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 اوباش #
بول 

َ
  !فصل  اول  :ا
 قسمت _اول #

بول  یه  اصطالح  هست  که  برای  افراد  
َ
توضیح  :ا

 .کودن،  احمق  و  خنگ  به  کار  برده  م  شه 
 

*** 
 

 "آی  نور "
 

؟  - خانم؟  خانم  ول  کن  اونو  !داری  چ   کار  م  کنی
 ...زدی  ترکوندیش 

ه  تر  از  قبل  به  کنسول  نگاه  م   س  کج  م  کنم  و  خیر
کنم  که  دیانا  خودش  رو  جلو  م  کشه  و  کنار  گوشم  

 :میگه 
؟ -  سوخت  یعنی

تالش  م  کنم  تا  به  پشتش  نگاه  بندازم  و  مشتم  رو،  
 :روش  م  کوبم 

یش  نیست  که - ی  ...نه  بابا  چیر
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مسئول  گیم  نت  تالش  م  کنه  تا  من  رو  از  کنسول  
ایکس  باکس  دور  کنه  که  اهمین   نمیدم  و  دوباره  با  

مشت  روش  م  کوبم  .کش  میام  تا  دقیق  تر  ن گاهش  
 :کنم  و  میگم 

 ...االن  درستش  م  کنم  خودم  .یه  دقیقه  ول  کن  آقا -
 :کالفه  و  عصن   تر  از  قبل  غر  م  زنه 

؟  ولش  کن  تا  بدتر  - خانم  چ   چ   رو  درست  م  کنی
 .خرابش  نکردی 

دهن  باز  م  کنم  تا  جوابش  رو  بدم  که  صدای  دیانا  
 :قبل  از  من  بلند  م  شه 

 .آقا  ولش  کن  االن  میندازیم  تو  آب  درس ت  م  شه -
باالخره  مسئول  ب   خیالم  م  شه  تا  جواب  دیانا  رو  

 .بده  و  من  فرصت  م  کنم  به  عقب  برگردم 
م  از  دستگاه  داره  دود  بلند  م  شه  .- خانم  محی 

؟   سوزوندینش،  متوجه  هسن 
 :دیانا  دست  به  کمر  م  شه  و  جواب  میده 

 حاال  مگه  چ   شده؟ -
 :و  با  اشاره  به  کنسول  ادامه  میده 

 ...دستگاه  یکم  د ود  کرده  فقط -
 :کارگر   بدتر  از  قبل  اخم  م  کنه  و  میگه 
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یکم  دود  کرده؟  زدین  سوزوندین  دستگاه  رو  خانم  -
م  بعد  اینجا  موندین  با  من  بحث  م  کنید؟   مثال  محی 
حاال  یکم  دستگاهش  دود  کرده،  نم  فهمم  مگه  چ   
کار  کردیم  که  یه  جوری  نگاه  م  کنه  انگار  دوتا  قاتل  

 !جلوش  ایستادن؟ 
م  و  این  بار  من  مخاطب  قرارش  میدم   :قدم  جلو  میر

م  .گفتم  که  - ی  مهم  نشده  که  آقای  مثال  محی  چیر
 !خودم  درستش  م  کنم 

رگ  شقیقه  اش  ورم  م  کنه  و  حس  م  کنم  یه  گاو   
 :آماده  ی  حمله  جلوم  ایستاده 

 ...الزم  نکرده  شما  بخوای  کاری  بکنی -
از  گوشه  ی  چشمم  م  بینم  یه  پس  بلند  قد  به  یک  از  
ه  ی  ما  سه  تا  م  شه  ی  های  خال  تکیه  میده  و  خیر  .م یر

 :دیانا  باز  صداش  رو  باال  م  بره 
با  من  بحث  نکن  آقا  !یه  چسه  دوده  دیگه  .این  -

 قشقرق  چیه؟ 
نگاهم  رو  از  اون  پسه  با  اون  ژست  جذاب   که  به  

م  و  اخم  م  کنم   :خودش  گرفته  م  گیر
 .آقا  اصال  برو  بگو  رئیست  بیاد -

 :صدام  رو  باال  تر  م  برم 
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 اینجا  صاحاب  نداره؟ -
ه  و  بدتر  از  من  صدا  باال   تالش  م  کنه  تا  جلوم  رو  بگیر

 :م  بره 
،  مگه  اینجا  چاله  میدونه؟ - ی   خانم  صداتو  بیار  پاییر

به  سمت  خروچ   اشاره  م  کنه،  تالش  م  کنه  تا  
ی  رعایت  کنه  و  با   جلوی  عده  ی  کم  که  هنوز  نرفی 

ه   :این  حال  صداش  باز  هم  باال  میر
ون -  !بفرما یید  بیر

 :اخم  م  کنم 
 اصال  کو  رئیس  اینجا؟ -

ه   :صداش  باز  هم  کم  اوج  م  گیر
ون -  .االن  مسئول  اینجا  منم  خانم؛  بفرما  بیر

دهن  باز  م  کنم  تا  جوابش  رو  بدم  که  م  بینم  همون  
 :پس  قد  بلند  جلو  میاد 

 !بله؟  رئیس  منم -
کم  دست  و  پامو  گم  م  کنم  و  با  این  حال  کم  

نمیارم  .هم  زمان  من  و  دیانا  به  هم  نگاه  م  کنیم  و  به  
ثانیه  نم  کشه  که  دوباره  به  طرف  همون  آقا  بر  م  

 .گردیم 
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من  به  این  فکر  م  کنم  چقدر  هیکلش  رو  فرمه  و  
اهنش  با  یه  حرکت  پرت   احتمال  داره  دکمه  های  پیر

  :بشن  تو  چشمم  که  دیانا  زودتر  از  من  میگه 
خیل  خسیس  ها  !قیافه  ات  که  به  شوگر  ددیا  م  -

خوره  .واسه  یه  ایکس  باکس  کارمندت  باید  اینجوری  
 برخورد  کنه؟ 

ی  بودنم  ادامه  میدم؛  س  تا  پاش  رو   و  من  بازم  به  هیر
 :نگاه  م  کنم 

راست  میگه،  ول  آخه  شوگر  ددی  و  اینقدر  -
؛  این  حرص  خوردنه   شو  بگیر

خساست؟  خب  یک  بهی 
 چیه؟ 

با  لبخندی  که  کنج  لبش  جا  خوش  کرده  جواب  
 :میده 

اگه  او نقدرا  مهم  نیست،  دو  و  نیم  کارت  به  کارت  -
 ...کنی  م  توبی  بری 

 :دیانا  صداشو  باال  م  بره 
باشه،  باشه  !این  گدا  بازیا  چیه؟  نخوردیمش  که،  -

 !یکم  دود  کرده  فقط 
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عصن   از  حرف  هاش  دست  م  کنم  تو  کیفم  .قبل  از  
ی  بگه  یه  پنج   م  زنم  تخت   ی اینکه  دیانا  بتونه  چیر

 :سینه  ی  پسه 
 .اینم  پنج  تومن  دیگه  ب   خیال  ما  شو -

دهن  کج   م  کنم  به  صورت  سخ  شده  اش  و  ادامه  
 :میدم 

یکم  ک ...ش  سوخته،  من  رفتم  بذارش  تو  تشت  آب   -
 !درست  شه 

نم  دونم  به  چ   م  خنده  و  اهمین   هم  نمیدم  .دست  
دیانای  سخ  شده  رو  م  کشم  و  هنوز  چند  قدم  به  

سمت  در  حرکت  نکردیم  که  م  ایستم  .دوباره  به  
 :سمتش  بر  م  گردم 

خواسن   م  توبی  پمادم  بزبی  هم  جاش  نمونه،  هم  -
 .زودتر  خوب  بشه 

 :جلو  میاد  و  صدا  م  زنه 
 !خانم؟ -

ب   حرف  نگاهش  م  کنم  و  منتظر   م  مونم  ببخشید  
گفتنش  رو  بشنوم  که  پنج  تومنی  رو  توی  جیب  روی  

 :قفسه  ی  سینه  ام  ُس  میده  و  میگه 
 .اینقدر  ریخت  و  پاش  نکن  ورشکست  ش  -
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به  روی  همون  جیب  م  زنه  و  حرفش  رو  با   چند  ضی
 :نیشخندی  که  م  زنه  کامل  م  کنه 

فعال  عل  الحساب  اینو  گذاشتم  جیبت  یه  وقت  -
 !کرایه  تاکس  کم  نیای 

 :از  عصبانیت  چشم  درشت  م  کنم  و  دیانا  میگه 
فعال  تو  سکته  نکن  واسه  یه  ایکس  باکس  ما  راه  -

 .خونمون  رو  پیاده  هم  م  تونیم  بریم 
ی  پول  از  توی  جیبم،  دستاش  رو  توی  سینه   با  برداشی 

جمع  م  کنه  و  با  همون  لبخند  اعصاب  خرد  کنش  
 :میگه 

 .پس  به  سالمت -
 :نیشخند  م  زنم  و  میگم 

 .یه  پنج  تومنی  ارزش  این  همه  داد  و  قال  رو  نداشت -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _دوم #
*** 
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سکوت  م  کنه  و  من  دست  دراز  م  کنم  تا  در  رو  باز  
 :کنم  که  باز  صداش  بلند  م  شه 

 خانم؟ -
به  عقب  م  چرخم  و  م  بینم  دستش  رو  توی  جیب  

 :شلوارش  س  داده  و  لبخند  کج   روی  لبشه 
دو  و  چهارصد  و  نود  و  پنج  دیگه  از  بدهیت  مونده،  -

 !حاال  یاعل 
 :دهن  کج   م  کنم  و  میگم 

 !یا  رب  روا  مدار  گدا  معتی   شود -
یک  از  دستاش  رو  توی  جیب ش  ُس  میده  و  با  دست  

دیگه  اش  هم  زمان  با  اشاره  کردن  به  خودم  و  خودش  
 :جواب  میده 

 .گر  معتی   ز  خدا  ب   خی   شود -
ی  م  کوبم  و  آماده  ی  حمله  م  شم  که  دیانا   پا  رو  زمیر

 :دستم  رو  م  کشه 
ه - ی  بهی   .جای  شاعر  شدن،  شعور  داشی 

یم  .غر  م  زنم  ون  میر  :و  با  تموم  شدن  حرفش  بیر
 !مرتیکه  الش  -
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دیانا  عینکش  رو  باال  میده  و  س  جاش  م ایسته  .به  
ناچار  به  عقب  م  چرخم  و  م  بینم  چشم  ریز  کرده  

 .داره  به  نقطه  ی  نامعلوم  نگاه  م  کنه 
 :کیفش  رو  م  کشم  و  باز  به  جونش  غر  م  زنم 

 !باز  چه  مرگته؟  بیا  بریم  دیگه -
به  نظرت  یونسکو  شکایت  کنیم  میان  به  جرم  کودک  -

ن ش؟   آزاری  بگیر
ون  میدم  و  با  دوباره  راه  افتادن  جواب  میدم   :نفس  بیر

ن  !اخه  تو  - نه،  میان  ما  رو  به  جرم  اسکل  م  گیر
 کودک  یا  من؟ 

 :خودش  رو  بهم  م  رسونه  و  شونه  باال  میندازه 
 !سن  که  فقط  یه  عدده -

 :از  گوشه  ی  چشم  نگاه  بهش  میندازم 
ی  بخوریم  تو  - ی   زده  به  مخت  .بیا  بریم  یه  چیر

 
گشنک

 .حالت  خوب  نیست 
ساندوی    چ  گرفته  روی  جدول  میشینیم  و  من  پا  دراز  

 .م  کنم 
دیانا  با  دهن  پر  حرف  م  زنه  و  من  با  چشم  گرد  

 .سمتش  بر  م  گردم 
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زنیکه  بلمبون  بعد  زر  بزن  .خودت  م  فهم  چ   -
؟ 
 
 میک

لقمه  اشو  قورت  میده  و  عینکش  رو  کم  جا  به  جا  م  
 :کنه 

 .میگم  فردا  دیگه  بریم  یوبی -
 :اداشو  در  میارم  و  میگم 

ه؟  اونم  هشت  صبح؟ -  آخه  ک  کالس  یاری  رو  میر
 :شونه  باال  میندازه 

م -  !من  میر
 :گازی  به  ساندوی    چ  م  زنم  و  جواب  میدم 

 !تو  رو  که  خودم  بیدار  م  کنم  .بیدار  شدی  برو -
فحس   میده  با  افتادن  پول  جلوی  پام  س  بلند  م  

 .کنم 
 :پول  رو  بر  م  دارم  و  صدا  م  زنم 

 خانم  ببخ شید؟ -
 :بر  میگرده  و  ادامه  میدم 

 ...پولتون  افتاد -
لبخند  نصفه  ای  تحویلم  میده  و  چادرش  رو  جلو  م  

 :کشه 
م -  .واسه  خودت  دخی 
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 :گیج  نگاهش  م  کنم  و  دیانا  جواب  میده 
 .خانم  ما  که  نیازمند  نیستیم -

ه  .من  به  سمت  دیانا  بر  م   لپاش  گل  میندازه  و  میر
گردم  و  به  س  و  وضع  خودم  و  خودش  نگ اه  

 .میندازم 
نم  فهمیدم  به  خاطر  کتوبی  ِگل  شده  یا  کوله  ی  

ی  فکری  کرده   .خایک،  اصال  به  خاطر  چ   همچیر
 :یواش  یواش  خنده  رو  لب  دیانا  پهن  م  شه  و  میگه 

صد  بار  میگم  اینقدر  داغون  لباس  نپوش  .ول  خوب  -
 ...راه  درآمدی  م  شه  برات 

 :چشم  ریز  م  کنم 
؟ -  چ   گفن 

ه  و  میگه   :آروم  آروم  عقب  عقب  م یر
ی  نگفتم - ی  ...چیر

وع  م  کنه  به  دویدن   قدم  که  به  جلو  بر  م  دارم  س 
ه   :و  اهمیت  نمیدم  به  نگاه  های  خیر

 !زنیکه  جرات  داری  وایسا -
ی  دویدنش  پر  از  خنده  میگه   :حیر

افتمندانه  است -  !بهی   از  خراب  بازیه  دیگه،  س 
 :کالهش  رو  م  کشم  و  پر  از  حرص  میگم 
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 .عمت  خرابه -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !ف صل  اول  :ا

 قسمت _سوم #
*** 

 
دست  میندازه  دور  گردنم  و  با  همون  خنده  ی  

 :چندشش  میگه 
 !شکر  خدای  مهربون  عمه  ندارم -

 :اداش  رو  در  م  آرم  و  غر  م  زنم  به  جونش 
 ...خیل  ور  م  زبی  جدیدا -

لباشو  غنچه  شده  جلو  میاره  و  با  لوس  ترین  حالت  
 :ممکنش  میگه 

  من  م  زنم  -
 
جوجو  اینجوری  حرص  م  خوری  نمیک
م  تا  برسیم  خونه؟   باال  از  شق  درد  میمیر

 :دست  به  کمر  میشم  براش  و  مثل  خودش  میگم 
ی  اینقدر  گه  نخوری؟ -  جوجو؟  میمیر

تا  رسیدن  به  خونه  دیانا  یه  بند  حرف  م  زنه  و  من  کم  
 .مونده  از  دستش  گریه  کنم 
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با  نزدیک  شدن  به  خونه  آماده  ی  دویدن  م  شم  و  از  
همون  س  کوچه  تا  دیانا  حواسش  نیست  بدو  بدو  

خودم  رو  م  رسونم  به  ساختمون  و  قبل  از  دیانا  کلید  
 .میندازم 

تا  میاد  وارد  بشه  سی    ع  در  رو  م  بندم  و  متک  به  در  
 :میگم 

 !امروز  مال  خودمه -
 :غر  م  زنه 

 ...خیل  خراب   زن  !این  اصال  عادالنه  نیست -
انگشت  وسطم  رو  باال  میارم  و  از  پشت  شیشه  ی  در  

 :نشون ش  میدم 
 ...آره  آره  تو  خوب  -

به  محض  تموم  شدن  حرفم  بدو  بدو  پله  ها  رو  باال  م  
 .رم  و  در  واحد  رو  باز  م  کنم 

کلید  رو  پشت  در  م  ذارم  که  نتونه  بیاد  داخل  و  با  
 .خیال  راحت  شلوارک  عزیز  و  قشنگم  رو  پام  م  کنم 
با  مشت  که  به  در  م  کوبه  با  آرامش  در  رو  باز  م  

کنم  و  با  دیدن  ش لوارک  مامان  دوز  خوشگلم  پاشو  رو  
ی  م  کوبه   :زمیر

 !به  خدا  خیل  خراب   آبی -
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م  و  روی  تشکم  ولو   حرفش  رو  تعریف  در  نظر  م  گیر
 .م  شم 

در  رو  که  م  بنده  با  حست  به  شلوارک  نگاه  م  کنه  
 :و  من  ب   ناموس  تر  از  این  حرفام  که  بهش  رحم  کنم 

اصال  یه  جوری  راحته  انگار  لختم  و  هیج   پام  -
 .ن یست 

خوشحال  از  نمک  که  روی  زخمش  پاشوندم  دستام  
 :رو  زیر  سم  قالب  م  کنم  و  م  شنوم  که  میگه 

 !جن ...ده  خانم -
لبخند  پهنی  تحویلش  میدم  و  با  خیال  راحت  به  نیت  

 .خوابیدن  پتو  رو  روی  خودم  م  کشم 
پتوم  که  کشیده  م  شه  حرص  بلند  میشم  و  دیانا  

 :خوشحال  از  عصن   کردنم  میگه 
،  یخ  نداریم -   یخ  بگیر

 !پاشو  برو  از  خانم  ایمابی
 :بلند  م  شم  و  میگم 

م،  ول  - شده  با  این  شلوارک  برم  دم  خونه  اشون  میر
 !نمیدم  توی  الشخور  بپوشیش 

 :عینکش  رو  باال  میده  و  صورتش  رو  کج  م  کنه 
 ...از  بس  خراب  -
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در  جوابش  باز  انگشت  نازنینم  رو  نشون  میدم  و  با  
ی  چادر  نماز  از  روی  تلوزیون  و  س  کردنش   برداشی 

م  ون  میر  .بیر
ب  م   ی  ضی نم  و  تا  در  باز  بشه  با  پام  روی  زمیر ی در  میر

م   .گیر
چادر  رو  به  زور،  روی  سم  نگه  میدارم  و  فحشه  که  

 .دیانا  از  من  م  خوره 
با  باز  شدن  در  س  بلند  م  کنم  و  خانم  ایمابی  با  

 :لبخند  نصفه  ای  میگه 
 .سالم  عزیزم -

 :لبخند  پت  و  پهنی  تحویلش  مید م  و  میگم 
؟ - ی  سالم  خانم،  خوب  هستیر

 ممنون  عزیزم  .جانم؟ -
قشنگ  قیافه  اش  داد  م  زنه  که  بنال  دیگه  کار  دارم  

م    و  من  از  رو  نمیر
 
 .مزاحم  همیشک

 م  شه  یه  قالب  یخ  بدین؟ -
س  تکون  میده  و  ب   حرف  در  رو  نیمه  باز  م  ذاره  و  

ه   .میر
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از  الی  در  سک  م  کشم  و  با  دیدن  وسایل  بسته  
شده  ش ستم  خی   دار  م  شه  منبع  یخ  عزیزمون  داره  

ه   .میر
 .م  بینم  که  داره  میاد  و  زود  خودم  رو  جمع  م  کنم 
جلوم  که  م  ایسته  نایلون  حاوی  یخ  ها  رو  به  طرفم  

ه  و  میگه   :م  گیر
 ...بیا  عزیزم -

م  و  زودی  میگم   :نم  تونم  جلوی  خودم  رو  بگیر
یم  دیگه؟ - ین؟  شما  برید  ما  از  ک  یخ  بگیر  دارین  میر

اخمش  کم  جمع  م  شه  و  من  خودم  رو  م  زنم  به  
 
 
 .موش  مردک

یم -  !آره  داریم  میر
؟  زنیکه  من  این  همه  پرسیدم  حداقل  یه  توضیح   ی همیر

 .درست  بده 
واسش  پشت  چشم  نازک  م  کنم  و  به  زور  یه  ممنون  
تحویلش  میدم  که  از  خدا  خواسته  تندی  در  رو  توی  

 .صورتم  م  بنده 
 !ای  ب   تربیت 

 
 اوباش #
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بول 
َ
 !فصل  او ل  :ا

 قسمت _چهارم #
*** 

 
قیافه  ام  رو  براش  کج  م  کنم  و  به  سمت  واحد  

م   .خودمون  میر
وارد  که  م  شم  م  بینم  دیانا  داره  الک  م  زنه  و  من  

در  رو  در  حال  م  بندم  که  دارم  ادای  این  زنیکه  رو  در  
 .میارم 

 چته  باز  شکل  منگال  شدی؟ -
 :کیسه  فریزر  رو  روی  اپن  پرت  م  کنم  و  میگم 

ا ینقدر  این  فریزر  رو  انگولک  نکن  خودمون  یخ  -
 .بذاریم  .این  زنیکه  هم  واسه  من  تو  قیافه  است 
 :از  فوت  کردن  الکش  منرصف  م  شه  و  میگه 

منم  اگه  یک  با  این  وضع  م  اومد  دم  خونه  ام  براش  -
 .قیافه  م  گرفتم 

حرفش  تموم  نشده  به  س  و  وضعم  نگاه  م  کنم  و  م  
بینم  که  بله  !چادرم  از  یه  طر ف  بلند  تره  و  از  طرف  
دیگه  اش  تا  وسط  ساق  پام  رو  بیشی   نپوشونده  و  با  
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اون  همه  پشم  ضایع  ترین  صحنه  ی  ممکن  رو  خلق  
 .کرده 

م  و  انگشتام  رو  تکون  میدم  و  خب   پام  رو  باال  م  گیر
؟  مردم  خودشون  پشم  ندارن؟  یا  پشم  اونا   که  چ 

؟   ابریشمه  مال  من  پشم  بز  و  شی 
؟ -  خا  که  چ 

 :ابرو  باال  مین دازه 
ون  - هیج   !پر  و  پاچه  ی  پشمالوت  رو  انداخن   بیر

  چرا  
 
رفن   دم  خونه  اشون  گفن   یخ  م  خوام  .بعد  میک

لم   ی  صندل  جلو،  کنی  تو  قیافه  بود  !م  خوای  تو  بشیر
 ...بدیم  دستت 

به  عادت  همیشه  ام  اداش  رو  در  میارم  و  چادر  رو  
 .میندازم  روی  اپن 

 :از  جا  بلند  م  شه  و  میگه 
 .راسن   گوشی ت  زنگ  خورد -

ی  بر  میدارم  و  جوابش  رو   گوشیم  رو  از  روی  زمیر
نمیدم  .با  دیدن  اسم  بابا  که  روی  صفحه  افتاده  زیر  

 :لن   میگم 
 .اوه  اوه  گاوم  زایید -
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پیام  که  برام  اومده  رو  باز  م  کنم  و  م  بینم  که  
 :تهدید  کرده 

کره  خر  جواب  نمیدی؟  دو  روز  دیگه  که  گفن   پول  -
م  خوام  اون  روز  نوبت  منه  که  جواب  ندم  .حالیت  

 شد؟ 
م  خودش  تماس  م   قبل  از  اینکه  شماره  اش  رو  بگیر

ه  .بدون  معطل  انگشتم  رو  روی  صفحه  م  کشم   گیر
 :و  گوش   رو  به  گوشم  م  چسبونم 

 بزغاله؟  جواب  نمیدی  االن؟ -
به  جون  ممد  دستم  گیر  بود  .من  کوچیک  شما  هم  -

 .هستم 
آره  آره  م  دونم  .کوچیک  جیب  منی  نه  خودم  !تا  -

پول  داری  که  بابام  رو  ب   خیال  ول  تا  پول  بخوای  الو  
 !باباب  

 :به  الو  باباب   گفتنش  م  خندم  و  میگم 
 اینقدر  غرغرو  بودی  بابا؟  بعد  به  مامانم  گیر  میدی؟ -

ساکت  !من  باباتم،  یه  حق   دارم؛  آدم  با  باباش  -
 اینطوری  صحبت  م  کنه؟ 

ل  م  کنم  و  میگم   :خنده  ام  رو  کنی 
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چشم  ببخشید ،  رئیس  شماب   .مامان  چطوره؟  -
 کجاست؟ 

؟  - مامانتم  خوبه  !داره  حیاط  م  شوره  .دانشگاه  رفن 
ی  الزم  نداری؟  ی  پول  چیر

از  جدی  شدن  یهوییش  خنده  از  رو  لبم  جمع  م  شه  
ه  از  این  همه  به  فکر  بودنش   .و  دلم  ضعف  میر

ی  الزم  ندارم  .نه  امروز  کالس  - ی فدات  بشم  .چیر
 !نداشتم  فردا  دارم 

ا حت  کن  فردا  م  خوای  بری  دانشگاه؛  اگه  - خب  اسی 
ی  الزم  داشن   کافیه  یه  زنگ  بزبی  ی  .هم  چیر

حرف  پول  که  م  شه  یاد  بدهیم  به  یارو  گیم  نتیه  
میوفتم  و  مکث  م  کنم  .گداست  مگه؟  حاال  از  کجا  

 م  خواد  منو  ببینه  بابا؟ 
 الو؟  الو؟  آی  نور؟ -

 :به  خودم  میام  و  سی    ع  میگم 
 .جونم  بابا؟  ببخشید  یه  لحظ ه  حواسم  پرت  شد -

احت  کن  منم  - ِک  حواس  تو  جمعه  بچه؟  برو  اسی 
 .دیگه  مزاحمت  نشم 

 :لبم  آویزون  م  شه  و  میگم 
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مزاحم  چیه؟  من  کل  خوشحال  شدم  صداتون  رو  -
 .شنیدم  .به  مامان  هم  سالم  برسون 

ی  محکم  م  خوره   ی خداحافظی  که  م  کنه  یه  چیر
 :وسط  کمرم  و  جیغم  در  میاد 

 پتیاره  چته؟  چته؟  چر ا  رم  م  کنی  یهو؟ -
 !الکم  خراب  م  شه  بیا  این  پیاز  رو  پوست  بگیر -

به  قیافه  ی  مسخره  اش  با  اون  لبخند  دندون  نماش  
ه  م  شم  و  دندون  روی  هم  فشار  میدم   .خیر

م  و  میگم   :چاقو  رو  ازش  م  گیر
ون  خودم  انجام  میدم  .نخواستم  - بیا  برو  گمشو  بیر

 !تو  کاری  بکنی  اصال 
ه  و  س  ج اش  دراز  م  کشه  و  من   با  خوشحال  میر

خوشحال  تر  از  خودش  بهش  فحش  میدم  .با  شنیدن  
فحش  هاب   که  میدم  بهش  یه  قیافه  ی  حق  به  جانب  

ه  و  میگه   :به  خودش  م  گیر
 !خیل  ب   تربیت  و  بد  دهن  شدیا  آبی -

 :ابروم  باال  م  پره 
 !نکشیمون  با  ادب -

خدا  شاهده  من  موندم  مامان  و  بابای  ما  بدترین  -
فحششون  ب   ادب  و  ب   شعور  بوده  بچه  اشون  شده  
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من  و  تو  !ما  هاب   که  فحش  خوبمون  هم  باالی  هجده  
 ساله،  بچه  هامون  چ   م  خوان  بشن؟ 

لبام  رو  یه  گوشه  جمع  م  کنم  و  با  همون  ژست  
ه  اش  م  شم   :متفکرانه  ای  که  دارم  خیر

 تو  خودت  باالی  هجده  سال  شدی  مگه؟ -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _پنجم #
*** 

 
ی ه  چشمم  به  ساعته  و  یه  چشمم  به  قابلمه  !از  ترس  
تیکه  شدن  انگشتام  تند  تند  پیاز  رو  خرد  م  کنم  م  

 .ذارمش  روی  گاز 
م   زیرش  رو  روشن  نکرده  گوشیم  رو  بر  میدارم  و  میر

توی  تلگرام  .هنوز  تلگرامم  کامال  باال  نیومده  که  سیل  
 .پیام  ها  دیوونه  ام  م  کنه 

 :لعنن   م  فرستم  و  زیر  لن   غر  م  زنم 
 !ب   ناموسا  امون  بدین -

 :م  بینم  آتوسا  پیام  داده  و  ب   مکث  بازش  م  کنم 
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ت  رو  بزن  من  پاک  - ،  بیی بی ی ب  *رو  میر
َ
آبی  اگه  تو  ت

ا  رو  گلم   .کردم  بیی
واسش  یه  استیکر  موش  گوگول  م  فرستم  و  م  

 :نویسم 
 .باشه  عزیزم -

شکالب   از  توی  کابینت  بر  م  دارم  و  م  ذارم  گوشه  ی  
لپم  .تند  تند  بیی  ها  رو  واسه  محیا  م  فرستم  و  تایپ  

 :م  کنم 
 .بدو  بیی  بده  باید  برم -

ی   یکم  طول  م  کشه  تا  جواب  بده  و  بدون  بسی 
م   .صفحه  ساغ  گاز  میر

گوشت  رو  م  ریزم  رو  پیازا  و  همون  جوری  که  نگاهم  
 .به  گوشیه،  گوشتا  رو  تفت  میدم 

ی  میاد  و  باعث  م  شه  مالقه  رو  کنار   پیام  از  سلیر
 .بذارم 

 !سالم،  امشب  شبانه  ایم -
 :شکالت  رو  مزه  مزه  م  کنم  و  با  خنده  م  نویسم 

 شبانه؟ -
یه  ردیف  شکلک  متعجب  هم  م  فرستم  که  پیام  های  

 :خودم  رو  برام  م  فرسته  و  م  نویسه 
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ی  خودت  گفن  -  .آره  دیگه،  ببیر
 :استیکر  گریه  م  فرستم 

 !من  امشب  با  مهدیه  دارم  که -
 .سکوتش  نشون  میده  که  قطعا  از ش  فحش  م  خورم 

 !زنیکه  غذا  اتیش  گرفت،  دو  دقیقه  اونو  بذار  کنار -
 :سع  م  کنم  ابروم  رو  باال  بندازم  و  هم  زمان  میگم 

؟  خیل  پرو  شدیا  !پاشو  خودت  - گه  خور  کارای  منی
 ...درست  کن،  امروز  نوبت  من  نیست 

 :لبش  آویزون  م  شه 
 ...آبی  جونم -

گمشو  گمشو  ب   ناموس  !خودت  پاشو  درست  کن،  -
 ...گوشت  آتیش  گرفت 

جدیتم  رو  که  م  بینه  باالخره  از  جا  بلند  م  شه  و  
م  دراز  بکشم   .منم  خوشحال  تر  از  قبل  میر

یه  عالمه  تب  و  شبانه  روی  دستم  مونده  و  اذیت  
ی  زیادی  بهم  مزه  کرده،  ول  اینقدر  خسته   کردن  سلیر

ام  که  نم  فهمم  چطوری  با  همون  شکم  گشنه  خوابم  
م  بره  و  خدا  رو  شکر  م  کنم  که  ساعت  گوش   به  

شکل  روزانه  زنگ  م  خوره،  چون  اگه  نباشه  م  دونم  
 .که  قطعا  خواب  م  مونم 
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همونجور  دراز  کش  با  پا  م  زنم  به  دیاناب   که  مثل  
 :خرس  خوابیده  و  صدا  م  زنم 

؟  پاشو -  ...دیان؟  دینی
س  جاش  م  شینه  و  در  حال  که  داره  بازوش  رو  

 :میخارونه  میگه 
 نریم؛  نه؟ -

ه  . خمیاز ه  م  کشم  و  فکر  م  کنم  خب  آره  نریم  بهی 
 حاال  کو  تا  سه  تا  غیبتمون  پر  بشه؟ 

 :پتو  رو  م  کشم  سم  و  میگم 
 !شب  بخیر -

خمیازه  ی  صدا  دارش  نشون  میده  که  دوباره  خوابش  
برده  و  منم  سمج  تر  از  قبل  پلک  هام  رو  روی  

 .همدیگه  فشار  میدم 
ی  خواب  و  بیداری  ام  که  گوشیم  باز  زنگ  م  خور ه   بیر

 .و  ناله  ام  بلند  م  شه 
یه  بار  نیت  م  کنم  نرم  دانشگاه،  اینجوری  باید  بذاری  

 تو  کاسه  ام  اخه  خدا  جون؟ 
 :با  چشم  بسته  گوش   رو  به  گوشم  م  چسبونم 

 بله؟ -
؟ -  صبح  بخیر  نخودی؛  کجاب 
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ی  م  شم  که  بدبخت   با  شنیدن  صدای  آیناز  مطمی 
 .شدم 

 :تندی  جواب  میدم 
 !کالسم  تشکیل  نشد،  خوابم  خون ه -

 .ِا؟  !بخواب  پس،  مزاحمت  نشم -
 :خمیازه  م  کشم  و  میگم 

 !مراحم -
 !بیدار  شدی  به  من  یه  زنگ  بزن،  یا  عل -

صی   نم  کنه  که  جوابش  رو  بدم  و  قطع  م  کنه  و  
 .من  فقط  امیدوارم  نفهمه  که  کالس  رو  پیچوندم 

 
---------- 

 
 .تب  زدن  :تبادل  کردن،  نوع  تبلیغ  در  تلگرام 

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _ششم #
*** 
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ی  کلیدام  رو  بر   ون  رفی  لباس  عوض  کرده  به  نیت  بیر
 .م  دارم 

با  دیدن  دیاناب   که  هنوز  غرق  خوابه  دهن  کج   م  
م  ون  میر  .کنم  و  بیر

در  رو  محکم  م  بندم  و  با  لبخندی  که  روی  لبمه،  
  .دست  به  جیب  به  سمت  پله  ها  حرکت  م  کنم 
به  آیناز  خی   میدم  که  کالس  هام  کنس ل  شده  و  

ی  باعث  م  شه  که  با  خیال  راحن   امروز   بیکارم  و  همیر
 .رو  دوباره  به  ولگردی  اختصاص  بدم 

از  سوپرمارکت  چند  نوع  بیسکوییت  و  نسکافه  م  
م  و  بر  م  گردم   .گیر

 !دیانا  هنوز  خوابه  و  واقعا  یه  خرس  به  تمام  معناست 
.  
 
ه  از  گشنک نسکافه  درست  م  کنم  و  دلم  ضعف  میر
یه  دونه  از  بیسک وییت  ها  رو  باز  م  کنم  و  صدام  رو  

 :باال  م  برم 
 !پاشو  زنیکه،  ساعت  شده  دو -

 :م  غره 
 ...خفه  شو -
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و  پتو  رو  م  کشه  روی  سش   .بهش  توجه  نم  کنم  و  
خب،  وقن   بحث  خوابش  وسط  میاد  قطعا  کوتاه  بیا  

 !نیست 
به  طرف  گاز  بر  م  گردم  و  با  دیدن  صحنه  ی  مقابلم  

 .دلم  م  خواد  گریه  کنم 
پوکر  فیس  به  گاز  و  قابلمه  ی  خال  نگاه  م  کنم  و  
خِل  غذای  دیشب  رو  آورده 

َ
 .باورم  نم  شه  که  د

 !قطعا  به  جز  خرس،  یه  گاو   عوصی  هم  هست 
بغض  کرده  به  قابلمه  ی  غذا  نگاه  م  کنم؛  قیمه  ی  

 ...عزیزم،  قیمه  ی  نازنینم 
م  برات  قیمه  ی  قشنگم   ...اله  بمیر

انگار  یه  تیکه  از  قلبم  رو  کندن  و  ا صال  باورم  نم  شه  
 .همه  ی  قیمه  ی  دوست  داشتنیم  خورده  شده 

اله  کارد  بخوره  به  شکمت  دیانا؛  شکمه  یا  خندق  بال  
 زنیکه؟ 

خب  اون  هرچقدر  م  خواد  م  تونه  روی  خوابش  
ان  روی  غذام   ی حساس  باشه  و  من  به  همون  میر

 .حساسم 
 :به  طرفش  بر  م  گردم  و  تقریبا  جیغ  م  کشم 
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اله  کارد  بخوره  به  دل ت،  اسهال  ش   اله  زن  !کاه  از  -
خودت  نبود،  کاهدون  که  از  خودته؛  نمردی  اون  همه  

 قیمه  رو  خوردی؟ 
 .با  جیغ  من  باالخره  بلند  م  شه  و  س  جاش  م  نشینه 

 :حرص  نگاهش  م  کنم  که  بازوش  رو  م  خارونه 
 !چه  مرگته؟  از  اول  صبح  داری  جیغ  م  کس  -

 :بغض  کرده  نگاهش  م  کنم 
 همه  ی  قیمه  رو  خو ردی  گدا؟ -

 :خمیازه  کشون،  کش  و  قوش  به  خودش  میده 
شلوارک  قشنگم  رو  پوشیدی،  دیگه  روت  رو  کم  -

 ...کنا 
 ...نکبت -

زبون  درازی  م  کنه  و  مجبور  م  شم  واسه  سیر  کردن  
شکم  طفلکم،  ساغ  یخچال  برم  .خدا  رو  شکر  م  کنم  
ده  بودن  کانال  ها  امروز  رو  بهم  مرخص  م   که  گسی 

 .ده  و  باعث  م  شه  ی ه  نفس  تازه  کنم 
بسته  ی  گوشت  رو  بر  م  دارم  و  با  خرد  کردن  یه  پیاز  

  بر  م  گردم  ساغ  نسکافه  
 
و  رنده  کردن  گوجه  فرنک

ام  که  تقریبا  سد  شده  ول  من  بازم  دست  از  سش  بر  
 .نم  دارم 
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ون  میاد  میگه   :دیانا  که  از  سویس  بیر
 چ   م  خوری؟ -

م  و  برای  در  امان  موندن  نسکافه  ام،   چشم  غره  میر
 :ماگ  رو  عقب  م  کشم 

 گشنه  پلو  با  مخلفات؛  به  تو  چه  فضول؟ -
 :لبش  رو  به  قصد  نرم  کردن  من،  آویزون  م  کنه 

 من  دیرمه،  یه  نسکافه  این  ادا  ها  رو  داره؟ -
لبامو  جمع  م  کنم  و  تند  تند  بیسکوییِت  توی  دهنم  

 .م  جوم 
 گشنه  خانم،  یه  قاشق  قیمه  این  ادا  ها  رو  داشت؟ -

 !خیل  عقده  ای  شدیا -
  
 
پشت  چشم  براش  نازک  م  کنم  و  نسکافه  ی  باق

 :مونده  رو  س  م  کشم 
 !همینه  که  هست -

 :یه  دونه  بیسکوییت  بر  م  داره 
 .حداقل  یه  آهنگ  بذار  کمی   صدات  رو  بشنوم -

  م  ذارم  و  ادویه  به  
 
ی  "دلت  هم  بخواد  "آهنک با  گفی 
 .گوشت  و  پیاز  اضافه  م  کنم 
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ون   دیانا  که  حاضی  و  آماده  خداحافظی  م  کنه  و  بیر
ه،  وسایل  ناهار  رو  توی  سینی  م  چینم  و  برای   میر

م  ی  نون  ساغ  فریزر  میر  .برداشی 
ول  با  دیدن  جای  خال  نون  ها  لبخندی  روی  لبم  م  

 !نشینه  که  فکر  کنم  از  هزارتا  گریه  بدتره 
خدایا  کاش  برنج  م  پختم،  کاش  اینقدر  بدبخن   نون  

 .خریدن  گردن  من  نبود 
مانتو  و  شال  رو  ب   توجه  به  اینکه  به  هم  میان  یا  نه  
م  ون  میر ی  دسته  کلیدم  بیر  .تن  م  کنم  و  با  برداشی 

دمپاب   قرمز  قشنگام  رو  م  پوشم  و  خب  دید  بقیه  
 مهمه  مگه؟ 

ی  هم  جیتان  فیتان  م  خواد  آخه   تا  س  کوچه  رفی 
 خدا؟ 

تو  پاگرد  اول  کس  جلوم  میاد   که  یه  کارتن  بزرگ  
 .دستشه  و  بهم  اجازه  نمیده  که  صو رتش  رو  ببینم 

خودم  رو  به  راست  م  کشم  و  اونم  به  راست  میاد  .
م  به  سمت  چپ  و  بازم  به  چپ   ...میر

 :کالفه  و  گشنه  غر  م  زنم 
یه  دقیقه  وایسا  رد  شم  دیگه  !خانما  مقدم  ترن  آقای  -

م   ...محی 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی  میاره   .صدای  خنده  اش  بلند  م  شه  و  کارتن  رو  پاییر
 !بله  درسته،  بفرمایید -

ب   توجه  به  قیافه  ی  بانمک  و  خب  جذابش  رد  م  شم  
م  ی  میر  .و  پاییر

ی  نرفتم  که  صداش  متوقفم  م  کنه   :دو  پله  پاییر
ی  ساختمون  م  شینید؟ -  همیر

اخمام  رو  تو  هم  م  کشم  و  دست  به  کمر  جواب  
 :میدم 

 به  شما  ارتباط  داره؟ -
 :لبخندش  پاک  نم  شه 

 !مفتخرم -
 :لبام  رو  یه  گوشه  جمع  م  کنم 

 !منم  خوشبختم -
سی  از  رو ی  تاسف  تکون  میدم  و  ب   منتظر  موندن  

م  ی  میر  .برای  جوابش  پاییر
خدا  رو  شکر  هرچ   منگله  گیر  من  میوفته؛  مفتخرم  و  

 ...درد  مردک  !تو  بیشی   شکل  گاوی  تا  مفتخر 
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا
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 قسمت _هفتم #
*** 

 
نون  که  میخرم  به  سعت  نور  خودم  رو  م  رسونم  به  
خونه  .کلید  میندازم  و  ب   این که  نگاه  کنم  در  رو  هول  

 .میدم 
 ...آخ -

تالش  م  کنم  پشت  در  رو  ببینم  و  باز  در  رو  هول  
 :میدم 

 ...آخ ...ای  بابا -
 

ی  دو  طاقه  ی  در  داخل  م  برم  و  صدای   سم  رو  از  بیر
 :یه  آقای  دیگه  بلند  م  شه 

 ای  وای  چ   شد؟  حالتون  خوبه  آقای  مفتخر؟ -
 :غر  م  زنم 

ای  بابا  !آقا  خودتو  بکش  کنار  دیگ ه،  من  اینجا  له  -
 ...شدم 

صداش  آشناست  ول  یادم  نمیاد  کیه  و  یا  کجا  
 .شنیدمش 

م  باید  اجازه  بدین  یا  نه؟ -  خانم  محی 
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م   خودش  رو  که  کنار  م  کشه  در  رو  هول  میدم  و  میر

داخل  .چشم  ریز  کرده  نگاهش  م  کنم  و  تازه  یادم  
 !میاد  همون  گاو   کارتن  به  دسته 

 :اخم  م  کنم  و  دست  به  کمر  جواب  می دم 
 !شما  پشت  دری،  خودت  رو  م  کشیدی  کنار  دیگه -

 
  و  شکمم  واجب  تر  از  این  

 
ه  از  گرسنک دلم  ضعف  میر

 !گاوه 
از  کنار  خودش  و  آقاب   که  کنارشه  رد  م  شم  و  باال  

م   .میر
به  حدی  گرسنه  ام  که  بدون  پهن  کردن  سفره،  

 .همونطوری  س  پا  غذا  م  خورم 
 

لقمه  ی  آخر  رو  به  زور  توی  دهنم  جا  م  د م  و  با  
خوردن  زنگ  در،  حلقه  ی  خیار  رو  از  گوشه  ی  

م   .بشقاب  بر  م  دادم  و  به  سمت  در  میر
بدون  نگاه  کردن  از  چشم،  در  رو  باز  م  کنم  و  با  

 :همون  دهن  پر  میگم 
 !بله؟ -
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و  با  دیدن  زِن  مدیر  ساختمون  هول  شده  در  رو  م  

 .بندم 
به  در  تکیه  میدم  و  م  زنم  تو  س  خودم  .خدا  خفه  
ات  کنه  آ ی  نور  !همیشه  باید  خنگ  بازی  در  بیارم؟  

ی  منگل  چگونه  آفریدی  قربونت  برم؟   خدایا  چنیر
 

لقمه  ای  که  کوفتم  شده  رو  به  زحمت  قورت  میدم  و  
 .خیار  رو  توی  بشقاب   که  کنار  تشکمه  پرت  م  کنم 

س  و  وضعم  رو  مرتب  م  کنم  و  دوباره  در  رو  باز  م  
 .کنم 

 !سالم -
 

چادرش  رو  جلو  م  کشه  و  با  همو ن  اخم  که  داره  
 :میگه 

 شیر  آب  رو  درست  کردین؟ -
 

کم  مکث  م  کنم  تا  یادم  بیاد  درباره  ی  چ   صحبت  
ی  که  یادم  میاد  به  سعت  جواب  میدم   :م  کنه  و  همیر

 .آها  آره  !چک  کردیم  ول  از  واحد  ما  نبود -
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جوری  نگاهم  م  کنه  که  مطمئنم  م  خواد  بگه  ازم  
متنفره  و  من  ب   خیال  نگاهش  م  کنم  .بذ ار  متنفر  

؟   باشه،  بعدش  که  چ 
دوباره  چک  کنید؛  دیگه  صدای  پمپ  داره  کالفه  -

 .کننده  م  شه 
 .باشه  ی  کوتاه  میگم  و  در  رو  توی  صورتش  م  بندم 

 
اسیر  یه  مشت  آدم  در  و  دیوونه  شدیم  تو  این  

ساختمون  که  هر  کدوم  یه  جور  توهم  م  زنن  و  
ی   .خودشون  رو  آدم  حساب  م  کیی

منم  جنیفر  لوپزم  اصال،  ک  به  کیه؟  خر  مش  حسن  
 مال  کیه؟ 

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _هشتم #
*** 

 :دیانا  انگشتش  رو  توی  هوا  تکون  میده 
ی  یا  بزنم  تو  دهنت؟  م  - گم  میس   بری  یخ  بگیر

 خوای  گشنه  پلو  بخوری؟ 
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ی  م  کوبم  و  میگم   :پام  رو  روی  زمیر
چرا  همیشه  من  باید  برم؟  خودت  گند  م  زبی  به  این  -
دم  و  دس تگاه  فریزر  بعد  من  برم؟  خودت  برو  بگو  یخ  

 .م  خوایم 
 

 :رنده  رو  ول  م  کنه  و  دستاش  رو  بلند 
ی  دستامو  !برو  دیگه  جون  دیان ...اذیت  - نکبت  ببیر

 ..نکن 
لباش  رو  هم  آویزون  م  کنه  و  پلک  م  زنه  تا  بیشی   

م   .تحت  تاثیر  قرار  بگیر
 

 :دندون  روی  هم  فشار  میدم  و  غر  م  زنم 
ه  که  منو  خفه  کرده -  ...دیان  بمیر

 :کاسه  رو  زیر  بغلم  م  زنم  که  نیشش  وا  م  شه  برام 
 !این  دیاِن  ُمرده  قربونت  بره  مرد  خونه -

 
کاسه  رو  به  هوای  کوبیدن  تو  فرق  سش  بلند  م  کنم  

 :و  تقریبا  جیغ  م  کشم 
 ...کمی   گه  تفت  بده  زنیکه  دوزاری -
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یه  جوری  خنده  ی  پت  و  پهنی  تحویلم  میده  که  
 .انگاری  دارم  قر بون  صدقه  اش  م  رم 

 
چادر  به  س  و  کاسه  به  دست،  زیر  لن   غر  م  زنم  و  

 .دمپاب   قرمزهای  خوشگلم  رو  پام  م  کنم 
دستم  رو  روی  زنگ  م  ذارم  و  به  ناخنای  پام  نگاه  م  
 .کنم  .یک  درمیون  الکشون  پاک  شده  و  کوتاه  بلندن 

 
برعکس  همیشه  در  تندی  باز  م  شه  و  سع  م  کنم  

م   :گربه  ای  ترین  حا لت  ممکن  رو  به  خودم  بگیر
 ...سالم  م  شه -

با  دیدن  شخص  که  جلومه  حرف  تو  دهنم  میمونه،  
محاله  که  این  قیافه  ی  از  خود  راصی  رو  فراموش  

 !کنم 
همینی  که  با  همون  لبخند  جذاب  و  رو  مخش  

جلومه،  اینی  که  نه  خانم  ایمانیه،  نه  شوهرش  و  نه  
ش   !دخی 

 !یه  گوالخ  جذاِب  گدا  که  شکل  شوگر  ددیا ست 
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کاسه  ام  رو  عقب  م  کشم  و  اخم  در  هم  م  کنم  .
 :سک  به  داخل  م  کشم  و  میگم 

 کو؟ -
 

دست  به  سینه  سد  راهم  م  شه  و  نم  ذاره  داخل  رو  
 :ببینم 

 !دم  در  بده،  بفرما  تو  برنج  خیسوندم -
 

کاسه  رو  م  زنم  زیر  بغلم  و  س  بلند  م  کنم  تا  راحت  
 :تر  توی  چشم  هاش  نگاه  کنم 

خانم  ایمابی  و  خانوادش  رو  هم  خوردی  بعد  واسه  -
 من  پرو  بازی  در  میاری؟ 

 
ه  و  یه  جوری  بهم  نگاه  م  کنه  که   تای  ابروش  باال  میر

 !احساس  م  کنم  یه  احمق  به  تمام  معنام 
 

م،  آدم  با  طلبکارش  درست  صحبت  م  - خانم  محی 
 .کنه 

میگه  طلبکار  و  من  دلم  هری  م  ریزه  .هنوز  س  
؟  بدبخت  گدا   !دستگاه  یادشه  یعنی
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 :مور  مور  م  شم  و  کوتاه  نمیام 
م  هم  درست  برخورد  م  کنه -  !آدم  با  یه  خانم  محی 

 
ل   دست  زیر  بینیش  م  کشه  تا  خنده  اش  رو  کنی 

 :کنه 
م  که  با  شلوارک  مامان  دوز  و  چادر  - نه  خانم  محی 

ون،  دم   یه  وری  و  موهاب   که  از  هر  طرف  زده  بیر
 !خونه  ی  آدمه 

 
ی  که  در  جو ابش  دارم  لبخند   ی لبخند  ملیح  !تنها  چیر

 .ملیحه 
ی  آی  نور،  ای   ای  خاک  تو  ست  آی  نور،  ای  بمیر

ک  آی  نور   ...بی 
انگار  یه  پارچ  آب  یخ  روی  سم  ریخته  م  شه  با  

حرفش  و  خشکم  م  زنه  .حن   نم  تونم  فرار  کنم؛  
 !چه  برسه  به  مرتب  کردن  س  و  وضعم 

 
 کیه  ساشا؟ -

صداش  آشناست  و  دعا  م  کنم  نیاد  دم  در  .س   و  س   
که   .ع رق  از  س  و  صورتم  م  ریزه  و  قلبم  م  خواد  بی 
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تنها  واکنشم  فقط  تند  تند  پلک  زدن  و  یه  لبخند  
احمقانه  است  و  کاش  خدا  یه  قدرب   بده  تا  بتونم  در  

 .برم 
 

 اِ  !شمایید؟ -
 ...خدایا  دمت  گرم  دیر  کردی،  اومد 

زیر  نگاه  دو  نفرشون  دارن  ذوب  م  شم  و  به  زور  
پشتم  رو  بهشون  م  کنم  و  رب ات  وار  به  طرف  در  

م   .واحد  خودمون  میر
 

تند  تند  زنگ  رو  فشار  میدم  و  هنوز  هم  سنگینی  
 .نگاهشون  حس  م  شه 

تا  دیانا  در  رو  باز  کنه  هزار  و  یک  فحش  میدم  و  قبل  
 :از  اینکه  بتونم  کاری  بکنه  غر  م  زنه 

ی؟  چه  گه  م  خوردی  تا  - ی  یا  بمیر رفن   یخ  بگیر
 االن؟ 

تقریبا  خودم  رو  روش  پرت  م  کنم  و  در  رو  م  بندم  
 .و  هنوز  هم  صدای  خنده  اشون  میاد 

 
 اوباش #
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بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _نهم #
*** 

 
تب  م  کنم  از  این  حجم  ضایع  شدن  و  با  مشت  م  

کوبم  رو  س  خودم  و  این  دیانای   منگل  تر  از  خودم  .
خدایا  من  چه  گناه  به  درگاهت  کردم  که  گیر  این  

 احمق  افتادم؟ 
 

ه  ی  دیوون ه؟  مثل  روانیا  خودتو  پرت  - چته  دخی 
 .کردی  روم ...پاشو  له  شدم 

 :بیشی   زیر  دست  و  پام  لهش  م  کنم  و  غر  م  زنم 
 خنگ  !چرا  اینجوری  احمق  بازی  در  میاری؟ -

 
 :لگدی  حواله  ام  م  کنه  و  از  جاش  بلند  م  شه 

خنگ  عمته  زنیکه  چاقال  !چ   شده  مگه؟  دیگه  این  -
ایمابی  چیه؟  کل  این  محل  م  دونن  تو  چه  من گل  

 .هسن  
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چشمام  تا  آخرین  حد  ممکن  گشاد  م  شن  و  آماده  ی  
ه  و  با  لبخند   حمله  م  شم  که  پشت  اپن  سنگر  م  گیر

 :دندوبی  ای  که  ازش  متنفرم  میگه 
ی  نشده  دیگه،  ایمابی  هم  که  پس  مس  نداره - ی  .چیر

 
چادر  گوله  شده  رو  به  طرفش  پرت  م  کنم  و  

 .جوابش  رو  نمیدم 
جواب  دادن  به  این  زبون  نفه م  تا  قیامت  م  تونه  کش  
ی  جز  خرد  شدن  اعصابم  برام  نداره  ی  .پیدا  کنه  و  چیر

خدا  رو  شکر  م  کنم  که  توی  این  یک  سال  که  با  هم  
  م  کنیم  قاتل  و  مقتول  نشدیم  و  خب  گاه  از  

 
زندک

ی  دیوونه  بازی  هاش  م  تونم  ساعت  ها  بخندم   .همیر
 

م  حموم  و  باالخره  به  خودم  لطف  م  کنم  تا  از   میر
دست  پش م  های  لعنتیم  خالص  بشم  .هرچند  که  م  

 .دونم  فردا  دونه  دونه  اش  دوباره  در  م  آد 
 

م  دیانا  با   ون  که  میر حوله  رو  دور  تنم  م  پیچم  و  بیر
 :همون  دهن   پر  از  چیپس  میگه 

 ...جنده  کردی؟  عافیت  باشه  خواهری -
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 :براش  شکلک  در  م  آرم  و  میگم 

 !آره  م  خوام  برم  دوست  پسم  رو  ببینم -
 

یه  جوری  م  زنه  زیر  خنده  که  چیپس  توی  گلوش  م  
 .پره  و  به  سفه  م  افته 

م  براش  آب   با  مشت  روی  سینه  اش  م  کوبه  و  میر
 :بیارم  که  پر  خنده،  با  صداب   که  دو  رگه  شده  میگه 
آره  آره،  دوست  پست  !اوبی  که  تو  رو  تحمل  کنه  -

ه   ...شیر
 

 :یکم  از  آب  رو  م  ریزم  روی  سش  و  میگم 
 ...دلشم  بخواد  م رتیکه -

 
ه   .بدتر  از  قبل  م  خنده  و  لیوان  رو  از  دستم  م  گیر

عوصی  خوب  م  دونه  با  پس  جماعت  نساختم  و  نم  
ه؟   سازم؛  باید  اینجوری  واسم  دست  بگیر

 
لباس  پوشیده  دوباره  خودم  رو  س  جام  میندازم  و  

مشغول  تب  زدن  م  شم  .چند  روزیه  از  مامان  و  بابا  
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م  و  تالش  م  کنم  تنبلیم  رو  کنار  بذارم  و  زنگ   ب   خی 
 .بزنم  ول  موفق  نم  شم 

 
صبح  با  صدای  گوش   به  زحمت  از  جام  بلند  م  شم  

 .و  لباس  م  پوشم 
دیانا  کالس  نداره  و  با  خیال  راحت  خوابیده  .نفس  

ون  میدم  و  در  حال  که  مسواک  توی  دهنمه  زیر   بیر
 .قابلمه  رو  روشن  م  کنم 

 
کتاب  و  جزوه  هام  رو  توی  کیفم  میندازم  و  دهن م  رو  

 .اب  م  کشم 
قید  آرایش  کردن  رو  م  زنم،  نه  وقتش  هست  و  نه  
حوصله  اش  رو  دارم  .هنوز  خواب  توی  چشممه  و  

 .سم  از  کم  خواب   درد  گرفته 
 

یه  ذره  ریمل  م  زنم  و  یه  خط  چشم  م  کشم  که  
ی  غذا   قیافه  ام  از  ب   حال   مطلق  در  بیاد  و  با  ریخی 
م  ون  م یر  .توی  ظرِف  خرگوش   نازنینم  از  خونه  بیر
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کوله  رو  روی  دوتا  دوشم  میندازم  و  پله  ها  رو  پشت  
 .هم  رد  م  کنم 

 
با  فکر  کردم  به  اینکه  کالس  آخرم  شش  عرص  تموم  

م  شه  دلم  م  خواد  گریه  کنم  .از  نظر  روچ  به  
ساعت  ها  خوابیدن  بدون  فکر  کردن  به  تب  زدن  یا  

 .هر  کار  دیگه  ای  نیاز  دارم 
 

م  .اگر  این   ی  را ه  میر
در  رو  م  بندم  و  با  سعت  بیشی 

بار  هم  دیر  برسم  مطمئنم  ایلخابی  حذفم  م  کنه  و  
 .دیگه  بهونه  آوردن  براش  هم  ب   فایده  است 

 
س  شاهد  رسیده -نرسیده  بدون  نگاه  کردن  به  اطرافم  

م  خوام  از  جاده  رد  بشم  که  درد  بدی  توی  پام  م  
پیچه  و  قبل  از  اینکه  هر  کاری  بتونم  انجام  بدم  با  

چشم  های  گشاد  شده  دهنم  رو  تا  آخرین  حد  ممکن  
 .باز  م  کنم  و  جیغ  م  کشم 
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ی  انگار  با  کند  ترین  سعت  ممکن  اتفاق  م   همه  چیر
افته  و  مغزم  نم  تونه  دستور  به  انجام  کاری  بده  و  
ی  نم  کنه   .متاسفانه  جیغ  زدن  از  سقوطم  جلوگیر

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _دهم #
*** 

 
سم  درد  م  کنه  و  خنک   خوب   رو  توی  رگ  های  

 .دست  چپم  احساس  م  کنم 
صدای  کس  رو  م  شنوم  و  بوی  نچندان  خوب   توی  

 .بینمه 
پلک  هام  رو  نم  تونم  از  هم  باز  کنم؛  انگار  که  با  
 .چسب  به  هم  چسبیدن  .فقط  م  تونم  بشنوم 

 
ی  نیست  ول  هنوز  پا  نشده - ی  .دکی   میگه  چیر

 
با  منه؟  نم  دونم  .حن   نم  تونم  به  یاد  بیارم  کجام  و  

  افتاده 
 
 .چه  اتفاق
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 اصال  امروز  چند  شنبه  است؟  من  ک  ام؟ 
 

 !ک  م  رش؟  زودتر  بیا،  نگرانم -
 

سع  م  کنم  چشم  هام  رو  باز  کنم  ول  حوصله  
 .ندارم،  حن   قدرتش  رو  هم  ندارم 

ین  سوال  ذهنمه  و  هیچ  جواب   هم   من  کجام؟  بزرگی 
 .براش  ندارم 

 
انگشت  هام  خشک  شدن  و  وقن   م  خوام  تکونشون  

ه   .بدم  دردم  م  گیر
ناله  ای  م  کنم  و  همون  صدای  غریبه  با  نگرابی  صدا  

 :م  کنه 
 خانم؟  خانم  حالتون  خوبه؟ -

 
صداش  روی  مخمه  و  دلم  م  خواد  بخوابم  ول  مگه  

 م  ذاره؟ 
صدای  خودش  کمه  که  صدای  زنگ  خوردن  تلفن  هم  

 !بهش  اضافه  م  شه  .خدا  لعنت  کنه 
 ...خب  خفه  اش  کن  م  خوام  بخوابم  دیگه؛  اه 
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خانم؟  گوشیتون  زنگ  م  خوره  !صدام  رو  م  -

 شنوید؟ 
 

گوش   منه؟  پس  دست  این  چ   کار  م  کنه؟  ذهنم  
خال   خالیه  و  باالخره  مجبور  م  شم  چشم  هام  رو  

 .باز  کنم 
با  باز  کردن  چشم  هام  زنگ  تلفن  قطع  م  شه  .لعنن   

 !فقط  م  خواست  من  رو  بیدار  کنه 
 

دیدم  تاره  و  مجبور  م  شم  پشت  س  هم  پلک  بزنم  .
 .نور  کم  اذیتم  م  کنه  ول  چاره  ای  هم  ندارم 

سوزش  گوشه  ای  از  پیشوبی  و  درد  سم  کم  اخم  هام  
 .رو  جمع  م  کنه 

بزاق  نداشته  ی  دهنم  رو  سع  م  کنم  قورت  بدم  
 .بلکه  از  خشک  گلوم  کم  بشه 

 
س  جام  که  م  شینم  بازم  همون  پسه  به  سعت  به  

 :حرف  میاد 
؟  دراز  بکش -  ...خانم  چ   وار  م  کنی
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گیج  نگاهش  م  کنم  و  فکر  کنم  حن   قدرت  حرف  

 .زدنمم  از  دست  دادم 
دوباره  همون  زنگ  گوش   ای  که  پسه  گفت  مال  منه  

ه  ون  میر  .بلند  م  شه  و  به  اجبار  پسه  از  اتاق  بیر
 

دوباره  چشم  هام  رو  م  بندم  و  خودم  رو  ول  م  کنم  .
با  افتادن  روی تخت  کم  درد  توی  س  و  کمرم  م  

 .پیچه  و  اهمین   نمیدم 
 

نم  دونم  چقدر  م  گذره  که  با  باز  شدن  یهوب   در  از  
جا  م  پرم  و  با  چشم  هاب   که  تا  آخر  گشاد  شدن  به  

ه  م  شم   .شخص   تازه  وارد  خیر
 

م  شناسمش  ول  اسمش  انگار  از  ذهنم  پاک  شده  .
کوله  اش  از  دستش  ول  م  شه  و  بدو  بدو  میاد  تا  

 .بغلم  کنه 
ه  برات  چت  شده؟ -  !اله  خواهر  ب میر

 
 :گیج  با  صادقانه  ترین  حالت  ممکن  میگم 
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 ...نم  دونم -
 

یواش  یواش  مغزم  جرقه  م  زنه  .م  خواستم  برم  
 .دانشگاه  ول  االن  روی  یه  تخت  خوابم 

 .فقط  دردی  که  توی  پام  پیچیده  بود  رو  یادم  میاد 
 

نگاه  به  دستم  میندازم  و  با  دیدن  سوزن  سم  که  
توی  دستمه  و  شلنگش  ک ه  پر  خون  شده  چشم  هام  

 .گرد  م  شن 
دسن   به  سم  م  کشم  و  با  لمس  بانداژ  ب   اختیار  

 .جیغ  م  زنم 
 

ی  که  حاال  م  دونم  دیاناست  هم   از  جیغ  من  دخی 
وع  م  کنه  به  جیغ  کشیدن   .س 

 !تصادف  کردم -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _یازدهم #
*** 
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 !ساکت -
یم  باال خره  از  جیغ   با  اخطاری  که  از  پرستار  م  گیر

 .زدن  دست  م  کشیم 
 

ی  پرستار  دستش  به  پشت  گردنم  م  چسبه  و  با   با  رفی 
 :کشیدن  گوشم  میگه 

 !ذلیل  شده  صد  بار  نمیگم  اینقدر  کور  بازی  در  نیار -
 

 :دستم  رو  م  ذارم  روی  گردنم  و  میگم 
 ...با  آدم  تصادف  کرده  درست  برخورد  کن  خب -

 
 :مظلوم  نگاهم  کرد  و  دستم  رو  گرفت 

؟  درد  نداری؟  این  مردک  زد  بهت؟ -  خوب 
 

لبام  آویزون  م  شن  و  با  چشم  های  پر  آب  نگاهش  م  
 .کنم 

 ...نه  خوب  نیستم ...دکی   گفته -
 

م  زنم  زیر  گریه  که  هول  م  کنه  و  من  با  خباثت  
 :میگم 
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گفته  اگه  دیانا  تا  یه  ماه  کارای  خونه  رو  نکنه  و  برات  -
ی   ...کمپوت  آناناس  نخره  میمیر

 
دوباره  دستش  به  پشت  گردنم  م  چسبه،  قبل  از  

  بزنه  خودم  رو  عقب  م  کشم  و  همون  
ی
اونکه  حرق

 :پس   به  قول  دیانا  مردک  میگه 
 ...خانم  ببخشید -

 
 :دیانا  دست  به  کمر  به  طرفش  بر  م  گرده 

م  !- شما  صحبت  نکن  یه  لحظه  آقای  مثال  محی 
 خواهرمو  زیر  گرفن   بعد  پرو  بازی  هم  در  میاری؟ 

 
  بز نم  کوله  اش  رو  میندازه  تو  

ی
تا  م  خوام  یه  حرق
 :بغلم  و  تس   م  زنه 

 !کمپوتت  رو  بخور  من  با  این  آقا  کار  دارم -
 

با  اشتیاق  نگاهشون  م  کنم  و  با  کمپوِت  آناناس  درگیر  
 .م  شم 

 
 ...ببینید  خانم -
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ه  و  من  تکه  ی  دیگه  ای  از   دیانا  دو  قدم  به  جلو  میر

 :اناناس  رو  توی  دهنم  م  ذارم 
ی  چ   کار  کردی؟  فکر  کردی  - م  شما  بب یر نه  آقای  محی 

  ندیدی؟  قد  
 
ه؟  دخی   مردم  رو  به  این  گندک چه  خی 

 ...فیله  !کوری؟  اگه  کوری  چرا 
 

به  من  میگه  فیل؟  به  خودم  با  چشم  های  گرد  نگاه  م  
کنم  و  با  دوباره  باز  شدن  در  اتاق  حرف  تو  دهنش  م  

 .ماسه 
 

با  دیدن  کس  که  تازه  وارد  م  شه  تکه  اناناس  توی  
 .گلوم  م  پر ه  و  به  سفه  میوفتم 

 
کم  مونده  که  خفه  بشم  و  آب  از  چشم  و  بینیم  س   و  

 .س   م  ریزه 
واسه  یه  ذره  هوا  دست  و  پا  م  زنم  و  دیانا  هول  شده  

 .توی  کمرم  م  کوبه 
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پس  جوون  تر  به  سعت  لیوان  آب   دستم  میده  و  م  
 :پرسه 

 حالتون  خوبه؟ -
 

ی  دندون  های  کلید  شده  اش  پر  حرص   دیانا  از  بیر
 :میگ ه 

ی؟ -  دکی 
 

پسه  با  چشم  گرد  نگاهش  م  کنه  و  من  لیوان  رو  س  
 :م  کشم 

شکم - ی  ...نه ...دامی 
 

ون  م  ریزه  و  پسه  گیج   آب  با  شتاب  از  تو  دهنم  بیر
نگاهم  م  کنه  که  با  صدای  دو  رگه  شده  و  اخم  های  

 :در  هم  میگم 
 !ب   تربیت -

 
گیج  تر  نگاهمون  م  کنه  که  پس  تازه  وارد  جلوتر  

 :میاد  و  من  غر  م  زنم 
؟ -  اینجا  هم  نباید  ولم  کنی
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 :دست  به  سینه  و  با  تای  ابروب   که  باال  رفته  میگه 

برادرم  با  شما  تصادف  نکرده،  فقط  شما  رو  رسونده  -
 اینجا،  منم  دنبال  اون  اومدم  .با  شما  چ   کار  دارم؟ 

 
 :باز  عرق  رو  تنم  م  نشینه  و  کم  نمیارم 

 از  کجا  معلوم؟ -
 

ون  اشاره  م  کنه  و  جواب  میده   :با  انگشت  به  بیر
از  اونجاب   که  سباز  و  خانم  که  با  شما  تصادف  -

 .کرده  دم  دره 
 

بزاق  توی  گلوم  م  پره  و  پشت  هم  چند  بار  سفه  م  
کنم  و  دیانا  هم  مثل  خودش  دست  به  سینه  و  با  تای 

 :ابروب   که  باالست  میگه 
 ...بفزما  داداشت  رو  بی   !انگار  خوردیمش -

 
پس  جوون  تر  م  خنده  و  آ قای  داداش   از  خود  

 :راضیش  میگه 
 ...بعید  نیست؛  بازن  تکرار  م  کنم  خانم -
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 !جلو  میاد  و  م  ترسم  ول  نم  دونم  چرا 

نه  قیافه  اش  ترسناکه،  نه  نگاه  و  نه  حن   لحنش  
لحنش ...انگار  که  مرض  گرفته  باشم،  قلبم  م  تپه  از  
دست  این  شوگر  ددی  که  یه  بر  خالف  شیطنن   که  
 !داره  جدیِت  کالمش  م  تونه  به  راحن   میخکوبم  کنه 

 
 !آدم  با  طلبکارش  درست  صحبت  م  کنه -

 
چند  ثانیه  زمان  م  خوام  تا  حرفش  رو  حالچ   کنم  و  

ه  م  شم   .باز  گیج  بهش  خیر
تیپش  رو  دوست  دارم  .شلواری  که  از  روی  زانو  جر  
ت  ساده  ی  مشک  رنگ   .خورده،  کت  چرم  و  تیس 

 
لبخند  که  روی  لبش  پهن  م  شه  به  سعت  فک رای  

 :توی  سم  رو  پس  م  زنم  و  جواب  میدم 
واسه  دو  تومن  اینقدر  گدا  بازی  در  میاری؟  خجالتم  -

؟   نم  کس 
 

 :بشکنی  توی  هوا  م  زنه  و  میگه 
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پول  بیمارستانم  من  پرداخت  کردم  و  با  حساب  پول  -
 !ایکس  باکس  که  سوزوندی  م  شه  سه  و  نود  و  پنج 

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _دوازدهم #
*** 

 
،  منو  - ه  بگیر

مگه  من  گفتم  بده؟  برو  از  اون  دخی 
 سننه؟ 

 
 :پس  دیگه  گیج  نگاهش  رو  بینمون  م  چرخونه 

ه؟ -  داداش؟  چه  خی 
 

شوگر  ددی  چشم  و  ابرو  میاد  و  من  صورتم  رو  براش  
 :مچاله  م  کنم 

خانم  به  من  بدهکاره؛  همونیه  که  ایکس  باکس  رو  -
 ...سوزونده 

 
 :حرص  م  خورم  و  اخم  هام  رو  توی  هم  م  کشم 
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م  گفتم  پس  میدم،  این  غربن   بازیا  چیه؟  - آقای  محی 
 ...بیا  یه  بلندگو  بگیر  دستت  برو  همه  جا  جار  بزن 

 
 :دست  هاش  رو  توی  جیب  شلوارش  س  میده 

 از  کجا  معلوم؟ -
 

  .تقه  ای  به  در  م  خوره  و  سبازی  وارد  م  شه 
ه  با  بغض  نگاهم  م  کنه   :دخی 

 حالتون  خوبه  خانم؟ -
 

آره  خوبم  و  ا گه  هم  سم  درد  م  کنه  مطمئنم  دردش  
ی   به  خاطر  وجود  این  موجود  نحس  و  خسیسه  که  عیر

   من  بخت  برگشته 
 
 .بختک  افتاده  رو  زندک

 
س  تکون  میدم  و  سباز  م  پرسه  که  شکاین   دارم  یا  

 !نه 
شک  دنبالشون   ی ی  خانم  و  دامی  رضایت  میدم  برای  رفی 

ه  ون  میر  .از  اتاق  بیر
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ه  نگاه مون  م  کنه  که  با   اما  شوگر  ددی  پرو  خیر
 :حرص  میگم 

؟ -
 
 چ   میک

 
 :شونه  هاش  رو  باال  میده 

 ک  پول  منو  میدی؟ -
 

پس  دیگه  م  خنده  و  اعتنا  نم  کنم  .دیانا  میاد  
جوابش  رو  بده  که  دستمال  کاغذی  و  خودکاری  از  

ون  م  کشم   .جیب  کوله  اش  بیر
 

به  زحمت  خودم  رو  جلو  م  کشم  و  دستمال  رو  روی  
   مخصوص  غذا  م  ذ ارم 

ی  .میر
 :م  نویسم 

من  آی  نور  نوری،  در  تاری    خ  بیست  و  چهار  -
اردیبهشت  تعهد  میدم  که  تمام  بدهیم  معادل  سه  

 ...میلیون  و  یه  مقداری  رو  به  آقای 
 

 :س  بلند  م  کنم  و  اخم  کرده  نگاهش  م  کنم 
 اسمت  چیه؟ -
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 :چنان  با  اعتماد  به  نفس  میگه 

 !ساشا  اعتماد -
 :که  ب   اختیار  زیر  لن   میگم 

 !زارت -
 

همه  متوجه  میشن  و  خنده  ی  دیانا  رو  م  شنوم  .
ه  اش  شده   مطمئنم  دیانا  با  نگاهِ  از  باال  به  پایینش  خیر

ه   .و  از  رو  هم  نمیر
 

 .ساشا  اعتماد  تا  پایان  سال  جاری  پرداخت  کنم -
 

م   :دستمال  رو  به  طرفش  م  گیر
؟ -  دیگه  ولم  م  کنی

 
ه  و  نگاهش  م  کنه  . دستمال  رو  از  دستم  م  گیر

 :لبخند  روی  صورتش  پهن  تر  م  شه 
ه  و  مواجب -  !یه  سال  برده  ب   جیر

 
 !عمه  ات  برده  است -
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 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

دهم # ی  قسمت _سیر
*** 

 
بدون  اینکه  بهش  بر  بخوره  دستمال  رو  توی  جیبش  

ی  به  سمت  در  میگه   :م  ذاره  و  با  رفی 
 !حقیقتا  برده  ی  اون  که  منم -

 
  دارن،  

 
  مشکل  اخ الق

 
دلم  هری  م  ریزه  .اینا  خانوادک

 !مطمئنم 
ی  ناراحت  بشه  یا   ی اصال  شک  دارم  این  بس   از  چیر

ی  توی  دنیا  وجود  داشته  باشه  تا  روی  این  روحیه   ی چیر
 !ی  گل  و  بلبلش  اثر  کنه 

 
ه  و   نامه  ی  ترخیصم  که  میاد  دیانا  زیر  بغلم  رو  م  گیر

 .بلندم  م  کنه 
 

 :غر  م  زنه 
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زنیکه  پتیاره  کمی   بخور،  قد  فیل  شدی،  کمرم  -
 ...شکست 

 
با  مشت  م  زنم  وسط  کمرش  و  خودم  رو  شل  تر  م  

م   :گیر
 .خفه  شو  حالم  خوب  نیست -

 
زیر  لن   فحش  میده  و  من  احساس  م  کنم  دارم  مزد  

م  و  لبخند  م  زنم   .کار  هام  رو  م  گیر
 

سوار  تاکس  که  م  شیم  دیاناست  که  آدرس  رو  میده  
و  من  سم  رو  روی  پاش  م  ذارم  که  تا  خونه  یکم  

 .بخوابم 
 

 :دستش  رو  م  ذاره  روی  سم  و  میگه 
عمو  زنگ  زده  بود  .انگار  زنگ  م  زنه  بهت،  تو  -

جواب  نمیدی  به  من  زنگ  م  زنه  .منم  گفتم  رفن   
 !دانشگاه  حتما  س  کالش؛  حواست  باشه  سوب   ندی 
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ی   ی با  آرامش  نفس  م  کشم  .خدا  رو  شکر  که  چیر
نگفته،  وگرنه  باز  مامان  م  خواست  داستان  کنه  و  

 !بابا  رو  بردا ره  و  دوتاب   بیان  تا  اینجا 
 

چشم  هام  رو  م  بندم  تا  برسیم  خونه  .خدایا  کاش  
کواال  بودم،  یه  گوشه  االن  داشتم  برگم  رو  م  خوردم  

ی  رو  نداشتم  س  همه  چیر  .و  اینقدر  اسی 
 

با  رسیدن  به  خونه  دیانا  کلید  میندازه  تا  در  رو  باز  
 .کنه  و  هم  زمان  در  واحد  رو  به  روب   باز  م  شه 

 
از  گوشه  ی  چشم  خروج  مفتخر  رو  م  بینم  و  سم  

ی  میندازم   .رو  پاییر
 

؟  ساشا  گفت  الله  باهاتون  تصادف  - ی خوب  هستیر
 ...کرده 

 
نم  دونم  الله  کدوم  خریه  و  برامم  مهم  نیست  .این  

ی  پس  خاله  م  شدن  و   تازه  واردا  دیگه  زیادی  داشی 
ی  دمشون  قیج   بشه   !نیاز  داشی 
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 :چشم  ریز  کرده  نگاهش  م  کنم 

 !ممنون -
 

ب   شعوریه  اگه  بگم  فضول  و  به  این  امید  میگم  
 !ممنون  که  خودش  بفهمه  چقدر  فضوله 

 
م  دانشگاه  خودم  رو  به  معصوم  ترین   فردا  که  میر

م  که  هیچ  استادی  کارم  نداشته   حالت  ممکن  م  گیر
 .باشه 

 
ساعت  نماز  و  ناهار  که  تموم  م  شه  اشک  تو  

چشمام  حلقه  م  زنه  .باورم  نم  شه  باید  تا  چهار  
عرص  س  کالس   پر  خیر  و  برکت  امار  و  احتماالت  

 .مهندش  جون  به  لب  بشم 
 

به  کالس  که  م  رسیم  طبق  معمول  ردیف  آخر  کیپ  
 .تا  کیپ  پر  و  باز  صندل  های  جلو  خال  مونده 
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ی  یه  عالمه  پس،  دو  تا  دخی   یکم  زیاد  توی  چشمه   بیر
 !ول  دیگه  عادی  شده،  هم  برای  ما  هم  برای  بقیه 

 
وع   روی  صندل  م  شینیم  و  با  اومدن  استاد  و  س 

شدن  درس  باز  هم  به  درگاه  خدای  مهربون  دعا  م  
کنم  تا  من  رو  تبدیل  کنه  به  یه  کواال،  توی  یه  نقطه  

الیا   !ی  دور  افتاده  ی  اسی 
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _چهاردهم #
*** 

 
کالس  که  تموم  م  شه  و  آقابیگ  رضایت  میده  که  

مش  زیر   ولمون  کنه  کوله  ام  رو  با ز  م  کنم  و  م  گیر
دسته  ی  صندل  و  با  دست  دیگه  ام  وسایل  رو  هول  

 .میدم  توش 
 

 :زیپش  رو  م  کشم  و  میندازمش  رو  دوشم 
 ...بدو  بدو  بدو ...دیانا  بدو -
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با  آرامش  وسایلش  رو  جمع  م  کنه  و  من  این  پا  و  اون  

 .پا  م  کنم 
یم -  .مرض  وایسا  دو  دقیقه  االن  میر

 
لگدی  به  پاش  م  زنم  و  ب ند  های  کوله  رو  با  هر  دو  

م   :دستم  م  گیر
 .چقدر  لفتش  میدی؟  بدو  دیگه  خسته  شدم -

 
  تحویلش  

 
چپ  چپ  نگاهم  م  کنه  که  لبخند  بزرک

 .میدم  و  چند  بار  پلک  م  زنم 
 

ه   :کتاِب  تو  دستش  رو  تهدید  وار  به  سمتم  م  گیر
 !برو  منم  میام -

 
ه  ساغ   چشم  ریز  م  کنم  براش  و  دست  پاچه  میر
یه  ول  نم  دونم  چ    !وسایلش  .مطم ئنم  که  یه  خی 
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م  .خودم  رو  به   ون  میر حرف  نم  زنم  و  از  کالس  بیر
ی  دست  هام   سویس  بهداشن   م  رسونم  و  با  شسی 

 .کم  س  و  وضعم  رو  مرتب  م  کنم 
 

دستم  بند  مقنعه  ام  م  شه  که  تلفنم  زنگ  م  خوره  .
از  توی  جیب  مانتوم  درش  میارم  و  با  دیدن  اسم  

 :مامان  با  لبخند  جو اب  میدم 
 !سالم  دردت  به  سم -

 
؟  - علیک  سالم  ورپریده؛  معلومه  این  دو  روز  کجاب 
هرچ   زنگ  م  زنیم  بر  نم  داری  که  !معلوم  نیست  

 ...ست  به  کدوم  آخور  گرمه 
 

م  م  و  زبونم  رو  گاز  م  گیر ی  حرفش  میر  :با  عجله  بیر
باشه،  باشه  مامان  خانم،  یکم  آروم  !دانشگاه  و  -

کالس،  کجا  رو  دارم  برم؟  حن   وقت  نم  شه  به  آیناز  
 ...طفل  یه  س  بزنم 

 
  که  میگم  بدم  میاد،  از  

ی
آره  ارواح  عمه  ام  !از  دروع

اینکه  م  پیچونمشون  بیشی   از  همیشه  از  خودم  
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ی  رو  با  همه  ی  بدی  هاش   متنفر  م  شم  .ول  نگفی 
ی  و  نگران  کردنش   .ترجیح  میدم  به  گفی 

 
نگران  دیابت  و  فشاری  م  شم  که  ممکنه  بعد  از  

ی   ف همیدن  باز  باال  بره  و  من  جونم  به  خودش  و  همیر
 .غر  زدناش  بنده 

 
 :سفارش  م  کنه  مواظب  خودم  باشم  و  م  پرسه 

 آینازم  خوبه؟  بچه  ام  در  چه  حاله؟ -
 

از  میم  مالکین   که  به  اسم  آیناز  م  چسبه  حسودیم  
 :م  شه  و  لبم  آویزون 

اون  آینازم  من  ورپریده؟  اون  بچه  ام  من  دسته  بیل؟  -
 این  همه  تبعیض  تا  کجا؟ 

 
 :تس   م  زنه 

خوبه  خوبه،  واسه  من  زبونم  در  آورده  .جای  اینکه  -
؟   بگه  ببخشید  نگرانتون  کردم  !تو  مگه  بچه  ی  منی
،  برو  به  بابات  که  شب  تا  صبح  بهش   بچه  ی  باباب 

 ...پیام  میدی  بگو  بهت  بگه  آی  نورم  و  فالنم 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
ه  و  با  همون  خنده  ای   از  حسودیش  خنده  ام  م  گیر

 :که  رو  لبم  پهن  و  پهن  تر  م  شه  میگم 
 ...چشم  به  همون  بابام  میگم  بهم  بگه  نور  چشم -

 
میگه  "ب   تربیت  "و  دوباره  با  سفارش  کردن  هاش  

 .مجال  حرف  زدن  نمیده 
 

تماس  که  قطع  م  شه  گوش   رو  س  میدم  توی  جیبم  
 .و  دلم  هوای  آیناز  رو  م  کنه 

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _پانزدهم #
*** 

 
م  دیانا  پشت  س  هم،  بدون  اونکه  اجازه   ون  که  میر بیر

 :بده  جواب   بدم  پیام  میده 
؟ -  کدوم  گوری  هسن 
 .خیر  ندیده  بیا  بوفه -
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؟ - ک  چاب   کوفت  م  کنی  بی 
م  برات؟ -  چ   بگیر

 
جوابش  رو  نمیدم  و  برای  زودتر  رسیدن  به  بوفه،  پا  
ی  که  م  رسم  م  بینم  زیر  سایبون   تند  م  کنم  .همیر

 .کنار  ملیکا  و  بقیه  نشسته 
 

م  و  کنارشون  روی  نیمکت   یه  چاب   و  نبات  م  گیر
 :خودم  رو  جا  م  کنم 

 ...همه  خرابا  هم  که  جمعن -
 

 :ملیکا  کم  از  چاییش  مزه  م  کنه 
 .و  منتظر  خراب  اعظم  موندن -

 
نبات  رو  تو  چاییم  حل  م  کنم  و  به  طرفش  بر  م  

 :گردم 
،  دیگه  منتظر  چ   موندن؟ -  تو  که  اینجاب 

 
 :صدای  خنده  ی  بچ ه  ها  بلند  م  شه  و  ملیکا  میگه 

 .من  جسارت  نم  کنم  تو  جایگاه  تو  بشینم -
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چوب  نبات  رو  توی  دهنم  م  ذارم  و  تیکه  های  

 :آخرش  رو  با  دندون  جدا  م  کنم 
 .نه  اختیار  داری  بفرما،  صندل  جلو  هم  واسه  تو -

 
ه  و  س  م  کشه  که  م  زنم  تو   دیانا  لیوانم  رو  م  گیر

 :سش 
-  ، زنیکه  مفت  خور  شای د  هپاتیت  مپاتیت  داشته  باش 

 واسه  چ   چاب   منو  م  خوری؟ 
 

قیافه  اش  رو  کج  م  کنه  برام  که  لیوان  رو  از  دستش  
م   :م  گیر

من  و  تو  فقط  شورت  همو  نپوشیدیم  این  که  دیگه  -
 !یه  لیوانه 

 
خنده  ی  بچه  ها  بلند  م  شه  و  من  لم  میدم  .حوصله  

ی  جمع  رو  ندارم  .از  قاب   شدن  توی  جمع  های  
دانشگ اه  خوشم  نمیاد  .خاله  زنک  بازی   آدمای  خود  

 !خفن  پندار  زیادی  برام  غیر  تحمله 
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ی  رو  برای  جداب   از   باید  به  آیناز  زنگ  بزنم  و  همیر
جمع  بهونه  م  کنم  .دیانا  که  م  دونه  دلیلم  چیه  زیاد  

 .پیگر  نم  شه  و  س  جاش  م  شینه 
 

لیوان  خال  چاب   رو  توی  سطل  آشغال  میندازم  و  
م   .شماره  ی  آینا ز  رو  م  گیر

 
گوش   رو  کنار  گوشم  م  ذارم  و  با  نوک  پام  سنگ  

 .ریزه  ها  رو  جا  به  جا  م  کنم 
 

 ببخشید  خانم  نوری؟ -
 

س  بلند  م  کنم  و  به  پسی که  این  حرف  رو  زده  نگاه  
 :م  کنم  .نم  شناسمش  و  گیج  میگم 

 بله؟ -
 

 :نگاه  به  ساعتش  میندازه  و  میگه 
 !سالم -
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هم  زمان  آیناز  هم  جواب  می ده  و  سالم  میگه  و  منم  
 .به  شکل  خودکار  سالم  رو  تکرار  م  کنم 

 
 ...ببخشید  مزاحمتون  شدم  م  خواستم  بگم -

  هم  آیناز  توی  گوشم  
ی
من  و  من  م  کنه  و  از  طرق

 :میگه 
؟ -  آی  نور  هسن 

 
ه  ی  پسه  م  شم  و  در  جواب  آیناز  میگم   :خیر

 !جونم؟ -
 

پسه  سخ  م  شه  .و  تعجب  س  ریز  م  شه  توی  
 .نگاهم 

 .وا  !چرا  شده  شکل  لبو؟  خدایا  خودت  شفا  بده 
 

  جونم؟ -
 
 تو  زنگ  زدی بعد  به  من  میک

 
هنوز  حرف  آیناز  تموم  نشده  که  پسه  ی  ناشناس  

 :میگه 
م؟ -  م  شه  چند  دقیقه  وقتتون  رو  بگیر
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متوجه  ی  حرفش  نم  شم  و  مغزم  انگار  پردازش  نم  

 :کنه  .در  جواب  آیناز  میگم 
 ...اِ  آره -

 
و  لبخند  روی  لب  پ سه  م  شینه  .وا  !بسم  هللا،  

؟  یه  یعنی ی  اسکل  چیر
 

ون  از  دانشگاه؟ -  پس  م  شه  بریم  بیر
 

ون؟  به  چه  مناسبت؟  آی  نور   اخم  م  کنم  .بریم  بیر
م  و  میگم  ی  آیناز  رو  فاکتور  م  گیر  :آی  نور  گفی 

 به  چه  مناسبت؟ -
 

 ...م  خواستم  بگم -
ه  رو  مخم  و   آی  نور  گفتنای  آیناز  بدتر  از  قبل  میر

ی   تمرکزی  که  ندارم  رو  کم  و  کمی   م  کنه  واسه  همیر
 :ب   اختیار  وسط  حرفش  میگم 

 ...یه  لحظه  وایسا -
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 :آیناز  غر  م  زنه 
کوفت،  حلما  گریه  م  کنه  بدو؛  میگه  دلم  واسه  -

 ...خاله  تنگ  شده 
 

 :پسه  به  سعت  میگه 
 ...ازتون  خوشم  میاد -

 
باز  حرف  پسه  رو  متوجه  نم  شم  .م  شنوم  ول  

ه  ب    پردازشش  انگار  واسم  سخته  .همه  ی  حواسم  میر
 :حلما  و  جیغ  جیغ  کردناش  و  با  ذوق  میگم 

 ...وای  منم -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _شانزدهم #
*** 

 
چشم  هاش  که  تا  آخرین  حد  ممکن  گشاد  م  شن  

 !تازه  م  فهمم  چ   گفتم  و  چ   شده 
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دیگه  حرف  های  آیناز  رو  نم  شنوم  و  قلبم  م  خواد  
 .از  جا  کنده  بشه 

ی  بگم   ی تماس  رو  قطع  م  کنم  و  تا  م  خوام  یه  چیر
 :سی    ع  پیش  دسن   م  کنه 

 ...همش  نگران  بودم  که  بخواید  مخالفت  کنید  اما -
 

م  و  میگم  ی  حرفش  میر  :بیر
م  یه  لحظه  صی   کن  !من  اصال  با  شما -  ...آقای  محی 

 
  موز   ب   پوست  لخت  و  پن   

ی حاال  نوبت  اونه  که  عیر
 :خودش  رو  بندازه  وسط  حرفم 

 ...من  م  دونم  به  خاطر  دانشگاه  یکم  معذب -
 

 :باهاش  دست  به  یقه  م  شم 
 !بذار  گهم  رو  بخورم  مومن -

 
خدا  رو  شکر  م  کنم  بابت  اینکه  قسمن   ایستادیم  که  

 .توی  این  ساعت  به  شدت  خلوته 
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چشم  هاش  تا  آخرین  حد  ممکن  گشاد  م  شن  و  
دستاش  رو،  روی  دستای  من  که  یقه  اش  رو  چسبیدن  

 .م  ذاره 
 

 !خان م  ول  کن  یقه  رو -
 

عصن   نگاهش  م  کنم  .ب   تربیت  منحرف  به  من  
ون  من  دوست  دارم  .نمیگه  اگه  باد   میگه  بیا  بریم  بیر
   عید  قربون  

به  گوش  مامان  و  بابام  برسونه،  قربوبی
 امسال  خودم  م  شم؟ 

 
؟  نم  بینی  من  دارم  با  تلفن  - شما  خجالت  نم  کس 

حرف  م  زنم؟  شما  شعور  نداری؟  شخصیت  نداری؟  
 نه  نداری؟  حریم  خصوص  م  دوبی  چیه؟ 

 
کم  کم  آماده  م  شم  بحث  رو  سیاش  و  جناب   کنم  

 :که  دیانا  م  کشدم  عقب  و  میگه 
 ...ول  کن  آی  نور ...ول  کن -
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میگم  "بیشعور  "و  به  نگاه  مبهوتش  اهمیت  نمیدم  .
عصن   که  م  شم  نم  دونم  چ   میگم،  چ   کار  م  کنم  

ه  که  کجام  .مامان  ا ین  رو  همیشه  تو   و  حن   یادم  میر
سم  م  کوبه  ول  خب  من  بازم  آدم  بشو  نیستم  که  

 .نیستم 
 

ه  و  من  رو  دنبال  خودش  م   دیانا  بهش  چشم  غره  میر
  .کشونه 

 
وع  م  کنه  به  غر   روی  نیمکن   که  م  شینیم  دیانا  س 

 :غر  کردن  که  م  زنم  تو  کله  اش 
 ...ببند  گاله  ر  -

 
عینکش  رو  باال  میده؛  معلومه  که  حرص  م  خوره  و  

مجبورم  خودم  رو  واسه  تحمل  حرفاش  آماده  کنم  که  
 :باالخره  میگه 

ه؟  از  اینکه  - نه  آخه  م  دوبی  از  چ   زورم  م  گیر
 !مرتیکه  آنالینه  ول  به  من  شب  به  خیر  نمیگه 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دستم  رو  زیر  چونه  ام  جک  م  کنم  و  چند  دقیقه  ی  
پیش  رو  فراموش  م  کنم  .اهمین   نداره  اعصابم  رو  

 براش  خرد  کنم؛  داره ؟ 
 

ه  ی  دیاناب   م  شم  که  از  فشار  اضطراب  به  جون   خیر
 .ناخن  هاش  میوفته 

 
من  که  م  دونم  سش  گرم  اون  زنیکه  دوزاریه  !بعد  -

 ...به  من  میگه  طالق  میدم  طالق  میدم 
 

دلم  م  خواد  سم  رو  توی  دیوار  بکوبم  از  دستش  .
هیچ  وقت  آدم  نم  شه  و  به  حرف  هیچکس  هم  

 .گوش  نمیده 
 

ه  برا ی  اون  بغض  ته  صداش  و  حرص  که   دلم  م  گیر
م  خوره  .هر  روز  موهاش  بدتر  از  قبل  م  ریزه  و  

 .ترجیح  میده  خودش  رو  به  نفهم  بزنه 
 

 :کبِک  قشنگ  زندگیم  بغ  کرده  نگاهم  م  کنه 
  چ   کار  کنم؟ -

 
 تو  میک
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م  دونم  وقن   کارش  لنگم  م  شه  اینجوری  نگاهم  م  

کنه  .هرچند  دقیقا  دو  طرفه  است  ول  بازم  دلیل  نم  
 .شه  از  دستش  حرص  نخورم 

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _هفدهم #
*** 

 
 :کمرم  رو  صاف  م  کنم  و  میگم 

من  چ   بگم  بهت؟  به  هر  حال  اون  زنشه،  تو  دوست  -
  نم  فهم؟  شب  و  روزت  یک  شده،  

 
ش  !خنک دخی 

 ...تو  حال  خودت  نیسن  
 

اخم  هاش  رو  تو  هم  م  کشه  و  کامل  به  طرفم  بر  
 :میگرده 

زن ش  نه  و  نامزدش  !بعدم ...به  هر  حال  جدا  م  شه  -
 ...دیگه،  ازش  متنفره ...دوستم  داره 
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نم  خوام  زیاد  پا  فشاری  کنم  که  منظورم  رو  برعکس  
  هم  دلم  نم  خواد  ولش  کنم  به  امون  

ی
ه  و  از  طرق بگیر

 .خدا 
 

ی  به  سمت  ریه  هام  م  فرستم  و  یکم   هوای  بیشی 
مکث  م  کنم  .کلمه  کم  میارم؛  در  اصل  نم  دونم  چه  
جمله  ای  باید  براش  ردیف  کنم  که  هم  آرومش  کنه،  

 !هم  به  خودش  بیاردش 
 

 :یکم  پوست  لبم  رو  میکنم  و  باالخره  میگم 
  نه  !حداقل  با  خودش  -

 
االن  من  هرچ   بگم  تو  باز  میک

ی  چ   میگه؟  حرف  حسابش  چیه؟  بگو   حرف  بزن  .ببیر
ی  باید  تکلیف  همه  چ   معلوم  شه   مامان  بابام  گفی 

 .زودتر 
 

با  ا ضطراب  نگاهم  م  کنه  و  مطمئنم  م  خواد  از  
 :زیرش  در  بره  که  تیر  آخر  رو  م  زنم 

جای  اینکه  واسه  من  دلیل  و  منطق  ردیف  کنی  اول  -
به  خودت  و  اعصابت  فکر  کن،  بعد  خراب  شو  س  

وری  ی  !این  مرتیکه  پیر
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 :م  خنده  و  لپم  رو  م  بوسه 

 تو  رو  نداشتم  چ   کار  م  کردم  آخه؟ -
 

با  چندش  روی  لپم  دس ت  م  کشم  و  صورتم  رو  
 :مچاله  م  کنم 

اه  خفه  شو  زنیکه،  س  تا  پام  تقی  شد  .چ   کار  م  -
 !کردی؟  مثل  االن  گه  خوری 

 
ی  گوشیم  م  کوبم  رو  سم  ه  رفی   :با  ویی 

 .وای  یادم  رفت  به  آیناز  زنگ  بزنم -
 

 :لم  میده  و  با  لبخند  گشادش  نگاهم  م  کنه 
 ...خودتو  مرده  فرض  کن -

 
س  جواب  میدم   :با  اسی 

 جانم؟ -
 

  نگران  م  شم؟ -
 
 یه  زنگ  بزبی  بد  نیستا  !نمیک
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از  صداش  معلومه  که  حساب   عصبیه  و  منم  جرات  
نم  کنم  هیج   بگم  .صدای  نق  زدن  های  حلما  که  

 :بلند  م  شه  با  هیجان  بحث  رو  عوض  م  کنم 
صدای  گوگولچه  ی  خاله  است؟  اله  قربونش  برم  -

 ...من 
 

 :غر  م  زنه 
حواسم  هست  بحثو  پیچوند ی  !آره  حلماست،  -

 ...بیچاره  کرده  من  رو  از  صبح  با  خاله  خاله  کردناش 
 

از  جا  م  پرم  و  کوله  ام  رو  میندازم  روی  دوشم  .یادم  
ه  عصبیه  و  اگه  دستش  بهم  برسه  یه  فصل  کتک   میر

 .رو  ازش  م  خورم 
 

بهش  بگو  خاله  دورت  میگرده  فینگیل  !دارم  میام  -
 ...پیشت 

 
داری  میای  اینجا؟  مواظب  باشیا ! شخص  سوار  -

و  بیا  و  به  من  خی   بده  ،  با  می   .نس 
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چشم  میگم  و  تماس  رو  قطع  م  کنم  .دیانا  با  همون  
 :کیک  که  تو  دهنشه  میگه 

 !حلما  رو  ببوس،  واسشم  رژ  بزن  جیگر  تر  شه -
 

 :م  خندم  و  میگم 
 !بیا  بریم -

 
 :کیک  رو  با  یه  قلوپ  آبمیوه  قورت  میده 

 !باید  زنگ  بزنم  پوریا ...ایشاال  دفعه  ی  بعد -
 

باشه  میگم  و  با  تکون  دادنم  دستم  به  طرف  خروچ   
 .راه  میوفتم 

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _هجدهم #
*** 

نرسیده  به  خونه  ی  آیناز،  وارد  سوپرمارکت  م  شم  .
ی  قفسه  هاش  چرخ  م  خوره  تا  خورایک  های   نگاهم  بیر

 .مورد  عالقه  ی  حلما  رو  پیدا  کنم 
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از  شکالت  های  ریز  و  درشت  تا  پفک  و  چیپس  و  حن   

آلوچه  !به  هیچ  چ   رحم  نم  کنم  و  حن   به  هشدار  
ی  هم   های  مغزم  که  به  عصن   شدن  آیناز  اشاره  م  کیی

 .توجه  نم  کنم 
 

نایلون  بزرگ  خورایک  ها  رو  توی  کوله  ام  م  ذارم  و  گل  
م  و  گرفتم  رو  دستم  م  گیر  .نرگس  که  از  دم  می 

 
جلوی  ساختمون  که  م  رسم  در  مجتمع  نیمه  بازه  .
ه  واسه  حلما  . در  رو  که  باز  م  کنم  دلم  ضعف  میر

روی  پله  نشسته  و  در  حال  که  دستاش  رو  زده  زیر  
ه   .چونه  اش  چرت  میر

 
با  آقای  صمدی،  نگهبان  مجتمع  سالم  علیک  م  کنم  

 :که  میگه 
ی  تو  گوش  نداد،  نشست  - هرچقدر  گفتم  بیا  بشیر
ه   .اینجا  گفت  خاله  ام  داره  میاد  منو  بغل  کنه  بی 
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لبخندم  په ن  تر  م  شه  و  تا  م  خوام  حرف  بزنم  حلما  
جیغ  کشون  خودش  رو  بهم  م  رسونه  و  آویزوِن  پام  

 .م  شه 
 ...*خیل  دیر  تردی،  خواب  رفتیدم -

 
ه  م  شم  و  دست   به  چشم  های  درشِت  مر  آبش  خیر

 :م  کشم  روی  گونه  اش 
 ...اله  دورت  بگرده  نوری  که  خسته  شده  قندکش -

 
آقای  صمدی  م  خنده  و  من  حلما  ر و  بغل  م  کنم  .با  

 :هیجان  نگاهم  م  کنه 
 *واسه  من  گل  گرفدی؟ -

 
لپای  قرمزش  رو  از  ته  دل  م  بوسم  .و  یه  دسته  از  گل  

 .ها  رو  میدم  دستش 
 !یک  واسه  شما،  یک  هم  مامان  خانم -

 
دستاش  رو  دور  گردنم  حلقه  م  کنه  و  لپش  رو  به  

 .لپم  م  چسبونه 
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مطمئنم  که  آیناز  توی  راه  پله  نشسته  تا  ح واسش  به  
ون  اومده  تا   این  قلدر  خانم  باشه  که  با  لجباز  بیر

 .منتظر  خاله  اش  باشه  ول  پشتش  به  مامانش  گرمه 
 

م  و  م  بینمش  .لبخند  روی  لبشه  ول  احساس   باال  میر
 :م  کنم  زیر  نویس   نگاهش  م  شه 

 .من  تو  رو  آدم  م  کنم -
 

ه  و  انگار  واقعا   لپش  رو  م  بوسم  که  گوشم  رو  م  گیر
 !زیرنویس  نگاهش  کامال  درسته 

با  همون  لبخند  در  حال  که  گوش  منو  گرفته  به  
 .سمت  واحدشون  راه  میوفته 

 
 :دنبالش  کشیده  م  شم 

 ...آی ...آی  ول  کن  نازی ...بچه  بغلمه -
 

 :حلما  بغ  کرده  میگه 
ی  دوشش  رو  مامان  خانم ...کنده  جد  - ول  بی 

 *!دوشش 
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 :آیناز  در  رو  باز  م  کنه 
 .هیج   نم  شه  شما  نگران  نب اش -

 
حلما  محکم  تر  دستاش  رو  دور  گردنم  حلقه  م  کنه  

 :که  م  زنم  رو  دست  آیناز 
ول  کن  این  رو  !جلو  بچه  با  خشونت  با  من  رفتار  م  -
  تو  روحیه  اس  اثر  بذاره؟  آی  آی  مادر 

 
 ...کنی  نمیک

 
ه  و  با  ول  کردن  گوشم  در  رو  م  بنده   :چشم  غره  میر

نگفتم  رسیدی  به  من  خی   بده؟  سوار  شدی  خی   -
  من  نگران  م  شم؟ 

 
 ب ده؟  نمیک

 
--- 

 :حرفای  قندکمون 
 .خیل  دیر  کردی،  خواب  رفتم 

؟   واسه  من  گل  گرفن 
ول  بکن  گوشش  رو  مامان  خانم ...کنده  شد  

 !گوشش 
 

 اوباش #
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بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _نوزدهم #
*** 

 
ی  م  ذارم  که  باز  به  پام  م  چسبه  و  با   حلما  رو  زمیر

 .لب  آویزون  شده  به  آیناز  نگاه  م  ک نه 
 

دستم  رو  م  ذارم  روی  سش  و  با  دست  دیگه  ام  
 .گوشم  رو  ماساژ  میدم 

 !عجله  کردم  زود  برسم،  یادم  رفت -
 

ه  که  دست  میندازم  دور  گردنش  و   چشم  غره  میر
 :میگم 

ی  برات  نرگس  خریدم -  .ببیر
 

باالخره  م  خنده  و  گونه  ام  رو  م  بوسه  که  خنده  ام  
 .عمیق  تر  م  شه 

حلما  به  بغل  روی  مبل  م  شی نم  و  آیناز  واسه  آوردن  
خونه  ی ه  آشی  بت  میر  .س 
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  نگاهم  م  
 
حلما  م  شینه  روی  پام  و  با  لبخند  بزرک

 :کنه  .انگشتم  رو  م  ذارم  روی  لبم  و  آروم  میگم 
 !هیس -

 
پلک  هاش  رو،  روی  هم  فشار  میده،  دستش  رو  روی  

 .دهنش  م  ذاره  تا  صدای  خنده  اش  در  نیاد 
 

 :آیناز  م  پرسه 
 دانشگاه  چطور  بود؟ -

 
شکالب   از  توی  کوله  ام  در  میارم  و  در  حال  که  به  

 :حلما  م  خورونمش  جواب  میدم 
خوبه،  سالم  داره  خدمتت  .فقط  این  آقا  بیگ  ول  -
ی  بچه  میارم  تا  آخر  ترم   .کن  ما  نیست،  ازش  دو  جیر

 
ب   تربین   حواله  ام  م  کنه  و  من  روی  موهای  حلماب   

ه  رو  م  بوسم   .که  با  شیشه  ی  نوتال  درگیر
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کم  س  به  سش  بذار؛  آخر  ترم  بیای  اینجا  گریه  کنی  -
ی  دمپاب   ابریا  م     استاد  لج  کرد  انداخت  با  همیر

 
بک

م  م  زنمت   .گیر
 

ه  ی  حلما  میگم   :لبم  آویزون  م  شه  و  خیر
به  من  چه  استاد  لج  م  کنه؟  بیچاره  هومان  !چطور  -

 تو  رو  تحمل  م  کنه؟ 
 

 الک  پای  هومان  رو ...حلما؟ -
 

حلما  رو  تقریبا  جیغ  م  کشه  و  ما  دوتا  از  ترس  تو  جا  
 .م  پریم  و  پا  به  مای  هم  جیغ  م  کشیم 

 
ی  م  ذاره  نزدیک  تر   بت  رو  روی  میر    حاوی  س 

سینی
 :میاد 

خونه  اینجا  چه  خی   شده؟ - ی  دو  دقیقه  رفتم  آشی 
 

حلما  زود  شیشه  ی  نوتال  رو  پشتش  قایم  م  کنه  و  با  
ی  مشِت  شکالتیش  توی  دهنش  میگه   :گذاشی 

 ...*هیس   نبیده -
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م  و  میگم   :دستام  رو  جلوش  م  گیر
 .بیا  با  هم  توی  صلح  حرف  بزنیم -

 
دستش  رو  توی  هوا  تاب  میده  و  من  حلما  رو  م  ذارم  

 :روی  مبل  و  از  جا  م  پرم 
 !صلح؟  من  تو  رو  ریز  ریز  م  کنم  آی  نور -

 
م  پشت  مبل  و  میگم   :میر

نازی؟  پریودی؟  این  وحس   بازیا  چیه؟  بدبخت  -
ندیده،  یکم  شکالت  دادم  به  این  بچه  !انگار  گرفتیش  

ی،  فقط  علف  ملف  میدی  بخوره   .اسیر
 

ی  بر  میداره   :به  سمتم  خیر
همش  زیر  س  تویه  سلیطه  است  که  این  بچه  رو  -

 .خرابش  کردی 
 

 :حلما  مشتش  رو  از  تو  دهنش  در  میاره 
 *من  خراب  نجدم  که،  خاله  جون  خرابیده  منو؟ -
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م  که  آیناز  به  قص د   به  زور  جلوی  خنده  ام  رو  م  گیر
کشتنم  حمله  م  کنه  و  حلما  یواش  یواش  آماده  ی  

 .گریه  م  شه 
 

---- 
 :حلما  خانممون  میگه 

 هیج   نیست -
 من  خراب  نشدم  که،  خاله  جون  خرابم  کرده؟ -

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیستم #
*** 

 
 :ریز  ریز  م  خندم  و  دور  مبالی  سالن  م  چرخم 
ی  اشک  بچه  رو  در  اوردی -  ...وحس   نباش،  ببیر

 
طاقت  نمیاره،  چشم  غره  ای  با  کمال  میل  بهم  میده  و  

ه  تا  حلما  رو  آروم  کنه،  ول  دیره ...خیل  دیر   !میر
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حلما  منفجر  م  شه  و  چنان  جیغ  م  کشه  که  آیناز  
هول  شده  بغلش  م  کنه  .دم  گوشش  حرف  م  زنه،  

توی  بغلش  تکونش  میده  و  من  آرنج  هام  رو  به  پشن   
 .مبل  م  زنم  تا  دستام  برای  چونه  ام  جک  بشن 

 
ش  واسه   ی همیشه  دیدن  آینازی  که  از  همه  چیر

ینه   .نخودچ   کوچولوی  قشنگمون  گذشته  برام  شیر
 

وقن   فهمید  بارداره،  کارش  رو  کم  کرد  و  بعد  از  
زایمان،  درست  وقن   توی  اوج  کارش  بود  با  یه  استعفا  
ترجیح  داد  خونه  بمونه  و  از  توی  خونه  کار  هاش  رو  

 .بکنه 
 

ی  هومان،  آیناز  به  طرف   با  باز  شدن  در  و  سالم  گفی 
ه  و  من  خودم  رو،  روی  مبل  میندازم   .در  میر

 
هومان  گونه  ی  آیناز  و  حلما  رو  م  بوسه  و  با  

 :کشیدن  لپ  حلما  میگه 
 چ   شده  دخی   بابا؟ -
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بتم  رو  از   حلما  باز  لبش  آویزون  م  شه  و  من  لیوان  س 
ی  بر  میدارم   :روی  میر

 ...مامان  خانم  دفتج  خاله  جون  منو  خرابیده -
 

ه   هومان  خنده  اش  رو  ول  میده  و  آیناز  لب  گاز  م  گیر
 .تا  نخنده 

 
 :لیوان  رو  س  م  کشم  که  هومان  میگه 

 باز  تو  اومدی؟  واسه  چ   دخی   منو  خراب  کردی؟ -
 

سع  م  کنم  ابرو  براش  باال  بندازم  و  به  روی  خودم  
 :نمیارم  که  چقدر  توی  این  کار  افتضاحم 

دخی   بهت  دادیم،  جهازم  دادیم،  پ رو  بازی  هم  در  -
ل   میاری؟  اگه  م  دوبی  صندل  جلو  هم  واسه  تو  !کنی 

؟  اونم  بدیم  دستت؟   چ 
 

ه  تا  دست  و  روی  حلما  رو   آیناز  به  طرف  سویس  میر
 :بشوره  و  هم  زمان  میگه 

ه  .تو  رو  - این  همه  داماد  دوسن   واقعا  تو  کتم  نمیر
 !خدا  آی  نور  یه  ظرف  بگیر  زیرش  حیف  و  میل  نشه 
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بادی  به  غبغب  مین دازم   و  م  کوبم  روی  رون  هومابی  

 :که  حاال  کنارم  نشسته 
 خب  دیگه  چطوری  داماد؟ -

 
ه  که  به  صدم  ثانیه  نرسیده   پشت  گردنم  رو  م  گیر

 :مچاله  م  شم 
 ...آی  آی  آی ...ول  کن  این  سگ  مصب  رو  هومان -

 
بدون  اینکه  ولم  کنه،  با  خنده  اب  که  ته  صداشه  

 :جواب  میده 
تا  االن  که  زبونت  دو  می   بود ؛  نه  دوباره  تکرار  کن  -

؟   چ   گفن 
 

 :به  معصومانه  ترین  حالت  ممکن  میگم 
غلط  کردم  ول  کن ...آی ..نازی  بیا  کمکم  کن  شوهرت  -

 ...به  کشتنم  داد 
 

آیناز  حلما  رو،  روی  کانی   م  نشونه  تا  صورتش  رو  
 :خشک  کنه  و  میگه 
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ول  کن  گردن  بچه  رو  هومان،  خوبه  م  دوبی  بدش  -
 !میادا 

 
 :هومان  موهای  ریخته  شده  تو  پیشونیم  رو  م  کشه 

این  بچه  پوست  کلفت  تر  از  این  حرفاست  .خب  -
 بگو  ببینم  چه  کاره  ای؟ 

 
 :براش  زبون  درازی  م  کنم 

کت  خصوص  کار  گرفتم -  !تو  یه  س 
 

 :ابروش  رو  باال  میندازه  و  با  هیجان  م  پرسه 
 واقعا؟  ایک  شد؟  کدوم  بخش؟ -

 
 :به  طرفش  بر  م  گردم  و  مثل  خودش  با  هیجان  میگم 

 !تو  بخش  فضول  یاب  -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _یکم #
* 
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 :آیناز  با  خنده  حلما  روی  مبل  م  نشونه 

؟ -  آی  نور  چ   م  خوری  بیارم؟  میوه  یا  چاب 
 

هومان  دست  هاش  رو  از  دو  طرف  باز  م  کنه  و  م  
   مبل 

 :ذاره  لبه  ی  پشن 
ول  کن  اینو  خانم  !میاد  اینجا  همه  ی  خونه  رو  نبای د  -

 .غارت  کنه  که  بچه  پرو 
 

از  گوشه  ی  چشم  حواسم  به  حلماست  که  با  کوله  
 :ام  درگیر  شده  و  در  جواب  هومان  میگم 

من  بچه  پرو  شدم  االن؟  تو  میای  خونه  ی  ما  بچه  -
 پرو  نیسن   دوماد؟ 

 
ی  های  بدبختم  رو  باز  م  کشه  که  م  زنم  رو   چی 

بت  رو  بر  م  داره  از  جلوم   :دستش  و  آیناز  لیوان  س 
 ...خیل  حرف  م  زنیا  خواهر  زن -

 
 :زیر  لن   میگم 

 *!ِچرِکن -
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 :آیناز  تس   م  زنه 

- 
َ
ک
َ
ن   ن

َ
ذی
َ
 ...آی  نور  ا

 
 :هومان  چشم  ریز  کرده  نگاهم  م  کنی 

 باز  چ   گفن   ورپریده؟ -
 

حلما  رو  که  پاستیل  دستشه  م  نشونم  روی  پام  و  
 :میگم 

،  تقصیر  منه  کردی  متوجه  - تو  پنج  ساله  دوماد  ماب 
؟  یا د  م  گرفن   دیگه  تو  این  همه  وقت   ...نم  ش 

 
دستش  م  چسبه  به  پشت  گردنم  که  حرص  نگاهش  

 :م  کنم  و  از  جا  بلند  م  شه 
ی - ،  کوچیک  گفی  ی   گفی 

 
 ...خیل  رو  داری،  یه  بزرک

 
ی  بگم  حلما   ی ه  و  تا  میام  یه  چیر آیناز  چشم  غره  میر

 :پیش  دسن   م  کنه 
 ***!من  توچولوئم،  من  من -
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محکم  تر  بغلش  م  کنم  و  صدای  خنده  ی  سه  
 .نفرمون  بلند  م  شه 

 
ه  تا  لباس  عوض  کنه  و  آیناز  دوباره  راه   هومان  میر
خونه  م  شه  .حلما  باالخره  توی  بغلم  خواب   ی آشی 

ه   .میر
 

ی  م   ینی  و  لیوان  چاب   رو  که  آیناز  روی  میر ظرف  شیر
ه   :ذاره  حلما  رو  م  گیر

 .من  اینو  بذارم  تو  اتاقش،  االن  میام -
 

باشه  ی  کوتاه  می گم؛  لیوان  چاب   رو  بر  م  دارم  و  
 :صدای  هومان  میاد  که  میگه 

تا  من  یه  ذره  م  خوابم  همه  ی  خونه  رو  غارت  -
 ...نکنیا 

 
  مگه  من  مثل  توئم؟ -

 .م  خنده  و  بچه  پروب   حواله  ام  م  کنه 
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بحث  کردن  با  هومان  رو  دوست  دارم  .شاید  به  روش  
نیارم  و  همیشه  ی  خدا  به  قول  مامان  سع  م  کنم  با  

 .خاک  یکسانش  کنم،  ول  دوستش  دارم 
 

خب  به  صکل  قاطعانه  ای  از  اینکه  خواهرم  رو  برده  
  !واسه  خودش  ازش  متنفرم،  بدم  نمیادا،  متنفرم 

 
ول  شخصیت  دوست  داشتنی  و  اعتمادی  که  بهم  

ی  که  باهام  دوسته  و  سع  م  کنه  درکم  کنه   داره،  همیر
 .برام  دوست  داشتنیش  م  کنه 

 
ی  درک  کردن     با  مامان  و  بابا  س  همیر

ی
به  اندازه  ی  کاق

و  نکردن  درگیر  هستیم  و  خدا  رو  شکر  م  کنم  با  
 .اومدن  هومان  این  دو  نفر  تبدیل  به  سه  نفر  نشدن 

 
------ 

 !ِچرِکن  به  زبان  کردی  کرمانشاه  م  شه  کثیف *
 

 اذیت  نکن  آی  نور  )باز  هم  به  همون  زبان (
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 ...من  کوچولوئم،  من  من *
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _دوم #
*** 

 
آیناز  که  کنارم  م  نشینه،  کمر  از  چاییم  م  خورم  و  

  مرباب   از  توی  ظرِف  جلوم  بر  م  
ینی یه  دونه  شیر

 .دارم 
 

  .مامان  زنگ  زده  بود -
 

ینی  توی  دهنم  رو  با  یه  جرعه  از  چاییم  قورت   شیر
 :میدم  و  میگم 

آره  به  منم  زنگ  زد،  گفت  م  خوام  به  آیناز  زنگ  -
 .بزنم 

 
با  به  یاد  آوردن  اون  مرتیکه  ی  شوگر  ددی  به  طرفش  

 :بر  م  گردم 
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 ...وای  آیناز -
 

ی  م   با  چشم  گرد  نگاهم  م  کنه  که  لیوان  رو  روی  میر
 :ذارم  و  یه  پام  رو،  روی  مبل  جمع  م  کنم 

،  ایکس  - چند  روز  پیش  با  دیان  رفته  بودیم  گیم  نن 
 ...باکسش  اینقدر  داغون  بود  فرت  سوخت 

 
 :تای  ابروش  باال  م  پره 

 !که  داغون  بود -
 

از  همون  تای  ابروب   که  باال  داده  حساب  کار  دستم  
میاد  ول  بدون  اینکه  به  روی  خودم  بیارم  جواب  

 :میدم 
 ...آره  دیگه  !بعد  حاال  شانس  قشنگ  منو -

 
 :چشم  ریز  کرده  نگاهم  م  کنه  و  ادامه  میدم 

ی  شوگر  ددیا  م  مونه  ها  !ول  - یارو  گیم  نتیه،  عیر
میگه  بیا  پول  منو  بده،  مرتیکه  گدا  واسه  من  آسایش  

 ...نذاشته  که 
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 :چشم  هاش  تا  آخرین  حد  ممکن  باز  م  شن 
مزاحمت  م  شه؟  پولش  رو  ندادی  مگه؟  تو  -

 سوزوندی؟ 
 

 ...غلط  کرده  مزاحم  شه  !م  زنم  تو  دهنش،  مرتیکه -
 

 :لبام  آویزون  م  شه 
 ...نه  ندادم  هنوز -

 
؟ -  مگه  به  بابا  نگفن 

 
با  چشم  گرد  نگاهش  م  کن م  .به  بابا  بگم؟  قطعا  منو  
ی  دسته  گل   م  کشه  !کافیه  متوجه  بشه  من  همچیر
به  آب  دادم  که  تا  قیامت  بشه  یه  وسیله  تو  دست  

 .واسه  کوبیدن  تو  س  من 
 

اهل  سکوفت  نیست  ول  اهل  اینه  بگه  دیدی  من  
 ...گفتم؟  گفته  بودما 

 
ی  نگیا  !خودم  میدم  پولش  رو - ی  ...یه  وقت  به  بابا  چیر
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 :اخم  هاش  رو  ت وی  هم  م  کشه 

 بعد  اون  وقت  چطوری؟ -
 

ینی  بر  م  دارم   :شونه  باال  میندازم  و  ب   خیال،  یه  شیر
 !چه  م  دونم -

 
ه  و  میگه   :نگران  دستم  رو  م  گیر

 من  بدم  بهت؟ -
 

م  دونه  قبول  نم  کنم،  م  دونه  بدم  میاد  مشکلم  رو  
نه  ی  !س  یک  دیگه  بندازم  و  باز  حرفش  رو  میر

 
 :اخم  کرده  و  چپ  چپ  نگاهش  م  کنم 

حرفشم  نزن  نازی  !دوست  ندارم  در  این  رابطه  حرف  -
 ...بزنیم،  دعوامون  م  شه 

 
 !نم  شنوم  زیر  لن   چ   میگه،  ول  مطمئنم  که  فحشه 
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فشاری  به  دستم  وارد  م  کنه  و  با  همون  اخم  هاش  
 :میگه 

اینقدر  لجباز  نکن  بچه،  بذار  من  میدم  پولش  رو،  تو  -
 !به  جای  اون  خرد  خرد  به  من  برگردون 

 
   تو  دهنم  رو  قورت  میدم  و  شمرده  شمرده  

ینی شیر
 :میگم 

 !ِن ...م ...خوام؛  نم  خوام  خواهر  من -
 

دستم  رو  ول  م  کنه  و  از  الی  دندون  های  به  هم  
 :چفت  شده  اش  میگه 

؟ -  مرض  داری؟  چته  لج  م  کنی
 

 :لبخند  دندون  نماب   تحویلش  میدم 
 !نه،  کرم  ک ..ون  دارم -

 
 :گوشم  رو  که  م  کشه  خفه  جیغ  م  زنم 
 ...آی  آی،  غلط  کردم ...غلط  کردم  نازی -

 
 اوباش #
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بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _سوم #
*** 

 
ی  غر  زدن  های  آیناز  که  حلما  رو  ول  کنم  و  خودم   بیر

شام  بخورم  و  هومابی  که  سع  م  کنه  حلما  رو  ازم  
ه  بهش  شام  میدم   .بگیر

 
شام  خوردن  توی  جمع  سه  نفره  اشون  از  قشنگ  
ترین  اتفاقاتیه  ک ه  م  تونه  برام  بیوفته  و  م  دونم  

وابستگیم  به  حلما  همیشه  باعث  م  شه  آیناز  
 .حسودی  کنه 

 
بعد  از  تموم  شد  شام  هومان  اونقدر  خسته  است  که  
ه  بخوابه  و  تا  آیناز  ظرف  ها  رو  توی   بدون  تعارف  میر

ی  م  چینه  مشغول  باز  کردن  موهای  حلما  م   ماشیر
 .شم 

 
 آی  نور؟ -
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ی  موهای  فر  و  مشک  حلما   بدون  بلند  کردن  سم،  بیر
 :دست  م  کشم 

 هوم؟ -
 

 !هوم  نه  و  بله  !ب   ادب  شدی  جدیدا -
خواهر  بزرگه  است  و  بخواد  یا  نه،  به  شکل  خودکار  

 .مادر  گونه  عمل  م  کنه 
 

وع  کنه  به  تس    م  دونم  منتظره  تا  یکم  شل  کنم  و  س 
ینه،  ول  نم   زدن  !هرچند  تک  به  تک  حرفاش  شیر

ی  پیش  دسن   م  کنم   :خوام  دعوامون  بشه  واسه  هم یر
 .چشم،  ببخشید -

 
از  کوتاه  اومدنم  تعجب  م  کنه  و  میاد  توی  سالن  تا  

ببیندم  .حلما  لباسم  رو  م  کشه  و  نگاهم  از  نگاه  
 :مشکوک  آیناز  جدا  م  شه 

 *خاله  جون  م  شاب   تو  اتاق  من؟ -
 

 :لپ  هاش  رو  فشار  میدم  و  با  خنده  و  ذوق  میگم 
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آره  عمر  خاله  !بدو  بخواب  زیر  پتو  تا  بیام  قصه  -
 ...بگم 

 
با  هیجان  خودش  رو  باال  م  کشه  و  با  بوسیدن  لپم  

 .به  سمت  اتاقش  پا  تند  م  کنه 
 

 :چراغ  ها  رو  خاموش  م  کنه  و  میگه 
 ...پاشو  بریم -

 
 :جلوتر  از  خودش  راه  م  افتم  و  میگم 

  بریم؟ -
 
 صدا  کردی  که  بک

 
ه  سمت  اتاق  مهمان  و  از  توی  کمد  تشک  و  پتو  در   میر

 :میاره  و  من  به  چهارچوب  در  تکیه  میدم 
 

صدات  کردم  که  بگم  رو  پیشنهادم  فکر  کن،  من  و  -
ی  االن  باید   تو  داریم  مگه؟  این  مسخره  بازی  رو  همیر
 .تموم  کنی  و  اون  مغز  پر  از  گچت  رو  کار  بندازی 
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گیج  نگاهش  م  کنم  که  تشک  و  پتو  رو  دستم  میده  
 :و  میگه 

اینجوری  من  رو  نگاه  نکنا  !قبل  از  اینکه  بابا  بفهمه  و  -
 !واست  دردس  بشه  پول  رو  بده  به  یارو  و  تموم 

 
پشت  سش  به  طرف  اتاق  حلما  راه  میوفتم  و  جواب  

 :میدم 
 باید  پول  باشه  یا  نه؟ -

 
 :در  رو  باز  م  کنه  و  منتظر  م  شه  اول  من  برم  تو 

 !من  میدم  بهت  دیگه -
 

ی  میندازم  و  به  طرف   وسایِل  تو  دستم  رو،  روی  زمیر
م   .حلمای   غرق  خواب  میر

 
عروسک  به  بغل،  با  لباب   که  تا  نیمه  از  هم  فاصله  

ی  غرق  خوابه  .لبخند  میاد  رو  لبم  و  کنار  تختش   گرفی 
 :م  نشینم 

م  ازت - وع  کردی؟  من  نم  خوام  پول  بگیر  !باز  س 
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 :تشک  ها  رو  کنار  هم  پهن  م  کنه 
بگو  م  خوام  خودم  رو  بندازم  تو  دردس  !یه  دلیل  -

 .بیار  قانع  بشم 
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول : ا

 قسمت _بیست _و _چهارم #
*** 

 
پا  دراز  م  کنم  و  آرنجم  رو  به  لبه  ی  تخت  حلما  گیر  

 :میدم 
ی  که  فقط  - باز  همه  به  چشم  یه  بچه  نگاهم  م  کیی

 .بلده  خراب  کاری  بکنه 
 

بالش  ها  رو،  روی  تشک  ها  م  ذاره  و  م  آد  کنارم  
 :بشینه 

ی  فکری  - خواهر  کوچولوی  قشنگم،  هیچکس  همچیر
 .نم  کنه 

 
  "رو  به  کردی  میگم  که  میگه 

 
 :زیر  لن   "تو  راست  میک
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آره  من  راست  میگم  عزیزکم  .اینم  م  دونم  که  -
دوست  نداری  کس  باهات  اینجوری  برخورد  کنه،  

ی  خودمون  دوتاست،  حن   هومان  هم  نم   ول  این  بیر
 !فهمه 

 
هنوز  هم  تردید  دارم  .نم  خوام  با  مخقی  کاری  و  پول  

ی  ازش  وضع  خودم  رو  بدتر  کن م  و  باز  انگشت   گرفی 
  ما  

 
نمای  فامیل  بشم  که  جز  سک  کشیدن  تو  زندک

ی   .کاری  بلد  نیسی 
 

م  دونم  آیناز  نمیگه،  بیشی   به  خودم  مشکوکم  .
ی  رو  لو  میدم  و  بعدم   مطمئنم  دیر  یا  زود  همه  چیر

بدبخت  م  شم،  آیناز  طفل  رو  هم  توی  دردس  
 .میندازم 

 
پتو  رو  روی  حلما  مرتب  م  کنه  و  من  به  طرف  تشک  

م   .میر
 

ه  ی  موهام  رو  م  کشم  بلکه   روش  ولو  م  شم  و  با  گیر
 :از  موهام  جدا  شه 
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تو  که  من  رو  م  شناش؟  آلو  تو  دهنم  نم  مونه  .-
یهو  لو  میدم  بدبخت  م  شیم  .حداقل  من  تنهاب   لو  

 ...برم  تو  م  توبی  نجاتم  بدی
 

ه  ای  رو  که  باهاش  کشن    دستم  رو  پس  م  زنه  و  گیر
 :م  گرفتم  رو  با  مالیمت  از  موهام  جدا  م  کنه 

 ...از  اول  باید  به  بابا  خی   م  دادی  !االنم  دیر  نیستا -
 

 :اخم  م  کنم  و  پتو  رو،  روی  خودم  م  کشم 
 !حن   حرفشم  نزن -

 
 :بهم  میگه  لجباز  و  دراز  م  کشه  .چشم  م  بندم 

 !برو  بخواب  پیش  شوهرت -
 

 :آروم  پچ  م  زنه 
 .یه  امشب  رو  پیش  بچه  هام  م  خوابم -

 
لبخند  رو ی  لبم  م  شینه  و  خودم  رو  به  طرفش  م  

 .کشم 
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 :س  روی  بازوش  م  ذارم  که  آروم  م  خنده 
 .ای  لوس  خانم -

 
 اوباش #

بول 
َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _پنجم #
*** 

 
ی  - مامان،  مامان  خانم،  پاشو  دیده،  پاشو  ببیر

 ...خورشید  خانم  بیدار  جده 
 

شاید  بار  دهمه  که  حلما  این  کلمات  رو  تکرار  م  کنه  
 .و  نم  دونم  چرا  آیناز  پا  نم  شه 

 .با  پا،  م  زنم  بهش  و  تکون  خوردنش  رو  حس  م  کنم 
 

پلک  هام  بهم  چسبیده  و  حن   قدرت  باز  کردنشون  
 .رو  ندارم 

 
 :آیناز  پچ  م  زنه 
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م،  خاله  - چشم  مامان  جان،  بیدار  شدم؛  آروم  تر  دخی 
 .خوابیده 

 
خیار  م  خوام،  گشنمه  !بزن  پویا  ببینم،  بهمم  خیار  -

 .ب ده 
 

اینقدر  خوابم  میاد  که  حن   نم  تونم  بهش  بخندم  یا  
واکنش  نشون  بدم  .بیدار  موندن  تا  دیر  وقت  باعث  

 !شده  میلم  به  خوابیدن  هزار  برابر  بشه 
 

ه  حلما  دستم  رو  بلند  م  کنه  و  خودش   آیناز  که  میر
 .رو  جا  م  کنه  تو  بغلم 

 
دست  هام  رو  دورش  م  پیچم  و  نم  فهمم  دوباره  ک  

 .خوابم  م  بره 
 

نم  دونم  ساعت  چنده  و  چقدر  گذشته  و  فقط  وقن   
بیدار  م  شم  که  آیناز  داره  یه  بند  صدا  م  کنه  آی  

 !نور 
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از  جا  که  بلند  م  شم  نگاهم  به  حلما  م  افته   .روی  
 .شکم  خوابیده  و  دست  و  پاهاش  رو  باز  کرده 

 
موهای  فرش  رو  از  توی  صورتش  کنار  م  زنم  و  آیناز  

 :میگه 
بابا  زنگ  زد،  گفت  آی  نور  جواب  نمیده  دو  روزه،  -

 !کجاست؟ 
 

کش  و  قوش  به  تنم  میدم  و  پتو  رو  به  نیِت  تا  زدن  از  
ی  بر  میدارم   :روی  زمیر

 ...بذار  چشمام  وا  شه،  بعد  بگو -
 

خواهر  من،  چرا  یه  کاری  م  کنی  که  تهش  اعصاب  -
 خودت  خرد  شه؟ 

 
پتو  رو  بغل  م  کنم  و  با  فشار  دادن  لب  هام  روی  هم  

م  و ن  میر  .از  اتاق  بیر
  بزنم  که  آیناز  رو  ناراحت  کنم  و  

ی
دلم  نم  خواد  حرق

 .بعد  خودم  پشیمون  بشم 
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پتو  و  تشک  رو  توی  کمد  م  ذارم  و  آیناز  دستم  رو  م  
 :کشه 

 ...آی  نور -
 

ل  شدن   هنوز  مست  خوابم  .هنوز  از  این  همه  کنی 
 ...عصن   ام،  هنوز  هم 

ون  میدم  و  نگاهش  م  کنم   :نفسم  رو  بیر
بیشی   مراقب  خود ت  باش،  م  دوبی  که  من  نم  -

 ...خوام 
 

م  .و  خدا  م  دونه  چقدر   س  تکون  میدم  و  عقب  میر
 !از  اینکه  باهام  مثل  بچه  ها  رفتار  بشه  متنفرم 

 
وسایلم  رو  جمع  م  کنم  که  کوله  رو  از  دستم  م  

 :کشه 
 کجا؟ -

 
از  دست  بابا  عصبیم،  از  اینکه  همیشه  م  خواد  چک  

لم  کنه  متنفرم  و  خودش  هم  م  دونه  ول   و  کنی 
 !اضار  داره  که  فقط  نگرانمه 
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 :کوله  رو  م  کشم  و  غر  م  زنم 

 !زندون -
 

ی  بگه  که  زودتر  از   ی میاد  تس   بزنه،  غر  بزنه  و  یه  چیر
م  ون  میر  .اتاق  بیر

 
م  و   ی  میر ی  بند  کتونیام  پله  ها  رو  دوتا  یک  پاییر ب   بسی 

ون   .از  مجتمع  م  زنم  بیر
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _شش م #
*** 

 
با  دیدن  همون  مرتیکه  ی  طلبکار،  جلوی  در  

 .ساختمون،  نحس  امروز  تموم  نشدبی  به  نظر  میاد 
 

ون  بکشه،  از   تا  م  خواد  کلید  رو  از  توی  قفل  بیر
کنارش  رد  م  شم  و  به  سمت  راه  پله  حرکت  م  کنم  
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ول  قبض  هاب   که  به  تابلو  زدن  باعث  م  شه  مکث  
 .کنم 

 
ی  قبض  ها،  قبض  واحدمون  رو  بر  م  دارم  و  باال   از  بیر

م   .میر
 

صدای  قدم  هاش  رو  از  پشت  سم  م  شنوم  ول  اعتنا  
 !نم  کنم  .در  اصل  حوصله  ندارم 

 .ترجیح  میدم  خودم  رو  برسونم  خونه  و  فقط  بخوابم 
 

ی   در  رو  که  م  بندم،  مانتوم  رو  پرت  م  کنم  روی  زمیر
و  دراز  م  کشم  .بالشم  رو  بغل  م  کنم  و  زل  م  زنم  

 .به  دیوار  رو  ب ه  روم 
 

 !باز  دیانا  خونه  نیست  و  منم  و  تنهاب   خونه 
انگار  که  انرژیم  ته  کشیده  .نه  حال  و  حوصله  دارم  و  
؛  حن   نم  دونم  چه  مرگم   نه  اعصاب  درست  و  حساب 

 .شده 
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م  و  منتظر  م  شم  تا  جواب   شماره  ی  بابا  رو  م  گیر
بده  .انتظارم  طوالبی  م  شه  و  وقن   م  خوام  قطع  

 :کنم  جواب  میده 
 ال و  بابا  جان؟ -

 
م  دونه  بگه  بابا  جان  خر  م  شم  .م  دونه  و  میگه،  تا  

 .دهنم  بسته  بمونه 
؟  زنگ  زده  بودین،  من  دانشگاه  - ی ؛  خوبیر سالم  باباب 

 !بودم  بعدم  رفتم  خونه  ی  آیناز 
 

ه  س  اصل  مطلب   :درست  مثل  خودم  ب   مقدمه  میر
  ما  نگران  م  -

 
گوشیت  رو  چرا  جواب  نمیدی؟  نمیک

 شیم؟  نباید  خی   بدی؟ 
 

ببخشید  رو  با  آروم  ترین  صدای  ممکن  میگم  و  با  
 :مکث  جوابم  رو  میده 

بچه  ناخلف؟  کمی   مادرت  رو  حرص  بده  .وقن   م  -
ی  یلل  تلل   دوبی  نگران  م  شه،  بهش  خی   بده  .میر

 بگو  !م  ترک؟  این  همه  پول  میدم  بهت  کمه؟ 
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 :اخم  م  کنم  و  نق  به  جونش  م  زنم 
پول  تو  جین   خودمه،  حق  فر زندیه،  م  خوای  اونم  -

 !نده  بهم 
 

خیل  ب   تربیت  شدیا  آی  نور  !حق  پدری  من  چ   م  -
؟  حق  پدری  من   شه؟  دو  روز  بهت  پول  ندم  آدم  ش 

 .رو  تا  واریز  نکردی  باهام  صحبت  نکن 
 

تا  م  خوام  جوابش  رو  بدم  تلفن  رو  قطع  م  کنده  و  
 .خنده  رو  لبم  پهن  م  شه 

 
به  آیناز  پیام  میدم  که  رسیدم  خونه  و  م  خوام  

 .بخوابم  و  شلوار  رو  از  پام  در  میارم 
 

عادت  ب   شلوار  خوابیدن  مطمئنم  که  یه  روز  ب   
عفت  و  آبروم  م  کنه  ول  نم  تونم  ازش  دست  

 .بکشم 
 

پتو  رو،  روی  سم  م  کشم  وچشم  هام  به  سعت  گرم  
 .خواب  م  شن 
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ی  خواب  و  بیداری  ام  و  اصال  دلم  نم  خواد  چشم   بیر
باز  کنم  .از  شدت  زیاد  خوابیدن  سم  تیر  م  کشه  و  

ی  به  خوابم  ادامه   ه  اما  با  لجبازی  بیشی  دلم  ضعف  میر
ه  ی  گوش   زیر  بالش  تقریبا  سکته  ام   میدم  که  ویی 

 .میده 
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _هفتم #
*** 

 
به  ناچار  دستم  رو  زیر  بالش  س  میدم  و  گوش   رو  
ون  م  کشم  .با  دیدن  اسم  دیانا  زیر  لن   غرغر  م   بیر

 .کنم 
 

؟ -
 
 ها؟  چ   میک
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هق  زدنش  که  تو  گوشم  پیچید  انگار  زیرم  فندک  
وع  کرد   ی  .از  جا  پریدم  و  قلبم  به  سعت  نور  س  گرفی 

 .به  تپیدن 
 

جوری  که  گریه  م  کنخ،  نم  تونم  حرف  هاش  رو  
درست  و  حساب   متوجه  بشم  و  اونقدر  هول  م  کنم  

 :که  س  جام  خشکم  م  زنه 
 ...بیا  فقط ...دارم  دق  م  کنم -

 
پتو  رو  کنار  م  زنم  و  تا  م  خوام  بلند  شم  پام،  توی  

ی   .پتو  م  پیچه  و  با  صورت  م  خورم  زمیر
 

از  صدای  گرومِپ  افتادنم  خودم  شوکه  م  شم  ول  
گریه  کردن  پشت  س  هم  دیانا  مهلت  نمیده  به  خودم  

 .فکر  کنم 
 

 :همونجور  که  مانتوم  رو  تنم  م  کنم  میگم 
؟ -   !کجاب 

 
 گریه  نکن  بفهمم  چ   میک

 
 ...ترمینال -
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تماس  رو  قطع  م  کنم  و  با  پرت  کردن  گوش   روی  
،  توی  تاریک  دور  خودم  م  چرخم  تا  شالم  رو   ی زمیر

 .پیدا  کنم 
 

ساختمون  تاریکه  و  به  زور  خودم  رو  م  رسونم  به  
کلید  برق  .با  روشن  شدن  سالن  چشم  هام  رو  کم  

 .باریک  م  کنم  تا  هجوم  نور  کمی   اذیتم  کنه 
 

شالم  رو  که  زیر  اپن  افتاده  رو  بر  م  دارم  و  کیفم  رو  
 .چنگ  م  زنم 

 
با  باز  کردن  در،  در  واحد  رو  به  روب   هم  باز  م  شه  و  

 !یه  لحظه  مغزم  جرقه  م  زنه؛  شلوار 
 

به  سعت  در  رو  م  بندم  و  با  فحش  دادن  به  خودم،  
 .شلوارم  رو  پام  م  کنم 
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ی  .صفحه   م  پاییر در  رو  قفل  کرده  نکرده  پله  ها  رو  میر
ی  گوشیم  رو  نگاه  م  کنم  و  با  دیدن  ساعت  دستم  

 روی  در  خشک  م  شه  .دو  نصف  شب؟ 
 

م  و  برنامه  ی   ی  دندون  هام  م  گیر گوشه  ی  لبم  رو  بیر
 .اسنپ  رو  باز  م  کنم 

 
ون  میاد  . م  زنمم  روش  و  ماشینی  از  پارکینگ  بیر

ی  رد  بشه  و  لوکیشن   خودم  رو  عقب  م  کشم  تا  ماشیر
 .رو  تنظیم  م  کنم 

 
ی   ه  با  پام  روی  زمیر از  اضطراب   که  یقه  ام  رو  م  گیر

م  ب  م  گیر  .ضی
 

 برده؟ -
 

 !س  بلند  م  کنم  .خودشه،  شوگر  ددی   رو  مخ 
 م  خوای  برسونمت؟ -

 
 :اخمام  رو  توی  هم  م  کشم  و  میگم 
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 !نه -
 

ه  .مردک  یه  تعارف  دیگه   دست  برام  تکون  میده  و  میر
 ...بکن  شاید  قبول  کردم  !عوصی 

 
 .دوباره  و  باره  اسنپ  م  گیر م  و  هیچ  راننده  ای  نیست 

 
م  که  بر  م  گرده  م  شماره  ی  دیانا  رو  بگیر  .کالفه  میر

 
ون  میاره   :سش  رو  از  پنجره  بیر

؟  قالت  گذاشته  بابا -  !هنوز  اینجاب 
 

م   نه  نگرابی  ولم  م  کنه  نه  اضطراب؛  دو  قدم  جلو  میر
 :و  میگم 

؟ -  م  شه  من  رو  برسوبی
 

 !نه -
اونقدر  سی    ع  جواب  میده  که  چند  لحظه  گیج  

 .نگاهش  م  کنم 
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ی  دندون  های   لگدی  به  تایر  ماشینش  م  زنم  و  از  بیر
 :به  هم  چفت  شده  ام  میگم 

 !مرتیکه  ی  گدا -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _هشتم #
*** 

 
 برسونمت  چ   به  من  م  رسه؟ -

 
ی  برسه؟  یه  ذره  شخصیت  - ی حتما  باید  بهت  یه  چیر

نداری؟  دخی   جوون  این  وقت  شب  م  بینی  نباید  
؟   کمکش  کنی

 
چشم  هاش  رو  ریز  م  کنه  و  بیشی   از  قبل  از  پنجره  

ون  م  کشه   :خودش  رو  به  بیر
الک  الک  که  شوگر  ددی  نشدم  !اگه  م  خواستم  هر  -
ه  مواجب  انجام  بدم  االن   کاری  رو  مثل  یه  برده  ب   جیر

 !جای  شوگر  ددی  دوست  پس  بریتنی  بودم 
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به  من  تیکه  میندازه؟  قطعا  میندازه  !دند ونام  روی  هم  
چفت  م  شن؛  دستم  رو  مشت  م  کنم  تا  جلو  نرم  و  

ی  لبه  ی  در  و  شیشه  گیر  نندازم   .سش  رو  بیر
 

قلبم  م  خواد  منفجر  بشه  و  لبخندش  !اون  لبخند  
 ...لعنتیش  م  تونه  من  رو  بکشه 

 !نه  که  خوشگل  باشه،  رو  مخه،  نه  نه،  تو  مخه 
 

 :مشتم  ب   اختیار  باال  میاد  و  از  الی  لب  هام 
 ...خر   عوصی -
ون  م  پره   !بیر

 
یه  ذره  عذت  نفس  نداره  که  بخواد  بهش  بر  بخوره  .با  

ه  و  میگه   :آرامش  داخل  میر
 !م  رسونمت  ول  م  زنمش  به  حسابت -

 
دلم  نم  خواد  باهاش  برم  ول  پشت  هم  پیام  دادن  

 .های  دیانا  نم  ذاره  درست  فکر  کنم 
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م  سوار  بشم  که  نایلوبی  که  نم  بینم  محتویاتش   میر
ه   :چیه  رو  به  طرفم  م  گیر

ه  اینا  رو -  ...زنگ  ما  رو  بزن،  بگو  آپو  بیاد  بی 
 

م  م  و  نایلون  رو  از  دستش  م  گیر  .چشم  غره  میر
 :انگشتم  رو  م  ذارم  روی  دکمه  ی  آیفون 

؟  مرض  داری؟ -   نصف  شن 
 
 چته؟  چ   میک

 
 :صداش  که  میاد  میگم 

 !این  شوگر  ددی  گفت  بگم  هاپو  بیا  اینا  رو  بی  -
 

 شوگر  ددی  کدوم  خریه؟ -
 

رده؟  ولش  کن  بیا،  تکست  میدم  بهش -
َ
 !ب
 

تکست  میدم  و  زهرمار  !واسه  من  کالس  میاد  
عفریته  !پیام  میدم  مگه  چشه  که  از  این  کلمات  اجنن   

 باید  استفاده  کنه؟ 
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ی  که  در  رو  م  بندم   به  ناچار  سوار  م  شم  و  همیر
 :میگه 

 کجا  برم؟ -
 

کم  م  ترسم  ول  سع  م  کنم  به  روی  خودم  نیارم  .
ماشینش  بوی  خاص  میده،  سیگاره،  ادکلنه،  قهوه  
است  !اصال  نم  تونم  تشخیص  بدم  ول  بوش  رو  

 .دوست  دارم 
 

ه   شیشه  رو  تا  اخر  باال  م  کشه  که  ب   اختیار  دستگیر
 :ی  در  رو  محکم  م  چسبم 

  م  کنم،  هر  جور  حساب  م  کنم  -
 
ی  دارم  رانندک ببیر

 ...نم  شه  یه  کاری  بکنم 
 

 :بیشی   به  در  م  چسبم 
 از  کجا  معلوم؟  ک  گفته  نم  شه؟ -

 
خنده  اش  پهن  تر  م  شه  و  دستش  که  روی  دنده  م  
شینه  کامال  محسوس  تکون  م  خورم  و  به  خودم  و  

 .دیانا  فحش  میدم 
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شایدم  بشه  !من  که  اندازه  ی  تو  تجربه  ندارم،  نم  -
 دونم  م  شه  یا  نم  شه؛  ول  م  خوای  امتحان  کنم؟ 

 
به  نفس  نفس  م  افتم  و  اینقدر  دندون  هام  رو  روی  

ه   .هم  فشار  میدم  که  فکم  درد  م  گیر
ات  از  - تو  تجربه  نداری؟  هللا  شاهد  دوست  دخی 

ه   !موهای  ست  هم  بیشی 
 

ی  به  طرفم  جواب  میده   :راهنما  م  زنه  و  بدون  برگشی 
مگه  هر  گردی  گروئه؟  یا  هر  سیبیلوب   باباته  که  من  -

م؟   به  همه  بگم  دوست  دخی 
 

بابای  من  سیبیل  نداره  !بعیدم  نیست  از  تو  .درضمن  -
 ...پول  این  ولگردیات  رو  نمیدم  ها  !برو  ترمینال  آزادی 

 
 :زیر  لن   میگه 
 !بدبخت  گدا -

 
 :م  شنوم  و  مثل  خودش  میگم 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 !خسیس   ندیده -
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _بیست _و _نهم #
*** 

 
م   ترمینال  آزادی  که  م  رسیم  شماره  ی  دیانا  رو  م  گیر

 .و  پیاده  م  شم 
 

 :ب ه  بوق  دوم  نم  رسه  که  جواب  میده 
 اومدی؟ -

 
 :اخمام  رو  تو  هم  م  کشم  و  غر  م  زنم 

-  ،
 
اینقدر  آب  دماغت  رو  باال  نکش  بفهمم  چ   میک

 .مخت  پر  از  آب  دماغت  شد  کثافت 
 

 :گریه  اش  بدتر  م  شه 
؟ -  آی  نور ...کجاب 
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دور  خودم  م  چرخم  و  م  خوام  آدرس  بدم  که  
گوش   از  دستم  کشیده  م  شه  و  شو گر  ددی  کنارم  

 .م  ایسته 
 

 :با  چشم  گرد  نگاهش  م  کنم  که  میگه 
ون  .ما  رو  به  روش  ایستادیم -  !از  خروچ   دوم  بیا  بیر

 
 :دست  به  کمر  نگاهش  م  کنم 

ی  شورت  آدمه -  !گوش   عیر
 

 :گوش   رو  به  طرفم  میگره  و  میگه 
ی  - شورتت  رو  بگیر  نیان  به  خاطر  به  خطر  انداخی 

نمون    بی 
 
 .اصول  اخالق

 
تازه  م  فهمم  چ   گفتم  و  لعنت  بهم  !لعنت  بهت  آی  

ی  آی  نور   ...نور،  بمیر
فقط  مونده  بود  شوچی  خاک  برسی  با  این  مردک  

 .داشته  باشم 
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گوشیم  رو  از  دستش  م  کشم  که  ول  نم  کنه  .بخدا  
که  این  بس   مرض  داره  .باز  گوش   رو  م  کشم  و  ول  

 .نم  کنه 
 

عصن   نگاهش  م  کنم  که  تای  ابروش  رو  باال  میده . 
دوباره  گوش   رو  م  کشم  و  م  خوام  ولش  کنم  که  

پرت  شه  به  عقب  ول  اونم  هم  زمان  گوش   رو  ول  م  
 .کنه 

 
به  جنازه  ی  جلوی  پام  نگاه  م  کنم  .حن   نم  تونم  

 .جیغ  بکشم  یا  خم  بشم  و  بلندش  کنم 
 

م  برات   گوش   نازنینم،  گوش   قشنگم ...اله  بمیر
 ...رفیقم 

 
ه  و  با  اشار ه  به  گوش   میگم   :بغض  گلوم  رو  م  گیر

 ...کشتیش  !قاتل  روابی -
 

دستاش  رو  توی  جیبش  م  بره  و  دلم  م  خواد  
 :موهاش  رو  دونه  دونه  از  سش  بکنم 
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 !م  خواسن   ولش  نم  کردی -
 

آماده  ی  جیغ  زدن  م  شم  که  ناله  ی  دیانا  گوشم  رو  
 :پر  م  کنه 
 ...آی  نور -

 
به  طرفش  بر  م  گردم  که  ب   مقدمه  خودش  رو  توی  

بغلم  ول  م  کنه  و  باعث  م  شه  چند  قدم  به  عقب  
 .تلو  تلو  بخورم 

 
ستوبی  - دیان؟  دیانا؟  چ   شده؟  ببینمت؟  کدوم  قی 

 بودی؟ 
 

محکم  تر  بغلم  م  کنه  و  گریه  اش  قصد  نداره  بند  
 .بیاد 

 
 ...سوار  بشید -

م  و  دوتاب   روی   به  زحمت  زیر  بازوی  دیانا  رو  م  گیر
یم   .صندل  عقب  جا  م  گیر
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 اوباش #
 بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _ش _ام #
*** 

 
از  بوی  عطری  که  میده  مطمئنم  که  پیش  پوریا  رفته  .

 .سش  رو  روی  پام  م  ذاره  و  دراز  م  کشه 
 

دسن   به  جیب  مانتوم  م  کشم  که  گوشیم  رو  پیدا  
کنم  ول  نیست  .یه  دونه  م  زنم  تو  س  خودم  و  

 :میگم 
 ...وای  دور  بزن،  دور  بزن ...گوشیم  جا  موند -

 
 :دستش  رو  به  عقب  دراز  م  کنه 

ش -  ...بگیر
 

ی  نمیگم  .دیانا   ی م  و  چیر گوش   رو  از  دستش  م  گیر
 .هنوز  گریه  م  کنه  و  این  گریه  اش  روی  اعصابمه 

 
 پیش  پوریا  بودی؟ -
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گریه  اش  بدتر  م  شه  و  دستم  رو  محکمی   از  قبل  

ه   .توی  دستش  م  گیر
 

 ...رفتم  وسایلش  رو  پس ...پس  بدم ...ول -
گریه  اش  نم  ذاره  حرف  بزنه  و  منم  بهش  فشار  

نمیارم  .م  دونم  به  محض  رسیدن  به  خونه  دهنش  
باز  م  شه  و  االن  فقط  برای  خال  کردن  خودش  به  

 .زمان  نیاز  داره 
 

ی  م  کشم  بلکه  یکم  باد  به  س  و   شیشه  رو  پاییر
 :صورتم  بخوره  و  حالم  بهی   شه  که  شوگر  ددی  میگه 

 !بکش  باال -
 

 :اخمام  رو  تو  هم  م  کشم 
این  همه  قراره  بهت  پول  بدم  حق  ندارم  اینم  بکشم  -

؟  ی  پاییر
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ی  رو  بیشی   م  کنه  .نم   م  خنده  و  سعت  ماشیر
دونم  حرفای  من  مشکل  داره  یا  ذهن  این  زیادی  دچار  

 انحرافه؟ 
 

 !مطمئنم  که  من  عادی  ام،  اون  زیادی  منحرفه 
 

ون   تا  رسیدن  به  خونه  خودم  رو  با  نگاه  کردن  به  بیر
 .س  گرم  م  کنم 

 
سیستم  رو  که  روش ن  م  کنه  اهنگ  هیپ  هاپش  من  

 .و  دیانا  رو  از  جا  م  پرونه  و  اصال  اهمیت  نمیده 
 

 .صداش  رو  کم  کمی   م  کنه  ول  هنوزم  روی  اعصابه 
 

جلوی  ساختمون  که  م  رسیم  پیاده  م  شم  و  زیر  
م  تا  پیاده  بشه   .آرنج  دیانا  رو  م  گیر

 
کلید  میندازم  که  در  رو  باز  کنم  و  دیانا  به  من  تکیه  

 .میده 
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رده؟ -
َ
 ب

 
به  عقب  م  چرخم  که  م  بینم  باز  از  پنجره  آویزون  

 :شده 
 ...حسابت  زیاد  شدا،  یادت  نره -

 
م  و  در  رو  هل  میدم   :چشم  غره  میر

ه -  !نه  یادم  نمیر
 

 اوباش #
بول 

َ
 !فصل  اول  :ا

 قسمت _ش _و _یکم #
*** 

 
 .دهن  کج   م  کنم  و  با  دیانا  هم  قدم  م  شم 

ی   وارد  خونه  که  م  شیم  کیف  و  مانتوم  رو،  روی  زمیر
 .پرت  و  دکمه  ی  شلوارم  رو  باز  م  کنم 

 
ی  بیارم  بخوری؟ - ی  یه  چیر
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ی  و  تنها  سی  برای  رد   شالش  رو  میندازه  روی  زمیر
 .کردن  حرفم  تکون  میده 

 
پتو  رو  م  کشه  روی  سش  و  بالفاصله  صدای  گریه  

 .اش  همه  ی  خونه  رو  پر  م  کنه 
 

موهام  رو  باالی  سم  جمع  م  کنم  و  بالشم  رو  بر  م  
 .دار م 

 :خودم  رو  کنارش  پرت  م  کنم  و  صدا  م  زنم 
 دیان؟ -

 
پتو  رو  کنار  م  زنه  و  با  چشم  های  سخ  شده  نگاهم  

 :م  کنه  .دستم  رو  روی  لپش  م  ذارم 
اینجوری  گریه  کردن  ارزشش  رو  داره؟  م  خوای  -

؟   حرف  بزبی
 

باز  اشک  از  گوشه  ی  چشمش  س  م  خوره  که  اخم  
 :م  کنم 

 جای  زر  زر  کردن  حرف  بزن  ب بینم  چ   شده؟ -
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پوریا  میگه  نم  تونم  طالقش  بدم ...میگه  قبول  نم  -
 ...کنه  مهریه  اش  رو  ببخشه ...میگه  ندارم  که  بدم 

 
لب  هام  رو  روی  هم  فشار  میدم  .از  روز  اول  بهش  

گفتم  این  اشتباه  رو  نکنه  .م  دونستم  پوریا  عوصی  تر  
از  این  حرف  هاست  که  بخواد  پای  قول  و  قرارش  

 !بمونه 
 

م  که  م  شینه  رو  به  روم   :دستش  رو  م  گیر
چ   کار  کنم  آی  نور؟  حمید  بفهمه  س  من  رو  م  -

 .ذاره  لب  باغچه  و  گوش  تا  گوش  م  بره 
 

میگه  با  بابا  و  مامانش  تمام  مسئله  ی  پوریا  رو  درمیون  
ی  نگفته  و  حرف  هاش   ی گذاشته،  ول  مطمئنم  که  چیر
 .برای  اینه  که  بیشی   از  این  جلوی  من  معذب  نباشه 

 
بدتر  از  قبل  اخم  م  کنم  و  دستش  رو  محکم  تر  م  

م   :گیر
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ببخشیدا  ول  حمید  غلط  کرد،  بابات  هست  به  -
حمید  چه؟  بعدم  پوریا  گه  م  خوره  وقن   وضع  

 ...زندگیش  رو  م  دونه  تو  رو  اینجوری  گیر  میندازه 
 

 :سش  رو  م  ذاره  روی  سینه  ام 
 ...چ   کار  کنم؟  اون  پوریای  بدبخت  هم -

 
ه  اش  م   سش  رو  بلند  م  کنم  و  با  چشم  گرد  خیر

 :شم 
 !بخوای  ازش  طرفداری  بکنی  م  زنم  تو  دهنت -

 
ی  گربه  نگاهم   خدا  رو  شکر  دهنش  رو  م  بنده  و  عیر

 :م  کنه 
پوریا  خودش  قالتاق  دوران  هاست  .بهش  بگو  اگه  -

  بیا  باهم  بریم  پیش  وکیل،  وگرنه  با  حلوا  
 
راست  میک

ین  نم  شه   !حلوا  کردن  که  دهن  شیر
 

 ...آخه  خودش  ه م  رفته  پیش -
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به  قصد  زدن  دستم  رو  بلند  م  کنم  که  شکر  خدای  
 :مهربون  بازم  الل  م  شه 

ی  ک  دارم  بهت  میگم  - خود  منگلش  غلط  کرده  !ببیر
 ...دیانا،  این  داره  اسکلت  م  کنه 

 
ی  هق  زدنش  میگه   :با  بالش  م  زنه  توی  صورتم  و  بیر

 خفه  شو؛  این  وضع  دلداری  دادنه؟ -
 

 :گیج  دوباره  س  جام  م  ش ینم  و  لگدی  بهش  م  زنم 
رفیق  اونه  که  با  یه  گه  نخور  تصمیم  های  ریده  ی  -

ا  رو  که  همه   ی زندگیت  رو  خنن   کنه؛  وگرنه  بقیه  چیر
 .بلدن 

 
دلخور  س  جاش  دراز  م  کشه  که  خودم  رو  پرت  م  

 :کنم  روش  و  گونه  ی  اشکیش  رو  م  بوسم 
دیانا؟  من  فقط  به  فکر  توئم ...وگرنه  اون  پوریای  -

نکبت  بره  به  درک  !دلم  نم  خواد  دیگه  ببینم  گریه  
 ...م  کنی 

 
 اوباش #
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 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _ش _و _دوم #

*** 
 "ساشا "

 
هنوزم  خوابم  میاد  و  دلم  نم  خواد  چشم  هام  رو  باز  

ی  مته  توی  مخمه   !کنم  ول  زنگ  عیر
 

 :*سم  رو  م  برم  زیر  بالش  و  با  پا  م  زنم  به  آپو 
 ...پاشو  در  رو  باز  کن -

 
ی  شبیه  به  "خفه  شو  "رو   ی پام  رو  کنار  م  زنه  و  چیر

 .م  شنوم 
 

شخص  پشت  در  که  کوتاه  نمیاد  پتو  رو  کنار  م  زنم  
و  پا  م  شم  .چشم  هام  م  سوزه  و  سم  سنگینه  .
 ...شاید  به  زحمت  بشه  سه  ساعت  که  خوابیدم 

 
آپو  رو  لگد  م  کنم  که  به  خودش  زحمت  تکون  

 .خوردن  هم  نمیده 
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قدم  بعدی  رو  که  بر  م  دارم  پاکت  چیپس  به  کف  پام  
م  چسبیه  و  مجبورم  م  کنه  پام  رو  توی  هوا  تکون  

 !بدم  بلکه  کنده  بشه 
 

درگیر  با  پام،  خودم  م  رسونم  به  آیفون  و  برش  م  
 :دارم 

 !بله؟ -
 

 !مردین؟  درو  وا  کن  تا  خردش  نکردما -
 

با  شنیدن  صدای  بابا  چنان  خواب  از  سم  م  پره  و  
چشم  هام  گرد  م  شن  که  ب   اختیار  گوش   رو  س  

 .جاش  بر  م  گردونم 
 

 :دوباره  صدای  زنگ  بلند  م  شه  که  صدا  م  زنم 
 !آپو  جمع  کن،  بابامه -

 
در  رو  باز  م  کنم  و  م  خوام  برگردم  سمت  آپو  که  

ی  کنده  م  شم،   ه  .از  زمیر پام  روی  پاکت  کذاب   میر
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پاهام  رو  توی  هوا  م  بینم  و  با  سعت  نور  کمرم  با  
 .سامیک  های خونه  آشنا  م  شه 

 
ج سم  که  زیر  کمرمه  باعث  م  شه  درد  بدی  رو  

احساس  کنم  و  صدای  خنده  ی  آپو  بدتر  از  قبل  بلند  
 .شه 

 
دستم  رو  ستون  م  کنم  که  بلند  شم  و  هم  زمان  زنگ  

 .واحد  به  صدا  در  میاد 
این  بار  آپو  در  رو  باز  م  کنه  و  منم  به  زحمت  خودم  

ی  بلند  م  کنم   .رو  از  زمیر
 

میاد  تو،  سالم  م  کنیم  و  جواب  نمیده  .نگاهش  رو  
 :دور  تا  دور  خونه  م  چرخونه  و  میگه 

 دخی   اوردین  خونه؟ -
 

ه  و  من  با   آپو  به  زحمت  جلوی  خودش  رو  م  گیر
 :برداشت  پاکت  نحس  میگم 

 ...ریا  نباشه  دوتا  داف -
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قابلمه  ی  دستش  رو  میده  به  آپو  و  با  در  آوردن  کتش  
 :میگه 

حتما  مخشون  عیب  و  ایراد  داشته،  وگرنه  آدم  سالم  -
 رو  چه  به  تحمل  شما؟ 

 
 :دست  هام  رو  توی  سینه  جمع  م  کنم 

بابای  ما  رو  باش  !حاچ   کجای  کاری؟  نم  دوبی  -
 !شازده  ات  چقدر  طرفدار  داره 

 
 :از  کنارم  رد  م  شه  و  روی  مبل  م  شینه 

ون  چون  روم  نم  شه  بگم  - من  خودم  باهات  نمیام  بیر
تو  پسم،  بعد  االن  شدی  پر  طرفدار  واسه  من  کره  

 خر؟ 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _ش _و _سوم #
*** 

 
 االن  به  من  فحش  دادی  یا  خودت؟ -
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ل  رو  سمتم  پرتاب  م  کنه   :کنی 

 !ببند  دهنتو  بزغاله -
 

م  و  آپو  از   ل  رو،  قبل  از  برخورد  بهم  م  گیر کنی 
خونه  میگه  ی  :آشی 

 .ناموسا  عمو  دمت  گرم -
 

بشقاب  های  پوست  تخمه  و  آشغال  بقیه  ی  خوراکیا  
خونه  م  شنوم  که   ی ی  توی  آشی 

رو  بر  م  دارم  و  با  رفی 
 :بابام  میگه 

کم  مزه  بریز  گوساله،  بیار  اون  کله  پاچه  رو  تا  از  -
 ...دهن  نیوفتاده 

 
 :آشغاال  رو  توی  سطل  م  ریزم  و  آپو  میگه 

 باغ  وحشه؟ -
 

 !نه،  ستاد  ضایع  کردن  شما  دوتا  از  خودراضیه -
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سفره  و  نون  رو  بر  م  دارم  و  با  برگشت  توی  سالن  
 :م یگم 

 !بابای  ما  رو  باش -
 

 .سفره  میندازم  و  آپو  بقیه  ی  وسایل  رو  میاره 
م  و  م  خوام  بذارم  دهنم   لقمه  ی  اول  رو  که  م  گیر

 :که  بابا  میگه 
 !امروز  یه  س  به  مامانت  بزن -

 
با  دهن  پر،  در  حال  که  سع  م  کنم  جلوی  آپو  رو  

م  که  همه  ی  مغز  رو  جا  نده  توی  لقمه  اش  میگم   :بگیر
ی شه؟  دیروز  که  بهش  س  زدم  خوب  بود - ی  .آهو  چیر

 
 :با  قاشق  روی  دست  آپو  م  زنم  و  کوتاه  نمیاد 

 !مامانت  رو  میگم -
 

م   :قاشق  رو  محکم  تر  م  گیر
 !آهو  مادرمه -

 
 :اخطار  میده 
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 !ساشا -
 

و  "ُمرد  "تا  پشت  لب  هام  م  آد  .آپو  خودش  رو  با  
غذا  سگرم  م  کنه  و  مطمئنم  حن   به  زحمت  نفس  

 .م  کشه 
 

ی  باشه  که  بخوام  و   ی دیدن  او ن  زن  شاید  آخرین  چیر
لعنت  به  این  قلب  که  اسم  مادر  که  میاد  به  تالطم  

 .میوفته 
 

قاشق  و  لقمه  ی  تو  دستم  رو،  روی  سفره  ول  م  کنم  
 .و  بلند  م  شم 

ی -  !بشیر
 

لم  رو  از  دست  ندم  و   چشم  هام  رو  م  بندم  تا  کنی 
 .دستم  رو  مشت  م  کنم 

  بزنم  آپو  از  جا  بلند  م  شه 
ی
 :قبل  از  اینکه  حرق

م  آب  بیارم -  ...میر
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خونه  پا  تند  م  کنه  .هیچ  کاری  نم   ی و  به  سمت  آشی 
کنم  .اصال  انگار  دهنم  قفل  شده،  همه  ی  تنم  خشک  

 !شده 
 

امروز  برو  بهش  یه  س  بزن  .سارا  اومده  پیشمون  -
 .برای  یک  دو  روز،  تو  هم  برو  بهش  یه  س  بزن 

 
 :ب   اختیار  میگم 

 !بابا -
 

 :لقمه  اش  رو  توی  سفر ه  میندازه  و  از  جا  بلند  م  شه 
ن -
َ
 !با  من  بحث  نکن،  برو  ببینش  و  قال  قضیه  رو  ِبک

 
------ 

 
 .آپو  یه  اسم  ترک،  به  معنای  بزرگمرد  هست 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _ش _و _چهارم #
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*** 
 

روی  شونه  ام  م  زنه  و  با  اطمینان  پلک  هاش  رو،  
 :روی  هم  فشار  میده 
 ...فقط  فراموش  کن -

 
لب  ها م  رو  روی  هم  فشار  میدم  و  ب   اینکه  منتظر  
ه  و  باز  منم  که  باید  توی  این   ه  .میر جوابم  بمونه  میر

 .جهنم  که  برام  ساخته  دست  و  پا  بزنم 
 

م  ی  دست  هام  م  گیر  .روی  مبل  م  شینم  و  سم  رو  بیر
چشم  هام  رو  م  بندم  تا  واسه  خودم  باشم،  تا  یکم  

ه   .ذهنم  آروم  بگیر
 

 !بگیر -
 

 .س  بلند  م  کنم  و  آپو  لیوان  آب  رو  نزدیک  تر  میاره 
 

آب  رو  که  س  م  کشم،  آپو  مشغول  جمع  کردن  
 :سفره  م  شه 
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وقن   م  دوبی  این  راه  جلوته  و  چه  بخوای  و  چه  -
نخوای  باید  انجامش  بدی  بیخودی  اعصاب  خودت  

 .رو  خرد  نکن 
 

خونه  میگم  ی ی  سمت  آشی   :از  جا  بلند  م  شم  و  با  رفی 
وع  نکن -  .تو  س 

 
 .لیاقت  نگرابی  نداری  الدنگ -

این  رو  که  میگه  ظرفای  توی  دستش  رو  م  ذاره  توی  
ه  ون  میر  .ظرفشوب   و  بیر

 
خونه  م  چرخه  و  دلم  م  خواد  از   ی نگاهم  توی  آشی 

   رو  مخش  باال  بیارم 
 
 .بهم  ریختک

  
وقن   برای  فکر  کردن  به  مامان  ندارم  .حن   میل  به  

 !انجام  این  کار  هم  ندارم 
 

عمیق  و  پشت  س  هم  نفس  م  کشم  و  دروغ  چرا؟  !
 ...دلم  براش  تنگ  شده 
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ی   وع  م  کنم  به  شسی  شیر  آب  رو  باز  م  کنم  و  س 
ظرف  ها  .دیگه  تحمل  کردنشون  سخت  تر  از  سخت  

 !شده 
 

  مونده  ی  کله  پاچه  رو  توی  یخچال  جا  میدم  و  با  
 
باق

ون  م  بیر خونه  میر ی ی  شدن  آشی   .تمیر
 

 .آپو  روی  مبل  خوابش  برده  و  تلوزیون  روشن  مونده 
ی  بر  م   خاموش ش  م  کنم  و  گوشیم  رو  از  روی  میر

 .دارم 
 

شماره  اش  رو  پیدا  م  کنم  و  قبل  از  اینکه  تردید  بتونه  
ه  براش  م  نویسم   :جلوم  رو  بگیر

 .سالم،  شام  میام  دیدنت -
یا - ی  !برام  قرمه  بی 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _ش _و _پنجم #

*** 
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کت  جینم  که  روی  مبل  افتاده  رو  بر  م  دارم  و  با  

 :پو شیدنش  میگم 
 !نیام  باز  ببینم  اینجا  رو  به  گند  کشیدی -

 
 :صداش  از  توی  اتاق  میاد  که  غر  م  زنه 

 !خفه  شو  مرتیکه  وسواش -
 

لند  ها  رو  از  توی  جاکفس   در  میارم   :تیمی 
 .اینقدر  آشغال  نباش -

 
فحش  میده  و  م  خندم  .بند  کفشم  رو  م  بندم  و  با  

ی  در  واحد  رو  به  روب   هم  باز  م  شه  ون  رفی   .بیر
 

کم  مکث  م  کنه  که  به  عادت  همیشه  ابروم  رو  باال  
ه  اش  م  شم   .میدم  و  خیر

نم  فهمم  واقعا  زیادی  خنگ  و  گیجه  یا  خودش  رو  
  م  زنه؟ 

 
 به  خنک

 
 چته؟  ب   تربیت  ناموس  نداری  مگه؟ -
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در  رو  که  نیمه  بازه  م  بندم  و  با  فرو  کردن  دست  

 :توی  جیبم  میگم 
 !آدِم  اینقدر  پرو  ندیدم -

 
م  و  با     بزنه  که  به  طرف  پله  ها  میر

ی
م  خ واد  حرق

تکون  دادن  دستم  توی  هوا  مجبورش  م  کنم  ساکت  
 .بمونه 

 
ی  بچه  های  قلدر  م  مونه  .بچه  قلدار  های  محل   عیر

 ...که  پهلوون  پنبه  ان  ول 
 

کاله  کاسکت  رو،  روی  سم  م  ذارم  و  با  زدن  دکمه  ی  
ل،  سوار  موتور  م  شم   .کنی 

 
ی   ی طول  م  کشه  تا  به  خونه  ی  مامان  برسم  .چیر

ایط  حمل  کردنش   نمیخرم  .نه  وقتش  رو  دارم  و  نه  س 
 .رو 
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زنگ  در  رو  که  م  زنم  کم  منتظر  م  شم  تا  صداش  
 :توی  گوشم  بپیچه 

 بله؟ -
 

کاله  رو  از  روی  سم  بر  م  دارم  و  کم  سم  رو  تکون  
 :میدم 

 !منم  مامان -
 

در  با  یه  صدای  تق  باز  م  شه  و  صداش  گوشم  رو  پر  
 :م  کنه 

 ...اله  دورت  بگردم  .زود  بیا  تو -
 

جواب   نمیدم  و  در  رو  هول  میدم  .موتور  رو  گوشه  ی  
حیاِط  کوچیک  پارک  م  کنم  و  کاله  رو  زیر  بغلم  م  

 .زنم 
 

 :میاد  جلوی  در  و  با  هیجان  برام  دست  تکون  میده 
 .اله  مادر  دورت  بگرده -
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دست  دیگه  ام  رو  دورش  م  پیچم  و  محکم  بغلش  م  
 !کنم  و  خدا  م  د ونه  چقدر  دلم  براش  تنگ  شده 

 
 :گونه  ی  سخش  رو  م  بوسم 

 ...دلم  برات  تنگ  شده  بود -
 

دست  هاش  رو  دو  طرف  صورتم  م  ذاره  و  با  چشم  
ه  ام  م  شه   :های  براقش  خیر

نم  دونم  چقدر  خوشحالم  که  برگشن   !دلم  برات  -
 ...یه  ذره  شده  بود 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _ش _و _ششم #

*** 
 

لبخند  رو ی  لبم  میاد  و  هم  قدم  باهم  به  سمت  
 .ورودی  حرکت  م  کنیم 

  باز  این  پس  دست  خال  اومدا  !با  موتور  بودم،  -
 
نک

 ...نم  شد  وسیله  ها  و  سوغاب   ها  رو  بیارم 
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دستش  رو  پشت  کمرم  م  ذاره  و  مجبورم  م  کنه  قبل  

 :از  خودش  وارد  بشم 
 من  تو  رو  واسه  سوغاب   م  خوام  بچه؟ -

 
خنده  ام  پهن  تر  م  شه  و  افکار  مزخرِف  توی  سم  رو  

 :به  روی  خودم  نمیارم 
 !کم  نه -

 
ه  و  من  به  خودم  دلداری   بازوم  رو  نیشگون  م  گیر

ی  تغییر  کرده   ...میدم  که  عوض  شده  .همه  چیر
ی  از  فرح   قبل  نیست  .که  به  هر  حال   که  دیگه  خی 

مادرمه  !حن   اگه  بدترین  آدم  دنیا  باشه  بازم  واسه  من  
ینه   ...بهی 

 
دست  دور  گردنش  میندازم  و  دوبارا  و  دوباره  گونه  

 :اش  رو  م  بوسم 
 !خرتم  من  فرح  خانم -
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سع  م  کنه  من  رو  از  خودش  دور  کنه  و  با  خنده  نق  
 :م  زنه 

 !چه  زبوبی  هم  م  ریزی  بچه -
 

خودم  رو،  روی  کاناپه  میندازم،  دست  هام  رو  از  دو  
 .طرف  باز  م  کنم  و  روی  پشن   مبل  م   ذارم 

بده؟  میام  واست  حرف  م  زنم  روحیه  ات  رو  م  -
 سازم  کمی   دلت  برام  تنگ  شه؟ 

 
خونه  به  عقب  بر  م  گرده  ی  :نرسیده  به  آشی 

 مگه  م  خوای  برگردی؟ -
 

اضطراِب  صدا  و  نگرابی  نگاهش  رو  دوست  دارم  و  
 !حالم  از  خودم  بهم  م  خوره  که  گفتم  آهو  مادرمه 

 
ی  بر  م  دارم  و  با   بادوم  از  توی  ظرِف  روی  میر
 :انداختنش  تو ی  دهنم،  به  طرفش  م  چرخم 

نه  بابا  !تازه  از  زیر  سلطه  ی  ایران  در  اومدم  .تا  اطالع  -
 !ثانوی  هم  عمرا  برگردم 
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دست  به  کمر  م  شه  و  چشم  هاش  رو  باریک  م  
 :کنه 

 اذیتت  م  کنه؟  زور  میگه؟ -
 

ی  حال  میگم   :خنده  ام  تیکه  تیکه  م  شه  و  در  همیر
 از  خانواده  اعتماد  چه  انتظاری  داری  ناموس ا؟ -

 
ه  و  م  خندم  که  میگه   :چشم  غره  میر

 !کوفت -
خونه  .خونه  زیادی  ساکته  و  این   ی ه  سمت  آشی  و  میر

 !سکوت  قطعا  از  برکات  غیبت  ساراست  و  بس 
 

 :بادوم  دیگه  ای  توی  دهنم  م  ذارم 
 *!سارا  نیست  خونه  چه  کویتیه -

 
 :صداش  کم  محو  به  گوشم  م  رسه  وقن   میگه 

ول  اون  دلش  واسه  تو  تنگ  شده  بو د  .اینقدر  نامرد  -
 !نباش 
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واسه  من  یا  کرم  پودر  نارس  و  این  سایه  ی  اقدس  و  -
 رژگونه  ی  فالنشون  اینا؟ 

 
با  سینی  کوچیک  که  دستشه  و  خنده  ای  که  روی  

 :لبشه  بر  م  گرده 
حاال  دوتا  تیکه  لوازم  آرایس   واسه  این  بچه  خریدی،  -

 ه  بزن  تو  سش،  باشه  مامان؟ 
 

ی  م   ماِگ  شیر  کاکائو  رو  بر  م  دار م  و  پام  رو،  روی  میر
ذارم  .کاری  که  ازش  متنفرم،  ول  اینجا  خونه  ی  

 :مامانه 
 !با  کمال  میل -

 
 :کم  از  شیر  کاکائو  رو  مزه  م  کنم  و  م  پرسم 

ا؟  این  مشنگ  که  دیگه  کاری  نکرده  تو  - خب  چه  خی 
 مدرسه؟ 

 
تا  م  خواد  جوابم  رو  بده  صدای  تلفنش  بلند  م  شه  

   ببخشیدی  از  جا  ب لند  م  شه 
ی  .و  با  گفی 
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ون     بیر
ی  ور  م  دارم  و  نجی پاکت  سیگارش  رو  از  رو  میر

م  کشم  .گیر  نمیده  و  همینش  رو  دوست  دارم  .مثل  
بابا  نیست  که  تا  بوی  سیگار  خورد  زیر  بینیش  اخم  

 .کنه 
 

م  و  هم  زمان  با  روشن  شدنش   فندک  رو  زیرش  م  گیر
 .پک  عمیق   م  زنم 

شاید  هشت  ماه  باشه  که  بهش  لب  نزدم  و  حاال  
 !دوباره  دلم  براش  تنگ  و  ب   تابه 

 
ه   به  پک  سوم  نم  رسه  که  دلم  رو  م  زنه  و  بهش  خیر

ی   ...م  شم  .آشغال  !همیر
یه  که  دیدم  و  نم  دونم  چرا  اینقدر   ی آشغال  ترین  چیر

 .بهش  گیر  میدم 
 

سیگار  رو  توی  ماگ  میندازم  و  با  برداشتنش  از  روی  
م  خونه  میر ی ی  به  سمت  آشی   .میر

چند  قدم  مونده  تا  برسم  و  صداش  که  سع  م  کنه  
توی  آروم  ترین  حالت  ممکن  نگهش  داره  توی  گوشم  

 :م  پیچه 
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گفتم  نم  شه،  ساشا  اومده  !خودم  بهت  خی   میدم  -
 ک  بیای؛  باشه  عزیزم؟ 

 
شقیقه  ام  تیر  م  کشه  و  انگشت  هام  دور  دسته  ی  

م  .بازم   ماگ  محکمی   م  شن  .چند  قدم  عقب  میر
 !صداش  رو  م  شنوم  انگار 

م  و  لبخند  احمقانه  ای  روی  لبم   باز  هم  عق ب  میر
 :نقش  م  بنده 
 ...میگم  مامان -

 
ی  رو  م  شنوم  و  پشت  سش   ی صدای  تق  افتادن  چیر

 :صدای  مامان  با  لرزش  توی  گوشم  م  شینه 
 ج ...جانم؟ -

----- 
 !منظورش  اینه  خیل  خوبه *

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _ش _و _هفتم #

*** 
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ی  م   خونه  م  شم  و  ماگ  رو  ت قریبا  روی  میر ی وارد  آشی 

 :کوبم 
 !کو  اون  قرمه  ات؟  دلم  ضعف  رفت  بابا -

 
ی  س   رنگش  کم  پریده  و  من  دیگه  استادِ  کاله  گذاشی 

 .خودم  شدم 
توی  ذهنم  م  چرخه  "نگفت  پسم،  نگفت  بچه  ی  

لعنتیم ...فقط  گفت  ساشا  "!و  دلم  م  خواد  سم  رو  
 .به  دیوار  بکوبم 

 
   دستم  توی  

ی شیر  آب  رو  باز  م  کنم  و  همراه  با  شسی 
 :ظرف  شوب   صداش  رو  م  شنوم 

 !قرمه؟  من  الزانیا  گذاشتم -
 

نیشخندی  که  تا  پشت  لبم  میاد  رو  به  زحمت  قورت  
 :میدم  و  دست  دور  گردنش  میندازم 

تو  بگو  یه  لقمه  نون  ماست  اصل  هرچ   که  از  دست  -
 .تو  باشه  خوشمزه  است 
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 ...لبخندش  !آخ  از  لبخندش 
لبخند  لعنتیش  م  تونه  همه  ی  درد  و  حال  بدم  رو  به  

آبی  پاک  کنه  و  دوباره  برای خودم  تکرار  م  کنم  که  
 !اون  عوض  شده 

 
م،  با  دوتا  نیم  کره  ی  مغزم  که  هیچ   با  خودم  درگیر

کدوم  قصد  کوتاه  اومدن  ندارن  و  هر  لحظه  کالفه  
ی   .ترم  م  کیی

 
   خونه  

ی الزانیا  که  خورده  م  شه،  تحمل  هوای  سنگیر
 .برام  سخته  و  با  نگاه  ملتمسش  پای  ر فتنم  رو  م  بنده 

 
م  م  توی  حیاط  و  شماره  ی  آپو  رو  م  گیر  .میر

یه  بوق ...دو  بوق ...یه  فحش ...بوق  سوم ...دوتا  
 ...فحش 

؟ -  ها؟  کدوم  گوری  هسن 
 

 :به  آسمون  پر  از  ستاره  نگاه  م  کنم 
 !امشب  رو  نمیام -
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ی  رو  بررش   مکث  م  کنه  .مطمئنم  که  داره  همه  چیر
ی  بگه  ی   نم  زنم  تا  خود ش  یه  چیر

ی
 .م  کنه  و  منم  حرق

ی  زدی؟  تک  خور   الش  - ی  زمیر ی   چیر
ی
 !داق

 
 :لگدی  به  سنگ  ریزه  جلو  پام  م  زنم 

 !هنوز  مامانم  اونقدرا  اوپن  مایند  نشده -
 

 :تیکه  تیکه  م  خنده 
  اوهو  !رفن   در  جوار  خانم  والده؟ -

 
 :میگم 
 !آره -

 :و  به  سعت  م  شنوم 
،  س  راه  برو  چک  منم  بگیر -  .صبح  اومدبی  گیم  نن 

 
با  یه  باشه  ی  کوتاه  س  و  تهش  رو  هم  میارم  و  بر  م  

 .گردم  داخل 
ی  بر  م   در  رو  که  م  بندم  بشقاب  میوه  رو  از  روی  میر

 :داره  و  با  لبخند  نگاهم  م  کنه 
احت  کن -  ..اتاقت  رو  حاضی  کردم  .برو  اسی 
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نگاهم  م  چرخه  روی  ساعت  دیواری  و  با  دیدن  

عقربه  هاش  که  ساعت  یک  و  چهل  دقیقه  رو  نشون  
 :می دن  لبخند  رو  لبم  م  شینه 

 ...شب  بخیر -
 

جواب  شب  بخیر  گفتنم  رو  آروم  میده  و  راه  میوفتم  
 .طرف  اتاقم 

قبل  از  باز  کردن  در  کم  تردید  دارم  .چند  ساله  که  
 اینجا  نیومدم؟  از  ِک؟ 

مغزم  برای  به  یاد  نیاوردن  به  شدت  اخطار  میده  و  با  
 .تکون  دادن  سم  افکار  مزاحم  رو  کنار  م  زنم 

 
ی  آخرین  باری  که  اینجا   ی  سابقه،  عیر ی  عیر هم ه  چیر

ت  و  کت  رو  توی  سبدی  که  مخصوص   بودم  .تیس 
لباس  های  کثیفه  میندازم  و  با  باز  کردن  در  کمد  

 .دنبال  شلوار  راحتیم  م  گردم 
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شلوار  عوض  کرده،  ب   پوشیدن  لباس  دیگه  ای،  
خودم  رو،  روی  تخت  میندازم  و  به  سقِف  آب    اتاق  

ه  م  شم   .خیر
 

 اوبا ش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _ش _و _هشتم #
*** 

 
نم  فهمم  ک  م  خوابم  .ک  کابوس  م  بینم،  ک  از  

 .خواب  م  پرم  و  خیس   عرق  م  شم 
ی  رو  م  شنوم  و  قلبم   ...ک  س  و  صدا  های  پاییر

 !قلِب  المصبم  دیوونه  وار  م  کوبه 
 

تنها  وقن   به  خودم  میام  که  گوشیم  ب   وقفه  زنگ  م  
 .خوره 

ی  لباس   آالرم  رو  خامو ش  م  کنم  و  دوش  گرفته،  بیر
 .های  نچندان  زیادم  نگاه  م  چرخونم 

اهن  سفید  رو  بر  م  دارم  و  با   ی  و  پیر شلوار  جیر
 .پوشیدنشون  جلوی  آینه  م  ایستم 
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اهنم  دستم  رو  بلند  م   ی  دکمه  های  پیر به  هوای  بسی 

کنم  و  نگاهم  از  توی  آینه  محو  تنم  م  شه  .شاید  بعد  
از  سه  چهار  ساله  که  دوبار ه  اینقدر  دقیق  به  خودم  

ه  م  شم   .خیر
 

ی  از  اون  همه  زخم  نیست  و  جاشون  رو   دیگه  خی 
ی  که  برای   گوشت  های  اضافه  و  خطوط  زشن   گرفی 

ین  اهمیت  ممکن  رو  دارن   .من  کمی 
 

م  و  صداشون  رو  م  شنوم  ون  میر  !از  اتاق  بیر
م   اشک  که  توی  چشمم  جمع  م  شه  رو  نادیده  م  گیر

م  ون  میر   از  خونه  بیر
ی
 .و  بدون  زدن  حرق

 
گوشیم  زنگ  م  خوره  و  اسم  ایران  روی  صفحه  

 .میوفته 
 :میگم 
 بله؟ -

 :و  جیغ  م  کشه 
 مادرت  کدوم  گوریه؟ -
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م  دونم  به  خاطر  منه  که  فحش  نمیده،  دری  وری  

نمیگه،  هیج   نمیگه  و  تنها  به  جیغ  زدن  اکتفا  م  
 !کنه 

 !خی   ندارم -
دروغ  میگم  و  سکوت  ایران  نشون  میده  که  فهمیده  .

د روغ  میگم  و  دستم  مشت  م  شه  .دروغ  میگم  و  
 :ایران  دیگه  جیغ  نم  کشه 

 !بیا  خونه  ایرج -
 !کار  دارم -

ی  باعث  م  شه  ایران   کوتاه  و  شتاب  زده  م  گم  و  همیر
 :عصن   تر  از  قبل  اخطار  بده 

 !ساشا -
 

به  ناچار  کوتاه  میام  و  صدام  به  ضعیف  ترین  حالت  
 :ممکن  خودش  م  رسه 

 .باشه -
خداحافظی  که  م  کنه  باالخره  به  محتویات  معده  ام  
اجازه  ی  باال  اومدن  میدم  و  کنار  شیر  اب  عق  م  زنم  .
باال  میارم  هرچ   خورده  و  نخوردم  و  کاش  بتونم  کاری  
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کنم  روحمم  باال  بیاره،  اصال  کاش  اینقدر  باال  بیارم  که  
ون  بریزه   .تموم  دل  و  روده  ام  بیر

دهنم  رو  م  شورم  و  مشت  مشت  آب  به  صورتم  م  
 .زنم  بلکه  از  التهاب  درونیم  کم  کنه 

 
ه  و  کم  صی   م  کنم  تا  تاری  دیدم  رفع   سم  گیج  میر
ی  ندم   .بشه  و  خودم  رو  با  موتور  سوار  شدن  به  کشی 

 
 !من  از  این  خونه  متنفرم  خدا 

ی  به  اون   اونقدر  سی    ع  ویرونم  م  کنه  که  دلم  برگشی 
ی  یه  مشت  اجنن     بیر

 
 !شهر  فرنگ  رو  م  خواد  و  زندک

 
خودم  رو  به  خونه  ی  ایرج  م  رسونم  و  انگشتم  رو  
روی  زنگ  م  ذارم  .از  تغییر  حال  خودم  م  ترسم،  

متنفرم  و  م  ترسم  !باباب   که  شده  ایرج  بهم  نشون  
میده  حالم  به  اون  خوب   نیست  که  فکرش  رو  م  

 .کنم 
م   !که  یعنی  منم  ازش  دلگیر
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مشتم  روی  در  م  شینه  و  در  باز  م  شه  .نم  دونم  
چه  مدل  شدم  که  سا رای   حراف  خودش  رو  ب   حرف  

 .کنار  م  کشه 
 

با  ورود  به  سالن  ایران  از  جا  م  پره  و  لبخند  روی  لب  
م  نشونه  .نگاهم  ب   پیدا  کردن  ایرج  توی  سالن  م  

 :چرخه  و  آهو  پیش  دسن   م  کنه 
،  بقیه  هم  االن  میان - ی  .خوش  اومدی  !بشیر

 
با  اون  شکم  نه  چندان  باال  اومده  با  کم  سخن   از  جا  
بلند  م  شه  و  نیاز  نیست  خیل  دقت  کنم  تا  بفهمم  

 .حالش  زیاد  خوب  نیست 
دست  ایران  که  روی  بازوم  م  شینه  به  سعت  نگاه  از  

ه  م  شم  م  و  به  دست  ایران  خیر  .آهو  م  گیر
 

ی   خودم  رو  کنار  م  کشم  و  ایران  دستش  رو  پاییر
 :میندازه 

 خوب   عمه؟ -
؟ - ی  خوبم؛  شما  خوبیر
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نگاهش  س  تا  پای  من  رو  اسکن  م  کنه  و  من  خودم  
 .رو  روی  یه  مبل  میندازم 

 
خونه  م  شه  و  سارا  م  شینه  روی  مبل   ی آهو  راه  آشی 

 .دیگه  ای  و  با  گوشیش  مشغول  م  شه 
 :ایران  کنارم  میشینه  و  م  پرسه 

؟ -  از  مامانت  چه  خی 
 

ی  "خی   ندارم  "سع  م  کنم  بحث  رو  ببندم  و   با  گفی 
ی  داره،  ادامه  می ده   :ایران  که  انگار  حرف  برای  گفی 

ه،  رنگ  به  روت  نمونده  .همش  زیر  - اله  ایران  بمیر
 ...س  این  زبی 

ه  ل  م  گیر
ُ
 :من  لب  روی  هم  فشار  میدم  و  سارا  ب

 !اون  مادرمه  ها -
 

بوی  استفراغ  رو  هنوز  حس  م  کنم  و  ترجیح  میدم  
اف  کنم  حمام   س  خودم  کاله  بذارم  تا  اینکه  اعی 

 !رفتنم  دلیل  دیگه  ای  داره 
 

 اوباش #
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 !فصل  دوم  :عیا ش 
 قسمت _ش _و _نهم #

*** 
 

ب   توجه  به  ایران  و  سارا  که  با  خشم  به  همدیگه  نگاه  
م  ی  از  جا  پا  م  شم  و  به  سمت  حمام  میر  :م  کیی
م -  .سارا  لباس  واسه  من  بذار؛  برم  یه  دوش  بگیر
م  توی  حمام   .منتظر  جوابش  نم  مونم  و  میر

 
لباس  هام  رو  که  در  میارم  لبه  ی  وان  م  شینم  و  تیعی  

ی  انگشت  هام  م   که  از  روی  ق فسه  برداشتم  رو  بیر
 .چرخونم 

 
هنوز  صداشون  رو  م  شنوم،  با  وضوح  تمام  و  ب   کم  

ه   .و  کاسن   و  تیغ  توی  گوشت  پام  فرو  میر
 

واکنس   نشون  نمیدم،  گرمای  خون  رو  دوست  دارم،  
سوزش   رفته  زیر  پوستم  رو  دوست  دارم؛  حن   دردی  
نده  های  عصبیم  رو  به  تکاپو  انداخته  رو   که  تموم  گیر

 !هم  دوست  دارم 
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نکای  تیغ  با  پوست  گرمم  زیادی  تضاد  داره  و  دیگه  

ُ
خ

 .میل  به  حس  کردن  سماش  توی  خودم  نم  بینم 
انگشتام  شل  میشن  و  تیغ  با  صدای  ضعیقی  روی   

ی  میوفته   .زمیر
 

خون  قرمز  مخلوط  با  آب،  کف  حموم  رو  پوشونده  و  
 !من ...؟  من  ب   تفاوت  ترین  آدم  دنیا  شدم  نگار 

 
ی  م  کنم  لباس  هاب   که  سارا  پشت   خودم  رو  که  تمیر

در  گذاشته  رو  بر  م  دارم  .م  دونم  که  به  عادت  
 .همیشه  الی  لباس  ها  گاز  و  باند  گذاشته 

 
م  ون  میر  .پام  رو  پانسمان  م  کنم  و  لباس  پوشیده  بیر

 
ی   خونه  مشغولن  و  هنوز  خی  ی ایران  و  آهو  توی  آشی 

 .از  بابا  نیست 
 

ی  موه ام  م  کشم  تا  از  نم   به  اپن  تکیه  میدم،  دست  بیر
 :موهام  کم  شه  و  میگم 
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 کو  مهدیار  آهو؟ -
 

 :گوشت  رو  توی  قابلمه  میندازه  و  میگه 
 ...مهدکودکه  !میان  االن  دیگه -

 
ی  به  سمت  اتاِق   ی  شبیه  به  هوم  میگم  و  با  رفی  ی چیر

کم  با  سارا  میگم   :مشی 
غذا  واسه  من  نذار؛  باید  برم  گیم  نن   و  گرنه  آپو  باز  -

 !سگ  م  شه 
 

 :ایران  ت س   م  زنه 
 !درست  صحبت  کن -

 
 :م  خندم  و  در  اتاق  رو  باز  م  کنم 

 ...چشم  ایرابی -
 

 :م  شنوم  که  میگه 
 !پدر  سوخته،  آخر  که  آدمت  م  کنم -
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وارد  اتاق  م  شم  و  با  خنده  ای  که  ته  صدامه  جواب  
 :میدم 

 فرشته  آدمم  م  شه  مگه؟ -
 

صدای  خنده  ی  آهو  و  غر  زدن  های  ایران  باهم  قاب   
 :م  شه  و  س ارا  میگه 

،  آدم  م  ش   مگه؟ -  تو  خود  شیطابی
 

 :جلوی  آینه  م  ایستم 
یواش  حیوان  !آدم  با  داداش  بزرگی   از  خودش  -

 .درست  حرف  م  زنه 
 

ی   از  توی  آینه  م  بینم  به  قر  و  فرش  جلوی  دوربیر
 :ادامه  میده 

م -  !تو  با  ایران  درست  حرف  بزن  من  یاد  بگیر
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _چهلم #
*** 
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حرفش  رو  ب   جواب  م  ذارم  و  دست  توی  موهام  م  
کشم  .دوباره  از  توی  اینه  نگاهم  به  سارا  میوفته  که  

  مشغول  گوشیش  شده 
 
  .شدیدا

 
موهای  لخن   که  توی  صورتش  افتادن  رو  کنار  م  زنه  

ی  به  سمتم  میگه   :و  بدون  برگشی 
 !یه  آهنگ  بذار -

ی  پخش   ه  و  با  ریموِت  افتاده  روی  میر تای  ابروم  باال  میر
 :رو  روشن  م  کنم  و  سارا  باز  به  حرف  میاد 

 !عوضش  کن؛  یه  انگلیسیش  رو  بذار -
 

ل  رو  به   م  .کنی  از  توی  آینه  براش  چشم  غره  میر
ی  دست  توی   سمتش  پرتاب  م  کنم  و  متک  به  میر

 :سینه  جمع  م  کنم 
سطحت  هنوز  در  حد  ای  ام  ویندوئه  بعد  واسه  من  -

 آهنگ  انگلیس  هم  گوش  میدی؟ 
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نیم  نگاه  بهم  میندازه،  دهن  کج   م  کنه  و  من  اخم  
ل  که  روی  پاش  افتاده  رو   درهم  م  کشم  .کنی 
 :برمیداره  و  همزمان  با  عوض  کردن  آهنگ  میگه 
باشه  فهمیدم  تو  خوب   !ول  م  کنی  دیگه  خفن   -

 انگلیس  بلد؟ 
 

ی  سوئیچ   اخم  هام  رو  تو  هم  م  کشم  و  با  برداشی 
م  ی  به  طرف  در  میر  :موتور  از  روی  میر

 .مواظب  حر فات  باش  .جدیدا  خیل  پرو  شدیا -
 

ه  و  من   ب   توجه  به  حرفم  گوشیش  رو  باالتر  م  گیر
 !مطمئنم  که  باز  قراره  الیو  بذاره 

نرسیده  به  در  مکث  م  کنم  دیگه  کوتاه  اومدن  و  
 !آوانس  دادن  بسشه  !وقت  تالفیه 

 
به  سمت  سارا  تغییر  مسیر  میدم  .از  فکری  که  توی  
ی  م  شه  خوشم  م  آد  و  حن   لحظه   سم  باال  و  پاییر

 .ای  براش  تردید  ندارم 
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با  لبخند  داره  سالم  م  کنه  و  ادا  هاب   میاد  که  بقیه  
بهشون  میگن  عشوه  و  از  نظر  من  تنها  مسخره  بازی  

ی  و  بس   !هسی 
 

ه   خم  م  شم  و  نگاهش  به  سمتم  برمیگرده  که  خیر
ی  ابروهام  رو  تا  به  تا  باال  میندازم  و  لپ   توی  دوربیر

 .هاش  رو  از  دو  طرف  فشار  م یدم  که  شکل  ماه  بشه 
 

چشم  های  سارا  تا  آخرین  حد  ممکن  گشاد  م  شن؛  
روی  دستم  م  زنه  تا  ولش  کنم  و  من  با  دیدن  خنده  

ی  افراد  حاضی  توی  الیو  راصی  از  بهم  زدن  الیوش  
م  نم  و  عقب  میر ی  .چشمک  میر

 
سارا  تازه  به  خودش  میاد  و  به  سعت  الیو  رو  م  

 .بنده 
جیعی  از  س  حرصش  م  کشه  و  سد  راهم  م  شه  که  
ه  توی  چشم  هاش  دست  هام  رو  توی  جیبم  فرو   خیر

 :م  برم 
 !خیل  ب   شعوری -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ب   تفاوت  به  جیغ  کشیدن  های  پشت  س  همش  
شونه  باال  میندازم  و  با  رضایت  تمام  به  لبخندم  عمق  

ی  میدم   :بیشی 
 !جیغات  تموم  شد  بکش  کنار  دیرم  شد -

 
با  صورت  سخ  شده  نگاهم  میکنه  و  صداش  از  

 :عصبانی ت  م  لرزه 
خیل  پروب   بخدا  !از  بس  ایران  و  ایرج  ل  ل  به  الالت  -

ی  پرو  شدی   !گذاشی 
 

اونقدری  این  حرف  ها  رو  شنیده  بودم  که  دیگه  برام  
ین  اهمین   ندارن  .توی  سکوت  به  قیافه  ی   کمی 

ه  م  شم  و  کم  سم  رو  به   شکست  خورده  اش  خیر
 :سمتش  خم  م  کنم 

ون  هرچ   پریده  دوبرابرش  بر  - یکم  دیگه  بریز  بیر
؟ 
ی
 میگرده  !غصه  ی  چ   رو  م  خوری  آخه  داق

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _چهل _و _یکم #
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*** 
 

دندون  روی  هم  فشار  میده  و  پاش  رو  م  کوبه  رو  
ی   :زمیر

 !خیل  وقیج -
 

با  انگشت  اشاره  سش  رو  به  عقب  هول  میدم  و  
 :وسط  خنده  ای  که  رو  لبم  پهنه  میگم 

- 
 
 !اوهو  !نکشیمون  فرهنک

 
جی غ  کشون  دری  وری  میگه  که  دستم  رو  براش  توی  

م  ون  میر  .هوا  تکون  میدم  و  بیر
آهو  روی  مبل  وا  رفته  و  با  تکیه  دادن  سش  به  پشن   

مبل  چشم  بسته؛  ایران  هم  ظرف  تخمه  رو  دست  
گرفته  و  یه  جوری  واسه  ملکه  ی  زیباب   قیافه  گرفته  

که  حس  م  کنم  م  خواد  بگه  این  ریقو  شده  ملکه  
ل  و  چرب   که  ازش  سکس  

َ
؟  من  ب ا  این  همه  چ زیباب 

 !ترم 
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ون  کشیدن   دستم  رو  م  برم  تو  جیب  شلوارم  و  با  بیر
 :گوشیم  میگم 
 !من  دیگه  برم -

 
 :هنوز  یه  قدم  بر  نداشتم  که  ایران  سی    ع  میگه 

 با  این  شلوار  که  انگار  سگ  خوردتش  کجا؟ -
 

با  حرفش  نگاه  به  شلوارم  میندازم  .با  دوتا  زاپ  
 شلوارمه؟ 

ه  م  شم   :س  بلند  م  کنم  و  بهش  خیر
؟ -  با  این  دوتا  زاب 

 
ه  که   واسم  ابرو  باال  میندازه  و  آهو  لبش  رو  گاز  م  گیر

 :نخنده 
ی  عوض  م  کنی  !این  - زاپ  ماپ  سم  نم  شه  !میر

ونه   ...چیه؟  همه  زانوت  بیر
 

با  پوکر  ترین  حالت  ممکن  خودم  نگاهش  م  کنم  که  
 :پیش  دسن   م  کنه  و  ادامه  میده 

 !برو  عوض  کن -
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یه  جور  حرف  م  زبی  ایران،  انگار  عمه  ی  من  بیست  -

 !ساله  انگلیسه 
 

 :چشم  غره  تحویلم  میده 
چقدر  ب   تربیت  شدی؟  !انگار  نه  انگار  داره  با  عمه  -

 اش  صحبت  م  کنه  !م  بینی  آهو؟ 
 

ه  تا  نخنده  و   آهو  به  زحمت  جلوی  خودش  رو  م  گیر
 !خنده  اش  ایران  رو  عصن   تر  نکنه 

 !چ   بگم؟ -
 

س  انگشت ام  رو  به  هم  م  چسبونم  و  با  تکون  دادن  
 :دستم  توی  هوا  میگم 

 !مهران  به  قربون  اون  لپای  اناریت،  گیر  نده  دیگه -
دوال  م  شه  و  دمپاییش  رو  در  میاره  که  به  سمت  در  

 ...پا  تند  م  کنم  ول  دیره  !خیل  دیر 
 

  .دمپاب   که  نه،  گرز  رستم  دقیقا  م  خوره  تو  صورتم 
 ای  وای  !خوب   ساشا؟ -
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 :ب ه  جای  من،  ایران  جواب  آهو  رو  میده 

یش  نم  شه،  تو  نم  خواد  نگران  باش  - ی  !این  چیر
ی  طرف  در   دست  م  کشم  پشت  گردنم  و  با  رفی 

 :میگم 
ی  که  نصفم  نمالیده  خدا  رو  شکر -  !همیر

میاد  دوباره  دمپاب   پرت  کنه  که  این  بار  من  زرنگ  ترم  
 .و  در  رو  م  بندم 

 
ی  که  سوار  م   کاله  کاسکت  رو  سم  م  ذارم  و  همیر

شم  سوزش  بدی  توی  پام  پخش  م  شه  .اهمیت  
 .نمیدم  و  با  روشن  کردن  موتور  راه  م  افتم 

 
کامل  جلوی  مغازه  نرسیده  آپو  رو  م  بینم  که  

 :منتظرمه  و  اخم  داره  .کاله  رو  از  رو  سم  بر  م  دارم 
 چته؟ -

 
 :سالم  نکرده،  با  چشم  های  ریز  شده  نگاهم  م  کنه 

 چک  کو؟ -
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تازه  یادم  میاد  که  گفته  بود  باید  چک  رو  م  گرفتم  .
 :کاله  رو  زیر  بغلم  م  زنم  و  پیاده  م  شم 
 !جون  داداش  عجله ای  اومدم  یادم  رفت -

 
 :به  سمتم  خیر  بر  میداره 

تو  غلط  کردی  مرتیکه  !مگه  من  مسخره  ی  توئم  -
 الدنگ؟ 

 
م  و  وارد  گیم  نن   م  شم   :از  زیر  دستش  در  میر

خفه  شو  !یه  ذره  پرستیر   نحست  رو  حفظ  کن  .-
 !چک  که  فرار  نم  کنه 

 
به  ابلفضل  تو  این  یه  ماه  تو  منو  پیر  کردی  !ک  م  -

 خوای  برگردی  از  دستت  خالص  شم؟ 
 

ی  م  شینم  و  پاهام  رو،  روش  م  ذارم   :پشت  میر
 !دقیقا  هیچ  وقت -

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 قسمت _چهل _و _دوم #
*** 

 
دهنش  رو  باز  م  کنه  که  حرف  بزنه  ول  پشیمون  م  

 :شه  و  ب ا  اشاره  به  پام  میگه 
 این  چیه؟ -

 
نگاهم  از  صورتش  جدا  م  شه  و  به  شلوارم  نگاه  م  

 .کنم 
   ریز  و  درشت  قرمز  روی  شلوار  جینم  

سه  تا  خط  افق 
 :توی  ذوق  م  زنه  و  با  این  حال  به  روی  خودم  نمیارم 

 !مدلشه -
 

ن  و  دست  به  سینه  نگاهم  م   جفت  ابروهاش  باال  میر
 :کنه 

 !مدلشه -
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م  دونم  که  عصبیه  و  برای  عصبانیتش  نم  تونم  
کاری  بکنم  .به  هر  حال  بعد  از  این  پنج،  شش  سال  
ی  ها  براش  عادی  بشه  ه  این  چیر  !رفاقت  باید  یاد  بگیر

 
چشم  هاش  رو  ماساژ  میده  و  دست  هاش  رو  به  

 :حالت  تسلیم  بلند  م  کنه 
 !من  دیگه  رد  دادم -

 
ی  لپ  تاپ  جلوم   ی  میارم  و  و  با  گذاشی  پاهام  رو  پاییر

 :میگم 
 !از  اولم  ردی  بودی -

 
ساشا  "رو  اخطار  گونه  میگه  و  جواب   براش  ندارم؛  "

 !در  اصل  حوصله  اش  رو  ندارم 
 

ون  و  در  اتاق  رو   ه  بیر میبینه  جوابش  رو  نمیدم  میر
 .تقریبا  محکم  م  بنده 

 
کم  صی   م  کنم  تا  عصبانیتم  بخوابه  و  ذهنم  رو  

م  ون  میر  .آزاد  کنم  و  بعد  پشت  سش  بیر
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ی  فضای  نچندان  شلوغ  م  چرخه  و  روی   نگاهم  بیر

ه   ایکس  باکس  که  شهرام  داره  بسته  اش  م  کنه  خیر
 .م  مونه 

 
ه  ی  روابی  معلوم  نیست  چطوری  سوزوند   دخی 
 !دستگاه  رو  که  هیچ  جوری  نشد  درستش  کرد 

 
روی  مبل  راحن   کنارم  م  شینم  و  گوشیم  رو  دست  

م   .م  گیر
اینستاگرامم  رو  باز  م  کنم  و  نگاه  به  الیک  و  کا منتا  

 .میندازم 
 

فالور  های  نزدیک  به  یک  میلیونیم  رو  دوست  دارم  و  
کامنت  های  پر  از  عشق  و  عالقه  و  گاها  فحش  و  دری  

 .وری  فقط  باعث  م  شه  بخندم 
 

ی  عکس  هام  چرخ  م  زنم  . گالریم  رو  باز  م  کنم  و  بیر
 :م  خوام  پست  بذارم  که  آپو  میگه 
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ه  فرزاد  هم  - ی  پشت  صندوق،  من  دستم  گیر پاشو  بشیر
 .ن یست 

 
گوش   رو  توی  جیبم  س  میدم  و  با  بلند  شدن  از  جام  

 :میگم 
 !پول  یامفت  م  ریزی  حلق  اینا  ها -

 
 :با  چشم  و  ابرو  به  صندوق  اشاره  م  کنه 

 !ببند -
 

ون  میدم  و  بازم  حرفش  ب   جواب  م  مونه  . نفس  بیر
متعجب  از  اینکه  جوابش  رو  نمیدم  نگاهم  م  کنه  که  

ی  م  شینم   .روی  صندل  پشت  میر
 

 ا وباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _چهل _و _سوم #
*** 
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ی  م  کوبم  و   پاشنه  ی  پام  رو  تیک  وار  روی  زمیر
ی  میندازم   .گوشیم  رو،  روی  میر

 
ه  ی  خیابونم  که  یک  میگه   :خیر

 حساب  م  کنید؟ -
 

س  بلند  م  کنم  .چشم  های  آبیش  زیادی  به  چشم  
میان  و  لب  های  رژ  خورده  بدجوری  وسوسه  کننده  

 .اند 
 

باش  ابرو  با ال  میدم  و  نگاهم  س  م  خوره  روی  
دستش  .تراول  رو  الی  انگشت  های  کشیده   و  

ین  دقت   الغرش  گرفته  و  به  سمتم  دراز  کرده  .ب   کمی 
 .کارِت  زیرش  رو  تشخیص  میدم 

 
ه  ی  چشماش   صندل  رو  جلوتر  م  کشم  و  دوباره  خیر

 .م  شم 
ی  م  ذارم  م  و  روی  میر  .کارت  و  پول  رو  ازش  م  گیر
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نگاهم  م  چرخه  طر ف  لپ  تاپ  و  صورت  حسابش  رو  
 .نگاه  م  کنم 

فیش  رو  دستش  میدم  و  کارت  رو  در  حال  که  با  
 :لبخند  نگاهش  م  کنم  توی  سطل  اشغال  میندازم 

 .چشم  آب   دوست  ندارم -
 

چشم  هاش  به  آبی  گرد  م  شن  و  صورتش  به  سچی  
  پول  رو  الی  انگشت  هام  م  

 
م  زنه  .مثل  خودش  باق

م  و  میگم   :گیر
 !خوش  اومدین -

 
ه  .با  رضایت  به   پول  رو  چنگ  م  زنه  و  ب   حرف  میر

 .راه  که  رفته  نگاه  م  کنم 
 داداش؟ -

 
س  م  چرخونم  و  این  بار  پس  گردی  مقابلمه  .لبم  از  

 :یه  طرف  کش  میاد 
 جون  سلطان؟ -
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لحنش  کوچه  بازاریه  و  از  س  و  وضعش  م  شه  
 !فهمید  وضعش  معمولیه  شاید  هم  ضعیف 

این  داش  ما  بمونه  اینجا  من  یه  توک  پا  برم  براش  -
م؟   خورایک  بگیر

 
ون  م  کشم  ی  بیر  :کیک  از  توی  کشوی  میر

 !اینو  بده  بهش -
 

من  و  من  م  کنه  و  نگاهش  به  برادرشه  که  کیک  رو  
 :تکوبی  میدم 

بگیر  !نگهداری  از  بچه  بلد  نیستم  .یهو  دیدی  رفن   -
 .اومدی  دیدی  داداشتو  لولو  برد 

 
ه  و  تشکر  م  کنه  . با  مکث  کیک  رو  از  دستم  م  گیر

 .اما  اخِم  روی  پیشونیش  نشون  میده  شایک  شده 
 

ی  و  آپو  باعث  م  شه  خودم   س  و  کله  زدن  با  مشی 
اکت  .آخر  هم  تحملم   رو  نفرین  کنم  برای  این  س 

ی  کالهم  میگم   :تموم  م  شه  و  با  برداشی 
 !شل  کن  ب   ناموس،  شل  کن  !گا ...دی  ما  رو  از  صبح -
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 :آپو  انگشتش  رو  تهدید  وار  توی  هوا  تاب  م یده 

 !به  ولل  همه  ی  این  آتیشا  از  گور  توئه -
 

ی  دو  کتفش  م  زنم  و  مجبورش  م  کنم  هم  قدم  با   بیر
 :خودم  راه  بیاد 

نمیگم  شل  کن؟  شل  نم  کنی  دردت  میاد  .بیخیال  -
دیگه؛  این  همه  حرص  م  خوری  جاب   ریدن  برامون  

 من  خی   ندارم؟ 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _چهل _و _چهارم #
*** 

 
م  زنه  تو  کمرم  و  از  الی  دندون  های  چفت  شده  اش  

 :میگه 
 .آره  تو  مخ  تو  ریدن؛  کم  ک  ...بگو  !راه  بیوفت  بریم -
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ه  .منم   ی  خودش  میر ازم  دور  م  شه  و  به  طرف  ماشیر
 .سوار  م  شم  و  کاله  رو  سم  م  ذارم 

 
قبل  از  آپو  م  رسم  و  با  پارک  کردن  موتور  توی  

م   .پارکینگ  باال  میر
واسه  پیدا  کردن  کلیدا م  دسن   به  جیبم  م  کشم  .

 !نیست  که  نیست 
 

ون  م  کشم  و  واسه  آپو  م  نویسم   :گوشیم  رو  بیر
؟ -  کجاب 

 .کلیدم  نم  دونم  کجا  جا  مونده -
 نزدیک؟ -

 
جواب  هیچ  کدوم  از  پیام  هام  رو  نمیده  و  مجبور  م  
ی  روی  پله  دوباره  درد   شم  روی  پله  بشینم  .با  نشسی 

بدی  توی  پام  م  پیچه  و  مجبورم  م  کنه  پام  رو  دراز  
 .کنم 
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مشغول  بازی  کردن  با  گوشیم  م  شم  و  وسطش  هم  
جواب  چند  تا  از  دایرکت  هاب   که  فکر  م  کنم  مهمه  

 .رو  میدم 
 

ی   جدیده  که  برای  عکاش  پیام  داده  و  
سم  گرم  مشی 

تقریبا  مطمئنم  با  قبول  کردنش  همه  ی  برنامه  ی  
احتم  خراب  م  شه   .اسی 

 
پا  فشاریش  بدتر  از  قبل  اعصابم  رو  به  هم  م  ریزه  و  

 .حوصله  ام  رو  س  م  بره 
 

جواب  منفیم  رو  براش  تایپ  م  کنم  که  صدای  باز  و  
 .بسته  شدن  در   ورودی  باعث  م  شه  س  بلند  کنم 

 
با  دیدنم  کم  مکث  م  کنه  .لپ  های  گل  انداخته  اش  

نشون  میده  تا  خونه  رو  دویده  و  تند  تند  نفس  
 .کشیدنش  مهر  تایید  پای  فکرم  م  زنه 

 
 :ک وله  اش  رو  جا  به  جا  م  کنه  و  میگه 

؟ -  بکش  کنار  دیگه  !پهن  شدی  رو  پله  که  چ 
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اینم  واسه  من  آدم  شده؟  تحمل  آپو  و  سارا  کمه؛  اینم  

 باید  تحمل  کنم؟ 
 

 .گوشیم  رو  تو  جیبم  س  میدم  و  از  جا  پا  م  شم 
 

 :سم  رو  کم  خم  م  کنم  تا  بهی   ببینمش  و  میگم 
به  هر  حال  ادب  حکم  م  کنه  با  بز رگی   از  خودت  -

 !درست  حرف  بزبی 
 

 :دست  به  سینه  و  حق  به  جانب  نگاهم  م  کنه 
؟ -  کو  بزرگی 

 
 :بدون  اینکه  حالت  صورتم  تغییر  کنه  جواب  میدم 
 !جای  دوستت  تو  باید  عینک  م  شدی  موش  کور -

 
ی  شده؟ - ی  چیر

صدای  آپو  باعث  م  شه  حرف  توی  دهنش  بمونه  و  
 .من  به  طرف  در  حرکت  کنم 
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 :آپو  کلید  رو  بر ام  میندازه  و  با  باز  کردن  در  میگم 
 !قسط  اول  بدهیت  یادت  نره -

 
م  دونم  چقدر  از  این  بده  بدش  میاد  و  دست  

ی   ی  روی  نقطه  ضعفش  باعث  م  شه  حال  بهی  گذاشی 
 .داشته  باشم 

 
 :پشت  سم  آپو  داخل  میاد  و  در  رو  م  بنده 

 چه  خی   بود؟ -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _چهل _و _پنجم #
*** 

 
با  چ شم  و  ابرو  به  کن   که  آماده  ی  پرت  شدن  روی  

 :مبله  اشاره  م  کنم 
ی  نیست -  !بی   تو  اتاقت  .خی 
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ه  و  به  طرف   کت  رو  توی  مشتش  محکم  تر  م  گیر
 :اتاقش  حرکت  م  کنه 

؟ -
 
 چته  سک

 
نگاه  به  شلوار   خیس  از  خونم  میندازم  و  جواب  

 :میدم 
یه  یاروب   گیر  داده  واسه  عکاش  .میگم  برنامه  ام  پره،  -

 !قیمت  رو  م  بره  باال 
 

ون  میاد  که  تنها  یه  شلوار  گرمکن   از  اتاق  در  حال  بیر
 :پاشه  و  یه  نایلون  دستش 

 
ی  م  - برنامه  ی  چیت  پره؟  میای  گیم  نت  میگیر

،  نهایت  دوتا  چرخ  هم  بزبی  .حداقل  یه  پول   خواب 
 .دستت  میاد  دهن  ایران  رو  م  بندی 

 
کت  رو  در  میارم  و  سع  م  کنم  شلوار  رو  از  پام  

 :فاصله  بدم 
ایران  همینجوری  هم  از  گیم  نت  شاکیه،  اینم  بفهمه  -

 !تا  منو  جر  نده  ولم  نم  کنه 
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 :به  مبل  اشاره  م  کنه 

ی  این  وا  مونده  رو  ببندم  اول -  ...بشیر
 

م  و  میگم   :ب   توجه  به  حرفش  به  طرف  اتاق  میر
 !تخ ...مته  حاچ  -

 
 .ببند  !عوض  کن  بیا  تا  کل  خونه  رو  به  گند  نکشیدی -

 
ون  میارم  و  پام  م  کنم  . شلو ارک  رو  از  کشو  بیر

م  ون  میر اهن  رو  هم  بیخیال  م  شم  و  بیر ت  و  پیر  .تیس 
 

یل  رو  باز  م  کنه  و   روی  مبل  که  م  شینم  گاز  اسی 
 :میگه 

 !بده  باال  پاچه  رو -
 

پاچه  ی  شلوارک  رو  باال  میدم  .گاز  و  باندی  که  دورش  
 !بستم  خیس   خیسه  و  بوی  خون  حال  بهم  زنه 
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با  دیدن ش  اخم  های  آپو  به  سعت  جمع  م  شه  و  
ون  میده  و  با  قیج      نم  زنه  .نفسش  رو  بیر

ی
حرق

 :کردن  باند  میگه 
؟  تو  ک  ازش  حساب  - چرا  الک  ایران  رو  بهونه  م  کنی

 بردی  که  این  بار  بشه  بار  دومت؟ 
 

 :م  خندم  و  سم  رو  به  پشن   مبل  تکیه  میدم 
 !این  بار  تهدید  کرده  سهمم  از  رستوران  رو  نمیده -

 
تیکه  تیکه  م  خنده  و  بتادین  رو  روی  پام  م  ریزه  .م  

 :سوزه  ول  برام  مهم  نیست 
تو  هم  که  چقدر  برات  مهمه  آخه  !ده  برابرش  رو  -

 .داری  از  اینستات  در  میاری  دیگه 
 

 :سم  رو  بلند  م  کنم  و  نگاهش  م  کنم 
 

واقعا  نم  فهم  یا  خودت  رو  زدی  به  نفهم؟  درد  -
ی   من  پوله؟  ایران  سهم  رستو ران  رو  برداره  باز  باید  بیر

ی  های  ایرج  و  فرح  گیر  کنم   .درگیر
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پر  حرص  پنبه  رو  روی  زخم  هام  فشار  میده  و  نفسش  
ون  فوت  م  کنه   .رو  بیر

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _چهل _و _ششم #

*** 
 

 !ول  بازم  من  میگم  قبول  کن -
 

 :گاز  رو  روی  زخمم  م  ذاره  و  من  م  پرسم 
  انگل  وار  -

 
چرا؟  حال  دارم؟  بده  اال ن  دارم  به  زندک

 خودم  ادامه  میدم؟ 
 

ی  پرت  م  کنه  و  از  جا  بلند  م   عصن   گاز  رو  روی  زمیر
 :شه 

؟  گوشت  تنته  !اینجوری  زده  پاره  پوره  - اینو  م  بینی
ه ...حداقل  با  این   اش  کردی  و  فکر  کردی  کاغِذ  دفی 

زهرماری  سگرم  م  ش   دست  از  س  خودت  بر  
 !میداری 
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ی  باره  که  اینقدر  واضح  به  زخمم  اشاره  م   برای  اولیر
ی  باعث  م  شه  از  کوره  در  برم  و  رو  به   کنه  و  همیر

 :روش  وایسم 
 تو  رو  سننه؟ -

 
 :دست  الی  موهاش  م  بره 

ی  حرف  زدن  با  دیواره -  !حرف  زدن  با  تو  خر  عیر
 

ل  کردن  خودم،  پای   مشتم  جمع  م  شه  و  قبل  از  کنی 
 .چشمش  م  خوابه 

 
یک  س  بلند  م  کنه  و  من   با  مکث  و  خنده  ی  هیسی 
کوتاه  نمیام  .حقشه  !مطمئنم  که  دوتا  مشت  دیگه  

 !هم  حقشه 
 

پر  حرف  نگاهم  م  کنه  و  لبش  بر  خالف  نگاهش  
ی  نمیگه  ی  .چیر
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ون  م   ی  کاپشنش  بیر ه  و  با  برداشی  به  طرف  در  میر
 .زنه 

روی  مبل  م  شینم  و  نگاهم  به  پام  م  افته  .به  گند  
 !کشیده  شده 

 
ی  م  کنم  . ی  بر  میدارم  و  پام  رو  تمیر گاز  رو  از  روی  زمیر

 .پوچ   پوچم  و  هیچ  حس  ندارم 
انگار  که  یه  دفعه  ای  دکمه  ی  خاموش  شدن  

احساساتم  رو  زده  باشن  توی  ب   حس  مطلق  شناور  
 .م  شم 

 
باند  رو  دور  پام  م  پیچم  که  در  باز  و  آپو  وارد  م  

 .شه  .س  بلند  نم  کنم  و  مشغول  کار  خودم  م  شم 
 

 :کنارم  که  م  شینه  میگم 
چیه ؟  مگه  نرفته  بودی  خونه  بابات  قهر؟  چ   شد  -

؟   برگشن 
 

ی  پرت  م  کنه  و  میگه   :پاکت  سیگار  رو  جلوم،  روی  میر
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بابام  پاکت  سیگار  رو  تو  جیبم  دید  راهم  نداد  .-
  کردن  با  

 
  کردن  با  نکبن   مثل  تو  از  زندک

 
فهمیدم  زندک

ه   !نکبن   مثل  اون  بهی 
 

 :نیشخند  م  زنم  و  پاکت  رو  بر  م  دارم 
اله  بگ رم  که  تو  اینقدر  خوب   .نگفت  دیگه  با  -

 دوستای  نابابت  نگردی؟ 
 

ون  دادن  دود  میگه  ه  و  با  بیر  :فندکش  رو  طرفم  م  گیر
ی  یه  شل  مغز -  ...چرا  اتفاقا  !ول  گفتم  و  منم  و  همیر

 
ی   سیگار  رو  روشن  م  کنم  و  فندک  رو  روی  میر

 :میندازم 
 نم  دونه  خودت  این  شل  مغز  رو  خراب  کردی؟ -

 
 :بریده  بریده  م  خنده 

بدونه  دیگه  از  ارث  نداشته  اش  هم  محرومم  م  کنه  -
ی   که  !بسن   پاتو؟  گوشت  موشتات  نریخته  رو  زمیر

 که؟ 
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ل  م  کنم  که  با  یه  مشت  دیگه  ازش   خودم  رو  کنی 
 :پذیراب   نکنم  و  میگم 

چرا  اتفاقا،  اضافه  هاشو  جمع  کردم  تو  کاسه  فردا  -
 .برات  قیمه  بذارم  باهاشون 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیا ش 
 قسمت _چهل _و _هفتم #

*** 
 

خدا  شاهده  سیب  زمینی  سخ  کرده  نزبی  بغلش  عمرا  -
 !لب  بزنم 

 
ون  دادن  دود  از  توی  بینیم   پام  رو  دراز  م  کنم  و  با  بیر

 :میگم 
 !همش  واسه  تو،  نون  اضافه  هم  روش -

 
ته  سیگار  رو  توی  زیر  سیگاری  خاموش  م  کنه  و  

ه  به  خورد  کلماتش   :خنده  میر
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ی  - بحثو  که  پیچیدی،  مشتتم  که  زدی؛  حاال  فردا  میر
ی  یا  نه؟   دیدن  مشی 

 
ته  سیگار  رو  جلوی  چشمش  تکون  دادن  و  با  خاموش  

 :کردنش  توی  زیر  سیگاری  میگم 
؟ -  رفن   اینو  خریدی  بیای  منو  خر  کنی

 
ی  و  میگه   :پاش  رو  م  ذاره  رو  میر

 !تو  که  خر   خداب   هسن  -
 

 :و  با  تاکید  ادامه  میده 
فردا  رو  برو  !میای  گیم  نت  فقط  اعصاب  منو  خرد  -

م  کنی  .حداقل  برو  اونجا  دوتا  لباس  بپوش  چهارتا  
عکس  بنداز  یه  پول  بزن  به  جیب  .یه  جوری  هم  

 !قیافه  نگیر  انگار  خفن  ترین  مدل  دنیاب   ریقو 
 

 :دست  هام  رو  پشت  سم  قالب  م  کنم 
من   ریقو  نیام  که  کارت  م  خوابه  !من  نباشم  دیگه  -

 این  پلنگ  ملنگا  واسه  ک  بیان  تو؟ 
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 :تای  ابروش  رو  باال  میده  و  به  طرفم  بر  م  گرده 
 مگه  من  چمه؟ -

 
متفکر  نگاهش  م  کنم  و  م  دونم  جون  به  جونش  

ی  قیافه  دوسته   !کیی
یت  نیست - ی  ...چیر

 
وزمندانه  ای  روی  لبش  م  شینه  که  ادامه   لبخند  پیر

 :میدم 
فقط  شکل  نوادگان  آقا  محمد  خان  قاجاری  همون  -

 !قدر  کچل  و  ضایع 
 

 !تو  گه  خوردی -
 

ی  بگه  که   ی خنده  ام  شدت  پیدا  م  کنه  و  م  خواد  چیر
 .صدای  زنگ  در  بلند  م  شه 

 
ه  .تا  م  خوام  بگم   لعنن   م  فرسته  و  به  طرف  در  میر
ی   ی  تنت  کن  در  رو  باز  م  کنه  و  بله  گفتنش  بیر یه  چیر

ونه  ای  گم  م  شه   .جیغ  دخی 
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با  جیغ  دخی   آپو  به  سعت  در  رو  م  بنده  و  من  تا  

 :نزدیکش  لنگ  م  زنم 
ه؟ -  چه  خی 

 
ی   ی آپو  تازه  نگاهش  به  خودش  میوفته  و  زیر  لن   چیر
 :میگه  .دست  هام  رو  تو  سینه  جمع  م  کنم  و  میگم 
  نه  !-

 
بهت  میگم  شکل  نوادگان  آقا  محمد  خابی  میک

 .دخی   مردم  جفت  کرد 
 

فحس   میده  و  با  پوشیدن  کاپشن  من  در  رو  باز  م  
   پشت  در  کاسه  رو  جلوی  

کنه  .م  بینم  دخی 
 .صورتش  گرفته  و  س  جاش  خشکش  زده 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _چهل _و _هشتم #

*** 
 

 :آپو  اخم  م  کنه 
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 بله؟ -
 

ه  کاسه  رو  که  از  جلوی  صورتش  بر  م  داره  تازه   دخی 
م  شناسمش  .دوست  اون  نوری   خنگه  !اسمش  چ   

؟   بود؟  دینا؟  یا  دینی
 

ی  بگه   ی اسمش  درست  یادم  نمیاد  و  قبل  از  اینکه  چیر
 :من  میگم 

 !دلناز  خانم  یخ  م  خواد -
 

آپو  که  به  عقب  بر  م  گرده  با  همون  دست  های  
جمع  شده  توی  سینه  ام،  به  دیبا  که  با  چشم  بسته  

 .کاسه  رو  طرف  آپو  گرفته  اشاره  م  کنم 
 

 :کاسه  رو  از  دستش  م  کشه  و  میگه 
 !صی   کن  دو  دقیقه -

 
ه  و   خونه  میر ی داخل  که  میاد  با  غر  غر  به  طرف  آشی 

 :من  متک  به  چهارچوب  در  میگم 
 شما  خونتون  یخچال  داره  دیبا؟ -
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 :دست  به  کمر  م  شه  و  چشم  هاش  رو  باز  م  کنه 

 ...دیانا  !شما  خونتون  مورچه  داره؟  هیع -
 

چشمش  که  به  باال  تنه  ام  میوفته  دوباره  چشم  هاش  
 :رو  م  بنده  و  من  جواب  میدم 

نه،  خونمون  سوسک  بالدار   فوتبالیست  داره  .م  -
 خوای  ببین یش؟ 

 
در  واحد  رو  به  روب   باز  م  شه  و  نوری  با  صورت  

ون  میاد   :سخ  شده  بیر
اتفاقا  منم  یه  سگ  درون  هار  دارم،  تو  م  خوای  -

 ببینیش؟ 
 

م  و  از  س  تا  پاش  رو   تکیه  ام  رو  از  چهارچوب  م  گیر
چک  م  کنم  .مثل  من  شلوارک  پوشیده  و  تاب   که  

ای  جذاب  زیادی  برام  به   ی تنشه  م  شه  گفت  تقریبا  چیر
 .نمایش  م  ذاره 

 
ی  داشن   شاید  قبول  م  کردم - ی   چیر

 
 !اگه  پلنک
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ی  بگه   ی دلسا  چشم  هاش  رو  باز  م  کنه  و  م  خواد  چیر

که  با  دیدن  وضعیت  نوری  م  زنه  روی  گونه  ی  
 .خودش  و  با  سعت  به  طرفش  حرکت  م  کنه 

 
 :خنده  ام  بدتر  م  شه  که  صدای  آپو  میاد 

 ...بیا -
 

ول  قبل  از  اینکه  حرفش  رو  ک امل  کنه  دلناز  به  زور  
 .نوری  رو  داخل  م  بره  و  در  رو  م  بنده 

 
 :دست  به  پشت  گردنم  م  کشم  و  میگم 

 .یخ  نم  خوان  دیگه  !ظرف  امانت  بمونه  تا  سی  بعد -
 

 :آپو  گیج  نگاهم  م  کنه  که  کم  بلند  تر  ادامه  میدم 
پلنگ  ملنگ،  سگ  و  گربه  و  طاووس  هم  نبود  اشکال  -

 !نداره  .من  به  یه  موش  کور  ه م  راصی  ام 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 
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 قسمت _چهل _و _نهم #
*** 

 
ی  که  پیاده  م  شم  عینک  رو  س  میدم  روی   از  ماشیر

 .چشم  هام  و  دستام  رو  تو  جیبم  فرو  م  برم 
ی   ی  منتظرم  صفوری  بیاد  و  نگاهم  بیر متک  به  در   ماشیر

 .آدم  های   در  رفت  و  آمد  م  چرخه 
 

شاید  دو  ساعن   هست  که  منتظرم  و  حن   تماس  هام  
 .هم  جواب  داده  نشده 

از  اول  هم  م  دونستم  قبول  کردن  این  کار  یه  اشتباه  
 !محضه  و  برای  صد  هزارم  لعنت  بهت  آپو 

 
تا  صبح  اونقدر  روی  اعصاب  من  رژه  راه  انداخت  که  

 .با  عصبانیت  به  صفوری  پیام  دادم 
 

نم  دونم  چقدر  دیگه  به  آدما  نگاه  م  کنم،  اما  
گوشیم  که  زنگ  م  خوره  به  از  مردِم  در  حال  رفت  و  

آمد  چشم  بر  م  دارم  و  به  صفحه  ی  گوش   نگاه  
 .میندازم 
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 :با  دیدن  شماره  ی  صفوری  با  مکث  جواب  میدم 

 !الو؟ -
 

 :به  جای  خودش  زبی  جواب  میده 
 !سالم  آقای  اعتماد  .صفوری  هستم -

 
گوش   رو  از  گوشم  فاصله  میدم  و  به  صفحه  اش  
ِنه  "اسمیه  که  روش  افتاده 

َ
 .نگاه  م  کنم  "صفوری  ک

 
 .دوباره  گوش   رو  کنار  گوشم  م  ذارم 

 الو؟  الو؟  آقای  اعتماد؟ -
 

م  .گرمای  هوا  کالفه  ام  کرده   تکیه  ام  رو  از  در  م  گیر
  میگم 

 
ی  کالفک  :و  با  همیر

ی  از  شما  - بله؟  دو  ساعته  که  من  رسیدم،  ول  خی 
 !نیست 

 
ی  ها،  رسیدنمون  - مشکل  پیش  اومد  برای  یک  از  دوربیر

 با  تاخیر  شد  .شم ا  االن  کجایید؟ 
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از  اینکه  عذرخواه  نم  کنه  خوشم  نم  آد  .نم  

ه  و  فکر   دونم  چرا  اینقدر  خودش  رو  دست  باال  م  گیر
م  کنه  حاال  چون  قراره  بهم  پول  بده  حق  داره  هر  

 !طوری  دلش  م  خواد  برخورد  کنه 
 

ون  م  کشم  و  با  دوباره   ی  رو  از  جیبم  بیر سوئیچ  ماشیر
ی  پشت  فرمون،  با  لحنی  ک ه  ب   شباهت  به  لحن   نشسی 

 :خودش  نیست  میگم 
نم  تونم  با  کس  که  برای  اشتباهش  عذر  خواه  -

هم  نم  کنه  کار  کنم؛  شما  فقط  باعث  اتالف  وقت  
ی   !من  هستیر

 
منتظر  نم  مونم  جوابم  رو  بده،  تماس  رو  قطع  م  

کنم  و  استارت  م  زنم  .گوشیم  پشت  س  هم  زنگ  م  
 .خوره  و  حن   نگاهش  نم  کنم 

 .صداش  رو  خفه  م  کنم  و  راه  م  افتم 
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جلوی  گیم  نت  که  پیاده  م  شم،  با  دیدن  موتورم  به  
م  .از  آپو  بعید  نیست  که  به  در  و  دیوار   طرفش  میر

 !بکوبدش 
 

ی  که  م  بینم  نوری  و  دلنازه   ی ی  چیر وارد  که  م  شم  اولیر
ی   .که  روی  مبل  های  رو  به  روی  ورودی  نشسی 

 
ی  دوتا  رو  کم  دارم  امروز   !فقط  همیر

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _ام #

*** 
 

 .واسه  پیدا  کردن  آپو  نگاهم  رو  تو  سالن  م  چرخونم 
 !معلوم  نیست  مردک  کدوم  گوریه 

 
ثانیه  ای  چشم  هام  رو  م  بندم  و  پشت  هم  نفس  م  

 .کشم 
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  ازم  انرژی  
ی
جر  و  بحث  با  بابا  و  ایران  به  اندازه  ی  کاق

یه  ک ه   ی گرفته  .دیگه  بحث  کردن  با  این  دوتا  آخرین  چیر
 !ممکنه  بخوام 

 
با  دستاب   که  توی  جیبمه  بهشون  نگاه  م  کنم  که  

 .نوری  از  جا  پا  م  شه  و  پشت  سش  هم  دلسا 
 

 :سالم  کوتاهش  رو  ب   جواب  م  ذارم  و  م  پرسم 
 چ   م  خوای؟ -

 
کوله  اش  رو  محکمی   بغل  م  کنه  و  اخم  هاش  جمع  

 :م  شه 
 !اومدم  سگ  درونم  رو  نشونت  بدم -

 
ه  دیوونه  است  !مطمئنم  که  یه  تخته  ازش   واقعا  دخی 
کمه؛  وگرنه  اینقدر  ب   پروا  به  دیشب  اشاره  کردن  وار  

 .هیچ  آدم  سالم  نیست 
 

 :تای  ابروم  رو  براش  باال  میندازم  و  میگم 
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گفتم  که  از  سگ  خوشم  نمیاد،  -
ی  تو  این  مایه  ها  رو  بیشی    ی موش  ...خرگوش  ...یه  چیر

 .م  پسندم 
 

چشم  تو  حدقه  م  چرخونه  و  پاکت  سفیدی  به  
ه   .طرفم  م  گیر

ی  داره،  م  تونه  گوشت  از  - ی موشم  خوبه،  دندونای  تیر
 !تن  آدم  جدا  کنه 

 
کم  نگاهش  م  کنم  .بعید  م  دونم  با  اون  پر  و  پاچه  

ی  داشته  باشه  تا  بتونه   ی  پشم  نیازی  به  دندون  تیر
 !گوشت  تن  من  رو  بریزه 

 
دست  هام  رو  تو  سینه  حلقه  م  کنم  و  چشم  ریز  

 :کرده  میگم 
بدون  دندون  هم  م  توبی  گوشت  تن  من  رو  بریزی؛  -

 !البته  اگه  باز  اون  شلوارک  قشنگت  رو  بپوش  
 

توی  صدم  ثانیه  چشم  دو  نفرشون  گرد  م  شه  و  دیبا  
ی  بر  م  داره  .دست  نوری  مانعش  م  شه   :به  طرفم  خیر
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ولم  کن  آی  نور،  ولم  کن  بزنم  دهن  اینو  صاف  کنم  !-
 ب   تربیت،  شخصیت  نداری  کم  ناموس؟ 

 
یه   خدا  رو  شکر  م  کنم  که  تقریبا  سالن  عاری  از  مشی 

 :و  م  خوام  جوابش  رو  بدم  که  نوری  میگه 
 ...ولش  کن  !بدبخت  خودشو  تو  آینه  نم  بینه  انگار -

 
 :پاکت  رو  توی هوا  تاب  میده 

 !قسط  اول  بدهیم -
 

م  و  بدون  نگاه  کردن  به   پاکت  رو  از  دستش  م  گیر
 :مبلعی  که  توشه  میگم 

 !به  سالمت -
 

 :دستش  رو  به  طرفم  دراز  م  کنه 
 ...بده -

 
 :گردنم  رو  با  کف  دست  فشار  میدم  و  میگم 

هرجور  حساب  م  کنم  نم  شه  بدم،  نهایت  بتونم  -
ک 
ُ
 ...ب
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 !داداش؟  چه  زود  برگشن  -

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _و _یکم #

*** 
 

ی  میگم   :به  عقب  بر  م  گردم  و  با  دیدن  آرتیر
 آره  کارم  زود  تموم  شد  .کو  اون  د اداشت؟ -

 
بابا  زنگ  زد،  رفت  دنبال  یه  کاری،  گفت  زود  بر  م  -

 ...گرده؛  راسن  
 

 :به  پشت  سم  اشاره  م  کنه  و  ادامه  میده 
این  دوتا  خانم  با  تو  کار  دارن  .م  شناش؟  فکر  کنم  -

 ...آشنا  باشن 
 

دستم  رو  پشت  کمرش  م  ذارم  و  با  هل  دادنش  به  
 :جلو  میگم 
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یا  برس -  .تو  به  مشی 
 

مشکوک  به  سه  نفرمون  نگاه  م  کنه  و  به  اجبار  باشه  
 .ی  کوتاه  میگه 

 
ه  و  رو  به  نوری  و   ک  من  و  آپو  میر به  طرف  اتاق  مشی 

 :دوستش  میگم 
ید؟  یا  م  خواید  یه  دستگاه  - یف  بی  نم  خواید  تس 

 دیگه  رو  هم  بسوزوندید؟ 
 

ی   کوله  اش  رو  روی  دوشش  جا  به  جا  م  کنه  و  از  بیر
 :دندون  های  به  هم  قفل  شده  اش  میگه 

 !رسیدی  رو  بدی  رفتم -
 

م  و  جواب  سالم  میثاق  رو  با   به  طرف  صندوق  میر
 .تکون  دادن  سم  میدم 

م  و  م  پرسم   :کاغذ  و  خودکاری  از  دستش  م  گیر
 چقدر  تو  پاکته؟ -

 
 :میگه 
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 !صد -
 .و  من  رسید  رو  م  نویسم  و  امضا  شده  بهش  میدم 

 
ب   حرف  رسید  رو  از  دستم  م  کشه  و  دوتاب   به  

ه  ی  در  رو  لمس   ن  .هنو ز  دستش  دستگیر طرف  در  میر
 :نکرده  که  فکر   توی  ذهنم  باعث  م  شه  صدا  کنم 

 !نوری؟ -
 

 :به  طرفم  بر  م  گرده  و  میگه 
 چیه؟ -

 
ی  میثاق  تکیه  میدم  و  لبخند  روی  لبم  میاد   :به  میر

 م  خوای  بدهیت  زودتر  صاف  شه؟ -
 

خودش  و  دوستش  به  هم  نگاه  م  کنند  و  دوباره  
 .نگاهش  به  سمت  من  کشیده  م  شه 

م   :کارب   از  جیبم  در  میارم  و  به  طرفش  م  گیر
،  به  جای  بدهیت -  !م  توبی  اینجا  پاره  وقت  کار  کنی

 
 اوباش #
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 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _و _دوم #

*** 
 

ه  که   با  مکث  به  طرفم  م  آد  و  م  خواد  کارت  رو  بگیر
 :دستم  رو  باال  م  برم 

ط  داره -  !اما  یه  س 
 

 :دست  به  سینه  نگاهم  م  کنه 
ط  هم  م  ذاری؟ -  مگه  من  گفتم  قبوله  که  واسم  س 

 
ی  کارت  هم  - اگه  نم  خواسن   قبول  کنی  واسه  گرفی 

 .نم  اومدی 
 

به  طرفش  خم  م  شم  تا  راحت  تر  توی  چشم  هاش  
ه  بشم   :خیر

 اینطور  نیست؟ -
 

 !نه -
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نه  "کوبنده  اش  باعث  م  شه  تک  خنده  ای  "
 .تحویلش  بدم  و  دوباره  به  حالت  اول  برگردم 

 
م  توبی  قبول  نکنی  و  آخر  سال  پات  حساب   به  خاطر  -

 !بدهیت  گیر  بیوفته 
 

تخس  نگاهم  م  کنه  و  من  متنفرم  از  این  همه  چموش  
بودن  و  پرو  بازی  در  آوردنش  .چرا  قبول  نم  کنه  نم  

 تونه  حریف  خوب   برای  من  باشه؟ 
 

 !تسویه  م  کنم -
 

م  و  با  کم  مکث   ی  لب  هام  م  گیر لبه  ی  کارت  رو  بیر
 :میگم 

در  عوض   یه  سال  م  تونسن   توی  سه  ماه  هم  -
،  ول   ،  هم  من  رو  خالص  کنی خودت  خالص  ش 
 .متاسفانه  انگار  عالقه  ی  زیادی  به  دیدنم  داری 
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با  شنیدن  سه  ماه،  چشم  هاش  برق  م  زنه  و  سع  م  
ون  بکشه  که  دستم  رو  باال   کنه  کارت  رو  از  دستم  بیر

 .تر  م  برم 
 

ه  ی  وحس   چ   م  خوای؟  مگه  نگفن   - چیه؟  دخی 
؟   ق بول  نم  کنی

 
ون  م  کشه   :م  پره  و  کارت  رو  از  الی  انگشتام  بیر

 !گفتم  فکر  م  کنم -
 

؟ -  مگه  ازت  خواستگاری  کردم  که  م  خوای  فکر  کنی
 

 :قیافه  اش  رو  کج  م  کنه  که  میگم 
 !قیافه  اتو  واسه  من  اینجوری  نکنا  ب   ریخت -

 
ی  میگن  خدا  نیامرزیده  از  بس  از  خودراصی  - وقن   بمیر

 .بود  افتاد  م رد 
 

 :کارت  رو  توی  هوا  تاب  میده  و  پشت  سش  میگه 
 !فکرام  رو  که  کردم  خی   میدم -
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 :م  خواد  بره  که  میگم 

ی  میگن  شکل  گوریل  بود،  افتاد  - در  عوض  تو  بمیر
 !مرد 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _و _سوم #

*** 
 

مشتش  رو  توی  هوا  بلند  م  کنه  و  مطمئنم  هدفش  
نشون  دادن  انگشت  وسطه  و  ن م  ذاره  زیاد  منتظر  

 .بمونم 
 

با  دیدن  انگشت  وسطش  لبخند  روی  لبم  م  شینه  و  
ی  که  در  رو  باز  م  کنه  میگم   :همیر

ه؟ -  دخی 
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دوباره  بر  م  گرده؛  مشتم  رو  آماده  م  کنم  و  با  
   "بینگو  "حرکتش  رو  

ی لبخندی  که  روی  لبمه  و  گفی 
 .تکرار  م  کنم 

 
صدای  خنده  ی  میثاق  رو  م  شنوم  و  با  سوندن  

ی  پر  حرصش  رو  نگاه  م   د ستم  توی  جیب  شلوارم  رفی 
 .کنم 

 
ی  ای  که  رو  به  روش  م  ایسته   میثاق  مشغول  مشی 
م  شه  و  با  خنده  ای  که  الی  کلمه  هاش  جا  خوش  

 :کرده  میگه 
ی  داشت؟ - ی ه  مشکل  چیر  دخی 

 
کم  با  آپو  جواب   با  راه  افتادن  به  سمت  اتاق  مشی 

 :میدم 
 !جز  اینکه  دو  تخته  اش  کمه،  نه -

 
خنده  اش  رو  م  شنوم  و  وارد  اتاق  م  شم  .با  باز  

ی  جمع   ی  به  سعت  پاهاش  رو  از  روی  میر کردن  در  آرتیر
 .م  کنه  و  از  جا  م  پره 
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ی  خودم  رو  میندازم  و  میگم   :روی  مبل  جلوی  میر

ی  بچه  !داشن   فیلم  خاک  برسی  م  دیدی؟ -  بشیر
 

 :بریده  بریده  میگه 
؟ -  چ ...چ 

 
 :پام  رو  میندازم  روی  پای  دیگه  ام  و  م یگم 

اگه  داشن   فیلم  خاک  برسی  م  دیدی  باید  بهت  بگم  -
ی  مدار  بسته  داره،  آپو  هم  مرتب   که  این  اتاق  دوربیر

 !چکش  م  کنه 
 

هنوز  هم  گیجه  و  انگار  درک  حرف  هام  براش  سخت  
 :ترین  کار  دنیاست 

 ها؟ -
 

ه  به   م  و  خیر چشم  از  صفحه  ی  گوشیم  م  گیر
 :صورت  رنگ  پریده  اش  میگم 

ی  م  خوای  هر  کاری  بکنی  برو  اتاق  کوچیکه  ی  ته  - ببیر
 .سالن  .من  کارامو  اونجا  انجام  میدم 
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 :تازه  متوجه  ی  حرف  هام  م  شه  و  با  خنده  میگه 

ی  کل  ایران  - ی  م  تونسی  ی  تو  داشی  همه  یه  داداش  عیر
 .رو  آباد  کنند 

 
م   :چشمک  م  زنم  و  گوشیم  رو  دوباره  دست  م  گیر
ول  متاسفانه  استعداد  های  من  توی  ایران  ناد یده  -

 .گرفته  شده 
 

 توسط  ایران؟ -
 

دوباره  نگاهش  م  کنم  و  چشم  تو  حدقه  م  
 :چرخونم 

 !با  همکاری  ایرجشون  اینا -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _پنجاه _و _چهارم #
*** 
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صدای  خنده  اش  با  باز  شدن  در  یک  م  شه  و  قبل  از  
 :برگشت  به  عقب  میگم 

ی  - ی  کن  .یه  ذره  خاک  ر و  میر جای  اون  لنگای  درازتم  تمیر
 !بمونه  پاره  ای 

 
م  خوام  به  عقب  برگردم  که  صدای  آپو  گوشم  رو  پر  

 :م  کنه 
 باز  شما  دوتا  مفت  خور  اینجا  لش  کردین؟ -

 
 :نگاهش  م  کنم  و  میگم 

 باز  آپو  هاپو  شد؟  چته  مردک؟ -
 

  از  س  و  صورتش  م  باره  و  اخِم  نشسته  رو  
 
خستک

 :پیشونیش  نشون  میده  اصال  روز  خوب   نداشته 
؟  مگه  نباید  ب   عکاسیت  - تو  اینج ا  چ   کار  م  کنی

؟   باش 
 

ی  بر  م  دارم  و  با  باز  کردنش  میگم    از  روی  میر
 :شکالب 

خوردیم  به  مشکل؛  تو  چته؟  رفته  بودی  پیش  -
 بابات؟ 
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ه  ی  رو  هدف  م  گیر  :تیر  نگاه  پر  از  عصبانیتش  آرتیر

س -  !اصال  هیج   نی 
 

 :شکالت  رو  گوشه  ی  لپم  م  ذارم  و  میگم 
 چرا؟ -

 
ی   ی  س  پاییر و  از  گوش ه  ی  چشم  م  بینم  که  آرتیر

 .میندازه 
 

ی   از  روی  مبل  بلند  م  شم  و  چشم  ریز  کرده  نگاهم  بیر
 :دو  نفرشون  م  چرخه 

ه؟ -  اینجا  چه  خی 
 

آپو  دست  الی  موهای  بهم  ریخته  اش  م  بره  و  من  رو  
ی  مخاطبش  م  شه   :ب   جواب  م  ذاره  .در  عوض  آرتیر

من  چ   بگم  بهت؟  چرا  همش  دردس  درست  م  -
؟   ک نی

 
ی  م  خواد  جوابش  رو  بده  که  من  به  جاش  میگم   :آرتیر
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 چ   کار  به  این  بچه  داری؟ -
 

ی  تقریبا   به  طرف  من  بر  م  گرده  و  با  اشاره  به  آرتیر
 :داد  م  زنه 

ش  - چ   کارش  دارم؟  مرتیکه  الدنگ  با  دوست  دخی 
 !رفته  محل  دور  دور 

 
مثل  خودش  اخم  هام  رو  تو  هم  م  کشم  و  حدسش  

اصال  سخت  نیست  که  ب اباش  یا  دیده  دونفرشون  رو،  
 .یا  خی   به  گوشش  رسیده 

 
ه  رو  بکنه  !یه  جور  - ون  گشته،  نرفته  دخی  رفته  بیر
حرف  م  زبی  انگار  خودت  ماه  کم  کم  رو  دو  نفر  

 !نیسن  
 

 :با  چشم  های  گشاد  به  من   ب   پروا  نگاه  م  کنه 
 !ساشا -

 
م  و  با  کشیدن  بازوش  مجبورش  م  کنم   به  طرفش  میر

ون  بیاد   .از  اتاق  بیر
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ی  در  سم  رو  داخل  م  برم   :قبل  از  بسی 

  تا  برگردم -
 
 .م  تمرک

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _و _پنجم #

*** 
 

سالن  خالیه  و  بچه  ها  وسایل  رو  جمع  و  جور  م  
 .کنند  ول  باز  هم  نم  شه  با  آپو  داخل  صحبت  کنم 

 
ون  و  مجبورش  م  کنم  لبه  ی  جدول   م  برمش  بیر

م   .بشینه  .پاکت  سیگار  رو  طرفش  م  گیر
 

ی  سش  خراب  شده  .باز   م  دونم  که  باز  همه  چیر
ی  رو  جمع  کنه  و  حرف  ها  و   مجبور  شده  گند  آرتیر

 .نیش  و  کنایه  ها  رو  تحمل  کنه 
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م  . نمیگم  دلم  م  خواد  بابات  رو  زیر  مشت  و  لگد  بگیر
نمیگم  دلم  م  خواد  هرچ   از  دهنم  در  میاد  به  

  درباره  اشو ن  نم  زنم 
ی
 .خانواده  ات  بگم  .هیچ  حرق

 
ی  من  لبه  ی   ی  مهم  تره  .آرتینی  که  م  بینم  عیر آرتیر

ه   !پرتگاه  وایساده  و  کس  حواسش  نیست  م  خواد  بی 
 

ی  م  دم  و  م  دونم  آپو  باز  هم  از   حواسم  رو  به  آرتیر
 .پسشون  بر  م  آد 

 
 :به  سیگارم  که  پک  م  زنم  میگم 

؟  اگه  هر  گه  - چرا  س  این  بچه  داد  و  ب   داد  م  کنی
م  خوره  م یاد  کف  دست  ما  م  ذاره؛  م  خوای  کاری  

 کنی  از  تو  هم  کنده  شه؟ 
 

م  بینم  اخم  هاش  جمع  م  شه  و  پک  محکم  تری  به  
 :سیگارش  م  زنه 

 !دیگه  کم  آوردم  در  برابرشون -
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ه  و  از  گوشه  ی  چشم  نگاهش  م  کنم   :ابروم  باال  میر
؟ -  باید  س  این  بچه  خالیش  کنی

 
ته  سیگار  رو،  روی  لبه  ی  جدول  فشار  م یده  و  پر  

 :حرص  کلمات  رو  ادا  م  کنه 
ا -  !طرف  این  دیوث  رو  نگیر

 
 :پک  آخر  رو  عمیق  تر  م  زنم  و  میگم 

 !گوش  اون  فنچم  م  کشم  .ول  تو  آدم  باش -
 

ول  کن  بابا  "رو  میگه  و  من  پام  رو  م  کشم  بلکه  "
ه   .دردش  آروم  بگیر

 
ی  بگم  که  میگه   :م  خوام  باز  از  آرتیر

 .باز  پات  خونریزی  کرده -
 

 :نگاه م  به  شلوار  جینم  م  افته  و  میگم 
تخ ..ممه  !بحث  رو  نپیچون  آپو،  خودت  هم  خوب  -

ی  وضعش  درست  نیست    آرتیر
 .م  دوبی
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 :کالفه  موهاش  رو  م  کشه 
من  وضعم  خوبه؟  بابام  امروز  دیگه  واقعا  رد  داده  -

 !بود  .م  گفت  بیا  گلناز  رو  بگیر 
 

کم  فکر  م  کنم  تا  گلناز  رو  یادم  بیاد  .ول  هرچ   فکر  
 :م  کنم  کمی   به  نتیجه  م  رسم 

 گلناز؟  گلناز  دیگه  کدوم  خریه؟ -
 

 :قیافش  به  آبی  مچاله  م  شه  و  میگه 
 ...یادت  نیست؟  جیغ  جیغو،  عشق  صورب  -

 
عشق  صورب   رو  که  میگه  احساس  م  کنم  حالم  بهم  

 .م  خوره 
 !اون  دماغو؟  چقدرم  که  بهت  میاد -

 
ه  و  سع  م  کنه  جدی  به  نظر  برسه   :چشم  غره  میر

 !خفه  شو،  با  زن  داداشت  مثل  آدم  رفتار  کن -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 
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 قسمت _پنجاه _و _ششم #
*** 

 
 :با  خنده  سیگار  بعدی  رو  روشن  م  کنم  و  میگم 

 !شل  کن -
 

ب   ناموس  "رو  زیر  لن   میگه  و  گوشیش  رو  از  "
م  و  میگم   :جیبش  در  میاره  .سیگار  رو  طرفش  م  گیر

تا  تو  دو  پک  بزبی  اعصاب  سگیت  آروم  شه،  من  برم  -
 .با  این  فنچ  حرف  بزنم 

 
ه   :س  تکون  میده  و  سیگار  رو  از  دستم  م  گیر

زیادم  به  این  پای  لعنتیت  فشار  نیار  تا  بریم  بخیه  -
 .بزنه  برات 

 
 :یقه  ی  کتم  رو  مرتب  م  کنم  و  میگم 

 .خودش  م  بنده -
 

ی   و  ازش  دور  م  شم  .در  اتاق  رو  که  باز  م  کنم  آرتیر
 :از  جا  م  پره  و  به  سعت  م یگه 
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 ...من  فکر -
 

م  و  با  اخم  هاب   که  توی  همه  میگم  ی  حرفش  میر  :بیر
ی -  !بشیر

 
س  جاش  م  شینه  و  مبل  رو  به  روش  رو  برای  

ی  انتخاب  م  کنم   .نشسی 
 

 :پام  رو  م  کشم  و  میگم 
 ...ب   دغل  بازی از  اولش  رو  واسم  تعریف  کن -

 
کم  لب  هاش  رو،  روی  هم  فشار  میده  و  مردد  عمیق  

 :نفس  م  کشه 
ون  !اصال  نم  دونم  ک  به  بابا  - فقط  رفته  بودیم  بیر

 ...خی   داد 
 

ی - ی  آرتیر  ...ببیر
 

ی  حرفم  م   کالفه  نگاهش  توی  صورتم  م  چرخه  و  بیر
 :آد 
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 ...میگم  کار  اشتباه  نکردم  !نم  دونم  چرا -
 

م  و  میگم   :دستم  رو  جلوش  م  گیر
ی  چ   میگم -  ...دو  دقیقه  دهنت  رو  ببند  ببیر

 
دوباره  لب  هاش  رو  روی  هم  فش ار  میده  و  ساکت  م  

 .شه 
 

 :به  پشن   مبل  تکیه  میدم  و  میگم 
 

ی  م  فهمم  االن  - من  نگفتم  کار  اشتباه  کردی  !ببیر
ی  میده  و  م  خوای  دنیا  رو  بگری   ی ست  بو  قرمه  سی 

تو  مشتت  .ول  هرچ   یه  راه  داره  !جای  شاخ  و  
شونه  کشیدن  واسه  بابات  و  آپو  بهشون  نشون  بده  

ی   .دارن  بد  برداشت  م  کیی
 

خ ودت  بهی   م  دوبی  اینا  همش  شعاره،  بابا  و  آپو  -
 !هیچ  وقت  نم  خوان  بهم  اعتماد  کنند 
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ون  میدم  و  دوباره  خودم  رو  جلو  م  کشم  تا   نفس  بیر
 :بهی   روش  تسلط  داشته  باشم 

اینا  رو  هر  روز  واسه  خودت  تکرار  م  کنی  چون  نم  -
خوای  به  بقیه  هم  حق  بدی  !آپو  منعت  م  کنه  از  

 کاری؟ 
 

 :خفه  جواب  میده 
 ...نه -

؟  بابات  به  تو  تنها  گیر  نمیده؛  میده؟ -
 
 پس  چ   میک

 
سش  رو  به  معنی  نقی  حرفم  تکون  میده  و  ادامه  

 :میدم 
؟ -

 
 پس  چه  مرگته؟  چ   میک

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _و _هفتم #

*** 
 

 :اخم  هاش  جمع  م  شه  و  بهشون  توجه  نم  کنم 
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اگه  هر  کاری  م  خوای  بکنی  به  من  یا  آپو  بگو  که  اگر  -
ی  پیش  اومد  بشه  جمعش  کرد  !خواسته   ی ی  چیر همچیر

 ی  زیاد  یا  نامعقولیه؟ 
 

 :دست  هاش  رو  توی  سینه  جمع  م  کنه 
 راپورت  چ    خودم  بشم؟ -

 
 

شکالب   بر  م  دارم  و  سع  م  کنم  بلند  نشم  و  به  
طرفش  نرم  .چون  تقریبا  مطمئنم  اگه  نزدیکم  بشه  یه  

 .دور  م  زنمش  بلکه  آدم  بشه 
 

نه ! در  عوض  یه  کخصل  بمون  که  همه  مثل  بچه  ها  -
 .باهات  رفتار  کنند 

 
 :جوابم  رو  که  نمیده  ادامه  میدم 
 !یه  کار  نکن  همه  چ   عوض  شه -

 
ون  میده  که  پوست  شکالت  رو  سمتش  پرت   نفس  بیر

 :م  کنم 
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 .پاشو  گمشو  ناهار  سفارش  بده،  اینم  بنداز  دور -
 

 .حرفم  تموم  شده،  نشده  در  باز  و  آپو  وارد  م  شه 
 

ی  که  بلند  م  شه  خودم  رو  به  کری  و  کوری  م   آرتیر
 .زنم  و  درگیر  گوشیم  م  شم 

 
صفوری  پشت  هم  پیام  داده  و  زنگ  زده  و  خب  چه  

 اهمین   داره؟ 
 

ی   شماره  اش  رو  بالک  م  کنم  و  م  شنوم  که  آرتیر
ه  ون  میر ی  شبیه  به  ببخشید  میگه  و  بیر ی  .چیر

 
 :آپو  رو  به  روم  م  شینه  و  میگه 

؟ -  چ   شد  که  برگشن 
 

از  اینستاگرام  هم  بالکش  م  کنم  و  هم  زمان  جواب  
 :میدم 
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مرتیکه  دو  ساعت  منو  تو  این  گرما  نگه  داشته  بعد  -
دو  ساعت  یه  زنیکه  زنگ  زد  گفت  مشکل  پیش  اومده  

 .دیر  میایم 
 

ی  شبیه  به  "هوم  "میگه  و  پشت  سش  ادامه   ی چیر
 :میده 

 
ه  اومده  بود  س  صبح،  دیدیش؟ -  راسن   این  دخی 

 
 :بدون  بلند  کر دن  سم  جواب  میدم 

 !آره -
 

 .چ   م  خواست؟  گفت  با  تو  کار  داره -
 

 :نیشخند  روی  لبم  م  شینه  و  میگم 
اومده  بود  قسط  اول  بدهیش  رو  بده  .بهش  گفتم  -

 !حرفم  رو  قبول  کنه  همه  چ   سه  ماهه  تمومه 
 

ا  بر  م  گرده  و  آپو  اخم  کرده   ی ی  با  جعبه  های  پیی  آرتیر
 :م  پرسه 
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 منظورت  چیه؟ -
 

م  و  میگم  ی  م  گیر ام  رو  از  دست  آرتیر ی  :پیی 
ط  کردم  که  بیاد  اینجا  - ط  گذاشتم  !س  براش  یه  س 

 .کار  کنه،  حقوقش  رو  ندم 
 

ا  رو  باز  م  کنه  و  میگه  ی  :آپو  جعبه  ی  پیی 
 بچه  ای  یا  مرض  داری؟ -

 
ا  م  زنم  و  میگم  ی  :گازی  به  برش  پیی 

 !هر  دو -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _پنجاه _و _هشتم #
*** 

 
سم  از  درد  م  خواد  منفجر  بشه  و  چشم  هام  م  

 .سوزه 
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توی  پنج  دقیقه  طالب   زندگیم  قرار  گرفتم  و  باید  
م  م  خوام  خودم  رو  بکشم  یا  آپو؟  م   تصمیم  بگیر

اکت  رو  بهم  بزنم  یا  م  خوام  خودکس    خوام  س 
 کنم؟ 

 
 :آپو  هنوز  داد  م  زنه 

 !ساشا -
 

و  باالخره  فرصتم  تموم  م  شه  .از  جا  بلند  م  شم  و  
 :مثل  خ ودش  داد  م  زنم 

 !مرگ -
 

م  .وای  به  حالت  دیر  کنی -  .من  دارم  میر
 

فحش  میدم،  فحش  میدم  !اینقدر  بلند  بلند  فحشش  
ون  میام   .میدم  که  خودم  خسته  م  شم  و  از  تخت  بیر

 
دست  و  صورتم  رو  که  اب  م  زنم  با  مسوایک  که  توی  

دهنمه  صفحه  ی  گوشیم  رو  باز  م  کنم  و  وارد  
 .صفحه  ی  چتم  با  ایران  م  شم  که  باز  هم  پیام  داده 
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این  صاحب  مرده  رو  که  روشن  کردی  به  من  زنگ  -

 .بزن 
 .با  ایرج  حرف  زدم -

 .امروز  مهران  هم  میاد -
 .عرصی  بیا  خونه  ایرج -

 
ی  م  کنم  و  جواب  نمیدم  .در  اصل  حوصله  اش   سیر

  روی  اعصابم  رفته  
ی
رو  ندارم  .دیشب  به  اندازه  ی  کاق

 
 
 !بودند  همک

 
ب   از  توی  کمد  بر  م  دارم  و  با  دیدن  یقه  اش   تیس 

 :قیافه  ی  ایران  میاد  جلو  چشمم  که  میگه 
؟ -  اینو  سگ  خورده  یا  از  دیوار  مهربابی  برداشن 

 
ت  رو  با  یک  دیگه  عوض  م  کنم  و  با  پوشیدن   تیس 

م  ون  میر ی  سوئیچ  موتور  بیر  .شلوارم  و  برداشی 
 

وارد  گیم  نت  که  م  شم  میثاق  سالم  م  کنه  و  تنها  
 .س  تکون  میدم 
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خو دم  رو  روی  مبل  های  آخر  سالن  میندازم  و  و  با  
 .تکیه  دادن  سم  به  پشتیش  چشم  هام  رو  م  بندم 

 
تمرکز  م  کنم  به  خواب   ادامه  بدم  که  دیشب  آپو  و  

 .ایران  با  همکاری  ایرج  زهرمارم  کردن 
 

رئیس  که  بعد  کارمندش  میاد،  معلومه  که  اینقدر  -
 !کار  و  کاسبیش  کساد  م  شه 

 
صداش  رو  م  شناسم . خود  عفریته  اشه  !نوری   

 ...گوریل 
 

 :بدون  تغییر  دادن  حالتم  میگم 
 .فضولیش  به  کارمند  نیومده -

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _پنجاه _و _نهم #

*** 
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ی  میگه  که  دقیق  متوجه  نم  شم  .به  فشار  دادن   ی چیر

 .پلک  هام  روی  هم  ادامه  میدم 
 

 !چه  عجب  اومدی -
صدای  آپو  این  روزا،  رو  اعصاب  ترین  صد ای  دنیا  

 .شده  برام 
 

ه  بهش  میگم   :به  آبی  چشم  باز  م  کنم  و  خیر
 .گیر  نده -

 
پاشو  برو  حساب  ها  رو  یه  جک  بکن،  فردا  چک  -

 .داریم 
 

تو  اینجا  چه  کاره  ای  پس؟  مگه  نگفتم  به  من  کار  -
 نگو؟  من  گنجایش  ندارم؟ 

 
 :لگدی  به  پام  م  زنه  و  با  اشاره  به  اتاق  میگه 
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پاشو  برو  دنبال  کارت  !ایران  حق  داره  م  خواد  سهام  -
ه  .توئه  ک ...ون  گشاد  مال  این   رستوران  رو  ازت  بگیر

 .کارا  نیسن  
 

 :بشکنی  توی  هوا  م  زنم  و  میگم 
 !خوبه  خودت  م  دوبی -

 
منتظر  نگاهم  م  کنه  و  باالخره  از  جام  بلند  م  شم  .

راصی  از  اینکه  تونسته  من  رو  بلند  کنه  با  لبخند  دور  
 .م  شه 

 
م  سمت  ا تاق  تا  زودتر  مشغول  جمع  و   به  ناچار  میر

جور  کردن  لیست  بلند  و  باالی  بده  هاب   که  
 .جلومون  صف  کشیدن  رو  آماده  کنم 

 
ی  رو  که  باز   ی  م  شینم  و  جواب  سالِم  آرتیر پشت  میر

 .روی  مبل  لش  کرده  رو  کوتاه  میدم 
 

؟ -  تو  کار  و  درس  نداری  همش  اینجاب 
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 :گوشیش  رو  کنار  م  ذاره  و  بل  لبخند  پهنش  میگه 
 !نه -

 
 :خودکار  رو  سمتش  پرت  م  کنم  و  میگم 

 .گمشو  یه  لیوان  قهوه  بیار  جای  لش  کردن  اینجا -
 

 :غر  م  زنه 
 .چقدر  غر  م  زبی  داداش -

 
ون   ی  که  م  شم  به  سعت  بلند  م  شه  و  بیر نیم  خیر

ه   .میر
 

ی   بیخودی  سالنامه  ی  آپو  و  کاغذ  هاب   که  روی  میر
ی  و  باال  م  کنم  و  هیج   نم  فهمم   .گذاشته  رو  پاییر

 
احتمال  میدم  بعد  از  خوردن  قهوه  دوباره  مغزم  راه  

 .بیوفته  و  بتونم  به  کارم  برسم 
 

در  باز  م  شه  و  حن   قدرت  بلند  کردن  سم  رو  توی  
 .خودم  نم  بینم 
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 :میگم 

ی  پاک  کن  !از  - ،  جای  پاتم  از  رو  میر ی بذارش  رو  میر
اینجا  هم  م  تونم  گرد  و  خاک  کفشای  نحست  رو  

 .ببینم 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :ع یاش 
 قسمت _شصتم #

*** 
 

ی  کوبیده  م  شه   :ماگ  روی  میر
 !من  پام  رو  اونجا  نذاشتم  .در  ضمن -

 
باز  این  اومد  اعصاب  من  رو  رنده  کنه؛  ول  کور  

 !خونده 
 

دست  هام  رو  قالب  شده  جلوم  م  ذارم  و  نگاهش  م  
 :کنم  که  ادامه  میده 
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آبدارچ   نیستما  که  اینجوری  داری  دستور  میدی  .-
 .اینجا  م  چرخم  اگه  کس  کاری  داشت  انجام  بدم 

 
 :ماگ  رو  بر  م  دارم  و  نفس  عمیق   م  کشم 

 
یعنی  به  جز  چاب   آوردن  و  بردن،  جارو  کردن  و  -

اینجور  کار  ها  خدمات  دیگه  ای  هم  میدی؟  فقط  
لطفا  تو  خفا  خدماتت  رو  ارائه  کن،  وگرنه  اماکن  گیر  

 .میده 
 

گیج  نگاهم  م  کنه  .انگار  که  منظورم  رو  نفهمیده  و  
م   :من  ن م  تونم  جلوی  خودم  رو  بگیر

 پر  تف  مجلس  چند؟ -
 

تازه  متوجه  ی  منظورم  م  شه  و  سچی  لپ  هاش  رو  
ه   :نادیده  م  گیر

 پول  اسنپم  میدی؟ -
 

 :خودم  رو  جلو  م  کشم  و  میگم 
 .صد  و  ده  میدم  کارت  خوب  باشه -
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 :واسم  شکلک  در  میاره  و  میگه 

 .مردم  برات  شهال  !چقدر  نمک  تو  آخه  ب   تربیت -
 

 :به  پشن   صندل  تکیه  میدم  و  میگم 
 .به  خدماتت  برس  ب   نمک -

 
ه  ون  میر  .نیشخند  م  زنه  و  بیر

 
سالنامه  ی  حساب  و  کتاب  آپو  رو  جلوم  م  ذارم  و  با  

 :خودم  میگم 
ی  کارای  رستورانه،  کاری  نداره -  !عیر

 
درگیر  با  عدد  هاب   که  جلومه  و  توضیحاب   که  نوشته  

 .اصال  متوجه  ی  گذر  زمان  نم  شم 
 

 !رئ یس -
ی  و  صدای  جیغش  که   با  کوبش  لیوان  روی  میر

رئیس  "رو  با  حرص  میگه  باعث  م  شه  سم  رو  بلند  "
 .کنم 
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ی  میندازم  و  میگم   :خودکار  رو  روی  میر

؟ -   خدماتج 
 
 چ   میک

 
 :با  چشم  و  ابرو  به  لیوان  اشاره  م  کنه  و  میگه 

 !قهوه  اتون -
 

 :لیوان  رو  بر  م  دارم  و  با  نزدیک  کردنش  به  لبم  میگم 
این جا  کار  م  کنی  واسه  دادن  بدهیت  به  این  معنی  -

 .نیست  که  نتونم  اخراجت  کنم 
 

سم  رو  که  بلند  م  کنم  و  م  بینم  داره  ادام  رو  در  
 .میاره  به  سعت  خودش  رو  جمع  م  کنه 

 
با  تای  ابروب   که  باال  رفته  نگاهش  م  کنم  که  با  دهن  

 :کج   میگه 
 ...خا  خا -
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اگه  بخوان  یه  مسابقه  ی  "ک  از  همه  رو  مخ  تره؟  "
کت   بذارن  من  قطعا  این  گوریل  از  خود  راصی  رو  س 

 !میدم 
 

ی  اشاره  م  کنم  و  میگم   :به  رد  لیوان  روی  میر
 !اینم  پاک  کن  قبل  از  رفتنت -

 
ه  و  مطمئنم  م   با  حرص  سینی  رو  کم  باالتر  م  گیر

 :خواد  بکوبدش  توی  صورتم 
 !خا -

 
راصی  از  عصبابی  کردنش  مشغول  کارم  م  شم  که  

 .گوشیم  زن گ  م  خوره 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _شصت _و _یکم #
*** 
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گوشیم  رو  کنار  گوشم  نگه  م  دارم  و  از  گوشه  ی  
ی  م   چشم  م  بینم  که  پر  حرص  دستمال  رو  روی  میر

 .کشه  و  لبش  ب   صدا  تکون  م  خوره 
 

 جانم؟ -
 

 !مرگ -
جانم  کشیده  ام  رو  ایران  با  چنان  "مرگ  "کشیده  ای  
جواب  میده  که  برای  چند  ث انیه  کل  داده  های  مغزم  

 .هنگ  م  کنند 
 

  بزنم  که  خودش  ادامه  میده 
ی
 :م  خوام  حرق

؟  مگه  نگفتم  صبح  نشده  اینجا  - کدوم  گوری  هسن 
 باش؟ 

 
م  ب  م  گیر ی  ضی  :با  پشت  خودکار  روی  میر

از  کله  ی  سحر  اومدم  س  کار  .اصال  وقت  آزاد  -
 !نداشتم 

 
 :نوری  چشم  گرد  م  کنه  و  لب  م  زنه 
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 !ای  دروغگو -
 

ول  صداش  اونقدری  بلند  هست  که  ایران  رو  متوجه  
 .ی  خودش  کنه 

 
 صدای  ک  بود؟ -

 
اخم  هام  رو   م  کشم  تو  هم  و  با  خشم  نگاهش  م  

کنم  .واقعا  نیاز  به  تنبیه  اساش  داره  .اینجوری  ب   
 !فایده  است 

 
 ...کس -

 
هنوز  حرفم  کامل  نشده  که  گوش   رو  از  دستم  م  

 :کشه  و  به  سعت  به  ایران  میگه 
 ...در وغ  میگه -

 
ه  ی  بر  میدارم  سمتش  که  پشت  مبل  جا  م  گیر   .خیر
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ه  و  دلم  م  خواد  دستم   حرارت  بدنم  ب   نهایت  باال  میر
رو  دور  گردنش  حلقه  کنم  و  تا  جاب   که  ممکنه  فشار  

 .بدم 
 

 !واال  از  صبح  میاد  اینجا  م  شینه؛  کاری  نم  کنه -
 

برای  لحظه  ای  که  حواسش  پرت  م  شه  گوش   رو  از  
 .دستش  م  کشم  و  سد  راهش  م  شم 

 
دستم  رو  روی  دهنش  م  ذارم  و  به  ایرابی  که  با  

 :عصبانیت  داد  م  کشه  میگم 
به  آهو  بگو  شام  بذاره  .شام  میام  اونجا  حرف  م  -

 .زنیم 
 

و  تماس  رو  قطع  م  کنم  .هنوز  داره  تقال  م  کنه  که  
دستم  رو  کنار  بزنه  ول  ب   فایده  است  و  فقط  باعث  
 .م  شه  دستم  رو  محکم  تر  روی  دهنش  فشار  بدم 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
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 قسمت _شصت _و _دوم #
*** 

 
فشار  س  انگشت  هام  رو  بیشی   م  کنم  و  مجبور  م  

 .شه  ناخن  روی  دستم  بکشه 
 

ه  اش  م  شم   :سم  رو  کج  م  کنم  و  با  لبخند  خیر
چیه  موش  کور؟  نم  توبی  نفس  بکس   و  زبون  -

 درازت  رو  کار  بندازی؟ 
 

م  خواد  زانوش  رو  بل ند  کنه  که  با  یه  فشار  کوچیک  
مجبورش  م  کنم  روی  مبل  بشینه  و  زانو  هام  رو  دو  

 .طرفش  م  ذارم 
 

 !هوم؟  صدات  رو  نم  شنوم -
 .رنگش  عوض  م  شه  و  ترس  کنج  نگاهش  کز  م  کنه 

 
م  خوام  دستم  رو  بردارم  .ول  کافیه  صدات  بلند  -

 !شه  تا  بد  ببینی 
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اینقدر  تحکم  توی  صدام  هست  که  برای  موافقت  ب ه  
 .سعت  س  تکون  میده 

 
دستم  رو  بر  میدارم  و  لب  هاش  رو  از  ترس  روی  هم  

 .فشار  میده 
 !حدت  رو  بدون؛  فهمیدی؟ -

 
کف  دست  هاش  رو  به  سینه  ام  م  چسبونه  و  سع  

 :م  کنه  هولم  بده 
 ول  کن  کم  ناموس  !تو  مگه  خانواده  نداری؟ -

 
واژه  ی  خانواده  توی  سم  چرخ  م  خوره  و  باعث  م  

م  و   شه  دوباره  دو  طرف  صورتش  رو  با  یه  دستم  بگیر
 .فشار  بدم 

 
ی  باز  داری  پرو  م  ش  -  !ببیر

 
سع  م  کنه  به  روی  خودش  نیاره  و  ترسش  رو  بروز  
نده  ول  مردمک  لرزون  چشم  هاش  باعث  م  شن  که  

 .راحت  لو  بره 
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 :با  این  حال  کم  نمیاره  و  دستم  رو  کنار  م  زنه 

اینا  همش  یه  نوع  حیوان  و  کودک  آزاریه  .بکش  -
 ...کنار 

 
 .چونه  اش  رو  تکوبی  میدم  و  خودم  رو  کنار  م  کشم 

 
ه  که  میگم   :به  سعت  از  جا  م  پره  و  به  سمت  در  میر

خوبه  که  قبول  داری  یه  موش  کوری  !فقط  از  این  به  -
بعد  حواست  رو  جمع  کن  .من  همیشه  اینقدر  

 !مهربون  و  جنتلمن  نیستم 
 

 :در  رو  باز  م  کنه  و  میگه 
 !تو  هیچ  وقت  یه  جنتلمن  نبودی  جناب -

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _شصت _و _سوم #

*** 
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کوبیده  شدن  در  صدای  نسبتا  بلندی  ایجاد  م  کنه  و  
 .من  با  خیال  راحت  لم  میدم 

 
به  ثانیه  نم  کشه  که  دوباره  در  باز  و  این  بار  آپو  وارد  

 :م  شه 
ه؟ -  چه  خی 

 
ی  بر  میدارم  و  میگم   :شکالب   از  توی  ظرِف  روی  میر

 !زبونش  دراز  شده  بود  .باید  کوتاه  م  شد -
 

 ول  کن  دخی   مردمو  !مرض  داری  مگه؟ -
 

 :بشکنی  توی  هوا  م  زنم  و  جواب  میدم 
 .آره  آفرین،  مرض  دارم -

 
ون  میده  و  میگه   :نفس  بیر

 جمع  زدی  حسابا  رو؟ -
 

 :شکالِت  توی  دهنم  رو  قورت  میدم  و  میگم 
اب   رو  حل  کردم -

ی  .آره  یه  چیر

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 :با  تاسف  نگاهم  م  کنه 

 .از  اول م  معلوم  بود  هیچ  آب   ازت  گرم  نم  شه -
 

ون  بره  که  انگار   جوابش  رو  نمیدم  و  م  خواد  بیر
ی  یادش  م  آد  و  دوباره  بر  م  گرده  ی  :چیر

ش  حساب   چسبیده  بود -  .راسن   ایران  زنگ  زد،  آمی 
 

م  و  از  جا  بلند  م  شم   :دست  به  زانوهام  م  گیر
حساب  ها  رو  بذار  برگشتم  انجام  میدم  .فعال  باید  -

 .برم  دیدن  ایران،  همه  خونه  بابام  جمع  شدن 
 

دست  به  صورتش  م  کشه  و  تنها  سی  تکون  میده  .
  نم  زنه،  چون  به  همون  اندازه  که  

ی
خوبه  که  حرق

خودش  از  شنیدن  درباره  ی خانواده  اش  عاص  م  
 !شه  منم  م  شم 

 
ون   ی  کاله  و  سوئیچ  بیر م  و  با  برداشی  ی  میر به  طرف  میر

م  و  تا  رسیدن  به  خروچ   سن گینی  نگاه  آپو   میر
 .همراهیم  م  کنه 
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سوار  که  م  شم  کاله  رو  روی  سم  م  ذارم  و  چشمم  

 .به  نوری  م  افته  که  داره  با  تلفنش  حرف  م  زنه 
 

م  .کاله  رو  در  میارم  و   پیاده  م  شم  و  به  طرفش  میر
ی  پهلو  و  آرنجم   .م  ذارمش  بیر

 
 .چشم  بابا  !به  مامانم  بگو  من  خرشم -

 
 :سم  رو  خم  م  کنارم  و  نزد یک  گوش   میگم 

 کجاب   عشقم؟ -
 

چنان  از  جا  م  پره  که  گوش   از  دستش  س  م  خوره  
 .و  با  چشم  های  درشت  شده  نگاهم  م  کنه 

 
م  .یواش  یواش   براش  چشمک  م  زنم  و  عقب  میر

صورتش  به  سچی  م  زنه  و  آماده  ی  حمله  م  شه  که  
سوار  موتور  م  شم  و  راه  م  افتم  ول  م  شنوم  که  

 :جیغ  م  کشه 
 !خد ا  لعنتت  کنه -
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 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _شصت _و _چهارم #

*** 
 

 .در  که  باز  م  شه  موتور  رو  توی  پارکینگ  م  ذارم 
م  در  نیمه  بازه  و  دیگه  الزم  نیست  زنگ   باال  که  میر

 .بزنم 
 

ام  آهو  تقه  ای  به  در  م  زنم  و  بعد  وارد  م   به  احی 
 .شم 

 :لبخند  روی  لبم  م  کارم  و  بلند  میگم 
 !من  اومدم -

 
ی  درک  کنم  جسم  محکم  با   ی و  قبل  از  اینکه  چیر

قفسه  ی  سینه  ام  برخورد  م  کنه  و  جیغ  ایران  و  بقیه  
 .باهم  بلند  م  شه 

 !تو  رو  من  م  کشم  ساشا -
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 :لنگه  دمپاب   رو  بر  م  دارم  و  میگم 
این  کارا  چیه؟  چرا  یه  جور  برخورد  م  کنی  انگار  -

 چهار  سالمه؟ 
 

ه  و  این  بار  نم  خوام  کوتاه  بیام  . بابا  چشم  غره  میر
 !حن   اگه  معنیش  از  دست  دادن  سهام  رستوران  باشه 

 
ید  .اونجا  هم  اینقدر  به  همدیگه  - دوتاتون  آروم  بگیر

 م  پرید؟ 
 

ایران  قبل  از  من  روی  مبل  م  شینه  و  منم  ب   حرف  
 .روی  مبل  دیگه  ای  جا  گیر  م  شم 

 
لبخند  مسخره  ای  تحویل  سارای  عصن   میدم  و  پا  

ی  روی  اعصاب  این  جمع  رو   روی  پا  میندازم  .رفی 
 !دوست  دارم 

 
 :ایران  بغض  کرده  میگه 

 ...این  همه  دارم  واست  زحمت  م  کشم  که -
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م  و  ب   اختیار  تقریبا  داد  م  زنم  ی  حرفش  میر  :بیر
 !خودم  واسه  خودم  زحمت  کشیدم -

 
دهن  همه  بسته  م  شه  و  خوشحالم  !احساس  سبک  

 .م  کنم  و  انگار  باری  از  روی  دوشم  برداشته  شده 
 

چند  دقیقه  طول  م  کشه  تا  دوباره  یخ  جمع  ذوب  
 :شه  و  این  بار  آهو  میگه 

دور  هم  جمع  نشدیم  که  بحث  کنیم؛  هوم؟  برات  -
 .قیمه  بادمجون  گذاشتم  پسم 

 
ی  م  دونه  قیمه  بادمجون  دوست  دارم  و  من    ب   گفی 

ذلیل  شده  که  سه  سال  خون  به  دلش  کردم  رو  صدا  
 !م  کنه  پسم 

 
با  لبخندی  که  روی  لبم ه  تشکر  م  کنم  و  دستش  رو  

 :بند  دسته  ی  مبل  م  کنه 
پاشید  جمع  کنید  خودتون  رو  .م  خوام  سفره  -

 بندازم  .گشنه  نیستید؟ 
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ون  م  آد  و  چشمش  رو   مهدیار  خواب  آلود  از  اتاق  بیر
 :م  ماله 

 !من  گشنمه -
 

ب   خیال  بابا  و  ایران  م  شم  و  مهدیار  رو  م  زنم  زیر  
 :بغلم  و  میگم 

  داداش  دلش  برات  تنگ  م  -
 
چطوری  نخودچه؟  ن میک

 شه؟ 
 

 .مهران  م  خنده  و  مهدیار  جیغ  م  کشه 
 

 :ناهار  خورده  نخورده  بابا  میگه 
تا  آهو  جا  میندازه  تو  تراس  قلیون  رو  چاق  کن  -

 .ساشا 
 

 :مهدیار  قاشق  رو  توی  بشقابش  ول  م  کنه  و  میگه 
 منم  بیام  کمک؟ -

 
 :بینیش  رو  م  کشم  و  میگم 

 !نخیر  نخود  مغز؛  غذاتو  بخ ور -
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 :رو  م  کنم  سمت  سارا  و  میگم 

 .پاشو  جای  آهو  جا  بنداز  تو  تراس -
 

اض  کنه  که  ایران  تس   م  زنه   :م  خواد  اعی 
 !پاشو  برو؛  زود -

 
ایران  که  تس   م  زنه،  دهنش  بسته  م  شه  و  فقط  

ه  دنبال  کارش   .دندون  رو  هم  فشار  میده  و  میر
 

ی  سمت   وسایل  رو  از  توی  کابینت  بر  م  دارم  و  با  رفی 
 :ت راس  میگم 

ا  باباش  م  زنه  تو  - ی بچه  مردم  بره  سمت  این  چیر
 !دهنش  بعد  بابای  ما  میگه  برو  چاقش  کن 

 
 :بابا  الی  خنده  ی  بقیه  میگه 

؟  من  - ی  بکس  بزغاله،  من  بزنم  تو  دهنت  خودت  نمیر
خودم  از  پاکت  سیگار  تو  بر  م  دارم  .حداقل  االن  

 !جلو  چشمم 
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 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _شصت _و _پنج م #
*** 

 
قلیون  و  بقیه  بند  و  بساط  که  دستمه  رو  م  ذارم  

ی  و  سارا  میگه   :زمیر
ی  رو  بگیر  برش  داریم -  .اونور  میر

 
م  و  صدای  ایران  م  آد  که   ی  رو  م  گیر طرف  مقابل  میر

 :میگه 
؟  دوتا  بزن  تو  گوشش  جای  این  - افتخارم  م  کنی

 !حرفا 
 

ی  رو  م  ذاریم  گوشه  ی  سالن  و  مهران  جای  بابا   میر
 :جواب  ایر ان  رو  میده 

کدوم  بچه  با  تو  گوش   خوردن  آدم  شده  که  این  -
 بشه؟ 
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حاال  همتون  به  من  رسیدین  دست  بزن  پیدا  کردین  .-
 !واال  مظلوم  گیر  آوردین 

 
سارا  فرش  رو  میندازه  کف  تراس  و  نیشخند  تحویلم  

 :میده 
 تو؟  تو  مظلوم؟  تو؟  نه  واقعا  تو؟ -

 
 :دستم  م  چسبه  پشت  گردنش  و  میگم 

ی  بچه؟ -  دلت  م  خواد  بمیر
 

جیغ  کشون  خوردش  رو  کنار  م  کشه  و  آهو  تس   م  
 :زنه 

 !ساشا؛  نکن -
 

ی  م ندازه  و  میگه   :سارا  با  حرص  بالش  رو  زمیر
ه -  !دستت  بشکنه،  همش  هرز  میر

 
ه  م  که  در  میر ی  م  گیر  :سمتش  خیر

ی  این  بار  تو  الیوت  نم  رینم  که،  یه  کار  م  کنم  - ببیر
 ...پیجت  به  گ 
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 :با  جیغ  ایران  که  میگ ه 

 !ساشا -
حرفم  رو  قورت  میدم  و  دوباره  دستم  م  چسبه  

 .پشت  گردن  سارا 
 

 :بابا  غر  م  زنه 
باز  سگ  و  گربه  افتادن  به  جون  هم  .برید  دنبال  -

 !کارتون  تا  نیومدم  ها 
 

م  و  سارا  دوباره  مشغول   زغال  گردون  رو  دستم  م  گیر
 .جا  به  جاب   وسایل  م  شه 

 
قلیوبی  که  حاضی  شده  رو  جلوی  بابا  و  مه ران  م  ذارم  

 .و  به  بالس   که  پشت  سمه  تکیه  میدم 
 

ه  که  میگم   :مهران  بی  رو  طرفم  م  گیر
ی  بیام  قلیون  چاق  کنم؟ -  گفتیر

 
ی  م  ذاره  و  من  پک  م  زنم   :بابا  استکان  چای  رو  زمیر
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 .نه،  ایران  س  سهام  رستوران  کارت  داشت -
 

ون  میدم  ی  حرف  زدن  از  بینی  و  دهنم  بیر  :دود  رو  حیر
یه  ذره  سهام  ب ه  من  دادین،  هر  روز  واسش  جلسه  م  -

 .ذارید 
 

ه   :ایران  بی  رو  از  دستم  م  کشه  و  چشم  غره  میر
ت  معلوم  نیست  به  ک  رفته - ی  .این  زبون  تند  و  تیر

 
 :ساق  دستم  رو،  روی  زانوم  م  ذارم  و  میگم 

اصال  معلوم  نیست؛  نه  که  همه  توی  این  خانواده  ب   -
 !زبون  و  کم  حرفن،  مال  همینه 

 
سارا  لیوان  رو  به  لبش  م  چسبونه  و  طوری  که  فقط  

 :من  بشنوم  میگه 
 !خاله  زنک -

 
 :موهاش  رو  م  کشم  و  میگم 

 !جدی  جدی  امروز  هوس  مردن  کردیا -
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م  خواد  بزنه  رو  دستم  که  توی  یه  حرکت  مچش  رو  
م  و  م  پیچونم   .م  گیر

 
 :جیغش  که  در  میاد  بابا  میگه 

 !ساشا -
 

و  طول  م  کشه  تا  مچش  رو  ول  کنم  .ایران  با  بی  
 :قلیون  م  زنه  به  بازوم  و  میگه 

 !ول  کن  این  رو،  حواست  رو  بده  به  من -
 

م  و   لیوان  چاب   رو  که  آهو  به  طرفم  گرفته  رو  م  گیر
 :میگم 

 !گوش  میدم -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _شصت _و _ششم #
*** 

 
ه  و  سکوت  همه  یه  جور   بدی  عجیبه   !نفس  م  گیر
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ی  ساشا،  م  خوام  پنج  درصد  دیگه  به  س هامت  - ببیر
 .اضافه  کنم 

 
دستم  وسط  راه  م  مونه  و  درک  حرفش  برام  سخته  .
پنج  درصد  اضافه  کنه؟  ایران؟  ایرابی  که  هر  روز  من  

ه؟   رو  تهدید  م  کنه  سهام  رو  ازم  م  گیر
 

هنوز  گیج  و  منگ  نگاهش  م  کنم  و  سع  م  کنم  
 :حرف  هاش  .رو  برای  خودم  معنی  کنم  که  میگه 

 ...ول -
 

خب  همه  چ   منتفیه  !معل ومه  که  برام  خواب  
جدیدی  دیده  .اصال  ک  ایران  ب   دلیل  و  از  روی  لطف  

 !کاری  کرده؟ 
 

 :چشم  ریز  کرده  میگم 
 ول؟ -

 
ی  من  و  بابا  به  گردش  در  میاد  و  مهران   نگاهش  بیر

 :تذکر  میده 
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 !ایران  جان -
 

 .ایران  جان  "گفتنش  یعنی  یه  خواب  بدی  برام  دیده "
 

آماده  ی  حمله  م  شم  و  دستم  رو  مشت  م  کن م  که  
 :ایران  میگه 

 ...فقط  کافیه  یکم -
 

 حرفش  رو  قورت  میده  و  از  جا  بلند  م  شم؛ 
 !م  دونم  ته  حرف  حرفش  قراره  به  فرح  برسه 

 
امت  واجب  ول  پای  - ،  احی  اون  مادرمه  !عمه  ی  منی

 ...مادرم  رو  به  این  ماجرا  ها  باز  نکن 
 

م  که  ایران  پشت  سم  میاد  و  بغض   ون  میر از  تراس  بیر
و  عصبانیت  مخل وط  با  کلمه  هاش  با  خورد  گوشم  

ه   :میر
 

  از  فرح  زدم؟  من  و  تو  شش  سال  پیش  باهم  -
ی
من  حرق

حرفش  رو  نزدیم؟  من  ازت  خواستم  ازش  دست  
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؟  میگم  قبول  کن  و  انگلیس  زندگیت  رو  بساز،   بکس 
بد  میگم؟  میگم  اینقدر  پول  باالی  سفر  به  فالن  

جزیره  و  موج  سواری  توی  فالن  جا  و  تور  فالن  و  غذا  
خوردن  توی  رستوران  ناکجا  آباد  میدی،  یکم  ز ندگیت  

 !رو  بساز 
 

 :دست  الی  موهام  م  برم  و  میگم 
  منه  !همینه  که  هست -

 
 ...این  زندک

 
م  .م  دونم   ون  میر و  منتظر  جوابش  نم  مونم  و  بیر

  م  کنه  و  من  دیگه  کارد  داره  به  استخونم  
ی
که  بد  تالق
 !م  رسه 

 
ون  میارم،  ب   مکث  شما ره  ی   گوش   رو  از  جیبم  بیر
م  و  منتظر  م  شم  جواب  بده   .کشتکار  رو  م  گیر

 
انتظارم  رو  کوتاه  م  کنه  و  به  بوق  دوم  نرسیده  بر  م  

 :داره 
 به  به  آقا  ساشا  !چطوری  سلطان؟ -
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 :سوار  موتور  م  شم  و  میگم 
 .نوکرتم  داداش -

 
 ...جان؟  امری  باشه  در  خدمتم  من -

 
 :استارت  م  زنم  و  جواب  میدم 

یادته  واسه  یه  فروشگا ه  کت  و  شلوار  زنگ  زدی  بهم  -
ی  اینقدر  عزیزی  وقتم  رو  تو  این  یک  دو   گفتم  پرم؟  ببیر

 ...روزه  م  خوام  خال  کنم  واست 
 

 :هیجان  زده  میگه 
 آره  آره  یادمه  .ایک  کنم؟ -

 
ش  رو  بده  بهم -  !آره،  خی 

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _شصت _و _هفتم #

*** 
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جلوی  در  خونه  که  م  رسم  باز  یادم  م  آد  کل ید  
 .ندارم 

این  ب   کلیدی  هم  شده  معضل  !هرچقدر  فکر  م  کنم  
 .اصال  یادم  نم  آد  که  کجا  جا  موندن 

 
م  و  هنوز  بوق  اول  به  دوم   شماره  ی  آپو  رو  م  گیر

 :نرسیده  جواب  میده 
 چ   شده؟ -

 
چ   شده  "ای  که  شتاب  زده  میگه  نشون  میده  "

انتظار  داره  حالم  بد  باشه  .ول  من  فقط  از  کلید  
ی  کال فه  ام   .نداشی 

 
 کلید  ندارم  .ک  میای  خونه؟ -

 
ون  میده  و  انگار  که  آروم  شده   با  مکث  نفسش  رو  بیر

 :باشه  میگه 
حدس  م  زدم  کلید  نداشته  باش   .کلید  گذاشتم  لبه  -

 !پنجره،  از  دیوار  بکش  باال 
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

م  و  اخم  هام  رو  جمع  م  کنم   :دو  قدم  عقب  میر
؟  ریدم  - تارزانم  مگه  مرتیکه؟  اونجا  واسه  چ   گذاشن 

 !ت و  اون  مغزت 
 

 :غر  م  زنه 
؛  بذار  به  کارم  برسم -  !خودت  که  هیچ  غلظ  نم  کنی

 
و  بدون  اینکه  منتظر  جواب  من  باشه  تماس  رو  قطع  

 .م  کنه 
 .فحش  میدم  و  گوش   رو  توی  جیبم  م  ذارم 

 
پام  رو  گیر  میدم  به  تیر  چراغ  برق  و  خودم  زو  باال  م  

 .کشم 
 !خدا  لعنتت  کنه  آپو  

 
این  رو  زیر  لن   میگم  و  خودم  رو  به  طرف  دیوار  سوق  
میدم  .دستم  رو  لبه  ی  پنجره  م  کشم  و  با  لمس  کلید  

 .برش  م  دارم 
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م  دستم  رو  به  لباس  هام  م  کشم  و  خایک   ی  که  میر پاییر
 .که  روش  نشسته  رو  م  تکونم 

 
موتور  رو  توی  پارکینگ  م  ذارم  که  با  بلند  شدن  

 .صدای  زنگ  گوشیم  س  جام  م  ایستم 
 

ی   شماره  اش  ناشناس ه  و  تنها  حدش  که  دارم  یه  مشی 
 !جدیده 

انگشتم  رو  روی  صفحه  م  کشم  و  تماس  رو  رد  م  
کنم  .م  خوام  دوباره  گوش   رو  توی  جیبم  برگردونم  

 .که  صدای  پیامش  بلند  م  شه 
 

 :به  صفحه  نگاه  م  کنم 
 .داداش  منم  بردار -

 .آرتینم -
 !بدبخت  شدم -

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _شصت _و _هشتم #
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*** 
 

م  که  دوباره  گوشیم  زنگ   م  خوام  شماره  اش  رو  بگیر
 :م  خوره  و  این  بار  ب   معطل  جواب  میدم 

؟ - ی  الو؟  آرتیر
 

 :تند  تند  و  ب   وقفه  میگه 
 !بیا  دانشگاه،  فکر  کنم  بگ ..ا  رفتم -

 
 :دسن   به  صورتم  م  کشم  و  میگم 

 .االن  راه  میوفتم -
 

ممنون  رو  گفته،  نگفته  قطع  م  کنه  و  دوباره  به  
م   .طرف  م وتور  میر

 
م  خوام  سوار  بشم  که  نگاهم  به  زاپ  شلوارم  

ی   میوفته  .زاپ  چیه؟  به  قول  ایران  انگار  از  بس  رو  زمیر
چهار  دست  و  پا  رفتم  شلوارم  از  ناحیه  ی  زانو  جر  

 .خورده 
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ت  و  انگشی   های  تو  دستم  با   نگاهم  باال  میاد،  تیس 
این  زنجیر  به  نظرم  اصال  مناسب  یه  َول  نیست  که  م  

 !خواد  ب ره  ساغ  بچه  اش 
 

م  کوبم  رو  پیشونیم  و  با  قدم  های  بلند  راه  پله  رو  رد  
م   .م  کنم  و  باال  میر

 
شلوارم  رو  با  یه  شلوار  مشک  بدون  زاپ  عوض  م  

ت  ساده  ام  کت  چرم  تن  م  کنم  . کنم  و  روی  تیس 
زنجیر  و  انگشی   هاب   که  توی  دستمه  رو  در  میارم  و  

  
 
با  دست  کشیدن  الی  موهام  سع  م  کنم  از  شلختک

 .درشون  بیارم 
 

م   ون  میر در  حال  که  ساعت  رو  دور  مچم  م  بندم  بیر
 .و  در  رو  قفل  م  کنم 

 
جلوی  دانشگاه  که  م  رسم،  موتور  روی  توی  پارکینِگ  

م   .کنارش  م  ذارم  و  به  سمت  ورودی  میر
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از  آخرین  باری  که  دانشگاه  م  رفتم  فکر  کنم  یه  پنج  
ی  توی  محیطش  بر   سال  گذشته  و  دوباره  قرار  گرفی 

خالف  تصورم  باعث  نم  شه  هیچ  حس  خاص  
 .داشته  باشم 

 !ته  تر  از  ته 
 

ی   از  جلوی  حراست  رد  م  شم  و  به  سمن   که  آرتیر
م   .توی  پیام  گفته  میر

 
نگاهم  رو  توی  راهرو  م  گردونم  بلکه  پیداش  کنم  و  با  

دیدنش  که  تکیه  داده  به  دیوار  و  با  دو  نفر  دیگه  
م   .حرف  م  زنه  به  طرفش  میر

 
هنوز  بهشون  نرسیدم  که  س  بلند  م  کنه  و  با  دیدن  
ی  به  دو  نفر  کنارش  میگه  و  به  طرفم  م  آد  ی  .من  چیر

 
 :دست  هام  رو  س  میدم  تو  جیب  شلوارم  و  میگم 

 باز  چه  گندی  زدی؟ -
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ی  نگه  داره  و  جوری  به   سع  م  کنه  صداش  رو  پاییر
 .نظر  برسه  که  دلم  براش  بسوزه 

 
 .این  بار  رو  عجالتا  من  نبودم -

 
 :بدتر  از  قبل  اخم  م  کنم  و  میگم 

این  بار  عجالتا  ریدم  تو  اون  مغزت؛  چه  گندی  زدی  -
 میگم؟ 

 
 :تند  تند  کلمه  ها  رو  برام  ردیف  م  کنه 

وب  و  - رفته  بودم  پیش  بچه  ها،  نم  دونستم  مس 
 !پاسور  دارن  باهاشون 

 
احساس  م  کنم  شقیقه  ام  در  حال  انفجاره  و  حاال  به  

آپو  حق  میدم  هر  روز  از  دست  این  بچه  حرص  
 .بخوره 

 
ی  جا  خرد   م  که  همیر به  زحمت  جلوی  خودم  رو  م  گیر

ش  نکنم   !و  خمیر
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 :صداش  که  م  زنن  با  استیصال  نگاهم  م  کنه 
 حاال  چ   کار  کنم؟ -

 
ون  میدم  و  با  اشاره  به  دری  که  ته  راهرو   نفسم  رو  بیر

 :قرار  داره  میگم 
ی  چ   میگن  تا  یه  فکری  بکنیم -  .فعال  برو  ببیر

 
ه  و  منم  به  ناچار  روی  صندل  های  توی   با  تردید  م یر

 .راهرو  م  شینم 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _شصت _و _نهم #
*** 

 
ون  بیاد؛  سوال  نگاهش  م  کنم  و   طول  م  کشه  تا  بیر
از  جا  بلند  م  شم  که  نوک  انگشت  هاش  رو  به  حالت  

 .افق   جلوی  گردنش  تکون  میده 
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م  و  هم  قدم  باهم  به  سمت  راه  پل ه   به  طرفش  میر
 :حرکت  م  کنیم 

ی  آدم  حرف  بزن  ببینم  چ   شد؟ -  این  اداها  چیه؟  عیر
 

 :پشت  گردنش  رو  ماساژ  میده  و  میگه 
ی -  !تعهد  گرفی 

 
شقیقه  ام  تیر  م  کشه  .دلم  م  خواد  با  مشت  بزنم  

توی  صورتش  و  فکش  رو  خرد  کنم  تا  دیگه  نتونه  
 .حرف  بزنه 

 
ی  از  دانشگاه   ون  رفی  ون  میدم  و  تا  بیر نفسم  رو  بیر

 .سکوت  م  کنم 
 

کنار  موتور  که  م  رسیم  یقه  اش  رو  توی  مشت  م  
م  و  به  طرف  خودشم  م  کشمش   :گیر
 احمق   یا  خودت  رو  به  احمق   زدی؟ -

 
دستش  رو  روی  مشت  من  م  ذاره  و  سع  م  کنی  

 :دورم  کنه 
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 .من  اگه  م  خواستم  دعوا  کنم  به  آپو  زنگ  م  زدم -
 

به  بچه  ی  تخس  رو  به  روم  که  با  اخم  نگاهم  م  کنه  
ه  م  شم   :خیر

؟  به  من  زنگ  زدی  - ی  با  ک  داری  لج  م  کنی آرتیر
اونجوری  ترسیده  بودی،  االن  واسه  من  شاخ  و  شونه  

؟   م  کس 
 

ی  میندازه   .دستم  رو  پس  م  زنه  و  سش  رو  پاییر
 :کاله  رو  دستش  میدم  و  میگم 

 !سوار  شو -
 

 :با  اضطراب   که  سع  داره  مخفیش  کنه  میگه 
؟ -

 
 م  خوای  به  آپو  بک

 
 :سوار  م  شم  و  میگم 

وقن   ازشون  اینقدر  حساب  م  بری  پس  دهنت  رو  -
ی  س  جات   !ببند  و  بشیر

 
ی  جواب  میده  ی  حیر  :کاله  رو  سش  م  ذاره  و  در  همیر
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 چون  م  دونم  بهم  گیر  میدن  از  زندگیم  بزنم؟ -
 

 :با  راه  افتادن  میگم 
 این  زندگیه؟ -

 
 :سکوت  م  کنه  و  ادامه  میدم 

بهش  نمیگم؛  ول  خودت  باهاش  حرف  ب زن  .-
اینطوری  وقن   بابات  زنگ  م  زنه  بهش  کمی   عصن   

 .م  شه 
 

ی  صدای  باد  گم  م  شه  و   ی  میگه  که  صداش  بیر ی چیر
 .نم  شنومش 
 :بلند  میگم 
؟ -

 
 چ   میک

 
 :سش  رو  جلوتر  میاره  و  کنار  گوشم  میگه 

حوصله  ی  داد  و  ب   داد  کردن  هاش  رو  ندارم  .میگه  -
ی  بابا  نیست،  ول  از  اون  بدتره  !حن   امون  نمیدن   عیر

 .آدم  حرف  بزنه 
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 :سعتم  رو  بیشی   م  کنم  و  جواب  میدم 
این  کله  شق  بازیا  و  لج  کردنا  واست  سود  نداره  !-

 ...سع  کن  زندگیت  رو  بسازی 
 

اینا  که  همش  شعاره  !تهش  منم  و  امر  و  نه  های  -
بابا  که  اصال  نم  خواد  درک  کنه  من  دیگه  نوزده  

 .ساله  نم  شم 
 

 :م  خندم  و  صدام  رو  باالتر  م  برم 
 !این  که  شعاری  تره -

ی  نمیگه  و  سکوت  تنها  جواب   م  شه  که  ازش  م   ی چیر
م   .گیر

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
 قسمت _هفتادم #

*** 
 

نزدیک  های  خونه  پیاده  اش  م  کنم  و  کلید  رو  
 :دستش  میدم 
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ون  کار  دارم،  کارم  تموم  شد  میام -  .برو  خونه؛  منم  بیر
 

ه   :س  تکون  میده  و  کاله  کاسکت  رو  به  طر فم  م  گیر
 !ممنون -

 
  راه  میوفتم 

ی
 .کاله  رو  سم  م  ذارم  بدون  زدن  حرق

جلوی  یه  داروخانه  نگه  م  دارم  و  با  خریدن  یه  ورق  
ون  میام  ی  بیر  .آنن   هیستامیر

 
م  و  این  بار  برعکس  همیشه   شماره  ی  آپو  رو  م  گیر

 :طول  م  کشه  تا  جواب  بده 
 بله؟ -

 
 :روی  موتور  م  شینم  و  میگم 

 !کارت  ک  تموم  م  شه؟  باید  حرف  بزنیم -
 

 :با  مکث  جواب  میده 
یکم  دیگه  میام  خونه  دیگه؛  کارای  تو  مونده  انجام  -

 .بدم 
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ی  خونه  است،  نم  شه  اونجا  حرف  زد -  .آرتیر
 

ی  خونه  ما  چ   کار  داره؟  باز  گند  زده؟  باز  حاچ   - آرتیر
 قراره  زنگ  بزنه  مخ  من  رو  بخوره؟ 

 
ون  میدم  و  کالفه  با  دست  آزادم  شقیقه   نفسم  رو  بیر

 :ام  رو  ماساژ  میدم 
 کم  حرف  بزن  آپو  !بیام  مغازه؟ -

 
ون  .تا  یادم  نرفته،  به  - اینجا  که  دیگه  دارم  م  زنم  بیر

 رفیقت  زنگ  زدی؟ 
 

اخم  هام  رو  تو  هم  م  کشم  و  به  مغزم  فشار  میارم  .
رفیقم؟  نم  فهمم  درباره  ی ک  حرف  م  زنه  و  به  

 :ناچار  م  پرسم 
 رفیقم؟ -

 
همون  که  قرار  بود  ا یکس  باکس  رو  درست  کنه  .یه  -

زنگ  بزن  بهش  !بعد  به  من  خی   بده  کدوم  وری  تا  منم  
 ...بیام  اونجا 
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به  ای  به  پیشونیم  م  زنم  و  تازه  یاد  مرصاد   ضی

 :میوفتم 
پاک  یادم  رفته  بود  !بذار  یه  زنگ  به  مرصاد  بزنم،  -

 .بعد  بهت  تکست  میدم 
 

باشه  ای  میگه  و  تماس  رو  قطع  م  کنم  .ب   مکث  
م  و  مرصاد  هم  مثل   شماره  ی  م رصاد  رو  م  گیر

 .همیشه  طول  م  کشه  تا  برداره 
 

 !بله؟ -
این  رو  شایک  و  خسته  میگه  و  باعث  م  شه  اخم  هام  

 .رو  بدتر  از  قبل  جمع  کنم 
 

 مرگ  !مرتیکه  خرفت  جا  سالمته؟ -
 

 :انگار  که  تازه  متوجه  شده  منم 
 .بنال  مزاحم -
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ی  رو  به  گوش   وصل  م  کنم  و  با  گذاشتنش   هنسفیر
 :توی  گوشم  و  س  کردن  کاله  میگم 

ی  اخالقای  مزخرفته  که  - مزاحم  اون  عمته  !واسه  همیر
 .سال  یه  بار  بهت  زنگ  م  زنم 

 
عمه  ام  دربست  تقدیم  تو  .برو  جای  دوست  دخی   -

 .برش  بزن 
 

 :راه  میوفتم 
 .سن  باال  تو  استایلم  نیست  .بیشی   جوون  پسندم -

 
سن  خر  پیر  مش  غالم  رو  داری  مرتیکه،  پدوفیل  -

 مگ ه؟ 
 

مسی  بوده  پس  !صد  بار  نگفتم  اینقدر  نیا  طرف  -
 من؟ 

 
 :دمغ  و  تلخ  میگه 

 ساشا  م  نال  چ   م  خوای  یا  قطع  کنم؟ -
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

اصال  نیاز  به  فکر  کردن  نداره  که  روی  فرم  نیست  و  
 !راحت  م  شه  حدس  زد  که  چرا 

 
 :پشت  چراغ  قرمز  م  ایستم  و  میگم 

کو  اون  دستگاه  من؟  قرار  بود  خی   بدی،  رفن   که  -
 !ر فن  

 
ه  م  دونسته  چه  بالب   س  - به  نظرم  خود  دخی 

دستگاه  اورده  که  پیشنهاد  داده  بذاریش  تو  تشت  اب  .
فکر  کنم  منطق   ترین  پیشنهاد  رو  داده  خانم  !بعدشم  

 .پماد  بزن  جاش  نمونه 
 

 :عصن   سعتم  رو  باال  م  برم  و  میگم 
م  توبی  دهنت  رو  ببندی؟  اون  درست  نشه  آپو  یه  -

 .کار  م  کنه  خودم  منفجر  شم 
 

 !منفجرت  کنه  راحت  شیم  از  دستت -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 
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  قسمت _هفتاد _و _یکم #
*** 

 
 مرتیکه  الش   سهم  تو  رو  برداشتم  مگه؟ -

 
ی  نمونده   - ی سهم  ما  رو  روزگار  خورد  با  جاش  .چیر

 .بخوای  بخوری 
 

 :تک  خنده  تحویلش  میدم  و  میگم 
جا  تفت  دادن  ک ...س   فلسقی  واسه  من  بیا  کافه  ی  -

 .شینا  ببینم  چه  مرگته 
 

 :مخترص  میگه 
 !اونجام -

 
ب   حرف  دیگه  ای  تماس  رو  قطع  م  کنه  و  منم  با  
ی  به  سمت  کافه  حرکت  م  کنم   .سعت  بیشی 

 
جلوی  کافه  که  م  رسم  کاله  رو  از  سم  بر  م  دارم  و  

ی  موهای  بهم  ریخته  ام  م  کشم   .دست  بیر
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کاله  رو  زیر  بغلم  م  زنم  و  از  پله  های  جلوی  کافه  باال  
ل  دادن  در  وارد  م  شم  و  چشم  توی  سالن  

ُ
م  .با  ه میر

م  که   م  چرخونم  .با  ندیدن  مرصاد  به  طرف  شینا  میر
 :با  لبخند  گرم  به  استقبالم  میاد 

 ساشا  چ   دوست  داره؟ -
 

سو  دوبل  و  کیک  شکالب  -  !یه  اسی 
 

ه  ام  م  شه  و  میگه   :با  چشم  های  پر  از  ستاره  اش  خیر
االن  میارم  .البته  اگه  دنب ال  رفیق  فابن   باید  بری  کافه  -

 !پشن  
 

تشکر  م  کنم  و  راه  میوفتم  سمت  دری  که  به  همون  
 .کافه  پشن   "معروف  خودمون  ختم  م  شه "

 
نگاهم  توی  فضای  نچندان  بزرگ  م  چرخه  و  با  دیدن  

 .مرصاد  به  طرفش  حرکت  م  کنم 
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  خودش  رو  
 
ی  نشسته  و  سیس  همیشک پشت  میر

گرفته  .مثل  همه  ی  وقت  هاب   که  رد  م  ده  اخم  
  به  سیگاری  که  با  

 
هاش  تو  همه  و  در  حد  خفک

 .شست  و  اشاره  نگهش  داشته،  پک  م  زنه 
 

ون  م   ی  انگشت  هاش  بیر سیگار  نیم  سوخته  رو  از  بیر
ی  رو  به  روش  میگم   :کشم  و  با  نشسی 

 چه  مرگته؟ -
 

 !مرگ  بود  که  بدبخن   نداشتم -
 

ون  دادن   این  رو  که  میگه  پک  به  سیگار  م  زنم  و  با  بیر
 :دود ش  میگم 

 باز  واسه  من  گه  فلسقی  تفت  دادی؟ -
 

ی  گرفته  روی  اعصابمه  و  کامال  م   ب   که  روی  میر
ضی

 !تونم  از  قیافه  اش  بخونم  که  منم  روی  اعصابشم 
 این  بیست  سوال  که  راه  انداخن   جا  سالم  کردنته؟ -
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به  پشن   صندل  تکیه  میدم  و  برای  منحرف  کردن  
 :مسیر  بحث  م  پرسم 
 !سپهر  رو  نم  بینم؟ -

 
اخم  هاش  بیشی   جمع  م  شه  و  نخ  سیگار  دیگه  ای  

 :رو  روشن  م  کنه 
 !نیست  که  ببینی -

 
به  سیگار  پک  م  زنم  و  گوش   رو  از  جیبم  در  میارم  .

 :هم  زمان  با  تکست  دادن  به  آپو  میگم 
منم  م  دونم  نیست،  میگم  کجاست  !ک  تا  حاال  -

اییت  کند  شده؟   اینقدر  گیر
 

لب  هاش  رو  روی  هم  فشار  میده  و  م شکوک  نگاهش  
 :م  کنم  که  میگه 

 !سپهر  جریان  صبا  رو  فهمید -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

  قسمت _هفتاد _و _دوم #
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 :سیگار  رو  تو  زیر  سیگاری  فشار  میدم  و  م  گم 
،  باد  هم  بردشون   - هللا  وکیل  پشم  که  ریخت  هیج 

  .لخت  شدیم 
بعد  زل  م  زنم  بهش  و  سفه  ای  م  زنم  تا  گلوم  صاف  

 :شه 
خب  شو چی  بسه  دیگه؛  بنال  ببینم  درد  اصلیت   -

 چیه؟ 
 

 :مرصاد  نفس  عمیق   م  کشه 
م  گم  سپهر  فهمید  .شوچی  چیه؟  به  خدا  قسم   -

 .فهمید 
 

با  قسم  که  م  خوره،  آب  دهنم  توی  گلوم  م  پره  و  
چند  تا  سفه  ی  پشت  هم  دیگه  م  زنم  .لیوان  جلوی  

مرصاد  رو  سمت  خودم  م  کشم  و  ب   توجه  به  این  
که  محتویات ش  چیه  س  م  کشم  .حالم  که  جا  میاد  با  

 :چشمای  گشاد  شده  نگاهش  م  کنم 
 فهمید؟  از  کجا؟  -
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 :به  موهاش  چنگ  م  زنه  و  کالفه  میگه 

  .ساشا  !چقدر  سوال  م  پرش -
 

با  دقت  نگاهش  م  کنم  و  متوجه  لب  ورم  کرده  اش  
م  شم  .نیشخند  تحویلش  میدم  و  نم  تونم  طعنه  

 :نزنم 
ب   داره   -

ناز  شست  این  داداش  قماربازت  !چه  ضی
 .دستش 

 
 تو  رو  سننه؟ -

 
با  تای  ابروب   که  باال  رفته  نگاهش  م  کنم  که  عصن   
ی  نگه  چون   ی ه  ام  م  شه  و  ترجیح  میده  دیگه  چیر خیر

خوب  میدونه  من  نه  تعارف  دارم  و  نه  قصد  کوتاه  
 !اومدن 

 
جواب  پیام  که  به  آپو  دادم  میاد  و  باعث  م  شه  

ی  بردار م   .گوش   رو  از  روی  میر
ی  دیگه  م  رسم -  .پنج  میر
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صفحه  ی  گوش   رو  خاموش  م  کنم  و  شینا  فنجون  

 .قهوه  و  بشقاب  کیک  رو  جلوم  م  ذاره 
 

 .تشکر  م  کنم  و  فنجون  قهوه  رو  س  م  کشم 
تلخیش  حس  خوب   بهم  منتقل  م  کنه  و  مرصاد  

 :باالخره  سکوتش  رو  م  شکنه 
؟ -  بازی  نم  کنی

 
به  سمن   که  اشاره  کرده  نگاه  م  کنم  و  با  دیدن  تخته  

 :نرد  میگم 
من  نهایت  مار  پله  بازی  کنم،  اونم  چون  مار  داره،  -

 !خطرناکه 
 

م  خنده،  کوتاه،  گذرا،  محو  !و  حن   خنده  اش  هم  
 .خسته  است 

 
 :تکه  ای  از  کیک  رو  توی  دهنم  م  ذارم  که  میگه 

 تو  اوضاعت  چطوره؟ -
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 :لمیده  تر  از  قبل  م  شینم  و  پام  رو  دراز  م  کنم 
شک؟ - ی  دامی 

 
م -  !نه  دکی 

 :این  رو  که  میگه  بشکنی  م  زنم  و  جواب  میدم 
شک  بودی  جواب  م  دادم - ی  .همینه  !اگه  دامی 

 
 تا  ک  قراره  به  این  کارات  ادامه  بدی؟ -

 
با  سوال  که  ناگهابی  م  پرسه  مکث  م  کنم؛  منظورش  

رو  خوب  م  فهمم  و  دلم  م  خواد  خودم  رو  به  
 .نشنیدن  و  نفهمیدن  بزنم 

 
 :مثل  خودش  نیشخن د  تحویلش  میدم  و  میگم 

 .مرصاد  !چقدر  سوال  م  پرش -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

  قسمت _هفتاد _و _سوم #
*** 
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 :سع  م  کنم  مسیر  بحث  رو  عوض  کنم  و  م  پرسم 

 حاال  سپهر  از  کجا  فهمید؟ -
 

ه  رو  اعصابم  ه  و  میر ب  م  گیر ی  ضی  :دوباره  روی  میر
 ...رفتیم  خونم  .همون  خونه  ای  که  با  صبا -

 
ی  نمیگم  .م  ذارم  خودش  دوباره   ی مکث  م  کنه  و  چیر

 :به  حرف  بیاد 
عکسامون  رو  دید  .همه  رو  گذاشته  بودم  باالی  -

 !تخت؛  همه  اش  رو  دید 
 

 :پلکم  م  پره  و  تس   م  زنم 
 !نکن -

 
دستش  از  حرکت  م  ایسته  که  با  نیشخند  ادامه  

 :میدم 
یه  مشت  احمق  من  رو  دوره  کردن  بعد  ایران  میگه  -

؟  مگ ه  قرار  نبود  جمعشون  کنی   چرا  آدم  نم  ش 
 مرتیکه؟ 
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ه  که  با   ب  بگیر ی  ضی عصن   م  خواد  دوباره  روی  میر

ه  ام  دستش  رو  مشت  م  کنه   :نگاه  خیر
یهوب   رفتیم  بابا  .کف  دستم  رو  بو  نکرده  بودم  قراره  -

بیاد  وسط  اتاق  خواب  وایسه  !چ   شد  سهامت  از  
؟   رستوران  رو  دادن  راسن 

 
ی  میگم  ی  حیر  :سیگاری  روشن  م  کنم  و  در  همیر

؟  سهام  رو  ول  - ق  به  غرب  م  زبی چته  پس؟  از  س 
 کن  !سپهر  رو  چ   کار  کردی؟ 

 
ون  میده  و  کاله  میگه   :نفس  بیر

ون  .- یک  زد  زیر  گوشم  .خودم  از  خونه  زدم  بیر
دمش  دست  رستا  .وسط  این  بلبشوی  زندگیش   سی 

 !فقط  من  رو  کم  داشت  که  اضافه  شدم 
 

ون  دادن  دود  میگم   :م  خندم  و  با  بیر
 قهر  کردین؟ -

 
 :عصن   از  خنده  ام  پر  حرص  جواب  میده 
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قهر  چیه  !سیب  زمینی  که  نیست  خواهرش  بوده  ها  .-
ی  دومینو  شده  .زرت  و  زرت  مهره  ها  م   مردن  صبا  عیر

 .خورن  بهم  و  همه  اتفاقای  بد  پشت  هم  میفته 
 

دست  هاش  رو  به  حالت  تسلیم  بلند  و  حرفش  رو  
 :کامل  م  کنه 

 .کم  اوردم  دیگه -
 

خودم  رو  جلو  م  کشم  و  خاکسی   سیگار  رو  توی  جا  
 :سیگاری  م  تکونم 

واسه  من  اینجوری  شاعرانه  حرف  نزن  !بهش  گفن   -
 عقدش  کردی  یا  باز  الل  شدی؟ 

 
مثل  من  جلو  میاد  و  دستش  رو  به  طرف  پاکت  سیگار  

 :دراز  م  کنه 
ی  - مردحساب   اگه  بفهمه  که  من  رو  نم  زد،  همیر

وسط  چالم  م  کرد  درخت  مرصاد  در  بیاد  تا  چند  
سال  آینده  !برم  بگم  حکم  دادگاه  گرفتم  چون  بابات  

نذاشت  بیام  جلو،  خواهرت  عقدم  بود  اونم  ب   اجازه  
 ی  خانوادش؟ 
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شونه  باال  میندازم  و  ب   قید  به  پشن   صندل  تکیه  

 :میدم 
اره  م  گفن   !م  گفن   داداش،  مرصاد  غلط  کرد،  گه  -
عا،   هم  خورد  که  از  اول  نیومد  بهت  بگه  ول  زنمه،  س 

ینی  بیام،  نشد  بگم  این   ق انونا،  عرفا  !نشد  که  با  شیر
 ...دل  گیر  کیه 

 
نگاهش  خال  از  احساس  به  نظر  م  رسه  و  لحنش  

 :رنگ  و  بوس  غم  داره 
 !زنمه؟  زنم  بود -

 
هللا  اکی   مرصاد  !بابام  بیست  و  چهارساله  نتونسته  -
من  رو  مومن  کنه،  تو  یه  شبه  من  رو  مومن  م  کنی  !
؟  دوستش  داری  !هر  وقت  عکساش   دوستش  داشن 
 .رو  جمع  کردی  و  یادت  رفت  بیا  باهم  حرف  م  زنیم 

 
ی  لگدی  به  پام  م  زنه  ه  و  از  زیر  میر  :چشم  غره  میر
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م  توبی  دهنت  رو  ببندی  !من  االن  گهم  بخورم  -
فایده  نداره  .ناموسش  رو  اوردم  تو  خونم  ...خودت  

 !رو  بذار  جاش 
 
 

ی  نگم  که  مرصاد   ی م  تا  چیر جلوی  دهنم  رو  م  گیر
ب   رو  بدتر  عصن   کنه  و  کوتاه  جواب  میدم   :غیر

سپهر  خی   هم  داشت  باز  همینقدر  غربن   بازی  در  -
اب   از  اول  بهش  م  گفن  

ی  !میاورد .اینقدر  نگران  این  چیر
 

ه  و  مثل  خودم   تیکه  ی  آخر  حرفم  رو  فاکتور  م  گیر
 :طعنه  م  زنه 

 !گفتم  سپهر؟  گفتم  تو -
 

نیشخند  م  زنم  و  سارا  اونقدر  برام  غریبه  که  د ر  
  !برابرش  ِس  مطلقم 

ه  بعدا  درباره  اش  حرف  م  " بذار  یک  بیاد  اینو  بگیر
زنیم  "تنها  جوابیه  که  به  ذهنم  م  رسه  و  با  این  حال  

 :باز  حرفم  رو  م  خورم  و  به  جاش  میگم 
 عجالتا  اون  شخص  غلط  کرد  .کجا  بودیم؟ -

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 :با  چشم  و  ابرو  بهم  اشاره  کرد 

عجالتا  شلوار  مشک  پوشیدن  اون  غلظ  که  کردی  -
ی  بخیه  نخورده  و   رو  جمع  نم  کنه  چون  قطع  به  یقیر
ت  سفیدت  از  شلوار  مشک  رنگ  قرمز  گرفته  ! ب   س 
م   .گمشو  تو  دستشوب   از  شینا  وسیله  پانسمان  بگیر

 
حرفش  رو  که  م  زنه  نگاهم  به  پام  م  افته  .باز  هم  

ی  نداره  .ب   خیالش   خونریزی  کرده  و  انگار  قصد  بسی 
 :سیگار  رو  توی  جا  سیگاری  فشار  میدم  و  میگم 

 آپو  کدوم  گوری  موند؟ -
 

 :و  صداش  از  پشت  سم  بلند  شد 
 .س  گور  تو  !داشتم  گندات  رو  جمع  م  کردم -

 
 :تیکه  ای  دیگه  از  کیک  رو  توی  دهنم  م  ذارم  و  میگم 

 !کار  خوب   م  کنی -
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 
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  قسمت _هفتاد _و _چهارم #
*** 

 
 .با  مرصاد  سالم  م  کنه  و  روی  صندل  خال  م  شینه 

 
 :نگاهش  به  طرفم  م  چرخه 

؟  یادم  - باالخره  از  اون  لباس  پاره  ها  دست  برداشن 
یک  بگم   !باشه  به  ایران  تی 

 
 :مثل  خودش  به  پشن   صندل  تکیه  میدم  و  میگم 

ایران  م  تونه  این  رو  توی  خوابش  ببینه  !رفته  بودم  -
 .جاب   کار  داشتم 

 
ی  م  زنه  و  از  جا  ب لند  م  شه  به  ای  روی  میر  :مرصاد  ضی

م  دنبال  کارام -  ...میر
 

ی -  !بشیر
 .این  رو  میگم  و  منتظر  م  مونم  بشینه 

 
 :به  ساعتش  اشاره  م  کنه  و  میگه 
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 .داره  دیرم  م  شه؛  باید  برم -
 

 :صدا  م  زنم 
 !مرصاد؟ -

 
 :دوباره  به  طرفم  بر  م  گرده  که  ادامه  میدم 

 !به  سپهر  بگو،  بذار  االن  بدونه -
 

 !توئم  به  آپو  بگو؛  بذار  بدو نه -
 .و  واقعا  به  مرض  داشتنش  ایمان  میارم 

 
 "!چ   رو  باید  بدونم؟ "

این  جمله  رو  سپهر  و  آپو  باهم  میگن  و  من  قطعا  دلم  
 .م  خواد  گلوی  مرصاد  رو  تیکه  تیکه  کنم 

 
 

ی   شقیقه  ام  رو  ماساژ  میدم  و  مرصاد  سش  رو  پاییر
 .میندازه 
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ی  دو  نفرشون   اخم  های  سپهر  تو  همه  و  نگاه  من  بیر
م  چرخه  .م  دونم  طوفان  تو  راهه  و  سکوتشون  

 .اصال  نم  تونه  نشونه  ی  خوب   باشه 
 

 من  از  چ   خی   ندارم؟ -
با  صدای  آپو  به  طرفش  بر  م  گردم  و  دست  پشت  

گردنم  م  برم  .موندن  پیش  سپهر  و  مرصاد  رو  جایز  
 .نم  دونم  .باید  توی  تنهاب   مشکلشون  رو  حل  کنند 

 
به  آپو  اشاره  م  کنم  که  پاشه  و  سپهر  انگ ار  که  هوا  

ی  شده،  عمیق  تر  نفس  م  کشه   .براش  سنگیر
 

روی  شونه  ی  سپهر  م  زنم  و  با  دراز  کردن  دستم  به  
 :طرفش  میگم 

 به  آقا  سپهر  !احواالت؟ -
 

ون   به  فشار  دادن  دستم  اکتفا  م  کنه  و  نفس  بیر
 .میدم 

انگار  که  حن   حرف  زدن  هم  براش  سخته  که  لب  
 .هاش  رو  روی  هم  فشار  میده 
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 :دستم  رو  عقب  م  کشم  و  به  خودش  که  میاد  میگه 

 .شکر  !حال  و  احوالت؟  نم  دونستم  برگشن  -
 

یه  چند  ماه  م  شه  اومدم  .اونقدر  درگیر  کارای  گیم  -
 .نت  شدم  از  همه  ب   خی   موندم 

 
ی  اشاره  م  کنه   :به  میر

ی  حاال  یه  دست  بازی  کنیم،  کجا  با  این  عجله؟  - بشیر
ت  اوردم  پس   !تازه  بعد  چند  سال  گیر

 
ه  و  دلم  م  خواد  س   عمال  مر صاد  رو  نادیده  م  گیر

م  و  اونقدر  به  دیوار  بکوبمش  تا   مرصاد  رو  بگیر
 !منفجر  شه 

 
ی  م  شینه   با  آپو  هم  سالم  علیک  م  کنه  و  پشت  میر

 :که  میگم 
اومده  بودم  با  مرصاد  کار  داشتم  .دیگه  باید  بریم  س  -

 !کار  و  بارمون  .ما  که  مثل  شما  پس  حاچ   نیستیم 
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ه   :تاس  ها  رو  توی  دستش  م  گیر
 .تو  سهامدارموبی  دیگه -

 
 :بشکنی  م  زنم  و  میگم 

 آره  افرین،  نم  بینی  چقدر  کار  سم  ریخته؟ -
 

 :آپو  دست  هاش  رو  توی  جیبش  س  میده 
 .کم  مزخرف  بگو  !راه  بیوفت -

 !از  اینکه  روی  اعصاب  همه  ام  احساس  خوب   دارم 
 

نگاهم  دوباره  به  مرصاد  س  به  زیر  که  س  جای  
خودش  خشک  ش ده  میوفته  و  به  زحمت  با  سپهر  

 .خداحافظی  م  کنیم 
 

ی  نم  پرسه  رو  دوست  دارم؛  و   ی ی  که  آپو  چیر همیر
اینکه  خودم  مجبور  نیستم  توضیح  بدم  رو  بیشی   

 !دوست  دارم 
 

یم  آپو  میگه  ی  میر  :از  پله  های  جلوی  در  که  پاییر
 !گفن   کارم  داری -
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مکث  م  کنم  و  رو  به  روش  م  ایستم؛  سع  م  کنم  

ذهنم  رو  خال  از  سپهر  و  مرصادی  بکنم  که  نم  
ی  و  با  نفس  عمیق   که  م   دونم  توی  چه  حال  هسی 

 :کشم  میگم 
 ...درباره  ی  آرتینه -

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
  قسمت _هفتاد _و _پنجم #

*** 
 

 :به  آبی  اخم  هاش  جمع  م  شه  و  م  پرسه 
؟  باز  چ   کار  کرده؟ - ی  آرتیر

 
مجبورش  م  کنم  روی  نیمکن   که  نزدیکمونه  بشینه  و  

 :میگم 
 

کاری  نکرده  !م  خواستم  باهات  حرف  بزنم،  بگم  -
اینقدر  عصبانیتت  از  بابات  رو  س  این  بچه  خال  
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  ، نکن  .اون  میاد  سمت  تو  به  هوای  اینکه  تو  هسن 
 !بعد  اینجوری  جوابش  رو  میدی 

 
 :نیشخند  که  تحویلم  میده  بهش  تس   م  زنم 

واسه  من  قیافه  آدمای  خفن  رو  نگیر  !جای  این  کا را  -
 ...سع  کن 

 
ی  حرفم  م  آد   :بیر

بسه  !اون  بچه  کمی   گند  بزنه،  منم  کمی   بهش  گیر  -
 !میدم 

 
دست  به  پشت  گردنم  م  کشم  و  مطمئنم  با  رسیدن  

 .به  خونه  باید  دوتا  مسکن  بخورم  و  بخوابم 
 

اصال  شک  ندارم  این  احمق  های  دورم،  به  جز  احمق  
ی   !بودن،  زیادی  زبون  نفهم  هم  هسی 

 
م  خوام  ماجرای  امروز  رو  براش  بگم  که  دستش  رو  

 :به  حالت  ایست  بلند  م  کنه 
  روی  مخم  هست -

ی
ی  به  اندازه  ی  کاق  .هیج   نگو  !آرتیر
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 :از  جا  بلند  م  شم 

ی  زور  - وقن   نم  خوای  گوش  بدی،  حرف  زدن  عیر
 !زدن  واسه  فرور  کردن  میخ  آهنی  تو  سنگه 

 
کاله  کاسکت  رو  سم  م  ذارم  که  روی  شونه  ام  م   

 :زنه 
 ...ول  پ شتم  گرمه  به  اینکه  تو  حواست  بهش  هست -

 
ی  برادرش  رو  م  - با  اینا  س  خودت  کاله  م  ذاری؛  آرتیر

 !خواد،  نه  من 
 

 :سوار  موتور  م  شم  و  ادامه  میدم 
 .خونه  م  بینمت -

 
  از  جانب  باشم  راه  میوفتم  و  به  

ی
ب   اینکه  منتظر  حرق

 .این  فکر  م  کنم  کاش  آپو  یه  کاری  بکنه  تا  دیر  نشده 
 

موتور  رو  که  توی  پارکینگ  م  ذارم  کاله  رو  از  سم  بر  
م   .م  دارم  و  ب   منتظر  شدن  واسه  آپو  باال  میر
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به  پاگرد  اول  که  م  رسم  م  بینم  که  نوری  جلو  در  

واحدمون  ایستاده  و  با  آرتینی  که  از  شدت  خنده  دوال  
 .شده  حرف  م  زنه 

 
ی  رو   سش  کج  کرده  کم  خم  م  شه  تا  صورت  آرتیر
ببینه  و  با  چشم  هاب   که  تا  آخرین  حد  گشاد  شدن  

 :میگه 
 چرا  م  خندی؟ -

 
  بزنم  دست  هام  رو  توی  آغوشم  

ی
بدون  اینکه  حرق

ه  نگاهشون  م  کنم   جمع  م  کنم  و  در  حال  که  خیر
 .نیشخند  کنج  لبم  میشینه 

 
ی  بینی  نوری  رو  با  دو  انگشت  م  کشه  و  با  خنده   آرتیر

 :ای  که  هنوز  روی  لبشه  میگه 
 !خیل  بانمک -

 
 :و  نوری  م  کوبه  رو  دستش 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی  - دستت  رو  بکش  منحرف  !ب   تربیت  یه  کوچیکی 
ی  ی  گفی  ،  بزرگی  ی  !گفی 

 
ی  دستش  رو  عقب  م  کشه   :آرتیر

 ...بله،  چشم -
 

 چرا  اینجا  وایسادی؟ -
با  صدای  آپو  نه  تنها  من  به  خودم  میام  بلکه  نوری  و  

ی  هم  به  طرفمون  بر  م  گردن   .آرتیر
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

  قسمت _هفتاد _و _ش شم #
*** 

 
 .به  دوتا  بچه  نگاه  م  کنم -

  مونده  رو  باال  
 
این  رو  به  آپو  م  گم  و  پله  های  باق

م   .میر
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ی  من  و  آپو  م  چرخه  و  م  شنوم  که   ی  نگاهش  بیر آرتیر
 :نوری  میگه 

ب   تربیت؛  هنوز  بلد  نیست  با  یه  خانم  باید  مودبانه  -
 !رفتار  کنه 

 
ه   ی  میدم  و  نیشخند  زدن  آپو  میر کاله  رو  دست  آرتیر

 :رو  اعصابم 
اتفاقا  من  خیل  خوب  بلدم  با  یه  خانم  چطوری  باید  -

 !رفتار  کنم  .البته  خانِم  معمول،  نه  یه  گوریل 
 

خودش  منظورم  رو  م  فهمه  و  خوشحال  از  اینکه  
م   .روی  نقطه  ضعفش  دست  گذاشتم  عقب  میر

 
کاسه  ای  که  توی  دستشه  رو  بلند  م  کنه  و  زیر  لن   
 .غر  م  زنه  که  ب   اهمیت  وارد  واحد  خودمون  م  شم 

 
بعد  از  پانسمان  کردن  دوباره  ی  پام،  لباس  عوض  

کرده  توی  سالن  بر  م  گردم؛  وارد  سالن  که  م  شم  
ی  خودش  رو  از  روی  مبل  جمع  م  کنه  و  درست   آرتیر

 .م  شینه 
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ی  به  طرف  کاناپه  میگم   :با  رفی 

 آپو  کو؟ -
 

 :شونه  ای  باال  میندازه  و  میگه 
ه  فکر  کنم  .راسن   لبا ست  خوبی  بود -  .رفت  غذا  بگیر

 
ل  رو  از  روی  عسل   کنارم  بر  میدارم   :کنی 

ی  مهم  نبود -  .چیر
 

ی  نم  پرسه؛   ی نم  خوام  توضیح  بدم  و  اونم  دیگه  چیر
 :در  عوض  مسیر  مکالمه  امون  رو  تغییر  میده 

 !این  همسایه  اتون  خیل  خوبه -
 

 رو  همسایه  امون  هم  نظر  داری؟ -
 

 :اخمش  جمع  م  شه 
ه -  !از  من  بزرگی 
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پام  رو  در از  م  کنم  و  با  کم  کردن  صدای  تلوزیون  
 :میگم 

 یعنی  کوچیک  تر  بود  باهاش  الس  م  زدی؟ -
 

 :ب   حوصله  از  جا  بلند  شد 
 ...ای  بابا  !یه  کالم  گفتم  بانمکه،  بیا  ببندش  به  ریشم -

 
 :یه  پس  گردبی  تقدیمش  م  کنم 

،  بعد  گه  - بذار  پشت  لبت  در  بیاد  درست  حساب 
 ...بخور  واسه  من 

 
 :آپو  میگه 

 ک  بانمکه؟ -
،  کتش   ا  های  توی  دستش  روی  کانی  ی ی  پیی  و  با  گذاشی 

 .رو  در  میاره 
 

ی  به  جای  من  با  صدای  خفه  ای  میگه   :آرتیر
 !هیچکس -
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ه  لباس   و  نگاهش  به  طرف  تلوزیون  م  چرخه  .آپو  میر
ی  که  روی   عوض  کنه  که  با  پا  م  زنم  زیر  پاهای  آرتیر

ه  ی  .میر
 

ه،  نه  جای  لنگای  دراز  تو - ی  !مرتیکه  اون  میر
 

ی  من  و  پاهاش  به  گردش  در  میاد   :ن گاهش  بیر
ه  پام - ی  !کفش  پامه  مگه؟  تمیر

 
ی  م  شم  که  به  سعت  از  جا  بلند   به  طرفش  نیم  خیر

 :م  شه 
ی  کن - ی  رو  تمیر ی  بیار  میر  !برو  یه  چیر

 
ی  زیر  لن   میگه  که  متوجه  نم  شم  و  قبل  از  

ی چیر
خونه   ی اینکه  بتونم  واکنش  نشون  بدم  به  طرف  اشی 

ه   .میر
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

  قسمت _هفتاد _و _هفتم #
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خونه   ی ی  هم  از  آشی  آپو  که  روی  مبل  م  شینه  آرتیر
ون  م  آد   .بیر

 درباره  ی  ک  حرف  م  زدین؟ -
 

ی  م  کنم  و  جواب   شبکه  ها  رو  ب   هدف  باال  و  پاییر
 :میدم 

 !به  اینکه  تو  چقدر  فضول -
 

ه  که   ی  انگار  زیادی  رو  مخش  میر تک  خنده  ی  آرتیر
ی  م  چسبونه  و  تس    دستش  رو  به  پشت  گردن  آرتیر

 :م  زنه 
 !تو  خفه -

 
ا  رو  جلوی  آپو   ی ی  جعبه  ی  پیی  ی  کردن  میر ی  با  تمیر آرتیر

 :م  ذاره  و  غر  م  زنه 
 !میل  کن  هاپو -

 
 :این  بار  دست  من  پشت  گردنش  م  چسبه 
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 !درست  حرف  بزن -
 

خودش  رو  کنار  م  کشه  و  با  ماساژ  دادن  گردنش  
 :میگه 

 !چتونه؟  چتونه؟  گردنم  شکست -
 

ا  رو  باز  م  کنم  .با  " ی حقته  "رو  میگم  و  جعبه  ی  پیی 
ی  برش  م   روشن  شدن  صفحه  ی  گوشیم  از  روی  میر

 .دارم 
 

 .پیام  که  از  طرف  کشتکار  اومده  رو  باز  م  کنم 
 .هماهنگ  کردم -

 فردا  صبح  طرفای  ده  اینا  م  توبی  بیای؟ -
 

 :به  سعت  دستم  روی  کیبورد  م  لغزه  و  م  نویسم 
 .آره -

 .آدرس  رو  بفرست -
،  راس  ده  م  - م  دوبی  که  بدم  میاد  از  اینکه  دیر  کنی

 !بینمت 
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ی  تیکه  ای  دیگه  از   گوش   رو  کنار  م  ذارم  و  با  برداشی 
ا  میگم  ی  :پیی 

 !فردا  من  کار  دارم،  عرص  ممکنه،  بیام  مغاره -
 

ی  بر  م  داره  و  میگه   :آپو  نوشابه  رو  از  رو  میر
ه  باز؟ -  چه  خی 

 
م  س  یه  کار  جدید  .با  کشتکار  معامله  کردم -  .میر

 
ی  ُس  میده  ی  به  طرف  آرتیر  :لیوان  نوشابه  رو  روی  میر

 تنت  م  خاره؟ -
 

با  دهن  پر  "آره  "رو  میگم  و  صدای  تلوزیون  رو  باال  م  
ی  میگه   :برم  که  آرتیر

ی؟  م  شه  بیام؟ -  واسه  عکاش  میر
 

قبل  از  اینکه  آپو  به  لیوان  لب  بزنه،  لیوانش  رو  م  
م  و  میگم   :گیر

 بیای  چ   کار؟ -
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ه  که  ب   مکث  همه  اش  رو   آپو  م  خواد  لیوان  رو  بگیر
ی  جواب  میده   :س  م  کشم  و  آرتیر

 .بیام  برات  کالس  بذارم  بگم  مدیر  برنامه  اشم -
 

تیکه  تکیه  م  خندم  و  لیوان  خال  رو  دست  آپو  
 :میدم 

 !بیا -
 

 !بیخود -
ی  جواب  میدم   :این  رو  آپو  میگه  و  من  به  جای  آرتیر

 !به  راه  خالف  نم  کشم  داداشت  رو -
 

 :لیوان  رو  تخت  سینه  ام  م  کوبه 
ی  که  با  توئه  ولگرد  م  چرخه  یعنی  آخرت  - همیر

 ...خالفه 
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

 قسمت _هفتاد _و _هشتم #
*** 
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ی  م  ذارم  و  م  خوام  جوابش  رو  بدم   لیوان  رو  روی  میر

ی  میگه   :که  آرتیر
حداقل  اگه  هر  غلظ  بکنم  جلو  چشمش  انجام  -

 !میدم  و  بهش  میگم،  نیاز  نیست  بپیچون مش 
 

 :آپو  اخم  کرده  نگاهش  م  کنه 
 !همینه  میگم  خالفه -

 
اش  رو  بر  م  داره  و  با  باال   ی ی  تیکه  ای  از  پیی  آرتیر

ی  شونه  هاش  میگه   :انداخی 
هر  وقت  گذاشت  دست  از  پا  خطا  کنم  بهش  بگو  -

 !خالف 
 

ه  ام   آپو  حرص  م  خواد  بلند  شه  که  با  نگاه  خیر
 .مجبورش  م  کنم  دوباره  بشینه 

 
ی  روی  کاناپه   طرفای  ساعت  دو  که  م  شه  آرتیر

  که  از  س  شب  م  
ی
خوابش  م  بره  و  آپو  باالخره  حرق

 :خواد  بزنه  رو  م  زنه 
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ی  پیش  کشتکار  برو  درمونگاه  زخمای  پات  رو  - قبل  رفی 
 !بخیه  بزن؛  عفونت  م  کنه 

 
 :از  جا  بلند  م  شم  و  میگم 

 !به  جهنم -
 

دست  روی  صورتش  م  کشه  و  با  اشاره  به  اتاقم  
 :میگه 

برو  ت ا  وسایل  رو  بیارم،  خودم  انجام  میدم  .تو  آدم  -
 ...نیسن  

 
ی   موهام  رو  با  کس   که  دور  مچمه  م  بندم  و  با  رفی 

 :به  سمت  اتاقم  جواب  میدم 
 !ب   خیالش  شو -

 
روی  تخت  دراز  م  کشم  و  دستم  رو  زیر  سم  م  ذارم  

 .که  در  باز  و  آپو  وارد  م  شه 
 

ی  شده  نگاهش  م  کنم  که  چراغ  رو  روشن  م   نیم  خیر
 :کنه  و  میگه 
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 .درست  دراز  بکش -
 

 !ب   خیال  شو  آپو -
 :به  زور  مجبورم  م  کنه  دراز  بکشم  و  میگه 

 شلوارکت  رو  در  میاری  یا  اینم  خودم  در  بیارم؟ -
 

یه  ذره  تو  روت  خندیدم  پرو  شدیا  !بیا  لخت  کن  -
 ...منو 

 
 :روی  شکمم  م  زنه 

ی  خاص  دیگه  ای  نداری -  !جز  این  شیش  پکا  چیر
 

 :پام  رو  باال  میارم  و  با  روی  پام  م  زنم  توی  صورتش 
  باالب   دارم -

 !در  عوض  قدرت  بدبی
 

 :مشت  بعدی  رو  محکم  تر  م  زنه 
 !بتمرگ  ساشا -

 
شلوارک  رو  در  میارم  و  پارچه  ای  زیر  پام  م  ذاره  تا  به  
 .تخت  گند  نخوره  و  مجبورش  نکنم  همش  رو  بشوره 
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باند  دور  رونم  رو  باز  م  کنه  و  با  دیدن  زخم  ها  

 :میگه 
 !خدا  لعنتت  کنه،  این  پا  باید  قطع  شه  تا  خوب  شه -

 
 :دستم  رو  زیر  سم  م  برم 

 !بهی  -
 

ی  دندون   از  حرصش  سم  رو  روی  پام  م  ریزه  و  از  بیر
 :های  کلید  شده  اش  میگه 

 !الل  شو -
 

ی  نمیگم  و  م  ذارم  کارش  رو  بکنه  .اونقدر   ی دیگه  چیر
توی  این  چند  سال  این  کار  ها  رو  کرده  که  دیگه  برای  

 !خودش  یه  پ ا  دکی   شده 
 

زخم  و  اطرافش  رو  که  م  شوره  و  بتادین  روش  م  
 .ریزه،  لب  هام  رو  روی  هم  فشار  میدم 

ه -  ...این  بار  عمیق  تره  !ممکنه  یکم  بیشی   دردت  بگیر
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ی  نمیگم  و  ملحفه  رو  توی  دستم  مشت  م  کنم  ی  .چیر
 

 اوباش #
 !فصل  دوم  :عیاش 

  قسمت _هفتاد _و _نهم #
*** 

 
ی  رو  اطراف  زخم  م  زنه  و  وسایل  بخیه  رو   لیدوکائیر

 .آماده  م  کنه 
 

ه  و  میگه   :دوتا  گاز  به  طرفم  م  گیر
 !بذار  الی  دندونات -

 
 :خفه  میگم 

 ...نم  خواد -
 .و  با  این  حال  گاز  ها  رو  توی  مشتم  م  ذاره 

 
وع  که  م  کنه  به  بخیه  زدن  دردش  تا  مغز   س 
ه  و  تقریبا  نفسم  رو  قطع  م  کنه   .استخونم  میر

 .یواش  یواش  دردش  عادی  م  شه  و  باز  ِس  م  شم 
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چند  سال  م  شه  که  زخم  هام  رو  توی  خونه  بخیه  

م  کنم  یا  آپو  بخیه  م  زنه  و  دیگه  این  درد،  این  درد  
 !لعنن   !برام  عادی  شده  و  لذت  بخش 

 
ی  دندون  های  چفت  شده  اش  میگه   :از  بیر

خدا  لعنتت  کنه  !یکم  دیگه  فشار  م  دادی  به  -
 ...استخون  م  رسیدی 

 
متنفر  از  غر  ز دنش  دستم  رو  محکم  تر  مشت  م  کنم  

 :و  م  خونم 
بهار  ما  گذشته ...گذشته  ها  گذشته ...منم  به  -

 ...جستجوی  سنوشت 
 

ی  چشمم  رو  پر  م  کنه  که  بهش   ی مایع  نفرت  انگیر
م    .میگن  اشک  و  با  سماجت  جلوی  ریزشش  رو  م  گیر

 
آپو  که  کارش  رو  تموم  م  کنه  پارچه  رو  از  زیر  پام  بر  

 :م  داره  و  با  جمع  ک ردن  وسایل  میگه 
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چند  روز  بهش  فشار  نیار  زودتر  ببنده؛  فردا  هم  -
م  مال  خودمون  تموم  شده  . برگشتنی  بیلوا  *م  گیر

  کنه  .من  موتور  
 
ی  رو  هم  بی   با  خودت،  رانندک آرتیر

 !رو  م  برم 
 

 :روی  پهلو  م  چرخم  و  میگم 
 !چراغ  رو  خاموش  کن -

ه  ون  میر   .با  مکث  چراغ  رو  خاموش  م  کنه  و  بیر
 

کشوی  کنار  تخت  رو  باز  م  کنم  و  خشاب  قرص  رو  
 .بر  م  دارم 

 
روی  تخت  م  شینم  و  توی  تاریک  و  روشن  اتاق  

 .نگاهم  رو  به  قرص  کف  دستم  میندازم 
 

توی  دستم  باال  و  پایینش  م  کنم  و  نیشخند  روی  لبم  
  من 

 
 !میاد  .یار  همیشک

 
قرص  رو  توی  دهنم  م  ذارم  و  لیوابی  که  از  دیشب  

 .کنار  تختم  مونده  رو  س  م  کشم 
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ساعت  گوشیم  رو  تنظیم  م  کنم  و  روی  تخت  دراز  

م  کشم  .فرح  رو  از  ذهنم  پاک  م  کنم،  ناهید  رو  
 !پاک  م  کنم،  ایرج  رو،  همه  رو 

 
ساعدم  رو  روی  چشم  هام  م  ذارم  و  قبل  از  اینکه  
 .بتونم  درست  و  حساب   فکر  کنم  خوابم  م  بره 

 
--- 

 اهنگ  ویگن *
 .بیلوا  هم  یه  نوع  پماد  ترمیم  کننده  هستش *

 
 اوباش #

 !فصل  دوم  :عیاش 
  قسمت _هشتادم #

*** 
 

باز  هم  خواب  م  مونم  و  صدای  آپو  بیدارم  م  کنه  .
کاش  آپو  هم  یه  ساعت  بود  که  با  کوبیدن  روی  سش  

 !م  شد  خفه  اش  کرد 
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دست  به  س  و  صورتم  م  کشم  و  گوش   رو  از  روی  

 .عسل  کنار  تخت  بر  م  دارم 
چشمم  رو  ریز  م  کنم  تا  نو رش  کمی   اذیتم  کنه  و  با  

 .دیدن  عدد  هشت  لعنن   م  فرستم 
 

 :از  جا  بلند  م  شم  و  داد  م  زنم 
 ...دهنت  رو  ببند  آپو  !بیدارم -

ی  هم   م  و  صدای  غر  زدن  آرتیر به  طرف  سویس  میر
 .بلند  م  شه 

 
 :با  کشیدن  حوله  روی  صورتم  میگم 

ی  چقدر  غر  م  زبی  س  صبج  !دو  دقیقه  دهنت  - آرتیر
 ...رو  ببند 

 
 :س ش  رو  روی  کانی   م  ذاره  و  خفه  جواب  میده 

 .کاش  م  تونستم  یه  حرکت  خوب  رو  نشونت  بدم -
 

 :روی  صندل   کناریش  م  شینم  و  میگم 
 !دلت  م  خواد  انگشتت  قطع  شه  بفرما -
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ماهیتابه  ی  حاوی  املت  رو  آپو  جلومون  م  ذاره  و  با  

 :تاکید  میگه 
 !ده  با  کشتکار  قرار  داری -

 
لعنن   م  فرستم  و  تک ه  ای  از  نون  رو  جدا  م  کنم  .
صبحونه  خورده،  نخورده  عمال  آپو  دو  نفرمون  رو  

ون  م  کنه   .بیر
 

ی  میدم  و  روی  صندل  شاگرد   سوئیچ  رو  دست  آرتیر
م  شینم  و  تا  رسیدن  به  فروشگاه  ترجیح  میدم  

 .بخوابم 
 

ی  موهام  م  کشم  و   به  مقصد  که  م  رسیم  دسن   بیر
 .پیاده  م  شم 

 
کشتکار  جلوی  فروشگاه  ای ستاده  و  منتظرمه  .باهاش  
ی  باهاش  دست  میده   .سالم  م  کنم  و  پشت  سم  آرتیر
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  م  کنه  و  ب   حوصله  به  پر  
ی
کشتکار  تیم  رو  معرق

  هاش  گوش  میدم 
ی
 .حرق

 
ی   با  به  توافق  رسیدن  س  مبلغ  و  قرارداد،  واسه  رفی 

ی  م  شیم  و   س  صحنه  ی  عکاش  دوباره  سوار  ماشیر
 .راه  م  افتیم 

 
  موهام  

 
یه  گریم  جزب   و  خالص  شدن  از  بهم  ریختک

کار  رو  راه  میندازه  و  تا  مشغول  پوشیدن  کت  و  شلوار  
م  شم  بقیه  هم  مشغول  آماده  کردن  بقیه  ی  وسایل  

 .م  شن 
 

ی  کت  و  شلواره  که  م  پوشم  و  یا   نم  دونم  چندمیر
م  ول  س  دردی  که  یقه  ام   ی  عکسه  که  م  گیر چندمیر

 .رو  گرفته  باعث  م  شه  عصن   بشم 
 

اهن  توی  شلوار  م  شم  که  پرده   مشغول  فرو  ک ردن  پیر
ه  و  با  چشم  های  گشاد  شده   ی  رختکن  کنار  میر

 !نگاهش  م  کنم 
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 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _هشتاد _و _یکم #
*** 

 
 "آی  نور "

 
لخته  !مطمئنم  لخته  !دستش  رو  ول  کنه  شلوارش  

ی  که  نباید  رو  م  بینم  ی  .میوفته  و  من  چیر
 

خشکم  م  زنه  و  هر  لحظه  منتظر  اف تادن  شلوارشم  و  
مغز  لعنتیم  قفل  کرده  .حن   نم  تونم  پرده  رو  ول  
کنم  برم  گم  شم  .نم  دونم  بار  چندمه  که  خودمو  
لعنت  م  کنم  ول  باز  هم  لعنت  بهم  که  اینجوری  

 !مثل  یه  احمق  به  تمام  معنا  پرده  ی  پرو  رو  کنار  زدم 
 

دستش  رو  که  ول  م  کنه  چشم  هام  رو  م  بینم  و  
هنوز  جیغ  نکشیدم  که  دستش  روی  دهنم  م  شینه  و  

 .کمرم  محکم  به  دیواره  ی  سیمابی  کوبیده  م  شه 
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چشم  هام  تا  آخرین  حد  ممکن  گشاد  میشن  و  دست  
 .و  پا  م  زنم  که  ولم  کنه 

با  چشم  های  به  خون  نشسته  اش  نگاهم  م  کنه  و  با  
ی  نگهش  داره   صداب   که  به  زحمت  سع  م  کنه  پاییر

 :میگه 
؟ -  جیغ  نزن  آبرومون  بره  !اینجا  چه  غلظ  م  کنی

 
بدتر  از  قبل  دست  و  پا  م  زنم  و  باورم  نم  شه  زورم  

 !به  این  مرتیکه  نم  رسه 
 :با  مشت  م  کوبم  روی  سینه  اش  که  میگه 

 ...آروم  بگیر  !چته  رم  کردی؟  الل  مگه؟  حرف  بزن -
 

مشتم  رو  به  بازوش  م  کوبم  و  روی  دستش  رو  چنگ  
 :م  زنم  که  دستش  رو  به  سعت  عقب  م  کشه 

 !وح س  -
 

ی  نفس  نفس  زدن  ها  و  سفه  کردن  هام  بریده  بریده   بیر
 :جواب  میدم 

 !عمته -
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ه  و  سع  م  کنم  با  تند  تند  نفس   سم  گیج  میر
ان  کنم  که  شونه  ام   نم  رو  جی  کشیدن  کمبود  اکسیر 

ه  و  من   دوال  شده  رو  مجبور  م  کنه  صاف   رو  م  گیر
 :وایسم 

با  توئم  ها  !چ   م  خوای  اینجا؟  خجالت  نم  کس   -
رو؟ 

ُ
 م  پری  تو  پ

 
برگه  های  مچاله  شده  توی  دستم  رو  م  کوبم  تخت  
سینه  اش  و  با  عصبانیت  از  الی  دندون  های  جفت  

 :شده  ام  میگم 
اون  دست  گنده  ات  رو  دو  ساعت  گذاشن   رو  -

 دهنم،  انتظار  داری  حرفم  بزنم؟ 
 

با  چندش  پشت  دستم  رو  روی  دهنم  م  کشم  و  زیر  
 :لن   میگم 

معلوم  نیست  دستش  کجا  ها  رفته،  رو  دهنمم  م  -
 !ذاردش 

 
 :گوش  بخت  برگشته  ام  رو  م  پیچونه  و  میگه 
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باز  زبون  در  آوردی  نوری؟  نمیگم  به  پر  و  پای  من  -
 نپیچ؟ 

 
 :تند  تند  م  زنم  رو  دستش 

ذلیل  ش   گنده  بک،  ول  کن  این  صاحاب  مرده  رو  !-
؟  آی  آی ...مگه  من  با  تو  شوچی   خجالت  نم  کس 

م؟  ول  کن  این  رو   ...دارم  آقای  محی 
 

 :بدتر  گوشم  رو  م  کشه  و  میگه 
 !بگو  ببخشید  ول  کنم -

 
 :پر  حرص  و  بغض  م  نالم 

عقده  ای  بدبخت  !عقده  ببخشید  داری؟  نمیگم  !-
 مگه  چ   گفتم  بهت؟ 

 
ی  دوتا  پاشه  که  با  لگد  بزنمش  ول   هدفم  جاب   بیر

م  به  سنگ  م  خوره  و  پام  م  خوره  توی   متاسفانه  تیر
 .زانوش 
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ی  افتادنش  " ی  لب  هاش  بیر ون  م  پره  و  حیر آخ  "از  بیر
باز  هم  گوش  من  رو  ول  نم  کنه  و  عمال  تو  یه  ذره  

 .اتاقِک  پرو  توی  هم  گره  م  خوریم 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _هشتاد _و _دوم #
*** 

 
قلبم  توی  حلقم  م  کوبه  و  سع  م  کنم  خودم  رو  

کنار  بکشم  ول  متاسفانه  بدتر  به  هم  گره  م  خوریم  
و  با  هر  بار  تالش  ک ردن  یا  من  به  دیوار  و  صفحه  ی  

چوب   که  به  جای  دیوار  ازش  استفاده  شده  کوبیده  م  
 !شم  یا  این  گنده  بک 

به  رونش  فشار  میارم  و  سع  م  کنم  بلند  شم  که  به  
سعت  دستش  رو  دور  مچم  حلقه  م  کنه  و  از  روی  

 :پاش  بر  م  داره 
 !یه  جا  بتمرگ  زنیکه  سلیطه -
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دوباره  روی  پاش  فشار  میارم  که  دا دش  در  میاد  و  از  
 .ترس  دستم  رو  عقب  م  کشم  و  س  م  خورم 

 
با  افتادن  روی سینه  اش  تقریبا  نفسم  بند  م  آد  و  

ه  آرزوی  مردن  م  کنم   !پرده  که  کنار  میر
 

ه؟  خوب   ساشا؟ -  اینجا  چه  خی 
این  رو  مرد  جووبی  با  خنده  میگه  و  کمک  م  کنه  

 .ساشا  بلند  شه 
 

دستم  رو  بند  دیوار  سیمابی  م  کنم  و  بلند  م  شم  .
 :لباس  خایک  شده  ام  رو  م  تکونم  و  زیر  لن   میگم 

ی  !ب   تربیتای   لنگ  - ام  گفی  ،  یه  احی  ی یه  خانم  گفی 
 !دراز 

 
ه  .مگه  مهمه  که   مرد  م  خنده  و  ساشا  چشم  غره  میر

 !شنیدن؟  نه 
ون  میدم  و  ساشا  به  مرد  میگه   :نفسم  رو  پر  حرص  بیر

 .برو  منم  االن  میام -
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ه  و   ی  "ب اشه  "عقب  گرد  م  کنه  و  میر مرد  مردد  با  گفی 
باز  من  رو  با  این  گنده  بک  تنها  م  ذاره  .دلم  م  خواد  

   لنگ  دراز  تنها  
بگم  نرو،  بمون،  من  رو  با  این  وحس 

 .نذار  ول  تنها  با  حست  رفتنش  رو  نگاه  م  کنم 
 

 اینجا  چ   م  خوای؟ -
 

ی   خاک  پشت  مانتوم  رو  م  تکونم  و  نگاهم  روی  زمیر
 .م  چرخه  تا  برگه  های  کذاب   رو  پیدا  کنم 

 
م  و   با  دیدنشون  زیر  پاش  به  سعت  به  طرفش  میر

 :میگم 
 !بکش  کنار  پاتو -

 
قدم  به  عقب  بر  م  داره  و  با  چندش  برگه  هاب   که  
حاال  عالوه  بر  مچاله  بودن  کثیفم  شدن  رو  بلند  م  

 .کنم 
 

 :برگه  ها  رو  جلوی  صورتش  نگه  م  دارم  و  میگم 
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این  کوفن   رو  امضا  کن  من  از  ای ن  جهنم  برم  .انگار  -
 .حمال  گیر  آوردین  !قرار  بود  من  یه  کارگر  ساده  باشم 

 
 :با  چندش  به  برگه  ها  نگاه  انداخت 

این  کثافت  خالص  رو  از  جلو  چشمم  بی   کنار  !-
 حمال  نم  خواستم  چرا  استخدامت  کردم  پس؟ 

 
دلم  م  خواد  خرخره  اش  رو  با  دندون  هام  تیکه  تیکه  

 !کنم  بلکه  یه  ذره  خنک  شم 
 :تقری با  جیغ  م  کشم 

این  سگ  مصب  رو  امضا  کن  من  برم  .اون  هاپو  خان  -
گفت  شده  دستت  رو  قطع  کنم  ول  مجبورت  کنم  

 !اینو  امضا  کنی 
 

 :نیشخند  تحویلم  میده  و  سش  رو  جلو  تر  میاره 
 !برو  بگو  همون  هاپو  امضا  کنه -

 
ه  . و  با  تموم  شدن  حرفش  عقبگرد   م  کنه  و  میر

 :دنبالش  راه  م  افتم  و  بازم  جی غ  م  کشم 
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امضاش  کن،  امضا  نکنی  من  کل  روز  دنبالت  میام  -
 .اونوقت  دیگه  هیچ  کجا  از  دستم  آسایش  نداری 

 
ه  و   ب   اهمیت  به  جیغ  زدن  های  من  راه  خودش  رو  میر

 .میل  من  به  کشتنش  هر  لحظه  بیشی   م  شه 
ی  م  کوبم  و  چند  قدم  که  ازش  جا   پام  رو  روی  زمیر

ان  م  کنم   .موندن  رو  با  دویدن  جی 
 

م  خوام  با  مشت  بکوبم  وسط  کمرش  بلکه  قطع  
نخاع  شه  راحت  شم  ول  قبل  از  برخورد  دستم  با  

ی  گیر  م  کنه  و  من  آماده  ی  مردن   ی کمرش  پام  به  چیر
 .م  شم 

 
 اوباش #

 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _هشتاد _و _سوم #

*** 
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سم ...سم  داره  از  درد  منفجر  م  شه  و  چشم  هام  
ی  خورد م  که  حن   نم   ن  .اینقدر  بد  زمیر سیاه  میر

 .تونم  از  جام  بلند  شم 
 

سع  م  کنم  با  ستون  کردن  دست  هام  از  جا  بلند  
  
 
شم  که  مرتیکه  ی  گنده  بک  دوال  شده  با  مسخرک

 :تمام  نگاهم  م  کنه 
 !چلفن  -

 
 :ریتم  نفس  هام  تند  م  شه  و  سم  رو  بلند  م  کنم 

 هوس  مردن  کردی؟ -
 

اهنش  م  کنم  و  سع  م  کنم  بلند   دستم  رو  گیر  پیر
 :ش م  که  خودش  رو  عقب  م  کشه 

؟ -  نکن  !چ   کار  م  کنی  روابی
 

به  جای  ول  کردن  محکم  تر  دستم  رو  مشت  م  کنم   
ی  بشه  ول  پاره  شدن   تا  از  دوباره  افتادنم  جلوگیر

اهن  باعث  م  شه  دوباره  روی  دو  زانو  فرود  بیام  و   پیر
 .خفه  جیغ  بکشم 
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ون  م  زنه  و  اگه   مطمئنم  که  از  چشم  هاش  آتیش  بیر

به  مو قع  فرار  نکنم  حتما  اون  قاتل  م  شه  و  من  
 .مقتول 

 
اهن  که  توی  دستم   از  جا  بلند  م  شم  و  تیکه  ی  پیر
مونده  و  اصال  نم  دونم  چطوری  پاره  شده  نگاه  م  

 :کنم 
ی ...تقصیر  خودش  بود ...معلومه  از  اون  لباس  - ببیر

 !الکیاست 
 

 !نوری -
میگه  نوری  و  من  برای  بار  اول  صد  بار  سکته  م  کنم  

 .از  دستش 
 

مغزم  به  سعت  دستور  فرار  میده  و  نفسم  بند  میاد  .
 !منو  م  کشه ...مطمئنم  که  من  رو  م  کشه 

 
دست  هام  رو  به  حالت  تسلیم  جلوش  نگه  م  دارم  و  

 :با  عقب  عقب  رفتنم  میگم 
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 ...ببینید  آقای  اعتماد -
 

 :داد  م  زنه 
 !نوری -

 
وع  م  کنم  به  دویدن   .و  من  بدون  نگاه  کردن  بهش  س 

با  دیدن  پس  جووبی  که  به  سمتمون  م  آد  پشت  
م  و  میگم   :سش  سنگر  م  گیر

به  من  چه؟  به  من  چه؟  این  جنسش  الکیه ...تقصیر  -
منه  مگه؟  اگه  من  رو  نگه  م  داشن   اینجوری  نم  

 ...شد  .تاز 
 

 !نوری -
 .این  بار  بلند  تر  داد  م  زنه  و  حرف  تو  دهنم  م  ماسه 

 
 اوباش #

 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _هشتاد _و _چهارم #

*** 
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ی  شده  ساشا  خان؟ - ی  چیر
این  رو  مرد  دیگه  ای  م  پرسه  و  ساشا  دست  روی  

 .پیشونیش  م  ذاره 
 

کالفه  است  و  مطمئنم  دلش  م  خواد  مغزم  رو  
کونه  !هاپو  به  شکل  واضح  بهم  گفته  بود  نباید   بی 

ی  قصدی   خرابکاری  کنم  و  واقعا  من  هم  همچیر
نداشتم  !مگه  تقصیر  منه  جنس  پارچه  ی  لباسش  

 الکیه؟ 
 

ی  نیست  محمود  .لطفا  یه  دست  دیگه  بیار  - ی چ یر
هن  قابل  پوشیدن  نیست   واسم؛  متاسفانه  این  پیر

دیگه  !به  عل  هم  بگو  این  رو  فاکتور  کنه،  م  
 ...برمش 

 
 :مرد  پر  اخم  به  من  و  ساشا  نگاه  م  کنه  و  میگه 

ی  .فعال  بیا  - ایک  !میگم  بچه  ها  یک  دیگه  رو  آماده  کیی
ی  بخور  ی  .یه  چیر
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وقن   دور  م  شه  س اشا  انگشتش  رو  تهدید  وار  تو  هوا  
 :تکون  میده 

 !حسابت  رو  م  رسم -
 

 .و  به  طرف  اتاق  پرو  بر  م  گرده 
 :با  دور  شدنش  نفس  عمیق   م  کشم  و  زیر  لن   میگم 

 .خدایا  ممنون  که  به  جوونیم  رحم  کردی -
 

 :و  م  شنوم 
؟ -  خوب 

 
س  بلند  م  کنم  و  به  پسی که  جلومه  نگاه  م  کنم  .

قیافه  اش  آشناست  و ل  اسمش  رو  یادم  رفته  .اخم  
هنش  رو  ول  م  کنم  و  میگم   :کرده  پیر

ی؟ -  دکی 
 

 :گیج  نگاهم  م  کنه 
شکم - ی  !نه؛  دامی 
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هنی  که  هنوز  تو   اخم  هام  جمع  م  شن  و  تیکه  پیر
 :دستمه  رو  م  کوبم  تخت  سینه  اش  و  میگم 

 ب   تربیت  !چقدر  چین   آخه؟ -
 

و  ازش  دور  م  شم  .یه  ذره  شعور  و  تربیت  ندارن  این  
 !دوتا  داداش 

حیف  اون  هاپو  که  با  اینا  م  گرده  .حداقل  اون  یکم  ب   
 .اعصابه،  ب   تربیت  نیست 

 
تقه  ای  م  زنم  به  صفحه  ی  چوب   و  سع  م  کنم  

 :مظلوم  به  نظر  برسم 
 آقای  اعتماد؟ -

 
م  شنوم  که  میگه  "مرگ  "و  لب  هام  رو  روی  هم  

ی  نگم  .برگه  های  تیکه  پاره  شده   ی فشار  میدم  که  چیر
 .تو  دستم  رو  باال  میارم 

 
اگه  یه  درصد  امید  داشتم  که  امضا  م  کنه،  االن  

مطمئنم  ترجیح  میده  گردن  من  رو  بزنه  تا  اینکه  اینا  
 .رو  امضا  کنه 
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 :عمیق  تر  نفس  م  کشم  و  شمرده  تر  میگم 

ی  گنده  بک -  ...ببیر
 

ون  م  آد  که  از  ترس  قدم   پرده  رو  کنار  م  زنه  و  بیر
 :به  عقب  بر  م  دارم 

  روی  اعصابم  -
ی
ی  موش  ک ور  !به  اندازه  ی  کاق ببیر

بودی  .برگرد  گیم  نن   وگرنه  اگه  دو  دقیقه  دیگه  اینجا  
بموبی  پول  گندی  که  به  لباس  و  اعتبارم  زدی  رو  هم  

 !ضمیمه  ی  بقیه  ی  بدهیت  م  کنم 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _هشتاد _و _پنجم #
*** 

 
ی  ناتوابی   م  خوام  فحشش  بدم  و  نم  تونم  .همیر

ی  بکوبم  و   باعث  م  ش ه  عصن   پام  رو  روی  زمیر
 :دنبالش  راه  بیوفتم 

ما - ی  یه  امضاست،  امضاش  کنی  من  میر  !ببیر
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 :ب   حوصله  نگاهم  م  کنه  که  سی    ع  ادامه  میدم 

 ...قول  میدم  امضاش  کنی  دیگه  رو  مخت  نرم -
 

مکث  کرده  و  به  آروم  پلک  م  زنه  .توی  چشم  های  
ه  م  شم  که  یواش  یواش  نیشخند   مشک  رنگش  خیر

ه   :ر وی  لبش  جون  م  گیر
 !گمشو -

 
مغزم  قفل  م  کنه  و  پلکم  م  پره  .برگه  ها  رو  توی  

دستم  مچاله  م  کنم  و  عمیق  و  عمیق  تر  نفس  م  
 .کشم 

 
م  چرخه  که  بره  و  هنوز  دو  قدم  نرفته  که  کاغذ  های  

 .مچاله  شده  رو  توی  سش  م  کوبم 
 ...ه -

 
به  عقب  بر  م  گرده  و  با  صداب   که  از  شدت  خشم  

 :دو  رگه  شده  میگم 
 !تو  یه  ب   شعور  به  تمام  معناب  -
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 .جفت  ابروهاش  باال  م  پرند  و  برام  مهم  نیست 

ه  و   م  خوام  از  کنارش  رد  بشم  که  کوله  ام  رو  م  گیر
م   !انگار  روی  تردمیل  راه  میر

 
م  خوام  خودم  رو  از  دستش  آزاد  کنم  که  دسن   رو  

ه  و  مجبور   که  باهاش  کوله  رو  نگه  داشته  باال  م  گیر
 .م  شم  روی  نوک  انگشت  های  پام  بلند  شم 

 
؟ - ی  !آرتیر

ی  و  من  دست  و  پا  م  زنم  تا  از   صدا  م  کنه  آرتیر
 .دستش  خالص  بشم 

باورم  نم  شه  من   شصت  و  خرده  ای  کیلوب   رو  
 !اینقدر  راحت  بلند  کرده 

 
ی  که  م  آد  م  بینم  همون  داداش  ب   تربیتشه  ! آرتیر

ی  حال   کوتاه  نمیام  و  باز  دست  و  پا  م  زنم  و  در  همیر
 :سش  جیغ  م  کشم 

؟ -  ولم  کن  مردک  !مگه  دزد  گرفن 
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ی  خوردن  م   ب   هوا  ولم  م  کنه  و  دوباره  آماده  ی  زمیر
 .شم  که  داداش  ب   تربیتش  نگهم  م  داره 

 
این  موش  کور  رو  از  اینجا  بی   تا  بعدا  باهم  حرف  -

 !بزنیم 
 

ه  و  با  این   ی  به  زحمت  جلوی  خنده  اش  رو  م  گیر آرتیر
ی  "ب اشه  "صداش  م  لرزه     گفی 

ی  .حال،  حیر
 

ه  و  من  رو  دنبال  خودش  م  کشه  . بازوم  رو  م  گیر
،  که  به  عنوان  صحنه   ون  از  پارکینگ  طبقاب  بیر

عکاش  انتخابش  کردن،  که  م  رسیم  دستم  رو  عقب  
ه  م  شم  ی  خیر  :م  کشم  و  تهدید  وار  به  آرتیر

 !زورم  به  اون  گنده  بک  نرسه  به  تو  که  م  رسه -
 

اخم  هاش  رو  جمع  م  کنه  و  دست  به  سینه  نگاهم  
 :م  کنه 

 ...درست  صحبت  کن -
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قیافه  ام  مچاله  م  شه  .کم  روی  پنجه  ی  پا  بلند  م  
 :شم  و  با  دو  انگشت  سش  رو  به  عقب  هول  میدم 

 برو  بابا  فنچولک  !واسه  من  زبون  در  آوردی؟ -
 

ه  و  تای  ابروش  رو  برام  باال   ی  م  گیر کم  سش  رو  پاییر
 :میده 

ی  میده،  حواست  باشه  - ی اینقدر  ست  بو  قرمه  سی 
 ...آخر  خودت  رو  بگ 

 
نم  ذارم  حرفش  کامل  شه  و  م  زنم  تو  زانوش  و  

ی  که  از  درد  خم  م  شه  دستش  رو  م  پیچونم   :همیر
گفتم  زورم  به  اون  گنده  بک  دراز  نرسه  به  تو  که  م  -

 !رسه 
 

 :پر  خنده  میگه 
 !خیل  دریده  ای،  ول  کن  دستم  رو  وحس   خانم -

 
از  اینکه  باالخره  یک  پید ا  شده  که  بتونم  دستش  رو  

 :بپیچونم  خوشحال  میگم 
 !بگو  ببخشید  تا  ولت  کنم -
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 :خنده  اش  بدتر  م  شه 

م؟  آخ  ول  کن  اینو  !اینا  ناخنه  یا  - عقده  کردی  دخی 
 پنجه  ی  سگ؟ 

 
م   :دستم  م  چسبه  پشت  گردنش  و  دو  قدم  عقب  میر

 !چقدر  ب   تربین   آخه؟ -
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _هشتاد _و _ششم #
*** 

 
 :دستش  رو  به  طرفم  دراز  م  کنه 

ی -  !آرتیر
 

ی  دست  و  چشم  هاش  به  گردش  در  م  آد  و   نگاهم  بیر
م  دست  هام  رو  توی   به  جای  اینکه  دستش  رو  بگیر

 .جیب  های  کتم  فرو  م  کنم 
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از  اینکه  با  هرکس  که  هنوز  از  راه  نرسیده  پس  خاله  
شم  اصال  خوشم  نمیاد  و  ترجیح  میدم  فاصله  ی  

 .بینمون  رو  رعایت  کنم 
 

 !آی  نور -
مثل  خودش  کوتاه  میگم  و  وقن   م  بینه  قصد  دست  

 .دادن  ندارم،  دستش  رو  عقب  م  کشه 
 

برگرد  گیم  نت  !سع  م  کنم  باهاش  حرف  بزنم  که  -
 .کمی   عصن   بشه 

 
  ازش  دور  م  

ی
اخم  هام  رو  جمع  م  کنم  و  ب   زدن  حرق

شم  .اصال  دلم  نم  خواد  که  دیگه  باهاشون  رو  به  رو  
 !بشم  و  این  ه مه  مغزم  خورده  شه 

 
م  که  نگاهم  به  طال  فروش    ی  راه  میر

با  سعت  بیشی 
م  افته  و  س  جام  خشکم  م  زنه  .بلند  نفس  م  کشم  

 .و  تردید  رو  پس  م  زنم 
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وارد  مغازه  که  م  شم  بند  های  کوله  رو  با  هر  دو  
م  و  جلوی  فروشنده  م  ایستم   .دستم  م  گیر

 
 !سالم  خانم،  خوش  اومدین؛  در  خدمتم -

نگاه م  توی  مغازه  م  چرخه  و  با  مکث  دستبند  رو  از  
دستم  در  میارم  .مامان  من  رو  بابت  این  کار  م  کشه،  

 !ول  چاره  ای  ندارم 
 

 :دستبند  رو  روی  پیشخوان  م  ذارم  و  میگم 
 .م  خواستم  این  رو  بفروشم -

 
دستبند  رو  بر  م  داره  و  با  گذاشتنش  روی  ترازو  

 :میگه 
 فاکتور  همراهتون  هست؟ -

 
 :گیج  نگاه ش  م  کنم  و  م  پرسم 

 فاکتور؟ -
 

ی  حساب،  حساب  م  کنه  و  هم   ی  رو  با  ماشیر ی چیر
 :زمان  جواب  میده 
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 .بله؛  فاکتور  خرید  منظورمه -
 

سی  به  معنی  رد  حرفش  تکون  میدم  و  دستبند  رو  
 :دوباره  جلوم  م  ذاره 

خب  یه  مبلعی  ازش  کم  م  شه  چون  فاکتور  -
همراهتون  نیست  و  در  کل  م  شه  هشتصد  

 .هزارتومن 
 

این  رو  هم  به  اون  مردک  بدم  با  اون  صد  تومن   تازه  
م  شه  نهصد  هزارتومن  !حن   یک  میلیون  هم  نم  

 !شه 
 

ون   ی  "ممنون  "بیر دستبند  رو  بر  م  دارم  و  با  گفی 
میام  .دست  هام  رو  توی  جیبم  فرو  م  کنم  و  ب   

 .هدف  راه  م  افتم 
 

باید  با  دیانا  حرف  بزنم  .به  هر  حال  اونم  دستش  توی  
کار  بو ده،  وگرنه  من  این  همه  پول  رو  تا  سالیان  سال  

 .هم  نم  تونم  به  تنهاب   بهش  بدم 
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م  که  گوشیم  زنگ  م  خوره  و   هنوز  با  خودم  درگیر
 .باعث  م  شه  از  حرکت  بایستم 

به  صفحه  اش  نگاه  م  کنم  و  با  دیدن  اسم  نازی  نم  
 :دونم  چرا،  اما  اضطراب  به  جونم  م  افته 

 الو؟ -
 

صدای  گریه  ی  حلما  رو  م  شنوم  و  الی  هق  زدن  
 :های  ریزش  که  میگه 

؟ -  *الو  خاله  جون  تجاب 
 !قلبم  از  کار  م  ایسته 

 
------- 

 :بچه  امون  میگه 
؟ *  خاله  جون  کجاب 

 
 اوباش #

 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _هشتاد _و _هفتم #

*** 
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از  صدای  گریه  اش  به  هم  م  ریزم  و  نم  فهمم  چطور  
ی  تاکس  پا  تند  م  کنم   :به  سمت  خیابون  برای  گرفی 
جانم  خاله؟  االن  میام  پیشت،  چ   شده؟  مامانت  -

 کو؟ 
 

 :بدتر  از  قبل  گریه  م  کنه 
 *!دستم  سوختیده -

 
ی  تاکس  بلند  م  کنم  و   نگران  دستم  رو  برای  اولیر

 :میگم 
م  من  .گریه  نکن  خاله  !مامانت  کجاست؟ -  اله  بمیر

 
 :گریه  اش  بدتر  شد  و  قلب  من  محکم  تر  کوبید 

 .نیست -
 

قلبم  از  کار  م  ایسته  وقن   میگه  که  آیناز  نیست  و  
دستش  سوخته  .اون  هم  آینازی  که  تحت  هیچ  

ایظ  نم  ذاره  حلما  تنها  بمونه   .س 
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سع  م  کنم  آروم  باشم  و  به  روی  خودم  نیارم  که  کم  
 :مونده  غش  کنم 

گریه  نکن  قربون  چشمای  نازت  برم  من  .االن  میام  -
 ...خاله 

 
به  زحمت  آرومش  م  کنم  و  تا  حوال  خونه  تماس  رو  

 .قطع  نم  کنم 
م   بدون  سالم  کردن  با  آقای  صمدی  پله  ها  رو  باال  میر

 .و  پشت  س  هم  م  کوبم  به  در  و  زنگ  رو  م  زنم 
 

م  که  در  باز  م  شه  و   م  خوام  شماره  ی  آیناز  رو  بگیر
 .دستم  توی  هوا  خشک  م  شه 

 !آیناز؟ -
 

مثل  من  متعجب  نگاهم  م  کنه  و  کم  اخم  هاش  رو  
 :جمع  م  کنه 

؟ -  آی  ن ور؟  تو  اینجا  چ   کار  م  کنی
 

 !چ   کار  م  کنم؟  من  اینجا  چ   م  خوام؟  !حلما 
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مغزم  توی  صدم  ثانیه  جرقه  م  زنه  و  با  کنار  زدن  
م  داخل  و  تقریبا  جیغ  م  کشم   :آیناز  میر

 !دست  حلما  سوخته -
 

حلما  گویان  پشت  سم  راه  میوفته  و  تقریبا  هم  زمان  
 .به  سالن  م  رسیم 

حلما  اما  در  کمال  آرا مش  گیسو  کمند  م  بینه  و  پفک  
 .م  خوره  و  اصال  انگار  توی  یه  دنیای  دیگه  است 

 
م  توی   دست  روی  پیشونیم  م  ذارم  و  یک  راست  میر

خونه  ی  .آشی 
ی  که  م  شینم  آیناز  هم  رو  به  روم  م  شینه   پشت  میر

 :و  میگه 
 !چ   شده؟  سکته  ام  دادی -

 
ی  م  ذارم  و  م  نالم   :سم  رو  روی  میر

 !حلما  زنگ  زد  گفت  ما مانم  نیست  دستم  سوخته -
 

 :خنده  و  عصبانیت  نازی  باهم  قاب   م  شه 
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کول  خانم  !کتلت  سخ  کردم  اومد  برداره  کتلت  داغ  -
ی  نشده  ی  .بود  دستش  یکم  سوخت  .چیر

 
پشت  س  هم  عمیق  نفس  م  کشم  و  سم  رو  بلند  
س   نم  کنم  .هنوز  قلبم  محکم  م  کوبه  و  از  اسی 

 .حالم  بهم  م  خوره 
 

ه  و  پشت  سش  صدای   ی  قرا ر  م  گیر ی  روی  میر ی چیر
 :نازی  بلند  م  شه 

 .یه  ذره  آب  بخور  حالت  جا  بیاد -
 

 .س  بلند  م  کنم  و  لیوان  رو  س  م  کشم 
؟ -  خوب 

 
 :به  زحمت  لبخند  م  زنم  و  میگم 

اینقدر  ترسیدم  یادم  رفت  سالم  کنم  اصال  .تو  -
؟   خوب 

 
ی  به  طرف  سینک  گفت   :از  جا  بلند  شد  و  با  رفی 

 شکر  !دیانا  چطوره؟ -
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 :به  پشن   صندل  تکیه  میدم 

ه  .این  گند  رو  هم  انداخته  س  من،  - با  پوریا  درگیر
 !رفته  ب   ولگردی 

 
ه  و  میگه   :سین   که  دستشه  رو  به  طرفم  م  گیر

بیخود  !قبول  نم  کنی  من  کمکت  کنم،  حداقل  اون  -
 .بیاد  گندی  که  زده  رو  قبول  کنه 

 
شونه  باال  میندازم  و  م  خوام  جوابش  رو  بدم  که  با  

 :جیغ  حلما  نگاهم  به  سمت  عقب  م  چرخه 
 خاله  جون  اومدی؟ -

 
دست  هام  رو  باز  م  کنم  و  به  آغوش  م  کشمش  .

 :همه  ی  س  و  صورتش  رو  م  بوسم  و  میگم 
؟  مگه  دستت  - فینگیل؟  س  خاله  کاله  گذاشن 

 نسوخته  بود  بچه  ام؟ 
 

ی  خنده  اش  انگشت  اشاره  ای  رو  جلوی  چشمم  م   بیر
ه  و  میگه   :گیر
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ی  سوخ تیده - ی  ببیر  ...ببیر
 

انگشتش  رو  م  بوسم  و  دست  هام  رو  محکم  تر  
 :دورش  م  پیچم 

ی  نخوریا،  هرچ   - ی اله  قربونت  برم  من  اخه  !چیر
ون   !بخوری  از  اینجا  م  ریزه  بیر

 
-------- 

 دستم  سوخته *
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _هشتاد _و _هشتم #
*** 

 
ترسیده،  با  چشم  هاب   که  تا  آخرین  حد  ممکن  گشاد  

 :شدن  می گه 
 راستک؟ -

 
 :لب  هام  رو  آویزون  م  کنم  و  میگم 
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 !آره،  راستک -
 

 :بغض  کرده  خودش  رو  بهم  م  چسبونه 
ول  من  تفک  خوردم،  جما  هم  بوس  تردی،  خوب  -

 *.نمجه؟  همیشه  بوس  م  تردی  خوب  م  جد 
 

 :محکم  م  بوسمش  و  میگم 
 !اِ  آره  بوسش  کردم،  دیگه  خوب  شده -

 
 :با  لبخند  بهم  نگاه  م  کنه 

 !سیب -
 

و  صدای  خنده  ی  من  و  آیناز  بلند  م  شه  .سیب  رو  
 :براش  تیکه  م  کنم  و  میگم 
 نازی  چ   گفن   یادم  رفت؟ -

 
 :دستش  رو  با  حوله  خشک  م  کنه  و  جواب  میده 

گفتم  با  دیانا  حرف  بزن؛  یکم  مسئولیت  کارش  رو  -
 .قبول  کنه 
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م   :تیکه  ای  از  سیب  رو  به  طرف  حلما  م  گیر
ه،  ولش  کن  حاال -   با  پوری ا  درگیر

ی
 ...به  اندازه  ی  کاق

 
ی   ه  .حیر ه  میر ه  و  گوشیم  توی  جیبم  ویی  چشم  غره  میر

ون  آوردن  گوش   به  نازی  هم  گوش  میدم   :بیر
  از  تو  پول  نم  -

 
عزیزم،  خواهر  من،  پول  کمیه؟  میک

خوام،  به  بابا  هم  نمیگم  .این  لجبازی  چیه  آخه؟  
 !حداقل  به  اونم  بگو 

 
با  دیدن  اسم  "هاپو  "روی  صفحه  ی  گوشیم  کم  

 :اخم  هام  جمع  م  شه 
م  پول  یارو  رو  - چمه  مگه؟  خودم  دارم  س  کار  میر

 .بدم 
 

 :رو  به  روم  م  شینه 
ی؟  از  ِک؟ -  س  کار  میر

 
ی  م  ذارم      "یه  لحظه  وایسا  "حلما  رو  روی  میر

ی با  گفی 
خونه   ی ی  خروج  از  آشی  و  از  جا  بلند  م  شم  .حیر

 :گوشیم  رو  جواب  میدم 
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 بله؟ -
 

خانم  نوری  شما  قرار  بود  یک  ساعت  پیش  اینجا  -
 !باش  

 
صداش  عصبیه  و  ذهن  من  بهم  ریخته  است  .به  

 :ساعتم  نگاه  م  کنم  و  میگم 
برای  خواهرزاده  ام  مشکل  پیش  اومده  بود،  مجبور  -

 .شدم  کم  اومدنم  رو  عقب  بندازم 
 

 :صداش  پر  از  تمسخر  توی  گوشم  م  پیچه 
این  ب   مسئولین   شما  رو  نشون  میده  که  حن   یه  -

 !خی   هم  نمید ین 
 

لب  هام  رو  روی  هم  فشار  میدم  .از  اینکه  بهم  گفته  
 .ب   مسئولیت  دلم  م  خواد  بزنم  توی  صورتش 

خوبه  اونجا  یه  گیم  نتیه  و  منم  فقط  واسه  بدهیم  -
 ...قراره  اونجا  کار  کنم 
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ین   روی  آتیش  باشه  یهو  داد  م  
ی انگار  که  حرفم  بیی

 :زنه 
دلیل  م  شه  شما  اینقدر  س  به  هوا  باش   یا  کارت  رو  -

 درست  انجام  ندی؟ 
 

-------- 
ول  من  پفک  خوردم،  شما  هم  بوس  کردی  .همیشه  *

 .وقن   بوس  م  کردی  خوب  م  شد 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _هشتاد _و _نهم #
*** 

 
دست  به  پیشونیم  م  کشم  و  ترجیح  میدم  دیگه  
باهاش  بحث  نکنم  تا  حداقل  اعصاب  خودم  آروم  

 :بمونه 
 ...زودتر  خودم  رو -
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هنوز  حرفم  تموم  نشده  که  با  ب   شعوری  تمام  تماس  
 .رو  قطع  م  کنه 

م  و  سع  م  کنم   گوش   رو  جلوی  صورتم  م  گیر
 :قیافه  ی  نحسش  رو  تصور  کنم 

؛  گاو -  !تو  هم  یه  ب   شعور  به  تمام  معناب 
 

 آی  نور؟ -
با  صدای  نازی  به  سعت  گوش   رو  توی  جیبم  م  

 :ذارم  و  میگم 
 .صاحب  کارم  بود -

 
تای  ابروش  رو  ک ه  باال  میده  دست  و  پام  رو  گم  م  

ی  توضیح  میدم   :کنم  و  با  سعت  بیشی 
گفت  چرا  نیومدی  س  کار،  ول  ب   شعوره،  درک  نم  -

 !کنه  یه  بچه  بهم  نیاز  داشته 
 

 !درست -
وقن   میگه  درست  یعنی  دخلت  اومده  آی  نور،  یعنی  

 ...فاتحه  ات  خونده  است  آی  نور 
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ینی  وارد  م  شم  و  سع  م  کنم  فحش   از  در  خود  شیر
 :هاب   که  دادم  رو  از  ذهنش  پاک  کنم 

ب   تربیت  تلفن  رو  روم  قطع  کرد  .خودت  همیشه  -
  این  کار  زشتیه 

 
 !میک

 
 !درست -

م  و  میگم   :یواش  یواش  عقب  میر
 ...غلط  کردم -

 
 :با  دستش  اشاره  م  کنه  که  بیا  و  میگه 

خودت  بگو،  گوشت  رو  بکشم؟  یا  با  گوش  بلندت  -
 کنم؟ 

 
م   :پشت  مبل  سنگر  م  گیر

نازی  گه  خوردم،  دیگه  تکرار  نم  شه  !قول  میدم  -
 ...آدم  شم  درست  حرف  بزنم 

 
ول  هیچ  کدوم  از  حرف  هام  باعث  نم  شه  کوتاه  

بیاد  و  به  سعت  خودش  رو  به  من  م  رسونه  و  
 .گوشم  رو  م  پیچونه 
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ون   خونه  بیر ی دنبالش  کشیده  م  شم  که  حلما  از  آشی 
 :م  آد 

 مامان  خانم؟ -
 

 :نازی  اخطار  میده 
 !حرف  زشت  زده  خاله  خانمت،  باید  تنبیه  شه -

 
چشم  هاش  رو  گرد  م  کنه  و  من  سع  م  کنم  گوشم  

 :رو  از  دست  نازی  آزاد  کنم 
نازی  ول  کن ...بخدا  کنده  شد ...شده  قد  گوش ...آخ  -

 ...آخ ...شده  قد  گوش  خر ...آی 
 

 :م  کشوندم  سمت  در 
 !حلما  مامان؛  کوله  ی  خاله  رو  بیار -

 
ی  - ی آخ  نازی  کنده  شد ...آی ...بابا  من  که  جیر

 ...نگفتم ...آی 
بیشی   از  قبل  گوشم  رو  م  پیچونه  و  حلما  هن  و  هن  

ی  کشه   :کنون  کوله  ام  رو  روی  زمیر
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  ببخشید  که  ب   خی   رفتم  .-
 
ی  س  کارت،  میک میر

  معذرت  م  خوام  که  دیر  اومدم 
 
 !میک

 
گوشم  رو  ول  م  کنه  و  اشک  از  درد  توی  چشمم  م  

شینه  .دستم  رو  روی  گوشم  م  ذا رم  و  دلم  برای  
 ...حلما  م  سوزه 

این  بچه  یه  ب   ادب  بگه،  نازی  دهنش  رو  سویس  م  
 !کنه،  من  مطمئنم 

 
 :انگشتش  رو  تهدید  وار  جلوم  تکون  میده  و  میگه 

اصال  دلم  نم  خواد  اینجوری  دیانا  روت  اثر  بذاره  .-
 ...مثل  همیشه  اشتباهت  رو  قبول  کن 

 
 ..چشم -

اینقدر  مظلومانه  میگم  چشم  که  برای  یه  لحظه  
ه  و  به  سمت  کوله  ای  که  حلما  از   خنده  اش  م  گیر

ه    روش  ولو  شده  میر
 
 .خستک

 
ه   :حلما  رو  بغل  م  کنه  و  کوله  رو  به  طرفم  م  گیر
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برات  لقمه  گذاشتم  .برو  به  کارت  برس  و  به  منم  -
 .خی   بده 

 
ی  م  کوبم   :کوله  .و  بغل  م  کنم  و  بغ  کرده  پام  رو  زمیر

ونم  کردی -  ...یادم  م  مونه  از  خونه  بیر
به  طرفم  خیر  بر  م  داره  که  کوله  به  بغل  کتوبی  هام  

ون  م  زنم  م  و  از  خونه  بیر  .رو  دستم  م  گیر
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _نودم #

*** 
 

جلوی  گیم  نت  که  م  رسم  دسن   به  س  و  روم  م  
م  داخل   .کشم  و  میر

هدفم  اتاق  آخر  سالنه  و  بدون  نگاه  کردن  به  اطرافم  
م   .یک  راست  به  همو ن  سمت  میر
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دستم  رو  بلند  م  کنم  تا  قبل  از  ورود  تقه  ای  به  در  
بزنم،  هنوز  دستم  به  در  برخورد  نکرده  که  صدای  آپو  

 :توجهم  رو  جلب  م  کنه 
همش  تقصیر  توئه  !بابا  من  از  جیب  م  ذارم  وسط  -

ه  رو  رد  کن  بره   .فقط  این  دخی 
 

؟  امروز  به  اندازه  - م  شه  یه  یک  ساعن   ب   خیالم  بس 
  عصن   شدم  !خودت  عذرش  رو  بخواه  

ی
ی  کاق

 .بفرستش  بره 
 

ی  میارم   :این  رو  ساشا  میگه  و  من  دستم  رو  پاییر
 مرض  داشن   از  اول  گفن   بیاد؟ -

 
 !ول  کن  آپو -

 .این  رو  ساشا  تقریبا  با  حرص  میگه 
 

 فال  گوش  ایستادی؟ -
ی  توی  جام  م  پرم  و  با  چشم   با  شنیدن  صدای  آرتیر

 .های  گشاد  شده  به  عقب  م  چرخم 
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 :کو له  رو  روی  دوشم  جا  به  جا  م  کنم 
،  م  خواستم  در  بزنم  برم  داخل -  ...ترسیدم  !نخیر

 
 :با  عقب  گرد  کردن  میگه 

ه،  هر  دوتاشون  عصن   و  بد  اخالق  - االن  نری  بهی 
شدن  .دنبال  یک  م  گردن  تا  همه  چ   رو  سش  خراب  

ی   ...کیی
 

شونه  باال  میندازم  .هر  دو  نفرشون  تقریبا  همه  عصن   
ی  و  خب  اگه  بحث  اخراج  باشه،  ترجیح   و  پرو  هسی 

ون  انداخته  بشم   .میدم  خودم  برم  تا  اینکه  بیر
 

 .شونه  باال  میندازم  و  به  طرف  در  بر  م  گردم 
تقه  ای  به  در  م  زنم  و  "بله  "ی  محکم  اما  پر  

سم   .عصبانیتشون  باعث  م  شه  کم  بی 
 

 :با  کم  مکث  در  رو  باز  م  کنم  و  وارد  م  شم 
 !سالم -

 
 :ساشا  از  جا  بلن د  م  شه  و  میگه 
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ون - م  بیر  !من  که  رد  دادم ...میر
 

آپو  نگاه  عصبیش  رو  به  سعت  به  سمت  ساشا  م  
 :کشونه  و  اخطار  میده 

 !ساشا -
 

ه  م   دستم  رو  مشت  م  کنم  و  اخم  کرده  به  آپو  خیر
ی  بگه  به  حرف   ی شم؛  قبل  از  اینکه  ساشا  بتونه  چیر

 :میام 
اومدم  بگم  دیگه  نمیام،  تا  هرچقدر  هم  بده  دارم  -

ریز  ریز  پس  میدم  .کار  ثابت  ندارم،  ممکنه  طول  
 ...بکشه 

 
ساشا  دست  هاش  رو  توی  جیب  فرو  م  بره  و  به  

 :جای  آپو  میگه 
 !پس  م  توبی  بری -

 
کوله  ام  رو  روی  دوتا  دوشم  میندازم  و  قدم  به  عقب  

 :بر  م  دارم 
 !باشه -
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ه  ی  در  برخورد   م  چرخم  و  هنوز  دستم  به  دستگیر

 :نکرده  که  آپو  میگه 
 ...صی   کن -

 
بدون  به  عقب  چرخیدن  مکث  م  کنم  .نم  دونم  چرا  

م  و  دلم  نم  خواد  گوش  بدم  س  م  گیر  .اسی 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _نود _و _یکم #
*** 

 
ی -  !بشیر

ی  رو  با  تحکم  میگه  و  مجبور  م  شم  به  عقب   بشیر
برگردم  .با  دست  به  مبل  رو  به  روی  ساشا  اشاره  م  

ی  تردید  دارم   .کنه  و  من  برای  نشسی 
 

م  و  میگم   :با  مکث  به  طرف  مبل  میر
ه  زودتر  بری  روی  اصل  مطلب -  !بهی 
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نیشخند  ساشا  عصبیم  م  کنه  و  ترجیح  میدم  با  ب   

اعتناب   جوابش  رو  بدم  .خودم  رو  روی  مبل  میندازم  
 :و  آپو  میگه 

؟ -  دانشجوی  چه  رشته  ای  هسن 
 

کوله  ام  رو  بغل  م  کنم  و  کم  لب  هام  رو  روی  هم  
ی  دو  نفرشون  به  گردش  در   فشار  میدم  و  نگاهم  بیر

 .میاد 
نگاه  پر  تمسخر  ساشا  رو  دوست  ندارم  و  عمال  روی  

ه  ی  آپو  م  شم  و  کوتاه  میگم   :اعصابمه  .خیر
 !آی  ب  -

 
ی  ایجاد  کنه  باز  هم   بدون  اینکه  توی  چهره  اش  تغییر

 :م  پرسه 
 ترم  چندی؟ -

 
م  و   ب  م  گیر ی  ضی ب   حوصله  با  پاشنه  ی  پام  روی  زمیر

 :دستم  رو  ست ون  برای  چونه  ام  م  کنم 
 مهمه  مگه؟  یا  فضول؟ -
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اخم  هاش  رو  بیشی   جمع  م  کنه  و  با  انگشت  اشاره  

ه  ب  م  گیر ی  ضی  :اش  روی  میر
؟ -  مگه  کار  نم  خواسن 

 
شونه  باال  میندازم  و  نگاه  ساشا  هم  مثل  نگاه  من  گیج  

و  مات  م  شه  .درک  کردن  این  آدم  از  ساشا  برام  
ی   سخت  تره  .نم  تونم  به  راحن   بفهممش  و  همیر

 .اعصابم  رو  به  هم  م  ریزه 
 

 :سکوت  من  رو  که  م  بینه  ادامه  میده 
؛  - این  بار  من  باهات  قرار  داد  م  بندم  !رسم  و  قانوبی
ن   ه  بدوبی  اصال  هم  از  آدماب   که  از  زیر  کار  در  میر بهی 

 .خوشم  نم  آد 
 

م  و  میگم   :نم  تونم  جلوی  خنده  ام  رو  بگیر
ط  - مگه  من  خواستم  اینجا  کار  ک نم  که  االن  برام  س 

 هم  م  ذاری؟ 
 

 :به  خروچ   اشاره  م  کنه 
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پس  به  سالمت،  تا  آخر  هفته  بدهیت  رو  صاف  کن  -
 !وگرنه  مجبور  م  شم  شکایت  کنم 

 
 :از  جا  بلند  م  شم  و  پلکم  از  عصبانیت  م  پره 

ی  ده  دقیقه  پیش  - شما  اصال  تعادل  روابی  ندارید  !همیر
ی  من  رو  اخراج  کنید،  االن  یهو  چ   شده   م  خواستیر

میگید  قرار  داد  و  فالن؟  از  اذیت  کردن  بقیه  
 خوشتون  میاد؟ 

 
ساشای   عصن   از  جا  بلند  م  شه  و  م  خواد  جوابم  

ی  آرامش  روی  اعصابش  نگاهم   رو  بده  که  آپو  با  همیر
 :م  کنه  و  میگه 

ی  چهل  ثانیه  پیش  فکر  م  کردم  لیاقت  یه   تا  همیر
 !فرصت  رو  داری،  ول  متاسفانه  نداری 

 
کوله  رو  رو ی  دوشم  میندازم،  از  عصبانیته  یا  حرص،  

نم  دونم  !ول  به  نفس  نفس  میوفتم  و  انگشت  
 :اشاره  ام  رو  توی  هوا  تاب  میدم 

تو  حق  نداری  با  من  اینطوری  حرف  بزبی  !تو  فقط  -
   دمدم  مزاچ  

 ..یه  آدم  از  خود  راصی
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 :از  جا  بلند  م  شه 

م -  !تو  هم  یه  بدهکار  پروب   خانم  محی 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ا بله 

  قسمت _نود _و _دوم #
*** 

 
از  اینکه  بهم  میگه  بدهکار  پرو  بدم  میاد  .از  اینکه  من  

 !تنها  متهم  م  شم  بیشی   بدم  میاد 
 :قدم  به  عقب  بر  م  دارم 

 !تسویه  م  کنم -
 

 :این  بار  ساشا  به  جای  آپو  جوابم  رو  میده 
ی  کار  رو  بکنی - ه  همیر  !بهی 

 
م  و  در  رو  تق ریبا   ون  میر ی  بگم  بیر ی بدون  اینکه  چیر

 .محکم  م  بندم 
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ی  باز  کنار   به  سمت  خروچ   پا  تند  م  کنم  که  آرتیر
 :گوشم  میگه 

 نگفتم  نرو  تو؟ -
 

 :بدون  اینکه  مکث  کنم  جواب  میدم 
ی  فضول  نباش؟ -  بهت  نگفی 

 
ه  و  با  کشوندنم  به  دنبال  خودش   دستم  رو  م  گیر

 :میگه 
 !چقدر  تو  غرغروب   دخی  -

 
ون  بکشم  و   سع  م  کنم  دستم  رو  از  دستش  بیر

 :دنبالش  کشیده  نشم  و  هم  زمان  میگم 
چقدر  تو  ب   تربین   !خجالت  نم  کس   دست  دخی   -

؟   مردم  رو  گرفن 
 

یم  دستم  رو  ول  م  کنه  و   ون  میر از  مغازه  که  بیر
 :میگه 

 ...دخی   مردم  رو  نخوردم  که  !دستش  رو  گرفتم -
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م  که  لبخند  احمقانه  اش  رو  برام   بهش  چشم  غره  میر
 :عمیق  تر  م  کنه 

ی  قوم  آدم  خوارا  م  مونید -  ...بعیدم  ن یست  !عیر
 

 :به  طرف  دیگه  ی  خیابون  اشاره  م  کنه  و  میگه 
عل  الحساب  یه  بستنی  مهمون  من،  این  دلخوریت  -

ه   ...رو  بشوره  بی 
 

  
ی
چشم  ریز  کرده  نگاهش  م  کنم  بلکه  بفهمم  چه  هدق

 :پشت  حرف  هاش  داره 
 تو  رو  سننه؟ -

 
 :مثل  من  شونه  باال  میندازه 

 !قول  میدم  نخور مت -
 

اداش  رو  در  میارم  که  تقریبا  بلند  م  خنده  و  تس   م  
 :زنم 

 !مرگ -
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ی  راه  میوفتم  به  سمت  طرف  دیگه  ی   جلوتر  از  آرتیر
خیابون  و  با  کم  فاصله  دنبالم  میاد  .ازش  بدم  نمیاد  .
حداقل  مثل  اون  دوتای  دیگه  تا  االن  وحس   بازی  در  

 !نیاوره 
 

 :جلوی  بستنی  فروش   که  م  رسیم  م  پرسه 
 چ   م  خوری؟ -

 
نگاهم  رو  به  بستنی  های  رنگارنگ  م  دوزم  و  دلم  از  

 :همش  م  خواد  !لبخند  روی  لبم  م  شینه 
 !همش -

 
 :به  نیمکت  اشاره  م  کنه  و  با  تک  خنده  ای  میگه 

ی  تا  بیام -  ...بشیر
 

روی  نیمکت  که  م  شینم  زیاد  طول  نم  کشه  که  با  
 .دوتا  کاسه  بستنی  میاد  و  کنارم  م  شینه 

ه  و  میگه   :یک  از  کاسه  ها  رو  به  طرفم  م  گیر
کدومشون  رفت  رو  مخت  که  آمی   چسبوندی؟  آپو  -

 یا  ساشا؟ 
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قاشق   از  بستنی  رو  توی  دهنم  م  ذارم  و  صورتم  از  

 :سماش  جمع  م  شه 
 فضول  یا  مفتش؟ -

 
 اوباش #

 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _نود _و _سوم #

*** 
 

 !بستنی  مهمونت  کردم  وحس   خانم -
 :قاشق  رو  توی  بستنی  فرو  م  کنم  و  میگم 

؟  چ   م  - ؟  االن  بستنی  خریدی  من  رو  گول  بزبی گالب 
ش؟   خوای  بی 

 
شونه  برام  باال  میندازه  و  مثل  من  قاشق  رو  توی  

 :بستنی  فرو  م  کنه 
فقط  م  خوام  ببینم  چطوری  م  توبی  اینقدر  رو  مخ  -

؟   باش 
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 :کامال  به  طرفش  بر  م  گردم 
 ...حداقل  به  اندازه  ی  اونا  تو  ک -

 
به  سع ت  ادامه  ی  حرفم  رو  قورت  میدم  و  قبل  از  
ی  بگه  یا  واکنس   نشون  بده  میگم  ی  :اینکه  بتونه  چیر

م  !تو  چرا  نشسن   ور  دل  من؟ -  از  اون  دوتا  بهی 
 

 :کم  از  بستنی  رو  توی  دهنش  م  ذاره 
 ...زیاد  ازشون  دلخور  نشو -

 
 !بهت  نمیاد  از  این  مدال  باش   که  دل  سوزی  کنی -

 
بستنی  رو  روی  نیمکت  م  ذا ره  و  آرنجش  رو  به  لبه  ی  

 :پشن   نیمکت  بند  م  کنه 
نه  نیستم  !ول  خب  به  تو  هم  نمیاد  از  اون  مدل  -

ی   ای  ب   جنبه  باش   .مگه  پول  نم  خوای؟  همیر دخی 
 !جا  کار  کن 

 
   خنک  رو  قورت  میدم  و  میگم 

 :بستنی
 !بازم  ربطش  رو  به  تو  نفهمیدم -
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ه  و  واقعا  نم  تونم  درکش  کنم  !یا   خنده  اش  م  گیر

 !اح مقه  یا  فضول 
 

 !فکر  کن  فضولم -
ن  و  میگم   :ابروهام  باال  میر
 !فکر  نم  کنم،  مطمئنم -

 
ی  ظرف  بستنیش  توی   از  جا  بلند  م  شه  و  با  انداخی 

 :سطل  زباله  میگه 
 .حداقل  اینجوری  زودتر  از  دست  هم  راحت  م  شید -

 
 :قاشق  رو  توی  کاسه  م  چرخونم 

  خیل  به  فکر  بقیه  ای؟ -
 
 االن  م  خوای  بک

 
 :قدم  به  عقب  بر  م  داره 

نه  م  خوام  بگم  من  به  فکر  خودمم،  چون  اعصاب  -
 .خرد  این  دوتا،  سویس   دهن  من  رو  به  دنبال  داره 

 
 :لبخند  روی  لبم  م  نشونم 
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ی  دلیل  محکم  م  شه  واسه  اینکه  نخوام  بیام -  .همیر
 

،  چون  شنیدم  آپو  - تهش  خودت  پشیمون  م  ش 
گفت  شکایت  م  کنه  و  بهت  قول  میدم  انجا مش  

 !میده 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _نود _و _چهارم #
*** 

 
کم  از  حرفش  م  ترسم  .اینکه  بخواد  کار  به  شکایت  

برسه  یعنی  فهمیدن  بابا،  یعنی  فهمیدن  مامان،  یعنی  
پخش  شدن  خی   توی  کل  فامیل  و  سویس  شدن  

 !دهنم  تا  قیامت 
 

 :پام  رو  روی  پای  دیگه  ام  میندازم  و  میگم 
 !بازم  ربطش  رو  ب ه  تو  نفهمیدم -

 
ه   :در  حال  که  جوابم  رو  میده  به  طرف  خیابون  میر
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مگه  نیازه  همه  چ   رو  بفهم؟  فردا  بیا،  دلت  م  -
 خواد  همش  اعصابت  خرد  شه؟ 

 
با  چشم  و  ابرو  به  طرف  دیگه  ی  خیابون  اشاره  م  

 :کنم 
برو  بچه  پرو  !توئه  فنچ  واسه  من  م  خوای  تصمیم  -

ی؟   بگیر
 

ون  میدم  و   ه  .نفسم  رو  بیر شونه  باال  میندازه  و  میر
م   .شماره  ی  دیانا  رو  م  گیر

 .گوش   رو  کنار  گوشم  نذاشته  بوق  اشغال  م  خوره 
 

گوش   رو  توی  جیبم  س  میدم  و  از  جا  بلند  م  شم  .
 !حرف  زدنش  با  پوریا  تموم  نشدبی  به  نظر  میاد 

 
کاسه  ی  خال  شده  از  بستنی  رو  توی  سطل  میندازم  و  

و  راه  میوف تم   .به  سمت  ایستگاه  می 
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هنوز  سوار  قطار  نشدم  که  گوشیم  توی  جیبم  م  
ی  جمعیت  جا  میدم  و  گوش   رو   لرزه  .خودم  رو  بیر

م   :کنار  گوشم  م  گیر
 الو؟ -

 
 !سالم  عزیزم؛  زنگ  زده  بودی -

دلم  م  خواد  بگم  عزیزمت  رو  لول  کن  تو  یه  جاییت  
م  و  غر  م  زنم   :ول  جلوی  دهنم  رو  م  گیر

  نمردی  اینقدر  با  پوریا  حرف  زدی؟ -
 

 :الی  خنده  اش  بریده  بریده  میگه 
 !ببخشید ...از  دیشب  حرف  نزده  بودیم -

 
م  تا  نیوفتم  و  میگم   :دستم  رو  به  میله  م  گیر

  شاید  یک  کار  مهم  داشته  باشه؟ -
 
 چقدر  زیاد  !نمیک

 
 :با  اضطراب  میگه 

؟ -  مامانم  اینا  زنگ  زدن؟  چ   گفن 
 

م -  ...گفتم  رفته  ب   ولگردی،  ازش  ب   خی 
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ی   ی ی  میگه  که  صدای  قطع  و  وصل  م  شه  و  چیر ی چیر

 :نم  شنوم 
  دیان؟  نم  شنوم -

 
 !چ   میک

 
سع  م  کنه  شمرده  شمرده  بگه  و  به  زحمت  م  

 :شنوم 
 مسخره  بازی  در  نیار؛  واقعا  زنگ  زدن؟ -

 
خانم  که  جلوی  منه  بلند  م  شه  و  م  خواد  پیاده  

ی  م  شم   :بشه  و  آماده  ی  نشسی 
؟ -  نه،  خودم  زنگ  زدم  کارت  داشتم  !کجاب 

 
روی  صندل  م  شینم  و  م  شنوم  که  فحش  میده  و  با  

 :حرص  غر  م  زنه 
 ...سکته  کردم  !خونه  ام -

 
ون،  هم  بریم  خرید  هم  کارت  دارم -  .بیا  بیر

 
 :با  کم  مکث  میگه 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی  شده؟ - ی  باشه ...چیر
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

 قسمت _نود _و _پنجم #
*** 

 
 :خمیازه  م  کشم  و  میگم 

 .حاال  ببینمت  حرف  م  زنیم -
و  ت ماس  رو  قطع  م  کنم  .حوصله  ی  منتظر  موندن  
ی  خوردم   برای  جوابش  رو  ندارم  .امروز  از  بس  یا  زمیر

ین  حالت   یا  دویدم،  احساس  م  کنم  انرژیم  توی  کمی 
 .خودش  قرار  داره 

 
س  خیابون  که  م  رسم  م  خوام  بهش  زنگ  بزنم  که  

 :صداش  از  پشت  سم  میاد 
 ...اینجام -

 
 :کوله  رو  روی  دوشم  جا  به  جا  م  کنم  و  میگم 

 چطوری؟ -
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 :بدتر  از  من  خمیازه  م  کشه  و  نق  م  زنه 

پوریا  نذاشت  بخوابم  .یک  ساعت  بعد  از  اینکه  تو  -
 .رفن   زنگ  زد  بیدارم  کرد 

 
پر  صدا  نفس  م  کشم  و  هم  قدم  باهاش  راه  میوفتم  .

این  اتفاق  نادر  که  من  بخوام  جدی  بشم  تقریبا  هر  
قرن  یک  بار  اتفاق  م  افته  و  دیانا  به  خ وب   م  دونه  
االن  دقیقا  زمان  اتفاق  افتادن  این  پدیده  ی  نادره  و  

 .زیاد  سع  نم  کنه  حرف  بزنه 
 

 با  نگار  حرف  زده؟  یا  باز  پیچید؟ -
از  گوشه  ی  چشم  م  بینم  که  به  جون  پوست  لبش  

  نم  زنه  که  ادامه  میدم 
ی
 :میوفته  و  حرق

 !احمق  نشو،  خودت  برو  پیش  وکیل  اصال -
 

 ...آخه -
ی  رو  میگه  و  دوباره  الل  م  شه  .دستش  رو  م   همیر

ی  یه   کشم  و  با  هم  وارد  فروشگاه  م  شیم  .با  برداشی 
 :سبد  میگم 
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آخه  نداره  !اون  تو  رو  ساده  گیر  آورده،  هر  ساعت  و  -
ی  دیدنش،  اونم   هر  روزی  که  بخواد  تو  بدو  بدو  میر

 ...به  خودش  زحمت  هیج   رو  نمیده 
 

 :اشک  تو  چشمش  م  شینه  و  غر  م  زنه 
؟ -  باید  حتما  اینجوری  حرف  بزبی

 
 :بسته  ی  ماکارابی  رو  از  روی  قفسه  بر  م  دارم  و  میگم 

 !ببخشید  که  نم  تونم  بهت  آفرین  بگم -
 

ه  ساغ  کاپوچینو  و  یه  بسته  اش  رو  بر  م  داره   :میر
  !تو  نزن  تخریبم  نکن،  آفرین  نم  خوام -

 
ی  حبوبات  م  چرخه  و  جواب  میدم   :نگاهم  بیر

 ...دیگه  پرو  م  ش   .امروز  رفته  بودم  مغازه  ی  یارو -
 

نوشابه  ای  که  از  توی  یخچال  برداشته  رو  توی  بغلش  
نگه  م  داره  و  با  چشم  های  گشاد  شده  نگاهم  م  

 :کنه 
؟ -  گیم  نتیه؟  خب؟  چ   شد؟  چرا  رفن 
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سطل  ماست  رو  م  ذارم  روی  بقیه  ی  خرید  ها  و  

م  ی  تخم  مرغ  جلوتر  میر  :واسه  برداشی 
قرار  شد  پولش  رو  بدیم  .از  کجا  بدم ؟  یارو  گفت  بیا  -
اینجا  کار  کن  از  بدهیت  کم  کنم،  زدیم  به  تیپ  و  تاپ  
هم  .یک  و  نیم  سهم  من  م  شه  که  یه  صد  ازش  دادم  
م  شه  یک  و  چهارصد  .بقیه  اش  با  توئه؛  گفتم  بهت  

بگم  زودتر  یه  فکری  بکنی  چون  م  خواد  شکایت  
 ...کنه 

 
 :به  من  و  من  میوفته  و  دنبالم  راه  میوفته 

  گفته  بیا  کار  کن  از  بدهیت  کم  -
 
؟  مگه  نم یک یعنی  چ 

 م  کنم؟ 
 

شونه  باال  میندازم  و  سع  م  کنم  ب   تفاوت  باشم  .به  
  من  با  همه  درگیر  هستم،  این  هم  بخواد  

ی
اندازه  ی  کاق

اضافه  بشه  باید  فاتحه  ی  درس  خوندن  رو  بخونم  و  
 !برگردم  کرمانشاه 

 
 !از  بده  من -
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 :لبش  آویزون  م  شه 

 یعنی  هیچ  جوری  نم  شه  پ یچید؟ -
 

سبد  رو  جلوی  فروشنده  م  ذارم  و  به  دیانا  چشم  غره  
م   :میر

جای  فکر  کردن  به  پیچیدن،  به  این  فکر  کن  پول  -
 !جور  کنی  تا  بدبخت  نشدیم 

 
ه  تا  خرید   گوشه  ی  لبش  رو  به  دندون  م  کشه  و  میر

هاب   که  فروشنده  حساب  م  کنه  رو  توی  نایلون  
 :بذاره 

 ...خب  حاال  یه  فکری  م  کنم -
 

ون  م  کشم  و   کارت  ع ابر  بانکم  رو  توی  کیف  پولم  بیر
 :با  گرفتنش  به  سمت  فروشنده  میگم 

ه  زودتر -  !بهی 
 

لبخند  روی  لبش  م  شینه  و  با  چشم  های  براق  بهم  
 :نگاه  م  کنه 
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 ...از -
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

  قسمت _نود _و _ششم #
*** 

 
چشم  هام  به  سعت  گشاد  م  شن  و  نم  ذارم  

 :حرفش  کامل  شه 
 !عمرا -

 
ی  خرید  ها  و  تحویل   رمزم  رو  م  زنم  که  با  برداشی 

ی  فاکتور  میگه   :گرفی 
چرا؟  بابا  یارو  جونشم  میده  برات  .اینا  واسش  رقم  -

 !نیست ...بذار  بگم  فرشته  بهش  بگه 
 

 :کارت  رو  توی  کیفم  میندازم  و  میگم 
ی  به  فرشته  بگو -  !اگه  م  خوای  بمیر

 
 :خودش  رو  بهم  م  رسونه  و  میگه 
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ه  ب   کارش -  !بابا  شل  کن  دیگه  .خالص  م  شیم،  میر
 

اخطار  گونه  انگشت  اشاره  ام  رو  جلوش  تاب  میدم  و  
 :میگم 

تو  اول  یاد  بگیر  گند  نزبی  به  فریز  و  یخ  بذاری  که  -
مجبور  نشیم  همش  بریم  دم  خونه  اینا،  بعد  بیا  واسه  

ی  از  مهدی  حرف  بزن   !من  از  کمک  گرفی 
 

 :لبش  رو  آویزون  م  کنه  که  تیر  خالص  رو  م  زنم 
ی ک  و  نیم  تا  اخر  هفته  آماده  نکنی  باید  بریم  دادگاه،  -

 !پاسگاه 
 

زیر  لن   غر  م  زنه  که  اهمیت  نمیدم  و  جلوتر  راه  
 .میوفتم  به  سمت  خونه 

کلید  میندازم  و  در  رو  که  باز  م  کنم  دیانا  زودتر  از  
ی  خرید  ها  میگه  ی  گذاشی   :من  وارد  م  شه  و  با  زمیر

امروز  اینقدر  دستت  تو  حساب  و  کتابه،  خر یدا  رو  -
 .هم  حساب  کن  بگو  برات  کارت  به  کارت  کنم 
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م  و  کفشم  رو  روی  جا   طعنه  اش  رو  نادیده  م  گیر
 :کفس   م  ذارم 

 !فاکتور  که  دست  خودته،  یه  حساب  بکن -
 

و  کوله  رو  کنار  تشکم  میندازم  .شال  رو  از  روی  سم  
 :بر  م  دارم  که  میگه 

 ...گذاشتم  رو  اپن -
 

م  س  یخچال . بطری  آب   جوابش  رو  نمیدم  و  میر
 :خودم  رو  بر  م  دارم  و  س  م  کشم  که  باز  میگه 

 حاال  م  خوای  چ   کار  کنی  تو؟ -
 

 :س  بطری  رو  سفت  م  کنم 
 !فعال  نم  دونم -

 
و  واقعا  هم  نم  دونم  .نه  دلم  م  خواد  از  آیناز  پول  

م  که  باز  بابا  بگه  گندات  رو  آیناز  جمع  م  کنه  و   بگیر
همه  چ   بیوفته  گردنش  که  چرا  نگفن   ی ا  چرا  جلوش  

 !رو  نگرفن  
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  هم  نم  خوام  به  بابا  بگم  !بگم  بابا،  رفته  
ی
از  طرق

بودم  گیم  نن   زدم  دستگاه  رو  سوزوندم  .اونم  حتما  
میگه  بابا  جان  برگرد  بیا  خونه،  الزم  نکرده  درس  

 !بخوبی  وقن   دنبال  ولگردی  هسن  
 

م  لباسام  رو  عوض  کنم   ون  میدم  و  میر نفسم  رو  بیر
 :که  باز  دیانا  میگه 

 .بیا  عشقم،  ریختم  برات -
 

کوتاه  باشه  ای  میگم  و  لباساب   رو  که  از  تنم  در  میارم  
ت  و  شلوارم  رو  تنم  م  کنم   ی  میندازم  .تیس  روی  زمیر

 .که  صدای  زنگ  بلند  م  شه 
 

 اوباش #
 !فصل  سوم  :ابله 

 قسمت _نود _و _هفتم #
*** 

 
چادر  نماز  رو  س  م  کنم  و  م  خوام  به  سمت  در  برم  

 :که  دیانا  میگه 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 .دو  روز  دیگه  پول  رو  م  رسونم  بهت -
 

ی  شبیه  به  "هوم  "میگم  و  در  رو  باز  م  کنم  ی  .چیر
 

یه  که   ی ی  چیر ی  با  لبخند  پهنش  اولیر با  باز  شدن  در  آرتیر
ی  ظرف  یخ  رو   ی  بگم  آرتیر ی م  بینم  .قبل  از  اینکه  چیر

ه  و  میگه   :جلوم  م  گیر
 !ظرفتون  جا  مونده  بود  .آپو  داد  بیارم -

 
م  و  میگم   :ظرف  رو  از  دستش  م  گیر

 !ممنون -
 

ه  تر  نگاهم  م  کنه   :چشم  هاش  رو  ریز  م  کنه  و  خیر
؟ -  خوب 

 
 :چشم  هام  رو  براش  چپ  م  کنم  و  میگم 

ی  فضول  خان؟ -  دکی 
 

 :پشت  س  هم  پلک  م  زنه 
شکم - ی  !نه  واال،  دامی 
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با  حرص  در  رو  تو  روش  م  بندم  .مرتیکه  انگار  من  
مسخره  اشم  !چادر  رو  م  ذارم  تو  اتاق  و  کاسه  به  

خونه  که  دیانا  م  پرسه  ی م  آشی   :د ست  میر
 ک  بود؟ -

 
 :محتویات  کاسه  رو  توی  ظرف  شوب   م  ریزم  و  میگم 

کاسه  که  سی  قبل  جا  مونده  بود  خونه  مفتخر،  -
 !االن  اوردن 

 
 :صدای  پر  خنده  اش  بلند  م  شه 

دلم  واسه  ایمابی  تنگ  م  شه  ها،  بنده  خدا  رو  به  چه  -
 !سیجی  زدیم  با  یخ 

 
م  خوام  کاسه  رو  بشورم  که  یه  کاغذ  که  تو  

پالستیک  پیچیده  شده  توجهم  رو  جلب  م  کنه؛  با  
 :برداشتنش  جواب  دیانا  رو  میدم 

ی  گند  نزبی  به  درجه  فریزر  نیاز  - اگه  تو  یاد  بگیر
 !نیست  مردم  رو  به  سیخ  بکشیم 
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 :کاغذ  رو  از  توی  پالستیک  در  میارم  و  دیانا  میگه 
بابا  به  من  چه؟  یارو  درجه  تنظیم  رو  بد  جا  گذاشته  -

 ...من  ه  دستم  م  خوره  بهش 
 

- 
 
 !بسکه  خنک

این  رو  میگم  و  تای  کاغذ  رو  باز  م  کنم  و  م  بینم  
 :روش  نوشته  شده 

اگه  فکر  کردی  به  کمک  نیاز  داری  بهم  زنگ  بزن؛  -
ی   !آرتیر

بدون  نگاه  کردن  به  شماره  اش  کاغذ  رو  مچاله  م  
کنم  و  توی  سطل  میندازم  .باورم  نم  شه  هنوزم  آدم  

 .پیدا  ش ه  که  اینجوری  بخواد  شماره  بده 
 

 :دستم  رو  م  شورم  و  میگم 
 !چ   گفن   دیان؟  حواسم  نبود -

 
 :لبش  رو  آویزون  م  کنه  و  میگه 

بت  - گفتم  واسه  خنِگ  دوست  داشتنیت  یه  س 
 درست  م  کنی  جیگرش  حال  بیاد؟ 
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 :با  تکیه  به  اپن  دستم  رو  زیر  چونه  ام  م  زنم  و  میگم 
خنِگ  دوست  داشتنیم  از  تنبل  ب ازیش  دست  برداره  -

 !و  خودش  پاشه  درست  کنه 
 

 :نق  م  زنه  که  غر  به  جونش  م  زنم 
 ...زهرمار  !پاشو  ببینم  تنبل -

 
 :از  جا  که  بلند  م  شه  میگم 

؟ -  پول  ار  کجا  گیر  آوردی؟  به  بابات  اینا  گفن 
 

 :شونه  باال  میندازه  و  کوتاه  میگه 
 !نه -

وقن   بهشون  نگفته  و  من  م  دونم  پوریا  هم  آدم  پول  
ی  م  شم  که  یه  کاری  کرده   !دا دن  نیست  مطمی 

 
 اوباش #

 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _نود _و _هشتم #

*** 
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با  تردید  به  س  در  مغازه  نگاه  م  کنم  .هنوز  تردید  
 .دارم  برای  ورود  ول  چاره  ای  هم  ندارم 

دیشب  تا  نزدیک  های  صبح  به  همه  ی  راه  ها  فکر  
 .کردم 

 
ی  به  بابا  رو  خط  زدم  .چون  حن    اول  از  همه  گفی 
لحظه  ای  شک  ندارم  اگه  بفهمه  میگه  تو  رفن   ب   

   اینور  و  اونور؟  م  دونم  که  
ی درس  خوندن  یا  گشی 

پول  میده،  م  دونم  که  گنارم  م  ایسته  ول  من  آدم  
 .سکوفت  خوردن  نیستم 

 
گزینه  ی  دوم  آینازه،  حن   اگه  از  اونم  قبول  کنم  باز  
ه   هم  باید  پولش  رو  پس  بدم  .شاید  ازم  پول  رو  نگیر

 !ول  من  که  نم  تونم  بگم  نمیدم 
 

موهام  رو  زیر  شالم  هول  میدم  و  تردید  رو  پس  م  
زنم  .من  به  خودم  قول  قبول  شدن  دادم  و  عمرا  اگه  پا  

 !پس  بکشم 
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م  آپو  رو  م  بینم  که  با  دو  نفر  مشغول   داخل  که  میر
حرف  زدنه  و  ساشا  باز  هم  روی  مبل  که  کنج  سالنه  
 !لش  کرده  .سش  رو  به  پشن   مبل  تکی ه  داده  و  خوابه 

 
م  که  با  دیدن  من  به  سعت  اخم   به  طرف  آپو  میر

هاش  رو  جمع  م  کنه  و  به  طرفم  میاد  .س  جام  م  
 .ایستم  و  بهم  که  م  رسه  اجازه  ی  حرف  زدن  نمیده 

 
بند  کوله  ام  رو  کشه  و  با  کشوندنم  به  طرف  در  

 :خروچ   م  غره 
ون  خانم -  !بفرما  بیر

 
دنبالش  کشیده  م  شم  و  سع  م  کنم  بند  کوله  ام  

ون  بکشم   :رو  از  توی  دستش  بیر
 ...آقای  مفتخر،  اومدم  صحبت  کنیم -

 
جلوی  مغازه  که  م  رسیم  کوله  ام  رو  ول  م  کنه  و  

 :میگه 
  نداریم -

ی
 !ما  باهم  حرق
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 :م  خواد  بره  که  به  سعت  جلوش  م  ایستم 
ی  من  اومدم  - مگه  نگفن   باهام  قرار  داد  م  بندی؟  ببیر

این  بار  با  آرامش  حرف  ب زنیم  .من  به  این  کار  نیاز  
دارم،  تو  هم  به  خالص  شدن  سی    ع  السیر  از  دست  

 من،  هوم؟ 
 

مکث  م  کنه  و  با  سکوت  کردنم  بهش  اجازه  میدم  
دقیق  تر  فکر  کنه  .قلبم  توی  دهنم  م  کوبه  و  خدا  

 .خدا  م  کنم  که  نزنه  زیرش 
 

م  توبی  بری،  احضاریه  چند  روز  دیگه  میاد  برات  -
م   !خانم  محی 

 
مطمئنم  ک ه  قلبم  نم  زنه  و  میلم  به  کشتنش  هر  

 !لحظه  بیشی   و  بیشی   م  شه 
عمیق  و  عمیق  تر  نفس  م  کشم  و  سع  م  کنم  

ل  کنم   .خودم  رو  کنی 
 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

خب  اینجوری  خیل  بدتره،  چون  مجبور  م  ش   -
ی  پیشنهادم  منصفانه  است،  بعد   همش  منو  ببینی  !ببیر

م  گم  م  شم،  خوبه؟  هوم؟   از  سه  ماه  من  میر
 

دست  هاش  رو  توی  جیبش  س  میده  و  چشم  هاش  
س  با  پاشنه  ی  پام  روی   رو  باریک  م  کنه  .از  اسی 

م  و  سع  م  کنم  مکث  طوالنیش   ب  م  گیر ی  ضی زمیر
م   .رو  یه  پوئن  مثبت  در  نظر  بگیر

 
ی - یم  کالنی   !یه  اشتباه  ازت  س  بزنه  یه  راست  میر

 
م  ! این  رو  که  میگه  م  خوام  از  خوشحال  بمیر

لبخندم  دندون  نما  م  شه  و  دستم  رو  جلوش  به  
 :حالت  سوگند  نگه  م  دارم 

ف  میدم  یه  کارمند  نمونه  باشم -  !قول  س 
 

سی  از  روی  تاسف  تکون  میده  و  با  عبور  از  کنارم  
 :میگه 

 چند  سالته؟  دو  سالته؟ -
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پشت  سش  راه  میوفتم  و  سع  م  کنم  جلوی  زبونم  
ی  نگم  ی م  و  چیر  .رو  بگیر

 
ی  م  شینه  و  با  اشاره   وارد  اتاقش  که  م  شیم  پشت  میر

ش  میگه  ی  :به  مبل  های  جلوی  میر
ی  تا  قرارداد  رو  حاضی  کنم -  .بشیر

 
 اوباش #

 !فصل  سوم  :ابله 
  قسمت _نود _و _نهم #

*** 
 

 :ورقه  های  امضا  شده  رو  جلوش  م  ذارم  و  میگه 
 !م  توبی  بری  پیش  ساشا -

 
ون  از  اتاق   س  تکون  میدم  و  از  جا  بلند  م  شم  .بیر

دنبال  ساشا  م  گردم  و  باز  روی  هم ون  مبل  پیداش  م  
 .کنم 

 
م  و  با  نوک  کفشم  به  پاش  م  زنم   :به  طرفش  میر
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 !اعتماد؟  اعتماد؟  پاشو -
 

چشم  هاش  رو  باز  م  کنه  و  سوال  نگاهم  م  کنه  که  
 :میگم 

  باید  چ   کار  کنم -
 
 .گفت  بیام  پیش  تو  تا  بهم  بک

 
 :قولنج  گردنش  رو  م  شکونه  و  میگه 

 ...اینجا  پرسنلش  کامله،  نهایت  بتوبی  ط  بک س  -
 

شونه  باال  میندازم  و  سع  م  کنم  آروم  باشم  تا  هرچه  
 .زودتر  این  سه  ماه  بگذره 

 :به  جاب   کنج   سالن  اشاره  م  کنه  و  پر  خنده  میگه 
 !زیاد  اونجا  نرو،  مکانه -

 
بهش  چپ  چپ  نگاه  م  کنم  که  در  کناریش  اشاره  م  

 :کنه  و  میگه 
خونه  است،  تایماب   که  - ی   اشی 

اونم  که  خودت  م  دوبی
ون  اونجا  لش  م  کنیم  .وسایل   ح ال  نداریم  بریم  بیر
 !هم  که  ممکنه  نیازت  بشه  تو  همون  مکانه  است 
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تیکه  ی  آخر  حرفش  رو  با  خنده  میگه  و  دستم  رو  
ی  بهش  نگم  ی  .مشت  م  کنم  تا  چیر

خونه  برم  که  میگه  ی  :م  خوام  به  سمت  آشی 
 !م  توبی  کوله  ات  رو  بذاری  تو  اتاق -

 
ی  شبیه  به   ی و  به  اتاِق  خودش  و  آپو  اشا ره  م  کنه  .چیر

ممنون  رو  به  زحمت  میگم  و  با  چک  کردن  سالن  و  
یش،  کوله  ام  رو  توی  اتاق  م   ی ی  شدن  از  تمیر مطمی 

ون  بر  م  گردم  ی  لپ  تاپم  بیر  .ذارم  و  با  برداشی 
 

   چهار  نفره  م  شینم  و  
ی خونه،  پشت  میر ی توی  آشی 

 :مشغوِل  پروژه  ام  م  شم  که  کس  میگه 
 اِ  تو  همون  جدیده  ای؟  ی ه  چاب   م  ریزی  واسه  من؟ -

 
؟  و  چقدر  سخته  جلوی   م  خوام  بگم  خودت  کج 

ی   .دهنم  رو  گرفی 
ی  سمت  چاب    لپ  تاپ  رو  با  حرص  م  بندم  و  با  رفی 

 :ساز  زیر  لن   میگم 
 !انگار  چالقه  خودش -
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یش  نیست،  ول  این  کار  توئه - ی  !نه  چیر
ی  نگاهش  م   این  رو  ساشا  میگه  و  با  حرص  بیشی 

 .کنم 
 

 :دکمه  ی  چاب   س از  رو  م  زنم  و  میگم 
؟ -  تو  خلوت  بقیه  هم  دخالت  م  کنی

 
ی  م  شینه  و  بیسکوین   که  برای  خودم  باز   پشت  میر

 :کرده  بودم  رو  بر  م  داره 
 خلوت  توی  مکان  عموم؟ -

 
 :کیت  کت  خوشگلم  رو  از  دستش  م  کشم  و  میگم 

 دزدی  تو  روز  روشن؟ -
 

به  تیکه  ای  از  کیت  کت  که  توی  دستش  مونده  با  
 :تعجب  نگاه  م  کنه  و  پر  خنده  میگه 

ت  عباش  خیل  گداب  -  .حرصی
 

 :گازی  به  کیت  کت  م  زنم  و  با  دهن  پر  جواب  میدم 
ان  تو  هم  خسیس - ی  !به  همون  میر
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کیت  کت  رو  توی  دهنش  م  ذاره  و  مثل  من  با  دهن  

 :پر  میگه 
گفتم  که  اگه  نبودم  دیگه  نم  شدم  شوگر  ددی؛  -

 .مثل  بعضیا  لنِگ  سه  تومن  م  شدم 
 

چای  ساز  رو  بر  م  دارم  و  م  خوام  بریزمش  توی  
 !صورتش  .بسوزه،  داغون  شه،  راحت  شم 

 
دارم  محاسبه  م  کنم  که  با  چه  قدرت  و  سعن   آب  

جوش  رو  به  طرفش  بریزم  که  نتونه  در  بره  و  
 .گوشیش  زنگ  م  خوره 

 
ی  بلند  م  شه  و  میگه   :از  پشت  میر

 !لیوانا  رو  بشور  اول -
ی  ول  نم  فهمم   م  خوام  چای  ساز  رو  بکوبم  روی  میر

چطوری  از  دستم  س  م  خوره  و  با   افتادنش  آب  
 .جوش  م  ریزه  روی  پام  و  جیغم  بلند  م  شه 

 
 اوباش #
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 !فصل  سوم  :ابله 
 قسمت _صدم #

*** 
 

دستام  رو  روی  دهنم  م  ذارم  و  دور  خودم  م  چرخم  
 .و  اشک  کاسه  ی  چشمم  رو  پر  م  کنه 

 
ساشاب   که  با  جیغ  من  هول  کرده  به  سعت  در  رو  م  

بنده  و  سع  م  کنه  آرومم  کنه  ول  از  دردش  اصال  
 .نم  تونم  حن   یه  لحظه  س  جام  وایسم 

 
ی  س  م  خوره  و  دست   اشک  از  چشم  هام  به  پاییر

 :های  ساشا  روی  بازوم  م  شینند 
ه  ی  خنگ  !- یه  دقیقه  وایسا  ببینم  چت  شد  دخی 

؟  ی  م  زبی  چته  هلیکوپی 
 

 :دستاش  رو  کنار  م  زنم  و  میگم 
 ...سوختم ...سو ختم -
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ه  و  مجبورم  م  کنه  روی   بازوم  رو  محکمی   م  گیر
صندل  بشینم  .پام  رو  همچنان  تکون  میدم  و  لبم  رو  
ون  نره  .بخار  از  روی  شلوار   م  تا  صدام  بیر گاز  م  گیر

 !جینم  بلند  م  شه  و  م  خوام  سکته  کنم 
 

دستش  که  دور  مچ  پام  حلقه  م  شه،  پام  رو  محکم  
تر  تکون  میدم  بلکه  ولم  کنه  ول  با  عصبانیت  پام  رو  

 :م  کشه  و  م  ذاره  روی  زانوش  و  میگه 
 .دو  دقیقه  بتمرگ  ببینم  چ   کار  کردی  با  خودت -

 
 :با  ناله  میگم 

 ...م  سوزه ...م  سوزه -
  رو  پر  از  آب  سد  م  کنه  و  

 
از  جا  بلند  م  شه  و  مایک

روی  پام  م  ریزه .کم  خنک  م  شم  .دوباره  و  دوباره  
کارش  رو  تکرار  م  کنه  و  باال خره  از  سوزشش  کم  م  

 .شه 
 

ه  .م   دوباره  جلوی  پام  م  شینه  و  مچ  پام  رو  م  گیر
ون  بکشم  که  م   خوام  مچم  رو  از  توی  دستش  بیر

 :غره 
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 !تکون  نخور -
 

و  م  خواد  پاچه  ی  شلوارم  رو  باال  بده  که  چشم  هام  
 :تا  آخرین  حد  گشاد  م  شن  و  میگم 

 !خدا  شاهده  اگه  بذارم -
 

انگشت  های  لعنتیش  محکم  ت ر  دور  مچ  بیچاره  ام  م  
ه  .بیشی   نگران  دیده   پیچند  و  من  درد  پام  یادم  میر

شدن  پشم  هام  هستم  نه  پاب   که  مطمئنم  یه  لکه  ی  
 .گنده  قراره  روش  بیوفته 

 
ه  و   پام  رو  عقب  م  کشم  که  بهم  چشم  غره  میر

  به  پام  چسبیده  رو  به  
 
شلوار  جینی  که  از  شدت  تنک

 .زحمت  باال  میده 
 

تای  اول  بدون  مو ...تای  دوم  نصف  پشم  و  نصف  
 !صاف  و  تای  سوم  پشم  های  لعنن  

اشک  توی  چشمم  جمع  م  شه  .مرتیکه  ب   تربیت،  به  
؟   تو  چه  آخه  پاچه  ی  من  رو  باال  م  زبی
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نگاهش  م  خنده،  همه  ی  صورتش  م  خنده  و  
لبش ...لب  های  کوفتیش  به  دو  طرف  کش  میان  و  

 .خنده  روی  لبش  پهن  م  شه 
 

 اینا  چیه  نوری؟ -
 اش #اوب 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_یکم  

 *** 

 
 پام رو عقب می کشم و ول نمی کنه و غر می زنم: 

 ول کن بی تربیت. چی کار به پر و پاچه ی من داری؟ -

 
سعی می کنه خنده اش رو کنترل کنه و من دلم می  

خواد هم خودم و هم این مردک بی ادب رو تا حد مردن  

 بزنم! 

 
ی کشی تا حدی که از شلوار  واقعا اینا چیه؟ خجالت نم -

 بیرونه می زنی؟ لعنتی تو پشم داری غرق می شی! 
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با پای دیگه ام می زنم به پهلوش و تقال می کنم تا پام  

 رو از توی دستش بیرون بکشم: 

 خودت پشم نداری؟ چیه مگه؟ پشمه! همه دارن... -

 
 با خنده و چشم و ابرو به پام اشاره می کنه: 

 پسرت پشمکی دوست داره؟   خجالت نمی کشی؟ دوست -

 
از روی صندلی می پرم و لی لی کنان دندون هام رو  

 روی هم فشار میدم: 

چرا خجالت بکشم؟ من همینم...ول کن پامو مردک،  -

 ناموس نداری مگ... 

 
و سر می خورم. حرف تو دهنم می ماسه و تقریبا پرت  

 می شم تو بغلش. 

 
دست    نفس تو سینه ام می مونه و پام درد می گیره. 

هاش رو دورم حلقه می کنه و سعی می کنه با بلند  

 شدن خودش منم بلند کنه و با خنده میگه: 

اینقدر دلت می خواد تو بغلم یا روم باشی خب بگو!  -

 این اکشن بازیا چیه؟ 
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می خوام بزنمش، یه دونه سیلی بخوابونم توی گوشش  

بلکه دهنش رو ببنده و خفه بشه که در باز و پسری که  

 خواسته بود داخل می آد.   چایی 

 
با دیدن ما دهنش رو می بنده و با خنده می چرخه و  

 حین بیرون رفتن ببخشید رو میگه. 

 
ساشا رو به عقب هول میدم که بدتر از قبل می خنده.  

 پلک هام رو روی هم فشار میدم و میگم: 

 برو بیرون! -

 
 سرش رو کج می کنه و با خنده ی روی مخش میگه: 

 رف حق، نه پشمکی؟ خیلی تلخه ح -

 
 آماده ی زدنش و جیغ کشیدن می شم که میگه: 

 وحشی خانم! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_دوم 

 *** 
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می خوام جوابش رو بدم که زودتر از من با خنده  

عقبگرد می کنه و بیرون میره. روی صندلی می شینم  

و سرم رو روی میز می کوبم بلکه مغزم متالشی بشه  

 بشم. و راحت  

 
پام رو کمی باال می گیرم و با دیدنش دوباره اشک تو  

 چشمم می شینه. خاک بر سرت آی نور! 

 
پاچه ی لعنتیم رو پایین می کشم و با برداشت چایی  

ساز از زیر میز دوباره از آب پرش می کنم و سر جاش  

 می ذارمش. 

 
دوباره سوزش پام شروع می شه و به شلوارم نگاه  

زیر زانوم خیس شده و فقط دعا می    می کنم. تقریبا تا 

 کنم حداقل تاول نزنه. 

 
نفس بیرون میدم و چاِی آماده شده رو توی یکی از  

ماگ ها می ریزم و بیرون میرم. نگاهم توی سالن می  

چرخه تا همون پسره رو پیدا کنم و در عوض چشمم به  

 آرتین می خوره. 
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 یگه: با دیدنم به طرفم میاد و با گرفتن ماگ از دستم م 

 پات چی شده؟ -

 
 ماگ رو از دستش می گیرم و میگم: 

 علیک سالم. فضولی؟ -

 
نمی خوام بگم، می خوام این راز رو به گور ببرم، این  

 سوتی بزرگ رو حتی اون دنیا هم نباید به زبون بیارم! 

 
 ای بابا فضولی چیه؟ بده نگرانتم؟ -

 چشم غره میرم و میگم: 

 الزم نکرده... -

 
 بالم راه میوفته: لنگ می زنم و دن 

 کجا میری؟ -

جوابش رو نمیدم و چشمم به همون مرد که میوفته به  

 طرفش حرکت می کنم و باز کنار گوشم حرف می زنه: 

واسه میثاق چایی می بری؟ چی می شد واسه منم  -

 بریزی؟ 
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 به عقب بر می گردم و میگم: 

مگس خان! میری دنبال کارت یا چایی رو بریزم تو  -

 صورتت؟ 

 
جوابش نمی شم و ماگ رو جلوی کسی که    منتظر 

آرتین بهش گفت میثاق می ذارم و لبخندش روی  

 مخمه! 

 
بر می گردم توی آشپزخونه و دوباره پشت میز می  

شینم. فیلمی که استاد توی گروه فرستاده رو باز می  

 کنم و هنسفیری هام رو توی گوشم می ذارم. 

 
سی  مشغول فیلم دیدن و نکته برداشتن می شم که ک 

 هنسفیری رو از گوشم در میاره و میگه: 

 فیلم خاک برسری می بینی هنسفیری گذاشتی؟ -

 
سر بلند می کنم؛ می شم یوزپلنگ ایرانی و آماده ی  

حمله نگاهش می کنم. به شدت میل به تیکه تیکه  

 کردنش توی سلول هام تکثیر می شه: 

چرا عین ببر بنگال نگاه می کنی نوری؟ وسط حالت  -

 اومدم؟ 
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 فکر کردی با نمکی؟! -

این رو میگم و پشت میز رو به روی من می شینه.  

لیوانی که دستشه رو روی میز می ذاره و با گوشیش  

 مشغول می شه: 

 فکر می کنم صدر رو بستم! -

 
 دستم رو زیر چونه ام می زنم و میگم: 

توی بی تربیت بودن حتما! وگرنه که اصال آدم با  -

 نمک و بامزه ای نیستی... 

 
رش رو بلند می کنه. لبخند کجی تحویلم میده و یه  س 

 جوری برام قیافه می گیره انگار برد پیته: 

 در عوض یه جنتلمِن جذابم! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سوم 

 *** 
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با گذاشتن هنسفیری توی گوشم جوری که بشنوه  

 میگم: 

 عجالتا کمتر گاو باش تا به جنتلمن بودنت برسیم. -

 
 لند کردن سرش جواب میده: بدون ب 

 عجالتا یه چایی درست کن تا به گاو بودن من برسیم. -

 
هنسفیری رو در میارم و از جا بلند می شم. ماگی رو  

از روی سینک بر می دارم و می خوام توش چایی  

 بریزم که میگه: 

 بشورش! -

 
 گیج به ماگِ تمیز نگاه می کنم و میگم: 

 تمیزه... -

 
 تاکید می کنه: 

 ! بشورش -

و باز پوکر به ماگ نگاه می کنم. تمیزه! مطمئنم که  

 تمیزه... 

 
 ماگ رو زیر شیر آب می گیرم که بازم میگه: 
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 تمیز بشورش؛ اسکاچ و ریکا هست که... -

 
دندون هام رو روی هم فشار میدم و لیوان رو به قصد  

 کوبیدن توی سرش بلند می کنه که میگه: 

ندلی رفته تو  قبل از اینکه بهم بخوره مطمئن باش ص -

 کلیه ات... 

 
اداش رو در میارم و با عصبانیت ماگ رو می شورم.  

 توش چایی می ریزم و تقریبا روی میز می کوبمش: 

 یواش حیوان! -

 
روی صندلیم می شینم و می خوام سراغ لپ تاپ برم  

 که گوشیش زنگ می خوره. 

نمی دونم بار چندمه که توی این چند دقیقه رد میده  

 مخ منه:   ولی قطعا روی 

می خوای من جواب بدم؟ قول میدم از صداقت کمتری  -

 استفاده کنم! 

 
 با مکث اما خیره نگاهم می کنه و بی هوا میگه: 

 جواب میدی؟ -
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مغزم حرفش رو درست و حسابی پردازش نمی کنه.  

 طعنه ی من رو با طعنه جواب میده؟ 

 َهن؟ -

 
 گوشی رو به طرفم می گیره و میگه: 

 ودش حمومه. جواب میدی؟ بگو خ -

 
نگاهش می کنم، پشت سر هم پلک می زنم بلکه بتونم  

 درکش کنم و اون با سماجت بیشتری بهم نگاه می کنه. 

 
گوشی که دوباره زنگ می خوره رو جلوم تکون میده  

 و با چشم و ابرو بهش اشاره می کنه. 

دست هاپ رو توی سینه جمع می کنم و ابروهام رو  

 دازم. برای رد خواسته اش باال مین 

 
 گوشی رو روی میز به سمتم ُسر میده و میگه: 

 جواب بده... -

 
 گوشی رو به طرفش ُسر میدم و میگم: 

 عمرا! به من چه؟ -
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 دوباره گوشی رو به طرفم ُسر میده: 

 جواب بدی از بدهیت کم می کنم. -

 
 چشم ریز کرده نگاهش می کنم و میگم: 

 چقدر؟ -

 
 راضی از اینکه توجهم رو جلب کرده میگه: 

 سیصد کم می کنم عین همینا رو بگی! -

 
 گوشی رو سمتش سر میدم و اخم کرده میگم: 

 عمرا! پونصد کم کنی شاید بهش فکر کنم. -

 
گوشی که برای بار سوم داره زنگ می خوره رو سمتم  

 سر میده: 

 سگ خور، پونصد کم می کنم جواب بده. -

 
 گوشی رو بر می دارم و کنار گوشم می ذارمش که... 

 
 ش #اوبا 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهارم 
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 *** 

 
صدای زنونه ای که به شدت آشناست توی گوشم می  

 پیچه: 

 واسه چی این ماسماسک رو جواب نمیدی؟ -

 
با چشم و ابرو به دفتر و خودکارم اشاره می کنم و  بی  

 صدا لب می زنم: 

 رسید بنویس... -

 
 دفتر رو که طرف خودش می کشه میگم: 

 شما؟ ساشا نیست! -

 
مکث می کنه؛ انگار که بخواد صدای من رو تشخیص  

 بده یا چک کنه ببینه درست زنگ زده یا نه! 

 
 ساشا کجاست؟ -

این رو که می پرسه ساشا زیر برگه رو امضا می کنه  

 و خوشحال از کم شدن بدهیم میگم: 

 رفته دوش بگیره؛ بگم کی زنگ زده؟ -
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تماس قطع می شه و گوشی رو به طرف ساشا ُسر  

 م و هم زمان دفتر رو به طرفم سر میده. مید 

 
 به کاغذ نگاه می کنم: 

 جی جی جی جینگ! اسکلت کردم! -

 یه لبخند مسخره و یه امضای خرچنگ قورباغه! 

 
بزنمش؟ نه زدن این هیوال کمه! باید رنده اش کنم،  

بریزمش جلو سگا؛ شایدم بندازمش تو اسید که تیکه  

 های آخرش هم تجزیه بشه. 

 
کنم و لبخندش اعصابم رو به خاک و خون    سر بلند می 

 می کشه! 

دفتر رو با شتاب می بندم و لبخنِد روی لبم پر از  

 حرص می شه. 

 
 اسکلت کردم و مرگ! -

شونه باال میندازه، بینیم رو می کشه و با سرعت عقب  

 میره: 

 اینقدر ساده نباش... -
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آماده ی پرتاب دفتر می شم و نرسیده به در می ایسته،  

ش رو بلند می کنه و به زحمت جلوی خنده اش  یه دست 

 رو می گیره: 

 ولی قول میدم برات جبران کنم. به جون خودم قسم! -

 
دفتر رو باال می برم و پرتابش می کنم. قبل از برخورد  

دفتر به صورتش دوال می شه، در باز می شه و دفتر  

 می خوره تو صورت آپو. 

 
می خونم،    برای خودم فاتحه می خونم، نه، اول اشهد 

 بعد فاتحه! 

 اگه شخصا من رو نکشه، قطعا باعث مرگم می شه. 

 
نفس تو سینه ام گره می خوره و حتی قدرت بلند شدن  

هم ندارم. از برخورد دفتر به صورتش قدمی به عقب  

تلو تلو می خوره و دستش رو روی بینی و دهنش می  

 ذاره. 

 
ساشا به آرومی خودش رو از کنار آپو رد می کنه،  

شت سرش می ایسته و نوک انگشت هاش رو، رو به  پ 

 روی گلوش به شکل افقی تکون میده. 
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 چه خبره؟ -

این رو آپو خفه و تقریبا عصبی میگه و ساشا از پشت  

سرش برام دست تکون میده و میره. خدا لعنتت کنه!  

به خودشم میگه جنتلمِن جذاب! خدا شاهده تو یه گاوی  

 اعتماد... 

 
 #اوباش 

 بله! فصل سوم: ا 

 #قسمت_صد_و_پنجم 

 *** 

 
سر جام می ایستم و نمی دونم چطوری گندی که زدم  

رو جمع کنم. آپو مثل ساشا نیست که بخوام دهنش رو  

سرویس کنم. حداقل سر کار اصال شبیه مفتخِر توی راه  

 رو نیست. 

 
نگاهش هنوز روی منه و عرق از سر و صورت من  

می کنم  چکه می کنه. با تک سرفه ای صدام رو صاف  

 و میگم: 

 ببخشید...من سندرم دست بی قرار دارم! -
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صدام موقع حرف زدن می لرزه و سعی می کنم طبیعی  

 برخورد کنم. به دستم لرزش میدم و بلندش می کنم: 

 ببین...اصال نمی شه کنترلش کرد که! -

 
گیج نگاهم می کنه و با دست چپ، دست راستم رو که  

 ایی ساز میرم. می لرزه نگه می دارم و به طرف چ 

 
 به سرعت براش چایی می ریزم و میرم سمتش: 

 بازم ببخشید. مریضی بدیه! اصال کنترل نمی شه که... -

 
سعی می کنم موقع حرف زدن مظلوم و ناراحت به نظر  

برسم ولی ابرویی که باال داده من رو می ترسونه. به  

 چهارچوب در تکیه میده و میگه: 

 لرزش دستت چه یهو خوب شد! -

 
با حرفش نگاهم به دست راستم میوفته که کامال  

معمولی ماگ رو نگه داشته. بمیر آی نور...بمیر راحتم  

 کن زن! 
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اینقدر هول می شم که لیوان از دستم سر می خوره و  

نمی دونم چطوری اما چایی داغ روی ساق پام پاشیده  

 می شه و ماگ به هزارن تیکه تقسیم... 

 
زم همه چیز رو پردازش  دو ثانیه طول می کشه تا مغ 

کنه و درد به مغز برسه و مغزم دستور بده باید جیغ  

 بکشم. 

 
جیغ کشون پام رو توی هوا تکون میدم که ساشا به  

سرعت پارچ آبی از توی یخچال گوشه ی آشپزخونه  

 بیرون می کشه و روی پام می ریزه. 

 
 اشک توی چشم هام حلقه می زنه و می نالم: 

 من پا بشن... این پاها عمرا واسه  -

 
 آپو نگران جلو می آد و میگه: 

 می خوای بریم دکتر؟ -

 
 ساشا با تاسف نگاهم می کنه و میگه: 

 نه بابا، اونقدرا هم داغ نبود که...آبجوش داغ تر بود! -
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دلم می خواد موهاش رو بکنم و قبل از اینکه بتونم  

جلوی خودم رو بگیرم با لگد می زنم تو زانوش و بی  

 گفتنش پر بغض میگم: توجه به آخ  

چرا اینقدر بی ادبی؟ فضول خان چی کار به من داری؟  -

 مگه نرفتی؟ چرا برگشتی؟ 

 
 خودش رو عقب می کشه و میگه: 

زنیکه وحشی این حرکات چیه؟ سندرم کرِم بی قرار  -

 دارم خب! 

 
به طرفش لنگ می زنم و می خوام با مشت بکوبم توی  

 سرش که آپو میگه: 

 است...   اینجا دیوونه خونه -

 
 و راِه اومده رو بر می گرده که ساشا میگه: 

 عفریته خانم؟ بشین بدم باال پاچه ات رو... -

 
 به طرفش خیز می گیرم و از الی دندون هام میگم: 

 خجالت نمی کشی بی ناموس؟ -

 
 #اوباش 
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 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_ششم 

 *** 

 
 از جلوی دستم خودش رو کنار می کشه و میگه: 

 حشی نباش، بده... اینقدر و -

 
چشمکی می زنه و با بستن در میره. صدای گوشیم که  

بلند می شه تا رسیدن بهش لنگ می زنم و از روی  

 میز برش می دارم. 

 
اسم بابا کمی اضطراب زیر پوستم تزریق می کنه و  

من، فقط کمی ازش می ترسم. از اینکه بفهمه بدون  

 گفتن بهش دارم کار می کنم. 

 
ار گوشم می ذارم، با چشم ریز شده به  گوشی رو که کن 

در نگاه می کنم و حواسم رو بهش میدم که باز ساشا  

 نیاد و دسته گل آب نده مثل سری قبل! 

 
 صدای بابا می آد که میگه: 

 اون تفنگ بادی کجاست؟ -
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 گوشه ی پیشونیم رو می خارونم و میگم: 

 تفنگ بادی؟ می خوای چی کار؟ -

 
 پشت سرش بابا میگه: صدای افتادن چیزی می آد و  

سگ زیاد اومده تو باغ، دوتا تیر بندازم برن...بگو  -

 کجاست کار دارم بچه! 

 
 چشم هام تا آخرین درجه گشاد می شن: 

 واه، چی کارشون داری بابا؟ گناه دارن... -

 
 فضولی بچه؟ چرا تو کار بابات دخالت می کنی؟ -

 لبم آویزون می شه: 

 مه! واسه خودت میگم، حیوون آزاری جر -

 
 مکث می کنه و با بیرون دادن نفسش با ناامیدی میگه: 

همین که تو رو توی خونه نگه می دارم یعنی خیلیم  -

به حقوقشون احترام می ذارم! ولی متاسفانه می فهمم  

 باید همون آجر رو بدم دستت بری بخوابی تو کوچه... 
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پوکر می شم. پوکر ترین حالت خودمم و گاهی احساس  

از سراه پیدا کردن که اینقدر تخریب    می کنم من رو 

 کردنم رو دوست داره. 

 بچه سر راهیم؟ -

 
 غر می زنه: 

اگه بودی حداقل می ذاشتمت سر جایی که پیدات  -

 کردیم. 

 
 می خوام سرش جیغ بکشم که میگه: 

نخواستم اصال! از مامانت می پرسم. پولی چیزی نمی  -

 خوای بچه؟ 

 
 احت میگه: پر حرص "نخیر" رو میگم که با خیال ر 

 بهتر، پوالم بیشتر می مونه! -

 
و تماس رو قطع می کنه. به صفحه ی خاموش گوشی  

 نگاه می کنم و دلم می خواد بکوبمش توی سر خودم. 
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هنوز با خودم درگیرم که اس ام اسی برای گوشیم میاد  

و مجبورم می کنه صفحه اش رو باز کنم. واریز بانکه  

 و من مطمئنم از طرف باباست! 

 
س بیرون میدم و روی صندلی می شینم. می خوام  نف 

دوباره مشغول لپ تاپ بشم که باز در این آشپزخونه  

ای که بی شباهت به کاروانسرا نیست باز می شه و  

 این بار آرتینه که داخل می آد. 

 
پیشونیم رو روی میز می کوبم و می کوبم و می  

 کوبم... 

 
داغونم    می خوام از دستشون گریه کنم و با همین حال 

 میگم: 

اگه چایی می خوای خودت بریز. این بار دست بزنم  -

 حتما کل آشپزخونه آتیش می گیره! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_هفتم 

 *** 
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برای خودش یه لیوان آب می ریزه و با تکیه به سینک  

 میگه: 

واقعا چقدر خنگی؟ به جای نشون دادن خنگ بودنت،  -

 یکم دلبری کن!   خوشگلیات رو نشون بده، 

 
 دستم رو زیر چونه ام می زنم و میگم: 

تو هم جای نشون دادن این همه شل ناموسی، یکم  -

 جنتلمن بودنت رو نشون بده! 

 
 ماگ رو توی ظرف شویی می ذاره و میگه: 

 برای همینم اومدم بپرسم ناهار چی می خوری؟ -

 
نگاهم به طرف ساعتم کشیده می شه و با دیدن عقربه  

 اعت یک رو نشون میدن، میگم: هاش که س 

 خودم یه چیزی می گیرم. -

 
 در یخچال رو باز می کنه و خم می شه توش و میگه: 

 من که دارم سفارش میدم. بگو چی می خوری؟ -

 
 چشم هام رو ماساژ میدم که منتظر نمی مونه و میگه: 
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 واسه ات ماهیچه سفارش میدم. -

 
نم اینجا  و بیرون میره. به رفتنش نگاه می کنم و مطمئ 

 دیوونه خونه است. 

 
وسایلم رو جمع می کنم و ماگ و خرده شیشه ها رو  

جمع و جور می کنم. لیوان های کثیف رو می شورم که  

 آرتین صدا می کنه: 

 چندتا لیوان بیار بیا، ناهار اومد... -

 
با تردید دست هام رو خشک می کنم و با برداشتن  

 چندتا از لیوان ها بیرون میرم. 

 
چیک و صندلی های راحتی رو گوشه ی سالن  میز کو 

گذاشتن و به جز آرتین و ساشا، فقط آپو اونجا نشسته  

 و تقریبا کسی دیگه ای نیست. 

 
 لیوان ها رو به طرف آرتین می گیرم و میگم: 

 لیوان... -

 
 دستم رو می کشه و مجبورم می کنه بشینم: 
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 بیا ناهار... -

نگاهم    و ظرف غذایی رو جلوم می ذاره. اینکه کسی 

نمی کنه باعث می شه با آرامش توی صندلی فرو برم  

 و ظرف غذا رو باز کنم. 

 
با دیدن گوشت چشمام برق می زنه و آب دهنم راه  

میوفته. کال غذا توی منطق و زندگی من دو دسته  

 است، یا گوشته، یا بازم گوشته! 

 
به ظرف سیر ترشی که وسط میز تک و تنها افتاده  

 نگار طرفداری نداره. نگاه می کنم. خب ا 

با چنگال می خوام به طرف خودم بکشمش که چنگال  

 دیگه ای هم طرف دیگه اش قرار می گیره. 

 
 نگاهم رو تا چشم هاش باال میارم و ساشا لب می زنه: 

 عمرا بذارم مال تو تنها باشه! -

 
ظرف رو به طرف خودم می کشم و اخم می کنم. چه  

 برخورد کنه؟   معنی میده آدم با مهمونش اینطوری 

 
 بهش چشم غره میرم و میگم: 
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 بعد بهت میگم شوگر ددی خسیس بهت بر می خوره! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_هشتم 

 *** 

 
 ظرف رو به طرف خودش می کشه و میگه: 

اینا رو میگی ولش کنم؟ ببین کور خوندی من از این  -

 سیر ترشی بگذرم... 

 
 و غریدم:   با دست دیگه ام کاسه رو گرفتم 

آدم با مهمونش درست برخورد می کنه. این نخورده  -

 بازیا چیه؟ 

 
می زنه رو دستم و سعی می کنه کاسه رو از دستم  

 بیرون بکشه: 

گدای نخورده یه سیر ترشیه! ولش کن میگم؛ دختر  -

 مگه سیر ترشی می خوره؟! نخوردی مگه؟ 
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با نوک پام می کوبم تو ساق پاش و کاسه رو محکم تر  

 گیرم:   می 

نه شما پسرا تنها سیر ترشی می خورین. تو خوردی  -

 بسه، ولش کن... 

 
 دوباره می زنه رو دستم و اخم هاش رو جمع می کنه: 

 ول کنم تو بخوریش؟  -

 
چنگالش رو بر می داره و با زل زدن توی چشم هام  

 میگه: 

تا از چنگال به عنوان آلت قتاله استفاده نکردم ولش  -

 کن! 

 
ف خودم می کشم و اونم همچنان سعی  کاسه رو به طر 

می کنه کاسه رو از دستم در بیاره که آپو تقریبا داد می  

 زنه: 

 ولش کنید! -

 
دستم که شل می شه ساشا از فرصت استفاده می کنه و  

 ظرف رو از دستم بیرون می کشه. 

 بهش چشم غره میرم و سرم رو پایین میندازم. 
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 آپو زیر لبی غر می زنه که آرتین میگه: 

 تازه داشت به جاهای قشنگش می رسید. -

 
 آپو تشر می زنه: 

 غذات رو بخور! -

زیر چشمی به سیر ترشی عزیزم که این هیوال روش  

افتاده نگاه می کنم. الهی بمیرم برات عزیزم، کاش می  

 شد نجاتت بدم... 

 
نفسم رو بیرون میدم و بی اختیار از بین لب هام بیرون  

 می پره: 

 کاش نخوریش... -

 
شا می شنوه و با کج کردن سرش و باریک کردن  سا 

 چشم هاش میگه: 

 من نخورمش تو بخوریش؟ -

 
پوکر می شم، الل می شم، نگاهم همه جا می چرخه به  

جز رو صورتش. به من میگه منحرفانه صحبت می  

 کنی ولی هیچ وقت به حرفای خودش فکر کرده؟ 
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مصلحتی سرفه می کنم و قاشقم رو که تا خشتک پر  

 می چپونم توی دهنم. کردم  

 
 نیشخند آرتین رو مخم میره و باز آپو مداخله می کنه: 

 غذاتون رو می خورید یا نه؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_نهم 

 *** 

 
قاشق های بعدی رو هم با سرعت توی دهنم می چپونم  

که دست آپو به سمت کاسه ی سیر ترشی دراز می شه  

 ه ساشا میگه: و همین که می خواد برش دار 

 دست خر کوتاه! -

 
آپو توجه نمی کنه و این بار ساشا با قاشق می زنه رو  

 دستش: 

 نمیگم دست خر کوتاه؟ -
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 ول کن یه ذره بذارم جلو این بچه! -

 ساشا با خنده به من اشاره می کنه: 

 این؟ این بچه است؟ -

 
می خوام چیزی بگم که آرتین می زنه به پام و باعث  

 رفش برگرده. می شه نگاهم به ط 

 
کاسه ی سیر ترشی که اصال نفهمیدم چطوری کش  

 رفته رو سر میده کنار ظرف غذام و لب می زنه: 

 تا این دوتا درگیرن، بخور بره... -

 
کاسه رو چپه می کنم توی ظرف غذام و مشغول  

خوردن غذام می شم و به دعوای ساشا و آپو نگاه می  

 کنم. 

 
ردن کاسه ی سیر  تا نگاه ساشا روی میز برای پیدا ک 

می چرخه تیکه ی آخر رو هم تو دهنم می ذارم و چشم  

 هاش گشاد می شه: 

 تو یه عفریته ی سلیطه ای! -
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لقمه ی توی دهنم رو به ضرب آب قورت میدم و می  

 خوام جوابش رو بدم که گوشیم زنگ می خوره. 

 
 از توی جیبم درش میارم و می شنوم که آپو میگه: 

 یا! یه ذره ترشی بود غربت -

 
با دیدن اسم دیانا نگرانی زیر پوستم جا خوش می کنه.  

معموال این ساعت خوابه یا نهایت با پوریا حرف می  

زنه. پس باید مسئله ی مهمی باشه که بخواد بهم زنگ  

 بزنه. 

 
 دستمالی از روی میز بر می دارم و از جا بلند می شم: 

 الو؟ -

 
لبم از  و باز صدای گریه اش من رو دق میده. قلبم...ق 

 جا کنده می شه و سرم گیج میره. 

 
 دیان؟ خوبی؟ چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ -

 و جوابم فقط هق زدن های تموم نشدنیشه! 

 نفسم به زحمت باال می آد و چشم هام سیاهی میره. 
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 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_دهم 

 *** 

 
سعی می کنم به خودم مسلط باشم و با آرامش حرف  

 ونم اونم به حرف بیارم: بزنم تا بت 

 یه لحظه آروم بگیر عزیزم؛ گریه نکن، بگو چی شده؟ -

 
به طرف آشپزخونه پا تند می کنم و می شنوم که  

 میگه: 

 کجایی؟ -

 
 لپ تاپ و وسایلم رو از روی میز بر می دارم و میگم: 

 سر کارم؛ تو کجایی؟ چی شده؟ -

 
 گریه اش شدید تر می شه و میگه: 

 پیشم...بیا... بیمارستانم...بیا  -

 
با گفتن "آدرس بیمارستان رو بفرست برام" قطع می  

 کنم و برای برداشت کوله ام به طرف اتاق می دوم. 
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وسایل رو توی کوله می ریزم و کوله رو میندازم روی  

دوشم. جلوی آپو و بقیه که با تعجب نگاهم می کنند می  

 ایستم و میگم: 

 می شه برم؟ فردا بیشتر می مونم! -

 
تردید داره و من این پا و اون پا می کنم از بی تابی    آپو 

 و ساشا به جاش جواب میده: 

 به سالمت، ماسک یادت نره! -

 
قبل از اینکه منظورش رو درک کنم به طرف در راه  

میوفتم و می خوام بیرون برم که صداش باعث می شه  

 وایسم. 

 
 االن که ماشین و فالن گیرت نمیاد، وایسا برسونمت! -

 
بده، نمی تونم حرف هاش رو برای خودم معنی    حالم 

کنم یا اینکه به این فکر کنم که ممکنه چه منظوری  

 داره. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

چیزی به آپو میگه که من متوجه نمی شم و با گرفتن  

 سوئیچ از آپو به سمتم می آد. 

 
 پشت سرش سوار ماشین می شم و میگه: 

 کجا میری؟ -

 
 آدرس رو نشونش میدم و میگم: 

 می تونم برم... خودم تنهایی  -

 
 با چشم و ابرو به پاهام اشاره می کنه: 

 آره تا اونجا لنگ می زنی! -

 
 اخم کرده نگاهش می کنم و میگم: 

 خب تو رو سننه؟ -

 
یقه ی کتش رو مرتب می کنه و لبخند می شونه روی  

 لبش: 

 آخه من یه جنتلمن جذابم! چقدر باید این رو بگم؟ -

 
وی زبونم رو  صورتم مچاله می شه و نمی تونم جل 

 بگیرم: 
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 آفرین به تو؛ با چنگال هم به آمریکا حمله کن! -

 
 لپم رو می کشه و سرعت ماشین رو باال تر می بره: 

 خوبه که قبول داری! -

 
روی دستش می زنم و با عقب کشیدن خودم اخم کرده  

 میگم: 

من بیشتر این رو قبول دارم که تو یه سوسماِر آب  -

 زیر کاهی! 

 
 ی زنه: بشکنی توی هوا م 

 از یه گوریِل تنها خیلی بهتره، نه؟ -

 
دستم رو مشت می کنم. از ده تا یک رو برعکس می  

شمارم و با خودم تکرار می کنم آروم باش آی  

 نور...آروم باش... 

 یه گوریِل لنگون دوید اومد تو میدون... -

 
منفجر می شم...دیگه کنترل اعصابم رو از دست میدم  

 و جیغ می کشم: 

 یض روانی! تو یه دیوونه ای! مریض! مر -
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 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_یازدهم 

 *** 

 
انفجار من براش کوچک ترین اهمیتی هم نداره و لبخند  

 لعنتیش هم حتی از روی لبش پاک نمی شه. 

 
با همین خنده ی مسخره اش که اعصابم رو تیکه پاره  

 می کنه میگه: 

، چیه تو  آره آفرین، یکم حرص بخور پشمات بریزه -

 پشم داری غرق می شی؟ 

 
 تمام بدنم گر می گیره و به نفس نفس میوفتم. 

 
ناخن هام رو توی گوشت بازوش فشار میدم، موهاش  

رو می کشم و در حالی که با کف پام روی انگشتای  

دستش رو فشار میدم با زانوم توی دماغش می کوبم و  

 از صدای خرد شدن استخونش جیگرم حال می آد. 
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رو جلوی صورتم تکون میده و تصورات  دستش  

 قشنگم رو از بیش می بره: 

 با توئم ها! -

 
 تقریبا جیغ می زنم: 

 چیه؟ چی میگی؟ -

 
 دنده رو عوض می کنه و بین خنده اش میگه: 

میگم باز خدا رو شکر پاهات سوخت، حداقل شاید یکم  -

 کمتر پشمات در بیاد! 

 
ه  مغزم از دستش در حال ذوب شدنه و چشم ریز کرد 

 نگاهش می کنم: 

خودت پشم نداری؟ پشم ندیده ای که از صبح به مال  -

 من گیر دادی؟ 

 
 تک خنده اش باعث می شه شقیقه ام نبض بگیره: 

 پشمای تو پشم تره! -

 
دهن باز می کنم که جوابش رو بدم و می زنه رو ترمز.  

پرت می شم رو به جلو و قبل از برخورد صورتم با  
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صورتم می کنم و جیغ می    داشبورد دست هام رو حفاظ 

 کشم: 

 چه مرضی داری مرتیکه روانی؟! -

 
 فعال پیاده شو رسیدیم... -

 
کوله ام رو بغل می گیرم و پیاده می شم. دوباره  

نگرانی برای دیانا زیر پوستم میره و به جون گوشه ی  

 لبم میوفتم. 

 
 قبل از پیاده شدن میگم: 

بلکه  تا اینجا اومدی خودت رو یه دکتر نشون بده.  -

 بتونن یه کاری برات بکنن! 

 
 

کوله رو روی دوشم میندازم و قبل از بستن در می  

 شنوم که میگه: 

 جای تشکر کردنته دختره ی عفریته؟ -

 
در رو می بندم و به طرف ورودی بیمارستان پا تند می  

 کنم. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_دوازدهم 

 *** 

 
 صدا می کنم:   دستمم رو روی پیشونیش می ذارم و 

 دیان؟ دیانا؟ -

 
چشم هاش رو باز می کنه و اشک از گوشه ی چشمش  

سر می خوره. لبش می لرزه و تحمل دیدنش توی این  

 وضعیت رو ندارم. 

 
لبه ی تخت می شینم که سرش رو روی پام می ذاره و  

 دستم رو محکم می چسبه: 

 آنی...آنی پوریا... -

 
 وفته: دستش رو فشار میدم و قلبش به تپش می 

 ُمرده؟ -

 
 با مشت می زنه روی پام و بین هق زدنش میگه: 
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کاش من بمیرم...کاش بمیرم راحت بشم...رفته پیش  -

 نگار! 

 
چند ثانیه پلک هام رو روی هم فشار میدم تا آروم  

بمونم. تا بتونم ذهنم رو جمع و جور کنم و نگم "من  

 که گفته بودم!" 

 
ر میره  دستم رو روی سرش می کشم و پرده که کنا 

 پرستاری به طرفم می آد و میگه: 

 داروهاشون رو گرفتین؟ -

 
از اینکه پرستار برام وقت خریده نفس بیرون میدم و  

 با گذاشتن سرش روی بالش میگم: 

 االن میرم بگیرم! -

 
 دیانا دست زیر بینیش می کشه و خفه لب می زنه: 

 دفترچه تو کیفمه... -

 
طرف    کیفش رو بر می دارم و راه می افتم به 

داروخونه. دفترچه رو تحویل میدم و روی یکی از  

 صندلی ها می شینم. 
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سعی می کنم ذهنم رو جمع و جور کنم. سرم رو به  

دیوار تکیه میدم و چشم هام رو می بندم. از وقتی  

تهران اومدم، انگار که مورچه به جون زندگیم افتاده  

 باشه. یه روز نمی تونم با خیال راحت به کارام برسم. 

 
 گوریل؟ -

نگاهش می کنم. بازم لبخند روی لبشه و موهای  

 شلخته اش وسوسه ام می کنند که بکشمشون! 

 
 مرگ! -

این رو از بین دندون های کلید شده ام میدم و از اینکه  

 اینجا زیر دستش نیستم خوشحالم. 

 
یکی از پاهاش رو دراز می کنه و با ژستی که می گیره  

بینم کشی دوربینی چیزی  نگاهی به اطراف میندازم که ب 

 دستشه یا این باز خود چس کنش تو برقه؟ 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سیزدهم 
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 *** 

 
 انگشت شست و اشاره اش رو به هم می چسبونه: 

 اینقدر ادب نداری؟! -

 
 حرکت خودش رو تکرار می کنم و میگم: 

 اینقدر شخصیت نداری؟! -

 
صندلی می    می خنده و دستش رو پشتم، روی پشتی 

 ذاره و می خواد چیزی بگه که پیش دستی می کنم: 

 عالف بیکاری همش دنبال منی؟ -

 
 چشم هاش رو توی حدقه می چرخونه: 

 نه، اومدم خودم رو به دکتر نشون بدم! -

 
و هنوز جمله اش کامل نشده که صداش می کنند و  

 برای گرفتن داروهاش میره. 

 و میره. قبل از بیرون رفتن چشمکی تحویلم میده  

 
دارو ها رو تحویل می گیرم و پیش دیانا بر می گردم.  

ساعدش رو روی چشم هاش گذاشته و از باال و پایین  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

شدن قفسه ی سینه اش می فهمم که هنوزم گریه می  

 کنه. 

 
سوالی که عین موریانه به جون مغزم افتاده و مخم رو  

 می خوره رو پس می زنم و جلوتر میرم. 

 
میدم و کنارش می شینم. دستش    سرم رو دست پرستار 

 رو توی دستم نگه می دارم: 

 بس کن... -

 
حرفم براش حکم بنزین روی آتیشه که گریه اش شدید  

 تر می شه و سرم درد می گیره. 

بس کن دیانا! نشستی گریه می کنی کدوم کارت حل  -

 شده؟ نمیگم این مردک آدم نمی شه؟ 

 
یرون  از تشری که می زنم ساکت می شه پرستار که ب 

 میره سواِل توی ذهنم به آرومی می پرسم: 

 بند رو آب دادی؟ -
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نگاهم می کنه؛ چشم های سیاهش غرِق اشک شدن و  

لبش می لرزه. عرق سردی روی تنم می شینه و منتظر  

 نه گفتنش می مونم. 

 
بند رو که آب ندادی، نه؟ هوم؟ یه ذره عقل داری،  -

 هوم؟ 

 
از بین مژه  پلک هاش رو روی هم فشار میده و اشک  

 هاش پایین می چکه. 

 
 بازو هاش رو می گیرم و مالحظه رو کنار می ذارم: 

 دیانا با توئم! بدبختمون کردی؟ آره؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهاردهم 

 *** 

 
 نه! -

که از بین لب هاش بیرون میاد روی صندلی وا میرم و  

 دستم رو روی قلبم می ذارم.  
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ی تپه و می خواد از توی حلقومم  هنوز هم به سرعت م 

 بیرون بزنه. 

 
 شقیقه ام رو ماساژ میدم و میگم: 

ببین چه حال و روزی هستیم. ببین چطور به هم می  -

 ریزی! ول کن دیانا، به خودت رحم کن! 

 
 روش رو بر می گردونه و چیزی نمیگه که ادامه میدم: 

زنشه! چرا این رو تو مغزت فرو نمی کنی؟ زنشه!  -

بره پیشش، می تونه باهاش سکس داشته    می تونه 

باشه، می تونه هر غلطی دلش می خواد بکنه! چرا  

 نمی فهمی؟ 

 
دوباره صدای گریه اش میره روی اعصابم و هق می  

 زنه: 

اگه نمی تونی آرومم کنی، حداقل نمک رو زخمم  -

 نپاش! 

 
 می زنم رو سر خودم از دستش: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

به تو    وای وای دیانا! چرا نمی فهمی من فقط دارم -

فکر می کنم؟ این مردک اگه می خواست بیاد جلو، یه  

 کاری بکنه، تا االن، توی این سه سال انجام داده بود. 

 
"بس کن" رو تقریبا جیغ می کشه و مجبور می شم  

دهنم رو ببندم. به پشتی صندلی تکیه میدم و چشم روی  

 هم می ذارم بلکه درد سرم آروم بگیره. 

 
کدوم حرف نمی زنیم و از    تا برگشتن به خونه هیچ 

قیافه اش می باره که قهر کرده و خب برای منم مثل  

 همیشه مهم نیست. 

 
خودش هم می دونه از قهر کردن نه خوشم میاد، نه  

 آدم منت کشیدنم. 

 
زودتر از من میره تا لباس عوض کنه و منم میرم تا یه  

آب به دست و صورتم بزنم. شال رو از روی سرم بر  

ا برداشتن دو ورق دستمال کاغذی از کنار  می دارم و ب 

 دیانا رد می شم. 
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لباس عوض کرده گوشیم رو دست می گیرم و سر جام  

دراز می کشم. یه میلیون پیام از تلگرام دارم و توی  

صدرشون اسم آسمان دیده می شه که پشت سر هم  

 نوشته آی نور هستی؟ 

 
پیام ها رو بدون خوندن سین می کنم و سرگرم بنر  

دن و گرفتن می شم و کنارش گروهمون رو چک می  دا 

 کنم. 

 
 آی نور؟! -

 سر بلند می کنم که با اخم های در همش میگه: 

 پول این پسره رو بریزم به کارتت؟ -

 
می خوام بپرسم از کجا جور کرده ولی بدون پرسیدن  

 مطمئنم توی چند روِز آینده گندش در میاد. 

 
 کوتاه میگم: 

 آره... -
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می کنه و جوابی نمیده. خوشحال از  و دوباره سکوت  

سکوت کردنش دوباره گروه رو باز می کنم و می  

 نویسم: 

 زینب نیست؟ -

 
 به جای زینب، ترنم جواب میده: 

 چی کارش داری؟ -

 
 دست به ناله اش خوبه. -

می خوام بیاد از ناله های مشکل گشاش واسم انجام  -

 بده. 

 
 اسما به سرعت می نویسه: 

 جذب و ریزشه. اون ناله هاش واسه  -

 اگه واسه چیز دیگه ای می خوای برو ته صف. -

 
 آیکون پوزخند رو می فرستم: 

 حسوِد َگدای! -

برو گمشو کنار بذار بیاد ناله اش رو بکنه مشکلم حل  -

 شه. 
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 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پانزدهم 

 *** 

 
با همه ی خستگیم تقریبا سه صبح می خوابم و گوشیم  

 ه به زحمت چشم هام رو باز می کنم. که زنگ می خور 

 
می خوام بخوابم، اینقدر بخوابم که رو قبرم بنویسن،  

 علت مرگ، خوابیدن زیاد! 

 
پتو رو دور خودم می پیچم و سر جام می شینم.  

موهایی که روی صورتم ریخته شدن رو فوت می کنم  

 و طول می کشه تا از جام بلند بشم. 

 
قرمز شده رو دوباره  پام رو که خدا رو شکر فقط کمی  

 با اب خنک می شورم و میرم تا لباس عوض کنم. 

 
از خونه که می خوام بیرون برم قید بیدار کردن دیانا  

 رو می زنم و در عوض، در رو محکم به هم می کوبم. 
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به حدی مست خوابم که تا رسیدن به گیم نت هزار بار  

سکندری می خورم و گیج می زنم. با این حال با  

به گیم نت در جواب سالم گفتن میثاق سر  رسیدن  

 تکون میدم و خودم رو توی آشپزخونه میندازم. 

 
سرم رو روی میز می ذارم و به ثانیه نمی کشه که  

 چشم هام روی هم میوفتن. 

نمی دونم چقدر بین خواب و بیداری دست و پا می زنم  

 که در باز می شه و به سرعت از جا می پرم. 

 
سه خرید دستشه با چشم های گرد  به آرتین که دوتا کی 

نگاه می کنم؛ لبخندی تحویلم میده و کیسه های خرید  

 رو روی میز می ذاره. 

 
 دستی به صورتم می کشم که میگه: 

 صبح بخیر! -

 
براش سر تکون میدم و کیسه های خرید رو به طرف  

 خودم می کشم. 

 روی صندلی می شینه و ادامه میده: 
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یسه سمت چپی واسه آپو  من باید برم دانشگاه؛ این ک -

 و ساشاست، سمت راستس هم واسه بقیه. 

 
 نگاهش می کنم که میگه: 

خب چندتا قانون داره اینجا، یک، ساشا ماگش با همه  -

فرق داره، قبل و بعد از استفاده حتما باید شسته و  

 خشک بشه، حتی لک آب هم نداشته باشه.  

 
و  خمیازه می کشم و بسته های بیسکوییت و تنقالت ر 

 از توی کیسه ها در میارم: 

 وسواسیه! -

 
 می خنده و میگه: 

آره دقیقا! یادت نره آپو از زنجبیل، دارچین و اینجور  -

 چیزا بدش میاد ولی ساشا چایی دارچین دوست داره. 

 
 دست به کمر نگاهش می کنم: 

مستخدِم بیست و چهار ساعته که نگرفتین اینقدر  -

 خرده فرمایش دارید. 

 
 ی شه و با رفتن به طرف در میگه: از جاش بلند م 
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 حاال یواش یواش دستت میاد! -

 
از در که بیرون میره اداش رو در میارم و خودم رو با  

 جا به جا کردن وسایل و درس خوندنم سرگرم می کنم. 

 
میثاق که تقاضای چایی می کنه براش چایی می ریزم و  

باالخره از آشپزخونه بیرون میرم. همین که با اون  

و منتر از صبح چشم تو چشم نشدم یه موفقیت    عنتر 

 بزرگ برام به حساب می آد. 

 
هنوز کامال از این موفقیتم لذت نبردم که چشمم به  

 ساشایی میوفته که باال سر میثاق ایستاده. 

 
سعی می کنم نادیده اش بگیرم؛ ماگ رو جلوی میثاق  

 می ذارم و سالم کوتاهی میگم. 

 
است، انگار یه آدم    برعکس روز های قبل اخم کرده 

تر از همیشه  دیگه شده و چشم های سیاهش، تاریک 

 شدن. شدن شِب بی ستاره! 
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جواب سالمم رو مختصر میده و دفتِر توی دستش رو  

 جلوی میثاق می ذاره. 

 
هنوز دستم، دستگیره ی در آشپزخونه رو لمس نکرده  

 که صدای داد آپو بلند می شه: 

 ساشا وایسا! -

 
 #اوباش 

 ابله!   فصل سوم: 

 #قسمت_صد_و_شانزدهم 

 *** 

 
به عقب که بر می گردم ساشا رو نمی بینم و فقط آپو  

 رو می بینم که به طرف در داره میدوه. 

 
قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم دنبال آپو پا  

 تند می کنم و بیرون میرم. 

 
ساشا نزدیک موتور ایستاده و بازوش گیر دسِت آپو  

ه هم چشم های به خون نشسته اش  شده و از این فاصل 

 رو به راحتی می بینم: 
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 ول کن این سگ مصب رو آپو! -

 
 آپو به جای بازو، یقه اش رو می گیره: 

 ول کنم باز بری تو اون... -

 
ساشا زیر دستش می زنه و حاال نوبت اونه که یقه اش  

 رو بگیره: 

 دهنت رو ببند! -

 
ه  یقه اش رو که ول می کنه هیستریک می خنده، کال 

کاسکت رو روی سرش می ذاره و سوار موتور می  

 شه. 

 
دور که می شه آپو لگدی به تایر ماشین می زنه و به  

 عقب بر می گرده. 

 خوبی؟ -

 
می پرسم خوبی و نگاه گرفته اش تا چشم هام باال می  

 آد. 

 به داخل اشاره می کنه: 

 برو تو! -
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با مکث نگاهم رو از راهی که ساشا رفته می گیرم و  

 میرم. عقب  

 
من تقریبا آخرین نفری هستم که کارم تموم می شه.  

میز میثاق رو هم تمیز می کنم و سمت آشپزخونه راه  

 میوفتم. 

 
دستماِل گردگیری رو سر جاش بر می گردونم و وسایلم  

که پخش و پال روی میز افتادن رو توی کوله ام می  

 چپونم. 

 
 می خوای برسونمت؟ -

کنم و به چهره ی    سوال آپو باعث می شه سر بلند 

 خسته اش نگاه کنم. 

 
 زیپ کوله ام رو می کشم و میگم: 

 ممنون؛ خودم میرم! -
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امروِز زیادی آروم رو نمی دونم مدیون چی هستم یا  

پاداش کدوم کار نیکمه، ولی بی حوصلگی سفت بیخ  

 یقه ام رو گرفته. 

 
قطعا اگه اون شوگر ددی از خودراضی بود امروز  

 نمی گذشت. اینقدر به بی حالی  

 
 کوله رو که روی دوشم میندازم آپو میگه: 

 هرجور راحتی؛ می تونی بری... -

 
 تشکر می کنم و با گفتن خداحافظ از کنارش رد می شم. 

 
نرسیده سر کوچه، چشمم به ساشایی میوفته که به  

 دیوار تکیه زده و سیگار می کشه. 

 
بندهای کوله رو محکمتر می گیرم و با رد شدن از  

 میگم: کنارش  

 ُمفنگی! -

 
از گوشه ی چشم می بینم که ته سیگار رو زیر پاش له  

 می کنه و میگه: 
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 با منی؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_هفدهم 

 *** 

 
 دست به کمر نگاهش می کنم: 

 جز من و تو کسی اینجاست؟ -

 
دستش رو تو جیب شلوارش ُسر میده و توی تاریک و  

وضوح دیده می    روشِن کوچه فقط نصف صورتش به 

 شه و نصف دیگه اش توی تاریکی فرو رفته. 

 
می تونی با خودتم باشی! از تو بعید نیست با خودت  -

 حرف بزنی! 

 
 قدمی به جلو بر می دارم و میگم: 

 حداقل معتاد نیستم که. -
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نیشخندش رو می بینم و صداش کامال رسا توی گوشم  

 می پیچه: 

 به گفتن نیست که. -

 
م که پاکت سیگارش رو در میاره.  شونه باال مینداز 

سری از روی تاسف تکون میدم و قدمی به عقب بر  

 می دارم. 

 
 من رو سننه؟ 

مدام این سوال توی ذهنم می چرخه. بذار سیگارش رو  

 بکشه تا خفه شه! 

 
دود رو که به بیرون فوت می کنه با چند قدِم بزرگ  

خودم رو بهش می رسونم و سیگار رو از دستش می  

ره توی چشم هاش سیگار رو زیر پام له می  کشم. خی 

 کنم. 

 
اخم هاش رو جمع می کنه و به صورتش دست می  

کشه. معلومه که داره خودش رو کنترل می کنه تا سرم  

 داد نزنه. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بازوم رو می کشه و دنبالش کشیده می شم. دور تر از  

کوچه امون دستم رو ول می کنه و کمی صداش باال  

 میره: 

 ینوری یا اونوری! چه مرگته؟ یا ا -

 
 دست هام رو زیر بغلم می زنم و میگم: 

 یا بیکینی یا روسری؟! -

 
نیشخند که می زنه تازه متوجه می شم چی گفتم و به  

 سرعت، قبل از اینکه بتونه چیزی بگه میگم: 

 بده از اینکه تو جوب بمیری نجاتت میدم؟ -

 
می خواد من رو بزنه، میخواد تیکه تیکه ام کنه و خب  

 لم از عصبی کردنش احساس رضایت می کنم. ته د 

 
لب هاش رو که روی هم فشار میده لبخندم عمیق تر  

 می شه و بین خندیدنم تیکه تیکه میگم: 

 ببین حرص نخور... -

 
 به طرف خونه دست می کشه: 

 برو خونه تا وسط خیابون دیوونه نشدم! -

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 قدمی جلو میرم و سرم رو کج می کنم: 

 که تو خیابون داد نزنی! چقدر هم واسه تو مهمه  -

 
ابروش باال می پره و نگاهش رو به چشم هام می  

 دوزه: 

 واسه تو هم مهم نیست وسط خیابون ببوسمت؟ -

 
روی نوک پا بلند می شم و با مفصِل تا شده ی انگشتم  

 می زنم تو سرش: 

 بی تربیت! -

 
 دست هام رو توی بغلم جمع می کنم و میگم: 

 ای قاتی بودنت. این چرت گفتنا رو می ذارم پ -

 
و آستینش رو می کشم و مجبور می شه دنبالم راه  

 بیاد. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_هجدهم 
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 *** 

 
 می خواد دستش رو عقب بکشه که جلوش می ایستم: 

جبران اینکه نصف شب من رو پیش دوستم بردی. از  -

 اون سیگاره بهتره... 

 
لبم میاد.    جفت ابروهاش باال می پرند و لبخند روی 

 اینکه از زیر دینش در بیام حس خوبی بهم میده. 

 
 جلوی سوپر مارکت می ایستم و میگم: 

 یه لحظه وایسا االن میام. -

 
دم در توی سکوت می ایسته و من داخل میرم. بستنی  

از توی یخچال بر می دارم و میدم تا فروشنده حساب  

 کنه. 

ه  کنارش پاستیل و پفک می ذارم و هزینه اش رو ک 

 پرداخت می کنم بیرون میرم. 

 
 نایلون رو جلوش می گیرم و میگم: 

 بزن بریم. -
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 جوری نگاهم می کنه که احساس می کنم یه احمقم.  

 
دوباره آستینش رو می کشم و دنبالم راه میوفته. هدفم  

می شه پارِک نزدیک خونه و تا رسیدن به اونجا و  

 نیمکت مورد عالقه ام سکوت می کنه. 

 
یش به شکل اتفاقی پیداش کردم. یه نیمکت  چند ماه پ 

درست پشت بوته های گل، توی گوشه ای ترین قسمت  

 پارک که فقط به درد خلوت کردن می خوره. 

 
روی نیمکت می شینم و کنارم جا می گیره. از توی  

کوله ام قاشق های خودم و دیانا رو که برای ناهار  

 خوردن توی دانشگاه گذاشتم رو بیرون میارم. 

 
 کیش رو به طرفش می گیرم و میگم: ی 

بستنی گرفتم. در ضمن قاشق هم تمیزه، خودم شستم  -

 و گذاشتمش تو نایلون! 

 
 قاشق رو از دستم می گیره: 

 دیوونه ای چیزی هستی؟ -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ظرف بستنی رو باز می کنم و با فرو کردن قاشق توی  

 بستنی میگم: 

 دیوونه ها چشونه مگه؟ تو هم دیوونه ای! -

 
ز بستنیش رو توی دهنش می ذاره و با  قاشِق پر ا 

 ابرویی که باال داده نگاهم می کنه که ادامه میدم: 

یه روز ابری، یه روز آفتابی! معلوم نیست با خودت و  -

 بقیه چند چندی! 

 
 با قاشق می زنه تو سرم: 

 نمی تونی درست حرف بزنی؟ -

 
 می زنم رو دستش و براش دهن کجی می کنم: 

 ودت بگه! یکی باید این رو به خ -

 
بهم چشم غره میره که قاشق دیگه ای از بستنی می  

 ذارم توی دهنم و صورتم از سرماش مچاله می شه. 

 
می خنده که سوالی نگاهش می کنم. سری تکون میده  

و تا بستنِی به شدت سرد رو قورت بدم اشک توی  

 چشمم جمع می شه. 
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 مجبوری مگه؟ -

 قاشق میگم: آب بینیم رو باال می کشم و با اشاره به  

قاشقت رو ببین، این همه پرش می کنی، نجنبم هیچی  -

 بهم نمی رسه که! 

 
 لمیده تر از قبل می شینه و پاهاش رو دراز می کنه. 

 
 به آسمون نگاه می کنه و میگه: 

 بچه تو چی می خوای االن دقیقا؟ -

 
 قاشقی بستنی می خورم و شونه باال میندازم: 

 مگه حتما باید چیزی بخوام؟ -

 
طرفم بر می گرده و از برگشتن ناگهانی و سریعش    به 

 بی حرکت می مونم. 

 
دستش روی گونه ام می چسبه و گیج و یخ کرده  

 نگاهش می کنم که جلو می آد: 

نمی ترسی بخوام کاری بکنم؟ تو مگه من رو می  -

 شناسی؟ 
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خودم رو نمی بازم. سعی نمی کنم جیغ و داد کنم، در  

ل قُل می کنه که همه  اصل به حدی ترس زیر پوستم قُ 

 ی بدنم قفل کرده. 

 
 مگه می شه نترسید؟ -

 
 انگشت شستش رو نوازش وار روی گونه ام می کشه: 

پس چرا با من اومدی اینجا؟ هوم؟ خودت چیزی می  -

 خوای؟ 

 
می خواستم یه آی نور منطقی و آروم باشم، خدایا تو  

 شاهد باش که خوِد عوضی و بی شعورش نمی ذاره! 

 
ر دستش و قاشق رو به طرفش نشونه می  می زنم زی 

 گیرم: 

ببین خودت نمی ذاری با جیغ و داد حرف نزنم ها!  -

مگه همه باید یه چیز خاک بر سری یا حاال هر چیز  

 دیگه ای ازت بخوان؟ مثل دوتا آدم... 

 
 به خودم اشاره می کنم: 
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 بالغ و فهمیده و... -

 به خودش اشاره می کنم: 

ور نشستیم بستنی می خوریم.  مثال بالغ و البته بی شع -

 همش باید فکرت دور کارای خاک بر سری بچرخه؟ 

 
 دوباره به پشتی نیمکت تکیه میده و میگه: 

 فکر دیگه ای هم می شه کرد؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_نوزدهم 

 *** 

 
پر حرص بستنِی توی دهنم رو قورت میدم و تهدید وار  

 میگم: 

 من... -

 
 د: بین حرفم می آ 

 مثل همه ی آدم هایی که دیدم نیستی؟ -

 
 بشکنی توی هوا می زنم: 
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 دقیقا همین طوره! -

 
دست به پشت گردنش می کشه و خنده اش روی  

اعصابم میره. می خوام حرفی بزنم که گوشیم زنگ می  

 خوره. 

 
گوشی رو از جیب کوله ام بیرون میارم و با دیدن  

 شماره ی دیانا با کمی مکث جواب میدم: 

 ه؟ بل -

 
خمیازه می کشه و با صدایی که از شدت خواب گرفته  

 شده میگه: 

 کجایی؟ دیر کردی نگران شدم. -

 
از گوشه ی چشم ساشا رو می بینم که نگاهم می کنه و  

 با صدایی آروم تر از حد معمول میگم: 

 کار دارم، یکم دیگه میام خونه. -

 
با خودت تن ماهی می گیری سر راه؟ من نرم تا  -

 پایین؟ 

 تاه باشه ای میگم و تماس رو قطع می کنم. کو 
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دست بین موهاش می بره و بی اختیار از دهنم می  

 پره: 

 َدم نکردی تو این کت؟ -

 
 نگاهی به خودش میندازه و طول می کشه تا بگه: 

 نه! -

 
 پفک رو دستش میدم و میگم: 

 دلت نمی خواد حرف بزنی؟ -

 
 نه! -

ا چپوندن  هنوز حرف کامال از دهنش بیرون نیومده که ب 

پفک توی دهنش از الی دندون های چفت شده ام  

 میگم: 

 نعلبکی! -

 
 پر خنده دستم رو پس می زنه و با دهن پر میگه: 

 خیلی دیوونه ای وحشی خانم! -
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پاستیل رو توی دهنم می ذارم و مثل خودش با دهن پر  

 می گم: 

 از تو بهترم پسره ی خل وضع! -

 
 ره: دستش رو روی لبه ی پشتی نیمکت می ذا 

 نمی خوای بری؟ -

 
 بدون برگشتن به طرفش میگم: 

 اینجا پاتوق خودمه، تو باید بری! -

 
پام رو دراز می کنم و می خوام پفک رو از دستش  

 بگیرم که میگه: 

ولی وقتی من رو اینجا آوردی یعنی فقط مال خودت  -

 نیست. 

 
پفک رو از دستش می کشم و چشم غره میرم براش  

 بلکه روش کم بشه: 

 تشکر کردنته؟ جای  -

 
 دست به گوشه ی لبش می کشه: 
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خودت پیشنهاد دادی، من رو به زور اینجا آوردی،  -

 بعد من خجالت بکشم؟ 

 
چشم هاش رو ریز می کنه و با دقت توی چشم هام  

 خیره می شه: 

 اسیرم شدی؟ هوم؟ از من خوشت میاد؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیستم 

 *** 

 
له ام می چپونم، روی دوشم  وسایلم رو توی کو 

میندازمش و مثل خودش چشم ریز کرده جلو میرم،  

 توی چشم هاش خیره می شم: 

 تو چی؟ اینقدر تو کف منی؟ -

 
مکث می کنه و تنها توی چشم هام خیره می شه.  

یواش یواش خنده روی لبش جون می گیره و الی  

خندیدنش دست میندازه دور گردنم و با فشار دادن من  

 ش و به هم ریختن موهام میگه: به خود 
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 خیلی خری تو حضرت عباسی! -

 
دست و پا می زنم و سعی می کنم دست هاش رو کنار  

 بزنم و تقریبا جیغ می کشم: 

 مرتیکه کم ناموس ولم کن.  -

 
توی همین حالت، بدون اینکه ولم کنه بلند می شه و  

منم باهاش بلند می شم. روی دستش می زنم که پر  

 خنده میگه: 

 نوزم پرویی؟ روت رو کم کن بچه! ه -

 
با مشت می زنم توی شکمش و همینجوری که دنبالش  

 کشیده می شم میگم: 

 ولم کن...ولم کن میگم...عجب نفهمی هستیا! -

 
ولم که می کنه پشت هم نفس عمیق می کشم و با مشت  

 می زنم به بازوش: 

عجب خری هستی! واسه چی اینقدر زود پسر خاله  -

 می شی؟ 
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سیاه چشم هاش ستاره داره، گرفته است، تیره  آسموِن  

است و تاریک اما ستاره های کم جونی رو می بینم که  

 به زحمت سعی می کنند خودی نشون بدن. 

 
چشمکی می زنه و با سر دادن دست هاش توی جیب  

 شلوار جینش میگه: 

 می خوای بگی دوست نیستیم؟ -

 
چشم هام تا آخرین درجه گشاد میشن و بین انگشت  

 شاره و شستم رو گاز می گیرم: ا 

 بال به دور باشه ازم! -

 
می خنده و باز چتری هام رو به هم می ریزه که می  

 زنم روی دستش و دست به کمر نگاهش می کنم: 

 حاال فکر نکن یه بستنی برات گرفتم خبریه بچه پرو. -

 
بازوم رو می کشه و مجورم می کنه هم قدم باهاش راه  

 برم و میگه: 

 ی خواستی از زیر دینم بیرون بیای. آره خب م -

 
 دستم رو عقب می کشم: 
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 فکر دیگه ای کردی؟ -

 
با تای ابرویی که باال رفته نگاهم می کنه و خنده ی  

 روی لبش بر خالِف خوِد روی مخش شیرینه: 

 نه اصال! -

 
 دست هام رو توی جیبم فرو می برم و میگم: 

 کار خوبی می کنی! -

 
 اخم هاش رو جمع می کنه: 

 ذره تو روت خندیدم پرو شدی؟   یه -

 
 سر کوچه رسیدیم که چشم هام رو براش چپ می کنم: 

من پرو شدم نخود فرنگی؟ خودت رو دیدی؟ زود پسر  -

 خاله می شی... 

 
دست که توی موهاش می بره بی اختیار نگاهم می  

 چسبه به دستش و می شنوم: 

 نخود فرنگی رو دوست داشتم! -
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ره و دوباره، قبل از  گوشیش رو از جیبش بیرون میا 

 اینکه بفهمم چی شده دستش رو دور گردنم میندازه: 

یه عکس با نخود فرنگی بگیر یادگاری بمونه از این  -

 شب فرخنده که صلح کردیم! 

 
گیج و با چشم های چپ شده نگاهش می کنم که با  

خنده ی جذابی که روی لبشه ابرو هاش رو کج و  

 می شه.   معوج می کنه که قیافه اش بانمک تر 

 
حرفم رو پس می گیرم، نخود فرنگی نیست، پفک  

 نمکیه! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_یکم 

 *** 

 
از فکر های مزخرف توی سرم، عصبی اخم هام رو در  

 هم می کشم و پسش می زنم. 
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بی حرف به طرف ساختمون پا تند می کنم که دنبالم  

وم. انگار که  می آد و صدای خنده ی ریزش رو می شن 

 اذیت کردنم زیادی به مزاجش خوش میاد! 

 
دست و پاهام می لرزن و عرق سردی که روی تیره ی  

 کمرم راه گرفته کالفه ام می کنه. 

 
کلید رو از جیب کوله ام بیرون می کشم و لرزش دستم  

 اجازه نمیده ثابت نگهش دارم. 

 
هنوز اخم کردم، هنوز خودم رو سرزنش می کنم، هنوز  

 غزم دنگ دنگ صدا میده... هم م 

 
به جای من در رو باز می کنه و قبل از ساشا وارد می  

 شم و پله ها رو باال میرم. 

 
جلوی واحدمون که می رسم دستم رو می کشه و چشم  

 های من تا آخرین حد ممکن گشاد می شن. 

 
 بر خالف من آرومه؛ یه آروِم عجیب! 
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..قلب  لبخندش محوه ولی برای من قابل دیدنه. قلبم. 

 لعنتیم توی حلقم نبض می زنه و دست هام یخ کردن. 

 
ثابت موندنمون به حدی طول می کشه که چراغ راهرو  

خاموش می شه و توی تاریکی راهرو چشم های  

 کوفتیش براق تر به نظر میان. 

 
از لمس شدنم عصبی و کالفه ام، نمی تونم تمرکز کنم  

راق  و عصبی بودنم دهنم رو بسته. شاید چشم هاش ب 

تر باشه، یا لبخندش شیرین تر ولی هنوزم برای من  

همون هیوالِی نفهمه که باید بدهیم رو بهش بدم و  

 انگار االن براش سرگرم کننده به نظر می رسم. 

 
جلوم می ایسته، سرش رو پایین میاره و چشم گرد  

 کرده خودم رو عقب می کشم. 

 
قلبم می کوبه، محکم و بی وقفه و مغزم نمی تونه  

 ستور هیج کاری رو بده. د 

 
نوک بینیم رو به سرعت می بوسه و دستم با تمام  

 قدرت روی گونه اش می چسبه. 
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مبهوت نگاهم می کنه که دو قدم به عقب بر می دارم و  

می خوام در رو باز کنم که با خنده ی هیستریکش  

 میگه: 

 می خواستم بگم ممنون بچه! -

 
 به طرفش بر می گردم و... 

 
 #اوباش 

 سوم: ابله! فصل  

 #قسمت_صد_و_بیست_و_دوم 

 *** 

 
انگشتم رو تهدید وار جلوش تکون میدم که قدمی جلو  

 می آد. 

 
ترسیده به عقب می چرخم و می خواد وارد واحد  

خودمون بشم که محکم به در می خورم و تا مغز  

 استخونم تیر می کشه. 

 
 خوبی؟ -
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خوبی گفتِن پر از خنده اش بدتر عصبیم می کنه و در  

 که باز می کنم حرصی میگم: رو  

 مرگ! -

 
 و چنان در رو می بندم که گوش خودم درد می گیره. 

 
 به در تکیه میدم و می زنم تو صورت خودم: 

 به خودت بیا زنیکه، به خودت بیا... -

 
تکیه ام رو از در می گیرم و سر که بلند می کنم چشمم  

به دیانا میوفته که از پشت اپن، با دهن نیمه باز و  

 قی که تو دستش خشک شده داره بهم نگاه می کنه. قاش 

 
کفشم رو همونجا جلوی در ول می کنم و میرم داخل؛  

حرصم رو توی پاهام جمع می کنم و محکم می  

 کوبمشون روی زمین. 

 
خودم رو روی تشکم میندازم و چشم هام رو می بندم و  

 توی بالش جیغ می کشم. 

 یه ذره عقل داشتی اونم پرید؟ -
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دوباره توی بالش جیغ می کشم و به تشک    دوباره و 

 مشت می زنم که دیانا تکونم میده: 

 آنی؟ دیوونه شدی؟ تن ماهی خریدی؟ -

 
با ناله سرم رو بلند می کنم و بالش رو توی بغلم می  

 گیرم: 

 ولن کن حوصله ندارم؛ تن ماهِی چی؟ -

 
 با بالش می کوبه تو سرم و جیغ کشون بلند می شه: 

 ن! می خوای گشنه بمونیم؟ خدا خفه ات کنه ز -

 
دوباره بالش رو بغل می گیرم و دیانا با غر زدِن زیر  

 لبی لباس می پوشه و بیرون میره. 

 
باز توی بالش جیغ می کشم که زنگ در زده می شه و  

با دیدن کلید ها که هنوز روی در جا خوش کردن  

 فحشی به دیانا میدم و بلند می شم 

 
ندون های به هم چفت  در رو باز می کنم و از الی د 

 شده ام میگم: 

 خدا خفه ات کنه، میمیری اول کلیدت رو برداری؟ -
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و باز نوک بینیم مرطوب می شه و بوسه روش می  

 شینه: 

اون رو که آپو حل می کنه، ولی تو قاشقت رو جا  -

 گذاشتی! 

 
قاشق رو کف دستم می ذاره، سیستم آتش به اختیار رو  

 ی شم که.. فعال می کنم و آماده ی حمله م 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_سوم 

 *** 

 
به داخل هولم میده و در رو می بنده. قاشق رو توی  

 مشتم فشار میدم و مشتم رو بلند می کنم. 

 
نه می تونم بزنمش توی در، نه پایین بیارمش، ناچار  

 می کوبمش روی سر خودم. 
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زدن  قاشق رو توی ظرف شویی بر می گردونم و با  

 گوشیم به شارژ و عوض کردن لباسم میرم زیر پتو. 

 
 دیانا که میاد و در رو باز می کنم میگه: 

 خوبی؟ -

 
براش سر تکون میدم و دوباره سر جام دراز می کشم.  

 کنارم می شینه و دستش رو روی پیشونیم می ذاره: 

 تب هم که نداری...کسی اذیتت کرده؟ -

 
 از بین رفته؟ بگم بینیم بوسیده شده؟ عفت بینیم  

 
 لبم آویزون می شه و با ناله میگم: 

 بهم تجاوز شده! -

 
به آنی چشم هاش تا آخرین حد ممکن باز میشن و  

 "چی" بی جون از بین لب هاش بیرون می پره. 

 
 دست و پا می زنم و می نالم: 

اون مرتیکه ی نخود فرنگی...اون پسره ی از خود  -

 راضی... 
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 بازوهام رو میگیره و میگه: 

 مسخره بازی در نیار ببینم! چی شده؟ -

 
 زیر دستش می زنم و به بینی عزیزم اشاره می کنم: 

اون ساشاِی از خدا بی خبر به بینیم تجاوز کرد. بینیم  -

 رو بوسید... 

 
نگاهش گیج می شه، انگار درک حرفم براش سخته و  

 نمی تونه منظورم رو متوجه بشه. 

 
 می کشم.   بالش رو جلوی دهنم می ذارم و باز جیغ 

 
 به در اشاره می کنه: 

 همین رو به روییه؟ بینیت رو بوسید؟ تجاوز کرده؟ -

 
 بالش رو پرت می کنم توی بغلش و می نالم: 

 آره خود نکبتش بینی قشنگم رو ماچ کرد! -

 
صورتش رو مچاله می کنه و با چندش بهم خیره می  

 شه: 
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 آب دماغت نرفت تو دهنش؟ -

 
 هاش رو می کشم: خودم رو پرت می کنم روش و مو 

 دلشم بخواد...نکبِت حال به همزن... -

 
می خنده و سعی می کنه هولم بده که بازوش رو گاز  

 می گیرم و جیغ می کشه: 

 دختره ی سلیطه ی پاچه پاره ولم کن... -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_چهارم 

 *** 

سرم درد می کنه، بی خوابی دیشب و تا صبح چت  

 سر درد قشنگ رو بهم تقدیم کرده.   کردن یه 

 
چشم هام می خوان از کاسه در بیان و شقیقه ام دنگ و  

 دنگ صدا میده. 
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میثاق که سالم می کنه یه سالِم عصبی تحویلش میدم و  

طرف آشپزخونه میرم. در رو که باز می کنم اولین  

 چیزی که می بینم ساشاست. 

 
نشون  روی صندلی لم داده و کتابی که روی صورتشه  

میده خوابه. سری از روی تاسف تکون میدم و در رو  

 محکم می بندم. 

 
هیچ تکونی نمی خوره و همین باعث می شه پلکم تیک  

 بگیره. 

 
بی اختیار در رو کمی باز می ذارم و کوله ام رو روی  

صندلی میندازم. چای ساز رو که روشن می کنم و روی  

 صندلی می شینم. 

 
 

کالس دارم دلم می خواد  وقتی فکر می کنم که عصر  

 موهای خودم رو از ریشه در بیارم. 

 جزوه رو جلوم می ذارم و لپ تاپ رو روشن می کنم. 
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اونقدر انگشت هام محکم روی کیبورد فرود میان که  

 باالخره صدای ساشا در میاد: 

 شکست! -

 
بهش توجه نمی کنم و ماگ و بیسکوییت هایی که کنار  

 ر میدم. دستم حاضر کردم رو به طرفش س 

 
 کتاِب توی دستش رو روی میز پرت می کنه و میگه: 

 قهری؟ -

 
 دستم رو زیر چونه ام می زنم: 

 با کار زشت دیروزت هنوز با من حرف هم می زنی؟ -

 
ماگ رو که حاال پر از چاِی تازه است رو به لبش  

 نزدیک می کنه و تای ابروش باال میره: 

 پس قهری! -

 
 نگاهی به ساعتم میندازم: 

 ه؟ مهم -
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سر که بلند می کنم می بینم فاصله ی صورتش تا  

 صورتم یه وجب هم نمی شه: 

 نه! -

 
 اخم کرده خودم رو عقب می کشم: 

 پس دلت هوس مردن کرده؟ خودت رو جمع کن... -

 
به حالت اولش بر می گرده و پشت گردنش رو ماساژ  

 میده: 

 آدم با دوستش اینقدر خشن رفتار نمی کنه! -

 
 و با برداشتن ماگِ آپو میگم:   از جا بلند می شم 

این چه دوستیه که بدون اجازه به بینی طرف مقابل  -

 تجاوز می شه؟ 

 
 تیکه تیکه می خنده و خنده اش اوج می گیره: 

 چه به خانم هم بر خورده! -

 
بهش چشم غره میرم و با برداشتن ماگِ آپو و پر  

 کردنش از چای، به ماگ خیره می شم. 

 اشت یا چایی ساده؟ آپو چایی دارچین دوست د 
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درگیِر حل سوال مهم ذهنمم که صداش از فاصله ی  

 کمی توی گوشم می پیچه: 

آپو ساده دوست داره؛ ولی من همه چی رو با تموم  -

 جذابیت هایی که می تونه داشته باشه دوست دارم! 

 
به عقب بر می گردم و می بینمش که ماگ به دست و  

 : با لبخنِد کوفتیش داره نگاهم می کنه 

 چون تو کوری، نمی تونی جذابیِت اصلیش رو ببینی! -

 
 متکی به لبه ی میز کمی از چای می خوره: 

 اتفاقا من پتانسیل های پنهانش رو می بینم! -

 
 بی نگاه کردن بهش، از کنارش رد می شم: 

 از بس عوضی و چشم چرونی! -

 
قدمی مونده که به در برسم که با حرفش سر جام می  

 مونم: 

و داد تا از زیبایی های دنیا بتونیم بیشترین  خدا چشم ر -

 بهره رو ببریم. 
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حرص زیر پوستم به قل قل میوفته و میلم به کندن  

 سرش بیشتر می شه. عصبی به طرفش می چرخم: 

 االن بینی من از زیبایی های دنیاست؟ -

 
 گوشه ی پیشونیش رو می خارونه: 

 ... نه اون یه اشتباِه کوچیکه که یکم زیادی بزرگ شده -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_پنجم 

 *** 

 
سیستم آتش به اختیار؛ فعال! هدف همین مرتیکه ی  

 پرویی که جلوم ایستاده و به بینی من میگه بزرگ! 

 
سعی می کنم با نفس عمیق کشیدن خودم رو آروم کنم  

 ولی هیچ فایده ای نداره. 

 
ن خامه ای  ماگ رو روی میز می کوبم و با برداشتن نو 

توی بشقاب به طرفش میرم و قبل از اینکه جلوم رو  

 بگیره می زنمش به صورتش. 
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می خواد دست هام رو بگیره که می زنم توی ساق    

پاش و می شنوم که عصبی و با خنده ی هیستریک  

 میگه: 

 وحشی خانم! -

 
واسه حفظ جونم عقب میرم و پشت میز سنگر می  

 گیرم: 

کوچیکه که یکم بزرگ شده تو  اگه بینی من یه اشتباه  -

 قطعا از اول یه اشتباه بزرگ بودی... 

 
 خامه رو با انزجار کنار می زنه و میگه: 

 نه من تشکر قرمه سبزی بودم.... -

 
با چندش و اخم های در هم به خامه های روی دستش  

 نگاه می کنه: 

 اون سارامونه که یه اشتباهه! -

 
ام توی  به آنی تموم تنم خیس عرق می شه و لپ ه 

 آتیش می سوزن. 
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 خنده اش پهن تر می شه و جلوتر میاد: 

 االن سرخ و سفید شدی؟ -

 
جلوم می ایسته و من حلقم خشک شده و عرق همه ی  

 تنم رو پوشونده: 

 برات شرح ندادم که اینجوری رنگ عوض می کنیا! -

 
چشم هام گرد می شن و بدتر از قبل زبونم بند میاد. دلم  

تو زمین، اصال نیست و نابود    می خواد آب بشم، برم 

 بشم از دست این بی تربیت! 

 
چشم ریز کرده، با لبخندی که عمق بیشتری گرفته  

 نگاهم می کنه و میگه: 

این سرخ و سفید شدن برای وقتیه که آدم عملی بره  -

 تو کارش! 

 
گوش هام هم گر می گیرند و بی تربیت رو گفته نگفته،  

مطمئنم که این بچه  ماگ رو بر میدارم و بیرون میرم.  

 یه ذره حیا نداره! 
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گونه هام بدتر از قبل آتیش می گیرند و نفسم به زحمت  

باال میاد. به طرف اتاق آپو پا تند می کنم و سرم رو به  

 طرفین تکون میدم تا چند دقیقه قبل رو یادم بره. 

 
 چطوری دختره؟ -

با صدای آرتین ترسیده سر بلند می کنم و می بینم که  

ا لبخند نگاهم می کنه. کوله اش رو از روی  داره ب 

 دوشش بر می داره و اخم کرده میگم: 

 علیک سالم. -

 
 به پشت سرش اشاره می کنه: 

 آپو داره با مشتری حرف می زنه، تو اتاق نیست! -

 
به چای که یواش یواش داره سرد می شه نگاه می کنم  

 و می پرسه: 

 شنیدم پات سوخته، بهتری؟ -

 
ی کنم و خب اولین و تنها کسیه که از  به پاهام نگاه م 

 خوب بودنم می پرسه و دروغ چرا؟ خوشحال میشم! 

 
 بهش لبخند می زنم و میگم: 
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 ممنون! -

 
چشم هاش گرد می شه و جوری نگاهم می کنه که به  

خنده میوفتم. دستش رو روی پیشونیم می ذاره و  

 میگه: 

 تب که نداری؛ مطمئنی فقط پات سوخته؟ -

 
 نم و میگم: روی دستش می ز 

 بکش کنار ببینم. -

 
 با خنده دنبالم راه میوفته: 

 نه انگار حالت خوبه! -

 
 آپو بهم لبخند می زنه و ماگ رو از دستم می گیره: 

 چطوری؟  -

 
از اینکه بهش گفتم گاو از خودم بدم میاد و حاال دیگه  

 مطمئنم تنها گاِو جمع کسی به جز ساشا اعتماد نیست! 

 
 تشکر می کنم و میگم: 

 من امروز کالس دارم، می تونم زودتر برم؟ -
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بیسکوییتی بر میداره و با نوشیدن جرعه ای از چای  

 میگه: 

 آره! مواظب خودت باش... -

 
و از کنارم رد می شه و مواظب خودت باش گفتنش یه  

 جور خوبی می چسبه. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_ششم 

 *** 

 
 

رو به نمایش گذاشته به رفتن    با لبخندی که دندون هام 

آپو نگاه می کنم و احساس می کنم قلب از چشم هام به  

 بیرون پرتاب می شه. 

 
 چشمت رو گرفته؟ -

با صدای آرتین کامال محسوس تکون می خورم و به  

 طرفش بر می گردم. 
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با لبخند بزرگی نگاهم می کنه و انگار که منتظره تا مچ  

 من رو بگیره. 

 
م می کنم و بشقاب رو می زنم تخت  اخم هام رو تو ه 

سینه اش. خنده اش شدت می گیره و دنبالم راه  

 میوفته: 

ای بابا! من که می دونم داداشم چقدر جنتلمن و  -

 جذابه... 

 
بهش توجه نمی کنه و در عوض سرعت قدم برداشتنم  

 رو بیشتر می کنم. 

بیسکوییت رو توی دهنش می چپونه و با دهن پر  

 میگه: 

م دلش دریاست؛ از بس پسر خوبیه به همه  ببین داداش -

دوست دختراش قول ازدواج داده، با چند همسری  

 مشکلی نداری؟ 

 
سر جام می ایستم و به صورتم دست می کشم. اینجا  

 گیم نتی اوباش نیست، اینجا عمال دیوونه خونه است! 
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با پام روی زمین ضرب می گیرم و دیت هام رو توی  

می شم و منتظر می شم    بغلم جمع می کنم. خیره اش 

 ببینم تا کجا می خواد به چرت و پرت گفتن ادامه بده. 

 
 بیسکوییت رو قورت میده و میگه: 

باهاش حرف می زنم تو رو بیشتر دوست داشته  -

 باشه! 

 
قدمی جلو میرم و نمی دونم قیافه ام چطوریه ولی نیم  

 قدم به عقب بر می داره. 

 میگم:   با انگشت اشاره به سینه اش می زنم و 

من یه سیستم آتش به اختیار دارم و یه سگ درون  -

 هار، دوست داری کدومش رو ببینی؟ 

 
می خواد جوابم رو بده که دستی دور انگشتم حلقه می  

 شه و سر که می چرخونم ساشا رو می بینم: 

 سگ هار درونت رو قرار بود من ببینم... -

 
پشت سر هم پلک می زنم و نمی تونم حرف هاش رو  

کنم که انگشتم رو ول می کنه و چشم ریز کرده  درک  

 میگه: 
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 ای وای! به انگشتت تجاوز شد! -

 
 دستم رو عقب می کشم و دو نفرشون رو کنار می زنم: 

 بخدا که اینجا دیوونه خونه است! -

 
ناهاری که از خونه با خودم آوردم رو می خورم و تا  

 وسایلم رو جمع کنم طول می کشه. 

 
یرن و ساشا خوشحال از نبود آپو  آپو و آرتین زودتر م 

 روی مبِل گوشه ی سالن لش می کنه. 

کوله ام رو روی دوشم میندازم و با نیت رفتن به  

 دانشگاه از آشپزخونه بیرون میرم. 

 
 کنار ساشا می ایستم و می زنم به کفشش: 

 من دارم میرم رئیس! -

 
بدون اینکه تکونی بخوره یا حتی چشمش رو باز کنه  

 میگه: 

 هم ببند.   در رو -
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دستم مشت می شه و به زحمت جلوی خودم رو می  

 گیرم که نکوبمش توی سرش. 

 
به سمت خروجی میرم و هنوز به در نرسیدم که دستی  

 برای یه لحظه روی باسنم می شینه. 

 
سکته می کنم! تنم یخ می کنه و خشکم می زنه. به  

قیافه ی نحسش که نگاه می کنم برام چشمکی می زنه  

وام همه ی محتویات معده ام رو، روش باال  و من می خ 

 بیارم. 

 
اشک توی چشمم حلقه می زنه و سعی می کنم با مشت  

 کردن دستم خودم رو کنترل کنم. 

 
 به خودم تشر می زنم: 

یه قطره اشک بریزی حسابت رو می رسم! مگه االن  -

 باید گریه کنی؟ 

 
 آب بینیم رو باال می کشم و سعی می کنم صدام نلرزه: 

 مرتیکه کثافت!   هوی -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

کارتش رو از دست میثاق می گیره و به طرفم بر می  

گرده. دست دیگه اش پشت کمر پسر نوجوونیه که  

 همراهشه و حدس می زنم برادرش باشه. 

 
 داداشت می دونه چقدر کثافت و لجنی؟ -  

 
 اخم هاش رو جمع می کنه و حق به جانب میگه: 

 مودب باش خانم! -

 
 و به طرفش خیز بر می دارم:   آستین هام رو باال میدم 

مرتیکه بی شعور خودت خواهر مادر نداری؟ دیوث  -

 الشی... 

 
و هنوز دستم یقه اش رو نگرفته که کسی عقب نگهم  

 می داره: 

 وایسا آی نور! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_هفتم 

 *** 
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تحکم صداش به اندازه ای هست که سر جام نگهم  

آماده ی وحشی بازیه به طرف ساشا بر  داره. مرده که  

 می گرده: 

 به خانم دست زدی؟ -

 
من توی یه لحظه گر می گیرم و مرد با بیرون فرستادن  

 پسر بچه ی همراهش میگه: 

 چه دست زدنی؟ زنیکه خودش زده در سلیطه بازی! -

 
ساشا می خنده، میثاق آماده ی مداخله می شه. خنده ی  

یار بازوش رو نگه می  ساشا که بلند تر می شه بی اخت 

 دارم. 

 
دست زیر بینیش می کشه و خنده اش یهو قطع می  

 شه. یقه ی طرف توی مشتش گیر میوفته و میگه: 

 با این دهن بهش گفتی زنیکه ی سلیطه؟ -

 
و قبل از اینکه بتونیم کاری بکنیم چنان با سر می کوبه  

توی صورتش که جیغ من و داد میثاق باهم بلند می  

 شه. 
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سعی می کنه جداشون کنه و من بازوی ساشا  میثاق  

 رو می کشم: 

 ولش کن...ولش کن میگم... -

 
 و مرد داد می زنه: 

من ازتون شکایت می کنم، میدم در اینجا رو تخته  -

 کنند. 

 
ساشا انگار کر و کور شده، نه جیغ کشیدن های من،  

نه مشتی که مرد به صورتش می زنه و نه حتی تالش  

 نمیدن. های میثاق روش جواب  

 
 دست مرد رو می پیچونه و میگه: 

 این دستت بود که خورد بهش؟ -

 
می زنم توی صورتم و داد مرد که بلند می شه ساشا  

 هم داد می زنه: 

 همین دستت بود یا اون یکی مرتیکه دیوث؟ -

 
 دست ساشا رو می کشم و جیغ می زنم: 
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 ولش کن! -

 
میثاق ساشا رو عقب می کشه و ساشا باز هم داد می  

 نه: ز 

برو گمشو تا دونه دونه استخونات رو نشکوندم  -

 پفیوز! 

 
سد راه ساشا می شم و میثاق واسه بیرون فرستادن  

 مرد که هنوز دری وری میگه میره. 

 
مجبورش می کنم روی صندلِی میثاق بشینه و چند  

 ورق دستمال از روی میز بر می دارم: 

 بگیر... -

 
ه از بینی  دستمال ها رو از دستم می گیره و خونی ک 

 اش راه افتاده رو پاک می کنه. 

 
 خوبی؟ -

این رو که میگه شقیقه ام تیر می کشه و خودم با  

 دستمال بینی اش رو فشار میدم و غر می زنم: 

 ساکت! -
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 می خنده و سعی می کنه دستم رو کنار بزنه: 

 ولم کن وحشی خانم؛ خفه شدم! -

 
  قلبم هنوزم تند می زنه و دست هام می لرزن ولی با 

این حال بیشتر از قبل بینی اش رو فشار میدم و  

 مجبورش می کنم سرش رو خم کنه: 

 هیس! آخه تو التی؟ قلدری؟ واسه چی دعوا می کنی؟ -

 
سعی می کنه دستم رو کنار بزنه که فشار دستم رو  

 بیشتر می کنم: 

 یکم قیافه ام غلط اندازه، ولی شلغم نیستم که! -

 
که پاشه جفت    خیره نگاهش می کنم، شلوار زاپی 

زانوهاش رو به نمایش گذاشته، تیشرت گشاد و کت  

چرم، با این همه انگشتر و گردنبند و البته موی بلند،  

 بیشتر من رو یاد حسنی میندازه! 

 
 تا تعریفت از کم چی باشه! -

 عقل نداری؟ -
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این رو میثاق میگه و قبل از اینکه هر کدوممون چیزی  

 بگیم جلو میاد: 

 خوبی؟ -

 
 تم رو کنار می زنه و میگه: ساشا دس 

 اگه این سلیطه ولم کنه خوبم! -

 
دور از چشم میثاق چشمکی می زنه و دلم می خواد با  

 مشت بکوبم روی سر و مغزش! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_بیست_و_هشتم 

 *** 

 
 دست به پیشونی عرق کرده ام می کشم و میثاق میگه: 

 الزمه دکتر بریم؟ -

 
 ار می زنه و از جا بلند شده میگه: میثاق رو کن 

 الزم نکرده. چه خبره که دکتر بریم؟ -
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نفسم رو بیرون میدم و روی صندلی وا میرم، عصبی  

 از لجبازی کردنش نق می زنم: 

الهی مغزش هم از دماغش بریزه بیرون که بفهمه  -

 دکتر واسه چیه! 

 
میثاق به زحمت جلوی خنده اش رو می گیره و ساشا  

 می گرده و میگه:   به طرفش بر 

 زنیکه ی بی چشم و رو رو می بینی؟ -

 
 دست هام رو توی سینه جمع می کنم و غر می زنم: 

 شوگر ددی قلدر؛ حرف حق تلخه! -

 
چتری هام رو می کشه و از الی دندون های چفت شده  

 اش میگه: 

 وحشی خانم! -

 
 می زنم روی دستش و میثاق میگه: 

آب برات بیارم  بسه سگ و گربه! می خوای یه لیوان  -

 آی نور؟ 

 
 لبم آویزون می شه، بی خیاِل ساشا می شم و میگم: 
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این وحشی که یه ذره بلد نیست به خانما احترام  -

 بذاره! توش قندم بریز لطفا... 

 
حرفم تموم نشده که سری از روی تاسف تکون میده و  

 بی حرف به طرف آشپزخونه حرکت می کنه. 

 
 چشم هام می شه:   ساشا روی میز می شینه و خیره ی 

 االن برات جنتلمن بازی در آوردم ها! -

 
 گردنم رو ماساژ میدم: 

 بزن بهادر باری بود بیشتر! -

 
"زنیکه ی بی چشم و رو" رو میگه و از لحن خاله  

 زنکش به خنده میوفتم. 

 خیلی خاله زنکی! -

 
می خنده و دست زیر بینی اش می کشه تا خون رو  

 پاک کنه: 

 .. خیلی رو داری بخدا. -
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اداش رو در میارم و میثاق با لیوان آب قند از  

 آشپزخونه بیرون می آد. 

 
دست پاچه صندلی رو عقب تر می کشم و نه میثاق و  

 نه ساشا، هیچ کدوم به روی خودشون نمیارن. 

 
لیوان آب قند رو که دستم میده، تشکر می کنم و لیوان  

رو سر می کشم و ساشا با چشم هاش گرد شده نگاهم  

 نه. می ک 

 
دور دهنم رو با دستمالی پاک می کنم و لیوان رو به  

 میثاق بر می گردونم و میگم: 

 چیه؟ یه ذره آب خوردم دیگه، بخیِل گدا! -

 
 میثاق پر خنده قبل از ساشا میگه: 

 من برم دیرم شد. کاری نداری؟ مشکل فالن؟ -

 
ساشا روی شونه اش می زنه و نمی دونم فقط این منم  

مشکوک میثاق می شم یا ساشا هم  که متوجه ی نگاه  

 متوجه شده؟ 
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 نوکرتم حاجی؛ یاعلی! -

خداحافظی می کنند و همین که میثاق میره باز چتری  

های بخت برگشته ام بین انگشت هاش گیر میوفتن و  

 دست میندازه دور گردنم: 

این همه ازت طرفداری کردم یه چیکه آب دستم ندادی  -

 بچه پرو... 

 
 نش و جیغ می کشم: با مشت میافتم به جو 

 ولم کن وحشی خان! ولم کن بی شعور... -

 
به جای برداشتن دستش پر خنده من رو بیشتر به  

 خودش فشار میده: 

 بگو ببخشید ولت کنم! -

 
 با مشت می زنم تو شکمش: 

 ولم کن ببینم روانی...چرا بگم ببخشید؟ -

 
 ساشا؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 
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 #قسمت_صد_و_بیست_و_نهم 

 *** 

 
نم جا افتاده اما شیک پوشی که با تعجب و کمی  خا 

عصبانیت نگاهمون می کنه باعث می شه دست ساشا  

 شل بشه و باالخره بتونم خودم رو خالص کنم. 

 
به سرعت ازش فاصله می گیرم و نمی دونم چرا اما  

 هول می شم. 

 
سالِم خفه ام رو کوتاه جواب میده و نگاهم بین خودش  

 . و خانم به گردش در میاد 

 
زیاد نیاز نیست به مغزم فشار بیارم که بتونم نسبتشون  

 رو بفهمم چون ساشا میگه: 

 سالم عمه! -

 
کوله ام رو بر می دارم و خداحافظ رو گفته، نگفته  

بیرون میرم. قلبم می تپه و کمی ریتم نفس کشیدنم از  

 حالت عادی خارج می شه. 
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تاکسی می گیرم و جلوی دانشگاه که می رسم گوشیم  

گ می خوره. گوشی رو به زحمت از جیب کوله ام  زن 

 بیرون میارم. 

 
با دیدن اسم آیناز لبخند روی لبم پهن می شه و من چه  

 دلم تنگه براشون: 

 جانم! -

 
 خاله جون من دستم سوختیده؛ تو تُجایی؟* -

 
نمی تونم خنده ام رو کنترل کنم و می خندم، بلند، بدون  

ی که به طرفم بر  توجه به آدم های اطرافم و نگاه های 

 می گرده. 

 
الهی خاله قربون خودت و دستات بره. مامانت  -

 کجاست؟ 

 
صدای نازی خیلی محو به گوش می رسه و کمی طول  

 می کشه تا به جای حلما بگه: 

 سالم...باز این بچه گوشی من رو برداشت. -
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بی تاِب حلما قید دانشگاه رو می زنم و با دوباره  

 تاکسی گرفتن میگم: 

 ربونش هم میرم. چطوری؟ من ق -

 
 خوبیم؛ تو چطوری؟ کجایی؟ از کارت چه خبر؟ -

 
 به راننده آدرس میدم و در جواب نازی میگم: 

 من شنیدم قراره ماکارونی بپزی امروز... -

 می خنده و شکمو رو الی خنده اش میگه. 

 
باز سر راه برای حلما خوراکی میخرم و سعی می کنم  

 ی برسونم. زودتر خودم رو به خونه ی ناز 

 
خونه ی نازی که می رسم حلما عین موشک خودش  

رو پرت می کنه توی بغلم و آویزون گردنم می شه و  

 فقط بوس می خواد. 

 
نازی از کارم می پرسه و من تازه دوباره یاد اتفاقات  

 امروز میوفتم و باز تب می کنم. 
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سعی می کنم خونسرد باشم تا نازی به چیزی شک  

 م. نکنه و نگرانش نکن 

 
 به غذا ناخونک می زنم و میگم: 

 همه چی خوبه، فقط صاحب کارم یکم خل و چله! -

 
 با قاشق می زنه رو دستم و غر می زنه: 

 درست حرف بزن! -

 
لبم آویزون می شه و پیامی که برای گوشیم میاد نمی  

 ذاره جوابش رو بدم. 

 
 شماره ی دیاناست و نوشته: 

 کجایی؟ -

 
 * * * 

 
 حلما خانم میگه: 

 تم سوخته خاله، کجایی؟ دس -

 
 #اوباش 
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 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_ام 

 *** 

 
 می نویسم: 

 خونه ی آیناز... -

و گوشی رو کنار می ذارم. پشت میز می شینم و نازی  

 میگه: 

 اوضاع و احوالت چطوریه؟ کارت خوب پیش میره؟ -

 
بین موهای حلما دست می کشم و حیِن ور رفتن با  

 نازی رو میدم: فرفری های مشکیش جواب  

 خوبه، دارم بهش عادت می کنم! -

 
لپم رو می کشه و یه جوری نگاهم می کنه انگار خفن  

 ترین کار دنیا رو انجام دادم. 

 
 موهام رو کنار می زنم و نازی میگه: 

خوبه، حداقل بابا بفهمه می تونی بگی بیخودی هم  -

 نبوده، یه چیزایی یاد گرفتم. 
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هام بیرون می پره و با    چیزی شبیه به هوم از بین لب 

خودم فکر می کنم اگه بابا بفهمه، نمیگه آفرین رفتی  

سر کار یا حتی نمیگه آفرین که یه چیزی یاد گرفتی؛  

 قطعا میگه چرا بی اجازه رفتی؟ 

 
کش و قوسی به خودم میدم و حلما بیشتر از قبل  

 خودش رو بهم فشار میده تا بخوابه. 

 موهاش رو می بوسم و میگم: 

 ن کی میاد؟ هوما -

 
و نگاه نازی به طرف ساعت بر می گرده. با دیدن  

 ساعت میگه: 

 یکم دیگه پیداش می شه. -

 
دستم الی موهای حلما می لغزه که مسِت خواب نق می  

 زنه: 

 نتن...شاپیدم...* -

 
 به زحمت خنده ام رو کنترل می کنم و میگم: 

 می شه بزنمش؟ گازش بگیرم؟ -
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 ده و میگه: نازی سر از روی تاسف تکون می 

 کامال به خودت رفته! -

 
 قیافه ام رو براش کج می کنم و به خنده میوفته: 

حاال تو هم همه عادتای بد دخترت رو به من نسبت  -

 بده. 

 
با چشم و ابرو به گوشیم اشاره می کنه و حیِن کم  

 کردن زیر قابلمه میگه: 

ویبره ی گوشیت دیوونه ام کرد؛ این رو جواب بده  -

 اول! 

 
و بر می دارم و به صفحه اش نگاه می کنم.  گوشی ر 

 دقیقا بیست پیام از دیانا دارم. 

 صفحه رو باز می کنم و مشغول خوندن پیام ها می شم. 

 کی میای؟ -

 پوریا زنگ زده میگه بیا ببینمت. -

 برم ببینمش؟ -

 دارم حاضر می شم. -

 ممکنه دو روزی نباشم. -

 م. مامانم زنگ زد اول به من پیام بده هماهنگ شی -
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 میرم مشکالتمون رو حل کنیم. -

 مواظب خودت باش. -

 راستی می شه مانتوی تو رو بپوشم؟ -

 
بقیه ی پیام ها رو بدون خوندن رد می کنم و می  

 نویسم: 

تو یه کصخل به تمام معنایی که هیچ وقت آدم نمی  -

 شی! بری و باز خر بشی کتک می خوری. 

 
ه  گوشی رو کنار می ذارم دوباره و رو به نازی ک 

 مشغول در آوردن وسایل برای ساالد شده، میگم: 

 از کار خودت چه خبر؟ -

 
چه خبری می تونه باشه؟ مشغولم توی خونه، البته  -

 اگه حلما بذاره! 

 
دست هام رو بیشتر دورش حلقه می کنم و دلم می  

 خواد توی بغلم حلش کنم! 

 طفلک بچه ام! -

 
 کی بچه دار شدی ما بی خبر موندیم؟ -
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ن میگه و من و نازی به طرفش بر می  این رو هوما 

 گردیم. 

 
روی سر نازی رو می بوسه و من حلما به بغل از جا  

 بلند می شم: 

 چندش! -

 
با تا کردن آستین های پیراهنش، تای ابروش رو باال  

 میده و میگه: 

 چخه بچه... -

 
 میرم حلما رو سر جاش بذارم و میگم: 

 پیشته بابا! -

 
نمی مونم که ادامه ی  نازی تشر می زنه و من منتظر  

 حرف هاش رو بشنوم. 

حلما رو سر جاش می خوابونم و پتوش رو سرش می  

کشم. موهاش رو کنار می زنم و می خوام ببوسمش که  

 گوشم پیچونده می شه: 

 عفریته؟ این کیه که بهت میگه نوری جون؟ -
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 _ 

 
 

 نکن...خوابیدم 

 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_یکم 

 *** 

 
نم روی دست هومان و جلوی خودم رو می گیرم  می ز 

 که جیغ نزنم. 

 
دنبالش تا بیرون از اتاق کشیده می شم و گوشم رو که  

 ول می کنه، گوشیم رو از دستش می کشم: 

 حریم خصوصی چیه؟ -

 
 چشم هاش رو ریز می کنه و میگه: 

اون چشمای گاوییت رو اینجوری نکن! دوست پسر  -

 داری؟ آره کلک؟ 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دستش گریه کنم. سرم رو بزنم توی دیوار    می خوام از 

 بلکه بمیرم! 

 هنوز جوابش رو ندادم که نازی میگه: 

 چی شده؟ -

 
 و هومان قبل از من با خونسردی میگه: 

 خواهر برادریه؛ شما بفرمایید! -

 
"که اینطور"رو کشیده میگه و من برای شادی روح  

 هومان صلوات می فرستم. 

ن که در بسته می  به طرف اتاق خوابشون میره و همب 

 شه هومان چتری های من رو بهم می ریزه. 

 
یارو انگار کار مهم داره، بعد از هر پیام یه تک زنگ  -

 می زنه! 

 
چشمک می زنه و به طرف سرویس بهداشتی حرکت  

 می کنه: 

وگرنه می دونم با این خنگیت هیچکس باهات دوست  -

 نمی شه! 
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 می کشم: عصبی از اینکه نمی تونم بزنمش تقریبا جیغ  

من موندم بابام چی توی تو دیده که قبول کرد خواهر  -

 دسته گلم رو بده دستت! 

 
از توی سرویس به بیرون سرک می کشه و کمی  

صداش رو باالتر می بره تا صداش واضح به گوشم  

 برسه: 

 زاویه های پنهان من رو! -

 
خدا رو شکر همه دور و بریای من به خودشیفتگی  -

 من میگن اعتماد به سقف... مزمن دچارن، ولی به  

 
گوشه ی پیشونیم رو می خارونم و صدای نازی از  

 پشت سرم بلند می شه که میگه: 

 باز سگ و گربه به جون هم افتادن؟ -

 
 پام رو زمین می کوبم و لبم آویزون می شه: 

 از اون شوهر عفریته ات بپرس... -
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سری از روی تاسف تکون میده و از کنارم رد می شه.  

دم رو روی مبل میندازم و به گوشیم نگاه می  منم خو 

 کنم. 

 
شماره اش ناشناسه ولی اصال نیاز نیست به خودم  

 فشار بیارم که بفهمم کیه! 

 به سرعت تایپ می کنم: 

 عمه ات هم قشنگه! چی کارم داری؟ -

 
 و تا جواب بده اسمش رو سیو می کنم نخود فرنگی: 

 آره عمه ام عین قالی کرمونه. -

استم حالت رو بپرسم؛ یه ذره شعور  گوریل می خو -

 نداری؟ 

 
انگشت هام به سرعت روی کیبورد حرکت می کنند و  

 جواب میدم: 

 گوریل خودتی! -

 
 و بالفصله میگه: 

 مگه منو دیدی؟ -

 جوابم یه آره و یه شکلک پوزخنده و جوابش می شه: 
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پس عزیزم حتما یا تاریک بوده، یا تو به عینک نیاز  -

 مثل تو گوریل باشم. داری، وگرنه عمرا من  

 
و انگار یه پارچ آب یخ روم ریختن؛ به من میگه حرف  

هات مورد داره، ولی هیچ وقت به ذهن مریض خودش  

 رجوع می کنه؟ 

 
 می نویسم: 

 چقدر منحرفی آخه؟! -

 
 و بالفاصله جوابم میاد: 

ببین خودت چقدر منحرفی که از یه حرف ساده ی من  -

 تا کجا ها رفتی!  

 
آب دهنم توی گلوم می پره و سرفه می  پلکم می پره،  

کنم. دلم می خواد بزنمش، بکشمش، تیکه تیکه اش  

 کنم و باورم نمی شه بازم ازش رو دست خوردم! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_دوم 
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 *** 

 
دیگه جوابش رو نمیدم و گوشی رو کنار می ذارم و  

 محض احتیاط می ذارمش روی حالت پرواز. 

 
ه شام می کشه، به محض گذاشتن دیس روی  نازی ک 

میز، نصفش رو من می کشم و نصف دیگه اش رو  

هومان و نازی هنوز ننشسته مجبور می شه بره  

 دوباره دیس رو پر کنه. 

 
غذای حلما رو جلوش می ذارم و به لطف فرو کردن  

دستش توی لیوان من و نازی هم آب کم میاد، هم  

 لیوان. 

 
نمیارم و لقمه ی بعدی رو  تشنگی رو به روی خودم  

 می خورم. 

لقمه توی گلوم می مونه و برای پیدا کردن چیزی که  

تشنگیم رو رفع و لقمه رو به معده ام هدایت کنه چشم  

 روی میز می چرخونم. 
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کاسه ی ماست هومان رو بر می دارم و قاشق اول رو  

 توی دهنم می ذارم که میگه: 

 آنی پاشو یه ذره آب بیار خفه شدم. -

 
قاشق بعدی ماست رو توی دهنم می ذارم و دستم رو  

از جلوی حلمایی که می خواد به ماست چنگ بزنه  

 عقب می کشم: 

دارم ماست می خورم تشنگی یادم بره، تو میگی برو  -

 آب بیار؟ 

 
 چشم گرد می کنه: 

 پاشو تنبل! -

 
 ماسِت توی دهنم رو قورت میدم و میگم: 

 ر می کشید ازش... دو لقمه غذا میدین به آدم هزارتا کا 

 
 می خوام پاشم که نازی زودتر بلند می شه: 

 بشین کولی! خودم میارم. -

 
نازی میره و خوشحال از بلند نشدنم قاشق بعدی  

 ماکارونی رو توی دهنم می ذارم. 
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هومان من رو خونه می رسونه و سر کوچه که می  

 رسیم میگه: 

 اوضاعت خوبه؟ -

 
ن نازی! یه مدل  لحنش نگرانه، نه عین بابام، نه عی 

دیگه ای، شاید همون نگرانی برادرانه است که همه  

میگن. فقط می دونم که جنس نگرانی هاش برام دوست  

 داشتنیه. 

 
 سر کار میرم، دیگه بزرگ شدم! -

 
 الی خندیدنش میگه: 

تو هنوزم همون آی نور کوچولویی که شب  -

 خواستگاری گفت، کی گفته من آبجیم رو میدم؟ 

 
 ر میارم: براش شکلکی د 

 هنوزم میگم! -

 
بچه پرو رو با خنده میگه و تشکر که می کنم پیاده می  

 شم. 
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جلوی در نرسیدم که موتور ساشا از کنارم رد می شه  

 و هومان صدا می کنه: 

 آنی وایسا! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_سوم 

 *** 

 
به عقب بر می گردم و می بینم دستش رو توی هوا  

 ه. تکون مید 

 
چند قدم رو سریع بر می داره و با چشم و ابرو به  

 دستش اشاره می کنه: 

 بعد بهت میگم گیج، بهت بر می خوره! -

 
 گوشیم رو از دستش می گیرم: 

 من گیج، تو باید همش بگی؟ -

 
 تای ابروش باال می پره و با لبخندش میگه:   

 بدو برو دیگه! پرو... -
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تر می شه؛    براش شکلکی در میارم که خنده اش پهن 

به سرعت به طرف ساختمون حرکت می کنم و قبل از  

 بستن در براش دست تکون میدم. 

 
باالی پله ها که می رسم مدیر ساختمون هم از پله ها  

 پایین می آد. 

 
اخم هام رو جمع می کنم و می خوام بی توجه بهش رد  

 بشم که میگه: 

 خانم نوری؟ -

 
 ناچار میگم: چند ثانیه پلک روی هم فشار میدم و به  

 بله؟ -

 
متنفر از خنده اش پله ای باال میرم تا فاصله ام باهاش  

 بیشتر بشه و منتظر می مونم حرفش رو بزنه: 

لوله ها رو چک کردین؟ همسایه ها عاصی شدن از  -

 صدای پمپ! 
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نگاهم به ساشا میوفته که به آرومی از کنارمون رد  

 می شه و میگم: 

 نم از واحد ما نیست. فردا حتما چک می کنم ولی مطمئ -

 
جوری برام فیگور می گیره که انگار برنده ی جایزه ی  

 نوبله! 

می خواید خودم بیام چک کنم؟ االن یه مقدار تایم آزاد  -

 دارم! 

 
منظورش رو متوجه نمی شم! می خواد بیاد خونه ی  

 ما؟ به چه مناسبت؟ 

 ببخشید؟! -

 
 نیشخندش بیشتر از قبل روی اعصابم میره: 

، یه خانم جوون، چرا بخواید برید دنبال آدم  دیگه شما -

غریبه که براتون لوله ها رو چک کنه؟ من انجام میدم  

 دیگه. 

 
چشم هام تا آخرین حد ممکن گشاد می شن و از الی  

 دندون های کلید شده ام میگم: 

 به شما چه؟ مگه خودم کجم؟ خودم چک می کنم. -
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می  می خواد چیزی بگه که صدای ساشا به جاش بلند  

 شه: 

 چیزی شده خانم نوری؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_چهارم 

 *** 

 
دلم می خواد دست بندازم و دهن مرتیکه ی رو به روم  

 رو پاره کنم. 

به نفس نفس میوفتم و بدون اینکه نگاهم رو از مدیر  

 ساختمون بگیرم میگم: 

نه مشکلی نیست جناب اعتماد؛ ایشون هم حرفشون  -

 شده دارن میرن. تموم  

 
حرفم که تموم می شه قبل از ساشا پله ها رو باال میرم  

 و صدای پای ساشا با کمی مکث بلند می شه. 
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در واحدمون رو که می بندم به سرعت قفلش می کنم و  

 کفش هام رو جلوی جا کفشی میندازم. 

 
لباس عوض کرده میرم توی آشپزخونه و در یخچال  

وش نگاه می کنم و می  رو باز می کنم. به وسایل ت 

 بندمش، دوباره از اول! 

 
خسته از پیدا نکردن خوراکی مد نظرم و قبول شکست  

 می خوام برم لباس بپوشم که زنگ در زده می شه. 

 
از چشمی در نگاه می کنم و کسی رو نمی بینم. شونه  

باال میندازم و می خوام برگردم توی اتاق که دوباره و  

 دوباره زنگ زده می شه. 

 
ادر رو سرم می کنم و در رو باز می کنم. مدیر  چ 

 ساختمونه با یه کیلو اخم! 

 خودم رو پشت در می کشم و میگم: 

 بله؟ -

 
 با نگاه تیزش خیره می شه توی چشم هام: 
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خانم محترم سقف پارکینگ رو دیدین؟ مشکل لوله  -

 هاتون رو چک کردین؟ 

 
مثل خودش اخم می کنم و آماده می شم در رو توی  

 بکوبم: صورتش  

چه گیری دادین به لوله های ما؟ به شما چه؟ گفتین،  -

منم گفتم چک می کنم تا فردا! چه خبره هر دقیقه یا  

 جلو راهم رو می گیرید یا میاین دم خونه؟ 

 
می خواد جلوتر بیاد که در رو توی صورتش می بندم  

و بهش تکیه میدم. قلبم می خواد از جا کنده بشه و تنم  

 خیس عرقه! 

 
و باز قفل می کنم و به دیانا فحش میدم. باید می  در ر 

 رفت پیش پوریا؟ باید می رفت دیدن اون خیر ندیده؟ 

 
گوشیم رو بر می دارم و شماره ی صاحب خونه رو می  

 گیرم. می خوام گریه کنم، می خوام جیغ بزنم! 
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دست و پام به شدت می لرزه و بغض تو گلوم می  

هزار بار سکته  شینه. تا صاحب خونه جواب بده من  

 می کنم. 

 
 الو؟ -

جواب که میده من مثل بمب منفجر می شم و فقط جیغ  

 می زنم: 

آقای کوشکی این چه وضعشه؟ خانواده من روز اول  -

گفتن اگه خونه و محیطش آرومه قرارداد ببندیم، االن  

چه خبره همش مدیر ساختمون سر راهمون رو می  

 گیره و می خواد بیاد خونمون؟ 

 
ی بدتر از من عصبی می شه و میگه که  آقای کوشک 

 فردا سراغش میاد. 

 
تلفن رو که قطع می کنم به بابا هم زنگ می زنم و  

 خودم قبل از کوشکی همه چیز رو براش میگم. 

 
سعی می کنه داد و بی داد نکنه و آروم باشه. توصیه  

می کنه، سفارش می کنه و یکم و فقط یکم هم تهدید  

 ر جمع کنم. می کنه که حواسم رو بیشت 
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تا صبح نمی تونم پلک روی هم بذارم و سرم در حال  

 انفجاره. 

 
صبح دیرتر از همیشه از خونه بیرون می زنم و حتی  

 ناهار هم یادم میره که با خودم ببرم. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_پنجم 

 *** 

 
گیم نت خلوت تر از همیشه است و می شه گفت تقریبا  

 خالیه! 

 
عوض سر و صدای آپو و ساشا همه ی سالن رو پر    در 

 کرده. 

اونقدر محو بازی کردن شدن که انگار توی یه دنیای  

 دیگه اند! 
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میثاق با گوشیش درگیر شده و حتی متوجه ی اومدنم  

 هم نمی شه؛ سالمی میگم و از کنارش رد می شم. 

 
خلوتی گیم نت بهم این اجازه رو میده که زودتر از  

 تمیز کردن کف و آشپزخونه بشم. همیشه مشغول  

 
درگیر با یخچال و وسایل بهم ریخته ی توش می شم که  

 صدای ساشا حواسم رو پرت می کنه: 

 یه آبمیوه بده... -

 
 عقب میام، آبمیوه رو دستش میدم و غر می زنم: 

 انگار هتله! وسط ول چرخیدنا یکم کار هم بکنید. -

 
ثانیه طول    حرفم تموم نشده، می تونم به جرات بگم دو 

 می کشه که بطری خالی از آبمیوه رو دستم میده. 

 
حرفم یادم میره و چشمم گرد می شه. بطری رو سر و  

 ته می کنم و دریغ از حتی یه قطره! 

 
 کنارم می زنه و دوال شده توی یخچال فرو میره: 

 چقدر غر می زنی؟ بکش کنار ببینم اینجا چی داریم... -

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
ه هیوالست! حتی شک  این دیوونه ی روانی قطعا ی 

 ندارم می تونه آدم خوار هم باشه. 

 
بسته ی بیسکوییت رو بیرون میاره و با دهن پر  

 میگه: 

 می خوری؟ -

 
 و می خوام یه دونه بیسکوییت ازش بگیرم که میگه: 

 نه پشیمون شدم! -

 
 بهش چشم غره میرم که به طرف چایی ساز میره: 

 امروز چرا اللی؟ حالت خوبه؟ -

 
 بمیوه رو توی سطل میندازم و میگم: بطری خالی آ 

 تو زیادی شنگولی! -

 
 به لبه ی میز تکیه میده و باز ابروش باال می پره: 

 ببین خودت نمی ذاری خوش اخالق باشم! -
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نی رو توی شیر کاکائویی که از یخچال برداشتم فرو  

 می کنم و میگم: 

 چقدرم که تو خوش اخالقی! -

 
ب می کنه و  جلو میاد، دست هاش رو پشت سرش قال 

 کمی خم می شه رو به جلو و من به عقب خم می شم: 

چرا اینقدر برات سخته که قبول کنی من یه جنتلمن  -

 جذابم؟ 

 
نمی تونم نخندم به اعتماد به نفسش! نی رو از توی  

دهنم در میارم و بی هوا بدنه ی پاکت رو فشار میدم. با  

 ریخته شدن شیر کاکائو توی صورتش میگم: 

 دور! تو همه چی هستی جز جنتلمِن جذاب! بال به  -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_ششم 

 *** 

 
چشم هاش رو باز نمی کنه، فقط به در اشاره می کنه و  

 میگه: 
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 سه ثانیه وقت داری فلنگ رو ببندی! -

 
لحنش ذره ای نرمش نداره و مطمئنم اگه صدم ثانیه ای  

 دیر کنم می شم مرحوم! 

 
 عقب تر میرم:   آروم عقب و 

 این کارا و تهدیدا شایسته ی یه جنتلمن نیست! -

 
 می غره: 

 نوری! -

و من دیگه صبر نمی کنم. در رو می بندم و دست پاچه  

توی سالن نگاه می چرخونم تا یه جایی واسه پناه  

 گرفتن پیدا کنم. 

 
عمیق و پشت سر هم نفس کشیدم و خب مگه چی کار  

صورتش ریختم دیگه!    کردم؟ حاال یکم شیر کاکائو توی 

 مگه این همه کولی بازی الزم بود؟ 

 
 هنوز جلوی چشممی؟ -
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توی جام می پرم و به طرفش بر می گردم. صورتش  

خیسه و نگاهش به خون نشسته؛ حتی ذره ای شک  

 ندارم که قراره خرخره ام رو پاره پوره کنه. 

 
 قدمی به عقب بر می دارم: 

 ه؟ این کولی بازیا چیه؟ چی کار کردم مگ -

 
 باز چه خبره؟ باز جنگ و دعوا؟ -

 
این رو آپو میگه و دهن ساشا بسته می شه. به زحمت  

 لبخندی روی لبم می نشونم و کنار ساشا می ایستم: 

 کی؟ ما؟ مگه ما دعوا هم می کنیم؟ ما دعوا می کنیم؟ -

 
می زنم به دست ساشا و بهش چشم غره میرم؛ از  

 لبخندش حرص چکه می کنه: 

 نه اصال! -

 
آپو چشم ریز کرده به دو نفرمون نگاه می کنه و من    و 

 لبخندم رو براش پهن تر می کنم. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

آپو نگاهش به طرف ساشا می چرخه و ساشا پشت هم  

 توی کمرم می زنه و از الی دندون هاش میگه: 

 نگران نباش، ما کاری به کار هم نداریم. -

 
آپو با تردید نگاهمون می کنه و عقب که میره می زنم  

 دست ساشا و میگم:   روی 

 دستت بشکنه مرد، ولم کن! -

 
آپو به سرعت به طرفمون بر می گرده و من با پس  

 زدن دست ساشا باز هم لبخند تحویلش میدم.  

 
سری از روی تاسف تکون میده و با کمیمکث  به  

طرف اتاق حرکت می کنه؛ همین که در رو پشت سرش  

 می بنده به طرف ساشا بر می گردم.  

 
فرمون به هم با چشم ریز شده نگاه می کنم و  هر دو ن 

 این یه اعالن جنگ واضحه! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_هفتم 
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از من سریع تر عمل می کنه و پشت گردنم رو می گیره  

 و می غره: 

صدات در بیاد تحویلت میدم دست آپو که پرتت کنه  -

 بیرون. 

 
مور می شه. سعی    دلم ضعف می کنه و همه ی تنم مور 

 می کنم خودم رو ازش دور کنم و می نالم: 

مرتیکه خیار، ولم کن...ول کن گردنمو! این یه نوع  -

 کودک آزاریه! میرم یونسکو ازت شکایت می کنم. 

 
من رو دنبال خودش تا بیرون از گیم نت می کشونه و  

 میگه: 

نهایت تو رو بتونن تیمارستان به عنوان مریض  -

 ن! روانی بستری کن 

 
باالخره موفق می شم خودم رو از دستش نجات بدم و  

 بین نفس نفس زدن هام میگم: 

 آره، تخت بغلی تو بستریم می کنن! -
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 به طرفم خیز بر می داره: 

 باز روت زیاد شد؟ -

 
 به سرعت خودم رو عقب می کشم: 

 باز کی پا رو دمت گذاشته به من گیر دادی؟ -

 
 باال میده:   چتری هام رو می کشه و تای ابروش رو 

 روت رو برم دختره ی پرو. -

 
می خوام جوابش رو بدم که گوشیش زنگ می خوره و  

 به گفتِن "مردِک روانی" قناعت می کنم. 

 
می خوام برگردم داخل که باز پشت گردنم رو می گیره  

 و من ضعف می کنم. 

 
مشت و لگد می پرونم بلکه ولم کنه و بی توجه به من  

 می رسه. به سالم و احوال پرسیش  

 
می زنم توی شکمش که عصبی می خنده و کنار گوشم  

 میگه: 
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نه چیزی نیست داداش! یه موش گرفتم، یکم زیادی  -

 سمج و پروئه! 

 
بازم به شکمش مشت می زنم و طوری که فقط من  

 بشنوم لب می زنه: 

 زنیکه عفریته... -

 
و گردنم رو ول می کنه. خوشحال از خالص شدن به  

نم و قبل از برگشتن به داخل می  طرف در پا تند می ک 

 شنوم که به شخِص پشت تلفن میگه: 

 عکسا حاضر شد؟ ایمیل کن برام... -

 
به جون گوشه ی لبم میوفتم و پوستش رو می کنم.  

همین که بر می گردم توی آشپزخونه گوشیم رو در  

 میارم و صفحه ی اینستاگرامم رو باز می کنم. 

 
ساشا باال میاد.  اسمش رو سرچ می کنم و یه میلیون  

 می خوام فامیلیش رو سرچ کنم که کنار گوشم میگه: 

 قبلش خط تیره بزن. -
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بی اختیار جیغ می کشم و گوشی از دستم ول می شه.  

با صفحه روی زمین میوفته و من قلبم، قلبم از کار می  

 ایسته...گوشیم...! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_هشتم 

 *** 

 
می گردم. مطمئنم از چشم هام آتیش  به طرفش بر  

بیرون می زنه و امیدوارم بفهمه که قصدم فقط و فقط  

 کشتنشه. 

 
خونسرد و آروم نگاهم می کنه و راضی از کارش  

 لبخند تحویلم میده که آستین هام رو باال می زنم: 

 دیوونه شدی؟ -

 
می خوام به طرفش برم و حتی جرات بلند کردن گوشیم  

م اول رو بر نداشتم که پام می گیره  رو ندارم. هنوز قد 

 به لبه ی میز و رو به جلو پرت می شم. 
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با چشم های گرد شده خودش رو از سر راهم کنار می  

کشه و با بستن چشم هم به هوا چنگ می زنم و یقه ی  

 کتش توی مشتم گیر میوفته. 

 
کمرم که کوبیده می شه روی زمین نفسم قطع می شه  

فته که کامال پرس بشم ولی  و منتظرم اونم روم بیو 

 خبری نمی شه. 

 
چشم که باز می کنم صورتش توی دو سانتی متری  

صورتمه و برای اینکه روی من نیوفته کف هر دو  

 دستش رو کنار تنم، روی زمین گذاشته. 

 
می خوام بلند بشم که صورتم محکم می خوره توی  

 صورتش و پیشونیم تیر می کشه. 

ته؟ همش دست و پات  درد بگیری زنیکه آپاچی، چ -

 گره می خوره تو هم... 

 
یقه اش رو با هر دو دست می چسبم و سعی می کنم  

کنارش بزنم و اون سمج تر از قبل خودش رو سر  

 جاش نگه می داره: 

 من تو رو تیکه تیکه می کنم مرد... -
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 خنده اش شدید تر می شه: 

 نکشیمون ابن ملجم! -

 
 د: با سر میرم توی صورتش که دادش در میا 

 زنیکه سلیطه ِی کولی! -

 
موهام رو می کشه و بازوش رو گاز می گیرم. به نیت  

کندن گوشت دستش دندون هام رو فشار میدم و اونم  

 قطعا با خودش گفته کچلش می کنم قربت الی هللا... 

 
 اینجا دیوونه خونه است یا مهد کودک؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_سی_و_نهم 

 *** 

 
آپو میگه و به ناچار و شرمنده بازوی ساشا    این رو 

 رو ول می کنم و ساشا هم موهام رو ول می کنه. 
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دقیقا عین بچه هایی شدیم که یه کار بد انجام میدن و  

آروم یه گوشه می ایستند تا مامانشون کمتر دعواشون  

 کنه. 

 
مطمئنم اخراج می شم و باالخره باید دستم رو به طرف  

 کنم واسه گرفتن پول.   بابا یا آیناز دراز 

 
لبم رو گاز می گیرم و سرم رو پایین میندازم. اما ساشا  

غد تر از این حرف هاست که بخواد چیزی به روی  

 خودش بیاره. 

 
دست هاش رو توی جیب شلوارش سر میده و به طرف  

 آپو حرکت می کنه. 

 
به شکل قطعی از آپویی که روز اول بهش گفتم گاو،  

ون میزان از ساشا حساب که  حساب می برم و به هم 

نمی برم هیچ، برام قابل درک نیست که صاحب اینجا  

 باشه. 

 
روی شونه ی آپویی می زنه که ماگ توی دستش  

 مونده و سر جاش خشکش زده: 
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 گفتم این گیس بریده عفریته است، استخدامش نکن! -

 
نگاه به خون نشسته ی آپو به طرفش بر می گرده که  

 یره. براش چشمک می زنه و م 

 
آپو به من نگاه می کنه و من نگاهم به ساشایی میوفته  

که پشت سر آپو، دستش رو به حالت اسلحه می گیره و  

 شلیک می کنه. 

 
از اینکه نمی تونم چیزی بگم دندون روی هم فشار  

 میدم و آپو میگه: 

 بار آخر باشه! -

 
چیزی نمیگم که ماگ رو روی میز می ذاره و بیرون  

 میره. 

 
ده ام رو بلند می کنم و ساشا شونه اش  دست مشت ش 

 رو به چهارچوب در تکیه داده به من نگاه می کنه. 

 
 به آپو با چشم و ابرو اشاره می کنه و میگه: 
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االن تو دوران پر از خشانتی به سر می بره، زیاد سر  -

 به سرش نذار! 

 
لب روی هم فشار میدم و دهنم رو می بندم. گوشی  

ر می دارم و خدا رو شکر  نازنیم رو از روی زمین ب 

 می کنم بابت سالم موندنش. 

 
ساشا دست هاش رو توی سینک می شوره که زیر لبی  

 میگم: 

 کثیف! -

 
اهمیتی نمیده و دستمالی از روی میز بر میداره تا  

دست هاش رو خشک کنه و من به صفحه ی گوشیم  

نگاه می کنم. ای دی ساشا توی لیست سومیه و می  

شتش روی صفحه ی گوشیم می  خوام ببندمش که انگ 

 شینه و خودش رو فالو می کنه. 

 
 گوشیم رو عقب می کشم و اخم می کنم: 

 حریم خصوصی می دونی چیه؟ -

 
 #اوباش 
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 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهلم 

 *** 

 
لبخند مسخره اش باعث می شه براش شکلک در بیارم  

 و چشمک که می زنه میره. 

 
بدحال! شقیقه ام    سرم درد می گیره از دست این مریض 

رو ماساژ میدم و با گذاشتن گوشی توی کیفم، مشغول  

 بقیه ی کار هام می شم. 

 
تا وقت ناهار حتی نمی تونم سراغ گوشیم برم. خلوتی  

گیم نت، خلوت چیه! بی مشتری بودن گیم نت و  

وسواس ساشا که باز عود می کنه مجبور می شم همه  

 جا رو تمیز کنم. 

 
 

میاد خودم رو کشون کشون تا    آرتین که با ناهار 

آشپزخونه می برم و روی صندلی پشت میز ولو می  

 شم. 
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سرم رو روی میز می ذارم و پلک هام روی هم  

میوفته. دلم خوابیدن می خواد، حتی دلم دانشگاه رفتن  

 می خواد، ولی از اینجا خالص بشم! 

 
ویبره ی گوشیم مجبورم می کنه سرم رو بلند کنم و  

 یب کیفم بیرون بیارم. گوشی رو از ج 

 
سیل تماس ها و پیام های دیانا گوشی بیچاره ام رو  

 غرق می کنه. 

 
 بدون خوندن پیام هاش می نویسم: 

خالصه ی این صد و هشت تا پیامت رو برام توی یه  -

 پیام بنویس. 

 
همین که تایید ارسال پیامم میاد به ثانیه نمی کشه که  

 زنگ می خوره: 

 رو گوشی خوابیدی؟ -

 
 حرفم اعتنا نمی کنه و دست پاچه میگه:   به 

 پوریا رفته بیرون. می شه حرف بزنیم تا نیومده؟ -
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 شقیقه ام رو ماساژ میدم و و چشم هام رو می بندم: 

 آره بگو؛ چی شده؟ -

 
 به من و من میوفته و صداش می لرزه: 

 آی نور...پوریا میگه نمی تونم طالقش بدم. -

 
ی موهای سرم رو  دلم می خواد از دستش دونه دونه  

از ریشه در بیارم و اینقدر خودم و خودش رو بزنم  

 بلکه یکیمون بمیره و راحت بشیم. 

این چیز جدیدیه؟ همیشه داره میگه نمی تونم طالق  -

 بدم...نگار طالق نمی گیره و از این چرندیات! 

 
آب بینیش رو باال می کشه و لرزش صداش بیشتر می  

 شه: 

...به بابام چی بگم؟ بگم  آنی نمی دونم چی بگم بهش -

نمیاد منو بگیره؟ آنی امروز مامانم زنگ زده میگه  

حمید داره بر می گرده ایران. من چه خاکی تو سر کنم؟  

 چی بگم به پوریا؟ چه غلطی بکنم؟ 

 
 پیشونیم رو روی میز می کوبم و می نالم: 
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من چی بگم بهت آخه؟ جای اینکه اینا رو بیای به من  -

! بگو تصمیمت رو بگیر، میای ملو  بگی به پوریا بگو 

 یا نه؟ اگه نمیای که برو به جهنم منم برم دنبال زندگیم! 

 
باالخره بغضش می ترکه و بین گریه کردنش بریده  

 بریده میگه: 

 مگه راحته؟ من دق می کنم آنی... -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_یکم 

 *** 

 
 می زنم توی سر خودم و میگم: 

 چرا اونجا موندی؟ اول این رو بهم بگو! االن  -

 
 دلم براش تنگ شده...نمی تونم ولش کنم بیام... -

این رو که میگه می خوام گریه کنم. می خوام اینقدر  

 جیغ بکشم تا گلوم پاره بشه! 
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دیانا بهم نشون میده که یه عاشق همیشه کوره! نمی  

دونم حتی می تونم روی احساسات دیانا اسم عشق  

ا نه، اصال عشق چی هست؟ برام بی معنی ترین  بذارم ی 

کلمه ی دنیاست و نمی تونم درکش کنم. شاید هم حق با  

 دیاناست؛ این منم که نمی فهمم! 

 
 حجم هوای بیشتری رو توی ریه هام جا میدم و میگم: 

دلم می خواد یه دونه توی سر خودم بزنم و یکی هم  -

نگیت کم  رو سر تو! االن اونجا موندن باعث می شه دلت 

بشه، ولی پوریا رو هم راضی می کنه بشینه باهات  

 حرف بزنه؟ 

 
چیزی نمیگه که به چشم هام دست می کشم و ادامه  

 میدم: 

دیانا! واسه آخرین بار بهت میگم، به خودت رحم کن،  -

بشین باهاش حرف بزن، سنگات رو وا بکن، بذار  

 تموم شه این همه گیر و گرفتاری! 

 
 ال می کشه: بازم آب بینیش رو با 

 یعنی باهاش حرف بزنم امشب؟ -
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"آره" رو محکم میگم و جوابم رو با یه "باشه" ی پر  

 تردید میده. 

 
تماس رو که قطع می کنم سرم رو بین دست هام می  

 گیرم. 

 
نگرانشم، یه نگرانی غیر قابل انکار! ولی نمی تونم به  

 کاری هم مجبورش کنم یا بهش دستور بدم. 

 
م از خودم بزرگتر ببینم و خودش هم  دیانا رو نمی تون 

همیشه میگه من مامان خونه ام و دارم بزرگش می  

 کنم؛ و حاال برام حرف هاش قابل درک تره. 

 
دیانا شده عین بچه ی خرابکاری که وقتی بهش میگم  

نکن، می دونه نباید انجام بده، می دونه که کارش  

غلطه ولی انجامش میده و انتظار داره من همه ی  

 هاش رو حل کنم! کار 

 
 بیارم ناهارم رو اینجا؟ -

 با صدای آرتین سر بلند می کنم و میگم: 

 نخیر بچه پرو! -
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 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_دوم 

 *** 

 
 گوشه ی پیشونیش رو می خارونه و میگه: 

 باشه هرجور راحتی. -

 
 و بیرون که میره برای دیانا می نویسم: 

 بهم خبر بده. -

 . نگرانتم -

 
صفحه ی گوشی رو خاموش می کنم و کنار می  

ذارمش. از توی یخچال شیر کاکائوی دیگه ای بر می  

 دارم و با باز کردن جزوه ام نی رو توش فرو می کنم. 

 
فصل اول رو که تموم می کنم، سر و صداشون نشون  

 میده ناهار خوردن و باز مشغول بازی کردن شدن. 
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د می شم و خودکاِر  برای جمع کردن میز ناهارشون بلن 

 توی دستم رو روی جزوه ام ول می کنم. 

 
بیرون که میرم باز هم آپو و ساشا مشغول بازی شدن  

 و آرتین با بسته ی تخمه باال سرشون ایستاده. 

 
در آشپزخونه رو تقریبا محکم می بندم و انگار نه  

انگار. غرق توی دنیای دیگه ای به بازیشون ادامه  

 میدن. 

 
اشایی که لبخند روی لبشه بر می گرده  آپو به طرف س 

 و میگه: 

 الشی! -

 
ساشا خنده اش شدت می گیره و صداش رو کمی بلند  

 می کنه: 

 حریف می طلبم! -

 
 آرتین می خنده و به جای آپو میگه: 

بهت گفتم نشین باهاش بازی کن؛ شام رو افتادی،  -

 خوب شد؟ 
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 دسته ی بازی رو تو بغل ساشا میندازه و میگه: 

 خورین؛ عمرا اگه شام بدم. کوفت ب -

 
وسایل ناهار رو که مرتب جمع شدن روی میز، رو بر  

 می دارم و بر میگردم آشپزخونه. 

 
 وسایلم رو بر میدارم و بیرون میرم: 

 کاری نمونده؛ من برم؟ -

 
هیچ کدوم جواب نمیدن و با پوکر ترین حالت ممکن  

 خودم نگاهشون می کنم. 

 
ه که انگار توی  ساشا جوری توی جو بازی فرو رفت 

 دنیای دیگه ای سیر می کنه. 

 
روی کاغذی می نویسم که رفتم و با گذاشتن کاغذ روی  

 میز میثاق بیرون میرم. 

 
نزدیک خونه که می رسم کسی صدام می کنه و مجبور  

 می شم به عقب برگردم. 
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با دیدن احسان پلکم تیک می گیره و به فرشته لعنت  

 می فرستم. 

 
 #اوباش 

 له! فصل سوم: اب 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_سوم 

 *** 

 
 کوله ام رو روی دوشم جا به جا می کنم و میگم: 

 بله؟ -

 
 در ماشین رو می بنده و میگه: 

 می شه حرف بزنیم؟ -

 
و نگاه من به پنجره ها میوفته. شاید خلوت ترین و  

آروم ترین کوچه باشیم، ولی هیچ وقت فضول ها رو  

 نباید دست کم گرفت. 

 
 و میگم:   دو قدمی جلو میرم 

 مگه من با شما حرفی دارم؟ -
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سوئیچ ماشینش رو توی دستش می چرخونه و نیمچه  

 لبخندی روی لبش میاره: 

 ببین آی نور بذار یه مدت... -

 
اخم هام رو جمع می کنم و با فعال کردن سیستم آتش  

 به اختیار با کوله ام می کوبم توی صورتش: 

 کشمش هم دم داره بی تربیت! -

 
نمی مونم تا حرفی بزنه و به طرف    دیگه منتظرش 

ساختمون خودمون میرم. در رو تقریبا محکم می بندم  

 و پله ها رو با آخرین سرعت باال میرم. 

 
همین که کفشم رو در میارم گوشیم زنگ می خوره. در  

 رو قفل می کنم و جواب میدم: 

 جانم بابا؟ -

 
 صداش کمی عصبیه و مضطرب به نظر می رسه: 

 ! علیک سالم بچه -
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سالم رو میگم و کوله ام رو زمین میندازم. شال رو از  

 سرم بر میدارم که بابا میگه: 

از این مرتیکه چه خبر؟ به کوشکی زنگ زدم گفت تو  -

 بهش زنگ زدی! 

 
 دکمه های مانتوم رو می باز می کنم و میگم: 

بهش گفتم اگه یه بار دیگه مزاحمت درست کنه زنگ  -

 زش خبری نیست! میزنم صد و ده. خدا رو شکر ا 

 
 بابا عصبی تر از قبل میگه: 

بیشتر حواستون به خودتون باشه! اونم غلط کرده  -

 بخواد چیزی بگه. 

 
مانتو رو از تنم در میارم و کشو رو برای برداشتن  

 لباس باز می کنم: 

شما نگران نباشید. اگه بخواد چیزی بگه سریع زنگ  -

 می زنم. 

 
ل لباس در  گوشی رو روی بلندگو می ذارم و مشغو 

 آوردن می شم: 
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بازم حواستون به خودتون باشه، در رو قفل کنید  -

 حتما! 

 
حوله ام رو بر میدارم و چشم رو که میگم بابا ادامه  

 میده: 

 چی کار می کنی؟ پول الزم نداری؟ -

 
شلوارکم رو هم روی بقیه ی لباس هام میندازم و  

 جواب میدم: 

 خوبه؟   دارم لباس حاضر می کنم برم حموم. مامان -

 
مامانت هم سالم می رسونه. میگه بگم بهت یه حموم  -

 خوب برو، کپک زدی! 

 
 کش موهام رو باز می کنم و نق می زنم: 

 من که همیشه حموم میرم. -

منظورت صد سال یه باره؟ همونم نرو بابا جان، چه  -

 کاریه آب هدر بدی؟ 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 
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 #قسمت_صد_و_چهل_و_چهارم 

 *** 

 
 

 ا جیغ می کشم: تقریب 

 بابا! -

 
کوفت رو میگه و تماس رو قطع می کنه. پوکر به  

 صفحه ی گوشی نگاه می کنم و غر می زنم: 

 عجب آدمی هستیا! -

 
لباس هام رو بر میدارم و توی رختکن می ذارم.  

صفحه ی گوشی رو باز می کنم و به آهنگ هام نگاه  

 می کنم.  

 
 م: شیر آب رو باز می کنم و با ریتم می خون   

ان سی تی رو بدم؟ اکسو رو بدم؟ گات سون بدم؟  -

 کدومو بدم؟* 

 
می زنم و با گذاشتن گوشی روی قفسه  *  kick itروی  

 میرم زیر دوش. 
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شامپو رو بر میدارم و با ریختنش روی سرم سعی می  

کنم با آهنگ بخونم و تقریبا مطمئنم که حق من خورده  

 شده و من باید خواننده می شدم. 

 
رو که پاک می کنم باز نیت می کنم از شر  کف موهام  

پشم ها خالص بشم و نهایت تالشم می شه زدنشون تا  

 حدی که از شلوارم بیرون میوفته. 

 
با ریتم آهنگ زیر دوش به رقص و آوازم ادامه میدم و  

 از صدای دلبر خودم سر کیف میام. 

 
باید با بابا یه صحبت داشته باشم که آکادمی گوگوش،  

ن کجا و صدای من کجا؟ باید بگم واسه  نه بابا او 

 امریکن گات تلنت می خوام شرکت کنم. 

 
باالخره بعد از تموم شدن آهنگ دهم شایدم صدمه که  

 رضایت میدم شیر آب رو ببندم. 

 
از حمام که بیرون میام و لباس تنم می کنم روی تشک  

 ولو می شم و به تلگرامم نگاه می کنم. 
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ن رو میدم و ویدیویی که  جواب کسایی که تبلیغ خواست 

 دیانا برام فرستاده رو باز می کنم. 

 
با موهاش برای خودش سیبیل درست کرده و ادا در  

 میاد که براش می نویسم: 

 زهرمار میمون! -

همین کارا رو می کنی نمی تونی اون چاقاله رو گول  -

 بزنی. 

 
یه شکلک غمگین می فرسته و پشت سرش می  

 نویسه: 

 رو نمایی کن ببینم.   سکسی لیدی از خودت -

 
نیشخند می زنم و پام رو باال میگیرم. شلوارک، پشم و  

پوست نازنینم که با همه ی گندمی بودنش به نظرم  

 خفن ترینه. 

 
براش عکس رو می فرستم و به محض تیک خوردنش  

سیل شکلک ها و استیکر های خنده به پی ویم سرازیر  

 می شه. 
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م و می  عالمت انگشت مقدس رو براش می فرست 

 نویسم: 

 منگل چه داند از جذابیت؟ -

 
 و باز استیکر خنده می فرسته و می نویسه: 

 کیوان می گفت ازت خوشش اومده. -

 باید این عکس رو نشونش بدم و بگم فقط فرار کن! -

 
 باز انگشت مقدس و نویسم: 

 می تونه از عمه اش خوشش بیاد. -

 
 ____ 

 *گروه های کره ای. 

got7 
exo 

nct 
هستش که به شدت هم    nctهنگ خفن از  *اسم یه آ 

 پیشنهاد می شه. 

 
 #اوباش 
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 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_پنجم 

 *** 

 
 در حال نوشتنه که پیام بعدی رو می فرستم: 

 کی بر می گردی؟ -

 
در حال نوشتِن زیر اسمش محو می شه و طول می  

 کشه تا دوباره بنویسه. 

 معلوم نیست. -

 ردا... شاید فردا، شاید هم پس ف -

 چرا؟ -

 
هیچی رو در جوابش می نویسم و از جا بلند می شم تا  

 یه چیزی واسه خوردن پیدا کنم. 

 
در یخچال رو که برای بار پنجم باز و بسته می کنم به  

 این نتیجه می رسم نباید به یاره همیشگیم خیانت کنم. 

 
پاکت ماکارونی رو از کابینت بیرون میارم و مشغول  

 نی می شم. درست کردن ماکارو 
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ماکارونی رو که برای دم کشیدن می ذارم گوشیم رو بر  

 می دارم و صفحه ی اینستاگرامم رو باز می کنم. 

 
 اولین چیزی که می بینم یه عکس از ساشاست. 

 
کت و شلوار تن کرده و بیشتر از اینکه اون رو مثل  

 همیشه لش نشون بده، جنتلمن نشون میده! 

 
یدن فالور هاش جفت  پیجش رو باز می کنم و با د 

ابروهام باال می پره. یک و نیم میلیون نفر این دیوونه  

 رو دنبال می کنند؟ 

 
حتما فیک زده، وگرنه کدوم دیوونه ای این از  

 خودراضی رو دنبال می کنه؟ 

 
از یک و نیم میلیون نفر سه نفر رو بیشتر دنبال  

نکرده. روش می زنم و به اسم کسایی که دنبال می کنه  

 می کنم.  نگاه  
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آپو، آرتین و یه دختره به اسم آیدا. با تردید به اسم آپو  

نگاه می کنم. قبل از اینکه تردید بتونه جلوم رو بگیره  

 پیجش رو باز می کنم و براش درخواست می فرستم. 

 
شصت هزار دنبال کننده و خب باز هم قابل قبول تر از  

 اون یک و نیم میلیون نفره. 

 
یام یه درخواست جدید دارم. به  از پیجش که بیرون م 

درخواست ساشا نگاه می کنم و شیطون کنار گوشم  

 میگه: 

 ردش کن ضایع شه! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_ششم 

 *** 

 
 فرشته ی خیرخواه کنار گوشم ور می زنه: 

 قبول کن بذار شاخ بشی! -
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سری تکون میدم تا از شر دوتاشون راحت بشم و  

 جلدم میره: شیطون تو  

 ردش کن بذار یکم بخندیم. -

 
درخواستش رو رد می کنم؛ می خوام آنفالوش کنم که  

 پشیمون می شم. 

 
 توی پیجش می چرخم و عکس هاش رو نگاه می کنم. 

 
می شه گفت همه ی عکس هاش کامال حرفه ای گرفته  

شدن و تگ های هر پستش رو که نگاه می کنم متوجه  

 رده از یک برند خاصه. می شم که هرچیزی استفاده ک 

 
 براش دهن کجی می کنم و از پیجش بیرون میام. 

 
گوشی رو کنار می ذارم و سراغ غذام میرم. شام و  

ناهار یکی شده ام رو که می خورم، شلوار پام می کنم  

 و با تن کردن روپوش و شال بیرون میرم. 

 
پله ها رو به آرومی باال میرم، از نیمه شب گذشته و  

 ندان شلوغ، حس خوبی بهم میده. خیابوِن نچ 
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از راه پله ای که منتهی به بلند ترین قسمت پشت بومه  

 باال میرم و به خیابون خیره می شم. 

 
هنسفیری رو توی گوشم می ذارم و دنبال آهنگ می  

گردم که دستش بازوم رو می گیره و با شتاب عقبم می  

 کشه. 

 
 ه: می خوام جیغ بکشم که داد اون زودتر بلند می ش 

 دیوونه شدی دختره ی احمق؟ -

 
داد زدنش، اخمی که داره و آتیشی که از چشم هاش  

بیرون زده زبونم رو بند میاره و مغزم رو خالی می  

 کنه. 

 
فقط نگاهش می کنم که بازوی دیگه ام رو هم می گیره  

 و تکونم میده: 

 مگه با تو حرف نمی زنم؟ -
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نمی  پشت سر هم پلک می زنم و باز هم حرف هاش رو  

فهمم. فکر کنم موادی چیزی می زنه؛ بنده خدا همش  

 تو توهمه... 

 
 به زحمت صدام در میاد: 

 ها؟ -

 
و فشار دست هاش رو بیشتر می کنه که می زنم زیر  

 دست هاش و غر می زنم: 

 ولم کن روانی دستم شکست. -

 
 کسی اونجاست؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_هفتم 

 *** 

 
ساختمون رو که می شنوم ده تا سکته    صدای مدیر 

 باهم می زنم. 
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تا ساشا می خواد حرفی بزنه دستم رو می ذارم روی  

دهنش و مجبورش می کنم بین وسایل قدیمی و حفاِظ  

 پشت بوم بشینه. 

 
می خواد دستم رو کنار بزنه و که کنار گوشش لب می  

 زنم: 

 اگه نمی خوای دوتامون رو بدبخت کنی ساکت. -

 
تقال بر می داره و نفس توی سینه ام حبس می  دست از  

 شه وقتی سایه ی نحس مدیر ساختمون رو می بینم. 

 
با کمی مکث راِه اومده رو میره و صدای قفل شدن در  

پشت بوم که میاد دستم رو از روی دهن ساشا بر می  

 دارم و می خوام بلند بشم که نمی شه. 

 
کی  به زور چپوندن خودمون توی همچین فضای کوچی 

 باعث شده دوتایی گیر بیوفتیم. 

 
 با مشت می زنم روی سینه اش و میگم: 

 اسکل گنده بک! -
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موهام رو می کشه و از الی دندون های کلید شده اش  

 میگه: 

زنیکه وحشی! می خواستی خودتو بکشی بعد به من  -

 میگی اسکل؟ 

 
با فشار به شکم ساشا و دیوار سعی می کنم خودم رو  

 ده ای نداره. باال بکشم ولی فای 

 
ساشا به خودش تکونی میده و کتفش از پشت سر من  

 کنار میره و بین حصار تنش و دیوار گیر میوفتم. 

 
لبخند احمقانه اش عصبیم می کنه و می خوام چشم  

 هاش رو در بیارم که میگه: 

 چشم گاوی! -

 
و قبل از من خودش رو باال می کشه و باعث می شه  

 پرت شم رو زمین. 

 
رو با عصبانیت میگم و از جا بلند می شم.    خیر ندیده 

 گوشیم رو توی جیبم می ذارم و میگم: 

 عین عجل معلق می مونی! -
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 دست هاش رو توی جیبش فرو می کنه و میگه: 

 اصال خوبی بهت نیومده، می دونستی؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_چهل_و_هشتم 

 *** 

 
 : دست به کمر شده، براش دهن کجی می کنم 

کی حاال ازت خواست خوبی کنی؟ از تو زیاد به من  -

 رسیده، لطفا فاصله ات رو حفظ کن... 

 
دستش که به پشت گردنم می چسبه و پشت سرش  

گوشم رو می پیچونه به زحمت جلوی خودم رو می  

 گیرم که جیغ نکشم. 

ببین بچه پرو فکر نکن یکم تو روت خندیدم خبری  -

 شده ها! 

 
گوش بیچاره ام رو ول کنه    روی دستش می زنم بلکه 

ولی مگه ول می کنه؟ عین کنه به گوشم چسبیده و مثل  
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یه میموِن از خود راضی از اذیت کردنم نهایت لذت رو  

 میبره. 

 
ول نکنی گوشم رو از این جفنگ بازیات پست و  -

 استوری می ذارم اینستا آبروت بره...آی... 

 
 ه: گوشم رو ول می کنه و متکی به لبه ی دیوار میگ 

از اینکه به باال رفتن فالورام بهم کمک می کنی باید  -

 بگم ممنونم؟ 

 
 گوشم رو ماساژ میدم و زیر لبی غر می زنم: 

 روانی...مشنگ...اسکل...دیوونه...اشغال... -

 
سر کج کرده، با تای ابرویی که باال رفته نگاهم می کنه  

 و میگه: 

 می شنوما! -

 
ه هم گره می  پام رو روی زمین می کوبم و ابروهام ب 

 خورن: 

 منم دارم میگم که بشنوی! -
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 دست هاش رو توی بغلش جمع می کنه: 

همه ی صفات خودت رو خوب نیست همه جا جار  -

 بزنی دختر جون! 

 
این بار واقعا می خوام بزنمش! مغزش رو بریزم روی  

 زمین و با لذت به داغون شدنش نگاه کنم. 

 
می برم که  مشتم رو با هوای زدن توی مغز پوکش باال  

 مچم رو توی هوا می گیره: 

 خیلی کار زشتیه دست رو بزرگترت بلند کنی! -

 
خدا دوتا دست داده و دوتا پا؛ شاید یکی از دست هام  

رو گرفته باشه ولی عالوه بر دوتا دست و دوتا پا یه  

 کله ی سنگین هم دام! 

 
نیشخند تحویلش میدم و با کوبیدن سرم توی صورتش  

 ی زنم. لگدی هم به پاش م 

 
آخ بی مکث از بین لب هاش بیرون می پره ولی بی  

خیال دستم نمی شه. دستم رو عقب می کشم که می  

 غره: 
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 وحشی خانم! -

 
براش زبون درازی می کنم و خیره توی چشم هام با  

 مکث دستم رو ول می کنه. 

ازش فاصله می گیرم و با گذاشتن هنسفیری ها توی  

 گوشم به خیابون نگاه می کنم. 

 
اکت پاستیل رو به طرفم می گیره و همین که نگاهش  پ 

می کنم یکی از لنگه های هنسفیری رو از توی گوشم  

 بیرون میاره و توی گوش خودش می ذاره. 

 
سرش رو با ریتم آهنگ تکون میده و جوری با آهنگ  

 هم خوانی می کنه که بی اختیار میگم: 

 یا برگ های لرزان بر شاخه... -

 
 می ذاره و میگه: پاستیلی توی دهنش  

 هوم؟ -

 
هنسفیریم رو از گوشش بیرون می کشم و اخم می کنم.  

چه دلیلی داره اینقدر انگلیسی حرف زدنش خوب  

 باشه؟ 
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 چته باز رم کردی؟ -

 
چندتا پاستیل باهم توی دهنم می ذارم و براش چشم  

 غره میرم که چیزی زیر لب میگه و نمی شنوم. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 و_چهل_و_نهم #قسمت_صد_ 

 *** 

 
 با دهن پر میگم: 

 هرچی گفتی خودتی! -

 
 پاکت پاستیل رو عقب می کشه و میگه: 

 خیلی رو مخی؛ می دونستی؟ -

 
 گوشی رو توی جیبم سر میدم و میگم: 

می دونم، ولی تو چرا اینقدر به من گیر دادی رو نمی  -

 دونم! 
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می خنده، اول آروم و بعد خنده اش رفته رفته اوج می  

به حدی می خنده که به سرفه میوفته و صورتش    گیره؛ 

 به سرخی می زنه. 

 
از خنده دوال شده و سعی می کنه خودش رو کنترل کنه  

 ولی تالشش بی فایده است. 

 
 خم می شم تا راحت تر ببینمش: 

فکر می کردم یه ذره عقل داری، ولی همونم نداری  -

 انگار! 

 
،  به هر زحمتی که هست جلوی خنده اش رو می گیره 

دست به صورتش می کشه و با چشم های براقش بهم  

 نگاه می کنه: 

 واقعا فکر کردی من دنبالت افتادم؟ -

 
نگاهش می کنم و چیزی نمیگم. دستش رو توی جیب  

 شلوارش سر میده و ادامه میده: 

 فکر نمی کردم برات سو تفاهم پیش بیاد... -
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رفتار مودبانه اش باعث می شه با خودم فکر کنم که  

 ی یک درصد جنتلمنه که ادامه میده: برا 

آخه پسری با کماالت و فهم و جذابیت من رو چه به  -

 توئه خنگ و دست و پا چلفتی؟ 

 
من گفتم جنتلمنه؟ من غلط کردم! این مردک قطعا یه  

 بیشعور به تمام معناست! 

 
صورتم از عصبانیت گر می گیره و دارم نقشه ی قتل  

شونه ام و    دردناکش رو می کشم که می زنه روی 

 میگه: 

 اسیرم نشو! -

 
 می زنم زیر دستش و از بین دندون هام میگم: 

 مرگ! -

 
 چشمکی می زنه و عقب گرد می کنه که میگم: 

 هی؟ -

 
همین که به طرفم بر می گرده لنگه کفشم رو به طرفش  

پرت می کنم و جا خالی میده. انگشتم رو تهدید وار  
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قلب حتما  توی هوا تکون میدم و مطمئنم با این تپش  

 سکته می کنم: 

 تو یه عوضی هستی، می دونستی؟ -

 
 بشکنی توی هوا می زنه و میگه: 

 آره دقیقا! -

 
از پله ها پایین میره و به طرفش پا تند می کنم. می  

 خوام از پله پایین برم که... 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاهم 

 *** 

 
رز  صدای باز شدن در پشت بوم باعث می شه تا م 

سکته کردن برم. وسط راه خشکم زده که دستی من رو  

 پایین می کشه. 

 
ساشا دستش رو روی دهنم می ذاره و کنار گوشم  

 میگه: 
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 صدات در نیاد! -

 
سرم رو برای تایید حرفش تکون میدم و سعی می کنم  

کمی ازش فاصله بگیرم که فشار دست هاش رو بیشتر  

 می کنه. 

 
شه و کنار دیوار می  چسبیده به تنش من رو عقب می ک 

ایستیم. سایه اش که نزدیک تر می شه ساشا به طرف  

 موتور کولر میره. 

 
ساشا با یک دست جلوی دهن من رو می گیره و نمی  

ذاره ازش جدا بشم و با دست دیگه اش چیزی تایپ می  

 کنه. 

 
نگاهم به طرف مدیر ساختمون بر می گرده که داره  

 اطراف رو نگاه می کنه. 

 
مون کنه، عالوه بر اینکه یه دعوا و جنجال  اگه پیدا 

بزرگ توی راهه، قطعا به همه میگه خودش خوبه و  

 اگه کاری کرده یا برداشت بدی شده تقصیر منه! 
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همین که پله ها رو باال میره ساشا به سرعت من رو  

 دنبال خودش، به طرف در می کشه.  

 
سه  پله ها رو پایین میریم و قبل از اینکه آپو چیزی بپر 

 خودمون رو داخل میندازیم. 

 
در رو به آرومی می بنده و نفسش رو بیرون میده.  

قلبم محکم تر از حد معمول می تپه و تمام تنم خیس  

 عرق می شه. 

 
دستش رو باالخره بر می داره و من می تونم بیشتر  

 ازش فاصله بگیرم. 

 
 صدام به زحمت در میاد: 

 سالم! -

 
ه و نگاهش بین  دست هاش رو توی بغلش جمع می کن 

 ما دوتا به گردش در میاد: 

 علیک سالم! -
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علیک سالم گفتنش با طعنه همراهه و نمی دونم چرا  

اما خجالت می کشم. انگار که کار بدی انجام داده باشم  

 سرم رو پایین میندازم. 

 
 ساشا قدمی جلوتر میاد و میگه: 

می خوای اجازه بدی بیایم داخل تا این مرتیکه گاو  -

 فضولی برداره؟ دست از  

 
آپو خودش رو کنار می کشه و با اولین قدمی که دنبال  

 ساشا بر می دارم ترس توی دلم می شینه. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_یکم 

 *** 

 
کفشم رو که در میارم، قبل از من وارد سالن می شن و  

 من انگار پاهام به زمین چسبیده. 
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لنی نگاه می کنم که از  سر جام می ایستم و به سا 

تمیزی برق می زنه. تنها چیزی که روی زمین دیده می  

 شه یه ظرف میوه و تخمه است. 

 
آپو اول متوجه می شه که من سر جام ایستادم و به  

 طرفم بر می گرده: 

 بیا تو! می خوای بمونی ما بریم بیرون؟ -

 
سرم را برای رد حرفش تکون میدم و ساشا با اشاره  

 ه: به مبل میگ 

 بشین، برات چایی بیارم، بعد ما میریم بیرون. -

 
روی اولین مبِل نزدیک به خروجی می شینم و ساشا با  

 رفتن به طرف آشپزخونه میگه: 

تو گیم نت که داری ما رو قیمه قیمه می کنی، االن چه  -

 موش شدی نوری! 

 
نگاهم رو توی سالن می چرخونم و نمی تونم جلوی  

 زبونم رو بگیرم: 

نت یه از خود راضی پرویی، االن چه خاله    تو گیم -

 زنک شدی اعتماد! 
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خنده ی آپو بلند می شه و ساشا از آشپزخونه بیرون  

 میاد: 

 نگفتم زبونت رو کوتاه کن؟ من صبرم حدی داره؟ -

 
 براش دهن کجی می کنم: 

 سرشیر! -

 
آپو به زحمت جلوی خنده اش رو می گیره و ساشا  

 . تقریبا ماگ رو روی میز می کوبه 

 
تمیزی زیاد خونه عصبیم می کنه و برای کمتر حرص  

 خوردن نگاهم رو به ماگ میدم. 

 
نکنه چیز میزی توش ریخته باشه؟ رو اعصابش هم  

رفتم، حتما مرگ موشی چیزی توش ریخته من رو به  

 کشتن بده. 

 
 آپو به ماگ اشاره می کنه و میگه: 

 نترس چیزی توش نریختیم... -
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 : و من به سرعت جواب میدم 

 از کجا معلوم؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_دوم 

 *** 

 
ساشا با کف دست به پیشونیش می زنه و آپو به هر  

 زحمتی که هست جلوی خنده اش رو می گیره: 

 می خوای قبل از شما تست کنم واال حضرت؟ -

 
کوسن رو توی بغلم می گیرم و اخم کرده نگاهش می  

 کنم: 

 امانم گفته از غریبه ها چیزی نگیرم. نخیر، ممنون! م -

 
آپو خنده اش رو ول میده و ساشا از جاش بلند می شه.  

احساس می کنم که می خواد سرش رو توی دیوار  

بکوبه، یا موهای خودش رو بکشه و انگار احساسم  

 زیاد هم غلط نیست! 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 دور خودش می چرخه و خیره ی من میگه: 

 مون؟ نگفته با دوتا پسر غریبه یه جا ن -

 
دست هام رو محکمتر دور کوسن حلقه می کنم و آپو  

لب هاش رو توی دهنش می بره تا خنده اش معلوم  

 نشه. 

 
 چشم هام رو ریز می کنم و به ساشا نگاه می کنم: 

 فکر نکنم با شما دوتا مشکلی داشته باشم! -

 
یقه ی کتش رو مرتب می کنه و همین که از کنارم می  

 گذره میگه: 

 ! زنیکه روانی -

 
اداش رو در میارم و آپو با بلند شدن از سر جاش پر  

 خنده میگه: 

کلیِد روی اپن رو بذار پشت در، خواستی بری  -

 خونتون کلید رو ببر با خودت، من کلید دارم! 

 
قلب، قلب، قلب و باز هم قلب از توی چشم هام به  

 بیرون می ریزه. دلم می خواد لپش رو بکشم و بگم: 
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 چقدر خفنی تو آخه؟ -

 
و در عوض لبخند پهنی تحویلش میدم که با برداشتن  

 کتش، دنبال ساشا بیرون میره. 

 
با بسته شدن در باز نگاهم توی سالنی که از تمیزی  

 برق می زنه چرخ می خوره. 

 
از جا بلند می شم و به آشپزخونه هم سرکی می کشم.  

 خب مگه چیه؟ نمی خوام خونه اشون رو بخورم که! 

 
تمیزه که شک می کنم این خونه ی    آشپزخونه به حدی 

دوتا پسره! به آشپزخونه ی خودمون که فکر می کنم  

 کم مونده سکته کنم. 

 
حتی اگه قابلمه های روی گاز و یخچال بهم ریخته و  

اپن ریخت و پاش رو هم بشه فاکتور گرفت، هیچ  

جوری نمی شه روی کوه ظرف های نشسته چشم  

دوتا قاشق تمیز  بست. به جرات می تونم بگم که فقط  

 مونده! 
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چرخی توی آشپزخونه می زنم و از پشت اپن به سالنی  

که وسایل کمی داره اما با خوش سلیقگی چیده شده  

 نگاه می کنم. 

 
تقریبا شبیه واحد خودمونه، ولی کمی بزرگتر و  

 راهروی ورودی که به سالن ختم می شه رو ما نداریم. 

 
جیبم بیرون  با صدای پیام گوشیم، گوشی رو از توی  

میارم و به صفحه اش نگاه می کنم. "نخود فرنگِی  

مریض" اسمیه که روش نقش بسته و خبر از پیامی از  

 طرف ساشا رو میده. 

 
 پیام رو باز می کنم: 

 اینقدر تو خونمون ول نچرخ! -

تو همه ی غذا ها و خوراکیای خونه سم و داروی  -

 خواب آور ریختم. 

 رت میاد. به هرچی دست بزنی یه بالیی س -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_سوم 
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 *** 

 
قلبم توی دهنم میاد. از کجا فهمید من تو خونه دارم می  

 چرخم؟ 

 
به اطراف نگاه می کنم؛ نکنه دوربینی چیزی کار  

 گذاشتن؟ نکنه بخوان بی عفتم کنند؟ 

 
افکار مزاحم رو کنار می زنم و با چنگ زدن دسته کلیِد  

به طرف در ورودی میرم. در رو قفل می کنم  روی اپن  

 و سر جام بر می گردم. 

 
باز کوسن رو بغل می گیرم و به گوشی نگاه می کنم.  

 یه شکلک پوزخند فرستاده و باز نوشته: 

 تازه خونمون جن و روح هم داره! -

 حواست باشه نخورنت! -

 
در جا سکته می کنم و قلبم مچاله می شه. مردک  

ه جنتلمن ولی از یه بُز کمتر می  روانی به خودش میگ 

 فهمه. 
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صفحه ی چتمون رو می بندم و اینستاگرام رو باز می  

کنم. آپو به درخواستم جواب داده و برام درخواست  

 دنبال کردن فرستاده. 

 
قبول می کنم و صفحه اش رو باز می کنم. عکس هایی  

که گذاشته کمتر از عکس های ساشا هستن و خیلیاش  

 گوشی گرفته شده. معلومه که با  

 
کسایی که دنبال می کنه پنج نفر هستن و باز نمی تونم  

 جلوی خودم رو بگیرم که فضولی نکنم. 

 
آرتین، ساشا، آیدا و یه دختر دیگه به اسم نیکا  و البته  

 من، تنها کسایی هستن که دنبال می کنه. 

 
عکس هاش رو الیک می کنم که صدای برخورد چیز  

 و پرت می کنه. ریزی با شیشه حواسم ر 

 
نکنه همون جن و روحی باشه که ساشای خیر ندیده  

 می گفت؟ 
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به طرف پنجره ی آشپزخونه میرم و بسم هللا الرحمن  

الرحیم رو با چنان سرعتی میگم که شک می کنم که  

 درست گفتمش یا نه! 

 
تق و تِق برخورد جسم ریز به پنجره سریعتر می شه و  

 من می خوام گریه کنم.  

 
رو از توی جا ظرفی بر می دارم که اگه الزم    چنگالی 

شد به عنوان آلت قتاله ازش استفاده کنم و پنجره رو  

 می خوام باز کنم که سایه ای پشتش می بینم. 

 
چنگال از دستم میوفته و با گذاشتن دست هام روی  

 دهنم جیغ می کشم. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_چهارم 

 *** 
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ه جلو میاره چشم هام تا آخرین حد ممکن  سرش رو ک 

باز می شن و به حدی شوکه ام که حتی نمی تونم جیغ  

 بکشم. 

 
با انگشت به شیشه می زنه و صدای محوش، نامفهوم  

 به گوشم می رسه. 

 
گوشیم که زنگ می خوره تقریبا خودم رو، روش پرت  

می کنم. اسم نخود فرنگی مریض، حاال برام حکم یه  

 . ناجی رو داره 

 
به سرعت تماس رو وصل می کنم و هنوز گوشی رو  

 کنار گوشم نذاشتم که شروع می کنم به حرف زدن: 

یه دیوونه ای، جنی، روحی، نمی دونم چیه...ولی  -

چسبیده به پنجره....نکنه آل باشه! چه خاکی تو سر  

 کنم؟ اگه بمیرم چی؟ اگه جوون مرگ بشم... 

 
 می غره: 

دختره ی منگل! تو مگه  دو دقیقه زبون به دهن بگیر  -

زاییدی که آل بیاد ببردت؟ بیا پنجره رو باز کن؛ دست  

 و پام شکست! 
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 گیج به پنجره نگاه می کنم و میگم: 

 ها؟ -

 
 غر می زنه: 

 ذلیل شی زنیکه کودن! باز کن پنجره رو... -

 
تازه حرفش رو متوجه می شم و به پوکر فیس تغییر  

 حالت میدم. 

 
 از کردنش غر می زنه: به طرف پنجره میرم و با ب 

 َکری یا کور؟ -

 
 صدام رو مثل خودش پایین میارم و میگم: 

 چه می دونستم از خصوصیات بارزت میمون بودنه؟ -

 
 چشم غره میره: 

 دو تا قرصه تو در یخچال، اونا رو بده فعال! -

 
 یخچال رو باز می کنم و پشمام! 
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چند ثانیه طول می کشه تا مرتب بودنش رو هضم کنم  

 ش کنار بیام و ساشا می غره: و باها 

 نوری بدو... -

 
دو ورق قرصی که توی در یخچاله نیاز به سوال کردن  

ندارن. همون ها رو بر میدارم و دستش میدم که با  

 سروندنشون توی جیبش پایین میره. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_پنجم 

 *** 

 
ساعت    پنجره رو می بندم و به ساعت نگاه می کنم. 

یک شب رو نشون میده و نمی دونم باید بیرون برم یا  

 نه! 

 
نفسم رو بیرون میدم و با برداشتن گوشیم نیت می کنم  

 بیرون برم. 
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از چشمی در نگاه می کنم تا از نبود عجل معلق مطمئن  

بشم و با خیال راحت برگردم که با روشن شدن چراغ  

راهرو نمی دونم خودم رو چطوری به پنجره می  

 رسونم و صدا می زنم: 

 نخود فرنگی... -

 
واکنشی که نشون نمیده به ناچار دور و برم رو نگاه  

می کنم. لیوانی رو از شیر آب پر می کنم و می ریزمش  

 روی سر ساشا که دقیقا زیر پنجره ایستاده. 

 
به نور نیاز نیست که عصبانیتش رو ببینم. سر که بلند  

 می کنه به سرعت میگم: 

 جل معلق اومد پایین... در برید، ع -

 
عین پت و مت تو هم می پیچند و ساشا با هول دادن  

آپو توی پارکینگ اونم توی دقیقه ی نود، از یه جنجال  

 بزرگ نجاتمون میده. 

 
پنجره رو می بندم و با گذاشتن لیوان روی سینک به  

 طرف مبل بر می گردم. 
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نمی دونم چقدر با گوشیم درگیر می شم تا پلک هام  

 هم میوفتن ودیگه چیزی متوجه نمی شم.   روی 

 
ساعت؟! نمی دونم چه ساعتیه، یا توی چه زمانی از  

 روز هستیم. 

 
بوی خوبی بینیم رو پر کرده، تاریکی و خنکی محیط  

 بهم این اجازه رو میده که راحت تر بخوابم. 

 
پتو رو روی سرم می کشم، غلت می زنم و سقوط  

ناله ی کسی می  کردنم از یه بلندی باعث بلند شدن  

 شه: 

 ذلیل شی زن! -

 
صداش آشناست و پلک هام به قدری بهم چسبیده اند  

 که نمی تونم بازشون کنم. 

 
کی میگه ذلیل شی؟ این سوال مرتب توی سرم تکرار  

می شه و شخصی سکه انگار زیر تن من گیر افتاده  

 سعی می کنه کنارم بزنه. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

د" با  مغزم به سرعت هشدار میده و اسم "ساشا اعتما 

 گنده ترین و پررنگ ترین فونت دنیا جلوی چشمم میاد. 

 
با آخرین سرعتی که از خودم سراغ دارم، خودم رو  

 کنار می کشم و ساشا باالخره از جاش بلند می شه. 

 
با چشم های گشاد شده نگاهش می کنم و هنوز مغزم  

 نمی تونه اتفاقات رو پردازش کنه! 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 _و_پنجاه_و_ششم #قسمت_صد 

 *** 

 
زیر لبی غر می زنه و دستش رو به لبه ی مبل می  

 گیره تا از جا بلند شه. 

 
 پتو رو محکم تر جلوی خودم نگه می دارم: 

 تو...تو اینجا چه غلطی می کنی؟ -

 
 حین رد شدن از کنارم لگدی به ساق پام می زنه: 
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 زنیکه ی روانی اینجا خونه ی منه! -

 
؛ تمیزه، مجهز تره، تمیزه و  به اطراف نگاه می کنم 

بازم تمیزه! قطعا اینجا نمی تونه خونه ی خودمون  

 باشه ولی من دقیقا چرا اینجام؟ 

 
 از جا می پرم و سد راهش می شم: 

 من چرا اینجام؟ -

 
 چشم غره میره و سعی می کنه کنارم بزنه: 

 باز زده به سرت؟ بکش کنار! -

 
 کوتاه نمیام: 

 من چرا اینجام؟ -

 
هام رو می گیره و کمی خم می شه تا راحت  جفت بازو  

 تر توی چشمم نگاه کنه: 

دیشب از روی پشت بوم اومدیم اینجا، تو هم خوابت  -

 برده بود رو مبل ما هم رفتیم اتاق و خوابیدیم! 
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سعی می کنم دست هاش رو کنار بزنم و خودم رو آزاد  

 کنم: 

چرا پتو روم بود؟ تو زیر مبل چی می خواستی؟  -

 بگو...   راستش رو 

 
 چشم هام رو ریز می کنم و تخت سینه اش می کوبم: 

بی عفتم کردی؟ بی عفتم کرده باشی باید بیای من رو  -

 بگیری! 

 
با فشار کمی من رو از جا بلند می کنه و از سر راهش  

 کنار می بره: 

 گرایش خاصی به حیوانات، اونم گوریل ندارم! -

 
 دنبالش میرم: 

 تو...توئه بی تربیت... -

ی دونم روی چی پا می ذارم اما برخورد کمرم با  و نم 

سرامیک های راهرو باعث می شه مرگ رو جلوی  

 چشمم ببینم. 

 
اشک توی چشمم حلقه می زنه و ساشا باالی سرم  

 میاد، خم می شه و میگه: 
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اگه زنده ای پاشو دیگه برو خونتون، مهمونی  -

تمومه! اگه هم مردی، زنده شو، برو خونتون بمیر؛ ما  

 سر نمیخوایم! درد 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_هفتم 

 *** 

 
ساشا اعتماد، قطعا بی شعور ترین آدمیه که توی  

 زندگیم دیدم! 

 
دستم رو به زمین می گیرم و بلند می شم. نگاه پر از  

 عصبانیتم هنوز ساشا رو دنبال می کنه. 

 
ه،  به پام که نگاه می کنم می بینم پام روی چیزی نرفت 

 بلکه توی پاچه ی شلوارم گیر کرده. 

 
بغ کرده بهش نگاه می کنم و از جا بلند می شم.  

سکوت خونه نشون میده که آپو هم خونه نیست و تازه  

 داره دیشب رو یادم میاد. 
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ولی دلیل می شه که به ساشا فحش ندم؟ اصال و ابدا!  

 قطعا الیقشه مردک پرو! 

 
ودن راهرو که  سرکی به بیرون می کشم و از خالی ب 

 مطمئن می شم بیرون میرم. 

 
خودم رو روی تشکم میندازم و به گوشیم نگاه می کنم  

 که یه عالمه پیام و تماس از دست رفته دارم. 

 
پیام های ساشا که همش غر زدنه و میگه که داره میاد  

 باال رو رد می کنم و پیام دیانا رو باز می کنم: 

 فردا بر می گردم. -

 
 : براش می نویسم 

 مواظب خودت باش. -

 راه افتادی بهم خبر بده. -

 
فقط سین می کنه و جواب نمیده و این یعنی اصال  

طوری که می  حالش خوب نیست. قطعا همه چیز اون 

 خواسته پیش نرفته! 
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کمرم که تیر می کشه پتو رو بین دندون هام می گیرم و  

 غر می زنم: 

 به تیر غیب گرفتار شی مرد! -

 
 #اوباش 

 ابله! فصل سوم:  

 #قسمت_صد_و_پنجاه_و_هشتم 

 *** 

 
از روز جمعه ام نهایت استفاده رو می کنم. درس های  

عقب افتاده ام رو کامل می کنم، تقریبا دو ساعتی رو با  

حلما حرف می زنم و تا گوشی به آیناز برسه، شارژ  

 من تموم و فحش های نازی به طرفم سرازیر می شه. 

 
یی می کنم و باالخره به  با دو بسته نودل از خودم پذیرا 

جون آشپزخونه میوفتم ولی متاسفانه توی مرحله ی  

ظرف شستن گیر می کنم و بیشتر رو نمی تونم انجام  

 بدم. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

به دیانا باز پیام میدم که ببینم کجاست و زیاد طول نمی  

 کشه که جواب بده: 

 دارم می رسم. -

 چطور؟ -

 
 به شکالت توی دستم گازی می زنم: 

 از االن دارن انتظارت رو می کشن بیبی. بقیه ی ظرفا  -

 
شکلک لبخند و چشم قلبی رو هم می زنم تنگش و  

فحش های پشت سر همی که میده انگار روحم رو  

 تقویت می کنه. 

 
 براش می نویسم: 

 فحش هات هم قشنگه! -

 
پوکر فیس میده و زنگ خوردن گوشیم اجازه نمیده پیام  

 های بعدیش رو ببینم. 

 
ه می کنم و کمی طول می کشه تا جواب  به اسم بابا نگا 

 بدم: 

 جانم؟ -
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سالم بابا، یه پنج دقیقه دیگه بیا پایین در پارکینگ رو  -

 باز کن، االن می رسیم. 

 
شوکه دوباره و دوباره به اسمش نگاه می کنم و سعی  

 می کنم حرفش رو هضم کنم. 

 
 اومدین اینجا؟ با مامان؟ -

 
 مونیم... آره؛ بیای در رو باز کنیا پشت در ن -

 
به زحمت باشه ای میگم و تماس که قطع می شه به  

 دیانا زنگ می زنم. 

 
 با بوق دوم جواب میده: 

 چیه سلیطه خانم؟ دارم میام...سر کوچه ام. -

 
به طرف تشک های وسط سالن میرم و با بغل  

 کردنشون میگم: 

 بدو بیا که مامانم اینا اومدن! -
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 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 جاه_و_نهم #قسمت_صد_و_پن 

 *** 

 
یا خدا گفتنش آخرین چیزیه که می شنوم و تماس رو  

 قطع می کنه. 

 
گوشی رو کنار می ذارم و تشک و پتو ها رو توی اتاق  

 پرت می کنم. 

 
تا زده، گوشه ی اتاق میندازمشون و لباس های که  

همه جای اتاق پخش شدن رو فقط توی کمد میندازم و  

 درش رو تقریبا با لگد می بندم. 

 
به لطف سرپایی غذا خوردن تنها جایی که نیاز به  

 جارو داشت آشپزخونه بود. 

 
 گوشیم که زنگ می خوره در هم باز و دیانا داخل میاد. 
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وقت سالم کردن نمی شه. خودم رو روی گوشی پرت  

 می کنم و دیانا به طرف اتاق میره. 

 
چند بار نفس می کشم تا ریتم نفس هام مرتب بشه و  

 دم: بعد جواب می 

 جونم؟ -

 
 و این بار مامانه که میگه: 

 در رو باز کن مادر. ما سر کوچه ایم! -

 
چشم رو میگم و با برداشتن روپوش و شالم پایین  

 میرم. 

 
 در پارکینگ رو باز می کنم و ماشینشون داخل میاد. 

 
لبخند روی لبم می نشونم و تا می خوام در رو ببندم  

ایسه که به  ساشا هم داخل میاد؛ می خواد کنارم و 

 سرعت به طرف ماشین بابا میرم و میگم: 

 چه یهویی اومدین! -

 
 بابا می خوابونه پس کله ام و میگه: 
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 جای سالم کردنته؟ -

 
 توی بغل مامان فرو میرم و میگم: 

 دلم واست تنگ شده بود ها! -

 
دست هاش که دورم پیچ میخورن آرامش زیر پوستم  

 تزریق میشه. 

 
صورتم رو با دست های  روی سرم رو که مب بوسه،  

 لطیفش قاب می گیره: 

 چقدر الغر شدی مادر! -

 
 بابا دوباره زد پس کله ام و میگه: 

 کجای این الغر شده؟ قد خرس قطبیه! -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصتم 

 *** 
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خودم رو توی بغل مامان جا می کنم و از گوشه ی  

 چشم می بینم که ساشا به طرف پله ها میره. 

 
 آخه کجای من شبیه خرس قطبیه؟ -

 
 هم قدم باهم به طرف راه پله راه میوفتیم و بابا میگه: 

آره راست میگی، جز خپلیت شباهت دیگه ای ندارید؛  -

 اون سفیده، خوشگله... 

 
 پام رو زمین می کوبم و مامان بهش چشم غره میره: 

 کم اذیتش کن! -

 
 ه: برای بابا زبون درازی می کنم که اخم کرده میگ 

 بچه بزرگ کردم! -

 
 پشت چشم نازک می کنم و جواب میدم: 

 نه نه، شما پرنسس پرورش دادی! -

 
مامان می خنده و دستش رو نوازش وار روی کمرم  

 می کشه؛ در عوض بابا میگه: 

 آره بابا جان، پرنسِس تن پرور... -
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دست هام رو تو بغلم جمع می کنم و پشت سرشون راه  

می رسیم دیانا جلوی در    میوفتم. جلوی واحدمون که 

 منتظرمونه. 

 
جوری لباس پوشیده، آرایشش رو پاک کرده و قیافه  

 گرفته انگار صد ساله از خونه بیرون نرفته. 

 
چمدونی که کنار پای باباست رو بر میدارم و تا مشغول  

 سالم و علیک میشن، من چمدون به دست داخل میرم. 

 
یانا ظرف  از دیدن آشپزخونه پشمام می ریزه. جوری د 

ها رو مرتب روی هم چیده انگار آماده ی شسته شدن  

 بودن.  

 
کتاب و دفتر های هر دو نفرمون روی اپن و توی سالن  

 دیده می شدن. 

 
لپ تاپم هم روشن شده گنار دفتر و دستکم بود و  

هنسفیری دیانا روی کتابام پرت شده بود که مثال من  

 داشتم با لپ تاپ کار می کردم. 
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توی اتاقی می ذارم که حتی خبری از رخت  چمدون رو  

 خواب ها توش نیست. 

 
توی سالن که بر می گردم بابا رفته دست و صورتش  

 رو بشوره و مامان داره به خونه نگاه می کنه. 

 
به دیانا که نگاه می کنم چشمکی می زنه و سریع خم  

 می شه تا کتاب هاش رو جمع کنه. 

 
س خوندن شدیم  ببخشید خاله جون؛ اینقدر درگیر در -

 نمی رسیم به بقیه ی کارامون که! 

 
ای خدا به کمرت بزنه زن! باز من چهار کلمه درس و  

مشقم رو می خونم و می نویسم، آخه کی تا حاال تو دو  

 خط جزوه نوشتی؟ 

 
با چشم براش خط و نشون می کشم که ابرو باال  

میندازه و مامان با گذاشتن کیفش پایین اپن، توی  

 ره. آشپزخونه می 
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 اشکال نداره دخترم. درستون مهم تره! --

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_یکم 

 *** 

 
از اینکه بخوام به مامان و بابا دروغ بگم اصال خوشم  

نمیاد. مخصوصا اینکه می دونم راحت متوجه می شن  

 و دوست ندارم فکر کنند دارم می پیچونمشون. 

 
دم و مامان رو که  کتاب و دفترم رو جمع و جور کر 

 مشغول شستن ظرف ها شده بود مخاطب قرار دادم: 

 نکن مامان! بذار خودم میام می شورم. -

 
کمی صداش رو بلند می کنه که بین شر شر شیر آب  

 برام واضح باشه: 

دو تا دونه ظرفه! جمع کن وسایلت رو، تا بابات بیاد  -

 غذا سفارش بده. 
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دیانا میاد که    وسایلم رو توی اتاق می ذارم و صدای 

 میگه: 

 خودمون یه چیزی حاضر می کنیم خاله جون! -

 
 و پشت سرش صدای بابا بلند می شه: 

آره خانم بذار خودشون یه چیزی حاضر کنن یاد  -

 بگیرن؛ دو روز دیگه شوهرشون دادیم پسشون نیارن! 

 
 به چهارچوب در تکیه میدم: 

 دلشون هم بخواد! -

 
 ه: بابا دستش رو با حوله خشک می کن 

ولی بازم بابا جان مال بد بیخ ریش صاحبشه، پست  -

 میارن! 

 
 و مامان به جای من جواب میده: 

 بیارن! دختر من بازم جاش روی سر منه... -

 
 بابا به مامان اشاره می کنه و رو به من میگه: 

 همینا رو میگه بهت تو اینقدر روت زیاد شده. -
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اتاق    لبخند پهنی تحویلش میدم که با چشم و ابرو به 

 اشاره می کنه: 

 حاال فعال یه بالش بده من یه چرت بخوابم. -

 
چشمی میگم و دیانا قبل از من خودش رو توی اتاق  

 میندازه. 

 
 گیج نگاهش می کنم که آروم پچ می زنه: 

همه چی رو چپیدم تو کمد! تو درش رو نگه دار من  -

 بالش در بیارم. 

 
ویلم  پوکر نگاهش می کنم که لبخند دندون نمایی تح 

 میده. 

 
 می زنم توی سرش و غر می زنم: 

 این چه کاریه؟ -

 
 باز هم صداش رو پایین میاره: 

 می خواستی مامانت بکشدمون؟ -
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چشم غره میرم و در کمد رو نگه می دارم و دیانا به  

 زحمت از الی در دستش رو داخل می بره. 

 
 کمی طول می کشه تا بالش رو پیدا کنه: 

 رو ببند! من می کشمش تو سریع در  -

 
 باشه ای میگم و همین که دستش رو می کشه... 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_دوم 

 *** 

 
در کمد از دستم در میره، وسایل روی دیانا می ریزه و  

 من با صورت زمین می خورم. 

 
درد توی سلول به سلول صورتم می پیچه و دو ثانیه  

قتل  طول می کشه تا صد و یک روش برای به  

 رسوندنش پیدا کنم. 

 
 صدای مامان هر لحظه نزدیک می شه وقتی میگه: 
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 چی شد دخترا؟ خوبین؟ چیزیتون شد؟ -

 
قبل از رسیدنش به اتاق بالش رو بغلم می کنم و از  

 اتاق بیرون میرم. 

 
 به مامانی که رو به رومه لبخند می زنم و میگم: 

 می شناسی من رو که... -

 
 و بابا بین حرفم میاد: 

 از دست و پات پیچید به هم؟ ب -

 
 لبم رو آویزون می کنم و مامان چشم غره میره: 

هزار بار نگفتم حواست رو بده به جلوی پات؟ مگه  -

 بچه ای؟ 

 
بالش رو دست بابا میدم و ببخشید میگم. مامان غر می  

 زنه و بر میگرده سراغ آشپزخونه. 

 
  سراغ دیانا که میرم می بینم هنوز با در کمد درگیره و 

 داره به زور سعی می کنه درش رو بسته نگه داره. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

کمکش می کنم و حین بستن در کمد آروم پچ پچ می  

 کنم: 

 اصال وقت نشد بهت بگم خوبی؟ چی شد؟ -

 
جوری نفسش رو بیرون میده که جیگرم کباب می شه  

 براش. 

 
 مثل خودم آروم جواب میده: 

 شب برات تعریف می کنم. -

 
 ه: باشه ای میگم که بازم میگ 

 چی شد یهو مامانت اینا اومدن؟ -

 
 شونه باال میندازم و میگم: 

 نمی دونم! حتی آیناز هم بهم نگفت. -

 
 پشمام رو کشیده میگه و باهم از اتاق بیرون میریم. 

 
دیانا میره سمت سرویس بهداشتی و من از مامان می  

 پرسم: 

 آیناز می دونه اومدین؟ -
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 چشم ریز کرده به طرفم بر میگرده: 

 ر؟ چطو -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_سوم 

 *** 

 
 شونه باال میندازم و میگم: 

 هیچی همینجوری گفتم. -

 
 بابا به جای مامان میگه: 

 یه زنگ بزن غذا بیارن، من جوجه می خورم! -

و پتویی که مامان کنارش گذاشته بود رو، روی  

 خودش می کشه. 

 
پزخونه میره،  گوشیم رو بر میدارم و مامان که توی آش 

 برای نازی می نویسم: 

 مامان و بابا انتحاری زدن. -

 االن رسیدن اینجا. -
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شکلک خنده هم ضمیمه اش می کنم و اسنپ فود رو  

 باز می کنم. غذا ها رو سفارش داده کمک مامان میرم. 

 
شام که خورده می شه، مامان و بابا به قدر خسته اند  

ا دیانا راهی اتاق  که براشون جا میندازیم توی سالن و ب 

 می شیم. 

 
به خاطر کوچیک بودن اتاق تشک هامون رو به هم می  

چسبونیم و دیانا با پرت کردن خودش روی تشک  

 میگه: 

 بیا بیبی که دلم تنگه برات خرسک پشمالوم! -

 
 کنارش دراز می کشم و با پا به کنار هولش میدم: 

 از اول هم می دونستم این پشمام دلت رو برده! -

 
 رو جلو میاره و می زنه به لبم:   دستش 

 خدا شاهده روانی اینام! -

 
می زنم روی دستش و چشم غره میرم که بالشش رو  

 بغل می گیره و می خنده. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
چراغ رو خاموش می کنم و مثل خودش بالش به بغل،  

 رو به روش می شینم. 

 
باز شکل گربه ی شرک می شه و مظلوم نگاهم می کنه  

 که میگم: 

 چیه؟ چی شده؟ -

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_چهارم 

 *** 

 
 به موهاش چنگ می زنه: 

میگه نگار نمی خواد طالق بگیره. گفته تو کارت رو  -

کردی، زندگی من رو خراب کردی، االن میگی طالق؟  

میگه نگار مهریه اش رو می خواد، منم نمی خوام بدم  

 واسه همین کارمون پیچیده به هم.... 

 
 می گیرم و فشار میدم:   دستش رو 
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چرا اینقدر میگی میگه میگه؟ یه بار بهش بگو من  -

 میگم! 

 
 اشک توی چشمش جمع می شه: 

 میخواد تموم کنیم...من دارم دق می کنم... -

 
 اشکش رو پاک می کنم که سرش رو پایین میندازه: 

یه بار بهش بگو من! مگه تو مسخره اشی؟ بذار آروم  -

 د بهش زنگ بزن؛ باشه؟ تر بشی، ذهنت جمع شه، بع 

 
 باشه ای میگه و سر جاش دراز می کشه. 

 
 بالشم رو کنارش میندازم و میگم: 

 بچه ی خوبی باشه لب برات غنچه می کنم. -

 
 سعی می کنه آروم بخنده و میگه: 

 کثافت! -

 
می خندم و کنارش دراز می کشم. پتو رو که روی  

 خودم می کشم اصال نمی فهمم چطور خوابم می بره. 
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 با ذکر هر روزه ی: 

 پاشو خواب موندیم!  -

 
سعی می کنم دیانا رو بیدار کنم و مامان، لقمه به دست  

 بهمون چشم غره میره. 

 
دیانا که لباس می پوشه، من با بند های کتونیم درگیرم  

 و لقمه گوشه ی لپمه. 

 
بابا سر از روی تاسف تکون میده و باالخره دیانا  

 بیرون می آد. 

 
اولین روزی که بابا اینا اومدن ما باید  باورم نمی شه  

 خواب بمونیم! 

 
 دیانا کفشش رو می پوشه و میگه: 

 کالسورم رو بنداز تو کیفم... -

 
 و بابا میگه: 

 رو به روییتون رفته؟ جوون نشسته با جاش؟ -
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 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_پنجم 

 *** 

 
بینم  لقمه توی دهنم می مونه و از گوشه ی چشم می  

که دیانا هم حین بستن  بند کفشش لحظه ای مکث می  

 کنه. 

 
 لقمه رو به زحمت پایین میدم و با گفتن: 

 نمی دونم، ولی فکر کنم خانواده ایمانی رفتن از اینجا. -

 
بابا با گفتن مواظب خودتون باشید دیگه چیزی نمیگه  

و مامان که سرم رو می بوسه باالخره می تونیم بیرون  

 بریم. 

 
رسیدن سر خیابون و تاکسی گرفتن دیانا با خنده غر    تا   

 می زنه: 

یه امروز نباید خواب می موندیم ببین چه وضعی شد  -

 ها... 
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بهش چشم غره میرم و دستم رو برای اولین تاکسی  

 بلند می کنم: 

 تقصیر کیه به نظرت؟ -

 
مقصد رو به راننده میگم و وقتی اجازه سوار شدن  

 : میده، دیانا می چسبه بهم 

 من که خرتم... -

 
 می زنم رو دستش و میگم: 

 تو یه گاوی عزیزم! -

 
 با خنده میگه: 

خب عزیزم، حاال بگو ببین چقدر واسه امتحان آقابیگ  -

 درس خوندی؟ 

 
از بازوش نیشگون می گیرم و از بین دندون های چفت  

 شده ام میگم: 

 ای نجس...از اولم فکرای پلید داشتی! -
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، ولی من بعد از نوزده سالی  نمی دونم طبق چه قانونیه 

که از خدا عمر گرفتم به این نتیجه رسیدم اگه صبح  

 دیرت بشه، قطعا همه ی روز داره دیرت می شه. 

 
راضی کردن دیانا به اینکه خونه نره و دانشگاه ول  

بچرخه تا من گیم نت برم و برگردم خودش جز سخت  

 ترین پروژه های دنیا به حساب میاد. 

 
می شه نمازخونه بخوابه و یکم ول    دیانا که راضی 

بچرخه اصال نمی فهمم خودم رو چطور به گیم نت می  

رسونم تا خبر بدم چند روزی رو نمی تونم سر کار  

 برم. 

 
 #اوباش 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_ششم 

 *** 

 
از دم در سر و صدا و داد و بی داد کردنشون رو می  

 شنوم. 
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ن و ساشا ایستاده و اون دوتا  این بار آپو باالی سر آرتی 

هم حین کری خوندن برای هم، به غر زدن های آپو  

 اهمیت نمیدن. 

 
 می زنم به در و میگم: 

 آقایون! -

 
آپو لگدی به صندلی ساشا می زنه و به طرفشون  

 میرم. 

 
برام دست بلند می کنه و می خواد چیزی بگه که لبخند    

 رو لبش می ماسه و با انداختن دستش میگه: 

 سالم ایران خانم! -

 
روی شونه ی ساشا که می زنه، منم به عقب بر می  

 گردم و به زن پشت سرم نگاه می کنم. 

 
 قیافه اش آشناست و نگاه تیزش به منه که میگم: 

 سالم! -
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جوابم رو کوتاه میده و قدمی به عقب میرم تا از جلوی  

 راهش کنار رفته باشم و صدای ساشا بلند می شه: 

 ورا؟ سالم؛ از این -

 
اشاره ی زن به طرف منه، مخاطبش ساشا می شه و  

 بدون مقدمه میگه: 

 اینه؛ نه؟ -

 
گیج پلک می زنم و پوکر نگاهش می کنم که نگاه  

ساشا به طرف من بر می گرده و شیطنت همیشگیش  

 رو نمی بینم. 

 
بدون زدن حرفی دوباره به زن نگاه می کنه، دست  

 توی جیب شلوار جیبنش سر میده و میگه: 

 قبال جواب سالم واجب بودا عمه خانم! -

 
عمه که نه، مادر فوالد زره جوری بهش نگاه می کنه  

 که من جای ساشا دست و پام رو جمع می کنم. 

 
 در عوض ساشا با لبخند نگاهش می کنه و زن میگه: 
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مزه نریز واسه من. من که می دونم همین دختره  -

 است! 

 
تم. یعنی چی  اخم کرده نگاهش می کنم و جلوش می ایس 

 که به من میگه دختره؟ 

 این دختره اسم داره! -

 
صدای تک خنده ی ساشا توی گوشم می شینه و عمه  

اش با چشم های به خون نشسته به دو نفرمون نگاه  

 می کنه: 

زبونم که ماشاال کوتاه نمیاد! اینم فرح واست لقمه  -

 گرفته یا کار خودته؟ 

 
سمش به شکل  نمیدونم فرح کیه ولی ساشا از شنیدن ا 

 واضحی تغییر می کنه و اخطار میده: 

 عمه! -

 
 آپو پا درمیونی می کنه و میگه: 

 ایران خانم لطفا! بفرمایید بشینید باهم حرف بزنیم. -

 
 بی توجه به آپو قدمی به جلو میاد و میگه: 
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 ساشا بفهم داری با زندگیت چی کار می کنی!  -

 
ایستادم    من مثل یه احمق به تمام معنا بین دو نفرشون 

 و با هر حرف سرم به شرف صاحب صدا می چرخه. 

 
آپو می خواد چیزی بگه که ساشا آتیشی صداش رو  

 باال می بره و داد می زنه: 

بسه دیگه! دارم چی کار می کنم؟ دوست دخترمه،  -

 دوستش دارم اصال! به کسی چه؟ 

 
 آی نور؟ -

 صدای بابا که توی گوشم می پیچه قلبم از کار میوفته. 

 
 باش #او 

 فصل سوم: ابله! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_هفتم 

 *** 

 
قلبم جوری می کوبه که احساس می کنم می خواد  

 قفسه ی سینه ام رو شکاف بده و بیرون بپره. 
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حتی جرات ندارم به عقب برگردم و نگاهش کنم؛ فقط با  

 خودم تکرار می کنم: 

 دهنت سرویسه آی نور! -

 
اعث می شه  جو حاال سنگین تر از قبل شده و همین ب 

 نفس کشیدن برام سخت تر بشه. 

 
ثانیه ها کش میان و نگاه من بین آپو و ساشا می  

چرخه. عرق کل تنم رو می پوشونه و قبل از اینکه  

 هرکسی بتونه حرفی بزنه بابا جلو میاد و میگه: 

 چه خبره؟ -

 
نمی دونم چه جوابی بدم و کم مونده گریه کنم. نگاهم  

 ت حرف زدن ندارم. رو به زمین می دوزم و جرا 

 
دستم رو مشت می کنم تا خودم رو کنترل کنم و لب هام  

از هم فاصله می گیرند تا حرفی بزنم که ساشا قبل از  

 من به حرف میاد: 

خانم اگه وسیله اتون رو پیدا کردین تشریف ببرید،  -

 امروز باز نیستیم! 
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 سنگینی نگاه بقیه اذیتم می کنه و بابا میگه: 

 ا؟ پیدا کردی باب -

 
سرم رو بلند می کنم و از اینکه ساشا نجاتم داده کمی  

 آروم تر می شم. 

 نه! -

 
به حدی خفه میگم نه، که انگار یه فصل کتک خوردم  

 و حاال با کف و خوِن قاتی کرده دارم حرف می زنم. 

 
بابا می خواد چیزی بگه که عمه ی ساشا پیش دستی  

 می کنه: 

 که اینطور! -

 
بر می گرده و مطمئنم اگه    به سرعت نگاهم به طرفش 

یه لحظه غفلت کنم هرچی از دهنش در میاد رو میگه و  

 من رو به همه چیز می چسبونه. 

 
 به طرف بابا پا تند می کنم و میگم: 

 بریم، انگار جزوه ام اینجا نمونده. -
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به زحمت بابا رو بیرون می برم و با خارج شدن از گیم  

 نت تازه می تونم نفس بکشم. 

 
با پرسشگره و نگاه من فراری! جرات نگاه  نگاه با 

کردن به چشم هاش رو توی خودم نمی بینم و همین  

باعث می شه که اصال نتونم یه نقطه ی مشخص رو  

 نگاه کنم. 

 
 به طرف ماشین حرکت می کنه و میگه: 

 سوار شو! -

 
پشت سرش سوار می شم و کوله ام رو بغل می گیرم.  

م و به سرعت  راه که میوفته چشم هام رو می بند 

 توضیح میدم: 

چند روز پیش با دیانا اومده بودیم اینجا، فکر می  -

 کردم جزوه ام رو اینجا گم کردم. 

 
 کمی جلوتر نگه میداره: 

 من که چیزی نگفتم! -

 
 حین پیاده شدن ادامه میده: 
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 االن بر می گردم. -

و در رو می بنده. پشت سر هم نفس می کشم و دست  

 می کنم.   های عرق کرده ام رو مشت 

 
لرزش گوشیم باعث می شه دست پاچه از توی جیب  

 کوله ام بیرونش بیارم و به صفحه اش نگاه کنم. 

 
 خوبی؟ -

جواب نخود فرنگی لعنتی رو نمیدم و گوشی رو توی  

 کیفم بر می گردونم که بابا میاد. 

 
 دوباره که راه میوفته میگه: 

همسایه اتون بود ها! واحد رو به رویتون می شینن  -

 نه؟ 

 
 بدتر از قبل عرق می کنم و با خودم میگم: 

 آی نور تو مردی. کارت تمومه... -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_هشتم 
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 *** 

 "ساشا" 

 
 ایران که میگه: 

 مگه با تو نیستم؟ -

گوشی رو کنار می ذارم و نگاهش می کنم. پای فرح  

 رو که وسط می کشه دیگه حوصله اش رو ندارم! 

 
و از پشت سر ایران برام چشم غره میره و برام مهم  آپ 

نیست. از حرفی که بدون فکر زده بودم پشیمون  

نیستم. دوست دختر داشتن یا نداشتن من دیگه جز  

 مواردی می شد که به ایران ربطی نداشت! 

 
 چایی رو که جلوی ایران می ذاره میگم: 

  اگه باز قراره پای مادرم رو وسط بکشی از االن باید -

 بگم که بی خیال من شو! 

 
دست به پیشونیش می کشه و قیافه اش جوریه که  

انگار چهل و هشت ساعت با زبون نفهم ترین بچه ی  

 دنیا سر و کله زده: 

 اول به من بگو چه مرگته؟ -
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 آپو بیرون میره و در رو می بنده که میگم: 

من چه مرگمه؟ شما چتونه یه ماهه کردین تو مخ من  -

 ولم نمی کنید! 

 
می خواد اخطار بده که درست حرف بزنم و دستم رو  

 به معنی صبر کردن باال می گیرم و ادامه میدم: 

یه لحظه وایسا! قبل از اینکه باز کالس اخالق و  -

تربیت واسه من دایر کنی، دو جلسه با خودت کار کن  

 این بچه هم زندگی خصوصی خودش رو داره! 

 
زل می    خودش رو جلوتر می کشه و توی چشم هام 

 زنه: 

مگه من گفتم زندگی خصوصی و شخصی نداری؟ چرا  -

 همه چیز رو باهم قاتی می کنی ساشا؟ 

 
 دست به صورتم می کشم و نمی تونم نخندم: 

من همه چیز رو قاتی می کنم؟ یا شما که واسه همه  -

 چی پای مامان رو وسط می کشید؟ 
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اشک توی چشمش حلقه می زنه و بازم از یه دنده  

 ش کوتاه نمیاد: بودن خود 

بد میگم بیا ببرمت یه فکری واسه دستات بکنیم؟ بد  -

میگم بیا یواش یواش خونه زندگیت رو بساز؟ برات یه  

 دختر خوب... 

 
 بین حرفش میرم: 

بکش بیرون مرگ من؛ بحث دستام، خونه و زندگیم،  -

همش به خودم مربوطه! به مِن بیست و چهار ساله!  

نزن، خودت که  دیگه هم حرف دختر و فالن رو  

 دیدیش! 

 
باز بدون فکر حرف می زنم ومگه مهمه؟ همین که  

 ایران رو بتونم بچزونم کافیه. 

 
 کیفش رو چنگ می زنه و از جا بلند می شه: 

بله دیدم خانم محترم رو! دوستش داری، بیار با  -

خانواده آشناش کن. دو روز دیگه می خوام برم پیش  

 فرح! 
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به حدی گوساله پس  گاوم زایید. این گاو المصب  

میندازه که غرق توی مصیبت جدیدی که برای خودم  

 ساختم، رفتن ایران رو نگاه می کنم. 

 
آپو داخل میاد و از همون دم در می خواد غر زدن رو  

 شروع کنه که بهش نگاه می کنم: 

 می خواد آی نور رو با مامان و بقیه آشنا کنه! -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر 

 ت_و_هشتم #قسمت_صد_و_شص 

 *** 

 
دهن آپو بسته می شه و آرتین سرش رو از الی در  

 داخل میاره: 

 گاوت زایید؟ -

 
تا می خوام یه درشت بارش کنم آپو در رو توی  

 صورتش می بنده و رو به روی من می شینه: 

 بگو کات کردیم! -
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جوری نگاهش می کنم که خودش هم می فهمه از نظر  

 من احمق ترین آدم دنیاست! 

 
 تر از قبل می شینه:   لمیده 

خب االن چی؟ تو که نمی تونی دست این دختره رو  -

 بگیری ببری اونجا! االن وا بدی همش باید کوتاه بیای. 

 
 نفسم رو بیرون میدم: 

اتفاقا االن وقت حرکت کردنه! این بار رو با این دختره  -

 نمیرم تا برنامه ام با هلیا اکی بشه. 

 
دون های چفت شده  عصبی نگاهم می کنه و از الی دن 

 اش میگه: 

 من ترجیحم اینه این دختره بره بمیره! -

 
 پر خنده از جا بلند می شم و با رفتن به طرف در میگم: 

من ترجیحم اینه زودتر اکی بشه خالص شم از دست  -

 همه. 

 
 یه روانی میگه و یه می دونم تحویل می گیره. 
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در رو که می بندم به طرف آشپزخونه میرم و گوشیم  

 از جیبم بیرون میارم.   رو 

 
هنوز هم جواب نداده و این فقط نشون دهنده ی اینه که  

 لیاقت این رو نداره که حالش رو بپرسم. 

 
گوشی رو می خوام توی جیبم برگردونم که پیامش  

 میاد. 

 
 پرو. -

 عمه ات خیلی قشنگه! -

 
ماگم رو بر می دارم و با باز کردن شیر آب براش می  

 نویسم: 

 اسیرش نشو! -

 بچه داره. -

 
ماگ رو دوباره می شورم و به طرف چای ساز میرم  

 که جوابش می رسه: 

 من گرایشات خاص خودم رو دارم! -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

خنده روی لبم پهن می شه و این دختر قطعا احمق  

 ترین و دیوونه ترین آدمیه که توی زندگیم دیدم. 

 
 براش می نویسم: 

 می تونم ببینمت؟ -

 یا رفتی تو حبس خونگی؟ -

 
 ریزم و طول می کشه تا جوابش برسه: چای می  

 از برکات وجود عمه ات در شرف بودم. -

 اسیر خوشگلیام شدی می خوای ببینیم؟ -

 
 پشت میز می شینم و می نویسم: 

 اسیر خنگ بازیات شدم! -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_شصت_و_نهم 

 *** 

 
همیشه می دونستم تو روم نظر داری ولی به روی  -

 میاری. خودت ن 
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 بابام میگه کی میای منو بگیری؟ -

 
ماگ وسط راه می مونه و از این حجم پروییش نمی  

 دونم بخندم یا دوتا درشت بارش کنم؟ 

 براش می نویسم: 

 اول یکم آشنا بشیم. -

 شاید استایل هم نبودیم! -

 
پیام هاش با چنان سرعتی می رسه که پشمام می ریزه  

 از این همه سرعت تایپ: 

 اش نیستیم. ما از اون -

بابام میگه آخر هفته، گل به دست با یه جعبه شیرینی  -

 میای خونمون. 

 وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. -

 من نون خامه ای دوست دارم. -

 گل رز هم نگیر بدم میاد. -

 
 تای ابروم باال میره: 

 عزیزم لوکیشن بده. -

 ندارم آدرس رو! -
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و گوشیم  از صفحه ی چتمون بیرون میام و توی آرشی 

می گردم. عکس های خواستگاری آپو رو پیدا می کنم  

 و عکس دسته گل رو بر می دارم و براش می فرستم: 

 دوستش داری؟ -

 
مطمئنم که االن پشماش ریخته و برای اولین بار از آپو  

 ممنون می شم که از هر کوفتی عکس می گیره. 

 
 چیزی نمیگه و لوکیشن میده که از جام پا می شم. 

 
 رار باشه کسی کوتاه بیاد قطعا اون من نیستم! اگه ق 

 
ماگ شسته شده رو سر جاش بر می گردونم و می  

 خوام بیرون برم که آپو سد راهم می شه: 

 کجا به سالمتی؟ -

 
دستم رو توی جیب شلوارم سر میدم و از کنارش رد  

 می شم: 

 کی تا حاال از من جواب پس می گیری؟ -

 
 بالم میاد: کالفه نفسش رو بیرون میده و دن 
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بذار دو ساعت از این آتیش بگذره، بعد پاشو برو  -

 بیرون! 

 
کاله کاسکت رو بر میدارم و در ورودی رو باز می  

 کنم: 

 بیخیال شو! -

 
سری از روی تاسف تکون میده و بی توجه بهش  

 بیرون میرم. 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتادم 

 *** 

 
م، رو به روی  وقتی به آدرسی که داده می رس 

ساختمون نگه می دارم و متکی به موتور براش می  

 نویسم: 

 کدوم زنگ رو بزنم؟ -

 من پایینم! -
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براش لوکیشن هم می فرستم که مطمئن بشه پایینم.  

چند دقیقه ای طول می کشه تا جواب بده و یک کالم  

 می نویسه: 

 مریض روانی! -

 
خوام به    تقریبا یه ربع بعد، بچه به بغل پایین میاد و می 

 طرفش برم که به طرف خیابون پا تند می کنه. 

 
با فاصله دنبالش میرم و از خونه که دور می شیم  

سرعتش رو کم می کنه و روی نیمکِت توی پیاده رو  

 می شینه. 

 
 کنارش می شینم و میگه: 

 دیوونه شدی؟ -

 
به دختر بچه ی توی بغلش که با غضب نگاهم می کنه  

 ز قبل می شینم: خیره می شم و لمیده تر ا 

 معلومه؟ -

 
دختر بچه بیشتر خودش رو به آی نور می چسبونه و  

 فکر می کنم چرا اینقدر چشمای این بچه درشته! 
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مرد واسه چی پاشدی اومدی؟ نمیگی بابام تو رو می  -

 بینه؟ 

 
 به چشم های سرخ شده از عصبانیتش نگاه می کنم: 

 دوست دخترم خواست بیام ببینمش نمی شد که... -

نوک پاش که می زنه توی پام حرف تو دهنم می    با 

 موکه و دختر بچه میگه: 

 تو باهاج دوستیدی؟* -

 
نمی تونم به لحن بانمکش نخندم و بی خیاِل آی نور  

 عصبی می شم. 

 آره عمو؛ دلت بستنی می خواد؟ -

 
 مامان خانم دفته از غریبه خوراکی نگیرم.* -

خنده ام پهن تر می شه و آی نور دست هاش رو  

 محکمتر دورش می پیچونه که بچه ادامه میده: 

 مامان خانم می دونه باهاج دوستیدی؟* -

 
چشم های آی نور تا آخرین حد ممکن گشاد میشن و  

 رو به بچه میگه: 
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اگه به مامان چیزی نگی برات بستنی می گیرم، باشه  -

 خاله جون؟ 

 
دختر بچه با چشم های ستاره بارون نگاهش می کنه و  

 که میگم:   سر تکون میده 

 اجازه هست من شما رو ببوسم؟ -

 
سری برای رد حرفم تکون میده و با احترام به حرفش  

 از جا بلند می شم.  

 
قبل از اینکه آی نور چیزی بگه از سوپر مارکت براش  

 بستنی می گیرم و میگم: 

حاال که می دونی من با خاله دوستم غریبه نیستم  -

 دیگه، خب؟ 

 ____ 

 *به ترتیب 

 دوست شدی؟   تو باهاش -

 مامان خانم گفته از غریبه ها خوراکی نگیرم. -

 مامان خانم می دونه باهاش دوست شدی؟ -

 
 #اوباش 
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 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_یکم 

 *** 

 
 آی نور بهم چشم غره میره: 

 چرا به بچه دروغ میگی؟ -

 
سرم رو کج می کنم و دستم رو پشت سرش، روی  

ختر بچه اخم کرده نگاهم  پشتی صندلی می ذارم که د 

 می کنه: 

 دلوخ دفتی؟* -

 
 مسیر نگاهم به طرف آی نور تغییر می کنه و میگم: 

 نه چه دروغی؟ ما با هم دوستیم؛ نه؟ -

 
ادای من رو بی صدا در میاره و حین چشم غره رفتن  

 میگه: 

 نه! -

 
بچه بستنی رو به طرفم می گیره که بهش لبخند می  

 زنم: 
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 مال شماست! -

 
ه بهش اجازه میده مشغول بستنی خوردن می  آی نور ک 

 شه و رو به آی نور میگم: 

به هر حال که عمه ام تو رو دیده و حاال چه بخوای  -

 چه نخوای، دوست دخترمی! 

 
دهن کجی می کنه و سعی می کنم از وضع پیش اومده  

به نفع خودم استفاده کنم. منتظر هلیا موندن تا کار  

از این می شد  هاش رو سر و سامون بده بیشتر  

 حماقت! 

 
 از جا بلند می شه و میگه: 

 یکم تو روت خندیدم پرو نشو! -

 
سعی می کنم لبخندم رو حفظ کنم تا بتونم نرمش کنم.  

فرصتی که گیرم اومده رو نمی تونم و نمی خوام که از  

 دست بدم. 

 
مطمئنم که آی نور برای ایران و بقیه قابل هضم تره تا    

 هلیا! 
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 کن!   به حرف هام فکر -

 همین رو میگم و می ذارم تا فکر کنه و تصمیم بگیره. 

 
بدون زدن حرف دیگه ای دور می شه و باز با فاصله  

 دنبالش میرم. 

 
وارد ساختمون که می شه سوار موتور می شم و راه  

 برگشت رو پیش می گیرم. 

 
باید حرف های آخرم رو با هلیا می زدم و باالخره کارم  

 رو شروع می کردم. 

 
 اش #اوب 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_دوم 

 *** 

 
خونه که می رسم، آپو روی مبل دراز کشیده و چرت  

می زنه. خبری از آرتین نیست و این نشون میده  

 باالخره رضایت داده بیخیال اینجا بشه و بره خونه. 
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کت رو از تنم در میارم و جلوی کولر می ایستم. متنفر  

ی کولر رو بیشتر می کنم و  از گرم شدن هوا درجه  

 صدای آپو بلند می شه: 

 رفتی دیدن آی نور؟ -

 
 تیشرت رو در میارم و با رفتن به طرف حموم میگم: 

 آره! -

 
 ایران چش بود؟ -

 این رو می پرسه و در حموم رو باز می کنم. 

 
لباس های توی دستم رو توی سبد پرت می کنم و  

 میگم: 

. گیم نت هم  چند سری صدای آی نور رو شنیده بود -

دیده بودش، دیگه دیشب بحثمون شد اینم اومد ببینه  

 کی نشسته زیر پای من! 

 
میرم طرف آشپزخونه که صدای پر خنده ی آپو بلند می  

 شه: 
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کی زیر پای تو نشسته؟ توئه مارمولک شیطونم درس  -

 میدی! 

 
 بطری آب رو بر میدارم و با پر کردن لیوان میگم: 

 حاال نه تا اون حد! -

 
زیون رو روشن می کنه و صداش خفه تر به گوشم  تلو 

 می رسه: 

یه مدت از دست ایران و هلیا و بقیه راحت بودیما؛  -

 مرض داری هی این لونه زنبور رو انگشت می کنی؟ 

 
 لیوان رو می شورم و صدام رو باالتر می برم: 

 ببند! -

صدای تلوزیون رو کمتر می کنه و من لیوان رو روی  

 آبچکون می ذارم: 

رتیکه دارم باهات عین آدم حرف می زنم. از اولم  م -

گفتم این هلیا، دندون گرده؛ بابا زنیکه دو زار سر تا  

پاش نیست چسی هم میاد! بعد می خوای ایران قبول  

 کنه اینو بگیری؟ 

 
 #اوباش 
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 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_سوم 

 *** 

 
 چیزی نمیگم و به طرف حموم میرم که ادامه میده: 

 خریت نکن ساشا! این راهش نیست... -

 
بازم حرفش رو بی جواب می ذارم و با بستن در حموم  

 تموم شدن بحث رو اعالم می کنم. 

 
زیر دوش که می ایستم، برخورد قطرات خنک آب حالم  

 رو جا میاره و ذهنم رو باز می کنه. 

 
زندگی قر و قاتی که دارم ذهنم رو بیشتر از حد مجاز  

اهی نمی ذاره درست فکر کنم یا  مشغول کرده و گ 

 تصمیم بگیرم. 

 
دلم لمس دوباره ی تیغ با پوستم رو می خواد بلکه  

کمی ذهنم آروم بگیره و طول می کشه تا بتونم خودم  

 رو کنترل کنم. 
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هلیا تنها برگ برنده ایه که برام مونده و نمی خوام  

بیخودی از دستش بدم. همه ی شش سالی که گذشته  

ی گذرونده بودم تا بتونم از همشون دور  بود رو با سخت 

بشم و حاال، وقتی توی یک قدمیش ایستادم دو دلی بیخ  

 یقه ام رو گرفته. 

 
شیر آب گرم رو کامال می بندم و شیر آب سرد رو تا  

 آخر باز می کنم. 

 
خنک...خنک...خنک! مغزم، سلول به سلولم و حتی  

 روحم خنک می شه. 

 
دل از باز کردن پای    حوله رو دور تنم می پیچم و دو 

 آی نور به این جریانات، بیرون میرم.  

 
جنگ من و ایران برای به دست آوردن آزادی و تسلط  

 نه شوخی داره و نه برام بازی یا مسخره است! 

 
حوله ای که روی موهامه رو، روی دسته ی صندلی  

 میندازم و گوشیم رو نگاه می کنم. 
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ی کنم و می  مردد صفحه ی چتم با آی مور رو باز م 

 نویسم: 

 زیاد جدیش نگیر. -

 استایل من نیستی! -

 
پیام ها که دو تیک می خورند باز هم انگشت هام روی  

 کیبورد حرکت می کنند و می نویسم: 

 ما فقط دوستیم. -

 
 یه استیکر انگشت مقدس رو می فرسته و می نویسه: 

 از اولم معلوم بود بگیر نبودی. -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 مت_صد_و_هفتاد_و_چهارم #قس 

 *** 

 
 حوله رو روی موهای نم دارم می کشم و می نویسم: 

 بگیر باشم، زنم می شی؟ -

 
 حین لباس در آوردن از توی کمد جوابش میاد: 
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 زنت بشم، دعوامون بشه من رو با چی می زنی؟ -

 
قطعا دیوونه ترین دختریه که دیدم و بی تعادل ترین آدم  

 روی کره ی زمین. 

 
و بی جواب می ذارم و شلوارک رو که پام می  پیامش ر 

 کنم، صفحه ی چتم با هلیا رو باز می کنم. 

 
"آخرین بازدید برای یک ماه پیش" بهم دهن کجی می  

 کنه و باعث می شه پلکم بپره. 

 
 براش می نویسم: 

 ک...ن لقت! -

 
و بالکش می کنم. برنامه های یک ساله ام رو به هم  

شده که قراره این ازدواج  ریخته و انگار واقعا باورش  

 کوفتی واقعی باشه! 

 
شقیقه ام رو ماساژ میدم و دوباره صفحه ی چت با آی  

 نور رو باز می کنم. 
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 به پیام هاش نگاه می کنم و می نویسم: 

 من ازت خوشم اومده! -

 
طول می کشه تا سین کنه و باعث می شه کالفه تیشرت  

 رو تنم کنم. 

 ی؟ االن می خوای بیای من رو بگیر -

 
چند بار از روی پیامش می خونم و نیشخند می زنم؛  

 جوابی نمیدم. اصال نمی دونم باید چه جوابی بهش بدم! 

 
شناختی ازش ندارم، سنش حتی به بیست هم نرسیده و  

 مطمئنم همین برام کلی دردسر درست می کنه. 

 
بیرون میرم و روی مبل می شینم که آپو از جاش بلند  

 می شه و میگه: 

 ه ات چیه؟ برنام -

 
 دستی به صورتم کشیدم: 

 فعال هلیا رو بالک کردم اعصابم تخمیه! -
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پاش رو روی میز می ذاره و می خواد حرفی بزنه که  

 از بین دندون های کلید شده ام اخطار میدم: 

 لنگات رو جمع کن از روی میز! -

 
دست هاش رو به حالت تسلیم بلند می کنه و پاهاش رو  

 پایین میاره: 

حاال درست عین آدم بگو ببینم چند چندی با  باشه!  -

 خودت؟ 

 
 نفسم رو بیرون میدم: 

 بهش گفتم ازش خوشم اومده! -

 
جوری سرش رو بلند می کنه که صدای ترق ترق  

 استخون های گردنش رو می شنوم: 

 ازش خوشت اومده؟ از کی؟ آی نور؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_پنجم 

 *** 

 ال میندازم و خنده رو لبم میاد: شونه با 
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 آره! -

 
 انگشتش رو دورانی کنار شقیقه اش حرکت میده: 

 رد دادی یا این جا اتصالی داده؟ -

 
 گوشی رو توی دستم می چرخونم: 

بدم نمیاد ازش، ولی زیادی بچه است! نمی شه  -

 آوردش تو بازی. 

 
تیکه تیکه می خنده و سعی می کنه به خودش مسلط  

 باشه: 

ی...بخدا رد دادی...این دختره ی دست و  رد داد -

 پاچلفتی آخه خوش اومدن داره؟  

 
دست زیر بینیم می کشم تا خنده ام رو جمع کنم و  

 میگم: 

بابا حاال یکم گیجه، حرص میده آدمو ولی اینا همه  -

 اش از بچه بودنشه! 

 
 از جا بلند می شه: 

 از خنگ بودنشه! بعدم... -
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 می کشه:   از توی آشپزخونه به بیرون سرک 

یه جور گفتی بازی احساس می کنم قراره جنایتی  -

 چیزی انجام شه! 

 
 پاهام رو دراز می کنم و لمیده تر میشینم: 

 ایران بفهمه دارم اسکلش می کنم جنایت نمی شه؟ -

 
 با دهن پر جواب میده: 

 شما خانوادگی مشکل دارید. -

 
سراغ ایکس باکس میرم و مشغول روشن کردنش می  

 شم: 

 رت بده. بعد بیست سال تازه فهمیدی خرفت؟ خدا خی -

 
با کاسه ی پر از غذا بیرون میاد و من هدفون رو آماده  

 می کنم که روی گوشم بذارم: 

نه از وقتی اومد دم مدرسه گوشم رو پیچوند که بهت  -

 گفتم گمشو کنار فهمیدم. 

 
 نیشخند تحویلش میدم که ادامه میده: 
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 حاال چی کار می خوای بکنی؟ -

 
 شه ی چشم نگاهش می کنم و جواب میدم: از گو 

 باید حرف هام رو بهش بزنم. ازش خوشم اومده. -

 
با نوک پا می زنه به پهلوم و فحش میده که اهمیت  

 نمیدم. 

 
 گوشیم رو بر میدارم و می نویسم: 

 می شه هم رو ببینیم فردا؟ -

 
 و جوابش به سرعت میاد: 

 کجا؟ -

 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 فتاد_و_ششم #قسمت_صد_و_ه 

 *** 

 
زودتر از آی نور می رسم و دقیقا نیم ساعت بعد می  

 رسه. 
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اونم با ظاهری که اصال برام آشنا نیست. موهای بافته  

شده اش، یه صندل، مانتوی کوتاه و آرایش کم کامال یه  

 استایل جدید براش ساختند. 

 
دور نمای خوبش وقتی نزدیک می شه کامال عوض می  

 شه. 

 
ناکش یه جوری نشونش میدن که انگار  اخم های وحشت 

 می خواد دست بندازه دهن من رو جر بده. 

 
 دستم رو به طرفش دراز کردم: 

 چه عجب اخمو خانم! -

 
دو ثانیه خیره ام شد و یه چیزی با چنان سرعت و  

قدرتی خورد به تخت سینه ام که بی اختیار نیم قدمی به  

 عقب تلو تلو خوردم: 

من دارم خفه می شم تو    همش تقصیر شما نکبتاست، -

 این مانتو! 

 
کیفش رو که تخت سینه ام کوبیده، نگه می دارم و پر  

 خنده میگم: 
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عجب بابا عجب! ما همون معمولی شما رو هم قبول  -

 داریم. 

 
چشم غره میره و کیفش رو پس می گیره. هم قدم راه  

 میوفتیم و میگم: 

 خب احواالتت چطوره؟ -

 
 یگه: چتری هاش رو کنار می زنه و م 

 بریم اول یه جا بشینیم، َدم کردم... -

 
انگشت هام بین انگشت هاش چفت شدند و سر جاش  

 ایستاد. مکث کرد و فشار آرومی به دستش دادم. 

 
با تک سرفه صداش رو صاف کرد و دستش رو به  

 آرومی عقب کشید: 

 برادرم دستت... -

 
دستش رو آویزون بازوم کردم و مجبورش کردم باهام  

 راه بیاد: 

خواهرم افکارت...دستت رو گرفتم، نمی خوام  -

 بخورمت که! 
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 سرش رو کمی به طرفم خم می کنه و میگه: 

 از تو بعید نیستا! -

 
در کافه رو هول میدم و وارد که می شیم بلند و پشت  

هم نفس می کشه. انگار که وارد بهشت شده باشه با  

چنان لبخندی به اطراف نگاه می کنه که بی اختیار  

 ب منم خنده می شینه. روی ل 

 
سفارش که میدیم، باز به عادت همیشه پاهام رو دراز  

 می کنم و لمیده تر می شینم که میگه: 

 خب چطوری؟ -

 
 تای ابروم رو براش باال میندازم: 

 ما که شما رو دیدیم خوب خوب شدیم. -

 
دست هاش رو روی میز می ذاره و خودش رو جلو می  

 کشه: 

 مخ زنی رو جا به جا کنی! یه تنه می تونی مرز های  -
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لبخند رو روی لبم پر رنگ تر می کنم و مثل خودش،  

 خودم رو جلو می کشم: 

 می خوای بگی مخت رو زدم؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_هفتم 

 *** 

 
 چشم هاش رو برام چپ می کنه: 

 اینا رو ول کن، کی می خوای بیای منو بگیری؟ -

 
خنده ام رو بگیرم و بریده بریده، بین  نمی تونم جلوی  

 خندیدنم میگم: 

 َهَول! چند وقته تو کف منی؟ -

 
دست هاش رو زیر چونه اش زد و سر کج کرده نگاهم  

 کرد: 

 یکم خودتو تحویل بگیر. -
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تقریبا یه ربع گذشته بود که نگاهش به ساعتش افتاد و  

 حرف توی دهنش موند. 

 
م از تلخیش  اسپرسو رو یه ضرب خوردم و کمی صورت 

 جمع شد: 

 چی شد؟ -

 
صداش رو صاف می کنه و با گذاشتن گوشیش توی  

 کوله اش میگه: 

 باید برگردم خونه. -

 
کیف پول رو از جیب شلوارم بیرون می کشم و با بلند  

 شدن از سر جام میگم: 

 تا وسایلت رو برداری من حساب کنم. -

 
 بیرون که میریم دستش رو به طرفم دراز می کنه: 

 م دیگه...خوش گذشت! من بر -

 
 بی توجه به دستش، دستم رو دور گردنش میندازم: 

 دقت کردی چه به هم میایم؟ -
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کمی توی جاش تکون می خوره و سعی می کنه کنارم  

 بزنه و تا حواسش نیست یه عکس می گیرم. 

 
من رو به دوربین و در حال خنده، آی نور پشت به  

روی    دور بین و در حالی که مشتش آماده ی فرود 

 سینه ام شده. 

 
 دستش رو می گیرم و میگم: 

 بیخودی نق نزن؛ می رسونمت! -

 
فشاری که به دستم وارد کرد شاید بی اختیار بود، اما  

 من به فال نیک گرفتمش. 

 
 کنار موتور که رسیدیم گفت: 

 با این میریم؟ -

 
 سوار شدم و کاله کاسکت رو دستش دادم: 

 پسر موتور سوار دوست نداری؟ -

 
رو با بسم هللا بسم هللا گفتن سرش می ذاره و  کاله  

 میگه: 
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 تو یکم تعادل نداری، واسه همون میگم! -

 
 استارت می زنم و با تردید سوار می شه: 

 نگران نباش؛ حواسم بهت هست... -

 
دست هاش رو دور کمرم حلقه می کنه و سرمای  

 دستش رو از روی تیشرت هم احساس می کنم. 

 
 چند نفر گفته... معلوم نیست این رو به  -

 
جوری حرکت می کنم و ترمز می گیرم که کوبیده می  

 شه به کمرم و زیر لبی، جوری که بشنوم میگه: 

 نگفتم تعادل نداری؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_هشتم 

 *** 

 
به حرفش اهمیت نمیدم و یک راست میرم به طرف  

 آدرسی که سری آخر بهم داده. 
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ون که نگه می دارم و پیاده می شه اول کمی  سر خیاب 

تلو تلو می خوره که کاله رو از روی سرش بر می  

 دارم: 

ذلیل نشی با این روندنت! کم مونده بود به کشتنمون  -

 بدی... 

 
موهای ریخته شده توی صورتش رو کنار زدم و کاله  

 رو روی سرم گذاشتم: 

 نگفتم نگران نباش من هستم؟ -

 
 پ کرد: برام چشم هاش رو چ 

 برو برو زبون نریز! می خوای مخ بزنی؟ -

 
 خیره ی چشم هاش می شم: 

 من بدون تالش برای مخ زنی، دلبری می کنم. -

 
می زنه به بازوم و چشم غره میره که خنده ام پهن تر  

 می شه و میگم: 

 برو دیرت نشه! -
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انگار تازه به خودش می آد و به سرعت خداحافظ رو  

 شه.   گفته، نگفته ازم دور می 

 
وارد ساختمون که می شه راه میوفتم و بر می گردم  

 خونه. 

 
 در رو هنوز نبستم که صدای آپو میاد: 

 چه زود اومدی. -

 
 کت رو آویزون چوب لباسی می کنم و میگم: 

 فضولی؟ -

 
 حین بستن ساعتش میگه: 

 نه، مفتش خونه ام! -

 
می زنم روی شونه اش و با گذشتن از کنارش جواب  

 میدم: 

 کیه... دوتاش ی -

 
دیگه منتظر جوابش نمی مونم و میرم توی اتاق که  

 برام پیام می آد. 
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گوشی رو از توی جیبم بیرون میارم و اسم مامان که  

 روی صفحه افتاده، سرمای بدی رو بهم هدیه میده. 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_نهم 

 *** 

 
 با تردید پیام رو باز می کنم: 

ن جان. خوبی پسرم؟ بی خبر که رفتی،  سالم ماما -

 حداقل یه زنگی بزن به من، نگرانت می شم. 

 دلم برات تنگ شده ساشا جان! -

 
می خوام نخندم، می خوام اشِک توی چشمم رو پس  

 بزنم که باز هم پیام میده: 

 می شه امشب بیای اینجا؟ منم یکم ببینم تو رو... -

 برات قرمه گذاشتم. -
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و هیستریک! دست زیر بینیم می    می خندم، تیکه تیکه 

کشم و اشکی که میره تا توی چشمم لونه کنه رو پس  

 می زنم. 

 
صدای بسته شدن در که می آد در کمد رو باز می کنم و  

 با مشت می کوبم به ته کمد. 

 
انگشت اشاره ام رو بین دندون هام می گیرم تا داد  

نزنم. تا بتونم این خشم و حس بدی که داره جونم رو  

 ی گیره رو کنترل کنم. م 

 
استخون های مشتم گز گز می کنند و دردش تا ته    

مغزم رو سوراخ می کنه ولی سوزش قلبم نمی ذاره به  

 دردش واکنش نشون بدم. 

 
 بهم میگه پسرم...میگه قرمه گذاشتم... 

درد...درد لعنتی عین پیچک توی تموم تنم، دور سلول  

 یره. به سلولم می پیچه و می خواد جونم رو بگ 

 
گوشی رو پرت می کنم و نمی دونم به کجا می خوره و  

 اهمیتی هم نمیدم. 
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میرم توی حموم، تیشرت رو از تنم در میارم و به  

 خودم توی آینه نگاه می کنم. به مِن منفور! 

 
دستم می لرزه و تیغ رو بر می دارم، تنم بی حس می  

شه وقتی از جلدش درش میارم، قفسه ی سینه ام با  

شتری از هوا پر و خالی می شه و تیغ به  شدت بی 

 تمنای رسیدن به پوست و گوشتم انگار صدام می کنه. 

 
 کسی توی سرم داد می زنه: 

 ضعیف نباش! ضعیف نباش ساشا... -

 
بغض رو پس می زنم، تردید رو کنار می زنم و انجماد  

 نگاهم رو خودم هم احساس می کنم. 

 
تا پایین    می کشمش، درست از سر شونه، یه خط اریب 

 ترقوه! 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتادم 
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 *** 

 
 گرمای خون روی پوست سردم پلکم رو می پرونه. 

 
ُشره ی خون تا ناف و روی شلوارم ادامه پیدا می کنه.  

به خوِد نفرت انگیِز توی آینه نگاه می کنم و مشتم گره  

 می خوره. 

 
ه آینه رو  دست مشت شده ام توی کمتر از صدم ثانی 

 خرد می کنه و زانوم خالی می شه. 

 
روی زانو هام فرود میام و می خندم. دیوونه  

 وار...بلند...بی حد و مرز! 

 
خاطرات باز قُل می خورن توی روحم و جونم؛ و مغزم  

 در حال متالشی شدنه. 

 
صدا ها...صدا ها جون به لبم می کنند و کاش کر بودم،  

 کور بودم! کاش نیست می شدم... 
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خرده شیشه ها رو کنار می زنم و خودم رو به طرف  

 دیوار حموم می کشم. 

 
تکیه میدم به کاشی های سردش و سرم رو به دیوار  

 تکیه میدم. 

 
بهم میگه پسرم! به مِن عوضی میگه پسرم...به من  

 میگه ساشا جان! 

 
چشم هام رو می بندم و سرم رو به دیوار می کوبم.  

ک ماه و تازه یادش افتاده  چند روز گذشته؟ نزدیک به ی 

 این پسر، این ساشا جان! بی خبر گذاشته و رفته... 

 
سرم دنگ دنگ صدا میده و به دیواِر رو به روم نگاه  

می کنم. کاشی های سفید می شن پرده ی سینما و فیلِم  

 زندگِی سگی روش اکران می شه. 

 
مِن پونزده، شونزده ساله با یه چمدون و چشم های  

 کجی می کنه.   سرخ بهم دهن 

 
 کسی توی سرم پا می کوبه و جیغ می کشه: 
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 تو یه بازنده ای! -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_یکم 

 *** 

 
به صدا می خندم، به مِن چمدون به دست می خندم، به  

مِن وا رفته کف حموم می خندم. به همه چیز می خندم  

 . و سوزش سینه ام با سوزش قلبم یکی می شه 

 
نمی دونم چقدر گذشته، چقدر کف حموم مشت زدم،  

گذشته رو شخم زدم و به زمین و زمان خندیدم و فحش  

 دادم. 

 
کسی صدام می کنه، می شنوم ولی نمی تونم جواب  

بدم. می شنوم ولی نمی تونم تشخیص بدم که کیه و  

 چرا صدام می کنه. 

 
برخورد در حموم به دیوار پشت سرش پلکم رو می  

 شقیقه ام تیر می کشه.   پرونه و 
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من هنوز اما اونا رو می بینم، صداشون با وضوح توی  

سرم می پیچه و شدت گرفتن صداشون مجبورم می کنه  

که بزنم رو گوش و سرم بلکه کر بشم، بلکه مغزم از  

 کار بیوفته. 

 
دستی، دست های من رو مهار می کنه و همون شخص  

 داد می زنه: 

 ساشا! -

 
راه نفس کشیدنم باز می شه و    با دادی که می زنه 

 محسوس تکون می خورم. 

 
مجبورم می کنه دست دور گردنش بندازم و از جا بلند  

بشم. من رو تقریبا روی زمین می کشه و بیرون  

 حموم، توی راهرو می خوابوندم. 

 
تن داغ و تب کرده ام رو سرمای سرامیک ها خنک می  

 کنه. 
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نم با  مردمک چشم هام دنبالش می کنه و می بی 

اضطراب داره دور خودش می چرخه و به مغِز از کار  

 افتاده ام فشار میارم تا بشناسمش. 

 
اسم آرتین توی سرم چشمک می زنه و اشکی که از  

 چشمش می ریزه رو می بینم. 

 
 شلوارش رو می کشم و خودم رو جمع و جور می کنم: 

 زنگ نزن به کسی. -

 
 ه: گوشی از دستش میوفته و کنارم زانو می زن 

 داداش...داداش چی شده...زنگ بزنم اورژانس بیاد. -

 
دستم رو ستون می کنم و خودم رو باال می کشم.  

"بازنده" توی سرم هنوز روشن و خاموش می شه و  

 اعتنا نمی کنم. 

 
به دیوار تکیه میدم و با فشار دادن پلک هام روی هم  

 سعی می کنم به خودم مسلط باشم: 

شکالتی چیزی بیار. جعبه    برو از اشپزخونه یه قندی -

 کمک های اولیه هم توی اتاقمه... 
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با چنان سرعتی از جا بلند می شه که از گوشه ی چشم  

می بینم تا رسیدن به آشپزخونه دو سه باری سکندری  

 می خوره. 

 
شکالتی که آورده رو روی زبونم می ذارم و جعبه ی  

 کمک های اولیه رو باز می کنم. 

 
ی کنم و نیشخند می زنم. آرتین  به سوزن بخیه نگاه م 

 با چشم گرد و حیرون نگاهم می کنه که میگم: 

به کسی زنگ بزنی، دندونات ته حلقته! برو بیرون و  -

 تا نگفتم نیا... 

 
برای رد حرفم سر تکون میده و ناچار خودم رو کشون  

 کشون تا اتاق می کشم. 

 
 زورم به کسی نره، دوتا تهدید که می تونم بکنم؟ 

 
میاد و با سماجت، به در بسته ی اتاق تکیه میده    دنبالم 

 و روی زمین می شینه. 
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سعی می کنم جوری بشینم که کمترین دید رو به من  

 داشته باشه و زخم رو تمیز می کنم. 

 
سرم گیج میره و دستام می لرزن و لجبازی خرج می  

 کنم. 

 
"تو می تونی ساشا" رو مرتب زیر لب میگم و انگار  

 ش ایمان ندارم که خنده ام می گیره. که خودم هم به 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_دوم 

 *** 

 
می دوزم این بدِن دوزاری رو که به زور سر پاست و  

اشک لعنتی رو مهار می کنم که مبادا بشکنم تو چشِم  

 آرتین. 

 
لب روی لب فشار میدم و فکم از فشار آرواره هام درد  

 نمی زنم. می گیره اما داد  
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کارم که تموم می شه دستام ضعف میرن و سرم گیج  

میره. قیچی که از دستم میوفته، آرتین خودش رو بهم  

می رسونه و من شکالت دیگه ای رو با دست خونی  

 توی دهنم می ذارم. 

 
 دستم رو به لبه ی تخت می گیرم و میگم: 

 کمک کن دراز بکشم... -

 
اهم می کنه و  بی حرف، جوری که آماده ی فورانه نگ 

 زیر بازوم رو می گیره. 

 
روی تخت که دراز می کشم صداش می لرزه حین  

 گفتن: 

لبات سفیده...رنگ به روت نمونده! زنگ نزنم به  -

 داداش؟ 

 
 نه رو قاطع میگم و دهنش بسته می شه: 

می خوابم، یه ذره عسل بیار بذارم تو دهنم. دیگه  -

 نگران نباش... 
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عسل بر می گرده. قاشق    به سرعت میره و با شیشه ی 

عسل رو توی دهنم می ذارم و از شیرینیش کمی حالم  

 بهتر می شه. 

 
پتو رو روی تنم می کشه و فقط می فهمم چراغ رو  

 خاموش می کنه. 

 
چشم که باز می کنم اتاق تاریک تر از قبله و احساس  

 سرمای بیشتری می کنم. 

 
آپو  دستم رو بلند می کنم و بانداژ دورشنشون میده که  

 برگشته. 

 
هنوز به دستم نگاه می کنم که در اتاق باز می شه و  

 صدای آرتین می آد: 

 بیدار شدی داداش؟ -

 
در رو می بنده و به سرعت خودش رو به من می  

 رسونه. 
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سعی می کنم بلند بشم که زیر بازوم رو می گیره و با  

 صدای آرومتری میگه: 

وسط    به آپو گفتم زیر پایی گرفتم افتادی رو میز -

سالن، مجبور شدم میزم بشکنم. ولی نگفتم سینه ات  

 زخم شده. 

 
 نیشخند می زنم و با بلند شدن میگم: 

اگه پینوکیو بودی، االن می شد از دماغت به عنوان  -

 نمونه چوبی ایفل رو نمایی کرد. 

 
می خواد جوابم رو بده که این بار آپو داخل میاد و  

 چراغ رو روشن می کنه: 

ختالط می کنید؟ پاشو برو یه نوشابه  زن و شوهری ا -

 بگیر مرتیکه! 

 
آرتین نگاهی به من میندازه و بدون حرف بیرون میره  

 که آپو خودش رو به من می رسونه. 

 
چشمم رو که از روشن شدن اتاق جمع کردم، ماساژ  

 میدم و میگم: 

 چته عین سگ هار می پری به این بچه؟ -
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 فکر کردی من خرم؟ -

 
 #اوباش 

 : متکبر! فصل چهارم 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_سوم 

 *** 

 
به تاج تخت تکیه میدم و پلک هام رو روی هم فشار  

 میدم بلکه سرگیجه و درد چشمم کمتر بشه. 

 
 جوابش رو که نمیدم کنارم می شینه و میگه: 

 بریم درمونگاه؟ -

 
 هولش میدم و از روی تخت پایین پرت می شه: 

 گمشو! -

 
ی کنم و از جا بلند می  زیر لبی غر می زنه که اعتنا نم 

شم. خودم رو به هر زحمتی که هست به سرویس می  

 رسونم. 
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رنگم زرده، صورتم بی حال و سفیدی لب هام به زار  

بودن قیافه ام دامن می زنه. چشم از ساشاِی بد حال  

 می گیرم و شیر آب رو باز می کنم. 

 
صورتم رو با نوک انگشت هام می شورم و توی سالن  

 دم خودم رو روی اولین مبل میندازم. که بر می گر 

 
 آپو گوشی رو به طرفم می گیره: 

 نوریه! -

 
گوشی رو از دستش می گیرم و به صفحه اش نگاه می  

کنم. تماس قطع شده ولی نوتیفکشن پیام ها نشون میده  

 که کارم داره. 

 
نوتیفکشن پیام های مامان رو نگاه هم نمی کنم. بابا  

 هیچ وقت فرح نیست؟ می شه ایرج ولی چرا مامان  

 
افکار آزار دهنده رو کنار می زنم و بدون خوندن پیام  

 های آی نور، براش می نویسم: 

 بعدا حرف می زنیم. -
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گوشی رو خاموش می کنم و روی مبل میندازم. دست  

به پیشونیم می کشم و سرم رو به پشتی مبل تکیه  

 میدم. 

 
اید به  نیاز به خالی کردن مغزم دارم و دیگه نمی دونم ب 

 چی چنگ بندازم. 

 
آرتین که می رسه من هنوز توی ذهنم دارم با خودم  

 بحث می کنم. 

 
شام رو به اجبار آپو و به زور آب و نوشابه پایین میدم  

 و باز خودم رو توی اتاق حبس می کنم. 

 
خاطره هایی که توی سرمه حالم رو بدتر می کنه و  

 نیازم به تنهایی رو بیشتر. 

 
م و گوشی رو بر می دارم. آی نور  روی تخت می شین 

دیگه پیام نداده ولی تماس های از دست رفته ی مامان  

 روی مخم میره. 
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نوتیفکشن رو می بندم و صفحه ی چتم با آی نور رو  

 باز می کنم. بدون خوندن پیام ها براش می نویسم: 

 کارم داشتی؟ -

 
دوتا مسکن از توی کشوی کنار بیرون میارم و بدون  

 یدم که صدای پیام گوشیم بلند می شه. آب قورت م 

 
 می خواستم درباره ی امروز حرف بزنیم. -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_چهارم 

 *** 

 
قبل از اینکه بخوام جوابی بدم پیام بعدیش هم می  

 رسه: 

 نمی خوام برات سو تفاهمی بشه! -

 
 لمیده تر دراز می کشم و می نویسم: 

 ی؟ چه سو تفاهم -
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این همه شیک و پیک کرده اومدی اصال جای سو  -

 مونه؟ تفاهم می 

 تازه می خواستم بگم چقدر به هم میایم. -

 
 جوابش که می رسه نیشخند می زنم: 

 ببین از اولم تو توهم بودی! -

 من همیشه شیک و پیکم مردک. -

 بال دور باشه ازم، اخه چِی تو به من میاد بی ریخت؟ -

 
 براش می نویسم: 

 جواب رد بدی دیگه دادیا!   االن -

 راه برگشت نداری. -

 
"نگو دلم می ریزه" ای که میده تای ابروم رو باال  

 میدم و بی خیالش می شم. 

 
گوشی رو خاموش می کنم و دراز می کشم. سرم پر از  

 صداست، پر از تصویر، پر از کثافت و لجن! 

 
بالش رو روی سرم می ذارم و با بستن چشم هام سعی  

 وابم. می کنم بخ 
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هوا روشن می شه و بدون اینکه بتونم بخوابم از جا  

 بلند می شم. 

 
قید حموم کردن رو می زنم، نه دست هام سالمه، و نه  

 برای زخمم آب خوبه! 

 
شیر آب روشویی رو باز می کنم و خون های روی  

 بدنم رو با حوله و آب تمیز می کنم. 

 
و    لباس پوشیده، بیرون میرم و با مرتب کردن موهام 

 زنجیرم میگم: 

 بجنب آپو که خواب موندی! -

 
با قیافه ای که معلومه شب قبل رو درست و حسابی  

نخوابیده، از اتاق بیرون می آد و حین بستن ساعتش  

 میگه: 

 فکر نمی کردم بیای! -

 
 از گوشه ی چشم نگاهی بهش میندازم: 
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ایران باز میاد اونجا، من رو نبینه خونت رو می کنه  -

 توی شیشه. 

 
 فشش رو می پوشه و جواب میده: ک 

 کمتر سر به سرش بذاری کاری به کارت نداره! -

 
 بیرون میرم و اخم کرده، نیشخند تحویلش میدم: 

 من با همه کار دارم! -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_پنجم 

 *** 

از پله ها پایین میرم و با در آوردن گوشی از توی جیبم  

نم و می بینم که آی نور باز هم پیام  تازه روشنش می ک 

 داده: 

 دلت شکست؟ -

 ناراحتت کردم؟ -

من فکر می کردم یه بیرون رفتن ساده است، فکر  -

 نمی کردم برداشت بدی داشته باشی! 
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چشمم رو ماساژ میدم و آپو که در ماشین رو باز می  

 کنه، روی صندلی شاگرد می شینم: 

 گفتی سو تفاهم نشه، منم گفتم اکی. -

 دیگه این پیام دادن و ناراحت شدی چیه؟ -

دفعه بعدی دیگه با پسر خواستی بیرون بری، دو  -

 درصد رو بذار برای اینکه یه بیرون رفتن ساده نیست. 

 
گوشی رو توی جیبم سر میدم و آرنجم رو به لبه ی  

 پنجره تکیه میدم. 

 
انگشت اشاره ام رو بین دندون هام می گیرم و خیره ی  

 م. رو به رو می ش 

 
نمی دونم چقدر با خودم و ذهنم درگیرم که صدای آپو  

 من رو به خودم میاره: 

 اون نوری نیست؟ -

 
سر تکون میدم تا افکارم رو پس بزنم و به جایی که  

 آپو اشاره کرده نگاه می کنم. 
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توی کمتر از صدم ثانیه همه چیز اتفاق می افته و نمی  

رو با    دونم چطور اینقدر مغزم فعال شده و همه چیز 

 سرعت هرچه تمام تر پردازش می کنه. 

 
آی نور توی کوچه ای که تقریبا نزدیک گیم نته در حال  

 کش مکش با شخصیه که اصال حالتش دوستانه نیست. 

 
قبل از اونکه آپو بتونه کامل نگه داره یا مانع من بشه،  

پیاده می شم و با عبور از خیابون خودم رو بهشون  

 می رسونم: 

 چی می خوای؟   هوی مرتیکه -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_ششم 

 *** 

 
آی نور کوله اش رو عقب می کشه و به طرفم بر می  

گرده. چشم های پر آبش آماده ی بارش هستن و با  

 سماجت جلوی گریه اش رو گرفته. 
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 پسر با اخم نگاهم می کنه و میگه: 

 تو رو سننه؟ -

 
 یدم: هیستریک می خندم و جواب م 

 فضول این محلم؛ چی میگی؟ -

 
شاکی تر از قبل نگاهم می کنه و خنده ام پهن تر می  

شه. اصال انگار بحث دعوا باشه به من قرص خنده  

 میدن. 

 
قدمی جلو می آد و با انگشت اشاره اش به سینه ام می  

 زنه: 

 برو گمشو بچه قرتی! -

 
نگاهم رو از چشم های تیره اش جدا می کنم و به  

 که به سینه ام چسبیده خیره می شم. انگشتش  

 
دوباره نگاهم رو باال می کشم و از گوشه ی چشم می  

بینم که آی نور خوِن گوشه ی لب و زیر بینیش رو  

 سعی می کنه با آستینش پاک کنه. 
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تا می خواد پسره حرف بزنه انگشتش رو توی مشت  

 می گیرم و با آخرین توانم می پیچونم. 

 
ه که گوشم برای ثانیه ای  دادش جوری بلند می ش 

 سوت می کشه. 

 
جیغ آی نور رو نادیده می گیرم و سعی می کنم خنده ام  

 رو کنترل کنم: 

 مظلوم گیر آوردی؟ فکر کردی اینجا دهاتتونه؟ -

 
 دستش رو می پیچونم و داد می زنم: 

 ها مرتیکه؟ دیوث تو گه خوردی زدی تو گوشش! -

 
گدی که توی  دادش توی فریاد من گم و گور می شه و ل 

 پام می زنه باعث می شه ولش کنم. 

 
 می خواد جلو بیاد که آپو سد راهش می شه: 

به تو چه دیوث ک...نی؟ تو رو سننه؟ راتو بکش  -

 برو! 

 
 #اوباش 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_هفتم 

 *** 

 
قبل از اینکه آپو بتونه چیزی بهش بگه یا کسی بتونه  

رو کنار می زنم و با گرفتن یقه  من رو کنترل کنه، آپو  

 اش با صورت می کوبم توی بینیش. 

 
دادش رو نشنیده و آپو رو نادیده می گیرم. می کوبمش  

 به دیوار و توی صورتش داد می زنم: 

همین ک...نی اعصاب نداره! یهو دیدی رفتی اون  -

 دنیا! 

 
پرتش می کنم روی زمین و با زدن لگدی به پهلوش  

 میگم: 

 زیاتو ببر تو دهات خودتون! گنده الت با -

 
بازوم رو که آپو عقب می کشه با مکث دستم رو آزاد  

می کنم و با کشیدن دست آی نور به طرف گیم نت راه  

 میوفتم. 
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بینیم ذوق ذوق می کنه و اهمیتی نمیدم. گریه ی آی  

نور بدتر از قبل میره رو مخمو وارد گیم نت که می  

 دم و آپو. شیم، یه راست میرم به طرف اتاق خو 

 
آپو صدام می کنه که اعتنا نمی کنم و در رو پشت سرم  

 می بندم و قفل می کنم. 

 
آی نور محسوس می لرزه و سعی می کنه جلوی اشک  

هاش رو بگیره که با کوبیدن مشتم روی میز داد می  

 زنم: 

 احمقی؟ -

 
کوله اش رو محکمتر توی بغلش می گیره و از شدت  

 پره. دادی که من زدم توی جاش می  

 
مجبورش می کنم وی مبل بشینه و چند ورق دستمال  

 رو زیر بینیش می گیرم. 

 
خودش رو کنار می کشه و نگاه تخسش رو توی نگاه  

 من می کوبه: 

 چته دیوونه؟ به چه حقی سر من داد می زنی؟ -
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 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_هشتم 

 *** 

 
برش می  بازوش رو می گیرم و سر جای قبلش  

 گردونم. دستمال ها رو زیر بینیش می گیرم: 

 تا این خل و چل دهنت رو سرویس نکرده بتمرگ! -

 
از جدیت صدامه، یا تهدیدی که می کنم رو نمی دونم،  

 ولی سر جاش می شینه و تکون نمی خوره: 

 می شناختی اون پفیوز رو؟ -

 
چشم هاش گرد می شه و می خواد چیزی بگه که پیش  

 : دستی می کنم 

 فقط جواب منو بده! -

 
 می زنه زیر دستم: 

 فضولی؟ -
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دستش رو توی هوا می گیرم و مچش رو فشار میدم  

 که صورتش جمع می شه: 

 آره فضولم، مفتشم! خوب شد؟ میگم کی بود مرتیکه؟ -

 
"به تو چه" رو در حالی میگه که سعی داره دستش  

رو عقب بکشه. بینیش رو با دست دیگه ام فشار میدم  

وجه به آی آی گفتنش از بین دندون های چفت  و بی ت 

 شده ام میگم: 

 زبونتو غالف کن که اعصاب ندارم! -

 
 دست و پا می زنه: 

 دوست پسرمه! -

 
 فشار دستم روی بینی و مچش بیشتر می شه: 

 غلط کرده! -

 
و هنوز جوابم رو نداده که تقه ای به در می خوره و  

 صدای ایران بلند می شه: 

 باز کن این درو! -
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چند صدم ثانیه چشم می بندم و ایران از فرصت  

 استفاده می کنه: 

 اگه نمی خوای آبروریزی شه باز کن! -

 
 آی نور رو ول می کنم که حرصی میگه: 

 وحشی... -

 
حرفش رو بی جواب می ذارم و به طرف در میرم. در  

رو که باز می کنم ایران، با دیدنم جوری چشم هاش رو  

ورتش که به ناچار خودم  گرد می کنه و می زنه توی ص 

 رو کنار می کشم. 

 
داخل می آد و قبل از ضعف کردنش آی نور زیر  

 آرنجش رو می گیره. 

 
کمک می کنم روی مبل بشینه و بدون نگاه کردن به  

 آی نور میگم: 

 برو یه لیوان آب بیار. -

 
آی نور به سرعت بیرون میره و ایران چونه ام رو می  

 گیره: 
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 این چه حالیه؟ -

 
 رو پس می زنم و اخم کرده میگم: دستش  

 کاری داری اومدی؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_هشتاد_و_نهم 

 *** 

 
دوباره چونه ام رو می گیره و مردمک چشم های  

 لرزونش نگران بودنش رو نشون میدن: 

 این چه حال و روزیه میگم؟ -

 
خودم رو عقب می کشم و آی نور با لیوان آب می آد.  

رو دست ایران میده و می خواد بره که ایران    لیوان 

 میگه: 

 این بچه چرا سر و روش کبوده؟ تو بودی؟ -

 
دست به صورتم می کشم و چشم می بندم بلکه به  

 خودم مسلط بشم: 
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 چند بار من دست رو زن بلند کردم؟ -

 
 صداش می لرزه حین گفتن: 

پس این چه وضعیه؟ چرا هیچی نمیگی؟ می خوای دقم  -

 بدی؟ 

 
م رو جلو می کشم و سعی می کنم کنترل شده حرف  خود 

 بزنم که آی نور پیش دستی می کنه: 

 چیز مهمی نیست، شما آروم باشید. یه نفر چیزه... -

 
نگاهش بین من و ایران به گردش در میاد و با کمی  

 مکث ادامه میده: 

 خب با یه نفر درگیر شد چون... -

 
آی نور  نگاه ایران جوری به طرف من بر می گرده که  

 ادامه ی حرف توی دهنش می مونه: 

 الت چاله میدون شدی؟ -

 
باز دست به صورتم می کشم، به موهام چنگ می زنم  

و از خدا طلب صبر می کنم بلکه از غر زدن های تموم  

 نشدنی ایران بتونم جون سالم به در ببرم. 
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می خواد شروع کنه به غر زدن که آی نور به سرعت  

 میگه: 

 نفر مزاحم من شده بودن، واسه همین... نه نه...چند  -

 
رنگ ایران زرد تر می شه و نگاهش تو صورت من  

 می چرخه: 

 نیاز نیست درمونگاهی چیزی بریم؟ -

 
ایراِن مهربون تر از مادر رو بغل می کنم و سرش رو  

 می بوسم: 

 شل کن عمه! درمونگاه برم بگم چی؟ -

 
از  می زنه رو پام و خودش رو کنار می کشه. نگاهش ب 

 تند و تیز می شه و آماده ی حمله: 

بی تربیت! شل کن چیه؟ خجالت نمی کشی؟ باز این  -

لباسا رو پوشیدی که انگار سگ خوردتش؟ این بچه  

 رو گذاشتی سیاه و کبود کنند بعد پریدی وسط؟ 
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یه بند غر می زنه و آی نور از این تغییر حالت ایران  

نم  جوری گیج و منگ نگاهمون می کنه که نمی تو 

 نخندم. 

 
 ایران رو باز بغل می کنم: 

صد بار بهش میگم سر کار می خوای بیای، با خودم  -

 بیا، حرف گوش نمیده! عین خودمه... 

 
عین خودمه رو جوری پر خنده میگم که باز ایران می  

 زنه روی پام و می غره: 

 چه با افتخار هم میگه! -

 
 آی نور جلو میاد و چشم ریز کرده میگه: 

 روغگو؟ چی گفتی د -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نودم 

 *** 

 
 چشم غره میرم که جلوتر می آد و میگه: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 چرا دروغ میگی؟ تو به من گفتی؟ تو شکر خوردی! -

 
ایران با چشم گرد به طرفش بر می گرده که اخطار  

 گونه میگم: 

 آی نور جان!؟ -

 
حرفم انگار کبریت به انبار باروتش انداخته باشه،  

ری منفجر می شه که عالوه بر ایران منم جا می  جو 

 خورم. 

تو به فکر منی؟ تو داشتی بینیم رو از جا می کندی  -

 االن... 

 
به طرفم خیز بر می داره که از جا می پرم و با یه  

 دست، جفت دست هاش رو مهار می کنم: 

چته وحشی خانم؟ اون روی خودت رو نگفتم همه جا  -

 نشون نده؟ 

 
به ساق پام و با چشم های گرد نگاهم  با لگد می زنه  

 می کنه: 

 ولی ذات دروغگوت رو تو همه جا نشون بده. خب؟ -
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از شدت و یهویی بودن لگدش دوال می شم و زیر لبی  

بهش فحش میدم که ایران بلند می شه و بین دعوای ما  

 میاد: 

خوب خدا در و تخته رو با هم جور کرده! من رو باش  -

 نگران توئه نفهمم! 

 
 رون که میره می زنم پس کله ی آی نور و میگم: بی 

 فاتحه ات خونده است! -

 
و دنبال ایران راه میوفتم. تا دم گیم نت که میرم، ایران  

 سوار ماشینش می شه و میره. 

 
نفس بیرون میدم و می خوام داخل برگردم که می بینم  

 آی نور دست به کمر، جلوی در ایستاده: 

 با کی بودی؟ -

 
 ش رو بدم که شخص دیگه ای میگه: می خوام جواب 

 آخ جون دعوا! -

 
 و می خنده که آی نور قبل از من جواب میده: 

 تو چی میگی اسکِل ماچ کردنی؟ -
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نمی دونم به حرفش بخندم یا جواب مرتیکه رو بدم که  

 آی نور به طرفش خیز بر میداره. 

 
 بازوش رو می گیرم و رو به پسره میگم: 

 برو رد کارت! -

 
پر خنده میگه که دست آی نوری که به    "اوهوع" رو 

 تقال افتاده رو می کشم. 

 
 توی اتاق که بر می گردیم میگم: 

 پلنگ مازندران، دلت می خواد با همه دعوا کنی؟ -

 
 خودش رو کنار می کشه و تو چشمم خیره می شه: 

 آره خوشم می آد! -

 
دست توی جیبم می برم ک کمی خم می شم تا راحت تر  

 شم: توی چشمش خیره ب 

پس چرا گذاشتی اون مرتیکه اینجوری نصفت رو  -

 کبود کنه؟ 
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 گفتم که دوست پسرمه! -

رو به سرعت میگه و من سریع تر تقریبا سرش داد  

 می زنم: 

 تو گه خوردی! -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_یکم 

 *** 

 
شقیقه ام نبض می گیره و پلکم می پره. نمی دونم چرا  

رصی که دارم رو دلم می خواد سر آی  ولی همه ی ح 

 نور خالی کنم. 

 
کوتاه نمی آد، با سماجت بیشتری نگاهش رو توی  

 نگاهم می کوبه: 

 فضولی؟ -

 
قدمی جلو میرم که مجبوری به در می چسبه و دستم  

 درست کنار سرش، روی دیوار فرود میاد: 
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آره فضولم! واسه من که خوب زبونت درازه، خوب  -

 د این باید وضعت باشه؟ دست بزن داری، بع 

 
 لبش می لرزه و با کمی مکث میگه: 

 تو با کیف و مشت نمی کوبی تو دهنم! -

 
ثانیه ای همه ی فعل و انفعاالت توی ذهنم از کار  

میوفتن و نمی دونم که باید از حرفش منظوری  

 برداشت کنم یا نه. 

 
 خودم رو کنار می کشم که با تک سرفه ای و گفتن: 

 فضولیت رو یادم میره ها...   ها ولی فکر نکن -

 سعی می کنه بحث رو عوض کنه. 

 
 گوشش رو می پیچونم و میگم: 

نبیم دیگه بلبل زبونی کنیا! وگرنه نصف دیگه اتو  -

 خودم کبود می کنم. 

 
 می زنه رو دستم و میگه: 

 دستت بشکنه...ای ای...ول کن اینو... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

با لذت دنبال خودم می کشونمش که در اتاق باز و آپو  

 داخل میاد. آی نور محکمتر روی دستم می زنه: 

 ولم کن میگم! کمک... -

 
 آپو دستم رو از گوشش جدا می کنه و میگه: 

 دیوونه شدین؟ هر روز اینجا یه بساط باید باشه؟ -

 
آره رو محکم میگم که حرصی نگاهم می کنه و آی نور  

 روی مبل وا میره. 

 
می  بی خیاِل غر زدن های آپو شماره ی ایران رو  

 گیرم. رد می کنه و دوباره می گیرمش که جواب میده: 

 چی میگی؟ -

 
از صداش معلومه گریه کرده و گاهی متنفر می شم از  

 این همه عوضی بودنم. 

 دست توی موهام می برم و میگم: 

 عمه؟ -

 
چیزی نمیگه و بیرون میرم. لبه ی جدول که می شینم  

 میگم: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 رفتی...   کارت رو نگفتی؟ اومدی اینجا ولی بی حرف -

 
مگه تو به حرف من اهمیت میدی؟ گفتم با مامانت  -

بیایم این دختره رو ببینیم، تو مگه گوش میدی؟  

 نیومدی، خودت تنها حتی! 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_دوم 

 *** 

 
 دست به صورتم می کشم: 

 چه دیدنی آخه؟ -

 
 با کمی مکث و چاشنِی حرص میگه: 

نمیگی می خوامش؟ مگه نمیگی می  چه دیدنی؟ مگه  -

 خوام بگیرمش؟ می خوای فرح منو به سیخ بکشه؟ 

 
 تیکه تیکه می خندم: 

 چه سیخ کشیدنی؟ مگه کسی زورش به شما میره؟ -
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 عصبی تر از قبل می غره: 

 چهارتا لیچار بارت کنم آدم می شی؟ نه نمی شی!  -

 
بازم به لحن پر از عصبانیت و حرصش می خندم که  

 با لطافت میگه: این بار  

 
بینیت نشکسته؟ دستات چی؟ یه دکتر برو! اینقدر منو  -

 عصبی کردی نشد اصال سرش حرف بزنیم. 

 
 چشم هام رو ماساژ میدم و میگم: 

 چیزیم نیست، نگران نباش. کاری نداری؟ -

 
سیِل سفارشات و غر زدن هاش که تموم می شه، از جا  

 بلند می شم و داخل میرم. 

 
اتاق پیدا نمی کنم به سمت    آی نور رو که توی 

آشپزخونه میرم و می بینم که پشت میز نشسته و یه  

 کیسه یخ روی صورتشه. 

 
 خوبی؟ -
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از سواِل یک دفعه ایم توی جاش می پره و هول نگاهم  

 می کنه که مجبورش می کنم بازم بشینه. 

 
 یخ رو روی صورتش می ذارم و میگم: 

 می خوای دکتر بریم؟ -

 
 ر می زنه و خفه میگه: دستم رو با مکث کنا 

 نه! -

 
 بی توجه بهش، کیسه ی یخ رو بر می دارم و میگم: 

بینیت بد کبود شده، بریم یه چک بکنن نشکسته  -

 باشه... 

 
 لبش آویزون می شه: 

 همش تقصیر توئه که کشیدیش، گند زدی توش! -

 
 تای ابروم رو باال میدم و میگم: 

 جای تشکر کردنته؟ -

 
جمع می کنه و حق به  دست هاش رو توی سینه اش  

 جانب میگه: 
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 مگه من ازت خواستم کمکم کنی؟ -

 
کیسه ی یخ توی دستم می مونه و خیره اش می شم.  

 این تفکرشه؟ 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_سوم 

 *** 

 
 کیسه ی یخ رو روی میز می ذارم و بلند می شم: 

 هرجور راحتی! -

 
تظر جوابش نمی  ثانیه ای گیج نگاهم می کنه و من 

مونم. زیادی بها دادن به هرکس باعث سو تفاهم می  

 شه؛ مخصوصا اگر اون شخص یه بچه باشه. 

 
توی اتاق که بر می گردم می بینم که آپو نیست و تازه  

 وقِت نگاه کردن به دست هام رو پیدا می کنم. 
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باند کف دستم خیِس خونه و خوِن نیمه خشک شده  

 حالم رو به هم می زنه. 

 
باند رو باز می کنم و با گوشه ی نسبتا تمیزش خون  

 رو از روی دستم پاک می کنم. 

 
زخمش زیاد عمیق نیست و خرده شیشه ها نتونسته  

 بودن زیاد توی دستم برن. 

 
گوشیم که ویبره میره، از توی جیبم درش میارم و به  

 صفحه اش نگاه می کنم: 

 نمی خوای جوابم رو بدی؟ -

 
جی می کنه و نمی دونم چرا، اما  اسم مامان بهم دهن ک 

 می نویسم: 

 شام پیشتم. -

 
گوشی رو توی جیبم بر می گردونم و باند ها رو توی  

 سطل میندازم. 
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توی سرویس بهداشتِی اتاق دست هام رو که می  

شورم، بیرون میرم و به طرف آپو که روی مبل گوشه  

 ی سالن نشسته حرکت می کنم. 

 
 کوتاه میگم: 

 ممکنه شب نیام!   دارم میرم جایی، -

 و تنها به تکون دادن سرش اکتفا می کنه. 

 
جلوی خونه ی مامان که می رسم هنوز ذهنم درگیره،  

هنوز پر از تردید و ترسم و می خوام برگردم که دستم  

 روی زنگ می شینه. 

 
طول می کشه، بیشتر از حد معمول و در که باز می شه  

 مامان اولین چیزی نیست که می بینم. 

 
 ش #اوبا 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_چهارم 

 *** 
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نگاهم روی ماشیِن پارک شده توی حیاطه و صدای  

 مامان گوشم رو پر می کنه: 

 چقدر زود اومدی... -

 
صداش می لرزه و کمی اضطراب داره. حتی سالم نمی  

کنه، نمیگه دلش تنگ شده و نمی پرسه که خوبم یا  

 نه! 

 
بگیره از این همه کم مهریش  باید دلخور بشم؟ باید دلم  

 یا باز کر و کور بشم؟ 

 
نگاه از ماشین می گیرم و به صورِت پریشونش نگاه  

می کنم. در الی انگشت هام فشرده می شه و به زحمت  

 لبخند می زنم: 

 می خوای برم؟ -

 
 نمیگم پس من میرم، نمیگم خداحافظ، نمیگم رفتم... 

رم مثل  می ذارم خودش بگه برو، نباش، نمون! می ذا 

چند سال پیش باز خودش انتخاب کنه، باز من بی تاب  

 بشم، باز دلیل بیارم، باز خودم رو قانع کنم. 
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 به طرفم پا تند می کنه و هول زده تر از قبل میگه: 

 این چه حرفیه؟ بیا باال ببینم... -

 
حرفش که تموم می شه بازوم توی دستش گیر میوفته  

 و من رو به دنبال خودش می کشونه. 

 
در رو می بندم و دوباره می شم حیوِن دراز گوش و  

 پسِر خوِب مامانی! 

 
دنبالش میرم و می خوام بپرسم ماشین کیه که پیش  

 دستی می کنه: 

این دوست منم وقت گیر اورده. ماشینش رو گذاشته  -

 اینجا نمیاد ببره که! زنگ زدی فکر کردم اون اومده... 

 
ترسم که حرفی  بهش اعتماد دارم، چیزی نمیگم و می  

 بزنم و باز افکار ترسناِک ته مغزم جلو بیان. 

 
کفشم رو در میارم و توی جا کفشی نمی ذارم. نبین،  

 نشنو! برو توی اتاقت ساشا... 

 
 ربات وار کار ها رو دنبال می کنم و با گفتن: 
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 من یکم بخوابم تا یه چایی دم کنی؟ -

 
به طرف اتاقم میرم و صداش با آراش بیشتری توی  

 وشم می پیچه: گ 

 آره عزیزم. -

 
از گوشه ی چشم می بینم که توی آشپزخونه میره و  

قبل از ورود به اتاقم صدای پچ پچ رو از اتاقش می  

 شنوم. 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_پنجم 

 *** 

 
ساشاِی کوچیِک درونم بهم دستور میده توی اتاق برم  

ون فرِد توی اتاق  و از فکِر خرد کردن استخون های ا 

 بیرون بیام. 

 
در اتاق رو تقریبا محکم می بندم و روی تخت دراز می  

 کشم. 
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توپ تنیس رو از پایین تخت بر می دارم و توی مشتم  

 فشارش میدم. 

 
به سختی نفس می کشم و با فشار دادِن توپ توی دستم  

 سعی می کنم خودم رو کنترل کنم. 

 
وم رو به دیواِر  سر و ته، روی تخت دراز می کشم و ت 

 رو به روم می کوبم. دوباره و دوباره و دوباره! 

 
اونقدر این کار رو می کنم و با هر ظربه سرعت و  

شدت پرتاب رو بیشتر می کنم کا از صدای تق  

 برخوردش با دیوار ثانیه ای مغزم خالی بشه. 

 
تیِک نفرت انگیز گذشته ام زیادی برام کارایی داره و  

ی می کنه. شاید ثانیه ای ولی همین  ذهِن شلوغم رو خال 

 هم برای من کافیه. 

 
نمی دونم چقدر کارم رو تکرار می کنم و غرِق افکارم  

می شم که حتی صدای باز شدن رو هم نمی شنوم و  
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تنها وقتی به خودم می آم که توپ وسط راه گیِر دست  

 مامان می شه. 

 
 نیم خیز می شم و نگاهش نمی کنم که میگه: 

استی بخوابی؟ این تق و تق چیه راه  مگه نمی خو -

 انداختی؟ 

 
نگاهم رو از زمین جدا می کنم و باال می کشم. نمی  

تونم به چشم هاش نگاه کنم و هدِف نگاهم به جایی،  

 حوالِی صورتشه. 

 
 نتونستم بخوابم... -

کالفه و عصبی بودنم مشخصه و نمی دونم متوجه  

 یگه: نشده یا خودش رو باز به بی توجهی زده وقتی م 

 چرا؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_ششم 

 *** 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بی پروا، توی چشمش نگاه می کنم و نمی دونم  

چطوری این قفِل المصب زبونم باز می شه و طعنه می  

 زنم: 

 مهمونت رفت؟ -

 
لحظه ای جا می خوره و رنگش زرد می شه که دوباره  

قالب    روی تخت دراز می کشم و دست هام رو زیر سرم 

 می کنم: 

 به خاطر سارا مامان... -

 
 دست پاچه کمی قدم می زنه و میگه: 

 منظورت چیه؟ -

 
پتو رو توی بغلم می گیرم و به پهلو، پشت به مامان  

 دراز می کشم: 

 می خوای من بگم؟ واقعا این رو از من می خوای؟ -

 
 شونه ام رو می گیره و با شتاب برم می گردونه: 

 مم! درست حرف بزن منم بفه -

 
 چشم هام رو می بندم و به آرومی میگم: 
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 یه مسکن میدی بخورم؟ سرم درد می کنه! -

 
 کنارم می شینه و مشتش درست روی زخمم می شینه: 

بیخود! همش تقصیر اون ایرجه که بچه ی من قرصی  -

 شده...پاشو ببی... 

 
دستش رو که پشت هم روی سینه ام کوبیده می شه  

 توی دهنش می مونه. کنار می زنم و ادامه ی حرف  

 
سر جام می شینم و چشم گرد کرده به سینه ام اشاره  

 می کنه: 

 این چیه؟ -

 
به قفسه ی سینه ام نگاه می کنم و با دیدن چند لکه ی  

 کوچیک خون نفسم رو بیرون میدم. 

 
مهم نیست رو حیِن بلند شدن از تخت میگم و دنبالم راه  

 میوفته: 

ی از خدا بی خبرته؟  یعنی چی مهم نیست؟ کار اون بابا -

 نه؟ 
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 در کمد رو محکم می بندم و داد می زنم: 

 نه کار بابای از خدا بی خبرم نیست! -

 
نمیگم کار خودشه، نمیگم کار خودمه، هیچی نمیگم و  

 فقط حرفش رو رد می کنم. 

 
 دست به صورتم می کشم و با کالفگی میگم: 

محض رضای خدا بی خیالم شو مامان! یه امروز بذار  -

 جا دو ساعت بکپم بعد گم بشم... این 

 
اشِک توی چشمش جون به لبم می کنه و از خودم  

 بیشتر از قبل متنفر می شم. 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_هفتم 

 *** 

 
از دادی که زدم شوکه است و می خواد بیرون بره که  

 دستش رو می گیرم: 

 مامان... -
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 نب میگه: دستش رو عقب می کشه و حق به جا 

اینقدر بابات تو گوشت خونده اینجوری شدی! یه  -

جوری میگی مهمونت انگار من دارم کار خالف شرع  

 می کنم یا اینجا مرکز فساده... 

 
لب روی لب فشار میدم و دلم می خواد خودم و این  

 زندگی رو به آتیش بکشم. 

 
چیزی نمیگم بلکه بحث بخوابه و مامان به طرف در  

 میره: 

 کن میارم! برات مس -

 
در رو که می بنده تیشرتم رو عوض می کنم و روی  

 تخت دراز می کشم. 

 
سر دردم به اوج خودش می رسه و احساس می کنم  

هر لحظه ممکنه جمجمه ام متالشی بشه و مغزم بیرون  

 بریزه. 
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چشم هام بسته است و دمر دراز کشیده ام که داخل می  

 آد و کوتاه میگه: 

 .. قرص رو گذاشتم اینجا. -

 
و با کمی مکث، وقتی از جواب دادن من نا امید می شه  

 بیرون میره. 

 
با بسته شدن در اتاق ورق قرص رو از روی پا تختی  

 بر می دارم و دوتاش رو به زور آب پایین میدم. 

 
پشت گردنم رو ماساژ میدم و خنده ی لعنتیم رو پس  

 می زنم. 

 
م  نمی دونم از تکذیب و حق به جانب بودنش عصبی بش 

 یا از خودم که تند رفتم؟ 

 
از خوابیدن که نا امید می شم بیرون میرم و می بینم  

 ماگ به دست رو به روی تلوزیون نشسته. 

 
روی سرش رو می بوسم و کنارش می شینم که ضربه  

 ی آرومی روی پام می زنه: 
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 خوب خوابیدی؟ -

 
 سوالش رو بی جواب می ذارم و میگم: 

 سارا کو؟ نیومده هنوز؟ -

 
 وی پا میندازه و ماگ رو روی میز می ذاره: پا ر 

دیروز اومد. یه یک ساعت دیگه کالسش تموم می  -

 شه. 

 
چیزی شبیه به هوم میگم و چند ثانیه طول می کشه تا  

 ذهنم رو جمع و جور کنم. 

 
 صدا می زنم: 

 مامان؟! -

 و جانم گفتنش حس خوبی زیر پوستم تزریق می کنه. 

 
 میگم:   لبخند نصفه و نیمه ای می زنم و 

 نمی خواستم داد بزنم... -

 
لبخند اون اما پهن تره و چشم هاش جوری می درخشه  

 که انگار دنیا رو بهش دادن: 
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 می دونم! -

 
 دیگه چیزی نمیگم و از جا بلند می شه: 

 برم یه چایی بریزم برات. -

 
و به طرف آشپزخونه میره. اما من نگاهم به فندِک  

 غریبه ی روی میزه. 

 
 #اوباش 

 ارم: متکبر! فصل چه 

 #قسمت_صد_و_نود_و_هشتم 

 *** 

 
 با لیوان چای که بر می گرده و میگه: 

 کار و بارت چطوره؟ آپو خوبه؟ -

 
 من تازه نگاهم رو از فندک جدا می کنم و کوتاه میگم: 

 خوبه... -

 
 کنارم می شینه و لیوان رو دستم میده: 

 عکسات رو توی اینستا دیدم. خیلی خوب شده بودن! -
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طر و بو رو زیر بینیم می گیرم و سعی می  چاِی بی ع 

 کنم ذهنم رو از فندک دور کنم: 

 من همیشه خیلی خوبم! -

 
 می خنده و پرویی میگه که پام رو روی میز می ذارم. 

 
 غر می زنه: 

 پات رو بیار پایین. -

 و شونه باال میندازم که به بازوم می زنه. 

 
 . پیامی برای گوشیم می آد و از توی جیبم درش میارم 

 
شماره اش رو که می بینم، جفت ابروهام باال میرن و  

 بی درنگ پیامش رو باز می کنم: 

 خوبی؟! -

 
سواِل تک کلمه ایش دروغ بود اگه می گفتم حالم رو  

 خوب نکرد! 

 
 می خوام جوابش رو ندم که باز هم پیام میده: 
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 معذرت می خوام. -

 
باز هم سین می کنم و چیزی نمی نویسم. این بار بیشتر  

 طول می کشه تا پیامش بیاد: 

 منظوری نداشتم. -

 می شه ناراحت نباشی؟ -

 
 و من بیشتر طولش میدم تا بنویسم: 

 مگه مجبوری کاری بکنی که بعدش معذرت بخوای؟ -

 
 مامان با کنجکاوی میگه: 

 دوست دخترته؟ همون که ایران می گفت؟ -

 
جرعه ای از چایی می خورم و بدون برگشتن به  

 طرفش جواب میدم: 

 آره! -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_صد_و_نود_و_نهم 

 *** 
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 بی مقدمه می پرسه: 

 دوستش داری؟ -

 
دوستش دارم؟ نمی دونم! روی این احساس نمی شد  

 اسم دوست داشتن گذاشت می شد؟ 

حتی اگه می شد اسمش رو دوست داشتن گذاشت، باید  

 می گفتم بهش؟ 

 
 مهمه؟ -

 باال میندازه: این رو میگم و در جوابم شونه  

 زندگی شخصی خودته؛ ولی اگه دوستش داری... -

 
 به طرفم بر می گرده و توی چشمم خیره می شه: 

 بهش این عشق رو بده! -

 
چیزی شبیه به هوم میگم، با چای مشغول می شم و  

خدا رو شکر می کنم که متوجه می شه نمی خوام  

 درباره اش حرف بزنم؛ حداقل نه با مامان! 
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باره ی گوشیم باعث می شه افکارم رو پس  ویبره ی دو 

 بزنم و به گوشی نگاه کنم. 

 می شه ببینمت؟ -

 
"به چه منظور؟" رو که می فرستم بالفاصله جوابم  

 می آد: 

 یه بستنی مهمون من. -

 
دلم به دست آوردنش رو می خواد و منطق و وجدانم  

بودنش رو رد می کنند. اینکه وارد این زندگی درب و  

یزی نیست که وجدانم بتونه باهاش کنار  داغون بشه، چ 

 بیاد و عقلم دستور میده براش حد و مرز بذارم. 

 
 پیام بعدیش که می آد دوباره به گوشی نگاه می کنم: 

 شتری چیزی هستی؟ -

 کینه ای. -

 عقده ای... -

 
دستم نه از عقلم، نه از منطقم و نه حتی از وجدانم  

 ه: پیروی نمی کنه و سرخود روی کیبورد می لغز 

 باز به روت خندیدم پرو شدی؟ -
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 فردا میام دنبالت. -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویستم 

 *** 

 
نمی دونم قیافه ام چه شکلیه که مامان می زنه روی  

 پام و پر خنده میگه: 

 پاشو برو ببینش خب! -

 
گیج سر بلند می کنم و با چشم و ابرو به گوشیم اشاره  

 می کنه: 

اخم هات باز شده، ببینیش فکر کنم    از یه پیامش این -

 حالت به کل عوض شه! 

 
 صدای شاکِی سارا میاد که میگه: 

 من اومدم مثال! -
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"بود و نبودت فرقی نداره" رو در جواِب سارا میگم و  

با نگاه کردن به صفحه ی گوشی پیام آی نور رو می  

 خونم: 

 می شه بریم پارک راه بریم؟ -

 
م می آد که جوابش رو  و مامان که می خنده تازه یاد 

 ندادم. 

 
باشه ای برای آی نور می فرستم و و با دوباره  

 برداشتن لیوان چای میگم: 

 آره؛ چون مثل آدمای این خانواده نیست. -

 
خنده از روی لب مامان جمع می شه و سارا با رفتن به  

 طرف آشپزخونه میگه: 

پس نذار هیچ وقت با این قوم عجوج و مجوج آشنا  -

 بشه. 

 
 ان تشر می زنه: مام 

 سارا! -

 
 و من با بلند شدن از سر جام میگم: 
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 اگه یه حرف خوب زده باشی همینه. -

 
 و سارا روی اپن می شینه: 

یه داداش بیشتر دارم؟ من باید هوات رو داشته باشم  -

 دیگه! 

 
با یه جهش خودم رو بهش می رسونم و گوشش رو  

 می پیچم که جیغش بلند می شه: 

بگی چی می خوای یا کتک    سه ثانیه وقت داری -

 بخوری! 

 
 مشت و لگد می پرونه و جیغ می کشه: 

وحشی! سگ...چخه...ول کن این گوش صاب مرده  -

 رو. من مگه چیزی ازت خواستم؟ 

 
 گوشش رو بیشتر می پیچم و بین جیغ زدنش میگم: 

آره معلومه یه چیزی می خوای؛ وگرنه کی تا حاال تو  -

 طرف من بودی؟ 

 
جیغ کشون مامان رو صدا می کنه    می زنه رو دستم و 

 و مامان هم جیغ می زنه: 
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 اینقدر همو بزنید تا بمیرید! -

 
 می خندم و سارا با زاری میگه: 

 وحشی حیف من که میگم تو داداش خوبی هستی. -

 
 گفتم چی می خوای سارا؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_یکم 

 *** 

 
 می کنه: با مشت روی دستم می زنه و ناله  

 عوضی ولم کن.... -

 
گوشش رو ول می کنم که با عصبانیت نگاهم می کنه و  

 مامان غر می زنه: 

 دقیقا مثل عمه اتون وحشی شدین! -
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سارا نفس بیرون میده و ساکت می مونه. ولی  

من...من نمی تونم سکوت کنم و با مشت کردن دستم  

 سعی می کنم آروم باشم. 

 
، مامانه، خط قرمزم  هرچقدر خط قرمزم جلوی ایران 

 جلوی مامان می شه ایران. 

 
مامان رو با تاکید میگم و بی توجه بهم به طرف  

 تلوزیون می چرخه. 

 
دست توی موهام می برم و سارا برای رفتن به اتاقش  

 از کنارم می گذره. 

 
 به طرف در حرکت می کنم و میگه: 

 کجا به سالمتی؟ -

 
همه،  سرم خمه جلوش و دلم گرفته ازش و کاش بف 

 کاش بدونه! 

 میرم دنبال کارم... -

 
 دلخور که میگه: 
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 باز نیومده داری میری؟ -

 
باز دستم مشت می شه و چشم می بندم تا ساشاِی پر از  

 خشِم درونم رو آروم کنم: 

بمونم باز نمی تونیم باهم کنار بیایم. باز من درب و  -

 داغون میرم. این رو می خوای؟ 

 
ایسته و بازوهام رو    میاد جلو، توی یک قدمی من می 

 می گیره: 

 چرا اینجوری میگی؟ یعنی چی درب و داغون میرم؟ -

 
نگاهم رو باال می کشم و به چشم های دلخورش خیره  

 می مونم: 

 یعنی بازم متوجه نشدی؟ -

 
فشاری به بازوم وارد می کنه و با کمی مکث اما حق  

 به جانب جواب میده: 

 چی رو؟ -

 
رو سعی می کنم پایین  خودم رو کنار می کشم و صدام  

 نگه دارم: 
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از من که گذشت، بچگیم، نوجوونیم، همه چیم! به  -

 سارا رحم کن! 

 
خشم توی چشمش لونه می کنه و صورتش به قرمزی  

 می زنه و این یعنی آماده ی حمله است! 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_دوم 

 *** 

 
یم. از  از اینکه نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم عصب 

اینکه نتونستم باز الل بشم، باز خفه خون بگیرم و  

سرم رو پایین بندازم و برم می خوام به خودم فحش  

 بدم، می خوام سر خودم داد بزنم! 

 
 داد زدن رو مامان به عهده می گیره: 

تو غلط کردی که با من اینجوری حرف می زنی! اون  -

گلم  زنیکه ایران اومد تو رو برداشت برد، پسر دسته  

رو هار کرده، رو کنده شدی ساشا؟ تو روی مادرت  

 وامیستی؟  
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گردِن شکسته ام می خواد خم شه، زبوِن الل شده ام  

می خواد بگه ببخشید و دسِت لعنتیم می خواد به  

طرفش دراز شه واسه گدایِی عشقی که توی این بیست  

 و چهار سال ازم دریغ شده. 

 
جنگم و مامان    با خودم می جنگم، با زمین و زمان می 

 می خواد باز داد بزنه که سارا مداخله می کنه: 

 بسه! -

 
نگاهم تند و تیز به طرف سارا بر می گرده و اخطار  

 میدم: 

 تو ساکت! -

 
بغ کرده نگاهم می کنه و مامان عصبی تر از قبل، با  

 صدایی که می لرزه میگه: 

خوبه وهللا! بچه ی آدم هم تو روش می مونه. آخر و  -

 ؟ زمون شده 

 
ساشا می خواد حرف بزنه که دستش رو می گیرم و  

 مجبورش می کنم بیرون بره. 
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در رو توی روش می بندم و بازوهای مامان رو توی  

 دست می گیرم. 

 
به تقال میوفته واسه خالص شدن از دستم و توجه نمی  

 کنم. صدام رو پایین میارم و میگم: 

  باشه؛ ببخشید، خب؟ ولی مادری، مادر باش، واسه -

 من نه! واسه سارا مادر باش... 

 
عصبیه، انگار حرف های من رو نمی شنوه و نگاه  

 حق به جانبش قلبم رو از کار میندازه. 

 
پیشونیش رو می بوسم و می خوام بیرون برم که داد  

 می زنه: 

 ساشا! -

 
بر نمی گردم، دستم اما روی دستگیره ی در خشک می  

 شه و صداش از شدت خشم می لرزه: 

نه اون خواهرت و نه هیچکس دیگه حق نداره    نه تو، -

 با من اینجوری حرف بزنه. تربیت یادتون رفته؟ 
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نه تنها قلبم، بلکه مغزم هم پاره پاره می شه از حرف  

هاش و تنها به فشار دادن دستگیره ی در اکتفا می کنم  

 که باز هم جیغ می کشه: 

تو غلط کردی، گه خوردی! به چه حقی با من  -

خورد می کنی؟ مگه من آدم نیستم؟ زندگی  اینجوری بر 

 ندارم؟ 

 
 نمی دونم چطوری ببخشید رو میگم و بیرون میرم. 

 فقط می خوام برم، دور بشم، گم بشم! 

 
 سارا گریون دنبالم راه میوفته و بازوم رو می کشه: 

 منم ببر...تو رو خدا... -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_سوم 

 *** 

 
ریده اش، اشکی که توی چشمشه و  رنگ و روی پ 

دست های یخ کرده اش برام ساشای نوجوون رو  

 تداعی می کنه. 
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دستش رو می گیرم و سعی می کنم آرامش توی لبخند  

 و نگاهم باشه: 

 اسکل رو نگا! چته دماغو؟ -

 
آب بینیش رو باال می کشه و بیشتر از قبل بهم می  

 چسبه: 

 ببر منو... -

 
ساشای ذهنم رو سعی می    دستم رو پشتش می ذارم و 

کنم کنار بزنم. ساشای لعنتی اما عین بختک بهم  

چسبیده و داره به ایران التماس می کنه و میگه من رو  

 ببر...ببر و دیگه نذار برگردم... 

 
هوای بیشتری رو به آغوش ریه هام می فرستم و  

 میگم: 

 باشه..باشه...گریه نکن... -

 
 م بیرون میریم. سعی می کنه بغضش رو پس بزنه و باه 
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توی تاکسی که می شینیم، سارا هنوز بغض داره و به  

 من چسبیده. به آرومی میگه: 

 کجا میریم؟ -

 
 و ذهن من فقط به آی نور اشاره می کنه: 

 پیش یکی که حالت رو خوب می کنه! -

 
 دیگه چیزی نمی پرسه و من برای آی نور می نویسم: 

 می تونم االن ببینمت؟ مهمه! -

 
 جوابش می آد:   و به سرعت 

 کجا؟ -

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_چهارم 

 *** 

 
 ورودی پارک که هم رو می بینیم سارا نق می زنه: 

 میای قرار چرا منو میاری؟ -
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 دستش رو فشار میدم و زیر لبی میگم: 

 حرف نزنی کسی نمیگه اللی... -

 
به آی نور می رسیم و نمی تونه چیزی بگه. آی نور  

 کنجکاو و البته با کمی اخم میگه: اما  

 دوست دختر جدیدته؟ -

 
 و سارا ازم فاصله می گیره: 

بال به دور! همین که داداشمه خودش نحسی میاره  -

 برام... 

 
دست به سینه نگاهشون می کنم که آی نور با لبخند  

 پهنی دستش رو به سمت سارا می گیره: 

 خدا رو شکر که خواهرشی... -

 
ی صداش رو صاف می کنه و با  سارا با تک سرفه ا 

 کمی مکث دست آی نور رو فشار میده: 

 وگرنه؟ -

 
 آی نور با همون لبخند پهنش میگه: 

 بیا درباره ی اتفاقات خوب صحبت کنیم عزیزم. -
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سرم رو خم می کنم و خیره ی چشم های براق آی نور  

 میگم: 

 منم خوبم! -

 کمی سر کج می کنه تا راحت تر من رو ببینه و میگه: 

 می دونم! -

 
نمی تونم جلوی لبخند زدنم رو بگیرم و پرو رو که  

میگم انگشت هاش، بین انگشت های من قفل می شه و  

 سارا با ابرو های باال رفته بهمون نگاه می کنه: 

 به نظرم برگردم من... -

 
شونه اش رو می گیرم و با فشار کوچیکی مجبورش  

می  می کنم راه بره و دست آی نور رو محکم تر نگه  

 دارم: 

 راه بیوفت دماغو... -

 
می خواد شروع کنه به نق زدن که آی نور کمی  

 خودش رو جلو می کشه و مثال آروم میگه: 

زیاد ناراحت نشو، عادت داره اخالقای خودشو  -

 برچسب کنه به بقیه. 
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پشت گردن دو نفرشون رو می گیرم و بی توجه به آی  

 آی گفتنشون میگم: 

 راه بیوفتین! -

 
ه که می رسیم ولشون می کنم و دوتایی نق  جلوی کاف 

می زنند و من چقدر حالم خوبه از این غر زدن  

 هاشون. 

 
پشت میز که می شینیم سارا بعد از سفارش دادنش به  

طرف سرویس بهداشتی میره و آی نور به طرف من  

 بر می گرده. 

 خوبی؟ چیزی شده؟ -

 
  از اینکه کسی نگرانمه حالم خوب شه؟ یا از اینکه اون 

 یه نفر آی نوره؟ 

 
 دست به صورتم می کشم و سعی می کنم آروم باشم: 

خوبم. سارا زیاد خوب نبود، نمی دونستم باید باهاش  -

 چی کار کنم. 
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می دونم که فهمیده حالم خوب نیست و خوبه که به  

روی خودش نمیاره و لبخندی که روی لبشه بهم جون  

 ؟ میده و من نمی دونم چطور اینقدر گرفتارش شدم 

 
 #اوباش 

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_پنجم 

 *** 

 
ضربه ی آرومی به بینیش می زنم که توی جاش  

 تکونی می خوره و دستش رو می ذاره روی بینیش. 

 
 بهم چشم غره میره و غر می می زنه: 

 این دماغ خراب شه تو عملش می کنی؟ -

 
 تای ابروم رو باال میدم و میگم: 

 تیر نخوردی که! -

 
 من رو در میاره و نق می زنه:   ادای 

سنگ شی الهی. دستت عین گرز رستمه، کاش تیر می  -

 خوردم! 
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می خوام چتری هاشو بکشم که سارا می آد و آی نور  

 سعی می کنه با لبخند خودش رو کنار بکشه. 

 خوبی سارا جون؟ -

 
سوالش و سارا جون گفتنش باعث می شه خنده ی من  

 یگه: پهن تر بشه و سارا بی تعارف م 

من از اون خواهر شوهرا نیستم. اینم بگیر نیست،  -

 الکی تالش نکن! 

 
آی نور به من چشم غره میره و منتظرم جنگِ بین دو  

نفرشون رو ببینم که انتظارم زیاد طوالنی نمی شه و  

آی نور پاستایی که به چنگال زده رو به سرعت توی  

دهن سارایی که به طرف من برگشته فرو می کنه و  

 : میگه 

 منم از اون عروسا نیستن واال!  -

 
سارا شوکه نگاهش می کنه و آی نور چنگال دیگه ای  

 بر می داره: 

 بگیر نباشه هم باالخره می شه، مگه نه؟ -
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و تیکه ی آخر حرفش رو درحالی میگه که به من نگاه  

 می کنه و من با خنده نوشابه رو توی لیوان می ریزم. 

 
 : به پاستا اشاره می کنه و میگه 

 میل نداری عزیزم؟ -

 
سارا بهش چشم غره میره و چنگال خودش رو بر  

 میداره: 

 نه ممنون! -

 
 و به طرف من می چرخه: 

 این عفریته رو از کجا پیدا کردی؟ -

 
می خوام جوابش رو بدم که آی نور پیش دستی می  

 کنه: 

 من مشکل شنوایی ندارم! -

 
 #اوباش  

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_ششم 

 *** 
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پاستا رو با رضایت توی دهن دو نفرشون می ذارم تا  

ساکت بشن و این جنگِ زیر پوستِی عروس و خواهر  

 شوهری رو تموم کنند. 

 
 آفرین! دارید فامیل می شید این دعوا ها چیه؟ -

 
به چشم غره رفتنشون اهمیتی نمیدم و باز واسه هم با  

 چشم خط و نشون می کشن. 

 
نگاهم باهاش باال می آد و  سارا که از جا بلند می شه  

 میگه: 

 من برگردم خونه، دیگه گوشیم داره می سوزه... -

 
 چنگال رو کنار می ذارم و میگم: 

 الزم نیست برگردی؛ می تونی خاموشش کنی. -

 
لبخندی که تحویلم میده و شونه ای که باال میندازه بهم  

می فهمونه می خواد تنها باشه. که اونم با همه ی بچه  

از داره یه چیزایی رو واسه خودش هضم  بودنش نی 

 کنه. 
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سر تکون میدم و براش اسنپ می گیرم؛ ماشین که می  

آد و  بعد از چک کردن راننده، پیشونیش رو می بوسم  

 و آروم تر میگم: 

مواظب خودت باش؛ خب؟ رسیدی بهم خبر بده. کاری  -

 هم داشتی یه پیام بده من زود میام. 

 
برای ثانیه ای پلک هاش    لبخند می زنه و با اطمینان 

 رو روی هم فشار میده. 

 
سارا که راهی می شه به طرِف آی نوری میرم که چند  

قدم عقب تر ایستاده و با نوک کفشش سنگ ریزه ها  

 رو جا به جا می کنه. 

 
دستش رو می گیرم که سر باال می آره و کج نگاهم می  

 کنه: 

 خیر باشه؟ دست منو چرا گرفتی؟ -

 
، مجبورش می کنم کنارم راه بیاد و  دستش رو می کشم 

 میگم: 

 خودت اجازه اشو دادی. -
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 سعی می کنه دستش رو عقب بکشه و هم زمان میگه: 

 اون لحظه فکر می کردم بهش احتیاج داری. -

 
 دستش رو محکمتر می گیرم و جلوش می ایستم: 

 هنوزم الزمش دارم! -

 
 #اوباش  

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_هفتم 

 *** 

 
جا خوردنش رو به وضوح می بینم و اهمیت نمیدم و  

 مطمئنم من، خودخواه ترین آدِم این کره ی خاکی شدم. 

 
 دستم رو که برای تاکسی بلند می کنم میگه: 

 کجا میریم؟ -

 
 خرید رو کوتاه میگم و مجبورش می کنم سوار بشه. 

 
 به محض راه افتادن تاکسی میگه: 
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 خریِد چه موقع آخه؟ -

 
ت روی پشت دستش رو نوازش می کنم  با انگشت شس 

 و بدون برگشتن به طرفش میگم: 

 مگه خرید موقع و مناسبت می خواد؟ -

 
از گوشه ی چشم می بینم که شونه باال میندازه و تا  

 رسیدن به مقصد دیگه چیزی نمیگه. 

 
با استقبال فروشنده که رو به رو می شیم برام ابرو باال  

 می کنه.   میندازه و و فشاری به دستم وارد 

 
 کنار گوشش میگم: 

 انتخاب کن! -

 
با تردید نگاهم می کنه که با چشم و ابرو به رگال ها  

اشاره می کنم و می خواد دستم رو ول کنه که باهاش  

 هم قدم می شم. 

 
اما با دیدن لباس های مردونه به وضوح توی پرش  

 می خوره و زیر لبی، جوری که من بشنوم میگه: 
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ید، گفتم می خواد واسه من خرید  یه جور گفت بریم خر -

 کنه... 

 
خنده ام رو به زحمت کنترل می کنم و آی نور قدمی  

 جلو تر میره. 

 
نگاهش مرتب بین من و لباس ها به گردش در می آد و  

 کالفه خودم دست جلو می برم. 

 
لباس هایی که انتخاب می کنم رو دست آی نور میدم و  

 میرم توی اتاق پرو. 

 
 غر می زنه: 

ر بود من انتخاب کنم! بعدشم این همه لباس می  قرا -

 خوای چی کار؟ 

 
پیراهن رو توی شلوار مرتب می کنم و به خودم توی  

 آینه نگاه می کنم. 

 
 راضی از لباسی که بهم می آد میگم: 
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باالخره همینجوری که نمی تونم برم پیش خانواده و  -

 بگم بفرمایید اینم از عروستون! 

 
دیدنم کمی مکث می کنه و    سرش رو داخل میاره و با 

 اخم کرده میگه: 

 تو بله رو بگیر، بعد لباس انتخاب کن. -

 
دست بین موهام می برم و با مرتب کردنشون، کت رو  

 از دستش می گیرم و میگم: 

 عروس راضی نیست؟ -

 
 بران شکلکی در میاره و میگه: 

 من که هنوز نفهمیدم عروس منم یا تو؟ -

 
مکث کردنش به خنده    دست توی جیب شلوار می برم و 

 ام میندازه: 

 باالخره داماد هم به اندازه ی عروس مهمه! -

 
 #اوباش  

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_هشتم 
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 *** 

 
 زیر لبی چیزی میگه که نمی شنوم و در رو می بنده. 

 
لباس ها رو با لباس های خودم عوض می کنم و  

 باالخره رضایت میدم بیرون برم. 

 
تی از این مغازه به اون مغازه رفتنمون  تقریبا دو ساع 

طول می کشه و می خوام این بار وارد مغازه کفش  

 فروشی بشم که آی نور صداش در میاد: 

 فکر نمی کنی خرید کردن بسه؟ -

 
دست هام رو توی جیب شلوارم می برم و نگاهش می  

کنم. تقریبا زیر اون همه نایلون و پاکت دفن شده و  

 ر نیومده برام به شدت عجیبه. اینکه تا االن صداش د 

 
ولی نمی ذاره زیاد منتظر بمونم و درست مثل یه  

 آتشفشان فوران می کنه. 

 
 می زنه به ساق پام و میگه: 
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سنگ شی الهی، خجالت نمی کشی خریدات رو دادی  -

 دست من؟ به خودت میگی جنتلمن؟ کرمک... 

 
 دست دور گردنش میندازم و مجبورش می کنم راه بیاد: 

 غر می زنیا!    خیلی -

 
دستم رو گاز می گیره و به زحمت جلوی خودم رو می  

 گیرم که داد نزنم: 

گمشو! بی شعور...پرت کنم این چیزا رو تو جوب  -

 ها... 

 
 دستم رو توی هوا تکون میدم: 

 سگی؟ -

 
 زول می زنه تو چشمم: 

 آره، سگ هار درونم رو یادت رفته؟ -

 
بشم و  کمی خم می شم تا راحت تر توی چشمش خیره  

 میگم: 

تو نهایت از اون پاپی کوچولوهای سفید و خپلی  -

 باشی. 
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 #اوباش  

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_نهم 

 *** 

 
در تالش برای کنترل خشمش، جوری نگاهم می کنه که  

مطمئنم داره نقشه ی قتلم رو می ریزه و من منتظر  

 فوران خشمش هستم. 

 
ز انگشتم رو  ضربه ی آرومی به بینیش می زنم و هنو 

 دور نکردم که بین دندون هاش گیر میوفته. 

 
برای جلوگیری از داد زدن لب هام رو روی هم فشار  

میدم و سعی می کنم انگشتم رو عقب بکشم و آی نور  

 فشار بیشتری به انگشتم وارد می کنه. 

 
 از بین دندون هام می غرم: 

 ول کن وحشی...ول کن! -
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خودم رو کنترل کنم تا    نمی دونم به قیافه اش بخندم یا 

 داد نزنم. 

 
اما آی نور لجوج تر از همیشه نگاهم می کنه و انگار  

قصد ول کردن انگشتم رو نداره که بهش چشم غره  

 میرم. 

 
با کمی مکث انگشتم رو ول می کنه و من به سرعت با  

 عقب کشیدن دستم، مشتش می کنم. 

 
لبخند پهنی تحویلم میده و با راه افتادن به طرف  

 روجی میگه: خ 

 سگ کوچولو ها دندونای خوبی دارن؛ نه؟ -

 
خودم رو بهش می رسونم و بدون نگاه کردن بهش  

 جواب میدم: 

 پاپی کوچولو ها لبای خوبی هم دارن! -

 
با چشم گشاد که به طرفم بر می گرده، دست دور  

گردنش میندازم و با سریعتر راه رفتنم، تقریبا دنبالم  

 کشیده می شه. 
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 رشت و گوشتی! پسندیدم... لب نر و د -

 
 سعی می کنه کنارم بزنه که پر خنده میگم: 

 تا من نخوام که نمی تونی جم بخوری. -

 
با چشم هاش برام خط و نشون می کشه و همین  

 شیرین تر نشونش میده: 

 زورگو! من دستم سبک شه می دونم با تو. -

 
کنار خیابون رسیدیم و تهدیدش فقط باعث می شه  

نمی دونم چرا اینقدر برای این بشر    بیشتر بخندم و 

 آسون می گیرم؟ 

 
 با بلند کردن دستم میگم:    

آفرین درست حدس زدی! حاال بریم واسه تو هم خرید  -

 کنیم که خسته شدی از بس راه اومدی. 

 
 #اوباش  

 فصل چهارم: متکبر! 

 #قسمت_دویست_و_دهم 
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 *** 

 
گیج نگاهم می کنه و مجبورش می کنم روی صندلی  

 شینه. ماشین ب 

 
کنارش که می شینم، به طرفش بر می گردم و با باال  

 انداختن ابروش میگه: 

چه عجب یه ذره داری از خودت جنتلمن بودن نشون  -

 میدی. 

 
یقه ی پیراهنم رو مرتب می کنم و با باال دادن تای  

 ابروم، با اعتماد به نفس نگاهش می کنم و میگم: 

 جنتلمن بودن تو ذات منه. -

 
 زنه و لبش خندونه وقتی میگه: روی پام می  

تنها چیزی که توی ذات تو نیست همین جنتلمن  -

 بودنه! 

 
و من یادم میره خونه رو، مامان رو، بابا رو، ایران  

رو و حتی گوشیم رو که بی وقفه زنگ می خوره و می  

 دونم کسی جز ایران یا بابا نیست. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
دستش رو توی دستم نگه می دارم و جلوی بستنی  

می رسیم. کرایه رو پرداخت می کنم و باهم    فروشی که 

 پیاده می شیم. 

 
آی نور رو همراه با وسایل روی نیمکت می نشونم و  

 میگم: 

 یه لحظه بمون تا بیام. -

 
سر تکون میده و ازش دور می شم. دوتا بستنی که می  

 گیرم به سمتش راه میوفتم و میگه: 

 خب کجا قراره بریم؟ -

 
 بستنی رو دستش میدم: 

 ! ممنون بابت امروز... خونه -

 
نگاهش بین من و بستنی می چرخه، که با همون خنده  

 ی پهِن رو لبم گازی به بستنیم می زنم. 
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بستنی رو از دستم می گیره و پر حرص بهش گاز می  

زنه. ولی خنده ی من انگار بد جوری رو مخش میره  

 که بی هوا بستنی رو می ماله به صورتم. 

 
 #اوباش  

 کبر! فصل چهارم: مت 

 #قسمت_دویست_و_یازدهم 

 *** 

 
صورتم رو مچاله می کنم و سعی می کنم بستنی رو  

 کنار بزنم که با قهر می زنه به ساق پام: 

 خیلی بی شعوری! -

 
بازوش رو نگه می دارم تا قدم بعدی رو بر نداره و بی  

 خیاِل بستنی مالیده شده به صورتم می شم: 

 می دونم. -

 
بشه و با پرداخت  مجبورش می کنم سوار تاکسی  

 کرایه، دستم رو بند در می کنم: 

 رسیدی بهم خبر بده. -
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با چشم غره ای که میره، در رو می بنده. یحتمل تازه  

 دو سالش شده! 

 
صورتم رو با دستمال تمیز می کنم و با خریدن یه  

بطری آب معدنی و شستنش یکم از چسبناکیش کم می  

 کنم. 

 
ارم و باالخره  کیسه و پاکت های خرید رو بر می د 

 سراغ گوشیم میرم. 

 
بی توجه به تماس های از دست رفته، پیامی که از  

 طرف سارا دارم رو باز می کنم: 

 مامان زنگ زده به ایرج! -

 فعال جواب نده تا عصبانیتش بخوابه. -

 
صفحه رو می بندم و شماره ای بابا رو می گیرم.  

ز  تردیدم رو پس می زنم و سعی می کنم ذهنم رو متمرک 

 نگه دارم. 

 
نه بار اولی بود که این دعوا ها راه می افتاد و نه قرار  

 بود بار آخر باشه. 
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بوق اول به دوم نمی رسه که جواب میده و سالم  

 نکرده میگه: 

 کدوم گوری هستی؟ -

 
 برای تاکسی دست بلند می کنم و کوتاه میگم: 

 بیرون! -

 
عصبی تر از قبل نفس می کشه و من بی صبرانه  

فوران کردنشم. منتظرم داد بزنه، عصبی بشه،  منتظر  

حرفاش که تموم شد قطع کنه و باالخره بتونم به روال  

 سابق زندگیم برگردم. 

 
به تو چه آخه که دخالت می کنی؟ واسه چی باهاش  -

جر و بحث می کنی؟ واسه چی باهاش دهن به دهن می  

ذاری که زنگ بزنه به من هرچی از دهنش در میاد  

 ن پرو پرو به منم میگی بیرونم؟ بگه؟ بعد اال 

 
دست به پیشونیم می کشم و با تکیه دادن آرنجم به لبه  

 ی در میگم: 
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پرسیدی کجام، منم جواب دادم! مگه تو خودت زن  -

نداری؟ چی کار داری دیگه بین من و مامان چی می  

گذره؟ که تا یه ذره سرت غر زد زنگ می زنی به من و  

 داد و می داد می کنی؟ 

 
 دای دو رگه شده از عصبانیت تقریبا داد می زنه: با ص 

 ساشا! -

 
 چشم هام رو با دو انگشت فشار میدم: 

 بله؟ میگی چی کار کنم؟ -

 
نفس بیرون میده، مکثش نشون میده با خودش درگیره  

و منم با سکوت کردنم بهش اجازه میدم حرفش رو  

 مرتب کنه. 

 
می شه کاری نکنی؟ اهمیت نده به کاراش؛ دخالت  -

 کن! ن 

 
نیشخند روی لبم جا خوش می کنه و شقیقه ام جوری  

 تیر می کشه که دردش تا مغز استخونم میره. 
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 بین کش مکش های دو نفره اشون سال ها 

ست گیر افتادم و خواسته یا ناخواسته من رو دخیل  

توی همه چیز کردن و حاال...حاال! وقتی ازم می خواد  

 اد. که دخالت نکنم حتی روحم هم به درد می 

 
 به زحمت میگم: 

 باشه! -

 
به خوبی متوجه می شه حرفام هام رو مشت یه باشه  

 مخفی کردم و وقتی باز صدام می کنه بی توجه میگم: 

 یا علی! -

 
و بدون منتظر موندن برای حرف دیگه ای تماس رو  

 قطع می کنم. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_دوازدهم 

 *** 

 "آی نور" 
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آِب تو کتری به قل قل افتاده و با فکر به  خونم عین  

کشتن مردک پرویی که با یه بستنی قصد اسکل کردنم  

 رو داشت به جون ظرف شکالت میوفتم. 

 
به خودش میگه جنتلمن ولی یه بی شعور به تمام  

معناست؛ اون همه برای خودش خرید کرده بعد به من  

بستنی میده! خدایا خب این اگه بی شعوری نیست پس  

 یه؟ چ 

 
قاشق بعدی رو توی دهنم فرو می کنم و حتی شیرینی  

 نوتال هم نمی تونه عصبانیتم رو کم کنه. 

 
قطعا من یکی از بد شانس ترین آدم های کره ی زمین  

بوده و هستم و تا ابد خواهم بود. هرچی الشیه گیر من  

 میوفته! 

 
 حاال قرار اول چطور بود؟ -

خره بی خیاِل نگاه  با صدای دیانا سر بلند می کنم و باال 

 کردن به گوشی می شم. 

 
 قاشق رو توی شیشه ول می کنم و پر حرص میگم: 
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یه عالمه واسه خودش خرید کرده بعد واسه من  -

 بستنی خریده! 

 
خودش رو روی زمین جلوتر می کشه و نیشش از این  

 سر تا اون سر باز می شه: 

 خاک تو سرت می خواسته امتحانت کنه! -

 
از نوتال رو توی دهنم می ذارم و گیج  دوباره قاشق پر  

 نگاهش می کنم که یه دونه می زنه تو سرم: 

خاک به سرت. می خواسته ببینه بستنی رو چطور می  -

 خوری! 

 
 کج نگاهش می کنم و منظورش رو نمی فهمم: 

واه! مدل بستنی خوردن من چه ربطی به اون داره؟  -

 به چه کارش میاد؟ 

 
برام باال میندازه که با  نیشخند می زنه و ابروهاش رو  

 لگد می زنمش: 

بخدا که کتک می خوای! مثل آدما حرف بزن ببینم چی  -

 میگی. 
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صورتش از شدت خنده گل میندازه و خودش رو عقب  

 می کشه تا از دستم در امان بمونه: 

 بیین این خیلی پروسه ی مهمیه! گاز زدی به بستنی؟ -

 
گیجی قبل  قاشق رو از توی دهنم در میارم و به همون  

 نگاهش می کنم: 

 آره! چطور؟ -

 
 تقریبا از خنده در مرز ترک خوردنه: 

خاک تو سرت! کسی بستنی رو گاز می زنه؟ باید یه  -

 کار دیگه می کردی، مثال ل... 

 
نمی ذارم حرفش کامل شه و بالشم رو پرت می کنم  

طرفش. از این حجم بی تربیتش پشمام می ریزه و  

 میگم: 

 خاک تو سر منحرفت! -

 
بالش رو کنار می زنه و با همون خنده اش که روی  

 مخمه میگه: 

 به من چه؟ برو به اون دوست پسر مشنگت بگو... -
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می خوام بازم بزنمش که زنگ رو می زنن. با چشم  

براش خط و نشون می کشم و با پوشیدن چادر به  

 طرف در میرم. 

 
از چشمی نگاه می کنم و با دیدن آرتین اخم کرده در  

 ز می کنم. رو با 

 
 لبخند پهنی می زنه و میگه: 

 ُشتری؟ -

 
 چشم غره میرم و میگم: 

 شتر عمه اته. چی می خوای؟ -

 
 جعبه ی مشکی رنگی رو به طرفم می گیره: 

متاسفانه باید بگم تیرت به سنگ خورد، چون عمه  -

 ندارم. اومدم اینو بدم بهت... 

 
 نگاهم رو به جعبه می دوزم و میگم: 

 چی هست؟ -

 
 میگه:   پر خنده 
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 بمبه! -

 
و من فکر می کنم احمقی چیزیه؟ این همه شاد بودنش  

 نباید طبیعی باشه! 

 
جعبه رو از دستش می گیرم که با فرو کردن دستاش  

 توی جیب های شلوارش میگه: 

 داداش فرستاده، گفت خونه بودی بدم بهت. -

 
نگاهم رو تا چشم هاش باال می کشم و با ابروهایی که  

 باال پریدن میگم: 

 ساشا فرستاده؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سیزدهم 

 *** 

 
 لبخند می زنه و با نگاه کردن به ساعتش میگه: 

 آره؛ من برم دیرم شد. کاری نداری؟ -
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سری برای رد حرفش تکون میدم و با بلند کردن  

 دستش به طرف راه پله میره. 

 
ه دیانا  در رو که می بندم هنوز نگاهم به جعبه است ک 

 بغل گوشم میگه: 

 این چیه؟ -

 
و تقریبا از یهویی اومدنش سکته می کنم. جعبه از  

دستم سر می خوره و با چشم های گشاد شده توی جام  

 تکونی می خورم. 

 
با لبخند پهنی جعبه رو از روی زمین بر میداره و  

 میگه: 

 اوهو! چه جعبه اش خفنه... -

 
رو از دستش    اخم می کنم و با زدن پس کله اش، جعبه 

 می گیرم.  

 
لب آویزون کرده، دست روی گردنش می ذاره و به  

 طرفم بر می گرده: 

 گدا! منم ببینم خب... -
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بهش چشم غره میرم و با در آوردن چادر، جعبه رو  

 زیر بغلم می زنم: 

شاید یه سر بریده توش بود؛ تو همه چی باید فضولی  -

 کنی؟ 

 
 میوفته:   از بازوم آویزون می شه و دنبالم راه 

خراب خانم یهو بگو چیزای خاک بر سری فرستاده؛  -

 چرا جنایی می کنی ماجرا رو؟ 

 
جعبه رو جا به جا می کنم و در حالی که همه ی تالشم  

 رو برای دور کردن دیانا به کار می گیرم میگم: 

 هاه! بگو فضولم... -

 
یه نیشگون از بازوم می گیره که بی اختیار جیغ می  

ر از این حرف هاست که این چیزا  زنم ولی نفهم ت 

 براش مهم باشه: 

خاک بر سرا حداقل می ذاشتید دو بار همو ببیند بعد  -

 لباس خاک برسری برات کادو بگیره... 
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به سمتش خیز بر می دارم که جا خالی میده و در  

عوض جعبه باز از دستم میوفته. این بار درش باز می  

 شه و محتویاتش بیرون می ریزه. 

 
ال دیانا می شم و روی زمین می شینم که می آد  بی خی 

 و درست رو به روم می شینه: 

 پشمام! -

 
بدون نگاه کردن بهش می خوام وسایل رو بر دارم که  

 می زنه رو دستم و زودتر از من لباس رو بر می داره. 

 
یه نیم تنه ای که بیشتر حکم لباس زیر داره چون دقیقا  

تک کوتاه که  قدش به همون اندازه است و یه شر 

ممکنه به زحمت تا وسط رونم برسه و یه کمربند  

 باریک مشکی چرمی. 

 
پارچه ی خنکش کامال با تابستون هماهنگه و سفیدی  

 و طرح لیمویی که داره بانمک تر نشونش میده. 

 
نگاهم بین بقیه ی وسایل می چرخه. یه الک لیمویی،  

یه دونه مشکی و یه دونه سفید به همراه رژلب و  
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لِن توی جعبه و روی پوشال های سفید و مشکی  ادک 

 نشون میده حسابی برای این خرید سلیقه خرج کرده. 

 
دیانا نیم تنه رو جلوم می گیره و با هیجانی که هم تو  

 چشمشه و هم الی کلمه هاش جا خوش کرده میگه: 

 بدو بپوش ببینمت! -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهاردهم 

 *** 

 
ستش می گیرمش و با گذاشتنش توی جعبه و جمع  از د 

 کردن وسایل میگم: 

 بیخود! پاشو شامت رو درست کن گشنمه. -

 
کج نگاهم می کنه و بهش اهمیت نمیدم. دلیلی نداره  

ازش کادو بگیرم؛ داره؟ حتما داره که برام کادو گرفته.  

 یعنی خواسته ازم معذرت خواهی کنه؟ عمرا! 
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می کنه و منم بی توجهی  دیانا هنوز داره غر غر  

 خرجش می کنم بلکه از رو بره و دهنش رو ببنده. 

 
به شکل خودکار با هر بار بحث کردن با پوریا حراف  

تر می شد. منم باید یا باهاش بحث می کردم که دهنش  

رو ببنده و یا باید مثل االن هیچی نگم تا خودش ساکت  

 شه. 

 
ار خودم  صدای گوشیم حواسم رو پرت می کنه و به ناچ 

 رو به طرفش می کشم. 

 
 با دیدن اسم ساشا با کمی مکث پیام رو باز می کنم. 

 
 تابستونت شگفت انگیز!  -

جمله ی سه کلمه ایش مجبورم می کنه که فکر کنم. یه  

دوست معمولیه؟ یا آدمیه که می خوام باهاش وارد  

 رابطه بشم؟ می خوام؟ 

 
یش  اضطراب کمی زیر پوستم در جریانه که پیام بعد 

 رشته ی افکارم رو پاره می کنه. 

 بی صبرانه منتظرم لباس رو توی تنت ببینم. -
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موهام رو از توی صورتم کنار می زنم و نمی دونم این  

چه حس و قدرتیه که مجبورم می کنه باهاش عالوه بر  

 اینکه لج کنم، مجبورش هم بکنم بام جواب بده. 

 دربیاری؟ من رو پیچوندی بعد با اینا می خوای از دلم  -

 
 طولی نمی کشه که جوابش می آد: 

 پیچوندنی در کار نبود. -

من می تونم بیام ببرمت، تا ماه های بعد هم نیارمت  -

ولی فکر کنم بابات به سوال پرسیدن عالقه خاصی  

 داره. 

 
لبم رو گاز می گیرم و نگاهم رو به ساعت گوشی می  

دوزم. با یه حساب سر انگشتی متوجه می شم ساعتی  

 خونه رسیدم خودش به اندازه کافی دیر بود. که  

 
پنج دقیقه دیگه دیر می کردم حتما شر درست می شد.  

شاید مامان و بابا برگشته باشن ولی درست پنج دقیقه  

 بعد از رسیدنم مامان زنگ زده بود. 
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باید ازش ممنون باشم برای اینکه حواسش به همه  

ه دار تر  چیز هست؟ یا فقط باید بذارم این اعتماد ریش 

 بشه؟ 

 
درگیری های ذهنیم تموم نشدنی به نظر میان و توی  

 دو بُعد مختلف از مغزم گیر افتادم.  

 
تجربه ی اولی که براش تردید دارم و بین دنیای از  

درست و غلط ها گیر افتادم فقط مِن همیشه درگیر با  

 خودم رو بیشتر درگیر می کنه. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 ت_و_پانزدهم #قسمت_دویس 

 *** 

 
شب بخیر میگه و با یه شب بخیر و یه قلب قرمز  

 جوابش رو میدم. 

 
گوشی رو کنار می ذارم و جعبه رو بر می دارم که  

 دیانا از توی آشپزخونه میگه: 
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 بپوشش! -

 
انگشت وسطم رو بهش نشون میدم و حین بلند شدن از  

 جام میگم: 

 مشون. آره عزیزم با این همه پشم حتما برات می پوش -

 
 چاقو رو توی هوا تاب میده و پر خنده میگه: 

 بعد بهت میگه گوریل، بهت بر می خوره. -

 
حتی اگه گوریل هم باشم کسی حق نداره بهم بگه. حاال  

شاید ساشا بتونه بگه چون تمسخری توی حرفش  

احساس نمی کنم و تقریبا توی این مدت مطمئن شدم که  

 فقط از اذیت کردنم خوشش میاد. 

 
قطعا و حتما دیانا از گفتنش منع می شه! طبیعت    ولی 

 بدن من مگه مسخره شدنیه؟ 

 رفیق منی یا اون؟ -

 
 با دهن پر به سرعت جواب میده: 

 خری؟ چون رفیقتم دارم میگم. -
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با چندش بهش نگاه می کنم. قطعا مغزش رو می شه  

به عنوان کوچکترین مغز تاریخ بشریت ثبت جهانی  

 کرد. 

 
 کنه و ادامه میده: برنج رو آبکش می  

پات فقط گوریلیه ها! برو دم و دستگاهمو بیار بزنم  -

 برات. 

 
دستم رو توی هوا به معنی برو بابا تکون میدم و میرم  

 توی اتاق. بسته رو باز نگاه می کنم. 

 
مشکی، یه برگ سبز و یه گل بابونه ی سفید روشه و  

از سادگی درش میارن؛ کامال با سبک ساشا همخوانی  

 . داره 

 
جعبه رو توی کمدم می ذارم و با جمع کردن موهام  

بیرون میرم که دیانا دستش آب می کشه و به سرعت  

 میره تو اتاق. 
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سر جام دراز می کشم و گوشیم رو بر میدارم. صفحه  

ی چتم رو با ساشا باز می کنم و به پیام ها خیره می  

 شم. 

 
بگم ممنون؟ دلم حرف زدن باهاش رو می خواد. نمی  

م چی بگم و از این همه ناشی بودن خودم زورم می  دون 

 گیره. 

 
هنوز با خودم درگیرم چه پیامی بنویسم که چیز تقریبا  

 گرمی روی پام کشیده می شه. 

 
می خوام جیغ بکشم و پام رو جمع کنم اما با ضربه ی  

 دیانا روی رون پام تقریبا فلج شده سر جام وا میرم. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 ت_دویست_و_شانزدهم #قسم 

 *** 

 
با چنان لبخندی نگاهم می کنه بدتر از قبل استرس می  

 گیرم. 
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جوری کاغذ رو می کشه که جیغم قطعا تا آسمون هفتم  

 میره. 

 
اشک به سرعت کاسه چشمم رو پر می کنه و پوستم  

به گز گز میوفته. با کف پا می زنم به زانوش و می  

 نالم: 

 خراب خراب خراب... -

 
می کوبه رو پام و چوب بستنی توی دستش رو  دوباره  

 به نشونه ی تهدید باال می گیره: 

 ساکت! -

 
زیر لبی فحشش میدم و نگاهم رو پایین می کشم.  

 پوستم سرخ شده و آب بینیم هم راه افتاده. 

 
هرچی دست و پا می زنم و لگد می پرونم براش مهم  

نیست و تا من رو توی حموم حبس نمی کنم دست از  

 ر نمیداره. سرم ب 
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هرچی از موم چسبناکش روی پوستم مونده رو با  

مصیبت پاک می کنم و زیر دوش آب سرد می ایستم تا  

 از گز گز پوستم کم شه. 

 
بیرون که میرم سر بلند می کنه و حین باال انداختن  

 ابروهاش با لبخند بزرگی خیره ام می شه: 

 گل در اومد از حموم؟! -

 
تا یه چیزی پیدا کنم و    به دور و برم نگاه می کنم 

بکوبم توی مغزش ولی هرچی بیشتر می گردم کمتر به  

 نتیجه می رسم و به جیغ زدن اکتفا می کنم: 

 خفه شو! -

 
 خودکارش رو طرفم پرت می کنه: 

 نجس! االن باید بگی مرسی عشقم. -

 
خودکارش رو از روی زمین بر میدارم و می خوام  

 طرفش پرت کنم که گوشیش زنگ می خوره. 

 
نگاه از من می گیره و با نگاه کردن به صفحه ی  

 گوشی به ثانیه نمی کشه صورتش مچاله می شه. 
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خودکار رو نزدیکش میندازم و میرم توی اتاق. در کمد  

رو که باز می کنم، جعبه ی ساشا اولین چیزیه که می  

 بینم. 

 
چند ثانیه نگاهم روی جعبه می مونه و با نفس عمیقی  

 می گیرم. که می کشم، نگاه  

 
تیشرت و شلوارم رو تنم می کنم و با پیچوندن حوله  

دور موهام بیرون میرم. دیانا با دیدن من دست به  

 پیشونیش می گیره و از جا بلند می شه. 

 
توی آشپزخونه میرم و دیانا با بستن در اتاق به حرف  

زدنش ادامه میده. سر قابلمه رو بر می دارم که گوشیم  

 زنگ می خوره. 

 
 باش  #او 

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_هفدهم 

 *** 
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تیکه ای از مرغ رو که جدا کردم توی دهنم می ذارم و  

 با بستن در قابلمه به طرف گوشیم میرم. 

 
با دیدن اسم فرشته، سرم تیر می کشه و به جون گوشه  

ی لبم میوفتم. خودم رو باید مقصر بدونم یا دیانا رو که  

 وسط زندگیم؟ این فرشته رو انداخته  

 
اونقدر طول می کشه تماس قطع می شه و من می تونم  

یکم نفس بکشم. هنوز گوشی رو زمین نذاشتم که  

 دوباره زنگ می خوره و بازم فرشته است. 

 
به ناچار انگشتم رو روی صفحه می کشم و گوشی رو  

 کنار گوشم نگه می دارم: 

 الو؟ -

 
  مثل همیشه یه خنده توی صداشه که نمی دونم از 

 کجاست و برای چیه!  

به به آنی خانم! چطوری تو دختر؟ یه وقت سراغی  -

 نگیریا! 
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چشم توی حدقه می چرخونم و با تکیه دادن به اپن  

 میگم: 

ماشاال از بس زنگ می زنی و پیگیری اجازه نمیدی  -

 دلم تنگ شه برات. 

 
بلند تر می خنده و من با چندش بیشتری صورتم رو  

 جمع می کنم. 

 
ه خنده اش و حرفی که می خواد بزنه، پیش  بی توجه ب 

 دستی می کنم: 

 دلت تنگ شده برام زنگ زدی؟ -

 
 خنده اش رو جمع می کنه و با کمی مکث میگه: 

 خب بیشتر دل احسان برات تنگ شده... -

 
با شنیدن اسم احسان بینیم جوری تیر می کشه که چند  

ثانیه چشم هام رو می بندم تا روی خودم کنترل داشته  

 م. باش 

 
 فرشته که صدا می زنه: 

 آنی؟ بخدا پسر بدی... -
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 نیشخند می زنم و به سرعت بین حرفش میرم: 

ببین فرشته؛ دوست پسرم دیوونه است! به زور  -

جلوش رو گرفتم که نیاد دهن احسان رو سرویس کنه.  

 پس بهش بگو دیگه دور و بر من نپلکه... 

 
می خواد چیزب بگه که تماس رو قطع می کنم و  

 اره ی فرشته رو بالک می کنم. شم 

 
حداقل فایده ای که ساشا داشته تا االن، این بوده که  

 تونستم باهاش فرشته رو دست به سر کنم. 

 
 کسی با بدجنسی توی سرم پچ پچ می کنه: 

 فقط همین؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_هجدهم 

 *** 
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در می زنم و  دیانا که از اتاق بیرون نمی آد، تقه ای به  

 صداش پر از بغض بلند می شه: 

 شام بخور؛ من فعال نمی خوام. -

 
 دستم رو مشت می کنم و با بیرون دادن نفسم میگم: 

 باشه عزیزم. -

 
دلم می گیره براش و دلم می خواد کمکش کنم ولی نه  

 خودش می خواد و نه من جراتش رو دارم. 

 
از  دخالت کردن توی این مسئله قطعا واسم درددسر س 

 می شه؛ دقیقا چیزی که نمی خوام! 

 
دست به پیشونیم می کشم و سر پایی کمی غذایی که  

 توی بشقاب کشیدم رو می خورم. 

 
یه چشمم به گوشیه و چشم دیگه ام به در اتاق که دیانا  

بیرون بیاد. اما از ساشا که پیامی نمی گیرم، دیانا هم  

ش  بیرون نمی آد، صورتم مچاله می شه و دوتا هم فح 

 میدم بهشون. 
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شیر آب رو واسه شستن بشقابم هنوز باز نکردم که  

 صدای گوشیم بلند می شه. 

 
جوری به طرفش جهش می زنم و از روی اپن برش  

می دارم که چند ثانیه شوکه از حرکت خودم مکث می  

 کنم. 

 
 می زنم تو گوش خودم و زیر لبی میگم: 

 خاک به سرت آی نور! -

 
به خودم مسلط بشم و دوباره  چند بار سرفه می کنم تا  

 به آرومی گوشی رو بیر می دارم. 

 
بر خالف تالشم باز هم به سرعت رمزش رو می زنم و  

 پیام ساشا رو باز می کنم: 

 ساعت دوازده، روی پشت بوم می بینمت. -

 
نگاهم به طرف ساعت بر می گرده و با دیدن اعدادش  

 که یازده رو نشون میدن نفسی بیرون میدم. 
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رفتن تردید دارم. دیانایی که قطعا حالش خوب  برای  

 نیست پای رفتنم رو سست می کنه. 

 
 بین رفتن و نرفتن مرددم که دوباره ساشا پیام میده: 

 باشه؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_نوزدهم 

 *** 

 
گوشه ی لبم رو گاز می گیرم و گوشی رو توی دستم  

رو با این حالش تنها    می چرخونم. قطعا نمی تونم دیانا 

 ول کنم و برم دنبال کار خودم. 

 
 براش می نویسم: 

 نه نمی شه؛ دیانا حالش خوب نیست. -

 باید پیشش بمونم. -

 
گوشی رو کنار می ذارم و به طرف اتاق حرکت می  

 کنم. 
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تقه ای به در می زنم و با کمی مکث در رو باز می  

 کنم؛ سرم رو از الی در داخل می برم: 

 دینی قشنگم؟ کلوچه؟  -

 
 بینیش رو باال می کشه و خفه جواب میده: 

 بله؟ -

 
کنارش می شینم و دلم می ترکه از بغضی که توی  

گلوشه، از دردی که می کشه و نمی تونه حتی درباره  

 اش درست و حسابی حرف بزنه. 

 
فشاری به دستش وارد می کنم و کنارش دراز می  

 کشم: 

 حرف بزنیم؟ -

 
مکث می کنه تا به    دست زیر چشمش می کشه و 

 خودش مسلط بشه: 

حتی حرف زدنم هم نمیاد آنی! االن فقط می خوام  -

 بخوابم. 
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صدای پیام گوشیم بلند می شه و اهمیت نمیدم که بازم  

 تکرار می شه. 

 
دیانا به طرفم می چرخه و تا می خوام چیزی بگم،  

 مسیر بحث رو منحرف می کنه: 

ازت کولی    اگه می خوای با این پسره باشی؛ نذار -

 بگیره، نذار بشی عین من ها! 

 
اخم کرده نگاهش می کنم و حس های بد و منفی رو  

 کنار می زنم. مگه ساشا عین پوریاست؟ 

 
 دختر بچه ای با تخسی توی ذهنم پا می کوبه: 

 از کجا معلوم که نیست؟ -

 
چیزی شبیه به صاعقه از تنم عبور می کنه نفسم رو  

جای دیانا بذارم، حتی    بند میاره. نمی تونم خودم رو 

 نمی تونم لحظه ای بهش فکر کنم! 

 
ثانیه ای چشم می بندم تا همه چیز رو کنار بزنم و  

 جواب میدم: 

 یه جور حرف نزن آدم بترسه! -
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دوباره به طرف دیوار می چرخه و خفه تر از قبل  

 میگه: 

من فقط میگم حواست باشه؛ خب؟ اگه خوبه، که  -

 ترسیدن نداره! 

 
م که بدم و ترجیح میدم بیرون برم. هنوز به  جوابی ندار 

 در نرسیدم که میگه: 

 
 می شه چراغ رو خاموش کنی؟ می خوام تنها باشم. -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیستم 

 *** 

 
لب روی لب فشار میدم و بی حرف، با خاموش کردن  

 چراغ بیرون میرم. 

 
اغ بشقابم  دوباره زیر قابلمه رو روشن می کنم و سر 

 که هنوز روی سینکه حرکت می کنم. 
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ظرف های توی ظرف شویی رو که می شورم آبی به  

دست و صورتم می زنم و همه حرصم رو روی مسواک  

 و دندون هام خالی می کنم. 

 
به حدی مسواک رو روی دندونام می کشم که لثه هام  

 سر می شن و حالت تهوع می گیرم. 

 
ه و با برداشتن گوشی  باالخره مقاومتم شکسته می ش 

 پیام های ساشا رو باز می کنم: 

 من روی پشت بومم. -

 
با پاشنه ی پا روی زمین ضرب می گیرم و نگاهم توی  

سالن چرخ می خوره. دیانا که می خواد تنها باشه،  

 ساشا هم که رو پشت بومه، حداقل از تنهایی بهتره! 

 
و  با تردید واسه برداشتن لباس ها به طرف اتاق میرم  

 تقه ای به در می زنم. 

 
جوابی که نمی گیرم به آرومی دستگیره رو فشار میدم  

 و داخل میرم. 
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هنوز هم رو به دیوار دراز کشیده و فکر می کنم خوابه  

 اما با احتیاط صدا می زنم: 

 دیان؟ -

 
جوابی که نمیده پتویی روش می کشم و به طرف کمدم  

پوشم  میرم. شلوار پوشیده روپوشی روی تیشرتم می  

و بدون اینکه موهام رو جمع کنم شالی روی موهام  

 میندازم. 

 
 چراغ رو خاموش می کنم و بیرون میرم. 

 
غذای دیانا رو براش توی یه سینی می ذارم، چند ثانیه  

پشت در اتاق می ایستم و هنوز هم پر از حس بدم. پر  

از شک و تردید و هنوز هم گوشه ای مغزم میگه که  

 نرم! 

 
دیگه ی منه که موفق می شه همه ی    اما این طرف 

عقل، منطق و هرچی که هست و نیست خاموش بشه و  

 به طرف لوازم آرایشم راه بیوفتم تا برم پشت بوم. 
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دوش ادکلنم که تموم می شه به خاطر کم بودن زمان و  

استرسی که نمی دونم از کجا به جونم افتاده یه رژ لب  

 می زنم و بیرون میرم. 

 
ی می کشم و از خالی بودن راهرو که  با احتیاط سرک 

 مطمئن می شم با نهایت سرعت باال میرم. 

 
قلبم به شدت می کوبه و عرق شر و شر از سر و کله  

ام راه گرفته. دستم رو روی قلبم می ذارم و پله های  

 منتهی به پشت بوم رو باال میرم. 

 
به دیوار کوتاه پشت بوم تکیه داده، یه پاش رو کشیده  

تا خورده جلوشه و دستی که سیگار توشه    و یه پاش 

 روی زانوشه. 

 
صورتش توی تاریکی فرو رفته و نمی دونم طبیعیه که  

 قلبم محکمتر می کوبه و دست پاچه شدم؛ یا نه؟! 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_یکم 
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 *** 

 
جلو میرم و کنارش که می رسم ته سیگارش رو به  

 ی زمین فشار میده. نیت خاموش شدن رو 

 
 حین بیرون دادن دود سیگار از بینیش میگه: 

 خوبی؟ -

 
شینم، به طرفم بر می  روی زمین درست کنارش می 

گرده و حاال نیمی از صورتش توی روشناییه و نمی  

فهمم نگاهش همیشه همینقدر گرم و براقه یا من امشب  

 یه مرگیم شده؟ 

 
 به لکنت میوفتم: 

 ممنون؛ تو خوبی؟ -

 
خنده اش رو نمی گیره و حین خندیدنش نایلونی    جلوی 

 روی پام می ذاره: 

 چقدر آروم بودن بهت... -
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با برداشتن نایلون هنوز نگاهش می کنم و کنجکاوِی  

افتاده به جونم رو سعی می کنم از راه چشمم بهش  

 منتقل کنم: 

 نمیاد! -

 
 هنوز توی شوک حرفشم که ادامه میده: 

 تره! ورژن وحشی و گیجت خواستنی  -

 
دقیقا حال کسی رو دارم که از باالی یه بلندی به پایین  

 پرت شده و مغزش کف زمین پهنه! 

 
بطری شیر کاکائو رو توی سرش می کوبم و اخم کرده  

 میگم: 

 مردک مگه چی کارت کردم؟ -

 
مچم رو می گیره و با جلو کشیدنم، چشم ریز کرده  

نگاهم می کنه. من اما نفسم حبس شده و حتی جرات  

 کون خوردن هم ندارم. ت 

 
تند و تند به خودم تشر می زنم که هندیش نکن آی  

 نور! خودتو جمع و جور کن! 
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 رژ جدید زدی؟ -

تموم...آی نور مرد! آی نور ذلیل شده ی بی جنبه با یه  

 جمله ی احمقانه به راحتی افتاد مرد! 

 
بزاق دهنم توی گلوم می پره و ساشا هنوز نگاهم می  

 م تو گوش خودم و عقب میرم. کنه که باز می زن 

 
با چند بار سرفه کردن خودم رو جمع و جور می کنم.  

 گازی به دوناِت توی دستم می زنم و با دهن پر میگم: 

 فضولی؟ -

 
 بطری شیر کاکائو رو باز می کنه: 

 کامال! -

 
به طرفش بر می گردم و قبل از اینکه به بطری لب  

 بزنه، از دستش می گیرمش و چشم غره میرم: 

 حتی اگه نگی هم همه می فهمن! -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دستم رو روی پاش می ذاره و هم زمان با بازی کردن  

با انگشت هام، بدون اینکه نگاهش رو از صورتم  

 بگیره یا لبخندش رو کمرنگ کنه میگه: 

 کاش چیزای دیگه رو هم بدون گفتن بفهمی! -

 
گاز دیگه ای به دونات می زنم، سرم رو کج می کنم و  

 پلک زدن میگم: با پشت سر هم  

 زده به سرت یا چیزی زدی؟ شاعر شدی واسه من؟ -

 
تیکه تیکه می خنده و کاش بس کنه! چرا اینقدر خنده  

 اش جذابه خیر ندیده؟ 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_دوم 

 *** 

 
دلم می خواد مشتم رو باال بیارم، اول توی دهن ساشا  

ر خودم، مغزم رو منهدم  بزنمش و بعد با زدنش روی س 

کنم و باالخره یه نقطه بیوفته ته این درگیری های تموم  

 نشدنی! 
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دستش که باال می آد جنبش دهن من بیشتر می شه و  

همه ی اضطرابم رو سر دوناِت توی دهنم خالی می  

 کنم. 

 
با دست دیگه اش دونات رو از دستم می گیره و دستی  

 شینه. که اول بلند کرده روی گونه ام می  

 
گرمای دستش، پوست یخ زده ام رو می سوزونه و  

 جنبش دهنم رو متوقف می کنه. 

هنوز نگاهش می کنم و عین یه آدم فلج قدرت هر  

 کاری از من صلب شده. 

 
من بین دیوار و تن ساشا حبس می شم و بی اختیار  

 فشاری به رونش وارد می کنم و تنم منقبض می شه. 

 
از شیطنتی که روی لبشه  سرش جلو می آد و لبخند پر  

 قلب وامونده ام رو می لرزونه. 

 
انگشت شستش گوشه ی لبم رو نوازش می کنه و لبم  

 می لرزه. 
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آماده ام! من با سلول به سلول تنم برای اتفاقی که  

قراره رخ بده، سعی می کنم آماده بشم و با فرو دادن  

دونات توی دهنم این آمادگی رو به خودم اعالم می  

 کنم. 

 
یجان زیادی باعث شده دست هام به شدت بلرزن و  ه 

 پلکم تیک بگیره. 

 
هنوز به چشمش خیره ام که دست پر از شکالتش رو  

 به صورتم می ماله و نفسم در جا قطع می شه. 

 
قلبم منجمد می شه و صدای خنده اش شعله ی خشمم  

 رو روشن می کنه. 

 
به ثانیه نمی کشه که سیستم آتش به اختیار رو فعال  

 ی کنم و تقریبا جیغ می کشم: م 

 آشغاِل روانی! مریض خاک به سر... -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 
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 #قسمت_دویست_و_بیست_و_سوم 

 *** 

 
به رونش چنگ می زنم و صدای خنده اش عین کشیدن  

 ناخن روی تخته سیاه شده برام! 

شیر کاکائویی که کنارمه رو توی مشت دیگه ام می  

 جیغ می کشم: گیرم و حین فشار دادنش  

 مرض داری؟ چقدر خرابی آخه؟ -

 
شیر کاکائو روی دو نفرمون می ریزه و ساشا با همون  

 خنده خودش رو عقب می کشه. 

 
انگشتش رو توی دهنش می بره و با خوردن شکالِت  

 روش میگه: 

 آی نوِر شکالتی! ببین اینجوری خوردنی تری بیبی... -

 
بر می  بطری رو پرت می کنم کنار و به طرفش خیز  

 دارم: 

 عمِه قشنگ اینجوری خوردنی ترم؟ چقدر خرابی؟ -
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روش پرت می شم و با از دست دادن تعادلش و سر  

خوردنش روی زمین میوفته و من دو دستی یقه اش  

 رو می چسبم: 

 
وای وای چقدر بهت بگم خراب؟ چقدر بگم دلم خنک  -

 شه؟ ببین چه گندی زدی بهم! 

 
و من منگ    بوسه ی سریعی روی لبم می نشونه 

نگاهش می کنم. اللم، فلجم، حتی حال خودم رو هم  

 درک نمی کنم. 

 
تک خنده ی صدا دارش گوشم رو پر می کنه و من  

هنوز خودم رو جمع و جور نکردم که دست هاش دو  

طرف صورتم می شینه و با حفِظ خنده لعنتی ای که  

روی لبشه، بی هوا خودش رو کمی باال می کشه و  

 ن لب هامون به صفر می رسه! باالخره مرز بی 

 
بی حرکت می ایستم، نه می دونم که چی کار کنم و نه  

 قدرت انجام کاری رو توی خودم می بینم! 
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دستش که پشت گردنم سر می خوره و رطوبت لبش،  

 لب های منم مرطوب می کنه منگ تر از قبل می شم. 

 
انگشت هاش بین موهام میره و با مشت کردن دستش  

بهم میده و منم باالخره همراهیش می  شوک کوچیکی  

 کنم. 

 
حس گرمی زیر پوستم میره و دستم تا روی گردنش  

 حرکت می کنه. 

 
نفسش بوی سیگار میده و بدم نمیاد، دست گرمش  

 روی پوستم حرکت می کنه و قلبم محکمتر می کوبه. 

 
نفسم که بند می آد باالخره کمی فاصله می گیره و چشم  

 من قفل می شه:   های براقش باز توی چشم 

 گفتم که اینجوری خوردنی تری! -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_چهارم 

 *** 
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 لبم رو بین دندون هام می گیرم که اخطار میده: 

 نکن! -

 
و من بی اختیار گوش میدم. موهام رو پشت گوشم می  

زنه و می خواد چیزی بگه که صدای تقه ای میاد و من  

 ا آخرین حد ممکن گشاد میشن. چشم هام ت 

 
می خوام خودم رو کنار بکشم که دستش رو روی دهنم  

 می ذاره و کنارم می کشه. 

 
 سرکی می کشه و کنار گوشم لب می زنه: 

گربه است، ولی بهتره برگردیم؛ شانس نداریم که، باز  -

 این مرتیکه گوزن میاد باال! 

 
ه  سرم رو تکون میدم و قلبم از استرس جوری می کوب 

 که احتمال میدم قفسه ی سینه ام رو بشکافه. 

 
حالت تهوع امونم رو بریده و جوری یخ زدم و می  

 لرزم که دست ساشا محکمتر دورم پیچیده می شه. 
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بلندم می کنه و راهی راه پله می شیم. پله ها رو با  

 اضطراب پایین میرم و به همه چی فحش میدم. 

 
گره کوره    جوری گند خورده تو حالم که ابرو هام 

خوردند و نمی دونم حرص گند خوردن توی حالم رو  

 بخورم، اضطرابی که یقه ام رو گرفته پس بزنم. 

 
طبقه ی خودمون که می رسیم می خوام نفس راحتی  

بکشم که صدای باز شدن در واحد باالیی می آد و ساشا  

 به سرعت دستم رو می کشه توی واحد خودشون. 

 
ین وا میرم. پشت سر هم  در رو می بنده و من روی زم 

نفس می کشم تا ریتم نفس کشیدنم منظم بشه و ساشا  

 دست به طرفم دراز می کنه: 

 پاشو زمین سرده! -

 
دستش رو می گیرم و بلند می شم. نگاهم به طرف در  

 بر می گرده و ترس زیر پوستم تزریق می شه. 

 
شقیقه ام به شدت نبض می زنه و و هرچی که خوردم  

 لوم باال میان. و نخوردم تا گ 
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 ساشا صورتم رو به طرف خودش بر می گردونه: 

 تموم! چیه اینجوری زرد شدی؟ -

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و این همه آروم بودنش  

 رو درک نمی کنم. 

 
با همون خنده ی محو خم می شه و بوسه های سریع و  

 کوتاهش روی لبم می شینند. 

 
رو به    دست روی سینه اش می ذارم که پیشونیش 

 پیشونیم می چسبونه: 

تا اخمات رو وا نکنی بی خیال نمی شم! می دونی که  -

 چقدر رو حرفم می مونم؛ نه؟ 

 
بی اختیار، بدون اینکه حتی بخوام فکر کنم یا واکنشی  

نشون بدم یا بخوام چیزی بگم گره ابروهام کور تر می  

 شه و ساشا با یه حرکت بلندم می کنه. 
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غم بلند بشه دهنم رو با لب های  قبل از اینکه صدای جی 

لعنتیش مهر و موم می کنه و به ناچار پاهام رو دور  

 کمرش می پیچم. 

 
بوسه اش این بار پر حرارت تر از قبله و به ثانیه نمی  

 کشه که سلول به سلولم رو زیر و رو می کنه. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_پنجم 

 *** 

 
ر گردنم رو، بر میداره و روی زمین  شاِل افتاده دو 

 میندازه. 

 
جوری راه میره که انگار یه پر کاه توی بغلشه نه یه  

 آدم بالغ! 

 
نفس می کشه و من نمی خوام این فاصله رو! نمی  

دونم چه مرگمه ولی مغزم تعطیله و چشمم فقط ساشا  
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رو می بینه و تن و روحم جادوی دست هاش رو  

 احساس می کنه. 

 
دی روپوش رو از سر شونه هام پایین سر  با قدم بع 

 میده و مجبورم می کنه درش بیارم. 

 
دست هام رو دور گردنش میندازم و به نفس نفس  

 میوفتم. 

 
تنش کوره ی آتیشه و منم با گرماش به آرومی  ذوب  

 می شم. 

 
دستش که زیر تاپم میره محسوس تکونی می خورم و  

 فشاری به پهلوم وارد می کنه. 

 
داره آتیش می گیره و من باز هم دکمه ی  جای دستش  

عقلم رو می زنم. برای بوسیدنش که پیش قدم می شم  

 تاپ رو از سرم رد می کنه و روی زمین میندازه. 

 
در اتاق رو می بنده و من رو با کمر روی تخت  

 میندازه. 
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توی تاریک و روشن اتاق می بینم که تیشرتش رو در  

 رم. میاره و من باز حالت تهوع می گی 

 
خودش رو که روی من می کشه تازه چراغ های  

خاموش ذهنم روشن می شن و می خوام مانعش بشم  

که دستش رو به آرومی روی پهلو و دنده هام می  

 کشه. 

 
تنم منقبض می شه و دهنم خشک! لبم که می لرزه، لب  

پایینیم اسیر لب هاش می شه و نفس هاش توی  

 صورتم پخش می شند. 

 
مشتم می گیرم و بوسه هاش روی  رو تختی رو توی  

 گردن و قفسه ی سینه ام حک می شن. 

 
از گرمای لبش آتیش می گیرم و از لمس دست هاش  

 تمام پوستم دون دون می شه. 

 
می خوام مانعش بشم که لب هاش رو روی گردنم می  

 کشه و کنار گوشم مکث می کنه: 
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 بهم اعتماد کن! -

 
 ه. و باز همه ی چراغ های ذهنم خاموش می ش 

انگشتش رو زیر بند لباس زیرم سر میده و روی بازوم  

 می کشدش. 

 
سر شونه ام رو می بوسه و حد بوسه هاش رو پایین  

تر میاره و سانتی متری که پایین تر میاد من بی حس  

 تر از قبل می شم. 

 
دست دیگه اش رو زیر کمرم می بره و بنِد قفل لباسم  

 می کنه. 

 
مان انگشت  توی صورتم نفس می کشه و هم ز 

 شستش، دنده ی زیر لباسم رو ماساژ میده. 

 
دست هام زلزله وار می لرزند و تنها نگاهش می کنم  

 که قفلش رو باز می کنه. 

 
بلند تر نفس می کشم و بوی تنش که با سیگار مخلوط  

 شده، بینیم رو پر می کنه. 
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سر انگشت هاش که روی مهره های کمرم به آرومی  

کمرم از تخت جدا می شه و به    کشیده میشن بی اختیار 

 کتفش چنگ می زنم. 

 
به زحمت نفسم رو بیرون میدم و نمی دونم چطوری  

 "ساشا" از بین لب هام بیرون می آد. 

 
ولی می شنوه و جانم رو در حالی میگه که لب های  

لعنتی و داغش فرو رفتگی کوچیک بین دو استخون  

 ترقوه ام رو می بوسند. 

 
سیر دستاشه و من به بی دفاع  نقطه به نقطه ی تنم ا 

 ترین حالت ممکن توی آغوشش حبس شدم. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_ششم 

 *** 
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کسی دستش رو روی زنگ گذاشته و بر نمی داره و  

 بینش هم تقه ای به در می زنه. 

 
توی پس زمینه هم صدای تلفنی شنیده می شه که قطعا  

 مال من نیست. 

 
از اوضاعم ندارم و دستی که روی کمرم سنگینی  درکی  

 می کنه برام آشنا نیست. 

 
تکونی می خورم که دست محکم تر دورم پیچ می  

 خوره و به زحمت چشم باز می کنم. 

 
سینه ی لختش به آرومی باال و پایین می شه و نفس  

 توی سینه ی من گره می خوره. 

 
به سرعت خودم رو از توی آغوشش جدا می کنم که  

 صدای بم و خش دارش توی گوشم می پیچه: 

 کمتر وول بخور! -

 
صدای زنگ عین مته مغزم رو سوراخ می کنه و دست  

 هام به شکل وحشتناکی می لرزند. 
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مبهوت به تن نیمه لخت خودم و ساشا نگاه می کنم و  

 گونه هام آتیش می گیرند. 

 
رو تختی رو باال تر می کشم که بوسه اش روی گونه  

 : ام می شینه 

 بخواب تا برگردم. -

 
همین که بلند می شه و رو تختی رو کنار می زنه، به  

طرف مخالف می چرخم و رو تختی رو محکم تر توی  

 دستم می گیرم. 

 
قلبم قصد پاره کردن قفسه ی سینه ام رو داره و بغض  

 توی گلوم باال و پایین می شه. 

 
لبم رو گاز می گیرم و اشک از گوشه چشمم سر می  

"من چه غلطی کردم؟" می شه بزرگترین  خوره و  

 سوال ذهنم. 

 
ساشا شلوارش رو از روی زمین بر می داره و حین  

 پوشیدنش غر می زنه: 
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 دیوث انگار سر آورده! -

 و از اتاق بیرون میره. 

 
روی تخت می شینم و به وضع خودم و اتاق نگاه می  

 کنم. 

 
هر تیکه از لباس هام یه طرف افتاده و اتاق رو شلوغ  

 دند. کر 

 
از روی تخت پایین میرم، به سرعت لباس هام رو  

چنگ می زنم و تن می کنم. شال، روپوش و تابم رو  

 که پیدا نمی کنم اک از گوشه ی چشمم سر می خوره. 

 
موهای ریخته شده توی صورتم رو با دست باال میدم و  

 دست دور تن لختم می پیچونم. 

 صدای آپو می آد: 

 اینجا چه خبره؟ -

 
 ن از کار می ایسته؛ لباس هام! و قلب م 

 
 #اوباش  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_هفتم 

 *** 

 
در اتاق که باز می شه من تکونی می خورم و ترسیده  

 به ساشا نگاه می کنم. 

 
در رو بالفاصله می بنده و مشت آپو روی در می  

 شینه: 

 ساشا با توئم! -

 
 پرسه: بی توجه به آپو به طرف من می آد و می  

 خوبی؟ -

 
الل شده نگاهش می کنم و انگار حتی کلمه ها هم از  

 توی ذهنم پاک شدند. 

 
متوجه ی حالم می شه و با بیرون دادن نفسش دستی  

 به صورتش می کشه. 
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لباس هام رو دستم میده و دست هاش قاب صورتم می  

شن. پیشونیم رو کوتاه می بوسه و بدون زدن حرف  

 دیگه ای بیرون میره. 

 
اما ویرونم! دلم می خواد بمیرم، دلم می خواد اصال    من 

 زمین دهن باز کنه من رو ببلعه. 

 
ساشا که بیرون میره به سرعت لباسم رو تنم می کنم و  

 دستم رو مشت می کنم. 

 
صدای ساشا که باال میره قلب من یه لحظه از تپش می  

 ایسته: 

 کی تا حاال باید به تو جواب پس بدم؟ -

 
رف در حرکت می کنم و دستگیره ی در  بی اختیار به ط 

 رو پایین می کشم. 

 
با بیرون رفتن من آپو دست های ساشا رو از یقه اش  

 جدا می کنه و نگاهش به طرف من بر می گرده. 
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من اما آماده ی انفجار با دست و پاهایی که در حد  

مرگ می لرزند و عرق سردی که روی تنم نشسته  

 نگاهشون می کنم. 

 
آپو می شه و نگاهش رو از من جدا می    ساشا سد راه 

 کنه. 

 
 خطاب به آپو می توپه: 

 من رو نگاه کن! -

 
لحنش مثل همیشه نیست، شیطنت نداره و حتی لب  

 هاش هم نمی خندن. 

 
دست هام رو محکمتر دور خودم می پیچم و ته مونده  

 جونی که برام مونده رو توی پاهام می ریزم. 

 
ن نمی مونم و از  منتظر دیدن ادامه ی جر و بحثشو 

 کنارشون می گذرم. 

 
به طرف در پا تند می کنم و فقط می خوام بیرون برم.  

 زیر پتوم پناه بگیرم و به آیناز زنگ بزنم. 
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هنوز دستم به دستگیره نرسیده که بازوم به عقب  

 کشیده می شه. 

 
توی کمترین فاصله ی ممکن از ساشا متوقف می شم  

 و نگاهش توی چشمم می چرخه. 

 
 آرومی صدا می زنه:   به 

 آی نور؟ -

 
و همین کافیه تا بغضم بترکه. مثل یه احمق به تمام  

معنا توی بغلش گریه می کنم و به شکل احمقانه تری  

می دونم به هیچکس جز خودش نمی تونم پناه ببرم یا  

 حرفی بزنم. 

 
لبم رو گاز می گیرم تا صدام بلند نشه و سعی می کنم  

 خودم رو عقب بکشم. 

 
ی مکث بازوم رو ول می کنه و من به سرعت  با کم 

 بیرون میرم. 
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هنوز در رو کامل نبستم که با دیانای رنگ و رو پریده  

 رو به رو می شم. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_هشتم 

 *** 

 
در رو می بندم و تنها نگاهش می کنم. اونقدری خوب  

 دهن باز کنم.   نیستم که بتونم جوابش رو بدم یا اصال 

 
عبور از خط قرمز هایی که نوزده سال دور خودم  

کشیده بودم برام سنگینه. اونقدری سنگین که االن  

 نفسم رو بند آورده. 

 
با اینکه در بسته اس ولی هنوز صدای جر و بحث آپو  

 و ساشا رو می شنوم. 

 
دیانا که زیر بازوم رو می گیره تازه به خودم میام و  

 تم. دنبالش راه میوف 
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وارد واحد خودمون که می شیم کمک می کنه مانتو و  

 شالم رو بردارم. 

 
بغضم بزرگتر می شه و بدون حرف به طرف حموم راه  

 می افتم که صداش رو از پشت سرم می شنوم: 

 آنی؟ -

 
 مکث می کنم و میگه: 

 به باد دادی؟ -

 
سوالی که همیشه من ازش پرسیدم رو حاال اون ازم  

بی؟ چرا پریشونی و به ذهنش  می پرسه و نمیگه خو 

 ففط همین می رسه. 

 
کمی طعنه ای که ته حرفشه حالم رو بدتر می کنه و  

 باعث می شه بیشتر از قبل دلم بگیره. 

 
سر انگشت هام فشار بیشتری به لبه ی دیوار وارد می  

 کنند و بی اختیار نیشخند روی لبم میاد: 

 نه! -
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پوستم    زیر دوش که می ایستم برخورد قطرات آب با 

کمی حالم رو بهتر می کنه و باالخره به بغضم اجازه ی  

 شکستن میدم. 

 
سرم پر از افکار مختلفه و دلم نازی رو می خواد. دلم  

 می خواد تایید کنه کارم اشتباه نبوده. 

 
که این کشش، که این اعتماد و عالقه ای که نمی دونم  

 از کجا پیداش شده غلط نیست. 

 
روی سرم میندازم تا آب    بیرون که میرم حوله رو 

موهام رو بگیرم و دیانا با گرفتن بشقاب میوه به طرفم  

 میگه: 

 بیا این رو بخور جون بگیری! -

 
نگاهم یه ثانیه روی ظرف میوه است و ثانیه ی بعدی  

 به گل های فرش دوخته می شه: 

 نوش جون؛ میل ندارم. -

 
منتظر جوابش نمی مونم و واسه پوشیدن لباس میرم  

 در رو می زنند.   که زنگ 
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 صدای دیانا رو می شنوم که میگه: 

 من باز می کنم. -

 و اهمیت نمیدم. 

 
با باز کردن کمد اولین چیزی که می بینم جعبه ی  

ساشاست. حوله ام رو روش پرت می کنم و با پوشیدن  

 تیشرت و شلوارم بیرون میرم. 

 
در اتاق رو که باز می کنم، در سالن به سرعت بسته  

 می شه. 

 
ر پتو که میرم دیانا کنارم می شینه و گوشیم رو به  زی 

 طرفم می گیره: 

 ساشا آورده بود؛ می خواست حالت رو بپرسه. -

 
گوشه ی لبم رو گاز می گیرم و دیانا با کشیدن موهام  

پتو رو کنار می زنه؛ روی گردنم زوم می کنه و با  

کشیدن یقه ام سعی می کنه به قفسه ی سینه ام هم  

 نگاه کنه: 

 وشم اومد هول نیست، نزده کبودت کنه. خ -
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 دستش رو پس می زنم و اخم کرده میگم: 

 نکن! -

 
برام شکلکی در میاره و با جلو کشیدن بشقاب میوه  

 میگه: 

این چیزا طبیعیه تو دوستی. زیاد فکر کنی خودت  -

 اذیت می شی. 

 
با کمی مکث از جا بلند می شه و من فکر می کنم برای  

 منم طبیعی و عادیه؟ 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_بیست_و_نهم 

 *** 

 
به طرف مخالف می چرخم و رو به دیوار دراز می  

 کشم. 
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گوشی رو توی دستم فشار میدم و روشن و خاموش  

 شدن چراغش خبر از اومدن پیام میده. 

 
قفلش رو می زنم و به دوتا پیامی که برام اومده نگاه  

 یدن: می کنم. ساشا و آیناز پرس 

 خوبی؟ -

 
بدون توجه به پیام ساشا، پیام نازی رو باز می کنم و  

 می نویسم: 

 خونه ای؟ -

 می خوام بیام پیشت. -

 مهمون نمی خوای؟ -

 
 طولی نمی کشه که جوابش می آد: 

 منتظرتم فسقلی. -

 مواظب خودت باش داری میای. -

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و با کنار زدن بغض  

 می شم. لعنتی از جا بلند  

 
 دیانا از توی آشپزخونه می پرسه: 
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 چیزی شده؟ -

 
 و با رفتن به طرف اتاق میگم: 

 دارم میرم پیش آیناز. یکی دو روزی می مونم! -

 
 چیزی شبیه به هوم میگه و منم سراغ لباس هام میرم. 

 
هرچی جلوی دستم می آد رو توی کوله می ریزم و با  

تم می آد  پوشیدن اولین مانتو و شلواری که جلوی دس 

 بیرون میرم. 

 
 کفش پوشیده میگم: 

 کاری نداری؟ -

 
 و دیانا با دهن پر میگه: 

 مواظب خودت باش بچه! -

 
براش دست تکون میدم و بیرون میرم. بدون نگاه  

کردن به در واحد رو به رویی به سرعت به طرف پله  

 ها راه میوفتم. 
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هنوز چند تا پله پایین نرفتم که دری به سرعت باز و  

 ه می شه و صدای ساشا گوشم رو پر می کنه: بست 

 آی نور! -

 
بی اختیار پله ها رو سریعتر پایین میرم که دستش به  

 کوله ام می رسه و نگهم می داره. 

 
نگاهم برای چند لحظه به نگاه پر از اخمشه و به ثانیه  

نمی رسه که نگاهم رو پایین می کشم و سرشونه اش  

 نگاه می کنم. 

 
فه ای که روی بازو، کمر و  لمس گوشت های اضا 

قفسه ی سینه اش، نگرانم می کنه و حاال دوباره  

 دیدنش باعث می شه خودم رو یادم بره. 

 
دیشب روی زخم قفسه ی سینه اش رو ناخن کشیده  

 بودم. یعنی بهش آسیب زدم؟ 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_ام 
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 می زنم: خودم رو عقب می کشم و به خودم تشر  

خفه شو آی نور! کاش دو دقیقا دهنت رو ببندی و  -

 عین آدم فکر کنی. 

 
هنوز بد خودم درگیرم که بازم رو می کشه و مجبورم  

 می کنه باهاش هم قدم بشم. 

 
توی پارکینگ که می رسیم دستم رو می خوام عقب  

 بکشم که محکمتر نگهم می داره: 

 چته؟ -

 
روی پیشونیم  دستم رو می کشم و با همون اخمی که  

 جا خوش کرده نگاهش می کنم. 

 
دست بین موهاش می بره و کالفه تر از قبل نگاهم می  

 کنه: 

 من رو ببن آی نور! -
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دقیقا برعکس حرفش عمل می کنم و سرم رو پایین  

میندازم که چونه ام رو می گیره و با باال آوردن سرم  

 می غره: 

می  منو ببین گفتم! چته؟ چه مرگته؟ چرا اینجوری  -

کنی؟ یه جور رفتار می کنی حس می کنم کاری رو  

 انجام دادم که تو بهش رضایت نداشتی! 

 
به جون پوست لبم میوفتم و با مشت کردن دستم سعی  

 می کنم به خودم مسلط باشم. 

 
 فشاری به بازوم وارد می کنه و میگه: 

 نکن! مرض داری مگه؟ -

 
لبم رو ول می کنم و خودم رو عقب می کشم. دادش  

ین یه شوک ضعیف به مغزم وارد می شه و باعث می  ع 

 شه به تنظیمات کارخانه برگردم. 

 
 مرض! هی داد می زنی چته؟  -

آب بینیم رو باال می کشم و حق به جانب نگاهش می  

 کنم که اخم هاش رو بیشتر از قبل جمع می کنه. 
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 مکث می کنه و با آرامش پلک می زنه: 

 دیوونه شدی؟ نه؟ -

 
 ی دوشم جا به جا می کنم: کوله ام رو رو 

 می شه بذاری .یکم با خودم تنها باشم؟ -

 
آرنجم رو می گیره و با کشیدنم به طرف خودش اخطار  

 میده: 

 نه نمی شه! این کارا چیه؟ مگه بچه ای؟ -

 
بغ کرده می خوام خودم رو کنار بکشم که فشار دستش  

 رو بیشتر می کنه: 

ام سخته  آره بچه ام! نفهمی؟ با هیچکس نبودم. بر -

 االن رو هضم کنم. 

 
 به پیشونیش دست می کشه و زیر لبی میگه: 

 حس می کنم پدوفیلم! -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_یکم 
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 *** 

 
 می خوام جوابش رو بدم که با اشاره به در میگه: 

 راه بیوفت. -

 
 بدون تکون خوردن از جام میگم: 

 کجا؟ -

 
بیوفتم و بدون برگشتن به  مجبورم می کنه باهاش راه  

 طرفم میگه: 

 مگه نمی خوای بری خونه خواهرت؟ می رسونمت. -

 
گرمای دستش رو دوست دارم؛ طبیعیه؟ فکر نمی کنم  

 باشه و با این حال اعتراضی هم نمی کنم. 

مگه کار نداری؟ می خوای این همه راه رو با من  -

 بیای که چی؟ 

 
 از گوشه ی چشم نگاهم می کنه و میگه: 

 قدر حرف می زنی! چ -
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دلم به هم می پیچه و با مشت کردن دستم روی شکمم  

مضطرب بهش نگاه می کنم. به طرفم بر می گرده و  

 می پرسه: 

 خوبی؟ -

 
قلبم با بیشترین سرعت ممکن می کوبه و از فکری که  

توی سرم چراغ می زنه می خوام دق کنم. اگه برای  

امه  یک درصد فکرم درست باشه چی؟ با دست خودم ن 

 مرگ خودم رو امضا کردم. 

 
اشک کاسه چشمم رو پر می کنه و ساشا با گرفتن  

 بازوهام باز میگه: 

 آنی؟ چی شده؟ یه چیزی بگو! -

 
 بغضم می ترکه و هق می زنم: 

 فکر کنم حامله ام! -

 
دست هاش شل می شه و خیره ی چشم هام چند ثانیه  

 مکث می کنه. 
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بمونه اما    دستم رو روی دهنم می ذارم تا صدام خفه 

جوری ساشا می زنه زیر خنده و سرم رو به سینه اش  

 می چسبونه که صدام برای چند ثانیه خفه می شه. 

 
 آنی بخدا رد دادی. منم داری روانی می کنی! -

این رو بین خنده اش میگه و کبریت به انبار باروتم  

 میندازه. 

 
می زنم به سینه اش، به کتفش، به بازوش و بین هق  

 م: زدنم میگ 

 خفه شو...خفه شو...بدبخت شدم می فهمی؟ -

 
 سعی می کنه خنده اش رو مهار کنه و نمی تونه: 

آی نور! کی از دوتا بوس حامله شده که تو دومیش  -

 باشی؟ مرغی مگه؟ 

 
بازوش رو نیشگون می گیرم و به سینه اش مشت می  

زنم. به تقال میوفتم برای عقب کشیدن خودم و اشکم  

 بند نمی آد: 

ادر همیشه بچه اش رو حس می کنه. می فهمی؟  یه م -

 تو االن داری به شم مادرانه من توهین می کنی... 
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 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_دوم 

 *** 

 
بازوم رو می کشه و با فشار دادن پلکاش روی هم  

 سعی می کنه به خودش مسلط باشه: 

 راه  عزیز من وسط خیابونیم، تو کوچه خودمون! حاال -

 بیوفت بعد باهم حرف می زنیم. 

 
اسم کوچه ی خودمون که میاد، به سرعت پشت سرش  

 مخفی می شم و به کتش چنگ می زنم: 

 ای وای...بریم تو رو خدا... -

 
دستم رو می کشه و مجبورم می کنه کنارش راه برم.  

می خوام دستم رو عقب بکشم، فاصله بگیرم و نگاهم  

 همش به در و پنجره است. 

 
جبورم می کنه توی تاکسی بشینم و با نشستن کنارم  م 

 میگه: 
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 خدا شاهده خودت دیوونه ای، منم دیوونه کردی! -

 
 به طرفش بر می گردم و با اشاره به خودم میگم: 

 االن به من گفتی دیوونه؟ -

 
با خنده ای که روی لبش جا خوش کرده، انگشت  

 شستش رو نوازش وار پشت دستم می کشه: 

 ! من؟ نه عزیزم -

 
دستم رو به سرعت عقب می کشم و به ثانیه نمی کشه  

 که ابروهام گره کور بخورند. 

 
بهم میگه دیوونه و بعد سعی می کنه با یه عزیزم  

 ماست مالیش کنه؟ واال خوبه! 

 
دلم می خواد فحشش بدم؛ نه! بگیرم بزنمش کف و  

 خون قاطی کنه مردِک پرو. 

 
روی  باز به جون پوست لبم میوفتم که دستش رو  

 زانوم می ذاره و با فشاری که بهش میاره میگه: 

 نکن! مرض داری؟ -
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با چشم گرد به طرفش بر می گردم و خیره ی چشماش  

می شم. منتظرم ببینم کی قراره این حرفاش رو تموم  

کنه و باز چشماش برق می زنه، لبش می خنده و  

 صورتش پر از آرامشه. 

 
 دستش رو روی شکمم می ذاره: 

 ن به مامانت، بابا ببینه!  یه لگد بز -

 
دستش رو کنار می زنم و با برگشتن به طرف مخالفش  

 میگم: 

 میگه بابا ساکت شه و هیچی نگه! -

 
 تک خنده اش توی گوشم می شینه: 

 واسه چی بیخود از طرف بچه حرف می زنی؟ -

 
 بهش چشم غره میرم و با اشاره به شکمم میگم: 

 .. اینا همش غریزیه! از خودم نگفتم که. -

 
سرش رو با تاسف تکون میده و در تالشه خنده اش  

 رو مهار کنه که به طرف مخالف سر بر می گردونم. 
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هرچقدر به خونه ی نازی نزدیک تر می شیم، من  

 استرس بیشتری می گیرم. 

 
جلوی آپارتمانشون که می رسیم ساشا هم با من پیاده  

 می شه؛ نگاهم به ساختمونه و مخاطبم ساشاست: 

 یری؟ برو دیگه! چرا نم -

 
رو به روم می ایسته و نگاهم رو از ساختمون جدا می  

 کنه: 

 همه چی به مرور بهتر می شه؛ خب؟ -

 
برگشت دوباره ی همه ی درگیری های ذهنیم باعث می  

 شن بخوام ردش کنم، بگم بره و منم فقط فرار کنم! 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_سوم 

 *** 
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م بشکنی می زنه و صدای ضعیفش باعث  جلوی چشم 

 می شه رشته افکارم پاره بشه. 

 
دست هاش رو توی جیب شلوارش سر میده و قدمی به  

عقب بر می داره که بی هوا یاد زخِم روی سینه اش  

 میوفتم و به سرعت میگم: 

 میگم چیزه... -

 
میگه جانم و من قلبم می ریزه، حرفم رو یادم میره و  

 کشه که خودم رو جمع و جور کنم. چند ثانیه طول می  

 
اخم کرده به قفسه ی سینه اش اشاره می کنم، به خودم  

 تشر می زنم: 

 خودت رو جمع کن آی نور! -

 
 و ساشا رو مخاطب قرار میدم: 

 زخمت... -

 
لبخندش به سرعت جمع می شه و اخم کمرنگی روی  

 پیشونیش می شینه. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 مگه خواهرت منتظرت نیست؟ دیرت شد! -

 
حرف توی دهنم می مونه و دوباره نگاهم به    ادامه ی 

 طرف ساختمون بر می گرده. 

 
مواظب خودت باش از بین لب هام بیرون می پره و  

بدون منتظر شدن برای گرفتن جوابم به طرف  

 ساختمون پا تند می کنم. 

 
زنگ رو که می زنم و در باز می شه، ساشا تازه به  

 کارش بره.   طرف خیابون میره تا تاکسی بگیره و دنبال 

 
حلما جلوی در واحدشون منتظرمه و این پا و اون پا  

می کنه. مطمئنم که نازی با تهدید باال نگهش داشته  

 وگرنه حتما تا االن هزار بار پایین می اومد. 

 
جیغ کشون خودش رو تو بغلم میندازه و من به اندازه  

 همه ی این چند روزی که ندیدمش می بوسمش. 

 
 در می کنه و میگه: نازی دستش رو بند  

 بفرمایید تو؛ دم در بده! -
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 گونه ی اونم می بوسم و حلما به بغل داخل میرم. 

 
حلما یه بند برام حرف می زنه و نگاهش به کوله امه  

 که نازی میگه: 

 چطوری؟ چه خبرا؟ -

 
لپ های گل انداخته ی حلما رو جوری می بوسم که  

  جیغش در میاد و خنده ی من الی جیغ کشیدنش می 

 پیچه. 

 
 شکر خدا! تو چطوری؟ هومان خوبه؟ -

 حلما که می بینه خبری از خوراکی نیست بغ می کنه: 

 هیشی نبیده؟* -

 
لب هام سهمی برعکس میشن و با فرستادن موهای  

 فرفریش به عقب میگم: 

 عصر میریم برات یه عالمه خوراکی بگیرم؛ باشه؟ -

 
نازی سینی به دست از آشپزخونه بیرون میاد و غر  

 ی زنه: م 
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 مگه با تو نیستم؟ -

 
شکالتی از توی ظرفی که روی میزه بر میدارم و با  

 گذاشتنش توی دهن حلما میگم: 

 نمی بینی سرم شلوغه؟ -

 
روی مبل کناریم می شینه و من شکالتی هم توی دهن  

 خودم می ذارم که میگه: 

 از اون پسره چه خبر؟ -

 _ 

 *هیچی نیست؟ 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 دویست_و_سی_و_چهارم #قسمت_ 

 *** 

 
شکالت توی گلوم می پره و چشم هام تا آخرین حد  

ممکن گشاد میشن. جوری به سرفه میوفتم و روی  

قفسه ی سینه خودم می زنم تا نفسم باال بیاد که نازی  

 هول شده به طرفم می آد و حلما به گریه میوفته. 
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کمی از آبمیوه به خوردم میده و نفسم که باال می آد،  

 حلمای چسبیده به خودم رو محکمتر بغل می کنم. 

 خوبی؟ -

 
روی سر حلما رو می بوسم و با صدایی که از شدت  

 سرفه دو رگه شده میگم: 

 آره خوبم؛ بچه ام ترسید. -

 
نازی رنگش پریده و بازم از غر زدنش دست بر نمی  

 داره. 

 
به طرف آشپزخونه میره و من به صورت بغ کرده ی  

 حلما خیره می شم: 

 بخورم لپای شما رو؟ -

 
سرش رو برای رد حرفم به طرفین تکون میده و دلم  

 ضعف میره براش. 
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طرفای غروبه که هومان می آد و باالخره من و حلما  

داریم و نازی می تونه با آرامش  دست از سر هم بر می 

 نفس بکشه. 

 
 هومان که می پرسه: 

 چه خبر؟ کار و بارت خوبه؟ -

 
لی شده از جلوی حلما بر  ظرف میوه رو که حاال خا 

 میدارم و میگم: 

 
هیچ خبر! مامان اینا اومدن و رفتن تو شنگول تر  -

 شدیا؛ خبریه؟ 

 
محِو فوتبال شده و بی حواس چیزی شبیه به هوم  

 میگه که با پا می زنم به ساق پاش: 

 دوماد؟! -

 
 نیم نگاهی بهم میندازه: 

 چی میگی خواهرزن؟ -
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لویی که توی دستشه  نازی با تاسف سر تکون میده و ه 

 رو توی بشقاب می ذاره: 

 این االن تو حال خودش نیست، ولش کن! -

 
 هسته ی گیالسم رو توی بشقاب می ذارم و میگم: 

 معلومه! -

 
 با جمع کردن ظرف های روی میز میگه: 

 لباس حلما رو عوض می کنی من شام حاضر کنم؟ -

 
حلما رو زیر بغلم می زنم و با بلند شدن از روی مبل  

 میگم: 

 اطاعت قربان! -

 
لباس حلما رو که عوض می کنم، می خوایم بیرون  

 بریم که صدای تق ضعیفی تو گوشم می پیچه. 

 
 با احتیاط به طرف پنجره میرم و حلما به پام می چسبه. 

 
تقریبا مطمئن می شم توهم زدم که دوباره یه تق  

 ضعیف یه صدایی که صدا می زنه: 
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 آنی؟ -

 
 #اوباش  

 رو!   فصل پنجم: دو 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_پنجم 

 *** 

 
از صداش پشمام می ریزه و با این حال واسه اطمینان  

 با احتیاط می پرسم: 

 کیه؟ -

 
 غر می زنه: 

 ب...ا رفتم پنجره رو باز کن! -

 
به سرعت پنجره رو باز می کنم و اولین چیزی که می  

 بینم صورت اخم کرده ی ساشاست: 

 میمونی؟ -

 
تیاط به عقب بر می گردم و با  چشم غره میره که با اح 

 مطمئن شدن از بسته بودن در ادامه میدم: 
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بخدا باید بیان تو رو به عنوان یه گونه جدید از  -

 میمون ها بگیرن ببرن. 

 
دستش رو به لبه ی پنجره می گیره تا تعادلش حفظ    

 بشه و با بیرون دادن نفسش میگه: 

 
ماده؛    امیدوارم منو بیارن قسمت نگهداری گوریل های -

 چون دلم نمی خواد تنها بمونی! 

 
چشم گرد کرده می خوام بگیرم بزنمش که خودش رو  

 به سرعت عقب می کشه: 

 خانم کجا کجا؟ -

 
 اداش رو در میارم و با چک کردن پایین میگم: 

 برو خونتون! می خوای آبروم رو ببری؟ -

 
دوباره خودش رو جلو می کشه و انگار پاش رو روی  

جا می کنه که شاخ و برگش تکون    شاخه درخت جا به 

 می خوره و پشمای منم می سوزه از ترس: 

 
 چقدر غر می زنی؟ هیچکس این ساعت بیرون نمیاد. -
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نفسم رو بیرون میدم که شکالتی به طرفم می گیره و  

 نگاهش به حلماست: 

 سالم خانم کوچولو! -

 
حلما پام رو محکم تر می چسبه و با گرفتن شکالت از  

 دادنش به حلما میگم: دست ساشا و  

ول کن بچه رو حاال! بیا برو پایین، میوفتی دست و  -

 پات می شکنه... 

 
 تای ابروش رو باال میده: 

 االن نگران منی؟ -

 
قیافه ام رو براش کج می کنم و بازم در رو چک می  

 کنم: 

نه نگران اینم نبینن از دم پنجره ما افتادی. مگه دهه  -

می کنی؟ یه زنگ می  ی چنده االن که این کارا رو  

 زدی! 
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طره ای از موهام که روی شونه ام افتاده رو بین  

انگشت هاش می گیره و همونجوری که مشغول بازی  

 کردن باهاشونه میگه: 

 من همیشه آدم متفاوتیم! -

 
می خوام موهام رو از توی دستش در بیارم که ولشون  

 نمی کنه: 

 تو همیشه یه آدم دیوونه ای! -

 
 #اوباش  

 جم: دو رو! فصل پن 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_پنجم 

 *** 

 
خواد حرفی بزنه که صدای نازی زودتر بلند می  می 

 شه: 

 آی نور؟ کجا موندی؟ چیزی شده؟ -

 
زهره ام آب می شه و مچ ساشا رو می گیرم. با فشاری  

که به دستش وارد می کنم بهش می فهمونم که باید  

 ساکت بمونه: 
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 االن میام! -

 
 : صداش نزدیکتر می شه 

 چیزی شده؟ -

 
و هول زده در حالی که سعی می کنم ساشا رو کنار  

 بزنم و پنجره رو ببندم میگم: 

نه چیزی نشده. یه گربه ی پرو اینجاست، اون رو می  -

 بینیم با حلما! االن میایم... 

 
 غر می زنه: 

 بیاید دیگه شام یخ کرد! -

 
با حرص بیشتری دست های ساشا رو پس می زنم و  

 میگم: 

 پروییه! بذار بفرستمش بره.   گربه ی -

 
با ناامید شدن از ساشا و عصبی از خنده ی کوفتی که  

 به لبش چسبیده، سعی می کنم حلما رو بیرون بفرستم. 
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ساشا پر خنده من رو به طرف خودش می کشه و قبل  

 از اینکه بفهمم چی شده محکم گونه ام رو می بوسه. 

 
 الی خندیدنش میگه: 

رو گرفته، حاال دیگه می  این گربه ی پرو بوسش  -

 تونه بره! 

 
 بهش چشم غره میرم و میگم: 

 برو دیگه؛ می خوای شر درست کنی واسم؟ -

 
 می خنده و گونه ام رو محکمتر می بوسه: 

 تالفی گربه گفتنت هم بمونه بعدا! -

 
چشم غره میرم و می خوام پنجره رو ببندم که باز آیناز  

 میگه: 

 تو شکالت دادی به حلما؟ -

 
 حلما میاد که قبل از من میگه:   و صدای 

نخیرم دوست خاله بهم شکالت داده. ولی من نمیگم  -

 اسمش عمو ساشائه و خاله رو دم پنجره بوسید! 
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چشم هام تا آخرین حد ممکن گشاد میشن و چند صدم  

ثانیه قبل از رسیدن نازی پنجره رو تو صورت ساشا  

 می بندم. 

 
که توی  تموم تنم خیس عرق می شه و صدای بلندی  

 گوشم می پیچه خبر از افتادن ساشا میده. 

 
قلبم بی وقفه می کوبه و از نگرانی و استرس باز حالم  

 بهم می خوره. 

 
نازی چشم ریز کرده نگاهم می کنه و آماده ی رفتن به  

 سمت در تکذیب می کنم: 

 بچه توهم زده! -

 
 هنوز از کنارش رد نشدم که مچم رو می گیره: 

 کجا آی نور خانم؟ -

 
آی نور خانم گفتنش بوی اخطار میده. که یعنی باید  

 بمونم و براش توضیح بدم و باهم حرف بزنیم. 
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نگرانی برای ساشا نمی ذاره بیشتر فکر کنم و با عقب  

 کشیدن دستم از دهنم می پره: 

بچه مردم از لبه پنجره افتاد، مغزش ریخته کف  -

 کوچه! 

 
ان رو  حلما رو زمین می ذاره و یا حسین گفتنش هوم 

 هم از جا بلند می کنه: 

 چی شده؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_ششم 

 *** 

 
به طرف در میرم و نمی مونم تا جوابش رو بدم. قفسه  

ی سینه ام به سرعت از هوا پر و خالی می شه و گلوم  

به حدی خشک شده که می سوزه و من انگار بی حس  

 اعصاب بدنم از کار افتاده. ترین آدم دنیا شدم و همه ی  

 
زیر پنجره که می رسم ساشا رو می بینم که به دیوار  

 تکیه داده و پاش رو داره توی هوا تکون میده. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 خودم رو بهش می رسونم و با گرفتن بازوش میگم: 

 خوبی؟ -

 
سر بلند می کنه و لبش هنوزم می خنده! حتما دیوونه  

 است و منم باهاش دیوونه شم یعنی؟ 

 
ر آزاردهنده رو کنار می زنم و منتظر جوابش می  افکا 

 مونم که هنوز لب از لب باز نکرده هومان می پرسه: 

 خوبی؟ چیزیت شده؟ -

 
دستم رو به سرعت عقب می کشم و ساشا تکیه اش  

 رو از دیوار می گیره. 

 
 نگاهش به شدت آرومه وقتی میگه: 

 فکر کنم دستم شکسته! -

 
 ن نگاه می کنه: هومان چشم ریز کرده به دو نفرمو 

 شما دوتا دیوونه اید؟ -

 
 نه! -
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 آره! -

 
آره گفتن ساشا باعث می شه با مشت به پهلوش بزنم  

 و هومان کالفه دست بین موهاش ببره: 

 
 راه بیوفتین باید بریم درمونگاه! -

 
ساشا کمی دست راستش رو که زیر دست چپش گرفته  

 جا به جا می کنه: 

 ممنون! -

 
ومی عقب گرد می کنه و  هومان با کمی مکث به آر 

 همین که می چرخه بازوی ساشا رو می گیرم: 

 بدبخت شدم؟ -

 
صورتش که از درد مچاله می شه به سرعت دستم رو  

 عقب می کشم و مضطرب نگاهش می کنم. 

 
به آرومی پلک می زنه و صداش پر از آرامش توی  

 گوشم می پیچه: 

 نگران نباش؛ بهم اعتماد کن! -
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 #اوباش  

 و رو! فصل پنجم: د 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_هفتم 

 *** 

 
 پا روی زمین می کوبم و به ناچار دنبالش راه میوفتم: 

 به چند نفر اینا رو گفتی؟ -

 
کمی هم لنگ می زنه و ناخوداگاه من به عقب بر می  

 گردم تا ارتفاع رو ببینم. 

 تنها به تو گفتم! -

 
صداش باعث می شه نگاهم رو از پنجره بگیرم و  

 برسونم. خودم رو بهش  

 
 گوشه ی کتش رو توی دستم می گیرم: 

 با همین زبون چرب و نرم همه رو گول می زنی؟ -

 
سرش رو به طرف من بر می گردونه و لبخندش پهن  

 تر و صداش آرومتر می شه: 
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 نه واسه کارای دیگه ای ازش استفاده می کنم. -

 
کتش رو می کشم و بهش چشم غره میرم که هومان  

 میگه: 

 سوار شید! -

 
در عقب رو باز می کنم و منتظر می شم ساشا سوار  

 شه که هومان به در جلو اشاره می کنه: 

 شما جلو بشین. -

 
ساشا بدون اینکه مکث کنه یا حالت صورتش تغییر کنه  

 در جلو رو باز می کنه و می شینه. 

 
به هومان نگاه می کنم و جوابم فقط اخم های درهمشه.  

ی گیرم و هومان  با کمی مکث روی صندلی عقب جا م 

 راه میوفته. 

 
تا رسیدن به درمونگاه به جون ناخن هام میوفتم و تنها  

وقتی ولشون می کنم که هومان می ایسته و ساشا بی  

 حرف پیاده می شه. 
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 پشت سرش در رو باز می کنم که هومان تشر می زنه: 

 بشین! -

 
مردد بین پیاده شدن و ایستادن به هومان نگاه می کنم  

ز و برنده اش باعث می شه دِر تا نیمه باز  و نگاه تی 

 شده رو ببندم و سر جای قبلم برگردم. 

 
 باهاش دوستی؟ -

لب روی لب فشار میدم و نگاهش هنوز از توی آینه به  

 منه! 

 
مکث کردنم که طوالنی می شه با بیرون دادن نفسش  

 میگه: 

من حق دخالت ندارم ولی اول بشناسش بعد جلو برو؛  -

 خب؟ 

 
از شناخت حرف می زنند من رو می    اینکه همه 

ترسونه و باعث می شه از خودم بپرسم برای همه چیز  

 زود بود؟ 
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بازم حرفی نمی زنم؛ در اصل حرفی ندارم که بزنم.  

 هنوزم پر از دو دلی و اضطرابم. 

 
هنوز هم ذهنم بهم ریخته است و نمی دونم این چه  

دوست داشتنیه که هنوز جون نگرفته به راحتی خط  

 مز های من رو به هم ریخته! قر 

 
کف دستم رو روی زانوم می کشم و نگاهم رو از چشم  

 های هومان جدا می کنم. 

 
دوباره همه ی افکار مثبت و منفی توی سرم پیچ و  

تاب می خورن؛ دوباره نگرانی زیر پوستم تزریق می  

 شه و دوباره و دوباره توی الک خودم فرو میرم. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_هشتم 

 *** 

 
تقه ای که به شیشه می خوره باعث می شه من و  

 هومان توی جامون تکونی بخوریم. 
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ساشا پشت شیشه با دستی که اتل بندی شده و لبخندی  

که روی لبشه به هومان نگاه می کنه و نگاه من بین  

 دستش و صورتش می چرخه. 

 
 شم. هومان که پیاده می شه من مضطرب تر می  

 
به طرف ساشا که میره اماده ی پیاده شدن می شم و  

ساشا انگار متوجه می شه که نگاهش رو به طرف من  

 بر می گردونه و کوتاه نگاهم می کنه. 

 
با اعتماد به نفس، جوری به هومان نگاه می کنه انگار  

هیچ وقت استرس نداشته و نمی دونه چیه و االن هم  

 ومده. یه مسئله ی معمولی براش پیش ا 

 
 دست سالمش رو به طرف هومان دراز می کنه: 

 ان شاهلل که براتون سو تفاهمی پیش نمیاد. -

 
هومان با کمی مکث دست ساشا رو توی دست می گیره  

 و خیره ی چشم هاش میگه: 

 ان شاهلل که مشکلی برات پیش نمیاد! -
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ساشا خنده اش عریض تر می شه و با عقب کشیدن  

 دستش عقب گرد می کنه. 

 
خونه که بر می گردیم آیناز عین مرغ پر کنده دور  

خودش می چرخید و از رنگ و روی پریده اش می شد  

 ترسش رو فهمید. 

 
 باز هم چیزی نمیگم و روی مبل می شینم. 

 
هومان به آرومی خالصه ای از اتفاقی که افتاد رو    

 برای آی ناز میگه و تا حدودی آرومش می کنه. 

 
ه و آیناز خودش رو به من  هومان میره لباس عوض کن 

 می رسونه. 

 
کنارم می شینه و من به سرعت کلی جواب و توضیح  

 توی ذهنم آماده می کنم که تحویلش بدم. 

 
 باهاش خوشحالی؟ -
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سوالش به حدی ناگهانیه که شوکه می شم و گیج  

نگاهش می کنم که دستم رو توی دستش می گیره و با  

 گاهم می کنه. لبخند نصفه و نیمه ای که روی لبشه ن 

 
باهاش خوشحالم؟ ساشایی که یک ماه تموم حرصم  

داد، باهام خندید، باهام دوست شد، برام عصبی شد،  

 باهام حرف زد من رو خوشحال می کنه؟ 

 
نه خوشحالم نمی کنه! یه چیز مهم تر بهم میده؛  

 امنیت؟ شاید... 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_سی_و_نهم 

 *** 

 
میدم لبخند کوچیکی به آیناز تحویل بدم و در    ترجیح 

 عوض صدای هومان می آد که میگه: 

 تا حاال آی نور ساکت دیده بودی؟ من که ندیده بودم! -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

فشاری به دست آیناز وارد می کنم و خوشحال از  

 اومدن هومان و عوض شدن بحث میگم: 

 ببین خودت تنت می خاره من بهت گیر بدم. -

 
 ی می زنه: ناخنکی به ظرف ترش 

 یه ذره احترام بود اونم دیگه نیست! -

 
 پا روی پا میندازم و دستم رو زیر چونه ام می زنم: 

 ببین چی کار کردی که همون یه ذره ازت دریغ شده! -

 
 آیناز حین بلند شدن از جاش میگه: 

 باز شروع شد! -

 
 و هومان به لبه ی اپن تکیه میده: 

 ش بودیا... روتو برم خدایی؛ تا دو دقیقه پیش مو -

 
برای کمک به آیناز و چیدن میز از جا بلند می شم؛ با  

انگشت های وسط و اشاره ی هر دو دستم برای خودم  

گوش می ذارم و سعی می کنم به کیوت ترین حالت  

 ممکن بگم: 
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 من همیشه یه خرگوش کیوتم! -

 
صورتش رو مچاله می کنه و با پرت کردن حبه ی  

 انگور به طرفم میگه: 

 ایتا یه گاو وحشی باشی بچه. تو نه -

 
 می زنم به بازوش: 

از اولشم در برابر کیوتی و سافت بودن من مقاومت  -

 می کردی! 

 
 هومان می خنده و با کشیدن بینیم میگه: 

کسی که از اول در برابر واقعیت مقاومت می کرد من  -

نبودم بچه! تو به زور می خواستی خودت رو کیوت و  

 بامزه جا بزنی. 

 
 ت به کمر می شم و رو به آیناز میگم: براش دس 

 این شوهر بود تو کردی؟ -

 
 هومان قبل از آیناِز مشغوِل برنج کشیدن میگه: 

 چمه؟ دوماد به این خوبی خدا داده بهتون! -
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 صورتم مچاله می شه و به طرفش بر می گردم. 

 
مطمئنم که توی همین لحظه با ساشا توی یه مسابقه ی  

خودشیفته تره داره به شکل    پنهانی به اسم کی از همه 

 تنگاتنگی رقابت می کنه! 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهلم 

 *** 

زده چشم بازار رو در آورده با این شوهر انتخاب  -

کردنش! چِی تو داماِد خوب محسوب می شه؟ من نمی  

 دونم! 

 
چشم ریز کرده، دست هاش رو توی آغوشش جمع می  

 کنه: 

 ی آخه؟ تو چی می دون -

 
 به خودم اشاره می کنم و چشم گرد کرده میگم: 

 االن بهم گفتی نادون؟ -
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موهام رو به هم میریزه و با لبخند پر از رضایتی روی  

 لبشه به طرف میز حرکت می کنه: 

از قدیم میگن هرچی بندازی زمین صاحبش برش  -

میداره ولی من هیچ وقت قبولش نداشتما تا تو باعث  

 هش عوض بشه! شدی به کل دیدم ب 

 
وسط کمرش رو نشونه می گیرم و با پرت کردن  

دمپایی رو فرشی به طرفش از بین دندونای قفل شده ام  

 میگم: 

 تو هیچ وقت متوجه ی قابلیت های خاص من نشدی! -

 
هومان که دیگه به خوبی من رو می شناسه، سریع تر  

از من عمل می کنه و لنگه دمپایی رو توی هوا می  

 ار آینازه که پیش دستی می کنه: قاپه و این ب 

 
 می خواید دوتایی تو کوچه بخوابید امشب؟ -

 
تهدیدش موثر واقع می شه و من و هومان به خط و  

 نشون کشیدن چشمی بسنده می کنیم. 
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تا وقتی که همه بخوابن به سمت گوشیم نمیرم و همین  

 که آیناز هم می خوابه تقریبا به سمتش حمله می کنم. 

 
که از طرف ساشا دارم رو به سرعت باز  پیام هایی    

 می کنم: 

 خوبی؟ -

 
 امیدوارم برات مشکلی پیش نیومده باشه. -

 بهم خبر بده. -

 
از گوشه ی چشم به آیناِز غرق خواب نیم نگاهی  

 میندازم و بعد به سرعت انگشتم روی کیبورد می لغزه: 

 خوبی؟ -

 دستت چطوره؟ -

 مشکلی نداری؟ -

 
به پهلو می شم و آخرش هم    تا جوابش بیاد ده بار پهلو 

آیناز با انداختن دستش روی کمرم مجبورم می کنه  

 آروم بگیرم. 
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نفسم رو حبس می کنم و با کنار زدن دستش به آرومی  

 خودم رو کنار تر می کشم و پیام ساشا رو باز می کنم: 

 خوبم نگران نباش. -

 اوضاع اونجا رواله؟ -

 
از خواب    باز آیناز رو چک می کنم و با مطمئن شدن 

 بودنش تایپ می کنم: 

 آره همه چیز خوبه. -

 
آلود آیناز توی  هنوز جوابش نیومده که صدای خواب 

 گوشم می شینه: 

چرا بهش نمیگی فردا بیاد اینجا و االن بخوابی و  -

 بذاری منم بخوابم؟ 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_یکم 

 *** 
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اموش می کنم و  با شنیدن صداش سریع گوشی رو خ 

زیر بالش می ذارمش که به آرومی می خنده و شقیقه  

 ام رو می بوسه: 

 
 چی رو از کی مخفی می کنی آخه بچه؟ -

 
خیلی آروم کمی پلک هام رو از هم فاصله میدم و  

 میگم: 

 
 یه جور گفتی، مسترس شدم! -

 
 دستش رو زیر سرش جک می کنه و خمیازه می کشه: 

 
 مسترس چیه دیگه؟ -

 
و به طرفش می کشم و با قایم کردن سرم توی  خودم ر 

 بغلش میگم: 

 
 یه چیزی بین استرس و مضطربه! -
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لب هاش رو روی سرم فشار میده تا خنده اش رو مهار  

 کنه و خفه میگه: 

 حاال چرا ُمستَِرس شدی؟ -

 
 سرم رو کمی باال می گیرم تا ببینمش: 

 یهو پریدی رو کله ام، استرس گرفتم! -

 
 اهم می کنه: چشم گرد کرده نگ 

 تو؟ استرس؟ -

 
 غلتی می زنم و سرم رو روی بالش می ذارم: 

همش تقصیر اون شوهرته! همش رو تو تاثیر منفی  -

 می ذاره. 

 
موهام رو آروم می کشه و دلیل نمی شه من غربتی  

 بازی در نیارم. 

 
جوری می نالم از دستش که نگران میگه خوبی و من  

 دنش. دلم ضعف میره برای این همه ساده بو 

 
 خودم رو می چسبونم بهش و با شادی میگم: 
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 بوس لطفا! -

 
 می خنده، میگه دوستم داره و من حالم باهاش خوبه. 

 
  * * * 

 
ساشا درست روی مبل کناریم نشسته و پای لعنتیم به  

شکل لعنتی تری تیک گرفته و تکون می خوره. جوری  

 که هومان باالخره به حرف می آد و میگه: 

 بس کن! -

 
شکل خودکاری پای من از حرکت می ایسته.  و به  

اینکه نازی ساشا رو دعوت کرده برام عجیبه و اینکه  

 ساشا به گرمی دعوتش رو قبول کرده عجیب تره! 

 
نگاهم مدام بین دو نفرشون می چرخه و ساشا بی  

توجه به من و چشم غره رفتن هام با نازی گرم حرف  

 زدنه. 

 
ن یه ماه از  خدا شاهده من رو به سیخ زده! همی -

 دستش صد سال پیر شدم. 
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منتظرم نازی پشت من رو بگیره که هومان هم به  

 ساشا ملحق می شه: 

 
ببین ما از خانواده هاش نیستیم که چیزی رو پس  -

بگیریم. عوض دیه ی دستت ما آی نور رو میدیم بهت.  

 می تونی ببریش واسه خودت! 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 و_دوم #قسمت_دویست_و_چهل_ 

 *** 

 
از اینکه ساشا رو مود تخریب منه و هومانم داره  

 تاییدش می کنه سیستم آتش به اختیارم فعال می شه: 

 اینجوریه؟ -

 
 هومان با سر تایید می کنه و نازی اخطار میده: 

 قطعا جات توی خیابونه! -

 
 ساشا به خودش اشاره می کنه: 
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 من؟ -

 
بلند می    نازی با لبخندی که روی لبش می نشونه از جا 

 شه: 

 جفتتون! -

 
هومان می خنده و نگاه من فقط به ساشاست که با  

 آرامش داره چایی می خوره. 

 
برام سری تکون میده و جوری که فقط خودش بشنوه  

 میگم: 

 همه چی منتفیه! -

 
 لبخندی تحویلم میده و رو به نازی می پرسه: 

 دختر کوچولوتون خوبه؟ -

 
 و من قبل از نازی جواب میدم: 

 پیچوندن بحث چیزی از بار گناهت کم نمی شه. با  -

 
هلویی که توی دستشه رو توی بشقاب بر می گردونه  

 و میگه: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 با حرفای منم چیزی از ارزشت کم نمی شه که! -

 
می خوام دهنش رو سرویس کنم که نازی سرفه می  

 کنه و هومان میگه: 

 خانواده نشسته. -

 
که از  من به شکل خودکار سرم پایین میوفته و ساشا  

 رو نمیره جواب میده: 

 بله درست! -

 
 و نگاهش روی ساعتش می چرخه: 

 اجازه بدین من دیگه باید برم. -

 
پرسشگر نگاهش می کنم و با آرامش از جا بلند می  

 شه. 

 
نازی و هومان هم از جا بلند میشن و ساشا خداحافظی  

 می کنه. 

 
 باهاش تا دم در میرم و با بهم ریختن موهام میگه: 

 خودت باش.   مواظب -
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 کجا میری؟ -

 
از سوال ناگهانیم لحظه ای مکث می کنه و با دست  

 کشیدن زیر بینیش میگه: 

 دنبال یه لقمه نون! -

 
 به طاق در تکیه میدم و لبم آویزون می شه: 

 گیم نت میری؟ -

 
 دستش رو بند لبه ی در می کنه و میگه: 

آره؛ قراره امروز یکم تغییرات بدیم، بشه ست  -

 عکاسی. 

 
یه ام رو از در می گیرم و خیره تر از قبل نگاهش  تک 

 می کنم: 

 ست عکاسی؟ چه خبره؟ -

 
 گوشه ی ابروش رو می خارونه: 

 یکم تبلیغات! خبر خاصی نیست. -
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چیزی شبیه به هوم میگم و باز نگاهش به طرف  

 ساعتش بر می گرده. 

 کاری نداری؟ -

 
 و این بار من میگم: 

 مواظب خودت باش! -

 رد می کنه. و با لبخند عقبگ 

 
در رو که می بندم، صدای نازی اولین چیزیه که می  

 شنوم: 

 رفت؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_سوم 

 *** 

 
چیزی شبیه به هوم از گلوم بیرون می آد و دنبالش به  

 طرف آشپزخونه راه میوفتم: 
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من کم کم برگردم خونه؛ دیانا هم تنهاست، می ترسم  -

 رو به گند بکشه.   باز خونه 

 
ظرف ها رو توی سینک می ذاره و با باز کردن شیر  

 آب جواب میده: 

 منظورت اینه ترکیده تر از همیشه؟ -

 
گوشه ی پیشونیم رو می خارونم و به لبه ی میز تکیه  

 میدم: 

 حاال نه دیگه در اون حد! -

 
دستش رو آب می کشه و با رفتن به طرف یخچال  

 میگه: 

 
 ؟ بگم هومان برسوندت؟ االن می خوای بری -

 
نگاهم به طرف ساعت بر می گرده و با دیدن عقربه  

 هاش میگم: 

 
 آره االن برم؛ فردا هم باید برم دانشگاه. -
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ظرف های ریز و درشت غذا رو از توی یخچال بیرون  

 می کشه و با گذاشتنشون روی میز جواب میده: 

 
 پس برو لباس بپوش تا اینا رو حاضر می کنم. -

 
اش لش  ه بر می گردم دیانا سر جای همیشگی خونه ک 

کرده و با دیدن من تنها سر تکون میده و کوتاه سالم  

 می کنه. 

 
 لحظه ای با مکث نگاهش می کنم و میگم: 

 خوبی؟ -

 
لبخندی می زنه که تقریبا هیچ حس خوبی بهم نمیده و  

 دوباره به گوشیش خیره می شه: 

 تو چطوری؟ خوش گذشت؟ -

 
 فشی می ذارم و میگم: کفشم رو، روی جا ک 

 جای تو خالی؛ چیزی شده؟ -
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چیزی شبیه به "نچ"میگه که بی حرف شونه باال  

میندازم و با گذاشتن ظرف های غذا توی آشپزخونه  

 میرم تا لباس عوض کنم. 

 
 برای ساشا می نویسم: 

 ناهار یادت نره. -

 
و جزوه به دست توی سالن بر می گردم. جزوه و  

رم و با برداشتن پاکِت پر از  گوشی رو روی اپن می ذا 

 ظرف غذا میگم: 

 
 از پوریا چه خبر؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_چهارم 

 *** 

 
مکث کردنش رو به وضوح از گوشه ی چشم می بینم  

 و سعی می کنم به روی خودم نیارم. 
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 در یخچال رو باز می کنم و می شنوم دیانا میگه: 

 
 به هم زدیم! -

 
تم که هنوز به لبه ی در یخچال بنده به آرومی سر  دس 

 می خوره و مبهوت می پرسم: 

 چی؟ -

 
بینیش رو باال می کشه و با سماجت به صفحه ی  

 گوشی خیره می شه: 

 همین! -

 
 در یخچال رو می بندم و خودم رو بهش می رسونم: 

 یعنی چی؟ -

 
بزاق دهنش رو به زحمت قورت میده و با فشار دادن  

 گشت های دستش میگه: گوشی بین ان 

 
گفت به درد هم نمی خوریم...گفت متاسفه که زندگی  -

 من رو بهم ریخته...گفت... 
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بغضش که می شکنه حرفش نصفه می مونه و بغض  

 رو توی گلوی من هم می نشونه. 

 
 دستش رو می گیرم که می ناله: 

 جواب مامانم اینا رو چی بدم؟ -

 
ا می کنم.  پتو رو کنار می زنم و خودم رو کنارش ج 

دستم رو دور تنش میندازم که سرش رو به سینه ام  

 می چسبونه: 

 چی کار کنم آنی؟ -

 
از اینکه من رو غول چراغ جادوش می بینه ناراحت  

 می شم. 

 
از اینکه همیشه منم که باید به این سوال تکراری  

 جواب بدم دلخورم و به روی خودم نمیارم. 

 
ی خوام توی  نه دیانا اوضاع خوبی داره و نه من م 

 دوستیمون این حرف ها اثر گذار باشه. 
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دستم رو محکمتر دورش می پیچم و به آرومی جواب  

 میدم: 

 
 باهم براش یه فکری می کنیم؛ خب؟ -

 
صدای پیام گوشیم که می آد خودش رو کنار می کشه و  

 نگاهش رو ازم می دزده. 

 
با مکث از جام بلند می شم و سعی می کنم آرامش  

 کنم.   خودم رو حفظ 

 
شاید برای اولین باره ولی رفتارش رو نمی تونم درک  

 کنم. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_پنجم 

 *** 

 
افکار مزاحم رو کنار می زنم و گوشی رو از روی اپن  

 بر می دارم. 
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 رسیدی؟ -

 
با سوال ساشا تازه یادم میوفته که به نازی هم خبر  

 ندادم. 

 
 نویسم:   برای جفتشون می 

 رسیدم خونه، نگران نباش. -

 
و سراغ غذا ها میرم. به اندازه ای که می خوایم  

بخوریم بیرون می ذارم و بقیه رو توی یخچال و فریزر  

 جا میدم. 

 
دیانا سکوت رو ترجیح میده و پیامی که از ساشا نمی  

 گیرم، به ناچار سراغ جزوه ام میرم. 

 
ک امتحان می  آشنا شدن با جزوه و مطالبش اونم نزدی 

تونه یه پدیده ی نادر باشه که هر چند صد سال یک بار  

 توی من می تونه اتفاق بیوفته. 
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ولی حتی موقع درس خوندن حرکت مورچه ای که  

 جلوش خودکارم رو گذاشتم هم جذاب به نظر می آد. 

 
 گوشیم که زنگ می خوره دیانا به سرعت غر می زنه: 

 خاموشش کن! -

 
ش رو می ذارم پای تموم کردن  و من این فاز متغییر 

 رابطه اش با پوریا. 

 
گوشیم رو بر می دارم و با دیدن اسم ساشا به سرعت  

 جواب میدم. 

 سالم. -

 
 عصبی و کالفه است وقتی می توپه: 

 چرا جواب نمیدی؟ -

 
اخم هام رو جمع می کنم و از جا بلند می شم. نه دلم  

ین  می خواد جلوی دیانا باهاش بحث کنم و نه شرایط ا 

 اجازه رو میده. 

 
 #اوباش  
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 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_ششم 

 *** 

 
 توی اتاق میرم و به محض بستن در میگم: 

 
باز چیه سر من خالی می کنی؟ اول که خوب منو می  -

کوبی، بعدم واسه اینکه دو دقیقه دیر جوابت رو دادم  

 اینجوری می زنی به در کولی بازی و... 

 
 آی نور! -

ر گونه که صدام می زنه ادامه ی حرف تو دهنم  اخطا 

 می ماسه. 

 
االن اصال حوصله ندارم، می خوای غر بزنی قطع  -

 کنم! 

 
 منتظر نمی مونم و خودم تماس رو قطع می کنم. 

 
گوشی رو که روی سایلنت می ذارم از اتاق بیرون  

 میرم؛ این بار نوبت دیاناست که بپرسه: 
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 چیزی شده؟ -

 
رو می بندم و با پرت کردن گوشی  چند ثانیه چشم هام  

 روی تشک، دست به کمر می شم: 

 اسکلم کرده؟ -

 
موهاش رو جمع می کنه و حین برداشتن گیره اش از  

 روی زمین میگه: 

 هوم؟ دعوا کردین؟ -

 
 بهم میگه می خوای غر بزنی قطع کنم! -

 
 خودش رو باال می کشه و گیره رو به موهاش می زنه: 

 کردی؟   البد تو هم تلفن رو قطع -

 
 دفتر و خودکارم رو بر می دارم و میگم: 

 خوب کردم! -

 
دست به صورتش می کشه و ماگِ کنارش رو بر  

 میداره: 
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وقتی عصبیه رو مخش میری؟ خیلی دمت گرم خدایی.  -

 رابطه اتون تمومه! 

 
با راه افتادن به طرف اتاق، می بینم که اون هم به  

 طرف آشپزخونه میره: 

 عمراً! هاه! پس کوتاه بیام؟  -

 
صدای شر شر آب پس زمینه ی اعصاب خرد کنی برای  

صدای دیانا می شه و نمی ذاره درست و حسابی  

 صداش رو بشنوم: 

 
 پس...کنی؟ -

 
دفتر و خودکار رو روی کوله ام میندازم و حینی که به  

 طرف در حرکت می کنم بلند می پرسم: 

 
 چی میگی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 هل_و_هفتم #قسمت_دویست_و_چ 
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 *** 

 
صدای آب قطع می شه و این بار صدای دیاناست که به  

 وضوح شنیده می شه: 

 میگم می خوای همش دعوا کنی؟ -

 
 تا نوک زبونم می آد که بگم: 

 من نمی تونم مثل تو هرچی بهم گفت بگم چشم! -

 
 و به موقع جلوی دهنم رو می گیرم. 

 
طرف دیکه ی اپن، رو به روم می ایسته و پاکِت  

 سکافه رو بر میداره: ن 

 
اگه می خوای باهاش تو رابطه باشی وقتی عصبیه  -

 باهاش بساز. 

 
 باز تا پشت لبم می آد: 

 تو اگه بیل زنی، باغچه ی خودت رو بیل می زدی! -
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ولی به گفتم یه "هوم" کشیده بسنده می کنم و دیانا  

 ماگِ نسکافه رو به طرفم سر میده: 

 
فته رو بهت تبریک  سینگل شدنت، توی کمتر از یک ه -

 میگم رفیق. 

 
لب هام سهمی برعکس میشن و دستم دور ماگِ گرم  

 نسکافه حلقه می شه. 

 
تازه داشت از این رابطه ی نچندان نرمال خوشم می  

 اومد. 

 
 دیانا با سر دادن شکالتی به طرفم میگه: 

 چیه بُغ کردی؟ -

 
شکالت رو باز می کنم و با گذاشتنش توی دهنم،  

 میگم: 

 وم؟ یعنی تم -

 
شونه باال میندازه و با مزه کردن شکالت، بریده بریده  

 میگه: 
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 اگه نمی خوای تموم شه پس یه کاری بکن! -

 
کمی از نسکافه رو پشت سر شکالتم می خورم و  

سوالی نگاهش می کنم که با ماساژ پیشونیش ادامه  

 میده: 

 
 چه می دونم؟ برو دیدنش؟ براش غذا ببر؟ یا هرچی... -

 
غذا کم کم لبخند روی لبم پهن می شه و    با آوردن اسم 

بشکنی دوی هوا می زنم. می تونم بگم از طرف نازیه،  

که نه خودم ضایع بشم و نه بذارم اون از دستم خالص  

 بشه! 

 
 گونه اش رو محکم می بوسم: 

وای ماچ به اون مغزت! تو کی تا حاال اینقدر باهوش  -

 شدی؟ 

 
با  ورق خالی از قرص رو توی سطل میندازه و  

 برداشتن ماگش از روی اپن جواب میده: 
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از وقتی فهمیدم "مربی هیچ وقت تو زمین نمیره" یه  -

 دروغه و تو در اصل هیچی حالیت نمی شه! 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_هشتم 

 *** 

لنگه دمپایی رو با باال آوردن پام، به طرفش پرت می  

 کنم: 

 
االن سگ سیاه افسردگی  خفه شو خراب خانم! تا  -

 گرفته بودت ها، واسه من چه مربی هم می شه. 

 
حرصی دمپایی که به پشت پاش خورده رو بر میداره و  

 با پرت کردنش طرف من تقریبا جیغ می کشه: 

 
بخدا خیلی دیوثی! تو این یک سال به اندازه ده سال  -

 ازت کتک خوردم. 

 
ناه گرفتن  خودم رو از جلوی دمپایی کنار می کشم و با پ 

 زیر اپن میگم: 
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 کاش حداقل به اندازه ی یک درصدش ادم می شدی. -

 
ماگ رو روی اپن می کوبه و می خواد من رو بگیره  

 که با جیغ خودم رو کنار می کشم: 

 
حقه...حقته...بخدا حقته این ساشا ولت کنه بری  -

 بترکی از افسردگی! زنیکه... 

 
خنده ام  سعی می کنم جلوی ضربه هاش رو بگیرم و  

 بند نمی آد: 

 خیلی کثیفی...دلت میاد؟ بعد بیام مغز تو رو بخورم؟ -

 
 یه لگد به پام می زنه و می غره: 

 پاشو...پاشو گمشو برو پیشش دو دقیقه تنها باشم! -

 
لب هام آویزون می شن و با باال کشیدن خودم سعی می  

 کنم با تمام مظلومیتی که دارم و ندارم نگاهش کنم: 

 
 میاد؟ آخه دلت  -
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به طرفم خیز بر میداره و چشماش تا آخرین حد ممکن  

 گشاد میشن: 

 نه بخدا که تو آدم نمی شی! -

 
خودم رو عقب می کشم و با خنده ای که از دیدن  

 صورت عصبیش روی لبم اومده میگم: 

 باشه...باشه! وحشی خانم... -

 
زیر لبی غر می زنه و می خواد بره که پشیمون می  

ه عقب برگشتن، دستش رو توی هوا  شه و دوباره با ب 

مشت می کنه و از بین دندون های کلید شده اش چیزی  

 میگه که مطمئنم فحشه! 

 
براش چشمکی می زنم و به طرف یخچال میرم. ظرف  

 قیمه رو بر میدارم و روی اپن می ذارمش. 

 
 میرم لباس عوض کنم که دیانا بلند میگه: 

 لباسی که برات خریده رو بپوش! -

 
تردید جعبه رو از گوشه ی کمد بر میدارم و    با کمی 

 نگاهش می کنم. بپوشم یا نپوشم؟ 
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 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_نهم 

 *** 

 
باز می خواد دستم بندازه؟ اگه بخواد این کار رو بکنه  

 دیوونه است، نه؟ 

 
جعبه رو کنار می ذارم و با برداشتن حوله، ترجیح  

 بگیرم. میدم اول یه دوش  

 
 هنوز در حموم رو کامل باز نکردم که دیانا میگه: 

 چه تصمیم خوبی!  -

 
انگشت مقدس رو بهش نشون میدم و با رفتن توی  

حموم، صدای خنده اش اخرین چیزی می شه که می  

 شنوم. 

 
شیر آب رو باز می کنم و به خودم برای ورود به  

 استیج خوش آمد میگم. 
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گند نزدم که دیانا به    هنوز به شکل کامل به آهنگ اول 

 در حموم می کوبه: 

 
چرا نمی شه دهنت رو ببندی؟ زود باش این دوستش  -

 رفت بیرون، تا نیومده بیا برو پیشش... 

 
"باشه" رو تقریبا داد می زنم و چند دقیقه ی بعد با  

 پوشیدن حوله بیرون میرم. 

 
دیانا با دیدنم، دستمال رو زیر بینیش می کشه و با  

 شده ای میگه:   صدای دو رگه 

 
باز خدا رو شکر این اومد تو زندگیت، دیگه خسته  -

 شده بودم از پشمات! 

 
دمپایی رو فرشی رو طرفش پرت می کنم که زیر پتو  

 سنگر می گیره و به ناچار به طرف اتاق میرم. 

 
با دیدن جعبه باز مکث می کنم. شاید آپو خونه نباشه،  

 ولی قطعا می آد! 
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ت کوتاه رو جایگزین لباس هاِی  شلوار راحتی، یه تیشر 

 توی جعبه می کنم. 

 
با خشک کردن موهام و بستنشون؛ ظرف غذا رو بر  

 میدارم و چادر گل گلی رو سرم میندازم. 

 
 خطاب به دیانایی که پتو رو روی سرش کشیده میگم: 

 من رفتم! -

 
 صداش که در نمی آد، چیز دیگه نمیگم و بیرون میرم. 

 
ساکت، به سرعت خودم رو به    با دیدِن راهروی خالی و 

در واحدشون می رسونم و هنوز زنگ رو نزدم که در  

 باز می شه. 

 
 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاهم 

 *** 
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ناخوداگاه تک سرفه ای می کنم که آرتین با دیدن من  

 جفت ابروهاش باال میره و میگه: 

 عه تویی؟ اومدی داداش رو ببینی؟ -

 
مقانه می زنم که خودش رو کنار می کشه و  یه لبخند اح 

 میگه: 

 کاری نداری؟ -

 
چیزی شبیه به ممنون میگم و داخل میرم؛ خداحافظ رو  

 میگه و با بستن در میره. 

 
خدا رو شکر می کنم به حرف دیانا گوش ندادم و اون  

 لباسا رو نپوشیدم. 

 
چادر رو با احتیاط از سرم بر میدارم و روی آرنجم  

 میندازمش. 

 
دایی جز یه تق تق سریع و ضعیف نمی آد و باعث  ص 

 می شه اخم هام رو جمع کنم. 

 
 به آرومی صدا می زنم: 
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 ساشا؟ -

 
صداش که در نمی آد میرم توی سالن و باالخره می  

 بینمش. 

 
جوری بدون پلک زدن به صفحه ی تلوزیون خیره شده  

که اگه حرکت انگشت هاش رو نمی دیدم که دارن با  

دکمه های دسته ی بازی فرود میان  تمام قدرت روی  

 قطعا با مجسمه اشتباه می گرفتمش. 

 
 با گذاشتن چادر روی دسته ی مبل، باز صدا می زنم: 

 ساشا؟ -

 
چیزی شبیه به "هوم" میگه و حتی به اندازه ی یک  

 میلیمتر هم تکون نمی خوره! 

 
ظرف غذا رو، توی آشپزخونه می ذارم و کنارش می  

 شینم: 

 
 کم محلی می کنی؟   االن داری بهم -
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 برای چند صدم ثانیه از گوشه ی چشمم نگاه می کنه: 

 کی اومدی؟ -

 
تیکه تیکه می خندم و مغزم اخطار میده. واقعا متوجه  

 نشده یا باز داره اسکلم می کنه؟ 

 #اوباش  

 فصل پنجم: دو رو! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_یکم 

 *** 

 
 خودم رو جلوتر می کشم و میگم: 

 یا کور؟ ببخشید؟ َکری  -

 
باز هم جوابم تنها "هوم" گفتن اعصاب خردکنشه و  

 نگاهی که انگار به صفحه ی تلوزیون چسبیده شده! 

 
 به شونه اش می زنم و اخم کرده صدا می زنم: 

 ساشا؟ -

 
و بار هر بار ضربه زدن، از قدرت بیشتری استفاده می  

 کنم و ساشا انگار اصال توی این دنیا نیست. 
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 م و کالفه دور خودم می چرخم. از جام بلند می ش 

 
 ولش کنم برم؟ نه! قطعا از عصبانیت منفجر می شم. 

 
بلند و پشت هم نفس می کشم و دست بین موهام می  

 برم.  

 
با فرستادن موهام به عقب، چشم ریز کرده بهش نگاه  

 می کنم تا آماده ی ورود به یه جنگِ تن به تن بشم! 

 
 به کمر می شم:   ریه هام رو از هوا پر می کنم و دست 

 
من می تونم! نگاهش فقط باید به من باشه نه این  -

 بازی مسخره. 

 
دوباره کنارش می شینم و صداش می کنم و باز بی  

 توجهی که بد جوری روی مخمه! 

 
دست هام رو دور گردنش میندازم و با چسبوندن لب  

 هام به گوشش میگم: 
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 مگه با تو نیستم؟ -

 
انگشت هاش با    سری از روی تاسف تکون میده و 

 سرعت بیشتری روی دسته فرود میان. 

 
سعی می کنه خودش رو کنار بکشه که دست هام رو  

 عقب میرم و خودم رو، روی پاش می کشم. 

 
 دراز کش روی پاش، غر می زنم: 

 به من توجه کن! -

 
 به سمت پایین هولم میده و نق می زنم: 

 مگه با تو نیستم خِر نفهم؟ -

 
ین با پام به شونه هاش می زنم  حیِن سر خوردن به پای 

 و و فقط میگه: 

 نکن! -

 
 و دوباره ساکت می شه! 
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دندون روی هم فشار میدم و با گذاشتن دست هام روی  

زانوهاش خودم رو باال می کشم و بزرگترین لبخندی  

 که می تونم رو می زنم: 

 من من! من اومدم! -

 
سر از روی تاسف تکون میدم و سعی می کنه کنارم  

 من با سماجت بیشتری بهش می چسبم.   بزنه و 

 
یه لحظه بازی رو قطع می کنه و خیره ام می شه که با  

 لبخند نگاهش می کنم: 

 سال... -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_یکم 

 پ.ن: آنتن؛ کسی که گزارش بقیه رو میده! 

 *** 

 
حرفم کامل نشده که چادر رو توی دهنم می چپونه و  

 میده: اخطار  

 اگه نمی خوای دست و پات رو ببندم؛ ساکت! -
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 چادر رو کنار می زنم و تقریبا جیغ می کشم: 

 خیلی الشی و بی شرفی! -

 
نیشخندش بدتر میره روی اعصابم و باز نگاهش به  

طرف تلوزیون می چرخه که خودم رو توی فضای  

خالِی بین دست ها و بدنش جا می کنم و می چسبم  

 بهش. 

 
ی خواد بهم توجه کنه! پس خودم این توجه  اگه اون نم   

 رو به دست میارم. 

  * * * 

 
 "ساشا"  

 
 بدون گرفتن نگاهم از تلوزیون میگم: 

 باز چی شده؟ چته؟ -

 
از بی توجهی من انگار زیادی به سیم آخر زده که با  

تمام قدرتش سعی می کنه دست هام رو کنار بزنه تا  
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ی اس رو  بلند شه و من با سماجت بیشتری دسته ی پ 

 نگه می دارم و میگم: 

 
تکون نخور، حواسم رو پرت می کنی بازیم خراب می  -

 شه! 

 
 نیشگونی از پام می گیره و تقریبا جیغ می کشه: 

 
همش فکر گیم بازی کردنی! یه ذره به من اهمیت  -

 نمیدی... 

 
برای اینکه مجبور نباشم بقیه ی عمرم رو بدون قدرت  

ازی رو نگه می دارم و  شنواییم زندگی کنم، به ناچار ب 

 محکم تر بغلش می کنم: 

 
بذار این رو برات روشن کنم! اینی که داری می بینی  -

 عشق اول منه، بهتره باهاش کنار بیای؛ خب؟ 

 
سعی می کنه کنارم بزنه که خنده ام بدتر می شه و به  

 زحمت جلوی خودم رو می گیرم: 
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ی!  االن تو یه دوست دختر داری که باید بهش توجه کن -

مثال قهر کردم، خودمم باید منت کشی کنم؟ بعد این  

 کوفتی عشقته؟ البد خجالت هم نمی کشی؟ 

 
با خنده ای که هر لحظه پهن و پهن تر می شه روی  

 لبم؟ لپش رو می بوسم: 

خب تو عشق موزِی قشنگ منی ولی این عشق اولمه،  -

 دلت میاد بهش خیانت کنم؟ 

 
 : جوری جیغ می کشه که گوشم کیپ می شه 

کثافِت آشغال! همه سیب سرخ و هلو و آلبالو می شن،  -

 به من می رسه می شم موز؟ میوه نبود دیگه؟ 

 
با چشم هایی که به خاطر جیغ کشیدنش باریک شدن  

 نگاهش می کنم: 

 چشه موز مگه؟ -

 
بهم چشم غره میره و با کوبیدن مشتش روی پام  

 میگه: 

 چش نیست؟ -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بازوی برهنه    نفسم رو بیرون میدم و دستم رو روی 

 اش نوازش وار می کشم: 

 خیلی هم خاص و متفاوته! نرم عین تو... -

 
 لب هام رو به گوشش می چسبونم: 

 سفید عین پوستت... -

 
 الله ی گوشش رو می بوسم: 

 خوشمزه عین لبت...تازه! -

 
سرم رو عقب می کشم و خیره توی مردمک لرزون  

 چشمش، با کمی مکث ادامه میدم: 

 وش میمونه! جای دندون هم ر -

 
این رو میگم و هم زمان باهاش کتفش رو گاز می گیرم  

 که باز جیغ می زنه و خنده ی من بلند تر می شه: 

حاال این عشق موزی من بره کنار تا من به بازیم  -

 برسم! 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_دوم 

 
 *** 

 
 مطمئنم که قصد تیکه پاره کردنم رو داره! 

 
رو به راحتی از چشم های سرخ و گرد شده اش    این 

می تونم بفهمم و به نظرم همین براش بسه که بفهمه  

 نباید رو مخ من بره! 

 
جلوم می ایسته و می خوام کنارش بزنم که صورتم رو  

با هر دو دستش ثابت نگه میداره و اخم ظریفی روی  

 پیشونیش می نشینه: 

 به من توجه کن! -

 
خالی از عصبانیت نگه داره و  لحنش رو سعی می کنه  

 بر خالف تالش زیادش شکست می خوره! 

 
 دسته رو کنار می ذارم و متکی به لبه ی مبل میگم: 

 اینم توجه؛ بعدش؟ -
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با کف دستش به آرومی روی گونه ام می زنه و با  

 لبخندی که همه ی خشمش رو نشون میده میگه: 

 
 نه تو آدم نمی شی! منم میرم خونمون... -

 
 ی جیغ می کشه: و جور 

 فهمیدی؟ -

 
که به شکل کامال محسوسی توی جام تکون می خورم  

 و به روانی بودنش ایمان میارم. 

 
 می خواد بلند شه که میگم: 

 آی نور؟ -

 
 و سریع تر می شنوم که میگه: 

 چیه؟ -

 
خودم رو باال تر می کشم و صدام رو با تک سرفه ای  

 صاف می کنم: 

 بریم همدان؟ -
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می کنه و من راضی از تصمیمی که    گیج و مات نگاهم 

 گرفتم نگاهش می کنم: 

 همدان؟ چرا؟ -

 
 شونه باال میندازم و میگم: 

 تو رو ببریم دیوونه خونه دیگه! -

 
رد میده! به معنای واقعی کلمه رد میده و قصد جونم  

 رو می کنه. 

 
وگرنه از این خیز برداشتن و جیغ کشیدن و مشت و  

 ای نمی شه داشت. لگد پروندنش هیچ برداشت دیگه  

 
کم کم خنده ی روی لبم پهن تر می شه و موفق می شم  

 بدنش رو با تنم قفل کنم. 

 
به نفس نفس میوفته و موهایی که توی صورتش  

 ریخته شدن صورتش رو بانمک تر نشون میدن. 

 
موهاش رو فوت می کنه تا از جلوی چشم هاش کنار  

 برن و غر می زنه: 
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 ولم کن! -

 
 #اوباش  

 آنتن!   فصل ششم: 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_سوم 

 
 *** 

 
خودم رو کنار تر می کشم و می ذارم روی زمین دراز  

 بکشه.  

 
تنش هنوز بین دست ها و پاهام قفله و نه می ذارم و  

 نه می خواد که تکون بخوره. 

 
توی چشم هام خیره می شه و قفسه ی سینه اش با  

سرعت بیشتری از حد معمول از هوا پر و خالی می  

 شه. 

 
 کمی جا به جا می شم تا دستم رو آزاد کنم و می پرسه: 

 دوستم داری؟ -
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سوالش، االن و توی این حالت برام عجیب ترین سوال  

 دنیاست و آی نور رو ساده تر از همیشه نشون میده. 

 
برای جواب ندادن به سوالش، سرم رو کنار گوشش  

 می برم و با بیرون دادن نفسم میگم: 

 دایی! چقدر پر سر و ص -

 
سرش رو کنار می بره و با جمع کردن گردنش نشون  

 میده چقدر روی گردنش حساسه. 

 
دست من زیر تیشرتش سر می خوره و انقباض عضله  

 هاش رو زیر دستم به راحتی احساس می کنم. 

 
دستش رو به زحمت آزاد می کنه و روی سینه ام می  

 ذاردش. 

 
  مردمک چشمش به سرعت و وضوح می لرزه و انگار 

 هنوز داره با خودش می جنگه. 

 
 تنش گرم تر از دست منه و این گرما رو دوست دارم. 
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نگاهش هنوز به چشم های منه، لب از لب باز می کنه  

 که چیزی بگه و نمی ذارم! 

 
می بوسمش و باز بی حرکت می مونه. دستم رو زیر  

کمرش می برم و با دست دیگه ام فشاری به پهلوش  

 میارم. 

 
ستم باالخره باعث می شه به خودش  فشار ضعیف د 

 بیاد و من از بوسیدنش سیر نمی شم! 

 
 * * * 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_چهارم 

 
 *** 

 
حرکت سر انگشتش روی قفسه ی سینه ام که متوقف  

 می شه چشم باز می کنم و میگه: 

 این برای چیه؟ -
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می    و سر انگشتش، زخِم روی سر شونه ام رو لمس 

 کنه. 

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و مچش رو بی اختیار  

 میگیرم: 

 نکن! -

 
دستش رو مشت می کنه و به آرومی مچش رو ول می  

 کنم. 

 
برای برداشتن پیراهنم دست دراز می کنم و هنوز برش  

 نداشتم که از جا بلند می شه و میگه: 

 
 ولش کن! -

 
داشتن  گوشه ی پیراهن تو دستم مچاله می شه و بین بر 

یا رها کردنش هنوز تردید دارم که تیشرتش رو تن می  

 کنه و برای جمع کردن موهاش دست توشون می بره. 
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از جا بلند می شم و با گرفتن شونه اش مجبورش می  

 کنم بچرخه. 

 
 دست بین موهاش می برم و با جمع کردنشون میگم: 

 این بار نخواستی در بری؟ -

 
هاش رو سه  دستش رو روی شکمش می ذاره و مو 

 تیکه می کنم: 

 پا بندم کرده این! -

 
 منظورش به بچه است و همراه با بافتن موهاش میگم: 

 
 باز خوبه اومد تا تو رو پابند کنه. -

 
می خواد به عقب برگرده که نمی ذارم و به بافتن  

 موهاش ادامه میدم: 

 
 هاه! کاش حداقل تو رو هم یکم آدم می کرد. -

 
م بلکه چیزی پیدا کنم واسه  به دور و برم نگاه می کن 

 بستن موهاش و هم زمان میگم: 
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االن تو از اوناشی که میگی بچه بیاد این زندگی خوب  -

 می شه؟ 

 
موهاش رو از توی دستم در میاره و به عقب بر می  

 گرده: 

 
 نه من از اوناشم که میگم یا خوب می شه یا خدافظ! -

 
زنم    چند تار مویی که روی صورتش افتاده رو کنار می 

 و آرومم حیِن گفتن: 

 
 ولی من از اوناش نیستم که بذارم راحت بگی خدافظ! -

 
 تای ابروش باال میره: 

 
 می خوای بگی عاشقم شدی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_پنجم 
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 *** 

 
 پیراهنم رو بر میدارم و با پوشیدنش جواب میدم: 

 
 این حرفا رو بگم؟ می خوام بگم واقعاً انتظار داشتی  -

 
از جا بلند می شم و با فرو کردن دست هام توی جیب  

شلوارم، کمی خم می شم تا راحت تر توی چشمش  

 خیره بشم: 

 
 من نهایت بتونم بگم داری میری در رو هم ببند! -

 
چند ثانیه طول می کشه تا حرفم رو هضم کنه و چنگ  

 زدِن بالش نشون میده که باز قصد جونم رو کرده. 

 
قب تر میرم و دنبال گوشیم می گردم که خنده ی  ع 

 هیستریکش توی گوشم می پیچه: 

 
 بی ِخرد منو سر کار می ذاری؟ -
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بشکنی توی هوای می زنم و گوشی رو از روی میز  

 برمیدارم: 

 یه چیز تو همین مایه ها! -

 
از گوشه ی چشم می بینم صورتش درهم می شه و  

 معلومه بهش برخورده. 

 
، ولی همون چند نفری که اومدن و  دختر باز نبودم 

 رفتن، مثل آی نور نبودن! 

 
همین باعث می شه گاهی کمی توی برخورد باهاش  

 تردید داشته باشم؛ چیزی که دوستش ندارم! 

 
چادِر گلدار رو از روی زمین برمیداره و انگشتش رو  

که تهدید وار توی هوا تکون میده بدون حرف خیره  

 اش می شم: 

 
 .. تو...تو...تو. -

 
 به شکل غیر ارادی تکرار می کنم: 

 من؟ -
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 می خواد به طرف در بره که دستش رو می کشم: 

 باز َرم کردی؟ -

 
می خواد دستش رو عقب بکشه که صدای گوشی  

 مانعش می شه. 

 
گوشی رو نگاه می کنه  و با دیدن اسمی که روی  

 صفحه افتاده، به وضوح می ترسه. 

 
 نگاهش رو تا چشم هام باال میاره: 

 مامانمه! -

 
ترسش رو می فهمم و برای درک کردنش تالش می  

 کنم. 

 
یه نفس عمیق بکش و جواب بده. خب؟ چیزی نشده  -

 که بترسی... 
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دستش رو عقب می کشه و عرقی که روی پیشونیش  

نشسته رو کنار می زنه. مکثش که طوالنی می شه  

 صدا می زنم: 

 
 آی نور! -

 
 وشش بذاره. و باالخره رضایت میده گوشی رو کنار گ 

 
 جانم؟ -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_ششم 

 
 *** 

 
چند قدم عقب میرم تا فضای کافی داشته باشه و بتونه  

 با آرامش بیشتری حرف بزنه. 

 
دکمه های پیراهنم رو می بندم و سراغ وسایِل پخش  

 شده توی سالن میرم. 
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 آی نور که کمی بلند تر از حد معمول میگه: 

 چی؟ -

 
نگاهم به طرفش بر میگرده و می بینم که سفید تر از  

همیشه است و با قدم زدن سعی می کنه استرسش رو  

 به حداقل برسونه. 

 
آخه این چه حرفیه مامان؟ من دارم میگم همچین  -

خبری نیست بعد شما حتی حاضر نیستید یه ذره بهم  

 اعتماد کنید؟ 

 
تش توی هوا  سوالی سر تکون میدم که با تاب دادن دس 

 بهم می فهمونه سوالم رو بذارم برای بعد. 

 
ظرف میوه رو توی آشپزخونه می برم و ظرف غذایی  

 که آی نور آورده رو توی ماهیتابه خالی می کنم. 

 
لیوانی رو پر از آب می کنم و هنوز قلوپ اول رو پایین  

 ندادم که صدای آی نور گوشم رو پر می کنه: 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 فهمیدن! مامانم اینا همه چی رو  -

 
از بلندی صداش و ناگهانی حرف زدنش آب توی گلوم  

 می پره و به سرفه میوفتم. 

 
خودش رو بهم می رسونه و با زدن بین دو کتفم به  

 حرف زدنش ادامه میده: 

 
بعد واسه من...واسه من خط و نشون می کشه! حتی  -

 نمی پرسه چی شده؟! 

 
  با کوبیدن مشتش روی ستون فقراتم کنارش می زنم و 

 لیوان رو دوباره زیر شیر آب می گیرم: 

 
 می فهمی؟ حتی از من نمی خواد براش توضیح بدم! -

 
لیوان رو سر می کشم و با صدایی که دو رگه شده  

 میگم: 

 دو دقیقه ساکت می شی؟ فهمیدن؟ چی رو فهمیدن؟ -
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انگار منتظره این سوال رو بپرسم که لبش می لرزه و  

 چشمش پر از آب می شه: 

 ما با همیم! فهمیدن  -

 
حرفش به حدی برام گنگه که مغزم انگار نمی تونه  

 جمله اش رو پردازش کنه. 

 
سرفه می کنم تا صدام رو صاف کنم و آی نور به  

 موهاش چنگ می زنه: 

 حاال چی کار کنم؟ -

 
دست زیر بینیم می کشم و سعی می کنم حرف هاش رو  

 بفهمم: 

 اینقدر برات مهمه که بفهمن یا نفهمن؟ -

 
اش هیستریکه و می تونم به وضوح ترسش رو    خنده 

 احساس کنم. 

 
 به هر دو نفرمون اشاره می کنه: 

 این دیوونگیه! همه چی تمومه... -
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 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_هفتم 

 
 *** 

 
شقیقه ام نبض می زنه و دلم می خواد با کوبیدن سرم  

دستش  به لبه ی سینک مغزم رو متالشی کنم تا از  

 راحت بشم. 

 
 دست به چشم هام می کشم و میگم: 

 باز شروع شد! -

 
ماهیتابه رو از روی گاز بر میداره و نگاهش رو توی  

 چشم های من می کوبه: 

 کوفت بخور! -

 
می خواد بره که نفسم رو بیرون میدم و بازوش رو می  

 کشم. 

 
 دستش رو عقب می کشه و منتظر نگاهم می کنه. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 نار شقیقه ام حرکت میدم و میگم: انگشتم رو دورانی ک 

 از این ناحیه دچار اختاللی؟ -

 
معلومه که ذهنش پاره پاره شده و نمی تونه درست  

 تمرکز کنه تا بتونه به آرومی حرفش رو بزنه. 

 
لب هاش رو جمع می کنه و می خواد حرفی بزنه که  

پیش دستی می کنم و بی اختیار صدام کمی اوج می  

 گیره: 

 
ی میگی تمومه! انگار من مسخره  واسه هر کوفت -

 توام! 

 
 دستش رو عقب می کشه و توی چشمم خیره می شه: 

 واسه هر کوفتی سر من داد می زنی! -

 
دستی به پیشونیم می کشم تا به اعصاب خودم مسلط  

 باشم و اجازه میدم حرفش رو ادامه بده: 
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می فهمی خانواده ام دارن میان اینجا؟ دارن بر می  -

ل خودشون تکلیف من رو مشخص کنن  گردن تا به قو 

و این یعنی باید جمع کنم و برگردم شهر خودمون!  

 یعنی... 

 
لرزش صداش نشون میده چیزی شبیه به بغض توی  

 گلوش نشسته و نمی تونه ادامه بده. 

 
من و انتخاِب نچندان درستم توی موقعیتی گیر کردیم  

که ساده به نظر میاد ولی پیچش طناب های بی شمار  

دور دست و پامون اجازه نمیده از دستش خالص  به  

 بشیم. 

 
می خواد عقب گرد کنه که به سالن اشاره می کنم و  

 میگم: 

 دو دقیقه بشین، حرف بزنیم. -

 
با کمی مکث، نگاِه پر از تردیدش رو بین من و سالن  

می چرخونه و باالخره رضایت میده به طرف سالن  

 حرکت کنه. 
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وسط راه مسیرم رو    زنگ خوردن گوشیم باعث می شه 

تغییر بدم و برای برداشتن گوشی به طرف مبل دیگه  

 ای حرکت کنم. 

 
اسم مامان که روی صفحه افتاده یعنی هجوِم اتفاقات  

 بد! 

 
به معنای واقعی کلمه رد میدم و حاصل این رد دادن  

خنده ی تقریبا صدا داریه که یواش یواش روی لبم  

 پهن می شه. 

 
 دید یقه ام رو می گیره. می خوام جواب بدم و تر 

 
به جای جواب دادن، ایکون قرمِز روی صفحه رو می  

 کشم و گوشی رو بی صدا می کنم. 

 آی نور که می پرسه: 

 خوبی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_هشتم 
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 *** 

 
به عقب بر می گردم و گوشی رو، روی مبل بر می  

 گردونم. 

 
ر رو انتخاب می کنم  و با  نزدیک ترین مبل به آی نو 

 نشستن روش میگم: 

 مامانت اینا چی رو فهمیدن؟ -

 
خودش رو جلو می کشه و با مکث نگاهش رو توی  

 سالن می گردونه: 

 اینجوری نشین... -

 
حرفش رو زیر لبی می زنه ولی صداش به اندازه ای  

 بلند هست که بشنوم چی میگه. 

 
 میگم:   اخم هام کمی جمع میشن و با تکون دادن سرم 

 چی؟ -
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اش رو باال  ماهیتابه رو محکم تر نگه میداره و آب بینی 

 می کشه: 

یه جوری جدی شدی انگار می خوای مذاکره انجام  -

 بدی! 

 
دستم رو می ذارم روی گردنم و با فشار دادن عضالت  

 گردنم که انگار گره خوردن می نالم: 

بچه اختاللی چیزی داری؟ چند شخصیتی هستی؟ چرا  -

 ه نمی تونی مثل بچه آدم بشینی یه جا؟ دو دقیق 

 
 کنترل رو به طرفم پرتاب می کنه: 

خاک تو سر بی لیاقتت! من رو باش واسه ات قیمه  -

 آورده بودم... 

 
خدا رو شکر می کنم که کنترل به سرم خورد و یه  

 لحظه مغزم رو خالی کرد! 

 
 من رد دادم از دستت! -

 
اش تا  از صدای بلند من توی جاش می پره و چشم ه 

 آخرین حد ممکن گشاد میشن. 
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چند ثانیه طول می کشه تا دوباره به حالت اولیه  

برگرده و توی همین چند ثانیه، سعی می کنم از  

 سکوتش نهایت لذت رو ببرم. 

 
 ماهیتابه رو، روی میز می کوبه و از جا بلند می شه: 

مگه من از دستت رد ندادم؟ یه هفته ای مغز من رو  -

هم که همه چی لو رفته، این منم که  آب کردی! االن  

 بدبخت می شم! 

 
دست به کمر جلوش می ایستم و سعی می کنم به بچه  

 ی زبون نفهمی که جلومه حرف هام رو بفهمونم: 

 
چرا باید بدبخت شی؟ نهایتاً تکذیب می کنی تموم می  -

 شه میره! مگه حامله ای چیزی هستی که می ترسی؟ 

 
 می داره و میگه:   چشم گرد کرده قدمی به جلو بر 

 پس این چیه؟ این چیه؟ -

 
"این چیه" دومش به حدی بلنده که پلکم می پره و  

 نمی تونم به جایی که اشاره کرده نگاه کنم. 
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می خوای این رو تکذیب کنی؟ تو دیگه چه نامردی  -

هستی؟ چقدر آشغالی؟ ها؟ من چه خاکی تو سرم بریزم  

 با این گندی که باال اومده؟ 

 
 #اوباش  

 صل ششم: آنتن! ف 

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_نهم 

 
 *** 

 
هنوز هم گیج و منگ نگاهش می کنم که با مشت می  

کوبه به سینه ام و حاصِل ضربه اش تکون خوردِن  

 محسوسه! 

 
نگاهم به پایین سر می خوره و به شکمش دوخته می  

 شه: 

 با اینی؟ -

 
مشت بعدی رو سعی می کنه با شتب بیشتری بزنه که  

 توی کف دستم می خوره: ضربه اش  
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خاک تو سرت! بهش میگی این؟ بچه ام جون داره!  -

 قلبش می زنه... 

 
سعی می کنه دستش رو از توی دست من بیرون بکشه  

 و تالشش بی نتیجه است. 

 
نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم و به این فکر می  

 کنم دیوونه است یا خودش رو به دیوونگی زده؟ 

 
ی بوسم که ادامه ی حرف توی  اش  رو م نوک بینی 

اش، با  دهنش می ماسه و با نگاه کردن به نوک بینی 

 دست دیگه اش به شکمم مشت می زنه: 

 
 به این میگن تجاوز! -

 
 شونه هاش رو می گیرم و به آرومی تکونش میدم: 

آنی یه دقیقه بشین بفهمم چی میگی! مامانت اینا  -

 کنیم؟ فهمیدن، حاال واسه جیگر بابا باید چی کار  
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مردمک چشمش به سرعت حرکت می کنه و انگار داره  

فکر می کنه تا به یه نتیجه ای برسه و ذهنش رو جمع  

 کنه. 

 
سکوت می کنم تا بتونه به خوبی فکر کنه و باز چرت  

 و پرت تحویلم نده که میگه: 

 بیا من رو بگیر! -

 
اِرور! مغزم پشت سر هم هشدار میده و هنگ می کنه.  

همم؛ مثل اوایلی که رفته بودم لندن و  حرفش رو نمی ف 

 هیچ چیز قابل درکی نمی شنیدم. 

 
 بی اختیار میگم: 

 چی؟ -

 
 و دوباره تکرار می کنه: 

 بیا منو بگیر! -

 
نمی دونم چه چیزی توی قیافه ی من بینه که ادامه  

 میده: 
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خودت نیای من رو بگیری، بابام به زور من رو میده  -

 بهت که ببری. 

 
 ی هستی؟ اِشانتیونی چیز -

 
 دست هاش رو توی بغلش جمع می کنه و میگه: 

 آره دقیقا! طفره نرو ها...میای من رو می گیری! -

 
ضربه ای به پیشونیم می زنم و من االن ناامید ترین  

 آدم کره ی زمین می شم! 

 
اون هم فقط به خاطر اینکه برای یک لحظه فکر کردم  

 این بشر هم می تونه نرمال و آروم فکر کنه... 

 
عهد بوقه به خاطر یه دوستی بیام بگیرمت؟ چرا  -

 اینقدر چرت و پرت میگی؟ 

 
دست به کمر می شه و چشم ریز کرده بهم نگاه می  

 کنه: 

 
 همینه که هست! میای من رو می گیری؛ فهمیدی؟ -
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 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصتم 

 
 *** 

 
ش  ناامید از سر و کله زدن باهاش، دستم رو پشت کمر 

می ذارم و با فشار کوچیکی مجبورش می کنم حرکت  

 کنه: 

 
می خوای بری خونه ی خودتون؟ منم یکم فکر کنم که  -

 از کدوم گل فروشی باید گل سفارش بدم؟ 

 
 پام رو لگد می کنه و با گفتِن: 

 نکبت! -

 وسایلش رو بر میداره و باالخره میره. 

 
ه  در که بسته می شه تازه می تونم سر جام بشینم و ی 

 نفس راحت بکشم. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

شقیقه ام رو ماساژ میدم و نگاهم به طرف گوشیم بر  

 می گرده که بی وقفه هنوز زنگ می خوره. 

 
به طرفش دست دراز می کنم و با برداشتنش از روی  

 مبل کمی دیگه طولش میدم و باالخره تسلیم می شم. 

 
فرار کردِن بی نتیجه ام بازم می رسه به نقطه ی  

 همیشگی! 

 
 گوشی رو کنار گوشم می ذارم، جیغ می کشه:   همین که 

 اون بابای دیوثت کدوم قبرستونیه؟ -

 
 چشم هام رو ماساژ میدم و به آرومی اخطار میدم: 

 مامان! -

 
"زهرمار"رو بلند تر جیغ می کشه و صدای سارا می  

 آد که وسط گریه کردنش داد می زنه: 

 بس کن! -

 
می  از حالت لمیده خارج می شم و خودم رو جلوتر  

 کشم: 
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 چی شده؟ باز چه خبره؟ -

 
مامان که هنوز با سارا درگیره، با شنیدن صدای من،  

 مخاطبش رو عوض می کنه: 

 
هیچی نگو! همین االن بیا اینجا ببین اون بابای  -

 کثافتت چطور زده تو دهن بچه ی من! 

 
مغزم به سرعت برای درک حرفش تالش می کنه و با  

 تمام قوا به در بسته می خوره. 

 
 بی اختیار میگم: 

 بابا زده تو گوش سارا؟ -

 
 تاکید وار میگه: 

 پا میشی میای اینجا! فهمیدی؟ -

 
و بدون منتظر موندن واسه جواِب من تماس رو قطع  

 می کنه. 
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از جا بلند می شم و خیره به زمین فقط به ایران فکر  

 می کنم. 

 
به ای کاش های ردیف شده توی ذهنم، به هر روزی  

 ت برنگرد و من برگشتم... که ایران می گف 

 
 دستی به صورتم می کشم و به طرف اتاق راه میوفتم. 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_یکم 

 
 *** 

 
جلوی در که می رسم هنوز پر از تردیدم. پر از میل به  

 زنگ زدن به بابا و ایران! 

 
درک این ماجرا برام جوری سخته که ترجیح میدم به  

 ور فکر کنم و جدی جدی بگیرمش... حرف آی ن 
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افکار بی سر و ته رو کنار می زنم و هنوز دستم رو از  

 روی زنگ بر نداشتم که باز می شه. 

 
موتور رو که گوشه ی حیاط می ذارم باال میرم و دستم  

به دستگیره در نرسیده که در باز می شه و سارا به  

 سرعت میگه: 

 
 بعدا برات میگم... -

 
 اره حرفش رو کامل کنه: و مامان نمی ذ 

 بفرما...بفرما! اینم دسته گل بابا جونت... -

 
و تازه متوجه ی کبودِی غیر معمولی که روی گونه ی  

 ساراست می شم. 

 
چونه اش رو می گیرم و کمی صورتش رو به طرفین  

 تکون میدم. شک دارم کار دست بابا باشه. 

 
حداقل اونقدری ازش چک خوردم که بدونم با پشت  

نمی زنه و چیزی مثل انگشتر نداره که بخواد  دست  

 پوست رو خراش بده. 
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مامان هنوز به داد و بی داد کردنش ادامه میده و  

 مردمک چشم سارا می لرزه. 

 
 بین حرف های مامان میرم: 

 می شه حداقل بیام تو؟ یکی بگه اینجا چه خبره؟ -

 
سارا خودش رو کنار می کشه و من جلوتر از دو  

 یرم. نفرشون داخل م 

 
 توی سالن که می رسیم رو به سارا میگم: 

یه مسکن بده مامان. یکم استراحت کنه، آروم که شد  -

 حرف بزنیم. 

 
مامان که از حضور من خیالش راحت شده خودش رو،  

روی مبل میندازه و سرش رو بین هر دو دستش می  

 گیره. 

 
وقتی سارا لیوان و ورق قرص رو دست مامان میده،  

 ی بینم و به روی خودم نمیارم. لرزش دستش رو م 
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مامان رو که مجبور می کنم دراز بکشه و پتو روش  

 میندازم، میگم: 

 یکم بخواب؛ قول میدم بیدار بشی من همین جا باشم! -

 
با تردید چشم می بنده و کمی صبر می کنم خوابش  

 ببره. 

 
ریتم نفس کشیدنش که منظم می شه دست سارا رو می  

 نبالم بیاد. کشم و مجبورش می کنم د 

 
در اتاق که بسته می شه، سارا عین بمب منفجر می  

 شه و صدای گریه اش اعصابم رو به هم می ریزه. 

 
 روی تخت می نشونمش و می ذارم گریه اش تموم شه. 

 
 دستش رو به آرومی فشار میدم و میگم: 

 خوبی؟ -

 
آب بینیش رو باال می کشه که دستمالی از کنار تخت بر  

ش می گیرم که کامال تخس نگاهم می  میدارم و به طرف 

 کنه و سوالی سر تکون میدم. 
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خودش رو جلوتر می کشه، منتظر نگاهم می کنه و  

 تازه متوجه ی منظورش می شم. 

 
 بینیش رو با دستمال فشار میدم و غر می زنم: 

 زنیکه... -

 
 توی دستمال فین می کنه و صورتم مچاله می شه. 

 
پرت می کنم و    دستماِل مچاله شده رو، روی پاش 

 میگم: 

 
 معلومه خیلی خوبی! چته غربتی؟ این چیه؟ -

 
دست زیر چشمش می کشه و خنده ی هیستریکش پلکم  

 رو می پرونه: 

 کار همونه! -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_دوم 
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 *** 

 
 اخم کرده نگاهش می کنم و میگم: 

 اون؟ اون کیه؟ -

 
درد، صورتش جمع    دستی به گونه اش می کشه و از 

 می شه: 

 همونی که بهش میگی بزغاله! -

 
لفِظ "بزغاله" باعث می شه تیکه تیکه بخندم و  

 انگشت اشاره ام به سمت گونه اش کشیده بشه: 

 
بزغاله؟ اون سگ کی باشه که دست رو تو بلند کنه؟  -

واسه همین گریه می کردی؟ صد بار نگفتم این کره خر  

 به دردت نمی خوره؟ 

 
 بلند می شم و ادامه میدم: از جا  

 کدوم قبرستونیه برم همون جا چالش کنم؟ -

 
 دستم رو می کشه و آماده ی گریه کردن میگه: 
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 یه دقیقه بشین تو رو خدا... -

 
دستم رو می خوام عقب بکشم که محکم تر به مچم می  

 چسبه و از جا بلند می شه: 

 
 جان من...یه دقیقه نزنش! وایسا بگم چی شده... -

 
ر نگاهش می کنم و توی ذهنم بار ها و بار ها اون  منتظ 

بزغاله رو زیر بار مشت و لگد هام خرد و خمیر می  

 کنم. 

 
 اش می کشه: دست زیر بینی 

واسه من قلدری می کرد...بعد بعد نمی دونم رو چه  -

 فازی بود فکر می کرد آقا باال سر منه... 

 
بازوش رو می گیرم و مجبورش می کنم بشینه که با  

 یدن دستم ازم می خواد من هم بشینم. کش 

 
عمیق و بی وقفه نفس می کشه و خودش رو از روی  

 تخت پایین می کشه. 
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جلوی پام می شینه و سعی می کنه مظلوم ترین حالت  

 ممکن خودش رو بگیره. 

 
 زد تو گوشم...منم... -

 
 بازو هاش رو می گیرم و میگم: 

 تو چی؟ چی شده؟ از اون بز می ترسی؟ -

 
به سرعت برای رد حرفم تکون میده و    سرش رو 

 میگه: 

 نه نه نه... -

 
ابرو هام بدتر از قبل گره کور می خورن و سارا لبش  

 رو گاز می گیره: 

 زدمش... -

 
 خوب کردی! -

 
بیشتر از قبل ترس توی چشمش می شینه و آماده ی  

 منفجر شدن میگه: 

 بخدا دفاع از خود بود! نمی خواستم اینجوری شه... -
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 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_سوم 

 
 *** 

 
کم کم اخم هام از هم باز می شه و هزار جور فکر رنگ  

 و وارنگ توی سرم ردیف می شه. 

 
منتظر می مونم خودش ادامه بده که با ترکیدن بغضش  

 میگه: 

 فکر کنم کشتمش! -

 
انگار یه پارچ آب یخ روی سرم خالی می شه. حرفش  

 ایین می شه و می پرسم: توی ذهنم باال و پ 

 
 یعنی چی؟ چطور زدی؟ کجا زدیش؟ -

 
لب هاش رو روی هم فشار میده و مردمک لرزون  

 چشم هاش رو به من می دوزه. 
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 زدم...زدم بین... -

 
 کالفه از من و من کردنش اخطار میدم: 

 سارا! -

 
از صدای نن توی جاش می پره و با بستن چشم هاش  

 به سرعت میگه: 

 ! فکر کنم مرد... زدم بین پاهاش -

 
 این بار آب داغ روم می ریزن و ُگر می گیرم. 

 
 لب روی لب فشار میدم و نمی دونم چی باید بهش بگم. 

 
 اصال مگه حرفی هم می مونه که بزنم؟ 

سکوت من رو که می بینه چشم باز می کنه و صدا می  

 زنه: 

 داداش؟ -

 
 چشم می بندم تا خودم رو کنترل کنم و میگم: 

 ی هللا وکیلی! دهانم دوخت -
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 روی پام مشت می زنه و بغ کرده میگه: 

 مسخره نشو! چه خاکی تو سر کنم؟ -

 
 کنارش می زنم و از جا بلند می شم: 

من چه خاکی تو سرم کنم؟ با این بساطی که راه  -

 انداختی چه خاکی تو سر کنم؟ به مامان چی بگم؟ 

 
ضربه ای به پیشونیش می زنم و با زدن روی پشت  

 م رو میده: دستم جواب 

مامان خودش امون نداد من حرف بزنم...زود  -

 چسبوندش به بابا! به من چه؟ 

 
دستم رو دور گردنش میندازم و با فشار دادن گردنش  

 از الی دندون های کلید شده ام میگم: 

 چرا اینقدر خری؟ چرا اینقدر نفهمی؟ -

 
روی دستم می زنه و در تالش برای دور کردن خودش  

 میگه: 

سرت انگار از وحشی اومدی...خفه شدم ولم  خاک تو  -

 کن... 
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در تالش برای کشیدن موهاش و ناقص کردنش برای  

 خالی شدن عصبانیتم صدای مامان می آد: 

 ساشا؟ سارا؟ -

 
 قبل از اینکه دهن سارا رو بگیرم جیغ می کشه: 

 کمک... -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_چهارم 

 
 *** 

 
چنگ می زنه که به اجبار ولش می کنم    روی دستم رو 

 و در اتاق باز می شه: 

 
 چه خبر شده؟ -

 
به سارایی که نفس نفس می زنه چشم غره میرم و زیر  

 آرنج مامان رو نگه می دارم. 
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نگاهش هنوز به ساراست که دنبال خودم می کشونمش  

 توی سالن: 

 یه دقیقه بشین بگم برات... -

 
اجت بیشتری نگهش  دستش رو عقب می کشه که با سم 

 می دارم و مجبورش می کنم روی مبل بشینه: 

 
چی رو می خوای برام توضیح بدی؟ مگه چیزی واسه  -

 توضیح دادن مونده؟ 

 
جلدی پاش می شینم و دست هاش رو توی دستم نگه  

 می دارم: 

 
 آره مادر من هست! یه دقیقه آروم باش... -

 
دست هاش رو عقب می کشه و چشم های پر آبش رو  

 ه من می دوزه: ب 

آروم باشم که چی؟ که باز از اون بابای بی خیرت  -

 طرفداری کنی؟ 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دست به صورتم می کشم تا آروم بمونم و کنترلم رو از  

دست ندم اما مامان ول کن ماجرا نیست و از تمام  

 قدرتش برای عصبی کردنم استفاده می کنه: 

 
 آره؟ بخدا که اون مرتیکه شما رو چیز خور می کنه... -

 
باالخره موفق می شه کبریت رو پرت کنه وسط انبار  

 باروت و به آنی منفجر می شم: 

 مامان! -

 
حرف توی دهنش می مونه و سارا با کنار زدن من،  

سعی می کنه کلمات رو برای قانع کردن مامان به  

 سرعت ردیف کنه: 

مامان بخدا اونطوری که فکر می کنی نیست... با یکی  -

 شدم.   از دوستام یکم درگیر 

 
بینی اش رو باال می کشه و نگاهش بین من و سارا می  

 چرخه: 

از بابات می ترسی؟ مگه مامانت مرده؟ خودم میرم  -

 می زنم تو دهنش... 
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 پلکم تیک می گیره و خاطرات قدیمی رو پس می زنم. 

 
 سارا پیش دستی می کنه و میگه: 

 چه طرفداری کردنی آخه؟ من از اون تو سری خورام؟ -

 
امان هنوز بین ما می چرخه و من ترجیح میدم  نگاه م 

 ساشاِی تو سری خور رو سرکوب کنم. 

 
مامان می خواد چیزی بگه که باز سارا زودتر دست به  

 کار می شه و کمی کنترل صداش رو از دست میده: 

 
آره؟ بس کن! چرا همه چی رو می خوای به بابا  -

 بچسبونی؟ تا حاال زده تو گوش من؟ 

 
مکث به طرف من کشیده می شه و من  نگاه مامان با  

 از جا بلند می شم. 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_پنجم 
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 *** 

 
هوای سالن زیادی سنگین شده و سنگی که روی قفسه  

 ی سینه امه زیادی بهم فشار میاره. 

 
توی حیاط، روی پله می شینم و سعی می کنم به  

 آرومی نفس بکشم. 

 
ی پیراهن رو باز می کنم و پشت گردنم  دکمه های باالی 

 رو فشار میدم. 

 
گوشی رو از جیب شلوارم بیرون می آرم و به صفحه  

اش نگاه می کنم؛ نبود اسمش روی صفحه باعث می  

 شه صفحه ی چتمون رو باز کنم و براش بنویسم: 

 
 خوبی؟ -

 
هنوز منتظر ظاهر شدن تیک دومم که صدای مامان رو  

 از پشت سرم می شنوم: 

 ساشا؟ -
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به سرعت دکمه ی کنار صفحه رو فشار میدم و با  

 خاموش کردن صفحه ی گوشی به عقب بر می گردم. 

 
نگاهش می کنم و منتظر می مونم حرفش رو ادامه بده  

 که با بیرون دادن نفسش جلو می آد. 

 
 خودم رو کنار می کشم و اجازه میدم کنارم بشینه. 

 
ه دستش رو  می خوام دکمه های پیراهنم رو ببندم ک 

پشت گردنم می ذاره و با آخرین سرعت خودم رو کنار  

 می کشم. 

 
دستش توی هوا می مونه و نگاه گرفته اش رو به من  

 می دوزه. 

 
 پام رو می کشم و بدون نگاه کردن بهش میگم: 

 خوشم نمیاد کسی به گردنم دست بزنه. -

 
از گوشه ی چشم می بینم که دستش رو روی زانوش  

 ه آرومی میگه: مشت می کنه و ب 

 چقدر چیز وجود داره که نمی دونم. -
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خنده ای که تا پشت لبم می آد رو پس می زنم و با این  

 حال نمی تونم جلوی زبونم رو بگیرم: 

 نگرانش نباش! چیزی رو از دست ندادی... -

 
 می خوام بلند شم که مچم رو می گیره و صدا می زنه: 

 ساشا! -

 
شت سرشه. به  جلوی پاش می شینم و نگاهم به پ 

سارایی که از این فاصله هم می تونم اشِک توی  

 چشمش رو ببینم. 

 
به سارایی که عیِن ساشای قدیم شده، عین من قبل  

 مبتالست به یه بیماری خطرناک؛ عقده ی توجه! 

 
نگاه از سارا می گیرم و به چشم های مامان نگاه می  

 کنم. 

 
  دست هاش رو توی دستم می گیرم و سعی می کنم با 

 آروم ترین لحن ممکن حرف بزنم: 
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مامان من درک، من جهنم! این بچه نشه مِن دوم.  -

نشه ساشایی که دست به دامن ایران شد واسه رفتن.  

مامان گند نزنید تو زندگیش، سارا همین االن هم تو  

 لجنه! 

 
دست هاش عقب می کشه و لحنش طلبکاره وقتی  

 میگه: 

 
یچ کاره است؟  من گند می زنم تو زندگیش؟ بابات ه -

بیاد وایسا باال سر بچه هاش! چرا منو سرزنش می  

 کنی؟ مگه من این زندگی رو خواستم؟ 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_ششم 

 
 *** 

 
میلم به داد زدن رو سر کوب می کنم و خسته از این  

 بحث همیشگی از جا بلند می شم. 
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 می کنم. جوابش رو هم نمیدم و حتی نگاهش هم ن 

 
فقط از همون راهی که اومده بودم بر می گردم و صدا  

 زدن هاش هم نمی تونه نگهم داره. 

 
سرم...سرم در حال انفجاره و دردی که زیر پوستم جا  

خوش کرده از گذشته ای سر چشمه می گیره که تک  

تک ثانیه های عمرم رو برای فرار ازش صرف کرده  

 بودم. 

 
ه، روی روحمه، روی  تک تک زخم هایی که روی تنم 

مغزمه! تیر می کشن و گیرنده های عصبیم رو با  

آخرین حد از توانشون تحریک می کنند که پیام درد رو  

 به مغز آش و الش شده ام بفرستن. 

 
به قدری توی دریای پر تالطم افکارم غرق می شم که  

حتی موتور رو هم بر نمی دارم، که حتی تنه می زنم و  

حتی تنه می خورم و برام اهمیت  ببخشید نمی گم، که  

 نداره، که حتی... 
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گوشی توی جیبم می لرزه و باعث می شه قدم هام کند  

 بشن و باالخره گوشه ی خیابون بایستم. 

 
شماره ی ناشناسیه که نمی خوام جوابش رو بدم اما با  

سماجت و بی توجه به رد دادن هام دوباره و دوباره  

 ام کنه.   زنگ می زنه و موفق می شه کالفه 

 
 بله؟ -

 سالم! -

 
صداش آشناست و ذهن من به قدری پره که نمی تونم  

 صاحبش رو تشخیص بدم. 

 
دستی به چشم هام می کشم و خودش انگار متوجه می  

 شه نشناختم: 

 آینازم... -

 
 با شنیدن اسمش به سرعت میگم: 

 چیزی شده؟ -

 
 بی توجه به سوال من می پرسه: 
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 خوبی؟ انگار صدات گرفته است. -

 
موهام رو به عقب می فرستم و با نوک کفشم به سنگ  

 ریزه ی جلوی پام ضربه می زنم: 

 نه! چیزی شده؟ -

 
 با کمی مکث، تردید بین کلماتش جا خوش می کنه: 

 می خوای بیای اینجا؟ هومان هم هست... -

 
 دوباره تکرار می کنم: 

 
 چیزی شده؟ آی نور خوبه؟ -

 
 ده: نفس بیرون میده و با مالیمت ادامه می 

 دور هم حرف می زنیم. می تونی بیای؟ -

 
نمیگه بیا، جیغ و داد نمی کنه و بت مالحظه است.  

همین نه گفتن رو برام سخت می کنه و طول می کشه  

 تا بگم: 

 
 االن راه میوفتم! -
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 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_هفتم 

 
 *** 

 
هم  برای زنگ زدن تردید دارم و چراِی بزرگ ذهنم ب 

 دهن کجی می کنه. 

 
دستم هنوز بین زمین و هوا مونده که در باز می شه و  

 مردی اخم کرده می پرسه: 

 امرتون؟ -

 
زنگ رو فشار میدم و بدون جواب دادن به مرد خودم  

 رو کنار می کشم تا بتونه رد بشه. 

 
 هنوز به من خیره است که صدای هومان می آد: 

 بیا باال! -

 
 و می برم و میگم: دست هام رو توی جیبم فر 
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 جلوی راه ایستادین! -

 
حق به جانب تر نگاهم می کنه و باالخره خودش رو از  

 سر راهم کنار می کشه. 

 
جلوی در واحدشون که می رسم هومان جلوی در  

 منتظرمه و اخم کوچیکی روی پیشونیش نشسته. 

 
قبل از من دست دراز می کنه به طرفم و با اشاره به  

 داخل میگه: 

 دی. خوش اوم -

 
جلوتر از هومان داخل میرم و آیناِز حلما به بغل  

 منتظرمه. 

 
سالم کوتاهی میگم و به حلمای کنجکاو لبخند می زنم  

 که میگه: 

 خوراکی ندالی؟* -

 
 کمی خم می شم تا راحت تر ببینمش و میگم: 
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یادم رفت. ولی دفعه ی بعدی که ببینمت بهت دوتا  -

 خوراکی میدم. خوبه؟ 

 
رفم تکون میده و آیناز اخطار  سرش رو برای رد ح 

 میده: 

 حلما؟ -

 
و نگاه تخس حلما به طرف من می چرخه. بهش لبخند  

 می زنم و آیناز برای نشستن تعارف می کنه. 

 
روی نزدیک ترین مبل می شینم و با نشستن هومان  

روی مبلی نزدیک به من، آیناز هم به طرف اتاق خواب  

 میره. 

 
 : خودم رو گمی جلو می کشم و میگم 

 چیزی شده؟ -

 
هومان کالفه است و کالفه بودنش از تیک وار تکون  

 خوردن پاش معلومه. 
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هنوز لب از لب باز نکرده که آیناز بر می گرده و می  

 پرسه: 

 خوبی؟ -

 
لحنش آرومه، بر خالف آینور که پر از هیجانه و  

 همیشه ی خدا صداش بلنده آیناز صداش آرومه. 

 
ش رو آروم کنه و  انگار که همیشه می خواد مخاطب 

 باعث ایجاد چیزی به اسم اعتماد بشه. 

 
پا روی پا میندازم و به همون آرومی که پرسیده جواب  

 میدم: 

ممنون؛ شما خوبین؟ از ظهری خبری از آی نور  -

 ندارم. خوبه؟ 

 
نگاه آیناز به طرف هومان می چرخه و همین نگاه  

 کوتاه سنسور های مغزم رو فعال می کنه. 

 
ار هومان می شینه و با پیچوندم دست هاش  آیناز هم کن 

 توی هم میگه: 

 خب آی نور... -
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  * * * 

 *خوراکی نداری؟ 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_هشتم 

 
 *** 

 
اینکه نکنه جدی جدی حامله باشه مثل خوره مغزم رو  

 می خوره و باعث می شه عرق سردی روی تنم بشینه. 

 
میده خارج می شم و با جلو  با کمی مکث از حالت ل 

 کشیدن خودم میگم: 

 آی نور چی؟ -

 
هومان می خواد حرفی بزنه که آیناز پیش دستی می  

 کنه و قبل از هومان به حرف می آد: 
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خانواده ام درباره ی شما دو نفر فهمیدن. می خواستم  -

فقط ازت یه سوال بپرسم، می تونی مسئولیتش رو  

 قبول کنی یا نه؟ 

 
دن بهش، سوالی که توی ذهنم باال و  بدون جواب دا 

 پایین می شه رو می پرسم: 

چرا این رو می پرسی؟ من به خودش هم گفتم که از  -

 اون آدم هایی نیستم که... 

 
با سر دادن قندون به طرفم، باعث می شه حرفم نیمه  

 کاره بمونه و خودش به جای من ادامه میده: 

 
زندگیش  آی نور از اون آدماییه که هرکسی رو توی  -

راه نمیده. اگه این سوال رو پرسیدم برای این بود که  

بدونم اونم برات اونقدری تفاوت داره که بتونی اگه و  

 فقط اگه نیاز بود مسئولیتش رو گردن بگیری؟ 

 
سرش رو بلند می کنه و مطمئنم پشت نگاه آرومش یه  

 طوفان بزرگ در جریانه! 
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مه چی رو  چون به هر حال بابام تا پیدات نکنه و ه -

 نفهمه بی خیال نمی شه. 

 
نگاهم رو از چشم هاش جدا می کنم و سعی می کنم  

 موضوع پیش اومده رو هضم کنم. 

 
موضوعی که شاید برای من کوچیک و پیش پا افتاده    

باشه قطعا برای آی نور و خانواده اش بیش از حد  

 بزرگه که اینقدر برای حل کردنش تالش می کنند. 

 
ه ای به هوماِن سرد و اخم کرده دوخته  نگاهم برای ثانی 

می شه و ثانیه ی بعدی رو خیره به لیوان چای می  

 گذرونه. 

 
از اون آدم هایی نیستم که دنبال هر خوشگذرونی برم  -

و توی ثانیه بگم باشه تمومه! یعنی در اصل زندگیم  

 جایی برای این چیز ها نداره... 

 
سعی  کف دست عرق کرده ام رو روی پام می کشم و  

 می کنم با دقت کلمات رو کنار هم بچینم. 
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حاصِل یه بی مسئولیتی نباید باز هم دردسر درست می  

 کرد! 

 
برای انتخاب کلمه ها به مشکل می خورم و این بار  

 هومانه که به کمکم می آد: 

 
الزم نیست توضیح بدی! یه دوستی بود که تموم شده.  -

 بقیه اش رو خودمون حل می کنیم. 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_نهم 

 
 *** 

 
سرم رو برای تایید حرفش تکون میدم و از جا بلند می  

 شم. 

 
خداحافظ رو گفته نگفته به سمت در راه می افتم و  

برای پوشیدن کفش هام که دوال می شم آیناز کنارم می  

 ایسته: 
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خوب غذا بخور و مواظب خودت باش. از دفعه ی قبل  -

الغر تر شدی! امیدوارم سالم و موفق    که دیدمت 

 باشی... 

 
لبخندش گرمه و نگاهش گرم تر. برای پیدا کردن ذره  

ای حس بد توی چشم های خودش و هومان کنکاش  

 می کنم و نتیجه ی تحقیقاتم هیچه! 

 
من نمی تونم مسئولیت هیچی رو قبول کنم! حتی اگه  -

 د. بتونم و بخوام فکر نمی کنم شما بتونید قبول کنی 

 
اخم ظریفی باز بین ابرو های هومان می شینه و نگاه  

 آیناز مات می شه. 

 
 من آدم خودخواهی بودم! -

 
و دردی که توی تنم می پیچه تا عمیق ترین قسمت  

 های جسم و روحم پیشروی می کنه. 
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یقه ام رو که مرتب می کنم بیرون میرم و در رو می  

 بندم. 

 
ی آیناز توی گوشم  هنوز پله ها رو پایین نرفتم که صدا 

 می شینه: 

 کسی برای خودخواه بودنت سرزنشت نمی کنه! -

 
اعتنا نمی کنم و پایین میرم. من برای این خانواده،  

برای این خونه و آدم هاش زیادی َسم بودم، هستم و  

 خواهم بود... 

 
گوشی که توی جیبم می لرزه از سرعت قدم هام کم می  

م آی نور بهم  کنم و به صفحه اش نگاه می کنم. اس 

دهن کجی می کنه و باعث می شه نگاهم به عقب  

 برگرده. 

 
دوباره به ساختمونی که تازه ازش بیرون اومده ام  

 نگاه می کنم. 

 
توی سرم صدای دنگ دنگ مانندی می پیچه و می  

 خوام جواب ندم ولی آی نور دست بردار نیست. 
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باالخره کوتاه میام و گوشی رو که کنار گوشم می ذارم  

 تقریبا جیغ می کشه: 

هرکس ندونه فکر می کنه من می خوام تو رو بگیرم  -

 اینقدر ناز و ادات زیاده. 

 
 دست به پیشونیم می کشم و دوباره راه میوفتم: 

من قصد ادامه تحصیل دارم؛ الکی خودت رو به من  -

 نچسبون! 

 
بخون اون دو صفحه رو تموم شه بره. واال هرکس  -

ا من رو بگیر با کله می  دیکه بود االن می گفتن بی 

 اومد... 

 
 دستم رو برای تاکسی بلند می کنم: 

 
من از اوناش نیستم که به حیوونا اونم از نوع گوریل  -

 تمایلی داشته باشم. 

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 
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 #قسمت_دویست_و_هفتادم 

 
 *** 

 
با تک سرفه ای صداش رو صاف می کنه و وقتی  

 میگه: 

 
 ؟ عزیزم کی می خوای برگردی -

 
 و لحنش آرومه؛ یه آروِم عجیب! 

 
 سوار می شم و حیِن بستن در میگم: 

 چطور؟ -

 
 دلم برات تنگ شده! -

 
گوشی رو از گوشم دور می کنم و با نگاه کردن به  

 صفحه، دوباره اسم و شماره رو نگاه می کنم. 

 
 بلند تر از حد معمول میگه: 

 الو؟ -
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 و دوباره گوشی رو کنار گوشم می ذارم. 

 ورد تو سرت؟ چیزی خ -

 
 نه! فقط دم در منتظرت نشستم که تیکه تیکه ات کنم. -

 جدیدا خشن شدیا! -

 
"همین که هست" رو میگه و چیزی جز خنده ندارم که  

 بهش بدم. 

 
تماس رو که قطع می کنم به نوتیفکشِن پیام هام خیره  

 می شم. 

 
 آپو پرسیده بود: 

 چیزی شده؟ -

 
رو کنار می  با کشیدن انگشتم روی صفحه، نوتیفکشن  

زنم و با فشار دادن دکمه ی کنار صفحه، گوشی رو  

 خاموش می کنم. 
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دیر وقته که باالخره بی خیاِل ول گشتن توی خیابون ها  

 می شم و بر می گردم خونه. 

 
 هنوز پام به آخرین پله نرسیده که دستم کشیده می شه. 

 
قبل از اینکه بتونم چیزی بگم آی نور دستش رو روی  

 اره و مجبورم می کنه ساکت بمونم. بینیش می ذ 

 
روی پشت بوم بی خیاِل دستم می شه و پاکِت توی  

 دستش رو باال می گیره: 

 
 دیدم حالت خوب نیست، واست خوراکی گرفتم... -

 
گیج و منگ بهش نگاه می کنم که باز دستم رو می  

 کشه و باال می ریم. 

 
باد خنکی که به صورتم می خوره باعث می شه کمی  

امم رو جمع کنم و آی نور موهایی که به  چشم ه 

 صورتش چسبیدن رو کنار می زنه. 

 
 کاش می فهمیدم چی کار کردی! -
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 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_یکم 

 
 *** 

 
روی لبهی پشت بوم می شینم و پاکت خوراکی ها رو  

 از دستش می گیرم: 

 چی کار کردم؟ -

 
ی دیگه می شینه و با    تقریبا رو به روی من، روی لبه 

 گرفتِن پاکت پاستیل میگه: 

 همون کار خوبی که پاداشش شده من! -

 
 پام رو می کشم و شیر کاکائو رو بر میدارم: 

 یادم باشه آدم بهتری بشم. -

 
چشم ریز کرده، خودش رو جلو می کشه و دست به  

 کمر میگه: 

 که چی؟ -
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ی  شیر کاکائو رو باال می برم و نزدیک به لبم نگهش م 

 دارم: 

 آخه اگه این پاداشه، عذاب چی می خواد باشه؟ -

 
و هنوز شیر کاکائو رو به دهنم نچسبوندم که بی هوا  

 فشارش میده و با پاشیده شدنش توی صورتم میگه: 

 
 از اولم آدم بی لیاقتی بودی! -

 
متنفر از خیسِی سر و صورتم، شیر کاکائو رو سعی می  

روی هم فشار  کنم با دست کنار بزنم و لب هام رو  

 میدم. 

 
این بار چیز نرمی به صورتم مالیده می شه و صدای  

 آی نور گوشم رو پر می کنه: 

حیف من که رفتم اینا رو گرفتم، گفتم آشتی کنیم.  -

 چقدر نکبتی؟ 
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سعی می کنم دست هاش رو بگیرم بلکه بتونم مانعش  

بشم که با جیغی که می کشه دست پاچه مچش رو نگه  

 ام تا آخرین حد ممکن باز می شن. می دارم و چشم ه 

 
ترسیده و شوکه نگاهم می کنه و تازه متوجه می شم  

 کمرش رو به پایین خم شده. 

 
 دستش رو می کشم و از لبه فاصله اش میدم. 

 
برای مهار کردنش، پاهاش رو بین پاهام نگه می دارم  

 و با دسِت آزادم سعی می کنم صورتم رو تمیز کنم: 

 نمی کنی؟ مریضی؟ چرا حواست رو جمع  -

 
دستش رو عقب می کشه و با گرفتِن دستمالی به طرف  

 من میگه: 

 باز سگ سیاِه هاری گازش گرفت... -

 
 دستمال رو از دستش می گیرم و بهش خیره می شم. 

 
صورتش پر از حِس دلخوریه و به زحمت جلوی خودم  

 رو می گیرم تا حرفی نزنم. 
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ه، راحت تر  شاید همینجوری بهتره؛ اگه هر فکری دار 

از سرش میوفته و قانع کردِن من برای من راحت تر  

 می شه. 

 
هنوز نگاهش می کنم که چند تا پاستیل رو به لبم فشار  

 میده و می غره: 

 چته؟ فرشته دیدی ماتت برده؟ -

 
پاستیل ها رو از دستش می گیرم و با گذاشتنشون روی  

 پالستیک میگم: 

 
 نه، یه چیز دیگه دیدم... -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_دوم 

 
 *** 
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لبخند روی لبش می شینه و دست هاش دو طرف  

 صورتش می گیره. 

 
 جوری با اعتماد به نفس میگه: 

 حوری! -

 
 دستمال رو روی پیشونیم می کشم و میگم: 

 روم به دیوار! هیوالی پشمالو دیدم... -

 
بین  پام رو لگد می کنه و با زدن مشتش روی پام از  

دندون های چفت شده اش صداِی پر از حرصش رو به  

 بیرون هول میده: 

 
 بخدا که حیِف من! -

 
دستم رو دور تنش میندازم و به طرف خودم می  

 کشونمش. 

 
حلقه ی دستم رو که تنگ تر می کنم، مشت دیگه ای  

 به پام می زنه و سعی می کنه خودش رو خالص کنه: 
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ص کنی. بی خودی  تا نخوام، نمی تونی خودت رو خال -

 تالش نکن... 

 
 مشت دیگه ای به پام می زنه و گوشم کیپ می شه. 

 
نمی شنوم چی میگه؛ شاید هم می شنوم، ولی مغزم  

 نمی تونه حرف هاش رو درک کنه. 

 
برای بار اول، یه چیزی رو می خوام...یه چیزی که باز  

نمی تونم داشته باشمش و توی یک صدم ثانیه همه  

 رفته بودم پودر می شن. تصمیم هایی که گ 

 
سنگین تر از همیشه نفس می کشم و تکونم که میده  

 ذهنم کمی جمع می شه: 

 خوبی؟ -

 
 ولش می کنم و از جاش تکون نمی خوره. 

هنوز منتظره جوابش رو بدم و من نمی دونم خوبم یا  

 نه! 

 
 دستم رو بین موهام می فرستم و میگم: 
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 خوبم! -

 
 و بالفاصله می شنوم: 

 خودتی؟ -

 
چیزی شبیه به هوم از پشت لب های به هم چسبیده ام  

 به گوش می رسه و آی نور با عقب رفتنش میگه: 

 
 همون موجوِد... -

 
دست هاش رو به حالِت گوش باالی سرش نگه می  

 داره: 

 
 گوش درازی که دم هم داره... -

 
 موهاش رو به هم می ریزم و با اشاره به ساعت میگم: 

 دیر وقته! -

 
 اره و حیِن باز کردنش... پفکی بر می د 
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 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_سوم 

 
 *** 

 
 پفکی بر می داره و حیِن باز کردنش میگه: 

فردا مامانم اینا می رسن، از آخرین شبی که اینجام  -

 می خوام استفاده کنم... 

 
 لحنش کمی بوی خنده داره و نگاهش به رو به روشه.  

 
نش می ذاره، دستم رو زیر چونه  پفک رو که توی ده 

اش می برم و با برگردوندن سرش به طرف خودم می  

 پرسم: 

 خوبی؟ -

 
 چشمش پر از اشکه و نمی خواد به روی خودش بیاره. 

 
 شونه باال میندازه که پفک رو از دستش می گیرم. 

 چی شده؟ -
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 دست زیر بینیش می کشه: 

. تا  من هر روِز زندگیم واسه این استقالل تالش کردم -

روی پای خودم وایسم ولی االن همش تو یه چشم به  

 هم زدن پودر شده... 

 
 شیر کاکائو رو دستش میدم و میگم: 

نگران مامان و باباتی؟ میگی چیزی بینمون نیست. از  -

 کجا می خوان ثابت کنن؟ هوم؟ 

 
شیر کاکائو رو سر می کشه و با یه نفس عمیق دوباره  

 حرف زدن رو از سر می گیره: 

االنش رو از کجا فهمیدن؟ بقیه اش رو هم از همون    تا -

 جا می فهمن. 

 
 شاید خواستن یه دستی بزنن؛ تو زود وا نده... -

 
هوِم کشیده اش تنها جوابیه که بهم میده. دستی به  

 چشم های خسته ام می کشم: 

 اتفاق بدی برات نمی افته! -
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از گوشه ی چشم می بینم که به بطری فشار بیشتری  

کنه و فشار دادن لب هاش روی هم یعنی  وارد می  

 حرف برای گفتن داره ولی نمی خواد حرف بزنه. 

 
منتظر نگاهش می کنم که از جا بلند می شه و با  

 گذاشتِن بطری کنار دستم میگه: 

 شب بخیر... -

 
لحنش آرومه و حرفش جوریه که مطمئنم از من می  

 خواد حرف بزنم، که نذارم بره. 

 
وه رو به راحتی می تونم حدس  چیزی که می خواد بشن 

 بزنم و نمی تونم بگم. 

 
قدمی که به عقب بر می داره بی اختیار دستش رو می  

 گیرم و میگم: 

 
می دونم می خوای بشنوی من مسئولیتش رو قبول  -

می کنم. من میام جلو، من حرف می زنم ولی نمی  

تونم! من نمی تونم مسئولیت خودمم گردن بگیرم چه  

 گه. می فهمی چی میگم؟ برسه به کسی دی 
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 دستش رو عقب می کشه: 

 پس چرا اومدی تو زندگی من؟ چرا... -

 
 #اوباش  

 فصل ششم: آنتن! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_چهارم 

 
 *** 

 
 از جا بلند میشم و با گرفتِن بازوش، بین حرفش میرم: 

 
آی نور! من بهت گفتم این دهه شصت نیست که  -

رو می گیره!بهت  هرکس با هرکس دوست شد میاد اون  

گفتم من آدِم بگیری نیستم، نگفتم؟ هر تخم سگی هم از  

این حرفا می زنه، داره زر می زنه. هیچکس این کار  

رو نمی کنه، حاال اون دو نفر یا سه نفری که از این  

چرت و پرتا میگن خیلی استثنا شده واسشون؛ می  

 فهمی چی میگم؟ 

 
 خودش رو عقب می کشه: 
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شناختی...تو می دونستی...االن    تو...تو من رو می -

 همه چی شد تقصیر من؟ 

 
شقیقه ام باز نبض می گیره و می خوام سرم رو توی  

 دیوار بکوبم: 

آره دقیقا تقصیر خودته. وقتی من از اول میگم بگیر  -

نیستم چرا فکِر بیخود می کنی که االن بخوایم بحث  

 کنیم؟ 

 
ی  چشم هاِی به خون نشسته اش گشاد می شن و قفسه  

 سینه اش به سرعت از هوا پر و خالی می شه: 

مگه من میگم بیا منو بگیر؟ میگم بگو هوات رو  -

 دارم، بگو من کنارت می مونم... 

 
می کوبه تخت سینه ام و صداش اوج بیشتری می  

 گیره: 

یه زری بزن...یه دروغ بگو! ولی اینجوری اینقدر  -

 عوضی نباش. 

 
 ا باید بگم؟ وقتی نمی تونم این کارا رو بکنم چر -
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از صدای من که اوج گرفته به شکل محسوسی تکون  

 می خوره، اما کوتاه نمی آد: 

 
 وقتی نمی تونی پس غلط می کنی میای نزدیک من! -

 
و این بار نوبت منه از صداِی نچندان آرومش جا  

 بخورم. 

 
 عقب تر میره: 

 تمومه! -

 
 و بدون منتظر موندن برای جواب من پایین میره. 

 
جعبه ی خالِی کنارم می زنم و دستی به  لگدی به  

 صورتم می کشم. 

 
نیاز مبرم به مسکن دارم تا از شر سر دردم خالص  

بشم و بادی که به صورتم می خوره اجازه نمیده پایین  

 برم. 
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خیره به راهی که آی نور رفته، لگد دیگه ای به جعبه  

 می زنم و همون راه رو دنبال می کنم. 

 
برای چند ثانیه به در واحِد رو  جلوی واحد که می رسم  

 به رویی نگاه می کنم. 

 
از حقیقِت خودم نمی تونم فرار کنم؛ به هر حال من یه  

آدِم بی مسئولیت و رقت انگیزم که باید برگرده و بیخود  

داره برای جنگی تالش می کنه که شروع نشده توش  

 باخته! 

 
دسِت مشت شده ام رو روی دیواِر کنار در می کوبم و  

خوام در رو باز کنم که زود تر باز می شه و آپو    می 

 سالم نکرده میگه: 

 چی شده؟ -

 
از جلوی در کنارش می زنم و با داخل رفتن، بی توجه  

 به سوالی که پرسیده میگم: 

 تو اینجا چی کار می کنی؟ -

 
 در رو می بنده و پشت سرم راه میوفته: 
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دیدم گوشیت خاموشه، سارا هم زنگ زد دیگه پاشدم  -

 مدم خونه! او 

 
پیراهن رو از تنم در میارم و با رفتن به طرف حمام  

 میگم: 

 بیخود بی خیاِل کارت شدی. -

 
 بازوم رو می کشه: 

 آی نور چرا اینقدر قاتی بود؟ -

 
 خیره ی چشم های منتظرش میگم: 

 چیز خاصی نبود... -

 
 و می شنوم: 

 ریدی؟ نه؟ -

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 د_و_پنجم #قسمت_دویست_و_هفتا 

 *** 
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 "آی نور" 

 
درک حرف های دیانا االن برام راحت تر شده وقتی از  

 رابطه اش با پوریا می گفت. 

 
از وقت هایی که می خواست پوریا باشه و نبود. از  

روزهایی که نیاز به بودِن پوریا داشت و پوریا بی  

 خیال می گذشت. 

 
دیانا برای مراسم خواستگاریش آماده می شه که بعد  

امتحان های پایان ترمه و من چشم انتظاِر رسیدِن    از 

 مامان و بابا قدم رو توی خونه راه میرم. 

 
 دیانا که از حمام بیرون می آد زنگ در هم زده می شه. 

 
قلبم با سرعت نور می کوبه و برای باز کردن در تردید  

 دارم. 

 
با صدا زدن های دیانا به طرف در میرم و در رو باز  

 می کنم. 
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اخم کرده و خبری از مامان هم نیست. قطع به یقین    بابا 

 مامان رو نیاورده که اگه الزم شد من پشتش قایم نشم. 

 
از اینکه دستم رو خونده بیشتر از قبل استرس می  

 گیرم و به گفتِن یه سالِم کوتاه بسنده می کنم. 

 
سالمم رو به آرومی جواب میده و خبری از حرف های  

 همیشگیش نیست. 

 
ش رو روی جا کفشی می ذارم و دیانا برای  کفش ها 

 سالم کردن بیرون می آد. 

 
تقریبا خودم رو توی آشپزخونه پرت می کنم و به  

 بهونه ی دم کردن چای خودم رو مشغول نشون میدم. 

 
 دیانا اما به جای من با بابا گرِم احوالپرسی شده. 

 
کتری رو روی گاز می ذارم، استکان ها رو توی سینی  

 و بابا میگه: می چینم  

 آی نور؟ -
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قندونی که آماده ی سقوط کردنه رو محکم تر نگه می  

 دارم و به سرعت خودم رو به اپن می رسونم: 

 جانم؟ -

 
لبخند می زنه بهم ولی نه لبخند و نه نگاهش اصال گرم  

 نیستن! 

 
نمی خواد چیزی حاضر کنی؛ وسایلت رو بذار تو  -

 ماشین زودتر راه بیوفتیم. 

 
وله ام ُسر می خوره و فشار سر انگشت  نگاهم روی ک 

 هام دور قندون بیشتر میشن. 

 همین یه دونه کوله است. -

 
 می شنوم که میگه: 

 ببر بذار تو ماشین! -

 
و به سرعت با پایین گذاشتِن قندون به طرف کوله ام  

 حرکت می کنم. 
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کوله رو بر می دارم و قبل از بیرون رفتن بابا ادامه  

 میده: 

اال، منم االن میام. یه آب به صورتم  دیگه برنگرد ب -

 بزنم. 

 
باشه رو گفته نگفته بیرون میرم. بدون نگاه کردن به  

 در واحِد رو به رویی به سمت پله ها حرکت می کنم. 

 
هنوز پام به پله ی اول نرسیده که یادم می افته  

 شارژرم رو جا گذاشتم. 

 
دوباره به عقب بر می گردم و می خوام زنگ رو فشار  

 که صدای دیانا رو نزدیک به در می شنوم.   بدم 

 
خودم رو کنار می کشم که از چشمی معلوم نباشم و  

 پاهام انگار به زمین دوخته میشن. 

 چی بگم آخه...خونه اش... -

 
صداشون رو نمی تونم واضح بشنوم و به ناچار خودم  

 رو بیشتر می کشم تا صدای دیانا رو بهتر متوجه بشم. 
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 د... دیروز هم پیشش بو -

 
قلبم به سرعت می کوبه و نیازی به فکر کردن ندارم تا  

 متوجه ی منظورش بشم. 

 
بغضی که توی گلومه و عصبانیتی که زیر پوستمه  

باعث می شه دلم بخواد در رو باز کنم، داخل برم و تا  

 جا داره دیانا رو بزنم. 

 
فکِر زدن دیانا رو به زحمت از خودم دور می کنم و  

خودم به مشت کردِن دست هام رو    برای کنترل کردن 

 میارم. 

 
دوباره به طرف پله ها حرکت می کنم و هر پله ای که  

پایین میرم برای خودم تکرار می کنم که ساشا تموم  

 شده و یه فحش هم به خودم میدم. 

 
به خوِد احمق و زود باورم، به من با یک دنیا اعتماد  

به نفس و خود پسندی که فکر می کردم از اون  

 رنگام. ز 
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کنار ماشین بابا که می ایستم خونم می جوشه و نگاهم  

 تا بالکِن خونه امون باال میره. 

 
لگدی به تایر ماشین می زنم و از بین دندون هایی که  

 روی هم چفت شدن میگم: 

 زنیکه خراب! -

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_ششم 

 *** 

 
هم بغضی که به گلوم    پشت سر هم نفس می کشم تا 

چسبیده رو کنار بزنم و هم به خودم مسلط باشم و  

 جلوی بابا سوتی ندم. 

 
هنوز مشت و لگد هام رو به ماشین می زنم که آستینم  

 کشیده می شه: 

 َرم کردی؟ -
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دستم رو از توی دست آرتین بیرون میارم و نگاهم باز  

ره  به در میوفته؛ بابا رو که نمی بینم به آرتین چشم غ 

 میرم. 

 
 فضولی؟ -

 
کمی گیج نگاهم می کنه و تازه متوجه ی ساشایی می  

 شم که پشت سرش ایستاده. 

 جایی میری؟ -

 
 نگاهم رو از ساشا نمی گیرم: 

 دارم برمیگردم شهرمون! -

 
کبودِی محوی روی استخون گونه اشه و از دیدنش دلم  

 خنک می شه. 

 
ش  امیدوارم هرکس زده محکم زده باشه! امیدوارم دهن 

 سرویس شده باشه... 

 
بدون منتظر موندن برای ادامه ی حرف های آرتین،  

 ماشین رو دور می زنم و طرف دیگه اش می ایستم. 
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این بار با نوک کفشم به زمین ضربه می زنم و نگاهم  

 رو به آسفالت می دوزم. 

 
 بابا باالخره بیرون می آد و پشت سرش هم دیانا. 

 
ی که دیانا می دزده نیاز  از اخم های در هم بابا و نگاه 

 نیست مغزم رو راه بندازم تا بفهمم چه خبره. 

 
کمی دور تر آرتین و ساشا ایستادن و به راحتی می شه  

 سنگینی نگاهشون رو حس کرد. 

 
بابا که سوار می شه به طرف دیانا میرم و زیر لبی  

 میگم: 

 بعدا ما با هم خیلی کار داریم! -

 
کشه و می دونم که  نگاهش رو تا چشم هام باال می  

 فهمیده، که حس کرده باالخره من همه چیز رو فهمیدم. 

 
بدون گرفتِن جوابش، سوار می شم و با بغل کردن کوله  

 ام خیره به جلو با خودم تکرار می کنم: 
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 نگاهش نکن...نگاهش نکن...نگاهش نکن... -

 
بابا که راه میوفته سخته نادیده گرفتنش و بی اهمیت  

م رو کنترل کنم برای غروری که  گذشتن؛ سخته خود 

نیست شده، برای حس های بدی که از دیروز توی  

 سلول هام منتشر شده. 

 
سرم رو به شیشه ی خنک تکیه میدم و تا رسیدن به  

 خونه ی آیناز هر دو نفرمون سکوت می کنیم. 

 
زودتر باال میرم و قبل از بابا با هومان و آیناِز متعجب  

 رو به رو می شم. 

 
از که روی بازوم می شینه، خم می شم برای  دست آین 

 باز کردِن بند کفشم: 

 خوبی؟ چیزی شده؟ بابا... -

 
کالفه از باز نشدن بند کفش و اشکی که جلوی دیدم رو  

 گرفته، کفش ها رو در میارم و زیر لبی میگم: 
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به هر حال دعوا کردن توی جمع خانواده بهتر از  -

 دعوا کردن جلوی غریبه است... 

 
هنوز گیج نگاهم می کنه و هومان می خواد    آیناز 

چیزی بپرسه که داخل میرم و می شنوم به بابا سالم  

 می کنند. 

 
 خودم رو به دِر اتاق حلما می رسونم که بابا میگه: 

 آی نور خانم یه دقیقه بیا اینجا! -

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_هفتم 

 *** 

 
وبه و بغِض توی گلوم بزرگ تر می  قلبم بی وقفه می ک 

 شه. 

 
دستم رو که روی دستگیره ی در خشک شده، پایین  

میندازم و کوله ای که از روی دوشم سر خورده رو،  

 روی زمین می کشم. 
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جلوش که می ایستم سرم پایینه اما به وضوح نفس  

 های پر سر و صداش رو می شنوم. 

 
 خونه پسر رفتی؟ با پسره بودی؟ -

خ روی سرم خالی می شه و عرق سردی  پارچ آب ی 

 روی تیره ی کمرم راه می گیره. 

 
صدای آیناز و هومان هم حتی در نمی آد و من آماده ی  

 بارش به فرش نگاه می کنم. 

 مگه با تو نیستم؟ -

 
سرم به شکل خودکار از بلندی صداش باال می آد و  

 دهن باز می کنم: 

 بابا... -

 
 کیپ و مغزم فلج! گونه ام سوزن سوزن می شه، گوشم  

 
سیلِی یک دفعه ایش، حتی تپش قلبم رو هم نامنظم می  

 کنه. 
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هنوز مثل بید می لرزم، هنوز جیغِ آیناز رو درک  

نکردم و بابا گفتن های هومان برام جا نیوفتاده که داد  

 بابا باز گوش هام رو پر می کنه: 

 
من اینطوری بزرگت کردم؟ آره؟ می خوای آبروی من  -

 رو ببری؟ 

 
سرم هنوز دنگ دنگ صدا میده و صدام رو گم می کنم.  

ریزش اشک هام بی صداست و حتی وقتی آیناز تکونم  

 میده هم مغزم هیچ دستوری نمیده. 

 
دستم رو زیر بینیم می کشم و باالخره زبونم باز می  

شه واسه حرف زدن، واسه دفاع کردن، واسه رد  

 کردِن افکاری که داره: 

 معذرت می خوام ولی... -

 
بابا دوباره به طرفم خیز بر میداره و آیناز جلوم می  

 ایسته. 
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می خواد باز داد بزنه و این رو از صورِت سرخ شده  

اش متوجه می شم اما گریه کردن بی مقدمه ی حلما  

 همه رو ساکت می کنه. 

 
به پای من می چسبه و هق می زنه؛ بغلش می کنم و  

 نگاهم هنوز به باباست. 

 
ی خواد از جاش کنده بشه و بغض  می ترسم، قلبم م 

جوری گلوم رو فشار میده که احساس می کنم گلوم  

 داره پاره می شه. 

 
هومان بابا رو می نشونه و من هنوز بهش نگاه می  

 کنم. 

 
حلما دستش رو روی صورتم می کشه و گونه اش رو  

 به گونه ی من می چسبونه. 

 
ه  آیناز دستم رو می کشه و مجبورم می کنه دنبالش را 

بیوفتم. توی اتاق که می رسیم در رو می بنده و دستش  

 رو روی گونه ی دیکه ام می ذاره. 
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می خواد حلما رو از بغلم بگیره که حلما بیشتر از قبل  

 بهم می چسبه و باالخره بغض نازی هم می شکنه. 

 
بی صدا، آروم و پر از نگرانی اشک می ریزه و به  

 آرومی لب می زنم: 

 بسه! -

 
می نشوندم و حلمایی که از شدِت گریه  روی زمین  

 باالخره خوابش برده رو محکم تر بغل می کنم. 

 
هنوز توی خواب هق می زنه و دلم می خواد منفجر  

 بشه. 

 
صورِت خیسش رو می بوسم و نازی دستش رو  

 نوازش وار روی گونه ام می کشه. 

 گریه نکن دورت بگردم... -

 
 ه: دست زیر چشمم می کشم و قلبم تیر می کش 

 روزی که وسط دعوا گریه نکنم عیدمه! -
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سرم رو به سینه اش می چسبونه و ندیده، از حِس  

نفس هاش می تونم بفهمم باز گریه اش گرفته و عطر  

 تنش ذره ای آرامش بهم میده. 

 
خودم رو کنار می کشم و با خوابوندن حلما روی  

تختش، توی کنج دیوار کز می کنم و با حلقه ی دست  

 نو هام میگم: هام دور زا 

 من باهاش... -

 
 بین حرفم می آد: 

 می دونم... -

 
زانو هام رو جمع تر می کنم و با گذاشتن سرم روی  

 زانو هام میگم: 

 من... -

 
 آنی! -

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_هشتم 
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 *** 

 
دست هام رو که می گیره قلبم می تپه براش و دلم  

 رو می خواد.   مچاله شدن توی خودم 

 
گونه ام رو نوازش می کنه و من بی اختیار بیشتر از  

 قبل خودم رو بهش می چسبونم. 

 
 با هم حلش می کنیم. باشه؟ مثل همیشه... -

 
نمی تونم ذهنم رو جمع و جور کنم و هر لحظه ای که  

 می گذره به یک مسئله فکر می کنم. 

 
اونقدر فکر می کنم که حتی نمی تونم روی صدا و  

 مات نازی تمرکز کنم. کل 

 
و باالخره حس های بِد تموم دنیا، موفق میشن که تماِم  

 من رو به تصرف خودشون در بیارن. 

 
 بالش رو کنار دستم می ذاره و میگه: 

 می خوای یکم دراز بکشی؟ -
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نگاهم به طرف بالش سر می خوره و بدون زدن حرفی  

 دراز می کشم. 

 
بابا رو نا امید    چشم هام رو می بندم و فکر می کنم که 

 کردم. 

 
سنگینی پتو رو که احساس می کنم با سماجت بیشتری  

 چشم هام رو بسته نگه می دارم. 

 
دستم رو مشت می کنم بلکه کمی از التهاب درونیم رو  

کم کنم و زیاد طول نمی کشه که متوجه بشم بی فایده  

 ترین کار دنیا رو انجام میدم. 

 * * * 

 
ی گذره و با همه ی  زمان زودتر از حد تصورم م 

 سرعتی که داره نمی تونه حالم رو بهتر کنه. 

 
فقط دلگیر تر و عصبی تر از دست بابا و مامان خودم  

 رو کنج اتاق حبس می کنم. 
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سیل سرزنش ها می شن نمِک روی زخم و عاصی از  

بحث هایی که قصد تموم شدن ندارن باالخره از جا بلند  

 می شم. 

 
محض رسیدنش غر می زنه    مامانی که از دیروز و به 

رو هدف می گیرم و قبل از اینکه آیناز بتونه مانعم بشه  

 میگم: 

بسه دیگه! همش من رو دق میدین که چی؟ یه دقیقه  -

 گوش میدین ببینید چی... 

 
بابا که باز به طرفم خیز بر میداره آیناز جلوم می  

 ایسته و کوتاه نمی آم: 

 
حتم کن! می  می خوای بزنی؟ بیا بزن...بیا بکش را -

خوای من رو از اینجا ببری؟ میرم جمع می کنم بریم  

 بلکه ولم کنید. حامله نشدم که... 

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هفتاد_و_نهم 

 *** 
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بابا هنوز دهن باز نکرده که هومان می نشوندش و  

 دست من رو می کشه. 

 
 با کشیدنم به سمت در به سرعت میگه: 

 وسایلش رو جمع کنه این موضوع بسته شه!   می برم -

 
به هیچکس حتی اجازه ی نفس کشیدن هم نمیده. می  

دونه که اگه سریع نباشه بابا باز شروع می کنه به داد  

 زدن و منی که به سیم آخر زدم جواب میدم. 

 
در رو که پشت سرم می بنده از بین دندون های کلید  

 شده اش میگه: 

 راه بیوفت! -

 
قب می کشم و دهنم رو می بندم؛ نه که  دستم رو ع 

 حرفی نداشته باشم، نه! 

 
در اصل می خوام جیغ بکشم، می خوام به حدی داد  

بزنم که گلوم پاره بشه و سکوتم فقط از حرصیه که به  

 جونم افتاده! 
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به نفس نفس میوفتم و رگباِر حرف ها و کلمات توی  

 سرم ردیف می شه. 

 
نزدم، دفاع هایی که    حرف هایی که می خواستم بزنم و 

 باید از خودم می کردم و نکردم. 

 
تموِم این چند روز رو توی ذهنم باهاشون بحث کردم،  

 کل کل کردم و هر بار به خودم حق دادم. 

 
با آستینم قطره اشکی که روی گونه ام افتاده رو کنار  

 می زنم و از کنار هومان می گذرم. 

 
ن چشم هام  قبل از اون سوار ماشین می شم و با بست 

 اعالم می کنم میلی به حرف زدن ندارم. 

 
هومان اما بی توجه به چشم های بسته ام و رویی که  

 برگردوندم، به محض نشستن پشت فرمون میگه: 

 این چه حرفایی بود زدی؟ -

 
 جوابش رو که نمیدم تقریبا داد می زنه: 
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 آی نور! -

 
از بلندِی صداش توی جام می پرم و دستگیره ی در رو  

 ی مشت می گیرم. تو 

 
 مگه باهات حرف نمی زنم؟ این چه حرفی بود زدی؟ -

 
 پلکم از داد زدنش می پره و خودم رو جمع می کنم: 

 خوب کردم... -

 
دستش به هوای کوبیده شدن توی دهنم بلند می شه که  

 به سرعت خودم رو کنار می کشم. 

 
دستش رو توی هوا نگه می داره و زیر لبی، با عقب  

 میگه: کشیدن دستش  

 هللا اکبر! -

 
 می خوام گریه کنم و نمی شه: 

 واسه من تکبیر نگو! چیه؟ مگه دروغ گفتم؟ -

 
 بین حرفم می آد: 
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 آی نور! -

 
بی توجه به لحن پر از اخطارش، با دست به باال ترین  

قسمت گلوم اشاره می کنم و اشک از گوشه ی چشمم  

 پایین می چکه: 

گوش  به اینجام رسیده! همش شک شک شک! مگه  -

میدین آدم حرف بزنه؟ یه بچه هم بذارین بغلم تموم  

 شه... 

 آی نور! -

 
تهاجمی تر از قبل صدام می زنه، سریع تر و بلند تر  

 جواب میدم: 

 ُمرد! -

 
با ایستادن ماشین پیاده می شم و در رو با آخرین توانم  

 می بندم. 

 
نفسم به شماره می افته و تموم تن و بدنم می لرزه. از  

شکستِن دل و باورمه یا از بغض لعنتیه؟ نمی  ترسه، از  

 دونم! 
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فقط می دونم که خوب نیستم، که می خوام سر هومان  

بازم داد بزنم؛ که می خوام برم پیش بابا و بگم چرا؟  

چرا به من نه، به خودش که من رو بزرگ کرده شک  

 می کنه؟ 

 
 بگم بذار حرف بزنم، بگم نزن تو دهنم، بگم...   

الل شدن رو مغزم انتخاب می کنه و    به جای گفتن ها، 

دست هام وقتی می خوام زنگ بزنم بدتر از هر وقت  

 دیگه ای می لرزن. 

 
با مشت روی زنگ واحدمون می کوبم و اشک هام  

 انگار تمومی ندارن. 

 
در باز می شه و نگاهم از آسفالت به سمت باال حرکت  

 می کنه. 

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 _هشتادم #قسمت_دویست_و 

 *** 
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ساشا رو می بینم، چشم هاش بی روح تر از همیشه و  

 رنگ پریده تر نشون میده. 

 
 می خوام کنارش بزنم که دستم رو می گیره. 

هنوز حرفی نزده که زیر دستش می زنم و با صدایی که  

 آروم نیست میگم: 

 به من دست نزن! -

 
می دونم هومان پشت سرمه، نزدیکمه و حواسش به  

ی دونم مثل یه گرگ کمین کرده تا توی  من هست. م 

زمان درستش بیرون بپره و ساشا رو، شاید هم من رو  

 تیکه تیکه کنه! 

 
از کنارش به طور کامل رد نشدم که باز دستم رو می  

 کشه و نگاهش توی صورتم می چرخه: 

 آنی... -

 
باز خودم رو عقب می کشم و لرزی که توی تنم نشسته  

 بیشتر و بیشتر می شه: 

 د! مر -
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می خواد سد راهم بشه که این بار هومان مداخله می  

 کنه: 

 آی نور برو باال! -

 
نگاه از چشم های ساشا می گیرم و بدون منتظر موندن  

 برای حرفش باال میرم. 

 
جلوی در واحد که می رسم هنوز نفس نفس می زنم و  

 شقیقه ام با نیِت منفجر شدن نبض می زنه. 

 
و می خوام با مشت    زنگ رو پشت سر هم فشار میدم 

روی در بکوبم که در باز می شه و دیانا، به قیافه ای  

 که داد می زنه تازه از خواب بیدار شده میگه: 

 عه برگشتی عزیزم؟ -

 
 تنه ای حواله اش می کنم و با داخل رفتن میگم: 

 انتظارش رو نداشتی؟ -

 
 منظورت چیه؟ -
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الم  بدون جواب دادِن سوالش راهم رو ادامه میدم که دنب 

 راه میوفته. 

 
چمدون رو از گوشه ی کمد بیرون میارم و با گذاشتنش  

روی زمین هر چیزی که جلوی دستم می آد توش پرت  

 می کنم. 

 
 آنی مگه با تو نیستم؟ میگم منظورت چیه؟ -

 مانتویی که توی دستمه رو توی چمدون پرت می کنم: 

 چی میگی؟ -

 
 لباس ها رو از دستم می گیره و میگه: 

 ؟ چی شده -

 
بقیه وسایل رو هم توی چمدون پرت می کنم و با  

 کشیدن زیپش میگم: 

وقتی داشتی آمار من رو می دادی کاش یه ذره به  -

 رفاقِت سگی فکر می کردی... 

 
 مانتو رو مچاله شده به طرفم پرت می کنه: 

 زده به سرت؟ -
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نگاهم رو از چشم هاش جدا می کنم و با خیره شدن به  

 مین میگم: مانتوِی افتاده روی ز 

نه به سِر تو زده! اون موجوِد گوش دراز و دم دار  -

 خودتی... 

 
جعبه ی کادویی ساشا رو زیر بغلم می زنم و با رد  

 شدن از کنارش می شنوم که میگه: 

 آنی؟ بخدا اشتباه برداشت کردی... -

 
 کفش هام رو پام می کنم: 

آره وقتی به تو گفتم رفیق، باهات همه چیزم رو  -

 شتم اشتباه کردم! درمیون گذا 

 
 دستم رو که می کشه با شتاب زیر دستش می زنم: 

بخدا بابات قسمم داد...خودشون شک کرده بودن. آخه  -

 به من چه؟ 

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_یکم 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 *** 

 
قلبم با سرعت بیشتری می کوبه و می خوام دست  

 بندازم و دهنش رو پاره کنم. 

 
 نگاهش می کنم و دهنم رو بسته نگه می دارم.   با مکث 

 
برای حجِم حماقتی که رو به رومه ترجیح میدم سکوت  

کنم و ففط برم تا بخوام بحث کنم و اعصاب خودم رو  

 برای حماقت اون بیشتر از قبل خرد کنم. 

 
 بیرون می رم و در رو توی صورتش می بندم. 

 
می  هنوز به پله ی اول نرسیدم که ساشا سر راهم  

 ایسته. 

 
 جعبه رو تخت سینه اش می کوبم: 

 مال خودت! -

 
بدون اینکه از دستم بگیردش یا حتی تکونی بخوره،  

 اجازه میده جعبه روی زمین، درست بینمون بیوفته. 
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نگاهش برای ثانیه ای به وسایل ریخته شده روی  

 زمین دوخته می شه و لحظه ی بعدی به من. 

 
 خالف انتظار من میگه: همچنان منتظرم کنار بره که بر  

 برو تو! -

 
دسته ی چمدون رو ول می کنم و سعی می کنم کنارش  

 بزنم: 

 برو کنار ببینم! -

 
بی حوصله بازوم رو می گیره و مجبورم می کنه  

 دنبالش راه بیوفتم. 

 
روی دستش مشت می زنم، لگد می پرونم و ولم نمی  

 کنه! 

 
و  در رو که پشت سرم می بنده، دستم رو ول می کنه  

می خوام بیرون برم که با قفل کردن در، کلید رو توی  

 جیبش می ذاره. 

 باید حرف بزنیم! -
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 لگدی به در می زنم و بی طاقت میگم: 

 من با احمقا حرفی ندارم! -

 
 باز دستم رو می کشه و تقریبا روی مبل پرتم می کنه. 

 
 می خوام از جا بلند شم که بلند.تر میگه: 

 بشین، صداتم در نیاد! -

 
همیتی نمیدم و نیم خیز می شم که با فشار روی شونه  ا 

 ام مجبورم می کنه بشینم. 

 
زیر دستش می زنم و برای بلند شدن تالش می کنم که  

تیشرِت روی مبل رو بر میداره و دست هام رو می  

 بنده. 

 
دستش رو قبل از اعتراض کردن روی دهنم گذاشته و  

ش رو  می خوام گازش بگیرم که با قدرت بیشتری دست 

 روی دهنم فشار میده: 

 تا ساکت نشی همین وضعته! -
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دست و پا زدن رو بی خیال نمی شم و قلبم می تپه. اگه  

هومان باال بیاد چی؟ اگه باز دیانا به بابام و بقیه زنگ  

 بزنه چی؟ 

 
عرق از سر و صورتم می ریزه و سعی می کنم سرش  

 داد بزنم! 

 
 بشین! -

 
شنی نگاه پر از  صداش به حدی بلند هست که با چا 

 خشمش در جا خفه ام کنه. 

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_دوم 

 *** 

 
دستش رو از روی دهنم بر می داره و مجبور می شم  

 برای نگاه کردن به چشم هاش، سرم رو باال بگیرم: 

 
 نمی تونی دو دقیقه عین آدم یه جا بشینی؟ -
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کنم و اینقدر با مشت بکوبم    دلم می خواد دستم رو بلند 

توی سرش بلکه مغز نداشته اش بریزه بیرون؛ اما از  

اونجایی که قدش بلند تره و رسیدن بهش تقریبا محاله،  

خودم رو جلو می کشم و قبل از اینکه بتونه خودش رو  

 عقب بکشه رون پاش رو گاز می گیرم. 

 
داد زدنش، زدن روی دستم و حتی عقب کشیدنش  

 ه ولش کنم. باعث نمی ش 

 
روی زمین پرت می شم و با این حال هر دو دستم رو  

بند پاش می کنم که یه وقت نتونه خودش رو از دستم  

 خالص کنه. 

 
دوال می شه و با زدن دست هاش زیر بازوهام، به  

 زحمت بلندم می کنه و باالخره پاش رو ول می کنم. 

 
براش حکِم کاه رو دارم و معلق نگهم می داره و می  

اد حرفی بزنه که دست هام رو بتال می برم و سرش  خو 

 رو بین دست هام گیر میندازم. 
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تعادلش رو از دست میده و روی زمین پرت می شیم  

 که میگم: 

 مادر نزاییده کسی رو که بخواد به من زور بگه! -

 
می خواد دیت هام رو باز کنه که با سماجت بیشتری  

عقده    بهش می چسبم و با نشستن روی کمرش، ذهنِ 

 ایم راه میوفته: 

 ها ها ها؟ صدات در نیاد! -

 
آی نور رو با حرص میگه و برام مهم نیست. فشار  

 دستم رو که بیشتر می کنم با خش بیشتری میگه: 

 آی نور! -

 
و تا می خوام جوابش رو بدم توی یک حرکت من رو  

 می چرخونه و جامون عوض می شه. 

 
ام با    این همه کش مکش باعث می شه قفسه ی سینه 

 سرعت از هوا پر و خالی بشه. 

 
 دست هام رو باالی سرم نگه می داره: 
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ده دقیقه وقت دارم که با توئه زبون نفهم حرف بزنم،  -

نه دقیقه و پنجاه و هشت ثانیه اش باید بگم آی نور  

 بشین! 

 
سعی می کنم تکونی بخورم که تنم رو با تنش قفل می  

 کنه: 

ی تهدید می کنی و  اون دو ثانیه ی دیگه رو هم دار -

 چرند میگی! 

 
نفسش رو بیرون میده و به راحتی بوس سیگار و  

 آدامسش رو تشخیص میدم: 

االن هومان میاد باال؛ زبون به دهن میگیری حرف  -

 بزنم یا نه؟ 

 
 خودم رو تکونی میدم: 

 من با معتادا حرفی ندارم! -

 
نفسش رو با شتاب بیشتری توی صورت من فوت می  

 کنه: 
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می خوام با بابات صحبت کنم. ساکت می شی  آی نور!  -

 یا نه؟ 

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_سوم 

 *** 

 
دست و پاهام رو که نمی تونم تکون بدم، به تنها عضو  

آزاد تکیه می کنم و قبل از اینکه بتونه حرف دیگه ای  

 بزنه، بینیش رو هدف می گیرم. 

 
بینیش که بالفاصله دست    جوری با سر می کوبم روی 

ها و پاهاش شل می شن و می تونم خودم رو کنار  

 بکشم. 

 
 در تالش برای باز کردن دست هام میگم: 

تو غلط کردی! تو کی باشی که بخوای با بابای من  -

حرف بزنی؟ حرف بزنی که چی بشه؟ می خوای چی  

بگی بهش؟ وقتی به من گوش نمیده می خوای به تو  
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کافیه دهنت رو ببندی و بری...مگه  گوش بده؟ تو فقط  

 همین رو نمی گفتی؟ 

 
عصبی از باز نشدن دست هام، بغضی که توی گلومه  

 می شکنه و حرف زدنم مشکل تر: 

 
مگه نمی گفتی روت حساب نکنم؟ االن چی میگی؟  -

 االن...االن چی می خوای...اه... 

 
دست هام رو نگه می داره و مانع عقب کشیدنم می  

 شه. 

 
تیشرت رو از دور دست هام باز می کنه و    به آرومی 

من دارم از دست بغض و اشک های کوفتی دق می  

 کنم! 

 
می شه بذاری کارم رو بکنم؟ می شه هیچی نگی؟  -

 مگه ازم نخواستی بگم کنارتم؟ 

 
 دستم رو از توی دستش بیرون می کشم: 

 نمی خوام.... -
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مچ دستم رو به آرومی ماساژ میده و نگاهش به چشم  

 من دوخته می شه: های  

می دونم که االن اوضاع خوبی نداری ولی تنها چیزی  -

که می تونم برات انجام بدم اینه که مسئولیت کارم،  

 مسئولیتی که مال منه رو به گردن بگیرم. 

 
 دست هام رو که ول می کنه، قدمی به عقب میرم: 

 نمی خوام! -

 
برای ادامه ی حرف هاش منتظر نمی مونم و به سمت  

وجی میرم. نمی خوام به حرف هاش گوش  در خر 

بدم...نمی خوام بازم کوتاه بیام...نمی خوام به حرف  

 هاش دل خوش کنم...نمی خوام... 

 
 لگدی به در می زنم: 

 بیا اینو باز کن می خوام برم... -

 
در رو که بی حرف باز می کنه و بیرون میرم. خبری  

 مده. از چمدون و جعبه نیست و این یعنی هومان باال او 
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از پله ها بدون برگشتن به عقب پایین میرم و هوماِن  

 متکی به در ماشین رو منتظر می بینم. 

با دیدن من سوار می شه و ازش ممنونم که حرفی نمی  

 زنه. 

 
حرف نزدنش رو تا خونه ادامه میده و باالخره می تونم  

 کمی چشم هام رو ببندم بلکه ذهنم آروم بگیره. 

 
ی کنه، جلوتر از هومان داخل  نازی که در رو باز م 

میرم و سالم رو گفته نگفته، خودم رو توی اتاق حبس  

 می کنم. 

 
گوشه ی اتاق دراز می کشم و با کشیدن پتو روی سرم  

 می ذارم فکر کنند خوابیدم. 

 
وقتی نازی صدام می کنه، یا حتی مامان کنارم می  

شینه، بی خیاِل پتو نمی شم و اونقدر چشم هام رو  

 ه می دارم تا خوابم می بره. بسته نگ 
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حس کشیدگِی موهام و له شدن دستم باعث می شه  

چشم هام رو باز کنم و توی تاریک و روشن اتاق  

 حلمایی رو می بینم که توی بغلم خوابیده. 

 
روی موهاش رو می بوسم و می خوام دوباره چشم  

هام رو ببندم که صدای بابا رو هرچند ضعیف ولی می  

 شنوم: 

 این خونه برو بیرون!   پاشو از -

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_چهارم 

 *** 

 
تمام گیرنده های عصبیم به آنی فعال میشن و سر جام  

 می شینم. 

 
دوتا توی گوش خودم می زنم تا خوابم بپره و می  

 شنوم: 

 شما درست می فرمایید اما... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 صداش...صداش...صداش! 

 
 شک می شه و مثل فنر از جا می پرم. دستم توی هوا خ 

 
تا رسیدن به در دو باری رو سکندی می خورم و  

قلبم...قلب لعنتیم جوری می کوبه که هر لحظه منتظرم  

 قفسه ی سینه ام رو پاره کنه و بیرون بپره. 

 
توی چسبیده ترین حالت ممکن به در می ایستم و نفسم  

 رو حبس می کنم تا صدا ها رو بهتر بشنوم: 

 
مگه نمیگم پاشو برو بیرون؟ اما و اگر واسه من  -

 ردیف می کنی؟ 

 
 به جای ساشا، هومان جواب میده: 

یه لحظه آروم باشید! بابا یه دقیقه اجازه بدین حرفش  -

 رو بزنه... 

 
این بار هم باباست که با عصبانیت بیشتری به حرف  

 می آد: 
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چه حرفی؟ مگه حرفی هم می مونه؟ مضحکه دست  -

 ف بچه ام من؟ این دوتا ال 

 
این چه حرفیه آقای نوری؟ من بزرگتر ندارم که برام  -

 بزرگتری کنه! من... 

 
 و باز هم بابا بین حرفش میره: 

بزرگتر نداری که اینجوری بار اومدی! اینقدر بی  -

 شرم! 

 
صورتم رو چنگ می زنم و من به جای ساشا قلبم می  

 خواد از کار بیوفته. 

 
که این حرف ها براش    ساشا اما با کمی مکث، انگار 

عادی باشه، بدون اینکه لحنش ذره ای تغییر کنه  

 جواب میده: 

 
درست می فرمایید. درک می کنم االن چقدر عصبانی  -

هستین ولی هیچ چیزی اونجوری که فکر می کنید  

نیست. قرار بود با خانواده خدمت برسیم ولی  

 متاسفانه... 
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زن. بابا  مکث می کنه و زانو های من مثل بید می لر 

 حتما اول ساشا رو می کشه، بعد من رو! 

 
در رو باز می کنم و هنوز بیرون نرفتم که صدای بابا  

 توی گوشم می شینه: 

 این حرفا رو واسه من نزن! انگار... -

 
مامان که صداش می زنه حرفش نیمه تموم می مونه و  

 من به سرعت خودم رو به سالن می رسونم. 

 
 صدا می زنم: 

 بابا... -

 
اولین نفری که به طرفم بر می گرده ساشاست! نگاه    و 

 من اما به بابا دوخته می شه. 

 
عمیق تر نفس می کشم و سعی می کنم با آخرین  

 سرعتی که می تونم کلمات رو براش ردیف کنم: 

بابا...بابا بخدا اون جوری که فکر می کنی  -

 نیست...اونجوری که... 
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 بین حرفم می آد: 

راه انداختی، فقط آبروی من رو  این مسخره بازی که  -

 برده! 

 
صداش می زنم و دستش رو به نشونه ی سکوت بلند  

 می کنه: 

هر تصمیمی که گرفتی و هر کاری که کردی یا می  -

خوای بگیری من مخالفشم! به اندازه ی کافی همه جا  

 نقل دهن مردم شدیم... 

 
 بازم صداش می کنم و ساشا میگه: 

 براتون سو تفاهم شده!   آقای نوری من که دارم میگم -

 
به نفس نفس میوفتم و لرز توی تنم می شینه. نمی  

خواد گوش بده...؟ نه نه نه نه! هیچ وقت گوش  

 نمیده... 

 
اشک دیدم رو تار می کنه و دستم مشت می شه. به  

 قول مامان من مثل خودش لجبازم! 
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ولی من کار خودم رو می کنم! همون کاری که  -

 م میدم... تصمیمش رو گرفتم انجا 

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_پنجم 

 *** 

 
از ترس برخورد دوباره ی دست بابا با صورتم چشم  

 هام توی کسری از ثانیه بسته می شن. 

 دختری به اسم آی نور ندارم دیگه! -

 
قلبم می ایسته، دنیا با تمام قواش روی سرم خراب می  

 شه و بغضم می شکنه. 

 
من می تونم حرفی بزنم و نه بابا می خواد که چیز    نه 

 دیگه ای بگه! 

 
کوبیده شدن در باعث می شه به خودم بیام و زانو هام  

 که می لرزن خم بشن. 
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به زمین نرسیده، دستی زیر آرنجم رو می گیره و من  

 انگار سرب خوردم. 

 
 حس مردن دارم، حس خفگِی تموم نشدنی! 

 
از سلول هام بیرون  احساس می کنم جون ذره ذره  

میره و بدنم، قراره عین یه تیکه گوشِت بی روح یه  

 گوشه پرت بشه. 

 
کسی به صورتم سیلی های آرومی می زنه و با گریه  

 صدام می کنه. 

 
وزن دستم انگار به تُن رسیده باشه، به حدی برام  

سنگینه، که تقریبا جونم رو می گیره تا بلندش کنم و  

 یرم: انگشتم رو به طرف در بگ 

 ولم کردن؟ -

 
 نازی دست هاش رو دور تنم می پیچونه: 

 هیش...هیش...درست می شه آبجی دورت بگرده! -
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دست هام رو باال میارم و با کنار زدنش، نگاهم رو به  

 طرف ساشا بر می گردونم. 

 
با تکیه به شونه ی نازی، از جا بلند می شم و خودم  

 رو به ساشا می رسونم: 

 ی؟ می خوای کنارم بمون -

 
نگاهش خیره به منه، نازی دستم رو می کشه و هومان  

 صدام می زنه. 

 
 نگاهش رو از من می گیره که جیغ می کشم: 

می خوای بمونی؟ من همه چیزم رو از دست  -

 دادم...می مونی؟ 

 
نگاهش به طرفم بر می گرده و هنوز ساکته که به  

 سینه اش مشت می زنم: 

گفتی می  چرا اومدی؟ چرا؟ چرا حرف زدی؟ چرا  -

 خوای با بزرگترت بیای؟ چرا... 

 
نازی دست هام رو می گیره و هومان سعی می کنه  

 ساشا رو بیرون بفرسته. 
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دست هومان رو کنار می زنه و کاپشنش رو در میاره.  

 آستین تیشرتش رو باال می زنه و میگه: 

 
اینا رو می بینی؟ آره؟ من آدِم محکم توی ذهنت  -

قط باید ساکت می  نیستم! من اینم، همین! ف 

موندی...فقط باید دهنت رو می بستی و می ذاشتی  

 حرف هامون تموم شه... 

 
کتش رو از روی زمین چنگ می زنه و می خواد بره  

 که هق می زنم: 

 نرو! -

 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_ششم 

 *** 

 
می بینم که کاپشن بیشتر از قبل توی دستش مشت می  

می بینم هومان می خواد به بیرون هولش بده و  شه.  

 پاهاش انگار به زمین دوخته شدن. 
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 دست هومان رو کنار می زنه و به طرفم بر می گرده: 

اگه پات رو با من از این در بیرون بذاری، دیگه نمی  -

 تونی برگردی! 

 
دستم رو از دست نازی بیرون می کشم و هومان بُل  

 می گیره: 

اتاق! بیا ببینم چی میگی واسه    آی نور رو ببر تو -

 خودت؟ 

 
ساشا خودش را کنار می کشه و من به نازی که دستم  

 رو محکم گرفته نگاه می کنم: 

خودت دیدی؟ من رو پرت کرد بیرون...بهم گفت  -

 دخترش نیستم...تو خواهرمی، تو ازم حمایت کن... 

 
 شونه هام رو نگه می داره: 

 
این حمایتی که  اینجوری؟ این حمایت کردن نیست... -

باعث نابودیت شه مگه به درد می خوره؟ بابا  

عصبیه...ناراحته...دلخوره! فقط بهش زمان بده، تو هم  

 االن ناراحتی، بذار آروم بشی... 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

خودم رو عقب می کشم و نگاهم به ساشایی میوفته که  

 هومان بیرونش می کنه. 

 
می خوام دنبالش برم که نازی دستم رو می کشه و  

 ی داره: نگهم م 

 ولم کن نازی! -

 
دستش که روی گونه ام می شینه، کلمات از ذهنم فرار  

 می کنند و فقط می تونم نگاهش کنم. 

 
دردی احساس نمی کنم، انگار که تمام اعصاب بدنم از  

 کار افتاده باشن، بی حِس بی حس! 

 
 گریه اش می گیره و من رو تکون میده: 

و آتیش، می  من اگه خواهرتم نباید بذارم بیوفتی ت -

 فهمی؟ 

 
زیر دستش می زنم و از خودم، از این خونه و حتی از  

 آدم های این خونه بدم اومده... 
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حس یه اعدامی رو دارم که هر لحظه طناِب دور  

 گردنش محکم تر می شه. 

 
می خوام عقب برم که از بازوم می گیره و تا توی اتاق  

 من رو می کشونه. 

 
خودم میام و به در    در رو که قفل می کنه، تازه به 

 مشت می زنم: 

 در رو باز کن نازی! -

 
 صدای پر از بغضش از پشت در می آد: 

 نمی تونم... -

 
مشتم رو محکم تر روی در می کوبم و دردش تا مغز  

 استخونم میره: 

باز کن این در رو...باز کن تا یه بالیی سر خودم  -

 نیاوردم... 

 
 بغضش می شکنه: 

 نمی تونم...نمی تو... -
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 ر رو باز کن! د -

 
 #اوباش  

 فصل هفتم: خاله خرسه! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_هفتم 

 *** 

 
صدای هومان رو که می شنوم محکم تر به در می  

 کوبم: 

 در رو باز کن... -

 
صدای چرخش کلید که می آد عقب میرم و در باز می  

 شه. 

 
هومان اولین چیزیه که می بینم و پشت سرش نازی، با  

 چشم های سرخ شده از اشک.   صورت گل انداخته و 

 
 می خوام برم... -

 
با احتیاط جلو می آد و من تصویرش رو از مشت اشک  

 هام، به زحمت می بینم: 
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 کجا بری بچه؟ -

 
دستم رو می گیره و روی صندلی میز تحریر می  

 نشوندم. 

 
 جلوی پام زانو می زنه و به آرومی میگه: 

 من رو ببین آنی... -

 
یوار می دوزم و دست هام رو  با سماجت نگاهم رو به د 

 از توی دست هاش بیرون می کشم. 

 
چرا االن نمی خوابی؟ یکم استراحت کن، منم با بابات  -

 حرف می زنم. 

 
 آب بینیم رو باال می کشم: 

چه حرف زدنی؟ وقتی نمی خواد گوش بده؟ وقتی  -

 همش حرف خودش رو می زنه؟ 

 
م  بهش حق بده! من نمیگم اشتباره نکردن، ولی تو ه -

لجاجت می کنی، بچگونه رفتار می کنی. خودت بهتر از  

هرکسی می دونی تو برای بابا چه حکمی داری، چقدر  
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دوست داره و با هم رفیقید. مگه بین دوستا بحث پیش  

 نمی آد؟ 

 
بهش خیره می شم و درد بدی رو توی سینه ام  

احساس می کنم. انگار که یه دست سرِد نامرئی داره با  

 م رو فشار میده: تمام قدرت قلب 

وقتی همیشه دنبال یه نقطه ضعف می گرده تا من رو  -

 بکوبه می شه دوست؟ این دوستیه؟ اینا کاِر یه دوسته؟ 

 
بازو هام رو می گیره و خیره ی چشم هام، از لطافِت  

 لحنش کم می کنه: 

تو می دونی بابات چی شنیده؟ هوم؟ اون یه مرده که  -

 االن به غرورش بر خورده... 

 
 دستش می زنم و از جا بلند می شم:   زیر 

 
منم آدمم! چرا یکی نمیگه به غرور منم برخورده؟  -

منم دلم شکسته، منم ناراحت شدم! اگه فکر آبروشه،  

آبروش منم! باید به فکر من باشه...دیانا بهش گفته  

من با ساشا خوابیدم؟ می گفت بهم...باهام حرف می  
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یکی دیگه است،    زد...اینقدر که به فکر خوابیدن من با 

 به فکر قلبمم می بود... 

 
اخطار گونه که صدام می زنه کوتاه نمی آم و صدام  

 باالتر میره: 

من هیچ وقت دست از پا خطا نکردم، هیچ وقت به  -

کسی اعتماد نکردم، تند رفتم ولی نه اونقدر! چون  

 برام... 

 
جلوم که می ایسته مکث می کنم و باز اشک توی  

 چشمم جمع می شه: 

 تو هم می خوای بزنی؟ بفرما! -

 
منتظر برای سیلِی هومان صورتم رو کج می کنم که  

 دست زیر چونه ام میاره و با چرخوندن سرم میگه: 

 من و نازی اینجاییم تا بهت گوش بدیم... -

 
تازه نگاهم به نازی میوفته که پشت سرش ایستاده و  

 تنها چیزی که از صورتش می شه خوند نگرانیه! 
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و روی هم فشار میدم و هومان دوباره  لب هام ر 

 مجبورم می کنه بشینم. 

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_هشتم 

 *** 

 
بی رنگی صورت آی نور خبر از فشاِر مضاعف چند  

روز گذشته می داد و حاال از سنگینی نگاه ایران کالفه  

 تر شده. 

 
صرار  بابا رضایت به شرکت توی مراسم نداده و به ا 

آهو و داد و بی داد ایران اومده؛ در عوض مامان هم  

قهر کرده و با ربط دادن همه چی به بابا، اعالن جنگ  

 کرده. 

 
هومان عصبی نگاهش بین ما می چرخید و بابای آی  

 نور هم با نبودنش، مخالفتش رو اعالم می کنه. 

 
 ایران، فنجونش رو با صدا روی میز می ذاره و میگه: 
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ی دونه بین این دوتا بچه چی گذشته  اونی که م -

خودشونن و خدای خودشون! ما به عنوان بزرگتر  

جمع شدیم، دست اینا رو تو دست هم بذاریم که مشکل  

 از این بزرگتر نشه. 

 
نمی تونم جلوی نیشخندم رو بگیرم و بابا متوجه ام می  

 شه. 

 
اخم هاش رو جمع می کنه و با نگاهش برام خط و  

 نشون می کشه. 

 
ران رو که می بینم متومه می شم مهم نیست اگه  ای 

چیزی حدود یک عمر بیرون از ایران زندگی کنی، اگه  

با این فکر بزرگ شدی که ازدواج حالل همه ی  

 مشکالته، باز هم همین افکار رو حفظ می کنی! 

 
آیناز صورتش سرخ می شه و نگاهش به آی نوره؛  

 ی دونم! چیزی که از اول معلومه رو چرا کش میدن؟ نم 
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بابا لب روی هم فشار میده و صداش ضعیفه وقتی رو  

 به هومان میگه: 

 
 خانواده تشریف بیارن، عقدشون می کنیم. -

نفسم سنگین می شه و شقیقه ام نبض می گیره. من  

برای همچین روزی، خیلی از سال های زندگیم رو  

صرف کرده بودم. برای ازدواجی که خودم می  

یشگی و بی سر و صدا یه  خواستم، برای رفتِن هم 

 طالق توافقی داشتن و حاال... 

 
 آیناز به جای هومان میگه: 

خواهر من هنوز خیلی بچه است...الزمه این موضوع  -

 رو اینقدر بزرگ کنیم؟  

 
بابا نگاه پر از خشمش رو به طرف من بر می گردونه  

 و من با کمال میل آماده ام تا همه چیز رو گردن بگیرم: 

 
اینقدر سماجت می کنند و نمی خوان کوتاه  وقتی االن  -

بیان، این بهترین تصمیمه. فردا روزی خطایی ازشون  

 سر بزنه چی کار باید بکنیم؟ 
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 زیر لبی میگم: 

 کامال درسته... -

 
 و بابا به آرومی می غره: 

 دهنت رو ببند. -

 
لبخند روی لبم میارم و آهو تنها کسیه که با نگرانی به  

 من نگاه می کنه. 

 
ت هومان و آیناز از طوفانی که در راهه خبر میده  سکو 

 و می خوام بپرسم آقای نوری چیزی گفته یا نه؟ 

 
وقتی بابا زنگ زد برای خواستگاری، دو ساعت بعد  

هومان باهام تماس گرفت و تا مرز پارگی حنجره اش  

داد زد که کسی چیزی نباید بفهمه از مخالفت خانواده  

 ی آی نور. 

 
شه همه راضی از تموم شدن مجلس،،    بابا که بلند می 

به سرعت با هم خداحافظی می کنند و پایاِن این  

مراسمی که هیچ شباهتی به خواستگاری نداره سریع  

 تر از انتظارم، اعالم می شه. 
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 بیرون که می ریم بابا به من اشاره می کنه: 

 کره خر، آخرش من از دست تو سکته می کنم! -

 
 در ماشین رو باز می کنم: 

سکته چرا پدر من؟ ببین چه عروس جذابی می خوان  -

 برات بیارم! 

 
می خواد چیزی بگه که آهو مجبورش می کنه سوار  

 شه و حرفش کنار بذاره. 

 
خدا رو شکر همه دوباره به قهرشون ادامه میدن و  

 سکوت قشنگی نصیبم می شه! 

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_هشتاد_و_نهم 

 *** 

 
یران، مهران و حتی سارا زودتر از همیشه توی  بابا، ا 

 اتاق هاشون میرن و نشون میدن قهرن و دلخور! 
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 چقدر هم که برای من مهمه... 

 
 می خوام برم که آهو به آرومی صدا می زنه: 

 ساشا؟ -

 
کمرم رو راست می کنم و لنگه کفشم رو توی دستم  

 نگه می دارم: 

 بله؟ -

 
 نفس می کشه:   به بالکن اشاره می کنه و به سختی 

 چایی می خوری؟ -

 
 لنگه کفش رو زمین میندازم و به طرف بالکن میرم: 

 چرا که نه؟ -

 
خوبه که حداقل این شب عجیب، با همچین چیزی تموم  

 شه! 

 
پشت میز می شینم و زیاد طول نمی کشه که آهو با  

 سینی چایی بر می گرده. 
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رو به روم که می شینه، لیوان چایی رو دستم میده و  

 ی مقدمه می پرسه: ب 

 خوبی؟ -

 
 چایی رو به دهنم نزدیک می کنم و میگم: 

 چطور؟ -

 
قندون رو روی میز می ذاره و سینی رو کنار هول  

 میده: 

 
امشب...این چند روز...می دونی که پسرمی؟ اندازه  -

 بچه ی خودم دوست دارم؟ 

 
 قندی بر می دارم و کوتاه میگم: 

 می دونم! -

 
سال ها نگرانت بودم، مگه    نگرانتم ساشا! همه ی این -

می تونم نباشم اصال؟ ولی االن از همیشه بیشتر  

 نگرانتم. دوستش داری؟ 
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لیوان رو محکمتر بین انگشت هام می گیرم و سرم خم  

 می شه: 

 آره... -

 
 کمی سرش رو کج می کنه تا من رو راحت تر ببینه: 

 
دوست داشتن قشنگه، نه اصال عالیه! ولی همه چیز  -

ار داری؟ خونه داری؟ تو توی اداره کردن  نیست. تو ک 

 خودت موندی، اومدن این دختر... 

 
 صدا می زنم: 

 آهو! -

 
سکوت می کنه و با گذاشتن چایی روی میز ادامه  

 میدم: 

 
می شه مثل ایران و بقیه حرف نزنی؟ می شه همون  -

مامان آهوی همیشگی باشی؟ من نمی خوام اینا رو  

ا رو گفتن که دیگه  بشنوم. اونقدر این مدت همه این 

 حالم ازشون به هم می خوره. 
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می خوای حمایت بشی؟ من تا ابد، تا بعد از ابد حتی،  -

حمایتت می کنم ولی نمی تونم نگران آینده ات نباشم.  

نمی تونم بی خیالت بشم. میگم تند رفتی، میگم اگه  

 دوستش داری، باهاش دوست بمون ولی... 

 
 ت می شه. بازم صداش می کنم و دوباره ساک 

 کمی از چایی می خورم و می خوام بلند شم که میگه: 

 ساشا؟ -

 
 دوباره سر جام می شینم و منتظر نگاهش می کنم: 

 
امیدوارم با هم خوشبخت بشید. من از دستم کاری بر  -

نمیاد که انجام بدم. مخالف باشم یا موافق، فقط برات  

دردسر درست می کنه. برای همین فقط می تونم بگم  

 خت باش و برات دعا کنم پسر کوچولوی تخس! خوشب 

 
نمی دونم چی بگم، می دونم شاید ولی نمی تونم به  

 زبون بیارم! 

 
در عوض لبخند تحویلش میدم و خداحافظ رو کوتاه تر  

 از همیشه میگم. 
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در رو که می بندم گوشی، توی جیبم می لرزه. بیرونش  

که میارم، با دیدن اسم ای نور به سرعت پیامش رو  

 باز می کنم. 

 
 بابام برای عقد نمیاد. -

 میگه من دختری ندارم که بیام رضایت بدم. -

 برو دادگاه حکم بگیر. -

 چی کار باید بکنم؟ -

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_نودم 

 *** 

 
 گوشی رو توی دستم می چرخونم و می نویسم: 

 حلش می کنم. -

 
باالی صفحه  پیام بالفاصله تیک می خوره و نگاهم به  

کشیده می شه. مرتب "در حال نوشتن" میاد و دوباره  

 میره. 
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دکمه ی پاور رو فشار میدم و با سر دادن گوشی توی  

 جیبم، سوار موتور می شم. 

 
 در رو که می بندم، آپو منتظرم توی سالن نشسته. 

 
من رو که می بینه، پاکت چیپش رو روی میز می ذاره  

 ه: و لیوان نوشابه رو بر میدار 

 به به دوماد! -

 
کتم رو آویزون می کنم و موهایی که به زحمت  

 مرتبشون کرده بودم رو دوباره به هم می ریزم: 

 
 سر به سرم نذار که اصال حوصله ندارم. -

 
 صورتش به خاطر گاز نوشابه مچاله می شه: 

چته؟ دو هفته اس هرچی میگم، همش داری میگی  -

 حوصله ندارم. 

 
کنم و با پرت کردنش روی    تیشرت رو از سرم رد می 

 مبل، کمربندم رو باز می کنم: 
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بیخیال! از اون عاقد خبر داری؟ همون که قرار بود با  -

 هلیا بریم پیشش... 

 
 شکالتی توی دهنش می ذاره و می پرسه: 

 چطور؟ -

 
دکمه شلوارم رو باز می کنم و با چنگ زدن تیشرت  

 میگم: 

رو  شماره اون و یارویی که امضا جعل می کرد  -

 بفرست واسم. 

 
منتظر جوابش نمی مونم و می خوام به طرف حمام برم  

 که دستم کشیده می شه: 

 ساشا... -

 
 به طرفش بر می گردم و ادامه میده: 

 داری چی کار می کنی؟ -

 
خودم رو کنار می کشم و تیشرت بیشتر از قبل توی  

 دستم فشرده می شه: 
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 دارم سعی می کنم بابام نباشم! -

 
می کشه و به راحتی می فهمم کالفه    دستی به صورتش 

 است: 

 
با این چیزا داری کی رو گول می زنی؟ داری سر کی  -

 کاله می ذاری؟ خودت؟ بابات؟ من؟ کی؟ 

 
 دستم رو توی جیب شلوارم می فرستم: 

چرا باید سر کسی کاله بذارم؟ فقط دارم مسئولیت کارم  -

 رو به گردن می گیرم. 

 
 می زنه به کتفم: 

 
لیتی؟ تو مگه چه گهی خوردی که حاال  اخه چه مسئو -

بخوای مسئولیت گردن بگیری؟ االن خودت رو انداختی  

تو هچل خوبه؟ بابا شل کن داداش من...دو روز دیگه  

 باباش بیخیال می شه! 

 
اگه همه چی یه تو گوشی نبود براش چی؟ زدن  -

 ناکارش کردن من می تونم چی کار کنم؟ 
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 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 دویست_و_نود_و_یکم #قسمت_ 

 *** 

 
می خواد حرفی بزنه که روی شونه اش می زنم و  

 عقب میرم: 

 بسه! -

 
 دستم رو می کشه و اخم هاش رو جمع می کنه: 

 
یه هفته هر روز گفتی این دختر رو می خوام، به زور  -

بردیشون خواستگاری، بعد االن می خوای بگی چی؟  

 بگی باباش نمیاد؟ 

 
 دستش بیرون می کشم:   دستم رو با شتاب از توی 

به اونش، بعدا فکر می کنم. تو فقط شماره ها رو  -

 بفرست واسه من. 
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سری از روی تاسف تکون میده و من راهی حموم می  

 شم. 

 
حوله رو روی سرم میندازم و گوشی رو از روی تخت  

 بر میدارم. 

 
 پیامی که از طرف آی نور اومده رو باز می کنم: 

 ممنون... -

 و متاسفم! -

 
 س بیرون میدم و بی توجه به حرفش می نویسم: نف 

یه عکس دقیق و واضح از امضای بابات واسم  -

 بفرست. 

 
 به سرعت جوابش می آد: 

 چرا؟ -

 
 حوله رو از روی موهام بر می دارم و می نویسم: 

 مگه نگفتی گفته نمیاد؟ -

 مگه نگفتی اجازه نمیده؟ -

 می خوام حلش کنم دیگه! -
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 دازم جوابش می آد: حوله رو که روی صندلی مین 

 چطوری؟ -

 
گوشی رو کنار می ذارم و سرم رو تکونی میدم. دستی  

به صورتم می کشم تا قطرات آب رو کنار بزنم و  

 دوباره گوشی رو بر میدارم: 

 
 کاری به اونش نداشته باش! -

 
گوشی رو توی دستم می چرخونم و دوباره تایپ می  

 کنم: 

یشگاه رفتن و  احتناال فردا آهو زنگ بزنه واسه آزما -

 این داستانا. 

 گفتم آماده باشی! -

 
 بالفاصله جوابش می آد: 

 واقعا قراره اتفاق بیوفته؟ -

 
 گردنم رو ماساژ میدم و افکار زننده رو کنار می زنم: 

 مگه همین رو نمی خواستی؟ -
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امید دارم طعنه ی حرفم رو بفهمه و انگار امیدم بی جا  

 نیست که بالفاصله آفالین می شه. 

 
 وباش  #ا 

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_دوم 

 *** 

 
حرف زدن درباره ی اینکه بعد از عقد بریم خونه ی  

خودمون، از بابا یه بمب اتم ساخت و جوری منفجر شد  

 که قارچ انفجاریش قطعا الیه ی ازون رو پاره کرد! 

 
برای نبود پدر و مادر آی نور اونقدر بهونه آورده  

ابا و ایران داشتن مشکوک می شدن و  بودیم که کم کم ب 

مامان که دیده بود قهرش توی این شرایط کارساز  

نیست، ترجیح داد کنار بابا و ایران برای مقابله با من  

 بمونه. 

 
البته که هر کدوم هدف خاص خودشون رو از مقابله  

 داشتن. 
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روزی که قرار شد برای آزمایش بریم، مامان آی نور  

ره تونستن خودش و ایران  همراهش اومد و باالخ 

 همدیگه رو ببینن. 

 
تمام وقتی که برای آزمایش و حرف زدن با مشاور  

 میریم حواسم به ایرانوو مامان آی نوره. 

 
 امضا کن! -

با صدای دو رگه شده ی آی نور نگاهم بر می گرده و  

 به برگه ی روی میز نگاه می کنم. 

 
ر  نمی دونم برای چیه، فقط امضاش می کنم و خودکا 

 رو روی میز بر می گردونم. 

 
 از اتاق بیرون میریم و آی نور صدا می زنه: 

 ساشا؟ -

 
 خودم رو از سر راه بقیه کنار می کشم و میگم: 

 بله؟ -
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نگاهش پر از آبه و فکر می کنم چقدر از آی نوِر  

همیشگی دوره و چقدر دلم برای اون آب نور تنگ  

 شده! 

 
 . اگه نبودی، نمی دونستم چی کار کنم.. -

 
چتری هاش رو به هم می ریزم و مظلوم که می شه،  

 دلم نمی خواد بهش طعنه بزنم: 

اگه نبودم الزم نبود اینقدر به دردسر بیوفتی دختر  -

 خوب! 

 
 دستم رو می گیره و بی صدا لب می زنه: 

 ممنون! -

 
دستم رو پشت کمرش می ذارم و با فشار کوچیکی  

 مجبورش می کنم راه بیوفته. 

 
ن آی نور با دیدن ما از سر جا بلند می  ایران و ماما 

 شن و به ناچار دستم رو عقب می کشم. 
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جلوی خونه ی نازی که پیاده اشون می کنم، ایران  

 میگه: 

 مامانش خیلی خانم خوبیه! -

 
 عمیق نفس می کشم و بدون برگشتن به طرفش میگم: 

خودش هم دختر خوبیه؛ باور کن! فقط یکم بهش  -

 نشون بده. زمان بدین تا خودش رو  

 
از گوشه ی چشم می بینم که برای زدن حرفی تردید  

 داره. 

 
 صدا می زنم: 

 عمه؟ -

 
 خودش رو جمع و جور می کنه و خیره به من میگه: 

 جان؟ -

 
چیزی شده؟ همش داری این پا و اون پا می کنی؛ می  -

 خوای حرفی بزنی؟ 

 
 ندیده، متوجه ی نگرانِی توی چشم هاش می شم: 
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 آرزوی منه! خوشبختی تو تنها  -

 
خسته تر از اونم که بخوام شیرینی حرفش رو به جون  

بخرم و خب نگفته، این جمله رو برام توی این سال ها  

 معنی کرده. 

 
جلوی خونه ی بابا که نگه می دارم، دستش رو روی  

 دست من می ذاره و به طرفم بر می گرده: 

میون جنگ های مامان و بابات، تو تنها کسی بودی  -

د. اول تو و بعد آهو! آهو خودش می دونه  که حیف ش 

و بابات، ولی تو عزیز کرده ی منی و خدا شاهده که قد  

 پسر نداشته ام دوست دارم؛ می دونستی؟ 

 
به دستش فشاری وارد می کنم و منتظر برای ادامه ی  

 حرفش چیزی نمیگم. 

 
فقط خوشحال باش، خوشبخت شو، زندگیت رو محکم  -

به تو تکیه کنه...تکیه گاه    بساز! دختر مردم می خواد 

 شو، محکم باش! 
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هوای بیشتری رو به سمت ریه هام می فرستم و به  

 زحمت لبخند روی لبم میارم: 

 اطاعِت امر! -

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_سوم 

 *** 

 
ایران به آرومی ضربه ای پشت دستم می زنه و با کمی  

 مکث پیاده می شه. 

 
نش منتظر می مونم و در رو که می بنده،  تا داخل رفت 

 سرم رو روی فرمون می ذارم. 

 
مغزم در حال متالشی شدنه و دلم یه استراحت طوالنی  

 می خواد. 

 
ولی چند روزی که به استقبالم میان، به زحمت بهم  

وقت میدن که حتی بتونم یه غذای درست و حسابی  

 بخورم. 
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ی کنم و به  روحیه ی آی نور بدتر از چیزیه که فکر م 

 محض تنها شدن گریه می کنه. 

 
اونقدری درگیرش می شم که هر بار زنگ زدن های  

مامان رو با "بعدا میام" و هزار تا بعدا دیگه تموم می  

 کنم. 

 
 بعداً هایی که هیچ وقت نمیان! 

 
روز عقد، نبود بابای آی نور رو با ماموریت حل می  

می  کنیم و بابا مشکوک، اخم کرده گوشه ی محضر  

 ایسته. 

 
 جوری که فقط آپو متوجه بشه می پرسم: 

 حل شده همه چی؟ با یارو حرف زدی؟ -

 
سرش رو کمی به من نزدیک تر می کنه و مثل من پچ  

 می زنه: 

آره بابا! امضا کرد رفت، به عاقد هم پاکت رو دادم،  -

 هماهنگه! 
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ممنون رو گفته نگفته، به طرف آی نور میرم و  

 . کنارش روی مبل می شینم 

 
نفسم سنگین شده و عرقی که روی پیشونیم میشینه،  

 آپو رو مجبور می کنه سر به سرم بذاره. 

 
 از اولم معلوم بود آی نور سر به راهت می کنه! -

 
آی نور حتی سر بلند نمی کنه و من دست به گردنم می  

 کشم: 

باز خوبه من سر به راه شدم، تو چی میگی که خدا هم  -

 ازت ناامید شده حیوون؟ 

 
 به آی نور نگاه می کنم و صدام رو پایین تر می برم: 

خانم؛ قاعدتا باید بزنی دهنشو پاره کنی با آقاتون  -

 اینجوری حرف زده! 

 
باالخره سر بلند می کنه و به جای آپو به من نگاه می  

 کنه: 
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آقامون خودش زبون داره صد متر، یکم ازش کار  -

 بکشه چیزی نمی شه! 

 
ی بگم سارا آپو رو صدا می  قبل از اینکه بتونم چیز 

 زنه و آپو به طرفش میره. 

 
 سرم رو به گوشش نزدیک می کنم و میگم: 

واال ازش کار می کشم، ولی واسه چیزای دیگه؛  -

 مثال... 

 
جوری به طرفم بر می گرده و برام چشم گرد می کنه  

 که نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم. 

 
 اش میگم:   بریده بریده، خیره به چشم های گرد شده 

 مثال واسه اینکه بگم تو خیلی منحرفی! -

 
با تک سرفه ای، لبخند می زنه و دوباره به حالت اول  

 بر می گرده. 

 دستش رو روی پام می ذاره و لبخند می زنه: 

 من شاگرد شمام سلطان! -
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دهن باز می کنم چیزی بگم که قسمت داخلی رون پام  

می    رو جوری نیشگون می گیره که حرف توی دهنم 

 مونه. 

 
سعی می کنم دستش رو کنار بزنم که انگشت هاش رو  

 محکم تر فشار میده و صداش رو پایین میاره: 

فکر نکن اوضاع اینه من قراره همش کوتاه بیام ها،  -

 کور خوندی! 

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_چهارم 

 *** 

 
لب هام بیشتر و بیشتر کش میان و سعی می کنم  

 تش رو از پام جدا کنم: دس 

 آی نور جان! -

 
 مثل خودم لبخند می زنه و به آرومی میگه: 

 بیخود واسه من جان جان نکن! -
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 می خوام جوابش رو بدم که عاقد میگه: 

 شروع کنم؟ -

 
دست آی نور که شل می شه رو محکم توی مشتم نگه  

می دارم و نگاهم بین افراِد توی سالن می چرخه.  

 نیستش... 

 
 ورودی نگاه می کنم و نمی بینمش! به در  

 
نگاهم به طرف ساعت کشیده می شه و عقربه ها  

 گذشتن نیم ساعت از زمان اصلی رو نشون میدن. 

 
بابا انگار که دستم رو خونده باشه، قبل از اینکه من  

 مخالفت کنم به حرف می آد: 

 بفرمایید! -

 
آی نور قرآن رو روی پام می ذاره و نگاه من، گوش  

اصال تمام حواس من پیش دره که ببینم میاد. با  من، نه  

 لبخند هم نه...فقط می آد... 

 عاقد می پرسه: 
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 وکیلم؟ -

 
سارا به شونه ی من می زنه تا حواسم رو جمع کنم و  

 به سرعت دستی به پیشونیم می کشم: 

 بله! -

 
کمتر از یک صدم ثانیه خنده ی جمع گوش هام رو پر  

 می کنه و آپو طعنه می زنه: 

 داش هنوز به تو نرسیده! دا -

 
 آی نور زیر چشمی بهم نگاه می کنه و لب می زنه: 

 احمق! -

 
می زنم به پاش که خودش رو جمع می کنه و عاقد پر  

 خنده ادامه میده. 

 
دستبنِد زیر لفظیش رو دور دستش می بندم و و به  

 طرف من بر می گرده. 

 
چشم هاش خیسه و مطمئنم می خواد گریه کنه وقتی  

 میگه: 
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 با اجازه ی مامان و بابام، بله! -

 
بهش لبخند می زنم و گوشم کر می شه از صدای سوت  

 و دست زدن بقیه! 

 
پیشونیش رو می بوسم و قطره اشکی که از چشمش    

 می افته رو به سرعت پاک می کنم. 

 
هر امضایی که پای ورقه ها می زنم، کج و معوجه و با  

 قبلی فرق داره. 

 
به در ورودیه و قلبم می خواد  نگاهم به جای برگه ها  

منفجر شه از نبودنش! از همیشه نبودنش، از جای  

 خالیش! 

 
در رو که بعد از نشستن آی نور می بندم، بابا روی  

 شونه ام می زنه: 

یه دوری بخورید؛ ما شام منتظرتون می مونیم، دیر  -

 نکنید... 
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به آرومی تشکر می کنم و صدام گرفته است.  

 یست! نیومد...نمیاد...ن 

 
نفس بیرون میدم و پشت فرمون که می شینم، آی نور  

 سرش رو به شیشه تکیه میده و چیزی نمیگه. 

 
راه میوفتم و از محضر که دور می شیم باالخره سر  

 بلند می کنه، شیشه رو پایین می کشه و میگم: 

 گوشت کیپ می شه، سرت رو اینقدر بیرون نبر... -

 
اش رو توی  با مکث سرش رو عقب میاره و حلقه  

 دستش می چرخونه: 

 تموم؟ -

 
 از گوشه ی چشم نگاهش می کنم: 

 چی تموم؟ -

 
 شونه باال میندازه و میگم: 

 بریم پیاده روی؟ -
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دوباره به پشتی صندلی تکیه میده و به طرف من بر  

 می گرده: 

 دلم نمی خواد پیاده شم؛ یه جا نگه دار... -

ش  ماشین رو گوشه ی خیابون نگه می دارم و به طرف 

 بر می گردم. 

 
 دستش رو نگه می دارم و به حلقه اش نگاه می کنم: 

 چیزی شده؟ -

 
غده ی لعنتی ای که توی گلومه رو به زحمت پس می  

 زنم و گوشیم رو از جیبم در میارم. 

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_پنجم 

 *** 

 
 هنوز گیج نگاهم می کنه و میگم: 

 م. می خوام یه عکس بگیر -
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دستش رو می خواد عقب بکشه که محکم تر نگهش  

 می دارم: 

 عکس؟ عکِس چی؟ -

 
جوری که فقط دستش و حلقه اش بیوفته از دستش  

عکس می گیرم و با تکون دادن گوشیم توی هوا  

 میگم: 

 این! -

 
 مشتش روی پام فرود می آد: 

 بخدا که روانی شدی! -

 
و  بدون اینکه جوابش رو بدم صفحه ی اینستاگرامم ر 

 باز می کنم و زیر عکس می نویسم: 

-She says yes ( ! )او میگه بله 

 و قلب قرمزی رو آخرش اضافه می کنم. 

 
می دونم که می بینه، می دونم که چک می کنه و می  

 خوام بدونه االن چی شده بلکه زنگ بزنه. 
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دل احمقم می خواد توجیه کنه که شاید براش مشکلی  

 ول کنه. پیش اومده و ذهنم نمی خواد قب 

 عکس رو پست می کنم و کامنت هاش رو می بندم. 

 
به سرعت نگاهم بین اسم افرادی که عکس رو الیک  

 می کنن می چرخه و نمی بینمش. 

 ساشا؟ -

 
ذهنم نمی تونه موقعیت رو پردازش کنه و ناخن های  

 دست آزادم رو روی پام می کشم. 

 دستش رو روی بازوم می ذاره: 

 خوبی؟ -

 
یندازم و گوشی بیشتر توی دستم  نگاهی به دستش م 

 فشرده می شه: 

 خوبم! -

 
 اخم هاش رو جمع می کنه و غر می زنه: 

 زنگت زرد شده، این چه خوبیه؟ -

 
 دستی به پیشونیم می کشم و میگم: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 می شه یه زنگ بزنم؟ -

 
با تردید نگاهم می کنه و قلبم، ذهنم، روحم، همه ی  

ه کم  زندگیم داره پاره پاره می شه از درد! از غص 

 مونده دق کنم و شقیقه ام نبض می زنه. 

 
مغزم التماس می کنه برای زنگ نزدن و قلبم بی تابی  

 می کنه تا شماره اش رو بگیرم. 

می خوام آی نور بهم بگه نه، نذاره...مجبورم کنه  

برای دوری کردن و می فهمم من چقدر بزدل و ترسو  

 ام! 

 
سرم    سرش رو که به معنی تایید تکون میده کسی توی 

 داد می زنه: 

 بازنده! -

 
با ناخنم روی فرمون ضرب می گیرم و اخم هام جمع  

 می شن. دوباره راه میوفتم و میگم: 

 باید برم خونه، اول تو رو می رسونم خونه ی بابا! -

 
 صورتش رو کج می کنه: 
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هاه! برم بگم چی؟ بگم شوهرم ولم کرده رفته؟  -

 بیخود! هرجا میری منم میام. 

 
بزنم و نه صدام یاری می کنه، نه بغضی    می خوام داد 

 که ته گلومه: 

 لج نکن! -

 
ابرو هاش رو باال میندازه و دست هاش رو که توی  

بغلش جمع می کنه بهم می فهمونه جوابش یه نه قاطع  

 و محکمه! 

 
بحث نمی کنم و سرعت ماشین رو باالتر می برم؛  

جلوی آپارتمان که نگه می دارم و قبل از آی نور باال  

 یرم. م 

 
پشت سرم که در رو می بنده، گوشی رو از جیبم بیرون  

 میارم. دستم می لرزه و نمی تونم اسمش رو پیدا کنم. 

 
در اتاق رو می بندم و خدا رو شکر می کنم که آی نور  

 چیزی نمیگه! 
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 زیر لبی فحشی میدم و باالخره اسمش رو پیدا می کنم. 

 
م می  گوشی رو کنار گوشم می ذارم و دستی به صورت 

 کشم. به بوق دوم نمی رسه که جواب میده: 

 بله؟ -

 
 هیستریک می خندم و قلبم تیر می کشه: 

 بله؟ -

 
 حق به جانب جواب میده: 

 چی می خوای؟ -

 
و نمی تونم دیگه جلوی خودم رو بگیرم وقتی داد می  

 زنم: 

 چی می خوام؟ -

 
 #اوباش  

 فصل هشتم: بلوغ! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_ششم 

 *** 
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یشونی عرق کرده ام می کشم و به پایه ی  دستی به پ 

 تخت لگدی می زنم: 

 واقعا ازم می پرسی چی می خوام؟ -

 
 بدتر از من داد می زنه: 

 سر من داد نزن! -

 
به زمین، به زمان، به در، به دیوار، به هرچیزی که  

 جلوی دستم میاد مشت و لگد می زنم: 

 
و  داد می زنم...خوبم داد می زنم! می فهمی؟ من مادرم -

می خواستم! یه امروز می بودی...یه امروز می  

اومدی! روزایی که مریض شدم نخواستمت، روزایی  

که درد کشیدم نخواستمت، یه امروز که حالم خوب  

 بود، یه امروز که شاد بودم می اومدی! 

 
 هیستریک می خنده: 

برو پیش همون عمه ایران و بابا جونت! اونا این  -

 هم کنارت باشن...   لقمه رو برات گرفتن، همونا 
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تو سر خودم می زنم و دلم می خواد گوشت رو از  

 استخونم جدا کنم: 

 دقم دادی...به خدا که تو تنهایی دقم دادی! -

 
من؟ من دقت دادم؟ من که پیر شدم از دست شما...من  -

 که همه زندگیم رو... 

 
بغضم می ترکه و زانو هام خم می شن. روی تخت  

 م: مشت می کوبم و داد می زن 

بسه! بس کن...زندگیم رو به گند کشیدی! می خوای  -

 خودمو بکشم؟ 

 
بازم به پایه ی تخت لگد می زنم و قلبم داره از کار می  

 ایسته: 

 آره؟ بکشم خالص کنم خودمو از دستت؟ -

 
دست زیر بینیم می کشم و سعی می کنم خودم رو جمع  

 کنم: 

 نمی بخشمت، متوجهی مامان؟ نمی بخشمت... -

ب حرف هام نمی مونم و تماس رو که قطع  منتظر جوا 

 می کنم گوشی رو پرت می کنم سمت دیوار. 
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خیره به گوشی و آینه ی خرد شده، صدای آی نور رو  

 می شنوم: 

 ساشا؟ خوبی؟ چی شده؟ -

 
 خودم رو روی زمین می کشم: 

 خوبم، چند دقیقه ی دیگه میام بیرون! -

 
زحمت    از گرفتگی صدام حالم به هم می خوره و قلبم به 

 می کوبه. 

 
قفسه ی سینه ام از درد سنگین شده و سرم در حال  

 انفجاره. 

 
تیکه شیشه رو توی دستم می گیرم و از توش به چشم  

 های سرخ شده ام نگاه می کنم. 

 
بازنده! تنها کلمه ایه که توی سرم می چرخه و من  

 چقدر متنفرم از خودم! 
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تنم رو  پیراهن رو از تنم در میارم، سرمای شیشه روی  

 دوست دارم و داغی خون رو بیشتر! 

 
کسی توی ذهنم وسوسه ام می کنه برای بیشتر فشار  

 دادن شیشه توی گوشت و دستم مقاومت می کنه. 

 
 ذهنم خالیه، پوستم به گز گز افتاده و سرم سنگینه! 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_هفتم 

 *** 

 
 "آی نور" 

 
 میاد دل نگرانیم بیشتر می شه. صدایی که از اتاق ن 

 
به حدی ناخن جوییدم که سر انگشت هام سر شدن و  

 می سوزن. 
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از جا بلند می شم و دوباره به طرف اتاق میرم. تقه ای  

 به در می زنم: 

 ساشا؟ -

 
 صداش ضعیف تر و بی جون تر از قبله وقتی میگه: 

 االن...میام... -

 
 قدمی به عقب میرم و از ذهنم می گذره: 

 کنه بالیی سرش بیاد؟ ن -

 
 نفسم رو بیرون میدم و زیر لبی غر می زنم: 

 نکبت رو ببینا! اینم رگ اسکلیش زده باال واسه من... -

 
باالخره تحملم تموم می شه و قدمی که به عقب  

برداشته بودم رو دوباره به جلو میرم و بی خیاِل با  

 ادب بازی، دستگیره ی در رو پایین می کشم. 

 
می کنه تا از جا بلند شه و سر می  دستش رو جک  

خوره. صدام می زنه و من نگاهم فقط به قفسه ی سینه  

 اشه! 
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قرمزِی خون روی پوست سفیدش زیادی توی ذوق می  

 زنه و سرم گیج میره. 

 
دستش رو که روی سینه اش فشار میده، به جای  

اینکه جلوی دید من رو بگیره، بدتر همه چیز رو توی  

 چشمم فرو می کنه. 

 
از بوی خون حالت تهوع می گیرم و ساشا، هول شده،  

 نگرانه و شاید هم کمی ترسیده. 

 
نگاهم رو تا چشم هاش باال می برم و به سینه اش  

 اشاره می کنم: 

 خو...ن...! -

 
پیراهنش رو روی زخمش می ذاره و باز برای بلند  

شدن تالش می کنه؛ اما به حدی هول شده که دوباره  

خرده های بیشتری توی دستش    سر می خوره و شیشه 

 فرو میرن. 

 
 لب هاش سفید شدن و صورتش به زردی می زنه. 
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هوای بیشتری توی ریه هام جا میدم و ساشا که داد می  

 زنه: 

 آی نور! -

 
تازه به خودم میام و تکون می خورم. به سمتش حرکت  

 می کنم که میگه: 

 نیا! شیشه هست رو زمین... -

 
پیدا می کنم و دست زیر    بی توجه به حرفش، راهم رو 

 بغلش می برم. 

 
بهش کمک می کنم پاشه و روی تخت که می شینه،  

بینیش رو می گیرم و دو طرف صورتش رو با یه دست  

 فشار میدم. 

 
سرم رو جلو می برم که خودش رو به زحمت کنار می  

 کشه: 

 چی کار می کنی؟ -

 
 کم مونده گریه کنم و خودم رو از دستش بزنم: 

 ت... نفس بدم به -
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 خودش رو عقب می کشه و می ناله: 

 نفس بدی بهم؟ من خودم می تونم نفس بکشم؛ خوبی؟ -

 
 آستین هام رو باال می زنم و بغضم می شکنه: 

 ماساژ قلبی بدم بهت؟ چی کار کنم؟ -

 
با پیراهن سعی می کنه خوِن روی سینه و شکمش رو  

 پاک کنه: 

 گریه نکن! چیزی نیست، آخه ماساژ قلبی چیه؟ -

 
 لوی پاش می شینم و میوِن گریه ام جیغ می کشم: ج 

 پس چی کار کنم؟ بذارم بمیری؟ داری میمیری.... -

 
با انگشت اشاره اش، اشکم رو پاک می کنه و می تونم  

 به راحتی خون رو روی گونه ام حس کنم. 

 
 گریه ام بدتر می شه: 

نگا...نگا...فقط اونایی از این کارا می کنن که می  -

 .بدبخت شدم...روز اولی بیوه شدم... خوان بمیرن.. 
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دست تمیزش رو روی دهنم می ذاره و دهنم رو می  

 بنده: 

دو دقیقه ساکت! اگه تو سر من رو نخوری من چیزیم  -

 نمی شه... 

 
 دستش رو کنار می زنم و گریه ام بند نمیاد: 

 خاک تو سرت! دم مردن یکم مهربون باش.. -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 _و_نود_و_هشتم #قسمت_دویست 

 *** 

 
دست به پیشونی عرق کرده اش می کشه و به زحمت  

 میگه: 

 
 میری عسل بیاری؟ توی کابینت کنار یخچاله! -

 
نمی فهمم چطوری از جا بلند می شم و خودم رو به  

اشپزخونه می رسونم. شیشه عسل و یه قاشق رو بر  

 می دارم. 
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توی اتاق که می رسم، پیراهنش رو توی دهنش  

 و الکل رو روی زخمش می کشه.   گذاشته 

 
پاهام رو انگار به زمین دوختن و مغزم فلجه! نمی  

تونم ازش نگاه بگیرم و دونه های عرقی که روی  

 صورتش نشستن خبر از درد کشیدن زیادش میدن. 

 
 نمی دونم چطوری صدام در میاد: 

 ساشا؟ -

 
 نخ بخیه و سوزِن توی دستش رو کنار می ذاره. 

 
دهنش در میاره و با انداختنش توی    پیراهن رو از توی 

 سطِل کنار تخت میگه: 

 عسل رو میدی؟ -

 
هنوز به زمین دوخته شدم و نگاهم روی زخمش قفل  

 می شه. 

 
 بلند تر صدا می زنه: 
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 آی نور؟ -

 
تکونی می خورم و به سرعت خودم رو بهش می  

 رسونم. 

 
حتی از دیدن زخمش دلم ریش می شه چه برسه بخوام  

 ی خواد بخیه اش کنه. فکر کنم خودش م 

 
در شیشه رو باز می کنم و قاشق رو از عسل پر می  

 کنم. 

 
قاشق رو توی دهنش می ذاره و به تخت اشاره می  

 کنه. 

 
روی تخت می شینم و منتظر نگاهش می کنم که ضربه  

ای به پیشونیش می زنه و خودش باند و گاز ها رو از  

 پشت سرم بر می داره. 

 
ی کنه و می بینم حیِن  شکمش رو دوباره تمیز م 

 پانسمان کردن چشم هاش از درد بسته می شن. 
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کارش که تموم می شه قاشق رو از دهنش بیرون  

میاره. روی پاکِت گاز استریل رهاش می کنه و حیِن  

 پاک کردن خون از روی دستش میگه: 

 
معذرت می خوام که مجبور شدی همچین چیزی رو  -

 ببینی! 

 
 سمان شده اشه که میگم: نگاه من هنوز به زخِم پان 

 
 می تونی ببریم شهر بازی، از دلم در میاد! -

 
 می خنده و صورتش از درد مچاله می شه. 

دستم روی بازوش می شینه و بیشتر از قبل نگرانش  

 می شم: 

 بخیه نمی خواد؟ نریم دکتر؟ -

 
از دزدیدن نگاهش می فهمم که حرف زدن درباره اش  

 ه کنه! سختشه. که حتی نمی خواد بهم نگا 

 
دستش رو جک می کنه و با بلند شدن از روی تخت  

 میگه: 
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 چیز مهمی نیست... -

 
 دنبالش راه میوفتم: 

پس چرا اینقدر خون اومد؟ نمیمیری؟ نمیری بیوه شم  -

 اول جوونی... 

 
 چشم غره که میره، تشر می زنه: 

 آی نور! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_دویست_و_نود_و_نهم 

 *** 

 
 یرم و دنبالش توی دسشویی میرم: از رو نم 

 چیه؟ -

 
به بیرون هولم میده و با باز کردن شیر آب جواب  

 میده: 

 تو سر من رو می خوری! -
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بالفاصله در دسشویی رو می بنده که لگدی بهش می  

 زنم: 

 سر خور خودتی مرتیکه جانی! -

 
زیاد طول نمی کشه که بیرون می آد و با دیدن من  

 یده. سری از روی تاسف تکون م 

 
 به طرف اتاق میره و من باز دنبالش راه میوفتم: 

 بریم دکتر؟ -

 
یه نه قاطع میگه و در کمد رو باز می کنه. با دیدن  

کمدش توی ثانیه اول پشمام جوری می ریزه که نمی  

 تونم واسه نه گفتنش بزنم تو دهنش! 

 
این حجم از لباس رو نمی تونم باور کنم! اصال نمی  

لباس رو چطور توی همچین کمد    تونم بفهمم این همه 

 کوچیکی جا داده! 

 
پیراهن دیگه ای از روی رگال بر می داره و سراغ  

 شلوار هاش میره و تازه به خودم میام: 

 بیخود! میریم دکتر... -
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 شلواری بر می داره و با باز کردن کمربندش میگه: 

 گفتم الزم نیست، می شه در این باره نری رو مخم؟ -

 
 دمی به عقب میرم: دست به سینه ق 

 انگار زردچوبه مالیدی به صورتت... -

 
دکمه ی شلوارش رو باز می کنه و من به سرعت به  

 چشم هاش خیره می شم: 

 لطفا! اصال نمی خوام در این باره بحث کنم؛ خب؟ -

 
دهنم رو می بندم و در جواِب نگاِه منتظرش، سوالی  

  سر تکون میدم که بی خیال شلوارش رو پایین می کشه 

 و باز این پشمای منه که می ریزه. 

 
می خوام برگردم و بیرون برم که شکر خدا پاهام تو هم  

 می پیچن و با صورت پرت می شم زمین. 

 
 دستش رو روی شونه ام احساس می کنم: 

 خوبی؟ -
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سرم رو با درد بلند می کنم و احساس می کنم مغزم  

 تکون خورده. 

 
 گیج نگاهش می کنم: 

 خدایی!   ریدم تو این زندگی -

 
دستش رو زیر بازوم می بره و با بلند کردنم غر می  

 زنه: 

 َملَنگ! -

 
روی تخت که می نشوندم تازه متوجه می شم شلوارش  

 رو نصفه در آورده. 

 
 دستم رو روی چشم هام می ذارم و جیغ می زنم: 

 خاک تو سرت! -

 
 بشکنی کنار گوشم می زنه: 

 تمومه؛ حاال چرا؟ -
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می کنم و می بینم داره دکمه  با مکث چشم هام رو باز  

های پیراهنش رو می بنده. دوباره درد سرم یادم می آد  

 و بغ کرده نگاهش می کنم: 

 سرم درد می کنه... -

 
دکمه ی آخرم می بنده و جلو می آد. دستی به سرم می  

 کشه و با به هم ریختن موهام میگه: 

 از بس کوچولویی! -

 
قیافه یه  نگاهش می کنم؛ جوری که بفهمه پشت این  

 هیوالی واقعی خوابیده! 

 
لبخند رنگ و رو رفته ای تحویلم میده و سمت کمدش  

 میره. 

 
 دستبند، انگشتر و ساعت میندازه و میگم: 

 از یه لباس هزار تا داری؟ -

 
نگاهی به خودش میندازه و دستی به موهاش می  

 کشه: 
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این از یه برند دیگه است، اگه دقت کنی جنس پارچه،  -

 ی مدلشون باهم فرق داره. رنگشون و حت 

 
 اداش رو در میارم: 

الکی ادای باکالسا رو در نیار، دوتاش یه جوره تو  -

 چشم من! 

 
یقه اش رو صاف می کنه و آستین هاش رو به باال تا  

 می زنه: 

 چون تو کوری! صد بار نگفتم تو حموم زیاد نمون؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصدم 

 *** 

 
 وم رو باال میدم و به طرفش میرم: آستین های مانت 

 
 با پای خودت بیا اینجا کتکت رو بخور! -
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از جاش تکون نمی خوره و خنده ای که تحویلم میده  

 بدتر روی مخم میره. 

 
 با یه جهش دست میندازم دور گردنش: 

می خندی؟ کلیه ات رو گره بزنم به قلبت؟ کبدت رو  -

 بکشم بیرون بفهمی دنیا دست کیه؟ 

 
ی با چشم گشاد شده نگاهش می کنم که به  همینجور 

جای جواب دادن بوسه ی سریع و کوتاهش دهنم رو  

 می بنده. 

 
دستم شل می شه و به راحتی خودش رو از دستم  

 خالص می کنه. 

 
 جیغ می کشم: 

 متجاوِز عوضی! -

تیکه تکیه که می خنده بهش چشم غره میرم و خودش  

 رو روی تخت میندازه. 

 
اشق دیگه ای از عسل رو توی  دراز که می کشه، ق   

 دهنش می ذاره: 
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من یکم چشمام رو روی هم بذارم؟ یه ربع دیگه  -

 بیدارم می کنی بریم خونه ی بابا؟ 

 
 چیزی شبیه به هوم میگم و از اتاق بیرون میرم. 

 
نمی دونم چه مرگم شده، قلبم می کوبه و دست هام می  

 لرزن. 

 
لی کنم  عمیق نفس می کشم تا ذهنم رو از هر فکری خا 

و به سمت آشپزخونه میرم تا وسیله برای تمیز کردن  

 اتاق پیدا کنم. 

 
وسایلی که می خوام رو بر می دارم و مانتو و شالم رو  

 روی مبل میندازم. 

 
پاچه های شلوارم رو تا می زنم و با دست کردِن  

 دستکش، سراغ شیشه خرده ها میرم. 

 
خته  شیشه خرده ها، چند قطره خونی که روی زمین ری 

رو که تمیز می کنم، آشغال ها رو توی کیسه ای می  

 ریزم. 
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 دست هام رو می شورم و باال سر ساشا بر می گردم. 

 
 جوری خوابیده که انگار سال هاست نخوابیده. 

 
نگاهم به شکل منحرفانه ای پایین سر می خوره و  

 روی لب های نیمه بازش مکث می کنم. 

 
ودم رو عقب  توی جاش تکونی می خوره و ترسیده خ 

 می کشم.  

 
بار اولی نیست که بوسیده بودمش، ولی برای بار اول  

بعد از محرم شدنمون، یه بوسه ی کوتاه داشتیم که  

 ازش خوشم اومده! 

 
ساشا هنوز از غوغای جهان فارغه و ذهن منحرف من  

 سعی می کنه برای بوسیدنش 

 ترغیبم کنه. 

 
 ی زنم: سرم رو پایین تر می برم و چسم ریز کرده لب م 

 یعنی ببوسمش؟ -
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 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_یکم 

 *** 

 
قلبم از فشار هیجان تند تر از قبل می کوبه و لبم رو  

 بین دندون هام می گیرم. 

 
بی جنبه تر از خودم قطعا فقط یه نفره؛ آی نور نوری  

 بی جنبه تر از منه! 

 
  لعنتی می فرستم و عقب میرم. به بچه مردم تو خواب 

می خوام تجاوز کنم. سری از روی تاسف واسه خودم  

 تکون میدم و با مشت می کوبم رو سرم: 

 
هاه! خاک تو سرت آی نور؛ به اون میگی متجاوز؟  -

بعد خودت می خوای وقتی خوابه بهش تجاوز خونین  

 کنی؟ 
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دوباره به سمتش بر می گردم و چشم ریز می کنم. نه  

نها خوبی که داره  معصومانه خوابیده، نه با خشونت! ت 

 اینه که موقع خواب دهنش شصت متر باز نمی شه... 

 
لب هاش با همه ی بی رنگیشون، جذاب ترین قسمت  

صورتش محسوب می شن و حتی با باندی که روی  

سینه اش بسته بازم فکر به لمس عضله هاش کل  

 گیرنده های عصبیم رو فعال می کنه. 

 
 اه می کنم. دوباره کنار تخت بر می گردم و بهش نگ 

 
لب هاش کمی از هم فاصله می گیرن و این خواستنی  

تر نشونش میده و مِن بی جنبه رو بیشتر هوایی می  

 کنه. 

 
میلم به چسبوندن لب هام به لبش هر لحظه بیشتر می  

شه و خب مگه چه مشکلی داره؟ محرم نشده کبود و و  

ورم کرده بودم از دستش، حاال که محرم شدیم خجالت  

 می کشم؟ 

 
 کسی توی ذهنم میگه: 
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این که انگار جای خوابیدن مرده، ببوسش تموم شه  -

 بره! 

 
 و باز زیر لبی غر می زنم: 

حاال منم که درست بلد نیستم، گند می زنم بدبخت می  -

 شم!  

 
هیچ وقت من کسی نبودم که درست و حسابی بلد باشم  

ببوسمش، ساشا همیشه به همه چیز می رسه و من  

 ش حرکت می کنم. فقط هم جهت باها 

 
نفس می گیرم و تردید رو کنار می ذارم. به خودم می  

قبولونم که از پسش بر میام و شیطوِن روی شونه ام  

باالخره موفق می شه مخم رو بزنه که این کار رو  

 بکنم! 

 
دست هام رو دو طرف بدنش می ذارم و قفسه ی سینه  

 ام سریع تر از قبل باال و پایین می شه. 

 
می نزدیکتر می کنم. اگه بیدار باشه چی؟ تا  خودم رو ک 

 ابدیت واسم دست می گیره و امروز رو به روم میاره. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
خودم رو عقب می کشم و دستم رو جلوی صورتش  

تکون میدم. واکنشی نشون نمیده و نفس راحتی می  

 کشم. 

 
دوباره گوشه ی لبم رو گاز می گیرم و دست هام رو دو  

 . طرف صورتش، روی بالش می ذارم 

 سرم رو جلو می برم و ضربان قلبم تا هزار میره! 

 
چند میلی متر فاصله ی آخر رو می خوام به صفر  

 برسونم که چشم هاش به آنی باز می شن: 

 واقعا می خوای من رو ببوسی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_دوم 

 *** 

 
قلبم می ایسته! مطمئنم که قلبم می ایسته و با دیدن  

 ی بازش جیغ می کشم. چشم ها 
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می خوام عقب برم که دست دور کمرم میندازه و توی  

 کمتر از صدم ثانیه ای جامون عوض می شه. 

 
نمی فهمم این همه زور رو بعد از اون زخم و بی حالی  

از کجا آورده و اون انگار که براش هیچ چیز جز اذیت  

 کردن من مهم نباشه، با شیطنت نگاهم می کنه. 

 
مه می زنه و من به نفس نفس می افتم و  روی تنم خی 

 با چشم گرد نگاهش می کنم: 

به خودم می گفتی یادت می دادم عزیزم! ببین کاری  -

 نداره که... 

 
 جیغ می کشم و با مشت می زنم روی بازوش: 

 خفه شو بی تربیت بی حیا! برو کنار ببینم... -

 
بلند می خنده، مچ دست هام رو با یه دست می گیره و  

سرم می بره و پایین تنه ام رو بین پاهاش قفل    باالی 

 می کنه: 

من بی تربیت بی حیام؟ تو داشتی منو می بوسیدی!  -

 فکر نمی کنی این یه نوع آزار جنسیه؟ 
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 دست و پا می زنم بلکه ولم کنه و جیغ می کشم: 

غلط کردی! کی گفته من می خواستم ببوسمت؟ فقط  -

 نار خفه شدم... می خواستم ببینم خوابی یا نه...برو ک 

 
خودش رو بیشتر بهم می چسبونه و خنده اش میره رو  

 مخم: 

خب باشه حاال که موقعیت جوره، بذار یادت بدم  --

 چطور باید ببوسی...اول... 

 
 چشم هام تا آخرین حد گشاد میشن و جیغ می زنم: 

 خفه شو بی تربیت...برو ک... -

 
لب هاش که به لبم می چسبه عمال خفه می شم. می  

وزم از حرارتشو دست آزادش پشت گردنم سر می  س 

 خوره و قلبم... 

 
 سرش رو که کنار گوشم میاره من هنوز اللم: 

 باید یهویی عمل کنی! این خاص ترش می کنه. -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 
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 #قسمت_سیصد_و_سوم 

 *** 

 
الله ی گوشم رو مرطوب می بوسه و من بازم می  

 خوام سکته کنم: 

بوسه هات رو تغییر بدی، این اون    بعد می تونی خط -

 شخص رو بی تاب تر می کنه! 

 
خط فکم رو می بوسه، گونه ام، چشممو کنار بینیم،  

 پیشونیم حتی و از لب هام می گذره. 

 
راضی از بی تاب کردن من خودش رو باال می کشه و  

 دست هام رو ول می کنه. 

 
دستم رو روی گونه اش می ذارم و ته ریشش قلقلکم  

 میده. 

 
صورتش رو کج می کنه و کنار انگشت شستم رو می  

بوسه، هدف بعدیش ساعدمه، گودی آرنجم، سر شونه  

ام و باالخره توی فاصله ی کمی از لب هام مکث می  

 کنه! 
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منتظر نگاهش می کنم و از اینکه کاری نمی کنه و در  

 عوض می خنده می خوام روانی بشم! 

 
نگفته که    مشتی به سینه اش می زنم و هنوز آخ رو 

 فاصله ی لب هامون رو به صفر می رسونم. 

 
سرم رو کنار گوشش می برم و بین نفس نفس زدنم  

 میگم: 

 همیشه شاگرد خوبی بودم! -

 
با رضایت کامل به آی نوِر بی پروا نگاه می کنه و می  

 خواد کنار بره که دستم روی کتفش می شینه. 

 
و  دلم نمی خواد حصار امنی که دورمه از بین بره  

 شیرینی این ثانیه ها عجیب بهم مزه کرده! 

 
لمس عضله هاش زیر سر انگشت هام رو دوست دارم؛  

 کشیدن ناخن روی کمرش رو بیشتر! 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دستم بین موهای پشت سرش میره و زیر گلوم نفس  

 می کشه. 

 
لب هاش رو با سخاوت روی گوشه گوشه ی گلوم تا  

قفسه ی سینه ام می کشه و حرکت سر انگشت هاش  

 ی موهام می تونن به راحتی دیونه ام کنند. تو 

 
موهاش رو محکمتر بین انگشت هام می گیرم و دست  

 دیگه ام به بازوش چنگ می زنه. 

 
 به آرومی می خنده و پایین تر میره. 

 
نفسم در حال قطع شدنه وقتی دستش زیر شومیزم  

 میره و زیر گوشم رو می بوسه. 

 
ده، بی اختیار  استخون زیر لباس زیرم رو که ماساژ می 

 ناخن هام رو روی کمرش می کشم. 

 
ناخن هام توی عضله ی پشت کتفش فرو میرن و این  

 بار این منم که برای بوسیدنش پیش قدم می شم. 
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سیبک گلوش رو می بوسم و مجبورش می کنم جاش  

 رو باهام عوض کنه. 

 
 می خنده و خنده هاش عجیب دلبری می کنند. 

 
گشت هاش بین انگشت  روی پاهاش که می شینم، ان 

های من قفل می شن و کمی خودش رو باال می کشه  

واسه بوسیدنم و من روی استخون ترقوه اش رو  

 مرطوب می بوسم. 

 
 زیر گوشش نفس می کشم که می خنده: 

 نکن! -

 
راضی از پیدا کردن نقطه ضعفش، همونجا، عمیق تر  

 نفس می کشم و دستش رو بین موهام سر میده. 

 
جبورم می کنه سرم رو بلند کنم و  با کمی جدیت م 

 هدفش لب هام می شن! 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 
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 #قسمت_سیصد_و_چهارم 

 *** 

 
  * * * 

چشم هام رو که باز می کنم، ساشا داره صدام می زنه  

 و هوا تقریبا تاریکه. 

 
با لجبازی بیشتری توی پتو می پیچم و سعی می کنم  

 ساشا رو نادیده بگیرم. 

 
ت خبر از نشستن ساشا کنارم میده و غر  فرو رفتِن تخ 

 می زنم: 

 برو کنار خوابم میاد! -

 
 موهام رو کنار می زنه و روی شقیقه ام رو می بوسه: 

می خوای همه بفهمن خبری بوده؟ من که مشکلی با  -

 نگه داشتنت، اونم اینجا ندارم! 

 
چشم هام به سرعت باز می شن و با نشستن سر جام  

 میگم: 

 ساعت چنده مگه؟ -
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 ساعتش رو دور مچش می بنده: 

 نزدیک شام خوردنه! -

 
می زنم توی صورتم و قلبم با سرعت نور می تپه وقتی  

 میگم: 

 وای خاک تو سرم! -

 
برای پوشیدن پیراهنش میره و منم با کنار زدن پتو از  

 جام بلند می شم. 

 
دنبال مانتوم می گردم و موهام رو که از جلوی چشمم  

 مر ساشا میوفته. کنار می زنم چشمم به ک 

 
از باال تا پایین سرخ و خراشیده است؛ پشت سرش، رو  

 به روی آینه ای که به در کمده می ایستم: 

 این کار منه؟ -

 
 چشمکی می زنه و پیراهنش رو می پوشه. 
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دست هام رو دور کمرش حلقه می کنم و پیشونیم رو  

 به کمرش می چسبونم: 

 خوب کردم! -

 کنم.   تک خنده ای می زنه و ولش می 

 
دکمه هاش رو می بنده و می خوام دوباره سراغ  

 مانتوم برم که صدا می زنه: 

 آنی؟ -

 
به طرفش بر می گردم و باز سریع و کوتاه می بوسدم  

 که چشم غره میرم: 

 این دیگه چه کوفتی بود؟ -

 
موهاش رو مرتب می کنه و با باال زدن آستین هاش  

 جواب میده: 

 یه نوِک کوچولو! -

 
 ش نشون میدم و غر می زنم: گردنم رو به 

 بذار جای نوک زدنای قبلت خوب شه حداقل! -
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به آرومی روی کبودی گردنم رو می بوسه و پر از  

 خنده میگه: 

 ببخشید! -

 
براش زبون درازی می کنم و منتظر حرف دیگه ای  

 نمی مونم. 

 
آبی به دست و صورتم می زنم و موهام رو می خوام  

 میگه: جمع کنم که ساشا از پشت سرم  

 بده ببافم برات! -

 
 مانتوم رو از روی مبل بر میدارم و با پوشیدنش میگم: 

 زود باش، دیر شد! -

 
موهام رو که می بافه، شالم رو سر می کنم و با  

 سرعت نور به طرف اتاق میرم. 

 
شیشه ی عطرش رو، روی خودم خالی می کنم و  

 میگم: 

 بریم! -
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 سری از روی تاسف تکون میده: 

 م دیگه بزن! می خوای یک -

 
 شیشه رو توی کیفم میندازم و میگم: 

 نه دیگه زیاد می شه، می برمش با خودم! -

 
 به در اشاره می کنه و میگه: 

 روت رو برم بچه. -

 
 باز براش زبون درازی می کنم و زودتر بیرون میرم. 

 
هنوز خنده روی لبمه که دیانا رو می بینم. مبهوت  

 بهمون نگاه می کنه و صدا می زنه: 

 آنی؟ -

 
 ساشا زودتر از من می جنبه و با کشیدن دستم میگه: 

 بابا اینا منتظرن! -

 
راضی از کارش، دنبالش راه میوفتم و باهم بیرون  

 میریم. 
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توی ماشین که می شینیم کیف لوازم آرایشی رو از  

 توی کیفم بیرون میارم و میگم: 

 زود باش راه بیوفت! -

 
 با چشم گرد نگاهم می کنه: 

 آرایش می کردی! خب باال  -

 
خط چشم رو دستم می گیرم و با چشم و ابرو به جلو  

 اشاره می کنم: 

 راه بیوفت دیره. -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجم 

 *** 

 
 زیر لبی چیزی میگه که متوجه نمی شم. 

 
اهمیتی هم نمیدم و تا رسیدن جلوی خونه ی باباش به    

 میدم.   هر سختی که هست آرایشم رو انجام  
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نزدیک خونه اشون که می شیم با عجله رژ لب رو  

روی لبم می کشم و با ترمِز ساشا اونم توی لحظه ی  

 آخر گند می خوره به رژ زدنم. 

 
بدون اینکه دستم رو پایین بیارم، در حالی که تقریبا  

آتیش از توی سرم بیرون می زنه به طرفش بز می  

 ه. گردم و نمی تونه جلوی خنده اش رو بگیر 

 
 می خوای بمیری، بخدا که تو هوس مردن کردی! -

 
دستش رو جلو میاره و هنوز انگشتش به چونه ام  

 نخورده که جیغ می کشم: 

 دست نمی زنیا! -

 
جوری با خباثت نگاهم می کنه که حتی لحظه ای شک  

 نمی کنم این یه کرمی تو جونش داره وول می خوره. 

 
انجام بدم من رو  قبل از اینکه بتونم اقدامات دفاعی رو  

به طرف خودش می کشه و جوری لبم رو می بوسه که  

 مطمئنم کوفت هم جای رژم نمونده. 
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غر می زنم و سعی می کنم از خودم دورش کنم که پر  

خنده سرش رو توی گلوم می بره و بین خنده اش  

 بوسه های ریز و درشتی روی گلوم می نشونه. 

 
ای که روی لبم    منم کم کم خنده ام می گیره و با خنده 

 پهن شده میگم: 

 نکن روانی! -

 
باالخره ولم می کنه و راضی از خندون من انگشتش  

 رو روی چونه ام می کشه. 

 
دستما رو روی لبش برای پاک  کردن رژ لب می کشه  

 و من رژ لبم رو درست می کنم. 

 
پیاده که می شیم، کنارم می ایسته و با بوسیدن موهام،  

 زنگ رو می زنه. 

 
 دوست دارن؛ من مطمئنم!   همه -

 
به زحمت لبخند روی لبم می نشونم و خدا می دونه  

 کنارش چقدر آرومم! 
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در که باز می شه عمیق و پشت سر هم نفس می کشم  

 و چسبیده به ساشا داخل میرم. 

 
آهو، مادر خونده اش، باباش و عمه اش جلوی در  

منتظرمون هستن و وقتی باهاشون سالم می کنم هنوز  

 م به سردی قبله. دست ها 

 
آهو تنها کسیه که وقتی می خوام باهاش سالم کنم  

 جوری بهم لبخند می زنه که آروم می شم. 

 
جنس لبخند و نگاهش مثل آینازه و همین آرومم می  

 کنه. 

 
نفرات بعدی شوهر عمه اش و سارا و دختر جوونی  

 هستن که تا االن ندیدمش. 

 
 به سارا که می رسم کنار گوشم میگه: 

 رش خودتو انداختی به داداشم؟ آخ -
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با لبخند نگاهش می کنم و مثل خودش به آرومی لب  

 می زنم: 

 باالخره بنداز بودنم یه سبک از زندگیه! -

 
می خواد چیزی بگه که دختر کنار دستش زودتر به  

 حرف میاد: 

 
 سالم عزیزم. تبریک میگم! -

 
دستم رو توی دستش می ذارم و ساشا کنارم می  

 ایسته: 

 ، دختر عمه ام! آیدا -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_ششم 

 *** 

 
بیشتر خودم رو به طرف ساشا می کشم و سنسور هام  

 فعال می شن. 
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نگاهش صمیمیه ولی اسم اشناش باعث می شه نتونم  

 بهش اعتماد داشته باشم. 

 
 نگاهم رو به طرف ساشا می کشم و با دیدن  

م جوری باشه که  لبخنِد روی لبش سعی می کنم نگاه 

 بفهمه تنها بشیم ک...نش پاره است! 

 
به راحتی نگاهم رو می فهمه و با فشار دادن دستم بهم  

 می فهمونه که منظورم رو گرفته. 

 
سارا خودش رو بین ما میندازه و با هول دادنمون به  

 سمت مبل میگه: 

 ما که خسته شدیم، شما چطور؟ -

 
ی که روم قفل  روی مبل می شینیم و معذب از نگاه های 

 شده سرم رو پایین میندازم. 

 
 باز این ساراست که میگه: 

یه جور ساکتین، حس می کنم قراره دوتایی کتک  -

 بخورن، خبریه؟ 
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 عمه اش اخطار طوری صداش می کنه: 

 سارا؟ -

 
 و پشت سرش ساشا میگه: 

چرا نمیری یه چایی بیاری؟ واسه همین کاراته موندی  -

 رو دستمون! 

 
  میندازه و خیره به ساشا جواب میده: سارا شونه باال 

 اگه راست میگی زنگ بزن مرجع تقلیدت! -

 
 ساشا نیم خیز می شه و آهو بهش چشم غره میره. 

 
خنده ام رو به زحمت پشت لبم مخفی می کنم و آیدا با  

 تکون دادن سرش از جا بلند می شه: 

 من چایی میارم! -

 
 زیر لبی میگم: 

 شیرین بمیری زن! -

 
 طرفم بر می گرده:   و ساشا به 

 آنی؟ -
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از لحن پر از خنده و بهتش معلومه صدام رو شنیده و  

 بخدا اگه حتی یه ذره برام مهم باشه. 

 
لبخند تحویلش میدم و پشت سر هم پلک می زنم که  

 بابای ساشا می پرسه: 

 بابا چطورن؟ -

 
دستپاچه، لبخند روی لبم می ماسه و دست و پام یخ  

 می زنند. 

 
ی هم می پیچم و سعی می کنم مستقیم  دست هام رو تو 

 نگاهش نکنم: 

 خوبن... -

 
نمی دونم چی بگم و بغضی که توی گلومه بهم اهمون  

نمیده حتی به کلمه هایی که بلدم فکر کنم بلکه بتونم یه  

 جمله ی درست و درمون تحویلش بدم. 

 
 ساشا به کمکم می آد: 
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  بابا؟ االن وقتشه؟ به اندازه کافی همه به خاطر این -

 ماموریت یهویی ناراحت هستن. 

 
دستم رو روی زانوش می ذارم و مجبورش می کنم  

 ساکت شه: 

اصال نمی دونم چی بگم. اینقدر یهویی بابا رو  -

 خواستن که حتی خودمون هم باورمون نمی شد. 

 
به روم لبخند می زنه و بدون ذره ای تالش می تونم  

 شِک ته چشم هاش رو بخونم: 

 ه! ان شاء هللا که خیر -

 
سالمت باشید رو چنان ضعیف میگم که مطمئن نیستم  

 شنیده باشه. 

 
 این بار نوبت آهو می شه که بگه: 

دختر قشنگم رو اینقدر نذارید تو معذوریت! دل  -

 کوچیکش االن ناراحت هست. 

 
بایسم رو توی این خانواده انتخاب می کنم و دلم گرم  

 می شه از لبخندش، از نگاهش و لحِن قشنگ صداش. 
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هنوز درگیِر با نگاه قلب پرتاب کردن واسه آهو هستم  

 که زنگ در همه ی پچ پچ ها رو می خوابونه. 

 
قبل از اینکه کسی بخواد واکنش نشون بده، سارا به  

طرف در میره و آیدا با سینی چای باالخره تشریف  

 میاره. 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتم 

 *** 

 
اد واکنش نشون بده، سارا به  قبل از اینکه کسی بخو 

طرف در میره و آیدا با سینی چای باالخره تشریف  

 میاره. 

 
چشم ریز کرده نگاهش می کنم و سعی می کنم به یاد  

 بیارم چرا اینقدر قیافه و اسمش آشناست. 

 
 به ساشا که می رسه، با لبخند فنجون رو بر میداره: 
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 دست گلت درد نکنه! -

 
که صدای مهره های    جوری به سمتش بر می گردم 

 گردنم رو می شنوم. 

 
جوری با لبخند برام سر تکون میده که انگار داره  

 تفریح می کنه. 

 
فنجون چای رو از توی سینی بر می دارم و به زور  

خودم رو راضی می کنم یه ممنون خشک و خالی بهش  

 بگم. 

 
 بهم لبخند می زنه و توی دلم جوری میگم: 

 مرگ! -

 
 نم نکنه بتونه صدام رو بشنوه. که یه لحظه شک می ک 

 
 مصلحتی سرفه می کنم و ساشا که آروم می پرسه: 

 چیزی شده؟ -
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لبخند زورکی ای روی لبم میارم و از بین دندون های  

 چفت شده ام به زور میگم: 

 بعدا پاره ای! -

 
 می خنده و عمه اش به عقب بر می گرده: 

 سارا؟ خوابیدی؟ کیه دم در؟ -

 
 صدای سارا می آد: 

 الن... ا -

 
ولی صدای زن دیگه باعث می شه حرفش نصفه  

 بمونه: 

 برو کنار ببینم! -

 
فنجون چایی رو توی دستم می چرخونم و صدا باعث  

 می شه همه با هم از جا بلند بشن. 

 
نگاهم بین ادم های سر پا می چرخه و به ناچار منم  

 بلند می شم. 
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زنی داخل می آد که بی نهایت به سارا شباهت داره و  

 وقتی سارا دنبالش پا تند می کنه: 

 مامان... -

 
شکم رو به یقین تبدیل می کنه که این زن کسی نیست  

 جز مامانش؛ همونی که امروز با ساشا بحث کرده! 

 
سیستم آتش به اختیار رو برای احتیاط فعال می کنم و  

 اخم کرده نگاهش می کنم. 

 
جلوی ساشا می ایسته و ساشا سرش رو پایین  

 میندازه. 

 
کیفش رو تخت سینه ی ساشا که می کوبه چشم هام تا  

 آخرین حد ممکن گشاد میشن: 

 پشت تلفن که خوب هار شده بودی؛ االن چرا اللی؟ -

 
می خوام حرفی بزنم که ساشا با کشیدن دستم مجبورم  

 می کنه ساکت بمونم و زن بلندتر جیغ می کشه: 

 االن خودت رو زدی به مظلومیت واسه من؟ -
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ها چیزیه که می تونم درباره اش بگم و  سلیطه! تن 

 پشمام از این حجم جیغ و دادش ریخته! 

 
بابای ساشا رو آهو نگه می داره که مداخله نکنه و  

 ایران صداش رو روی سرش میندازه: 

 چته باز صداتو بردی باال؟ -

 
 هیستریک می خنده و به خودش اشاره می کنه: 

منه؟    من چمه؟ شما چتونه که پاتون هنوز تو کفش -

 چتونه ولم نمی کنید؟ 

 
ایران حرف نزده که صدای ساشا پرده ی گوشم رو  

 پاره می کنه: 

 مامان! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتم 

 *** 
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جوری گوشم سوت می کشه که برای چند ثانیه کر  

 بودن رو تجربه می کنم. 

 
 نه تنها من، بلکه بقیه هم ساکت می شن. 

 
گیره و مامانش با عقب کشیدن    ساشا دستش رو می 

 دستش می غره: 

 ولم کن! -

 
 و ساشا بی طاقت تر از قبل، داد می زنه: 

 راه بیا محض رضای خدا! -

 
می بینم کسی مداخله نمی کنه و خون خونم رو می  

 خوره. 

 
ساشایی که امروز هزار بار مرد و زنده شد رو نه می  

 خوام و نه می تونم که باهاش تنها بذارم. 

 
ن های مانتوم رو باال می زنم و لبخند روی لبم  آستی 

 میارم. 
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 دست ساشا رو از دست مامانش جدا می کنم و میگم: 

 آروم! چه خبره؟ -

 
 نگاه ساشا سرخ و پر از خشمه وقتی نگاهم می کنه: 

 این یه چیزی بین ماست! -

 
 با سماجت، خودم رو بینشون جا میدم: 

مروز توش  هرچی می خواد باشه! به اندازه ی کافی ا -

 دخیل شدم... 

 
هنوز جوابم رو نداده که مامانش نیشخند صدا داری  

 تحویلم میده: 

پس بگو چرا اینقدر واسه گرفتنش سمج شدی! وکیل  -

 می خواستی؟ 

 
شونه ام رو می گیره و با برگردوندنم به طرف خودش  

 میگه: 

 دادی بهش که راضی شده بگردت؟ -
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کنن و هجوم    انگار پارچ آب یخ رو روی سرم خالی می 

صدای بقیه که با الفاظ مختلف صداش می زنند، سالن  

 رو منفجر می کنه. 

 
 ساشا می خواد من رو کنار بکشه و کنار نمیرم. 

 
من آب از سرم گذشته، برام هم اهمیتی نداره بقیه  

چطوری می تونند نگاهم کنند ولی هیچ وقت نمی تونم  

ساکت بمونم تا هرکسی از راه می رسه هرچیزی  

 واست بهم نسبت بده! خ 

 
من ساشا نیستم که هر حرفی بهم زده می شه، بریزم  -

تو خودم و به جای جواب دادن به خودم آسیب بزنم.  

حداقل این منم که بهش آسیب نزدم، نه تو که مثال  

 مادری ولی چیزی جز یه سوهان روح نیستی! 

 
می خواد چیزی بگه و از صورت سرخ شده اش چیزی  

 م نیست که ساشا زودتر میگه: جز عصبانیت معلو 
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بس کن! نه من پسرم، نه تو مادر! خسته ام از این  -

همه توهین و تحقیر...می فهمی؟ خسته ام از این بازی  

 که بینتون راه افتاده و من شدم اسباب بازِی دستتون. 

 
هنوز از حرفش توی قلبم احساس سنگینی می کنم و  

 سعی می کنم روی خودم تسلط داشته باشم. 

 
لرزش دست هام رو با مشت کردن دستم مخفی نگه می  

دارم و وقتی آیدا مجبور به نشستنم می کنه که ساشا،  

 دست مامانش رو می کشه که بیرون بره. 

 
می خوام دوباره بلند شم که آیدا نگهم می داره و دیگه  

به فکر خودم نیستم. به فکر زخم سینه ی ساشا، دق  

 مرگ می شم و دهنم رو می بندم. 

 
 آهو لیوان آب رو دستم میده و ایران دنبالشون میره. 

 
آب رو سر می کشم و هنوز از عصبانیته یا نگرانی،  

نمی دونم؛ ولی می سوزم و انگار آتیش انداختن توی  

 یقه ام. 
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 آیدا دستم رو فشار میده: 

 مامانم حلش می کنه. -

 
 و به زور جلوی زبونم رو می گیرم که نگم: 

 ط زن؟ تو چی میگی این وس -

 
آهو لبخندش به هیچی بنده وقتی نگاهش به شوهرشه  

 و مخاطبش منم: 

من از طرفش معذرت می خوام عزیزم. به دل نگیریا  -

 دخترم... 

 
بمیره این ادب و تربیت که دهنم رو می بنده و نمی  

 ذاره بگم اون کیه که بخواد من رو ناراحت کنه؟ 

 
ه  توی ذهنم یه جنگ باهاش شروع می کنم و خیره ب 

در، جنگ فرضیم رو پیش می برم تا باالخره خودم  

 پیروز بشم! 

 
 آهو که ادامه میده: 

 الهی قربونت برم، من خیلی شرمنده ام بخدا... -
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جنگ فرضیم، نصفه و نیمه می مونه و مجبور می شم  

 برم تو جلد آی نور با تربیت و بی خیاِل داد و قال بگم: 

 این چه حرفیه؟ -

 
 #اوباش  

 ع! فصل نهم: شجا 

 #قسمت_سیصد_و_نهم 

 *** 

 
می خواد چیزی بگه که شوهرش صداش می زنه و من  

 می مونم و سارایی که آب بینیش رو باال می کشه: 

 خیلی وحشی هستیا! مامانم رو خوردی... -

 
شونه باال میندازم و سعی می کنم چیزی نگم تا این هم  

 بخواد واسه ام شاخ شه! 

 
می پرم و اخم کرده،  ایران که تنها باال می آد از جام  

 آیدا رو مخاطب قرار میده: 

 سفره بنداز تا ساشا بیاد. -

 
 به سرعت نور خودم رو به در می رسونم و میگم: 
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 جایی رفت؟ -

 
سعی می کنه با لطافت برخورد کنه ولی نگاه و لحنش  

 به هرچیزی شبیه هست به جز لطیف بودن. 

 پارکینگه؛ میاد االن عزیزم. -

 
خند می زنم و با رفتن به سمت  مثل خودش مصلحتی لب 

 در سکوت می کنم. 

 
توی پاکینگ که می رسم، ساشا داره دور خودش می  

 چرخه و کالفگی از سر تا پاش می ریزه. 

 
دستش رو که می کشم تازه متوجه ی من می شه و از  

 نگاه کردن به چشم هام طفره میره: 

 چرا اومدی پایین؟ -

 
 شونه باال میندازم: 

 بهتره تنها نباشی...   حالت خوب نبود، -

 
 خوبم من؛ برگرد باال! -
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لجباز سر کج می کنم تا راحت تر بتونم به چشم هاش  

 نگاه کنم: 

 این حال خوبته؟ -

 
 نفس بیرون میده و بازوهام رو می گیره: 

من معذرت می خوام. امروز هرچی نباید می دیدی رو  -

 دیدی! 

 
 قیافه ام رو مچاله می کنم و میگم: 

 که بگنجه! چقدر جنتلمن شدی تو؟ یه جوری باش  -

 
 کوتاه می خنده و دست توی موهاش می کشه: 

 من که همیشه گفتم یه جنتلمن جذابم. -

 
 ادای عق زدن در میارم و با اشاره به سرش میگم: 

اگه فکر کردی اینجوری خیلی جذاب و خفن شدی باید  -

 بگم که فقط با این کارت شبیه دسته خر شدی! 

 
ور گردنم میندازه و باز سر بخت  پر خنده دستش رو د 

 برگشته ام بین بازو و پهلوش گیر میوفته: 
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چی گفتی؟ چی گفتی؟ زن با شوهرش مگه اینجوری  -

 حرف می زنه بچه؟ 

 
مشت و لگد می پرونم تا بیخیالم بشه و سمج تر از من  

 بهم می چسبه: 

بخدا ساشا خشتکت رو می کشم سرت؛ ولم کن  -

جنتلمن منگلی جز تو  مرتیکه این چه وضعشه؟ کدوم  

 از این کارا می کنه؟ 

 
 می خنده و ولم نمی کنه! 

محکمتر روی دستش می زنم و به زحمت جلوی خودم  

 رو می گیرم جیغ نکشم: 

بخدا که به خاطر این کارت و اون دست گلت درد نکنه  -

 با دستای خودم می کشمت... 

 
 پر خنده با شل گردن دستش نگاهم می کنه: 

 حسودی کردی؟   االن تو به آیدا -

 
 با نوک پا می کوبم تو ساق پاش: 

 اسمشم نمیاری دیگه! فهمیدی؟ -
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خنده اش که پهن تر می شه، انگشتم رو به نشونه ی  

 تهدید جلوش می گیرم و چشم گرد می کنم: 

 جمع کن نیشتو بابا! می خوای بمیری؟ -

 
نگاهش بین انگشت و چشمم در رفت و آمده و قبل از  

کنم، انگشتم بین دندون هاش گیر  اینکه دستم رو جمع  

 میوفته. 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_دهم 

 *** 

 
جیغم رو پشت لب هام حبس می کنم و به انگشتم خیره  

 می شم. 

 
 می خوام نق بزنم که سریع انگشتم رو می بوسه: 

 از دلت در اومد؟ -

 
 انگشتم رو تو چشمش می کنم و تقریبا جیغ می زنم: 
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ت کنه؛ صد کیلو تف مالیدی سر و کله ی  خدا خفه ا -

 انگشتم از دلم در بیاد؟ بزنم کورت کنم؟ 

 
 می خنده و با کنار زدن انگشتم میگه: 

 شوهر کور می خوای؟ -

 
می زنم روی دستش و با کنار کشیدن خودم، بهش  

 چشم غره میرم: 

 تو زیاد تو حموم نمون، چیزیت نمی شه! -

 
بدونه چقدر    خنده ی توی صداش برام قشنگه و کاش 

حالم خوب می شه باهاش، چقدر می تونم همه چیز رو  

 فراموش کنم با دیدنش! 

 
چند قدمی ازش عقب می مونم که دوباره می ایسته، به  

 سمتم بر می گرده و صدا می زنه: 

 آنی؟ بیا دیگه... -

 
پر صدا نفس می کشم، سری تکون میدم تا افکار  

 . مزاحم کنار برن و خودم رو بهش می رسونم 
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دستم رو که می گیره، حس خوبی از سر انگشت هام،  

 توی تموم تنم پخش می شه: 

 نمی خوای بپرسی جریان چیه؟ -

 
بدون نگاه کردن بهش هوای بیشتری توی ریه هام جا  

 میدم: 

 اگه الزم باشه خودت میگی! -

 
تقریبا جلوی در رسیدیم که روی سرم رو می بوسه و  

 آروم لب می زنه: 

 ممنون! -

 
بون درازی می کنم که با چنان سرعتی زبونم  براش ز 

رو بین انگشت هاش می گیره که مجبور می شم با  

 مشت بزنم تو کتفش. 

 
 ولم که می کنه صورتم رو براش مچاله می کنم: 

چندش زنگ رو بزن، هرچی فحشه االن سارا به من  -

 داره میده. 
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سری از روی تاسف تکون میده و در نزده، در باز می  

 شه: 

 دیگه می موندین ما بمیریم از گشنگی... یکم  -

 
بینی سرخ شده ی سارا رو می کشه و با به هم ریختن  

 چتری هاش میگه: 

 کی تا حاال اینقدر غرغرو شدی؟ -

 
چشم هاش رو چپ می کنه و با کنار کشیدن خودش  

 میگه: 

 کی تا حاال زن ذلیل شدی؟ -

 
 خودم رو جلو می کشم: 

راه    می خوای جنگ عروس و خواهر شوهری -

 بندازی؟ 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_یازدهم 

 *** 
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می خواد جوابم رو بده که با صدا زدن های ایران،  

 دهنش رو می بنده و داخل میریم. 

 
وقتی می رسیم که سفره پهنه و همه منتظر ما  

 ایستادن. 

 
می دونم که من توی چشمشون عروس بد خانواده ام.  

نه حتی روز عقدم تونستم    نه معرفی خوبی داشتم و 

 معمولی و متین باشم. 

 
عرق سردی تن پوشم می شه و نفسم سنگین باال می  

 آد. 

 
کنار ساشا می شینم و بزرگتر ها که می کشن، منم  

 غذام رو می کشم. 

 
نگاه های بقیه، حتی آهویی که متین و گرمه، آزارم  

 میده و دلم مامانم رو می خواد. 
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ومه رو با هر قلوپ آب و  ذره ذره بغضی که توی گل 

لقمه ی غذا پایین میدم و سعی می کنم به روی خودم  

 نیارم. 

 
زودتر از بقیه غذام تموم می شه و ساشا جوری که  

 فقط من بشنوم میگه: 

 بکشم برات؟ -

 
 چنگالم رو توی کاهو فرو می کنم و میگم: 

 نه! -

 
شوهر عمه اش که صداش می زنه نمی تونه جوابم رو  

ی کمک به آیدا و سارا، خودکار داوطلب  بده و من برا 

 می شم. 

 
سعی می کنم دهنم رو بسته نگه دارم تا بیشتر از این  

 به امشب گند نزنم. 

 
حتی نمی دونم من مقصر چیزی هستم یا نه؛ ولی این  

عذابی که باهامه، تمام ذهنم رو به خودش اختصاص  

 داده. 
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یر  چایی رو خورده نخورده، به ساشا اشاره می کنم و د 

 وقت بودن بهونه ام می شه. 

 
کسی نمیگه بمون، کسی نمیگه چه دیر وقتی؟ هیچکس  

 اصراری به موندنم نداره و همین بیشتر اذیتم می کنه. 

 
بیرون که می ریم، انگار اکسیژن بیشتری توی هوا  

باشه، راحت تر نفس می کشم و روی صندلی شاگرد  

 می شینم. 

 
 خوبی؟ -

 
 ی گردم: با سوال ساشا به طرفش بر م 

 آره؛ چطور؟ -

 
 از گوشه ی چشم نگاهم می کنه: 

 یهو دمغ شدی... -

 
 سرم رو به شیشه تکیه میدم: 

 چیزی نیست... -
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لب روی لب فشار میده و راه میوفته. گوشیم رو از  

کیفم در میارم و با نگاه کردن به صفحه اش متوجه  

 پیامی که برام اومده می شم. 

 
 آیناز نوشته: پیام رو باز می کنم و می بینم  

 آبجی دوست داره! -

 
همین...همین یه ذره جمله، بغضی رو توی گلوم می  

 نشونه که می خواد خفه ام کنه! 

 
اشک جوری کاسه ی چشمم رو پر می کنه که صفحه  

 ی گوشی رو تار می بینم. 

 می شه امشب خونتون نری؟ -

 
سینه ام سنگینه، انگار یه سنگ بزرگ روشه. حالم،  

 ادفیه.  حال یه مریض تص 

 
وقتی تصادف کرده و بهش میگن بریم دکتر؟ تنش  

داغه، مغزش داغه و درد رو احساس نمی کنه ولی کم  
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کم این گرما از سرش میوفته و تازه می فهمه کجاش  

 درد داره. 

 
 برای آیناز می نویسم: 

 می شه شب نیام؟ -

 قول میدم صبحونه خونه باشم. -

 
 زیاد طول نمی کشه تا جواب بده: 

 قول بدی مراقب خودت باشی؟   می شه -

 
 بالفاصله می نویسم: 

 آبجی دوست داره. -

 
 و ساشا رو مخاطب قرار میدم: 

 آره! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_دوازدهم 

 *** 
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زودتر از ساشا وارد واحد می شم و در رو که پشت  

 سرم می بنده، من وسط سالن ایستادم. 

 
 گی می چکه: گردنش رو ماساژ میده و ازش خست 

 راحت باش؛ آپو رفته خونه ی باباش... -

 
سر تکون میدم و با برداشتن شالم، از نگاه کردن بهش  

 طفره میرم: 

می شه یه چیزی بدی بپوشم؟ خسته شدم تو این لباس  -

 ها... 

 
دکمه های پیراهنش رو جوری باز می کنه که انگار یه  

بار اضافی هستن و هوا با سرعت بیشتری از سینه  

 خارج می شه:   اش 

 برو هرچی خواستی از کمدم بردار... -

 
چند ثانیه طول می کشه تا پاهام حرکت کنند و برم  

 سمت اتاق. 

 
در کمدش رو که باز می کنم، باز یه غده ی سمی توی  

 گلوم رشد می کنه. 
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پایین کمدش می شینم و مشتم رو روی دهنم می ذارم  

 که صدام در نیاد. 

 
چه حالیه، این چه اوضاعیه    می لرزم و نمی دونم این 

 و انگار توی یه کابوس دارم دست و پا می زنم. 

 
قشنگی ها از جلوی چشمم کنار رفتن و چیزی جز یه  

 تاریکی و ترس نمی بینم. 

 
تقه ای که به در می خوره، عین فنر از جا می پرم و  

 پشت سر هم نفس می کشم: 

 یه دقیقه وایسا! -

 
و شلواری از    صداش که در نمی آد، سریع تیشرت 

 روی قفسه ی کمد بر می دارم. 

 
گم شده توی لباس هاش، دوال می شم برای باال دادن  

 پاچه ی شلوارم و میگم: 

 بیا... -
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بازم صداش در نمی آد و با کشیدن بند زیر شلواریش  

 و تنگ کردن کمرش، به سنت در حرکت می کنم. 

 
در رو که باز می کنم، می بینم جلوی در، به دیوار  

 هرو تکیه داده و سرش روی زانوشه. را 

 
 کنارش زانو می زنم و قلبم محکم تر می تپه: 

 ساشا؟ -

 
سرش رو بلند می کنه و چشم های قرمزش، حال بدم  

 رو بدتر می کنند. 

 
به اتاق اشاره می کنه و صورتش بی حالت تر از  

 همیشه است: 

 یه دست لباس میدی به من؟ خودت هم برو بخواب... -

 
ولوی جلوم رو که انگار از جنگ  دست پسر کوچ 

 برگشته می گیرم و با کشیدنش میگم: 

 اول بیا زخمت رو تمیز کنم. -

 
 دنبالم کشیده می شه و چیزی نمیگه. 
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پانسمانش رو که عوض می کنم، با هر بار کشیدن پنبه  

ی الکلی اطراف زخمش و ریختن بتادین، قلبم منفجر  

 می شه. 

 
خودش رو کنار    آخرین تیکه ی چسب رو که می زنم، 

 می کشه و طرف دیگه ی تخت میره. 

 
جلوی عسلی می شینه و با پیدا کردن پاکت سیگارش،  

 همون جا می شینه. 

 
عسلِی طرف خودم رو کنار می کشم و خودم رو بین  

 عسلی و تخت جا می کنم. 

 
نه اون می خواد سمت من بیاد و نه من می خوام که  

 سمتش برم. 

 
ناخن، روی اعصابم کشیده  صدای تق و تق فندکش مثل  

می شه؛ بوی سیگار که توی بینیم می پیچه بیشتر توی  

 خودم مچاله می شم: 

 ساشا؟ -
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چیزی شبیه به هوم میگه و سرم رو روی زانوم می  

 ذارم: 

 بگم ببخشید، من رو می بخشی؟ -

 
تیکه تیکه می خنده و مگه می شه گرفتگی صداش رو  

 پای چیزی جز بغض گذاشت؟ 

 
 خوای ازم معذرت خواهی کنی؟   برای چی می -

 
اونقدر جلوی ریزش اشک هام رو می گیرم که سرم  

 تیر می کشه و چشم هام می سوزن: 

بخدا من از اون آدمای بنداز نیستم...من فقط هیچ فکر  -

 دیگه ای نداشتم! 

 
 جوری میگه: 

 آی نور؟ -

 
که بغضم می ترکه؛ نه به خاطر دردی که احساس می  

که زیر پوستمه، نه به خاطر  کنم، نه به خاطر ترسی  

 ذهنم که به هم ریخته، نه! 
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به خاطر مظلومیتی که توی صداشه، به خاطر دردی که  

 می کشه و لبخندی که روی لبشه... 

 
 جانم؟ -

 
 میگه: 

 می شه واسه همیشه دوستم داشته باشی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سیزدهم 

 *** 

 
جا خوش می کنه. تلخی یه  می خندم و درد الی خنده ام  

حسی رو توی دهنم حس می کنم و دلم می خواد این  

 پسر کوچولوی تخس رو بغل کنم. 

 
 این حس چیه؟ نمی دونم...چه مرگمه؟ نمی دونم! 
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اینقدر به سوال های مغزم جواب نمی دونم دادم و میدم  

 که سرم بیشتر درد می گیره. 

 تا همیشه باهمیم؟ -

 
ی شم و صدای دوباره ی  خیره ی دوِد توی هوا م 

 فندک، خبر از تموم شدن نخ قبلی سیگار میده: 

 یعنی تو هم می خوای بری؟ -

 
قلبم مچاله می شه، دوباره اشک توی چشمم می شینه  

 و بغض می خواد خفه ام کنه: 

 کجا برم؟ مگه جز تو کسی رو دارم؟ -

 
می خنده و ندیده، می دونم که اگه اشکش پایین  

 ده: نچکیده، ولی بغض کر 

 
یه بابا داری که با همه دلخوریاش بازم منتظره به  -

سمتش برگردی...یه...یه خواهر داری که دوست داره،  

 یه شوهر خواهر که از برادر برات نزدیک تره... 

 
 پیشونیم رو روی زانوم می ذارم: 
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و یه شوهر که با همه ی غریبه بودنم، دستم رو  -

 گرفته... 

 
گیرم؛ وقتی گریه کنی،  وقتی دلت گرفت، دستت رو می  -

اشکات رو پاک می کنم...ولی وقتی می خندی، تنها  

بخند؛ حتی سهم خنده ی منم بردار...اما فقط می شه  

 دوستم داشته باشی؟ 

 
پلک هام رو روی هم فشار میدم و اشک لعنتی با  

 سماجت از بین مژه هام راه باز می کنه: 

 
ی گریه  اگه دلمون گرفت بیا دستای هم رو بگیریم، وقت -

کردیم، کنار هم باشیم، ولی وقتی می خندم می خوام  

 کنار تو باشم؛ می خوام باهات خوشحال باشم. می شه؟ 

 
بلند نفس می کشه و انگار با یه نخ نامرئی به هم  

متصل شدیم؛ یه دردی رو احساس می کنم، که انگار  

 درد منه و در اصل مال خودم نیست... 
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شد، ایران من رو    مامانم رفت، بابام غرق خودش -

گرفت زیر پر و بالش ولی خب، ایران هم یه جایی به  

 بعد نبود، نیست. تو می مونی؟ 

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و دعا می کنم کاش الل  

باشم، کاش ازم نخواد بگم دوستش دارم، نخواد بگم  

 برای همیشه هستم. 

 
 بغضم باال و باالتر می آد تا باالخره می شکنه: 

ئولیت قبول کنم؟ من حرف گنده گنده نمی تونم  من مس -

بزنم که! می تونم بگم تا هر وقت با همیم، دوست  

 دارم، بهت مدیونم و برات بهترین تالشم رو می کنم. 

 
 کالفه است وقتی نفس بیرون میده و میگه: 

من دین و فالن نمی خوام. دوست داشتن می خوام!  -

التماس    اینقدر لجن شدم که واسه دوست داشته شدن 

 هم کنم میگی نه؟ 

 
دستم رو مشت می کنم و نمی تونم بگم من می ترسم!  

 می ترسم از آسیب دیدنش... 
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 چشم می بندم و سرم رو دوباره روی پاهام می ذارم: 

تو اینقدر خوبی که می ترسم کم باشم برای دوست  -

 داشتنت... 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهاردهم 

 *** 

 
 گه: وقتی می 

 تو از کجا می دونی من اونقدر خوبم؟ -

 
یه حسی که اصال قشنگ نیست توی جونم وول می  

 خوره. 

 
 تو مگه من رو می شناسی؟ -

 
توی خودم بیشتر مچاله می شم و دستم رو دور زانو  

 هام حلقه می کنم: 

 نه! می دونی چیه آنی؟ -
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چیزی شبیه به هوم از گلوم بیرون می پره و صداش  

 قبل به نظر میاد: گرفته تر از  

 
من و تو با هم تصادف کردیم. گرمای بعد از تصادف  -

نذاشت بفهمیم کجامون شکسته، کجا زخمیه، کجا خوبه  

و کجا بد؛ فقط راه افتادیم کنار هم و حاال اون گرما داره  

میره، اون شکسیتگی داره می شه خاِر تو چشم و اون  

 زخمه می شه تیغِ توی گلو... 

 
احساس می کنم که نمی ذاره ای نوِر  باری روی دوشم  

سبکبال قبل باشم؛ نه! حتی نمی ذاره آی نوِر چند  

 ساعت قبل باشم. 

 
یه تخت بین تنمون فاصله است و یه کهکشان بین روح  

 و ذهنمون قرار گرفته. 

 
همه چی ترسناکه! انگار دارم کابوس می بینم، نه!  -

باال  انگار تو یه بازی ترسناک گیر کردم که هر مرحله  

 تر رفتنش، فقط همه چیز وحشتناک تر می کنه. 
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صدای تق تق فندکی خبر از روشن شدن نخ سوم میده  

و من لب روی لب فشار میدم تا منعش نکنم. تا راحت  

 باشه و حتی نمی دونم کارم درسته یا نه! 

 
 چی کار باید بکنیم؟ -

 
من می پرسم و ساشا هیچ جوابی نداره. حتی نمی دونم  

چی می گذره و همین همه چیز رو برام  توی ذهنش  

 سخت تر می کنه. 

 
نمی دونم چقدر دیگه طول می کشه، ولی وقتی چشم  

باز می کنم که صدای بوق، مثل مته توی مغزمه و بدنم  

 خشک شده. 

 
خودم رو از حد فاصل تخت و عسلی بیرون می کشم و  

 صدای ترق ترق مهره های کمرم بلند می شه. 

 
وار تکیه داده و جوری خوابیده  ساشا، سرش رو به دی 

 که انگار توی کماست! 
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هنوز بوس سیگار توی بینیمه و به کنار دست ساشا  

که نگاه می کنم، ته سیگار هاِی خاموش شده توی جا  

 سیگاری، خبر از این میدن که تا صبح سیگار کشیده. 

 
پتو رو از روی تخت بر می دارم و می خوام بکشمش  

 گیره و منگ نگاهم می کنه.   روش که به سرعت بُل می 

 
صدام رو به حداقل می رسونم و با انداختن پتو روی  

 تنش میگم: 

 چیزی نیست؛ منم! می خواستم پتو بندازم روت. -

 
دستی به صورتش می کشه و وقتی نگاهم می کنه تازه  

 متوجه می شم چشم هاش شدن دو کاسه خون! 

 
 خوبم خوبم... -

 
دن پتو از جاش بلند  لبه ی تخت می شینم و با کنار ز 

 می شه. 

 صبح بخیر! -

 
 #اوباش  
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 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_پانزدهم 

 *** 

 
موهاش ژولیده، روی صورتش ریخته شدن و کامال  

 معلومه هنوز متوجه ی اطرافش نیست. 

 
کامال گیج دور خودش می چرخه و سعی می کنه مغِز  

 خواب مونده اش رو بیدار کنه. 

 
بورش می کنم روی تخت  دستش رو می کشم و مج 

 بشینه. 

 
هنوز گیج و منگ نگاهم می کنه که جلوی صورتش  

 بشکنی می زنم و با کش و قوسی میگم: 

صبح شما هم بخیر! من می خوام برگردم خونه؛  -

 خوبی تو؟ 

 
سرش رو که تکون میده و چشمش رو می مالونه،  

 تبدیل می شه به ساشا، سه ساله! 
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کنار کشیدن خودش،  موهاش رو به هم می ریزم و با  

 اخم می کنه: 

 
نکن! حاال چرا اینقدر عجله؟ صبحونه بخوریم بعد  -

 برو... 

 
دست هام رو می کشم تا خستگِی نشسته تو تنم رو  

 بیرون کنم: 

 به نازی گفتم واسه صبحونه میرم خونه. -

 
سرش رو برای تایید حرفم تکون میده و سقوط  

 . موهاش روی پیشونیش، با نمک تر نشونش میدن 

 
هنوز مست خوابه و این از نیمه باز بودن چشم هاش  

 معلومه: 

 منم باید برم خونه ی بابا... -

 
اسم خونه ی باباش رو که میاره، سنسور هام فعال می  

 شن و خواب از سرم می پره. 

 
 با احتیاط خودم رو نزدیک تر می برم و می پرسم: 
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 خونه بابات؟ اونجا چرا؟ -

 
 سرش رو به کتفم تکیه میده: 

 آیدا دو روز اینجاست... -

 
 سرش رو بلند می کنم و اخم کرده خیره اش می شم: 

چون دو روز اینجاست از کله ی سحر باید بری  -

 اونجا؟ دیشبم که خوب الس می زدین. خبری چیزیه؟ 

 
 ابروهاش رو باال میده و دست هاش رو می کشه: 

 الس چی؟ خبِر چی؟ -

 
ر رو نشون  به پاش لگد می زنم و با چشم و ابرو بد 

 میدم: 

 برو فعال از جلو چشمم دور شو. -

 
 دستی به صورتش می کشه و شوکه از لگد من میگه: 

 چته باز سر صبح؟ -

 
 لگد بعدی رو محکمتر می زنم: 
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پاشو برو میگم! فکر کردی دیشب باهات مهربون  -

 بودم خبریه؟ 

 
به پوکر ترین حالت خودش دچاره و می خوام لگد سوم  

 ز جا بلند می شه و بیرون میره. رو حرومش کنم که ا 

 
عصبی نگاهم توی اتاق می چرخه و صدای زنگ  

 گوشیش حواسم رو پرت می کنه. 

 
 گوش تیز می کنم و دقیق نمی شنوم حرف هاش رو. 

 
خودم رو به در می رسونم و چسبیده به در سعی می  

 کنم حرف هاش رو بشنوم. 

 
 باشه عزیزم...یکم دیگه...نه...آره...می بوسمت! -

 
مطمئنم سرم توی آتیش می سوزه و قطعا ساشا قراره  

 تیکه تیکه شه! 

 
قفسه ی سینه ام با چنان سرعتی از هوا پر و خالی می  

 شه که حتی مغزم رو هم از کار میندازه. 
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برای پیدا کردن چیزی که خشمم رو سرش خالی کنم  

 دور خودم می چرخم و نگاهم قفل تیشرتش می شه. 

 
 #اوباش  

 اع! فصل نهم: شج 

 #قسمت_سیصد_و_شانزدهم 

 *** 

 
 این جزای الس زدنت با اون فاحشه خانمه! -  

 
این رو میگم و تیشرتش رو از دو طرف می کشم و با  

 لبخند به جر خوردنش نگاه می کنم. 

 
 بهش میگی عزیزم؟ تو گه خوردی! -

هنوز خالی نشدم، هنوز از خشمم حتی یه ذره هم کم  

 نمی شه! 

 
ی می گردم و نگاهم به شلوارش  به دنبال وسیله ی بعد 

 میوفته که روی دسته ی صندلیشه. 
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برش می دارم و نگاهش می کنم؛ زاپش برام می شه  

 بهترین هدف! 

 
شلوار جین قشنگش رو توی دستم جا به جا می کنم و  

دست هام رو توی زاِپ بزرگ روی زانوش می ذارم و  

 به دو طرف می کشم: 

 ه می کنم مرد! می بوسیش؟ من جیگرت رو پاره پار -

 
 هدف بعدیم می شه کتی که روی زمین مونده. 

 میرم سراغش و از روی زمین برش می دارم: 

 چی کار می کنی دختره ی روانی؟ -

 
حرصی کت رو به قصد جر دادن از دو طرف می کشم  

 و جیغ می زنم: 

به اون عفریته ی وزه لبخند زدی؟ من طحالت رو با  -

 لوزالمعده ات گره می زنم... 

 
ه سمتم میاد و من عصبی از پاره نشدن کت یه طرفش  ب 

رو بین دندونام می گیرم و با هر دو دست طرف دیگه  

 اش رو می کشم. در همین حال جیغ می کشم: 
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می دونی من از اون دختر عمه ی خرابت بدم میاد  -

بهش میگی عزیزم؟ امشب آجر می ذاری زیر سرت تو  

 کوچه می خوابی...فهمیدی؟ 

 
 من چشم گشاد کرده خیره اش می شم: می خنده و  

می خندی مرتیکه؟ ایشاال بیان به عنوان گربه ولگرد  -

 بگیرن ببرنت تبدیلت کنن به کالباس... 

 
کت رو از دستم می کشه که ولش نمی کنم و اخم کرده،  

 سعی می کنه خنده اش رو مخفی کنه: 

 زنیکه سلیطه ول کن لباسمو. به عن دادی همشو! -

 
ول می کنم و با آخرین توانم جیغ می  بی هوا کت رو  

 کشم: 

خوب کردم! تو غلط کردی به اون جک و جیندا لبخند  -

 زدی! 

 
 به عقب تلو تلو می خوره و چشم غره میره: 

زنیکه پتیاره بوئت درا چش تنگ خفاش خور که نمی  -

 تونی یه ذره لبخند منو ببینی! 
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به دنبال یه سنگی، آجری چیزی می گردم که باهاش  

تو مغزش و خودم رو از دستش خالص کنم که    بزنم 

 تنها چیزی وسیله ی دم دستم می شه شلوارش! 

 
 شلوار رو مچاله شده به طرفش پرت می کنم: 

خفاش خور اون دختر عمه ی خراب فیسته که  -

 چسبیده به تو... 

 
شلوار رو توی هوا می گیره و با خنده ای که رو  

 اعصابمه میگه: 

 تو که نور چشمی منی؟   این کارا رو می کنی بگم -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_هفدهم 

 *** 

 
بالش رو از روی تخت بر می دارم و حین پرت کردنش  

 به طرف ساشا میگم: 

 غلط کردی غیر این هم باشه. -
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 بالش رو توی هوا می قاپه و جلو میاد. 

 
موهای ریخته شده روی پیشونیم رو به هم می ریزه و  

 ه تا راحت تر چشم های من رو ببینه: کمی خم می ش 

 
بله درست! حاال اجازه هست شما رو برسونم و برم  -

 دیدن ایران؟ 

 
 روی نوک پا بلند می شم و با کله میرم تو پیشونیش: 

 تو بهش میگی ایران یا واقعا اسمش ایرانه؟ -

 
پیشونیش رو می مالونه و چشم هاش رو توی حدقه  

 می چرخونه: 

 خونتون! ظهر شد... بچه بپوش برسونمت  -

 
می زنم توی ساق پاش و انگشتم رو تهدید وار تکون  

 میدم: 

بخدا بری با اون زنیکه الس بزنی از وسط دو تیکه  -

 ات می کنم. فهمیدی؟ 
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نوک انگشتم رو می بوسه و می بوسه! می خوام دستم  

رو عقب بکشم که انگشتم رو توی مشتش می گیره و  

 صورتش رو نزدیک تر میاره: 

 ود! حس -

 
براش زبون درازی می کنم و می خنده. عقب که میره،  

 عمیق تر نفس می کشم. 

 
 شالم رو مرتب می کنم و میرم تا صورتم رو بشورم. 

 
شیر آب رو که باز می کنم، مشت مشت به صورتم آب  

می پاشم و دست های کفی شده ام رو روی صورتم می  

 کشم. 

 
خودم    صورتم رو که آب می کشم، بدون نگاه کردن به 

بیرون میرم. در اصل می ترسم از دیدن خودم توی  

 آینه، از رو به رویی با خودم! 

 چی راحت تر از فرار کردن؟ 

 
نفسم رو بیرون فوت می کنم و ساشا با دیدن من از  

 روی مبل بلند می شه: 
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 بریم؟ -

 
سری برای تایید حرفش تکون میدم و با برداشتن کیفم،  

 دنبالش راه میوفتم. 

 
ه ی نازی که نگه میداره، در رو باز نکردم  جلوی خون 

 که میگه: 

 آنی؟ -

 
به طرفش بر می گردم و منتظر نگاهش می کنم تا  

 خودش حرفش رو کامل کنه. 

 
مکثش که طوالنی می شه، دستم رو جلوی صورتش  

 تکون میدم: 

 الو؟ -

 
 عمیق و صدا دار نفس می کشه: 

 مواظب خودت باش؛ باشه؟ -

 
 بهش لبخند می زنم: 

 م مواظب خودت باش... تو ه -
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چیز دیگه ای نمیگه و پیاده می شم. تا وقتی که در  

 ساختمون رو ببندم، صدای ماشینش رو نمی شنوم. 

 
باالی پله ها، آیناز منتظرمه و باالخره می تونم خودم  

 باشم. 

 
صورتم رو می بوسه و من چقدر آرامِش آغوشش رو  

 دوست دارم! 

 
حد معمول    عطرش رو نفس می کشم و آروم تر از 

 میگم: 

 مامان کو؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_هجدهم 

 *** 

 
 موهام رو از روی پیشونیم کنار می زنه: 
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خیلی منتظر بود تو رو ببینه، ولی باید می رفت که به  -

 بلیطش برسه... 

 
چیزی شبیه به هوم از گلوم بیرون می پره و زودتر از  

 نازی داخل میرم. 

 
رو کنار می ذارم و صدای نازی از بیرون    مانتو و شالم 

 اتاق می آد: 

 یه دوش بگیر سبک بشی، منم برات صبحونه بذارم! -

 
 باشه رو گفته، نگفته راهی حمام می شم. 

 
سقوط قطره های آب روی سر و تنم، حالم رو جا    

 میارن. 

 
خستگی رو ازم دور می کنن و اجازه میدن کمی  

 آرومتر نفس بکشم. 

 
 نازی برام آماده کرده رو تن   لباس هایی که 

می کنم و با انداختن حوله روی سرم، از اتاق بیرون  

 میرم. 
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نازی خیره به تلوزیون خاموش، روی کاناپه نشسته و  

 حلما از گردنش آویزونه. 

 
کنارش که می شینم، تازه به خودش می آد و لبخند بی  

 جونی روی لبش می شینه. 

 
سر و صورتش رو  حلما رو از بغلش می گیرم و تمام  

 می بوسم. 

 
نق نق می کنه وقتی خودش رو بیشتر بهم می چسبونه  

و حرف های نامفهوم و صدای خوابالودش خنده روی  

 لبم میاره. 

 
 روی سرش رو می بوسم و نازی می پرسه: 

 صبحونه چی می خوری؟ -

 
دستم رو بین موهای فرفری حلما می کشم و خودم رو  

 بهش نگاه کنم.   مشغول نشون میدم تا مجبور نشم 

 
 چیزی نمی خورم! -
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با فرستادن دستش زیر چونه ام، مجبورم می کنه سر  

 بلند کنم. 

 
مردمک چشمم با سرعت هرچه تمام تر حرکت می کنه  

 و حتی ثانیه ای ثابت نمی مونه. 

 آنی؟ -

 
باالخره مردمک چشمم ثابت می مونه؛ نه! خشکم می  

به  زنه و احساسات مختلفی توی رگ هام با سرعت  

 حرکت در میان. 

 جانم؟ -

 
 خوبی؟ -

 
میگه خوبی و من دلم می خواد بشینم وسط خونه و  

 های های گریه کنم. 

 
حتی خودم هم نمی تونم خودم رو درک کنم و ترجیح  

میدم فقط فرار کنم؛ برم یه جایی که نه کسی بتونه پیدام  

 کنه و نه بتونم برگردم اصال! 
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 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 _و_نوزدهم #قسمت_سیصد 

 *** 

 
 می خوای حرف بزنیم؟ -

 
صداش باعث می شه حواسم رو جمع کنم و کمی افساِر  

 ذهنم رو بکشم. 

 
 حرفی نمونده! -

 
می خواد جوابم رو بده که حلما نقی می زنه و بهونه  

 دستم میده برای در رفتن از زیر نگاه خیره ی نازی. 

 
 توی بغلم تکونش میدم و میگم: 

وسک؛ بیدار نمی شی من  خاله قربونت بره عر -

 چشمای قشنگت رو ببینم؟ 
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دست هاش رو محکمتر دور گردنم چفت می کنه و  

 اشک هام تا مرز سرریز شدن پیشروی می کنند. 

 
نامفهوم حرف می زنه و بغضم رو پشت بوسه ی  

 محکمی که روی گونه ی حلما می کارم مخفی می کنم. 

 
خره  بازم صداش می زنم، قربون صدقه اش میرم و باال 

 رضایت میده بیدار بشه. 

 
 سرش رو توی گودی گردنم می بره و نق نق می کنه: 

 نذاشتی بشاپم که...* -

 
 عقب میارمش و گونه اش رو محکمتر می بوسم: 

 پاشو ببینم دیگه تنبل خانم! -

 
پاهاش رو توی هوا تاب میده تا زمین بذارمش و با  

 دوباره بوسیدنش، می ذارم بره صورتش رو بشوره. 

 
 مواظب باش مامان؛ اینقدر ندو... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

حلما اما بی توجه به نظر نازی، با نهایت سرعت میره  

 سمت دسشویی و من پشت میز می شینم. 

 
نازی که حلما به بغل بر می گرده، من لقمه ی نون و  

پنیر رو توی دهنم می ذارم تا مجبور به حرف زدن  

 نشم. 

 
  نازی هم حلما رو که روی صندلیش می ذاره، حین 

 گرفتن لقمه ای میگه: 

واسه فرار کردن از من نیاز نیست خودت رو با لقمه  -

 خفه کنی! 

 
دهنم از جنبش می افته و نگاهم به سمت دستم کشیده  

 می شه. 

 
به حدی نگرانی برای سوال و جواب های نازی به  

جونم افتاده که بدون توجه به لقمه ی قبلی، لقمه های  

 بعدی رو هم توی دهنم گذاشتم. 

 
با لپ هایی که تا مرز ترکیدن کش اومدن بهش نگاه  

 می کنم و اخم کرده، به جعبه ی دستمال اشاره می کنه: 
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 تفشون کن بچه! -

 
سرم رو برای رد حرفش تکون میدم و با سماجت سعی  

 می کنم لقمه ها رو قورت بدم. 

 
اما پر بودن بیش از حد دهنم، باعث می شه بخوام عق  

 ال بیارم. بزنم و همه رو با هم با 

 
نازی صندلی رو عقب میده و از جاش بلند می شه که  

 حلما میگه: 

 َهِمسفر شدی؟* -

 
 * * * 

 * 

 نذاشتی بخوابم که. -

 همستر شدی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیستم 

 *** 
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چشم های گرد شده و سر کج شده اش، با انگشتی که  

و لقمه    به سمت من نشونه رفته مجبورم می کنه بخندم 

 توی گلوم گیر می کنه. 

 
هدف ضربه های نازی جایی بین دوتا کتفمه و غر غر  

 هاش رو به خورد گوش هام میده: 

 صد بار نگفتم لقمه اندازه ی دهنت بردار؟ -

 
خودم هم با مشت می کوبم روی قفسه ی سینه ام و  

 بالتکلیف موندم که لقمه رو پایین بدم یا باال بیارم! 

 
ی میره که نازی مجبورم می کنه  چشمم دیگه سیاه 

 دهنم رو باز کنم و با کوبیدن توی کمرم میگه: 

 تفش کن! -

 
چشم هام تا آخر گشاد می شن و خودم رو کنار می کشم  

که لجوج، شونه ام رو نگه می داره و خودش لقمه  

 های توی دهنم رو بیرون می کشه. 
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دیگه نمی تونم تحمل کنم و همه ی محتویات معده ام  

میان و نمی فهمم چطوری خودم رو به دسشویی    باال 

 می رسونم. 

 
دهنم رو که آب می کشم و توی آشپزخونه بر می  

گردم، نازی مشغول لقمه گرفتنه و حلما با سیبش  

 درگیره. 

 
هنوز نازی چیزی نگفته که با نگاه کردن به دست  

 هاش دوباره عقم می گیره. 

 
 بهتری؟ -

 
و سعی می کنم    به زحمت جلوی عق زدنم رو می گیرم 

 دیگه به دست هاش نگاه نکنم: 

 خوبم! دستات رو شستی؟ -

 
 بهم چشم غره میره و با اشاره به صندلی میگه: 

نه پس! با اون همه تِف خانم نشستم صبحونه می  -

 خورم... 
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همین حرفش کافیه تا دوباره دل و روده ام به هم بپیچه  

 رم. و صحنه ی ناگوار چند دقیقه ی قبل رو به یاد بیا 

 
می خوام دوباره از جا بلند شم که از زیر میز می زنه  

 به پام و ابرو هاش بیشتر از قبل گره کور می خورن: 

 
بشین تو هم! دو روز دیگه بچه دار می شی، صحنه  -

 های بدتر از این می بینی، این که چیزی نیست... 

 
من دیگه تمومم! حتی ثانیه ای هم نمی تونم تحمل کنم  

عتی خودم رو توی دسشویی پرت می کنم  و با چنان سر 

 که خودم هم باورم نمی شه. 

 
هرچیزی که خوردم و نخوردم رو باال میارم و این بار  

 بیشتر از قبل طول می کشه تا بیرون برم. 

 
آیناز دم سرویس، حلما به بغل، جوری با خنده نگاهم  

می کنه که انگار کمدی ترین فیلم سال رو دارن پخش  

 می کنند. 
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از روی تاسف تکون میده و حلما، بغ کرده    سری 

 میگه: 

 ُملدی؟ -

 
صورتم آویزون تر می شه و با پشت دست، رطوبِت  

 روی گونه ام رو سعی می کنم پاک کنم. 

 
 آره من ملدم، محو شدم از دست مامانت خاله جون. -

 
چنان جیغ می کشه و دستاش رو به طرفم دراز می کنه  

خورم و برخورد با در  که هول شده به عقب تلو تلو می  

سرویس بهداشتی برام مثل شوک عمل می کنه تا به  

 خودم بیام. 

 
 ملد...نمیر خاله جون...نمیر... -

 
نازی بین خندیدن و اخم کردن گیر کرده و سعی می کنه  

 با تکون دادنش آرومش کنه؛ ولی مگه می شه؟ 

 
 از بغل نازی می قاپمش و هول کرده تکونش میدم: 

 خاله قربونت بره!   نمردم...نمردم -
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دست هاش رو دور گردنم قالب می کنه و تا مرز خفه  

 شدن فشارم میده: 

اگه ملدی کی واسه من جکالت بگیره؟ کی منو بوس  -

 بتنه؟ 

 * * * 

 ملد: مرد 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_یکم 

 *** 

 
 خنده رو لبم پهن می شه و نازی وقتی تشر می زنه: 

 ؟ حلما خانم -

 
 صدای رگه هایی از خنده داره. 

 
گونه هاش می شن هدف بوسه هام و جیغ کشیدنش می  

 شه حاصل بوسه های محکم من! 
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 توی هوا می چرخونمش: 

 
من رو واسه شکالت می خوای؟ اره؟ اره؟ کوچولوی  -

 قشنگ خاله؟ چی کارت کنم من اخه؟ 

 
لب هاش رو جمع می کنه و من دلم ضعف میره واسه  

 آبش: چشم های پر  

 واسم تفک بخر با بستنی. -

 
 نازی تقریبا جیغ می کشه: 

 حلما؟ -

 
و حلما به من می چسبه. عطر موهاش بهم جون  

دوباره ای میده و من رو وارد بُعد دیگه ای از دنیا می  

 کنه. 

 
 بُعِد پر از آرامشی به اسم دنیای بچه ها! 

 
نازی غر می زنه و حلما ببخشید میگه و نازی راحت  

مهربون صورت هر دوتامون رو می بوسه  می بخشه،  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

و من می دونم با همه ی کم و کاستی هاش یه مادر  

 فوق العاده است! 

 
نازی سراغ جمع کردن آشپزخونه میره و من هم حلما  

 به بغل میرم تا کارتن ببینم. 

 
السا و آنا انتخاب خانم کوچیِک خونه می شه و منم به  

ن و کنارش  تبعیت ازش، بالش میندازم جلوی تلوزیو 

 دراز می کشم. 

 
السا و آنای عزیزش ما رو وارد مود الکی شاد بودن  

می کنه و دیدن یه آدم برفی کوچولو جوری سر ذوقش  

 میاره که از جا بلند می شه و بدو بدو میره توی اتاق. 

 
بیرون که میاد شال من رو دور گردنش انداخته و جیغ  

 کشون توی سالن می چرخه: 

 من دوالف بجم! -

 
 از جا بلند می شم و دنبالش می کنم: 

من آدم برفی دوست دارم دوالف کوچولو! می خورمت  -

 تو رو... 
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نازی ماگ به دست روی مبل می شینه و حلما از ترس  

 و هیجان خودش رو به پاهای مامانش می چسبونه. 

 
 انگشت هام رو توی هوا تاب میدم: 

 بیا بیا کارت ندارم برفی کوچولو! -

 
پ و راست تکون میده و جنبش موهای  سرش رو به چ 

فرفری و سیاهش توی هوا تبدیلش می کنه به جذاب  

 ترین صحنه ی دنیا. 

 
نازی موهای حلما رو جمع می کنه و زیر لبی غر می  

 زنه: 

 بزرگ نشید شما دوتا! -

 
 کنارش می شینم و ماگ چاییش رو می قاپم: 

 انگیزه ای هم براش نداریم. -

 
زی خالص می کنه و سراغ  حلما خودش رو از دست نا 

 تلوزیون میره. 
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پاهاش رو می کشه و روی، زیر تلوزیونی می  

 ذاردشون. 

 ولی بالغ شو! -

 
دستم بین زمین و هوا می مونه و تنها به حلما نگاه  

 می کنم. 

 * * * 

 تفک : پفک 

 دوالف : اوالف 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_دوم 

 *** 

 
 * * * 

دستمه رو باال و پایین می کنم، نگاهم به    سیبی که توی 

ساشایی خیره است که مشغول کار خودشه و فکرم  

 هزار جا می چرخه. 
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چشم ریز کرده، زیر نظر می گیرمش و اون انگار   

 توی یه دنیای دیگه است. 

 
کش و قوسی که به بدنش میده، بدون گرفتن نگاهش  

 از لپ تاپ میگه: 

 چیه به من خیره شدی؟ -

 
 اال میندازم و پاهام رو دراز می کنم: شونه ب 

می خوام ببینم دو ساعته جلوی این کوفتی نشستی،  -

 چی کار می کنی! 

 
 تیکه تیکه می خنده و بازوش رو نشونم میده: 

 باالخره باید یه لقمه نون در بیارم یا نه؟ -

 
 با نوک پا می زنم به دستش: 

 
 جمع کن خودتو بابا! واسه من فیگور هم می گیره... -

 
پام رو نگه می داره و بدون ول کردنش، خیره ی چشم  

 هام می شه: 
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باالخره واسه این هیکل یه زحمتی کشیده شده؛ باید  -

 نشون داده بشه یا نه؟ 

 
پام رو عقب می کشم و متاسفانه روی مود ساشا  

 تخریبی تنظیم می شم: 

سوسک بدون تالش سیکس پک داره، لطفا سیکس  -

 ! پکای الکیت رو کن تو کوچه 

 
چشم هاش گشاد می شه و خنده اش منقطع می شه.  

قبل از اینکه بخوام کاری بکنم، خودش رو با یه جهش  

 بهم می رسونه و گردنم رو می گیره: 

 
اینقدر از زبونت استفاده می کنی، سیکس پکاش در  -

 نیومده؟ 

 
تمام تنم مور مور می شه و سعی می کنم با زدن روی  

 دستش، خودم رو خالص کنم. 

 
بیچارگی، براش زبون درازی می کنم و بین تقال    با 

 کردنم میگم: 
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سیکس پک دوست ندارم، نمی ذارم به اون مرحله  -

 برسه... 

 
باز دستش رو دور گردنم میندازه و سر بیچاره ام بین  

 بازوی لعنتی و پهلوش گیر میوفته: 

 این زبون رو نداشتی چی کار می کردی؟ -

 
 رو دستش می زنم و لگد می پرونم: 

تو هم این بازو های مسخره رو نداشتی چی کار می  -

 خواستی بکنی؟ آی...ولم کن...خفه شدم. 

 
با کمی مکث ولم می کنه و چتری هام رو به هم می  

 ریزه. 

 
حین مرتب کردن موهام زیر لبی غر می زنم و ساشا  

جوری نگاه می کنه که انگار حلما رو به روش  

 نشسته. 

 
 لند می شم: بهش چشم غره میرم و از جا ب 

وسط اون پول در آوردن یه فکری هم واسه غذا بکن؛  -

 گشنگی تلف شدم. 
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کش و قوس دیگه ای به خودش میده و روی مبل دراز  

 می کشه: 

 آشپزخونه دست بوسه! -

 
مشتم رو بلند می کنم و نیتم کوبیدن توی فرق سرشه!  

به زحمت جلوی خودم رو می گیرم و با نفس عمیقی  

 یخچال میرم. که می کشم، سراغ  

 
 ماهی تابه رو که روی اپن می ذارم صدا می زنم: 

 ساشا؟ بیا غذا! -

 
 جوابی که نمیده، بلند تر صداش می کنه و غر می زنه: 

 داد نزن! االن میام. -

 
 پشت میز می شینم و از عمد دوباره صدا می زنم: 

 ساشا بیا غذا یخ کرد... -

 
شم  هنوز جمله ام به فعل نرسیده که می بینمش و چ 

 های قرمزش خبر از خواب بودنش میدن. 
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دست رو به سرعت توی موهاش می کشه و با قورت  

 دادن لقمه ام میگم: 

 نکن، پشمات می ریزه تو غذا! -

 
دستش از حرکت می ایسته و نگاهش بین من و دستش  

 به گردش در میاد. 

 کچلی دارم مگه؟ -

 
 با همون دهن پر میگم: 

 کاش بگیری... -

 
 #اوباش  

 م: شجاع! فصل نه 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_سوم 

 *** 

 
صورتش جمع می شه و با چپوندن یه تیکه نون توی  

 دهنم، مجبورم می کنه ساکت شم. 

 
خودم رو کنار می کشم و لقمه ی توی دهنم رو به زور  

 و ضرب آب، پایین میدم. 
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 آپو نمیاد؟ -

 
 پشت میز می شینه و با برداشتن یه حلقه خیار میگه: 

قهر با باباش اینجا می اومد، االن برگشته  نه! قبال سر  -

 خونشون. 

 
 روی تخم مرغی که جلوی خودمه نمک می پاشم: 

 مگه باهم نگرفتین اینجا رو؟ -

 
در بطری رو باز می کنه و برعکِس من صبر می کنه  

 تا جویدن لقمه اش تموم بشه. 

 
اولش آره مشترک بود؛ ایران دید کوتاه نمیام پولم رو  -

 ن برداشتم؛ آپو هم گیم نت رو... داد، خونه رو م 

 
"هوم" رو گفته نگفته، ساشا دوباره سکوِت بینمون  

 رو می شکونه: 

قراره تا آخر عمر تخم مرغ بخوریم؟ حداقل یه چیز  -

 دیگه می پختی... 
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لیوان آب رو سر می کشم و با برداشتن دستمال، اخم  

 هام رو تو هم می کنم: 

 خیلی ناراحتی پاشم برم. -

 
کنه و نمی تونم بفهمم منظورش از این نگاه    نگاهم می 

کردن چی می تونه باشه؛ سری تکون میدم و با بیرون  

 دادن نفسش، لقمه رو روی میز میندازه: 

 
 یه جور حرف می زنی، انگار دوست دخترمی! -

 
شونه باال میندازم و باز هم درک حرفش برام مشکله؛  

 چرا باید اینقدر سختش کنه؟ 

 
 تونیم طالق بگیریم؛ نه؟   به هر حال که می -

 
چشم هاش تا آخرین حد ممکن گشاد می شن و نگاه  

 سرخش باعث می شه خیار توی گلوم گیر کنه. 

 
 می فهمی چی داره از دهنت بیرون می آد؟ -
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آب رو به زحمت قورت میدم و با ماساژ قفسه ی سینه  

 ام، بهش چشم غره میرم. 

 
نمی    یه جوری حرف می زنه انگار دروغ گفتم! چرا 

 تونه بفهمه همیشه حق با منه؟ 

 
انگشتم رو به نشونه ی تهدید توی هوا می گیرم و  

 خودم رو جلو می کشم: 

 ببین آقای اعتماد! -

 
دست به سینه، با تای ابرویی که باال داده، به پشتی  

 صندلی تکیه میده و خیره ی من می شه: 

 به گوشم خانم اعتماد! -

 
یه جورایی مور  از چسبوندن فامیلی خودش، به من  

 مورم می شه و رشته ی کالم از دستم در میره. 

 
مکثم که طوالنی می شه با تک سرفه ی ساشا به خودم  

 میام و دستم رو عقب می کشم. 
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هوا رو راهی ریه هام می کنم تا بتونم بهتر افکارم رو  

 عقب بزنم و متمرکز بشم: 

ق  زندگی با من دو حالت داره؛ یا حق با منه، یا بازم ح -

 با منه! 

 
مثل من خودش رو جلو می کشه و دست هاش رو روی  

 میز می ذاره: 

 
زندگی با من یه حالت داره، حق با کسیه که نظرش  -

منطقی تر و بهتر باشه! این چرت و پرتای طالق و  

فالن و این داستانا رو هم بریز دور؛ حداقل واسه االن!  

 بذار بفهمیم چه خاکی تو سر این زندگی شده... 

 
مروز من نفهم ترین موجود دنیام، رو به روی مردی  ا 

که زیادی فیلسوفانه حرف می زنه و نمی دونم این  

نفهمی و حماقت و البته بی اعصابی ناشی از نزدیک  

 شدن پریودمه یا چیز دیگه ای می تونه باشه؟! 

 
 با کله میرم تو پیشونیش و اخم هام رو جمع می کنم: 

 نذار!   فعال اعصاب ندارم؛ سر به سرم -
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پیشونیش رو ماساژ میده و اخم هاش توی همه وقتی  

 می پرسه: 

 مگه امروز چندمه؟ -

 
نمی تونم ازش دلخور یا ناراحت بشم، چون لحن  

لعنتیش ابدا طعنه و کنایه نداره و البته که بیشتر  

 نگران و متعجبه! 

 
حس خوبی که از سوال و لحن گفتارش می گیرم به  

 شه. آرومیتوی تموم تنم پخش می  

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و نمی دونم چی بگم.  

 کمی گرمم می شه و این گرما رو پای خجالت می ذارم. 

 
تموم تنم خیس عرق می شه وقتی گوشیش رو بر می  

 داره تا تاریخ رو چک کنه. 

 هنوز چند روز مونده که... -

 
انگار یه پارچ آب یخ روی سرم می ریزن و دهنم بسته  

 می شه. 
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بلند می شم و نگاهم به همه جا میوفته اال    از جا 

 صورت ساشا! 

 
 من میرم یه چرت بزنم؛ خوابم میاد. -

 
بدون منتظر موندن برای جوابش با سرعتی تقریبا  

معادل سرعت نور، خودم رو توی اتاق میندازم و زیر  

 پتو میرم. 

 
صدای در که بلند می شه، به سرعت پتو رو روی سرم  

 خواب می زنم: می کشم و خودم رو به  

 آنی؟ من دارم میرم بیرون؛ زود میام. -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_چهارم 

 *** 

 
صدای بسته شدن در که می آد، پتو رو کنار می زنم و  

 عمیق نفس می کشم. 
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آشپزخونه کامال مرتب شده و ظرف های شسته، نشون  

 میدن ساشا کارش رو زیادی بلده! 

 
وی اپن می شینم و نگاهم به ساعته و  بی حوصله ر 

 عقربه هاش که سه و چهل دقیقه رو نشون میدن. 

 
گوشیم رو توی دستم می چرخونم و سعی می کنم دلیلی  

برای بیرون رفتِن ساشا اونم توی یه روز تعطیل پیدا  

 کنم. 

 
هرچقدر بیشتر فکر می کنم، کمتر به نتیجه می رسم و  

رم، ترجیح میدم  جواب پیام هام رو هم که نمی گی 

 بخوابم بلکه کمتر فکر و خیال کنم. 

 
دوباره، پیچیده توی پتو، می ذارم خواب عزیزم بیاد و  

 من رو با خودش ببره. 

 
اما نمی دونم چقدر گذشته، چقدره که توی خواب و  

بیداری دست و پا می زنم اما گوشیم که زنگ می  

 خوره، با عذاب توی جام غلتی می زنم. 
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دن صداش، بالش رو روی سرم می ذارم  به امید نشنی 

ولی مگه کم میاره؟ انگار شخص پشت تلفن با خودش  

 گفته: 

 
نیت می کنم برای خوشنودی خداوند و کل کائنات،  -

 دهن آی نور رو سرویس کنم! 

 
 و شکر خدا موفق می شه تا من رو از جام بلند کنه. 

 
گوشی رو چنگ می زنم و هنوز پلک هام به هم  

 میگم: چسبیدن وقتی  

 بله؟ -

 
 آنی؟ چرا تصویر سیاهه؟ الو؟ منو ببین... -

 
با شنیدن صدای ساشا، کل سیستم آتش به اختیارم فعال  

می شه و آماده ی حمله، گوشی رو جلوی صورتم می  

 گیرم: 

 چی میگی؟ -
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می بینمش که تو هر دستش یه بسته پد بهداشتیه و  

 انگار یه نفر دیگه گوشی رو نگه داشته! 

 
ا بلند کردن یکی از دستاش و نشون دادن یه  هم زمان ب 

 بسته میگه: 

کدومو بیارم؟ این خانمه میگه به این یکی ممکنه  -

 حساسیت داشته باشی... 

 
رنگ به رنگ می شم و چشمام تا آخرین حد ممکن  

 گشاد می شن. 

 
اگه من احمق ترین آدم دنیا باشم، قطعا دوز حماقت    

 ساشا از من بیشتره! 

 
ی بابا بیا بگو کدومو بگیرم؟ این  نوری؟ نوری؟ ا -

صورتیه؟ یا این یکی بنفشه؟ خانم شلوغ نکن بذار  

 خانم اول انتخاب کنه... 

 
هنوز از بهت در نیومدم و به این کودِک بدون مغزی  

که جلومه، نگاه می کنم که با حرف بعدیش تا مرز  

 سکته هم میرم: 
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خانم ببخشید اینا چه فرقی داره؟ این یکی انگار  -

 شگل تره...آی نور این یکی رو بیارم؟ خو 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_پنجم 

 *** 

 
خوابم به کل می پره و آماده ی گریه کردن از دست این  

موجود عجیب الخلقه که جلومه، می کوبم رو پیشونیم  

 و غر می زنم: 

 داری چه غلطی می کنی؟ -

 
 حق به جانب، اخم هاش رو جمع می کنه: 

بده به فکرتم؟ دیدم سر ظهر بی اعصابی، پد هم که  -

 نداری گفتم بیام برات بخرم... 

 
 پتو رو روی سرم می کشم و جیغ می زنم: 

 من پد نمی خوام! -
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خونه رو به خاک و خون می کشی زن! خودم میارم  -

 اصال، خانم اینو بده... 

 
 و تماس قطع می شه. 

 
الشی شدنه و  قلبم...نه نه اعصابم! اعصابم در حال مت 

 با این حال برای کشتن ساشا هزارتا نقشه می کشه. 

 
پتو رو کنار می زنم و از جا بلند می شم. راه میرم، می  

شینم، دوباره بلند می شم و همین چرخه رو ادامه  

 میدم. 

 
یه ذره عقل که نداره، همیشه ی خدا هم که مودش  

تغییر می کنه، از دستش هم که آرامش ندارم؛ اینکه  

 ا قبول کردم زنش بشم برام عجیبه! چر 

 
اونقدر توی سالن راه میرم که پاهام گز گز می کنن و  

 به خاطر حرص خوردنام باالخره پریود می شم. 

 
ولی مگه تشریفش رو میاره؟ دیگه حتی نمی تونم  

 بشینم و فقط سر پا می مونم. 
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در سالن باز می شه و هنوز کامل داخل نیومده که  

 پرت می کنم. کوسن رو به طرفش  

 
گیج از برخورِد کوسن با سرش، کوسن رو نگه می  

 داره و چشم هاش رو درشت می کنه: 

 نگفتم کف و خون قاطی می کنی؟ -

 
مشتم رو بلند می کنم که بکوبم تو سرش و حتی قدم  

 نمی رسه! 

 
 مشتم رو به شونه اش می زنم و جیغ می کشم: 

 یه ذره عقل نداری؟ -

 
ی خوام مشت دوم رو  به آرومی پلک می زنه و م 

جوری بزنم که صدای خرد شدن استخون هاش رو  

بشنوم اما اون از من زرنگتره و مشتم رو توی هوا  

 می گیره. 

 
 بده به فکرتم؟ خوبه از اون شوهرای بی خیال باشم؟ -
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مشتم رو عقب می کشم که ول نمی کنه و قبل از اینکه  

ه  جیغ بکشم، رو لبم رو می بوسه و کیسه ای که دستش 

 رو بهم میده. 

 
 لگدی به پاش می زنم و خودم رو توی حموم میندازم. 

 
بیرون که میرم، ساشا ماگ به دست، روی مبِل رو به  

 روی تلوزیون نشسته و میگه: 

 بیا برات چایی نبات آوردم. -

 
 کنارش می شینم و با گرفتن ماگ از دستش، میگم: 

 دوتا جیگر هم می گرفتی چی می شد خسیس؟ -

 
روی شکمم می ذاره و من چشم گرد کرده  دستش رو  

 نگاهش می کنم: 

 
کلک جیگر گوشه ی بابا رو کندی، جیگر هم می  -

خوای زن؟ الهی بابا قربونت بره دخترم که از دست  

 این مامانت جون سالم به در نبردی... 

 
 #اوباش  
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 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_ششم 

 *** 

 
ونه دونه موهاش رو  سرم داغ می کنه و دلم می خواد د 

 از ریشه در بیارم. 

 
 می زنم رو دستش و تقریبا جیغ می کشم: 

 گمشو ببینم! دخترم دخترم واسه من راه انداخته... -

 
 چشم هام رو ریز می کنم: 

 پسرم! پسر دوست دارم... -

 
ماگ چای خودش رو بر می داره و به طرف من بر می  

 گرده: 

 منم تو رو دوست دارم... -

 
و می کشم و بدون اینکه پلک بزنم، بهش  خودم رو جل 

 نگاه می کنم: 

 عاشقمی؟ -
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 شکلکی در میاره و تیکه تیکه می خنده: 

 می تونم نباشم؟ -

 
نگاهش اونقدری گرم هست که منم گرم کنه و جوونه    

 ی جدید احساسم رو شاداب تر نگه داره. 

 
خودم رو عقب می کشم و زبونم باز از قلبم دستور نمی  

 تیز میگم: گیره؛ تند و  

 اگه می خوای زنده بمونی، این برات بهترین انتخابه! -

 
تک خنده اش توی گوشم می شینه و بدون جواب  

 دادن، لیوان رو به لبش می چسبونه. 

 
منم به پشتی مبل تکیه میدم و کمی از چایی نباتم می  

 خورم. 

 
اجازه میدم گرماش برام مسکن بشه و سوالی که همه  

نم جا خوش کرده رو به آرومی  ی این روز ها توی ذه 

 می پرسم: 

 حاال می خوایم چی کار کنیم؟ -
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و جوری به سرعت جوابم رو می گیرم که انگار ساشا  

 هم مثل من مدام داره بهش فکر می کنه: 

 زندگی... -

 
جوابش برام خنده داره و گیج کننده. شاید باز هم ساشا  

  وارد فاز فیلسوفانه اش شده که اینقدر برام عجیب و 

 غریبه! 

 
 یه جور حرف بزن منم بفهمم! -

 
ماگش رو روی میز می ذاره و متکی به پشتِی مبل،  

 دستش رو پشت سرم می ذاره: 

 
چطوری بگم متوجه بشی؟ میگم االن زمان می خوایم،  -

میگم این راهیه که توش اومدیم، حاال به درست یا غلط  

ولی اومدیم و تا االن فکر نکردیم، از االن به بعدش  

 ید فکر کنیم. با 

 
لیوان رو محکمتر توی دستم نگه می دارم و سرم پر  

از حرف ها و صحنه های مختلفه. پر از چیز هایی که  

 حتی نتونسته بودم برای نازی هم بگم. 
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لب هام رو روی هم فشار میدم و نگاه پر از تالطم  

ساشا، علی رغم تالش هاش، برای مخفی نگه داشتن  

 آشوب درونیش، لوش میدن. 

 زیاد فکر نکن... -

 
ریه هام رو از هوا خالی می کنم و بیشتر به سمتش می  

 چرخم: 

 مگه االن زندگی نمی کنیم؟ فکر نمی کنیم؟ -

 
 نوک بینیم رو می گیره و با کشیدنش میگه: 

هر وقت تو فهمیدی از تف و بوس کسی حامله نمی  -

 شه، تازه می تونیم بریم مرحله ی بعدی! 

 
 #اوباش  

 ! فصل نهم: شجاع 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_هفتم 

 *** 

 
 روی دستش می زنم و بینیم رو مالش میدم: 

 دیگه ببخشید در حد شما اطالعات نداریم. -
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این بار سراغ موهام میره و انگار قراره یه جون از  

 جون هاش کم بشه اگه من رو اذیت نکنه! 

 
دیگه بچه ی دو ساله هم این رو می دونه؛ بعد تو نمی  -

 دونی؟ 

 
 رو باال میارم و می زنم به زانوش: پام  

 بده چشم و گوش بسته ام؟ -

 
جوری چشم هاش رو برام چپ می کنه که مجبور می  

 شم دوباره بزنم رو پاش: 

 تو؟ تو چشم و گوش بسته ای؟ -

 
 سرم رو کج می کنم و آماده ی حمله میگم: 

 نیستم؟ -

 
چشم هاش رو ریز می کنه، انگار که مشغول فکر  

 کردنه: 

 باشی...   فکر کنم -
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اگه بهم بگن جز احمق بودن، یه صفت دیگه برای  

 ساشا به کار ببر، حتما میگم "زبون باز"! 

 
اگه تا قبل از امروز بهت نمی گفتم پرو؛ قطعا از  -

 امروز به بعد میگم. 

 
 پاهاش رو دراز می کنه: 

 واسه چی؟ واسه اینکه رفتم پد گرفتم؟ -

 
پشمی بهم    نفسم بند میاد از این حجم راحت بودنش و 

 نمی مونه که بخواد بریزه: 

 بخدا که تو خیلی آشغالی! -

 
موهام رو می کشه و لبخندش حتی ذره ای هم کمرنگ  

 نمی شه: 

 آره آره می دونم! -

 
 حرفش رو بی جواب می ذارم و از جا بلند می شم. 

 
هرچقدر بیشتر بخوام دهن به دهنش بذارم، ثابت کرده  

 که تهش این منم که سرویس می شه! 
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 صداش رو از پشت سرم می شنوم که میگه: 

برسونمت پیش نازی؟ آپو می خواد امشب بیاد  -

 اینجا... 

 
 مثل خودش، صدام رو باال می برم و جواب میدم: 

 میرم آماده بشم. -

 
جلوی خونه ی نازی، باز صبر می کنه تا داخل برم و  

بعد حرکت می کنه و من به عادت همه ی این چند ماه،  

یستم تا صدای موتورش رو بشنوم، بعد  پشت در می ا 

 باال برم. 

 
بودن حلما، خنده ها و حرف زدنش بهترین وسیله  

برای پرت کردن حواس منه و اونقدری باهاش سرگرم  

می شم که حتی درس هام رو هم فراموش می کنم چه  

 برسه به بقیه ی مسائل! 

 
ندازه، اصال برام سخت  نازی که جاش رو کنار من می 

 دس بزنم حتما می خواد حرف بزنه. نیست تا ح 
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پتو رو، روی حلما مرتب می کنم و سر جای خودم  

 دراز می کشم. 

 
خیره به سقف، منتظر می مونم تا شروع کنه و این  

 انتظار که زیادی طول می کشه، به سمتش می چرخم. 

 
منتظر نگاهش می کنم و اون به حدی توی افکار  

 . خودش غرقه که حتی متوجه ی من نمی شه 

 
 صدا می زنم: 

 نازی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_هشتم 

 *** 

 
جوری تکون می خوره، انگار یه صدای بلند شنیده و  

 نفس نفس زدنش نشون میدن چقدر توی فکرش غرقه! 
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"جانم" گفتنش بریده بریده است و حتی لبخندی که به  

لی  زحمت روی لبشه، نمی تونه حال بدش رو ماست ما 

 کنه. 

 
بدون پلک زدن نگاهش می کنم و می ذارم آروم تر  

 بشه تا بتونه حرفش رو بزنه. 

 
 روی پهلو می چرخه و دستش رو زیر سرش می ذاره. 

 
نگاهش جوریه که احساس می کنم امشب، شب آخره و  

 قراره صبح پا نشم! 

 آنی؟ -

 
از پشت لب های بسته ام "هوم" رو میگم و توی  

اما ته دلم رو یه جوری می    نگاهش نمی دونم چیه، 

کنه، یه حسی که نمی دونم چیه و از کجا می آد؛ فقط  

 می دونم که دوستش ندارم... 

 
 خوبی؟ -
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چشم هام رو می بندم و امیدوارم فکر کنه خوابیدم.  

نمی خوام کسی این رو ازم بپرسه و حتی نمی خوام به  

 کسی جواب بدم. 

 
خودش ادامه  انگار از جواب دادن من نا امید شده که  

 میده: 

 اوضاع بینتون خوبه؟ -

 
اوضاعمون خوبه؟! مدام این سوال رو از خودم می  

 پرسم و کسی با لجاجت توی ذهنم پا می کوبه و میگه: 

 معلومه که خوبه! مگه چه مشکلی داریم؟ -

 
سنگینی نگاهش باعث می شه چشم هام رو باز کنم و  

 مثل خودش، دستم رو زیر سرم بذارم: 

 
اهم خوشحالیم، با هم می سازیم، با هم کنار  خوبیم؛ ب -

 میایم... 

 
لب هاش رو روی هم فشار میده و مردمک لرزون  

چشم هاش، نشون میدن که هنوز حرف برای گفتن  

 داره. 
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 منتظر نگاهش می کنم و باالخره ادامه میده: 

 
نمی تونم بهت بگم چی کار کن یا چه کاری رو انجام  -

زندگیت  رو جدی تر ببین  نده. ولی فقط می تونم بگم،  

و بدون من همیشه اینجام تا بهت گوش بدم و اگه  

 بتونم، کمکت کنم! 

 
 بهش لبخند می زنم و بدون اینکه جوابی بدم، میگم: 

 شب بخیر... -

 
 و با کشیدن پتو روی سرم، بحثمون رو تموم می کنم. 

 
نه جوابی براش دارم و نه اصال دلم می خواد کسی  

 . توی کارم دخالت کنه 

 
مگه چه مشکلی می تونیم داشته باشیم که کسی بخواد  

 بشینه و برام متن سخنرانی آماده کنه؟ 
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همین که کنار هم آرومیم می تونه کافی باشه؛ بقیه ی  

چیز ها، می شن متفرقه هایی که حتی نباید بهشون  

 فکر کرد. 

 
اونقدری فکر می کنم که پلک هام روی هم میوفتن و  

 ذهنم فلج می شه. 

 
ها وقتی به کار میوفته که احساس می کنم دستم توی  تن 

هوا معلقه و موجودی سعی داره خودش رو توی بغلم  

 جا کنه. 

 
چشم که باز می کنم، یه جفت چشم سیاه و درشت، گیج  

 نگاهم می کنه. 

 
موهای فرفریش توی صورتش افتادن و با هر بار پلک  

 زدنش، من هوشیار تر می شم. 

 
 چشمم می ذاره و میگه: دستش رو به سرعت روی  

 پیش پیش پیش...خاله جون الال بتنه...* -

 
 * * * 
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 *پیش پیش پیش...خاله بخوابه! 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_بیست_و_نهم 

 *** 

 
 دستم رو دورش میندازم و به خودم می چسبونمش: 

 یه بوس بده اول! -

 
لپش رو به لبم می چسبونه و مجبورم می کنه  

 ببوسمش. 

 
خفه، یه چیزی رو میگه که متوجه نمی شم و مجبورم  

 می کنه بیشتر خودم رو به طرفش بکشم: 

 چی؟ -

 
 با بد خلقی، چشم هاش رو می بنده و نق نق می کنه: 

 مامان دفته کالست دیر نجه...* -

 
 نگاهم رو از حلما جدا می کنم و به ساعت می دوزم. 
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عقربه های ساعت خاِر توی چشم می شن و یادم  

 یندازن باید بلند بشم. م 

 
 موهای حلما رو می بوسم و پتو رو کنار می زنم. 

 
 حلما چسبیده به پام، نگاهم می کنه که میگم: 

 چیه خاله جون؟ -

 
محکم پلک می زنه و با چشم های براقش دلبری می  

 کنه: 

 منم ببر... -

 
 رو سرش دست می کشم و خمیازه ام رو پس می زنم: 

 ام و می برمت؛ خب؟ تو رو می ذارم توی کوله  -

 
چشم هاش ستاره بارون می شن و پام رو که ول می  

 کنه، سراغ دستشویی میرم. 

 
هنوز کامل بیرون نیومدم که صدای هومان از  

 آشپزخونه میاد: 
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 جغله، بیا صبحونه... -

 
 کش و قوسی به بدنم میدم و حیِن خمیازه کشیدن میگم: 

 داره دیرم می شه، گشنه هم نیستم. -

 
جوری حرف می زنه که بدون شک، نشون  این بار  

 میده لقمه ای توی دهنشه: 

 از گشنگی بمیر اصال! -

 
 و پشت سرش صدای غر زدن آیناز بلند می شه: 

بذارید دو دقیقه از چشم باز کردنتون بگذره بعد به هم  -

 بپرید. 

 
 در اتاق رو باز می کنم و جواب میدم: 

 همش به خاطر این شوهرته!  -

 
بر نداشتم که آیناز کامال با تهدید    هنوز قدم از قدم 

 میگه: 

 میای صبحونه بخوری یا نه؟ -

 
 لبخند می زنم و به آرومی دِر نیمه باز رو می بندم. 
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 باز هومانه که با دهن پر به جای من جواب میده: 

 خانم اینجور که تو گفتی مگه جرات داره نیاد؟ -

 
 من شکر می خورم خب! -

 
یره و با چشم و ابرو  نازی به دو نفرمون چشم غره م 

 به میز اشاره می کنه: 

 بشین! -

 
لب هام خط می شن و پوکر ترین حالت خودم رو بهش  

 نشون میدم: 

 چشم... -

 
روی صندلی سر می خورم و هومان از زیر میز، می  

 زنه به پام: 

 زیاد نخور، چیز میزا گرون شده... -

 
پاش رو لگد می کنم و لقمه ای که نازی طرفم گرفته  

 ک باره توی دهنم جا میدم. رو، ی 
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 چاییش رو سر می کشه: 

 زنیکه شکم پرست. -

 
لقمه رو به زحمت و با کوبیدن مشت، روی سینه ام  

 پایین میدم: 

 مرتیکه پول پرست. -

 
 می زنه پس کله ام و از جاش بلند می شه: 

 دو روز ولت کردم زبون در آوردی زنیکه؟ -

 
تاسف    براش زبون درازی می کنم و نازی سر از روی 

 تکون میده: 

 بخدا که اینجا مهد کودکه! -

 
بهش لبخند می زنم و با عقب دادن صندلی، لقمه ی  

 هومان رو می قاپم. 

 
قبل از اینکه بتونه چیزی بگه از کنارش می گذرم و  

 راه میوفتم طرف اتاق. 

 
 کارد بخوره به شکمت بچه... -
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 به خاطر همین زبونته که اینجوریه اوضاعت. -

 
نکه منتظر جوابش باشم، خودم رو توی اتاق  و بدون ای 

پرت می کنم؛ اما با چیزی که می بینم سر جام خشک  

 می شم. 

 
چشم هام تا آخرین حد ممکن گشاد می شن و نفس  

 توی سینه ام می مونه. 

 
 
 _ 

 
 *مامان گفته کالست دیر نشه 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_ام 

 *** 
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ث می شه نفس کشیدن یادم  صحنه ای که جلومه، باع 

 بره. 

 
پلک می زنم بلکه این تصویر رو بتونم کنار بزنم و  

 نمی تونم! 

 
همه ی وسایل توی کوله ام روی زمین پخش شدن و  

حلما، در حالی که سعی می کنه خودش رو به زور  

 توی کوله ام جا کنه، می خواد زیپش رو هم بکشه. 

 
که جیغ    بین خندیدن و ضعف رفتن دست و پا می زنم 

 حلما در میاد. 

 
در کشمکش جدا کردن حلقه ی موهاش از بین زیپ،  

 چشم هاش پر از آب می شن: 

 گیر ترده...* -

 
خنده روی لبم پهن می شه و به سرعت خودم رو بهش  

 می رسونم. 
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هنوز دست به سمتش دراز نکردم که در با شدت باز  

 می شه و نازی نفس زنون داخل میاد: 

 چی شده؟ -

 
اینکه حتی بخوام لب هام رو از هم فاصله بدم تا  قبل از  

چیزی بگم، با دیدن حلما و موهاش که توی زیپ کوله  

ام گیر کردن، چشم هاش تا آخرین حد ممکن گشاد  

 میشن. 

 
 حلما باز جیغ می کشه: 

 کند... -

 
دستم رو روی موهاش می ذارم و نازی به صورتش  

 چنگ می زنه: 

 خاک به سرم؛ این چرا اون توئه؟ -

 
تیکه تیکه می خندم و سعی می کنم با آروم ترین حالت  

 ممکن موهای حلما رو آزاد کنم: 

بهش گفتم می ذارمت توی کوله ام می برمت باهام.  -

 فکر کنم به خاطر اینه! 
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چشم های گربه ایش رو به من می دوزه و لب هاش  

 سهمی برعکس میشن: 

 دفتم دیر نجه... -

 
م پاره بشه و حتما  جوری می خندم که مطمئن بشم گلو 

 همه ی ساختمون صدام رو بشنون. 

 
از توی کوله ام که بیرونش میارم، یک راست سراغ  

 مامانش میره و با نشون دادن سرش میگه: 

 درده...بوس نجده که... -

 
نازی روی سرش رو پشت هم می بوسه و بین موهاش  

 دست می کشه: 

 خوب شد؟ -

 
به من    حلما برای رد کردن حرفش سر تکون میده و 

 نگاه می کنه: 

 خاله بوس نترده که! -

 
دستم رو دورش میندازم و با چسبوندنش به خودم  

 میگم: 
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 خاله تو رو می خوره آخه! -

 
 می خنده و گونه ام رو که می بوسه، نازی میگه: 

 دیرت شد... -

 
باشه رو گفته نگفته، حلما رو می بوسم و میرم تا  

 لباس عوض کنم. 

 
م، وسایلم رو بر می دارم و  تمام وقتی که حاضر می ش 

حتی کفش هام رو می پوشم، حلما دست هاش رو دور  

ساق پام حلقه می کنه و دراز کش روی زمین می  

خوابه و مجبورم می کنه به عالوه ی پام، خودش رو  

 هم روی زمین بکشم. 

 
غر زدن های نازی هم باعث نمی شن ولم کنه و با  

 لجاجت بیشتری پام رو می چسبه: 

 بر... منم ب -

 
 کوله ام رو زمین می ذارم و بغلش می کنم: 

نمی شه خاله جون! ولی وقتی برگردم برات شکالت  -

 میخرم. خوبه؟ 
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چشم هاش رو جوری برام درشت می کنه که کامال  

 شبیه به گربه ی شرک می شه: 

 منم ببر...شکالتم بخر... -

 
 تیکه تیکه می خندم و نازی برای گرفتنش جلو می آد: 

 بر می گرده دخترم.   خاله زود -

 
 روی موهاش رو می بوسم و میگم: 

 زودی میام... -

 
با نارضایتی تمام ولم می کنه و بغ کرده، توی بغل  

 مامانش بهم خیره می شه. 

 
خداحافظی که می کنم و بیرون میرم. گوشیم باز زنگ  

 می خوره و باالخره کوتاه میام. 

 
با    از توی جیب کوله ام بیرونش میارم و پله ها رو 

 آخرین سرعت پایین میرم. 

 بله؟ -
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 سالم! -

 
صداش...صدای لعنتیش باعث می شه سکندری بخورم  

 و به کمک دیوار، از سقوط کردنم جلوگیری کنم. 

 
 ____ 

 
 *گفتم دیر نشه. 

 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_یکم 

 *** 

 
 سالم نکرده، اخم هام رو جمع می کنم: 

 چی می خوای؟ -

 
 می کنه و پر از تردید به حرف می آد:   کمی مکث 

 می شه ببینمت؟ -

 
سرم گیج میره از این حجم پرو بودن و دلم می خواد  

 دست بندازم دهنش رو پاره کنم بلکه بی خیالم بشه. 
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 من و تو مگه حرفی داریم؟ -

 
می خواد چیزی بگه که بند کوله ام رو محکمتر نگه  

 می دارم و زودتر ادامه میدم: 

 
 من شو دیانا! حوصله ات رو ندارم.   بی خیال -

 و تماس رو قطع می کنم. 

 
یه غده توی گلوم رشد می کنه و قصدش قطعا خفه  

کردن منه وگرنه این حجم از بزرگ شدنش نمی تونه  

 طبیعی باشه. 

 
خوردن نسیم خنک به گونه هام، کمی حالم رو بهتر می  

 کنه و ذهنم یکم رنگ و بوی آرامش می گیره. 

 
تنگ می شه، تنگِ بابا، مامان، سر به سر  دلم بیشتر  

 گذاشتن هاش و حتی حرف زدن هاش! 

 به ساشا پیام میدم: 

 کجایی؟ -
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و تا رسیدن به دانشگاه منتظر جوابش می مونم. خبری  

که ازش نمی شه، غده ی توی گلوم رشدش بیشتر می  

 شه و تقریبا خفه ام می کنه. 

 
د لحظه  تمام اول صبحی که حلما برام ساخته، توی چن 

 نیست و نابود می شه. 

 
به حدی درب و داغون که حتی نمی تونم کالس رو  

تحمل کنم و وسط کالس، با برداشتن کوله ام، به هر  

 زحمتی که هست خودم رو بیرون پرت می کنم. 

 
گوشی رو از توی جیب کوله ام بیرون میارم و شماره  

 ی ساشا رو می گیرم. 

 
ازیر شدن اشک  آب بینیم، به خاطر جلوگیری از سر 

هام، راه میوفته و مجبورم می کنه هر چند ثانیه یک  

 بار باال بکشمش. 

 
جواب که نمیده، اشک دیدم رو تار می کنه و زیر لبی  

 فحشش میدم. 
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دستم روی شماره ی مامان میره و سوار اولین تاکسی  

 می شم. 

 
زیاد طول نمی کشه که جواب میده و من بغضم می  

 ترکه: 

 جانم مادر؟ -

 
بم رو گاز می گیرم تا صدام رو کنترل کنم و ضعیف  ل 

 میگم: 

 خوبی؟ -

 
صداش رو پایین میاره و هنوز می تونم نگرانِی توی  

 صداش رو با سلول به سلولم احساس کنم. 

 
چی شده مامان؟ چرا بغض کردی؟ با ساشا بحثت  -

 شده؟ اذیتت می کنه؟ 

 
اشکم پایین می چکه و مثل یه بچه ی دو ساله، لجوج  

 شم. می  

 
 کوله ام رو محکم توی بغلم فشار میدم و میگم: 
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 دلم تنگ شده خب...بابا خوبه؟ -

 
بدتر از من گریه اش می گیره و لرزش صداش خون به  

 جیگرم می کنه: 

 
الهی مادر بمیره برات. حتما خیلی اذیتت می کنه؛ نه؟  -

 دختر دسته گلم داره از دستم میره... 

 
 در می چسبم:   دست زیر چشمم می کشم و بیشتر به 

مامان بخدا چیزی نشده؛ اذیتم نمی کنه. فقط دلم واسه  -

 تو و بابا تنگ شده! 

 
 صدای بابا، محو به گوش می رسه: 

تو فقط دلت واسه پوالی من تنگ می شه. شوهرت  -

 بهت پول نمیده؟ 

 
شوهرت رو جوری با طعنه میگه که دلم می گیره و  

سقوط    احساس می کنم پشتم خالیه و قراره به زودی 

 کنم. 
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باز اون غده ی لعنت شده توی گلوم می شینه و کاسه  

 ی چشمم پر می شه. 

 
بین خندیدن و گریه کردن گیر کردم و قبل از اینکه  

 بتونم جوابی بهش بدم، مامان صداش می لرزه: 

 
ول کن بچه امو! الهی قربون قد و باالت برم، نمیای  -

 خونه؟ 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 و_سی_و_دوم #قسمت_سیصد_ 

 *** 

 
خودم از باال کشیدن مکرر آب بینیم حالم بد می شه و  

به خودم لعنت می فرستم که بدون دستمال کاغذی از  

 خونه بیرون اومدم: 

 بابا آشتی می کنه؟ -

 
 غر به جونم می زنه: 

 باج می خوای؟ خجالت هم نمی کشی؟ -
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چشمم رو ماساژ میدم و قبل از اینکه جواب مامان رو  

 به راننده میگم:   بدم، رو 

 همین جا پیاده می شم. -

 
اسکناس ها رو طرفش می گیرم و بعد از پیاده شدن  

 میگم: 

باج گرفتِن چی؟ من فقط تحمل این قهر و دعوا ها رو  -

 ندارم. 

 
از مکث کردنش می تونم بفهمم داره جایی میره که بابا  

 صداش رو نشنوه: 

 
با بابات  الهی قربونت برم، پاشید بیاید اینجا، بشین  -

حرف بزن، بگو ببخشید. بذار این قائله ختم به خیر  

 بشه! 

 
از اینکه سعی می کنه من رو راضی به عذر خواهی  

 کنه، اخم هام جمع می شن. 
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می دونم اشتباه کردم و دلم نمی خواد من بشم تنها  

 متهم این ماجرا! 

 
اگه بابا به حرفم گوش می داد هیچ وقت اینجوری نمی  -

 شد؛ می شد؟ 

 
پر صدا نفس می کشه و سعی می کنه لحنش رو آروم  

 نگه داره تا من رو راضی کنه: 

 دختر قشنگم؛ اون باباته... -

 
حرفش اما کبریت به انبار باروتم میندازه و منفجر می  

 شم: 

 
منم دخترشم! مامان من دخترشم؛ دیانا هیچکس شما  -

نمی شه. ولی شما ترجیح دادین به اون گوش بدین تا  

 من... 

 
لعنت به این غده ی لعنت شده که از صبح داره به    و 

 همه چیزم گند می زنه. 
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به هر زحمتی هست کمی کنارش می زنم و قبل از  

 اینکه مامان بتونه چیزی بگه، میگم: 

 اصال می دونی چیه؟ اشتباه کردم زنگ زدم. -

 
 تماس رو که قطع و گوشی رو خاموش می کنم. 

 
ی کنم تنها ترین  دلم می خواد منفجر بشه و احساس م 

 آدم روی کره ی زمین منم! 

 
آدم ها از کنارم رد می شن، بعضی ها نگاهم می کنند و  

 ثانیه ها انگار کش میان. 

 
کسی بهم تنه می زنه و به جلو پرت می شم و همین  

تنه باعث می شه به خودم بیام و بتونم کمی خودم رو  

 جمع و جور کنم. 

 
و نمی دونم  چیزی میگه که اصال متوجه نمی شم  

 معذرت خواست یا فحش داد! 

 
کوله رو روی دوشم میندازم، شایدم هم روی زمین می  

 کشم و دست هام می لرزن؛ نه! همه ی بدنم می لرزه. 
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ترس و حس بدی که توی همه ی وجودم پخش شده  

حالم رو بد و بدتر می کنه و حتی نمی فهمم چطور  

 خودم رو جلوی آپارتمان ساشا می رسونم. 

 
تم رو روی زنگ نذاشته، در باز می شه و آرتین  دس 

 رو با لب خندون می بینم: 

 عه زن داداش! -

 
 نگاهم رو تا چشم هاش باال می کشم و می پرسم: 

 ساشا خونه است؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_سوم 

 *** 

 
گیج از صدای دو رگه شده ی من، لبخند روی لبش می  

 ماسه: 

 ! چیزی شده؟ آره؛ باالست -
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سری برای رد حرفش تکون میدم و از کنارش با یه  

 ببخشید رد می شم. 

 
جلوی واحدش، کوله ام رو محکمتر توی بغلم نگه می  

 دارم و زنگ رو فشار میدم. 

 
زیاد طول نمی کشه که در باز و صدای ساشا شنیده می  

 شه: 

 چه زود برگشتی مگه... -

 
ی مونه و گیج  با دیدن من، ادامه ی حرف توی دهنش م 

 نگاهم می کنه. 

 
با نوک کفش روی زمین ضربه می زنم و بدون اینکه  

چیزی بگم فقط نگاهش می کنم که آپو از توی سالن  

 میگه: 

 مردین دم در؟ -

 
ساشا بدون جواب دادن بهش، بیرون می آد و در رو تا  

 نیمه می بنده: 

 اینجا چی کار می کنی؟ -
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به معنای واقعی  آماده ی گریه کردن، یا بهتره بگم  

 کلمه، عر زدن! نگاهش می کنم و به زحمت میگم: 

 با مامانم بحثم شده! -

 
نفسش رو که بیرون میده و چشم هاش رو توی حدقه  

 می چرخونه حالم بدتر از قبل می شه. 

 
االن که آپو و آرتین اومدن اینجا! خودم عصر میام  -

 دنبالت. خب؟ 

 
الی می شه  پارچ آب یخ، بی لحظه ای درنگ رو سرم خ 

 و سر جام خشکم می زنه. 

 
برای چند ثانیه مغزم فلج می شه و نمی تونم حرفش  

 رو پردازش کنم. ازم می خواد که برم؟ 

 
سوال توی ذهنم رو، با اشاره کردن به خودم می  

 پرسم: 

 می خوای من برم؟ -
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 اخم هاش بیشتر از قبل جمع می شن و وقتی میگه: 

 پس می خوای بیای تو؟ -

 
ر پشت سر هم سکته می کنم! دلم می خواد  من ده با 

دستم رو دراز کنم و به حدی موهاش رو بکشم که کچل  

بشه، بلکه کمی این آتیِش افتاده به جونم خنک تر  

 بشه. 

 
برای جلوگیری از فحش دادن، لب هام رو روی هم  

فشار میدم و دستم رو که می کشه، بدون اینکه بخوام،  

 دنبالش راه میوفتم. 

 
 ه ها دستم رو عقب می کشم و از دهنم می پره: پایین پل 

 
 خیلی بی شعوری! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_چهارم 

 *** 
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می خواد جوابم رو بده که می کوبم تخت سینه اش و  

 سیستم آتش به اختیارم رو فعال می کنم: 

 هیچی نگو! خب؟ هیچی نگو... -

 
 و عقب می کشم: مشتم رو می گیره که با شتاب دستم ر 

 
یعی هرچقدر بهت بگم عوضی، در حق عوضیا  -

 نامردی کردم. می فهمی حالم بده چیه؟ 

 
دستی به صورتش می کشه و با فشار دادن پلک هاش  

 روی هم میگه: 

 نه نمی فهمم! -

 
 و به سرعت جواب میدم: 

 آره دقیقا خیلی نفهمی! -

 
اخم هاش جمع می شن و این پا و اون پا که می کنه،  

 می خواد گلوش رو با دندون پاره کنم.   دلم 

 
 چته االن؟ میگی چی کار کنم؟ -
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به شکل قطعی و حتمی، نامه ی مرگش رو امضا می  

 کنه. 

 
اینقدر روت زیاده که میگی چی کار کنم؟ یه جور  -

برخورد می کنی انگار از اون دخترای آویزونم که به  

 دوست پسرش گیر داده... 

 
 ی کنه: دست هاش رو توی بغلش جمع م 

 نیستی؟ -

 
انگار یه نفر با همه ی قدرتش به صورتم مشت زده و  

 سرم گیج میره از جوابی که داده. 

 
دست هام رو مشت می کنم، سرم رو باال می گیرم و  

 نگاهم رو توی نگاهش می کوبم: 

 توئه احمق شوهرمی، دوست پسرم نیستی! -

 
از وارونگی دنیا نمی دونم باید به کدوم بیابون سر  

 رم. بذا 
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تازه متوجه ی حرفی که زده می شه و می خواد دستم  

 رو بگیره که خودم رو عقب می کشم: 

 به من دست نمی زنیا! -

 
 آنی... -

 
انگشت اشاره ام رو تهدید وار توی هوا تکون میدم و  

 بین حرفش میرم: 

 آنی تموم شد رفت! -

 
باز چشم توی حدقه می چرخونه و من دلم می خواد  

 هاش رو از کاسه در بیارم: دست بندازم، چشم  

 یه لحظه وایسا توضیح بدم. -

 
هیستریک می خندم و با کوله ام می کوبم توی  

 شکمش: 

توضیح بدی؟ چی رو می خوای واسه من توضیح بدی  -

 مردک؟ 

 
 عصبی شونه ام رو می گیره که زیر دستش می زنم: 
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تا دیروز داشتی واسه من فلسفه می بافتی که زن و  -

ی فرق داره. االنم تشریفت رو ببر  شوهریم و همه م 

 پیش دوستت گوسفند. دیگه هم به من دست نزن! 

 
 بهش تنه می زنم و از کنارش رد می شم. 

 
دنبالم میاد و دیگه چه فایده ای داره؟ وقتی حرف ها  

زده می شن، می شه اون ها رو برگردوند سر جای  

 قبلشون؟ 

 
بندم    قبل از اینکه بتونه بهم برسه در ساختمون رو می 

 و خودم رو به سر خیابون می رسم. 

 
 بازوم که کشیده می شه، دستم رو عقب می کشم: 

 نمیگم بهم دست نزن؟ -

 
دست هاش رو به حالت تسلیم بلند می کنه و سعی می  

 کنه لحنش پر از آرامش باشه: 

 باشه باشه...یه لحظه آروم باش! -
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دستم رو به معنی برو بابا توی هوا تاب می دم و سوار  

 تاکسی می شم. 

 
قبل از اینکه تاکسی حرکت کنه، شیشه رو پایین می  

 کشم و میگم: 

 خدا سنگت کنه اعتماد! -

 
 و شیشه رو باال میدم. 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_پنجم 

 *** 

 
ماشین راه میوفته و من تازه وقت می کنم به بغض تو  

 گلوم هم کمی فکر کنم. 

 
خانمان، جلوی ساختمون نازی،  شبیه به بدبخِت بی  

کوله ام رو بغل می کنم و با نوک کفشم خط های فرضی  

 روی زمین می کشم. 
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زنگ گوشیم حواسم رو پرت می کنه و مجبورم می کنه  

 از ساختمون نگاه بگیرم. 

 
کمرم که درد می گیره، تازه متوجه می شم خیلی وقته  

  که نشستم و عمال از خستگی در حال خوابیدن، گوشه 

 ی خیابونم. 

 
کوله ام رو روی دوشم جا به جا می کنم و هنوز چند  

 قدم راه نرفتم که ماشینی کنار پام نگه می داره. 

 
 سوار شو! -

 
 کمی خم می شم و سرم رو از شیشه داخل می برم: 

کاش می شد همین جا هم بالکت کرد. چی از جونم می  -

 خوای؟ 

 
 ابرو هاش گره کور می خورن: 

 بشین گفتم! -

 
تر از خودش اخم می کنم و عرق سردی روی تیره ی  بد 

 کمرم راه می گیره. 
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 مگه هرچی تو گفتی رو باید گوش بدم؟ -

 
 پیاده می شه و قدمی به عقب میرم: 

 چی میگی؟ -

 
پیشونیش رو فشار میده و پلک هاش رو روی هم می  

 ذاره: 

 بشین نوری! -

 
 تمام سرم شروع می کنه به نبض زدن: 

را باید به حرفت گوش بدم. تو که  چرا باید بشینم؟ چ -

 دوست پسرمی؛ شوهرمی مگه؟ 

 
توی کمتر از چند ثانیه، خودش رو به من می رسونه و  

 بازوم رو می گیره: 

 آره آره آره! شوهرتم! -

 
از اینکه فکر کردم قراره با این لحن و جمله اش خر  

بشم، یا کوتاه بیام و یا هر کوفت دیگه ای، به شکل  

 م و لگدی به پاش می زنم: واضحی عصبی می ش 
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ترجیح میدم مطلقه باشم تا اینکه بخوام با تو نسبت  -

 داشته باشم! 

 
 از درد خم می شه و بهش رحم نمی کنم. 

 
جوری با آرنج می کوبم رو مهره های کمرش که  

 مطمئن بشم قراره کمرش بشکنه: 

اینقدر که من آویزونم، تو بیخود می کنی دنبال من راه  -

 میوفتی! 

 
ی از دست و پا انداختن های من، کمر راست می  عصب 

کنه و با کشیدن بازوم، مجبورم می کنه رو صندلی  

 بشینم. 

 
 می خوام در رو باز کنم، که می غره: 

 بتمرگ! -

 
چشم هام تا آخرین حد ممکن گشاد می شن و نمی تونم  

 چیزی که شنیدم رو باور کنم. 
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 پشت فرمون که می شینه، به طرفش بر می گردم: 

 با من بودی؟ -

 
جوابم رو نمیده و باالخره کاسه ی صبرم لبریز می  

شه. امروز به اندازه ی کافی بهم فشار آورده و دیگه  

 جا برای جر و بحث دیگه ای ندارم! 

 
چشم هام رو می بندم و سعی می کنم به خودم مسلط  

 باشم تا جو رو بدتر از قبل نکنم: 

 نگهدار... -

 
 کرار می کنم. بازم جواب نمیده و دوباره ت 

 سرعتش رو باالتر که می بره، جیغ می زنم: 

 نگهدار میگم! -

 
دستش رو باال می بره و نرسیده به صورتم، نگهش  

 می داره: 

 دو دقیقه خفه شو! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_ششم 

 *** 

 
نفس تو سینه ام گره می خوره و نمی دونم از صدای  

دستی که برای زدن تو گوشم    بلندش شوکه بشم، یا از 

 بلند کرده. 

 
زبونم از جواب دادن قاصره و زیادی کش اومدن این  

 دعوا هنوز هم می تونه خطرناک تر بشه! 

 
 ولی مگه می تونم جلوی زبونم رو بگیرم؟ 

 
 مجبور نیستی تحملم کنی! نگه دار پیاده می شم. -

 
روی فرمون مشت می کوبه و صداش رو میندازه رو  

 سرش: 

ی دو دقیقه ساکت باش ببینم چه غلطی می خوام  آن -

 بکنم. ببینم این چه خاکی بود تو سرم شده. 

 
کامل به طرفش بر می گردم و با اشاره به خودم، بلند  

 تر داد می زنم: 
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سر من داد نزن! اگه بخوام داد بزنم صدام از تو بلند  -

 تره. 

 
اسمم رو که داد می زنه، بلند تر "مرض" رو میگم و  

 می شه ماشین رو نگه داره.   مجبور 

 
 می خوام پیاده بشم که سریع در ها رو قفل می کنه. 

 
به طرفم بر می گرده و آماده ی دفاع و حمله، گارد می  

 گیرم. 

 
 االن باید بشینیم بحث کنیم؟ -

 
 صداش آرومه و برای پایین آوردن گاردم، تردید دارم: 

 من که نخواستم باهات بحث کنم. خودت شروع کردی! -

 
دستی به صورتش می کشه و بیشتر به طرف من بر  

 می گرده که زودتر ادامه میدم: 
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من که مجبورت نکردم بیای من رو بگیری! می  -

تونستی بری، می تونستی بگی نه. مگه اسلحه گذاشتم  

 رو سرت که االن داری بهم میگی آویزون؟ 

 
نفس بیرون میده و من دیگه بیشتر از این نمی تونم  

 توی ذهنم نگه دارم.   کلمه ها رو 

 
از اینکه جوری باهام رفتار بشه که انگار تنها متهم  

ماجرا هستم، متنفرم و بار ها بهش گفتم و اینکه گوش  

 نمیده، یعنی براش اهمیتی نداره! 

 
می دونی چیه ساشا؟ حاال که اینقدر داره به هر دو  -

نفرمون فشار میاد؛ االن طالق بگیریم و با دوتا علط  

 ردیم به عقب خیلی بهتره. کردم برگ 

 
تیکه تکیه می خنده و من فشار بیشتری به کوله ی  

 بیچاره ام میارم بلکه بتونم به همین آرومی بمونم. 

 
فکر کردی چه خبره؟ فکر کردی داریم بازی ای چیزی  -

انجام میدیم؟ یه روز عقد کنیم و بعد از یه ماه بگیم نه،  

 می خوایم طالق بگیریم؟ 
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کمرم رو به در فشار میدم. در اصل از  بیشتر از قبل  

 دست بلند کردنش می ترسم... 

 
پس همینجوری ادامه بدیم؟ همینجوری رو مخ من  -

بری، همین جوری رو اعصابت برم. تا کجا؟ ساشا  

 واسه کسی که بد می شه منم نه تو! 

 
 به پیشونیم ضربه ای می زنه: 

 نمی خوام واسه تو بد شه خره. -

 
ه تو خاکی تا بحث جدیمون رو  از اینکه باز می زن 

خراب کنه، عصبی تر از قبل می شم و زیر دستش می  

 زنم. 

 
لبخند گشاد و بی حسی روی لبم مس نشونم و جواب  

 میدم: 

 
عزیزم پریودم؛ می تونی بری پیش دوستت، گیمت رو  -

 بازی کنی! 
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 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_هفتم 

 *** 

 
ه و منظورم رو که متوجه می  اول گیج نگاهم می کن 

 شه، تیکه تیکه می خنده. 

 
بی توجه به خودش و ادا اصولش، پیشونیم رو به  

پنجره تکیه میدم تا بهش بفهمونم هنوزم عصبی و  

 ناراحتم: 

 
منو برسون خونه نازی؛ اگه باز نمیگی آویزونت  -

 شدم. 

 
دوباره راه میوفته و مثال می خواد با خودش حرف  

 به حدی بلند هست که منم بشنوم:   بزنه، اما صداش 

 
انگار مجبوریم اول رو اعصاب هم بریم، بعد آروم  -

 بشیم. 
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چشم هام رو می بندم و هنوز اون خالی بودن پشتم رو  

 احساس می کنم: 

 رو مخ دوستت برو! -

 
 قرار تا کجا حرف هام رو به روم بیاری؟ -

 
 بدون اینکه تغییری توی حالتم بدم، شونه باال میندازم: 

 
تا وقتی مورچه ها بخورنت و سوسکا بهت تجاوز  -

 خونین کنن! 

 
سنگینی نگاهش رو احساس می کنم و با سماجت چشم  

 هام رو بسته نگه می دارم: 

 
 همیشه باید با این لفظ حرف بزنی؟ -

 
 صدام رو پایین تر میارم: 

اینجوری حرف زدن خیلی بهتر از اینه که بخوام با  -

 ب یکی رو بشکنم. حرف های مثال مودبانه، قل 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

صداش که در نمیاد، راضی از ساکت شدنش، با  

 درگیری های ذهنی خودم کلنجار میرم. 

 
اینکه طالق بگیرم، اینکه جدا بشم، اینکه به بابا بگم  

آره تو راست می گفتی، بگم من اشتباه کردم، بگم  

ببخشید، اینکه برگردم دوباره سر خونه ی اول، بگم  

ن جهنم برام ملموس تر می  هر روزی که می گذره ای 

 شه، بگم... 

 
اشک پشت پلکم لونه می کنه و مهار کردنشون، هر  

لحظه سخت تر می شه. اونم وقتی که آب بینیم راه  

میوفته و بهم اخطار میده بارش اشک هام داره نزدیک  

 و نزدیک تر می شه. 

 
دست زیر بینیم می کشم و با ایستادن ماشین ساشا می  

 پرسه: 

 خوبی؟ -

 
م هام رو باز می کنم و تازه متوجه می شم که  چش 

 رسیدیم. 
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 در ماشین رو باز می کنم و حین پیاده شدن میگم: 

 مهمه؟ -

 
و بدون اینکه منتظر جوابش بمونم، در رو می بندم و  

 به طرف ساختمون راه میوفتم. 

 
هر قدمی که بر می دارم معذب تر از ثانیه ی قبل می  

ن رو به همدیگه  شم و احساس می کنم همه دارن م 

 نشون میدن و میگن:  

 این احمق ترین دختر دنیاست... -

 
امروز، حرف زدن با مامان و دعوا با ساشا، برام مثل  

شوک عمل می کنه و گذر ثانیه ها بیشتر باعث می شه  

 به خودم بیام و به خودم برگردم. 

 
 آی نوِر چند ماه پیش برام دوره، خیلی دور! 

 
 #اوباش  

 ! فصل نهم: شجاع 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_هشتم 

 *** 
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نازی که در رو باز می کنه، مطمئنم قیافه ام شبیه  

کسیه که تازه فهمیده کشتی های عزیزش غرق شدن و  

 به خاک سیاه نشسته. 

 
ولی دلیل می شه شکستم رو واسه نازی هم توضیح  

 بدم؟ 

 
 در جواب نازی که میگه: 

 چیزی شده؟ -

 
اولین بهونه ای  به زحمت لبخند می زنم و به سرعت  

 که جلوی دستم میاد رو تحویلش میدم: 

 یادم رفت شکالت بخرم واسه حلما! -

 
بهم چشم غره میره و خودش رو از جلوی در کنار می  

 کشه: 

گفتم حاال چی شده! بیا تو ببینم. این بچه شکالت می  -

 خواد چی کار؟ 

 
 داخل میرم و با بستن در، کفش هام رو در میارم: 
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 آخه! بهش قول دادم  -

 
 کوله ام رو نگه می داره و باال سرم می ایسته: 

 شکالت داریم خونه، از اونا بده بهش. -

 
باشه رو خفه میگم و با باز کردن دکمه های مانتوم  

 میگم: 

 کجاست؟ -

 
 و بالفاصله می شنوم: 

 حمومش کردم، یکم پیش پات خوابید. -

 
 دیگه چیزی نمیگم و به طرف اتاق میرم. 

 
وهام رو مرتب می کنم که نازی  لباس عوض کرده، م 

 به آرومی صدام می کنه. 

 
کش مویی که دور مچم جا خوش کرده رو به زحمت  

 باال می کشم و با بستن موهام میگم: 

 جانم؟ -
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 بیا برات غذا گرم کردم. -

 
 تا پشت لبم می آد که بگم: 

 گرسنه نیستم. -

 
ولی نازی بدون منتظر موندن برای جواب من، از اتاق  

ره و باز من تنها می مونم با دنیایی از حس  بیرون می 

 معذب بودن. 

 
یک ماه خوردن و خوابیدن، یک ماه کنگر خوردن و  

لنگر انداختن، باعث شده هر روز بخوام به خودم قول  

 بدم که از اینجا میرم. 

 
ولی نمی دونم دقیقا باید این مسئله رو به کی بگم! به  

 ساشا یا بابا؟ 

 
ون قهر کرده و به ساشا نمی  به بابا نمی تونم بگم چ 

تونم بگم چون نمی دونم اصال کار درستی هست یا  

 نه؟! 
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حتی نمی تونم خودم از اینجا بیرون بزنم، چون نه  

اونقدر بودجه دارم که بخوام برم خوابگاه، و نه حتی  

 می تونم از پس هزینه های بعدش بر بیام. 

 
از این همه بی مصرفی می خوام یه چکش بردارپ و  

نقدر بکوبمش روی سرم بلکه مغزم منفجر بشه و  ای 

 همه با هم راحت بشیم! 

 
بیرون که میرم، سعی می کنم کمترین گقدار غذا رو  

 بخورم ولی لعنت به این خندق بال! 

 مگه سیر می شدم؟ 

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و سعی می کنم خجالت  

زده به دو قاشق باقی مونده نگاه کنم، نه با حرص و  

 ! طمع 

 
 نازی که می بینه ایستادم، می زنه پس کله ام: 

کل قوت غذا به لقمه ی آخرشه! غذات رو کامل بخور  -

 ببینم! 

 
 از ذهنم می گذره: 
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خدا خفه ات کنه، کم بدبختی داری؟ حاال باید با نازی  -

 هم بری تو مود تعارف؟ 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_نهم 

 *** 

 
ی دهنم فرو می کنم و باز با خودم  قاشق بعدی رو تو 

 جر و بحث می کنم: 

 
اگه اون ساشای خیر ندیده، اینقدر خونه اش  -

کاروانسرا نبود؟ حداقل می رفتم پیشش که دیگه  

 مجبور نباشم اینقدر تعارف تیکه پاره کنم. 

 
لیوان اب رو سر می کشم و خودم رو با گوشی مشغول  

 می کنم. 

 
ی خوبی می شه تا بعد از    دیر ناهار خوردن برام بهونه 

 بازی با حلما، اولین نفری باشم که می خوابه. 
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خوشحال از کالس نداشتِن روز بعدم، با آرامش پتو  

 روی خودم می کشم. 

 
هنوز می خوتم بخوابم، هنوز زوده برای بیدار شدن،  

ولی ادم سمجی که یه بند داره زنگ می زنه، به راحتی  

 خواب رو زهرمارم می کنه. 

 
ن باز کردن چشم هام، دستم رو برای پیدا کردن  بدو 

گوشی، روی زمین می کشم و پیداش که می کنم کنار  

 گوشم می ذارمش: 

 بله؟ -

 
صدام گرفته است و عصبانیت ازش چکه می کنه و  

 وقتی صدای ساشا رو می شنوم، می خوام سکته کنم: 

 
 زود باش پاشو دارم میام دنبالت؛ باید بریم جایی! -

 
توجه می شه که بد موقع زنگ زده و  خودش هم م 

 کلمات رو رگباری به خورد گوشم میده. 
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گوشی رو از گوشم فاصله میدم و جلوی دهنم می  

 گیرمش: 

 خدا سنگت کنه! ولم کن بابا... -

 
 و تماس رو قطع و گوشی رو خاموش می کنم. 

 
آغوش گرم و نرم تشکم رو با هیچ چیز عوض نمی کنم  

 رو خوب می کنه: و پیچیدن توی پتو، حالم  

 آنی ساشا داره میاد دنبالت پاشو! -

 
صدای نازی، عین مته تو مخم میره و نمی دونم چه  

 فحشی به ساشا بدم که دلم خنک شه! 

 
 سرم رو زیر بالش می برم: 

 بهش بگو آینور مرده، ولم کن! -

 
 پتو رو از رو سرم می کشه و می زنه به پام: 

 پاشو میگم! داره میاد، زشته... -

 
 جام می شینم و بالش رو بغل می کنم:   سر 
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زشت اون قیافه اشه، زشت این کارشه که صبح روز  -

تعطیل منو به گند می کشه، زشت زشت زشت...زندگِی  

 زشت و بی ریخِت من! 

 
 دستم رو می کشه و سعی می کنه نخنده: 

وای دو دقیقه زبون به دهن بگیر؛ چقدر غر می زنی  -

 اخه بچه؟ 

 
 رده ترین آی نور دنیا! و من می شم شکست خو 

 از جا بلند می شم و شونه هام آویزون میشن: 

 ولم کنید خائنا!  -

 
 پشت سرم میاد: 

 کجا؟ -

 
 به دسشویی اشاره می کنم و بیچاره می نالم: 

 میرم بشاشم؛ میای؟ -

 
 گوشم رو می پیچونه: 

 خیلی بی تربیت شدیا! -
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 دستش رو می گیرم بلکه ولم کنه: 

 کردم ولم کن! غلط کردم...بخدا غلط  -

 
 با غرغر ولم می کنه و اشک تو چشمم خونه می کنه. 

 
دست و صورت شسته بیرون میام و نازی با چشم  

 باریک شده نگاهم می کنه که مبادا باز برم بخوابم. 

 
لباس هام رو با فحش به ساشا عوض می کنم و فقط  

امیدوارم کار مهمی داشته باشه وگرنه تالفی دیروز و  

 عضو تحتانیش در میارم. امروز رو سر  

 
به هر حال خانم و فهیم بودن منم یه حد و حدودی  

 واسه خودش داره! 

 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهلم 

 *** 

 
شاید صد بار جلوی ساختمون، رژه میرم و از ساشا  

 خبری نیست. 
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بهش زنگ می زنم و می خوام از پشت تلفن تیکه تیکه  

 اش کنم که میگه: 

 قیقه دیگه اونجام! پنج د -

 
و االن دقیقا پنجاه و پنج دقیقه از اون پنج دقیقه اش  

 گذشته و مطمئنم هنوز هم خونه است! 

 
می خوام برگردم باال و بازم بخوابم، اصال اینقدر  

بخوابم تا رو تنم خزه ببنده و بی خیال ساشا و این  

 دنیای نامرِد بی ریخت بشم. 

 
 ش رو می شنوم: هنوز دستم به زنگ نرسیده که صدا 

 کجا؟ -

 
 به سمتش بر می گردم و بهم لبخند می زنه. 

 
کاله کاسکت رو جلوش می ذاره و سعی می کنه با  

 دست کشیدن توی موهاش، از آشفتگیشون کم کنه: 
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اگه فکر کردی با این حرکات قراره دلم ضعف بره  -

براتو باید بگم شبیه گوسفندی شدی که عقب یه نیسان  

 وان ببرنش کشتارگاه! آبی بستنش و می خ 

 
 تیکه تیکه می خنده و به طرفش میرم: 

 ممنون عزیزم، صبح تو هم به خیر باشه! -

 
 سوار می شم و کاله کاسکت رو سرم می ذارم: 

فقط می خوام یه دلیل مسخره داشته باشی، تا تیکه  -

 تیکه ات کنم! 

 
 هوم کشداری تحویلم میده و راه میوفته. 

 
 و چشم هام رو می بندم.   سرم رو به کمرش تکیه میدم 

 
وقتی می ایسته و دست هام رو که دور کمرش قفل  

 شدن رو می گیره، سر بلند می کنم: 

 پیاده شو. -

 
 دست هام رو عقب می کشم و پیاده می شم. 
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کاله کاسکت رو تحویلش میدم و بدون معطلی با  

 کشیدن دستم مجبورم می کنه راه بیوفتم. 

 
و مجبور می شه هولم    قدم هام رو سنگین بر می دارم 

 بده تا زودتر راه برم: 

 این همه من رو آوردی اینجا چی کار کنیم؟ -

 
 هولم میده تو یه رستوران و میگه: 

 آش بخوریم! -

 
کارش تمومه! چون قراره قیمه قیمه شده ازش آش  

بپزن و آماده ی حمله به طرفش بر می گردم که لبخند  

 مسخره اش رو تحویلم میده و سریع میگه: 

 
ببین بیا اول صبحونه بخوریم، بعد بریم یکم بگردیم،  -

 هوم؟ مگه حالت خوب نبود؟ یکم تفریح کنیم دیگه... 

 
پاش رو لگد می کنم و از بین دندون های کلید شده ام  

 جواب میدم: 

 ترجیح میدادم بخوابم. -
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مجبورم می کنه رو صندلی بشینم و خودش میره تا  

 سفارش بده. 

 
ذارم و باز چشم هام رو می  سرم رو روی میز می  

 بندم. 

 
هنوز هم با سوزشی که دارن، بهم می فهونن که  

 بهترین گزینه خوابیدنه! 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_یکم 

 *** 

 
اگه قرار بود بین ساشا و خوابیدن یه نفر رو انتخاب  

 کنم، قطعا خوابیدن رو انتخاب می کردم. 

 
اخن می کشه رو اعصابم و نمی  ولی باز صدای ساشا، ن 

 ذاره از خوابم لذت ببرم. 
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کاسه ی آش رو به طرفم سر میده و زیر لبی غر می  

 زنم. 

 
امروز زیادی سر خوشه و من اصال حوصله اش رو  

 ندارم. 

 
 قاشق رو از توی دهنم بیرون میارم و میگم: 

 حاال چی شده هوس ولگردی کردی؟ -

 
کاسه می  بهم چشم غره میره و قاشقش رو توی  

 گردونه: 

 به خدا یه چیز بهت میگما! درست حرف بزن بچه... -

 
 زبون به دهن می گیرم و می ذارم ادامه بده: 

مگه حالت بد نبود؟ یکم حال و هوامون عوض شه،  -

 دیروز رو بشوره ببره! 

 
خب تحملم تموم شد! دیگه بیشتر از این نمی تونم  

 جلوی زبونم رو بگیرم و میگم: 

خوب می شه که بتونیم عین ادم با هم  وقتی حال من  -

 حرف بزنیم! 
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 یه تیکه نون رو جدا می کنه: 

 االن داریم چی کار می کنیم پس؟ -

 
قاشق رو توی کاسه ول می کنم و دست هام رو روی  

 میز می ذارم: 

 این حرف زدنه؟ -

 
 بدون نگاه کردن به من، قاشقش رو از آش پر می کنه: 

 نه؛ فرار کردنه! -

 
اهام حرف نمی زنیو می دونی و بهم  می دونی و ب -

اهمیت نمیدی و بعد سعی می کنی من رو قانع کنی که  

 این زندگیمونه و باید قبولش کنیم! 

 
قاشق رو رها می کنه و مثل من، دست هاش رو روی  

 میز می ذاره: 

 
تو یه شهری که تازه داره باز سازی می شه، یه  -

ریزه و  طوفان بزرگ میاد، همه چیز دوباره به هم می  

خب هیچکس از این ماجرا خوشحال نیست، هست؟  
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دوباره طول می کشه تا همه چیز حداقل به یه وضعیت  

 ثابت برسه... 

 
 نفسم رو بیرون میدم و خواب به کل از سرم می پره: 

تا وقتی خودت یه کاری نکنی، هیچ چیزی ثابت نمی  -

 شه، فقط خراب و خراب تر می شه... 

 
 لو می کشه: چشم ریز کرده خودش رو ج 

 ازم می خوای چی کار کنم؟ -

 
 من باید بهت بگم؟ -

 
تا وقتی که بتونم همه ی آی نور رو بشناسم، آره! تو  -

 راهنما شو و بهم مسیر رو نشون بده... 

 
منم خودم رو جلو می کشم و مثل خودش، بهش نگاه  

 می کنم: 

 پس من چطور ساشا رو بشناسم؟ -

 
 ببخند روی لبش شکوفه می زنه: 

 ساشای راهنما داری! یه  -
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 بشکنی توی هوا می زنم و سر کاسه ام بر می گردم: 

 ببین حرف حساب می زنی همه چی چه خوبه؟! -

 
تک خنده می زنه، قاشقش رو دوباره بر می داره و  

 میگه: 

 مگه حرف ناحسابی هم بلدم؟ -

 
 با دهن پر، چشم هام رو براش چپ می کنم و میگم: 

 واستی بزنی تو دهنم! هنوز یادم نرفته دیروز می خ -

 
لقمه تو دهنش می مونه و راضی از ریختن زهرم،  

بطری آب رو به طرفش سر میدم و با باز کردن در  

 بطری میگه: 

 تا کی می خوای به روم بیاری؟ -

 
 شونه باال میندازم: 

 تا وقتی که یه کاری بکنی، دیروز رو بشوره ببره! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 
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 و_دوم #قسمت_سیصد_و_چهل_ 

 *** 

 
 بطری رو سر می کشه: 

 چی کار کنم؟ -

 
قاشق رو توی کاسه ی خالی می ذارم و کمی فکر می  

 کنم. 

 
 برام بستنی بخر! -

 
 کمی گیج نگاهم می کنه و میگه: 

 همین؟ -

 
 یادته چند بار می رفتیم پاتوق من؟ بریم همون جا! -

 
 باشه ای میگه و باهم بیرون میریم. 

 
و کردنش توی جیب کتش  دستم رو می گیره و با فر 

 میگه: 

 حاال چی شده هوای اونجا رو کردی؟ -
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دستش رو محکمتر نگه می دارم و سعی می کنم خودم  

 رو قانع کنم، بودنش برام کافیه! 

 
 هر بار اونجا رفتیم، راحت تر باهم حرف زدیم. -

 
از گوشه ی چشم نگاهم می کنه و قدم هاش رو با قدم  

 های کوچیک من هماهنگ: 

 ینقدر دلت می خواد باهام حرف بزنی؟ چرا ا -

 
بهش نگاه می کنم و بدون فکر کردن، کلمات توی ذهنم  

 رو به زبون میارم: 

چون دلم می خواد این زندگی کوفتی رو بسازم. چون  -

 می ترسم! 

 
 فشاری به دستم وارد می کنه: 

 از چی می ترسی؟ -

 
نفسم رو بیرون میدم و می خوام بحث رو بپیچونم که  

 توجه قصدم می شه و پیش دستی می کنه: زودتر م 
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امروز بشه، روز اشنایی ساشا و آی نور؛ خب؟ یه  -

 سوال می پرسم، یه سوال بپرس! 

 
 هنوز چیزی نگفتم که حرفش رو کامل می کنه: 

 روی حرفت بمون... -

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و از خودم می پرسم  

 اشکالی داره که ساشا خرد شدنم رو ببینه؟ 

 
 از گوشه ی ذهنم، ضعیف و بی حال میگه:   کسی 

 اون قراره شریک زندگیم باشه! -

 
شریک، شریک، شریک...تنها واژه ای می شه که  

 توی ذهنم می چرخه. 

 
از اینکه تنها بمونم. از اینکه بابام باهام آشتی نکنه.  -

 از زخم های روی تنت...از خیلی چیز ها! 

 
آروم تر  مگه می شه بابات آشتی نکنه؟ بذار یکم  -

 بشن، باهم میریم دست بوسی؛ خوبه؟ بعدش هم... 
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می خنده و نمی تونم خنده اش رو یه خنده ی معمولی  

در نظر بگیرم. انگار که فقط خندیده تا بخواد از تلخی  

 حرف هاش کم کنه: 

 زخم های من که ترس ندارن! -

 
 دست دیگه ام رو روی بازوش می ذارم: 

 رام ترسناکه! اینکه می بینمت درد می کشی، ب -

 
به آرومی روی دستم ضربه می زنه و لبخندی روی  

 لبش می نشونه: 

چیزی برای ترسیدن یا نگران شدن نیست. آب پرتقال  -

 می خوری؟ 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_سوم 

 *** 

 
آره رو که میگم، دستم رو ول می کنه تا بره آب پرتقال  

 ایستم تا برگرده. بگیره و من کنار خیابون می  
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وقتی بر می گرده، لیوان آب میوه رو دستم میده و  

مسیر بحث رو جوری منحرف می کنه که اصال اجازه  

 ی ادامه ی حرف هامون رو نمیده. 

 
تقریبا هوا تاریک شده و هنوز سنگینی ناهار رو  

احساس می کنم که یه لیوان چایی دستم میده و دستم  

 بشیم. رو می کشه تا وارد شهربازی  

 
 با بیچارگی، قدم هام باز سنگین میشن: 

 نمی شه برگردیم خونه؟ -

 
دستم رو محکمتر نگه می داره و به سرعت حرفم رو  

 رد می کنه: 

 اصال امکان نداره. راه بیا! -

 
 پشت سرم می ایسته و نگاه من بین جمعیت می چرخه. 

 
آدم هایی که بی توجه به هیاهوی دورشون، می خندن،  

یا خودشون رو با خوراکی های توی  حرف می زنن  

 دستشون سرگرم کردن. 
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دست هاش رو روی شونه هام می ذاره و سرش رو  

 کنار گوشم میاره: 

 بریم؟ -

 
با فشاری که به شونه هام وارد می کنه، به جلو قدم بر  

می دارم و انگار کندِی قدم هام روی اعصابش رفته که  

 دستم رو می گیره و دنبال خودش می کشه. 

 
ی حوصلگی و سنگینی یادم میره، می شم آی نوِر چند  ب 

ماه پیش و خودم دستش رو می کشم تا زودتر حرکت  

 کنه. 

 
اونقدر آدرنالین توی رگ هام به جریان افتاده که بدون  

سوار وسیله ای شدن، بزرگترین لبخند روی لبم  

 نشسته. 

 
انگشتم رو سمت وسیله ای می گیرم که حتی اسمش  

 هم یادم نمیاد: 

 بیا بریم اینجا... -

 
 می خنده و حتی امون نمیدم بخواد نظر بده. 
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چیپسی که می خره رو دیت من میده و توی صف دور  

 و درازش که می ایستم میگه: 

 یه لحظه وایسا، زود بر می گردم. -

 
با همون دهنی که تا خشتک پرش کردم از چیپس  

 میگم: 

 کجا میری؟ -

 
ی کنه و سعی  با انگشت شست، گوشه ی لبم رو پاک م 

 می کنه خنده اس توی حرف زدنش مشکل ایجاد نکنه: 

 زودی بر می گردم! -

 
چیپسی به طرفش می گیرم که بدون گرفتنش، دهنش  

رو باز می کنه و مجبورم می کنه چیپس رو توی  

 دهنش بچپونم. 

 
چشمک می زنه، میره و من می مونم و یه صف  

 طوالنی که انگار قرار نیست به ته برسه. 
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سم که تموم می شه ساشا هم بر می گرده و بطری  چیپ 

 شیر کاکائو رو طرفم می گیره. 

 
 می خوای یکم بشینیم؟ -

 
سری برای رد حرفش تکون میدم و در بطری رو باز  

 می کنم: 

 نخیرم! -

 
نوبتمون که می شه و روی صندلی می شینیم، قلبم به  

شکل دیوونه واری می کوبه و دست هام از فشار  

 ن و تیکه تیکه می خندم. هیجان می لرز 

 
حفاظ ها که چفت می شه، دست ساشا رو چنگ می زنم  

 و دستگاه که باال میره، ساشا صدا می کنه: 

 آنی؟ -

 
به طرفش بر می گردم و دستگاه به باالترین حد  

 خودش رسیده: 

 
 دوست دارم! -
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 دستگاه می چرخه و رو به پایین، برگردونده می شیم! 

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_چهارم 

 *** 

 
بین تیکه تیکه خندیدنم، بین سر و ته شدن هایی که  

انگار هیچ وقت قرار نیست تموم بشن، بین فشرده  

 شدن دستم و سوت زدن های بقیه، جیغ می زنم. 

 
دست هام می لرزن و ریه هام به سرعت از هوا پر و  

 خالی می شن. 

 
طر این وسیله  نمی دونم این حجم از سر خوشی به خا 

است یا جمله ای که چند دقیقه ی قبل شنیدمش! ولی  

حالم یه جور غریبی خوبه و یه گرمای شیرین رو  

 احساس می کنم. 
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دستگاه که می ایسته و حفاظ ها باال میرن، ساشا  

 زودتر بلند می شه و کمکم می کنه بلند بشم. 

 
دستم رو که می کشه و پله ها رو پایین میریم، بازوش  

 می چسبم و به لبخند روی لبش نگاه می کنم. رو  

 
سرش رو به طرفم بر می گردونه و حین راه رفتن  

 میگه: 

 چیه؟ -

 
لبخند روی لبم پهن تر می شه و قبل از اینکه چیزی یا  

 کسی بتونه مانعم بشه، به سرعت میگم: 

 دوست دارم! -

 
می خنده، یه جور شیرین و قشنگی که کیلو کیلو قند تو  

 ه. دلم آب می ش 

 
دستش رو ول می کنم، عقب عقب قدم بر می دارم و  

می خوام بچرخم که دستم رو می کشه و گونه ام رو  

 می بوسه. 
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دست هاش رو که دورم حلقه می کنه و دوتایی می  

خندیم، مردم جوری بهمون خیره می شن انگار دوتا  

 آدم مست و دیوونه ایم! 

 
ندم و  بستنی که می گیره، من هنوز بریده بریده می خ 

 اون با تکون دادن سرش ازم می پرسه "چیه؟". 

 
براش شونه باال میندازم و بستنی رو از دستش می  

 گیرم. 

 
 باهام راه میاد و من قدم هام رو بزرگ بر می دارم. 

 
بین مردم راه میریم، من بپر بپر می کنم و می خوام به  

 بستنیم گاز بزنم که از دستم میوفته. 

 
 اصال حال خوبی ندارم... من حالم خوب بود؟ نه  

 
بستنی نازنینم که جلوی پام به فنا رفته، باعث می شه  

اشک توی چشمم جمع بشه و بغض گلوم رو فشار  

 میده. 
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ساشا چند قدمی رو که جلو افتاده، بر می گرده و کمی  

 سرش رو خم می کنه تا راحت تر من رو ببینه: 

 چی شده؟ -

 
 ه می کنم: بدون گرفتن نگاهم از بستنی، بهش اشار 

 بستنیم! -

 
نگاهش بین من و بستنی به گردش در میاد و آماده ی  

 گریه که می شم، از خنده منفجر می شه: 

 اشکال نداره که دخترم... -

 
 می زنم به بازوش و جیغ می زنم: 

 بیخود! بستنی قشنگم...الهی بمیرم براش... -

 
دستش رو دور گردنم میندازه و بستنی خودش رو  

 دستم میده: 

 یا بچه دماغو! ب -

 
به بستنی و صورت خندونش نگاه می کنم و قبل از  

اینکه بتونه کاری بکنه؟ بستنی رو درست وسط  

 صورتش می کوبم و راضی از کارم، عقب عقب میرم. 
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آماده ی فرار کردن می شم که بستنی رو کنار می زنه  

 و می غره: 

 کارت تمومه! -

 
ی قدرتم  می آد تا دهنم رو سرویس کنه و من با همه  

 می دوئم: 

 آره آره بدو که قراره دستم بهت برسه، سرویست کنم. -

 
می خندم و با سرعت بیشتری می دوئم ولی زیاد طول  

نمی کشه که دست هاش دور کمرم حلقه میشن و کنار  

 گوشم میگه: 

 گرفتمت! -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_پنجم 

 *** 

 
 می کنه بچرخم. دستش رو می گیرم و مجبورم  
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یکی از خلوت ترین قسمت های پارک حاال به تصرف  

ما در اومده و توی تاریک و روشنش، می تونم به  

 راحتی درخشش چشم هاش رو ببینم. 

 
 دست هام رو دور کمرش حلقه می کنم و میگم: 

 خب بعدش؟ -

 
کاش بدونه لبخند که می زنه، من همه دنیام رو بهش  

 می بازم. 

 
 مت رو دوشم و ببرمت یه جای دور! می تونم بنداز -

 
لبم رو گاز می گیرم تا روی خودم تسلط داشته باشم و  

بتونم این حجم از شیرینی امشب رو برای خودم هضم  

 کنم. 

 
روی نوک انگشت هام بلند می شم و سرم رو نزدیک  

گونه اش می برم. درست وقتی که فکر می کنه می  

 م: خوام گونه اش رو ببوسم، کنار گوشش میگ 

 
 نهایتا بتونی منو پنج قدم جا به جا کنی! -
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و می خوام گونه اش رو ببوسم که به سرعت می  

 چرخه و لب هاش، آروم و سریع رو لبم رد میندازن. 

 
ترسیده از اینکه مبادا کسی ما رو دیده باشه، سریع  

خودم رو عقب می کشم و می چرخم که دست هاش،  

 ه می شم. باز دور کمرم می پیچن و از زمین کند 

 
 روانی...روانی ولم کن... -

 
توی هوا لگد پرونی می کنم و ساشا پشت سر هم گونه  

ام رو، بی توجه به نگاه های خیره ی رومون، می  

 بوسه. 

 
دست هام رو روی دست هاش می ذارم و وقتی زمینم  

 می ذاره که از جمعیت دور شدیم. 

 
بازوش رو می گیرم و سرش رو به طرفین تکون  

 میده: 

 گند زدی تو استایلم! -
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 ش و میگم: می زنم به بینی 

 همینجوری جذاب تری! -

 
دستش رو دور گردنم می ذاره و تا می خندم، عکس  

می گیره و مطمئنم توی عکس به افتضاح ترین حالت  

 ممکن دچارم! 

 
 جیغ می کشم: 

 نکن...عکس چی می گیری مردک؟ -

 
 دستش رو باالتر می بره و بی قید می خنده: 

ه همستر خندون رو گرفتم و قراره پستش  عکس ی -

 کنم! 

 
آستین هام رو باال می زنم و آماده ی حمله، چشم ریز  

 کرده میگم: 

اون گوشی رو بده اگه نمی خوای امشبمون خراب  -

 شه! 

 
 می خنده و عقب تر میره که دنبالش می کنم. 
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سرعتش که کم می شه، رو کولش می پرم و به جلو  

 پرت می شه. 

 
 دور گردنش میندازم و میگم:   دست هام رو 

 پاک کن اون المصب رو... -

 
دست هام رو می گیره که نیوفتم و به زحمت خودش  

 رو جمع می کنه: 

 یادگاری امشب می مونه. -

 
 با مشت روی شونه اش می کوبم و می نالم: 

 من نخوام یادگاری از امشب بمونه کی رو باید ببینم؟ -

 
 میگه: سرش رو به زحمت، کمی می چرخونه و  

 می تونی من رو ببوسی به جاش! -

 
دست هام رو دو طرف صورتش می ذارم و پشت سر  

هم، اما کوتاه لب هاش رو می بوسم که می خنده و  

 صدای بوقی، هر دو نفرمون رو از جا می پرونه. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

به حدی صداش ناگهانیه، که خفه جیغ می کشم و به  

 پایین سر می خورم. 

 
خودش، توی پارکینگ  ساشا مِن خشک شده رو دنبال  

 می کشه و من حتی نفس کشیدن هم یادم میره. 

 
 چند بار جلوش چشمم بشکن می زنه و صدا می کنه: 

 آنی؟ خوبی؟ -

 
عمیق و پر صدا نفس می کشم و دستم رو روی قلبم  

 مچاله می کنم: 

 وای یه لحظه قلبم گرفت. -

 
 موهام رو به نرمی از توی پیشونیم کنار می زنه: 

 خلی؟ -

 
ام رو براش چپ می کنم و دست به کمر می  چشم ه 

 شم: 

 تا دم سکته رفتم! عکس رو پاک کن... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

لب هاش سهمی برعکس می شن و گوشی رو جلوی  

 چشمم می گیره: 

 دیر گفتی، پست شد... -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_ششم 

 *** 

 
چشم هام تا آخرین حد ممکن گشاد می شن و به صفحه  

 نگاه می کنم.   ی گوشیش 

 
به عکسی که واقعا پست کرده و در حد مرگ داره  

تعداد الیک و کامنت هاش باال میره و از خودم می  

 پرسم: 

 کی تا حاال اینقدر معروف بوده؟ -

 
می خوام گوشی رو از دستش بقاپم که دستش رو عقب  

 می کشه: 

 از همینجا ببین! -
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  صورتم معلوم نیست، ولی مشخصه که بهش چسبیدم و 

 توی بغلشم. 

 
ساشا اما خودش، زبونش رو بیرون آورده و تا ته  

حلقش در حالی روئیت می شه که تو نگاهش یه اعتماد  

 به نفسی هست که نمی فهممش! 

 
 می زنم به بازوش و میگم: 

 این چیه؟ -

 
به صفحه ی گوشی نگاه می کنه و جوری سرش رو  

 کج می کنه و میگه: 

 قشنگه که... -

 
کنم این بچه ی دو ساله، همون  که یه لحظه شک می  

 آدِم هاِر توی عکسه؟ 

 
 قشنگ نیست؟ -

 
دستم رو توی جیبش می ذارم و مجبورش می کنم با  

 گرفتِن دستم، راه بیوفته: 
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 شکل میمون شدی! -

 
 دستم رو فشار میده و میگه: 

 ممنون عزیزم! -

 
براش زبون درازی می کنم و خنده که روی لبش میاد،  

 بیشتر بهش می چسبم. 

 
انگار که شدم همون کواالی طفل معصوم، توی گوشه  

ای ترین نقطه ی استرالیا و ساشا، شاخه ی مورد  

 عالقه امه! 

 
جلوی خونه ی نازی که می رسیم، ساعت از نیمه شب  

 گذشته و خیابون توی خلوت ترین حالت خودشه. 

 
گلوم از جیغ هایی که زدم درد می کنه و گونه هام از  

 ن. شدت خندیدن درد گرفت 

 
 کاله کاسکت رو که دستش میدم، صدا می زنه: 

 نور چشمی؟ -
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و من کیلو کیلو شیرینی ته دلم رسوب می کنه از این  

 لقب جدیدی که گرفتم: 

 جانم؟ -

 
 لب هاش بیشتر کش میان: 

 تا من هستم از چیزی نترس، باشه؟ -

 
پلک هام رو برای تایید حرفش روی هم فشار میدم و  

 عقب عقب میرم. 

 
 فظی کردن خوشم نمیاد و ترجیح میدم نگمش. از خداحا 

 
وقتی در رو می بندم، منتظر می مونم تا صدای  

 حرکتش رو بشنوم و با شنیدنش، به سرعت باال میرم. 

 
 هومان تخمه به دست جلوی در منتظرمه: 

 رفته بودی خراب بازی؟ -

 
 از کاسه ی تو دستش، یه مشت تخمه بر می دارم: 

 ؟ منتظر خاله زنک بازی بودی -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 بشکنی توی هوا می زنه و در رو پشت سرم می بنده: 

 ببین دیگه دارم برات از جون مایه می ذارم بچه! -

 
کفش هام رو هول هولکی در میارم و با انداختن پوست  

 تخمه توی دست هومان میگم: 

 وایسا عوض کنم میام سبزی همه رو پاک کنیم. -

 
لن  هنوز هومان جوابم رو نداده که آیناز از توی سا 

 میگه: 

 بیخود! باز شما دوتا شروع کردین؟ -

 
 براش یه بوس می فرستم و با رفتن طرف اتاق میگم: 

 عزیزم برو بخواب تو؛ چی کار به ما داری؟ -

 
غر می زنه و من برای در امان موندن از غرغر هاش،  

 به سرعت خودم رو تو اتاق پرت می کنم. 

 
لباس هام رو که عوض می کنم، صورت حلمای غرق  

خواب رو می بوسم و میرم تا آبی به دست و صورتم  

 بزنم. 
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از سرویس که بیرون میام، صدای هومان هم بلند می  

 شه: 

 کجا موندی بچه؟ خوابم برد! -

 
خودم رو روی مبل میندازم و با ندیدن آیناز، چارزانو  

 می شینم: 

 اومدم اومدم... -

 
هومان هم به طرفم بر می گرده و با وسط گذاشتن  

 مه، میگه: ظرف تخ 

 رفته بودی پی خراب بازی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_هفتم 

 *** 

 
لب هام سهمی برعکس میشن و نفسم رو آه مانند  

 بیرون میدم: 

خراب بازی چیه؟ خراب بازی مال دوره مجردیه! االن  -

 فقط می تونی بری بیرون دعا بخونید باهم... 
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ه عقب هول میده و پوست  پیشونیم رو با دو انگشت ب 

تخمه رو، بی توجه به بشقاب، روی زمین پرت می  

 کنه: 

 آره آره منم گوشم درازه! -

 
 چشم هام رو ریز می کنم و یه مشت تخمه بر می دارم: 

می خوای بگی با آیناز بیرون رفتنی نمی رفتین دعا  -

بخونید؟ پس چرا همش به من می گفتین میرید مسجد؟  

 ها؟ 

 
 اش رو روی زمین پرت می کنه:   باز پوست تخمه 

ما فرق داشتیم، ایمانمون قوی بود. ولی بچه های این  -

 دوره همه یه مشت آتئیست شدن! 

 
با کف پام، می کوبم به زانوش و حرف خودش رو  

 بهش بر می گردونم: 

 آره آره منم گوشام درازه! -

 
می خواد جوابم رو بده که گوش هر دو نفرمون  

 پیچونده می شه: 
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 وتا آدم نمیشید؟ شما د -

 
 تخمه ها از دستم می ریزن و می زنم رو دستش: 

 آی آی... -

 
و هومان در تالش برای پس زدن نازی، سعی می کنه  

 آروم باشه: 

 خانم این اعمال خشونت چیه دیگه؟ -

 
سعی می کنم خودم رو کنار بکشم و نازی با قدرت  

 بیشتری گوشم رو می پیچونه: 

پیوند گوش بزنم از  بخدا دو روز دیگه باید برم  -

 دستت... 

 
 با ول کردن گوش هامون، چشم غره میره: 

همش عین این بچه دوازده ساله ها دارید پچ پچ می  -

 کنید، خجالت نمی کشید؟ 

 
هومان با عقب دادن موهاش، قبل از من به حرف می  

 آد: 

 خجالت رو کشیدیم تموم شد. -
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 نازی باز چشم غره میره و با اشاره به من میگه: 

ین بچه است نمی فهمه، تو خجالت نمی کشی از  ا -

 سنت؟ 

 
 چشم هام رو چپ می کنم و با اشاره به خودم میگم: 

 االن منو ضایع کردی یا هومان رو دعوا؟ -

 
 هومان به طرف من بر می گرده: 

 هر دوتاش دخترم! -

 
نازی کم مونده جیغ بزنه که هومان، باز یه مشت تخمه  

 بر می داره: 

 عاهاتون قبول باشه، خوش گذشت؟ حاال ان شاهللا د -

 
یه جوری لبخند رو لبم می شینه که احتمال میدم دهنم  

جر بخوره ولی با پس گردنی ای که از نازی می خورم،  

 لبخند رو لبم می ماسه: 

 
 چته؟ چته؟ چته زن؟ چرا همش می زنی؟ -

 یه ذره حیا نداری؟ -
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 لبم آویزون می شه و هومان به جای من جواب میده: 

خوندن حیا می خواد؟ خانم ما خودمون هر روز  دعا  -

 پایه مسجد بودیم. یادت رفته؟ 

 
نازی به آنی سرخ می شه و من و هومان، کف دست  

 هامون رو به هم می زنیم. 

 
هومان با دراز کردن پاش و گذاشتنش روی میز،  

 میگه: 

 حاال عجالتا اون پفک تو یخچال رو هم بیار... -

 
حرف تو دهنش می  کوسن که روی سرش می خوره،  

 مونه: 

 
حاال عجالتا امشب رو روی کاناپه می خوابی، از فردا  -

 هم میری خونه ی بابات... 

 
نازی سمت آشپزخونه راه میوفته و هومان، با زدن  

 خودش به مظلومیت، دنبالش میره. 
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 خانم؟ نازی خانمی؟ خانمم؟ -

 
 #اوباش  

 فصل نهم: شجاع! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_هشتم 

 *** 

 
 سته ی مبل تکیه میدم و پاهام رو دراز می کنم: به د 

 نازی آشتی نکنیا! -

 
 هومان به عقب بر می گرده و بهم چشم غره میره: 

 تو دقیقه ساکت شی کسی نمیگه آی نور الل بود! -

 
 بعد کی سر به سر تو بذاره؟ -

 
 بچه زبونت می شه بالی جونت ها! -

 
  حین شکستن تخمه، می خوام جوابش رو بدم که نازی 

 هم بهم چشم غره میره و من عاشق تر می شم. 
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نمِک مونده روی سر انگشتم رو میک می زنم و شب  

 بخیر رو نامفهوم می گم. 

 
سر جام که دراز می کشم و گوشی رو دستم می گیرم،  

اولین چیزی که چک می کنم، صفحه ی چتم با  

 ساشاست. 

 
 رسیدی؟ -

 
 خوابت برد؟ -

 
 راز می کشم: توی جام غلت می زنم و روی شکم د 

 رسیدم. -

 
 هنوز نخوابیدم. -

 
 تو رسیدی؟ -

 
زیاد طول نمی کشه که تیک دوم پیامم خورده می شه و  

 باالی صفحه "در حال نوشتن" رو می بینم. 
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 آره رسیدم. -

 بهت خوش گذشت؟ -

 
همه ی صبح تا شب رو مرور می کنم و از خودم می  

 پرسم: 

 خوش گذشت؟ -

 
 ت باشه؟ بیشتر از خوش گذشتن چی می تونس 

 
پوست لبم رو کندم و با هیجانی که توی رگ هام می  

جوشید، حرفی که توی سرم می آد رو بدون مکث می  

 نویسم: 

 
 بیشتر از خوش گذشتن چیه؟ -

 
 راستش رو بخوای، برای امروز ازت ممنونم. -

 االن احساس می کنم سبک تر از قبل شدم! -

 و به سرعت جوابش می آد: 

 
 ی باهات برخورد می کردم. نباید اون روز اونطور -
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به سرعت و بدجنسی انگشت هام روی کیبورد می  

 لغزن: 

 االن دوست جونت رفته که داری با من می چرخی؟ -

 
 آی نور! -

 
اون عالمت تعجب ته پیامش، باعث می شه تک خنده  

 بزنم و می نویسم: 

 
 اون عالمت تعجب رو کن تو چشمت! -

 دیگه وقتمم نگیر. -

 میرم بخوابم. -

 بخوابی نخود فرنگی!   خوب -

 
 آیکون خنده و پوکر رو باهم میده و می نویسه: 

 تو هم خوب بخوابی گوریل انگوری! -

 
و من، به شکل کامال احمقانه ای، حتی گوریل انگوری  

 گفتنش رو هم دوست دارم. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

گوشی رو کنار می ذارم و قبل از اینکه افکار مزاحم  

 بتونن راهشون رو پیدا کنند، می خوابم. 

 
 اوباش  # 

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_چهل_و_نهم 

 *** 

 
 "ساشا" 

 
موهاش رو آروم می کشم، چیزی نمیگه. با گوشش ور  

 میرم، بازم چیزی نمیگه. 

 
سر انگشتم رو که روی گونه اش می کشم، انگار که  

صبرش تموم شده باشه، کتابش رو به نیت زدن تو  

 صورتم بلند می کنه و تقریبا جیغ می زنه: 

 کن مریض! ن -

 
 کتاب رو از دستش می کشم که نفسش رو بیرون میده: 

بخدا خونه ی نازی می موندم، با حلما سر و کله می  -

 زدم، راحت تر درس می خوندم. 
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بدون نگاه کردن به چشم هاش، کتاب رو روی زمین  

میندازم و خودم رو مشغول مرتب کردن موهاش نشون  

 میدم: 

 چطور؟ می خوای بگی من مزاحمم؟ -

 
 سرش رو کنار می کشه و اخم می کنه: 

نیستی؟ دو ساعته نشستم درس بخونم، عیِن دو  -

 ساعت رو با این مو و گوش وامونده ی من ور رفتی! 

 
 شونه باال میندازم و پاهام رو دراز می کنم: 

 مشکلی داری؟ -

 
کمی سرش رو عقب میده تا بهتر من رو ببینه و منم  

 بیشتر روش خم می شم: 

 ته باشم، حلش می کنی؟ مشکلی داش -

 
دست هام رو دو طرف صورتش می ذارم و با فشار  

 دادن لپ هاش، میگم: 

 می تونم بهش فکر کنم! -
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 زیر دست هام می زنه و نفسش رو بیرون میده: 

 خیلی زحمت می کشی. -

 
هنوز لب از لب باز نکردم که زنگ در حواسم رو پرت  

 می کنه و باعث می شه سر بچرخونم. 

 
 سرش رو از روی پام بر می داره:   آی نور که 

 قرار بود کسی بیاد؟ -

 
 از جام بلند می شم و حین رفتن به طرف در میگم: 

 شاید آپو باشه... -

 
و هنوز دستم به دستگیره نرسیده که صداش رو می  

 شنوم: 

 میرم لباس عوض کنم. -

 
و باشه رو که میگم، چند ثانیه بهش زمان میدم خودش  

 عد در رو باز می کنم. رو به اتاق برسونه و ب 

 
لبخند رو لبم می ماسه و انگار یه سطل پر از آب یخ،  

 روی سرم خالی می شه. 
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طاق در رو محکمتر نگه می دارم و جوری می ایستم  

 که بفهمه نمی خوام بذارم وارد خونه بشه. 

 
 قبال با ادب تر بودی؛ حداقل سالم می کردی! -

 ی کنم. فشار زیادی روی قفسه ی سینه ام احساس م 

 
حسش شبیه وقتیه که گیر افتادی بین دستگاه پرس و  

قراره له بشی، مثل وقتی که یه تخته سنگ بزرگ می  

 ذارن روی سینه ات و میگن نفس بکش! 

 
 سالم! -

 
با کیف دستیش، به بازوم می زنه و اخم هاش بیشتر  

 توی هم میرن: 

 یعنی نمی خوای مادرت رو دعوت کنی داخل؟ -

 
حرف بزنم، یه دنیا دلیل براش ردیف    می خوام یه دنیا 

کنم که نباید اینجا باشه و بازوم که کشیده می شه،  

 حرف هم تو دهنم می مونه. 
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 سالم؛ خیلی خوش اومدین! -

 
مامان نگاهش به منه، نیشخند طعنه آمیزش هم واسه  

 منه، ولی مخاطب حرف هاش، آی نوره: 

 ممنون عزیزم! -

 
فشار بیشتری به طاق  از کنارم می گذره و داخل میره.  

در وارد می کنم و با دست کشیدن به صورتم، سعی می  

 کنم باز هم آروم بمونم. 

 
در رو می بندم و مامان، قبل از من و آی نور وارد  

 سالن می شه. 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_ام 

 *** 

 
شما که همین االن هم دارید باهم زندگی می کنید.  -

ه عروسی گرفتن هم نداره؟ منتظره سه تا  بابات عرض 

 بشید واست عروسی بگیره؟ 
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دستم مشت می شه و آی نور که دستم رو می گیره،  

 سعی می کنم باز هم دهنم رو بسته نگه دارم. 

 
روی مبل که می شینه، آی نور میره سمت آشپزخونه  

 و هم زمان جواب میده: 

 تا...   باهم زندگی نمی کنیم. فقط گاهی یه سر می زنم -

 
 با نشستن روی مبل، بین حرفش میرم: 

آره باهم زندگی می کنیم. مگه خودت همیشه طرفدار  -

 روشن فکری نبودی؟ 

 
-پا روی پا میندازه و نگاهش جوریه که میگه:  

 آره...آره بیا باهم لفظی بحث کنیم! 

 
این ساشاِی یاغی، انگار همون چیزیه که می خواسته  

 و می خواد. 

 
 ه؟ این روشن فکری -
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آی نور با سینی چای بر می گرده و از گوشه ی چشم  

 حواسم بهش هست. 

 
مامان با برداشتن لیوان چای از توی سینی، بهم نگاه  

 می کنه و منتظر جواب منه. 

 
کلمات بدون تعلل توی ذهنم نقش می بندن و قبل از  

 اینکه بخوام روشون فکر کنم، به زبون میارمشون: 

 
نه ی خواهرش، اینجا رو  پس آی نور رو بفرستم خو -

 مکان کنم، می شه روشن فکری؟ 

 
دستش توی هوا می خشکه و من تازه می فهمم چی  

 گفتم. 

 
عرق تموم تنم رو می پوشونه و پتک محکمی روی  

 سرم کوبیده می شه. 

 
به وضوح می بینم مامان رنگش می پره و لب هاش  

 می لرزن. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

واد  قلبم مچاله می شه، از خودم متنفرم و دلم می خ 

 خودم رو خرد و خاکشیر کنم. 

 
از روی مبل سر می خورم و روی دو زانو، خودم رو  

 به طرفش می کشم. 

 
دستش رو که توی دستم می گیرم، سرماش روح رو از  

 تنم بیرون می کشه: 

 مامان...؟! -

 
صدام براش شوک می شه و محسوس تکون می  

 خوره. 

 
ا  لیوان چای رو روی عسلِی کنار دستش می کوبه و ب 

 بیرون کشیدن دستش از توی دستم، میگه: 

 آفرین بهت آقا ساشا! -

 
لرزش صداش جون به لبم می کنه و لعنت خدا به من  

 که باز دلش رو می شکونم. 
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دست هام رو، روی سر زانو هاش می ذارم و همه ی  

 وجودم می لرزه: 

 مامان؟ ببخشید...بخدا منظوری نداشتم. -

 
 اش بلند می شه: دست هام رو کنار می زنه و از ج 

 حرف هات رو زدی بعد میگی منظوری نداشتم؟ -

 
می خواد از کنارم بگذره که دستم رو بند مانتوش می  

 کنم: 

 مامان؟ مامان نرو یه دقیقه! -

 
مانتوش رو از تو دستم در میاره و حتی نگاهم نمی  

 کنه: 

تو که تا االن مامان نداشتی، از االن به بعد هم نمی  -

 این کدورت رو رفع کنم ولی...   خوای! اومده بودم 

 
 حرفش رو نصفه می ذاره و به طرف در میره. 

 
دستم رو به میز می گیرم که بلند شم ولی سکندری می  

 خورم: 
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مامان...مامان مگه نمیگی اومدی حرف بزنیم؟  -

 مامان... 

در جوری بسته می شه که صدای توی جا می پروندم و  

 قلبم تیر می کشه. 

 
بشم و انگار فلج شدم. دستی زیر  می خوام باز بلند  

 بازوم می آد و کمکم می کنه روی مبل بشینم. 

 
 سرم رو بین دست هام می گیرم و به جلو خم می شم. 

 
فشار آرنج هام روی پاهام، فشار آرواره هام روی هم  

و حتی کشیده شدن موهام بین انگشت هام، نمی تونند  

 بغض لعنتی که توی گلومه رو سبک کننده. 

 
دیدم رو تار می کنه و قلبم با سرعت نور می  اشک  

 تپه. 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_یکم 

 *** 
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می شه خوشحال ترین آدم دنیا بود، بدون فکر و  

دغدغه، زنی که دوستش داری رو بغل کنی و بخوای  

 زمان توی همون لحظه، برای همیشه باقی بمونه. 

 
، یه خاطره و حرفی  ولی همیشه یه چیزی، یه کسی 

 هست که می تونه همه ی مسیر رو تغییر بده. 

 
وقتی مامان می آد، وقتی شروع به حرف زدن می کنه  

و می دونم فقط می خواد خشمش رو بیرون بریزه، باز  

هم باهاش بحث می کنم و از خودم می پرسم به خاطر  

 صبریه که لبریز شده؟ 

 
ونم دارم  به خاطر این خستگی لعنتی که مونده به ج 

 اینجوری برخورد می کنم؟ 

 
از خودم می خوام بشم ساشای قبل، بشم آدمی که  

بودم، بشم همونی که هر بار ایران بهش زنگ می زد،  

 می گفت: 

 مرتیکه سیب زمینی، باز سرت به کجا گرمه؟ -
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سریعتر ریه هام رو از هوا پر و خالی می کنم و باز هم  

 میرم و دلم...   با خودم حرف می زنم، باز هم کلنجار 

 
حتی نمی دونم دلم چی می خواد و االن، خودم رو پوچ  

تر از همیشه می بینم. پوچ ترین حالتی که می تونه  

 وجود داشته باشه قطعا حال االن منه! 

 
گردنم رو فشار میدم، موهای پشت سرم رو می کشم و  

 نفسم رو بیرون فوت می کنم. 

 
درد می    تک تک زخم های روی تنم جاشون می سوزه، 

کنه و کسی توی ذهنم میل به فریاد کشیدنش هر لحظه  

 بیشتر و بیشتر می شه. 

 
دستی پشت گردنم میشینه و با فشار دادن گردنم،  

 مجبورم می کنه سرم رو کمی باالتر بیارم. 

 
کلمات، حرف های گفته و نگفته توی گلوم جمع می  

 شن و می خوام همه اش رو عق بزنم. 
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که بتونم حرف ها رو نگه دارم و    خسته تر از اون شدم 

منتظرم یه کبریت، یه جرقه ی کوچولو اصال! به این  

 انبار کوفتی بیوفته. 

 
 اگه بخوای گریه کنی، بهتره... -

 
جرقه ای که آی نور می زنه، قوی تر از اونه که حتی  

بخوام اجازه بدم حرفش رو کامل کنه و نقطه بذاره  

 تهش! 

 
 ی چی میگم؟ خسته ام ولی بزدلم! می فهم -

 
سکوت می کنه و همه ی روز های گذشته، تا به االن،  

 جلوی چشمم رژه میرن. 

 
می دونی من...من اگه ترسو نبودم، جای زخمی کردن  -

خودم، یهو رگم رو می زدم، می ذاشتم این کوفتی تموم  

 شه. 

 
کمرم رو راست می کنم و با نشون دادن جایی بین گلو  

 و چونه ام میگم: 
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رسیده...می خوام عق بزنم! می خوام باال  به اینجام  -

 بیارم رو این زندگِی کوفتی... 

 
گلوم می سوزه، چشم هام بیشتر و روحم بیشتر از  

 همه! 

 
 دیدی؟ دیدی چطور رفت؟ دیدی باز ولم کرد؟ -

 
دستش رو روی بازوم می کشه و از درد زخم های  

لعنتی که روی بازوم جا خوش کردن، خودم رو کنار  

 می کشم: 

 
همیشه کارش همینه! بیاد...من رو خرد کنه و بعد ولم  -

 کنه بره. نکنه تقصیر منه؟ 

 
می کوبم به پیشونیم بلکه این مغز وا مونده یه تکونی  

بخوره و در تالش برای بهتر نفس کشیدن، موهام رو  

 چنگ می زنم: 

 
فکر نمی کنه این مغز من سوخته؟ سیاه شده؟ فکر  -

 آی نور... نمی کنه من دیدمش؟ من دیدمش  
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بغض لعنتی باالخره می شکنه و دست های آی نور  

 دور من حلقه می شن: 

 
دیدمش...با همین دوتا چشم هام دیدمش که وقتی بابا  -

 خونه نبود، اون مرتیکه کثافت می اومد پیشش... 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_دوم 

 *** 

 
ر هیچ وقت  گریه بود، هق زدن بود و دردی که انگا 

 قرار نیست تموم بشه... 

 
 آی نور رو محکمتر فشار میدم و بلند تر هق می زنم. 

 
 اهمیت داره کسی صدام رو بشنوه؟ 
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همه ی روز هایی که تنها بودم، همه ی بغض هایی که  

قورتشون دادم، انگار االن تونستن راه خودشون رو  

 پیدا کنن. 

 
دستش رو نوازش وار روی کمرم می کشه و به  

 آرومی، کنار گوشم میگه: 

من کنارتم...من واسه همیشه کنارتم...قرار نیست ولت  -

 کنم...چیزی تقصیر تو نیست... 

 
بچه کوچولویی می شم که اجازه میده یه نفر بغلش  

 کنه، کنارش بمونه و اشک هاش رو ماک کنه. 

 
سعی می کنم خودم رو جمع و جور کنم اما فایده ای  

خستگی نمی ذاره که به  نداره و یا شاید هم این  

 سرانجام برسه! 

 
مجبورم می کنه سرم رو روی پاش بذارم و دراز  

 بکشم. 

 
پلک هام رو روی هم فشار میدم و به این زندگی  

 احمقانه فکر می کنم. 
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به عقده هایی که دارم، به چیز هایی که می تونست مال  

 من باشه ولی نبوده و نیست. 

 
 ایین می چکه. قطره اشک گرمی از گوشه ی چشمم پ 

 
 دست آی نور بین موهام حرکت می کنه: 

این خودت رو اذیت کردن، هیج کدوم چیزی رو حل  -

نمی کنه. باهاشون حرف بزن...بذار مشکلتون  

اینجوری حل بشه، نه اینکه همه ی بار رو به تنهایی  

 به دوش بکشی... 

 
نمی تونم نیشخند نزنم و خنده ی تیکه تیکه ام، با  

مم، به پایین سقوط می کنه، در  اشکی که از چش 

 تضاده: 

ولی باعث می شه خودم، خود لعنتیم احساس بهتری  -

 داشته باشم...می دونی چیه؟ 

 
چیزی نمیگه و مکث می کنم که از ارتعاش صدام کم  

 شه: 
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بابام عاشقش بود، ولی بلد نبود چطوری باید باهاش  -

برخورد کنه واسه همین، هر وقت خواستم حرف بزنم،  

تم از کسی کمک بگیرم، هیچکس نبود که بهم  خواس 

 گوش بده. می دونی... 

 
از یاد آوری اون روز ها به شکل جنون آمیزی می  

 خندم و شقیقه ام تیر می کشه: 

هرکاری می کردم، هر آتیشی می سوزوندم، تهش می  -

 گفتن بزرگ می شه آدم می شه. 

اوایل واسه شاخ بازی چهارتا خِط یواش می کشیدم یه  

 که معلوم شه آره منم شاخم...   جایی 

 
 دست زیر بینیم می کشم و چشم هام رو باز می کنم: 

ولی این درد...این درد لعنتی هر چقدر بیشتر می شد،  -

هرچقدر گوش ها کر تر می شد و من تنها تر، اون تیغ  

بیشتر و بیشتر تو گوشتم فرو می رفت تا با دردش  

نمی خواستم    بتونم همه چیز رو فراموش کنم. اما دیگه 

کسی زخم هام رو ببینه، نمی خواستم کسی بهم بگه  

 آخی طفلکی... 
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اشکم رو کنار می زنم و به جای سفیدِی سقف، سیاهی  

 اون روز ها رو می بینم. 

 
بابام حتی از مامانم هم بیشتر بهمون بد کرد. به من،  -

به سارا، به آهو! آهو واسه مهدیار باردار بود، بابام  

 کرد که این بچه ی کیه...   خون به جیگرش 

 
 نمی تونم نخندم و دهنم طعم زهرمار میده: 

آهو واسه همین مجبور می شد مهدیار رو بیشتر وقتا  -

بده به مامانش نگه داره. بچه دو سالش شد، نفهمید  

 خونه و خانواده چیه... 

 
دستش که از حرکت می ایسته، دوباره چشم هام رو  

 می بندم: 

 زندگی تخمی! -

 
ش رو دو طرف صورتم می ذاره و نفس هاش  دست ها 

 که پخش صورتم می شن، چشم باز می کنم: 

 در عوض من دوست دارم! -

 
 می خنده و خنده ی من هنوزم تلخه. 
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 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_سوم 

 *** 

 
دوباره چشم هام رو می بندم و لب هام رو روی هم  

 فشار میدم: 

 خوبی؟ -

 
 ولی سبک؟! شاید... خوب نبودم،  

 
امروز زیادی حرف زده بودم، زیادی از خودم کار  

 کشیده بودم و سرم داشت منفجر می شد. 

 می شم... -

 
می شنوم که پر صدا نفسش رو بیرون میده و دوباره،  

 سر انگشت هاش بین موهام می خزن. 

 می شه بری؟ -

 
 دوباره دستش از حرکت می ایسته و با مکث میگه: 
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 مونی که چی بشه؟ چرا؟ تنها ب -

 
 دستم رو بیشتر مشت می کنم: 

نیاز دارم باز به آین آشوب عادت کنم تا بتونم برای  -

 حل کردنش یه کاری انجام بدم. 

 
نفس هاش توی صورتم پخش می شن و مجبور می شم  

 دوباره چشم باز کنم: 

همین جوری بهش فکر کن، چون قرار نیست من  -

 جایی برم! 

 
می داره و با زدن لبخندی،  سرم رو از روی پاش بر  

 حین بلند شدن ادامه میده: 

 برات یه مسکن میارم. -

 
 و به طرف آشپزخونه میره. 

 
نگاهم رو به سقف می دوزم و فکر می کنم به  

هرچیزی که بوده و هست. به اینکه فکر کردن چه  

مشکلیم رو حل می کنه. به اینکه باز باید به ایران بگم  

 من رو از اینجا ببر؟ 
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هم رو از سقف جدا می کنم و به آی نور می دوزم.  نگا 

لیوان آب و مسکن رو که به طرفم می گیره، سر جام  

 می شینم. 

 
 قرص و آب رو که می خورم، کنارم می شینه: 

 همیشه... -

 
 مکث می کنه و من هنوز هم شقیقه ام تیر می کشه. 

 
با بلتد شدن از جام، جمله ی ناتمومش رو خودم تکمیل  

 می کنم: 

ره همیشه همینجوری هستیم. می آد، حرف هاش رو  آ -

 می زنه و این منم که برزخش رو تحمل می کنم. 

 
 مثل من بلند می شه و میگه: 

 چرا؟ -

 
 دست به گردنم می کشم و عضالتش رو فشار میدم: 

 االن اصال حوصله ی بیشتر حرف زدن ندارم... -
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 چیزی نمیگه و خدا می دونه چقدر ازش ممنونم! 

 
که میرم، پنجره رو باز می کنم و یه نخ    توی اتاق 

 سیگار از پاکت بیرون میارم. 

 
پک زدن به سیگار، ذره ای از درگیری های ذهنیم کم  

 نمی کنه و به سر دردم بیشتر دامن می زنه. 

 
نخ بعدی رو روشن نکردم که در باز و صدای آی نور  

 بلند می شه: 

 گوشیت مدام زنگ می خوره... -

 
ری که بین لب هامه می گیرم و با  فندک رو زیر سیگا 

 روشن کردنش، پک عمیقی می زنم: 

 کیه؟ -

 
 اخم هاش رو جمع می کنه و نزدیک تر می آد: 

 بابات! -

 
پیشونیم رو ماساژ میدم و چند ثانیه چشم می بندم تا  

 برام یه تجدید قوا بشه و بتونم جوابش رو بدم. 
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 جلوم می ایسته و میگه: 

 می خوای من جواب بدم؟ -

 
یگار نیم سوخته رو، لبه ی پنجره خاموش می کنم و  س 

 با بیرون دادن دود میگم: 

براش فرقی نداره. حتی اگه بگی ساشا مرده، میگه  -

 زنده اش کن باید باهاش حرف بزنم. 

 
نفسش رو که بیرون میده، روی موهاش رو می بوسم  

 و گوشی رو از دستش می گیرم. 

 چرا جواب نمیدی؟ -

 
فس می کشم و سعی می کنم با  توی موهای آی نور ن 

 آرامش جواب بدم: 

 
محض رضای خدا بی خیال من بشید. مامان به اندازه  -

 ی کافی به امروزم گند زده. 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_چهارم 

 *** 

 
 می خواد جوابم رو بده که صدای ایران زودتر می آد: 

ه این بچه  آخر کار خودت رو کردی؛ نه؟ زنگ زدی ب -

که چی؟ شما مامان بابای ساشا اید یا اون واسه شما  

 والده؟ خجالت نمی کشی؟ 

 
نفسم رو بیرون میدم و ایران با همه ی گیر دادن هاش  

 همیشه می تونه یه حامی خوب باشه برام. 

 
 بابا تو گوشی می غره: 

 حاال بعدا باهم حرف می زنیم آقا ساشا! -

 
 و تماس رو قطع می کنه. 

 
ر می خواد چیزی بگه که دست هام رو دور  آی نو 

کمرش حلقه می کنم و مجبورش می کنم مثل خودم  

 تکون بخوره: 

 چرا اینقدر سریع قطع کرد؟ -
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چونه ام روی موهاش می ذارم و چشم هام رو می  

 بندم: 

چون هنوز خدا دوستم داره و ایران اومد تا یقه اش  -

 رو بگیره. 

 
 امه میدم: تیکه تیکه می خندم و به آرومی اد 

 اگه ایران نبود، من هفت تا کفن می پوسوندم. -

 
به سینه ام می کوبه و ته ذهنم هنوز برای مامان  

 نگرانم. 

 
 چندش! -

 
دست هام رو دو طرف صورتش می ذارم و پیشونیش  

 رو پشت سر هم می بوسم که می خنده. 

 
خندیدنش، مثل آب روی آتیشه، مثل وقتی که دستت می  

 ی کاسه ی آب یخ فرو می کنی. سوزه و دستت رو تو 

 
دست هاش رو دور گردنم میندازه و لبخندش رو پر  

 رنگ تر می کنه: 
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دست ایران هم درد نکنه، ولی با این حال، هیچ دلیلی  -

 وجود نداره که از دخترش هم خوشم بیاد... 

 
و جوری حلقه ی دست هاش رو تنگ می کنه که  

 مجبور می شم سرم رو پایین تر ببرم: 

 ی؟ فهمید -

 
 زیر گوشش نفس می کشم: 

 فهمیدم وحشی خانم! -

 
 لبخندش عمق بیشتری می گیره: 

 آفرین! -

 
دست هام رو عقب می کشم و با بوسیدن گونه ام، نگاه  

 پر تردیدش رو به چشم هام می دوزه: 

 بهتری؟ -

 
موهاش رو پشت گوشش سر میدم و نگاهم رو از چشم  

 هاش جدا می کنم: 

 آره! -
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ده خونه؟ بزرگترین سوال توی  مامان به سالمت رسی 

سرمه و ترجیح میدم حرفی نزنم تا بیشتر از این، به  

 امروزمون گند نخوره. 

 
موهاش رو باالی سرش جمع می کنه و جلوی آینه می  

 ایسته: 

 من گشنمه، تو گرسنه نیستی؟ -

 
 نگاهم رو از آی نور می گیرم و به گوشیم می دوزم: 

 وری؟ االن یه چیزی سفارش میدم. چی می خ -

 
دستش رو روی شکمش می ذاره و لب هاش سهمی  

 برعکس می شن: 

 بذار ببینم پسر گلم چی میل داره. -

 
جفت ابروهام باال میرن و واسم سیس متفکرا رو می  

 گیره: 

به نظرت باید به مامانت می گفتیم که سه تا شدیم یا  -

 زوده؟ 

 
 بهش چشم غره میرم و با زدن رمز گوشیم، میگم: 
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 نی، حامله نیستی! تو پریودی آ -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_پنجم 

 *** 

 
پاش رو روی زمین می کوبه و اخم هاش رو جمع می  

 کنه: 

 تو پریودی هم احتمال بارداری هست. -

 
شونه اش رو می گیرم و مجبورش می کنم به سمت در  

 اتاق حرکت کنه: 

 احتمال باردار شدن هست، نه باردار بودن! -

 
 به عقب بر می گرده و چشم ریز کرده می پرسه: 

 به به اطالعاتت هم که زیاده. خبری چیزیه؟ -

 
می خوام جوابش رو بدم که دستش رو دور گردنم  

 میندازه و تعادلم به هم می خوره: 

 نکنه با اون زنیکه آیدا ریختی رو هم؟ -
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روی من میوفته و با فشار دادن دست هاش، به دو  

ی افتاده روی صورتش رو با فوت  طرف صورتم، موها 

 به کناری هول میده. 

 
 قیمه قیمه ات می کنم. -

 
مچ هاش رو می گیرم و جوری می کشمشون که فاصله  

 امون کمتر می شه: 

 اینقدر بچه دوست داری؟ -

 
باز موهاش رو فوت می کنه و خیره توی چشم هام  

 میگه: 

 همین االنش هم دوتا دارم بیبی... -

 
رو کنار می کشه و از جا بلند می  می خندم که خودش  

 شه. 

 
 سر جام می شینم که میگه: 

زود غذا سفارش بده که پسرت شکمم رو پاره کرد از  -

 بس لگد زد. 
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 دستم رو ستون می کنم و از جا بلند می شم: 

 تا االن که گل پسر مامان بود؛ چی شد یهو؟ -

 
 سرش رو از الی در داخل میاره: 

 اش گشنمونه... االن گل پسر باباشه. زود ب -

 
غذا سفارش میدم و حین نشستن روی مبل، کمی صدام  

 رو باال می برم: 

 ماماِن گل پسِر بابا؟! -

 
 صدای خفه به گوش می رسه: 

 چی میگی؟ -

 
پام رو دراز می کنم و کنترل رو از روی میز بر می  

 دارم: 

 یه چایی میاری؟ -

 
 سیب به دست از توی آشپزخونه بیرون می آد: 

داری به من زیاد کار میگی ها، چی بهم    ببین امروز -

 می رسه اینقدر دستور میدی؟ 
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از این حجم پروییش، فقط می تونم نگاهش کنم و  

 غرغر می کنه تا توی آشپزخونه برگرده: 

 یه چایی چیه؟ اونم نمی تونه بریزه؟ -

 
 صدام رو کمی باال می برم: 

 نه نمی تونم، زن گرفتم واسه چی پس؟ -

 
ه و عوِض اینکه ماگ رو بهم بده،  با ماگ بر می گرد 

 سیب رو پرت می کنه سمتم: 

 زن گرفتی یا حمال؟ -

 
سیبی که به سرم خورده رو، از روی زمین بر می  

 دارپ و با ماساژ شقیقه ام میگم: 

 زن دست بزن پیدا کردی؟ نبرم طالقت بدما. -

 
ماگی که می خواد بهم بده رو کنار می کشه و کنارم  

 روی مبل می شینه: 

بین من از اون تو سری خوراش نیستم بگم باشه  ب -

هرچی تو گفتیا؛ مهریه امو بده اول تا بعد ببینیم چی  

 پیش میاد! 
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می خوام ماگ رو از دستش بگیرم که ابرو باال  

 میندازه: 

 عمرا! -

 
 اخم هام رو جمع می کنم: 

 ببین شوخی شوخی داری همه چی رو جدی می کنیا! -

 
ه و لبخند روی لبش  لب هاش رو از دو طرف کش مید 

 می نشونه: 

 ننه ام به آقام مجانی نمی داد، اول تو بده... -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_ششم 

 *** 

 
 به دست دراز شده اش نگاه می کنم: 

 من بدم؟ چی بدم؟ -
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نگاهم رو تا چشم هاش باال می کشم و می بینم برام  

 ابرو باال میندازه: 

گه! مگه نمی خوای طالقم بدی؟ اول  مهریه امو دی -

 مهرم... 

 
به دسته یه مبله تکیه میدم و با باال دادن ابروم، توی  

 چشمش ُزل می زنم: 

 ببین مهرتو بدم، سه طالقه ات می کنم. -

 
به آرومی پلک می زنه و با چشم و ابرو به دستش  

 اشاره می کنه: 

 حاال عجالتا مهریه ام رو بده... -

 
ه حرفش رو ادامه بده، خیز بر می  قبل از اینکه بتون 

دارم و با قاپیدن ماگ از دستش، به پشتی مبل تکیه  

 میدم: 

 
 حاال عجالتا یه چایی بخوریم، تا بعدش خدا بزرگه! -

 
چشم هاش رو که چپ می کنه، تیکه تیکه می خندم و  

 کمی از چایی رو مزه می کنم: 
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 نکن اونجوری، گل پسرم چشماش چپ می شه. -

 
وبه روی پام و از یهویی بودن ضربه  با مشت می ک 

 اش، به جلو خم می شم: 

ببین من از اونام که بچه ی خودمم حسودی می کنما!  -

 اول من بعد بچه... 

 
 موهاش رو به هم می ریزم و میگم: 

 اول گل پسر بابا... -

 
 به سمتم خیز بر می داره که ماگ رو باال می گیرم: 

 ری هوا! بچه ام دماغش پهن می شه اینجوری می پ -

 
 پشت سر هم می کوبه روی کتفم و جیغ می کشه: 

 خیلی بی شعوری...ازت بدم میاد... -

 
دستش رو توی دست آزادم می گیرم و گونه اش رو  

 می بوسم: 

من نهایتا بتونم تو رو بزرگ کتم. گل پسر بابا باید  -

 بمونه واسه بعد! 
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زیر لب چیزی میگه که نمی شنوم و اصال برام سخت  

 بزنم که داره فحش میده.   نیست حدس 

 
زنگ در رو که می زنن، از جا بلند می شم و با رفتن  

 به طرف آیفون میگم: 

 غذا رسید... -

 
غذا رو که تحویل می گیرم و بر می گردم، جوری با  

اشتیاق، چارزانو و قاشق به دست نشسته که کامال  

مطمئن می شم آی نور چیزی جز یه بچه ی دو ساله  

 نیست! 

 
غذا رو که روی میز می ذارم. هنوز ننشستم  ظرف های  

 که مشغول خوردن می شه و با دهن پر میگه: 

 دو دقیقه دیگه غذا می اومد، دق می کردما... -

 
در ظرف رو باز می کنم و با برداشتن قاشقی که روی  

 میزه میگم: 

 اینقدر شکمو بودی و نمی دونستم؟ -
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دن  سرش رو برای رد حرفم تکون میده و با پایین دا 

 لقمه اش؟، نوشابه رو بر می داره: 

 
ببین داری اشتباه می کنی. من شکمو نیستم، فقط  -

عالقه ی خاصی به آفریده های خوشمزه ی خدای  

 مهربون دارم... 

 
کمی از نوشابه اش می خوره و با صورتی که از گاز  

 نوشابه مچاله شده ادامه میده: 

 
 می دونی؟ دلم نمی خواد حیف و میل بشن. -

 
 ه ام رو پایین میدم و با چنگال بهش اشاره می کنم: لقم 

 آفرین به تو که اینقدر خوبی! -

 
 با دهن پر جوابم رو میده: 

 دیگه چیزیه که از دستم بر می آد. -

 
خودم رو روی میز کش میدم و برنجی که گوشه ی  

 لبش گیر کرده رو بر می دارم: 

 تو که اینقدر خوب و مهربونی، من یا قرمه سبزی؟ -
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 هاش سهمی برعکس می شن و میگه:   لب 

 
عزیزم شاید تو اولین و تنها ترین آدم توی قلبم باشی،  -

ولی تخت پادشاهی رو قرمه سبزی از خیلی وقت پیش  

 برده! 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_هفتم 

 *** 

 
دستم که هنوز فاصله زیادی از لبش نداره، توی هوا  

 ونم به زحمت بگم: خشک می شه و فقط می ت 

 من یا یه قاشق قرمه سبزی؟ -

 
دستم رو توی دستش می گیره و سعی می کنه مظلوم  

 به نظر برسه: 

 البته که تو... -
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لبخند میاد تا روی لبم خونه کنه که با رها کردن دستم  

 و برداشتن قاشقش، ادامه میده: 

و البته تر که بعد از خوردن اون یه قاشق قرمه سبزی  -

 رسم.   به تو می 

 
این زندگی می تونه خیلی بی رحم و نامرد باشه، اونم  

وقتی که بهت می فهمونه به یه قاشق قرمه سبزی  

 فروخته می شی! 

 
 نا امیدم وقتی می پرسم: 

 من یا یه قاشق خورش کرفس؟ -

 
 و مبهوت و شگفت زده است وقتی میگه: 

 من قرمه سبزی رو هم به خورش کرفس می فروشم. -

 
ره پایین پریدن دارم، شاید هم بتونم این  پتانسیل از پنج 

بشقاب رو تو حلقش فرو کنم که دیگه هوس قیمه و  

 قرمه نکنه. 

 
آی نور اما، بی خیال تر از این حرف هاست که بخواد  

 به ثانیه ی قبلش اهمیت بده. 
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ناهار که تموم می شه، به مبل تکیه میده و با دراز  

 کردن پاهاش میگه: 

 رفا رو جمع می کنی باباش؟ گل پسرم خسته است، ظ -

 
 از گوشه ی چشم نگاهش می کنم و میگم: 

 شیر موزی، شیر پسته ای، چیزی؟ -

 
کامال به طرفم بر می گرده و پشت سر هم پلک می  

 زنه: 

 زن حامله پاشه کار کنه؟ -

 
 شقیقه ام رو می مالم و تاکید وار تکرار می کنم: 

 تو حامله نیستی! -

 
تش رو روی شکمش  اخم هاش رو جمع می کنه و دس 

 می ذاره: 

 به بچه ام بر می خوره اینجوری میگی... -

 
بین خندیدن و کوبیدن سرم توی دیوار موندم و بازم  

 تکرار می کنم: 
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 آی نور تو حامله نیستی میگم. -

 
 لب هاش رو جمع می کنه و چشم هاش پر آب می شن: 

 بی شعور! بچه ام ناراحت شد! -

 
هام از این حجم    کامل به طرفش بر می گردم و چشم 

 توی نقش بودنش، گرد می شن: 

 زن تو پریودی! نمی تونی حامله باشی... -

 
یک...صورتش خنثی و بی حالت می شه. دو...مردمک  

چشم هاش به سرعت می لرزن و تمام زنگ های  

 هشداِر ذهنم رو فعال می کنن. 

 
 سه! چشم هاش رو می بنده و جوری جیغ می کشه: 

ام، بگو باشه و برو ظرفا رو  دارم بهت میگم حامله  -

 جمع کن! 

 
دای جیغش، چشم هام جمع می شن و گوشم بی  ۱از  

 وقفه سوت می کشه. 
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حرفش که تموم می شه، مثل خودش صدام رو باال می  

 برم: 

زنیکه روانی اینا رو بر می دارم ولی اینقدر نگو  -

 حامله ای! 

 
 خودش رو جلو می کشه و توی صورتم خم می شه: 

 میگم! میگم میگم  -

 
 خودم رو کمی عقب تر می کشم و خم تر می شه: 

مطمئنم اگه پتانسیلش رو داشتی تا االن بهم تجاوز  -

 شده بود. 

 
 لب هاش رو سهمی برعکس می کنه: 

 مِن طفلکی؟ -

 
دختر بچه ی کوچولوی جلوم رو نمی شه نبوسید، اون  

 هم وقتی با چشم های درشت شده بهم نگاه می کنه. 

 
وسم و حین کنار کشیدن خودم  لبش رو محکم می ب 

 میگم: 
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 آره؛ توئه طفلکی! -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_هشتم 

 *** 

 
ظرف های روی میز رو جمع می کنم که باز صداش رو  

 میندازه روی سرش: 

 بخدا که خیلی عوضی هستی! -

 
کیسه ی آشغال ها رو دستم می گیرم و عقب عقب  

 میرم: 

 نم. آره آره می دو -

 
به دنبال پیدا کردن چیزی برات پرت کردن، دستش رو  

 روی زمین می کشه و من توی آشپزخونه میرم. 

 
نایلون ظرف ها هنوز توی دستمه که احساس می کنم  

 بازوم داره می سوزه و گوشت تنم داره کنده می شه. 
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موجود ریزه میزه ای که از بازوم آویزونه، فقط باعث  

ن حد ممکن گشاد بشن و داد  می شه چشم هام تا آخری 

 بزنم: 

 آی نور! -

 
خودش رو که عقب می کشه، آستینم رو باال میدم و با  

 دیدن کبودی روی بازوم، پشمام می ریزه. 

 
 شت! این دندون آدمه یا دندون سگ؟ -

 
دست هاش رو دور کمرم حلقه می کنه و پشت سر هم  

 پلک می زنه: 

 مارک حاکم بزرگه؛ ببال بهش! -

 
از دور کمرم باز می کنم و به طرفش بر    دست هاش رو 

 می گردم: 

 مارک حاکم بزرگه یا نشونه ی یه آدم وحشی؟ -

 
 تا کنار اپن عقب میره و متکی به لبه اش میگه: 

همیشه می خواستم یه حاکم بزرگ و کیوت باشم، ولی  -

 متاسفانه فقط تونستم یه ملکه ی خونخوار باشم. 
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 بازوم رو بهش نشون میدم و میگم: 

 نمی گفتی هم خودم می فهمیدم! -

 
 آشغال ها رو توی سطل میندازم و ادامه میدم: 

 زدی دستم رو ناقص کردی، بیا ظرفا رو بشور حداقل! -

 
چیزی زیر لبی میگه که نمی شنوم و به طرف ظرف  

 شویی راه میوفته. 

 
 کنارش می ایستم و می پرسم: 

 چی گفتی؟ -

 
شم  دستکش رو به طرفم می گیره و از گوشه ی چ 

 نگاهم می کنه: 

همین کارم نمی تونی بکنی؟ حداقل ظرفا رو کفی کن  -

 پوستم خراب نشه. 

 
لب هام خط صاف می شن که اسکاچ رو بر می داره و  

 با ریختن مایع روی اسکاچ، با خودش غر غر می کنه. 
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 از کنارش می گذرم و دکمه ی چای ساز رو می زنم. 

 
شتنش روی اپن،  نبات رو از کابینت در می آرم و با گذا 

 دوباره پیش آی نور بر می گردم. 

 
شیر آب رو باز می کنم و با آب کشیدن ماگِ کفی، می  

 شنوم که میگه: 

 ساشا؟ -

 
چیزی شبیه به هوم از پشت لب های چفت شده ام  

 شنیده می شه و نگاهم خیره به چشم هاشه: 

 
وقتی اینقدر جنتلمن می شی، میگم کاش زودتر می  -

 یر. گفتم بیا منو بگ 

 
ماگ رو روی جا ظرفی می ذارم و خنده ام تیکه تیکه  

 می شه: 

 ولی همیشه اینقدر جنتلمن نیستم. -
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قاشق شسته شده رو می خوام توی جای خودش  

بذارمش که آی نور اسکاچ کفی رو، روش می کشه و  

 می غره: 

 
آره! وقتی عوضی بازی در میاری و دوستم دوستم  -

زت طالق بگیرم  راه میندازی، میگم کاش زودتر ا 

 راحت بشم. 

 
قاشق رو جوری زیر شیر آب می گیرم که پرتاب آب،  

 به سمت آی نور باشه: 

 حاال هی این رو بگو! -

 
با صورتی که خیس آبه و دهنی که از شدت بهت باز  

مونده، به طرفم بر می گرده و با چشم های گشاد شده  

 اش نگاهم می کنه: 

 مرض داری؟ -

 
ذارم و ماگ بعدی رو بر    قاشق رو توی جا ظرفی می 

 می دارم: 

 آره آره آره! روانی ام... -
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مایع رو بر می داره و قبل از اینکه بتونم خودم یا  

ظرف ها رو از سر راهش کنار بکشم، هدف اون مایع  

 لعنتی می شیم. 

 
 در عوض من خل و چل ترم! -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_پنجاه_و_نهم 

 *** 

 
می بندم، عمیق و پشت سر هم نفس می  چشم هام رو  

 کشم تا کنترلم رو از دست ندم: 

 
 خودت با پای خودت بیا اینجا! -

 
چشم هام رو که باز می کنم، می بینم داره عقب عقب  

 میره و خنده اش هر لحظه بیشتر می شه. 

 
شدید تز از قبل دندون هام رو روی هم فشار میدم و  

 میگم: 
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 ارم. بیا اینجا فسقلی، کاریت ند -

 
سرش رو به چپ و راست تکون میده و گارد دفاعیش  

 رو حفظ می کنه: 

 من بچه باهامه ها! نمی تونی اعمال خشونت کنی. -

 
قدمی به جلو بر می دارم که با سرعت نور از  

 آشپزخونه بیرون میره: 

 بچه باهامه و... -

 
حرفم رو نصفه می ذارم و با کنار زدن مایع از روی  

 ادامه میدم:   صورتم، جور دیگه ای 

 خدا سنگت کنه زن! -

 
 خنده اش شدید تر می شه و پشت اپن سنگر می گیره: 

 
ببین درس که نذاشتی بخونم، به بچه ام هم داری  -

توهین می کنی، تازه دیرمم شده؛ به نظرم وقتشه که  

 برم... 
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قبل از اینکه جمله اش به نقطه برسه، دستم رو روی  

به طرف دیگه ی اپن  اپن می ذارم و می خوام خودم رو  

بکشم که به خاطر اون مایع های لعنتی که کف دستم  

 بودن، سر می خورم. 

 
جیغ آی نور عین صاعقه، سکوت سالن رو می شکنه  

و هنوز نتونسته خودش رو کنار بکشه که روش پرت  

 می شم. 

 
دست هام رو دو طرف بدنش ستون می کنم که له نشه  

 و با نفسی که بیرون میدم، میگم: 

 اشتی چی می گفتی؟ د -

 
چشم هاش رو توی حدقه می چرخونه و با کنار زدن  

 من، خودش رو کنار می کشه: 

 داشتم می گفتم دیرم شده... -

 
می خوام بلند شم که باز لیز می خورم و آی نور برام  

 ابرو باال میندازه. 
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قبل از اینکه حرفی بخوام بزنم، خودش رو توی اتاق  

ونم با کمک از در و دیوار  پرت می کنه و باالخره می ت 

 بلند شم. 

 
به طرف حموم میرم و کمی صدام رو باال می برم که به  

 گوش آی نور برسه: 

 میرم این گند رو بشورم، واسم حوله و لباس بذار. -

 
 باشه گفتن خفه اش رو که می شنوم، توی حموم میرم. 

 
ولی مگه شستن اون همه مایع از توی موهام و  

ر بیشتر می شورم، بیشتر کف  صورتم راحته؟ هرچقد 

 می کنم. 

 
عمال کف و خون قاتی می کنم تا بیرون بیام و حوله ای  

 رو که آی نور برام گذاشته رو بپوشم. 

 
 سرم زو تکون میدم تا آب موهام گرفته بشه و میگم: 

 آنی؟ حوله کوچیک موهام رو نذاشتی؟ -

 
 صداش از توی آشپزخونه می آد: 
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 اشتم رو تختت. یادم رفت بیارمش برات، گذ -

 
 توی اتاق میرم و حوله رو از روی  

 تخت بر می دارم. 

 
موهام رو خشک می کنم و می خوام پیراهنم رو بپوشم  

 که باز صدای آی نور می آد: 

موهات رو خوب خشک کنی ها! سوار موتور می  -

 شی، سرما بخوری اصال ازت پرستاری نمی کنم. 

 
وی سرم می  خنده روی لبم می آد و دوباره حوله رو ر 

 کشم. 

 
لباس پوشیده، جلوی آینه می ایستم و برای برداشتن  

 ادکلنم، روی میز چشم می چرخونم. 

 
گوشه گوشه ی این اتاق، این خونه، این زندگی! پر از  

نشونه های وجود آی نوره، پر از حضورش و اگه  

بخوام با خودم صادق باشم، من به بودنش، به  

ی وجودش عادت  حضورش و به تک تک این نشونه ها 

 کردم. 
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ساعتم رو دور مچم می بندم و دستی بین موهام می  

 کشم. 

 عاشقانه شروع نکردیم، اما... 

 
خوردی خودت رو! چقدر می تونی به خودت نگاه  -

 کنی؟ 

 
رشته ی افکارم، با صداش پاره می شه و از توی آینه  

 بهش نگاه می کنم. 

 
ه به  پشت سرم، دست به سینه و با لبخند کوچیکی، خیر 

 منه: 

من از این قیافه پول در میارم. باید حواسم بهش باشه  -

 یا نه؟ 

 
جلوتر می آد و جلوم می ایسته، یقه ام رو مرتب می  

 کنه و میگه: 

 نه! تو فقط باید حواست به من باشه. -
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می خندم و پیراهن رو روی سر شونه هام مرتب می  

 کنه: 

 که... از اینکه ازت خواستم من رو عقد کنی...از این -

 
انگشتم رو روی لبش می ذارم و مجبورش می کنم  

 ساکت بمونه: 

مگه تو من رو مجبور کردی؟ می تونستم بگم نمی  -

خوام، بگم منو سننه، ول کنم برم؛ ولی اینکه موندم،  

 یعنی خودم خواستم. 

 
 تیکه تیکه می خندم و قدمی به عقب بر می دارم: 

ده ام رو  حاال فکر نکن خیلی مردونگی کردما؛ خانوا -

 ببین... 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصتم 

 *** 

 
چشم غره میره و زیر لبی چیزی میگه که باز متوجه  

 نمی شم. 
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 دستم رو توی جیب شلوارم سر میدم و میگم: 

 چطور شدم؟ -

 
 قیافه اش رو برام کج می کنه و میگه: 

 شکل شتر مرغ شدی! -

 
وسیدن گونه اش، از  دنبالش بیرون از اتاق میرم و با ب 

 کنارش می گذرم. 

 
 غر می زنه: 

 
مردم فتیش پر و پاچه دارن، شوهر ما فتیش سر و  -

 صورت داره! 

 
 با برداشتن سوئیچ جواب میدم: 

 بده؟ می تونم داشته باشم ها! -

 
بهم چشم غره میره و با بند کردن دستش با من، خم  

 می شه تا کفشش رو بپوشه: 
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ازه کافی مشکل ساز  همینکه وحشی هستی، به اند -

 هست. 

 
 کمی خم می شم تا راحت تر ببینمش و میگم: 

 من؟ من با این همه لطافت! -

 
کمر راست می کنه و با کنار زدن یقه ی مانتوش  

 میگه: 

 آره دارم می بینم! -

 
کمی کمرم رو به عقب خم می کنم و با چشم باریک  

شده به کبودی محوی که روی ترقوه اش جا خوش  

 کنم:   کرده نگاه می 

 این اثر هنریه! -

 
 می زنه به ساق پام و دست به کمر می شه: 

چیزی که با وحشی بازی درست شده رو میگن اثر  -

 هنری؟ 

 
 شونه باال میندازم و با باز کردن در میگم: 

 می خواستی شیرین نمی بودی! -
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از پشت لب های بسته اش جیغ می کشه و با مشت،  

 می کوبه توی کمرم. 

 
رش میندازم و با هول دادنش به  دستم رو پشت کم 

 بیرونو در رو می بندم. 

 
مدیر ساختمون که تازه از پله ها پایین می آد، با دیدن  

ما چشم غره میره و آی نور، غلیظ ترش رو بهش  

 تقدیم می کنه. 

 
دستش رو می کشم و مجبورش می کنم جلوتر از من  

 پایین بره و درست پشت سرش راه میرم. 

 
که می ایستم، کاله رو از روی    جلوی خونه ی نازی 

 سرم بر می دارم و میگه: 

 مواظب خودت باش؛ رسیدی هم بهم خبر بده. باشه؟ -

 
 با سر به در ورودی اشاره می کنم و میگم: 

 برو تو، ببینم رفتی... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 برام دست تکون میده و داخل میره. 

 
 در رو که می بنده، سمت خونه ی بابا راه میوفتم. 

 
که می ایستم، نمی دونم برای    جلوی ساختمونشون 

 چندمین باره، اما باز هم گوشیم ویبره میره. 

 
گوشی رو از جیبم بیرون میارم و پیام سارا رو می  

 خونم: 

 
 ایران و بابا رفتن دهن هم. -

 دعوای خواهر برادری رو داریم. -

 ایران با اختالف جلوعه. -

 کی میای؟ -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 و_یکم #قسمت_سیصد_و_شصت_ 

 *** 
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گوشی رو دوباره توی جیبم بر می گردونم و زنگ در  

 رو می زنم. 

 
در که بدون سوال و جوابی باز می شه، نفس بیرون  

 میدم و با خودم میگم: 

 خدایا رحم کن! -

 
ایران پا روی پا انداخته و جوری به بابا نگاه می کنه  

که اصال حدسش سخت نیست تا بفهمم جنگ خواهر  

 ده شده. برادری رو برن 

 
 سالم رو گفته نگفته، نگاه بابا به سمتم می چرخه. 

 
جوری نفسش رو بیرون میده و رو بر می گردونه که  

 برای لحظه ای سر جام خشک می شم. 

 
 با این بچه اینجوری برخورد نمی کنیا! -

 
 آهو آروم سالم می کنه و آروم تر جوابش رو میدم. 

 
 داخل که میرم، بابا رو به ایران میگه: 
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همین جوری هی طرفش رو گرفتی اینقدر روش زیاد  -

 شده. 

 
ایران خودش رو روی مبل جلو می کشه و انگشتش  

 رو تهدید وار توی هوا تکون میده: 

 
به خدای احد و واحد ایرج، بخوای باز شروع کنی  -

دوتاشون رو بر می دارم میرم. چی کار کرده مگه؟  

وم شده؟  غیر از اینه که بین شما دوتا همه زندگیش حر 

 منو ببین ایرج... 

 
نگاه بابا هنوز روی منه و اخم بین ابروهاش نشسته  

 که ایران صداش رو باالتر می بره: 

 
میگم منو ببین آقای داداش! این همه زندگیش،  -

روانش، همه چیش رو واسه شما گذاشت؛ بعد االن تا  

یکم اعصابتون خرد می شه به این حمله می کنید؟  

خودش زندگی داره، زن داره، تو و  دیگه تمومه! ساشا  

فرح هم به همدیگه چه؟ می خواید همو بکشید هم حق  

 ندارید بگید ساشا... 
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هنوز سر پام که عمه به طرفم بر می گرده و با دیدنم  

 می غره: 

 بشین! منتظر چی هستی دو ساعته؟ -

 
روی اولین مبل خالی خودم رو میندازم و به این  

 دعوای تکراری خیره می شم. 

 
اونقدر برای همه تکراری شده که همه ترجیح میدیم  

خودمون رو مشغول یه کاری بکنیم تا بحثشون تموم  

 بشه. 

 
این بار اما، بابا ساکت مونده و نگاهش به جای زوم  

 من شدن، فقط روی ایرانه. 

 
از جا که بلند می شه و سمت تراس میره، آهو هم از  

 جا می پره. 

 
 ه اما آهو... شاید برای همه عادی شده باش 
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هیچ وقت نمی تونم قبول کنم که براش عادی شده. مگه  

عادی هم می شه؟ وقتی هنوز هم مهدیار رو واسه دور  

 نگه داشتن از چشم بابا، خونه ی باباش می فرسته؟ 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_دوم 

 *** 

 
نگاهم هنوز به راهیه که آهو و بابا رفتن که ایران  

 یگه: م 

 ساشا؟ -

 
 سر بر می گردونم و میگم: 

 در خدمتم؟! -

 
نگاهش لطیف می شه و لبخند روی لبش میاره. خودم  

رو جمع و جور می کنم و سعی می کنم به روش لبخند  

 بزنم. 
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شماره گل دخترمون رو ندارم. آهو می خواد آخر هفته  -

 دعوتش کنه بیاد اینجا. 

 
 رار می کنم: جفت ابرو هام باال میرن و به آرومی تک 

 مهمونی؟ به چه مناسبت هست؟ -

 
خودش رو کمی جا به جا می کنه و با ماساژ دادن  

 شقیقه اش میگه: 

باالخره یه رفت و آمدی داشته باشیم، یکم باهم آشنا  -

 تر بشیم. 

 
نگاهم بین آدم های توی سالن می چرخه و سارا از  

 پشت سر ایران بال بال می زنه که بگم نه. 

 
دا می آد که خنده اش رو به زحمت کنترل  نگاهم روی آی 

 و بعد روی آقا مهران که باالخره سر بلند کرده. 

 
می خوام بحث رو بپیچونم تا اول با سارا حرف بزنم که  

 ایران پیش دستی می کنه و زودتر میگه: 

 زودباش بفرست. -
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سارا روی پیشونیش می کوبه و مجبورم می کنه بهش  

 ه. چشم غره برم تا سر جاش بشین 

 
 شماره رو برای ایران می فرستم و میگم: 

 فرستادم! -

 
راضی از موفق شدنش، لبخند می زنه و بدون اینکه  

 بخواد چیزی بگه، سراغ گوشیش میره. 

 
 سارا کنار من می شینه و رو به آیدا میگم: 

 یه چایی میاری لطفا؟ -

 
 با گفتن: 

 آره حتما! -

 
 از جا بلند می شه و سارا کنار گوشم میگه: 

 ایسا زنت رو ببینم، میگم با آیدا حرف زدی! و -

 
 گردنش رو می گیرم و با انداختن پاهام روی هم میگم: 

 جدیدا واسه من زبون در آوردیا! -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

از الی دندون های چفت شده اش، در حالی که خودش  

 رو مچاله کرده می ناله: 

 ولم کن وحشی خان! -

 
سر انگشت هام رو حرکت میدم که بیشتر خودش رو به  

کنار می کشه و وقتی ولش می کنم، به خاطر سنگینی  

 نگاه ایران، دهنش رو می بنده. 

 
آیدا سینی چای رو که جلوم می گیره، لیوانی بر می  

 دارم و تشکر که می کنم، رو به سارا می چرخم. 

 
 جریان این مهمونی چیه؟ -

 
 شونه باال میندازه و صداش رو پایین میاره: 

اینقدر هلو بیا بپر تو گلو  واقعاً فکر کردی همه چی  -

می شه؟ اینا تازه می خوان خانواده شوهر بازی در  

 بیارن واسه زنت. 

 
 کالفه از "زنت" گفتن هاش، تاکید می کنم: 

 زنت و کوفت! اسمش آی نوره! -
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 قیافه اش رو کچ می کنه: 

 حاال هرچی! -

 
پاش رو لگد می کنم و لیوان رو به لبم می چسبونم که  

 ایران میگه: 

 کار و بارت چه خبر؟   از -

 
 فحش دادن سارا رو می شنوم و به روی خودم نمیارم: 

 از کدومش خبر نداری؟ -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_سوم 

 *** 

 
 تای ابروش رو باال میده و کامال تدافعی می پرسه: 

 منظور؟ -

 
 قند رو توی دهنم می ذارم: 

 بی منظور! حال و احوال خودت چطوره؟ -
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به سرعت اخم هاش جمع می شن و جوری نفس می  

کشه که حس می کنم تازه سرش رو از زیر آب بیرون  

 آورده: 

اگه بابات بذاره خوبم! گوشت تنم می ریزه وقتی می  -

 خواد حرف بزنه. خشک شدم از دستش... 

 
قند توی گلوم می پره و بین خندیدن و سرفه کردن گیج  

 می شم. 

 
ی کنه و جوری بین دو کتفم  سارا از فرصت استفاده م 

با مشت می کوبه که عالوه بر قند، هرچی بزاق هست،  

 به بیرون پرتاب می شن. 

 
 خوبی داداشم؟ -

 
می زنم زیر دستش و با برداشتن قندی که جلوی پام  

 افتاده میگم: 

 آره عزیزم. -

 
با چشم برای هم خط و نشون می کشیم و آماده ی  

 اخله می کنه: جنگ تن به تن می شیم که ایران مد 
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 چته می خندی؟ -

 
 دم موهای سارا رو می کشم و می شنوم که میگه: 

 بی شعور! -

 
 زیر لبی جواب میدم: 

 بذار تنها شیم. آدمت می کنم. -

 
دهن کجی می کنه که نگاه ازش می گیرم و با چند تا  

 سرفه صدام رو صاف می کنم: 

واال عمه اینقدر ذخایر قوی ای داری که حاال حاال ها  -

 خشک شدنت مونده.   تا 

 
 لنگه دمپاییش رو در میاره و به آنی پرتش می کنه: 

 سگ اون زبونت رو بخوره به حق علی!  -

 
 دوال می شم و دمپایی از بیخ گوشم رد می شه: 

 دروغ میگم؟ -

 
 لنگه دمپایی بعدی رو تو هوا تاب میده: 

 پاشو از جلو چشمم گمشو. -
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 خدا شاهده خشن شدیا؛ چیزی می زنی؟ -

 
ز حرف توی دهنمه که دمپایی رو پرت می کنه و  هنو 

 باز خودم رو از جلوش کنار می کشم: 

 مار بزنه به اون زبونت پسر. خجالتم نمی کشی؟ -

 
 سارا به جای من میگه: 

 آخه مگه می دونه خجالت چیه؟ -

 
 آیدا با ظرف میوه بر می گرده: 

 یه روز دعوا نکنید، نمی شه؟ -

 
خوام بردارم که سارا  تنها موز توی ظرف میوه رو می  

 هم دستش رو دراز می کنه. 

 
 روی دست سارا می زنم و با قاپیدن موز، میگم: 

 دست خر کوتاه! -

 
 و رو به آیدا ادامه میدم: 
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این جغله خودش تنش می خاره، وگرنه مگه من اهل  -

 دعوا کردنم؟ 

 
 روی مبل می شینه و پر خنده میگه: 

 تو؟ اصال! -

 
 از زیر گوشم میگه: بهش چشمک می زنم که سارا ب 

 به آی نور میگم چشمت رو در بیاره. -

 
به طرفش که بر.می گردم، به میز اشاره می کنه و  

 ادامه میده: 

 گوشیت زنگ می خوره! -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_چهارم 

 *** 

 
نگاهم به سمت گوشی کشیده می شه و با دیدن اسم آی  

گوشی رو از جیبم در آورده    نور، تازه یادم می افته که 

 بودم تا بهش خبر بدم. 
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با برداشتن گوشی، از جا بلند می شم و ایران رو به  

 من میگه: 

 کارت تموم شد بیا اتاق سارا کارت دارم. -

 
نمی دونم باشه گفتنم رو متوجه می شه یا نه، اما  

منتظر حرف دیگه ای نمی مونم و توی آشپزخونه  

 میرم. 

 
 جانم؟ -

 
 کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ معلومه  -

 
 یه حلقه خیار از روی ساالد بر می دارم و میگم: 

اومدم خونه ی بابا، اینجا یکم شلوغه حواسم پرت شد  -

 که خبر بدم. 

 
 نفسش رو پر شتاب بیرون میده: 

 داشتم روانی می شدم کم کم. -

 
 این بار یه تربچه از توی سبد سبزی بر می دارم: 
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 نمی خواستم نگرانت کنم. -

 
مزاحمت نمی شم. لطفا اگه موندی یا برگشتی خونه،  -

 حتما بهم خبر بده. 

 
 پشت میز می شینم و پاهام رو دراز می کنم: 

 مفت و مجانی؟ -

 
 پر غیض جواب میده: 

 آره! کاری نداری؟ -

 
 دست زیر بینیم می کشم: 

 مواظب خودت باش. -

 
 آیدا اینجاست، بگو برگرده خونه اش... -

 
و نگاه من به سرعت به طرفش  سارا توی گوشی میگه  

 بر می گرده که آی نور پر از حرص میگه: 

 پس آیدا خانم اونجاست؟! -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ایران من رو صدا می زنه، شب باهم حرف می زنیم؛  -

 خب؟ 

 
 پر حرص میگه: 

 من باهات حرفی ندارم. -

 
 و تماس رو قطع می کنه؛ به طرف سارا بر می گردم: 

 خودت رو مرده بدون! -

 
ی می کنه که با یه جهش، دستم رو به  برام زبون دراز 

 پشت گردنش می رسونم و گردنش رو فشار میدم. 

 
جوری جیغ می زنه و لگد می پرونه که همه رو توی  

 آشپزخونه می کشه. 

 
 باز شما دوتا افتادین به جون هم؟ -

 
 سارا در جواب بابا جیغ می کشه: 

 باز پسرت وحشی شده! -
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خند به بابا نگاه می  بیشتر گردنش رو فشار میدم و با لب 

 کنم: 

 خودش تنش می خاره، منم می خوام بخارونمش. -

 
 آقا مهران سری از روی تاسف تکون میده: 

 هیچ وقت بزرگ نمی شن. -

 
سارا بیشتر دست و پا می زنه و راضی از این تقالهای  

 بی فایده اش میگم: 

 من تو رو می می کشم! -

 
 آهو روی گونه اش می زنه: 

 لش کن ساشا، گردنش شکست. خدا مرگم بده؛ و -

 
بذار بشکنم راحت شیم از دست خودش و خیره سری  -

 هاش! 

 
 ایران قبل از آهو میگه: 

مگه خواهر تو نیست؟ از این بیشتر ازش نمی شه  -

 انتظار داشت. 
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 سارا با مشت می کوبه تو شکمم: 

 خدا لگدت کنه ولم کن...آخ خدا گردنم. -

 
 دوال می شم و کنار گوشش میگم: 

 رو میندازی به جون هم؟ ما  -

 
یه لحظه دستم شل می شه که به سرعت خودش رو  

 عقب می کشه و لیوان آِب روی سینک رو بر می داره: 

 خوب کردم... -

 
می دونم می خواد آب رو بریزه روم و درست به موقع  

جا خالی میدم اما جیغ و خنده ی آهو و آیدا که بلند می  

 شه، به عقب بر می گردم. 

 
برای میانجی گری جلو اومده بود، هدف    ایران که 

 شلیک زیبای سارا شده. 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_پنجم 

 *** 
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 بریده بریده می خندم و ایران چشم هاش رو می بنده: 

 راه بیوفت ساشا! -

 
پشت سرش از آشپزخونه بیرون میرم و به سرعت  

 دارم.   جعبه ی دستمال کاغذی رو از روی اپن بر می 

 
 جعبه رو طرفش می گیرم و میگم: 

 صورتت... -

 
دستمال رو از دستم می کشه و با باز کردن در اتاق  

 میگه: 

 برو تو! -

 
جلوتر داخل میرم و روی صندلِی میز تحریر می شینم  

 که در رو می بنده و روی تخت می شینه. 

 
دستمال رو روی پیشونیش می کشه و هنوز نگاه من  

 روشه. 
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داره آماده می شه برای یه سخنرانی  مطمئنم که  

 طوالنی! 

 
 نمی ذاره انتظارم طوالنی بشه و میگه: 

 برنامه ات چیه؟ -

 
 گوشه ی پیشونیم رو می خارونم: 

 برنامه ی چی؟ -

 
خودش رو روی تخت جلو می کشه و اخم هاش رو  

 جمع می کنه: 

من به بابات هم گفتم، اینطوری که نمی شه زندگی  -

می شناسیم، نه اونا ما رو؛  کرد! نه ما اونا رو  

الحمدهللا کار تو هم که رو هوا، خونه ات رو هوا، اینم  

 وضع ایرج و فرح! 

 
سرم تیر می کشه و به ناچار دستم رو روی پیشونیم  

 می ذارم: 

 عمه؟ -

 
 جان عمه؟! -
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جانم گفتنش، پر از مهربونیه که می دونم مال خودمه!  

وش تزریق  می دونم با صداقت تمام این مهربونی رو ت 

 کرده و باالخره می تونم کمی آروم بشم: 

عمه حقیقتا دیکه نمی کشم. مامان صبح اومد  -

دعوامون شد، هنوز نرفته بود که بابا زنگ زد. من  

دیگه نمی تونم بینشون رو بگیرم، اونم وقتی همش  

ازم می خوان یکیشون رو انتخاب کنم. خدا شاهده تا  

ده. میگم من که به  االن هیچی نگفتم به خاطر سارا بو 

 گند کشیده شدم حداقل کاری به این بچه نداشته باشن. 

 
 گره بین ابرو هاش، کور تر می شه: 

 سارا به تو چه؟ تو دهقان فداکاری مگه؟ -

 
دست به صورتم می کشم و مچ پام رو تیک وار توی  

 هوا تکون میدم: 

دور سرت بگردم سارا به من چه؟ سارا رو ول کنم که  -

 ه من؟ من هنوز... چی بشه؟ بش 

 
حرفم رو ادامه نمیدم و هوایی که توی ریه هام زیادیه  

 رو بیرون فوت می کنم. 
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 ساشا! سارا با من... -

 
از حرفش آتیش می گیرم، تموم تنم یه پارچه آتیش می  

 شه و از رو صندلی می پرم: 

 
عمه! بابام با تو، مامان با تو، من با تو، سارا با تو!  -

کردی که یه عضوی از این خونه  آخه تو چه گناهی  

ای؟ بابام خودشو جمع کنه، مامانم به خودش بیاد. اینا  

می بینن تو هوای من و سارا رو داری فکر می کنن ما  

 خیلی خوبیم. چیه این زندگی؟ گل بگیرن درشو! 

 
 آرنجم رو می گیره و دستم رو می کشه: 

ساکت! تو االن زن داری، زندگی داری، فکر خودت  -

 زم نکرده به این چیزا فکر کنی. باش، ال 

 
 چه زندگی... -

 
دستم رو دوباره می کشه و مجبورم می کنه بهش نگاه  

 کنم: 
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باهم مشکل دارین؟ از اولم می دونستم نباید می  -

 ذاشتیم عقد کنید. 

 
بازو هاش رو توی دست می گیرم و شمرده شمرده  

 میگم: 

پای آی نور رو به این چیزا باز نکن، ما مشکلی  -

 اریم. ند 

 
متوجه می شه بحث من آی نور چیزی نیست که بخوام  

 بازش کنم که چشم توی حدقه می چرخونه: 

 آی نور هم دختر من! بشین دو کلوم حرف بزنیم. -

 
کنارش روی تخت می شینم و دهنم رو بسته نگه می  

 دارم تا حرفش رو بزنه. 

 
این همه با من جر و بحث می کنی نمی ذاری حرفم رو  -

 . کامل کنم 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_ششم 
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 *** 

 
 سر پایین میندازم و به آرومی میگم: 

 گوش میدم. -

 
چند ضربه ی آروم روی زانوم می زنه و نفس می  

 گیره: 

 
دو درصد دیگه از سهام رستوران رو میدم بهت، فکر  -

کن کادوی عقدتونه ولی به شرطی که وایسی باال سر  

ن برید، جمع و جور می کنی خودت رو  کار. می خواستی 

و میرید اونجا، می خواستین اینجا بمونید هم باز  

خودت می دونی اما باید وایسی باال سر کارای  

رستوران. االن تنها نیستی که فقط به فکر خودت  

باشی، بگی حاال تو یه فسقل جا، بدون پول هم می تونم  

گردنت    ادامه بدم؛ تو االن مسئولیت کسی دیگه رو هم 

داری. اونقدر که تو پسر عزیز کرده ی مایی، اونم  

 دختر عزیز خانواده اشه؛ متوجه هستی چی میگم؟ 

 
مکث می کنه و با بسته نگه داشتن دهنم، بهش اجازه  

 میدم که حرفش رو ادامه بده. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
بابات هم می خواد بره دیدن خانواده اش، بشینن باهم  -

بکش به  حرف بزنن؛ تو هم یواش یواش یه دستی  

 خونه، ببین می خوای خونه رو عوض کنی یا چی. 

 
از پشت لب های به هم دوخته شده ام چیزی شبیه به  

 "هوم" کشیده ای میگم. 

 
 دستش رو نوازش وار روی بازوم می کشه: 

این زندگی باید جمع بشه. خب؟ تو به یه سر و  -

 سامونی برسی، من دیگه آروم می گیرم. 

 
م و به طرفش بر می  دستش رو توی دستم می گیر 

 گردم: 

روزی که بتونم همه ی این خوبیا رو جبران کنم، می  -

 تونم آروم بگیرم. 

 
 لبخند، هرچند بی جون اما روی لبش می شینه: 

تو حسابت از همه واسه من سواست! حتی از آیدا و  -

 آرمان واسه من جدایی! 
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هنوز دهن باز نکردم که در به سرعت باز می شه و  

 سارا میگه: 

 دل و قلوه هاتون تموم، بیاین شام. -

 
ایران دمپاییش رو پرت می کنه و از الی دندون های  

 چفت شده اش می غره: 

 جز بزنی بچه! -

 
 سارا در رو می بنده و دمپایی به در می خوره: 

 اون عزیزم و فدات بشم، من جز بزنم؟ -

 
 صدام رو باال می برم و جای ایران میگم: 

 سارا پا میشم براتا! -

 
 ش رو از الی در داخل میاره و تخس میگه: سر 

 بیا بیا بیا... -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_هفتم 

 *** 
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نیم خیز می شم که در رو بالفاصله می بنده و ایران با  

 ستون کردن دستش از جا پا می شه: 

 خدایا این دوتا رو شفا بده. -

 
رو بتونم    دستم رو دورش میندازم و خم می شم تا سرم 

 روی شونه اش بذارم: 

 ساله می شی.   ۷۰از این حرفا می زنی شبیه زنای  -

 
 با آرنج توی کمرم می زنه: 

 زبونت رو مار بزنه. -

 
 می خندم و دست هام رو عقب می کشم. 

 
سر سفره که می شینیم، می خوام غذا بکشم که آهو  

 میگه: 

ساشا جان اگه اجازه بدی، من با آی نور تماس بگیرم  -

 اسه آخر هفته دعوتش کنم. و 

 
قاشق پر از لوبیا پلو رو توی دهنم فرو می کنم و به  

 سرعت نور قورتش میدم: 
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 اجازه ی ما هم دست شماست. -

 
سارا لیوان آب رو دستم میده و جوری که فقط  

 خودمون بشنویم میگه: 

بگو خوب به خودش برسه، من از اون  -

 خواهرشوهرام! 

 
 مثل خودش جواب میدم:   لیوان رو از دستش می قاپم و 

 کتک می خوای؟ -

 
 کاهویی توی دهنم می چپونه: 

 سگ برینه به آدِم آدم فروش! -

 
 یه تیکه نون تو دهنش می چپونم و میگم: 

 سگ برینه به آدم بی ادب! -

 
 بهم چشم غره میره و ایران میگه: 

 سر سفره غذا هم باید جر و بحث کنید؟ -

 
ن پارچ، به ایران  سارا برام ساالد می کشه و با برداشت 

 نگاه می کنم: 
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 ما که جر و بحث نمی کنیم، مگه نه داداش جونم؟ -

 
نگاه از ایران می گیرم و به سارا، برخالف لبخندم  

 چشم غره میرم: 

 آره عزیزم. جر و بحث چی هست اصال؟ -

 
 بابا می غره: 

 بچه بزرگ کن عصای دستت شه، می شه اینا... -

 
و برای نجات کاسه  لقمه ی توی دهنم رو قورت میدم  

ی ماست از دست سارا، با قاشق نازنینم به جنگ  

 چنگال سارا میرم: 

 
به هر حال دیوونگی هم یه سبک از زندگیه که ما  -

 انتخابش کردیم... 

 
سارا روی قاشقم می کوبه و نگاه تیزش به منه وقتی  

 حرفم رو کامل می کنه: 

شما هم به عنوان خانواده بهتره به سبک زندگیمون  -

 احترام بذارید. 
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 مچم رو می چرخونم تا بزنم زیر چنگالش و میگم: 

 از ما که گذشت، ان شاهللا مهدیار! -

 
سارا که دیگه کفرش در اومده چنگال رو روی دستم  

 می زنه و میگه: 

 
مهدیار رنگ خونه رو ببینه، بعد ان شاهللا و ماشاهللا  -

 واسش... 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 _و_هشتم #قسمت_سیصد_و_شصت 

 *** 

 
غرش یکباره ی همه که میگن "سارا"، باعث می شه  

 باالخره از جنگ و دعوامون دست بکشیم. 

 
بابا اما کالفه لیوان دوغش رو سر می کشه و چونه ی  

 آهو بیشتر به سینه اش فشرده می شه. 
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نفس بیرون میدم و با سرکشیدن لیوان آب، تشکر کرده  

 نکرده از جا بلند می شم. 

 
ل می شینم و خودم رو با گوشی سرگرم می  روی مب 

 کنم. 

 
تحمل جو سنگین خونه زیادی سخت و آزار دهنده می  

 شه! 

 
 به آی نور پیام میدم: 

 
 شام خوردی؟ -

 کمی طول می کشه تا جواب بده: 

 آره. -

 خوبی؟ -

 باز بحث کردی؟ -

 
 آرنجم رو روی دسته ی مبل می ذارم و می نویسم: 

 
 خوبم. -

 بحث نکردیم. -

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 .. راستی. -

آهو می خواد بهت زنگ بزنه و دعوتت کنه برای آخر  -

 هفته. 

 زودتر گفتم که شوکه نشی! -

 
 زیاد منتظرم نمی ذاره: 

 
 دعوت چی؟ -

 آیناز هم می گفت بابات می خواد بره خونمون. -

 چیزی شده؟ -

 
 ندیده هم می تونم استرسش رو حس کنم: 

 
 واسه عروسی و این داستانا. -

 ا بشن. می خوان بیشتر باهم آشن -

 
 وقتی پیامش رو می خونم که نوشته: 

 دلم مثل سیر و سرکه می جوشه. -

 کی می خواد بره؟ -

 
 اخم هام رو جمع می کنم: 
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 چطور؟ -

 
 و به سرعت جوابش می آد: 

آخه می خواستم خودم زودتر برم باهاشون حرف  -

 بزنم. 

 به نظرت کارم اشتباهه؟ -

 
چشم هام رو توی حدقه می چرخونم و کمی فکر می  

 کنم تا کلمات مناسب رو پیدا کنم. 

 
شاید از دالیلی که از چت کردن بدم می آد اینه که نمی  

 تونم اونی که منظورمه رو درست و حسابی برسونم. 

 
 االن الزم نیست نگران باشی. -

 
 بذار همدیگه رو که دیدیم، حرف می زنیم. -

بابا که صدام می کنه، دکمه ی پاور گوشی رو فشار  

 می مونم بابا حرفش رو ادامه بده.   میدم و منتظر 

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 
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 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_نهم 

 *** 

 
 متوجه ی نگاهم که می شه، حرفش رو تکمیل می کنه: 

 قلیون رو چاقش کن! -

 
 از جا بلند می شم که آهو میگه: 

 وسایل همون جای همیشگی ان. -

 
 توی آشپزخونه میرم و میگم: 

 باشه! -

 
ایل، راهی بالکن می شم و در بالکن رو  با برداشتن وس 

 باز می ذارم تا جمعِ توی سالن رو ببینم. 

 
زغال گردون رو که می چرخونم، سارا طرفم می آد و  

 متکی به در بالکن میگه: 

 تو این حالت کمی جذاب می رسی، یه عکس بگیرم؟ -

 
 اخم هام رو جمع می کنم: 

 ! پای من رو دیگه به اون پیج مسخره ات باز نکن -
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برام پشت چشم نازک می کنه و صدای آیدا قبل از اون  

 بلند می شه: 

 سارا خانم بیا سفره رو جمع کن! -

 
 سارا صداش رو پایین میاره و رو به من میگه: 

خوب شد نگرفتیشا؛ وگرنه هر روز اینجا شاهد جنگ  -

 ملکه ها می شدین. 

 
دستم از حرکت می ایسته و با برداشتن انبر از روی  

 ده میگم: لبه ی نر 

 االن تو ملکه ای یا آیدا؟ -

 
 عقب عقب میره و لب می زنه: 

 معلومه که من! -

 
زغال ها رو روی فویل می ذارم و به سرعت جواب  

 میدم: 

امیدوارم زودتر عشق واقعیت رو پیدا کنی؛ چون کم  -

کم داره تحمل ملکه ای که به قورباغه تبدیل شده،  

 سخت می شه! 
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ه انبر رو باال می گیرم و  به سمتم خیز بر می داره ک 

 مجبور می شه سر جاش بمونه: 

بخدا آدم یه داداش روانی مثل تو داشته باشه، دشمن  -

 نمی خواد. 

 
زغال آخر رو هم روی فویل می ذارم و شلنگ قلیون  

 رو باال میارم: 

برو خدات رو شکر کن داداشت اینقدر آپشن های خفن  -

 داره! 

 
 قیافه اش رو کج می کنه: 

انی بودن هم جز آپشن های خفن محسوب می  االن رو -

 شه؟ بال به دور... 

 
دودی که توی ریه ام دادم رو با حرف زدن به بیرون  

 هدایت می کنم: 

آره زودتر دور شو! ظرف ها دارن انتظارت رو می  -

 کشن. 
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خفه جیغ می زنه و راضی از شکست دادنش، شونه ام  

 رو به لبه ی در تکیه میدم. 

 
سارا پک بعدی رو می زنم که  خیره به عقب گرد  

 صدای آقا مهران می آد: 

 خوب تنها تنها واسه خودت ضیافت راه انداختی. -

 
تک سرفه ای می کنم تا صدام صاف بشه و خودم رو  

 کنار می کشم: 

 اختیار دارین؛ بفرمایید. -

 
اول آقا مهران و بعد بابا می شینن و بالش رو پشتشون  

 می ذارم. 

 
 #اوباش  

 غ! فصل دهم: بلو 

 #قسمت_سیصد_و_هفتادم 

 *** 

 
 قلیون رو که وسط می ذارم، خودم هم می شینم. 
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 بابا نی رو روی لبش می ذاره و رو به من میگه: 

 کار و بارتون خوبه؟ نادر که خیلی از آپو شاکی بود. -

 
نادر خان هم که همیشه از آپو شاکیه! کار و بارمون  -

 خوبه، اینقدری هست که فعال بگذرونیم باهاش. 

 
 بهم چشم غره میره و به جاش آقا مهران میگه: 

 یه بار هم سر نادر و آپو بپرین به هم! -

 
نی رو از دست بابا می گیره و بابا هنوز به من چشم  

 غره میره: 

 این کره خر... -

 
 بین حرفش میرم و با گرفتن نی از آقا مهران میگم: 

 هیچ وقت نفهمیدم من رو فحش میدی یا خودتو! -

 
 از می کنه و با کوبیدن به زانوی من میگه: پاش رو در 

 لشتو جمع کن پاشو برو خونه ی خودت مفت خور! -

 
 دود رو از بینیم بیرون میدم: 

 مفت خوِر چی سلطان؟ -
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از توی جیب پیراهنش، کارت اعتباریش رو بیرون  

 میاره: 

از هزینه شیر خشک و پوشکت حساب می کنی تا  -

 ین کارت. شامی که االن خوردی، می ریزی به ا 

 
 نی رو باز دست آقا مهران میدم و میگم: 

 خدایی من یا پوالت؟ -

 
 اخم هاش جمع تر می شه و بدون ذره ای تردید میگه: 

 پوالم؛ تو به چه دردی می خوری؟ -

 
از این حجم محبوبیتم پشمام می ریزه و برای یه لحظه  

فکر می کنم اگه از ایران هم بپرسم من یا یک کیسه  

 ما پوست پیاز ها رو انتخاب می کنه! پوست پیاز، حت 

 
هنوز با پشمای ریخته شده به بابا نگاه می کنم که رو  

 به آقا مهران میگه: 

 
حاال درسته بی مصرفه و فقط بلده پوالی من رو خرج  -

کنه، ولی همین که اینقدر اسکل بار اومده و سرش تو  
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زندگی خودشه، باعث می شه نخوام پوالمو ازش  

 بگیرم. 

 
 ر پشمام می مونن، خودم می ریزم. این با 

 
واسه تموم کردن این جنگ نابرابری که راه افتاده، اخم  

 هام رو تو هم می کنم و میگم: 

 بابا یه چیز بگو بگنجه! -

 
 با نی می کوبه رو پام و لمیده تر می شینه: 

من باباتم، یه حقی دارم این وسط! هرچی میگم،  -

 میگی چشم! 

 
 گم: تای ابروم باال میره و می 

 آخه پدر من داری ناحسابی میگی! -

 
 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_یکم 

 *** 
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آیدا که چایی میاره، بابا بی خیال من می شه و با  

 برداشتن لیوان میگه: 

 آی دستت درد نکنه دخترم! -

 
سینی رو جلوی من می گیره و مردمک چشمش می  

 لرزه وقتی میگه: 

 بفرمایید! -

 
رو بدون حرف بر می دارم که گوشیم به شکل  لیوان  

 دیوونه واری توی جیبم می لرزه. 

 
 چی بپوشم؟ -

 استرس گرفتم. -

 اگه از من خوششون نیاد چی؟ -

 کاش آخر هفته، یه هفته ی دیگه بود. -

 فردا امتحان بدم وقت می شه برم موهام رو رنگ کنم؟ -

 آیدا هم اونجاست؟ -

 
 به سرعت می نویسم: 

 و حفظ کن! آرامش خودت ر -

 این فقط یه مهمونیه. -
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 فردا امتحانت تموم شد، میام دنبالت بریم خرید. -

 خوبه؟ -

 
بابا که صدام می کنه، نگاهم رو از صفحه گوشی می  

 گیرم و بهش خیره می شم. 

 
تا وقتی که برگردم خونه، نمی تونم جواب آی نور رو  

 بدم و به حدی خسته ام که فقط براش می نویسم: 

 
 نه. رسیدم خو -

 فردا حرف می زنیم. -

 شب بخیر! -

 
از صفحه ی چتمون بیرون میام و روی اسم مامان  

 کمی مکث می کنم. 

 
 پر از تردیدم وقتی انگشت هام روی کیبورد می لغزن: 

 دوست دارم، خوب بخوابی! -

 
و قبل از اینکه تردید بتونه جلوم رو بگیره، سندش می  

 کنم. 
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 * * * 

 
 اشک توی چشمش می درخشه: 

 اش... یو -

 
نفسم رو فوت می کنم و بی توجه به نالیدنش، کار  

 خودم رو ادامه میدم که باز میگه: 

 یواش تو رو خدا! -

 
سر انگشت هام بین موهاش پیشروی می کنن که این  

 بار جیغ می کشه: 

 دردم میاد وحشی... -

 
 نفسم رو بیرون فوت می کنم و میگم: 

دردش    هنوز کاری نکردم که! یه ذره آروم باش االن -

 کم می شه. 

 
 لب هاش سهمی برعکس می شن:   

 ولی بار اولمه و تو داری گند می زنی به اولین بارم! -
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 #اوباش  

 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_دوم 

 *** 

 
موهاش رو بیشتر می کشم و اخم هام رو جمع می کنم.  

 این بار عصبانیت به کلمه هام هم نفوذ می کنه: 

 نه؟   یه جا می شینی یا -

 
بهم چشم غره میره و سعی می کنه دست هام رو کنار  

 بزنه: 

 دردم میاد روانی، می فهمی؟ -

 
برس رو، روی سرش می زنم و نگاهم رو از توی  

 آینه، توی چشمش می کوبم: 

بخدا گند می زنم به رنگِ کله ات! بشی زرِد قناری؛  -

 بشین دیگه... 

 
 چشم هاش رو چپ می کنه: 

 ی؟ می خوای ناقص شی بیب -
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نگاهم رو ازش می گیرم و کاسه ی رنگ رو بر می  

 دارم: 

 البته بیشتر ددی رو دوست دارم تا بیبی! -

 
 چینی به بینیش میده و نیشخند روی لبم میاد: 

 دوغی؟ دلستری؟ چیزی؟ -

 
برس مخصوش رنگ رو توی کاسه می چرخونم تا  

 رنگ قاتی بشه: 

 نون اضافه! -

 
 بخدا که روت خیلی زیاده. -

 
روی تیکه ی باقی مونده ی موهاش می زنم  رنگ رو  

 و با انگشت هام بیشتر ماساژشون میدم: 

 یه چیز بگو جدید باشه! -

 
می خواد مشت و لگد پرت کنه که کمرم رو عقب میدم  

 و میگم: 

 رنگ می ماله به همه جات؛ درست بشین! -

 روانی! -
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از پشت دندون های چفت شده اش می غره و جواب  

 ه است. من یه نیشخند دوبار 

 
کاله رو روی سرش می ذارم و دستکش ها رو از  

 دستم در میارم. 

 
 بخدا گند زده باشی به موهام... -

 
دست هام رو روی شونه هاش می ذارم و از توی آینه  

 بهش نگاه می کنم: 

 نهایت کله زرد خودم می شی دیگه! -

 
بهم بد نگاه می کنه که خم می شم و پیشونیش رو می  

 بوسم: 

ی بریزم، اینجا رو یه جمع و جوری بکن،  تا یه چای -

 رنگ نماله به جایی... 

 
باشه رو گفته نگفته، بیرون میرم و بعد از شستن  

 دست هام راهی آشپزخونه می شم. 
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 چایی می ریزم و صدا می زنم: 

 آنی؟ -

 
در حالی که دست هاش رو به دو طرف می کشه و به  

 کمرش کش و قوس میده بیرون می آد: 

 اومدم. -

 
 اپن تکیه میده و نگران می پرسه: به  

یعنی خوب می شه؟ نکنه بد شه آبروم بره پیش  -

 مامانت اینا... 

 
چایی رو به لبم نزدیک می کنم و عطرش رو نفس می  

 کشم: 

آی نور بخدا سرم رو از دستت می کوبم به دیوار. بار  -

 اوله که میای خونمون؟ 

 
 به سرعت میگه: 

 پس بار چندمه؟ -

 
 می ذارم و دستش رو می گیرم: لیوان رو پایین  
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عزیز من بیخود نگرانی! الزم نیست نگران چیزی  -

 باشی؛ همه تو رو دوست دارن. 

 
چیزی نمیگه و هنوز از چشم هاش می تونم نگرانی  

 رو بخونم. 

 
چاییش رو که می خوره، خودم رو به سمتش می کشم  

 و میگم: 

 بیا ببینم رنگ گرفتن؟ -

 
 ی به موهاش میندازم. کمی سرش رو جلو میاره و نگاه 

 
 برو سرت رو بشور، اکیه! -

 
 شکالتی بر می داره و با راه افتادن سمت حموم میگه: 

 الهی به امید تو... -

 
 در حموم رو باز می کنه و به سمت من می چرخه: 

 خدایا به جوونیش رحم کن! -

 
 #اوباش  
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 فصل دهم: بلوغ! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_سوم 

 *** 

 
 ره و ماگ ها رو بر می دارم. می خندم که داخل می 

 
ماگ ها رو می شورم و وسایِل پخش و پالِی توی  

 سالن رو جمع می کنم که باالخره بیرون میاد. 

 
 حوله رو روی موهاش می کشه و میگه: 

 نه انگار یه چیزایی بلدی! -

 
بهش چشمک می زنم و هنوز دهن باز نکردم که  

 گوشیم زنگ می خوره. 

 
دهنم می مونه و گوشی رو از    با دیدن اسم آپو حرف تو 

 روی اپن بر می دارم. 

 
 برو تا بیام موهات رو خشک کنم! -
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گوشی رو کنار گوشم می ذارم و بدون منتظر موندن  

 برای جواب آی نور میگم: 

 چه عجب! -

 
 خمیازه می کشه و با صدای دو رگه شده اش میگه: 

 مرتیکه دیوث هفت صبح زنگ زدی چه مرگت بوده؟ -

 
هفت صبح! االن چهار بعد از ظهره. چه    خوبه میگی -

 ک...نی می دادی که برنداشتی؟ 

 بی حوصله و خفه تر میگه: 

 
 خواب بودم. چی میگی؟ -

 
 به سمت اتاق میرم و میگم: 

 خواب به خواب بری! چه خبر از گیم نت؟ -

 
 با مکث، باز خمیازه می کشه و در همون حال میگه: 

 عوضی واسه همین زنگ زده بودی؟ -

 
رو از دست آی نور می گیرم و با گذاشتنش    سشوار 

 روی میز، حوله رو بر می دارم: 
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آرتین زنگ زده بود، گفت باز با نادر کماندو درگیری  -

 داشتی. 

 
حوله رو روی موهای آی نور که حاال کمی روشن تر  

 از قبل شدن می کشم و می شنوم که میگه: 

 
نادر همیشه ی خدا واسه بقیه باباس، واسه من زن  -

 ابا! بخدا من بچه صیغه ای چیزی ام خودم خبر ندارم. ب 

 
گوشی رو با کتفم نگه می دارم و از هر دو دستم  

 استفاده می کنم تا زودتر آب موهاش گرفته بشه: 

 
اینقدر پا رو دمش نذار بخدا کاریت نداره. تو کرم از  -

خودته! مرض داری مست میری خونه که واست بساط  

 راه بندازه؟ 

 
یر می آد و نشون میده باالخره از حالت  صدای جیر ج 

 درازکش، به نشسته تغییر پوزیشن داده: 

 
ول کن بابا! واال ایرج خان رو ببین؟ میاد به تو میگه  -

 برو قلیون رو چاقش کن! 
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حوله رو روی دوشم میندازم و انگشت هام رو شونه  

 وار بین موهاش می کشم: 

 
گیر بیخود    بابای منو ول کن! مگه همه یه مدلن که تو -

میدی؟ نادر هم میگه برو هر غلطی خواستی بکنی،  

 بکن؛ فقط پاتو تو خونه ی من نذار. 

 
 صدای منقطع به گوش می رسه: 

توی دیوث نمی رفتی زن بگیری، من االن زندگیم رو  -

 داشتم. 

 
 بعد به من میگی آویزون؟ -

 
 صداش رو باال می بره: 

 سگ تو روح آدم خائن! -

 
 #اوباش  

 لوغ! فصل دهم: ب 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_چهارم 

 *** 
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 سشوار رو به برق می زنم و میگم: 

جیره ات تمومه! میری با نادر آشتی می کنی این  -

اعصاب خوردی جمع شه. سرت رو میندازی پایین  

 میگی بابا غلط کردم! 

 
 با مسخرگی می خنده: 

 امر دیگه؟ -

 
دکمه ی سشوار رو می زنم و کمی صدام رو باالتر می  

 تا به گوش آپو برسه:   برم 

 اینقدر تو گیم نت بخواب تا بیام لشت رو جمع کنم! -

 
و بدون منتظر موندن واسه جوابش، تماس رو قطع  

 می کنم. 

 
گوشی رو توی جیب شلوارم سر میدم و با تنظیم کردن  

 دمای سشوار، باالی سر آی نور می گیرمش: 

 دیگه موهات رو رنگ نکن! خوشم نمیاد. -

 
 ینه نگاه می کنه: بهم از توی آ 
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 زودتر می گفتی! -

 
 دستم رو بین موهاش حرکت میدم و میگم: 

فکر می کردم خوشم بیاد، ولی رنگ موهای خودت  -

 رو بیشتر دوست دارم. 

 
 شونه باال میندازه: 

 مجبوری دوستش داشته باشی! -

 
 شروع می کنم به بافتن موهاش و میگم: 

 اون که صد البته. -

 
جا بلند می شه و گونه ام رو  کارم که تموم می شه از  

 جلوی صورتش می گیرم: 

 دست مزد من فراموش نشه! -

 
می خواد گونه ام رو ببوسه که توی ثانیه ی آخر  

صورتم رو می چرخونم و بوسه اش روی لبم می  

 شینه. 

 
 می کوبه وسط شکمم و اخم هاش رو جمع می کنه: 
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 دغل باز... -

 
با    موهاش رو پشت گوشش سر میدم و گونه اش رو 

 انگشت شست نوازش می کنم. 

 
من فقط از همه ی فرصت ها به خوبی استفاده می  -

 کنم. 

 
 به لبش اشاره می کنه: 

 ولی این یه نوع تجاوز محسوب می شه! -

 
 شقیقه اش رو می بوسم: 

تو به گونه ی من تجاوز کردی! الکی ورق رو بر  -

 نگردون... 

 
 دست هاش رو توی بغلش جمع می کنه: 

 م... هرچی من گفت -

 
 کمی خم می شم تا راحت تر نگاهش کنم: 

 بچه بزرگ می کنم؟ لوس خانم! -
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 برام زبون درازی می کنه و بحث رو عوض می کنه: 

 فردا کی حاضر بشم؟ -

 
خودم رو عقب می کشم و با سر دادن دستم بین موهام  

 میگم: 

 صبح میام دنبالت، بیای اینجا! -

 
ه کارام  پس االن من برم خونه، جمع و جور کنم، ب -

 برسم واسه فردا. 

 
 نگاهم روی ساعت می چرخه: 

 بپوش بریم. -

 
آی نور رو که می رسونم و بر می گردم خونه، شماره  

 ی آپو رو می گیرم: 

 چی میگی؟ -

 
 کجایی؟ -

 
 به سرعت می پرسم و سریع تر جواب می گیرم: 

 می خواستم بیام اونجا اگه خانمت نیست. چطور؟ -
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 ون می کنم و میگم: کت رو روی چوب لباسی آویز 

 منتظرم! -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_پنجم 

 *** 

 
 "آی نور" 

 
نازی حلما رو توی بغلش تکون میده و با دست آزادش  

 شالم رو از روی زمین بر می داره: 

مواظب خودت باشی، خب؟ اگه چیزی الزم داشتی هم  -

 به من بگی. 

 
ل رو از دست نازی می  زیپ چمدون رو می کشم و شا 

 گیرم: 

الهی قربونت برم بیخود نگرانی! برو مهمونی بهت  -

 خوش بگذره. منم هرچی شد بهت خبر میدم. 
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 روی سرم رو می بوسه و گونه ام رو نوازش می کنه: 

 آفرین خواهر کوچولوم! -

 
شال رو روی سرم میندازم و اول نازی و بلد حلما رو  

 می بوسم. 

 
 ش جر و بحث نمی کنیا! بابا هرچی گفت باها -

 چشم هام رو توی حدقه می چرخونم و تاکید وار میگم: 

 چشم چشم چشم! -

 
شاید بار هزارمه که این جمله رو با نگرانی، عصبانیت  

و هر حس ممکن و غیر ممکن دیگه ای از دیروز برام  

 تکرار کرده. 

 
چمدون رو بیرون از اتاق می ذارم و موهام رو مرتب  

 نگ می زنه. می کنم که ساشا ز 

 
گوشی رو کنار گوشم می ذارم و با بوسیدن دوباره ی  

 حلما میگم: 

 اومدم اومدم. میای چمدون رو ببری پایین؟ -
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 کوتاه میگه: 

 در رو بزن! -

 و من تقریبا به سمت آیفون پرواز می کنم. 

 
در رو باز می کنم و کوله ام رو که بر می دارم هنوز  

 نازی نگران نگاهم می کنه: 

 فارش نکنما! دیگه س -

 
 با بیچارگی میگم: 

چشم گفتم دیگه...بخدا تو نگران می شی، من بیشتر  -

 استرس می گیرم. 

 
 پیشونیم رو می بوسه و میگه: 

 خدا به همراهت. چیزی جا نذاشتی؟ -

 
بهش لبخند می زنم و صدای ساشا از پشت سرم می  

 آد: 

 سالم نازی خانم! -

 
 اره: نازی بهش نگاه می کنه و لبخند روی لب می 

 سالم! بفرمایید تو... -
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 چمدون رو بر می داره و دستش پشت کمرم می شینه: 

دست شما درد نکنه؛ داره دیر می شه، بهتره زودتر  -

 راه بیوفتیم. ان شاهللا یه وقت دیگه مزاحم می شیم. 

 
 نازی بهش چشم غره میره: 

 مزاحم چیه؟ -

 
نگاه من روی ساعت می گرده و با دیدن عقربه هاش،  

 شده میگم: هول  

 ای وای دیر شد. کاری نداری نازی؟ -

 
 خدا به همراهتون! -

خداحافظی که می کنیم و بیرون میریم. دست ساشا رو  

 می گیرم و تقریبا دنبال خودم می کشونمش. 

 
چمدون رو توی صندوق عقب ماشین می ذاره و سوار  

 می شیم. 

 
راه که میوفته، تازه می تونم یه نفس راحت بکشم و به  

 برگردم:   طرفش 
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 خوبی؟ -

 
کشه و از گوشه ی  انگشت شستش رو پشت دستم می 

 چشم نگاهم می کنه: 

 تو چطوری؟ -

 
 پیشونیم رو ماساژ میدم: 

اینقدر که نازی واسم اصول و توصیه ردیف کرده،  -

 هنوز سرم درد می کنه. 

 
 لپم رو می کشه و تک خنده تحویلم میده: 

 واسه امشب؟ -

ه می خوام برم  هم امشب و هم این چند روزی ک -

 خونمون. 

 
هوم کشیده ای از پشت لب های به هم دوخته شده اش  

 شنیده می شه. 

 
چمدونم رو که باال می بره، شالم رو از روی سرم بر  

 می دارم که صداش از توی اتاق می آد: 
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چی می خوای بپوشی؟ هرچی می خوای بپوشی بدن  -

نما نباشه، پسر ایران هم امشب هست، اصال خوشم  

 اد چیز تنگ و فالن بپوشی! نمی 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_ششم 

 *** 

 
دکمه های مانتوم رو باز می کنم و لیوانی از روی جا  

 ظرفی بر می دارم: 

 عمه ات مگه پسر داره؟ -

 
 بیرون که می آد، از ولوم صداش کم می کنه: 

دیم  زیادی قالتاقه! سعی می کنیم تا وقتی مجبور نش -

 ازش حرف نزنیم. 

 
 لیوان آب رو سر می کشم: 

 در این حد؟ -
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کش و قوسی به تنش میده و با صدای دو رگه شده ای  

 میگه: 

 یه همچین چیزی. من یکم بخوابم تا تو حاضر بشی؟ -

 
صورت بی رنگ و صدای گرفته اش، باعث می شن  

 جلوتر برم و دستم رو روی پیشونیش بذارم: 

 ؟ تب داری یکم. مریض شدی -

 
سری تکون میده و جوری که موهاش روی صورتش  

 می ریزن، تخس تر نشونش میدن: 

 فکر کنم دارم سرما می خورم. -

 
 به سرعت سمت یخچال میرم و غر می زنم: 

 حاال که من دارم میرم باید سرما بخوری؟ -

 
 تیکه تیکه می خنده: 

 تب کردم شاید پرستارم تو باشی! -

 
می کنم و با یه    قرص سرماخوردگی رو از جلدش جدا 

 لیوان آب دستش میدم. 
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 چشم غره میرم وقتی میگم: 

 زبون نریز! -

 
با خنده قرص و لیوان رو دستش می گیره و من مانتوم  

 رو در میارم. 

 
دست توی موهام می کشم و می خوام به طرف اتاق  

 برم که دستش دور کمرم می پیچه. 

 
توی گردنم نفس می کشه و روی رگ گردنم لب می  

 زنه: 

 دلم تنگ می شه برات! -

 
تموم پوستم مور مور می شه و به خاطر برخورد نفس  

هاش با پوستم، کمی سرم رو کج می کنم که بی طاقت،  

 پوستم زو بین لب هاش می کشه. 

 
 خفه جیغ می کشم و آرنجم رو توی شکمش می کوبم: 

 مرض داری؟ -

 
 پر خنده میگه: 
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 نمی دونستی؟ -

 
یده و بوسه ی  بند تابم رو، روی بازوم سر م 

 مرطوبش، روی سر شونه ام می شینه. 

 
 خودم رو توی بغلش جمع می کنم و تشر می زنم: 

 نکن! مگه خوابت نمی اومد؟ -

 
پوست سر شونه ام رو بین لب هاش می کشه و دردش  

 مثل یه صاعقه از تنم عبور می کنه. 

 
 روی مارکش رو می بوسه و باز می خنده: 

 حاال خوشگل تر شدی... -

 
 بغلش می چرخم و رو به روش می ایستم. توی  

 
 اگه بابام گردنم رو ببینه چی؟ -  

 
توی گردنم نفس می کشه و دستش رو بین موهاِی  

 کمی نم دارم می بره: 

 بفهمه! مگه کار خالف شرع می کنیم؟ -
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 گردنم رو می بوسه: 

 زنمی... -

 
بوسه اش رو تا گونه ام باال میاره و گونه ام رو می  

 بوسه: 

 ... محرممی -

 
 و باالخره بوسه اش رو لبم می شینه: 

 حقمی... -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_هفتم 

 *** 

 
ساشا با اختالف مخ زن ترین آدم دنیای منه و از اینکه  

اینقدر خوب بلده باهام حرف بزنه، یه شیرینِی غلیظ ته  

 دلم می شینه. 
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سبونه و  می خندم که لب هاش رو به گوشم می چ 

 زمزمه می کنه: 

 
نمیگی اینجوری می خندی من بی تاب تر می شم؟ دلم  -

برات لک زده بود لعنتی! این مدت همش تنش  

 داشتیم...االنم که می خوای بری خونتون! 

 
دست دور گردنش میندازم و گوشه ی لبم رو زیر  

 دندونم می گیرم. 

 
اینجوری میگی پای رفتنم سست می شه. یه هفته  -

ای لوس! خوبه اینقدر احساساتی حرف زدی  است آق 

 اشکم داره در میاد؟ 

 
دست هاش قاب صورتم می شن و اخم کرده به چشم  

 های براقم نگاهم می کنه: 

 شما بیخود کردی بخوای این دلبرای منو اشکی کنی! -

 
 پیشونیش رو به پیشونیم می چسبونه: 

 بخند برام فقط! فقط بخند نور چشمی! -
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رم و دلم می خواد بیشتر بهش  لبم رو گاز می گی 

 بچسبم! اونقدر که توی هم حل بشیم... 

 
دوستش دارم، با همه ی اعصاب خرد کردناش، با همه  

ی خام بودن هاش و تالش های نصفه و نیمه اش! اما  

 برام چیزیه، کسیه، نیمه ایه که همیشه خواستم. 

 
بچه ی پنج ساله ای می شم که نمی خواد عروسک  

رو از دست بده و با لب های آویزون  مورد عالقه اش  

 نق می زنم: 

وقتی اینجوری حرف می زنی، دلم بیشتر برات تنگ  -

 می شه! چطور تحمل کنم نبینمت تا یه هفته ی دیگه؟ 

 
 می خنده و موهام الی انگشت هاش چنگ می شن: 

 خوبه که دلبر! -

 
 کمی ازم فاصله می گیره و به آغوشش اشاره می کنه: 

 مثال، بیای سرجات رفع دل تنگی کنی! تر شه  دلت تنگ -
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چشم هام رو براش چپ می کنم که می خنده و دوباره  

دست هاش میان تا دور کمرم پیچده بشن که روی نوک  

 انگشت هام بلند می شم و چونه اش رو گاز می گیرم. 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_هشتم 

 *** 

 
می چسبونه و به آرومی    پیشونیش رو به پیشونی من 

 لب می زنه: 

 تو چی داری که اینقدر وابسته ات شدم؟ -

 
توی دست هاش و همراه حرکات نرمش، به آرومی  

 تکون می خورم و چشم هام رو می بندم: 

یه جوری حرف نزن انگار می خوام برم و دیگه  -

 نیام.... 

 
 چشم هام رو باز می کنم و خیره توی چشم هاش میگم: 

 منم برات زیاد تنگ می شه!   در عوض دل -
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 تای ابروش رو باال میده و کمی عقب میره: 

 که زیاد رفع دلتنگی کنی؟ -

 
 لب هام سهمی برعکس می شن و میگم: 

 حتی اگه دلم هم تنگ نشه، این جا... -

 
 با انگشت اشاره، تخت سینه اش می زنم: 

 فقط و فقط جای منه! -

 
 می خنده و انگشتم رو توی مشتش می گیره: 

 داره کار به جای باریک کشیده می شه! -

 
سر انگشتم رو به آرومی می بوسه و با رها کردنش،  

 عقب میرم: 

 یکم دراز بکش بهتر بشی! -

 
"هوم" تنها جوابم می شه و با فشاری که به کتفش  

 وارد می کنم، مجبور می شه به سمت کاناپه بره. 

 
روش که پتو می کشم، توی اتاق میرم و جلوی آینه  

 ینم. می ش 
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روی گردن و کتفم، دوتا دایره ی قرمز و خونمرده به  

شکل ضایعی بهم دهن کجی می کنن و باعث می شن پر  

 شتاب نفسم رو بیرون بدم: 

 وحشی! -

 
تقریبا چیزی به تموم شدن آرایشم نمونده که صدای  

 زنگ رو می شنوم و صدام رو کمی باال می برم: 

 ه! ساشا در رو باز می کنی؟ داره دیر می ش -

 
 صداش نمی آد و مجبور می شم دوباره بگم: 

 ساشا؟ خوابی هنوز؟ -

 
بازم جوابی بهم نمیده و دلم می خواد سرم رو توی  

 دیوار بکوبم. 

 
رژ لب رو روی میز میندازم و با پوشیدن یکی از  

 پیراهن هاش و برداشتن شالی، بیرون میرم. 

 
شال رو روی سرم میندازم و با دکمه های پیراهنش  

 م که صدای زنی توجهم رو جلب می کنه: درگیر 
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 نمی شه؟ -

 
عمال توی یه استخر پر از آب یخ پرتاب می شم و  

 نگاهم روی صورِت آشناش قفل می مونه. 

 
لب هام رو توی دهنم می کشم و مردد بین جلو رفتن یا  

 نرفتن، به آرومی میگم: 

 سالم! -

 
نگاهش اما، بر خالف سری های قبلی که باهم رو به  

م، آرومه و دسته گل توی دستش رو می خوام  رو شدی 

به فال نیک بگیرم، اما مگه می تونم بی خیال ساشا  

 بشم؟ اونم وقتی که دیدم چطور به هم می ریزه؟ 

 
از کنار ساشاِی خشک شده به آرومی می گذره و قدمی  

که جلو میاد، به سرعت به سمتش میرم و با اشاره به  

 مبل میگم: 

 بفرمایید! -

 
 #اوباش  

 صل یازدهم: اوباش! ف 
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 #قسمت_سیصد_و_هفتاد_و_نهم 

 *** 

 
دسته گل رو به طرفم می گیره و نگاه من بین چشم  

 هاش و چشم های ساشا به گردش در میاد. 

 
 متحول شده یا سرش به سنگ خورده؟ 

 
 هنوز با خودم درگیرم که روی مبل می شینه و میگه: 

 شنیدم اون بابات می خواد باالخره عروسی بگیره. -

 
بدون ذره ای تالش، می تونه خیلی عمیق و کاری زخم  

بزنه و این بار نمی تونم بذارم ساشا به تنهایی با همه  

 چیز درگیر بشه. 

 
به هر حال خودتون گفتین قبل از ورود عضو  -

 سوممون، باید عروسی بگیریم. 

 
چشم هاش به آنی درشت می شن و ساشا با بیرون  

 دادن نفسش، به آرومی میگه: 

 ور! آی ن -
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دستم رو از دستش جدا می کنم و با گذاشتن گل روی  

 کانتر، به سنت مبل مقابلش میرم و می شینم. 

 
 ساشا به آرومی مسیر بحث رو منحرف می کنه: 

 خوبی؟ -

 
مامانش نگاه برنده اش رو از من می گیره و به ساشا  

 خیره می شه: 

 مهمه؟ -

 
ز  سیستم آتش به اختیار رو برای احتیاط فعل و چشم ری 

 می کنم. 

 
ساشا دست توی موهای به هم ریخته اش می کشه و با  

 دستبنِد کشی دور مچش، سعی می کنه جمعشون کنه: 

 محض رضای خدا دوباره شروع نکن! -

 
 اخم های مادرش جمع می شه و عمیق نفس می کشه: 

 واسه بحث نیومدم! -
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دست هام رو به دسته های مبل می گیرم و از جا بلند  

 می شم. 

 
شپزخونه، خودم رو با آماده کردن وسایل  توی آ 

 پذیرایی مشغول می کنم و همه ی حواسم به سالنه. 

 
دکمه ی چایی ساز رو می زنم و سبِد میوه ها رو از  

 توی یخچال بیرون میارم. 

 
می دونی چیه مامان؟ من خیلی دوست دارم. دنیامی!  -

 به خدایی که می پرستی دنیامی... 

 
نت بیرون میارم و صدای  ظرف میوه رو از توی کابی 

 مامانش رو می شنوم: 

واسه همین اینجوری برخورد می کنی؟ یه ذره درک  -

 ازتون خواستم و... 

 
با یه دست، میوه ها رو توی جا میوه ای می چینم و  

ناخن دست دیکه ام رو بین دندون هام گیر میندازم که  

 ساشا بین حرفش میره: 
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رو واست می    مامان من درکت نکردم؟ من همه زندگیم -

ذارم! فقط اینقدر اذیتم نکن...اینقدر باهام بحث نکن!  

 به خدا که منم خسته ام... 

 
صدای فین فین میاد و حدسش سخت نیست که مامانش  

 داره گریه می کنه. 

 
پای کابینت می شینم و دستام رو دور زانوم حلقه می  

 کنم. 

 
قلبم توی سینه مچاله می شه وقتی صدای ساشا توی  

می پیچه، وقتی این حجم از ناتوان بودنش رو  گوشم  

می بینم و از خودم می پرسم چرا باید این کار رو  

 باهاش می کردم؟ 

چرا باید با پرت کردن خودم وسط زندگیش، بخوام یه  

 بار دیگه روی دوشش باشم؟ 

 
رگبار سوال ها مغزم رو می خوره و سیل تردید ها من  

 رو توی خودش غرق می کنه. 
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مغزم به دو قسمت تقسیم شده و هر دو قسمت  انگار که  

 باهم توی جنگ هستن. 

 
نیمی که مهر تایید پای کارم می زنه و نیمه ی دیگه ای  

 که کارم رو رد می کنه و ازم می پرسه؛ چرا؟ 

 
چطور می تونم بهش برای یه عمر تکیه کنم؟ چطور  

می تونم بهش اعتماد کنم؟ مگه چقدر گذشته از  

 نمون؟ شناختش؟ از آشنا شد 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتادم 

 *** 

 
بدون جواب دادن به سواالت مغزم، کمی سرم رو  

ماساژ میدم و با دست گرفتن به اپن، از جا بلند می  

 شم. 

 
هر لحظه ای که بیشتر تنها باشم، بیشتر توی افکار بی  

 سر و ته دست و پا می زنم. 
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م و هنوز روی اپن  بشقاب و چاقو رو هم در میار 

 نذاشتمشون که صدای ساشا رو می شنوم: 

 
مامان؟ من اندازه ی دنیا دوست دارم، حتی از خودم  -

بیشتر، از هرچیزی که توی این دنیا هست هم بیشتر!  

ولی من االن کسی رو کنارم دارم که نمی خوام آخرش  

 عین تو و بابا از هم متنفر بشیم! 

 
ی شه، جوری که  اخطار گونه که اسمش صدا زده م 

 نشون بده قصد کوتاه اومدن نداره ادامه میده: 

 من همون پسر خوب تو می مونم ولی از دور تر! -

 
صورت سرخ شده ی مامانش رو می تونم ببینم و نگاه  

 پر از غم ساشا برام بُلد تره! 

 
از جا که بلند می شه، به سرعت از آشپزخونه بیرون  

 میرم. 

 
ر می گرده و جعبه ی  نگاهش باالخره به طرف من ب 

 سرمه ای رنگی از توی کیفش بیرون می کشه: 
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واسه عقدتون نتونستم بیام، واسه هیچ مراسمی هم  -

نتونستم باشم ولی این چیزیه که همیشه می خواستم به  

 زن ساشا بدم! 

 
"زِن ساشا" رو جوری میگه که بفهمم من فقط زِن  

پسرش هستم، نه کسی که قراره به عنوان عروس  

 قبولش کنه.   خودش 

 
نیم نگاهی به ساشا میندازم و وقتی با آرامش، پلک  

هاش رو روی هم فشار میده، جعبه رو از دستش می  

 گیرم و میگم: 

 ممنون! -

 
سر تکون میده و بدون منتظر موندن برای ما، از  

 خونه بیرون میره. 

 
 جعبه رو روی میز می ذارم و کنار ساشا می شینم: 

 خوبی؟ -

 
 ت و دست و پام رو باز گم میکنم. می دونم خوب نیس 
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سرش رو بین دست هاش می گیره و با صدای بم شده  

 ای میگه: 

 خوبم؛ برو حاضر شو، دیر شده! -

 
لب هام رو روی هم فشار میدم و کف دست های عرق  

 کرده ام رو به سر زانو هام می کشم. 

 
با تردید از جام بلند می شم و می ذارم یکم فضا داشته  

 ه ذهنش رو آروم کنه. باشه و بتون 

 
 توی اتاق بر می گردم و در کمد رو باز می کنم. 

 
لباس های ساشا رو حاضر می کنم و با گذاشتنشون  

 روی تخت، در باز می شه و ساشا داخل میاد. 

 
 کمرم رو صاف می کنم و بهم لبخند می زنه: 

یه آب به صورتم بزنم، سریع حاضر شم، تو هم  -

 ایران زنگ بزنه.   زودتر بپوش بریم که االنه 

 
سعی می کنم هرچند بیخود، اما منم لبخند بزنم و چند  

 دقیقه ی قبل رو فاکتور بگیرم: 
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 لباست رو هم حاضر کردم. -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_یکم 

 *** 

 
 بهم چشمک می زنه و دوباره از اتاق بیرون میره. 

 
پوشیدن    به سرعت پیراهنش رو در میارم و با 

شومیزم، مانتو رو هم تنم می کنم و عطر که می زنم،  

رژ لب، کیف و شالم رو بر می دارم و زودتر میرم تا  

 کفش هام رو بپوشم. 

 
شال رو بی قید روی موهام میندازم و صدای در  

 دسشویی، خبر از بیرون اومدن ساشا میده. 

 
جلوی آینه ی توی راهرو می ایستم، رژ لب قرمز رو  

م می کشم و چشم ریز می کنم تا دقیق و مرتب  روی لب 

 کارم رو انجام بدم. 
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هنوز با رژ لبم و مرتب کردنش درگیرم که صداش رو  

 می شنوم: 

 این چه کوفتیه مالیدی به لبت توله سگ؟! -

 
 رژ توی دستم می مونه و گیج به عقب بر می گردم: 

 چی گفتی تو؟! -

 
نه، با چشم  در حالی که آستین هاش رو به باال تا می ز 

 و ابرو بهم اشاره می کنه: 

 میگم این چیه مالیدی به... -

 
اخم هام رو جمع می کنم و با باال گرفتن رِژ لب توی  

 دستم، بین حرفش میرم: 

 رژ لبه! چیه؟ -

 
دوباره به طرف آینه می چرخم که کار نصفه و نیمه ام  

رو کامل کنم که از گوشه ی چشم می بینم انگشتش رو  

و هوا برام تاب میده و صداش کمی باال  تهدید وار ت 

 میره: 

 
 اینی که مالیدی به لبت رو پاک می کنیا، فهمیدی؟ -
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اخم هام رو بیشتر از قبل جمع می کنم و دوباره به  

 طرفش بر می گردم. 

 
 دست به کمر نگاهش می کنم و پا روی زمین می کوبم: 

 چشه مگه؟ هیچم پاکش نمی کنم! خیلیم خوشگله! -

 
بلند خودش رو بهم می رسونه و مطمئنم از    با سه قدم 

این حجم تخسی و لجبازی من، در حالت انفجار قرار  

 گرفته! 

 
با چشم هایی که عصبانی بودنشون رو به رخم می  

 کشن، نیشخند تحویلش میده: 

ببین من مثل این اسکل مسکال نیستم بگم خودم با  -

روش خودم پاکش می کنما! خودت عین بچه آدم پاکش  

 ین گه رو... کن ا 

 
با ابروهای باال رفته نگاش می کنم. در اصل پشمام  

 ریخته از این روی ساشا که هیچ وقت ندیدمش! 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

یه جوریه که انگار قرار نیست هیچ وقت ملیح و مالیم  

 باشه! 

 
خودش و جلو می کشه و حاال مجبورم سر بلند کنم تا  

 توی چشمش نگاه کنم. 

 
 ریز کرده میگه: بی پروا، در حالی که چشم هاش رو  

من بخوام پاکش کنم، لبات رو نمی خورم که؛ طور    -

 دیگه پاکش میکنم که همچین یکم درد داره! 

 
چشم هام رو براش چپ می کنم و از اینکه فکر کرده  

 قراره کم بیارم، نیشخند می زنم: 

نیاز به تهدید نیست، وحشی بودن شما ثابت شده  -

 ست! 

 
میندازه و دست به    کامال راضی، تای ابروش رو باال 

 سینه می شه: 

خوبه پس مواظب باش بیشتر وحشی نشم که اصال به    -

 نفعت نیست! 

 
 #اوباش  
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 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_دوم 

 *** 

 
لب هام سهمی برعکس می شن و چشم هام رو کمی  

 درشت می کنم: 

وقتی ددی طور حرف می زنی، می خوام از ترس  -

 بمیرم ولی... 

 
 ش چشم غره میرم و به سمت آینه بر می گردم: به 

در عوض به این فکر می کنم که چقدر ددی بودن  -

 بهت نمی... 

 
هنوز حرفم کامل تموم نشده که با کشیدن بازوم  

مجبورم می کنه به طرفش بر گردم و لب هاش روی  

 لب های من کوبیده می شن. 

 
لب پایینم رو که بین دندون هاش می گیره، با مشت  

سینه اش می کوبم و جیغم هنوز از گلو بیرون    روی 

 نیومده که با حرکت لب هاش، دهنم رو می بنده. 
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از فشار لب هاش، گاز گرفتن های ریز و درشتش،  

اشک توی چشمم می شینه و مجبورم می کنه ناخن  

 هام رو توی پوسِت پشت گردنش فرو کنم. 

 
دست هاش که روی پهلو هام می شینن، کمی من رو از  

ین بلند می کنن و به اندازه ای که فقط بتونه حرف  زم 

 بزنه، لب هاش رو از لبم جدا می کنه. 

 
 مماس با لب های من زمزمه می کنه: 

 حاال پاک شد. -

 
 به سینه اش مشت می زنم و وقتی غر می زنم: 

 وحشی...لبم کنده شد... -

 
می خنده و اشکی که از گوشه ی چشمم پایین میوفته  

 رو می بوسه. 

 
 خوام عقب بکشم که سرش رو توی گلوم می بره: می  

 گفتم که دردت می گیره... -
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به کتفش می کوبم تا از خودم جداش کنم و از برخورد  

 نفس هاش با پوست گردنم، مور مور می شم: 

 بخدا که تو آبروی من رو می بری! -

 
می خنده و عصبانیت بیشتر توی رگ هام به قل قل  

 میوفته. 

 
ه ام رو می بوسه و همونجا لب می  گودِی بین دو ترقو 

 زنه: 

 همیشه همینقدر دلبر بودی؟ -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_سوم 

 *** 

 
لبخند روی لبم میاد و سعی می کنم با گاز گرفتن لبم،  

 مخفیش کنم. 

 
 دست هام رو توی موهاش سر میدم که میگه:   

 می خوادت؟ نمیگی با این حرف نزدنات بیشتر دلم  -
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 غر می زنم: 

دو شخصیتی ای چیزی هستی؟ اون وحشی بازی دو  -

دقیقه پیشت رو باور کنم یا این ِملو رفتار کردِن االنت  

 رو؟ 

 
با سر انگشت، به لب و اطراف لبم می کشه و حدسش  

سخت نیست که متوجه بشم داره رژم رو مرتب می  

 کنه: 

 
 من فقط بسته به زمان واکنش نشون میدم! -

 
گشتش که هنوز روی لبمه رو گاز می گیرم و چشم  ان 

 هام رو براش چپ می کنم: 

 مودی! -

 
 می خنده و با پس کشیدن انگشتش میگه: 

 لعنتی! با همین چشما پدر منو در آوردی! -

 
خودم رو کنی ازش جدا می کنم و با آویزون شدن لب  

 هام میگم: 
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 پس چرا بهم نمیگی چشمات اذیتت نمی کنه؟ -

 
 ه سرعت گونه ام رو می بوسه: می خنده و ب 

چشمات...چشمای لعنتیت...پدر من رو در آوردن!  -

 خوبه؟ 

 
می خندم و نگاهش به پایین سر می خوره؛ یقه ی  

 شومیزم رو مرتب می کنه و با بستن دکمه اش میگه: 

 
بجز اینکه سگ ترین چشمای دنیا رو داری، جذاب  -

یدم  ترین ترقوه های دنیا هم مال توئه؛ ولی ترجیح م 

 کسی جز من نخواد اینا رو ببینه! 

 
 نفسم رو پر شتاب رها می کنم: 

به نظرم به جای کار توی گیم نت، برو روشای مخ  -

 زنی رو یاد بده! 

 
خودش رو کنار می کشه و با نگاه کردن توی آینه  

 درگیر آستین هاش می شه: 

 جواب داده؟ -
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 شونه باال میندازم و کوتاه میگم: 

 شاید... -

 
مرتب می کنه و دوباره به طرف منی که    موهاش رو 

 می خوام کفش هام رو بپوشم می چرخه. 

 
 چشم هام رو گشاد می کنم: 

 چیه باز؟ -

 
موهام رو پشت گوشم سر میده و شال رو روی سرم  

 مرتب می کنه. 

 
 گفتم شاید نخوای کسی این مارکا رو ببینه. -

 
مشتی به سینه اش می کوبم و شالم رو کیپ تر می  

 کنم: 

 وضی عوضی عوضی... ع -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_چهارم 
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 *** 

 
با رضایت، در حالی که یه لبخند کوفتی روی لبشه،  

 کنار میره و من دوال می شم تا کفش هام رو بپوشم. 

 
 بیرون که میریم غر می زنم: 

 دیر می رسیم، من می دونم! -

 
 بیرون می آد و با بستن در میگه: 

 وقتی ایران زنگ نزده، یعنی هنوز وقت داریم... -

 
 به سمتش بر می گردم: 

 یعنی حتما باید لقمه... -

 
دو رو بازیاش واسه منه، میاد عشق و حالش رو می  -

 کنه... 

 
با صدای دیانا، حرف تو دهنم می مونه و می خوام  

برگردم و دهنش رو جر واجر کنم بلکه راحت بشم که  

 ساشا دستم رو می گیره. 
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عمیق  و پر صدا نفس می کشم، به سمتش بر می گردم  

و پارگی لب، کبودی روی گونه اش، و سرخی چشم  

 هاش خبر های خوبی نمیدن! 

 
می خوام بزنم طرف دیگه ی صورتش رو من کبود  

کنم، زبونش رو از حلقش بیرون بکشم و باهاش  

 دارش بزنم، بگیرم دونه دونه موهاش رو بکنم. 

 
ی، یه حسی تو جونم وول می خوره  یه خشمی، یه نفرت 

که فقط وادارم می کنه دندون روی هم فشار بدم و  

 براش توی ذهنم هزار نقشه بکشم. 

 
نفس بیرون میدم و دکمه ی خاموش شدِن مغزم رو می  

 زنم و فقط از خودم می پرسم ارزشش رو داره؟ 

 
 ببخشید شما؟ -

 
کوتاه اما گزنده از بین لب هام بیرون می پره و با  

کشیدن دست ساشا، از کنارش رد می شم و باالخره به  

 خودم جواب میدم: 

 نه ارزشش رو نداره! -
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 توی ماشین که می شینیم، حیِن راه افتادن ساشا میگه: 

 انتظار گیس کشی داشتم! -

 
 کمربند رو می بندم و خودم رو توی آینه چک می کنم: 

 
خودمم خیلی دلم می خواست ها، ولی خب ارزشش رو  -

ه. به نظرم اون نیاد یه سیخونک به من می زنه،  ندار 

که من تحریک بشن و بعد بگه تقصیر خودته واسه  

 همین بی توجهی بهترین راه حله. 

 
راضی از جوابی که بهش میدم، دستم رو روی دنده،  

 زیر دستش می ذاره: 

آفرین کوچولو؛ تو که نباید حرص بی شعوری بقیه  -

 رو بخوری! 

 
شین تکیه میدم و به آرومی  سرم رو به شیشه ی ما 

 ریه هام رو از هوا خالی می کنم: 

ولی هیچ وقت نمی تونم ببخشمش به خاطر گندی که  -

 به رابطه ی من و بابام زد! 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 انگشتش رو، نوازش وار روی دستم می کشه: 

در عوض باعث شد چیزای جدید یاد بگیری! همه چی  -

توی دنیا راحت و آسون به دست نمیان، سعی کن از  

 همه چی درس بگیری. 

 چیزی شبیه به هوم میگم و دیگه حرف نمی زنم. 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_پنجم 

 *** 

 
شیرینی ای که از سر راه گرفتیم رو ساشا دست می  

گیره و جلوی خونه اشون که می رسیم قلبم سریع تر  

 می کوبه. 

 
ینن، کمی  انگشت های ساشا که بین انگشت هام می ش 

 آروم تر می شم و بهتر نفس می کشم. 

 
داخل که میریم، بر خالف سری قبل، همه چیز گرم تره،  

 نگاه ها، برخورد ها و حتی حرف ها! 
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آروم با همه سالم می کنم و وقتی به ایران، که آخرین  

 نفره می رسم، گونه ام رو می بوسه: 

 همیشه اینقدر آروم بودی یا این بچه کاریت کرده؟ -

 
به ساشا چشم غره میره و ساشا معترض صداش می  

 زنه. 

 
 سارا خودش رو جلو تر می کشه: 

 داره گرم می کنه یهو اون روی خودش رو نشون بده. -

 
 بهش چشم غره میرم و ساشا این بار میگه: 

 مگه مثل توئه؟ زن من یه رو بیشتر نداره! -

 
آهو دستش رو پشت من و ساراِی کنارم می ذاره و به  

 هولمون میده: داخل  

 حاال فعال برید داخل! -

 
با سارا توی اتاق میریم و مانتوم رو که در میارم، به  

 ساراِی نشسته روی تخت ساشا نگاه می کنم: 

 چیه قفلی زدی رو من؟ -
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 دهن کجی می کنه: 

 زنیکه هار! خواهر شوهرما! -

 
 دست به کمر می شم و چشم هام رو باریک می کنم: 

 هستم...   منم عروسم! بزرگتر هم -

 
 لب هاش رو آویزون می کنه: 

 ولی قد من بلند تره! -

 
 نقی می زنم و با گرفتن دستش، کمک می کنم بلند بشه. 

 
 بهم لبخند می زنه: 

 زنیکه وحشی! -

 
 سرم رو کج می کنم: 

 زنیکه هار! -

 
می خنده که پشت سرش از اتاق بیرون میرم و هنوز  

ب می  کامل وارد سالن نشدیم که صدایی توجهم رو جل 

 کنه: 

 این زنته؟ -
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 و جمعیتی که یه صدا میگن: 

 آرمان؟! -

 
تازه متوجه ی پسری که شاید دو سه سال از خودم  

 کوچیک تره می شم: 

 سالم خانم! -

 
بهش لبخند می زنم و هنوز دهن باز نکردم که به  

 سرعت به طرف ساشا بر می گرده: 

 لبخندش قشنگه! -

 
 از سارا می پرسم: 

 ن اینه؟ آرمان آرمان که میگ -

 
 زیر گوشم میگه: 

 زیاد بهش رو نده!  -

 
 و صداش رو باالتر می بره: 

 می بینم که هیز دو عالم اینجاست! -
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 ایران تشر می زنه: 

 درست حرف بزن سارا! -

 
 و آرمان قبل از سارا به حرف میاد: 

من هیز نیستم، فقط از نگاه کردن به آفریده های  -

 کنم؟   زیبای خدا لذت می برم. خوبه کفر نعمت 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_ششم 

 *** 

 
خودش رو کنار آرمان روی مبل میندازه و من به  

 آرومی کنار ساشا می شینم: 

 خدا بزنه به کمرت بچه! تو اصال می دونی خدا چیه؟ -

باز ایران اعتراض آمیز صداش می کنه و پسر بچه ای  

 نه. که توی بغل ساشاست بهم زل می ز 

 
بی توجه به درگیری های جمع، دستم رو روی گونه ی  

 گرد و تپلش می ذارم: 

 سالم نخودچی! -
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اخم کرده، خودش رو توی بغل ساشا جمع می کنه و  

 ساشا، تیکه تیکه می خنده: 

 داداش کوچولومه! -

 
چشم گرد می کنم و نگاهم بین ساشا و مهدیار می  

 گرده. 

 
فکر نمی کردم    می دونستم که داداشش کوچولوئه ولی 

 اینقدر کم سن و سال باشه. 

 
 موهاش رو به هم می ریزم که تخس میگه: 

 نکن! خوبه منم موهاتو به هم بریزم؟ -

 
 تیکه تیکه می خندم: 

 موش بخوره اون زبونت رو! به داداشت رفتیا... -

 
 اخم می کنه و خنده ی من شدید تر می شه: 

 خیلی خوشگل می خنده! -
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ان، حواسم جمعِ بقیه می شه و  با صدای دوباره ی آرم 

 ساشا می غره: 

 میام چپ و راستت می کنما! -

 
 آرمان خیره به منه ولی مخاطبش بازم ساشاست: 

چرا آخه؟ بگم لبخندش زشته خوب می شه؟ من فقط  -

تو یه چیزی موندم، اونم این که دختری با این همه  

 کماالت و خوشگلی، چطور قبول کرده زنت بشه؟ 

 
ه که بین تشر زدن های بقیه، بی قید می  سارا تنها کسی 

 خنده و خنده رو لب منم میاد. 

 
 آرمان با چشم های پاپی طوری بهم نگاه می کنه: 

 شما ناراحت می شی من میگم خوشگلی؟ -

 
ساشا، مهدیار رو تو بغلم می ذاره و با یه جهش  

 خودش رو به آرمان می رسونه. 

 
 گردنش رو می گیره: 

 نده. اینقدر به زن من گیر  -
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 سارا خودش رو جلو می کشه: 

 عین خودت شده تازه! -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_هفتم 

 *** 

 
نگاهم بینشون می گرده، به سر و کله های ریز و  

 درشتشون، به خنده های گرمشون! 

 
انگار بین من و اونا یه دیوار شیشه ایه که فقط می  

سارا که توی بغل ساشا  تونم بهشون نگاه کنم، به  

دست و پا می زنه، به داد زدن های ایران، به غر زدن  

 های آقا ایرج و نخودی خندیدن های آیدا و آهو. 

 
آرمان اما هنوز روی من قفله و مهدیار با کنجکاوی  

نگاهم می کنه و شاید بی تفاوت ترین آدم جمع، آقا  

 مهران باشه! 

 
 شده؟ از بس ساشا بهت گیر داده ذوقت کور  -
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 لب هام سهمی برعکس می شن: 

 آره؛ از بس زور میگه! -

 
آرمان تند تند ابروهاش رو باال میندازه و سری از  

 روی تاسف تکون میده: 

همیشه می دونستم اینقدر کفر نعمت می کنه که خدا  -

 می زنه کمرش! قدر نمی دونه که... 

 
 نفسم رو بیرون میدم: 

 فکر کنم فقط تو منو می فهمی! -

 
 اشا پشت گردن آرمان می چسبه: دست س 

 زبونت رو کوتاه کن! -

 
 آرمان پشت گردنش رو می ماله و می غره: 

 تازه دارم عین تو می شم داداش! -

 
 مهدیار خودش رو روی مبل باال می کشه: 

 داداش خودمه؛ تو بهش نگو داداش... -
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می خندم و لبم رو گاز می گیرم، از این همه هوو  

 ه ی یه جنگ نرم بشم. داشتن فقط می تونم آماد 

 
چشم هام رو ریز می کنم و آرمان خودش رو کنار من،  

 روی مبل میندازه: 

 فقط یه سوال دارم! -

 
 تای ابروم باال میره و ساشا اخطار میده: 

یعنی بخوای باز یه چیز مزخرف بپرسی می زنم تو  -

 دهنت. 

 
اخم کرده به سمت ساشا بر می گرده و انگشت اشاره  

 ره: اش رو باال میا 

آقای ساشا خان به هر حال منم خط قرمز های خودم  -

 رو دارم؛ خانم متاهل یه خط قرمزه! 

 
از قیافه ی فیلسوفانه اش و اخمی که داره، تقریبا همه  

به خنده میوفتن و ساشا با دو انگشت، سرش رو به  

 عقب هول میده: 

بچه رو ببینا! سرت به کجا خورده که دیوث بازیات  -

 یادت رفتن؟ 
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 ان جیغ می زنه: ایر 

 بچه نشسته ساشا! -

 
 و داد آرمان باالخره در میاد: 

حاال یه بار می خوام جنتلمن باشم، تو برین بهش  -

 باشه؟ 

 
ساشا واسه زدنش خیز بر می داره و ایران زودتر می  

جنبه؛ گوش دو نفرشون رو می پیچونه و مجبورشون  

 می کنه بلند شن: 

نمی شید؟    هیج وقت آدم نمی شید؟ هیچ وقت بزرگ -

 خجالت هم نمی کشید؟ 

 
 آرمان روی دست مامانش می زنه و غر غر می کنه: 

مامان ولم کن! ساشا خرش از پل گذشته، من هنوز  -

 حتی دوست دختر هم ندارم... 

 
 ساشا مشتش رو به طرف آرمان پرت می کنه: 

مخ کن واقعی اونیه که بی گوش هم بتونه مخ بزنه  -

 می تونه... وگرنه هر ادم سالمی بلده و  
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 آرمان خودش رو به سمت ساشا می کشه: 

آره واقعا بهت ایمان آوردم داداش! آدم راضی شه با  -

یه نفر که مغز معیوبی داره کنار بیاد خیلیه! دمت  

 گرم... 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_هشتم 

 *** 

 
 ساشا این بار لگد می پرونه: 

عیوب رو با رسم شکل بهت  دستم بهت برسه، مغز م -

 نشون میدم. 

 
ایران کالفه با کشیدن بیشتر گوششون، دو نفرشون رو  

دنبال خودش می کشه و من معذب توی جام جا به جا  

 می شم. 

 
 کم کم عادت می کنی... -
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با صدای آیدا به طرفش برمی گردم و لبخندم کمرنگ  

 می شه: 

ط  توی خونه ی ما هم تقریبا همچین حالتی هست، فق -

 برام جالبه که یکی از بیننده های این ماجرا ها هستم. 

 
آیدا تک خنده می زنه و با تکون دادن سرش، به راهی  

 که ایران رفته نگاه می کنه: 

از اولش هم می دونستم زیاد آروم نیستی ولی اینکه  -

 االن آرومی یکم برام عجیبه! 

 
 لب هام به پایین متمایل می شن: 

 یکم... -

 
چطوری جمله ام رو کامل کنم که نخوام    حتی نمی دونم 

 از خودم تصویر بدی به جا بذارم. 

 
اینکه بخوام اهمیت بدم، برای مردیه که پای من و  

راست و دروغ های زندگیم مونده و شاید این تنها  

 چیزیه که االن بتونم براش انجام بدم. 

 
 دستش روی پام می شینه: 
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ا  به خودت سخت نگیر؛ یواش یواش برای هم ج -

 میوفتیم. 

 
چیزی نمیگم و تنها سر تکون میدم. آهو که صداشون  

می زنه برای سفره کشیدن، از جا بلند می شم و ایران  

 بهم چشم غره میره: 

 تو نمی خواد پاشی دخترم. -

 
دست هام رو تو هم می پیچم و کمی روی پاهام عقب و  

 جلو می شم: 

 این چه حرفیه؟ مگه می خوام چی کار کنم؟ -

 
ره به دست از آشپزخونه بیرون میاد و به  سارا سف 

 جای ایران میگه: 

این حرفا رو فقط االن می زنه ها، خوب ازش استفاده  -

کن که دو روز دیگه حسرتش رو نخوری...پاشو ببینم،  

 بیا اونور سفره رو بگیر! 

 
تیکه اولش رو با منه و تیکه ی آخرش رو به آرمان  

 تشر می زنه: 

 خانواده قرار گرفتم! من همیشه مورد ظلم این  -
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از کنار سارایی که هنوز با آرمان جر و بحث می کنه،  

می گذرم و توی آشپزخونه میرم که آهو سر بلند می  

 کنه: 

 ای وای...تو چرا بلند شدی؟ -

 
 دیس برنج رو از دست آیدا می گیرم: 

 غریبه نیستم که... -

 
دیس بعدی رو که پر از برنجه، به طرف آیدا می گیره  

 : و میگه 

 این چه حرفیه دخترم؟ هرجور که خودت راحتی! -

 
سفره که چیده می شه، همه که می شینن، بین این  

خندیدن ها که انگار هیچ وقت قرار نیست تموم بشن،  

 کمی دلم می گیره. 

 
دلم تنگ می شه واسه بابام و مامانم و دلم می خواد  

زودتر همه چی تموم بشه و برسم خونمون. بگم بابا  

 بگم بابا بغلم کن و بگو باز من دخترتم! ببخشید،  
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 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_هشتاد_و_نهم 

 *** 

 
پایین میدم و بابای ساشا که صدام می زنه افکارم رو  

 دور می ریزم: 

بابا جان، شاید ساشا بهت گفته باشه، اما گفتم خودم  -

 هم بهت بگم. 

 
 میگم: لقمه ام رو پایین میدم و با کمی مکث  

 جانم؟ چیزی شده؟ -

 
لیوان آبی که توی دستشه رو کنار می ذاره و با  

 لبخندی که روی لبش میاد میگه: 

توی این یکی دو روزه قراره برای دیدن بابات بریم.  -

این مدت مرتب باهم تلفنی در تماس بودیم، ولی خب  

 حضوری دیدن همدیگه یه لطف دیگه است. 
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فشار میدم و از گوشه  گوشه ی لبم رو بین دندون هام  

ی چشم برای فقط یک ثانیه به ساشاِی آروم نگاه می  

 کنم: 

قدمتون روی چشم. این مدت بابا هم همش می  -

خواستن دیدنتون بیان، ولی شرایط همش دست و پا  

 گیر بود. 

 
به راحتی دروغ میگم و از خودم بدم میاد. به راحتی  

ه خودم،  دروغ به هم می بافم و با گفتن "الزم بود!" ب 

 سعی می کنم خودم رو گول بزنم. 

 
 آهو به آرومی بین بحثمون میاد: 

 االن وقت این حرف هاست؟ غذاتون از دهن افتاد. -

 
راضی از این تغییر بحث، با سرعت نور قاشقم رو پر و  

 توی دهنم خالیش می کنم. 

 
خونه ی خودمون که بر می گردیم، نگاه من هنوز به  

داخته و النگویی که ایران بهم  دستبندیه که آهو دستم ان 

 هدیه داده، توی دست دیگه امه. 
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ساشا، کلید و کیف پولش رو روی اپن میندازه، گردنش  

 رو ماساژ میده و با بیرون دادن نفسش میگه: 

 چقدر خسته شدم... -

 
کیف و وسایلی که توی دستمه رو، کنار کیف پول  

 ساشا می ذارم و با کشیدن شال از روی سرم میگم: 

 یکم کمتر با آرمان سر و کله می زدی! -

 
دکمه های پیراهنش رو باز می کنه و تیکه تیکه می  

 خنده: 

 توله سگ واسه من آدم شده! -

 
خمیازه می کشم و به تنبل ترین حالت ممکن، خودم رو  

 بهش می چسبونم. 

 
چشم هام رو می بندم و با فشار دادن خودم به قفسه ی  

 سینه اش، خفه میگم: 

 که کاریت نداره!   اون طفلک -

 
دست هاش دورم می پیچن و کمی از سطح زمین جدام  

 می کنه: 
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نه اصال! فقط هیز ترین آدم روی کره ی زمینه؛ با  -

 پشه ی ماده هم تیک می زنه این بچه! 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_نودم 

 *** 

 
از پشت لب های بسته ام می خندم و ساشا به سمت  

 : اتاق میره 

 گناه داره بچه! -

 
 روی تخت می نشوندم و با در آوردن پیراهنش میگه: 

 بیخود! اون گودزیالی مظلوم نما رو دست کم نگیر... -

 
مانتو رو به زور در میارم و همون پایین تخت  

 میندازمش. 

 
خودم رو با کمر روی تخت پرت می کنم و باز خمیازه  

 می کشم: 
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در گرم باشه  راستش رو بخوای فکر نمی کردم اینق -

 همه چی... 

 
مانتو رو از روی زمین بر میداره و بهم چشم غره  

 میره: 

 
ما هم مثل همه روزای بد داریم، روزایی که حتی  -

ممکنه از هم متنفر بشیم و حتی نتونیم همدیگه رو  

 تحمل کنیم! ولی خب تهش به هم بر می گردیم... 

 
 غلتی می زنم و به عضله های کمرش خیره می شم: 

 نی بابای منم می ذاره دوباره به هم برگردیم؟ یع -

 
به سمتم بر می گرده و با چند قدم بلند خودش رو به  

 تخت می رسونه.  

 
لبه ی تخت که می شینه، موهام رو به نرمی پشت  

 گوشم می فرسته: 

 چرا نذاره؟ -

 
 نفس بیرون میده و بیشتر به سمتم می چرخه: 
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، حتی اگه  می دونی حتی اگه بدترین آدم دنیا بشی -

بدترین حرف ها رو هم بزنی، بازم اونا تو رو می  

بخشن، حتی اگه اونا از نظر بقیه سیاه ترین آدم های  

زندگیت باشن! فقط کافیه گاهی، یه قدم به سمتشون بر  

 داری و باور کنی که می شه! 

 
لب هام رو مرطوب می کنم و تاثیر گرفته از لحن  

 مالیمش، به آرومی میگم: 

 که مثل هم نیستن؛ هستن؟ ولی همه  -

 
سری برای رد حرفم تکون میده و لبخندش آرومم می  

 کنه: 

 نه نیستن! ولی می خوای بدون تالش کوتاه بیای؟ -

 
 ضعیف جواب میدم: 

نه! ولی می ترسم، از اینکه تو دیگه من رو نخوای،  -

از اینکه بابام من رو پس بزنه! یا اینکه بخوابم و  

 یه رویا بوده باشه...   وقتی بیدار می شم همه چیز 

 
 تای ابروش رو باال میده و دوباره از جا بلند می شه. 
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 کنارم دراز می کشه و با اشاره به آغوشش میگه: 

دیگه بحث رو فلسفی نکن خانم! بیا سر جات که  -

 قراره یه هفته ای نبینمت... 

 
خودم رو باال می کشم و با تکیه به سینه اش، توی  

 گودی گردنش میگم: 

خوای بگی دو روز بعدش با بابات نمی خوای  می  -

 بیای خونمون؟ 

 
 می خنده و من عطرش رو نفس می کشم: 

 لو رفتم؟ -

 
 روی پوست گردنش، پر از خنده لب می زنم: 

 اینقدر قابل پیش بینی نباش لعنتی! -

 
خودش رو کنار می کشه و با تنش، کمی روی من سایه  

 میندازه: 

 ی! اینقدر با اعصاب من ور نرو لعنت -

 
 #اوباش  
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 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_نود_و_یکم 

 *** 

 
لبم رو به دندون می کشم و باز دست هاش دورم می  

 پیچن. 

 یهو اومدی، یهو شدی خون توی رگ هام... -

 مست خواب میگم: 

االن حرف عاشقانه زدی؟ تو چند تا رو داری که من  -

 هنوز نشناختم آقای اعتماد؟ 

 : بین موهام نفس می کشه 

من هر رویی که داشته باشم، تهش واسه تو یه رو  -

 هستم! 

 خودم رو بیشتر بهش فشار میدم و خفه میگم: 

 یه رویی باش که همیشه دوستم داره! -

می خنده و زخمی که روی قفسه ی سینه اشه رو می  

 بوسم. 

به وضوح متوجه ی تکون خوردنش می شم و اهمیت  

 نمیدم. 

 میگم: سر انگشتم رو روش می کشم و خفه  

 چرا؟ -
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 کالفه جواب میده: 

 چرا چی؟ -

 سرم رو باال میارم و توی چشم هاش نگاه می کنم: 

چرا این کار رو می کنی؟ نمی خوام اینجوری ببینمت  -

 دیگه... 

سعی می کنه لبخند بزنه تا بیشتر به هم نریزم و دلم  

می خواد بهش بگم داره توی این کار شکست می  

 خوره! 

م، ولی اینا یادگاری از  سعی می کنم انجامش ند -

روزایی می مونن که کسی حرفم رو گوش نمی داد و  

 می ذاشتم درد جسمم، درد روحم رو پوشش بده... 

ابروهام به هم نزدیک می شن و توی جام وول می  

 خورم تا محکم تر بغلم کنه: 

 بحث رو پیچیده نکن واسه من! دکتر میری...خب؟ -

 فشار بازوهاش دور تنم بیشتر می شه: 

 این رو می خوای؟ -

 خمیازه می کشم و خفه تر از قبل میگم: 

 تو هم باید بخوای، می خوای انجامش بدی؟ -

 سخته...ولی می تونم بخوامش... -

 صداش رو محو می شنوم و پلک هام به هم می چسبن. 
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هنوز گرمای تنی که بهم چسبیده و بازویی که دورم  

حلقه شده رو حس می کنم که صداش توی گوشم می  

 پیچه: 

 آنی؟ داره دیرت می شه... -

سرم رو بیشتر به بالش فشار میدم و بهش توجهی نمی  

 کنم. 

 نفس هاش تو صورتم پخش می شن: 

 آنی؟ پاشو تنبل دستم بی حس شد. -

خودم رو کنار می کشم تا بتونه بازوش رو از زیر سرم  

 بر داره و غر می زنم: 

 ولم کن... -

ینم. خواب،  دست هام کشیده می شن و سر جام می ش 

تمام مغزم رو گرفته و دلم هوای گریه داره وقتی  

 میگه: 

 آنی بخدا داره دیر می شه، چقدر می تونی بخوابی؟ -

 به زحمت پلک هام رو از هم فاصله میدم: 

 مگه ساعت چنده؟ -

دست هام رو که ول می کنه، دوباره با کمر خودم رو  

روی تخت میندازم و ساشا با بیرون دادن نفسش بلند  

 می شه: 
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ساعت ده شده! نمی خوای بری خونتون؟ مگه بلیط  -

 نداری؟ 

با شنیدن ساعت دوباره سر جام می شینم و به صورتم  

 دست می کشم: 

 وای خاک به سرم...چرا زودتر بیدارم نکردی؟ -

از روی تخت خودم رو پایین می کشم و تازه متومه ی  

 شلوار راحتی ای که توی پام لق می زنه می شم. 

 ه؟ این چی -

به سرعت میگم و ساشا با برداشتن حوله اش از توی  

 کمد میگه: 

دو ساعته دارم صدات می کنم! دیشب دیدم اذیتی،  -

 عوضش کردم. زود حاضر شو که دیره... 

شلوار توی پام می پیچه و مجبور می شم با بلند کردن  

پام توی هوا، به سمت سرویس بپر بپر کنم و تقریبا  

 خودم رو توش پرت کنم. 

رایشم کما بیش پاک شده و بابتش از ساشا ممنونم،  آ 

چون اگه پاکش نمی کرد، االن وضعم داغون تر از این  

 می تونست باشه! 

زنگ زدن های پشت سر هم نازی، داد زدن های  

هومان و غر زدن های ساشا، تقریبا موفق می شن  
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اشکم رو در بیارن و مجبورم کنن سرم رو توی دیوار  

 بکوبم. 

 نوز تنم نکردم که ساشا از پشت سرم میگه: مانتو رو ه 

 حاضری؟ -

 از توی آینه بهش چشم غره میرم: 

 نمی بینی؟ -

می خنده و هنوز تکونی نخوردم که لب هاش به سر  

شونه ام می چسبن و یه سوزش، عین برق از توی تنم  

 رد می شه. 

بی جون می زنم تو شکمش و خفه جیغ می زنم که پر  

 . خنده خودش رو عقب می کشه 

این عالمت می شه راز من و تو! هر روز، هر شب و  -

هر جایی که دلم بخواد پر رنگش می کنم تا عالم و آدم  

 بفهمن تو مال منی، فقط و فقط من! 

 باز بهش چشم غره میرم و زیر لبی میگم: 

 عوضی! -

مانتوم رو تنم می کنه و بهم چشمکی می زنه و این بار  

 بون بیارم. مجبور می شم بلند تر عوضی رو به ز 

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 
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 #قسمت_سیصد_و_نود_و_دوم 

 *** 

 
  * * * 

برای در زدن یا استفاده از کلید، دو دلم و پر از تردید.  

حاال که دم خونمون رسیدم، قلبم به سرعت نور می تپه  

 و کف دست هام خیس عرقه. 

عمیق و پر صدا نفس می کشم، کلید رو توی جیبم بر  

و با فشار دادن زنگ، منتظر می مونم  می گردونم  

 مامانم در رو باز کنه. 

با نوک کفشم، سنگ ریزه های جلوی پام رو جا به جا  

می کنم که در باز می شه و سر بلند نکرده، تو یه  

 آغوش گرم فرو میرم. 

عطرش رو نفس می کشم، گرماش رو به جون می  

خرم و دیوونه وار عاشق بازوهایی می شم که دورم  

 دن. پیچی 

دست هام رو دور کمرش حلقه می کنم و بغض توی  

 گلوم باال و پایین می شه. 

بوسه ی نرمش بین موهام می شینه و سرم رو توی  

 سینه اش مخفی می کنم: 

 دلم براتون تنگ شده بود. -
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 کمی دورم می کنه و با کنار کشیدن از جلوی در میگه: 

 دختره ی عفریته! -

ورم می کنه باهاش  چیزی بین خنده و گریه ام که مجب 

 داخل برم و باالخره مامان رو جلوی در سالن می بینم: 

 دیر کردی مادر... -

بغلم که می کنه، به خودم فحش میدم، از خودم متنفر  

می شم که اینقدر براشون بچه ی بدی ام و کاسه ی  

 چشم هام از اشک پر می شه. 

 بابا گوشم رو می کشه و از مامان جدام می کنه: 

 وحشی، الکی مظلوم نمایی نکن! راه بیوفت. دختره ی  -

 دنبالش کشیده می شم و میگم: 

 بابا تو رو خدا...گوشم... -

توی سالن، با مداخله ی مامان گوش بیچاره ام رو ول  

 می کنه و بغ کرده نگاهش می کنم. 

روی مبل مورد عالقه اش می شینه و چشم غره میره  

 که مامان دستم رو می گیره: 

وسایلت رو بذار تو اتاق تا یه ذره    خسته ای مادر؛ -

 غذا گرم کنم برات. 

دستی به چشمم می کشم و بدون حرف سمت اتاقم  

 میرم. 
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لباس عوض کرده، دست و صورتم رو می شورم و  

 کامال سوسکی خودم رو به آشپزخونه می رسونم. 

مامان بشقاب لوبیا پلو رو دستم میده و با گرفتنش،  

 صدام رو پایین میارم: 

 بابا آشتی کرده؟ االن  -

چتری هام رو عقب می زنه و با بوسیدن پیشونیم  

 میگه: 

باهم حرف بزنید؛ باشه؟ سعی کن یکم از دید بابات هم  -

 نگاه کنی دختر قشنگم... 

لب هام جمع می شن و می خوام باز اعتراض کنم که  

 دست آزادم رو بین دست های گرمش می گیره: 

گاه کنه، ولی با  آره می دونم اونم باید از دید تو ن -

لجبازی و جر و بحث چیزی حل نمی شه، می شه؟ تو  

االن باید صبوری کردن یاد بگیری...زندگی که فقط  

قسمتای قشنگ و آرومش نیست؛ خودت متوجهش  

 نشدی؟ 

لبم رو گاز می گیرم و به شکل خودکار سرم پایین  

 میوفته. 

دستش روی گونه ام می شینه و مجبورم می کنه سر  

 بلند کنم: 

 اذیتت می کنه؟ ناراحتی مامان؟ -
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هنوز دهن باز نکردم که صدای بابا رو از پشت سرم  

 می شنوم: 

 اذیتت کرده؟ -

نگاهم روی صورت اخم کرده اش می گرده و لبم رو  

 گاز می گیرم. 

 درستش اینه که من خون ساشا رو توی شیشه کردم! 

بشقاب رو توی دستم جا به جا می کنم و اخم های بابا  

 وی هم میرن: بیشتر ت 

 آره؟ ناراحتت می کنه؟ -

به سرعت سرم رو برای رد حرفش تکون میدم و فشار  

 بیشتری به بشقاب بدبخت وارد می کنم: 

 اون طفلی... -

نفسم رو بیرون میدم و همه ی شجاعتی که از خودم  

 سراغ دارم رو جمع می کنم و میگم: 

 ساشا فقط پای چیزی مونده که می تونست نمونه. -

 چیه؟ منظورت  -

به سرعت می پرسه و سریعتر اشک توی چشم های  

 من جمع می شه: 

 االن می خوای بدونی؟ -

 
 #اوباش  
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 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_نود_و_سوم 

 *** 

 
ابروهاش گره کور می خورن و من، وقتی مامان  

فشاری به بازوم وارد می کنه، لب هام رو روی هم  

 فشار میدم. 

رون بره که کلمه ها از دهنم  می خواد از آشپزخونه بی 

 بیرون می پرن و اشک هام باالخره سقوط می کنن: 

می دونم من دختر خوبی نبودم، نیستم و شاید هیچ  -

وقت دیگه ای هم نباشم! ولی دلم شکست وقتی به اون  

دختره بیشتر از من گوش دادی. مگه باهم دوست  

نبودیم؟ من فقط اعتمادت رو می خواستم...آره باهم  

ت بودیم، آره من اشتباه کردم، من تند رفتم، من بد  دوس 

کردم، منم از ساشا خواستم فقط منو بگیره و همه چیز  

رو تموم کنه. اونم قبول کرد، پای چیزی موند که می  

تونست نمونه، چون کاری نکرده بود، چون می  

تونست عوضی باشه و بذاره تنهایی توی گندی که  

 .. دورم بود دست و پا بزنم...من. 

 به سمتم می چرخه و حرف توی دهنم می مونه. 
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بازو هام رو می گیره و من حتی نمی تونم درست و  

 حسابی توی چشم هاش نگاه کنم. 

اینکه بگم اشتباه کردی، یا منم اشتباه کردم، چیزی  -

رو عوض نمی کنه. ولی اینکه همیشه نگرانتم، قرار  

نیست عوض بشه! قرار نیست حتی اگه قهریم، اگه  

ریم یادم بره تو دختر منی، یادم بره تو جیگر گوشه  دو 

امی! اگه گذاشتم عقد سر بگیره، چون ازش پرسیدم،  

چون خواستم بفهمم دخترمو به کی میدم ولی اگه بخواد  

اذیتت کنه، ناراحتت کنه، یا باعث بشه گریه کنی، قرار  

 نیست در برابرش کوتاه بیام؛ فهمیدی؟ 

 ه: سر پایین میندازم و بابا میگ 

 آب دماغتو جمع کن! -

 بینیم رو باال می کشم و تیکه تیکه می خندم. 

حاال می تونم پخش شدن رنگ رو توی دنیای  

 خاکستریم ببینم. 

 * * * 

روز چندمه؟ ساعت چندمه و یا بار چندمه که توی  

بازار از کله ی سحر تا نصف شب می گردیم؟ نمی  

 دونم... 

قدری خسته    دیگه حساب روز ها از دستم در رفته و به 

 ام که حتی ذوق و هیجان روز های اول رو ندارم. 
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اصرار من و ساشا برای عروسی نگرفتن با تمام قدرت  

به در بسته خورده و بابا و آقا ایرج این بار تونستن  

پیروز میدون بشن و قرار و مدار عروسی تا بچه دار  

 شدن ما رو توی همون شب اول می چینند. 

ارم و می خوام برای چند  کمرم رو روی زمین می ذ 

ساعت هم که شده ذهنم رو خالی نگه دارم ولی حاال  

عالوه بر خستگی، اضطراب و دو دلی هم یقه ام رو  

 چسبیده و نمی ذارن. 

خودم رو توی بغل مامان جا میدم و بر خالف تالش  

کردنش، نفسی که سنگین بیرون میده رو به راحتی  

 متوجه میشم. 

 ه و به آرومی بیرونش میارم. گوشیم زیر بالشم می لرز 

 خوبی؟ -

 بیداری؟ -

درست مثل یه بچه ی نق نقو، به شکل احمقانه ای  

اشک توی چشمم حلقه می زنه و دست لرزونم به  

 زحمت روی کیبورد می لغزه: 

 نه خوب نیستم... -

 بهم ریخته ام و نمی دونم حالم طبیعیه یا نه! -

 ... می شه بیای دنبالم؟ نمی خوام تو خونه بمونم -
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به سرعت پیام هام تیک می خورن و سریعتر جوابش  

 میاد: 

 بپوش اومدم. -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 

 #قسمت_سیصد_و_نود_و_چهارم 

 *** 

 
لبم رو بین دندون هام گیر میندازم و دکمه ی پاور  

 گوشی رو فشار میدم. 

صفحه که خاموش می شه، بازم صبر می کنم و گوش  

ن خواب نازی و مامان مطمئن  تیز می کنم از عمیق بود 

 بشم. 

خودم رو به آرومی کنار می کشم و روی نوک انگشت  

 هام بیرون میرم. 

توی سالن که می رسم، می خوام به طرف در برم که  

 صدای بابا میخ کوبم می کنه: 

 آنی؟ -

پشمام با چنان سرعتی می ریزه که موج احساساتم  

 خفه می شه و یخ می کنم. 
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ونه و فقط امیدوارم با تکون  نفس تو سینه ام می م 

 نخوردن، از جلوی چشمش محو بشم. 

 خوبی بابا؟ چیزی شده؟ -

حرف زدن دوباره اش بهم می فهمونه تالش هام همه  

 کشکه و به ناچار، خودم رو روی مبِل نزدیکم میندازم. 

با انگشت هام بازی می کنم و سعی می کنم مظلوم به  

 نظر برسم که بهم گیر نده. 

ی شینه، توی خودم جمع می شم. دستم رو  کنارم که م 

بین دست های بزرگش می گیره و با نفسی که بیرون  

 میده به حرف میاد: 

 بابا جان؟ -

سرم رو باال میارم و بهش خیره می شم و دقیقا  

 لبخندش، همون آرامشیه که می خوام! 

چند تا ضربه ی آروم روی دستم می زنه و لبخندش  

 بیشتر می شه: 

تونی فراموشش کنی، شاید هم    هرچی بگم، می -

اونقدرا به کارت نیاد، ولی می تونم بهت بگم باهم  

خوشحال بشید، برای هم خوشحال بشید، غمتون رو  

 تقسیم کنید و گاهی تو براش تکیه گاه شو! 

مکثم که طوالنی می شه، روی شقیقه ام بوسه می  

 کاره و از جا بلند می شه. 
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ازه به خودم  در اتاق که پشت سرش بسته می شه، ت 

 میام و نفسم رو بیرون میدم. 

حرف هاش رو می خوام درک کنم و نمی تونم. نه که  

نشه، نه که سخت باشن، نه که نخوام! فقط اونقدر پر  

از اضطرابم که دلم می خواد زیر همه چی بزنم و  

 برگردم تو بغل مامانم. 

یه حس عجیب توی جونمه، یه ذوق غریب زیر  

 ر معمول بیخ گلوم چسبیده. پوستمه و یه استرس غی 

لرزش گوشیم، خبر از رسیدن ساشا میده و از جا بلندم  

 می کنه.  

مانتو و شالم رو از روی چوب لباسِی کنار در بر  

 میدارم و بیرون می زنم. 

به حدی عجله می کنم که حتی کفش نمی پوشم و با  

 دویدم توی راه پله، شالم رو سر می کنم. 

شلوار راحتی و پیراهن که    ساشا کنار موتورش، با یه 

هیچ همخونی باهم ندارن ایستاده و در تالش برای  

 مهار خمیازه اش میگه: 

امیدوارم یکم حالت خوب شه، وگرنه با این شلوار  -

 بگیرنم، هیچی رو تضمین نمی کنم. 

بریده بریده می خندم و خودم رو توی بغلش جا می  

 کنم. 
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 چی شده نصف شبی؟ -

زه های یکی درمیونش خبر از  خسته تر از منه و خمیا 

 این خستگی میدن. 

دوماه دوندگی کامل برای شروع زندگیمون، شیرین و  

پر از خستگی گذشته و حاال حتی فکر کردن به فردا هم  

 می تونه ضربان قلبم رو باال و پایین کنه! 

فقط استرس دارم. دلم می خواد فرار کنم و برم یه  -

 گوشه، یه عالمه بخوابم. 

 ورتش می کشه و با بوسیدن سرم میگه: دستی به ص 

 سوار شو بریم خونه! -

پشتش سوار می شم و بی مکث راه میوفته. خنکی باد  

پاییزی که توی صورتم می خوره، حالم رو عوض می  

 کنه و باالخره قلبم کمی آروم می گیره. 

 جلوی ساختمون که می رسیم، حین پیاده شدن میگم: 

 بریم پشت بوم؟ -

ته اش رو مرتب می کنه و نوک  موهای به هم ریخ 

 بینیم رو می بوسه: 

 راه بیوفت... -

 
 #اوباش  

 فصل یازدهم: اوباش! 
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 #قسمت_سیصد_و_نود_و_پنجم 

 *** 

 
باالی پشت بوم که می رسیم، به خاطر سریع راه رفتن  

 و هیجاِن گیر نیوفتادن، دوتایی به نفس نفس میوفتیم: 

 اینم پشت بوم. دیگه چی خانم؟ -

می شینه، دست هاش رو توی بغلش    لبه ی پشت بوم 

 جمع می کنه و نگاهش خیره به منه. 

جلوش می ایستم و یقه ی پیراهنش رو توی مشت می  

 گیرم. 

 منو ببوس! -

گونه هام رنگ می گیرن و احساس می کنم گرمم شده  

 وقتی توی صورتم خم می شه. 

کوتاه و پشت سر هم لبم رو می بوسه و خنده ام می  

 دن هاش. گیره از این نوک ز 

وقتی می خنده نفسش توی صورتم پخش می شه و  

 دست هاش دور کمرم پیچ می خورن: 

این چند وقت اصال درست و حسابی ندیدمت. دلم برات  -

 تنگ شده بود. 

 لب هام سهمی برعکس میشن: 

 می دونم. -
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با یه ذره فشار من رو جلو می کشه و چسبیده بهم،  

شم من نگاه  سرش رو پایین تر می گیره تا بهتر توی چ 

 کنه. 

 االن خوبی؟ بهتری؟ -

 پیشونیم رو به سینه اش تکیه میدم: 

 االن خوبم! -

سرم رو که باال میاره هوم کشدارش، توی گوشم می  

شینه و بوسه هاش از شقیقه تا خط فکم رو رد  

 میندازن. 

دست هاش رو زیر پاهام می بره و مجبورم می کنه لبه  

 ی پشت بوم بشینم. 

ونه هاش می ذارم و خیره ی  دست هام رو روی ش 

 چشم هاش میگم: 

 فردا... -

 دستش به نرمی پهلوم رو نوازش می کنه: 

 فردا هم یه روز معمولیه! -

 با تاکید میگه و خودم رو کمی جلو می کشم: 

یه روز معمولی که قراره به یاد موندنی ترین خاصره  -

 ی زندگیمون بشه! 

 ه: نوک بینیم رو می بوسه و خنده  رو لبش می شین 
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به یاد موندنی ترین روز، هر روزیه که کنار همیم!  -

مثال بار اولی که اینجا بوسیدمت...بار اولی که بغلت  

 کردم...بار اولی که دیدمت! 

مشت کم جونم روی کتفش می شینه و تک خنده می  

 زنم: 

 زبون باز! -

 دستش رو دور کمرم میندازه و با پایین کشیدنم میگه: 

تو که نمی خوای توی به یاد  فعال داری یخ می زنی.  -

 موندنی ترین روز زندگیت سرما خورده باشی؟ 

 می زنم توی کمرش و غر می زنم: 

 خیلی عوضی هستی وقتی اینجوری طعنه می زنی! -

 تای ابروش رو باال میده: 

 تو عوضی نیستی وقتی من برات خاص نیستم؟ -

بینیم رو چین میدم و قبل از ساشا وارد آپارتمان می  

 شم: 

 ه چی که گفتنی نیست... هم -

 در رو پشت سرمون می بنده: 

 پس چطوریه؟ -

روی نوک انگشت هام بلند می شم و قبل از اینکه  

بتونم جلوی خودم رو بگیرم، می ذارم هدف بوسه ام  

 لب های مرطوبش باشن. 
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چند صدم ثانیه فقط طول می کشه که مانع عقب کشیدنم  

 بشه و کمرم رو به در تکیه بده. 

گردنش، بین انگشت هام مشت میشن و    موهای پشت 

اونقدر ادامه میده که دو نفرمون برای ذره ای هوا،  

 مجبور به عقب نشینی می شیم. 

پیشونیش رو که روی پیشونی من می ذاره و چشم  

هاش رو می بنده، قلب من به سریعترین حالت ممکن  

 خودش می کوبه. 

 می غره: 

 خته! لعنت بهت که اینقدر خودداری در برابرت س -

می خندم که عقب میره و اجازه میده تکیه ام رو از در  

 بگیرم. 

شال و مانتوم رو از تنم در میارم و نگاهم تو سالن می  

 چرخه. 

جای وسایل قبلی، حاال جهیزیه ی من چیده شده و  

 خونه، بیشتر شبیه خونه ی ماست! 

 دیگه خونه ی ساشا نیست... 

 ساشا توی آشپزخونه میره و میگه: 

 عوض کن می خوای بخوابی!   لباستو -
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باشه ای میگم و توی اتاق میرم. پوشیدن لباس هاش  

زیادی بهم مزه کرده و بی خیاِل لباس های خودم،  

 هودی و شلوار راحتیش رو می پوشم. 

هنوز با کمر شلوارم درگیرم که داخل میاد و پیراهنش  

 رو روی دسته ی صندلی میندازه. 

ارم سنگینی  کنارش روی تخت جا می گیرم و می ذ 

دست هاش، روی تنم بهم آرامش بدن و نفس هاش که  

 پشت گردنم می خورن، برام مسکن بشن. 

اونقدری خسته هستیم که بدون حرف بخوابیم و من  

تازه می خوام وارد فاز عمیق و شیرین خوابم بشم که  

 صدای لعنت شده ی گوشی و ساشا روانیم می کنه. 

عث می شن  زنگ خوردن های پشت همش، تقریبا با 

اشک توی چشمم جمع بشه و به اجبار با لگد، به پای  

 ساشا بزنم بلکه پاشه. 

غرغری می کنه و من بیشتر سرم رو زیر بالش می  

 برم. 

 صداش دو رگه و خشداره وقتی میگه: 

 بله؟ -

و صدای زنگ در هم حاال توی پس زمینه شنیده می  

 شه. 
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ت  ساشا دیگه به معنای واقعی کلمه رد میده و با پر 

کردن گوشیش  روی عسلی، از روی تخت بلند می  

 شه: 

 چه خبره؟ اومدم... -

هنوز گیج خوابم وقتی از روی تخت پا می شم و دنبال  

 ساشا بیرون میرم ببینم کیه اول صبح. 

یکی از پاچه های شلوارم باالی زانومه و اون یکی  

 عمال زیر پام کشیده می شه. 

فتضاحی توی  هودی تو تنم چرخیده و موهام به شکل ا 

 سر و گردنم پخش شدن. 

ساشا با شتاب در رو باز می کنه و من با پشت دست  

 پلک هام رو ماساژ میدم. 

 معلومه کجایین؟ ناسالمتی روز عروسیتونه... -

 
چشم هام تا آخرین حد ممکن گشاد می شن و تازه  

 چشمم به نازی و هومان میوفته. 

 . سعی می کنم با پایین کشیدن هودی، مرتبش کنم 

 نمی دونم چقدر موفق شدم که ساشا غر می زنه: 

محض رضای خدا نازی...ساعت تازه هشت صبحه!  -

 چه عروسی ای آخه؟ 

 نازی غرغر می کنه و من می خوام گریه کنم! 
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 از استرس حالت تهوع دارم و از بی خوابی سر درد. 

نازی جعبه ی تاج و تور و کاور لباس عروس رو  

 یاد: دست هومان میده و سراغ من م 

آرایشگاه نمی خوای بری تو؟ به کارات نمی خوای  -

 برسی؟ 

 می نالم: 

من االن حاضرم روحمم بفروشم واسه پنج دقیقه  -

 خواب... 

ساشا خمیازه کشون، جعبه ی تاج و تور و دسته گل  

رو از دست هومان می گیره و با رد شدن از کنار  

نازی، تاج و تور رو روی موهای هپلی من می ذاره،  

دستم میده و کروات رو بدون بستن دور گردنش    گل رو 

 میندازه. 

من هنوز گیج خوابم و خمیازه ام تا نیمه ی راه اومده  

 که خم می شه و با بوسیدن لبم، دستم رو می گیره: 

 بیبی؟ عروسیمون مبارک! -

من می تونم صدای خنده ی نازی و هومان رو وقتی  

 عکس می گیرن بشنوم! 

 
 * * * 

 
پایان
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