این اما، نیست هم االن...نبود مادرانه

 برای... شدن آلود خواب برای... جبران برای بودمشان بافته مو موبه... بودم نوشته خودم را اینها

 ...شدن سنگین

 ...عبرت درس و فراموشی برای

 ...نیس کس هر کاره بیداری بفهمم تا

 ...تو بری تنها نبود قرارمون

 ...بمونم تو نبود،بی قرارمون

 ...باشه فاصله نبود، قرارمون

 ...بخونم تو بی نبود، قرارمون

 ...میشم بلند جا از خرابم حاله تمامه با

 !نداشت ای فایده گالیه دیگر، بود سرنوشتش هم بیچاره کالغه...بود رسیده سر به قصه

 ...من وجوده از ای تکه و نبود مانی که داشت اهمیتی چه..داشت جریان زندگی

 ...پوشالیست دستم مچه نبضه داشت اهمیت کی برای

 ....باشد مهم که خواهم نمی...نبود مهم

 ...سرد و خیس...خیسند هنوز... کشم می موهایم به دستی
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 میز روی ار پاهایش و نشسته من به پشت علی،... میزنم بیرون اتاق واز کنم می تنم گشاد پیراهنی

 نهک می حس که را حضورم...میرم طرفش به... کنه می راتماشا محبوبش تیم فوتبال و انداخته

 "سالم" ومیگه میزنه لبخندی دستپاچه و میداره بر میز روی از پاهاشو سریع

 خواهم می انگار! است ترس از پر چشمانش...کار خراب و شیطون های بچه پسر مثله درست

 !ببرم را سرش

 غدری را لبخندم اما خسته، هرچند...زنم می لبخند برادرم برای...دردهایم تمامه با...میزنم لبخند

 ...کنم نمی

 ...ببره پی زارم حاله به خواهم نمی

 کهاین برای و ذارم نمی سرم روی را خانه که است بار اولین...کنم نمی پاهایش جایگاه به توجهی

 ...کنم نمی اش مواخذه کرده دراز میز روی را پایش

 " پرسم می و شینم می کنارش مبله روی بیخیال کنه، می نگاهم شُک با...فهمه می هم خودش

 "چندین؟ چند

 "کی؟":گه می گیجی با

 "...خودت با...تو ":زنم می پوزخند

 هیچ دو " گه می و کنه می نگاهم چشمی زیر و کنه می موهاش تو دستشو میاد خودش به

 "..جلوییم

 !حالتان به خوش گم می دلم تو

 ...نیفتاده راه به فریادی که است عجیب برایش انگار...میکنه نگاهم کنجکاو

 !گرفتن درد گلو حتی...تفاوتی بی حتی...دارد شروعی هرچیزی داند نمی انگار

 "خوبی؟ "-

 ...میدم تکون مثبت به را سرم...گیرم می تلویزیون رنگه سبز ی صفحه از را نگاهم

 ...تویی اون شب تا صبح...شدیا اردک... بودی حموم اومدم وقتی -

 !گفت می هم دریایی عروس! گفت می هم مرغابی! گفت می هم مانی! اردک... میزنم لبخند
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 !گفت می چیزها خیلی مانی...اوف

 هم جن عقل به که آنجایی برود و...بیرون شود پرت مانی اسمه خواهم می انگار..میدم تکون سرمو

 !نرسد

 "...شده گرم خیلی هوا "میدهم جواب

 ...بود موافق...میده تکون سرشو

 "علی و بودم" الف "من... نکند شک که چطور...بپرسم چطور که مرددم...خودم با کنم می من من

 !آخر" ی

 "نیست؟ خبری "پرسم می طمانینه با

 " "مثال خبری چه ":خوره می گره هم تو ابروهاش

 ...آمد می در گندش داشت

 "باشه؟ باید خبری چه گندم، توام با" -

 "هم؟ اب خوبین...بهاره و تو منظورم...هیچی ":بزنم لبخند کنم می سعی میزنم، گوشم پشته موهامو

 "...شکر رو خدا آره "..:لبخند واقعیه معنای به... میزنه لبخند

 ...شکر خدارو کنم می تکرار دل ته از

 !نداشت عروسی از خبر "واقعا انگار... من نه گه می چیزی اون نه دیگه

 ...میشه شروع فوتبال دوم ی نیمه

 !کند نمی تعارف... میذاره پاهاش روی رو پفک ظرفه و میشینه جاش سر

 ...خواد نمی پفک دلم من... فایده چه اما... ها قدیمی آن از...ست نمکی پفک

 !کافیست هست شور ام زندگی...هستم شور خودم

 !کرد می فرق موضوع بود شکالت اگر

 بد حالم.. افته می چین دماغم...خوره می و ذاره می کنارش ماسته ی کاسه در را پفک دونه هر

 "علــــــی "زنم می صدایش و نمیارم طاقت...دیگه بود جورش چه این! ماست با پفک...میشه
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 زخونهآشپ سمت به و دم می تکون تاسف نشانه به تلویزون،سری به است خیره...کنه نمی نگاهم

 !دل دردِ از هم من! امشب مرد می درد دل از...میرم

 را دومی... خورم می ولع با را اول لیوانه... زند می چشمک یخ آب پارچه... کنم می باز را یخچال در

 !نیست کار در ای چهارمی و..اجبار به را سومی...عطش با

 ...میذارم جایش سر و کنم می پر را خالی پارچه

 ..را ام پیشانی تبه نه و کنه می خاموش را وجودم آتشه نه سرما، همه این..آب همه این

 ...است سکوت جوابم...بخیر شب میزنم داد

 !فوتبال به لعمنت... میزنم پوزخند

 ...ها پرتی حواس عوامل همه به لعنت

 !عسل به لعنت...لعنت

 ...خواهد می خواب دلم....کشونم می زمین روی رو خودم

 ...هایش ابدی آن از

 این به راجع کس هیچ و است گذشته عسل و مانی عروسیه از روز دو...است گذشته روز دو

 اشتهد خبر کنم می شک که کند می برخورد خونسرد آنقدر که علی...نکرده صحبتی من با موضوع

 که هم یلدا...کند نمی ازدواجشان به ای اشاره هیچ ، است عسل صمیمیه دوسته که بهار و... باشد

 ...ندارد خبر "مطمئنا رفته عسل ماه به

 ...ممنونم تکشان تک از ، نشوم غمگین من که است این برای کاری پنهان همه این اگر

 ی،مان...میزند حرفی شده که هم کنایه به که مطمئنم میبینم را هومن که ،امروز است این آخرش

 ...کرد می دعوت را عمو "حتما

 ی اندازه ارتفاع این از که آدمهایی به ام خیره پنجره، روبه و ام ایستاده شرکت ی آشپزخانه در

 ...دارند دلهایی چه رنگارنگ های مورچه این داند می خدا...اند مورچه

 کنار های چین... میزنم لبخند پیربابا اخم تجسم از و...نوشم می را خودم سازه دست ی قهوه

 برای بفهمد اگر...دارم دوست را سرش رنگه سفید کاله و دستش، ی برجسته رگهای و چشمش
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 هرچه من و میرود درهم هایش اخم ام، دیده تدارک خودم و کرده ترک را اتاقم قهوه فنجان یک

 ...کند نمی باور دارم دوست را کردن دم قهوه من که بگویم

 ، بود بیشتر او از سنش، سال 92 بود زنده پدرم اگر که مردی از خواهد نمی دلم راستش

 ...دهد دستم قهوه و شود خم میزم مقابله واو کنم قهوه درخواسته

 ارمشرمس انداخت، می برق بویش خوش و رنگ آبی کنه پاک شیشه و پارچه با مرا میزه که همین

 ... کرد می

 میگش میگ ی برجسته طرحه به و ذارم می کارم میزه روی را ام شسته و شده خالی فنجونه

 ...میزنم لبخند

 خوای می که اونی ولی بدوی هی و بدوی هی بدوی هی اینکه از...بودم متنفر کارتون این از من

 ...بچگی همان از...بودم متنفر باشی نداشته

 ...روزه چند این در بود کاریم روز ترین شلوغ امروز... زیاد خیلی...ام خسته چرخانم می را سرم

 دوبو کرده شروع را عروس تازه ی خانه یک و ستنی رستورانه یک دیزاین پیش روزِ دو صبحِ  1 از

 ..رسید اتمام به ظهر از بعد 9 ساعت درست امروز

 روز چند از اگر... کردم حس خوب را پاهایم ورمه و خستگی حجمه شد تمام کار که امروز درست و

 خوابیده تختم در خیسم موهای با االن کردم، نمی انتخاب هومن با مالقات برای را امروز پیش،

 ...نداشتم خوابها امور به سرکشی برای را پادشاهی هیچ انتظار و بودم

 ...بود کرده حروم را خوابم ای عجله کارهایه این که حیف اما

 به مدام افضلی کوروش... بودم شده قهوه معتاد و بودم کرده کار تری پی ام "کامال روز سه

 ...برسد هایش آخری داده به خدا است بار پر انقدر کارت اوله روزهای که خندید می شانسم

 الناس حق که نشود کاری خراب ، هایم خواب کم جبرانه که بود انداخته تیکه هم یکبار حتی

 ...است

 تازه ی خانه به پا رییس، عنوان به که همین اما...رفتم و کرده را پشتم... بودم نداده اهمیتی

 راضی خدا که بودم زده پوزخند دلم در من و...راضیم ازت که زد چشمکی ، گذاشت داماد و عروس

 ...تو نه باشد
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 با و کرد بغلم زده هیجان خوابشان اتاق دیدنه از گویم، می را عروس تازه همان افخم، یسنا ، وقتی

 زیبا اتاقشان ، گفت و فشرد ام سینه روی را سرش ، بود 51 حداکثر که کمش سنه و کوتاه قده آن

... خورد تکان دلم در چیزی بسوزاند، را اش رسیده دوران به تازه جاریه دله تواند می حاال و شده

 تر را هیزمش تو ، است سوزاندن آخره خودش زندگی، بگویم بهش توانستم می کاش

 ...نکن هایت بازی بچه ، دستخوشه را ات زندگی بگویم توانستم می کاش...نکن

 نمیزد بیشتر 95-92 اوهم که نامزدش و خود سال سنو از... نبود گفتنش حس راستش...نگفتم اما

 ...ندارد ای فاییده هم بگویم بود مشخص

 ...شدند نمی حلوا چشیدند نمی را غوره تیزیه تا ها بعضی

 ...خودم مثله درست

 و...نکند داغشان حلوا خواستم خدا از و کرده خوشبختی آرزوی برایش رفتن موقع حال هر به

 نیته به هم بخورندآن باهم را آجیل ی خوشمزه های مویز و...شوند انگور ، غورگی از بگذارد

 ...شیرینی

 سه توانم می که آید می خوابم آنقدر...بندم می چشمامو...دهم می تکیه راحتم صندلیه به را سرم

 ندنک سرپیچی دلم که کردم مشغول را ذهنم کردم، کار همه این...شوم برون دنیا این از کامل روز

 ...دنبو کار در بخششی اما کرد طلب دلم!نداشت فاییده اما...نکند طلب را دارد صاحب که چیزی و

 را ارمک میگیردو انس خونم گوشتو پوستو با...آیید می تر نزدیک شوم دور خواهم می چه هر انگار

 فهخ داشتم را جرئتش اگر و...میشوم دیوانه فکرم و دلم...خودم دسته از که جایی تا...کند می زار

 ...باهم را همه...کردم می شان

 ، بگویم کند،هرچه فکر دیگه کسه همسرِ به آدم، که است زشت خیلی ، بگویم که هم هرچه

 گومش کنی، گریه شود می خوشبختی مبدل که عروسی شان، عروسی شبه که است ناپسندانه

 ...رود نمی خرجش ،به ندارد

 ...است پایان بی اش لجبازی و شده گناه در غرقه...است گستاخ زیادی دلم دانی می

 ممنوعه که کسی برای...تپد می...نیست خودش دستِ اما است، گناه که داند می دلم دانی، می

 ...است شده

 ...است ،دل دلم...است عاشق دلم دانی، می
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 ...فهمد نمی را حساب حرفه دل

 ...است کور چشمهایش....است کر گوشهایش

 !نیست دلم ، است وقت خیلی دلم

 .شود می وارد خنده با آناهیتا کنم، می باز را چشمهایم....خورد می در به ای تقه

 از دارد، سودا هزار خودش مرد این فهمیدم که وقتی از وای... ست افضلی کوروشِ نامزد آناهیتا

 !شدم بر روده خنده

 ...کرد نمی اذیتم خیلی هایش بازی ،پسرخاله دارد نامزد بودم فهمیده که حاال

 "...بزنم سر بهت قبلش بیام ،گفتم بیرون بریم خوایم می کوروش جون؟با گندم چطوری" -

 یشترب کوچولو البته...است ظریف زیادی...گیرم می دست در را دستش...میزنم لبخند...میشم بلند

 !فنجانند و فیل هم مقابله در!ظریف تا آید می بهش

 "...بگذره خوش بهت که برو جون، آناتا خوبم "-

 های شکالت مثل...بود شیرین چون کردم می صدایش آناتا...رود می و میزند شیرینی لبخند

 ...فندقی

 که شده مسخره آنقدر اش قیافه...شود می نمایان اتاق داخل کوروش سرِ  کند، می باز که را در

 ...خندد می هم آناتا... زنم می قهقهه و کنم کنترل خودمو توانم نمی

 ترش مثل که ات قیافه به" گوید می آناتا و " خندین می چی به" گوید می اخم با افضلی کوروش

  مرغ

 "!است

 زدهنمی حرفی کمتر گل از خانوم آنا این پیش دوروز تا که گوید می...اخم با اما خندد می هم خودش

 !پلنگ و مرغ شترو به شده تبدیل ام آماده من وقتی از اما ،

 ...افضلی آقای خداحافظ گویم می خنده با من و رسیم می بهم گوید می

 ...روند می و دهند می تکان دستی
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 کند، می خطاب کوچک نام با مرا گاهی او هرچند...ست افضلی آقای چون افضلی آقای گویم می

 ...است تر راحت مرز حدو بار زندگی گاهی...افضلی آقای گویم می همیشه من ولی

 را کمرنگم رژ...شورم می را صورتم و دست...  روم می بهداشتی سرویسه به و دارم می بر را کیفم

 ...کنم می تشکر مهربانیش تمامیه برای بابا پیر از شرکت از خروج از قبل و میکنم، تجدید

 ...است نمانده خیلی هومن با قرارم ساعت تا

 دور جهان از که ها ستاره ای

 ماست فروغ بی چشم به چشمتان

 اید؟ شنیده بشر از و زمین از نامی

 آسمان زالل آبی درمیان

 اید؟ ندیده آتشی و خون و دود موج

 تا میکنم ریز چشمامو...ده می نوازش بینیمو عطرها انواع و قهوه گرم بوی...کنم می باز را کافه درِ

 ، جمعیت بودن کم لطف به اما میکنه سخت کارو کمی تاریک، و نور نبوده...کنم پیدا هومنو

 و وهقه بوی قدمم هر با...رم می سمتش به.... نوشه می چیزی و نشسته ای گوشه که میبینمش

 ...گیره می بیشتری وسعت سیگار

 نگاهم و کنه می بلند سرشو...کنم می اشغال شو رویی روبه صندلیه و کنم می عبور سرش باالی از

 !کنم می تقلید منم..میده تکون سالم عالمت به سرشو...کنه می

 ...خواهد می قهوه "مجددا هم هومن ، کیک با دهم می نسکافه سفارش ، آید می کسی

 ماا فرستد، می من صورته جهت خالفه را دودش...کشد می سیگار هومن...صندلی به دم می تکیه

 از دستش تو بلکه کاپتان...دارم دوست را سیگارش بوی!کند می من تقدیمه را همه کولر باد

 !است تر خوشبو مانی سیگار

 و ولع، با من میشیم مشغول دو هر...میرود و گذارد می میز روی را سفارشات...آید می کسی هم باز

 !من نه گوید می چیزی او نه...گیرد می مزه اش قهوه از خونسردی با هومن

 ...یدآ نمی ،خوشم را شوم کشیده مبارزه میدان به نرسیده راه از اینکه...دارم دوست را سکوت این
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 ...شوم می علی با بازی مسیج مشغوله که کشد می طول سکوتمان آنقدر

 های اخم در و کنم می بلند سر...کشد می دستم از را گوشی هومن که هستم دادن جواب مشغوله

 اینجا بیای نگفتم بازیه؟ اس ام اس موقعه االن ":که غرد می لبی زیر... شم می گم تابش و پیچ پر

 "...برسی تفریحاتت به

 گند و اخالق بد...بود هومن همان هومن شد، می هم قیامت...دهم می تکیه...کشم می کالفه پوفی

 !دماغ

 اتتماش منم بکشی، سیگار بخوری، قهوه تو که بیام گفتی ":گویم می و ندازم می باال ابرومو

 "کنم؟

! است پررو...  است اخالق بد...است حوصله بی...میده بیرون نفسشو و کنه می نگاهم حرص با

 ...کردم می تعجب بود این از غیر اگر و...همیشه مثله

 کفری و رود می سر ام حوصله آخر... است اش جدید سیگار کردنه دود مشغوله...گوید نمی چیزی

 "...هومن داشتی چیکارم ": شوم می

 به شبیه چیزی...کند می کالفم که کرده خانه نگاهش در چیزی...چشمهایم به میشود خیره

 گیر نفس...است سنگین اش گی خیره فقط!چی مثله نمیدانم...مثله چیزی...غم به شبیه...درماندگی

 ...است

 "!هومـــن ": غرم می

 "...گردم می بر دارم من ":گوید می سریع و تند

 ...  ام کالفه هم هنوز...است خیره هم باز

 یبگ که بیا بیا زنی می زنگ هی است هفته دو...سالمت به خوب ":گم می و دم می تکان را سرم

 "...داره ربطی چه من به تو رفتنه میرم؟ دارم

 "...مریضه بابا ":کند می زمزمه آروم و برد می فرو موهاش تو را دستش

 با بلند های خنده آن با عمو بود؟ مریض عمو...گوید می چی فهمم نمی...میشه درشت چشمهام

 بود؟ مریض فرمش رو هیکله اون
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 کی ای؟ مریضی چه مریضه؟ عمو...تو گی می چی ":پرسم می وار ،مسلسل تردید از دنیایی با

 "باشه؟ مریض میاد عمو به "اصال...شده مریض

 او جای به من...کند می خارج بینی از را اش کمی و میدهد قورت را دودش...گیرد می عمیقی کامه

 "اه...بزن حرف...توام با هومن، ":گم می کالفه...کند می سوزش به شروع ،گلویم

 درش پا زا سن کهولته گفتن... گفتن دکترا...خون سرطان "...:شود می پایین و باال گلوش سیبکه

 "...عذاب با اما..مونه می زنده دوماه فوقش...نداره فاییده درمانی شیمی گفتن..میاره

 منی دیده پیش که ای ستاره ای

 زمین در که نمیشود باورت

 میرسی که هر به هرکجا

 است نهفته خود پشت میان خنجری

 تبسمی شکوفه هر پشت

 است شکفته ای حیله جانگزای خار

 مهر صالی میزند تو با آنکه

 نیست تو دل غارت فکر ب جز

 تست راه به روشنی چراغ گر

 است ای گرسنه جاودان گرگ چشم

 بد را حالم اش سوخته پوسته بوی...کند می خاموش دست با را سیگارش...ندازد می پایین سرشو

 ایمبر موضوع این پذیرشه و درک... بزنم پلک توانم نمی حتی..میشند تار چشمهایم...کند می

 ...است سخت خیلی

 نه یا ببخششم توانم می دانستم نمی که همانی...کرد خراب را ام زندگی که کسی همان..عمو

 ...شد می پاییزی دیگر دوماه از کمتر...بود صفر اش زندگی به امید...بود گرفته سرطان...
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 یم خیس چشمام... بخواهم خودم آنکه بی آمده، کجا از بختک این که کنم فکر بتوانم آنکه بی

 بدی ی همه با! بود عمویم...عمو...افته می پایین به سرم و ده می پرورش هارو بغض گلویم...شه

 ...هایش خودخواهی و ها طلبی کمال تمام با.. اش خیرخواهانه های

 "...طرف یه تو و طرف، یه من...طرف یه خودش درد ی غصه غمو...نیست خوب "اصال حالش "-

 از پر صدایی با و کنه می دودو سیگار... کنه نمی نگاهم... کنم می نگاهش چشمام خیسیه پشت از

 هب پاش که نیست حاضر حتی...ببخشیش تو اینکه داره که ای خواسته تنها":ده می ادامه زخم

 مه خودشو هم..ببخشیش تو خواد می فقط...کنه شروع رو درمانی شیمی و بشه باز بیمارستان

 خودشو... نیست خوب حالش "واقعا...نیست خوب حالش بابام گندم...خودتو بابای هم و مامانو

 گه می همش...توئه نگرانه اما ، میرن همه آدما گه می... حقه مرگ گه می همش...باخته حسابی

 ...من نه داشت تو بابت نگرانی نه االن کردیم نمی پافشاری ازدواجتون روی انقدر اول روز از اگه

 "...بینه نمی آرامشو رنگ روحش تو خاطره به بره اگه اینکه زنه می که حرفی تنها

 موقعه که حاال خواست می ازم عمو...میره فرو چشمام در خار مثله چیزی...میشه تنگ نفسم

 ...بود خودش نگرانه...نبود پشیمان عمو! ببیند را آرامش رنگ تا کنم حاللش بود مرگش

 ...خدا وای...عمو...وای...وای

 زندگی معنیه خاک خاکیم؟ از آدمیم؟ ما خدایا...زنی نمی دم و کنی می تحمل مارو چطور خدا

 خدا؟؟ حیاتیم ماهم...حیاته...

 از...ممآد اینکه از...نیست؟خدایا تر خوشبو آهن نبود؟ تر قشنگ بودیم فلز از چیه؟ ما جنسه خدایا

 ...متقلب آدمای از...ترسو کار گناه های عمو از...آید می بدم آدم عموهای از....است آدم عمو اینکه

 ...خدا بیزارم کنه می فکر خودش به فقط که هرکس از

 از قبل الشخی باید.. ببینی بابامو بیای باید گفتم گفتم؟ چی شنیدی فکر؟ تو رفتی کجایی؟ " -

 "...بشه راحت رفتن

 وحشر تا بخشیدمت بگم و ببینم عمورو بیام بیام؟ کجا":شم می رحم بی.. میشه خشک اشکم

 "نیست؟ پشیمون کرده باهام که کاری از که ببخشم کسیو نباشه؟بیام سرگردون دنیا اون
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 اما....بود خون هم من با...خودخواهم عمویه..عمویم...نیست مهم برایم... شه می غلیظ اخمش

 ......است تر غلیظ خیلی این!کرد نمی خورد هم تره ، ام خواسته و فکر...شخصیت برای

 ...میشود سیاه...میشود تیره ، ام شده اصالح تازه قلبه... شوم می جهنمی..میشوم ای کینه

 !اتوماتیک خیلی... میشه بلند بلطبع هم هومن...میشم بلند جا از

 بگو، اباتب به "... :بگیرم نادیده را نسبتم میکنم سعی و میشکنم حرمت کنم می نگاهش نفرت با

 "...باهاش دارم حرف کلی....بخوابم بیاد نداشت آرامش دنیا اون اگه

 اوکه..بود عمویم او خدایا...میشوم خفه دارم...میزنم بیرون سرعت به و...گذرم می کنارش از

 ...داشت میشود انتظاری چه بقیه از است اینچنین

 چیزهای... هست دردهم گلو...هست هم چشم تاریه.. دارم کینه...دارم نفرت......میرود گیج سرم

 ...هست هم دیگری زیاده

 مینز رو شم پرت خواهم می و بینم نمی پامو جلوی سنگه که میشه تار چشمهام ی شیشه آنقدر

 ...پیچد می سرم در مشکی بلکه کاپتان بوی و میشود مانع دستی که

 خوب حالش...میره می داره بابام ":میزنه فریاد و میده تکونم ناتمام خشمی با و ایسته می مقابلم

 دیکر فکر..بیرون بکشمت بهانه هزاران به میزنم زنگ بهت شب روزو دارم است هفته دو..نیست

 رو بهت بودم نبود،حاضر وخیم بابام حاله اوضاع انقدر اگه کردی فکر ابروتم؟ چشمو عاشقه

 "بزنم؟

 است بهانه مان سالم ما ستاره ای

 است جاودانه دروغ عشقمان

 اند بریده حق زبان زمین در

 است تازیانه زبان حق

 کند دل درد صادقانه تو با وانکه

 است شبانه گریه های های
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 ی؟بزن رو بهم ":دهم نمی بیکار های رهگذر به اهمیتی و میزنم داد او از تر خشمگین او از تر دیوانه

 دِکاریتونگن از که ببخشم زندگیم؟ به زدین گند که ببخشم ببخشم؟ باباتو که بزنی؟ رو بهم آره؟

 میزنی زل مچشما تو وقاحت با تو که ببخشم ببخش؟ گین می میاین پررو پررو و نیستین پشیمون

 باید؟ باید گی می

 ...مامانتو شایدم باباتو؟ یا تورو هان؟ ببخشم؟ چیو

 تونم می یغلط چه بدبخت منه که نگیزید کَکِتم کردیو ول غریب مملکته یه تو منو که ببخشم تورو

 خوابیدی؟ن زنی هیچ با شناسنامت اسمه حرمته به گفتی و صورتم تو زدی که ببخشم تورو بکنم؟

 وارمآ بیستیو نمی روم به خونتو در که میشد سرت خونی هم حرمته...اسم حرمته زن، حرمته اگه تو

 ...کنی

 نمی زنش خودشو دست ی مضحکه منو سال شیش بود مهم براش اش برادرزاده اگه بابات

 ...بود بدبخت منه فکر به...نبود دنیاش اون آرامشه فکر به بود من بخششه دنباله اگه بابات...کرد

 ...خوره می بهم مربوطه تو به که هرچی زندگیتو از... تو از حالم...خوره می بهم همتون از حالم

 می مه تورو ببخشم، رو اینا...میمیره داره باباتم...مرد بابام...مرد مامانت...عوضی کن باز چشماتو

 الناس حق از خدا چی؟ خدا. بخشیدم خودمم..بخشیدم هم تورو چی؟گیرم خودمو ببخشم؟ تونم

 هک بگذره اگه...گذره نمی قسم وجودش به گذره؟ می گرفتین ازم که خوشبختی حقه از گذره؟ می

 ..نیست الناس حق اسمش که بگذره اگه...نیست خدا

 و حرمت از دم کرین؟ کورین؟ اوردین؟ روزم به چی ببینین خواین نمی چرا فهمین؟ نمی چرا

 یه؟بق حقوق به بذارین احترام میده اجازه تون اندازه بی های خواسته مگه کو؟ ولی زنین می عشق

 متوه که میشه روز یه...کردی نمی تحمل ریختمو نبود گیر کارت اگه میگی که خودِتو...تو خودِ 

 خوام می یبگ...ببخشم گندم بگی بیایو...سراغم بیای باید دوباره که میشه روز یه...میشی رفتنی

 همب تونی می کنی؟ تحمل ریختمو تونی می روز اون تو اونوقت،... باشم داشته آرامش مردم وقتی

 "بزنی؟ رو

 فریاد هشدت از گلوم...کنم می پاک دست پشته با اشکامو...میشم جوابش منتظرِ...میارم کم نفس

 ...هومن اهنگ سنگینیه...و کنم می حس مردمو نگاه سنگینیه...کنه می سوزش به شروع بلندم های
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 و داد دلم...باشد ساکت خواهد نمی دلم...ندارم دوست که جوری یه...جوریست یه چمشمانش

 کنم خوردش خواهم می...زمین بکوبمش تا کند توجیه را خودش خواهم می...خواهد می فریاد

 پلک بی.... کند می نگاهم فقط گوید نمی چیزی او اما...بود کرده اینکارو ها بار او که همانطور

 ...کشد نمی هم نفس انگار حتی...زدن

 تونی یم یانه؟ تونی می نگفتی...توام با... هـــــــی":میزنم داد قبل از تر بلند...قبل از تر کالفه

 نمی رقیف هم بتونی اگه البته تونی؟ ببخشمت؟می اشتباهاتت تمامه خاطر به بگی و وایسی جلوم

 ...کنه

 پشیمون چون...نبخشمت که دارم کینه ازت اونقدر چون...بخشمت نمی من چون چرا؟ دونی می

 ...اونا ثلهم خودمم بابای..نبود پشیمون مامانتم...نیست پشیمون باباتم...بخشمت نمی نیستی

 برای آرزوهاش به...کرد می فکر خودش به مامانت موقعه اون..خودتونین فکر به همتون

 مامانتو غمه تحمله اینکه به...مامانت شادِ ی چهره به..میکرد فکر خودش به بابات...پسرش

 چی؟ من پس آخه د...عشقش فکر به...بود خودش فکرِ به بابام...نداشت

 عشقتو فقط تو... نبودی خودتم فکر به تو...نبودی هیچکس فکر به تو...بودی بدتر همه از تو لعنتی

 "...عشقتو فقط... دیدی

 ...میکنه حس بی بدنمو تمامه درد...میگره هومنو ی یقه جسمم و خوره می تا روحم...خورم می تا

 ...هیچی...هیچی...هیچی...گه نمی هیچی هومن اما

 و یکنمم باز ازهم لبامو ممکنم توانه ترین کم با و میشه تموم انرژیم...میشه باز دلش سرِ هقم هق

 ویم انقدر...تورو نه و بابام نه بابات نه مامانت نه...بخشم نمی کسو هیچ من..هومن ":گم می آروم

 زوره؟ هان؟ مگه؟ زوره بخشم نمی...کنین ولم توروخدا...بردارین سرم از دست.. نشین دماغم

 ...کنین پایمال حقمو همیشه مثله ذارم نمی...حقمه

 شود نمی باورت ستاره ای

 زمین ترانه بی باغ درمیان

 است شکسته آشتی سبز های ساقه

 است فسرده دوستی سرخ های الله
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 امید نورس های غنچه

 است مرده وانکرده خنده به لب

 راستی سرو بلند پرچم

 است سپرده غم خاک به سر

 ...کنین پایمال حقمو همیشه مثله ذارم نمی...حقمه زوره؟ هان؟ مگه؟ زوره خشم نمی.

 عمو عمو یه بگو... شدم شکه بگو..کردم گریه گرفته سرطان گفتی بهم وقتی بگو...بگو باباتم به

 ...کردم

 جای به فتمگ اینو تا بگو...اومد بند اشکش ، آرامش برای حاللیتی دنباله گفتم تا بگو...بگو اینم اما

 ...بگو واضح...بگو کامل...هومن بگو بهش اینارو...بابات گفت هی عمو

 هک یکبارم برای کردم فکر چون...پشیمونه کردم فکر چون کردم عمو عمو...کردم گریه که بگو

 "...میکنه فکر من فردای به...میبینه منو داره شده

 رهایش و زده بغلش دستی دو که دارد چه سکوت این دانم نمی! ندازم می چشماش تو آخرمو نگاه

 ...کند نمی

 را صدایش که قدم دو ی فاصله به اما میشم هم دور...شوم دور خواهم می و کنم می گرد پا

 بد ما هاگ "...:ایستم و میشود شل قدمهایم که آنقدر...زخم از پر اما...بم کمی و بلند کمی...میشنوم

 تو اما...عمو دختر داری حق...داری ،حق میاد بدت ازمون تو اگه...بودیم خودمون فکر به اگه...بودیم

 مثله توهم ببین کنو باز ،گوشاتو کن باز چشماتو خودت...کر گی می من به...کور میگی من به که

 غروره رضایا دنباله...بابامی پشیمونیه دنباله...خودتی فکر به توام... همیم مثله همه که ببین...مایی

 شتباها بابام مامانم،...من اگه که...میره می داره بابام که کنی نمی فکر این به...خودتی ی شکسته

 ناسنامهش همسر...عمو دختر...گندم...میشه بلند بیشتر بوش میزنی همش انقدر که...نکن تو کردیم

 ،!من سابقه ایه

 آسمونو...کن بلند سرتو اما... هستی و بودی داستان این آدمه ترین محق تو...داری حق

 تقدر که شبه تو...زنن می چشمک که شبه تو...میشن معلوم شب تو فقط ها ستاره...ببینی

 ...ان سربی تعداشون یه اما...همشون...ان ستاره اینا...شبه تو ابهتشون فقط ها ستاره...دارن
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 "...نیستی ما جنسه از تو کردم می فکر...نیستی سربی تو کردم می فکر

 واهمخ نمی که است این دانم می که چیزی تنها... کند می داد بی گلویم در بغض...میشود ساکت

 جوانه بار هزار و افتم بی خاک به بار هزار اگر حتی...دارم دوست را بودن گندم من...باشم ستاره

 ...بزنم

 ...کنم می نگاه را سرم پشته...گردم می بر

 خیره آسمان به...خورد می سُر اشکهایم...نیست سابقم ایه شناسنامه شوهر...نیست هومن

 سرب جنسه از کدامشان....سیاه آسمانه بطن در روشن های ستاره...ستاره از است پر...میشوم

 اند؟

 نمیشود باورت ستاره ای

 حریر چون که روشنی ابرهای

 بود ماه عروس بستر

 است کهنه های داغ های پنبه

 غریب ستاره ای ستاره ای

 مپرس زمین از و مگوی بشر از

 آتشین های گلوله نعره زیر

 مپرس آتشین های گونه صفای از

 دردناک های شکنجه سیلی زیر

 مپرس نازنین های چهره زوال از

 پناه بی کودکان چشم پیش

 مپرس شرمگین مادران نگاه از

 جداست جهان از که جهنمی در

 خداست دیده پیش که جهنمی در
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 ها نعش کوه و ها کوره لهیب از

 ها شعله میان ها زنده غریو از

 مپرس این از بیش

 انهخ واردِ... کشم می باال را دماغم... میشود باز مانندی تیک صدای با... چرخانم می قفل در را کلید

 ساعت هب نگاهی.... برده خوابش کاناپه روی نشسته نیم که میبینم را علی ورود محض به...میشم

 ...کرده رد هم دو از... ندازم می

 از... مندازم رویش آرامی نهایته با و برمیدارم را اش تابستانه و خنک پتوی و میرم اتاقش به

 صدای با... آورد می در را آخم و کند می برخورد میز ی پایه به پایم مچه میشم رد که کنارش

 دسته و نم به نگاهی منگ و گیج ای ثانیه...کند می باز چشم و خورد می تکانی علی بلندم، "نسبتا

 "شده؟ چی ":پرسد می و ندازد می پایم روی

 "...بخواب جات سر برو...هیچی....سالم ": گویم می آروم! کشم می باال را دماغم

 شانس...نیستم بند پایم روی خستگیه از...میرم اتاقم سمته به لنگان...شم می بلند جا از درد با

 جن راحتی! نه که هم راحت راحته البته...بخوابم راحت توانم می و است جمعه فردا که ام آورده

 !اهلل بسم ما بودو

 ابینتک کله خوردگی سرما قرص خوردنه برای و میرم آشپزخونه به...کنم می تعویض را لباسهایم

 ار آبم پر لیوان و کوبم می هم بر محکم را کابینت در تالشم از ناموفق آخر در...میریزم بهم را

 رهمد ابروهایی با و شود می سبز جلویم علی که گردم می بر اتاقم به...کشم می ،سَر قرص بدونه

 "چی که ":گویم می و امدازم می باال شانه بیخیال، میدهد، نشانم را ساعت

 گوشته دندانهایش چرقه چرق صدای و کند می باد اش مردانه غیرته شود، می سرخ چشمانش

 یک ":گوید می و آورد می در را ادایم شده کنترل ،اما بم صدایی با خشم از پر کند، می آب را تنم

 ات بودی کجا...چی که گن می بعدم خونه اوردن تشریف خانوم شبه نصفه دو ساعت هیچی، چی؟

 معنی چه گشتم؟ اطرافو های کوچه درو دمه اومدم چندبار دونی می بود؟ خاومش گوشیت که االن

 "هان؟ باشی بیرون شب موقعه این تا داره
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 را هایش بازی برادر کاش...بعد برای بگذارد را هایش بازی نگران کاش...ندارم را اش حوصله

 چی از عزیزم؟ شدی نگران چرا":گم می حوصله بی و کشم می باال دماغمو...کند خرجم دیگر وقتی

 "...که نداره نگرانی...بکنن خوب کنن؟ تجاوز که...دزدن به خوب بدزدنم؟ که حاال؟ شدی نگران

 "...گندم ":زند می صدایم بهت از وپر کند می نگاهم ناباورانه... میشود گشاد چشمانش

 حوصله بی اما...اما نیستم هم ناراحت حتی نیستم، عصبانی...نیستم عصبی...میزنم چنگ را موهایم

 ...کرده درم دربه که ام کرده گم را چیزی...ام کالفه...ام

 .... بود دستم دمه کاش...بود نوشینی کاش...بود خریدنی آرامش کاش

 با اش خستگی... ست جسمی اش خستگی اما...است خسته هم او...کنم می نگاه چشماش به

 دوده از پر های خیابان شب تا صبح ات عروسی شبه خواب سرویسه دنباله اینکه...خوشحالیست

 ...کند ات خسته اگر حتی...است شیرین بگذاری پا زیر را تهران

 "دی؟ می جوابمو بلغور ، کردی نگرانم گم می...گندم چی یعنی حرفا این " -

 علی...علی ":ندارم هم زدن کله سرو ی حوصله.. آید می خوابم... بندم می پلکامو

 مردی اگه الل، زبونم نکرده، ،خدایی جون از دور ، باش مطمئن... نباش نگران...داداشم...جان

 تونم می هم ای دیگه کاره بیچاره منه مگه "اصال.... بخشم می همتونو من...داره آرامش روحت..

 برو... داری کوه قرار خانومت با صبح فردا که برس بخوابت برو... عزیزم نباش نگران بکنم؟

 "...خوش شبت...داداشی

 ...کند می نگاهم خیره بهت از پر چشمانی با و متحیر... کشم می باال را دماغم

 اما...است برادرم علی...میداد خراش را روحم زدنش با مانی که هایی همانی از...میزنم پوزخند

 ...نیست خودم دسته هم باز اما ببیند خراش حش رو خواهم نمی...نیست خودم دسته

 ...نمیشنوم جوابی اما خوش شب کنم می تکرار...گذرم می کنارش از

 ...میزنم تلخند...میزنم خند زهر....میزنم پوزخند

 یاهس اش سفیدی... میشوم خیره سقف به...کشم می باال حرص با را دماغم...گردم می بر تختم به

 آن خدا ای نانوشته قانونه طبقه که است خوب... است باخته رنگ...است تاریک! است
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 خدا هم باز...باشد سیاه اش سفیدی اگر حتی...باشد گچی اتاقم آسمانه اگر حتی...باالست

 ... خوب ،این است خوب چقدر...آنجاست

 سوال رزی را خانه سکوته دری، شدنه بسته صدای...دارم می نگه باز توانم آخرین با خستمو پلکای

 از خدا...میبیند خدا اما است، تاریک...میزنم لبخند...ام آسمانی سقفه به ام خیره هم هنوز...برد می

 ،،...دانم نمی...اما...ام بخشیده "واقعا ببخشم اگر میبیند...میبیند را ام خرده خراش روحه باال آن

 میبخشد؟ اوهم ، ببخشم من اگر دانم نمی

 روداره تو که اون... حالش به خوش

 داره برنمی تو از چشم کنارته، میری هرجا که اون

 همش باهاشی که اون...  حالش به خوش

  باهاش خوبی و باهات خوبه انقد

 ...ازش جداشی لحظه یه نمیتونی حتی

 دفه را چشمم مستقیم خورشید نور...شوند می باز پلکهایم که است ظهر نیم و یک یک، ساعت

 هم ویر را پلکهایم... کنم می اتاق باز نیمه ی پنجره به را پشتم و دهم می نشان واکنش.گیرد می

 وجود با ، شوم می بلند جایم از کالفه بعد دقایقی...نپرد سرم از خواب بلکه تا دهم می فشار

 از بعد و میزنم پا را ام صورتی های پوش کف... پرد می دلخواهم خواب ، حدم از بیش خستگیه

 نای و... است آماده میز روی صبحانه لوازم ی بقیه و تست نانه... میروم آشپزخانه به ، روشویی

 خودم برای چای فنجونی... است شده کوه راهیه مفصل ی صبحانه با علی، که میدهد نشان

 ...است سنگین شدت به سرم و آید می خوابم هم هنوز... میشوم خوردن مشغول آروم و میریزم

 ...آورد می در را جیغم علی صدای که شوم می نوشیدن ی آماده و آورم می راباال چای فنجونه

 "بخیر خانوم ظهرِ " -

 نیستی بلد تو؟ اومدی کی ": غرم می توجه بی پاشد، می دستم پوسته روی داغ چای از ای قطره

 "تو؟ بیای آدم مثل

 شما، بخواب یکم...بودی هپروت تو خیلی تو. اومدم آدم مثل من واال ": میندازد، راباال ابروهایش

 "..وقت یه نشی خسته
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 عوض لباستو کی اومدی، کی ":شود می اش خانگی های لباس پرته حواسم...گذارم نمی محلش

 "...نشدم متوجه من که کردی

 "...بیام بخوام که نرفتم "اصال ":گوید می و رود می کش را ام عسلی خامه ی لقمه

!! !!بهار اما گذشت می کوه از علی! برگردد بخواهد که بود نرفته "اصال...میشوند گرد چشمهایم

 !دانم نمی

 "نرفتی؟ چرا "-

 ": دگوی می علی که میشویم را فنجانم... ریزم می اسکاچ روی را شویی ظرف مایعِ...میشوم بلند

 برام جدیدت اومدنای دیر روزات، این بیخیاله رفتارت، تو، چون...بزنیم حرف باید چون نرفتم

 "...رفتنه کوه از مهمتر

 کرده خالی شانه بهار دیدنه از که مهم آنقدر...بودم شده مهم...نشیند می لبم روی پوزخندی

 ....بود نکرده پا به صدایی سرو ظهر یک ساعت تا که ، مهم آنقدر...بود

 !مهمم که بود افتاده یادش دیر چقدر....بودم مهم چقدر

 می حرکت اتاقم سمته به و میشوم رد کنارش از کنم، می آویزان و آورم می در را دستکشهایم

 ...کنم

 ادنمایست به مجبور و گیرد می پشت از را دستم...انگیزد می بر را ام لجبازی اش کالفه های نفس

 ،ناراحتیه اخم از بیشتر اما ، دارد اخم ست، جوری یک اش قیافه...سمتش گردم برمی...کند می

 ...کند می ناراحتم چشمانش

 "زنیم؟ب حرف ":گوید می و کند می نگاهم خیره سینه به دست...نزدیک خیلی...ایستد می مقابلم

 "!بزنیم ":گویم می ام حصولگی بی تمام االرقم

 ...سرش پشته وار جوجه من و کند می حرکت سالن سمت به

... میدهم تکیه من و کند می خم جلو به را خودش... دومی روی من و میشیند مبل اولین روی

 "میشنوم؟ خوب ":گوید می و هم به میزند گره را انگشتانش

 "!بزنم حرف من نگفتی...بزنیم حرف گفتی ": کنم، می نگاهش سفیه اندر عاقل
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 و،د ساعت تا بودی کجا دیشب بگو اول اما...میزنیم حرف...خوب خیله "...:کشد می دار کش نفسی

 "بودی؟ کرده خاموش مبایلتو چرا

 رانینگ جای بودم، ماشین تو منم نداره خاموشی که تهران...میزدم دور خیابون تو...نبودم جایی" -

 "بود شده تموم باتریش گوشیمم نبود،

 "چرا؟ چرخیدی؟ می خیابون تو دو، ساعت تا" -

 "...نداشتم رو خونه ی حوصله " -

 "بده حسابی و درست جوابمو منو؟ کردی مسخره ":میشود عصبانی

 "...نداشت دلیلی هیچ...دیگه دادم جوابتو" -

*** 

 تب از میمره میکنی بغلش وقتی اونم

 هرشب میبینه خوابتو منه مثل اونم

 درد سر بگیره که میکنه فکر بهت انقد

 برگرد میمره بگه التماس با میری وقتی

 تو، هوای به باز

 صبح دمای تا خیابونا تو امشبم

 ... خیابونا ته به قفل، نگاه یه

 یهو، اما میاد

 تو صدای و ذهنم تو خاطره یه

 ...میپچه

 تو ادای میاره در یکی انگار

 شرایطو این تو اینجا میمیرم دارم من
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 ..تو لبای روی اون لبای اونجا

 اونه دستای توی تو دستای اگه

 بمونه هست که همینطور اوضاع خواد می اگه

 برم تو بی که بذاری نمیخوای چرا

 نمیمونه زنده هم تو دل میگی چرا

 بکنی دل بازی این از نمیتونی چرا

 بزنی پلک نمیتونی و میبینی منو

 و اونی بغل تو کنم می حس گاهی چرا

 منی فکر تو

*** 

 "بودی؟ کجا قبلش" -

 "شرکت ":گویم می کوتاه

 به کنی، می دیوونم داری... گندم...گندم "..:میشود قفل فکش...میدهد فشار هم روی را پلکهایش

 "..بودی کجا شرکت جز به... کشید حرف ازت باید زور

 اسمش جردن، تو کافه، یه تو بودم، هومن پیشِ ":شود نمی بیخیال انگار...خواهد می خودش انگار

 یه لباسشم ؟ بگم چی دیگه...شد زهرمارم البته کیک، با نسکافه من خورد قهوه اون نیست، یادم

 مگاا ساعتشم مارک...نکردم دقت کفشاشم بود، کتون شلوار با ریز ی چهارخونه ی مردونه پیرهن

 "همینا؟ بسه...بود

 بلندش قدمهای با را سالن...میشود بلند... کند می نگاهم خشم با... کنم می نگاهش حرص با

 "داشت؟ کارت چی ":گوید می اورد می دست به که را اش خونسردی...کند می طی آمدی و ،رفت

 ...کنم کوتاهشان باید...اند شده بلند زیادی... میشوم خیره هایم ناخن به

 "من؟ اعصابه رو ری می چراهی...توام با "-
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 ....است بلند خیلی صدایش...کنم می اخم

 "...گرفته خون سرطان گفت...میره می داره باباش گفت ":ایستم می مقابلش...میشوم بلند

 ":کند می زمزمه آروم لب زیر و کند می فرو موهایش در را دستش...خورد می تاب درهم اخمهایش

 "...گرفت رو آزمایشا جواب بالخره پس

 "داشتی؟ خبر تو ":میندازم باال راستمو سمت ابروی

 "گفت؟ چی دیگه...بودیم آزمایش جواب منتظر... دقیق نه ":کند می نگاهم

 فریاد و داد از...را چیز همه... گویم می را چیز همه... دهم می را جوابش مکث با

 گوید نمی حتی...دهد نمی نظری هیچ علی و گویم می را همه...پسرش و عمو خودخواهیه...خودم

 !نبخش..ببخش

 ..است بهتر خیلی نکند درگیر را ذهنم و باشد نداشته ایده هیچ... بدهد هم نظری که خواهم نمی

 هب راجع": شکند می را سکوت که گردم بر اتاقم به خواهم می دیروز حرفهای تمامه گفتنه از بعد

 "ناراحتی؟ ازم گندم...کردنت نگاه مدله اون...حرفات اون...راستش...دیشب

 حرف یب...ندازم می پایین سرمو...کنم می بغض آخرش ی جمله با که ضعیفم چقدر...ضعیفم چقدر

 همان مثل...قبل روزهای مثل ، شده گرم! نیست ولرم دیگر...است گرم آغوشش...کند می بغلم

 ...کرد جمع هومن ی خونه دمه از مرا که وقتی

 ...است حمایتگر..است پدرانه... است گرم

 هک کردم نمی فکرشم اما...بودی تنها دونم می...نبودم خوبی داداشه وقته چند این دونم می "-

 "...باشه شده نازک دلت انقدر کردم نمی فکر...بذاره تاثیر روت انقدر

 و باال کمرم روی را دستش....گرفت می قرار اش شانه روی سرم تا بود تر بلند قدم کمی کاش

 این از میکرد محروم مرا چقدر...است بخش لذت چقدر اش برادرانه...دهد می حرکت ، پایین

 ...لذت

 ابلق غیر جور یه... میشه جوری یه خونه میشی که غمگین....نباش غمگین...گندمی...خواهری " -

.. .مدتم این های کاری کم برای ببخشم... گندمی...بیفتم خنده به خندت از بذار...بخند...تحمل
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 یگهد کردم فکر که ببخشم... نداره وزنیو کوچیکترین تحمل هات ساقه شد، فراموشم که ببخش

 "...داری احتیاج بهم قبل از ،کمتر

 فرو چشمهایم در را هایم ناخن دربیاید اشکم اگر ام خورده قسم... میدهم قورت را دهنم آب

 ...کرد خواهم

 ...زارم بی حسا این انواع از من...ترحم گندِ حسه...حقارت گندِ حسه این از من...خدایا

 موشفرا فقط...نذار تنهام فقط فقط،...سرم رو نکنن آوار بودنمو ضعیف...نکن ترحم بهم...علی "-

 می...بشم متکی خودم به تا میکشه طول گفت می جون مریم... ندارم رو کسی تو جز به که نکن

... یعل ندارم رو مسئله این پذیرش قدرت هنوز من...بذارم کنار گاهمو تکیه دفعه یک نباید گفت

 "...وقت هیچ... نذار کنارم

 ... کند می تر تنگ را آغوشش... زند می عمیق ای بوسه سرم روی

 ...همیشه....بود خواهم مدیون تو به را بودنش خدایا

 وت تو، اگه...منی کوچولوی گندم تو...عزیزم ذارم نمی تنهات... عمر آخر تا... ابد تا....همیشه تا "-

 تورو اول...دارم رو تو فقط و فقط...دارم تورو فقط من...داری رو یلدا داری، جونتو مریم ، دنیا این

 که هست حواسم بعد به این از اما بودم، عروسی کارای درگیر مدت این... بهارو بعدش دارم

 ....نداره اهمیت تو از بیشتر برام هیچی

 "...دم می مردونه قول...نمیشه تکرار که دم می قول

 شش بود، داده مردانه قول هومن... بود داده مردانه قول بابا...داد می مردانه قول....لرزد می دلم

 اعتباری کدامشان هیچ ی مردانه قول به....بود داده زیادی ی مردانه قولهای مانی پیش، ساله

 ...نبود اعتمادی یشان مردانه های قول به... نبود

 تیره مردمکهای رقصاند می اشک از ردی... کنم می نگاه چشماش تو... میشم جدا اش سینه از

 که همین... کافیه مونی می که همین...هستی که همین...خوام نمی مردونه قول...علی "...:را اش

 !بسه...نیست خوش هیچکس به دلش تو جز به خواهرت، من بمونه یادت و کنی بغلم هرازگاهی

 ندچ که میدم قول اینبار، زنونه قول...میدم قول...نکن ولم یهو..کنم تکیه خودم به آروم آروم بذار

 ذیتا هم تورو و کنم می پیدا گمشدمو خودِ ..کنم می پیدا خودمو.... نمیبینی گندمو این دیگه ماه

 "...چیه حکمه بودنت نره یادت روز اون تا ، موقع اون تا ولی... کنم نمی
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 اشک از مملوء چشمانش...میزند تلخ لبخندی... زند می گرومپ گرومپ دستم زیر قلبش

 ونیت نمی فکرشم که جایی یه ببرمت خوام می شو حاضر برو ":میشود تر عمیق لبخندش...است

 "...بکنی

 پنج "... :گردونه می برم...کند می دورم خودش از...لرزد می صدایش... کنم می نگاهش سوال با

 "...بشی آماده تا نداری وقت بیشتر دقیقه

 کی... ندازم می ام شانه روی را حوله...میگردم بر اتاقم به...میشه لبام مهمون لبخندی...میده هلم

 ...بگذارم خانه از بیرون پا نداشت امکان زودتر ساعت

*** 

 حاال، ام خونه شب تا صبح

 ..باال هم کوله و سر از میرفتیم بودی تو

 کارا هم کورِِِ، و سوت خونه هم، تو بی

 بارها نکنم فک که نمیشه باعث

 پایی؟ اونم با االن کجایی که

 داری اونم با داشتیم که احساسی

 ..رفتارا اون از داری اونم با

 "بریم، خوایم می کجا نگفتی "-

 آق ند،بب کمربندتو": میندازد بهم ،نگاهی لبخند با و زند می چشم به را اش مشکی ، بَن ری عینک

 "..بره نمی بد جای رو شما که داداش

 ...داداشم آق به شود می گرم دلم میشود، تر بزرگ لبخندم

 ...ندازد می ام خموشی نثار چپی چپ نگاه و گیرد می ضرب فرمون روی آهنگ صدا با

 مردی... کند می حرکت پایمان به پا ماشینی... میدوزم بیرون به را چشمم ، گذارم نمی محلش

 نجرهپ از را سرش سال شش پنج، ای بچه پسر خورد، می بستنی کنارش زنی و کند می رانندگی

 هب... بارد می ورویش سر از تخسی... گیرد می ام خنده...میدهد نشانم را زبانش و آورد می بیرون
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 قرار دیدم معرض در را حلقش تهِ و کند می اخم که ، دهم می نشانش را زبانم از کمی تقلید

 ...میدهد

 می جویا را ام خنده علت و ندازد می نگاهی علی... گیرم می ازش را نگاهم و خندم می صدا با

 ...شود

 ...کجا ما و کجا دوره این های بچه که میشوم متذکر و گویم می برایش پسرک از

 هایش تلخی ی همه با ها روز آن... خندم می هم من...گوید می ام کودکی از ای خاطره و خندد می

 ...بودند شیرین

 ینجاا ": ندازم می تاالر در سر به نگاهی تعجب با...کند می ترمز... تاالر مقابل که گذرد نمی خیلی

 "چرا؟ اومدیم

 مقابل شیطانی، ای خنده با و کشد می بیرون را کاغذ دو...کند می باز را داشبورد و شود می خم

 "...بفهمی خودت تا شو پیاده ":دهد می حرکت چشمانم

 را رفتن راه ندارم، عادت که من برای اما نیست بلند خیلی کفشهایم ی پاشنه شوم، می پیاده

 برنامه از من...علــــی ":که زنم می غر وناراضی کنم می حرکت سرش پشته...کند می مشکل

 "اینجا؟ اومدیم چی برای تئاتر، نه بشه برگذار بود قرار کنسرتی نه دارم، خبر اینجا

( مینتس -دقیقه)مین دو خوب دختر، میزنی حرف چقدر وایـــــی، ":کنه می نگاهم چپ چپ

 "...میرسیم االن وایسا

 و کنند می متوقفم ، ورودی درِ  مقابل...میشوم رد مقابلش از و کوبم می زمین به پامو حرص با

 ...کنند می بلیط درخواست

 می سمتم به لب به لبخند و ریلکس، خیلی که بینم می را علی و کنم می نگاه سرم پشت به اخم با

 میشد؟ چه ایم آمده چه برای گفت می "مثال خوب... میشوم کالفه اش بازی گربه و موش از... آید

 "ندز می نفس خنده از پر صدایی با گوشم، دمه حرکت، ضمن و میدهد هارا بلیط ، رسد می بالخره

 "...افتی می قیافه از چقدر میشی هاپو

 برای بذار رو تالفی! هیـــــس ": گیرد می را بازویم که بدهم را جوابش و برگردم خواهم می

 "...االن داری مهمتری کارای...بعد
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 ...شویم می اصلی سالن وارد و دهد می هلم "تقریبا

 صرق به چشمم ،جلوی آمدیم می مانی با که هایی تئاتر و کنسرتها تمام...شود می زتده خاطرات

 عکسی قاب دفعه یک که ، شوند سرازیر اشکهای مبادا تا گیرم می باال را سرم... آیند می در

 ... بینم می دیوار روی رو بابا ی چهره از بزرگ

 ومآر و کشد می نظر مورد صندلیه سمت به را دستم علی ، مانم می باز حرکت از زند، می خشکم

 "...مانده اصلی سوپرایز هنوز" گوید می

 و دمینداز باال ای شانه چیه، جریان پرسم می ازش نگاه با و شینم می صندلی روی منگ و گیج

 یم بر را رویم قهر به... افتد می جانم به کنجکاوی.. شود می مشت دستهایم...آید می ابرو رقص

 می نام برجسته های استاد از.. کند می صحبت به شروع کسی و شود می تاریک سالن که گردان

 ...کند می را بهترینا آروزی بریشان و برد

 االب اون بابا عکسه سوپرایزیه؟ چه دیگه این ": گویم می علی به اخم با رود، می سر ام حوصله

 "خواد؟ می چی

 !دارم خارجی وجودی که انگار نه انگار! دهد نمی را جوابم

 ...زنم می زُل با،ر کسل مرد به و گویم می محکم " ی - اه"

 گو سخن مرد...میشود باز درجه آخرین تا پلکهایم ، بابا اسم شنیدن با که هستم زدن چرت حال در

 بابا از پس خودم ی برده نام اسم پی حواسم..نیست حواسم من اما...زند می حرف و میزند حرف

 ...ست

 تا وپاش..قیافشو ":دارد می بر پام روی از را کیفم ، خنده با که ندازم می علی به نگاهی منگی با

 ".کنن می نگات دارن همه دیگه پاشو دِ  زدن، صدات نشنیدی مگه...نبردی آبرومونو

 نا قدمهایی با...چیست به چی دانم نمی هنوز من و زنند می دست همه... کند می بلندم زور به

 ار علی بخش انرژی ی خنده و گردم می بر هم یکبار حتی کنم، می حرکت سِن سمت به مطمئن،

 ...بینم می دزدانه

 و است دار ریش صورتش... شوم می نزدیک پوش شلوار و کت مرد سمت به مطمئن نا قدمهای با

 را سالمش جواب... کنم می اخم و شود می نزدیک بهم ابروهایم آگاه خود نا دارد، لب به لبخند

 ...بپوشانم را شدنم شکه ، لبخندی با کنم می سعی و گویم می آرام
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 رزانل انگشتهایی با..کند می برابر دو را استرسم و کند می دعوت مایکروفن پشت به مرا خنده با

 ...دهم می تکون آرام را سرم زنم،و می پس را ام پیشانی روی عرق

 عدادت من، تخمین طبق..میندازم سالن دور دورتا به نگاهی وحشت با و گیرم می قرار سکو پشت

 ..رددگ می منقبض فکم و شود می قفل علی روی نگاهم جمعیت بین از.. رسد می نفر سیصد به

 ...میدهد خود به تکانی و میزند لبخندی برای

 دهم می ترجیح و دهم می فشار هم روی را لبهایم ، کند می زدن حرف به شروع مجری، مرد

 می چه اینجا دانم نمی هم هنوز اینکه از و برادرم سوپرایز از گویم می و...بگویم را راستش

 اعصابم روی هایشان خنده! خندد می دلیل بی همه و شود می خنده غرقه یکباره سالن...خواهم

 گیریب قرار پرانتز در یکباره و میروی کجا ندانی اینکه..ندارم دوست "اصال را سوپرایز این... است

 ...است سخت تحملش

 تشکری... کند می هدایتم آنها سمت به برنامه مجری دارند، مردقرار و زن تعدادی راستم سمته

 دستم به را لوح یک و شود می دراز سمت به مردها از یکی دست... چرا بدانم آنکه بی ، گویم می

 ..دهد می

 فهمم می تازه.. شده نوینش هنر از که هایی دانی قدر روی... بابا اسم روی شود می خیره نگاهم

 ...چیست جریان

 تدرس... را هایم کودکی ی چهره... بینم می زیبا قابی در را خودم ی چهره که کنم می بلند را سرم

 ...بود کرده ترکم بابا که زمانی همان

 !دلیل با اینبار..کنم می تشکر هم باز و گیرم می را قاب بغض با

 می دام به عسلی چشم جفت یک در چشمهایم و کنم می بلند را سرم گذرم، می مقابلشان از

 ... افتد

 ...شود می له خوشی این حجم بار زیز دلم و داد می بر تپش بنای قلبای

 خواهم می... کنم می بازشان سرعت به و گذارم می هم روی را هایم پلک و آیم می پایین پله یک

 ..کنم حس خواهم می ماه پنج بعداز را بودنش...کنم حسش
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 و است زدن دست حال در... ما از تر عقب ردیف سه... نشسته چهارم ردیفِ در... است خودش

 ..دارد لب روی را خود معروف لبخند

 ...نیست عسل از خبری اما...اطرافش های صندلی روی خورد می سر نگاهم

 اینا همه ":آورد می گوشم نزدیک را سرش.. میدهم علی دست رابه قاب نشینم می جایم سر

 کرد حیام چیزو همه مانی...ببینیش ذاشت نمی بابا که همونیه عکس قاب این ،...بود مانی ی برنامه

 "..کنی تشکر ازش باید...بود؟ سوپرایزی چه دیدی...کرد خبرم و

 ..کنم می مزه مزه زبانم زیر را مانی اسم... است خنده از پر لبانش... کنم می نگاه علی به

 ...بود من با ام زندگی لحظات ی همه در ، آدم این...اسم این

 ...باشد نبود قرار که وقتی حتی

 ...بود کرده ازدواج که وقتی حتی

 ...دادم می را احتمالش که بود اتفاقی بهترین سوپرایز این...میشود عوض نظرم

 ...است حالل نگاه یک که ، گذارم می کاله را خودم سر...رود می ضعف اش عسلی نگاه برای دلم

 ...کنم می نگاه را سرم پشت و گردم می بر

 ...سرم روی شود می پتک اش خالی صندلیه

 چه بابا را پرتره این که است یادم خوب... میشوم خیره میز روی عکس قاب به خورم می غلتی

 ...داشتم پافشاری چقدر دیدنش برای که دارم یاد به خوب و...کشید می زمانی

 که علی دوزم،صدای می سقف به را نگاهم...شود می تنگ روزها اون برای دلم... زنم می لبخندی

 خیلی همایش این برای مانی بود گفته... رود می هم در اخمهایم شود می تکرار گوشم در دوباره

 که ای رابطه نبود استاد یک فقط مانی برای بابا ست، عادی خیلی این خوب...است کشیده زحمت

 رایمب زد غیبش دفعه یک اینکه اما بود، نیامده وجود به ما بین وقت هیچ شاید ، داشتن باهم آنها

 ..نبود که نبود ازش اثری چرخاندم چشم هرچه برنامه آخر تا... است عجیب

 و، گرفته تماس مانی ظهر از بعد دیروز بود گفته ، شده دار خبر کجا از که پرسیدم علی از وقتی

 دست گفته و... است کشیده نشان و خط برایش توانسته می تا و بزند حرف بود نگذاشته هم علی
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 ردهنک را اینکار من کردنه خوشحال برای "اصال مانی بود گفته علی که آنطور! بردار خواهرم سر از

 قرار لیست در هم من پدر اسم و بوده هنرمندان از تقدیر مراسم یه فقط و فقط همایش، آن بود،

 !افتاده کارهایش دنبال هم ومانی...داشته

 !همین

 ثابت برایم هم وباز..!ندارد من به ربطی مانی حضور فهمیدم وقتی بودم شده خورده سر چقدر

 می بهم ها همیشه این از حالم...افتاده اتفاق برعکسش ام خواسته که را چه هر همیشه شدکه

 ... دیگر خورد

 را ذهنم کنم می سعی...گذارم می هم روی را پلکاهایم میندازم دیوار روی ساعت به ،نگاهی عصبی

 ... بکنم است مربوط او به هرچه و، مانی فکر از خالی

 مریم با مالقات هم اولیش... زیاد خیلی... دارم کار کلی فردا...دهم می فشار هم روی را پلکاهیم

 مناسب کاری راه بخواهم باید..ام خسته خیلی هوا در پا یک وضعیت این از...ام خسته.. است جون

 ...بگذارد پایم پیش

 "...در پشت مونه می میاد بهار االن پاشو علــــی، ": بندم می را رنگم قرمز ساعت بند

 سرش روی و میدارم بر را دستش زیر متکای... شوم می حرصی...زند می غلتی و گوید می هومی

 ... کند می بلند را ام قهقهه که جوری یک...میکند نگاهم جوری یک و پرد می جا از... کوبم می

 و کنم می انداز بر اتاقش ی آینه در را خودم... کشد می موهایش روی را دستش و کند می اخم

 النا بهارم...میرم دارم من ": میزنم دربیاری حرص لبخند... کنم می جا جابه ام شانه روی را کیفم

 "...کنم رعایت رو مجاز ی فاصله و باش خوبی پسر.. میاد

 "اکی؟ خونه دنبال برید باید آقا، علی تعطیل شیطونی ":فرستم می برایش ای بوسه

 "..پررو بچه...ما واسه دراورده دم... کارت ردِ برو ":کند می زمزمه آروم و کند می اخمی

 نگز دقیقه پنج هر ":دهم می تکان بای بای عالمت به برایش را دستم شود می تر عمیق لبخندم

 گون ونگ صدای عروسیت شب نمیاد خوشم "اصال ، کن جمع حواستو... کنم می چکتون زنم می

 "نذاره برام اعصاب بچت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

329 

 

 ،خانهبلند جیغی با بجنبد خودت به تا و میدارد بر را دمپایش زمین روی از و کند می دراز را دستش

 ...کنم می ترک را

 !ندارد مانی دیشب دیدنه به ربطی "اصال و... است خوشانه سر روزهای آن از امروز

 گوش رابا مسیر تمام راه طول در... کنم می حرکت مریم مطب سمت به و خرم می گلی دست

 ...میگذرانم وقت ، شاد آهنگ یک به دادن

 ...شوم نمی خسته "اصال کنم همراهیش نابلدانه من و شود تکرار آهنگ این مرتب اینکه از

 ..ببینم تورو ابد تا ، آرزومه "شدیدا من

 ...همینم عاشق منم داری، ستاره توچشات

 ..رویا خوابو توی حتی ، رومی پیشه "شدیدا تو

 ...اینجا پیچه می تو عطر ، من کنم می فکر تو به تا

 می جودم به را مریم گل عطر تمام نفس، یک با و کنم می پار رنگی نارنجی ساختمان مقابله

 ..فرستم

 حالت به را طبقه پنج و روم می پله راه سمت به ، آسانسور به توجه بی و زنم می دور را ماشین

 ..میکنم طی دویدن

 "...هستن منتظرتون وقته خیلی دکتر خانوم ":میزند لبخندی منشی دیدنم، با

 ها پارکت آن با اتاق درون به که پایم... شوم می اتاقش وارد زدن در بی و دهم می تکان را سرم

 عطر یک بوی..دهد می نوازش را ام بینی آشنا بوی یک دفعه یک رسد، می رنگ کرم ی

 است محال...کند می کوبش به شروع سخت قلبم...بود آشنایم سالها که عطری بوی...مردانه

 ...عطر این..باشم کرده اشتباه

 می ازم را کنکاش فرصت شود می بلند میز روی از که سرش... بودم کرده زندگی بو این با من

 ریایش بی لبخندِ... بزنم حرفی قدیمی خیلی عطر این تجمع به راجع دهد نمی اجازه و گیرد

 خودم تمام ی هفته یک چطور... رود می ضعف اتاقش آرامش برای دلم... پوشاند می را صورتش

 ...بودم کرده محروم آرامش این از را
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 "جونم؟ مریم احوال ":گیرم می طرفش به رو گل دسته و روم می سمتش به

 زحمت که بازم ":کند می دعوت آغوشش به مرا، دیگرش دستِ با و گیرد می را گل ، میشود بلند

 "..دختر چیه کارا این ، خوشگلی این به گندم.. گلی خودت که تو... دختر گل کشیدی

 ...خوب خیلی جور یک... شود می جوری یک اغراقش از پر تعریف از دلم... میزنم پهنی لبخند

 "نزنی؟ سر من به هفته یک اومد دلت" -

 خیلی سرم جون مریم خدا به ":شوم می شرمنده مندش گله لحن از...کنم می مظلوم را نگاهم

 ههم این از خودم... زیاد خیلی حجمش اما کردم، شروع تازه کارمو که این با شرکت تو...بود شلوغ

 باشم، که هم هرجا پس.. منم گرفتنه آرامش به محتاج که اونی..دیگه اوردم می کم داشتم دوری

 "...میشه پیدا کلم سرو بازم

 "..بارونه ستاره چشمات..خوبی االن که شکر رو خدا خوب ":میندازد پا روی پا میشیند روم روبه

 ..داشت ستاره هم آن...شد می تکرار مدام ماشین در پیش دقایقی که افتم می آهنگی یاد

 "....عالی عالیه..عالیم...هــــــوم ":خندم می ناخودآگاه

 "...هفته یک این از...بگو خودت از.....عزیزم خوشحالی که خوبه " -

 و عسل از...نامزدش و افضلی کوروش...شرکت از...کنم می زدن حرف به شروع تند تند

 دهم می اجازه فقط و میزنم پس قاطعیت با را بغضم.. گویم می هم را مانی عروسیه... دعوایمان

 ...بردارند تاب ابروهایم

 ...هومن حرفهای و.. گویم می عمو مریضیه از

 ...دهد می گوش فقط حرفی هیچ بی او و گویم رامی همه

 من مثل کننده مراجعه تا سه روزی اگر، که دارد می وا فکر این به مرا و کند می سکوت فقط و فقط

 ..زنم می حرف که آنقدر...است ساخته کارش که باشد داشته

 "چیه؟ تصمیمت حاال؟ کردی فکراتو...شده مریض عموت پس...خوب "-

...: است عکس قاب از پر... ندازم می اتاقش دیوار و در به نگاهی و ندازم می باال را هایم شانه

 "بگیرم؟ تصمیم باید چی به راجع
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 به را خودت که طرفی بچه با مگر گوید می که ست جوری نگاهش...میزند صدا را نامم تحکم با

 !زنی می نفهمیدن

 "...یانه ببخشمش تونم می دونم نمی...دونم نمی "...:شوم می سرخ

 می تازه را دلم داغ بودند آورده سرم به که بالهایی یاد...کند می نگاه چشمهایم به مهربان

 ...بودم مدیونشان را ام زندگی در ابد تا را، مانی خالی جای...کند

 گفتی، هگذشت از تو که چیزایی..کردیم صحبت مفصل تو مسائل به راجع "قبال ما...عزیزم ببین" -

 اگه ...گفتم بهت هم "قبال... نبوده عموت زن و عمو تقصیر چیز همه کنم فکر من که میشه باعث

 رو گیزند این که توانایشو هم و داشتی فرصتشو هم تو بودن، ساخته برات رو غلط زندگیه یه اونا

 ، نشنیدم ازت دلیلی اینکه با من و ندادی انجام کارو این اما.. بدی تغییر خوای می که اونطور

 ...داشتن بر قدم تنهایی از بترسی که بودی متکی اونقدر زنم می حدس

 این نهات نه اما...بگیری طالقتو سال همون قانونی پیگیریه و شکایت یک با تونستی می تو هوم؟

 می بهت دارم اینو بار چند ببین جان گندم...کردی گله دیگران از مرتب بلکه ، نکردی کارو

 التتمشک از و کردی پاک صورتشو مسئله حل جای به دیگه های خیلی مثل توام که کن قبول...گم

 ... کردی فرار

 ...یستن حقشون "واقعا که انداختی کسایی گردن مشکالتتو از خیلی حتی تو نیست، همینا فقط

 "گم؟ نمی درست

 تاییدشان دلم در من و..بود گفته هم سوم روز همان را جمالت این..دهم می تکان را سرم

 اما...بودم نکرده تایید را هایش گفته زبان، به وقت هیچ و کرده فرار واقعیت از هم باز اگرچه..کردم

 ..است حرفهایش با "کامال حق بودم فهمیده که بود وقت خیلی

 متصمی و کنی فکر بینانه واقع یکم که نیست وقتش داری قبول هامو گفته که حاال خوب "-

 "بگیری؟

 بهتون هم بارها اما...کردم فکر حرفاتون وقتارو خیلی...جون مریم دارم قبول رو حرفا این من "-

 به.. .اوناست خاطر به باشم داشته اعتماد خودم به تونم نمی و ضعیفم انقدر االن من اگه گفتم،

 "کنی؟ اعتماد نتونی خودت به که سخته چقدر دونین می... کارهاشون...حرفاشون خاطر
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 بدو ی گذشته اگه اینکه منکر وقت هیچ منم..توست با حق... عزیزم دونم می که معلومه " -

 هلحظ یه اما... نمیشم داشتی، بهتری خیلی وضعیت االن تو ، خورد می رقم ای دیگه جور تولدت

 هب فکر برای وقتشو و بگرده مقصر دنبال زندگیش دوران تمامه تو باشه قرار آدم اگه کن، فکر

 درمقابل باید تو گم، نمی من...بره می بین از االنشم و حال ، بده هدر ، داده دست از فرصتهای

 ...االن اما...بیای کوتاه ، بدن فیصله رو قضیه خوان می ببخشید یه با که با دیگران اشتباه

 قبل از خوشبختی و خوشحالی اون به کس هیچ میون این... گذشته سال همه این جان گندم

 ، یکن می محکومش همیشه که هومنی... نبودی تو فقط بازی این قربانیه...نرسیده شده طراحی

 با کخش ترو..سوختن همه بازی این تو... کنه؟دخترم می زندگی داره راحت خیلی االن میکنی فکر

 ...بشه تموم باید موضوع این من نظر به... هم

 

 به... هم با خشک ترو..سوختن همه بازی این تو... کنه؟دخترم می زندگی داره راحت خیلی االن

 ...بشه تموم باید موضوع این من نظر

 ...همیش بلند بیشتر بوش ، بزنی همش بیشتر هرچی چاهو گفت، می همیشه بیامرز خدا بابام

 این ذارب شده که بارم یک برای...نکن توجه هم گذشته ی کینه صدای به...بگیر تصمیم باز دیده با

 "...میگره تصمیم که باشی خودت

 !نزن همش بود گفته...بود گفته را همین هم هومن...ندازم می پایین را سرم

 ممری بزنین توهمی چنین که شده باعث چیزی چه کشیده؟ عذاب هومن میکنین فکر "واقعا " -

 "کرد؟ بیرون خونش از منو چطوری اون رفته یادتون....آخه عذابی چه جون؟

 ای بینی می و میای خودت به یهو...داره برو جایی یه تا آدما غرور...واضحه اما...نرفته یادم نه "-

 !نیست رسه می نظر به که اونطوری چیز هیچ...گندم. غافل دل

 هب که دارن توجهی قابل چیز "واقعا که هستن سری یه... گیرن می قرار دسته دو تو مغرور ی آدما

 تو رو زیادی خالء وقتی... میشن کاذب غرور دچار هومن مثل هم سری یه بفروشن، فخر خاطرش

 ینا انقدر یعنی..میشن غرور نوع این دچار کنن، پر رو خالء اون نتونن و کنن، لمس زندگیشون

 و کنه می جلوه که غرورشونه اول برخورد تو ناخوادآگاه که کنن می تقویت خودشون تو رو حس

 من نظر به و...میکنه صدق هومن به راجع "دقیقا این...بشه دیده هاشون کاستی و کم نمیده اجازه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر tt.raha | سُربی حروف رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

333 

 

 تو هک چیزی اون یعنی میدونه خودش از بهتر و باالتر رو تو و کنه می باز اعتراف به لب آدمی وقتی

 گم می بهت داره واضح خیلی هومن، زبون از ها ستاره همون درمورد وصحبت... غلطه کنی می فکر

 "...نکشیده درد تو از کمتر پسر این

 انمد نمی... گیرند می نشانه را مغزم وار مورچه حرفهایش... کنم می پنهان دستهایم بین را سرم

 عذاب به شبیه کجا دعواهایش، همه آن هومن، های داد بی و داد همه آن آخر...یانه اوست با حق

 !بود؟ وجدانش عذاب از کرد، می خورد و کوباند می مرا همه آن!بود وجدان

 داشته وجدان عذاب هومن که کنم قبول تونم نمی اما درسته، حرفاتون از خیلی...جون مریم " -

 "...باشه

 شوهرتو تو مهمونی، اون تو فهمید هومن که روزی بکنی؟ رو فکر این که میشه باعث چی چرا؟ "-

 "داشت؟ حالی چه بگو بهم داشت؟ حالی چه کردی تصور معشوقت جای به

 "!بود شده ها دیوونه مثل "واقعا خوب...خوب "...:کنم می خیس لبامو

 شومردون غیرته اگه نشه؟ دیوونه و کنه تحمل رو چیزی همچین بتونه که مردیه کدوم...درسته "-

 وعن این دچار که آدمایی "اصوال جون، گندم ببین...کاذب غرور همون به میرسیم بازم بذاریم کنار

 این و. کنن بیان رو گذره می فکرشون و دل تو "واقعا که چیزی اون تونن نمی میشن بیماری

 خاصه شرایط از سری یه تو فقط آدما این ، گرفت خُرده بهشون شه نمی و... عادیه امر یه "کامال

 ،مردونه غیرت همون یا باشه عاطفی میتونه شرایط اون حاال..دن می نمایش واقعیشونو خودِ که

 دمزی هم عموت بیماری... کنه خارج دستشون از رو کنترل که داره وجود همیشه محرکی یه بالخره

 "بده بروز "واقعا رو دلشه تو که چیزی اون و بده وا یکم هومن تا شده علت بر

 "کنین؟ می فکر اینطوری شما یعنی ":کنم می نگاهش تردید با

 "...درصد صدر ":ده می تکون سرشو

 "چی؟ عمو...بود هومن به راجع این خوب...خوب "-

 ننک خیر کار خوان می که آدمایی نیستن کم...بگم چی باید دونم نمی راستش عموت به راجع "-

 "شه می برعکس اما

 "...داد بازی منو ، زنش شادیِ  برای عمو ":میشه قفل فکم
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 عموت اوایل اون نداشت امکان باشه، درست حرفت "دقیقا اگه.. گفت نمیشه قاطع...شاید "-

 "...باشه ازدواج این مخالفه

 وجدان عذاب هومن که کنم باور توانم نمی هم هنوز... لبهایش به شوم می خیره گمی سردر با

 ...باشد کرده فکر هم من خوشبختی به عمو و داشته

 و ردهک از پشیمونی، که کن تصور خودتو... مقابلت افراد جای به بذار خودتو... جان گندم ببین " -

 ری؟ نمی حاللیت دنبال ده می دست بهت حسی چه نکردت،

 رو یهقض که بود این من ی وظیفه...بدم نظری بش راجع تونم نمی ، نه یا ببخشی رو عموت ایتکه

 و یسیاه اون به دلت یا بچشی، بخششو شیرینه حاضری ببین...کن فکر خوب... کنم باز برات

 "...کرده عادت تلخی

 در هک حسی...بودم بخشیده نفر یک به را دفترم مداد یکبار بودم، که بچه...شود می جمع لبهایم

 ...بود شیرین "واقعا داشتم، سالگی هفت سن

 مبود رفته دانشگاه به خوان کارت امید به و نبود، همراهم زیادی پول دانشجویی، دوران هم یکبار

 در اما میگشتم، بر خانه به اتوبوس با باید! تومانی دو یک و بودم من و بود خراب دستگاه اما

 است،دوتومانِ نخورده چیزی دیشب از که بود گفته و خواست پول ازم ای بچه وقتی ایستگاه

 شیرین هم آن! بودم رفته پیاده کننده دیوانه گرمای آن در و خانه تا خودم و داده او به را ام کرایه

 !بود

 ...بود شیرین "واقعا که داشتم ها مثال این از خیلی

 !یانه شود می شیرینی آن به عموهام ببخشیدن دانم نمی

 رانجب برای وقت ممکنه "بعدا که...نگیر تصمیم سرسری...کن فکر خوب موضوع این به راجع"-

 ....گه می چی دلت ببین و بزن کنار گرفته چشمتو جلوی که سیاهی های پرده باشی، نداشته

 "...نمیشی پشیمون باشه مطمئن بدی گوش که دلت حرفه به

 !غلیظ اما کمرنگ...خندم می

 !رفتن جز به ندارد خاموشی که ندازد می جانم به آتشی حرفهایش

 ... انتظار دادن پایان و رفتن
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 با... شده پا به خبرهایی دلم در فهمد می انگار...ندازم می آغوشش به را خودم و میشوم بلند

 اما...کنم می فکر حسابی حرفاتون رو ": گیرم می دندان به لب...اندازد می بال را ابروهایش لبخند

 ..جایی برام باید االن

 ...آخرتون ی جمله این اما رم، می دارم یهوی که ببخشید

 تر دیر دقیقه ده که کنم تحمل تونم نمی.. برم باید...کرد رو یکی هوای یهو دلم...جون مریم

 "...برسم

 آروم..نکن عجله..نیست بدی جای میاد بوش که اینطور...عزیزم برو "...:فشارد می را دستم

 "...پناهت و پشت خدا...برو

 میامو...میام زود "..:کشم می پایین را دستگیره...روم می در سمت به...دم می تکون را سرم

 "..رفتم کجا که گم می براتون

 "...دخترم سالمت به برو "-

 ..میروم ها پله سمت به عجله با و میزنم، لبخندی...بندم رامی در

 ...گذارم می دلم روی را دستم.. است آور ترس که لرزشهایی آن از... لرزد می دیدنش برای دلم

 ...زندمی را چشمم خورشید نور...است صاف صافِ کنم می نگاه آسمون به...میزنم را ماشین دزدگیر

 "میبیخشی؟ منو گذاشتم منتظرت که وقت همه این برای ": شود می ریز چشمهایم

 و شی بلند خوای نمی...اومدم ، سال همه این از بعد...اومدم بالخره بینی؟ می بیداری؟ بابا؟ "-

 کنی؟ بغلم

 دادی؟ پام پابه چرا تو ، بودم کرده قهر من...بودم نادون من بابا،

 ست؟نی یکی زبونش و دل حرف وقت هیچ شقت کله دختر این نگفتی دادی؟ بها نادونیم به چرا تو

 مخواب به بارم یک حتی گرفتی؟ دل به حرفامو و نکردی بزرگی چرا بابا ست؟ بچه اون نگفتی

  برات؟ بودم بدی دختر انقدر...نیومدی

 !بدی ام تو کردم می فکر که بودم بد...بودم بدی دختر "واقعا... بودم دونم می...آره

 ...بدن آدم و عالم همه کنم می فکر که بدم
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 سبک خودمم ببخشم اونارو اگه گفت..ببخشم همونو..ببخشم رو عمو گفت می جون مریم امروز

 یرهنپ یه با که تو یاد.. افتادم تو یاد اورد رو ها پرده اسم تا بابا... بزن کنار هارو پرده گفت..میشم

 ازب همیشه تابستون و زمستون که ای پنجره همون... کنی می نقاشی داری پنجره جلوی سفید

 ...میداد تکون هاشو پرده باد بودو

 تباهاش دارم بازم گفتی می بودی کاش...اوردی می یادم و بود کاش... رفته یادم از چیزا خیلی...بابا

 هیچ...بخشم نمی کردم بت راجع که کثیفی فکر خاطر به خودمو وقت هیچ دونی می...میکنم فکر

 ...وقت

 رپد برای بازم باشه، ناخلف که قدر هر آدم ی بچه ، گفتی می همیشه تو باشه؟ ببخشم تو اما

 ...عزیز مادرش

 شکوندمو دلتو که بخشیم می غلطم؟ حرفای تمامه واسه بخشیم می عزیزم؟ برات هنوزم بابا

 شدم؟ مرگت باعث

 نمی...عمو خونه رم می امروز همین خدا به...پشیمونم چقدر بگم که اینجا اومدم...پشیمونم خدا به

 وامخ می ازش رمو می...بخشیدمش بگم میرم... باشم پشیمون دوباره ، بعد دوماه االن، مثل خوام

 ..کردم شکنی حرمت که ببخشه منو اونم

 ...بغلت تو بیام ذاشتی می و بودی...بودی کاش بابا

 داره پسرت دیدی می بودی کاش... شده تنگ هردوتون برای دلم...بودین باهام مامان و تو کاش

 ...میکردی خیر دعای براش بودی کاش...میشه دوماد

 که حاال...بودین ومامانم تو کاش اما خوبه، چیز همه...نیست بند پاهاش روی خوشحالی از علی

 ...تر سخته خیلی نبودنتون تحمل داداشم، علی دونم می دیگه

 مریم قول به اما...پشیمونم چقدر بگم و بیام خوام می که وقته خیلی و...فهمیدم که وقته خیلی اینو

 باهام... ترکه می بغض از داره دلم اینجامو..اینجام االن میبینی؟... داشتم محرک به نیاز جون

 "بخشی؟ می دخترتو بازم بابا؟ کنی می آشتی

 به وقت هیچ اینکه دلیل و...بخشیده تورو اول روزی همون شناختم بابات از من که چیزی اون"-

 !من مثل...سراغش بری خودت تا بوده منتظر شاید نیومده، خوابت

 "!من مثل بازم...برگردی و بشه تنگ دلت که باشی تو این خواسته می شاید
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 کهعین...است خودش.... کنم می نگاه زده زانو کنارم که مردی به وحشت با و کنم می بلند را سرم

 هم پلک که ام شوکه دیدنش از آنقدر... شده خیره بابا اسم به و زده موهایش روی را اش مشکی

 ...بود نشسته کنارم کی ام نشده متوجه حتی..زنم نمی

 قورت زور به را دهانم آب... کند می نگاهم خیره محجوبش عسلیه آن با و کند می بلند را سرش

 "...است عجیب خیلی برایم...لبخند این با...اینجا بودنش...دهم می

 "کنی؟ می نگام اینطوری چرا ؟ چیه "-

 اینجا تو..تو ":است اول ی ثانیه درشتیِ  همانی به هنوز چشمهایم...دهم می حرکت کم را گردنم

 "...خوای می چی

 "...میدم انجام پنجشنبه هر که کاریه... بزنم سر استادم به اومدم ":ایستد می پا دو رو

 ..رود می بین از کم کم بودنش واقعی بهت

 "...شنبه پنج نه ست شنبه امروز ":کنم می اخم

 "...بیام نتونستم و بودم همایش کارای درگیر شنبه دونم،پنج می ":تکاند می را لباسش

 حرفای به کی اجازه با اینجایی؟ تاحاال کی از ":شود می تر غلیظ اخمم... افتم می حرفهایش یاد

 "دادی؟ می گوش من

 اینجا حرفات اول از "دوما گیرم نمی اجازه کسی از اینجا به اومدن برای من "اوال ":کند می اخم

 "...بودم

 "بودم دنبالت مطب دمه از راستش یعنی ":کند می مکث

 بلشق بخوای، راستشو راسته اگه یعنی ":کشد می موهایش به ،دستی کنم می نگاهش سوال از پر

 "...زدیم حرف باهم و بودم دکترت پیشه

 ...افتخار مدال قلبم به و دهم آفرین صد ام حافظه به تا کافیست جمله یک همین

 کجا از آدرسو منه؟ دکتر اون دونستی می کجا از "اصال من؟ دکتر مطب بودی رفته چی برای "-

 "بود؟ کرده پیدا
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 در باید چون رفتم ":زند می برهم را تمرکزم نگاهش عسلیه...چشمهایم به زند می زل خونسرد

 "میشنیدم و میزدم حرفا سری یه خودمون مورد

 هوقت خیلی خودمون؟ کدوم بگی "دقیقا شه می خودمون؟ به راجع ":میشوم بلند ازجایم عصبی

 "خوبه؟ عسلتون حال راستی....کردین ازدواج وقتی از درست...مانی آقا نداره وجود خودمونی

 می حرف "بعدا من عسله به راجع ":گوید می اخم با و گیرد می دست در را دارش ریش ته ی چانه

 "..کنیم معلوم رو ای دیگه چیزای تکلیف باید االن...زنیم

 ...افتد می تپش از قلبم... میریزد دلم

 ...بود انصاف بی

 به هک بود انصاف بی...میزند حرف اینچنین عسلش از من چشمان جلوی که بود انصاف بی خیلی

 ...بخشید می مالکیت میمه عسلش

 "...دختر کنه لعنتت خدا ف پـــــــو...بگم چطور...عروسی به راجع...گندم ببین "-

 ...کنم می حبس را نفسم... شود می بغض از مملوء گلویم

 به ":کنم می بلند را صدایم.. میگیرد سخت کالمش تیزیه از دلم...شود سرازیر اشکم خواهم نمی

 نکهم بگی؟ بهم چی عروسیت به راجع اومدی...زنته اون لعنتی هان؟ لعنتی؟ میگی من به حقی چه

 "...دیگه بردارین سرم از دست...بیرون کشم می زندگیتون از پامو گفتم

 ازش که ای عالقه همه اون راحتی؟ همین به ":میشود نزدیکم بلند قدمهای با..میشود طوفانی

 "نیست؟ خیالتم عین تو بگیرم زن بخوام من یعنی بود؟ همین زدی حرف

 من خودت؟ برای گی می چی ":ام دیده امروز به تا که ست آدمی ترین پررتو مرد این..خدایا خدایا

 ات رفته یادت اوردی؟ سرم شده خراب دانشگاه اون تو بالهایی چه رفته یادت نبود؟ خیالم عین

 اومدی چی برای مانی؟ کنی می محکوم چی به منو نزدم؟ جیک من و کردی تحقیرم تونستی

 "...اینجا

 و شودمی پشیمان را وسط اما کند می دراز سمتم به را دستش...شود می غمیگین دفعه یک نگاهش

 ...داشت دوستش چقدر...بود وفادار زنش به چقدر...میزنم پوزخند دلم در... میکند کشی عقب

 !است مردگان شهر نامش نیست خود بی...است خلوت قبرستان... کنم می را پشتم
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 هب کنم عادت بذار..نیا چشمم جلو انقدر...بمیرم خودم درد به بذار...زندگیت دنبال برو..مانی "-

 "...شفیق آقای زندگیت دنباله برو... نبودنت

 ...کند می کباب را جگرم و سوزد می...میشود داغ بازویم که میدارم بر کوتا قدمی

 ...کند می باز سر اشکم و میشکند بغضم..افتد شماره به نفسم

 "...برس دادم به خودت خدایا...ندارم را نزدیکی این تحمل من خدایا

 ازیب هنوزم سال همه این بعد دالمصب... بگم بهت میخوام چی ببین برگرد...منو ببین...گندم "-

 نبالد اومدم کردم کارو همین منم ببین، برگرد خوب.... زندگیم دنبال برم نگفتی مگه میاری؟ در

 "...زندگیم

 الهدنب آمده گفت می نفهمم را حرفش معنای که بچه آنقدر نه خنگم آنقدر نه...ایستد می قلبم

 ...است زده سرش به فراشهم تجدید قصد البد... اش زندگی

 االح تا کی از کنی؟ می داری غلطی چه "...:کنم می آزاد را دستم و گردم می بر سمتش به باشتاب

 هب پا آرزو و امید با یکی یعنی چی؟ یعنی فهمی می..کثافت داری زن تو شدی؟ شرف بی انقدر

 هب چشم که مانی همون ؟ هستی کی تو...زندگیمی تو میگی من به اینجا اومدی ، گذاشته خونت

 ان زا بیشتر تا برم بذار و برو..مانی برو... کنم نمی باور منکه همونی؟ نداشت؟تو کسی ناموس

 "...ننداختی چشمم از خودتو

 نکن فکر اما نیست، ای مسئله اکی کردی، بارم خواست دلت هرچی ": دهد نمی حرکت ی اجازه

 هیچ زندیم دنبال اومدم گم می دارم اگرم...متنفرم زدن تهمت از که دونی می..کنم نمی تالفی

 "..نداره، عسل به ربطی

 میک تا البته...االن تا گفتی چی هر بسه...نگو هیچی...هیس ":دهد نمی اجازه که کنم باز دهن میام

 خیلی هب راجع هنوزم تو...بگیرم نادیده گذشته مثل که نیست معنی این به این اما میدم بهت حقو

 "..گم می من وقتشو که...وقتش به... نه االن اما...بدی توضیح بهم باید چیزا

 ...شود می بد کالمش وقاخت از حالم...ده نمی بهم زدن حرف برای مهلتی بازهم

 کارت اون و..گم می رو عروسی ، داده تحویلت اراجیفی چه عسل دونم می من...گندم ببین " -

 ...تقلبی
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 کی... گرفت باال بحثمون و خونه رفتم ، بود شده دعواتون که دیدم دانشگاه دمه روز اون راستش

 هب برگشت فکر تو کنیم، تمومش زودتر چه هر باید رو رابطه این بودم گفته بهش که بود مدت

 رایب زندگیم از که بهتره بودم گفته بهش ولی ، نبودم روز اون تا حداقل یعنی ، نبودم تو سمت

 زرو اون "دقیقا ولی... دادم جواب چی من گفتو چی اون که بماند و شد دعوامون کلی... بره همیشه

 که کارتی جریان و زد زنگ بهم بعدش روز دوسه... رفت خونم از عسل کردمو تموم چیزو همه

 ، قبوالنده خودش به عید همون از درست منو نبود گه می که خودش گفت، رو بود فرستاده برات

 یرهگ می چشمشو جلو اش زنانه های حسادت میاد، پیش ما بعدیه بحثه و میشه دعواتون وقتی اما

 ...بزنه حرکتو اون شه می باعث و

 "واقعا انگار که کرد برخورد جوری یه اون خوب اما بودی، داده بهش جوابی چه تو دونم نمی

 ...پشیمونه

 هک دیدمش وقتی ، خونش دمه رفتم دانشگاه از بعد فرداش. بود کرده عصبانیم خیلی کارش اون

 ..بره ایران از خواست می... بست می چمدونشو داشت

 عذاب حسه یه لحظه اون راستش...پشیمونه کارش از اینکه و حرفاتون از... گفت برام چیزو همه

 داف همیشه نفر یک ای رابطه هر تو گفت، که هم عسل حرف بود، افتاده حونم به بدی خیلی وجدان

 وجودم تو رو بدی خیلی حسه... اضافست نه، چه باشیم باهم چه که ، ما بین وجودش و شه می

 ...شده عمل وارد جدی تو حرفای با که... داره رفتن به تصمیم وقته خیلی گفت می...کرد بیدار

 یشههم زمان که گفت بهم فقط کنه، حاللم خواستم می ازش شرمندگی با ، وقتی رفتنش موقعه

 همب دکترت خانم امروزم حرفو این...بشم پشیمون که نکنم کاری گفت...مونه نمی منتظرمون

 "...رفت بین از دلیم دو ذره یه همون که جملش، بود قاطعانه انقدر...زد

 از پر صدای و خورد می زنگ گوشم در عسل حرفهای.. کنم می نگاهش شک از دنیایی با

 دروغ هم آغوشی هم ناب لذت آن یعنی عروسی؟ کارت آن...حرفهایش همه بود؟ دروغ....بغضش

 ؟...بود

 ...است تیره بسیار و...است گرفته... است کالفه... کنم می نگاه چشمهایش به

 ...کنم باور را حرفهایش ثقیل حجم توانم نمی هم هنوز

 بود؟ الکی همه...هایم زجه... اشکهایم
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 ..چه یعنی! یعنی که یعنی...یعنی بود؟ خود بی خوابیدنم لباس با حمام وان در

 االن اگه ":گوید می و گیرد می بازی به را سنگی پایش با...دهد نمی افکار به بیشتری اجازه.

 هک زده ریشه دلم تو حسی یه ولی.. شده صاف باهات کامل دلم که نیست معنی این به... اینجام

 آدرسه یلدا زبون زیر از ترفند هزار با پیش روز چند اگه... شه نمی کن ریشه جوره هیچ لعنتی

 دلم ایبر کاری اینکه از "بعدا نخواستم که معنیه این به فقط اینجام االن و گرفتم دکترتو مطب

 ..بشم پشیمون نکردم

 یلیخ خردتو خط ی شناسنامه اون کاریتو، پنهان تونم می که نیست معنی این به اینجا االن اگه

 کمکم خودت و باشی هم تو خواست دلم اینبار اما خواد، می زمان اینا تمامه پذیرش بپذیرم، راحت

 ..کنم فراموش که کنی

 داره الاحتم درصد چند و باشیم موفق کار این تو تونیم می چقدر که کنم فکر تونم نمی حتی من

 سعی...ازب فکر یه با اونم برداشتم اولو قدمه خوب اما... بگیریم تصمیم زندگیمون برای بتونیم که

 رصتف خودمون به اینکه از ها بعدا نخواستم... ببینم االنو و کنم کمرنگ ذهنم تو رو گذشته کردم

 "...بشم پشیمون ندادم جبران

 واژه هر تهتانی قسمت در... است غمگین نهایت بی کالمش... کند می لرزش به شروع ام چانه

 به مقابلم مانی اینکه... کنم فکر چیزی هیچ به خواد نمی دلم اما... هست هم تحقیر حس اش

 ...دیدم نمی هم خواب به را بگوید خودش زبان با حرفهارا این و ایستاد

 که ای خفته حسه ولی است محق را کند پرتاب تیر وار مسلسل و باشد زهرآگین کالمش اینکه

 "...بگم باید چی دونم نمی من...من "...کند تلخ تواند نمی چیزی هیچ را نهفته کالمش میان

 مانی اون وقت هیچ شاید من... گندم کن فکر خوب... نزن حرف الکی ":شود می غلیظ اخمش

 که ای عالقه خاطر به "صرفا کنم، زهر بهت رو زندگی شاید که دلچرکینم ازت انقدر.. نشم سابق

 دلتو حرفام با و بره در دستم از کنترل گاهی ممکن...کن فکر خوب... نکن قبول داری بهم

 بچه گهدی این کنی؟ جلب اعتمادمو دوباره تونی می ببین داری؟ طاقتشو ببین کن فکر..بشکنم

 تپش و کنم اعتماد بهت بشی باعث تونی می ببین... زنم می اعتماد از حرف دارم.. نیست بازی

 "خودم؟ به بندش
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 سخت خیلی بود رویم پیش که راهی..راست گفت می هرچه...داشت حق...شوم می نگاهش محو

 اعتماد که داشتم قدرت آنقدر آیا اما نبود، شکی پرستیدمش می هم هنوز اینکه در..زیاد خیلی...بود

 کنم؟ گرم دوباره را دلش توانستم می آیا کنم؟ احیا را اش رفته بین از

 اینبار خوای می اگه..ندارم رو دیگه ی ضربه یه تحمل که بدون اینو هرچیزی از قبل...گندم "-

 "...شکستم "واقعا...بشکنم اگه ایندفعه... باش آخرش تا باشی

 :کند می مکث

 "گی؟ می چی هوم"

 هم چیزی شود برآورده آرزویت ترین بزرگ وقتی مگر بگویم؟ که داشتم چه..بندم می را چشمهایم

 بگویی؟ توانی می

 می دهان در را زبانم... گیرم می نادیده ، گلویم در را تیز چیز آن رفتن فرو که خوشحالم آنقدر

 ...است شیرین زیادی... است شیرین...هوم... چرخانم

 ...بیشتر هم عسل از

 !عسل گفتم

 شبرای اوهم نه؟مردِ مگر گذاری نمی منتظرش نه؟ مگر است شیرین اینچنین هم او پاداش خدایا

 نه؟ مگر فرستی می

 امید را نامش میخواهد دلم که چیزی... زند می برق چشمانش در چیزی... کنم می نگاهش

 ...بگذارم

 ...کند می راروشن دنیایم ، کورسوییش آن با کمش، نور آن با که چیزی

 ..میزنم لبخند

 ...است امید... است لبخند کنم فکر دارم میل نهایت بی که شود می یکجوری لبش

 ازب سمت به اشتباهاتم ی باهمه که مردی...بود ام زندگی تمامه که مردی... بود من مرده او... خدایا

 ...بود گشته

 ؟ بگویم توانم می "شکرا بگویم توان می... خدایا
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 ...دزدیدم می را آفتابت دارد، پاداشی چنین زدن کنار هارا پرده دانستم می اگر...خدا شکرت

 ...ات نداده و داده... ام نداشته و داشته...شکر چیزت همه خاطر به خدایا

 ...شکر را بودنت... خدایا

 ...شکر را بودنت همیشه

 شد رو زیر من دل این نگاهت با دوباره باز

 شد شروع عاشقی درس قلبم کالس سر باز

 شد رو زیر دوباره دل

 تو میگی داری حرفتو تو سادگی تموم با

 تو اخری عشق میگم میمونم عاشقت میگی

 تو میگی داری حرفتو

 همست از بدتر روزا این حالم میدونی

 روشکست من ی ساده دل رسید کی هر اخه

 است طرفه یک جاده عاشقی دیگه من واسه نری پیشم از تو که بده قول

 است دفعه اخرین بری میمیرم

 شدم نفس بی شدم قفس تو پرواز

 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه

 سازیه صحنه همه حرف مثل تو حرفای همه نکنه بازیه یه این بگو راستشو

 بازیه یه این

………… 

 قرارت بی نگاه با کن کم هامو غصه و اشک

 کن کم هامو غصه و اشک کن عاشقم دوباره باز
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 داره عاشقونه حرف,  داره بهونه من قلب

 بذاره هات شونه رو سر دوباره باز اینکه از غیر نداره ای دیگه راه

 همست از بدتر روزا این حالم میدونی

 روشکست من ساده دل رسید کی هر اخه

 است طرفه یک جاده عاشقی دیگه من واسه نری پیشم از تو که بده قول

 است دفعه اخرین بری میمیرم

 شدم نفس بی شدم قفس تو پرواز

 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه

 سازیه صحنه همه حرف مثل تو حرفای همه نکنه بازیه یه این بگو راستشو

 بازیه یه این

……………………….. 

 همست از بدتر روزا این حالم میدونی

 روشکست من ساده دل رسید کی هر اخه

 است طرفه یک جاده عاشقی دیگه من واسه نری پیشم از تو که بده قول

 است دفعه اخرین بری میمیرم

 شدم نفس بی شدم قفس تو پرواز

 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه

 سازیه صحنه همه حرف مثل تو حرفای همه نکنه بازیه یه این بگو راستشو

 بازیه یه این

 

 29 مرداد پایان
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 ق.رها

 

 ...پایان از اینم

 صفحه این از کندن دل روز یک که کردم نمی فکر وقت هیچ کردم نوشتن به شروع که اولی روز

 ...االن اما...باشه سخت انقدر

 ...کنم نمی روفراموش داشتم شما با اینجا که روزایی ابد، تا بگم تونم می فقط

 حبتتونم از پر های پیغام و مثبتهاتون تشکراتتون... ره نمی یادم دریغتون بی محبتهای وقت هیچ

 ...داد می روحیه بهم کلی بود خالصانه همیشه که

 ...هستم مهربونیتون این سپاسگزار همیشه و همیشه

 و داستان این برای کردم سعی همیشه.. داشتین دوست که نبود چیزی اون حروف اگه ببخشید

 بزرگی به بود، کار در کاستی و کمی اگه اما... بنویسم براتون رو بهترین گردنمه به که حقی

 ..ببخشید خودتون

 ...گلومه تو گندم معروف خارای اون از نویسم می اینارو دارم که االن و لوسم زیادی یکم

 هک قولی برای فقط و فقط اما نباشه، کار در خوبی پایان که بود این قصدم حروف، پایان به راجع

 ...دادم تغییر پایانو بودم داده دوستام بهترین از یکی

 تفرص وقتا خیلی دیدم و کردم نگاه... کردم نگاه تر رنگی یکم رو دنیا و اومدم اینبار راستش

 ...باشه تازه و بگیری آب از رو ماهی شه می وقتا خیلی.. هست جبران

 ...داشتین انتظار که نشد اونی من حروفه اگه ببخشید بازم حال هر به

 وقت هیچ رو چیز یه گذروندم که زمستونی نوزده این تمام تو و کمتره هاتون خیلی از سنم من

 ...هست خدا که داشتم ایمان همیشه مشکالت ی همه با نکردم، فراموش

 .!همین...بشه الاقل نشده اگر و باشه، شده تجربه که باشه چیزی خواست می دلم داستانم این

 زبون از تونه می...آزاده برداشت... بدین ربط دارین دوست که هرکسی به خودتون رو آخرو شعر

 ...مانی یا باشه گندم
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 ..حکایت دفتر این آمد پایان به

 ..گذاشتین دلنوشتم و من اختیار در منت بی رو وقتتون که تکتون تک از مرسی

 ..نذاشتین تنهام که مرسی

 ..کردین اعتماد قلمم به که مرسی بار هزاران و

 ..یارتون حق
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