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 عاشق از بعد ماده وقتش به اونم.ميخونه آواز نر و ساکته ماده جنس البته داره خوشی آواز که هست زيبايی پرنده فاخته *

 گم ها شاخه تاريکی بين دور های کوه توی ميره و ميذاره تخم...  رفت سرش کاله اينکه از بعد.مقابل طرؾ آواز به شدن

ميگم رو خودم رمان فاخته. بخونه ماده فاخته که روزی از امان خوب ولی. ميشه  

الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

فاخته آوای  

 اسمتون؟ -

ديانت فاخته... ديانت -  

خانوم نيست ليست توی اسمتون: کرد صاؾ رو طالييش کراوات  

کنيد نگاه ديگه بار يه شما نيست؟ که چی يعنی:  کردم اخم  

بفرماييد!...نيست...ديدم محترم خانوم: کرد لوله دستش توی رو برگه ! 

 جلوتر جمعيت فشار از رو خودم و زدم عقب بود پام و دست توی زيادی حاال که داشتنيمو دوست سنتی کيؾ عصبی

ببينم بذاريد...کارم نويسنده من... نباشه ميشه مگه: قاپيدم دستش ميون از رو برگه و کردم بلند دست. کشيدم !! 

سالن جلوی کنيد اضافه نيرو يه: کشيد بيرون رو بيسيمش عصبی ... 

خودم پچ پچ صدای جز چيز هيچ... نميشنيدم چيزی  

جم عليرضا... خلقی شاهين... دار نگه حق نسترن... جوانمردی پوريا... محبی ستاره.... محمودی ژاله !.... 

 بی انگشتهای ميون از رو برگه طاليی کراوات با بلند قد و تيپ خوش نگهبان... خودم قلب صدای جز نميشنيدم چيز هيچ

! شمايين کار نويسنده اگر کنيد هماهنگ خودشون با... نيست؟ ديدين: شنيدم دورتر فرسنگها از رو صداش. کشيد جونم

همينهاس دادن من به که اسمهايی ... 

 بازوم به بود همراهش که پسری برای خنديدن ؼش ؼش و زدن حرؾ موقع دستم کنار چاق زن. کردم نگاش منگ و گيج

 خورجين توی.جلو کشيدم رو کيفم بلند بند و دادم فشار هم روی رو فکم. کنار کشيدم جمعيت ميون از رو خودم. زد ضربه

 کشيدمش و زدم چنگ بهش عصبی. موبايل جز ميومد دستم توی چيزی هر. گشتم موبايلم گوشی دنبال ام شونه روی

 روی رفت هم اينبار. بودم گذاشته پيام بار هر. نميداد جواب و ميزدم زنگ عليرضا به که بود هزارم بار برای. بيرون

 گوشی توی شهر تئاتر سالن در پشت شون همهمه و جمعيت به پشت و رسوندم سالن کنار باؼچه تا رو خودم. گير پيؽام

 هيچکی به هيچکی ميکنی فکر و ميزنی خودت اسم به رو نمايش ديگه حاال... بردار... نامرد رو گوشی بردار: کشيدم جيػ

جم؟ عليرضا کارگردان و نويس نمايشنامه.... نيست؟ ! 

جم؟ عليرضا: کشيدم جيػ !! 

 سرم از داشت که رو سفيدم شال لرزون دست با و. گرفتم گاز رو لبم. ميکرد پاره رو گلوم داشت بؽض. زدم نفس نفس

 تماشا و بشين... ميذارم دلت به رو نمايش اين داغ... ببين: گفتم تر آروم اينبار و رنگم شرابی موهای روی کشيدم ميوفتاد

 ...کن
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 از نشستم عرق به.... کشيد تير گردنم پشت مهره... نشستم جون بی باؼچه کنار سنگ روی. شد مشت دستم توی گوشی

 انگشتم نازک استخوان با. بود بسته ای شيشه کوچک در. دويدم بليط فروش باجه سمت به و شدم بلند اما توجه بی. درد

شکستی رو در خانوم چيه: کنه باز رو در و بشه پيدا يکی که آنقدر. کوبيدم مشت عصبانی. نداد جواب کسی. زدم ضربه  

ميخوام بليط يه: داخل بردم ها ميله ميون از رو دستم کرده بؽض  

نيست موجود بليط... بخون رو در روی داری سواد... شده تموم خانم نداريم: گفت کالفه  

برام کن جور...ميدم پولشو برابر ده برابر سه: ؼريدم ! 

نفهميه زبون عجب: کوبيد صورتم به رو رو در ! 

 ميذاشتم ميرسيد دستم به که کسی هر شونه روی رو دستم. بردم يورش جمعيت طرؾ به و دادم فشار هم روی رو لبهام

ميخرم بيشتر... چی؟ شما اقا... ندارين؟ اضافه بليط شما خانم: که ... 

 سمج نگاه. ايستادم آويزون های شونه با ميخوردن وول شده باز تازه درهای سمت به که جمعيتی به رو مستاصل و خسته

 کمی. کنم خالی يکی سر روی رو هام عقده ميخواست دلم. ميرفت رژه اعصابم روی بود پوشيده چهارخانه بلوز که پسری

 کردم فرياد و جيػ آماده رو خودم فقط. نکردم نگاش. اومد جلو! نديدی آدم چيه که ميکشيدم هوار سرش ميکرد نگام ديگه

کنم کمکتون بتونم من کنم فکر... خانوم ببخشيد: گفت آروم که  

 

 مهربونی رنگ نگاهم. شد ريخته تنم گرفتگی گر روی سردی آب. گرفت سمتم به رو بليطی که کردم نگاش ؼضبناک

نگفتيد؟ و داشتيد اضافه: کردم زمزمه و بليط سمت بردم دست. لرزيد لبخندی به لبم. گرفت  

نداشتم اضافه: زد لبخند ! 

چی؟ خودتون پس: موندم مات. کردم نگاش  

بفرماييد شما: انداخت زير سر ... 

: برد باال رو دستش که پول برای کيفم سمت بردم دست! بگيرم قلوه و بدم دل و واستم نميتونستم اين از بيشتر. داشتم عجله

نيست الزم... بفرماييد ! 

 به که رو بليط. در سمت کردم تند پا و کردم تشکر. نداشت درخواستی محبت اين ازای در انگار. بهش دوختم رو نگاهم

 رو جلوم زنی که سالن سمت بدوم خواستم. شدم وارد و زدم پوزخند اش گداخته صورت به دادم طاليی کراوات مرد

بپوشونيد موهاتونو... عزيزم: گرفت  

 که مانتوتونم ،جلوی پايين بياريد هم رو آستينتون: گرفت رو مچم که بگذرم خواستم و روسريم سمت بردم دست عصبی

 بازه

 و گپ صدای که" نميخورم تکون جا يه ميشينم خدا به برم بذاريد ميزنم ميکنم پيدا سوزن چشم"  که بودم زدن چانه درگير

نيستی مدته يه کجايی! آشنا امسال دوست پارسال!... سالم بــــه" که کرد جلب رو نظرم نگهباني گفت !" 

 تئاتر تماشاگر يه حتما... بود داده من به رو بليطش که ميکردم نگاه پسری به شونه روی از و پايين ميکشيدم رو آستينهام

 صميمی و گرم باهاش اينطور گيريهاش سخت و داره سری هر که پزی و دک همه اون با طاليی کراوات اين که بود قهار

 ميخری خودت نگير بليط ميگيم سری هر که ما... چيه حرفها اين بفرماييد"  که ميکنه تعارفش بليط بدون و ميکنه برخورد

ببينی نمايش من مهمون شب يه خدامه از منکه وگرنه ، !" 

ميکنم پاک رژمم... آها... آ.... بيا اصال... برم؟ حاال خوبم؟: زن سمت کردم رو  
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. سالن سمت دويدم. کرد عبور کنارم از و رفت ای ؼره چشم و کشيد جلوتر رو چادرش جوان زن. لبم روی کشيدم دست

"  کنيد لطؾ رو شمارتون"  که سالن مسئولين صدای به اعتنا بی و شدم رد ميگشتن صندليشون دنبال که جمعيتی ميون از

! خانوم کجا: گرفت رو جلوم نگهبانی که پرده پشت برم که رفتم باال پله از. پرده کنار سالن اول تا رفتم و گردوندم رو

شين وارد نميشه ! 

کارم نويسنده من: گفتم بلند صدای با ! 

جم عليرضا: زدم صدا و کشيدم سرک شونش روی از !! 

 کله و سر باالخره که ميبردم باالتر صدامو لحظه هر من و بيرون کنه هدايتم بزنه دست بهم اينکه بدون داشت سعی نگهبان

ميکنم صحبت ،من شما بفرماييد... ممنون... آقا... آقا: باشه آروم کرد سعی. شد پيدا نگهبان شونه پشت از اش . 

 سالم و شلوارش جيبهای توی کرد دست. عليرضا به دوختم رو خشمم پر نگاه من و گرفت ازم رو کشدارش نگاه نگهبان

 توی فکری چه: گرفتم باال ميشد که جايی تا رو سرم چشمهاش توی زدن زل برای و کشيدم جلو رو خودم اش سينه تا. کرد

 روی چرا نيست؟ کارتها توی من اسم چرا... نمياد؟ در صدام منم تموم؟ و اجرا ميری من اسم بی کردی فکر سرته؟

نويسه؟ نمايشنامه جلوی تو اسم چرا نيست؟ من اسم پوسترها  

 پيش دلخوری تو و من بين که نيست ای مسئله اين... دادی رو اوليه طرح فقط تو... عزيزم فاخته: شد متمايل سمتم به

نمايشو ببين بشين...نيست نوشتی تو اونکه اصال... گلم کردم عوض ديالوگها توی رو چيزها خيلی من.... بياره ! 

 صبح تا شب چند نبودی؟ نديدی تو.. همين؟! علی؟ اوليه طرح: زدم کنارش ساعد با. صورتم سمت کرد دراز رو دستش

نميشه باورم.... نمياد بهت علی... ها؟ بودم بيدار ! 

 اجرا از بعد بذار سن روی ميرن ها بچه ديگه دقيقه چند تا عزيزم: گذاشت ام شونه روی رو دستهاش. زد صداش کسی

 بريم هم با آخر پرده برای که پيشم بيای ميکنم خبرت قبلش. بيارم رو تو اسم اجرا آخر که قول اصال... کنيم صحبت

گلم؟ باشه... معرفی  

 نرمتری لحن با اينبار و سراؼم اومد دوباره نگهبان بعد لحظه چند.رفت و زد لبخند علی. بزنم حرؾ نذاشت لعنتی بؽض

ميکنم صداتون آخر پرده برای گفت نگهبان و نشستم اول رديؾ صندلی روی. باشم بيرون که گفت  

 برم تاب و تب... نديدم تؽييری هيچ من پرده به پرده... شد اجرا من ديالوگهای کلمه به کلمه و شد عوض پرده به پرده

 ميکشيدن هورا بودم کشيده بيداری شب سرم توی شدنشون شکفته برای که ديالوگهايی همون سر درست جمعيت. بود داشته

 و... شعؾ از ميزد حلقه چشمهام توی اشک. ميکشيدن نمايش به رو نظيری بی بازی علی بازيگرهای و... ميزدن کؾ و

 بين که... نمايش استخون يعنی نويسنده ميدونست که جمعيتی برابر در تعظيم و اسمم شدن خونده برای نبود دلم توی دل

 تالش شبی چنين برای سال همه اين من که.... ميکردن کشؾ رو نوظهورها و بودن نشسته بزرگانی چه جمعيت همين

 که.... کنه لمس رو ،تنم من با موندن برای بودم گذاشته و بودم داده سرشناس جمِ  عليرضای دلِ  به دل که... بودم کرده

 و خونه اومد بيخوابی همه اون از بعد که شبی... ببره پرده روی اون و بزنم قلم من که.... باشه داشته دوستم که... باشه

 لذت و ريخت احساس قلبم به فقط... کرد گمم اتاق تاريکی توی و کرد بؽلم فقط. نزد نمايش به دست... شد تموم نمايش گفتم

 نمايش از تر مهم... چيزی هر از تر مهم... مهمم کردم فکر! خودم تنها ديدن و نامه نمايش نديدن بود حالی چه و... تنم به

 فقط... نويس نامه نمايش برای اسمی نه و اومد نويسنده از اسمی نه و شد اجرا آخر پرده که... باطلی خيال چه وه.... نامه

جم عليرضا... کارگردان شد گفته ! 

 رو دستهاش وقتی... جمعيت به تعظيمش ميون... مردم ايستاده زدنهای کؾ ميون... اشک پرده ميون که خرابی حال چه و

... خرابی حال چه و.... سوخت تنم پوست رو هاش بوسه تمام جای... کرد مردم تقديم رو اش بوسه و گذاشت لبهاش روی

 فرياد و سمتش کردم پرت بودم نشسته که اول رديؾ همون از و آوردم در پا از رو سفيدم کتونی چطور و کی نفهميدم که

کثافت دزد.... دزد: زدم ... 
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 تازه و... انداختم راه که آبرويی بی از... شدم دور گريه هق هق ميون من و اوردن هجوم سمتم به نگهبانها... شد ؼلؽله

بود دروغ همش... بود دروغ.... فاخته بودی کار سر... بود افتاده عقلم سکه .... 

 به.... ميکردم نگاه عليرضا به تنفر با فقط و بودم نشسته سالن حراست دفتر توی که کشيد طول ساعت چند نميدونم

 به... کنه حفظ رو تشخصش ميکرد سعی که عليرضايی... بده فيصله رو مسئله من به نگاه بی ميکرد سعی که عليرضايی

 توضيح و ميداد فشار پيشونيش روی رو يخ کيسه.... کرده در که اسمی اون با...جنجالی تئاتر اين از بعد... حاال خصوص

 سر بودم شده که.... خوندم يا ديدم جايی متنشونو من کردن فکر خانوم سرکار که... بوده متن شباهت که... توضيح پشت

... بود بند نفرتم از پر نگاه به فقط دستم... هيچی به. نبود بند هيچی به دستم! نميشناخت که خانمی کار سر... خانم کار

 !همين

. بودم نشسته حراست اتاق صندلی روی هنوز نفرت پر و شکسته چه من و... بيرون رفت اتاق از و داد رضايت عاقبت

 به شايد و انداخت سرم کنار شده تراشيده کوچک قسمت به نگاهی حراست رئيس.... توانی هيچ. بود نمونده برام توانی

 رنگم صورتی هندزفری آوردن در رسيد ذهنم به که کاری تنها ولی چرا نميدونم. زد پوزخند که بود موهام شرابی رنگ

بيرون زدن دفتر از انزجار با و گوشم توی چپاندنشون و بود .... 

 رو من هيچکس که دنيايی توی داره؟ اهميتی چه... بيفته سرم از هم روسری اين بذار... بيوفته بذار.... ميوزيد باد

 جم عليرضا برای من نوشته از متاثر تئاتر اجرای سوم دور توی جمعيت سالن يک که حاال... داره اهميتی چه... نميبينه

 جلوی اگه داره اهميتی چه.... صحنه روی رفته نمايشت.... خوابی که رسيده گوشم به خبرش تازه من و.... زدن کؾ

داره اهميتی چه.... تنگه زيادی سبزم شلوار که شه، باز مانتوام  .... 

 رو گوشم و پنجره سمت گردوندم رو. کرد باز جا برام دستم کنار جوون دختر. کردم بلند رنگ زرد تاکسی جلوی رو دستم

 سفيدم کتوی روی... رنگم شرابی بزرگ عينک روی دختر ميخ نگاه. ميپيچيد گوشهام توی موبايلم از که موسيقی به دادم

 روی حتی تنم تمام ،روی سفيد شال و مانتو روی سبز بزرگ ساعت روی صورتی، هندزفری روی... سبزم شلوار روی

 من... ميکنی؟ نگاه چی به ميکنی؟ نگاه چرا... ميکردم لمس رو نگاهش حواسم تمام با من و ميچرخيد jadore عطر

ميزنی؟ زل چی به! آزادم تنهايی همه اين ميون که دنيام آدم اسيرترين  

 داشتم بؽض اونقدر... بايسته بخوام راننده از نتونم و شم رد ام خونه خيابون سر از که داشتم بؽض اونقدری.گرفت بؽضم

 دختر دست کنار زن که.... بگيره ازم رو پول و برگرده تعجب با اون و راننده شونه روی بزنم ضربه انگشت سر با که

... جنگل قانون شده من شهر قانون که حاال داره اهميتی چه... ميگن چی مردم که داره اهميتی چه... بگيره گاز رو لبش

 و.... بود ذهنم کرايه.... نباشه که... عشقه سر از کنم خيال من و شه لمس من بکر تن که.... نشی خورده که بخور که

 ...دستمزدم

. نکردم نگاه. ايستاد کنارم سفيد سانتافه خيابون خلوتی توی. کردم بلند سر. رو پياده توی پريدم جوی روی از و شدم پياده

 باالخره. نبود هم مهم... نميذاشت راک خواننده صدای. نميشنيدم صداشونو. زدن گپ.... من از جلوتر دختر برای رفت

 با عقايدش ميکنه فرقی چه.... شه سوار و.... ای مقنعه مانتو دختر.... بزنه قهقهه جامعه موقر دختر که گفته جالبی چيز

 که ميکنه فرقی چه.... نه من به و ميکنن افتخار اون پوشش به جامعه که داره فرقی چه... داره فرق آسمون تا زمين من

 به پام.... ميدونم که خودم... ميکرد خيال عليرضا که نيستم اونی ميدونم که خودم.... نه يا خوردم بازی من کنه باور کسی

 رو چيز همه که... دارم تنی بره يادم که... ميکنم داغ... رو دست اين پشت.... ميکنم داغ.... ميکنم چيکار برسه خونه

... فاخته که... دنياست حس ترين شنيع و ترين ترين،کثيؾ دروغ ترين، ؼلط عشق که... کنم حک... تنم روی دفترم توی

عشق باد حرامت ..... 

 با رو کفشهام. رفتم پايين در جلوی پله دو از. شدم وارد و چرخوندم رنگ مربعی های شيشه با قديمی در توی رو کليد

 و شلوارم جيب توی هنوز موبايل. کردم رها زمين کؾ رو کيفم و شال و مانتو. کناری کردم پرت و کشيدم پا پشت

 دنبال ميلرزيد بؽض از که فکی با و کردم روشن رو گاز اجاق مصمم. آشپزخونه سمت رفتم گوشم، توی هنوز هندزفری

 گاز رو لبم... شکلش قلبی دسته به. کردم نگاه اش دسته به و برداشتم رو چنگال.... چيزی هر... گشتم فلزی چيز يه

... بود داغ دسته... ميکشيد فرياد گوشم توی راک خواننده معترض صدای داشتم نگه شعله روی رو چنگال دسته. گرفتم
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 موهای ميون بودم کشيده که همون.... بودم نوشته باهاش که همون... چپم دست روی دادم فشار رو دسته. داشت درد گلوم

 ....عليرضا

 دستم پوست. افتاد زمين روی لرزونم دست ميون از چنگال و زدم زانو زمين روی... شدم شکسته...... فؽانم آه....فؽانم

ميزدم زجه و بودم گذاشته کؾ کاشيهای سردی روی رو پيشونيم من و ميسوخت .... 

 رو پوستش. ميزد زق... بودم زده زل چپم دست خفيؾ لرزش به و بودم کشيده دراز زمين روی.بود گذشته چقدر نميدونم

داشتم درد....  خيــــلی.... داشتم درد. ميرفت کبودی به .... 

 هم رو منصور حوصله... نميزد زنگ من احوالپرسی برای کسی. بدم جواب نميخواست دلم من و ميخورد زنگ خونه تلفن

بيخوديش های خنده... گذاشتناش سر به سر حوصله... نداشتم . 

 باهاش نميدونستم. بود شده خشک سوختگی دور تا دور رنگ زرد مايع. کردم نگاه دستم پشت به و نشستم زمين روی

 فتانه اسم. ميخورد زنگ موبايلم. داشتم رو دردش تحمل اين از بيشتر نه کنم رسيدگی بهش ميخواست دلم نه. کنم چيکار

دکمه. ميشد روشن و خاموش گوشی روی  ignore رو موبايل کالفه. زد زنگ دوباره که نگذشت ثانيه به. کردم لمس رو 

ميزنه زنگ صبح تا ندارم بر ميدونستم. برداشتم . 

 چيه؟ -

نميدی؟ جواب چرا -  

داری؟ چيکار -  

بزنا حرؾ درست من با فاخته - ! 

داری؟ چيکار... درست... خوب -  

 کجايی؟ -

بپرسی؟ رو همين زدی زنگ -  

نداشتی بر خونه زدم زنگ -  

چی؟ که... خوب -  

کدوم ميگم... تربيت بی مار زهر - .... 

داری؟ چيکار چی؟ برای... خونه! ام خونه: زدم فرياد  

بری؟ نميخوای جايی.... بگو اول همون از: برد باال صداشو  

 ميگفتم بود ای ديگه روز هر اگر. خونه بياد امين با ميخواست... ميزد زنگ که نبود من احوالپرسی برای. گرفت بؽضم

... امشب ولی... ای ديگه قبرستون هر يا سينما ميرفتم يا. بيرون ميزدم عليرضا با هم من... شب تا بيرون ميرم دارم

برم نميخوام قبری هيچ نه: دادم تکون سر. داؼون.... داؼونم ! 

تربيت بی: کرد ؼرؼر ! 

... نزد زنگ. کشيدم کوتاهم موهای ميون رو سالمم دست و زمين روی کردم پرت رو موبايل.کرد قطع رو گوشی

 برای حتی... خواهی معذرت يه برای حتی... دوستيمون رابطه داشتن نگه برای حتی... دلگرمی برای حتی... عليرضا

دروغ يه کردن هم سر ! 
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 رو منصور شماره و برداشتم رو موبايلم اراده بی... ميکرد ام خفه داشت تنهايی... بود تازه داؼم.... داشت درد دستم

 صدای... نبرده بهش هيچيم من خدای... اينبار بود گذاشته بندری... گوشم توی پيچيد موبايلش پيشواز شاد صدای. گرفتم

بابا؟ جونم...خودم مخی بی فخی... بابا دخمل به: گوشی توی پيچيد شادش  

بابا اينجا بيا: ترکيد بؽضم ... 

تنهام خيلی... بابا.... تنهام: کردم هق هق. شد رعب از پر سکوتش.ترسيد  

 سينه روی قرمز نوار با سياه شرت تی.کردم باز دنيا گنده شکم مرد ترين داشتنی دوست برای رو در بعد ساعت نيم

 و گردوندم رو. کرد نگام خوب.بود پريده رنگش... بزرگش شکم وجود با حتی... بود تيپ خوش هميشه... جين اش،شلوار

 داخل و بست رو در منصور. گذاشتم زانوم روی رو آرنجم و کردم جمع رو راستم پای. نشستم هال وسط کهنه کاناپه روی

شده؟ دعوات فتی با: ايستاد سرم باالی کمر به دست. شد  

 بود شده سرخ و متورم که چپم دست به چشمش. دادم تکون سر نشدن پيچ سوال برای... کردن گم رد برای... دروغ به

شده؟ چی: گرفت دستش توی آروم رو دستم و زد زانو روبروم. افتاد  

کرد گير قابلمه به: کردم زمزمه . 

قابلمه؟: برد باال ابرو ! 

 پنبه روی رو بتادين و نشست روبروم. آورد رو اوليه کمکهای جعبه و حمام سمت رفت. نميکرد پيچ سوال. ميکرد درک

 بذار ظرؾ يه خوب!... بابا اه: کردم ؼر ؼر. ريخت من داشتنی دوست گبه روی و شلوارش روی بتادين از کمی. ريخت

دستت زير ! 

شامه بازار که نيست خونه... کن برت و دور به نگاهی.... نيار در بازی خانوووم من برا... توام ببينم برو: زد لبخند ! 

 برام آزی وگرنه نيست معلوم سياهه شلوارم شکر رو خدا: گفت مهربون. کردم حبس رو نفسم. دستم روی کشيد رو پنبه

بتادينه کن ثابت و بيا حاال.... داشتا ! 

 و گذاشت روش رو استريل گاز. اومد در آهم. کشيد زخم روی رو سوختگی پماد. زدم لبخند جون بی... گرفت ام خنده

شد تموم: بهم دوخت رو مهربونش و سياه چشمهای. دستم بانداژ به کرد شروع ! 

بريم؟ کجا شام!.... خوب: داد بيرون دار صدا رو نفسش و کوبيد زانوهاش روی رو دستهاش کؾ  

نزن صدام... بخوابم ميخوام من... حتما منتظره آزی برو: گفتم نگاه بی. اتاق سمت رفتم و شدم بلند جلوش از حوصله بی  

 از خودم، از کينه... کينه از پر. بود پر دلم. ايستادم در پشت اتاق تاريکی توی. کردم خاموش رو چراغ و بستم رو در

علير از حماقتم، .... 

 از پر قلميم جا... بود کاؼذ از پر روش هنوز. صندلی روی نشستم. ميزم سمت رفتم.... نامرد! ... فاخته ممنوع اسمش

 خاموش. کاؼذها روی پاشيد نور. کردم روشن رو مطالعه چراغ!... گرفت من از رو چی نامرد اون... بود خودکار

 صفحه باالی که عنوانی" ... مرده زنِ ... " روشن... خاموش" ... مرده زنِ .... " روشن.... خاموش... روشن.... کردم

 بياد بود قرار... بود سفيد چقدر صفحه و... شعفی چه.... داشتم دوم نمايشنامه شروع برای شعفی چه. بودم نوشته سفيد

 داستان عنوان با بود قرار... بخورم آبليمو و عسل چای کنارش بود قرار ذهنم توی... بزنم حرؾ باهاش موردش در نجااي

 سرم توی همونکه بود، عالی... کردن بازيش خوب... سياه برؾ.... آه"... سياه برؾ" نمايش مثل... بزنه برق چشمهاش

نامرد....  کارگردان و نويس نمايشنامه.... بود .... 

 تموم با کاؼذ سفيدی روی. دادم ام ديگه دست رو خودنويس. رسيد استخونام به درد. شد اسير دردناکم دست توی خودنويس

 تير گردنم مهره و انداخت هم روی رو پلکهام که لذتی... بردم لذت دستم زير کاؼذهای شدن پاره از و کشيدم خط قدرتم

 ..کشيد
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 خودش با منصور.نداشتم بر ساعد روی از رو سرم اما لرزيد در صدای از پلکهام...شد باز و کشيد ای زوزه اتاق در

رفته يادم بزنم روؼن اينو گفته بهم حاال تا بار ده: کرد زمزمه آهسته ! 

 و خودش جز چيزی نميذاره جون آزی...بمونه يادت هم نبايد...  زدم پوزخند دلش توی. بيدارم که نياوردم خودم روی به

بمونه يادت اموراتش ! 

 مگه شو بيدار...بابايی...فاخته: برد و زد کنار صورتم روی از رو کوتاه و لخت موهای منصور بزرگ و مردونه دست

نداری؟ کالس  

 مامان و منصور از رو پولش تا کردم يکی رو زمان و زمين... بودم عاشقش... کردم فکر بازيگری کالس به کالفه

 به و چرخوندم ساعد روی رو سرم... پولش... بعده ترم نام ثبت ديگه روز چند. رفتم ترمم يه... چی که حاال خوب. بگيرم

ديشب؟ خونه نرفتی: زدم زل بود افتاده تحرير ميز روی تقريبا که منصور بزرگ شکم به و کردم باز رو چپم چشم زور  

ديشب؟ تختت توی نخوابيدی: زد مهربونی لبخند پرفسوری ريش و جوگندمی ريش ته با منصور  

 کرد پوفی منصور.بستم چشمهامو دوباره و ساعد روی چسبوندم رو ام شده قرمز پيشونی و دادم بيرون دار صدا رو نفسم

 گفت متلک وقتی انگار بود برده باال ابروهاشو.سفيد ملحفه روی سياه لکه يه به افتاد چشمش.نشست نامرتبم تخت روی و

سخته؟:  

چی؟: پرسيدم افتاده خش صدای با و نگاه بی  

لباسشويی ماشين کردن روشن:گفت جدی خيلی منصور ! 

 سينه روی رو دستهام و کردم حمله طرفش به خجالت و خشم و اعتراض با... کرد ام شرمنده هم باز. فهميدم رو منظورش

بابا" دادم فشار اش !!!!!" 

 دستش منصور و افتادم پاهاش روی. کشيد خودش طرؾ به رو من ميخنديد که حالی در و گرفت رو ظريفم مچ منصور

 تخت روی و بيرون کشيدم بؽلش از رو خودم کالفه.نداشتم حوصله.بوسيد رو گونم زور به و کرد حلقه کمرم دور رو

 .افتادم

کالس؟ نميری:گفت  

ندارم حوصله:دادم جواب خيال بی .... 

 ناراحتی؟-

- چی؟ از  

- آزی؟ و من سفر از  

 طرؾ يه مامانم وقتی. پاشيديم هم از وقتی... نيستيم خونواده يه وقتی نميشم ناراحت.... ای مسخره سوال چه. خنديدم

 باشی رفته آزی با يا باشی شهر همين توی گوشم دم تو که ميکنه فرقی چه خوب.... طرؾ يه من طرؾ، يه خواهرم

 که نبود هيچکس و شد وارد عشق بلند نام به خونه اين در از کسی وقتی... نبوديد کدومتون هيچ و بوديد بايد وقتی... سفر

 رو روزم و شب قوی، گاه تکيه يه به بسته دل من که... داره خانواده... داره صاحب فاخته بگه نگاهی، به سالمی، به

... نباشی يا باشی که ميکنه فرقی چه.... خودم و خودمم... و ميخورم کلک وقتی... آؼوشی هم برای ننويسم... براش نذارم

نميکنی فکر من به... نميکنی فکر اصال خوب... ميکنی فکر وقتی ... 

 شدم خيره لباس کمد باز در به... روبرو به و گذاشتم زانو روی آرنجهامو. نشستم تخت روی و دادم بيرون درد با رو نفسم

 هنوز کنه باور شايد. شه خيره نيمرخم به ميپوشوند نگاش از چشمهامو که شرابيی تکه تکه موهای پشت از منصور تا

بود الزم واسش:گفت و شکست رو سکوت...نيست زياد خيلی سال يک و بيست که... نشدم بزرگ هم اونقدرها ... 
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 خالی کی سر پر دل اين ولی. کنيم بحث نميخواستم. دادم تکون سری... بود الزم اره خوب... گرفت ام خنده استداللش از

داره؟ هم فرقی نبودتون و بود: شدم بلند جام از شه؟  

نميزدی حرؾ باهام اينجوری قبال....فاخته باهام شدی تلخ:گفت آروم اما رنجيد منصور ... 

. نياوردم طاقت. رفت اتاق در سمت و شد بلند تخت روی از منصور. انداختم شونه روی و برداشتم کمد توی از رو حولم

ميرسونيم؟ کالس تا: کردم باز لب  

ميخوام؟ معذرت همون يعنی اين: شد رخ نيم منصور  

 چسبوندم رو سرم آروم و کردم نگاه رخش نيم به و ايستادم سرش پشت... دارم دوستش... کرد ميشه چه خوب. زدم لبخند

محاله....خوشبختی؟ همه اين و من: خنديد منصور.نشوندم کتفش روی کوچيکی بوسه و شونش به ... 

محاله...محاله: کردم همراهيش .... 

قرتی بابای:  خنديدم ؼش ؼش. ميرقصيد و ميداد تکون رو اش بامزه شکم ! 

نريزی آب دستت زخم روی... شد ديرت بريم تا بگير دوشتو بپر...  خوب خيلی: داد خاتمه کوتاهش رقص به منصور  

 تکه که سياهش لخت موهای به زدم زل. اومد سمتم به مشمايی با که رفتم اتاق کنار حمام طرؾ به و بيرون اومدم اتاق از

 کی تو... تيپ خوش: کردم زمزمه. ميپيچيد دستم به دقت با رو مشما داشت. ميکرد زيباشون رنگ استخونی های تکه

شی؟ پير ميخوای  

نمياد سراؼت من مثل شوهر ميشه حسوديت: کشيد موهاش توی دستی. خنديد  

بابا:  زدم جيػ !! 

 وقتی ميشه گور و گم چشمم توی نامرده چی هر... ميکرد پرت رو خرابم حواس منصور. ميکرد خوب رو حالم منصور

هست منصور ! 

 کی از بودم؟ شده بزرگ اينهمه کی از. زدم زل سفيد سراميک روی بزرگ و کوچيک حبابهای به و ايستادم گرم آب زير

 برای شهرت، برای آرزوهام، برای پول، برای کار، برای که بودم؟ شده تنها اينهمه کی از بودم؟ کرده پيدا زنانگی اينهمه

 خط ته ته تا بگه بهم که... براش بنويسم که... بيارم ام خونه توی رو مردی... اجتماعی موقعيت برای عشق، برای آيندم،

 هر برای و ميکنم نامزد فتانه مثل منم کنم فکر که... ميکنه صحبت بابا با اجرا اين از بعد بگه که... ببوستم که... باهامه

 که... کنه برام کاری هر و باشه داشته دوستم که مياد زندگيم توی يکی باالخره که. نميکنم دراز دست بابا جلوی چيزی

 پرم و بال... ميکشم قد ميشم، بزرگ کنارش ميکنه، کار اون مينويسم، من ، کارگردانه ميخوام، که همونيه عليرضا

داره دوستت ببين... ببين... ديدت خدا فاخته که... اوج به ميرم باهاش... ميشه ! 

... کرد رهات ببين... زدم زل سقؾ به. شد جاری ام سينه روی موهام روی از مطبوع و گرم آب. تنم روی کشيدم دست

 هيچکی پشتت ببين... نفهميد هيچکس و... برد قهقهرا به رو تنت و ذهن ببين... تمام...  و برد رو اش استفاده ببين

 داشتم چيزی هر و اومد يکی بگی... خواهرت؟... هه مامانت؟ بابات؟ بياد؟ در پشتت که بگی کی به رو درد اين... نيست

 به و برد و زد بؽل زير رو کاؼذيم استعدادهای اومد يکی که کرد؟ مچاله و برد و خورد اميد، و عشق و حيا از نداشتم و

 يه... ذهنيته دنيا يک... دخترتون... فاخته... من نکرديد باور که... ايد کوچه يک خم اندر هنوز...  شما و رسوند همه چشم

داره کردن خرج دنيا دنيا ارزش... داره کردن خرج ارزش که... استعداده دنيا .... 

 و خوب چه بود؟ خوبی ميوه چه ميگه کسی... مياد در تعفنم و... ميگندم... ميپالسم دارم بابا انبار رسيده های ميوه مثل

نبود حيؾ... نبود خوب جنس... کنيد دفنش ببريد...  کنيد درختها کود ببريد ميگن.... نه... بود؟ رسيده و شيرين ! 

نبود حيؾ ... 
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 توی رفتم. زدم لبخند رمق بی. زد تعارؾ بهم پر دهان با. ميخورد صبحانه لذت با داشت منصور. اومدم بيرون حمام از

 چهره و ميرسيد نظر به تر کشيده پيشونيم. زدمشون باال انگشتهام با. گرفتم موهامو آب حوله با و نشستم تخت روی. اتاق

 سرم روی رو خاکستريم شال و پوشيدم آبی گشاد شلوار روی رو سفيد خنک مانتو. ميزدم باال موهامو وقتی تر مصمم ام

 رنگين بندی کفش و شدم خم کفشی جا جلوی. در سمت رفتم و برداشتم زمين روی از رو کيفم. بيرون زدم اتاق از. انداختم

نداشتی؟ بر نوروز ميرزا کفشای اين از دست هنوز تو: خنديد منصور. کردم پا رو کمانم  

روز يه برميدارم دست: خنديدم تلخ ... 

کنه رحم خدا:گفت و کشيد شلوارش جيبهای به دستی و شد بلند ميز پشت از منصور .... 

منم و کرده نامزد فتانه که کرده رحم خدا: انداختم باال ابرو .... 

 عالم از. بودم رنجيده! ميخوام؟ کفش ازت من... ندارم ای خواسته... ندارم ادعايی منم که بگم خواستم... خوردم رو حرفم

نبود شايد... که ميکردم تعبير چيزی به رو منصور شوخی هر و بودم رنجيده آدم و ! 

 حرکت کالسم طرؾ به منصور مشکی پژوی سوار و بيرون اومديم من رهنی کوچيک خونه از هردو بعد دقيقه چند

. گوشهام توی بودم گذاشته هندزفری کنارش عادتم خالؾ من و بود کرده روشن راديو عادت طبق منصور.کرديم

 و مريم مامان از بيشتر حتی دنيا توی کسی هر از بيشتر...  داشتم دوستش.... بشنوم چيزی حتی يا کنم صحبت نميخواستم

 توقع ازش... ولی نمياوردم روش به. هم به بودم ريخته منصور با....هم به بودم ريخته بدجور آزی شدن حامله اما! فتانه

 و ازش بود بد حالم... کنم امد و رفت بابا با قبل مثل حداقل زياد، نميخواست دلم. تصورش از ميشد بد حالم. نداشتم

 فتانه و من! شه دار بچه بذاره دومش زن از اونم سالگی شش و چهل سن توی نداشتم توقع ازش...بدم نشون بهش نميتونستم

 بازمانده تنها انگار من... ميکرد ترم عصبی روزاش اين زيادی محبتهای... بود بد ازش حالم... سالمونه يک و بيست االن

 نميدونم و... ميکنه ترحم داره ميکردم فکر وقتی ميخورد هم به منصور محبتهای از دلم... تنهاترين... بودم خونواده اين

نميدونستم اش وظيفه رو چيز هيچ هيچوقت چرا ! 

 اين: انداخت ابرو.کردم نگاش کالفه.اومد بيرون گوشم از اونها از يکی.کشيد رو هندزفری سيم و کرد بلند دست منصور

بزنيم حرؾ هم با ميخوام خوب....رانندتم؟ مگه بابا...نزنم؟ حرؾ يعنی ! 

شد حاال: گرفت ضرب فرمون روی منصور. روبروم به زدم زل و کردم قطع رو موسيقی .... 

شد؟ چی بعدش خوب....جالب چه.....هوم....آره: کردم نگاش کالفه. گذشت سکوت به دقيقه چند  

ميگی؟ خودت با داری چی: کرد نگام تعجب با منصور  

ميدادم جواب منم ميکردی صحبت داشتی: انداختم باال شونه ! 

 اينبار اما شد سکوت دوباره.داد فشار رو گونم ميانی و اشاره انگشت دو با و خنديد پرفسوريش ريش پشت از منصور

 فکرم مدام! نديدم چی...ديدم چی رفتم کجا خوردم چی نفهميدم هيچ روز چند اين توی: شکست رو سکوت منصور....کوتاه

بود تو پيش ... 

 از که منتظرته ساحل توی گفت آزی موبايلت به زدم زنگ که روزی اون از آره: خنديدم که بود دار خنده... بود دار خنده

معلومه برگردی اسکی جت ! 

 اين انگار اما بره يادم رو ديروز تمام و بخندم دردهام به... بخندم که... بخنديم که گفتم فقط.نگفتم دلخوری با رو حرفم

باش رو ما شانس: کرد سرخ رو منصور شرمگين صورت حرؾ ! 

 خوش بهت نبايد چرا اصال...ميکنی فکر که نبود اين منظورم خدا به...بابا: گذاشتم شونش روی رو دستم و خنديدم بلند

بدی؟ توضيح سفرت مورد در ميخوای چرا! ...اصال بيخيال! ...گرفتم مچتو بگم خواستم....  چی؟ که باشه؟ گذشته  

خودشه خوشيهای فکر به فقط مامانشون مثل هم باباشون کنن فکر دخترهام نميخواد دلم چون:گفت جدی منصور .... 
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...  من تمومِ  چی همه بابای خوب: بود کرده انتخاب مامان از کردن ؼيبت برای رو روزی چه... رفت هم در اخمهام

 زندگی اونم....  گفتن بد مامان از کنی شروع دوباره خوبيت اثبات برای نيست الزم ولی نداری حرؾ تو قبول... باشه

هستی حرصی خيلی کرد ازدواج تو از زودتر سال يه اينکه خاطر به کنم فکر نذار... خودتو زندگی هم تو داره خودشو ! 

 با حاال بوديد عقب ازش گام يه اگه هم شما ميکنه خوشی خودش واسه داره آلمان دل تو مامان: دادم ادامه که کرد سکوت

ميپرين؟ هم به خروس و مرغ مثل هنوز چرا افتادی جلو قدم صد آزی شدن حامله ! 

ميدونه؟ مگه: گفت گرفته صدايی با منصور  

رو؟ چی: گفتم حوصله بی  

ديگه رو آزی حاملگی....عقبه گام صد االن اينکه: کرد جمع بينيشو منصور ! 

 که باشه کرده تحمل فتانه نميکنم فکر: نميشد بزرگ هيچوقت بابام. گرفت ام خنده. ميکنه فکر چيزايی چه به مرد اين خدايا

حاال تا گرفته مژدگونيشو! باشه دار نگه راز ! 

باشه؟ ميتونسته چی فتانه مژدگونی کن فکر: که خنديد منصور ! 

 و آزی زن هم به حال تهوعهای حالت از گفتن، سفر از کرد شروع منصور! ميکردم چيکار نميخنديدم. خنديديم دو هر

 توی صداشو انگار من اما. بود رفته آزی از بودن دور لحظه چند برای که خودش تنهايی اسکی جت و آب روی اسکی

... ميکردم فکر عليرضا به اختيار بی و شنبه روز صبح ترافيک به بودم دوخته رو نگاهم. ميشنيدم دور و محو ای هاله

 اون! بود دروغ همش کنم باور چطور... راحتی همين به نميتونه... نميشه باورم نميزنه؟ زنگ ديگه يعنی.... نزد زنگ

 چند و بپره سرم از خواب که حمام بودم رفته که... گوشيم ندادن جواب برای دلواپسی همه اون! چشمهاش توی عشق همه

 در وقتی. نه يا خوبم کجام ببينه که خونه بود اومده دانشگاه از بود کوبيده راه همه اون. بنويسم رو نمايشنامه آخر صفحه

 ای انگيزه و انرژی چه. لبم به بود چسبونده رو لبش حرفی هيچ بی ديد رو خوابم بی و کرده ورم چشمهای و کردم باز رو

 ريخت آبليمو. کرد دم چای برام. خونه توی بودنش ساعت يه همون با... بوسه يه همون با کرد تزريق ام خسته تن توی رو

 نوشتن از دست. بوسيد رو خيسم موهای. ميزم کنار آورد... شدم عسل آبليمو چای طعم عاشق روز اون از من و عسل و

 دروغ.... ميام شب گفت. ميکنم تمومش شب تا گفتم. داره ديگه کالس يه بره بايد گفت. بردم پناه آؼوشش به و برداشتم

 ماه پنج!... پيشه؟ عاشق يه نقش کرد؟ بازی نقش برام ماه هشت و نداشت دوستم کنم؟ باور بود؟ دروغ آخرمونم شب بود؟

... رفته برام دلش نگاه يه با بازيگری کالس همون توی که دادنا اس ام اس کردنا، التماس اومدنا دنبالم بود دروغ تموم

 خوند رو طرحم اينکه از بعد درست ذهنيم طرح مورد در زدن حرؾ از بعد درست ميکنم فکر که حاال خوب.. بود؟ دروغ

 عاشق برای بود کافی ماه پنج... داره دوستم کنم باور اينکه برای بود کافی ماه پنج... مصلحتی عاشق... شد عاشقم

 و ساخت رو زندگيم روزهای بهترين ماه سه. نوشتم براش ماه سه خدايا... بهش بردن پناه... شدن سياهش چشمهای

عميق و رنگ پر!... هيچ از پر ايستادم ای نقطه سر... امروز ! 

 از حاال. شد داغ تنم. سياهشون آزرای با. داشت نگه ما ماشين جلوی هم مژگان برادر. داشت نگه کالس جلوی منصور

 عليرضا برای ديروز تا... ببينه... نيست مهم خوب... انداختم دستم بانداژ به نگاهی... اومده خوشش کی از ميبينه نزديک

ديانت خانِ  منصور نذاشته براش هم سالم جای يه! بابام داؼونِ  ماشينِ  ديدن با... ميره کنار خودش امروز از زدم کنارش ! 

 افتادم راه که بودم حواس بی اونقدر. ميکنه نگام داره آينه از پسره ميدونستم. شدم پياده منم. شد پياده ادا و ناز با مژگان

فاخته: کرد صدام منصور. برم !!! 

فعال نکنه، درد دستت... ببخشيد... بابا: سمتش گردوندم رو  

شدی؟ عاشق جدی جدی نکنه هوم؟!... بابا عاشقيا: خنديد ... 

نميرسه من پای به چند هر... نيستا ای تيکه بد ميگم: روبروش ماشين برای انداخت ابرو  

برو.... ؼيرت بی: خنديدم ! 
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ميگم: زد صدام که شدم دور قدم چند. خنديد  .... 

خوشگله باباته ؼيرتم بی: خنديد. گردوندم رو ! 

انداخت؟ متلک ؟ بود کی!... فاخته: برد باال رو کوتاهش و تيز ابروهای مژگان. انداخت گل صورتم... افتاد دوران به سرم  

 نگاه ميکرد، نگام ماشين داخل از هنوز که برادرش به چشمی زير. دادن دست برای کردم بلند دست سمتش به و خنديدم

بود بابام... نه: گفتم حالی چه به و کردم ! 

 

 

لحظه يه ديانت خانم: کرد صدام بهبود خانم که کالس سمت برم بقيه مثل خواستم. شدم انجمن بزرگ سالن وارد مژگان با ! 

 چند استاد کالس سر بفرماييد شما: گفت مژگان به رو که خوند چشمام از انگار! نه مژگان جلوی...  نه... شد داغ هام گونه

رفته ميشه دقيقه  

: داد صداش به ای عشوه بهبود خانم. رفتم جلو و کردم مشت رو دستهام. شد دور ادا و ناز با و رفت ابرويی و چشم مژگان

 وگرنه باشی کرده پرداخت شهريه بايد بيای که ديگه هفته آخره جلسه اين!... گلم که نياوردی رو بعد ترم چک عزيزم

بری کالس سر بذارم نميتونم ميشم شرمندت  

ميکنم واريز حساب به هفته آخر تا: نبودم مطمئن بهش که حرفی به کردم باز لب. شد گس دهنم  

 آخر تا نبود وجدان بی اينقدر عليرضا اگر... نياوردم در سر چيزی هم استادمون اطوارهای ادا از. نفهميدم کالس از هيچی

 بديد شما رو ترم يه بودم گفته بابا به اينکه نه مگه... خودم دسترنج با... خودم پول با... ميکردم واريز رو ام شهريه هفته

 اگر ميشد... ميشه خوب اوضاعم گفتم... نوشتم نمايش بودم گفته... گرفتم نقش بودم گفته... ميکنم پرداخت خودم بعد ترم از

نامرد... عليرضا .... 

 سوال... فتانه. کشيدم صفحه روی رو ام کرده عرق دست. داشتم اس ام اس. درآوردم کيؾ از رو موبايلم. شد تموم کالس

نميرم هم شب تا و نيستم خونه: دادم اصليشو جواب! نميشن؟ خسته من خدای وای!... کجايی... هميشگی  

 تکه رو ام حنجره داشت بؽض... خراب... بودم خراب. رسيدم دنيا خط تهِ  تهِ  به انگار که اومدم بيرون حالی با کالس از

 شاگرد بهترين آخر روز... بودم عاشقش وار ديوانه که درسی... گرفتن ياد درس آخر روز. بود آخرم روز. ميکرد تکه

لرزيد حرؾ اين از لبم... منصور بهت لعنت... کالس دختر . 

 رفت، مامان... زدنت بيکاری به تن برای... شده خراب چی همه مزخرفت روحيه همين برای. کنم لعنتت بذار. بگم بذار

 چی ما پس... بگند... بمون بار تره ميدون همون توی خدا هميشه ها؟ ميگذره خوش نشستنت زن پدر خونه نه؟ شد خوب

 و رقصيدن و خوابيدن و خوردن تو خدا هميشه... ميکرد کار جات که نميشد بدم... آره خوب ها؟ ميخواستی پسر لعنتی؟

 و تنقالت و لواشک انواع پارک،... باهات دوقلوها ما داشتيم نظيری بی بچگی گذشت، خوش اره... بودی بازی مسخره

 اشکای بابای گور که کنی خرم لواشک يه با ميخوای هنوز چی؟ شديم بزرگ که االن چی؟ االن خوب... مار زهر و کوفت

چی؟ فتانه جهيزيه بده؟ رو جديدم ترم شهريه ميليون4 بايد کی االن... پارک؟ خودمون برای ميريم ما مامان  

 نميکردن جمع رو نخورشون درد به تن که عابرهايی به تفاوت بی. ميخورد لگد پاهام زير رو پياده شلوغ فرشهای سنگ

 بی... نامرد عليرضای... خونه بريد لعنتی امينِ  با تو که برم کجا شب تا من حاال... نفهم فتانه... ميرفتم و ميزدم تنه

انصاؾ بی... انصاؾ .... 

 سرم... گريه زير بزنی پقی نبايد بخت بد زنهای مثل... کنی گريه نبايد. گوشم توی گذاشتم رو هندزفری. شد تر چشمهام

بميری بايد فقط تو... فاخته تو... کنی گريه نبايد. باال گرفتم رو ! 
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 ميون از. بود شلوغ کافه. نشنيدم رو در باالی آويز صدای گوشهام توی موزيک خاطر به اينبار و کردم باز رو کافه در

 تک روی رفتم و کردم عبور ميز روی سرخ گلهای و هم به خيره عاشق های نگاه و هم تو خورده گره دستهای همه اون

 گرفته رو سالم و سن هم دختر خورده الک و ظريؾ دستهای که پسری به افتاد چشمم. نشستم پنجره کنار کافه آخر صندلی

 کاش! احمق ميبافه چرت داره... کشيد تير. کردم مشت رو ام سوخته دست. ميکرد پچ پچ براش عاشقونه لبخندی با و بود

 زل و بود نشسته زمين روی شيشه پشت که ای گربه و پنجره به دوختم رو نگاهم. بزنم رو حرؾ اين بلند صدای با ميشد

 تکون گوشهاشو. نشست زمين روی لحظه يه برای که شد گنجشکی پرت حواسش که بزنم لبخند بهش خواستم.بهم بود زده

 اونم... انصاؾ بی. بست نقش چشمم جلوی علی صورت... کنن جونت به جون کردم ؼر ؼر.... کرد ريز چشمهاشو و داد

ميکرد ريز همينطوری چشمهاشو ... 

 با داشتنی دوست معراجِ  معراج،. گردوندم رو. گرفت رقصش صورتم جلوی انگشت تا چهار. گرفت درد... شد مشت دستم

 بی و آوردم بيرون گوشهام از رو هندزفری. بود ايستاده روبروم باال و بلند لبخند کوتاه، کشيده،موهای سفيد صورت همون

سالم: زدم لبخند جون ! 

ميتونم؟: کرد اشاره روبروم صندلی به و گذاشت ميز روی رو قهوه فنجون  

ميگيری؟ اجازه خودته کافه: خنديدم  

دادم نجاتت... بوديا ؼرق: سمتم داد سر رو فنجون. نشست ! 

بميرم ميذاشتی: زدم زل فنجون به و انداختم پايين سر ! 

 و اينجا اومدم کالسام از بعد که ماهی سه اين توی. بود بعيد ازش. طوالنی سکوت يه. کرد سکوت. داد بيرون رو نفسش

 ديروز تو: پرسيد مقدمه بی. کردم نگاش. داشت خودشو بازيهای مسخره هميشه. باشه جدی نديدم هيچوقت شدم آشنا باهاش

بودی؟ تئاتر اجرای سر  

تئاتر؟ کدوم: زدم بيراهه به رو خودم  

سياه برؾ -  

چطور؟: کردم جمع لبهامو  

کردی خاک و گرد رسوندن خبر کالؼا: کرد اخم  

شنيدی؟ کی از!!..... کالؼا: کردم اخم. کردم مزه مزه رو ام قهوه از کمی و بردم لب به رو فنجونم  

چرا؟ بدونم ميخوام... کی هر حاال: پنجره سمت کرد رو  

دستت؟ شده چی: گفت کنه پيدا تماسی اينکه بی و آورد سمتم رو دستش. رفتم ور دستم بانداژ با عصبی  

بود تلخ: کردم زمزمه نگاه بی  

همينه دنيا اساس... تلخه همه برای: گرفت ای مابانه فيلسوؾ قيافه ! 

 چی... ميگم رو ات قهوه ديوونه: خنديدم. مرورکنم رو ديروز خاطرات بتونم که بودم اونی از تر داؼون. کردم نگاش

ميبافی شعر خودت واسه ميگی ! 

ميکنم قيچی روز يه زبونتو... فاخته باشی آدم کن سعی زندگيت تو بار يه: زد لبخند. بهم زد زل ! 

ندارم رو امروز قهوه پول... معراج... ببين... شدی؟ ضايع چيه؟: انداختم ابرو  

بابا خفه: کرد اخم سينه به دست و داد تکيه .... 
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 ترم شهريه برای حتی... ندارم پولی هيچ ديگه... واقع در: کشيدم پلکهامو و بردم باال ابروهامو. گرفت گلومو بؽض

کالس سر برم نميتونم ديگه... آخرشه اين.... خوب... ميدونی... جديد  

 پسر که دوست يه!... داشتم دنيا توی که بود دوستی تنها معراج... ولی ميگفتم رو حرفها اين اون برای داشتم چرا نميدونم

 به انسان يه نگاه جز رنگی من به نگاهش... بود صداقت از سرشار ولی... ميشناختمش که نبود ماه سه از بيشتر و بود

 و عشوه از بودن پر دخترم دوستهای. ميدوخت بودنش زالل به رو روحم عجيبی ناشناخته حس... البته و نبود ديگه انسان

 نزديکی احساس بهم پسرها حداقل که بودم زده موهامو. ميکوبيدن هم سر توی رو ميرفتن که هايی آرايشگاه و ؼمزه

 دوست يه چشم به که کنی کاری بتونی اگه که... دارن رفاقتشون توی چيزی يه پسرها. نميرم زبونی هم بی از که... کنن

من برای حداقل... بود اينجوری معراج... ميشن ای معرکه رفقای... دختر دوست يه نه کنن نگات ! 

... هوی...  ها؟... حاال تا ديروز تو شدی چی... ببينمت تو؟ ميگی چی: شد نزديک بهم و گذاشت ميز روی رو دستهاش

منو ببين... فاخته ! 

 کن ول: زد پس رو دستم. ميکردم بازی دستم بانداژ از اومده بيرون نخهای با داشتم هنوز. لؽزيد چشمهام توی اشک

فاخته... اينو ! 

اه...  ميدی جو بابا چيه: کردم نگاش ... 

ميکنی؟ گريه: کرد نگام جدی  

ديده؟ منو کسی داده؟ خبر کی ديروزو ماجرای:  نياد پايين اشکم تا بزنم حرؾ ميخواست دلم  

 کوبيدی کفش با شنيدم! فاخته داريا شصتی ضرب... نديده کسی... نه خوب... سالن توی آدم نفر هزار اون منهای: خنديد

خخخخخ نرفته دانشگاه امروز!!! جم عليرضا پيشونی ترک  

مار زهر: خنديدم گريه ميون !!! 

زديش؟ چرا حاال: شد جدی  

ميپرسيدی آورده خبر که همونی از: کشيدم انگشت ميز روی  

چرا نشده معلوم آخرم شده پلوغ شلوغ گفت.. پرسيدم: گفت رويی پر با ! 

بودم کشيده زحمت ماه سه.. معراج، من،... ميفهمی؟... دزديد... زد خودش اسم به رو نمايشنامم: چشمهاش توی زدم زل  

 آرومی موزيک ميون لرزيد ام شونه و گذاشتم صورتم روی رو دستهام. باشم دار خود نتونم ديگه که اونقدری. بود پر دلم

... ديگه بسه... فاخته... خوب خيلی: کرد نوازش رو دستم بانداژ معراج که گذشت لحظه چند. ميشد پخش کافه ضبط از که

فاخته... ببينمت ! 

معراج نده جو: آوردم پايين صورتم روی از رو دستهام ! 

بدبختم خيلی ميکنم فکر ميگی اينجوری وقتی: خنديدم گريه ميون. خنديد ! 

نميگم... باش: داد فشار رو چشمش گوشه انگشت دو با  

ميدم قول بهت من... ميشه درست: زد لبخند. بهم زد زل. هم به ريختمش کردم حس  

برات؟ آورد خبر کی نميگی: کردم پاک رو اشکهام  

بوده اونجا ديروز. اونم تئاتره عشق... دوستمه ها، بچه از يکی: انداخت باال شونه  

ميشناسه؟ کجا از منو... خوب: گرفتم دست با بينيمو  
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... کرد تعريؾ برام همين واسه ديدتت اينجا بار يه. نميشناسه رو تو... نشو خوشال: انداخت سفيهی اندر عاقل نگاه

نشده بيلبورد شهر سطح توی خبرت... نترس  

ميسوزم همين از: دادم بيرون رو نفسم  

 نابؽه خواهر ببينم برم: شد بلند معراج. زدم لبخند. داد تکون دست برام. کردم نگاش. زد صداش دخل پشت از مهرنوش

که؟ هستی!!! حتما بزنه جمع کيک تا سه با رو قهوه تا پنج ميخواد... ميگه چی رياضی  

باشم که مجبورم: کردم جمع لبهامو ! 

 پر هامو برگه و مينشستم صندلی همين روی ؼروب خود تا بود پيش روز چند اگر... خوب... کردم فکر فتانه به و گفتم

 عبور به و بشينم بايد فقط... هست نوشتن برای دليلی نه... بنويسم ميتونم نه... امروز ولی... مينوشتم... مينوشتم... ميکردم

باشه نشده زهر من دست به خواهرم نامزدی دوره تا کنم نگاه شيشه پشت از آدمها ! 

 

 معراج با خوبی رابطه. کردم نگاه مهرنوش به و رفتم راه صندليها ميون و شدم بلند. تر خلوت کافه و بود ظهر نزديک

 کمکتون ميتونم من داريد الزم نيرو اگر بگم که اومد دهنم توی بار هزار. نشست می لبهام روی لبخند ديدنشون از. داشت

 نداده انجام ای ديگه کار تئاتر کار جز هيچوقت من البته و...  ميشناختن رو من که نبود زيادی مدت. نتونستم ولی. کنم

... هواست باد که دل... خوب... نه يا کنم کار کافه توی گارسون عنوان به فقط که بيام کنار خودم با ميتونستم نميدونم. بودم

 حقوق و کار مورد در نداشتم رو ، نميتونستم... بود من دوست معراج.... اينجا ولی ميتونستم بايد شده که هم پولش برای

 و فکر از بودم پر. کردم نوازش گلبرگهاشونو و ايستادم. در کنار شمعدونی گلهای سمت رفتم. کنم صحبت باهاش ماهيانه

دادم سفارش ؼذا برات فاخته:  بيرون کشيدم فکر از شادش صدای با مهرنوش. خيال  

چی؟: زدم لبخند. بود گفته چی نشدم متوجه اصال. سمتش برگشتم  

 سفارش هم تو برای سمت، اون رستوران از ميديم سفارش ناهار روز هر معراج و خودم برای ميگم!... تو کجايی: خنديد

 دادم

: دادم فشار لبهامو. دادن سفارش گرونی ؼذای حتما اونها. نبود بيشتر ساندويچ يه اندازه به... نه. کيفم ته پول به کردم فکر

خونه ميرم من عزيزم نه  

 همين خانوم گيج... بهترون ما از با بری و بخوری ؼذا ما با نميخوای يا مياد بدت ما از يا: ايستاد مهرنوش پشت معراج

بريا نميتونی خونه گفتی پيش دقيقه چند ! 

کنيد کنسل رو من ؼذای کاش نداشتم ميل اصال... خوب: انداختم پايين رو سرم. کردم اخم  

: زد کمرش به دستهاشو. سمتم اومد معراج رفت که مهرنوش. بزنه فر توی کيکهای به سری خواست مهرنوش از معراج

بگذرون بد ما با امروزو... نميادا خوشم هيچ... فاخته باش راحت ما با ميذاری؟ تنگنا توی خودتو اينقدر چرا  

... دارم دوست رو باريک و قامت بلند پسر اين چقدر. گرفتم باال نگاهش ديدن برای رو سرم. ميشه گرم صورتم کردم حس

 برای اکثريت... ميومدن داخل اش کافه در از که آدمهايی تک تک برای که ، تنها من برای نه... لبريزه مهر از چقدر

 کافه داشتنی دوست و دنج فضای البته و ميگذاشت که خاصی و اليت آهنگاهی و کافه اين ميومدن که بود خوشش اخالق

 روح اعماق تا آدمها چشم از که مهری از بود پر حس، از بود پر نگاه از بود پر واقعا... بود خوبی اسم" نگاه کافه... "

 داد تحويلم هم در لبخندی و اخم! نشد... بگم چيزها خيلی خواستم... پولم کيؾ بگم خواستم... پول بگم خواستم. ميشد جاری

داری حال بابا بيشين: داد تکون هوا توی رو دستش شوخی به و .... 

 و استخونی های شونه به زدم زل. چسبوندم ديوار به کمر پشت از دستهامو کؾ و دادم تکيه در کنار کاهگلی ديوار به

 خودم:  که ميزد کنار رو معراج آرنج، با دست به کيک سينی و بود کرده خرابکاری که مهرنوش به زدم زل. بزرگش

ميشه خوب ميبرم روشو... ميکنم درستش ... 
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 کشيدم رو ها دستگيره. ها پنجره سمت رفتم هوا تهويه برای. خنديدم اش قيافه از. موند ساکت و کرد نگام حرص با معراج

 وسط ميز تا دو. کرد قفل رو در" تعطيل. " چرخوند رو در پشت نوشته معراج. رسيد ؼذاها موقع همون. کردم بازشون و

 درد به ديگه اون کن ولش... مهرنوش... بياين ها بچه:  کوبيد هم به دستهاشو. کرد اضافه صندلی يه و هم به چسبوند رو

بخور ؼذا بيا... نميخوره  

 شروع که من... فسو فس دختر دوتا ميون کردم گيری چه بابا ای... ديگه بيا! فاخته: کرد نگام. بودم مونده هنوز جام سر

 !کردم

 اين نميدونم معراج بترکی... ميخوره رو همه االن که بدو:  گرفت رو دستم سمتم اومد. بيرون دويد آشپزخونه از مهرنوش

ميشم چاق بخورم هم آب بيچاره منِ  ميمونه الؼر هميشه... ميره کجا ميخوری همه ! 

 اين بود شاد چقدر... بيرون بود ريخته روسری از که اش شده رنگ موهای به. زدم لبخند گردش صورت و کوتاه قد به

 سر برای فقط دخترشون و پسر و بودن فرهنگی دو هر مادرشون و پدر. دارن خوبی مالی وضعيت ميدونستم... دختر

. بودمشون ديده باری دوسه اونجا ميومدن ظهرها از بعد گاهی مادرشون و پدر. بودن انداخته راه رو نگاه کافه گرمی

ها خونواده اينجور به کردن نگاه حتی داره لذتی چه. مادرش به کامال مهرنوش و رفته پدرش به کامال معراج ... 

 منصور پيش فکرم. کردم خوردن به شروع نداشتم ؼذا به که ميلی با.  برداشت ؼذامو آلومينيوم مهرنوش. نشستم کنارشون

 هيچکی با... منکه... بود هلموت با که مريم مامان بود، امين با که فتانه... بود آزی پيش که بابام!... بابام پيش... بود

 توی قاشق به چشمم. کرد باز نوشابه برام معراج. پيچيد گلوم توی ؼذا. بودم نشسته ماهه سه دوستای ؼذای ميز سر. نبودم

 نميزد؟ چرا.. نميزد زنگ بهم علی... نميخورد زنگ... بود موبايلم پيش فکرم... بود بانداژ به چشمم. بود سوختم دست

 نميخواست نميخواست؟ هم رو خودم ميکرد؟ دريػ ازم هم رو خودش... برد و زد که ام نوشته بيخيال... دنيا همه بيخيال

 کلک برای... بود تنگ من دل بود؟ نشده تنگ برام دلش بخوريم؟ عسل آبليمو چای هم با نميخواست باشيم؟ هم با بازم

 بزنم رو خودم من و بگه... شد تفاهم سوء بگه.. اومد پيش اشتباهی بگه و بگيره رو دستم اينکه برای... بود تنگ خوردن

... قهره باهام... ميزدمش آدم همه اون جلوی نبايد منم... خوب... نداره عيبی بگم و بگيرم محکم رو دستش... بيراهه به

بگم. بودم عصبانی بگم. کنم خواهی عذر ازش بزنم زنگ بايد .... 

 هنوز مهرنوش و معراج. انداختم زباله سطل توی و کردم جمع رو ظرفم. کردم تشکر و زدم کنار نخورده و خورده ؼذامو

چيز هيچ... هيچکس. آوردم بيرون موبايلمو. کيفم سمت رفتم. بودن مشؽول ... 

 بسم چرا نميدونم و. بهش زدم زل. کردم وارد تک تک رو اش شماره! ... بيشتر قلبم. علی به زدن زنگ برای لرزيد دستم

 خاموش نظر مورد مشترک"  شد خراب سرم روی دنيا.... چسبوندم گوشم به رو گوشی. فشردم رو مکالمه دکمه و گفتم هللا

 گفته! ايه شماره چه ديگه اين بودم خنديده. بود زده زنگ بهم جديد شماره با. علی صدای. پيچيد گوشم توی صداش" ميباشد

 جواب... من خاطر به که بود شده پر قلبم توی ؼريبی حس چه موقع اون! کردم عوض رو خطم داشتم مزاحم بود

 که ميکنه عوض رو اش شماره امروزم... فاخته چرخيد دنيات... چرخيد دنيا... هه... ميکنه عوض خط... نميده مزاحماشو

تو! مزاحمشی تو امروز و... کنه سر به دست رو مزاحمش !!! 

 جلوی نميخواستم. داشتم بؽض. گذاشتم جا همون هم رو کيفم. گذاشتم ميز روی رو نميخورد هيچی درد به که موبايلی

 خيابون سر پارک ميرم گفتم.. کجا پرسيد معراج. در سمت رفتم... داريه روی بريزم رو خرابم حال معراج و مهرنوش

بزنم قدم يکم . 

 از و کردم بلند رو پام. شدم رد ظهر از بعد دوی خلوت روهای پياده از و بردم فرو مانتو بزرگ جيبهای توی رو دستهام

 و بودن کشيده دراز چمنها روی که محترمی چندان نه پسرهای از گروهی به نگاه بی. کردم عبور پارک ارتفاع کم باؼچه

 نفس. چشمهام روی کردم باز رو سرد آب و گرفتم شده کج لوله زير رو صورتم. خوری آب سمت رفتم ميپروندن متلک

 روی رو آرنجهام و پارک سنگی صندلی روی نشستم... بکنم وا خودم با رو سنگهام بايد. بزنم حرؾ خودم با بايد. کشيدم

بانداژ نخهای با انگشتهام بازی به زدم زل و گذاشتم زانو ... 
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 دلش از.. بزنی حرؾ باهاش... بياد تا بمونی منتظر... دانشگاهش جلوی بری ميتونی هنوز... نيست دنيا آخر اين... فاخته

 بری... بزنی حرؾ باهاش... بخندی باهاش که داری؟ کيو علی جز مگه... تو آخه فاخته.. گردونی برش... بياری در

... باشه که دلخوری هر با. ميگيری ياد ازش. داره رشته سر تئاتر توی... ميکنه کمکت...  علی... کنی فکر بهش.. بيرون

 بيراهه به زد خودشو حراست توی اون... کردم پرت کفش بهش من... دزديد رو نمايشم.. اون اما... ميکنی رشد کنارش

... فاخته شده گور و گم... دور انداخته شمارشو اينو؟ ميفهمی... نميخوادت... بنداز کار به رو عقلت... فاخته نميشناستت که

دوزار... باش قائل ارزش خودت برای دوزار... کرده گور و گم زندگيت از خودشو .... 

گردوند برم دنيا به کنارم کسی عميق نفس صدای. گرفتم دستهام ميون رو صورتم . 

 

تو؟ نشستی اينجا چرا: زد لبخند. کردم نگاه بهم بود زده زل که معراج به و چرخوندم سر  

همينجوری: زدم زل رو به رو به. سنگی پشتی به دادم تکيه ! 

کنی؟ چيکار ميخوای حاال: کشيد نفس  

 هيچی: زدم لب. باالست سرم جلوش حداقل...  بوده حد چه تا ما رابطه نميدونست معراج شکر رو خدا. بود علی به يادم

همين... بود من نوشته داستان بره يادم بايد کنم؟ ميتونم هم کاری مگه ! 

 گفتم کافه تو. بزرگه خدا...  ببين... ميدی؟ آزار خودتو اينهمه داری چرا ميدونی اينو که تو خوب دختر خوب: زد لبخند

ميشه درست ميگم دارم نداری؟ اطمينان بهم... فاخته...  هوم؟...  نگفتم؟ بهت گفتم. ميشه حل  

 نه برم ميتونم کالس نه... چيا همه يعنی چی همه... چی همه شد تموم! ... معراج ميشه درست چی: کردم نگاش حال بی

دارم اعتماد کسی به ديگه نه بنويسم براش که ميشناسم رو کسی ديگه ... 

 گلی اين به آدم با زندگيت تو... من خودِ  همين مثال... نيستن هم مثل که همه... ديگه نشو بين بد: شونم روی گذاشت دست

حاال؟ تا داشتی برخورد ! 

 برم ميخوام:  شد خشک نگاهش توی نگاهم. خنديدم. ميکرد نگام جانب به حق و بود داده باال ابروهاشو. کردم نگاش

کرده چيکار بگم... کنم خردش استاداش جلوی همکالسيهاش جلوی ميخوام... جم عليرضا دانشگاه  

ميفهمی؟ دزديد منو نمايش... اون... معراج: گفتم مستاصل. زد لبخند و برد باال ابروشو معراج  

چی؟ اون جز:  کرد پچ پچ و آورد نزديک رو صورتش  

هيچی: کردم زمزمه. شد خشک لبهام ! 

 ازت نمايشنامه يه فقط... خوبه همين... خوبه: گفت مابانه فيلسوؾ ژست با و نشست سينه به دست. کشيد عقب رو خودش

داری؟ هاتو نوشته اصل ميرسوندت؟ کجا به موضوع اين دادن ادامه ببين ولی کنی پيگيری ميتونی فاخته ببين... رفت  

 تسليمش بوسه يه قيمت به نشده خشک کاؼذم روی جوهر صفحه به صفحه که نه؟ که بگم؟ چی. انداختم پايين رو سرم

دادم؟ بهش اعتماد و اميد با اينجور هامو نوشته چی سر بگم ميبرد؟ رو کاؼذم و ويراستاری اسم به ميرفت اون و ميکردم  

 که رو کسی پی... فاخته: گفت و داد بيرون نفسی تاسؾ با که شنيد رو ام ناگفته حرفهای تموم انگار شد طوالنی که سکوتم

... رو نمايشت... رو رفتن سرت کاله... رو آشناييتون. هميشه برای يکبار... کن دوری ازش... نگير رو رفت و زد

 حسرت که برسی جايی به کن سعی. شی بزرگ دوری اين توی و شی دور ازش کن سعی...  کن فراموش... رو انتقامت

 اسم دارم قبول... کرد گل اينقدر و بود تو نمايش اولين اون فاخته... براش دسترسی قابل ؼير و دور اينقدر چرا که بخوره

 برای فقط جمعيت همه اون ولی داره تماشاچی بازم ببره صحنه روی هم آشؽال و کرده گل استادا ميون جم عليرضا

 که اينجايی! دختر کن پيدا خودتو... نبود جم عليرضا اسم برای اش همه شد کشيده سوم بار به نمايش... نيومدن جم عليرضا
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... بجنگ استعدادت برای عاليقت برای... فاخته بجنگ! نده دست از اميدتو... کن شروع اول از... نيست تو جای ايستادی

ببينمت... ها؟ ! 

بگو علی يا: کرد صاؾ رو پيرهنش. روبروم ايستاد. زدم لبخند. زد لبخند. کردم نگاش ... 

 پچ به و زدم قدم کافه خود تا کنارش. پارک ورودی در تا زدم قدم کنارش. شدم بلند و دادم بيرون دار صدا رو نفسم

 بيش رو اش کرده پروتز لب و بود بسته باال حد از بيش موهاشو که دختری به. خنديدم و دادم گوش آدمها مورد در پچهاش

 به رو پياده سنگفرش روی رنگش زرد کفش بلند های پاشنه با و بود گرفته بؽل محکم رو سگش و بود کرده سرخ حد از

 خودش شيرازی کالم تکه و لهجه به و بود کرده فرو شلوارش جيبهای توی دستهاشو که معراج ژست و. ميرفت راه سختی

ای ِسی... فاخته: زد پوزخندی !!!! 

: گفتم ميرفتم راه عقب عقب بهش رو که همونطور و جلوش دويدم کرديم عبور که دختر از... من خنديدن ؼش ؼش و

 بين خيابون؟ توی ميايم و ميرسيم خودمون به دخترا ما که هست مسخره براتون واقعا يعنی... همينيد؟ همتون معراج

ميکنيد؟ مسخرمون اينجوری خودتون  

عروسيه مگه خوب... اره رو بعضياتون: داد باال ابروهاشو ! 

داره ای عقيده يه کی هر: کردم اخم  

!!! جان ای ميگه هی و دنبالش ميوفته من مثل يکی چون يا مده چون فقط... ندارن ای عقيده هيچ هم بعضيا: انداخت شونه

ها؟ خنده برای... کن قبول ؼالمی به رو ما خانوم خوشگل  

ای؟ ِسی ميگين خودتون بين بعد ميوفتين دخترا دنبال اينهمه جنسا بد: کردم کنترل رو لبخندم  

انداختی؟ روز اين به خودتو چرا تو حاال: خنديد  

روز؟ کدوم: کردم اخم  

تراشيدی؟ رو سرت بؽل چرا: انداخت ابرو  

خواست دلم... مياد بهم: کردم جمع لبهامو ! 

 بيشتر خيلی کافه توی اومدی بلند و رنگ خرمايی موهای با که اول روز... ولی مياد که بهت... اره: داد تکون سری

ميشی کنفت نميکنم بلندت منم زمين ميخوری بيا راه آدم عين هم حاال.. بودی جذاب ! 

رو پر بچه: بازوش به کوبيدم مشت !!! 

. ميکرد رنگ کم دردهامو... ميبرد يادم... ميکرد پرم... کمبودها همه جای... دوست جای... ام نداشته برادر جای معراج

 که... نيستم باهاش اينکه از بگيره دلم خونه به برگشتن موقع که ميساخت برام فضايی معراج! بود خوبی دوست معراج

نيستم اونا مثل يکی که... نيستم خواهرش ... 

 

 اشؽال رو ميز يه بيخودی. برداشتم رو کيفم. شدم ؼريب. شد گرم معراج و مهرنوش سر. شد شلوغ کافه ،باز ؼروب دم

 تا بمونم کرد اصرار معراج. کردم خداحافظی مهرنوش و معراج با. خونه ميام دارم: زدم اس ام اس فتانه برای. بودم کرده

 کاش. نيمه و نصفه ناهار از ميرفت ضعؾ دلم.افتادم راه رو پياده چراؼهای نور زير و نکردم قبول. برسونتم خودش شب

باشه آورده خوردن برای چيزی يه فتانه ... 

 که همونجور کاناپه روی از امين.بود گذاشته سرش روی رو خونه فوتبال، گزارشگر صدای. چرخوندم قفل توی رو کليد

سالم عليک: کرد نگام ميشکست تخمه ! 
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نيستا بد بذاری دستت زير بشقاب يه... سالم: آوردم در کفشهامو ! 

 يه وسايلم. بود مرتب و تميز تخت. ميومد زندگی بوی. ميومد آشپزخونه از کردن سرخ ولز و جز صدای. اتاق سمت رفتم

 شده چپه وسايل بقيه روی روسريمو و مانتو. زدم پوزخند! بوده مهم خودش امورات فقط هميشه فتانه. بود شده چپه گوشه

 دامن فتانه. آشپزخونه سمت رفتم. گذاشتم باز هاشو دکمه و پوشيدم رو بابا مردونه بلوز تنم بندی تاپ روی و انداختم

. کشيدم سر رو آب بطری و کردم باز رو يخچال در. شد بد حالم. بودم پوشيده علی برای همونکه. بود پوشيده رو کوتاهم

بود دهنی: کرد باز دهن فتانه شدم که سير ! 

کی؟ دهنی: سمتش کردم رو  

امين: گفت ميزد هم رو چيپسها که همونطور ! 

 خيار اين بيا کجا؟: زد صدام که اتاق توی برم که رفتم و انداختم سينک توی رو بطری. زدم عق و آوردم بيرون رو زبونم

بيرون بزنيم بگيريم ساندويچ کن خالل رو شورها  

نميشم مزاحم: گفتم کنايه با و کردم نگاش شونه روی از ! 

ديوونه:  بگه و بزنه ضربه سرم به بلندش ناخن با بتونه اينکه اندازه به فقط. برگشت سمتم به ! 

 لبخند. مياد حساب به رسمی دعوت يه من برای گفتن ديوونه همين... داره هم رو من حوصله و... خوبه حالش... خوب

شده؟ چی دستت!... بشور دستتو اول: سمتم گرفت رو داغ قاشق. شورها خيار سمت رفتم و زدم  

سوخته: شستم ظرفشويی مايع با و گرفتم آب زير رو انگشتهامو سر نگاه بی ! 

 خودمو هميشه بايد ؼذا يه پختن برای که. نبودم کدبانو هيچوقت ميکنه فکر داره حتما. شد مشؽول کارش به و گفت هومی

 خيارها. ميشم دور لعنتی خونه اين و درهم خيال و فکر همه اين از امشب که اينه مهم... نداره ايرادی...  خوب. بسوزونم

برين؟ ميخواين کجا: زدم قاچ رو  

بشينيم بريم جايی پارکی يه: انداخت باال شونه . 

 مبادا که بود بسته پيشبند سياهش تاپ روی و بود بسته باال از بلندشو مشکی موهای. قرمز زده الک ناخنهای. کردم نگاش

 تر مردونه يکم امين اگه... ميشه خوشبختی زن. بود پوشيده هم رو من زرد بادی سندل.... بندازه لکه لباسش روی روؼن

 مامان مثل فتانه که هستم روزی نگران ولی بود خوش ميشه باهاش... برداره تللی يللی همه اين از دست بيشتر يکم... شه

 تو پول... نداره هم فرقی چندان نره يا باباش شرکت بره... امينه بابای بودن پولدار توی بابا و امين تفاوت... بياره کم

راهه به جيبيش !... 

ببريم؟ هم چای: گفتم فتانه به رو. گذاشتم کنار رو خيارشورها  

کن دم... آره: زد لب  

زد؟ کی: هال توی دويدم. رفت باال تيمش خوردن گل با امين هوار صدای  

مسی: کوبيد پيشونيش توی ! 

گرم دمش.... بابا ول ای: زدم قهقهه بلند ! 

گرفتم سرسام.... کرد اختراع رو فوتبال اين ابلهی آدم کدوم.... خدااااا: کرد ؼرؼر فتانه !!! 

نزن ؼر... برم قربونت: گفت بلند تلويزيون، به چشمش و کرد تؾ رو تخمه پوست امين !!! 

 همونجايی از. شد سرد دستهام..." برم قربونت.... برم قربونت" پيچيد گوشم توی علی صدای... شد خشک لبم روی لبخند

بود خاموش... اتاق ميز روی موبايلم به زدم زل بودم ايستاده که ! 
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ها ميشه سرد سوسيسها بريم؟: زد صدا فتانه ! 

رفتيم....بريم بريم: داد تکون سر کناپه روی هنوز امين ... 

... بودن هم بابا و مريم مامان کردم آرزو و بذاريم سبد توی رو وسايل کردم کمکش.فتانه سمت برگشتم و زدم کجی لبخند

بود... بود زده حرفی... داشت دوستم... بود ندزديده رو نمايشم... بود هم علی .... 

 تن رو شالم و مانتو. انداختم تخت روی و آوردم بيرون تنم از اتاق تا راه ميون. کرد ام کالفه پيرهنش روی بابا گرم عطر

 هم من. ميديد فوتبال داشت هنوز امين. ميداد جا ماشين صندوق توی رو وسايل داشت تنها که فتانه کمک رفتم و کردم

 جيػ و امين گردن پشت کوبيد کفری فتانه. تلويزيون به ميزدم زل و ايستادم می سرش باال آشپزخونه مسير توی ناخوداگاه

من؟ شمام مسخره... نمياين؟: کشيد  

ميزنی چرا... بريم بريم: گفت شده تسليم و برداشت رو اش تخمه کيسه کنان خنده امين !! 

 فتانه. بود باال ضبط صدای. ميدادم فشار ام سوخته دست توی رو موبايلم و بودم نشسته فتانه پشت عقب، صندلی روی

 هوای... ميشد پخش نگام توی خيابون چراؼهای نور. ميشد فشرده بيشتر دستم توی موبايل. ميزد لبخند امين. ميرقصيد

کردم رها پاهام روی رو موبايل گوشی و دادم باال رو شيشه... ميزد هم به رو حالم ماه خرداد . 

 

 نگاه صفحه به. خورد زنگ موبايلم. ريخت نوشابه برام فتانه. ميزد گاز رو ساندويچش و بود کشيده دراز چمنها روی امين

باباس: گفتم و دادم قورت رو ام لقمه. شد گرد چشمهاش فتانه" پشمالو خرس. " کردم ! 

. دادم جواب رو گوشی. بود قهر بابا با اينکه برای هم بودم گذاشته براش که اسمی برای هم. کشيد هم توی اخمهاشو

 نوشابه تند تند. ميشد زهرش ؼذاش انگار فتانه. کمتره دردش. خوبه گفتم. پرسيد دستم از. بپرسه رو حالم ميخواست

. نگفتم چيزی. بهم زد زل. داشت توضيح انتظار فتانه. زدم گاز ساندويچم به و کردم قطع رو گوشی.ميزد پلک و ميخورد

ميگفت؟ چی: برد باال ابرو  

که شنيدی: دادم تکون سر ! 

سوزوندی؟ فهميده کجا از رو دستت: کرد اخم  

دستم برای اومد. بود خونه ديشب: گرفتم زانوم روی رو ساندويچم  

بزنه دخترش به سری اومد گذاشت رو اش حامله زن شد چی!! شده پذير مسئوليت: رفت ابرويی و چشم ! 

: بهم پريد که اومد بدش سکوتم از شايد. اساسی بود کرده قهر بابا با بود شنيده آزی حاملگی مورد در وقتی از. ندادم جواب

کن پاکش!... ادب بی نذاری؟ پشمالو خرس گوشی روی اسمشو نداری ادب تو هست، که چی هر بابا حاال ! 

من نه گذاشته خودش: خنديدم ! 

 نوشته من.... گذاشت خودش خدا به: انداختم باال شونه. رفت من به ای ؼره چشم فتانه. خنديد ؼش ؼش بلند صدای با امين

پشمالو خرس نوشت گرفت خودش از عکس يه. برات بذارم قشنگ اسم بده چيه منصور بابا گفت منصور بابا بودم ! 

 گاز ساندويچش به شد حرصی بيشتر ما صميميت از انگار که فتانه. زد نفس نفس خنده از و کشيد دراز زمين روی امين

خدا به داشت حق مامان!!! بده عقلتون خدا: ؼريد و زد ! 

 های بچه مثل و گذاشت فتانه زانوی روی رو سرش و شد جا به جا امين. کرد نگاش عصبی فتانه. ميخنديد هنوز امين

 عصبانی که آدم و عالم از فتی... خوبه کردم فکر خودم با. کرد نوازش رو امين موهای فتانه. زد گاز رو ساندويچش خوب

خوشه و خوب امين با باشه ... 
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تابها سمت ميرم من ها بچه: شدم بلند و گرفتم محکم ام سوخته دست توی رو ساندويچم  

ببر هم نوشابتو: کرد بلند رو ليوانم فتانه  

 روی کوچيک دختر و پسر چندتا. بود خلوت تقريبا. بازی وسايل تا زدم قدم پارک خنک چمنهای روی. ازشون شدم دور

 زل و گذاشتم کنارم رو نوشابه. پارک کنار جدول رو نشستم. بودن نشسته تاب روی تا دو يکی و ميکردن بازی سرسره

 آدم چرا خدايا. زدم لبخند. ميکردن ذوق و ميدادن ماهشون شيش بچه نشون رو ها بچه بازی که جوونی مادر و پدر به زدم

 اصال ميخوام. گرفتم شمارشو. کنم تحمل رو علی قهر و دوری نميتونستم اين از بيشتر. درآوردم جيبم از موبايلمو! نميشم

برداره فقط... کنم خواهی عذر ازش ... 

. دادم پايين زور به رو نوشابه کمی. گرفت بؽضم. دادم فشار دستم توی رو موبايل" ميباشد خاموش نظر مورد مشترک "

 دختر. زباله سطل توی کردم پرتش و آوردم ساندويچ به که فشاری کردم رو بؽضم... کنم گريه نميخواستم... نشدم آروم

 خودم با. کشيدم سرم تراشيدگی روی رو سالمم دست کؾ. دستم بانداژ به زدم زل. کشيد جيػ شادی از تاب روی ای بچه

.... اش صفحه به زدم زل. ريخت هرری دلم. ريخت دلم. پيچيد گوشم توی موبايل صدای.... ميشم ديوونه دارم کردم فکر

جديدش شماره با... زد زنگ... خدايا.. خوندم شماره روی از. ناشناس شماره ! 

الو" گفتم ميزد موج صدام توی که شعفی با و برداشتم رو گوشی. شکفت لبم روی لبخند !" 

سالم: پيچيد گوشم توی ای مردونه ؼريبه صدای ! 

شما؟: کشيدم هم توی ابروهامو  

هستم شامخی: گفت رسا صدايی با مصمم و مطمئن  

نميارم جا به: کردم ريز چشمهامو کنجکاو  

ميکنم صحبت هم با که هست اولی بار... داريد حق: زد لبخند کردم حس  

گرفتيد اشتباه ميکنم فکر: دادم تکون سر حوصله بی  

ديانت؟ فاخته نيستيد؟ ديانت خانم شما مگه -  

چيه مزاحمت از ؼرض بفرماييد و کنيد معرفی رو خودتون واضح لطفا... هستم خودم:  دادم گوشم پشت رو شالم کالفه ! 

 بهم معراج رو شمارتون هستم، شامخی پندار من ديانت خانم: کنه رد هم رو اش خنده از بعد مکث کردم صبر. خنديد

داره زمان به نياز آدمها ماهيت شدن روشن چند هر... کردن تعريؾ زياد ازتون... داده  

بگيريد معراج از ديگه شماره يه... کنيد من ماهيت صرؾ رو وقتتون باشه الزم نميکنم فکر من خوب: بردم باال ابرو ! 

 کسی؟ با کنه آشنام بود؟ اين بود داده قول و ميشه درست بود گفته ظهر اونهمه... بکنم جا از رو معراج سر ميخواست دلم

معراج وااااای نباشم؟ هم توی اينقدر که شه؟ علی جايگزين که چی؟ که ! 

 پرت کفش منم به حتما بودم روبروتون االن.... ديانت خانم ميکنيد ترش زود چه: گفت که کنم قطع رو مکالمه خواستم

 !ميکرديد

کنه؟ تعريؾ بقيه از اينجوری داره عادت معراج: دادم فشار هم به حرص با رو لبم.موندم مات ! 

بگه رو حقايقی ديد الزم باهاتون، شدن آشنا برای من، کردن راضی برای خوب: خنديد ! 

نميبينم آشنايی اليق رو کسی هر هم من چون کنه صحبت موردتون در منم با بود الزم: کردم مشت رو دستم عصبی ! 
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 کافه توی فردا... معراج اصرار به و... حال هر به: داد بيرون رو نفسش و موند ساکت کمی.نيومد خوشش زياد اينکه مثل

عصر شش ساعت راس... ميبينمتون نگاه ! 

... بکشيد زحمت نيست الزم... دنيا شايسته پسر... پيت برت... دلون آلن... رفاقت چاک سينه بابا.... اوه اوه: زدم پوزخند

 داشته باهاتون ديداری بخوام که نبود اؼواگر و انگيز بر وسوسه کفايت حد به صداتون که ميدم توضيح معراج به خودم من

 !باشم

 از تا چند گفت هستيد، خوبی نويسنده گفتن من به معراج... خانوم کار سر نيست آشنايی برای ديدارمون: گفت حرصی

 دست نوشته، دست... نبودن هم ای حرفه چند هر... نبودن بد... شماست نوشته نگاه کافه ديوارهای روی های نوشته دست

کرد فکر روتون ميشه خوب.... بوده خودتون کار سياه برؾ که باشه راست اگر ولی... ديگه هست نوشته ! 

اونوقت؟ چی روی کرد؟ فکر: گفتم تمسخر با  

 توضيح براتون بياريد تشريؾ فردا!... نه يا کنيم کار باهم اينکه روی: گفت نه يا کاذبه نميدونستم که نفسی به اعتماد با

خوش شب. ميدم  

 اعتماد و دوستی مورد در چی هر و معراج به بزنم زنگ که دادم فشار هم روی لبهامو! تمام و دوخت و بريد! کرد قطع

 اجازه بی تو نداشتم توقع ازت معراج....الو: برداشتم نخورده زنگ هنوز. زد زنگ و کرد دستی پيش که بگم بهش ميدونم

بشه؟ چی که دادی راضی خود از مردک اين به رو من شماره ! 

 فکر که هست کسی تنها راضی خود از پسره اين عزيزم... کن خوبی و بيا! بابا ای! خبره چه هيسسسسس: کشيد نفس

کنه کمکت بتونه شرايط اين توی ميکنم  

کنم ثابت که کنه کمکم ميتونه ام رفته باد بر نمايشنامه مورد در يعنی: شدم آروم ... 

 رو جم آقای مک فک بزنه و صحنه روی ببره رو بعديت نمايش ميتونه... تموم باختی که اونو بابا نه:  پريد حرفم ميون

دوباره باال ببره کنه جمش پايين بياره ! 

اين؟ کيه مگه: بردم باال ابرومو  

کارگردانيه دانشجوی... فقط کارگردانه... نيست خاصی کس: خنديد  

... بلدم خوب رو يکی اين با برخورد... ميشناسه معراج رو يکی اين...زد موج دلم توی اميد. گرفت رنگ لبم روی لبخند

معراج ممنونم: زدم کجی لبخند... نميشينم هم عقب اما نميکنم اعتماد ديگه.... گرفتم ياد ! 

 

. ايستادم آينه جلوی. داشتم برش! من شانسی خوش کفش... سبز بندهای با صورتی اسپرت کفش. کردم باز رو کمد در

 و توری تيشرت. دادم حالت موهامو انگشت با و بردم باال رو دستهام. آينه به دوختم رو چشمم و درآوردم تنم از رو حوله

 مصمم و محکم فک و درشت اندام با خانوم دختر يه حاال و جين، شلوار با کردم تنم و برداشتم تخت روی از رو نازک

 از دمار: بردم باال رو راستم ابروی و کشيدم پهلوهام گودی روی رو دستم. زدم لبخند خودم به. بود ايستاده اتاق وسط

بکشی دوش به داری عمر تا رو کردی که حماقتی حسرت که ميکنم کاری!! جم آقای ميکشم روزگارت ! 

 و پوشيدم مقنعه. بود کافی همينقدر. کشيدم هام گونه روی رو مليح صورتی رنگ و برداشتم رو رژم موی پر و درشت قلم

 خالی که اونقدر. ورزش برای بيرون بزنم خونه از صبح هفت ساعت که اونقدری. بودم ِکيؾ سر. رو سياهم کوتاه مانتو

 ميگفت معراج که داشتم مالقات کارگردان يه با ظهر از بعد... نباشه تلخ بودنم تنها که اونقدر... نده آزارم خونه اين بودن

جم آقای کن تماشا و بشين... ميندازم راه رو مرده زن نمايش... ميکنم استفاده پل اين از من! منه راه تنها ! 

 من و شد رد بينيم از صبح خنک هوای. زدم بيرون خونه از. گوشم توی رو هندزفری و گذاشتم سرم روی رو نقابم

 و زن. ای محله پارک سمت رفتم. کردم دويدن به شروع خونه در از. کردم لمس رو هام ريه به خالص اکسيژن رسيدن
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 سعی. ميکردم نگاه ميگذشتن کنارم از که آدمهايی چهره به و ميدويدم. روی پياده برای بودن اومده جوون و پير مرد،

. بود خسته بعضيا چهره... اومدن؟ سالمتی برای همه... اينجا کشونده رو اونا چی اينکه. بزنم حدس فکرهاشونو ميکردم

 اومده خودشون با سنگهاشون واکندن برای انگار... بودن فکر ،ؼرق عرق از خيس بعضيا. بودن اومده تنوع برای انگار

 خودشون به و برد تئاترشون صحنه روی ميشد... کرد زندگيشون ميشد کرد بازيشون ميشد. نوشتشون ميشد... بودن

ميزدم قلمشون من. ميکردم اينکارو من...داد نشونشون ... 

 دستگاههای روی که رو پيرمردی اين و.... ميکنم الگو رو لعابتره و رنگ خوش من از کتونيش که رو زنی پير اين من

 و ميزنم قلمشون من... ميدوه بچه دختر پای به پا که رو کوچيک پشمالوی سگ اين من... ميکشه سيگار و نشسته ورزشی

من... ميگذرم .... 

 عرق به. چشمم توی تابيد صبح اول خورشيد. گرفتم آسمون سمت رو صورتم و ايستادم. کشيد گردنم تيره. گرفت نفسم

 خواننده صدای. نشستم باؼچه کنار و کردم خم زانو. سمج ممتد سوت يه. شد ممتد سوت سراسر دنيا... بستم چشم. نشستم

 گونه. نميرسيد پلکهام به زورم. ميزد صدام ديگه جهانی از يکی. شد کشيده بيرون گوشم از هندزفری. نميشنيدم رو راک

خوبه؟ حالت! خانووم: زد صدا يکی. کرد مور مور ام  

 سمتم که جوون پسر يه از محوی تصوير. کردم باز چشم. لرزوند رو تنم پلکهام، روی آب سردی... نرسيد پلکم به زورم

يکم بخور: بود شده خم  

بخور آب يکم: ميپيچيد صداش ميون ممتد سوت. بود گذاشته لبم روی بطريشو  

. ميکردن نگام ميگشتن بر دورتر متر چند و ميکردن عبور ازم رهگذر چندتا. ميومد سمتم به زنی. ميگرفت رنگ تصوير

 پسر" افتاده؟ فشارش" گفت پسر به رو شد نزديکم که زنی. ميريخت دهنم توی رو آب و بود گرفته رو گردنم پشت پسر

 ميخوای... بهتری؟: بهم کرد رو. گذاشت دهنم توی و کرد باز رو شکالت لفاؾ عجله با زن. زدم پلک. داد توضيح

ميشيا خوب بگيری باال پاتو لحظه چند زمين؟ روی بخوابونمت  

درخته پشتت... بده تکيه: گرفت بازمو پسر. باال ببرم ابروهامو تا بردم کار به رو توانم تمام  

. ميشد رنگ پر هاشون چهره و کمرنگ سوت حاال. سوخت پشتم تيره.کشيدم عميق نفس جوان خانوم پيشنهاد به. دادم تکيه

بهتری؟: بود شده گره ابروهاش. بود ريخته پسره سر جلوی  

 تو سر ريخته موی... رو تو چشم کنار چين.... ميزنم قلم رو شما همه من... ميکردم نگاشون. داشت چين زن چشم گوشه

 لبخند. زدم لبخند. کرد نگاهش. سمتش کردم دراز رو دستم. کرد شکر رو خدا. کرد نگاه ساعتش به پسره.زدم لبخند... رو

ممنون: کردم زمزمه. داد دست باهام و زد  

 صداش جوون زن شوهر. بره که کرد پشت. بود عرق خيس شرتش تی و نامنظم دندونهاش. افتاد چال اش چونه. خنديد

 مدل به زدم زل. کرد خداحافظی هم پسره. رفت و داد بهم ديگه شکالت چندتا زن. کردم تشکر و دادم دست اونم با. کرد

بود؟ دهنی: زدم صدا شد دور که کمی. نميرفت راه پاشنه روی. رفتنش راه  

چی؟: پرسيد تعجب با. سمتم برگشت  

بود؟ دهنی معدنيتون آب بطری: کردم پاک رو پيشونيم عرق دست پشت با  

بود؟ تفی: پرسيدم تر واضح. نميشه منظورم متوجه کردم فکر. شد قاطی تعجبش و خنده  

قطعا: انداخت باال شونه ! 

اليک:  آوردم باال رو شستم. زدم لبخند ! 

 راه بهش پشت و شدم بلند. شد پا به پا کمی.گذاشتم گوشم توی هنذزفريمو. بره تا ازش چرخوندم سر. خنديد بلند صدای با

.... نميشن دادن شماره به ختم دنيا مالقاتهای تموم... ديگه جای هر يا اش خونه يا کارش سر... ميره اونم باالخره. افتادم
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.... رفت باالخره! رفت که بود بلد اون انگاری!... نيست بلد که کی هر به... بدم ياد هم بقيه به ميخوام... بلدم خوب رو اين

 عجيب... پشتم تيره ولی....من داشتنی دوست صبحِ  اولِ  دلِ  توی.... پارک اين دلِ  توی... افتاد اتفاق ساده دوستی همنوع يه

 !ميسوخت

 

 و آوردم در رو ام مقنعه و مانتو. کفشی جا کنار هم کفشهامو. مبل روی کردم پرت رو نقابم. چرخوندم در توی رو کليد

 سمت رفتم و زدم بؽلم زير رو نون کيسه. برداشتم رو آلبالو مربای و کره و کردم باز رو يخچال در. آشپزخونه سمت رفتم

 بعد و کره روی کشيدم رو نون ميشدن، خونده که صبح اول های روزنامه به توجه بی و کردم روشن رو تلويزيون. مبل

برسه شيشه ته به ام لقمه تا ميشد مربايی دستم تمام... مياورد قاشق برام يکی کاش... مربا شيشه توی کردم فرو هم ! 

 پشت ها جمله. اتاق سمت رفتم و کردم رها ميز روی رو صبحونه وسايل. نگذاشت نوشتن وسوسه. نخوردم بيشتر لقمه چند

... نرن يادم از تا ميکردم تکرار رو ها جمله بلند صدای با. ميرفت يادم از نمينوشتم اگه و ميشدن رديؾ سرم توی هم

 طرحی از ميخواستم رو ای نوشته نيمه کاؼذ. کردم خاليش. زباله سطل سمت دويدم. نميومد دستم توی سفيد کاؼذ... لعنتی

عالين طرح اون برای ها جمله اين... دور بودمش انداخته و بود سرم توی که .... 

 برای ندونستم و... زدم قلم... زدم قلم... برداشتم قلم و چروکهاش روی کشيدم رو ام شده بانداژ دست. کردم پيدا رو کاؼذ

بود لحظات اون واقعه ترين اهميت بی زمان که... وقت چند .... 

 و بود ظهر از بعد نيم و چهار. انداختم ساعت به نگاهی. ماليدم رو آلودم خواب چشمهای و برداشتم ميز روی از رو سرم

 و ميکنم ويرايشش... سياهه برؾ از بهتر اين. زدم لبخند. انداختم شده پر کاؼذهای به نگاهی. بودم نخورده ناهار هنوز من

 شد آشوب دلم. برداشتم رو زخم روی گاز و کردم جمع بينيمو. کردم بازش و بانداژ سمت بردم دست. پرده روی ميکشمش

سخت خيلی... گذروندمش سخت. روز اون ياد از  

 جونم به خوره مثل که رو فکرهايی اين و ميگرفتم دوش بايد. حمام سمت رفتم و زباله سطل توی کردم پرت رو بانداژ

 سرحال حسابی شش ساعت برای بايد.... دشمن قلب به ميزدم بايد. ميدادم ادامه لبخندم به بايد. ميريختم دور رو بودن افتاده

 .باشم

 خنديدم. شوخيهاش به شد خوش دلم. زد زنگ بهم منصور.چسبيد حسابی مجردی مفصل ناهار و خنک آب ساعته نيم دوش

 با ميشن حال بد کارگردان آقای کردم فکر. بذار بازش ديگه و بزن پماد گفت. شده خشک دستم زخم گفتم. هاش خنده با

خنديدم حرفهاش ياد از. نميدن آشنايی افتخار هم کسی هر به که خصوص به... دستم ديدن ... 

 ريختم صورتم طرؾ يه موهامو. گذاشتم بينيم روی رو مشکی فريم طبی عينک. پوشيدم لباسهامو و کردم بانداژ رو دستم

بيرون زدم خونه از! کافيه همين... ميومدم نظر به خوب. زدم لب برق و . 

 و کردم باز رو در. نبود مشخص داخل رنگ، ای قهوه شيشه پشت از. شدم پياده تاکسی از نگاه کافه در روبروی درست

. ميزد لبخند بهم و بود نشسته ميزش پشت. معراج سمت رفتم. نبود شلوغ زياد. پيچيد کافه توی در باالی آويز رويايی آوای

 ادعاش زيادی کارگردان آقای اين: ايستادم ميزش جلوی. برد باال تسليم نشونه به رو دستهاش. کردم اخم لبخند ميون

متنفرم؟ مؽرور آدمهای از گفتی دقيقت معرفی توی... ميشد  

آقاست همين فعال هدفهات به تو رسيدن راه تنها ولی سگه يکم اخالقش... جان فاخته کنی مدارا بايد: خنديد ! 

باشه: انداختم باال ابرو !! 

مياد داره... اوناهاش:  در به زد زل بازوم کنار از معراج  

 و ريخت دلم. بود ريخته پيشونيش روی که مويی تره توی پيچيد باد...ميشد رد خيابون از داشت. در سمت گردوندم رو

اين:  معراج سمت برگشتم و کردم مشت رو دستم. شد خشک لبهام !!!! 
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 در به پشت و ميز آخرين سمت رفتم و گرفتم ازش رو ام ؼره چشم و دادم فشار هم روی لبهامو. خنديد ؼش ؼش معراج

 تيز گوشهام. ريخت فرو رو قلبم در، آويزِ  صدای... شيشه پشت روی پياده به زدم زل و کردم چونه ستون رو دستم. نشستم

 صدای از تر واضح برام ميومدن سمتم به که پاهاشون صدای. آشنا ؼريب کرده دم صدای و معراج بش و خوش به بود

 ولی. ميکرد صدام بار چند معراج اگر خوب چه و. ميموندم بودم زده که ای بيراهه توی داشتم دوست. بود کافه موسيقی

سمتشون گردوندم رو پاهاشون صدای شدن نزديک با و نياوردم طاقت اونقدرها . 

 کم آبی پيرهن ای، قهوه اش،کمربند انداخته زانو جين شلوار روی شد کشيده رنگش خردلی کوهنوردی کفش از چشمم

 های مژه و ميومد بهش خيلی که نامرتبی سبيل شکلش، قلبی و برجسته چونه... اش شونه روی رنگ خاکی کوله و رنگ

شامخی آقای... جان فاخته: کرد باز لب معراج... سياهش فر و بلند  

خوشبختم! بله: بردم باال ابرويی. شدم بلند صندلی روی از ! 

 دور رو ميز و گرفت ناديده دادن، دست برای کردم بلند دست.  نميخواست دلش زياد اون انگار اما باشم مودب ميخواستم

 و کردم دستی پيش.  گرفت گاز رو لبش اش خنده کنترل برای. کردم نگاه معراج به حرص با. عقب کشيد صندليشو و زد

بيارم؟ چی جان فاخته: گفت من به رو معراج. نشستم صندليم روی نشستنش از قبل  

مرسی...قهوه همون: باشم آروم کردم سعی و زدم گره صورتم روبروی رو دستهام  

چی؟ تو جان پندار: شامخی آقای سمت کرد رو معراج  

برم بايد نميخورم چيزی... دارم عجله: گفت شده ريز چشمهای با و کرد جا به روجا مچش روی ساعت  

 نگام که کسی به زدم زل مصمم. کرد فرار معراج. بهش زدم زل و آوردم پايين صورتم جلوی از رو دستهام!!! من خدای

کردم باز لب. نميکرد : 

 باز جا من برای هاتون برنامه ميون که نبوده اجباری! گمونم به کرديد مشخص خودتون رو مالقات اين ساعت و روز -

ديگه وقت يه برای بذاريم ميتونيم داريد عجله اگر... کنيد  

زد کجی لبخند. چرخيد کيفم و ساعت و شال موهام، روی نگاهش. طوالنی نگاه يه. کرد نگام و آورد باال رو سرش : 

هماهنگه... نيست مشکلی - ! 

 بزرگ" خوب"  يه و داد بيرون رسيده، تا کرده بدو بدو حسابی که کسی مثل رو نفسش. دادم بيرون حرص با رو نفسم

 کجا از: گفت که ميکشيدم ساعتم گرد شيشه روی رو انگشتم نرمه. بودم شده عصبی. مطلب اصل سر بريم يعنی. گفت

کنيم؟ شروع  

زدم پوزخند : 

 من به شما... کنيم شروع اول اولِ  از بايد پس کنيم شروع تر قبل از بخوايم که باشيم داشته مشترکی واقعه نميکنم فکر -

چی برای بفرماييد... زديد زنگ !!! 

کرد جمع لبهاشو و خاروند مصلحتی رو ريشش ته : 

هست چيزايی يه خوب چرا -  

کردم اخم : 

شامخی؟ آقای کنيد جبران نمايشنامه يه با ميخوايد نگرفتيد که رو بليطی پول -  

کردم باز لب. بودم عصبی هنوز. گرفتن ضرب ميز روی ناخنهام. کنارش شيشه به دوخت رو نگاهش و کرد اخم : 
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 بليطتون پول. بدم توضيح رو چيزی شما برای نميبينم نيازی من... شد؟ چی روز اون بدم توضيح براتون که اينجا اومديد -

 برنامه نميخواست اينجوری... ميکرديد معرفی بهتر رو خودتون ديروز بايد...حساب بی حساب و ميدم االن همين رو

که معراج به ميدادم رو طلبتون... بريزيد هم به هم هاتونو ... 

شد تند. ريخت دلم نگاهش از. سمتم گردوند رو : 

شد؟ تموم -  

کرد نگام.شمرد پنج تا پاش های ضربه با کردم حس. گرفت گاز رو لبش. موندم ساکت : 

 دارم هم توانمند و کوچيک گروه يه ميکنم کار تئاتر.  هستم نامم پايان کارهای درگير. کارگردانيم آخر ترم دانشجوی من -

 هر نميخوام... ديانت خانم بلنده هدفم...نميکنن ردم بخوام کمک کی هر از. ميشناسم رو رشته اين نظير بی اساتيد البته و

... بود تو کار سياه برؾ که... نميگی دروغ کرد ثابت يکی من به جورايی يه روزت اون خراب حال. کنم کار رو نمايشی

 به کلمه. بودی حفظشون تو.. ميلرزيد ديالوگها به لبت ميديدم و بودی اجرا شور توی کردم نگات بار هر نمايش طول در

... کنم اينکارو برات ميتونم من ببری پرده روی بعديتو کار مايلی اگر... نيست درش بحثی... نميگفتی دروغ پس... کلمه

باشيم فکری فاز يه توی که شرطی به  

خوب؟: زد پلک. ميکردم نگاش وار ترديد و بودم کرده بند بانداژم به رو دستم  

 هر تشکر جواب در و ميز روی گذاشت رو فنجونها دار معنی نگاه با و اومد قهوه فنجون دو با معراج. موندم ساکت

کار نمونه: داد تکون انگشتهاشو و آورد جلو رو دستش و زد کناری رو فنجون.رفت و کرد زمزمه جانی نوش دومون ! 

کار نمونه: دادم تکون انگشتهامو و بردم جلو رو دستم. دادم فشار هم روی رو فکم ! 

 دست. آورد بيرون موبايلشو و بود آويزون صندلی به که اش کوله سمت کرد دست. برد باال رو لبش گوشه. کرد نگام

 بازی از قسمتی موبايلش روی فيلم. کرديم مبادله ميز روی. آوردم بيرون رو طرحم از صفحه دو و کيفم سمت کردم

. کردم نگاش. بگم بلند صدای با رو اين نميخواستم. نبود هم جم عليرضا حد در ولی نبود بد. بود گروهياش هم و خودش

نيست بد: کرد اخمی. ميخوند رو متنم و بود کرده جمع لبهاشو ! 

ابتداييه: گذاشتم ميز روی رو موبايلش. ميرفت باال عقلم کول و سر از حرص. خنديدم ! 

: برداشت موبايلشو و گذاشت ميز روی رو متنها. چشمهام توی زد زل و آورد باال متنم روی از ناباورانه رو نگاهش

کنی کار مبتدی يه با نيست اصراری ! 

 کرد سعی. بود زده بيرون گردنش رگ. نوشيدم ای جرعه و گرفتم دستهام ميون رو فنجونم که ميداشت بر رو اش کوله

ديانت خانم شدم خوشوقت:  باشه آروم  

 چنگ ميز روی از رو اش کوله بند... بود من اميد تنها اين... گرفت رو تنم تموم دلهره که بکشه عقب صندليشو خواست

ميکنن داغ اينجوری نوظهورها فقط: گفتم خونسرد و زدم ! 

 نظرمو فقط من: کنم آرومش کردم سعی همين برای.  نباشه تنم به سر داره دوست ميدونستم. موند صامت و کرد نگام

شما مثل.. گفتم ! 

 شدم وارد که اول همون از رو اين... نيست يکی ذهنيمون جهت ميکنم فکر: زد لبخند بعد و کرد نگام کمی.داد تکيه

تئاتر توی روز همون... اون از قبل حتی... فهميدم !! 

اونوقت؟ رسيديد نتيجه اين به کجا از: بردم باال ابرو. کشيدم عقب رو دستم  

وجناتتون از: انداخت شونه ... 
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 موهای خاکستری شال... داره وجود آشفتگی... ندارن هماهنگی هم با رنگها: داد ادامه. موهام و شال روی چرخيد نگاهش

سبز ساعت مشکی عينک شرابی ... 

 نميپوشم شهر توی رو کوهنوردی کفش هيچوقت منم... نيستيم ذهنی رده يه توی زياد... آره خوب: دادم جواب خونسرد

داره اتو لباسهام و نميوفته زانو شلوارم ! 

 حال سر. داد خاتمه معراج رو نگاه دو بين جنگ. کشيد طول نگاهمون. کردم گره رو مشتم. داد فشار هم روی رو فکش

رسيديد؟ کجا به... خوب: نشست کنارمون و اومد  

که کردين گير سرعتگيرا توی... اوه اوه:  داد تکيه معراج. نداديم جواب کدوم هيچ ! 

 اين اومدن وجود به مسبب هردومون شايد و بود ناموزون زيادی آشنايی اين انگار. زديم زل معراج به خشم با دو هر

 جان پندار... بدم توضيح رو چيزايی يه براتون بذاريد خوب خيلی.... بابا ای: خنديد معراج. ميدونستيم معراج رو جنگ

 داشته همپا اگر روشنه اش آينده داره پشتکار. ديدم زندگيم توی که هست دختری ترين احساس با و ترين مهربون فاخته

... کرده رو اخالقشو يه همون فقط کنم فکر که... گنده اخالقش يه فقط پندار ببين جان فاخته خوب و... شه درک اگر باشه

فهيمه و استعداد با دلسوزو. هست نظيری بی رفيق. دوستم باهاش ساله هفت من  

نميفهمه رو من متنهای فهيمه اين خوب:  زدم مشت رو کيفم بند ! 

نيست بد گفتم فقط و فهميدم رو شما متن من خانوم سرکار: شد کفری فهيمه واژه از و کشيد نچ پندار ! 

 دنيا برجسته نمايشهای تموم از... شاهکاره اين ميکرديد درک ميدونستيد نمايشی ادبيات از چيزی اگه: بهش کردم رو

 بودن دراماتيک اوج در... ميکشه تصوير به رو امروز مردم زندگی و مدرنه بودن کالسيک اوج در و داره برداشت

 فالن تکرار قسمت اين بگيد حتی و قسمت يه روی بذاريد ،دست کنيد نقد که بود اين داشتم ازتون که توقعی...رئاله

 بد گفتيد فقط نميدونه چيزی تئاتر از که معمولی آدم يه مثل دقيقا شما ولی داره اؼراق قسمت اين يا... هست نمايشنامه

داره ايراد...بده نگفتيد حتی! همين!... نيست ! 

 نمايشهای روش به اول بند.. کپيه ديالوگ" دلخون" فيلم به زديد نقبی متن از سوم بند دادی؟ فرصت:داد بيرون رو نفسش

 خوبی قلمکار شله آش....هست هم جبران خليل جبران حتی جاهايی يه... داستايوفسکی پنجم بند و شده نوشته شکسپير

مرده زن... اسمش البته و داره کار جای...نيست عالی اما درآورديد ... 

باشی نداشته وجود ناگهان اگر  

نباشی زنده ديگر اگر  

کرد خواهم زندگی من  

نميکنم جرات  

بميری تو اگر بنويسم نميکنم جرات ! 

کرد خواهم زندگی من  

ندارد صدايی انسان که انجاست من صدای زيرا  

.... ديانت؟ خانوم درسته.....نرودا پابلو مرده زنِ  !! 

 رو ذهنم خطهای تمام خودش انگار...نشسته ذهنم توی انگار... ميخوام که آدميه همون اين....من خدای. شدم خشک

!!! فهميد کجا از... بودم نکرده استفاده رو جمله عين. بود لفافه در خيلی ها نويسنده اين های جمله به من گريزهای... نوشته

بگم چی بايد بخواد رو خودش کار ايراد اگر حاال و... گرفتم کمش دست زيادی ! 
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 اگر هردوتون... شاهکاريد دوتون هر.... جلسه ختم و بخوريد رو قهوتون... کنيد تلخ دهنتونو خوب: رسيد دادم به معراج

رو قهوت بخور جان پندار... ميشيد اسمی مطمئنم باشيد هم کنار  

 کفری اينقدر چرا نميدونم. زدم لبخند. برداشت حرص با رو فنجونش. گرفتم ازش سستی به رو نگاهم و برداشتم رو فنجونم

: کرد زمزمه حرص با که نميشد جمع لبخندم.ميچرخوند دستش توی رو فنجون و بيرون بود زده ساعدش رگهای. بود

 !!فهيمه

 جمع چشمهام توی اشک. بهم زد زل. خنديدم بلند صدای با. کنم کنترل رو خودم نتونستم ديگه. شيشه به دوخت رو نگاهش

داره؟ خنده اينقدر چی: پرسيد معوج و کج پندار. پندار ابروهای و ميلرزيد معراج لبهای. شد  

ميخوری حرص مزه با خيلی... ميدونی خوب: کردم پاک رو اشکم انگشت سر با و کردم سرفه ام خنده کنترل برای ! 

 اشاره. رفت باال ام خنده باز. ميز روی گذاشت رو فنجون و رفت هم توی اخمهاش. بود تلخ. برد باال لبش تا رو فنجونش

شکر: کردم زمزمه خنده ميون و ميز روی شکر به کردم !!! 

هميشه ميخورم تلخ: ؼريد و برداشت رو کيفش عصبی و پاچه و دست و انداخت ساعتش به نگاهی ! 

ميداد نشون رو ای ديگه چيز صورتون ميميک... ببخشيد... آهان: کردم جمع رو ام خنده. رفت ؼره چشم بهم معراج ! 

 تقليدش نميتونم هيچوقت من و هم توی ميپيچن که پسرونه دادنهای دست همون از. داد دست باهاش و معراج به کرد رو

 کردن صحبت هم با. کنه آروم رو فضا ميکرد سعی معراج. بود عصبانی زيادی انگار ولی بخندم ميخواست دلم هنوز. کنم

 قرار جايی گفت و شد بلند جاش سر از پندار اما بياره کيک تا بمونه ميکرد اصرار معراج. نفهميدم ازش هيچی من که

خانوم کار سر شدم خوشوقت: کرد نگام. زدم لبخند و بردم باال ابروهامو. داره ! 

خان جناب شدم سرفراز هم بنده: دادم جواب خونسرد و لبخند با و شدم بلند جام سر از ! 

هللا اال اله ال: داد بيرون رو نفسش فقط گشت ذهنيش لؽات تموم ميون اينکه از بعد و زد زل بهم طوالنی ! 

 از بعد و رفت در کنار تا باهاش معراج. نشستم صندليم روی. معراج يا منه با نبود معلوم که گفت خداحافظی پايين سر

لج؟ روی انداختيش چرا خنگ دختره: سمتم به اومد سريع رفتنش  

متوهم! هيچکاکه ميکنه فکر آقا.... نکردم شروع من بودی شاهد خودت: زدم لبخند !! 

 خودت برای رفيق کال... اخالقتما اين شيفته...ديگه کرده شروع جاها همين از هم هيچکاک عزيزم: برد باال ابرويی معراج

رفت پرونديش...نميذاری ! 

ميزنه زنگ: دادم تکون سر ! 

 بابا...نيستم ديگه من...بهشا بزن زنگ دوباره بابات جون خودت جون معراج بگی نيای ببين... باش خيال همين به: خنديد

که آدم برا نميذاری آبرو...بودم کرده تعريؾ ازت چقدر ! 

 باشی داشته انصاؾ نکردم کاری منکه آخه معراج....نيست خوب ميگن نزن شور اينقده ببين: خنديدم. شدم بلند جام سر از

 دوباره ميخوابه عصبانيتش هم حاال! بود خودش تقصير اش بقيه خوب... همين کردم صداش دخترونه که اينه گناهم فقط

مطمئنم ميزنه زنگ  

نکن باز حساب من روی. چی هر حاال: بوفه سمت رفت معراج ! 

 به که نگاهم اما زدم لبخند پيروزمندانه و خنديدم. بهم زد زل تعجب با و برگشت راه ميون معراج.خورد زنگ موبايلم

خشکيد لبم روی لبخند افتاد صفحه .... 
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 به که نگاهم اما زدم لبخند پيروزمندانه و خنديدم. بهم زد زل تعجب با و برگشت راه ميون معراج.خورد زنگ موبايلم

خشکيد لبم روی لبخند افتاد صفحه .... 

آزيه: کردم زمزمه نااميد ! 

 و نميگيری تحويل و پيدايی کم که متلک هزار از بعد آزی. داشتم کم رو همين خدايا. خنديد و انداخت باال ای شونه معراج

 صدتا از دعوت اين نميدونه يعنی خوب.خنديدم. کرد دعوت فردا سيسمونی مراسم برای رو فتانه و من ، ادا و ناز تا هزار

تره؟ سنگين فتانه و من برای هم ناجور حرؾ ! 

 اون کرد تعريؾ برام اويل. بود داده طالقش زور به نميشدن دار بچه شوهرسابقش با. ميسوزه براش دلم گاهی! ديگه آزيه

 اين روی منم خوش سر بابای. شه دار بچه ممکنه بگذره که سالش پنج و بيست بودن گفته دکترا. بوده سال و سن کم موقع

باشن داشته سرپرستی هم دختراش و نباشه تنها و باشه داشته زنی فقط که کرد ازدواج باهاش داره مشکل آزی که حساب . 

 بيشتر سال دوازده ده فتانه و من با که زنی.خونه آورد رو ساله دو و سی آزی بابا که روزهايی نبود شيرينی روزهای

 های بچه با تئاتر تمرين برای مدام که منم. ميشد ديوونه رسما داشت فتانه! باشه مادرمون که بود اومده نداشت سنی فاصله

 آزی و بابا با کلمه دو اقال و بود بهتر حالش. کرد نامزد فتانه که نکشيد هم طولی خوب. ميرفتم بيرون خونه از فرهنگسرا

 حسابی ديگه که هم آزی. کرد پا به قشقرق فتانه. ريخت هم به رو چی همه آزی بارداری خانمانسوز خبر که ميزد حرؾ

 ؼش من رفت بابا که روزی! هه! برد خودش با هم منو بابای و باباش خونه رفت کرد جمع بساطو داشت خريدار نازش

است تر انگيز ؼم گريه از من تلخ خنده نميدونست و. ميکرد گريه زار زار فتانه و ميخنديدم ؼش ! 

 زدم کافه از و دادم تکون دستی معراج برای. وفاداره بدجور هم بعضيا به البته.نميکنه وفا من امثال به دنيا... ديگه زندگيه

 که کاری برای. عليرضا نبودن برای بود بد حالم. شادی و ؼمی بی به تظاهر همه اين از بود بد حالم. بود تنگ دلم. بيرون

 عصبی. دستم بانداژ به افتاد نگام. تر تازه داؼم و ميشد تر تند آتيشم ميگذشت قضيه اون از بيشتر هرچی انگار. کرد باهام

 بانداژ مقابلش؟ بايستم يا بپذيرم رو شکست يا مقتدر و محکم نتونستم چرا کردم؟ خالی خودم روی رو خشمم تموم چرا. شدم

 روی پياده توی و بردم فرو مانتوم جيب توی رو دستهام. خيابون کنار زباله سطل توی انداختمش انزجار با و کردم باز رو

 که گيرم ميگفتم ديگه دل يه. باشه کرده روشن موبايلشو شايد علی به بزنم زنگ ديگه بار يه ميگفت دلم يه. زدم قدم خيابون

 از که بود حقيقتی ترين تلخ اين و نداشتم مبارزه قدرت. ميشد بد نده جواب اينکه تصور از حالم ميده؟ جوابتو باشه روشن

 باهاش شدن روبرو از عجيبی شکل به.  شم رو در رو باهاش و دانشگاهش سمت برم نميکشيد پام. ميديدم تازگی به خودم

 سراغ استوار، و دلير دختر قهرمان،يه يه خودم از هميشه که شخصيتم های اليه توی نميکردم فکر هرگز. داشتم وحشت

 اينکه از. ميزدم صورتم به که ای خنده ماسک از. بود اومده بدم خودم از... باشه پنهون ترسويی و ضعيؾ ،موش داشتم

 زندگی با اينجوری بابام و مامان اگه که نبودم راست رو خودم با فتانه اندازه به اينکه از. نبودم و باشم قوی ميکردم سعی

کنم گريه و گوشه يه بشينم دختر يه مثل منم ميکنن تا ! 

 کاری تنها من و ميکرد هق هق و تختش روی ميکرد کز فتانه ميرفت باال بابا و مامان بيداد و داد صدای وقتی موقعها اون

خوندن شعر به ميکردم شروع و ميبردم فرو گوشم توی ميشد که جايی تا رو کوچيکم انگشتهای ميکردم که .... 

پوشيده قرمز من قشنگ عروسک .... 

 صدای و ميپيچيد گوشم توی خودم صدای. ميزدم حرؾ و ميذاشتم هم کنار رو بيخود کلمات. ميگفتم شعر خودم از گاهی

 بسته چشمهامو من. ميزد برق و رعد بود دعواشون بابا و مامان که بارونی شب يه. ميشد کمرنگ بابا و مامان هوار و داد

 داشتم. ام ديوونه که ميکرد مسخره چون.بگم خواهرم برای نداشتم رو هک پردازيهايی خيال. ميکردم پردازی خيال و بودم

 رو مامان گريه صدای نشنوم رو بارون ميخواستم. ميرم دارم جنگلها توی اسبم با و هستم زيبا پرنسس يه من ميکردم فکر

 فکر و بود بسته چشمهام....رو فتانه گريه صدای...ادبم بی ميگفت مامان ميکردم تکرار وقتی که رو بابا حرفهای صدای

 چنگ رو کوچيکم گلدار دامن پريده رنگ و عرق از خيس فتانه. کردم باز چشم زده وحشت. شد چنگ لباسم که ميکردم

. کشيدم جيػ. بودم نترسيده اينقدر زندگيم توی هيچوقت. بهم بود زده زل و ميريخت اش چونه روی دهنش آب. بود زده

 توی اومدن بابا و مامان وقتی. ميکردم صدا رو مريم مامان و ميکشيدم جيػ. بکشم يرونب دستش از رو دامنم نميتونستم
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 فتانه خودشون و همسايه دست سپردن رو من. شد چی نفهميدم اونشب. کرد لرزيدن به شروع و افتاد زمين روی فتانه اتاق

بيمارستان بردن و کردن بؽل رو . 

 بازی همسايه خونه توی من. ديدم رو آروم خانواده يک بار اولين برای همسايه خونه توی اونشب من ميدونم که چيزی تنها

 توی داشتن اجازه که ديدم رو همسايه پسرهای من. ميکردن همراهيشون مادرشون و پدر که ديدم رو بلند صدای با ها بچه

 روزی اگر بستم عهد خودم با شدم بزرگ که بعدها.... نميترسيد چيزی شکستن از مادرشون و کنن بازی فوتبال خونه

... ميشه باورمون آره!" ميشه باورمون ما ميکنيد که بابا،دعوا مامان،"  که عنوان اين با بنويسم کتابی شدم مطرحی نويسنده

 نه کشت رو مامان بابا نه.... نيومد پيش که... مياد پيش ميگيد چی هر راستی راستی ميکنيم فکر. ميلرزه کوچيکمون دل

 ازدواج راحت فقط... شدن جدا راحت فقط... شد مريض فتی فقط لرزيد، ما دل فقط... کشت بابا دست از خودشو مامان

 سر کاله که... رفتم هاش وعده پی که... رفتم عليرضا پی که موند ناقص....موند ناقص و زهری ما دل فقط و... کردن

خودم جز نيست مسئول هيچکی حاال و.... خوردم زمين بد که... گذاشتم خودم ! 

. نميزديم جيک هم فتانه و من. نميزدن حرؾ هم با. بودن قهر طوالنی مدت يه برای بابا و مامان فتانه مريضی از بعد از

. نبوديم جور فکری لحاظ از. باشيم بوده خوب هم با زياد نمياد يادم. ميکرديم بازی عروسکهامون با گوشه يه کدوم هر

 بود خوب. نباشه بلند صدای خونه توی که شد رسم. شدم تنهاتر من و. رفت فرو خودش توی بيشتر مريضيش از بعد فتانه

 رشد هم فتانه و من دل توی شادی و خنده آمد می شهرستان از بزرگ مادر که وقتهايی فقط. بود آور خفقان فضا اما

ميشديم بچه... ميکرديم بچگی. ميکرد . 

 فرهنگسراها به بردم پناه و کردم کمرنگ ذهنم توی رو مدرسه و درس سالگی چهارده از من. شديم بزرگ سبک همين به

 شايد. ميرفتيم سينما بيشتر. داشت دعوا مامان با که وقتهايی مخصوصا. ميرفتيم سينما. بود همپام هم بابا. تئاتر و نمايش و

 و بيرون ميزديم بابا با من و مامان با خونه ميموند فتی اينجوری. باشن قهر هم با بيشتر ميخواست دلم که بود همين برای

 هم رفت مامان وقتی. نکردم گريه من شدن جدا هم از احترام کمال در بابا و مامان وقتی که بود همين برای شايد و. سينما

 فتانه. سوختم و ديدم رو ام خانواده سوختن قلبم تموم با... سوختم فقط.... نکردم گريه هم کرد ازدواج وقتی. نکردم گريه

 اولين با دانشگاه، اول ترم بعد و داد بروز رو احساسش تموم و کرد خالی رو خودش فتانه. شد منزجر فتانه. کرد گريه

 شايد که... نگرفتم ياد ازش رو زنانگی اونهمه هيچوقت من و کرد نامزد ،و شد دوست کرد عالقه ابراز بهش که پسری

 های ناگفته گفتن و ؼمش و ضعؾ دادن نشون و بودنش دختر معنا تمام به و بودن احساس با و بودن خانوم برای

 جا امين دل توی اونجوری که بود طنازيهاش و ناز همه ،برای بده ادامه نميتونه ديگه دانشگاه شهريه برای که زندگيمون

هيــــچ شدم من و خوندنش درس بانی ترقيش، و رشد حاميش،پله شد امين که! نشدم جا عليرضا دل توی من و شد ! 

 هم مريم مامان کوتاهی مدت برای که رهنی خونه آخرين. ميزدم قدم خونه سمت به رو پياده توی تلخ و بود گرفته دلم

... ديد تنها رو فتی و بابا و من که رهنی خونه. رفت و بست رو ساکش مريم مامان که رهنی خونه... کرد زندگی درش

 آزی با بابا که رهنی خونه... اومدن خاستگاری برای خانوادش و امين که رهنی خونه... شد واردش آزی که رهنی خونه

 عليرضا ديگه که رهنی خونه.... شد واردش عليرضا که رهنی خونه.... ديد تنها رو من که رهنی خونه... رفتن ازش

من روح بی و شلخته خونه! من رهنی خونه... نميشه واردش ! 

 پرت رو گوشی... کرده دعوتت آزی که دادم تکس فتانه برای و افتادم کاناپه روی. شدم وارد و چرخوندم در توی رو کليد

حالش به خوش... فتانه به...  کردم فکر و کاناپه روی کردم ! 

 شب تا صبح از فتی. داره دوست خيلی رو فتی امين مادر! گفتم رو جمله اين دلم ته از اينطور که باره اولين اين! هه

 ميمونه. تمومه هم خونه ديگه ماه چند تا.... کنن صبر بايد شه ساخته امين خونه تا... ميمونه اونجا شبها اکثر. اونجاست

 و نصفه جهيزيه که سنگينه برام ميگه. زندگيم و خونه سر ميرم نگيرم که هم عروسی گفته بارها. رفتنش و فتی جهيزيه

 فکر من و ميگه.... خونش توی بره جشن بدون و عسل ماه بره ميده ترجيح ميگه. بگيره رو جشن بهترين امين و ببرم نيمه

فتانه حال به خوش.... جشن بی يا جشن با ميکنم !!! 
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 نگاه اطراؾ به و شدم بلند. بود اومده درد مبل کوسن روی گردنم. شدم بيدار خونه در زنگ با که بود گذشته چقدر نميدونم

 باز رو در وقتی ميدادم ماساژ گردنم روی رو دستم. ديدم خونه درِ  رنگیِ  های شيشه پشت از رو منصور اندام سايه. کردم

خواب ساعت: زد در چارچوب به رو دستش منصور. کردم ! 

 در جلوی منصور. دراومد تاريکی از خونه و کردم روشن رو چراغ. داخل بياد گذاشتم و دادم سالم گرفته صدای با

خبر؟ چه: گفتم خونسرد. افتاد شور دلم.بشينه نميومد. کردم روشن رو تلويزيون و کاناپه روی نشستم. ايستاد  

 وضعيه؟ چه اين.... شلختگی همه اين از ميخوره هم به حالم: ؼريد. ميکرد نگاه خونه به و بود زده کمرش به رو دستش

انگار نه انگار نميگم هيچی چی هر باشه؟ روز اين به بايد خونه بره؟ و اينجا نمياد امين مگه ! 

آوردی؟ من برای رو عصبانيتت حاال؟ چيه: بهش کردم رو  

 مريم کردنش تربيت بچه اون با نکنه درد دستش کندی؟ کوه رفتی مگه خوابی؟ چی برای ؼروب موقع اين: کرد اخم

 !!!خانوم

: بردم فرو شلوارم جيب توی رو دستام. بود کرده پيدا رو راهش موقع بد لعنتی بؽض. بهش زدم زل و شدم بلند جام سر از

اينه؟ اش مقدمه که شده چی.... بابا بگو اول رو آخر حرؾ  

 بود بساطی چه اون پس... نيست ميام وقت هر که فتانه من؟ برای کرديد جور زندگی بشه؟ ميخوای چی: داد تکون سر

 حاال! نداريم آرامش! نداريم آرامش کنيد؟ ؼلطی چه که باشيد داشته صاحب بی خونه ميخواستيد کرد؟ درست ما برای

 دم که ميکنی ؼلطی چه نباشه معلوم و طويله کنی رو اينجا هم تو گوريه کدوم نباشه معلوم فتی که شديد؟ دار آرامش

بزنی چرت معتادا مثل ؼروب ! 

 و من بابامو برای نه خوبه فاميلش و خودش برای سيسمونی مراسم گفتم که برخورد خانوم آزی به چيه؟: لرزيد ام چونه

 تو هم حاال بده؟ نشون خودش فاميلهای به رو چی کنه؟ ثابت رو چی که ميکنه دعوت رو فتی و من گفتم؟ دروغ مگه فتی؟

بری؟ و کنی زهر زندگيمو جهنمی روز و اينجا بيای کرده پر رو  

 هم فتی. خودم خونه ببرمت بگيرم مچتو که اومدم... نيست بميريا تو اون از ديگه بميری تو اين... نميرم... نه: کشيد هوار

بمونه هست که همونجايی... دراز جاده و بازه راه ! 

 بابام زن بابای خونه تو پامو بميرمم من.... بابا نکن شروع دوباره!!! خودت؟؟؟ خونه: برداشت خش بؽض از صدام

 !نميذارم

اينجا ميايم آزی و من.... نيست اصراری.... نيا خوب: داد بيرون رو نفسش ! 

 مامان حوصله نه من ولی بيا.... بيای اونجا از بذاری ميخوای دوباره کردی بحث جان زن پدر با! بگو اينو.. آها: خنديدم

رقوتونو رق بچه زدن ور حوصله نه دارم رو آزی بازيای ! 

بود بار اولين اين. موند هوا توی دستش. پيچيد چپم گوش توی بلند و باال سوت يه و...سوخت ..... 

 توی ميخورد موج صورتش. ميسوخت چشمام. بهش زدم زل. ميلرزيد لبش. داشت عرق. بود زده بيرون پيشونيش رگ

 خونه از شکسته... بهم کرد پشت خميده. منصور شونه روی و من دل روی بود آوار دنيا... بود کور و سوت خونه. نگام

برداشت ترک خونه سکوت توی بؽضم.... رفت . 

 در دلم از که زد زنگ منصور حتی نه....گرفت ازم سراؼی پندار نه زد، زنگ علی نه اومد، فتی نه و گذشت روز دو

 !بياره

 دو.... آب های ضربه به سپردم رو صورتم و ايستادم آب زير و رفتم حمام بار سه روزی خونه توی من و گذشت روز دو

 تازه که همسايه عروس نامفهوم حرفهای به. کردم گوش مردم زندگی صدای به و نشستم خلوت حياط های پله توی روز

 خطاب مامان رو اون هاش جمله ميون مدام که ميشنيدم من و ميگفت شوهرش مادر برای که حرفهايی.... بود کرده زايمان
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 صدای ظهر دم.... کردنش موشی تاتی.... زدنش صدا.... اش نوه رفتن صدقه قربون و همسايه زن خنده صدای. ميکرد

 ميبينن سلایر و نشستن هم دور که ميديدمشون ذهنم توی من و ميديدن که سريالی صدای ؼروب دم... چنگالهاشون و قاشق

بود کرده يادشون که کسی... تلفنشون زنگ صدای.... ميکنن تعارؾ هم به کشيده دم چای و ميخورن ميوه و .... 

 خرداد باز های پنجره از جاری زندگی صدای به و خودم خونه سکوت به.... کردم گوش فقط من و گذشت روز دو

 قلم رو خوشبخت آدمهای اين همه شدم حال سر وقتی... کردم فکر خودم با و کردم گوش من و گذشت روز دو.... ماهی

 که تنهايی دختر و... خاکستری ديوار يه و ميکشم خونه... گرم رنگهای با بوم يه.... کنم نقاشيشون روزی شايد و.... ميزنم

شدن خشک شمعدونيهاش و نشسته پله روی خلوت حياط به رو در ميون .... 

 خونه همسايه. بود بدی روز. بودم نشسته در ميون. کنم درست ؼذا و برم نداشتم حوصله و بود شده بلند ام معده صدای

 صفحه روی معراج اسم. خورد زنگ موبايلم وقتی تا نبود.... نبود جاری زندگی.... نميومد جايی از صدايی. نبود

ميزد صدام. پيؽامگير روی بره گذاشتم. بود گرفته ام گريه زدنش زنگ با. داشتم بؽض. ندادم جواب. درخشيد : 

! فخی... ما به نزدی سر روزه دو شدی معرفت بی... نيستی دختر کوشی کجايی؟ مخی بی فخی هوی..... فخی.... فاخته

هووووووی بيگ فخی.... اومدما فخی؟ شنيدی.... خونه در دنبالت ميام مهرنوش با دارم من نده خوب نميدی؟ جواب !!!! 

 صورتم و شدم بلند.... کرده يادم يکی. خورد وول دلم توی چيزی! چی؟ برای اينجا ميان. خورد سر ام گونه روی اشکم

... ميزدم ريمل فروؼم بی چشمهای به چرا نميدونم و ميگفتم.... ندارم حوصله. نميکنم باز رو در ميگفتم خودم با. شستم رو

 و ميگفتم... ميکردم سرخ کمی رو هام گونه و ميگفتم.... جين شلوار و ميپوشيدم تيشرت اما نميکنم باز رو در بودم مطمئن

ميذاشتم سينک داخل رو ام نشسته ظرفهای و ميکردم مرتب رو خونه .... 

 به اينبار. زد زنگ دوباره. رنگی های شيشه پشت معراج بلند سايه به زدم زل و دادم تکيه کابينت به خورد که خونه زنگ

 چرا.... هستی که تو! اوه: کرد اخم لبخند ميون معراج. کردم باز رو در. در سمت شد کشيده پام. زد زنگ هم موبايلم

نميدی؟ جواب ! 

سالممممم!!! فاخته: کشيد جيػ ماشين توی از مهرنوش !!! 

 معراج... داخل بياين!!! عزيزم سالم: نشست صورتم روی نقابم باز و زدم لبخند. سرخابی شال با داشت خوشرنگی آرايش

تو بيا  

بدو.... دانشگاه های بچه از تا چند با بيرون ميزنيم داريم بپوش لباس برو نه: انداخت ابرو معراج ! 

بگذره خوش بريد مرسی! من؟ بيام کجا.. نميام من: دادم تکون دست حوصله بی  

بريم بپوش لباس برو... بيا يعنی بيا ميگم دارم خره:  آورد فشار ام شقيقه به اشاره انگشت با  

شما جمع وسط بيام کجا من شما بريد ندارم حوصله تو جان به معراج: کردم اخم  

 هم ما خدا به نيای... خوبين های بچه همشون خدا به ميگذره خوش بريم بيا خودين همه فاخته: کرد جيػ جيػ مهرنوش

 !نميريما

 بيار اتاقش از شال و مانتو يه برو پاشو مهرنوش: گفت مهرنوش به رو و ماشين سمت کشيد رو دستم معراج. زدم لبخند

آوردش اينجوری بايد اينو ! 

معراج... نيست پام کفش ديوونه: شدم بلند پا نوک روی !!!! 

 صدای از بودم؟ کرده گير خونه مطلق سکوت ممتد سوت ميون بود وقت چند.... پيچيد گوشم توی ام خنده ؼريب صدای

 ؼش ؼش مهرنوش. داشت درد گلوم.... است خنده اشک کرد فکر معراج و پيچيد چشمم توی اشک. گرفت بؽضم ام خنده

 اينجوری بود بار اولين. داد فشار رو دستم مچهای و کرد ماشينم سوار زور به معراج. خونه توی دويد و شد پياده. ميخنديد
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 که بود گرفته محکم رو من و ماشين توی بود کرده رو سرش. بود اومده پايين ام سينه روی تا صورتش. ميشد نزديک بهم

معراج اومد درد دستم! ديگه شدم سوار باشه.... خوب خيلی: ميخنديدم هنوز. چشمهام توی زد زل. نشم پياده !!! 

چشمات: کرد اخم  

چی؟: کشيدم عميق نفس  

ندارم دوست مدلی اين چشماتو: کرد رها رو دستم  

هست که همينی! مگه چشه: زدم بيراهه به رو خودم و گرفتم چشمهامو رطوبت دست پشت با ! 

کرده فرضم خر: زد ؼر و بيرون کشيد ماشين از رو سرش !!! 

فاخته؟ همينه: گرفت گوشش کنار و آورد بيرون در پشت از رو کليد و بيرون دويد خونه از مهرنوش  

کنم؟ قفل رو در ديگه نميخوای چيزی برداشتم موبايلتم کيفتو: زد لبخند. دادم تکون سر  

نيست پام کفش: خنديدم ؼش ؼش بؽض ميون !! 

 کفشهای بود گفته منصور همونکه. برداشت رو بنديم رنگی رنگ کفش و خنديد ريز. دادم تکون براش رو پام انگشتهای و

 منصور.... اينبار ولی بهش ميزدم زنگ که نميرسيد روز نصؾ به ميکرديم که قهر... بود تنگ براش دلم... نوروزه عمو

 خصوصی و گوشی در مگه دنياشم؟ بود نگفته بار هزار مگه بابا؟ نفس فاخته؟ من؟ روی... بود کرده بلند من رو دست

براش؟ ام ديگه چيز يه من بود نگفته  

خوبه؟ همين: خنديد مهرنوش  

: پام روی گذاشت و گرفت مهرنوش از رو شالم و مانتو معراج. ميريخت اشکم ميکردم باز لب. بزنم حرؾ نميتونستم

ببرنمون ربايی آدم جرم به بسته کت نريختن تا بپوش  

هر هر هر: کرد اخم. خنديدم مصلحتی ! 

 سرم رو شالم. کردم درک... چشيدم رو بؽضش درد... کرد ورم گلوش ديدم چشم به. خونده آخرشو تا حالم ديدن با فهميدم

افتاديم راه به و کردم تن رو پانچوم شه سوار مهرنوش تا و انداختم  

 

 با بگو منصور عمو به بزن زنگ يه ميخوای فخی: کرد نگام آينه از و آورد پايين رو ضبط شاد موسيقی صدای معراج

برنگرديم شايد شب آخه... مايی  

ميريم؟ داريم کجا حاال: زدم لبخند  

مامان؟ به بزنم زنگ ديگه بار يه ميومدن اينا مامان کاش معراج... ها بچه از يکی باغ: کرد دستی پيش مهرنوش  

نکن اصرار اينقدر ديگه ميان تونستن اگه گفت مامان عزيزم: انداخت خواهرش به نگاهی نيم معراج ! 

 بود خوب چقدر... من خونه سکوت از... آدمهاش و شهر از. ميشديم دور داشتيم که بود خوب چقدر. پنجره سمت کردم رو

 و خواهر حرفهای پی من حواس و بود باال ضبط صدای که بود خوب چقدر. ميخورد صورتم به پنجره از و ميومد باد که

 دورم روزمرگيها و روزمرگی از که هستن دوستايی که شکر رو خدا که... ميگشت خودم حوالی که. نميچرخيد برادری

 دنيا بذار... نميتپه من برای دنيا اين توی کسی دل... ندونه يا بدونه فتانه که... نه يا بگم منصور به داره اهميتی چه... کنن

ميشه تموم روز يه... ميوفته دور از روز يه... بگذره بذار... فاخته بچرخه ! 
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 بلند صدای با و بود کرده بؽلم عليرضا. دادم تکيه پنجره کنار به رو سرم و بستم چشمهامو. چرخيد هام مژه ميون باد

 کرد گير مبل به پاش. ميخنديدم ريز و ميدادم تکون هوا توی رو پاهام و بودم گذاشته هاش شونه روی رو آرنجهام. ميخنديد

....  پيچيد گوشم توی صداش. مياد بدش بلند موی از بود گفته.شد پخش صورتش روی رنگم ای قهوه موهای. افتاديم و

 باز چشم. پيچيد گوشم توی ماشينی بوق صدای! سوختم دور، چندان نه گذشته ياد از و کردم مچاله رو ام سوخته مشت

روبروش آينه از معراج نگاه به و کردم نگاه شب به رو جاده به و کردم ... 

 که اومد پسری و دختر دوستانه گپ و خنده صدای در پشت از و شد باز تاق چهار معراج ماشين به رو باغ بزرگ در

 سالم مهرنوش و من به و کردن خم رو سرشون. بودن صميمی. کردم نگاهشون. ميزدن کنايه معراج به رسيدن دير برای

 شدن پياده برای و کرد پارک رو ماشين معراج. کرد شروع سالمتيهاشو چاق کنان جيػ جيػ و شد پياده مهرنوش. دادن

 جمع به رو و گرفت رو دستم مهرنوش. رفتم بودن کرده اش دوره که جمعی و مهرنوش سمت به و شدم پياده. کرد دعوتم

ها بچه هم اينا جان فاخته... هستن ديانت فاخته بزرگ نويسنده ايشون ها بچه: کرد ! 

 و لخت موهاش با پسری نيما. دادم دست تکشون تک با. کرد معرفيشون به شروع اومد که معراج. شدم هاشون خنده همراه

 اندام الؼر خوشکلش، طبی عينک با فرفری مو دختر سايه،... ميرسيد نظر به شوخ و رو خوش ژاپنيها، به شبيه ای چهره

 که زيبا و عسلی چشم دختر ميترا ميزد، سال و سن کم که جمع پوش خوش و مشکی ابرو و چشم ،پسر عرفان قد، بلند و

ميذاشت سرش به سر زيادی معراج و بود کرده باز رو در . 

 هم ای تازه و سبز هندونه. بود راه به چايشون و تخمه و پفک اسباب. بودن کرده پهن زيراندازی خونه جلوی سکوی روی

 جلوش رو گردون آفتاب تخمه کيسه که همونطور و آورد بيرون پا پشت با رو کفشش معراج. بود رها استخر اب ميون

کرده؟ رديؾ کی رو هندونه: گفت ميکشيد !!! 

؟ گرفتی کم دست رو ما!!! به: خنديد نيما  

هندونه يا هست ريشه ببينم بشکونش بيا کلم؟ يا هست هندونه سال موقع اين: خنديد ؼش ؼش معراج ! 

کنی؟ صادر دستور بيای شما که داشتيم نگه رو شيکممون صبح از کردی فکر!!! برسی بذار: برد باال ابرو عرفان  

ديگه ببريم سر بياريد... نمياد ديگه نيومده کی هر... بابا جمعن همه ديگه: کشيد دراز ارنج روی معراج ! 

بشينيم؟ يا ببينيم رو باغ بريم االن ميخوای: گرفت رو دستم مهرنوش  

... نشستيم صبح از همينطور مهسا با شدم خسته بريم بياين: کشيد رو مهرنوش دست ميترا بگم چيزی که دادم تکون سر

بزنيم چرخی يه بريم! خوب اومدی دير . 

 بودم باحال و شاد جمع ميون هميشه. بودم نديده اينجوری رو خودم هيچوقت. داشتم ای ناشناخته حس. افتادم راه دنبالشون

 تنهايی برای شايد... بودم پشيمون اومدنم از... چيه نميدونستم هم خودم که ميداد آزارم فضا اون توی چيزی يه انگار ولی

 بود خودم به اگر. بودم کالفه بود چی هر... نميدونم... عليرضا ياد.... يا.... داشتم منصور از که دلخوريی يا روز چند اين

اومدم چرا اصال خدايا... خونه برميگشتم بعد و مينشستم ساعت يه ! 

 يه همين به داريم صبح از يعنی وای: کرد اخم ميترا. رسيد گوشمون به پسرها سمت از موسيقی صدای که بوديم باغ ته

 مؽزمون روی صبح از که اونم هست شاد آهنگهای نيما ماشين توی فقط بيارن دی سی رفته يادشون... ميديم گوش دی سی

 بوده

ميديم قر کلی ميذارم بريم که بعد دارم شاد آهنگ عالم يه گوشيم روی من: گفت شوق با و برد باال ابرو مهرنوش ! 

بود نيومده سايه. کردم نگاه بوديم اومده که مسيری به و برگشتم. خنديدن دوشون هر .... 

بريم؟: مهرنوش سمت کردم رو  

ميترسی؟ تاريکه اينجاها چيه: خنديد ميترا  
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هستم تشنه... نه: زدم لبخند  

بريم! بخوريد چای يه رسيديد راه از نذاشتم ببخشيد!! عالم خاک وای: زد خودش صورت توی ميترا  

. کرد جلب رو نظرم ها بچه صحبت و خنده صدای و باغ شده باز در که ميرفتيم جمع به رو درختها بين فرش سنگ روی

 سمت کردن تند قدم کنان خنده ميترا و مهرنوش. ميکرد تعظيم ای کهنه و قديمی بنز به و در جلوی بود ايستاده معراج

 جيب توی ام کرده عرق سرانگشتهای اومد پايين ازش راننده و شد باز که ماشين در. موند جا اما من قدمهای. جمعيت

رفت وا هم از مانتوام ! 

 

 گوشه و افتاد چين کفش روی رنگ کرم کتون شلوار. کرد خوش جا باغ های ريزه سنگ روی خردلی کوهنوردی کفشهای

 و پر ريش ته و پهن لبخند روی از و بردم باال سياه چرم گردنبند از نگامو. شد آويزون شلوار روی رنگ زرد پيرهن

 از... ميداد دست و ميزد لبخند صميميت و انرژی با پسرها به. گرفتم رو نگاهش رد و گذشتم گوشش کنار دار حالت موی

 رو ام سينه. کردم جور و جمع رو خودم حواسيش، بی فرصت توی. نميگرفتم ياد هيچوقت من که دادنهايی دست همون

 جواب هم ميترا و مهرنوش به که سمتمون کرد رو. بهش زدم زل سينه به دست و بردم باال رو راستم ابروی و دادم جلو

 ميترا. داد سالم دخترها به آرومتری صدای با و خورد رو لبخندش. زدم لبخند... شد منگ. من به افتاد چشمش که بده سالم

 بر تصميم من نه داشت دادن سالم خيال اون نه انگار. ميکردم نگاه بهش زده زل هنوز من و دادن دست باهاش مهرنوش و

ميشناسی؟ که رو فاخته جان پندار: گرفت رو دستم مهرنوش. شم قدم پيش اينکه ! 

 پندار. شه جهتمون بی و خود بی بس آتش و آشتی بانی و باعث ميخواست کنه، ريس و راست رو فضا ميخواست انگار

 ای" بله"  لبی زير ميزد زانو بياره در رو کفشش اينکه بی انداز زير کنار که همونطور و داد تکون تفاوتی بی به سری

 سمتش به. انداخت باال شونه. رفتم ؼره چشم. کرد نگام معراج. کرد مخفی رو خودش جمع صداهای و سر ميون و گفت

. ميشد دستگيرم رابطشون نوع ها بچه حرفهای از من و بودن نشسته زيرانداز روی همه حاال. نشستم کنارش و رفتم

 و عرفان گردن دور انداخت دست لبش روی تخمه پوسته و خيسش لبهای همون با پندار و ريخت چای پندار برای عرفان

گلم داداش قربون به آ: که بوسيد رو پيشونيش ! 

کردی تفيم! ميکروب... اه: شد بلند عرفان هوار ! 

 به نيازی و بوديم ناراحت هم حضور از دومون هر... پندار و من جز همه... بلند صدای با... هم با همه.... ميخنديدن

 چی اين: کردم پچ پچ معراج گوش کنار! واضح و روشن... نبود هيچی ته و سر بی کينه اين از تر روشن... نبود اثبات

اينجا؟ ميگه  

داره سوالو همين اونم احتماال: خنديد معراج ! 

کرده ؼلط: زدم ؼر ! 

کنم عرض چه..... که ؼلطو: انداخت پايين سر معراج ! 

کيه؟ باغ اينجا معراج!.... معراج.... که بگی نميخوای: آوردم تر پايين صدامو و شدم نزديکتر بهش. ريخت دلم  

 منو.... درنيارا بازی مسخره معراج: زدم پس رو بشقاب عصبی. تخمه بشقاب توی زد مشت و کرد نگام چشمی زير

ايناسا باغ نگو کی؟ باغ آوردی برداشتی ! 

بيا لحظه يه جان فاخته: پاش جلوی انداخت رو کفشش و کرد جمع به رو پشتش. شد بلند آرنج روی از معراج  

 معراج دنبال شدم بلند و گرفتم ازش رو نگاهم. دارش شيشه خرده نگاه همون با پندار جز نبود ما به حواسش هيچکی انگار

 معراج: در به دادم تکيه و بستم رو در فقط خونه به نگاه بی من و بود گرفته رو مبلها راه معراج. خونه سمت افتادم راه

ميکنی؟ اينجوری چرا پرسيدم سوال يه ازت  
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 نميفهمی؟ چرا کنم وصلت ميخوام من بابا....  ميخواستی؟ رو همين نزد؟ زنگ ديدی... فاخته بوديم مجبور: سمتم برگشت

 کؾ مثل پندارو من... فاخته ميشه عوض زندگيت خدا به... ميشناسم رو تو من... تو ميری آخرش تا شی وصل پندار به

 آوردمت... نکنا نگاش اينجوری... خودش و خودشه ميشناسم که مردی معتمدترين که خودت عزيز جانِ  به. ميشناسم دست

سمت اون ميبرم رو بحث ميکنم کمک من... حساب حرؾ کلمه دو بزن حرؾ باهاش... بهش شی وصل که اينجا  

آره؟ اونا؟ باغ آوردی رو من ميگی داری معراج: آوردم پايين رو صدام حرفش ميون  

 هوا بی رو من ميگی بهش ميری االن همين! معراج تو از واااای: دستم کؾ کوبيدم مشت. زد لبخند و خاروند رو سرش

رو پر مؽرور پسره نميذاشتم پا خدا خداوندی به هست جمعتون توی اونم ميدونستم اگه که اينجا آوردی ! 

بابا کن ول.... نيستی اينجوری که تو..... اِ ! جان فاخته: گزيد رو لبش معراج ! 

 چيش به چی؟ که گرفته قيافه اين؟ کيه کرده فکر... ميخوره هم به ازش حالم نيستی؟ اينجوری تو رو چی: دادم ادامه

 کوچه همون خم اندر پسر اين... نميسازه هنرمند ولی هنريه تيپ چه اگر گشاد پيرهن و سبيل و کوهنوردی کفش مينازه؟

هنر خود نه هنريه قيافه و تيپ گير هنوز! بفهم معراج مونده اول ! 

گرفتنه هنر قيافه... نيست هنر هم زدن کپی ولی... خوب آره: لرزوند رو تنم سرم پشت از ای کرده دم صدای ! 

 پرزهای با کفش نوک با و بود کرده فرو جيبهاش توی رو دستش و سرم پشت بود ايستاده. گرفتم گر. صدا سمت برگشتم

تفاوت بی.... نگاه بی... ميکرد بازی قالی ! 

شن داخل بزنن در ميکنن صحبت خصوصی نفر دو وقتی ميکنه حکم ادب: ايستادم سينه به دست. کردم حبس رو نفسم ! 

 باغ ها بچه که زد زنگ عرفان!... نميفهمم من چتونه شما.... ها بچه کنيد بس: اومد جلو معراج. خنديد کج. کرد نگام

 منطقی و باز ديد با ديگه بار يه... دوتون هر برای خوبيه فرصت کردم فکر منم. ببريم هم رو فاخته گفت مهرنوش جمعن

هم با داريد پدرکشتگی شما ميکنه فکر ندونه کی هر.... و ميکنيد صحبت دوستانه فضای يه توی ! 

 هندونه ميخوايم بياين ها؟ بچه اينجا اومدين چرا: شد ظاهر در چارچوب توی سايه اما بگه چيزی که کرد باز لب پندار

 !بخوريم

لطفا... خونه برميگردم من بگيری سرويس يه برام اگه معراج: معراج سمت کردم رو ! 

 بگو: کرد سايه به رو پندار. بشنون پندار و معراج فقط که بودم گفته آروم اونقدر. بود ايستاده در چارچوب توی هنوز سايه

اومديم هم ما بشکنن  

 با... نيست تاکسی هيچ اينجا و شب موقع اين اصال... بفرماييد! بره و بياد اينجوری مهمونم نميذارم من: بهم کرد رو

بفرمايين... برميگردين خودمون  

خوبيه؟ بچه ميگم ديدی: کرد باز لب معراج. بودم معذب. بودم عصبی. ميکرد نگام معراج. رفت و کرد پشت پندار  

 بهم که چشمش. بيوفتم پاش و دست به داشت انتظار! نکرد سالم من به حتی آدم اين! خوبيه بچه رو چی: کردم بلند سر

خيلی کردی کاری بد خيلی... معراج ميکردی اينکارو نبايد... کشی منت اومدم کرد فکر افتاد ! 

نيستم پشيمون ولی.... اره خوب: ايستاد سينه به دست  

رويی پر بچه: بازوش به کوبيدم مشت. زد لبخند. کردم اخم !! 

بريم بيا: کشيد رو آستينم و خنديد !!!!! 
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 خم پندار. ميکردم نگاه تالششون به و بودم ايستاده انداختن می راه پندار و معراج که جونی نيمه آتيش کنار سينه به دست

 بچه شادی و خنده صدای. ميکرد رو و زير رو کرده گل زؼالهای انبر با معراج. ميزد بادش تند تند و شعله روی بود شده

 بود نگذاشته و بود بسته شرط روش معراج که ای هندونه. ميچرخيد هندونه حواشی هنوز بحث. ميومد متريمون چند از ها

 اصال که عرفان!!! کيه جوان نابؽه اين مادر و پدر ببينم. ببينمشون ميخواست دلم. برسن هم شامخی آقای و خانم تا بشکننش

 فکری رده يه توی برادرش با زياد ميرسيد نظر به و بود دندونپزشکی يک ترم. نبود نزديک پندار شخصيت و تيپ به

ميدن هم برای رو جونشون که بود مشخص خوب اما نيست . 

 معراج، به سايه، به بودم دوخته رو تيزبينم نگاه. بديم رو کبابها جوجه ترتيب ما شامخی خانم و آقا اومدن تا بود شده قرار

. ميکرديم سير ای ديگه عوالم توی انگار دوتا ما.... خودم و عرفان به البته و! نيما به... ميترا به.... پندار به مهرنوش، به

 حواس اگه که... نباشه اگه معراج که... دوستم دادن دست از برای بودم ترسيده.... سايه به معراج محبت از بودم ترسيده

نباشه معراج ... 

 تنهايی... سينت ميون داغ آتيشِ ... آتيشه.... تندِ ... داغِ  تنهايی.... سرخ سينه فاخته... آی آی آی.... کشندست تنهايی

 رو دردش ميگم؟ چی ميدونی... نميگذره و بگذره خوب ميتونه که روزهايی آور زجر و تدريجی مرگ... کشندست

 تنهايی.... آدم آی.... آی آی آی.... کردی؟ درکش! ... وجودت عمق از! .... روحت تموم با کردی؟ حسش چشيدی؟

 ...کشندست

 که منی برای... نيست حواسش هم خدا انگار خوب... نباشه حواسش اگر معراج... ميترسيدم تنهايی از.... ميترسيدم من و

 سر هنوز که معمولی آدم يه.... آدمم که منی... طالب نه راهبم نه مومنم نه که منی... معصوم نه سالکم نه عارفم نه

 که منی... نکردم درک رو خدا بزرگی هنوز که منی... خودش خدای به برسه چه نشناخته رو خودش از سوزنی

 مطيعش گفتن فقط که منی.. باشم عاشقش ندادن يادم که منی.... خدا لبخند نه آدمهاس دست به چشمم که منی.... نااميدم

 که منی....  نکردم و ندونستم...  بيکرانش محبت يا کنم سجودش جهنم آتيش برای ندونستم که منی.... کن سجودش... باش

 هسته به شکافتن مدرسه ميز پشت برام رو اتم که منی... نفهميد رو آفرينش حيرت و ديد رو ها ستاره سوسوی فقط چشمم

 انداختن جا برای کردن کم نمره و شده تشکيل اجزايی چه از اتم پرسيدن سوال و الکترون و پروتون و نوترون و

 پشت ندادن ياد که منی به... کجاست از پيچيدگی و نظم همه اين.... اومد چرا... اومد کجا از اتم نپرسيدن که... الکترون

 که منی!!! هست که باشم چيزی دنبال زبان و ادبيات و رياضی و زيست و فيزيک و شيمی و مونومرها و اتمها اين تموم

 و ترسيدم عمر همه تنهايی از و... ندونستم که منی.... نفهمم... کنم حفظ... باشم مطيع گرفتم ياد....کنم فکر نگرفتم ياد

 شد پناه... برام کرد خدايی عليرضا که... آخرمه گاه تکيه معراج که... بترسم معراج نگاهی بی از که.... شد دچارم

 نگاه از و معراج نگاهی بی از... ميترسيدم تنهايی از ندونستها اين تموم با من و.... شکست زود چه و... شد بت.... برام

 سياهی... بود سياهی آسمون ته و.... ميزدن سوسو فقط نور کم و ساده ستاره چند سياه آسمون ميون و... ميترسيدم.... سايه

ميترسيدم تنهايی همه اين از من و.... شب عادی ! 

پيشمون بيا درآر مانتوتو گلم: شونم روی گذاشت دست مهرنوش  

راحتم ممنون: زدم لبخند  

 سمتم به و ميرفت گردن و سر. خنديد ؼش ؼش و کشيد کل مهرنوش. شد پخش شاد موزيک. کرد نگام زيرچشمی پندار

بده تکونش.... فاخته بيا: گرفت رو دستم. ميومد !!! 

مرسی نــــه: خنديدم !!! 

نکن ناز.... ببينيم بده قر يه فاخته بابا: کرد بلند سر معراج ! 

 ميرقصن دارن دخترا همه بيا ديگه درنيار بازی له فاخته: انداز زير روی انداخت و کشيد گردنم دور از رو شالم مهرنوش

 !بياااا
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 پيشونيم به اروم بعد بردم پايين رو سرم ريز ريز و انداختم شونه اول. کردم باز دستهامو و زدم بشکن. گرفت شيطنتم رگ

 بود شده سرخ. کردم نثارش چشمکی و سمتش برگشتم اش خنده از. خنديد بلند صدای با معراج. گرفتم باال رو سرم و زدم

خانوم دست بدين يزدی دستمال!!! گرم دمت بابا: زد دست. خنده از !!! 

 حسابی جمع. سمتم اومد کفتری سينه و پرانتزی ،پا معروؾ کرم بابا رقص همون با و انداخت باال ای شونه هم معراج

ميخنديدن ؼش ؼش و ميدادن کؾ از عنان يکی يکی رقص ميون و ميريختن اطوار ادا همه. بود شده شلوغ ... 

 ميون. ميکرد سرخ و نارنجی رو صورتش نور،... بود ايستاده کرده رگ شعله باالی. پندار شعله پر نگاه به افتاد چشمم

 لبخند يه. بود کرده خوش جا لبش روی داشت ای ديگه معنای يا بود شادی از نميدونم که لبخندی و بود شعله چشمهاش

 سر. وسط بياردش خواست و سمتش رفت بازيهاش مسخره همون با معراج که زمانی تا.... معوج و کج و نيمه و نصفه

 به معراج. بود مونده دستش توی هنوز بزن باد. داد تکون هوا توی و گرفت رو دستش مچ دو هر معراج که ميکرد سختی

 و شدم اضافه ها بچه دايره به هم من. بگيرم رو ام خنده جلوی نتونستم... ميداد تکون رو اش تنه پايين ای مسخره حالت

کردم زدن دست به شروع همراهشون . 

 کلفت صداشونو. ميرفت کرم بابا معراج پای به پا. رقصيدن به کنه شروع يهو انکار همه اون ميون نميومد بهش! نه

 در زندگی... ميکردم فراموش ترسهامو تموم و. ميخنديدم دل ته از... مينداختن راه" بيايی بيا" رقص ميون و ميکردن

 اينها... ميگذشتن زمان دست در دست که نبودن تنها شادی اينها... نميدونستم هم رو لحظات شادی معنای حتی و! لحظه

بودم نگرفته يادش مدرسه نيمکتهای پشت از آزگار سال دوازده که بود کسی شده پيچی کادو محبت ! 

 

 پندار. بوديم انداخته راه شلوؼی چه قبل دقيقه چند که انگار نه انگار و نشستيم هم دور همه شامخی خانوم و آقا اومدن با

 و ؼريبه تنها انگاری! بود گرفته دست توی رو مجلس معراج رسما و بود کرده گرم ها جوجه کردن کباب به رو سرش

 جلب رو نظرم مادرش از که چيزی اولين. کرد معرفی پندار پدر و مادر به رو من فقط معراج که بودم من جمع وارد تازه

. اش سوخته ای قهوه رنگ و بود ريخته بيرون اش گونه کنار تا که چتريش لخت موی بعد و بود شفافش پوست برق کرد

 خوشرنگ رنگهای. نبود ستار ريش به شباهت بی که مرتبی ريش و جوگندمی موهای با بود متناسبی و بلند قد مرد پدرش

 زيبايی به جوگندمی موی ميگشتم رو دنيا که ملوسم گنده شکم بابای... انداخت منصور ياد به رو من ريشش خورده اليت و

بود زده... اول بار برای... بود زده گوشم توی دليل بی.... بود زده گوشم توی که ای بامزه کپل بابای... نميکردم پيدا اون ! 

 سمت... منصور سمت کشيد پر. شد پرت پندار مادر خانوم سيما و مهرنوش گفت و گپ از حواسم و انداختم پايين رو سرم

کوشی؟ بابا مخی بی فخی... "منصور صدای !" 

 رو چای فنجون عرفان. بوسيد محکم رو عرفان پيشونی شامخی آقای. کردم بلند سر. جمع به گردوند برم ای بوسه صدای

 بی و بود خورده کوک پندار به نگاهم. ميزد باد رو کبابها تندتر پندار. نشست عرق به پيشونيش و گذاشت پدرش جلوی

 و زد لبخند سيما. زدم لبخند شرمنده اونقدر چرا نميدونم افتاد نگاهش به که چشمم. بودم سيما خورده دوز سر نگاه از خبر

 دوست خيلی رو دوستانه جمع اين. اومدی ها بچه جمع به که خوشحالم خيلی... جان فاخته خوب: کرد باز رو صحبت باب

جان؟ حميد نه... ميندازه جوونيهام ياد رو من. دارم  

 دارو... خودمون رشته هم های بچه از بوديم داده تشکيل گروهی هم ما دانشجويی زمان... بله: زد لبخند شامخی آقای

... مهرجو فاميل به داشتيم دوست يه... بود سند هم برای حرفمون هم چقدر و.... ميخنديديم هم داروهای به ميکرديم کشؾ

. داشت برو حرفمون. نذاشتيم... ای ديگه رشته بره و بزنه رو داروسازی قيد ميخواست و نميکشم گفت بوديم سوم سال

دخترم؟ ميشناسيش معروفه مهرجو دکتر.... داره رو من استاد جای آقا همون االن  

رو اسمشون نشنيدم نه.... واال: کردم اخم ! 

نميشناسه اساتيدو زياد همين واسه... بده کنکور ميخواد امسال تازه فاخته خوب: حرفم ميون اومد پريده رنگ معراج  

هستی؟ ای رشته چه: کرد نگام ريز سيما  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  39 صفحه

 تجربی من: سيما سمت کردم رو. مياره در اطوار ادا چرا نميفهميدم. بود مونده باال ابروهاش که انداختم معراج به نگاهی

انسانی به دادم رشته تؽيير بودم  

مناسبيه بسيار رشته حقوق... عالی هم بسيار: گفت و داد فرو رو چايش از ای جرعه شامخی آقای  

 راست يه شد تموم که پيشم... ندادم هم کنکور البته... شدم حوزه اين وارد ادبيات برای بيشتر من ولی... بله: زدم لبخند

تئاتر رفتم  

... ولی کردم حس هم رو شامخی آقای دهان شدن تلخ. کرد نگاه پندار به چشمی زير که ديدم. شد گرد سيما چشمهای

 هر. مياورد حرؾ تو حرؾ معراج و ميزد باد رو کبابها تند اونهمه پندار که بود خبر چه... بود خبر چه اونجا.... نميدونم

 انگاری اما... خورد چرخ شده کشيده سيخ به خوشمزه جوجه دور بحثها و شد پهن سفره که نکشيد دقيقه دو به که بود چی

ضرورت مواقع به جز نشد صحبت هم باهام زياد ديگه اما بود عادی سيما. بود هم در زيادی شامخی آقای اخم !! 

 مابقی و بود کرده سالم فقط پدرش و مادر ورود لحظه از. بود پندار حرفی بی بود کرده جلب رو نظرم خيلی که چيزی

اومد چشم به شام اسباب کردن جمع موقع بيشتر حرفی بی اين. ها بچه با صحبت کلمه دو نهايتا يا بود سکوت . 

 بنز سمت رفت و شد بلند مرتبه يه پندار. اومد ساختمون داخل از دست به چای سينی ميترا که بود گذشته ای دقيقه چند

 سرم پشت نشست. سمتمون اومد و برداشت رو گيتاری کيؾ ماشين عقب صندلی از. کرد دنبالش نگام. قديميش و کهنه

بود کرده شدن بلند عزم حميد و ميکشيد چايش فنجون دور رو انگشتش سيما. استخر لبه روی معراج کنار درست . 

" خوب"  يه و زد باال رو آستينش و گذاشت زانو روی رو سياهش گيتار بودم نديده ازش لحظه اون به تا که شوقی با پندار

عزيزم؟ ميری کجا: کرد شامخی آقای به رو سيما. گفت جوندار  

بيا داری دوست اگر... بندازم درختها به نگاهی يه: ايستاد داده قورت عصا و صاؾ خان حميد  

ميخونه؟ کی خوب: سيمها روی کشيد پنجه انگار، مادرش و پدر خيال بی پندار. نرفت و کرد نگاه پندار به سيما  

 بود قرار همه انگار. بود رسمشون خوندن آواز انگار. کنه شروع پندار خود داد پيشنهاد سايه و داد رای معراج به ميترا

 باغ توی اش کرده دم صدای و گرفت رقص سيمها روی آروم انگشتهاش... ميخونه چی کردم فکر. شد جلب نظرم. بخونن

 ...پيچيد

بده ادامه  

جشن به... نگاه به... لبخند به  

بزن ساده حرفهای همان از و  

بدی روز چه بگو مثال  

نمکی بی ؼذای چه  

است گرفته چه هوا و  

 پندار و... بودم ترانه اين عاشق هميشه من... ميتپيد محکم قلبم و بود ريخته دلم. بست چشمهاشو و گرفت باال رو سرش

داشت يزدانی رضا صدای تقليد توی عجيبی استعداد  

معجزه به بده ادامه  

حضور به  

عطر به  
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بکن ساده کارهای همان از و  

بدوز را پيرهنم دکمه بيا مثال  

بخوان روزنامه  

حوصلگيت بی اواز زير بزن يا  

کرد اخم زير به سر .... 

بده ادامه فقط اما  

را هولناک روزهای اين  

نمک بی  

دکمه بدون  

 ابری

که شد رساتر صداش وقتی صداش موج از ريخت دلم  

و نيستی  

تلخ اتفاقهای  

ميوفتن ساده  

و نيستی  

کوچک ترسهای  

ميشوند بزرگ  

است شنبه چند نيست مهم و  

است چند ساعت نيست مهم و  

ام زنده احمقانه چه  

نيستی وحشيانه چه ! 

ام زنده احمقانه چه  

نيستی وحشيانه چه  

ای روزمره زخم چه... ما عمر بود عاشقانه چه ! 

 مثل.... موندن نگاه بی برای چشمهاش زدن دو دو مثل... پندار صدای مثل.... داشت حرؾ.... داشت رنگ سيما نگاه

معراج به گيتار سپردن ... 

خوند هم خوب و خوند اما باشه داشته ای پخته صدای نميکردم فکر. نواخت معراج  

توام رويای درگير  

کن خواب دوباره منو  
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گذاشت تنهام اگه دنيا  

کن انتخاب منو تو ..... 

 بود سايه نگاه پی نگام.... پدرش کنار عرفان زدن قدم پی. سيما کام به چای شدن تلخ پی... بود پندار نگاهی بی پی نگام

معراج خوندن اواز موقع .... 

داشت گيرايی صدای... سيمها روی انداخت زنگ سايه ناخنهای. سايه به شد سپرده و گذشت مهرنوش از گيتار ... 

مرنجونم من از منو  

نترسونم دنيا اين از  

دلخوشيهامو تموم  

مديونم تو آؼوش به ... 

زنونه اما بم داشت متفاوتی صدای. خوند گذار تاثير و زيبا  

 به ميشد سپرده گيتار. بود عالی گفت ميشه. نواخت زيبا. نخوند اما گرفت ضرب گيتار روی نيما. نيما به شد سپرده گيتار

نميخونی؟ تو: بهم کرد رو معراج که پندار  

 سپرد رو گيتارش و برد باال ابرو پندار. گيتار سمت شد دراز دستم. نميدونستم رو دليلش. زد پوزخند پندار. کردم نگاش

 .دستم

. بهم بودن زده زل همه. کردم بلند سر. بودن منتظر انگار همه. گرفتم ضرب چوبش روی و گرفتم ورو پشت رو گيتار

نيست عالقم مورد سبک اما ميخونم ديگه شعر يه پس نباشه خوشايند براتون شايد بخونم که چيزی: زدم لبخند  

بخون خودتو سبک: اومد حرفم ميون پندار  

بخونم؟ ، دارم دوست راک: بردم باال ابرو  

 توی کرد خالصه رو اينها همه و" بتونی عمرا" بگه بخواد انگار!" متفاوت! بابا نه"  بگه بخواد انگار. کرد جمع رو لبش

راک؟: کلمه يه !!! 

 شد رد ؼيرتم رگ توی از شهری برق يه درست بعد و کشيدم ناخن سيمها روی آروم. گرفتم باال رو سرم. زد پوزخند سايه

 نگاه. ميشدن الش و آش و پاره همشون ام ترانه آخر تا شايد که گيتار سيمهای به زدم زخمه چنان و ناخنهام توی رسيد و

ميخورد هم به تمرکزم نبايد و ميکردم حس انگشتهام سريع حرکت روی رو سنگينشون  

کردم شروع زير صدای با : 

آينه يه قاب تو از  

تو شبيه چشم تا دو  

مياره يادت روزاتو  

باختی که ميکنی حس وقتی  

عمرتو همه  

نداره ارزش که پوچی عمر ..... 

دادم بيرون رو نفسم و کردم بلند سر ... 
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 ؼمه

منه زندون که ؼمی  

ميزنه قلبت تپش تو  

منه روزای و شب تو  

منه تازه شروع اين  

منه زندون که ؼمی  

ميزنه قلبت تپش تو  

منه تازه شروع اين....منه روزای و شب تو .... 

 ميومد بيرون بلوزم يقه از که حرارتی به و زير بردم صدامو... ميکردن نگام و سمتم بودن برگشته عرفان و مشايخی آقای

شدم تفاوت بی  

چشمات بارون وقتی  

دستات التماس وقتی  

نداری مرهم زخمات واسه  

ديوار رو عکس به خيره  

رفته که خاطراتی  

نداری ؼم جز ای چاره ديگه  

 ؼمه

منه زندون که ؼمی  

ميزنه قلبت تپش تو  

منه تازه شروع اين....منه روزای و شب تو .... 

 

 کؾ به کرد شروع شامخی اقای که وقتی تا ميکشيد سوت گوشهام. گرفت بؽل رو باغ ای کننده کر سکوت شدم که ساکت

 کؾ حال بی و کرد جدا استخر لبه از رو دستهاش پدرش به نگاه بی اما پندار. معراج البته و کرد نگاش متحير سيما. زدن

نيما خصوص به ها بچه بقيه زدن سوت و زدن کؾ البته و. ديدم چشم به دوستيشو. نشست معراج لبهای روی لبخند. زد ! 

. نبود سبکی اين شعرهای جای محفل اون اصال شايد و... باال بردم صدامو زيادی کردم خيال زده خجالت ای لحظه برای

نميکرد ول رو ام يقه پشيمونی احساس خالصانشون تشويقهای ميون چرا نميدونم .... 

... بزرگ گام يه. کرد نزديک روياهام به گام يه رو من خوندن راک به کردن باز لب همين فهميدم شب آخر حال هر به

 عقب صندلی باغ،روی کوچه خاکی جاده ميون. بياره لبم روی رو لبخند نااميدی و حوصلگی بی اوج توی که اونقدری

 درب بنز... رفت و شد تموم زندگيم از هم ديگه مصرؾ بی شب يه ميکردم فکر خودم با و بودم وارفته که معراج ماشين

.... ديانت؟ خانوم چيه ميدونی: که پيچيد معراج ماشين توی اش کرده دم صدای و شد موازی من پنجره کنار پندار داؼون و
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 شده ويرايش و کامل نسخه البته... بخونم رو نمايشت ديگه بار يه بخواد دلم کنم فکر...  کردی عوض رو نظرم... بردی تو

حافظ تئاتر سالن فردا! رو اش  

ميزنم زنگ بهت: داد تکون گوشش کنار رو دستش ! 

 و مهرنوش... افتادم سرفه به که بگم چيزی که کردم حبس نفس حرص با. کرد خاک زير رو جاده و گرفت رو گازش

... چيزی هر يا... پيروزی... يا... شادی لبخند... ميزدم لبخند هم من سرفه ميون... ميخنديدن ريز ريز حالم از معراج

 زير از.. صفر از شده حتی! ميکنم باز تئاتر به رو پام باالخره من... که اينه مهم... مؽروره همه اين پندار که نداشت عيبی

 !صفر

 صدای. پيچيد خلوت سالن تاريک ديوارهای ميون ، سکوت. خوابيد فريادها صدای. دادم بيرون رو ام شده حبس نفس

بود عالی: زد فرياد. داد ترک رو سکوت بلور دستهاش شدن کوبيده ! 

 ريخته هم به موهاش. بهش بودم زده زل. زدن حلقه دورش ها بچه. ايستاد صحنه روی و رفت باال پرش يه با رو بلند پله

 شفاهی گاه و عملی گاه و ميداد تکون هوا توی رو دستهاش... بود انرژی دنيای ولی ميرسيد نظر به بيخواب و خسته. بود

 بچه! شامخی پندار تئاتر گروه.. ميرسيد نظر به خوبی گروه... کنن بيان چطور داره دوست رو جمله هر که ميکرد تشريح

ميترا و نيما و سايه. ميديدم خوبی به رو اين. بودن استعداد با همشون ها ! 

 جذب حسابی اما سايه. ميدادم رو لبخندش جواب دوستانه... ميزد لبخند دوستانه. ميزد لبخند و ميکرد نگام چشمی زير نيما

 يه سبيل از بود بار اولين... ميکرد جلب رو نظرم بيشتر زدن حرؾ موقع. پندار داده تاب سبيل به زدم زل. بود کارش

 بود رفتارش يا صورتش توی چی نميدونم... اينبار ولی ميخورد هم به حالم هم تصورش از حتی هميشه! نميشدم بيزار مرد

! مياورد در رو حرصم فقط نميخورد هم به حالم البته! ؼرورش و شقی کله.... جز نبود زن هم به حال چيزش هيچ که

 چی. کرد نگاه تئاترش به نشست و گرفت ارزش بی رو من وقت تموم ساعت نيم روز اون مثال! نمياوردم کم منم خوب

 خراب رو چيز همه اعتراض به کردنم باز لب با من و باشه داشته منظوری کارهاش تموم پشت ميترسيدم بگم؟ ميتونستم

 و بود من به پشتش. بهش بودم زده زل من و ميکرد صحبت داشت هنوز. کردم نگاه تئاترشون تمرين به و نشستم پس. کنم

 زل ميون اينکه از اصال! بهش؟ بودم زده زل چرا... ريخت دلم افتاد بهم که نگاهش. چرخيد سمتم به يهو چرا نميدونم

:  زد دست محکم هم باز. شدم مشؽول کيفم بند زدن گره به و گرفتم ازش نگامو. نميومد خوشم بگيره رو مچم يکی زدنام

کافيه امروز برای... خوب ! 

هيچکاک!!! هاش افاده و فيس دست از امان... اوه راضيه؟ اينقدر! ميزنه دست اينهمه چرا... گرفت لجم !!! 

 يه با. ميکردن خداحافظی بلند صدای با و ميگذشتن کنارم از و برميداشتن رو وسايلشون يکی يکی ها بچه. سمتم اومد

 سرگرم صحنه وسايل کردن مرتب به رو خودش. نداشت رو من به کردن توجه خيال اما پندار. ميدادم رو جوابشون لبخند

. من طرؾ اومد اما نيما. رفت پندار به رو ميبست هاشو دکمه که همونطور و اومد بيرون گريم اتاق از سايه. بود کرده

 سرسری رو نيما ته و سر بی حرفهای جواب! ميداد؟ کشش اينهمه چرا... بود پندار دنبال نگام. احوالپرسی به بود ايستاده

 سايه و نيما به رو. کرد خداحافظی و زد شونم به دستی پريد پايين پله از سايه. برداشتم رو کيفم صندليمو سمت رفتم و دادم

: کرد کج رو سرش. بهش کردم رو. گفت ی"  خوب" سرم پشت از پندار. کردم خداحافظی جونی بی لبخند با و برگشتم

ميخوری؟ چای  

ميام االن بشين: بهم کرد پشت که دادم فشار هم به لبهامو. دادم بيرون کالفه رو نفسم  

 توی دستهامو. ميديدم رو شدنش راست و خم. ميگشت فنجون دنبال. ميديدمش باز نيمه در از. گريم اتاق سمت رفت

 ديوار روی عکس گريم اتاق در مقابل درست. کردم زدن قدم به شروع سن کنار و بردم فرو مانتوم بزرگ جيبهای

 بود مقابلش نقش که دختری روبه رو دستش بلندی و سفيد لباس ميون پندار. بهش زدم زل دقت با و جلو رفتم. بود مصلوب

 بازی سيا: آورد خودم به سر پشت از صداش. بشنوم عکس ميون از داشتم دوست که ميگفت ديالوگی و بود کرده بلند

 ....بود
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. گذاشت سن روی رو سينی. نميکرد نگام. بود دستهاش ميون وسطش چای فنجون دو با کوچيکی سينی. سمتش برگشتم

نداره شباهتی بازی سيا به... تئاتره: کشيدم هم در ابروهامو ! 

بود؟ چی اسمش: سمتش رفتم. زد زهرخند  

 سمت گردوندم رو. مينداخت تنم به رعشه که داشت نگاهی سياهش چشمهای. شد سيخ تنم به مو نگاش از. سمتم کرد رو

: داد بيرون رو نفسش. کردم تشکر چای بابت سمج نگاه اون کردن تموم برای و کشيدم فنجون لبه دور رو دستم. فنجونها

خودمون مورد در اما... خوب ! 

خودمون؟: زدم پلک گيج. بود کرده پرت رو حواسم... بود پرت حواسم. بهش کردم رو ! 

کار: زد لبخند کج !! 

 مقدمه بی. زد زل چايش بخار به و داد تکيه سن به و شد رخ نيم سمتم به و برداشت رو فنجونش. دادم تکون سر شرمنده

رفتی؟ آواز کالس آوردی؟ کجا از رو قوی صدای اين: پرسيد  

کردم تمرين خونه حمام توی نه: خنديدم!!!! من اونم!!! آواز کالس.... کردم فکر سوالش به !!! 

 آواز کالس که گيريم هستی؟ چی دنبال ماجرا اين ته... خوب: کرد نگام کننده تحقير. بود هم توی اخمهاش. سمتم کرد رو

 رو نت چارتا ميتونی حاال و رفتی گيتارم کالس... نلرزه صدات و بکشی هوار که شده پخته اونقدر صدات حاال و رفتی

 از و ميبری هم قلم به دستی... ميری شنيدم معراج از که هم بازيگری کالس... نفهمه ايرادشو هيشکی و بزنی قاطی قرو

 نويسنده که ميکنی کرنا و بوق توی و ميزنی کپی نخوندتشون خودت جز هيشکی ميکنی فکر قضا از که بزرگ اثر چارتا

 بودم من بگی و بدی نشون استاد چارتا به رو خودت که هم به ميريزی کرده هزينه همه اون که رو بدبخت يه تئاتر و ای

 يه خرج باباتو سرمايه نيست بهتر...  پولدار بچه!!! ....  شدمو گرفته ناديده من و شد دزديده گرانبهام اثر و نوشتم که

 و بازيگری عشق پولداره باباش کی هر چرا ؟ بسازه پول آورده باد برات زحمت بی و هميشه تا که کنی چيزی شرکتی

نميفهمم من جونش به ميوفته صحنه  !!!! 

 همه اون و شد عصبانی يهو چرا نميکردم درک اصال. کشيد ريشش ته به دستی و کوبيد سن روی رو فنجونش عصبی

 چهار همه اين که آقايی خوب: زدم لبخند. بودم خورده جا تعادليش بی همه اون از... کرد رديؾ چطور رو پرت و چرت

ميکنن؟ تنگ جاتو داری؟ مشکل پولدارا بچه با.. اومد پيش برام سوال يه... خوبه کتابت حساب که شما... شمردی رو ! 

 ديده بگيرن؟ رو حقت پولدارا بچه که! ميترسی؟ چی از نوظهور آقای: بردم باال ابرو. بهم زد زل و کرد ريز چشمهاشو

نميدرخشی هم خالی صحنه توی.... نه اگر ميشی ديده باشه حقت و باشی داشته استعداد اگه نشی؟ ! 

 بدبختی اون: دادم چين بينيمو. مينشست سرم توی توهينهاش داشت تازه انگار. ميشدم داؼتر سکوتش از. بود کرده سکوت

 چرا خوب کپيه من های نوشته اگه...  کنه معرفی واقعيش اسم به رو تئاتر نويسنده که نداشت مردانگی درميای پشتش که

 من زد؟ جيب به پول همه اون نمايش همون با چرا کرد؟ هزينه براش چرا خودش؟ نام به اونم برد صحنه روی رو نمايشم

ميزدی؟ کؾ کپی برای خودت ميزدن؟ کؾ کپی برای نميفهميدن؟ هم ميزدن کؾ که آدمی همه اون! ...  نفهم هيچی  

نه؟ بود تو کار واقعا نمايش اون که نيست معلوم خوب: کرد بلند سر ! 

 که هستی؟ ای حرفه که کنی؟ ثابت چيو خواستی اينجا؟ بيام گفتی چرا نداشتی ايمان من کار به که تو: زدم چنگ رو کيفم

 تموم نوظهور يه پيش بايد نميکنم فکر...  داری چی همه که جونت نوش! خوب داری؟ نمايش...  داری گروه داری تمرين

نداشتم استاد هيچوقت آواز و گيتار برای من اطالعتون جهت ولی!  کنه قبولم شاااايد که بگم جزئيات به رو زندگيم مسائل ! 

نکن نگاه آدمها به قضاوتت ميز پشت از هميشه: بهش کردم پشت نگاه بی و زدم چنگ رو کيفم بند ! 

 پولدار بچه... نداريم هم بازی سوسول... نداريم سوسول اينجا،: گفت بلند که برميداشتم خروج در سمت به رو بلندم قدمهای

 فقط گروه اين توی... نميزنه رو اول حرؾ پول اينجا.. داخل مياد و ميذاره جا در همين پشت از رو چيزش همه اما داريم

نه....نه اگر.... بمون هستی موندنی.... استعداد و رفاقته بر قرار ! 
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 به ارادم بی دستهای فقط. گذشت چقدر نميدونم....بمونم؟ حال چه به.... خدايا. ايستادم صندلی رديفهای ميون کوتاه پله روی

 اينکه بی. کنارم صندلی روی گذاشتم و آوردم بيرون بودم کرده ويرايش که رو داستان بخشهای اولين. رفت کيفم سمت

بزنيد زنگ پسنديديد: گفتم کنم نگاش  ... 

 

برداشتم قدم خروج در به رو و گفتم . 

 

- " نپرسی اگر نميگويم کالمی .... 

ميدانم ناپرسيده - !! 

 ميدانی؟ -

 "!!!ميدانم -

 

 شروع تو با سايه... ديگه بار يه... کن بيانش هات دانسته تموم با... بکشی رو" ميدانمت" ميخوام.... کن استوپ همينجا -

ميدانی؟..." ميکنيم " 

 من اما: ايستادم سکو کنار رفتم و شدم بلند جام از. کنم تحمل نتونستم اين از بيشتر. بهش زدم زل و بردم باال ابروهامو

 توی بيخيالی جز احساسی نميخوام من ميشه احساس با بکشه اگر! بگه خونسردانه خيلی رو" ميدانم" اين نيما ميخوام

باشه کالمش ! 

 که ميرفت باهاش کردن کار هفته دو يه اين توی که هميشگيش تلخی با و برد فرو جيبهاش توی رو دستهاش. سمتم کرد رو

بکشه ميگم کارگردانم من: گفت بشه عادت برام ! 

 کشيده بايد ميگم بعد رويدادهای طبق بر پس منه سر توی شخصيتها احواالت تمام و ام نويسنده من: ايستادم سينه به دست

 !نشه

کنی؟ بحث من با اينقدر ميکنی سعی چرا: برد باال هاشو شونه  

 آقای کنم بحث باهات نميخوام من: گفتم ميکردم حفظش حرفهام کنترل برای که کوتاهی مکث از بعد و دادم فشار لبهامو

نميدم اجازه من.... ميکنی عوض رو داستان داری ولی... کارگردان ! 

 و دل پاچه نگاهش وحشی جوونور و شد نزديک. رفتم عقب قدم يه و ترسيدم. جلوم ايستاد و پايين پريد سکو از ناگهانی

علی يا... بفرما خوب خيلی...  انگار کنی کارگردانی ميخوای... فاخته ميام کنار باهات دارم خيلی: گرفت رو جراتم ! 

ها بچه کنيد بس: کرد باز لب نيما ! 

... کنم کفشش توی پا نداشتم قصد من... ميداد جلوه نبودم که اونطوری رو شخصيتم داشت پندار. انداختم نيما به نگاهی نيم

... نيستم بلد اصال... کنم کارگردانی نميخوام من: دادم قورت رو دهنم آب. گرفت بؽضم. ميره اشتباه داره ميدونستم فقط

نمايشم هوای و حال طبق فقط... ندارم رو سوادش ... 

 نمينويسيش چرا مؽزته توی آخر جمله تا داستانت هوای و حال که تويی بيامرزه رو پدرت خدا خوب: حرفم توی پريد

... بياری رو بعد صفحه که بعد تمرين تا ميری ميدی ها بچه و من دست مياری برگه يه ميداری بر روز هر بدی؟ تحويلم

 دزديدن قصد من کن فرو مخت توی رو اين ديانت خانم ميرونی؟ چوب يه با رو همه چرا کرد ؼلطی يه خری يه بابا

يا بده تحويلم رو نمايش کل آدم و عالم همه مثل و کن اعتماد يا!!!  ندارم رو شـــاهکارت .... 
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 ادامه که شکر رو خدا و... بده ادامه نميخواست دلم.. بشکنم نميخواست دلم. ميزد برق چشمهام. موهاش توی کشيد دست

 نفسی کدوم هر ها بچه. زد قدم بازی سيا تابلوی به رو بهم پشت و گفت استؽفراللهی و کشيد ريشش ته به دستی. نداد

 داشتن حق. داشتيم بحث هم با نفر دو ما ميگذشت تمرينمون شروع از که هفته دو اين تمام. نشستن گوشه يه و دادن بيرون

 چه! بده راهم تمرين سر ديگه داستان کل گرفتن از بعد که بعيد چه... بدم تحويلش رو داستانم نميخواستم من. شن خسته

 خودم برای رو نقش اون من اخه... نميکرد پيدا بازيگر االن از کنم اضافه ميخواستم داستان ميون که نقشی برای که بعيد

قيمتی هر به... کنم بازی ميخواستم... بودم نوشته ... 

 رو داستان خالصه صفحه يه: ميزد حرؾ بلند صدای با و ميزد قدم من به نگاه بی. کرد زدن ؼر به شروع انگار باز

 تمرين! چشم گفتم! ميارم رو تمومش کن شروع رو تمرين! نيست کامل هام نوشته!  نمايشه کلی تم اين ميگه آورده برداشته

... نيستيم شما بازيچه که ما انصاؾ با آخه... روز سه روز، دو روز، يه... کردم شروع ايشو صفحه دو صفحه يه روزی

برسه؟ زنده اجرای به نمايش اين که حسابی چه بنويسی؟ بتونی رو داستان اخر تا شما که حسابی چه روی اصال ! 

نداری؟ اعتماد... مينويسمش هم بميرم من: دادم بيرون رو بؽضم پر نفس و نشستم صندلی روی  

اينکار سر ميذاره وقت داره گروه اين!  ميکنم هزينه دارم من کردی؟ اعتماد تو مگه!!! اعتماد! خانوم کن بس: کرد اخم !! 

گذاشتين اينکار سر که وقتی و هزينه از نشين پشيمون اجرا از بعد که ميدم امضا: بهش زدم زل ! 

کافيه امروز برای... کنيد جمش... پاشيد:  گفت همه به خطاب و زد کؾ و برد فرو دندونهاش ميون لبهاشو و کشيد نچی ... 

کيه؟ بعدی تمرين قرار چی؟ يعنی: شد بلند نيما  

ميکنم خبرتون بود تمرينی اگه: کرد بهش رو کمر به دست پندار ! 

 اجرات؟ روز برای داری وقت سال ده کردی فکر... گذاشتی آبرو اينکار سر تو.... پندار چی يعنی: کرد اعتراض سايه

پرده؟ روی ببری چی ميخوای دانشگاه يه جلوی  

 هزارمين چارصد برای! باک چه.... بگردم ديگه نمايش يه دنبال مجبورم يا ميرسيم نتيجه به يا: موهاش ميون زد چنگ

بريد... پرم ديگه امروز برای... ها بچه بيخيال! ......  اووووؾ.... پرده روی ميبريم رو شکسپير بار ! 

 دادم ترجيح...  ميچکيد اشکم ميزدم حرؾ. داشتم بؽض... عصبانيتش به. نگاهيش بی به. رفتنش راه به. بهش بودم زده زل

 و پريد پايين سکو از پرخاشگرانه سايه... بشينم سينه به دست و بدم بيرون طوالنی اوؾ يه با رو نفسم تموم خودش مثل

 رفت و گفت بلندی خداحافظ نگاه بی و برداشت رو گردنش بلند شال و کيؾ خودش، صندلی سمت رفت من به محل بی

 هم نمايشه اين انگاری: نيما به کرد رو. شد بلند جاش از ميترا. بود ايستاده سکو روی کمر به دست هنوز نيما. در سمت

کردن مسخرمون... نيست نمايش ! 

ميزنم زنگ خونه برو... روشنه همه تکليؾ هفته آخر تا ميترا نکن ؼر ؼر: زد صدا گريم اتاق از پندار  

مگه؟ نميای: گفت نيما به نگاه بی و کيفش سمت رفت ميترا  

ميذاری؟ سرش به سر همه اين چرا خوب دختر آخه: آورد پايين صداشو و ايستاد کنارم و پريد پايين سکو از نيما  

 هر سر اينکه... گذاشتم شرط يه فقط کردنم کار برای اول روز از من! بذارم؟ سرش به سر بايد چرا: کردم بلند رو سرم

... جداست بحثش ندارين، دوست نميخواين،! ميکنم کار اينجوری من... کرد قبول هم خودش ميدم رو ديالوگها تمرين

نميوفتم جا گروه اين توی چرا نميدونم ! 

 هر... بحثه روز هر... گروه توی شده تزريق نظمی بی... نميکنه کار اينجوری هيچکس اينکه برای: گفت نگاه بی ميترا

هيچوقت! نبود اينجوری قبال... دعواس روز ! 
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 کنين تمومش... ميترا خوبه: ؼريد ميترا به رو که فهميد رو حالم انگار نيما. داشتم بؽض. کردم نگاش و گرفتم گاز رو لبم

ميرسونمت... فاخته پاشو... ها بچه  

افتاد راه و گفت خداحافظی تلخ و برداشت رو اش کوله کيؾ. کرد نگاش چپ چپ ميترا . 

دارم کار پندار با من... برو تو: بهش کردم رو. بود معطلم نيما. شدم بلند جام از  

منم؟ بيام ميخوای: کرد کج رو سرش  

کنيم حلش بايد خودمون: دادم تکون سر  

. زدم لبخند. کرد باز و بست چشمهاشو و گذاشت پيشونيش کنار رو دستش حرؾ بی. داد تکون سری و کرد جمع لبهاشو

 .رفت

 و بود گرفته دستهاش ميون رو سرش و بود نشسته گريم ميز پشت. ميديدمش. بود باز نيمه در. رفتم گريم اتاق در پشت تا

. شد باز کوتاهی زوزه با در و دادم فشار در سفيد چوب روی انگشتهامو نرمه. ميداد تکون موهاش ميون رو انگشتهاش

. گرفتم دلهره. کرد نگام. کردم نگاش آينه از. آينه به زد زل سينه به دست و داد تکيه صندليش به من به نگاه بی و کرد اخم

.... ميلرزيد کردن باز لب برای دلم... گرفتم ايش جيوه نگاه از رو نگاهم و ايستادم آينه به رو و رفتم جلو متريش نيم تا

چرا؟ موندی: کرد باز لب. کشيدم قلم ای قهوه موهای به رو انگشتم نرمه و بردم ميز روی موی قلم سمت رو دستم  

گذاشتم باز آخر جنگ برای رو لبم و کردم نگاش. شد سرد دستهام ..... 

 

 پشت ميز به و رفتم عقب عقب.... کرده گره پشت پر ابروهای با سينه به دست. بهم بود زده زل آينه از. کردم خيس رو لبم

ميارم برات کلشو فردا تا: دادم تکيه سرم  

خوبه: کرد باز ابرو پيروزمندانه و شه بلند صندلی روی از که رفت و کرد جمع لبهاشو !!! 

اگر: کردم خشکش جاش سر رسام صدای با و رفتم نشونه رو انگشتم آينه سمت به و کردم دراز رو دستم !!! 

چی؟: سمتم کرد رو ! 

بپذيری دارم که رو شرطی اگر: زدم لبخند کج ! 

نه؟! اجرا از بعد دستمزد بود؟ چی قرارمون! کردی دبه ديدی... ديدی؟!.... هه: برد فرو شلوارش جيبهای توی دستهاشو  

 دستت! ميدونم: بردم باال ابرو... شه خورد يکم معناش بی ؼرور اين بذار... بزنه پا و دست يکم بذار. شد رنگ پر لبخندم

نوظهورا خصوص به خاليه دستشون هنرمندها اکثر نباش ناراحت.... خاليه ! 

تمام و بدم بهت ارزن می ات نوشته خط چار که اونقدری دارم! .... اونقدرا نه: کرد اخم ! 

ميکنی؟ رفتار من با تلخ همه اين چرا چيه؟ من با مشکلت: کردم ريز چشمهامو  

شهر اين توی ريخته نوظهور نداری تحمل... هست که همينه: کرد گرم سر کيفش با خودشو و گرفت رو نگاهش ! 

 که اتاق اين در از... نميرفتم نوظهورا سراغ بود پول هدفم اگر که... نميخوام ازت پول: دادم بيرون رو نفسم. رفتم جلو

دارم شرط دوتا االن... اما فردا تا داستان کل رسوندن برای داشتم برات شرط يه فقط داخل اومدم ! 

شه روشن تکليفمون بگو رو شرايطت ، ديرمه ببين: سمتم کرد رو کالفه ! 

: چشمهاش توی زدم زل و کردم خيس لبهامو. فرستادم گوشم پشت ناخنهام با موهامو ميشدم، عصبی که وقتايی عادت طبق

کنم بازی خودم رو رها نقش... اينکه اول شرط  
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کيه؟ رها: برد هم توی اخماشو ! 

ميشه وارد داستان نيمه از رها شخصيت بودم نوشته دادم بهت که ای خالصه توی: کردم کسل چشمهامو کالفه  

اونوقت؟ چی برای تو به بدم رو اصلی نقش!!!! چی: برد باال صداشو و کرد اخم !!! 

آخر پرده دو فقط.... داره نقش پرده دو فقط اما اصليه نقش اگر رها بعدم! نزن داد: دادم تکون سر !!! 

نزن حرفشو! ابداااااا: انداخت شونه روی رو اش کوله ! 

 با دارم روز و شب هر من.... نه بگو محکم اينجوری بعد بود بد اگر بگير من از تست يه تو...  چی؟ واسه: کردم التماس

پندار ميکنم زندگی نقش اين ! 

 هم به رو آدم نفس به اعتماد تموم تعادل نگاهاش چرا نميدونم. کردم شرم اسمش کردن صدا از بار اولين برای. کرد نگام

 پام سرتا توی افتضاح چيز يه باالخره يا معوجه و کج شالم ريختس به صورتم ميکردم فکر ميکرد نگام وقتی... ميريخت

شکست رو سکوت باالخره. شالم سمت رفت دستم اراده بی... ميکنه نگاه اينجوری که ميشه پيدا : 

 بار يه ببرمت بگيرم دستتو روز يه بايد بدم؟ بايد نقش تو به حسابی چه روی من نميکنی فکر!!! فاخته ناخوشی انگار تو -

 اونجا حتی که ميکشه پاهات اصال... واستی خالی صندليهای به رو و باال بری بايد! ببينی رو شهر تئاتر تاالر ديگه

 !بايستی؟

 نه ميخوام پول نه... نميکنم اصراری باشه!... ديدی؟ منو کار مگر تو کنی؟ تحقير رو ديگران مياد خوشت اينقدر چرا -

کارگردان آقای بخشيدم لقات به رو عطات... رو کار نويسندگی عنوان حتی نه نقش ! 

چيه؟ دومت شرط: زد صدام شم دور که کردم پشت ! 

فاخته: زد صدام دوباره برم که برداشتم صندلی روی از رو کيفم. دادم ادامه رفتنم به !! 

کنی درست رو گندت اخالق: انداختم ام شونه روی رو کيفم خروج در به رو نگاه بی ! 

شرمنده رو يکی اين: خنديد انگاری که بودم ها پله ميون.افتادم راه ! 

: شنيدم رو صداش سالن ته از که در دستگيره سمت رفت دستم. ميخواد رو داستانم که بود شده قرص دلم. بودم شده رو پر

بدی؟ تست ميتونی امشب  

کنم بازی ميتونم روز از ای لحظه هر: بردم باال ابرو. نباشه لبم روی لبخندی کردم سعی. سمتش برگشتم .... 

نميتونی: گفت تحقيروار کجش لبخند با بود شلوارش جيب توی دستهاش ! 

چی؟ شرط: صندلی رو انداختم رو کيفم  

اساسی شام يه: بردم باال ابرو.خنديد ! 

 ته به زدم زل و گرفتم ازش رو نگاهم. باال رفتم. کرد بلند سکو به رو رو دستش رسيدم که روبروش. سکو سمت دويدم

خوندم ديالوگهامو بلند صدای با و گرفتم نفس. سالن : 

ديگر سوی از داری، حرفی.... يکسو از هستی زن " ... 

ای بسته و رها آزرده، و آسوده.. هم به آميخته! دم يک در رهايی و بند  

 ميدان و مجال ؼريزی کششهای بروز به... ميخيزد بر ذهن خم و پيچ از دمادم که همانچه! .. پندار هم در دوالخ گرچه

ميجنباند دم تو در هم ميل و نياز اما.... براند واپسشان که ميرود و نميدهد ! 
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 ميلی جانت های لحظه ترين نايافته و ترين پنهان و ترين گنگ در... خاطرات عمق در و ذهن ته در... است پيچان تو در

ميکوبد شاخ مدارها و قرار ديوارهای بر و ميجنبد ! 

است براشفته را درونت.... خواستن شهوت از سرشار گاوی ماده .... 

نيست اين از گريزی! ........... زنی تو !!" 

 پايين از ميترسيدم. دادم بيرون رو نفسم. ميرفت پايين و باال ام سينه. داشتم نگه سقؾ به رو ثانيه چند برای رو صورتم

 نپسنديده اگر... بازی برای تواناييم ته ته... استعدادم همه ته ته... بود من تمام اين... پندار صورت ديدن و سرم آوردن

ميشم خالی.... باشه ! 

 ديگه سمت به سکو طرؾ اين از که مدتی تموم در. کردم نگاش و آوردم پايين رو سرم. ميکشيد سوت گوشم توی سکوت

.... ايستاده سينه به دست که بودمش ديده ، نکنم نگاش بودم کرده سعی و بودم زده پا و دست ، بودم دويده ، بودم رفته راه

بود سينه به دست هم هنوز ! 

: انداختم شونه و شدم کالفه. نبود مشخص نگاهش از هيچی! نه يا اومد خوشت بپرسم اينکه از بودم متنفر. بهش زدم زل

نه؟ يا افتادم شامو ! 

من؟ آخه تو به بگم چی: خنديد ! 

بود افتضاح حد اين تا يعنی.... کرد پر رو تنم تموم شدن پاشيده حس. گرفت ازم رو صورتش که ميداد تکون سر ! 

 باز رو در. ميفهميدم قدمهاش صدای از... ميومد دنبالم و ميداشت بر رو اش کوله. بهش کردم پشت و پريدم پايين سکو از

... ميخوردم حرص.... ميخنديد زير به سر و آروم... ميفهميدم نفسهاشو صدای. ميخنديد هنوز. بيرون زدم سالن از و کردم

 ديگه نويسنده يه فکر به...  نکن حساب ديگه من پرت و چرت داستان روی: گفتم بهش نگاه بی و کشيدم هم در اخمهامو

خدافظ... باش  

 ؼم و پيچيد مانتوم توی باد گذشتم که سياه های نرده از. ميومد دنبالم داشت هنوز کردم رد که رو محوطه طول تموم

شانس؟ شد اينم خدايا... نااميدم و پر دل توی سنگينی !!!! 

 موهام... بودم بسته پسر اين به که اميدی تموم که... رو پندار نه.... بار آخرين برای... ببينمش تا برگشتم لحظه يه برای

.... تصادفيش قديمی بنز به زده تکيه... ديدم رو لبخندش ناباورانه صورتم ميون سرخ شعله ميون و صورتم توی شد پخش

بخشيدی؟ رو شرطتت: ايستاد باز در کنار و کرد باز رو ماشينش در. زدم کنار موهامو.... سينه به دست ! 

چی؟: شد خشک موهام ميون انگشتهام  

شام: خنديد کج ! 

باختی؟ يعنی اين: شد باز لبخندی به لبم  

کنم نااميد رو جوون يه نمياد دلم.... ميدونی... فقط.... نيستم بازنده هيچوقت من! بردی يعنی اين: برد باال ابرو ! 

 بازياتم ديونه اين ديوونه بزنم فرياد و بگيرمش مشت زير و سمتش بدوم ميخواست دلم. نميشدم جا پوستم توی خوشحالی از

 باال ابرو يه براش فقط حرفم پر سکوت ميون و سمتشو برم تونستم فقط و! بازيهات ديوونه فقط... خودت ديوونه نه که.... 

ببنده برام رو در شم منتظر و ماشينش توی بنشينم و بندازم ! 

ؼلط کردم ؼلط او وفای بر کردم تکيه  

ؼلط کردم ؼلط او هوای در جان باختم  

عبث کردم عبث فعلی او صرؾ کردم عمر  
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ؼلط کردم ؼلط او فدای را جان ساختم  

 

 بودم نشنيده رو آهنگ اين هيچوقت.... بود زده زل جاده به و بود هم در اخمهاش... چرخوندم سمتش به رو صورتم

کرد جلب خودش به رو من سخت موسيقی اين اما نميکردم گوش ايرانی موسيقی معموال. . 

 

خطا کردم خطا کردم مبتال داؼش به دل  

ؼلط کردم ؼلط او برای را خود سوختم  

بد بود بد عارضش مهر به بستم دل اينکه  

 

 سعی که بمش صدای و ميلرزيد شعر زمزمه به لبش. کردم نگاهش من و کرد تکرارش پندار! بد.....بود بد... بد بود بد

نشه شنيده که باشه زير اونقدر ميکرد  ! 

 

ؼلط کردم ؼلط او هوای در دادم که جان  

ميکنی خوارم اؼيار خاطر برای از  

ميکنی اعتبارم بی چنين کين کردم چه من  

تو استؽنای کرد من با آنچه روزگاری  

ميکنی روزگارم بر ها گريه بگويم گر  

ای کرده خوارم که بس از نگذرم بزمت سوی  

ای کرده اعتبارم بی چون که کس نداند تا  

بريز من خون مگذار اين از بيش اميدم نا  

ای کرده اميدوارم خويشتن لطؾ به چون ... 

 

ازش؟ مياد خوشت: کرد نگام چشمی زير...  اول برگردوندم رو موسيقی و ضبط سمت رفت اختيار بی دستم  

ميشنومش اوله بار: بردم باال ابرو ! 

ميکنی گوش خزعبالتی چه به ببينم کنم گوش گوشيتو اهنگهای بشينم بايد بار يه: زد خند کج ! 

 برای را خود سوختم......  خطا کردم خطا کردم مبتال داؼش به دل.... برگردوندم شيشه سمت به رو صورتم و زدم لبخند

ؼلط کردم ؼلط او  ! 

ميريم؟ داريم کجا حاال: سمتش کردم رو  

 رله هم رو شرطتت که بخرم برات چيزی ساندويچی يه بريم نه اگه دور جای يه بريم داری فرصت اگه: کرد نگاهی نيم

باشی کرده ! 
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 باری چهار سه هفته دو اين توی. بود شده طوالنی منصور با قهرم. نبود منتظرم کسی چند هر. انداختم ساعتم به نگاهی

. بود اومده نبودم من که ساعتهايی ولی... بود رفته و گذاشته تختم کنار پول و بود کرده پر رو يخچال و خونه بود اومده

 نميشينه هيچوقت... نداره ای فايده پرسيدنم... شده بحثش امين با شايد ولی ،نپرسيدم نميدونم. بود خونه هفته دو اين هم فتانه

 به رو خودم هفته دو اين منم... نيستم ای کاره من وسط اين... ميشن آشتی هم بعد ميکنن قهر! کنه دل درد خواهرش برای

 خونه به اصال ميدادم ترجيح و بود گرم سرم. بود خوب حالم روزا اين... بودم کرده سرگرم نگاه کافه توی نوشتن و تمرين

ديرته؟ چيه؟: کشيد بيرونم فکر از پندار! نکنم فکر آدمهاش و  

 راضی شايد که شهر اين رستوران بهترين ببريم بايد ميدم؟ رضايت معمولی ساندويچ يه به کردی فکر! نه: دادم تکون سر

بدم بهت رو داستانم و شم ! 

گذاشته کاله رو تو سر که بوده مارمولکی چه جم عليرضا اون ببين!!! بلدی بابا نه! ... اوه: برد باال ابرو ! 

 چرخوندم رو صورتم. رفت لبش روی از لبخند که شد سياه چشمهاش شوخی ميون انگار چشمهام... شد پر دلم. خوردم جا

شدی؟ ناراحت: کرد صاؾ صداشو. خيابون سمت  

نشنوم بذار.... خودمو زدم نشنيدن به .... 

فاخته...  قهری؟ ديوونه.... بود شوخی فقط نداشتم منظوری... فاخته....  واقعا؟ شدی ناراحت.... فاخته - .... 

.... ميزد صدا اسم به منو بم، صدای يه.... اسم به... ميزد صدام... شد فشرده يهو دلم. گرفت يهو دلم. ميسوخت چشمهام

... هام خنده... ميپيچيد گوشم توی عليرضا صدای.... پرتر گلوم... ميشد پر دلم و ميزد صدا!!! فاخته... قهری؟ ديوونه

صورتش توی موهام شدن پخش... خنديدنم ؼش ؼش... بؽلش توی پروازم ... 

معذرت... فاخته - ! 

نشنيدم: صدام توی ريختم شيطنت بؽضم به محل بی  ! 

معـــذرت: داد بيرون رو نفسش  !!! 

!  فعل ؟؟؟؟ دادن ياد چی دبستان اول کالس! ... سرم خير ای کرده تحصيل... سرت خير کارگردانی تو ببين: کردم نگاش

 يه کننده کامل فعل پسرم؟ بلدی اوهوم؟! خوام....می...رت...ذ... م... کن بخش... کن هجی حاال.... مفعول و فاعل و فعل

بگو اول از حاال... هستش جمله ! 

ميکنی گريه االن کردم فکر باش منو! مزه بی! کووووووفت: اش خنده ميون برد باال ابرو ! 

بمون آرزو و خيال همين به: زدم چشمکی  !!! 

 بؽض ميون کرده کز تا دو... شايد مونده و رونده آدم و عالم از دوتا...  شايد مؽرور دنده يه تا دو. ميخنديدم. ميخنديد

 بايد. ميکرد پر رو قلبم توی که ؼريبی حس روی بذارم پا ميخواستم... شايد هم پندار....  شايد.... شايد تنها تا دو.... شايد

 از بعد.... ميومد چشم به چه که شيرينی های خنده همه اون از... بم صدای همه اون از... عطر همه اون از ميگرفتم چشم

ممنون... پندار: سمتش کردم رو... دستم پشت به ميزدم زل بايد!!! تلخ اخم همه اون  

بابت؟: داد تکيه فرمون روی رو ساعدش و کرد نگام  

 منتظر انگار اما. ميکنم تشکر شرطم قبول برای ميدونست. ميزنم حرؾ چی از ميدونست. زدم لبخند و انداختم باال ابرو

زرنگی خيلی: کرد زمزمه و خنديد. گرفتم ازش رو. بذاره سرم به سر و کنم مطرحش ديگه بار يه بود !! 

 سفيد چراؼهای درختها های شونه روی. پيچيد کاج بلند سر درختهای ميون محصور سرتاسر فرعی به شب، جاده ميون از

 خواست من از. نبود پارک جای. داشت نگه باغ بزرگ در جلوی. بود بخشيده جاده به ای کننده خيره زيبايی ، زن چشمک

 سر راهرو يه جز. انداختم داخل به نگاهی. باغ بزرگ چوبی در سمت رفتم و شدم پياده. بياد و بذاره رو ماشين تا بايستم
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. افتاد جونم به دلهره. داشتم نگه در چارچوب کنار رو دستم. ميرسيد گوشم به سنتی موسيقی صدای. نميشد ديده چيزی سبز

 زو! جم عليرضا از دومی تجربه بشه برام اومدن کوتاه ظاهر به و لبخند تا چار و شام يه با... خوردن کلک باز دلهره

 چشم ای لحظه برای. شد کشيده پشتم تيره!!!  نکرده هرگز کارهای چه و... داشت لبخند. ميومد دور از داشت. گردوندم

داخل؟ نرفتی چرا فاخته؟ چيه: بهم رسيد. بستم  

 بی از پر قلبم و بود شده آشوب دلم. دادم فشار اش برجسته مهره روی رو انگشتم سر و گذاشتم گردنم روی رو دستم

 اعتمادی

خوبی؟.... فاخته -  

بريم؟... خوبم.. آره:  بزنم لبخند هم باز کنم کنترل رو خودم ميتونم خوب که هميشه مثل کردم سعی  

 روبروش رستوران از دنج گوشه يه توی جوری و جمع تخت روی. افتادم راه شونش به شونه پندار، نوظهور لبخند دنبال

 هيچ که سنتی های ترانه گاه به گاه زمزمه به دستها، دور به نگاهش حالت به ، نشستنش طرز به رفتارهاش، به. نشستم

 شوخی بيخودی. نداشت رو عليرضا لودگيهای. کردم دقت چيز همه به ميگذاشت، که احترامی به نمياوردم، در سر ازشون

 ساالد برام تا رفت وقتی. داشت کتاب و حساب چيزش همه انگار. نميکشيد حرفم به بيخودی... نميخنديد بيخودی. نميکرد

 تموم پشت.... بخورم حلوا يکم بهتره پريده رنگم گفت که بخورم ترشی نذاشت بود، واقؾ من درونی حال به وقتی بياره،

 براش فردا ميکنی؟ باورش.... فاخته: ميزد چرخ سرم توی مدام که سوالی... بود سوال سپاسگزارم و مهربون های نگاه

ميکنی؟ چيکار نداد بهت رو نقش و گرفت اگر تو؟ نقش تا کو... دل ساده فاخته.... فاخته آی ميبری؟ رو داستان  

 رو منو که ميکردم فکر سوالم جواب به. ببينم رو چيزی اينکه بی بهش بودم زده زل. داد دستش و آورد رو منو گارسون

ديانت خانم کار سر خدمت: گرفت سمتم ! 

 ازش رو منو. زدم لبخند!!!  اول بار" ميخوری چی جيگرم" بود گفته... عليرضا با رفتنم بيرون اول بار با کردم مقايسه

ندارن قيمت که اينا: کردم اخم. انداختم ليست به نگاهی. گرفتم ! 

کنی؟ انتخاب رو گرونترين ميخوای اخه؟ داری چيکار قيمتش با: زد لبخند  

بدم سفارش رو ؼذا گرونترين که بود همين قرارمون خوب: خنديدم ! 

چشم روی... گرونتره کدوم ميدونم خودم خوب خيلی: کرد دراز رو دستش و زد لبخند ... 

نياد فشار بهت زياد که کنم انتخاب چيزی يه ميخواستم... بابا ميکنم شوخی: کردم اخم  

چی؟ باالخره حاال!!! رو پر بچه: کرد اخم  

بگو منم برای دادی سفارش خودت برای چی هر نميدونم: گرفتم سمتش رو منو  

مظلوم چه: کرد ريز چشمهاشو ! 

هميشه ميکنن انتخاب رو عذا ترين خوشمزه پسرا ميدونم چون! زرنگ چه بگی بايد: پشتی به دادم تکيه ! 

مطلب اصل سر بريم خوب: نشست سينه به دست و گذاشت کنار رو منو .... 

 که ميساخت منی من، از... ميساخت رو من که روزهايی ؼرق. شديم مطلب تمام ؼرق و مطلب اصل سر رفتيم

 رو دستهاش...  درايت به... شدن بزرگ به. گرفتن ياد به کردم شروع پندار کنار در و... داشتم رو خيالش که... ميخواستم

 زندگی و ميچرخيدن بود، ذهنم توی که طور همون درست ، ميخواست که طور همون درست بازيگرها و ميداد تکون

 پرده به رو درست و ميرفت و داشتم سر در که بود خامی روياهای اينها... ميکردم نگاهشون دور از من و. ميساختن

 که قولهايی. مياوردم ياد به پندار بم صدای ميون رو شب اون قولهای تمام من و... ميشد زندگی... ميگرفت جون چشمهام

 به شونه. کرد باور وجود تموم با و شنيد و گفتم که حرفهايی... برد فرو فکر به رو من و گفت که حرفهايی... دادم و ادد
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 ميگفتم،. ميکرديم تمرين رو مختلؾ حاالت و لحنها بارها و بارها ، ای جمله روی ميذاشت دست ، ميايستادم شونش

... ميزدم" قدش بزن"  که مياورد باال رو دستش ميزدم، لبخند. ميومد در آب از درست... ميبستم چشمهامو ميگفت، ميشنيد،

 که بود نفری اولين سايه تمرين از بعد... ميداد تمرين ؼروب دم تا ناپذير خستگی و بيشتر هيجان با و ميپريد باال سکو از

 نزديک بهش نميخواست. ميدمميفه خوب خيلی من رو اين و بود خراب حالش. بيرون ميزد در از و ميداشت بر رو کيفش

 خيلی باهام نيما فقط. نداشت من با ای دوستانه زياد رابطه هم ميترا. ميکرد دوری نميذاشت، اما کردم سعی بار هزار. شم

 هيچکدومشون زندگی راه... من ميکردن باور بايد اما.. ميکردم درک خوب رو دخترا حال من و...  پندار و بود صميمی

 سکوت ؼرق و مينشستم سالن ته دخترونه حسادتهای اين از خسته گاهی. کنم اينکارو نميخواستم و دمبو نکرده عوض رو

 من برای دنيا مکان ترين آرامبخش. داشتم دوست رو سالن توی موندن تنها... ميموندم من و ميرفتن همه. ميشدم تاريکی و

بود سالن ... 

 و مرتب چيز همه اومدن که بعد روز و رفتن ناراحتی و قهر با روز يه. بودن خبر بی پندار و من قرار و قول از ها بچه

 های جمله تموم سايه و ميزد دار معنا و مشکوک لبخند ميترا. بود کرده فرق آسمون تا زمين پندار و من رفتار و بود منظم

 مطرح من نقش ايفای که روزی تا موضوع اين. افتاد می راه بحث... ميشد عصبانی پندار. ميکرد ادا تلخی به ديالوگهاشو

روز اون اما داشت ادامه شد ..... 

: کوبيد هم به دستهاشو پندار که بيرون بزنه و برداره رو وسايلش تا گريم اتاق رفت معمول طبق سايه. بود شده تموم تمرين

داريم جلسه.... اينجا همگی ها بچه ! 

 ها بچه شونه به شونه و سکو روی برم که من نوبت... رسيده من نوبت ميدونستم.... شوق از... ريخت دلم. کرد نگام

 لبم روی لبخند.  بدم جون و چشمها جلوی بيارم آرزوهامو تموم... پرده روی بکشم... باال بکشم رو داستان و کنم تمرين

 های نگاه با و مردد و آهسته سايه و ميترا و نيما. ايستادم کنارش خفيفم گيجه سر خيال بی و رفتم باال سکو از. گرفت جون

 طبق و... دوخت کفشش نوک به رو نگاهش و ايستاد سينه به دست پندار. شد تشکيل دايره و ايستادن کنارمون سوال پر

 همه جورايی يه فردا تمرين از: کرد ادا رو بلندش" خوب" و شد بلند پا پنجه روی بود مشؽول ذهنش که وقتهايی عادت

 کنار در رو نمايش از بخشی نيم و ماه يه اين تموم.... ميشه پيچيده داستان از قسمت اين پرونده و ميشه پيچيده هم به چيز

 تمرينش فردا از که بعد پارت برای اما... نباشين خسته و ممنونم همتون از. رفته پيش عالی االن تا و کرديم تمرين هم

کنيد ياری همگی اگر نميذاره تاثير تحت رو چيزی تؽيير اين که خاص اطمينان يه هم دارم دلهره هم ميشه شروع .... 

شه؟ چی قراره مگه: نياورد طاقت نيما  

 ميترا و بود زده زل پندار به دقت با سايه. چرخوندم تکشون تک صورت روی رو نگاهم. ميزد شور دلم. کرد نگاش پندار

 پندار. کردم نگاه پندار به. ميشنيدم نفسهامو صدای. ميزد لبخند بود کرده کجش شونه روی که سری با و سينه به دست

 پيدا نمايش توی کلشون و سر مسعود و رها قراره... ميشن ملحق نمايش به نهايی بازيگر دوتا فردا از: گرفت ازم چشم

 !شه

 هستن کيا حاال... نداشت خوبی پايان نمايش نميشدن پيدا مسعود و رها اگر اصال... عاليه اين: شد باز اخمهاش سايه

نقش؟ تا دو اين بازيگرای  

بزنيد حدس: زد لبخند پندار ! 

اره؟ باشی مسعود نقش ميخوای خودت ميزنم حدس:داد تکون سر سايه  

باهوش: خنديد و کرد ريز چشمهاشو پندار ! 

عاليه اين: زد لبخند صورت پهنای به نيما. کوبيد هم به دستهاشو و پريد باال سايه ! 

ياااااااا بی... ميزنه فرياد صحنه: کرد باز دستهاشو ميترا  !!!! 

 رها: کرد باز لب پندار به رو و کرد جمع رو لبخندش. کرد نگام سايه. خنديدم دلهره ميون. خنديدم هاشون خنده همراه

 چی؟
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بزن حدس باهوشی که تو: ايستاد سينه به دست پندار ! 

 کردی انتخاب رو منهاج رويا ميزنم حدس:کرد پندار به رو و برد باال ابرويی بعد و کرد مکث کمی. کرد نگام سرد سايه

رها برای  ! 

 سرش زيادی خودش نامه پايان برای اگر... عاليه رويا کار آره: گرفت رو سايه صحبت ادامه نيما. انداخت پايين سر پندار

نباشه شلوغ  

چيه؟ نظرت چی؟ تو: کرد ميترا به رو پندار  

چيه؟ بازيا اين پندار بزن اول رو آخر حرؾ: انداخت بهم نگاهی ميترا ! 

 که ميکردم درکش. داره اضطراب ها بچه پذيرش از ميدونستم... انگار بود بالتکليفی سر از اما اش خنده. خنديد پندار

داده من به رو رها نقش بازی افتخار فاخته: کرد دراز سمتم به رو دستش. نميگفتم چيزی  

 حسابی؟ چه روی... فاخته؟: کرد باز لب. کنه پيشه صبوری که نکرد تحمل سايه. پاشيد صورتم به و شد زهر ها نگاه

 حساب تو روی من... گذاشتيم آبرو هممون اينکار سر!! نيست حاليت هيچی انگار توئه نامه پايان اينکار خوبه؟ حالت پندار

گرفتی؟ مسخره باد به چيزو همه تو اونوقت گذاشتم صحنه اين وسط پا که کردم باز  

ميفهمی؟ بگيرم نمره کار اين روی ميخوام منم.... نيست تو نامه پايان فقط اين پندار!!! بازی بچه: کرد پشت ميترا ! 

ديدن؟ رو فاخته کار مگر ميکنين؟ باز دهنتونو و ميبندين چشمهاتونو عجوالنه چرا.... دخترااااا: برد باال رو دستهاش نيما  

مياد پيش داره چيا بينيم می چشم به داريم ماهه دو.... ديد نيست نيازی: گرفت رو گريم اتاق راه و کرد اخم سايه !!! 

 رو چی: گفتم ميشد دور من به پشت که سايه به رو چيز همه بيخيال. گرفت بازومو پندار که سمتش رفتم نکردم تحمل

 نقش نوشتم؟ و کردم فکر ها جمله تک تک روی صبح دم تا و نشستم همتون رفتن از بعد اينکه جز کردم چيکار ميديدن؟

کار؟ واسه گذاشتم کم چی... بوده تو نقش ، نقش کارترين پر االن؟ تا داشته کسری و کم تو  

گذاشتی هم زيادی.... نذاشتی کم تو.... ممنون عزيزم: بهم کرد رو ميترا ! 

! ... بکشين خجالت بوده همتون به حواسم... نگو چرند ميترا: کرد باز لب بهش رو پندار که انداخت شونه روی رو کيفش

سايه هستم هم تو با ! 

پندار ببند دهنتو: زد فرياد گريم اتاق از سايه ! 

.... هيس.... نگو هيچی: ميکرد پچ پچ گوشش توی که ميديدم. گذاشت پندار دهن روی رو دستش و پندار سمت پريد نيما

باش آروم... بيخيال....کن ول  

 رو هم حرمت: زد چنگ موهاشو عصبی نيما. رفت پايين و باال رو سکو طول کمر به دست و زد کنار رو نيما دست پندار

هست؟ معلوم چتونه؟... ها بچه دارين نگه ! 

 به پندار که بره پايين سکو های پله از که رفت و اومد بيرون گريم اتاق از سايه. رفت خداحافظی بی و زد پوزخندی ميترا

 و بود برده باال ابروهاشو. نداشت ای فاصله سايه گرفته صورت تا بينيش که ميديدمش. جلوش کرد سپر سينه. رفت سمتش

 که فردا... نگير دل به: ايستاد کنارم نيما. زمين به بود زده زل و بود کرده هم در اخمهاشو سايه. ميکرد پچ پچ خشمگين

فاخته.... بهتره حالشون همه بيای .... 

 سينه روی و کرد بلند دست سايه. ميگه چی نميشنيدم من و ميزد حرؾ و بود چسبيده سايه به زيادی که بود پندار پی نگاهم

برم ميخوام کنار برو: آورد فشار پندار  

بری نميذارم ندی جواب.... توام با: برد باال رو بمش صدای پندار ! 
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... نميذاری اينجا پاتو فردا از: زد فرياد پندار. رفت پايين ها پله از و کوبيد پندار سينه توی تر محکم رو دوم ضربه سايه

شد تموم... نداری نقش ديگه شنيدی؟ ! 

 پندار سمت که رفت نيما پی نگام... ميداد فشار گلومو بؽض. کوبيد هم به محکم رو سالن در و رفت جواب بی سايه

 ماه دو! نداری نقش ديگه رو چی چی ميکنی؟ هم فکر ميزنی حرؾ.... مومن مرد کردی چيکار: برميداشت کوتاه قدمهای

ديوانه اجراس ديگه  !! 

 شم گم آخر رديفهای تاريکی ميون که ميرفتم. برداشتم رو کيفم و پريدم پايين سکو از. ميشد خارج کنترلم از داشت اشکم

باش حفظ رو ديالوگهات... فاخته تمرينتی سر فردا: پيچيد سالن توی زمختش صدای که  

کرد تموم برام رو دنيا سالن در شدن بسته صدای. چکيد پايين ام خورده ريمل مژه از اشکم . 

 و رفتن بيرون سالن از نيما و پندار تا موندم منتظر. نميشد کشيده جايی به پام. ايستادم سالن راهروی ستون پشت ساعت نيم

 روی و کردم روشن رو صندليها راهرو چراؼهای و کردم بلند برق پريز سمت به رو دستم. برگشتم سالن به دوباره من

 لبم روی رو انگشتهام نرمه.. گرفت جون نگام توی ها بچه بازی. سکو به زدم زل. نشستم وسط رديؾ صندليهای از يکی

 بقيه تا ميکشم کنار... داشتم دل به رو نمايش اين به دادن جون آرزوی من... بود نمونده خواهی خود جای... کشيدم

 رويا از آوردن اسم که... بازيه سيا ميدونستم که منهاجی رويا... شه باز نمايشم به منهاج رويا پای تا ميکشم کنار... واستن

 و آويزونه سالن اين ديوار به هنوز عکسش که هست دختری همون رويا که... داشت معنا... سايه زبون از اونم منهاج

 ميخونه و ميشنوه بار چند روزی که داره جون.... نميکنه نگاه تابلو به که داره جون... داره جون پندار ذهن مونده ته توی

بد... بوده بد.... بوده ؼلط بازی سيا اين کجای ميدونم خوب من و!  ؼلط کردم ؼلط...  ..... 

 ساکت صندليها همين از يکی روی از درست ديگه ماه دو و.... ميکشم کنار.... چکيد صندلی آلبالويی چرم روی اشکم

شه خراب نميذارم... ميشينم نظاره به رو چشم تا هزار برابر در نمايشم گرفتن جون و ميشينم ! 

برد کيفم سمت به بود رسيده موبايلم به که پيامی خوندن برای رو دستم آب، قلپ صدای . 

 خورده الک ناخنهای به زدم زل و کردم پرت کنارم صندلی روی رو موبايلم. بود سايه" ميبينی بد وگرنه شو دور ازش "

 خالی صحنه تمام. زدم قدم سکو سمت به و بردم فرو مانتوم جيبهای توی دستهام. شدم بلند صندلی روی از و کشيدم نچ. ام

 انگشت سر با و دادم قورت رو بؽضم. رفتم سکو کنار تا. نميريخت فرو نميشد، خالی و ميلؽزيد اشکم زالل موج ميون

 سردش کاشيهای روی رو پيشونيم و بستم چشمهامو. چسبوندم سرد سکوی لبه به رو لبم و شدم خم. کردم پاک رو اشکم

 وقتی شايد: نوشتم کاشيها خاک روی انگشت سر با. کردم بلند سر و کشيدم صحنه خاک به رو انگشتهام سر.... چسبوندم

 ....ديگر

 روی پندار صدای. ميشدم دور سکو از من... ميخورد زنگ موبايلم... تر عقب... رفتم عقب... چکيد سکو روی اشکم

منتظرم نگاه کافه بيا پاشو فاخته: زد صدام گير پيؽام  

 کافه تا ميخواستم... کردم وصل موبايلم به و آوردم بيرون هندزفريمو. رفتم کيفم سمت. برداشتم سکو از چشم. رفتم عقب

کنه عوض رو حالم داشت سعی که کسی.... کنم گوش پندارو انتخابی موسيقيهای تک تک و بزنم قدم رو نگاه ! 

 توی ماشينها دم و دود... تابستونی گرم هوای ميون بارون. کرد پر رو دلم تموم بارون آرزوی گذاشتم بيرون سالن از که پا

 ام خسته پاهای و کردم عبور ؼريبه عابرهای شونه کنار از رو پياده سراميکهای روی قدم به قدم. کردن خوش جا ام ريه

 باز رو در معراج. زدم ضربه" است بسته"  تابلوی روی و آوردم بيرون هندزفريمو. کردم متوقؾ نگاه کافه در کنار رو

سالم: کردم زمزمه آهسته و کردم نگاش. کرد ! 

 سرخم چشمهای خجالت از. کرد فرو شلوارش جيب توی دستهاشو و شد بلند صندليش روی از پندار. شم وارد تا رفت کنار

شی روشن برات بيارم قهوه يه بشين.... چيطوری؟ مخی بی فخی: داد فشار سرم روی رو دستش معراج. انداختم پايين سر  

نميخورم چيزی خونه برم ميخوام معراج نه: کردم باز لب زور به گرفته صدای با و کشيدم رو آستينش  
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. مياورد در رو ماجرا ته تا که هايی نگاه همون از... ميکرد تعادلم بی که هايی نگاه همون از. بهم بود زده زل پندار

 قيافه چه اين بابا باش محکم... باشه آويزون لونچت و لب اينجور نبينم: باشه من انرژی منبع هميشه مثل کرد سعی معراج

شد؟ باورت هم تو کرد ؼلطی يه سايه!!! ايه  

.... رفت سايه که اونجوری. معراج نداريم رو کشيدنا ناز و ها دعوا اين وقت: زدم زل چشمهاش به و گرفتم باال رو سرم

برنميگرده باشم اگه ميدونم... اون جای يا صحنه روی منه جای يا  

کنی؟ چيکار ميخوای چی؟ يعنی چی؟ که... خوب: کرد باز لب پندار  

مجبورم!!! ميکشم کنار: کردم نگاش ! 

بود؟ همين زورت ته فاخته؟ ها بود؟ همين تهش!.... هه: زد پوزخند  

 کشيده پايين نمايش نميخوام من باشه؟ دير ديگه کنی راضيش وقتی و بيوفتی دنبالش ماه يه ميخوای هست؟ راهی: کردم اخم

 !شه

 توی حرفها اين از ما... نميدم راهش بياد خودشم پای با... نذاره اونجا پاشو ديگه گفتم... نشنيدی انگار تو: اومد سمتم پندار

 همون من کردن فکر... ميذارن اون پای جا هم اينا حاال که ريخت رويا رو شتريا عشوه اين بنيان و پايه... نداشتيم گروه

ميکنم پيدا جايگزين نقش سوته سه..  بره بايد کنه ناز کی هر...دنبالشون برم که قبلم پندار  

 بازيگر کنی تر لب که هستيا فرهادی اصؽر شده باورت واقعا... بابا ببينم بشين: داد تکون هوا توی رو دستش معراج

... کنی راضی رو سايه بايد! هستش؟ پرده روی ديگه ماه دو يکی که بگيره رو نقشی مياد االن آخه کی.... شه رديؾ برات

بره شه کنده قضيه قال ميندازم راه کنون آشتی مراسم يه براتون همينجا ! 

پره ديگه جای از سايه... نيست اين فقط قضيه آخه: کردم معراج به رو  

مثال؟ چشه پره؟ ديگه جای از: شد تلخ پندار ! 

داره دوستت...  سايه: زدم زل چشمهاش توی.... خورد تاب و پيچ صدام.... گرفت بؽضم چرا نميدونم  

 پندار سياه نگاه توی کشدارم نگاه.پيچيد گوشم توی نفسهام صدای. موند آويزون تنش کنار دستهاش. شد باز ابروهاش گره

رو تو اومدم من و داريم رابطه... تو و من ميکنه فکر: شد ؼرق  ... 

چيه بازيا بچه اين بابا: انداخت باال شونه.کرد خيس رو لبش پندار !!! 

 گرفته رو همه حال: کرد رفتن راه به شروع.... شوقه خنده ميکردم فکر ذهنم ته من و.... ميخنديد شوکه و عصبی. خنديد

اينا اونوقت.... داريم اجرا ديگه ماه يه! خدا به مسخرس....که .... 

پندار؟ ها تئاتر؟ تمرين يا هنديه فيلم! ول ای: کوبيد رونش روی عادت طبق. خنديد وار تيک معراج  

مار زهر: کرد معراج به رو و خنديد پندار !!! 

 زنگ يه پندار! حله پس خوب: داد ادامه شوخيش به هيستريک معراج. اومد نمی لبم به خنده و بود تلخ دهنم.... بود تلخ

تمرينه سر صبح اول فردا بهش بزنی .. 

 نتيجش گرفتی که تصميمی و کردی کاری هر: کردم جا به جا شونم روی رو کيفم. بزنم لبخند ميشد کاش.... کردم نگاش

که اگرم... کنار ميکشم من نياد باشه قرار. کن اس ام اس منم به رو ... 

 هم دنيا ته تا زدن قدم که سهله که زدن قدم خونه تا. زدم بيرون کافه از و کردم خدافظی.... بمونم نتونستم... بگم نتونستم

 کشيدن قد از. ميگفت روياهاش از وقتی پندار زمخت صدای. ميگرفت جون چشمم جلوی شرطم شب تصوير. بود کم انگار

 دوست که ای دوره از... بود آرزوهاش و آمال جزو که تحصيل ادامه از... درآوردن پر و بال توی... هنر زمينه توی
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 کمکش خانوادش بود گفته بسته سر... کنه جمع پولهاشو که ميکرد رو تالشش تموم داشت و ببينه فرانسه توی بره داشت

 بهش خونه، قديمی و کوچيک در. ديدم رو اش چهره تؽيير خونه رسوند منو وقتی. نيستن راضی کارش از چون نميکنن

 توی حاال که فروختم آوازم و موسيقی متعدد کالسهای سر رو ويالمون" که بودم خنديده. کرده اشتباه موردم در کرد ثابت

 خيابون نزديکه، بهت من خونه" کنه عوض رو بحث بود کرده سعی و بود کشيده خجالت" .... ميکنم زندگی خونه اين

ميکنم زندگی آپارتمان يه توی تر پايين " 

 خونه خيابون سر. رفت يادم از چيز همه لحظه يه برای انگار. بست نقش لبم روی لبخند اش چهره يادآوری از اختيار بی

 کوچه توی و خاموش چراؼهای از گرفتم رو.... بعدی خيابون برای ميرفت که ای جاده به.. جاده ته به زدم زل و ايستادم

پر....  و گرسنه و بودم خسته. پيچيدم ! 

 چيز همه. شدم وارد و چرخوندم قفل توی رو کليد. گشتم کليد دنبال رو کيفم جيبهای تک تک و ايستادم خونه در جلوی

 که بودم انرژی پر اونقدر ميومدم تمرين از که هم خسته تن با... بود خوب روزام اون حال چون بود مرتب.بود مرتب

 سمت رفتم و مبل روی کردم پرت رو کيفم و شال و مانتو که اونشب خالؾ درست. کنم مرتب رو خونه و بايستم

 نيمه و نصفه نوشابه و فرنگی گوجه پاکت يه جز چيز هيچ! نبود که... ميخواست گرم چلوی دلم و بودم گرسنه. آشپزخونه

 هم پيش روز سه دو همون. سفر بود رفته بار تحويل برای که بود روزی سه دو منصور. نبود يخچال توی صبحونه پنير و

بابا فخيه زد صدام و بوسيد رو سيليش جای درست و داد پول بهم.  خونه بود اومده ! 

. بودم داده فشار بؽلم توی بابامو ولی اونشب. بوديم نکرده عذرخواهی هيچوقت ولی ميکرديم صحبت هم با مدت اين توی

 بود کرده پيدا کار امين... داره خنده خيلی بابا تپلی هيکل ميون من باريک اندام ميگفت. قلبش ته ته از. بود خنديده فتانه

. بود نکرده باز لب و ميشد ديوونه داشت امين دوری از بود خونه فتانه که روزايی اون شد معلوم. بوشهر توی... باالخره

 چشمم به تنهاييها و دوريها اين خوب. بوشهر رفت روز چند برای و بست بار هم فتانه بار تحويل برای بابا رفتن از بعد

خونه رفتم پر اونجور که اونشب تا بود نيومده ... 

 خرد نگينی رو پياز. ريختم روؼن يکم و گذاشتم گاز شعله روی رو کوچيکم قابلمه. گرفتم پوست و برداشتم کوچيکی پياز

 ميدادم اجازه حتی... بود تهی اؼيار از خونه... نبود اشکهام کنترل برای دليلی... کردم پاک رو اشکم دست پشت با و

 در سمت گردوندم رو. شد بلند خونه زنگ که کنم ريزشون که رفتم و شستم رو ها گوجه... شه بلند هقم هق صدای

 پشت با. بود در پشت که بااليی بلند اندام سايه به زدم زل و رسوندم در چارچوب به رو خودم پا پنجه روی. آشپزخونه

کيه؟: پرسيدم بؽض از پر صدای با و رفتم جلو و کردم پاک بينيمو دست  

معراجم: کرد رو و زير دنيامو صداش  

 رو سرم... فرنگی گوجه و دستم توی چاقوی به زدم زل و دادم تکيه در های شيشه ی رو اش سايه به و رفتم در پشت تا

؟ تو ميکنی چيکار اينجا: انداختم پايين ! 

ممکنه اگه فاخته کن باز: در رنگی شيشه به چسبوند رو سرش  

سالم: بهم زد زل. بود زده باال آستينهاشو. جيبش توی دستهاش. کردم باز رو در و چرخوندمش. رفت کليد سمت دستم  

سالم: دادم قورت رو بؽضم  

بزنيم؟ دوری يه بريم... که.... داری وقت: شد پا به پا  

بخوابم بخورم چيزی يه ميخوام ميکنه درد سرم... نه:  زدم لب. ميکردم کنترل رو بؽضم زور به  

خونه ميگردونم برت زود ميخوريم چيزی يه ميريم... خوب: کرد کج رو سرش  

ندارم حوصله معراج نه: گذاشتم پا دلم روی کالفه ... 

ببخشيد گازه روی ؼذام: کردم نگاه آشپزخونه به و برگشتم ... 
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 و برداشتم رو چوبی کفگير و انداختم سينک توی رو چاقو و گوجه.ميکرد دود داشت پياز. آشپزخونه سمت افتادم راه

 آشپزخونه در چارچوب از.ايستادم مستاصل کابينت به داده وتکيه کنار کشيدم رو قابلمه. زدم هم رو سوخته نيمه پيازهای

. ميکرد بازی ها سنگريزه با کفشش نوک با داشت و بود ايستاده در پشت هنوز. بود نيومده داخل.  کردم نگاه در به

: کردم باز کامال رو در. کرد نگام. در سمت رفتم و انداختم لختم شونه روی و برداشتم رو شالم! ميدونستم... بود محجوب

بخوريم کنم درست بيا داری دوست اگر داشتم، گوجه کته هوس... داخل بيا  

هست؟ چی! گوجه؟؟؟ کته: زد لبخند. بهم زد زل ! 

سوسول ای حاال؟ تا نخوردی: خنديدم !!! 

اجازه با: برد باال ابرو. شد داخل و خنديد ... 

داخل بيا...  باش راحت: آشپزخونه سمت رفتم. گذاشت کفشی جا توی و آورد در رو کفشش  

 شعله روی رو قابلمه. ايستاد کنارم.نبودم خونه ريختگی هم به نگران. بوديم راحت هم با. آشپزخونه تا افتاد راه سرم دنبال

کافه زمستونی ظهرای از بعد برای کنم درست آسونه اگه... چيه کته اين بده ياد منم به:  کرد باز لب. گذاشتم !!! 

... ميفهمی کنی نگاه خوب!  ميشه جمع اونجا دل اهل مشتری کلی... نيست هم فکری بد خوب!  کافه؟ تو کته:  خنديدم

داخلش ميکنی ريز رو ها گوجه بعد و ميگيری داغ پياز يکم... آسونه  

کنم؟ کمکت: زد باال آستينهاشو  

 توی. برداشت چاقويی و گرفت رو نگاهش دستپاچه. بود نزديک.... نگاهش... فيزيکی فاصله نه. بود نزديک. کردم نگاش

 فتانه: نکرد نگام. کردم نگاش. داره فرق هميشه معراج با ميکردم حس. کرديم ها گوجه کردن خرد به شروع سکوت

خونه؟ نيستش کجاس؟  

بوشهر... مسافرته: دادم تفت رو ها گوجه  

 سنگينی رخم نيم روی نگاهش. زد زل من دادن تفت به و ريخت قابلمه داخل رو ها گوجه و آورد نزديک رو بشقابش

کردی؟ گريه: ميشناختم که راستی رو و رک معراج به شد تبديل که ميکرد  

مشخصه ريملت سياه رد از: گفت تلخ. گفتم محکمی" نه" ارده بی و دستپاچه  !! 

پيازه خاطر به: ازش گردوندم رو. شدم هول ... 

باشی؟ راحت ميخوای اگه برم؟ ميخوای: داد تکيه کابينت به  

 داخل بريزيم رو برنج وقتشه حاال... خوب! راحتم من: کشيدم چشمم زير به و کردم مرطوب آب شير زير رو دستمالی

شه؟ آماده ؼذا تا ميخوری چای! همين... بپزه بذاريم آب يکم با ها گوجه  

خوبيه پيشنهاد: کرد جمع لبهاشو ! 

 انداخته زير رو سرش و بود نشسته هال وسط مبل روی. گردوندم رو. رفت بيرون آشپزخونه از که ميکردم آب رو کتری

 تا اتاق سمت رفتم و بياد جوش تا گذاشتم رو آب. بزنم نميتونستم حدسی هيچ اما... بگه ميخواد چيزی يه که ميدونستم. بود

خبرا؟ چه: گفت که ميبستم رو در. اتاقم توی رفتم و زدم لبخند. کرد نگام. بپوشم مناسبی لباس ! 

ميچينی؟ مقدمه... معراج بزن حرفتو: خنديدم  

اينجوری حاال شه عوض حالت نباشی تنها اومدم! معنی بی: ؼريد  .... 
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 کنار صندلی روی. رفتم بيرون اتاق از ميبستم رو ها دکمه که همينطور و پوشيدم تنم رکابی روی رو ام خونه چهار پيرهن

 کش نگاهش. دادم قورت رو دهنم آب. زدم گوشم پشت موهامو و کشيدم صورتم به دستی. کرد نگام. نشستم چهارزانو مبل

کيه؟ دست کافه: کردم باز لب... بود اومده نکشيده ته بؽضم... بود اومده زود... داشت بؽض داشت، درد گلوم. اومد  

يعنی؟ برم منظور؟: برد باال ابرو  

ديوونه: زدم لبخند ! 

کافه اومد نيما... هستن نيما و مهرنوش: انداخت پايين رو سرش. افتاد چال استخونيش گونه. خنديد ... 

ميگفت؟ چی: ميکردم بازی بلوزم گوشه با  

بود داؼون نيما! ... بودم نديده اينجوری رو ها بچه هيچوقت امروز؟ شده دعوا اينجوری چرا: کرد نگام ! 

چی؟ سر -  

امروز ماجرای برای... بود ناراحت... نميدونم - ! 

 به ؼريبه ندارن دوست انگار ها بچه: دادم تکون سری شد؟ دعوا من خاطر واسه آره بگم بگم؟ که داشتم چی. نگفتم چيزی

 سايه.. برميگردونن رو ازم اونا ولی باشم دوست باهاشون ميکنم سعی... ميکنن عصبيم... جورين يه.. شه وارد جمعشون

 با انگار هم ميترا. ديدم ازش اونشب که شخصيتی با داره فرق آسمون تا زمين. نيست ديدم باغ توی که مهربونی دختر اون

 تمرين از قبل گريم اتاق توی. نياوردم خودم روی به و ديدم رو دوتاييشون پچهای پچ مدت اين تمام... خونيه دشمن من

چيه کينه همه اين دليل نميفهمم ولی.. شنيدم خودم گوشای با بار چند. ميزدن حرؾ من از و مينشستن دوتايی ! 

داری؟ دوست پندارو تو که راسته: زد زل چشمام توی مستقيم معراج  

 وسط تا بردم باال معراج پای مچ از و کشيدم زمين روی پيرهنم گوشه توی شده گره انگشت روی از نگامو. زدم يخ

اساسی؟ دوست فاخته؟ شدی دوست باهاش: داد ادامه... مردمکش  

 سابقه چی؟ برای ميشکست؟ رو ميونمون حرمت و حيا ديوار داشت... معراج... شد رو و زير دلم... بود گره اخمهاش

خوبه؟ حالت معراج؟ شده چت تو: آوردم زبون به بلند رو فکرم... کنه کنکاش زندگيم جزئيات توی نداشت  

 دل فرتی... کار برای... فاخته کار برای کردم آشنا هم با رو تا دو شما... نيست خوب حالم! نه: زد بيرون گردنش رگ

 باختی؟

کرده؟ هم سر اراجيفو اين کی ببازم؟ که مونده دلی!!! باختم دل.... خواهشا معراج نگو چرت: شدم بلند جام سر از  

 از... تو از اينم.... نيما از اون ميترا از اون سايه از اون.... يا ميکنين کار اونجا نيست معلوم: بود باال هنوز صداش

شين؟ بزرگ ميخواين کی... پندار  

 زده بيرون گردنش رگ حاال بودمش ديده مهربون و شوخ هميشه که کسی... بود عصبانی. بودمش نديده اينجوری هيچوقت

بود کفری همه دست از انگاری. باال بود برده صداشو خونم توی و بود ... 

ميکنم سکوت دقيقه چند باشم تو جای... معراج نيست خوب حالت: رفتم آشپزخونه سمت و بهش کردم پشت .... 

 آب ليوان يه. داد ماساژ رو سرش پوست و گرفت دستهاش ميون رو صورتش که ديدم چشمی زير و داد بيرون رو نفسش

. خورد صورتم به کته عطر خوش بخار. انداختم قابلمه به نگاهی. بود هم در هنوز. کردم نگاش. برداشتم يخچال از خنک

مپرس که ام ساخته ای گوجه کته: زدم لبخند !!! 

 به چی سايه: کرد باز لب کنه کنترل صداشو ميکرد سعی که همونطور و کشيد بيرون دستهاش کؾ از رو صورتش معراج

داره؟ دوست پندارو که گفت دقيقا گفت؟ تو  
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نگفت دقيقا.... نه: کردم نگاش شونه روی از  

کافه؟ توی ميگفتی چی چی؟ پس: کرد کج رو سرش. ايستاد من به رو و شد بلند صندليش روی از  

 خنک آب ليوان. سمتم اومد بلند قدمهای با و کرد فرو هم در اخمهاشو. زدم لبخند.... دادم تکيه کابينت به و سمتش برگشتم

 شد چی...  بگو برام... فاخته بده رو جوابم: گذاشت کابينت روی و گرفت دستم از رو ليوان. سمتش گرفتم و برداشتم رو

 چون نزديم هم به حرفی راست و رک هيچکدوممون و رفيقيم هم با ما ساله چند زدی؟ پندار به رو حرؾ اون کافه توی که

کنيم بازی هم احساس با نميخوايم چون... شه خراب دوستانمون جو نميخوايم ... 

 نيازی که بود رو اونقدر شما دوستانه جو... ريختم؟ هم به رو دوستانتون جو بگی ميخوای ميگی؟ چی: پريدم حرفش ميون

نه نگو.... پندار به هم سايه نگاه داره فرق تو با رفتارش ميترا که فهميدم باغ توی روز همون... نيست نگفتن و گفتن به  

... 

ميترا!!! هه ميترا؟؟؟: خنديد !!!! 

مياد خوشش تو از ميترا آره شدی؟ مرگ ذوق چيه؟: خنديدم ! 

امروز؟ گفت چی بهت سايه پرسيدم! اومدن در آب از ؼلط حسهات متاسفانه! نيست اينطور اصال: کرد اخم  

ميبينی بد که کن دور پندار از رو خودت گفت: ايستادم سينه به دست ! 

 کرد پشت. سمتش رفتم... رفت راه يکم. پذيرايی سمت رفت. کشيد سر و برداشت رو آب ليوان. کشيد موهاش به دستی

نميخوری؟ شام مگه کجا؟! معراج: زدم صداش. در سمت افتاد راه. بهم  

ببخشيد... ديگه وقت يه باشه نه: لرزيد صداش که ميکشيد باال رو کفشش پشت  

! ببينم واستا: چرخوندم خودم سمت به و چونش زير بردم دست. بود تر چشمش سفيدی. قاپيد رو نگاهش. کشيدم رو آستينش

معراج.... کن نگام ! 

ميکنی؟ گريه داری... معراج: در دستگيره روی گذاشتم دست. بود زده بيرون پيشونيش رگ.بست چشمهاشو  

فعال... ميبينمت فردا... فاخته نه: زمين روی دوخت رو نگاهش و کشيد لبش به رو دستش پشت  

ميکنم خواهش: برداشت دستگيره روی از رو دستم ! 

 همه اين لياقت ببين: ايستادم سرش پشت... کرد باز رو در. بهش زدم زل..  گنگ... زده يخ... پوچ و خالی. رفتم عقب

...  ببين! معراج! ... نميومد بهت هيچوقت... معراج نميشه باورم.... برای ميريزی بهم اينجوری... نه يا داره رو عشق

نميری ؼلط راهو شم مطمئن اگر فقط...  کاری هر.. معراج ميکنم بگی که کاری هر برات .... 

 پا به گرد و دادن گاز به ماشينش، در بستن به رفتنش، به من و رفت... رفت بيرون خونم از و انداخت زير رو سرش

 حاصلخيز ؼم همه اين ميون بؽضم که ديدم و شدم خيره.. شدم خيره بود گذاشته جا خونم توی که ؼمش به... کردنش

 بيشتر دلم چقدر.... شد بيشتر تنهاييم احساس چقدر.... شدم تر تنها چقدر... معراج دل دست شدن رو با که... ميزنه جوونه

 ياوری بی همه اين از... ميترسيد و.... ميگرفت ديگران عاشقی با ولی نبود کسی پيش که سامونی و سر بی دل... گرفت

 ...ميترسيد

 خالی چشمهام دادم اجازه و... گرفتم بؽل توی زانوهامو و نشستم مبل روی معراج تن از مونده جا گودی روی درست

 ...شن
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 باز چشمهامو ميکردم سعی و بودم کشيده دراز تنهاييهام اتاق خواب تخت روی من و بود گذشته شب دوازده از ساعت

 داشتم... ميبرد خوابم بودم برداشته پندار گوشی از که موسقيهايی ميون شايد تا. نبينم رو تنهايی همه اون تا نکنم باز نکنم،

 به رو کافه توی وقتی ميومد يادم معراج چهره داشت تازه انگار و... پيشونيش برجسته رگ به... معراج به. ميکردم فکر

 همه اين ميون چرا رو؟ عشق اين کرد پنهون من از اينقدر چرا نديدمش؟ چرا" ... داره دوستت سايه" گفتم و کردم دوستش

 هفت دوست چشم توی بزنم زل و... برسه معراج گوش و چشم به که ای نقطه روی درست بايستم بايد دنيا توی نقطه

 من برای که معراجی... نباشه دنياش ميخوام که معراجی... معراج ميشه حالی چه نبينم و داره دوستت سايه بگم و سالش

... عزيزتره... داره فرق... نيست اونا مثل نه... مريمه مامان مثل.... فتانست مثل منصوره بابا مثل... عزيزترينه

 ازش که ؼريبی و عجيب حسهای همه اون ميون هم امروز چرا نديدمش؟ من و ديد رو من هميشه معراج چرا... نزديکتره

... شدم پر سايه از چرا نميدونم و... کرد گريه سايه برای معراج! نديدم من و... ديد رو تنهاييم... ديد رو من نميارم در سر

 رو سکوت چيز همه ميون اون اما نذارم تنهاش که معراج، به زدم زنگ وقتی شدم پر! شدم پر آدم و عالم از ، خودم از

 بودم، ريخته قلبش به من که دردی.. ميکردم درک رو مرد اين درد من و بود خاموش موبايلش... بود کرده انتخاب

ناخواسته و ندونسته ! 

 شدن عاشق جرات که خوشبخته سايه... داره دوستش معراج مثل کسی که خوشبخته سايه... باشه خوشبختی دختر بايد سايه

هم خداش... داره هواشو حتما هم خداش... پندار مثل باشه کسی عاشق ميده اجازه قلبش به... داره رو .... 

 ضعيفی صدای"..... بد!  بود بد عارضش مهر به بستم دل اينکه.... "ميکرد گوشزد گوشم توی که داری خش صدای ميون

 از خسته. ميزد چشمک تلفن چراغ خونه تاريکی ميون. کردم باز رو پلکم. گذشت گوشم توی هندزفری موسيقی ميون از

 از فاصله مامان خونه دراز و طول شماره. برداشتم رو گوشی و بالش روی کردم پرت رو موبايلم. شدم بلند تخت روی

 خشک دستم ميون گوشی. کنم صحبت باهاش نخواست دلم... شد پر دلم. کشيد رخم به رو دنيامون سر اون تا دنيا سر اين

.... مامان.... فاخته: پيچيد خونه توی مامان صدای... تخت حوصله بی فنرهای روی انداختم رو ام شبزده و خسته تن. شد

دخترم؟ خوابی... بردار رو گوشی مامانی! .... فاخته نيستی؟ خونه  

کاره سر حتما نيست خونه: کرد صحبت فارسی شکسته پا و دست شوهرش ! 

 به مامان فاخته! باشه ميتونه کجا....  ايران االن شبه نيمه"  بود کرده آلمانيش شوهر به رو انگار مامان. زدم پوزخند

 تنهايی؟ چی؟ تو پس آخه ،عزيزم بوشهره گفت گرفت تماس باهام ديروز فتانه. بزن زنگ بهم شنيدی صدامو اينکه محض

 خودت مراقب جان مامان... اعتمادی نه هست اميدی نه که مسئوليتت با پدر به... پيشم همينجا بيای کنم رديؾ کاراتو بايد

آرزومن هات خنده... دلم عزيز باش خوش دوستات با.... ميگيرم تماس باهات دوباره فردا... ميبوسمت باش  " 

 دنبال داده وعده بار هر رفته وقتی از... دلسوزم مامان.... زدم لبخند. چرخيدم پهلو به و انداختم تخت کنار رو تلفن گوشی

 بابام، سوگلی من چی هر... پريد مامان سر از انگار تا دو ما بردن هوس کرد نامزد که فتانه.... هست فتانه و من کارهای

 دليل مامان... گرمه و قرص جايی به دلش و موندگاره ايران توی ديگه فتانه که حاال حتما خوب... مامانه سوگلی فتانه

 که همينه واسه... ميکنم پيدا رو يکی همينجا منم ميکنه فکر شايد خودش پيش.. من کار پيگيری برای نداره ای ديگه محکم

 بد بهم زيادم اينجا قرصه دلش که... ميگره ازم رو ها ناديده احوال که... داره اطمينان اينجوری ام نديده دوستهای به

 بم صدای.... گذاشتم گوشم توی رو هندزفری....نگذره بد بهم زيادی که کنم زندگی جوری گرفتم ياد منم خوب... نميگذره

 شام که شبی... جاده به اش خيره نگاه..  پنجره لبه روی ساعدش تکيه حالت و رخش نيم طرح و... اومد يادم به پندار

 رو لبم. بستم اتاق پنجره ميون نشسته مهتاب نور روی به چشمهامو!!! داره دوستت سايه گفتم وقتی نگاهش و... کرد دعوتم

... شد پخش صورتم توی نورش... کردم باز چشم. لرزيد ام بسته مشت ميون موبايل کوچيک تن.... گزيدم بؽض دندون به

... پيام متن باالی شده حک اسم.... صفحه روی کوتاه نوشته.... نداشتم باور ميديدم که چيزی به. کردم ريز چشمهامو

خوندمش بار هزار که ای جمله تر ناباورانه و! پندار ... 

نيست پر کسی از تو جز ، چشمم کاسه منکه " !" 
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 منکه... نيست پر کسی از تو جز چشمم کاسه منکه... خوندم... کردم نزديک صورتم به رو موبايل. شدم بلند آرنج روی

 از پره؟.... نيست پر.... نيست پر کسی از..... تو جز......  چشمم کاسه منکه!! ... نيست پر کسی از تو جز چشمم کاسه

نفرت چرا نفرت؟.... نفرت.... بؽض از پر يا.... تصويرم از پر چی؟ از پر! من؟ ! 

 پرده ميون اش نوشته. شد رنگ پر لبخندم! نيست پر کسی از تو جز چشمم کاسه که منکه...خوندم دوباره. نشستم جام سر

 منکه بنويسم... بنويسم براش رو شعر همين ادامه خواستم... لرزيد موبايل کليدهای روی شستم... اومد در رقص به اشکم

ميکنی داری چيکار! ميگی؟ چی! فاخته؟ ميگی چی... لرزيد دستم..... کوچيکم قلب که ! 

 روی رو انگشتهام نرمه. زدم قدم خونه تاريکی ميون. رفتم بيرون اتاق از... گذاشتم تخت روی گوشيمو. شدم بلند جام از

 سرم منه؟ به فقط نگاهش... ميگه داره... ميگه چيزی يه داره پندار... بود آشوب دلم.... ميکشيدم بود باز لبخندی به که لبم

... کردم مشت رو چپم دست ميبينی؟؟؟ رو من...  ميبينه؟ رو من... زدم لبخند.... خونه تاريک سقؾ به رو. گرفتم باال رو

 کريه تصور... بود مونده خالی همونکه...  رو عشق کرد باور همونکه.... بود نوشته همونکه.... بود سوخته همونکه

 دوری ازش بود داده هشدار بهم امروز که ای سايه... گرفت جون چشمم جلوی سايه... زدم کنار رو گذشته تلخ تجربه

 شب و... بودم زده گرهشون من... داره دوستت سايه...  که پندار به بودم گفته من... بودم شده دور من و! پندار از... کنم

 کوتاه جواب يه مات قلمم به هميشه دست که ناگهانی اونقدر.... بود شده نزديکتر من به هميشه از پندار.... نرسيده صبح به

 ،اسمش تنها نوشته اون اگر حتی... بنويسم چيزی نشده دير اين از بيشتر تا برگشتم...  اتاق سمت برگشتم.... بود مونده

 !باشه

 باز رو پيامش! وضوح به... ميشنيدم رو قلبم صدای.... پندار از... داشتم پيام هم باز. برداشتم تخت روی از رو موبايلم

 کردم

شد اشتباه... ببخشيد " !" 

 شده اشتباه.... رفت تاريکی به رو صورتم روی موبايل روشن نور. شد کشيده پشتم تيره. لرزيد هام شونه. شد سردم

 چه و ميبندی خودت با که عهدهايی به وای... وای... زودباورت دل از وای.... فاخته وای.... احمقانه اشتباه يه!.... بود

 معراج... کنی نگاه خودت روی توی نداری رو که... شد رو پيشت دستش که دلت اين از وای.... ميکنی فراموش ساده

وای.... فاخته وای بستی؟؟؟ دل... بستی دل! بستی دل... گفت راست ! 

 

. ميخورد زنگ موبايلم. بود برده خوابم که بود کمتر ساعت يک. کردم باز موبايلم صدای با رو ام بسته فرو تازه پلکهای

 دستم ميون گذاشتم. ندادم جواب. بود پندار. کشيدم بيرون رو موبايل و بردم بالش زير رو دستم. بود دردناک و کوبيده تنم

تمرينه باش سالن ديگه ساعت نيم تا" داد پيام نشد دقيقه يک. بلرزه " 

 بابا و مامان ازدواج... بود اشتباه چيز همه... بود شده اشتباه... گرفت جون چشمم جلوی بودم خونده صبح تا که ای جمله

 که من به دنيا... بود ؼلط چی همه حسم، عشقم، اعتمادم، بود، اشتباه من زندگی... بود اشتباه من بودن.... بود اشتباه

 درست جای هيچ انگار من و ميشد اشتباه پندار پيام... ميشد اشتباه معراج... ميشد اشتباه چيز همه.... ميشد اشتباه ميرسيد

 برای... ميزد زنگ دوباره پندار.... نميرسيد... نميشد ختم من به دنيا اين از درستی چيز هيچ که.... بودم نايستاده دنيا اين

هووووم؟: ناليدم فقط و برداشتم رو گوشی... گرفتس و خسته چقدر صدام نبود مهم... ناپذير خستگی و سمج بود، سمج کار  

 نيم... ديره... پاشو خوابی؟: پيچيد گوشم توی صبح اول ماشينهای شلوغ مرور و عبور و بوق ميون اش گرفته صدای

سالنی ديگه ساعت  

نميرسونه جايی به رو نمايش اون و تو و ،من بازيگر بی سالن: کردم باز لب ! 

خدافظ... دارمت ديگه ساعت نيم.... بيا پاشو... هستن همه: اومد حرفم ميون تلخی همون به  

 که بود رسيده سايه شب آخر خط ته به درستش... ديشب اشتباه.... ديدم اتاق آينه ميون رو ريختنم فرو و ريختم.... ريختم

 بلند! فاخته نيست پر.... نيست پر.... نيست پر کسی از سايه جز پندار، چشمهای کاسه... که.... هست تمرينش سر امروز
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 از دنيا اين توی هيچکی چشم کاسه کن فکر... نداره وجود هيچی کن فکر.... نداشت وجود ديشبی و ديروز کن فکر و شو

 رو دستش پشت که همونی شدی تازه.... نباختی. کنی فکر اينجوری ميشه.فاخته ميشه... نميشه هم پر و نيست پر تو

.... چشمداشت بی دنيا، اين از انتظار بی... منتها قبلت ماه دو.... قبلت ماه دو به... نقطه همون به رسيدی تازه... سوزوند

 ای پرده آويختن که آسمونيه همين تو سهم.... "نيست تو سهم گرفته رو برت و دور که دنيا اين از چيزی هر داری باور که

ميگيردش ازت !" 

 که آسمانيست من سهم.... اينست من سهم... است اين من سهم آه"  نخوندی؟ خودت با رو بيت اين بار هزار روزی مگر

ميگيرد من از آنرا ای پرده آويختن " !!! 

... گفتم ای" فاخته خير به صبح... "کردم نگاه خودم چشمهای ميون گلوم، درد به اعتنا بی. زدم لبخند آينه به. شدم بلند

... برگشتم آينه به رو... تنهاييمو بوسيدم و ام شونه نرم پوست به چسبوندم رو لبم... شونم سمت چرخوندم رو صورتم

 به کشيدم شونه. سرخش تارهای روی کشيدم و کردم خالی دستم کؾ رو ژل. نداشتم تارهاشو حوصله. زدم عقب موهامو

 خرت ميون از آدامسی و کشيدم لب برق خشکم لبهای روی. ماليدم چشمهامو انگشتهام سر با. شد بلند پيشونيم. عقب سمت

 و شستن صورت دماغ و دل نه داشتم رفتن حمام حوصله نه اونروز که جويدم... جويدمش و کردم پيدا ميز روی پرتهای و

خاليه من از دنيا چشم کاسه که... زدن مسواک ... 

 کفش.زدم بيرون اتاق از و شونه روی رو کيفم و انداختم سرم روی رو شالم. برداشتم متنهامو. کردم تنم رو مانتوم

 کور و کر خيابونهای سمت افتادم راه و بستم محکم رو بندش...حوصلگی بی روزهای توی آرامبخش، کفش اسپورت،

زادگاهم ؼريب شهر ! 

 متنها روی از رو نگاهش سکو کنار نيمااز. کردم بلند سر سالن چراؼهای روشنای به رو.... کشيد ای زوزه تئاتر سالن در

 بررسی گرم سر نگاهی هيچ بی اما پندار. سمتم گردوند رو. بود ايستاده پندار روبروی درست سايه. کشيد باال نگاهم تا

 حتی.... شنيدم رو جوابم. کردم سالم و شدم وارد. ميگشت چی دنبال شده هماهنگ جمله همه اون ميون نميدونم و بود متن

 و آورد باال سری هم پندار رسيدم که سکو جلوی. کرد خراب رو حالم پرانرژيش سالم.... بود انرژی پر سالمش! سايه از

 به نگاهی نيم! ميشناختم که پنداری ياد.... افتادم گذشته روزهای ياد تلخش، و سرد نگاه از من و کرد نگاه صورتم به

باش اينجا نيم و هفت گفتم... رسيدی دير:  انداخت ساعتش ! 

ببخشيد: دوختم بهش رو بيخوابم چشمهای ! 

 از ميترا تا کشيد طول دقيقه چند. زد صدا رو ميترا و برد باال صداشو. کنم بحث باهاش که بودم اونی از تر حوصله بی

. نيما به کردم رو. سايه بعد و نشست کنارش پندار. نشست اول صندلی روی و کرد سالمی... بياد بيرون گريم اتاق

 توی رو متنها پندار که کنم باز لب خواستم... داره فرق روزها بقيه با امروز فضای که... سوال دنيا يه و ديد رو نگاهک

تسته رو؟ متنت حفظی: کرد لوله دستش ! 

. زدم لبخند. ميکرد دست دست سکو به رو صندليهای روی نشستن برای نيما. گشت تکشون تک صورت روی نگاهم

 گرفتم باال رو مانتوم گوشه.... نه يا باشم که ميگرفت تصميم ژوری هيئت و ميدادم تست همشون برای بايد... بودم عصبی

 زير به رو پندار برافراشته سر که بود بودن سالح خلع و حرفی بی همه اين شايد و... حرفی هيچ بی. رفتم باال سکو از و

 فائق بايد اما داشتم بؽض. ميکرد بازی متنها گوشه با و بود انداخته زير به سر.... ميفهميد رو من... ميفهميدم. آورد

 که ام نمايشنامه رهای ژست.... گرفتم ژست و کشيدم عميقی نفس. رفتم سکو لبه نزديکی تا و برداشتم بلندی قدم.... ميومدم

بميره و بزنه صحنه همين روی حرفهاشو بود اومده که... بود شده پيدا ! 

 بودنش استوار و صاؾ و زيبايی روی هميشه که صدايی... رسا صدای با و گرفتم باال کمی رو سرم. کردم حبس رو نفسم

خوندم رو متنم بودم کرده کار .... 

 اون از پر.... بودم خودم انگار نمايشم رهای... ديدم رو خودم... کردم بؽض جمله هر پشت... کردم زندگی جمله هر پشت

 و دست ميون سرگردان روحم.... ميکردم بازی و ميچرخيدم و ميگفتم! حرؾ از پر... احساس از پر.. ناگفته تلخی همه

بايد که اشکی با... بايد که بؽضی با.... ميگفتم... ميشد رها... مصرؾ بی جسم سنگين پاهای !!! 
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 صحنه انگار سکو و... پيچيده خود به سخت و بودم خودم... کسی حضور حتی نه و کسی صورت نه....  نديدم و گفتم

 دنيای که موندم خبر بی نقدها و ها مشاوره و درگوشی پچهای پچ از و ريختم اشک و کردم بؽض و گفتم.... روحم زندگی

خبری بی دنيای بود خوبی .... 

 تيؽه از اشکم قطره. کشيدم پايين صورت روی تا رو ،شالم نمايش رهای مثل و انداختم زير سربه رسيدم که آخر جمله به

 دست کسی...  موندم منتظر و گزيدم رو لبم چهره، حائلِ  شالِ  زير.... افتاد صحنه نرم خاک روی درست و کشيد قد بينيم

 لبخند پندار.... ميزد کؾ. بود تر نيما، چشمهای. بردم عقب روسريمو... بيشتر و بيشتر و بيشتر و.... تق تق تق. زد

 روی از پندار. زد دست شد، رها دستهاش. بود سينه به دست هنوز سايه. ميزد کؾ و برده باال ابرويی ميترا. داشت

 که خوبی.... گفت رو بلندش" خوب" و کرد پرت صندليش روی رو متنها. شد بلند سايه و ميترا ميون محصور صندلی

 زدم لبخند. کردم پاک رو اشکم نم. کشيدم صورتم روی رو دستم کؾ... هاست بچه ديروز رفتارهای همه جواب ميدونستم

 و نيما تمجيدهای و تعريؾ به اعتنا بی گرفتم رو گريم اتاق راه ميزنه صورتش به نقابی روز هر که ای فاخته مثل و

 شونه برآمدگی ميون رو صورتم. کردم بدن ستون ميز روی رو دستهام و ايستادم آينه جلوی..... پندار شدنهای سرافراز

 که ميگفت در به. ميکرد صحبت معمول از بلندتر صدای با پندار... رو حديثها و حرؾ ميشنيدم و بودم برده فرو هام

 پرده روی کيفيت با نمايش که کنيم همکاری هم با همه بايد ميگفت.... بشنوه فاخته که ميگفت سايه به.... بشنوه ديورا

 سايه ميگفت... باشين داشته رو هم هوای پس ميشه خراب کار کل ميکنه عمل ضعيؾ اعضا از يکی اگر ميگفت... بره

 کاری داشت.... ميسپرد سايه به رو من داشت... ميخوام ازتون خوب نتيجه فقط من... باش داشته تمرين فاخته با بيشتر

 که... ميسپرد اون به رو من پندار چون باشم سکوت به مجبور من و بگيره ايراد سايه که... بگم چشم سايه به که ميکرد

 نشون اميد که گفت جوری رو اين.... نيست صحنه روی جام کنم عمل ضعيؾ اگر که... بود مهم براش خوب نتيجه فقط

 براش من... نيستم دوستشون... نيستيم دوست باشه که ديگه چيزهای بحث که.... هست و بوده خرسه خاله دوستيمون بده

 هم ميترا دوسته سايه ولی.... ميشم جايگزين... تمومم کنم اشتباه اگر من... واردم تازه من... نيستم نيما و ميترا و سايه مثل

ميشنيدم... ميشنيدن سرت فدای و ميکردن خراب که روزهايی بودم ديده چشم به که... همينطور !!! 

...  کن شرط هم فاخته خود با ميدی من به رو مسئوليت اين داری اگر خوب: انداخت طنين سالن خلوت ميون سايه صدای

بياد پيش بحث کنم نقدی بار هر اينکه نه ! 

 روی رو دستم و کردم صاؾ رو هام شونه. دادم بيرون رو نفسم و کشيدم صورتم به رو دستم کالفه. کرد صدام پندار

 مشخص رو ساعتهايی سايه با.. که شنيدی: بهم کرد رو پندار. بهشون زدم زل در جارچوب ميون از. گذاشتم در دستگيره

ميندازه راهت... نمياد پيش مشکلی باشی هماهنگ که سايه با.... برسون سريع خودتو... تمرين بياين کن  

 قبول اصال بود اگر ايرادی کمترين مطمئنم! استادش نظر زير... گذروندم رو بازيگری کالس من: کردم خم کالفه رو سرم

پندار؟ چيه مشکل.... نميکردين  

 شی هماهنگ گروه اين با تا... فاخته اينه اينجا قانون: موهاش توی کشيد چنگ پندار. کرد بهم رو پشتش و کشيد نچ سايه

سخته؟ فهمش خيلی... راهنماته سايه.... باشی داشته راهنما بايد ! 

باشه راهنماش ای ديگه کس داشت توقع... راهنماشه با مشکلش... نيست سخت... عزيزم نه: خنديد سايه !!! 

ميگيرم نشنيده توهيناتو دارم زيادی: کردم اخم ! 

کن تمومش سايه! آروم!!! فاخته... جان فاخته: کرد دخالت نيما ! 

 رو در و کشيدم اتاق داخل رو خودم کالفه.... ميخنديد وار مجنون و بود برده باال هاشو شونه.... خنديد بلند صدای با ميترا

کوبيدم هم به . 

.. بودم متنفر دعوا از.... ميدادم فشار گوشم توی رو کرخم انگشتهای سر و بودم نشسته صندلی روی که ميشد ساعتی نيم

 کز تختش روی که کوچولويی فاخته همون ميشدم... نبودم مقاوم برابرش در.. ميلرزوند رو تنم... ميکرد بد رو حالم

کنن تمومش منصورش بابا و مريم مامان باالخره تا ميخوند شعر خودش برای و ميگرفت گوشهاشو و ميکرد ! 
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 و مينداخت پايين رو سرش... نميکرد نگاه جايی به... نميداد بروز رو ترسش که ترسويی کوچولوی فاخته همون ميشدم

 به تا.... شه پرت حواسش تا.... نشنوه تا ميداد صدا...... هووووومممممم.... هوووممم.... هوووم و ميگرفت گوشهاشو

باشه توجه بی ميزد گنجشک قلب مثل که قلبش ... 

 باز چشم. نشست ام شونه روی دستی گرمی که بودم گذاشته هم روی پلکهامو و گرفته گوشهامو ميز، روی آرنجهامو

 رو کنارم صندلی. گذاشتم ميز روی دستهام. زد لبخند. زد گره نگاش به رو نگاهم آينه توی نيما درشت اندام تصوير. کردم

 :کشيد

هست؟ اجازه -  

 ...بشين -

هيچوقت.... نبودن اينجوری هيچوقت... شده مرگشون چه نميدونم - !! 

نيست مهم - ! 

مهمه من برای.... مهمه... چرا - ! 

ميشه تموم نمايش باالخره.... ميگذره -  

نميکينی؟ نگاه سرتم پشت ميری شد که تموم يعنی.... خوب -  

تويی ندارم مشکلی من با و ندارم مشکلی باهاش گروه توی که کسی تنها: زدم لبخند. زد لبخند. کردم نگاش ! 

کجان؟... نمياد صداشون: شکستم رو سکوت... ميکرد بازی دستهاش با. انداخت پايين رو سرش  

 رفتن... داره کار دانشگاه گفت... کرد قبول هم پندار عصر برای بذاريم رو تمرين گفت سايه: داد بيرون رو نفسش

 .دانشگاه

نرفتی؟ چرا تو: کشيدم نقاشی گريم ميز روی انگشت نرمه با  

 سايه امروز رفتار ، سايه با دقيقا ميترا بود شده گروه وارد سايه که اوايل.... که چيه سر بحث نميدونم... نتونستم: کرد نگام

نميارم در دخترا کار از سر هيچوقت... شدن هم صميمی دوست.. شدن خوب مدتی از بعد... داشت رو تو با ! 

 چرا پندار... کنار به دخترا حاال! چشه؟ پندار بگو منم به مياری در پسرا کار از سر اگر خوب! : مصلحتی خنده.... خنديدم

... ميگم ديالوگهامو شما کنار هم من... نبود نيازی اصال.... چيه؟ دليلش انداخت؟ سايه با رو من چرا ميکنه؟ اينجوری

 اشتباه های لحن مثل... تو زدنای تپق مثل... ميکنيم تصحيحش هم کنار قبل تمرينهای و قبل روزهای مثل شد اشتباهی

 اين گروه اين چرا گرفتيد؟ سخت من به همه اين چرا... خودتون از يکی مثل منم.... ميترا کردنای فراموش مثل... سايه

نيما نبودن اينجوری عنوان هيچ به کردم کار باهاشون که قبلی های گروه سرده؟ همه ! 

 

 چی: آورد باال چشمهام به رو رو دارش تاب های مژه طوالنی مکث يه از بعد... کرد جمع لبهاشو... خاروند رو ريشش ته

 رديؾ چی همه زودی به ميدم قول من.. نداره اشکال.... شدن خبيث حد اين تا ها بچه ميبينم باره اولين منم.... واال بگم

فاخته ميشه ... 

: کرد نگام آينه از و گذاشت صندلی پشتی روی رو دستهاش. گذاشت جاش سر صندليشو و شد بلند و داد بيرون رو نفسش

... بريم پاشو... نگير بؽل ؼم زانوی بابا پاشو.... بشينی؟ همينجا شب تا ميخوای بری؟ نداری تصميم!! خانم فاخته خوب

بخوريم چيزی يه بريم  

ديگه وقت يه برای باشه... جايی برم سر يه بايد... ميرم منم برو... مرسی: گرفتم آينه از نگامو حوصله بی و شدم بلند  
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بری؟ ميخوای کجا.... ميرسونمت جايی يه تا حداقل.... راحتی جور هر: برد فرو جيبش توی دستهاشو  

باشه اونجا اگر کافه ميرم سر يه دارم کار معراج با: برداشتم رو کيفم  

بزنم بهش زنگ يه بذار.... باشه داشته کالس کنم فکر: افتاد راه کنارم  

ميزنم زنگ خودم مرسی: برداشتم رو موبايلم کالفه ... 

 توی معراج خسته صدای. ميومد سرم پشت نيما. بودم گرفته پيش رو سالن خروج در راه و ميگرفتم رو معراج شماره

 قطع که رو گوشی. ميکرد نگام و بود ايستاده ماشينش کنار نيما. کافه رفته نداشته رو دانشگاه حوصله گفت... پيچيد گوشم

پيشش ميام سر يه هم خودم.... ميرسونمت بيا:زد لبخند کردم ... 

 هوامو که کسی تنها حرؾ نتونستم اما ميخواست دلم..  کنم خلوت خودم با ميخواست دلم. برم پياده کافه تا ميخواست دلم

نشستم کنارش و ماشينش سمت رفتم. بذارم زمين رو داشت . 

 اونقدر که ماشينی توی. ميکرد رانندگی تند خيلی خيلی هميشه منصور... نداشتم عادت پايين سرعت همه اون با رانندگی به

 که بود کرده کم اونقدر رو ماشين توی موسيقی صدای. ميکرد نگام گاه به گاه نيما. ميگرفتم تهوع حالت کنه حرکت آهسته

. شه شکسته سکوت اين که چيزی هر شايد. بگه ميخواد چيزی ميکردم حس. نميرسيد گوشم به کوتاه وز وز يه جز چيزی

 بيرون کيفم از گوشيمو و دادم تحويل نيما به کوتاهی ببخشيد. خورد زنگ تلفنم که کرد باز هم از لباشو و گرفت نفس

 .آوردم

 صدای ياد رو من که پشمالو خرس عنوان و بهم بود زده زل گوشيم روی منصور بابا دلبرانه لبخند با مهربون صورت

 جبران برای و خداحافظی برای که ای بوسه آخرين اون از بعد. زياد خيلی خيلی. بود تنگ براش دلم. انداخت می بابا خنده

 دلتنگی عميق حس جز نبود هيچی دلم توی حاال و بود شده پاک ازش دلم بود رفته و گذاشته صورتم روی سيلی اولين

 به رو گوشی... ديگه خيالهای همه از فارغ.... ديگه عنوانين همه از فارغ... من بابای! بود من بابای که مردی برای

عخشممممممم سالم: کردم لوس صدامو.... چسبوندم گوشم !!! 

شده پشکل يه قد برات مدل کوجايی؟؟؟ بابا مخی بی فخی!!! بررمممم قربونش الهی: پيچيد گوشم توی پدرانش صدای !!! 

نخواستيم عالقه ابراز.... بابااااااااااا ااااااای: کشيدم جيػ ... 

 داری چيزی برنامه پيشت بيام ميخوام ناهار برای ظهر بابا.... برم برقيت اره صدای قربون الهی: خنديد بلند صدای با

باشم تو با ناهار نميده اجازه آقام.... آقامم با ناهار امروز بگو نامردت پسر دوست اون به کن کنسل !! 

! آقام امروز ناهار برای ميارم ميبرم سرشو شد يافت خيالی موجود اين اگر چشم.... ؼيرت بی ای: کردم جمع لبهامو

 خوبه؟

 بابا: کردم جيػ جيػ. شد عشق از پر دلم. کرد باز جا چشمهام توی جوگندميش ريش ته ميون گونش چال تصور.خنديد

خواسته دلم... بخر جوجه ! 

 حال توی هنوز. کردم قطع رو گوشی که بود رنگ پر لبم روی هنوز لبخند. پيچيد گوشی توی اش بوسه صدای. بوسيدم

بود؟ کی: آورد خودم به نيما صدای که بود خودم  

داری؟ رو جلو: انداختم جاده به نگاهی نيم. بهم بود زده زل جانب به حق. کردم نگاش !! 

بود؟ کی..... دارم: بود هم تو اخماش  

چطور؟: کردم اخم  

ميشی ناراحت نميدونستم... کنم فضولی نميخواستم ببخشيد! همينجوری: گرفت ازم نگاشو  
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بود بابام! .... نشدم ناراحت: شدم متمرکز صورتش روی. بود شده دمق  

باحالی بابای چه: کرد مکث کمی. داد فشار هم روی رو لبهاش و برد باال ابرويی ! 

 لبخند معراج خراب حال ياد. بوديم نزديک کافه به. خيابون سمت گردوندم رو... نبود هم مهم خوب. نشده باورش ميدونستم

! باشم محرمش... باشم مرهمش... شم درومونش هست دردی اگر.. کنم آرومش ميتونم چطور... کرد دور لبم از رو

همدم يه... برادر يه حقيقی دوست يه مثل... بوده هميشه... بوده اون که همونجوری ! 

 پارک کافه روبروی دقت با رو ماشينش داشت. داخل بياد داشت قصد انگار ولی نيما. باشم تنها معراج با ميخواست دلم

 همين خودمم... نکردم کاری: داد تکون سر. کردم تشکر ازش و زدم لبخند. بود هم تو اخمهاش. سمتش کرد رو. ميکرد

بريم؟! .... ميومدم رو مسير  

 تشخيص شيشه پشت از رو معراج سايه. کردم نگاه کافه ای قهوه شيشه به. شدم پياده نيما همراه و کردم باز رو ماشين در

 تشکر ازش... کرد باز برام رو در نيما. کافه سمت رفتم بودم شونش به شونه و نيما با اينکه از معذب. شد دور... دادم

 نيما. کرد بلند سر. بود کرده سرگرم دخلش با رو خودش حاال که معراج سمت رفتيم همراهش. شدم کافه وارد و کردم

 چند که انگار نه انگار... انگار نه انگار که جوری... ميزد لبخند معراج. دادن دست هم با. داد تحويلش بلندی باال سالم

 هست معراجی همون معراج اين انگار نه انگار که جوری.... کافه ،مونده نداشته حوصله بود گفته بهم تلفن پشت قبل دقيقه

 نگام! بودم ديده چشمهاشو رطوبت و بلندش صدای اش، گرفته صورت بار اولين برای من و من خونه بود اومده ديروز که

تو؟ چطوری: کرد  

چطوری؟ تو.... خوبم: زدم لبخند  

پرفکت: داد فشار هم روی لبهاشو !!! 

 کنار و کرديم عبور بودن نشسته دونفره ميزهای پشت که نفری چند ميون از نيما با. بشينيم کرد تعارفمون. دادم تکون سر

 پشت کوچيک آشپزخونه سمت رفتم. شدم بلند و کردم عذرخواهی نيما از نگذشته لحظه چند. نياوردم طاقت. نشستيم پنجره

خبرا؟ چه: گفت نگاه بی. کرد حسم. سرش پشت ايستادم. ميريخت فنجون توی قهوه داشت معراج. ويترين  

 هم منو پيشت بياد ميخواد گفت نيما که ميومدم داشتم... باشم تنها باهات خواستم معراج: دادم تکيه کابينت به سينه به دست

االن ميام بشين برو.... اومدين خوش: داد تکون سر. آورد خودش با . 

: گرفتم رو بازوش. گذاشت سينی توی رو فنجونها و برگشت پريشون. خوابش بی چشمهای توی زدم زل. سمتم گردوند رو

احمق منِ ... منه تقصير... ببينم اينجوری حالتو نميخوام... معراج ! 

تنهاس نيما بريم بيا... باشم بد بخوام که نشده چيزی... خوبم من! مگه؟ شده چی! جان فاخته.... فاخته: اومد حرفم توی  

 صبور يکم بايد! نمياوردم زبون به اصال کاش... نميکردم حماقت اونقدر ديروز کاش. بودم عصبی. افتاد راه معراج

 که دلی با سمتشون رفتم. ميگفت چيزی لبخند با و مينشست نيما کنار داشت. افتادم راه بود رفته که معراجی دنبال... ميبودم

 فنجون دهانه روی رو دستش معراج. نشستم نيما روبروی. تقصير احساس و وجدان عذاب کننده خفه حس از بود پر

 نيما به رو و شکست رو سنگين فضای. بود زده زل ميومد بيرون انگشتهاش الی به ال از که ظريفی بخار به و بود گذاشته

بود؟ چطور امروز تمرين: کرد  

ها بچه عقل بيشتر چی همه از... نيست جاش سر هيچی... وؼريب عجيب... قبل روزای مثل: داد تکون سر نيما ! 

مگه؟ دوباره شده چی: کرد اخم معراج  

 تمرين توی پامو هم ديگه روز يه نبود قويی نمايش اگر خدا به... خودت ميدونی: کرد تر داغ، قهوه با رو لبش نيما

 !نميذاشتم

شمانا با نيما خانوم فاخته: زد لبخند معراج. انداخت بهم نگاهی نيم .... 
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داره لطؾ نيما: زدم لبخند حوصله بی  

 زير رو نگاهش. معراج سمت چرخوندم چشم.شدم منگنه معراج و نيما معنای پر و خيره نگاه زير چرا نميدونم و گفتم

داد ادامه رو بحث نيما...بود کرده سرگرم اش قهوه با کردن بازی با رو خودش. انداخت : 

 عالی فاخته امروز! نتونستن... زدنش پس برای بودن تيز همه ميدونم. بود ای العاده فوق بازی.. داد تست فاخته امروز -

کرد عمل . 

داد ادامه. زدم لبخند. زد لبخند. کردم نگاش : 

 هر توی کنم کمکت ميتونم کردی حس وقت هر... دختر حديثا و حرؾ بيخيال. نميکنم دريػ ازت بياد بر ازم کمکی هر -

کن حساب معراج مثل منم روی ای زمينه  

 صبوری همه اون پدر داشت بؽض شايد که... اش برجسته گلوی پيش. بود معراج پيش حواسم. کردم رنگ پر رو لبخندم

! نشده آخر دنيا بگم بهش ميخواستم. بکنم وا باهاش سنگامو ميخواستم... باشم تنها باهاش ميخواستم من و مياورد در رو

 برم بايد من: کرد معراج به رو. انداخت ساعتش به نگاهی... معراج نه جاشه سر من حال نه که ميدونست نيما انگار

نداری؟ کالس امروز تو.... دانشگاه  

کافه ميمونم امروز: داد بيرون رو نفسش معراج  

. کرد دراز سمتم به رو دستش بعد و داد دست معراج با. شديم بلند هم معراج و من همراهش و کشيد عقب صندليشو نيما

زد لبخند و داد فشار رو دستم. کردم تشکر و گذاشتم دستش مردونگی ميون رو ظريفم دست . 

 حرؾ کتاب کتاب من برای... شد جدا و کرد پيدا امتداد انگشتهام نرمه روی که انگشتش سر... شد رها دستم از که دستش

ميکنن حسش خوب دخترا که ؼليظ بوی يه.... داشت بو جدايی اين که.... شد معنا و .... 

 عطر پود و تار ميون از احساس يه ؼليظ بوی... گذاشتم صورتم روی رو دستم کؾ من و کرد همراهيش در تا معراج

 از جاهايی يه قلبش شايد يکی دنيا تموم از فهميدم، و لرزيدم.... لرزوند رو قلبم تمام... دستم توی اش مونده جا به هميشگی

 و اما اين تمام که بودم معراج افکنده سرِ  و سرافکندگی درگير اونقدر. بود معراج دنبال نگاهم... گيره من وجودی های اليه

ميرفت کنار به اگرها . 

 بی. سمتش رفتم و چيدم سينی توی رو خودمون فنجونهای. پيشخوانش سمت رفت معراج. بود شده بلند مشتريها از يکی

 برخورد مشتريش با خلق خوش و گرم هميشه مثل داشت. ميشنيدم صداشو. آشپزخونه توی رفتم و گذشتم کنارش از حرؾ

 فنجون شستن مشؽول و زدم باال آستينهامو. مشتريش کردن شيفته و...  کتاب و حساب برای معمولش تعارفات... ميکرد

بشين بيا... ميدم ترتيبشو خودم: ايستاد کنارم و اومد که ميذاشتم ظرفی جا توی رو فنجون. شدم نيما  

مگر کردم چيکار: کردم خشک دستمال با رو دستهام نگاه بی .... 

شد سرد: گرفتم سمتش رو فنجونش ! 

 حالم صبح تا ديشب معراج؟ کنی صحبت نميخوای برام: ايستادم سينه به دست روبروش. نوشيد جرعه يه و گرفت دستم از

بودی؟ کرده خاموش موبايلتو چرا... نبود خوش  

ميکنم خاموش شبا... بودم خواب: انداخت پايين رو سرش  

 بودم نکرده حس هيچوقت چرا نميدونستم؟ و بودم ؼريب باهات اينقدر چرا معراج.... معلومه چشمات از: زدم خند زهر

خرفت بچه يه مثل و کافه بيام پاشم روز يه که بودم مونده خودم حماقت توی همه اين چرا... گيره سايه پيش دلت .... 

ميفتاد دوزاريم جايی يه بايد... چی که باالخره... نيستی تو مقصر: داد قورت رو دهنش آب. کرد سکوت. کردم سکوت  

ميدونه؟: زدم پس رو بؽضم  
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کی؟: کرد نگام  

رو؟ حست ميدونه... سايه: سوخت چشمام  

بيخيال.... هه: زد لبخند !! 

 فقط.... کنم درستش ميتونم.... من: دادم قورت رو دهنم آب. نداشتم عطشناکم چشمهای قرمزی روی کنترلی. شدم نزديک

کنی صبر بايد مدت يه  

باش؟ نداشته دوست پندارو! .... باش؟ نداشته دوست که بگيری گلوشو بيخ مثال؟ کنی چيکار: داد تکون سر ! 

 که اونجورا شايد.... نيست کردم فکر من که اونی شايد: دادم قورت رو بؽضم. گرفت گاز رو لبش. سقؾ به دوخت نگاشو

نيست ميکنيم فکر ما ... 

 پندار؟ دانشگاه دانشگاه؟ ميرن؟ کجا ميرن؟ هم با دانشگاه اسم به و ميشه پندار ماشين سوار که نيست.... نيست؟: خنديد

 توی داره چيزی يه کردم حس ديدم رو سايه که اولی روز از من... جنبيدم دير من... نه فاخته نه...  ميره؟ چی برای سايه

 خيلی و ميکنم پيدا حسابی و درست کار... ميشه تموم درسم گفتم! نکردم باز لب ساله سه... ولی ميشه عوض وجودم

 کار به نشدم تموم درس به... بگه نه بهم ترسيدم.... اينکه نه.. بدم بازيش نه که جوری... ميزنم رو حرفم درست، و رسمی

نيست من پيش دلش...  اون... هه... ميدونی خوب... ام نداشته ! 

: زدم لبخند... ميچرخوند سرم دور رو دنيا داشت.... ميکشيد رو پشتم تيره داشت معراج تلخ سکوت. انداختم زير رو سرم

سالن؟ سمت اومدی صبح  

 تماشاگر عنوان به و بياد... ببينه خودش چشم با که سالن سمت اومده.... فهميدم رو حالش سکوتش ميون. کرد سکوت

 سر. سوخت دلم... رفتن سايه و پندار که رسيده وقتی درست... و ببينه رو پندار و سايه رفتار خودش چشمهای با و بشينه

دادم تکون : 

 اين نباشه هيچی...  شايد.... معراج... ظهر از بعد برای افتاد تمرين... رفتن ها بچه همين برای... شد بحث باز امروز -

نميدونه؟... توئه صميمی رفيق پندار! وسط  

 رو خودش و نشست ميزش پشت. پيشخوانش سمت رفت من به پشت و کرد خالی سينک توی رو فنجونش پر نيمه. خنديد

 ام سينه روی هوا... بود بد معراج بد حالِ  از حالم... بود بد خودم از حالم. نبود خوش حالم. کرد سرگرم اعدادش و ارقام با

. روبروش ايستادم. برداشتم رو کيفم. شدم رد معراج کنار از. ميزد دلم زير قهوه بوی. افتادم سرفه به... ميکرد سنگينی

 کنم درستش ميتونم... هستم من... بخوای جور هر بگی، وقت هر: گذاشتم ساعدش روی رو سردم دستهای. کرد نگام

کن حساب من روی... هستم حرفم سر هم ابد تا... معراج ! 

 هست ای سايه همون سايه ببينم بايد... نيست و نبوده چيزی اگر... کنه ثابتش من به ديگه بار يه زمونه بذارم بايد: زد لبخند

شناختمش که من حقيقی سايه از سايه يه فقط يا ميشناختم که ! 

برم بايد... خونه مياد ظهر... اومده منصور بابا: خوردم رو بؽضم. دادم تحويلش تلخی لبخند  

ميام کنار خودم با... نباش من فکر به اينقدرم... باش خودت مراقب.... خانومی بگذره خوش: زد لبخند  

 پوست به چسبوند و بوسيد رو انگشتش سر. زد لبخند. کردم نگاش. گرفت رو مچم. برداشتم ساعدش روی از رو دستم

زمينی مهربون فرشته: دستم ! 

 در، آويزباالی زيبايی موسيقی وميون کردم باز رو کافه چوبی در و دادم تکون براش دست... عميق اينبار.... زدم لبخند

گذاشتم تنهاش رفتن، همه اون پشت . 
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. کردم فکر و برداشتم قدم چند.کشيدم پيشونيم به رو دستم پشت بيخيال. نشست پيشونيم روی عرق. وزيد تابستونی گرم باد

 حال به خوردم ؼبطه و... اردی ؼير و ناخودآگاه. زدم لبخند. سايه به... اش گرفته صدای به نگاهش، به معراج، به

 به و گرفتم باال رو سرم. ايستادم و گرفتم ديوار به رو دستم لحظه يه. رفت گيج سرم... ؼريزی و ارده بی... سايه

 رو شالم. نبود گرمش انگاری هيچکس و.... برميداشتن بلند قدمهای نيومده تابستون همون ميون که کردم نگاه رهگذرهايی

 که نشستم چاقی و چادری زن کنار من و ايستاد. کردم دراز تاکسی برای رو دستم. خيابون کنار ايستادم و کردم باز کمی

 دلم. کردم تشکر و زدم لبخند. کرد تعارؾ بهم. ميخوردن پيراشکی دخترش با. سمتش چرخوندم سر. ميداد پيراشکی بوی

 تمام و پيچيد کافه خيابون سر از سرعت به ماشين. بکشم عميق نفس کردم سعی و دادم پايين رو شيشه. ميخورد هم به

 اکو سرم توی راديو گوينده صدای... خورد پيچ پيچم، دل و هوا گرمی و پيراشکی بوی و راديو صدای ميون من تفکرات

 دنيا.... کردم گشاد چشمهامو... ميشد زرد چيز همه... ميکرد عوض رنگ دنيا. شد مفهوم و معنا بی و کشيده و آروم... شد

 صدای... گفت چيزی انگار زن... زدم زجه.... نميشد گفته که کالمی به کردم باز لب.... دادم تکون رو سستم تن. بود زرد

 کسی. بود زده مشت رو ذهنم تمام پايين برم و کنم باز رو ماشين در اينکه فقط ، نفهميدم چيزی. شنيدم رو اش شده اکو

 مور مور ام گونه... شد ريخته زبونم و لبها ميون مانندی شيره شيرينی طعم. داد ام تکيه چيزی به و گرفت رو بؽلم زير

 انگار صورتم روی چيزی خنکی. شد جاری درونم دنيای به ای همهمه چشمهام به رو زرد سراسر دنيای پشت از و کرد

 پلک... رنگتر پر و ريزتر و ريز... شدن ريز کم کم چشمام جلوی رنگی درشت های دونه. کرد رنگ کم دنيامو زردی

 فشار رو دستم. بود شده خم اش شونه روی دخترش. بود شده گره ابروهاش. نگاهم به رو نشسته بود، تار چادری زن. زدم

خوبه؟ حالت.... دختر: زد صدام آبادانی لهجه با و داد  

... ممنون.... خوبم آره که... بدم دستش به فشاری حتی يا نميشد و کنم باز لب ميخواستم... نميشد و بدم جواب ميخواستم

 هامو شونه زن. ميداد جا لبهام ميون پيراشکيشو های ذره هنوز دختر و ميفتاد گردش از داشت دنيا. بودم کرخ. نميشد

 و ميکردن عوض بقيه با رو جاشون گاهی از هر و ميکردن نگاه و بودن ايستاده سرم باالی نفری سه دو. داد ماساژ

خونوادت از يکی به بزنم زنگ بده موبايلتو: زد زانو کنارم و کرد جمع رو چادرش دختر. ميرفتن  

 شماره دختر زودباش: زد نهيب مادرش. برداشت رو موبايلم و جيبم توی برد دست. ميتونستم که کاری تنها. کردم نگاش

کن پيدا رو مامانش بابا ! 

بابامه" پشمالو خرس" بدونه کجا از بيچاره دختر کردم فکر صدام، بی فکرهای توی ! 

ميزنم زنگ تماست آخرين به گوشيت از نميارم در سر: کرد نگاه من به رو دختر  

 آدرس داشت. ميکرد صحبت معراج با... بود دختر نازک صدای پی من حواس و ميداد ماساژ رو هام شونه مادرش

 عين هم تو... نميخورين صبحونه: کرد ؼرؼر زن. کنم باز لب کردم سعی.... شه حالی چه معراج ميدونه خدا.... ميداد

 دور که نداشتم شيرينی... نيست روت به رنگ مادر، خونی کم... برسين خودتون به بايد بيشتر دخترين شما... خودم دختر

بودی رفته دستم رو جونت از ... 

 تنم و دست به رمق. بود بهتر حالم. گذاشت کيفم توی گوشيمو دختر! بخورم جم نميتونم چرا... ميکردم فکر من و ميگفت

 جز بود چيزی هر شبيه بهت اوج در صدام که بدم تحويلشون ای ساده" ممنون خيلی" خواستم و کردم باز لب. ميگشت بر

بريد: دادم تکون رو دستم. ميکرد عصبيم همين و بود سنگين زبونم. تشکر ... 

 در با رو ماشين معراج. کشيد باال نگامو گوشم کنار ترمز صدای. سفيدم مانتوی روی گل و شل های لکه به دوختم چشم

کردی؟ تصادؾ شده؟ چی فاخته: کشد بؽلم توی. سمتم دويد و کرد رها باز  

 خوب ميزنن بهش چيزی سرمی پايينه خيلی فشارش دکتر ببر خواهرتو جان پسر نه: شد بلند زمين روی از زحمت به زن

رفت دستم روی ماشين توی... ميشه  

کردين لطؾ خيلی... جان مادر ممنون خيلی: سمتش گردوند رو معراج .. 

خونه.. برم خوام... می: کردم باز لب. بودم حس بی بؽلش توی هنوز. سمتم گردوند رو  
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شی؟ بلند ميتونی. بيمارستان ببرمت بايد... سنگينه زبونت... فاخته: گرفت دستش توی رو چونم  

 تن و رسوندم ماشين به زحمت به رو خودم. بود سنگين پاهام. کرد بلندم و گرفت رو دستم. کردم دراز سمتش به رو دستم

 و فرستاد لعنتی. بود کرده گير شستی.بخوابونه رو صندلی پشتی کرد سعی معراج. انداختم صندلی روی رو ام تنی هزار

خونه... برم ميخوام... بهترم: گرفتم رو مچش و کردم دراز رو دستم. نشست کنارم و زد دور رو ماشين  

کن گوش حرؾ فاخته بيمارستان بياد باباتم ميزنم زنگ... خونه ببرمت نميتونم خبره؟ چه خونه: کرد اخم  

خونه ببرم... نميخوام: کردم بؽض  

نکن بحث و جر نميبينی؟ بزنی حرؾ نميتونی: کشيد داد ... 

 به داشت چيز همه. گذشت سکوت به دقيقه چند! دکتر برم نميخواستم. پنجره سمت گردوندم رو. کرد روشن رو ماشين

: کردم باز لب بهش نگاه بی. ميگشت بر تنم به روح و واضح صداها. ميشد رنگارنگ دنيا رنگ. ميگشت بر عادی حالت

ميخوام آب  

 سمت دويد و شد پياده. ايستاد مارکت سوپر جلوی و داد بيرون راحتشو نفس. خودم طبيعی حال به خودم، صدای با اينبار

 نفس يه و گرفتم ازش رو بطری. سمتم گرفت و کرد باز رو بطری در. ماشين توی برگشت بعد دقيقه يه. مارکت سوپر

کن باور... شدم خوب... خوبم: زدم لبخند. بود پريده رنگش. کردم نگاش. کشيدم سر رو بطری نصؾ ! 

ای؟ گرسنه بگی نداری زبون کافه ميای ها؟ بودی نخورده صبونه! بودی خوب که تو آخه؟ شدی چی: بود کالفه  

کردی؟ چيکار رو کافه: خنديدم  

خوب؟ خوبِ  االن؟ خوبی.... توام با... فاخته... بؽلی مؽازه های بچه هستن: داد تکون سر حوصله بی  

خونه برم بايد برسه که االناس بابامنصور... پايين بود اومده فشارم... خدا به خوبم بابا: شدم جا به جا صندلی روی  

ميرسونمت: کرد روشن رو ماشين  

 هم به خودم از دلم. کردم برانداز رو رخش نيم. گرفت پيش رو خونه راه و زد دور فرمونه سه رو باريک خيابون

! هميشه و هميشه! هميشه.... ميرسيد دادش به که بود کسی تنها معراج که بودم پناه بی موش يه شبيه ميکردم حس. ميخورد

 اين از کمی شايد کنم تبرئه نکرده گناه از رو خودم که ببرم سمتهايی به رو بحث خوايتم. نبود مهمی چيز بدم نشون خواستم

 صبحم شده حبس حرؾ و کشيدم عميقی نفس! شه باز هم معراج اخمهای.... شه بهتر حالم.... شه رقيق شرمساری حس

 من گفته کی کردی؟ برخورد اونجوری بامن چرا ديروز... معراج: ريختم بيرون... رو ميرسيد ذهنم به که چيزی تنها رو،

کنی؟ قضاوت ظاهر روی از که پندار مثل شدی هم تو هم؟ روی ريختم پندار با  

کردم خالی تو سر رو دردم ميخوام معذرت... کن فراموش حرفامو فاخته بودم معنا تمام به روانی يه ديروز من: کرد نگام  

پندار و من که داشتی ايمان انگار... بود دل حرؾ شبيه حرفات... ولی داداشی برم دردت قربون: زدم لبخند ... 

 اينجوری که حاال... داداشی کردی صدام که حاال نبوده؟:  شد باز مهربونی لبخند به لبش. اومد کش نگاش. سمتم کرد رو

نيست؟ هيچی... بگو راستشو... ای ديگه چيز يه برام بعد به اين از که حاال... بردی رو دلم  

 از پندارم قلب... معراج خاليه واقعا... خاليه واقعا قلبم توی چون ميگم من ولی نميگه قلبش از داداشش برای آدم: کردم اخم

من از پندار مخصوصا... مياد بدمون هم از هم جورايی يه دوتا ما... خاليه من محبت ! 

گلم آبجی ميخوام معذرت ازت ديروز برای واقعا ولی بيخيال... گرمه ديگه فکرای به سرش پندار... خوب آره: شد تلخ  

 چيزی واقعا... نيست هيچی ديگه اينجا.... کشيد نم دخترونم، خام تفکرات های مونده ته از دنيام و زدم لبخند. زد لبخند

 يه مثل دوستی يه که جايی به ميرسه جاده ته وقتی... ميشی محرم... ميشی خواهر وقتی.... سوختگی يه جای جز... نيست
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... ميکنه بؽل نگرانی و ترحم سر از رو سستت تن که آؼوشی تنها ميشه... برادر ميشه دوست يه وقتی... شه خونی رابطه

 نريزی اگه که.... نريخت دور رو خام خيالهای نميشه... نشد محرم نميشه... نشد همخون نميشه... نشد خواهر نميشه

 ميکنن خشکت... نميرسن هرگز که نارس فکرهای از سرد بادهای.... راه در ناکامیِ  همه اون بار زير ميترکونی استخون

.... زدن جوونه برای کشيد درد بايد چقدر... بريد دل بايد چقدر.... دردناکه چقدر بلوغ و... شم بالػ گذاشتم و دونستم... 

 از تا سوخت بايد چقدر.... شدن پخته داره مشقتی چه.... رسيد نور به تا زد کنار اليه اليه رو کهنه پوستهای بايد چقدر

 داره درد چقدر.... شد سيراب.... تشنگی عين در شد، سير... شد چشمداشت بی... پوشيد نگاه بايد چقدر... اومد در خامی

 رگهای همه از خونت کردن جدا برای ميخواد ارده چقدر... رسيدن عقل به و بريدن دل از ميخواد جون چقدر... بلوغ

 حفظ برای و اومد بيرون کودکی دوستی از تا جنگيد بايد چقدر... شدن سرد و بودن سرد برای... نجوشيدن برای... ديگه

داد فرو بايد بؽض همه چه! شد بزرگ... عمر يک مستحکم دوستی .... 

فاخته؟ خوبی مطمئنی: سمتم کرد رو. ايستاد خونه در جلوی  

مطمئنم: کردم جمع زانوم روی از رو کيفم ! 

 هنوز سرم. اومدم پايين ماشين از آروم. کرد باز رو در و گرفت ازم رو کليد. سمتم اومد و زد دور رو ماشين. شد پياده

 منصور. کشيد ترمز خونه در جلوی و اومد کنان خاک و گرد منصور ماشين. گرفت بازومو و سمتم اومد. بود گيج

چته؟ بابا فاخته: شد پياده هراسون  

بابا: زدم لبخند ! 

منصور عمو فقط لوسه يکم... نيست چيزيش! هيچی: انداخت راه صدا و سر معراج. معراج سمت کرد رو منصور ! 

فاخته؟ چشه عمو؟ معراج شده چی: کرد معراج به رو و گرفت بازومو زير بابا  

همين! هميشه مثل... پايينه يکم فشارم... بابا نکن شلوؼش: کردم اخم ! 

 منصور. نشستم مبل روی. خونه توی ميبردنم دوتايی که معراج و بابا حديثای و حرؾ بيخيال و بود گرم بؽضم به سرم

 و خنديدم من و گفت... شقم کله خيلی گفت... دکتر نرفتم گفت. کرد تعريؾ براش رو چيز همه معراج. نداشت رخ به رنگ

 ای کله اون حاال.... خوب: گفت من به رو و خنديد خوبم بود شده مطمئن من شيطنتهای با ديگه که بابا. انداختم باال ابرو

بُبرم؟.... اومد تنه کل با گفتی که ! 

 و سر معراج بودم تو جای: سمتش کردم رو. ميکرد نگاه منصور و من به جا همه از خبر بی معراج و خنديدم ؼش ؼش

ميرفتم در و ميداشتم بر رو تنم ! 

شده؟ چی: خنديد معراج ! 

اعاليی جوجه چه اونم خريدم جوجه که بيا کن قفل ماشينتو در برو عمو هيچی: زد معراج شونه به دستی منصور ! 

 مؽازه دست سپرده رو کافه ميگفت. بمونه نميکرد قبول معراج. ميشنيدم صداشونو. رفت ماشينها جلوی تا معراج با بابا

 دسته روی پاهامو و کشيدم دراز مبل روی و کردم باز بود الی و گل از پر که رو سفيدم مانتوی های دکمه. بره بايد بؽلی

کنه باز جاده گوشم تا گونه کنار از دليلم بی اشک گذاشتم و بستم پلکهامو.... آوردم باال اش شکسته  

 دستِ  پشتِ  کنار....انگيزش خاطره گرد شکم کنار خاصش، شوخيهای و منصور بابا کنار شد صرؾ ناهار. نموند معراج

 با گذورندم وقت... ميگرفت نيشگون رو بابا شکم که روزايی دلم،ياد توی مريم مامان های خنده ياد کنار... موهاش پر

 دوست مرد اين... ميکردم فکر خودم با دلم توی و بهش ميزدم زل وقتی... ميکرد نگام وقتی چشمهاش برق کنار.... بابام

 همه اين از بعد... ؼذا از ميکردم کيؾ یوقت... ميچسبيد بهم اونجوری کباب جوجه وقتی! منصورم بابا... بابامه داشتنی

ميکردم شکر رو خدا وقتی! وقت .... 

 رها ميز روی رو ؼذا خالی مصرؾ بار يه ظرفهای و نون های مونده ته پايه، و تنبل دختر و پدر يه مثل ؼذا از بعد

 و منچستر فوتبال مسابقه به زديم زل دوتايی و کرد روشن رو تلويزيون بابا. کاناپه روی کشيديم عقب رو تنهامون کرديم
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 دستهاشو بابا. کاناپه پشتی به دادم تکيه رو سرم سست و حال بی. شعفی نه بود تفسيری نه بوديم زده زل فقط. بارسلونا

بودی؟ تنها مدام مدت اين: کرد باز لب. ميکرد بازی تلويزيون کنترل با و بود گذاشته شکمش روی  

ميکشی؟ زبون زير چيه؟: زدم لبخند. زبرش جوگندمی ريش ته و نرم رخ نيم به. کردم نگاش  

: دادم بيرون رو نفسم. برداشتم رو بود چسبيده گونش به که ؼذايی ذره و کشيدم لبش کنار انگشتم سر با. تلخ اما. خنديد

 از کمتر... ميرسيدم کارم به خلوتش توی هم ميخوردم ؼذا هم ميرفتم. دارم دوست رو اونجا. بودم معراج کافه وقتا بيشتر

زد صدا هم منو اسم صحنه باالخره... گرفتم نقش بابا.... داريم اجرا ديگه ماه يه  

بودی نگفته!جدی؟: کرد نگام رفته باال ابروهای با !! 

نپرسيدی: انداختم شونه ! 

 بی اينکه نه.... ميکنيا دعوتم رسما برام مياری اجراتو دعوت کارت معرفت بی.... داری لياقتشو تو.... عاليه: شد جا به جا

نپرسيدی بگی بعدم بذاری خبرم ! 

بپرس روز هر خوب: زدم لبخند ! 

بابا؟ نياوردی کم پول نبودم: کرد جمع رو لبخندش. گرفت ازم رو  

 به چيز همه ميدونستم. افکندش سر برای... خاليش جيب برای... سوخت دلنگرانيش برای دلم. افکندش سر به دوختم چشم

... آوردم زيادم.... نه: زدم پلک. سوخت دلم... اما اضافيشه ولخرجيهای و خوشی و بزرگ دلِ  و هوايی به سر خاطر

 حساب بابات با بابام ميگه. نميکنه حساب باهام! دنده يه ماشاال که معراجم. کافه ميرفتم وقتا بيشتر که گفتم....  دارم هنوزم

دارن کتاب  

 ميوه عالمه يه اومد باباش ديروزم.... مرده... باباشه عين درست. راحته ازش خيالم. خوبيه پسر: داد بيرون رو نفسش

خيره امر خنديد داری مهمون گفتم. مؽازه از برداشت  

معراج بود نگفته خير؟ امر: کردم گرد چشمامو ! 

کنن تعريؾ بيان که ندارن خوشی دل و چشم خواستگار اومدن از زياد برادرا: خنديد بابا ! 

 اعصاب ديدم: بود کرده جا لبام روی لبخند. کردم نگاه آهسته حرکت توی بارسلونا طاليی گل به و گرفتم بابا از رو نگاهم

ميبرن دارن خواهرشو نگو نداره مصاب ! 

 نفسش. ام شونه دور بابا ساعد سنگينی از بردم حظ و خودم توی کردم کز. بوسيد رو سرم و گردنم دور انداخت دست بابا

مها ته اون يا هستی آشتی آشتيه من با.... فخی: داد بيرون رو ... 

بابايی؟ نباشم چی واسه: کردم اخم  

 و درست فتانه و تو روی تو ندارم رو ، خودت عزيز جون به... ناخوش هم خوشه هم حالم.... نميدونم: داد تکيه رو سرش

کنم نگاه حسابی ... 

دقيقا؟ چی واسه: کردم نگاش ! 

باباتون زندگی وسط پريده پا جفت که سر به کاکل همين سر: انداخت گل هاش گونه ! 

 کش خنده به لبم. داده آب گل دسته که ای بچه پسر مثل. ميکرد عرق ريز ريز. انداخت پايين رو سرش. اومد کش نگام

 زير که کردم جمع لبهامو! ما زندگی وسط بود پريده که طلبی فرصت سر به کاکل همون برای شد قلقلک دلم ته.... اومد

نزنه مو تو با اگه ميشم عاشقش: نشستم سينه به دست. نزنم خنده ! 
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 يواش يواش تا کردم سکوت و ديدم. ديدم چشمهاش توی رو شدن دار پسر شوق... روياهاش عالم به رفت ديدم و زد لبخند

ببره خوابش خونه رفته در زهوار کاناپه روی نشناختگی پا از سر و شوق همه اون ميون  

 

اشتباهه لحن اين..... اشتباهه: انداخت تنم به رعشه خشدارش و زخمی صدای ! 

 رو و رنگ. بهم بود زده زل. بود کرده لوله دستش توی رو متن های ورقه و بود ايستاده سکو پايين. سمتش گردوندم رو

اشتباهه؟ کجاش: کردم باز لب آرومی به کالفه و پريده  

: شد نزديکم سايه. زدن قدم به کرد شروع و افتاد راه بهم پشت و کمر به زد رو متنش از پر دست و موهاش توی زد چنگ

نيومد در آب از درست بارشم يه گفتی رو جمله اين بار ده... ميگه راست... بود ؼلط لحنت .... 

بگم؟ چيجوری.... بگو. خوب خيلی: کردم نگاش سينه به دست  

چيجوری؟ ميگی تازه! برات گفتم قبل بار ده که همونجوری: کرد کج سر ! 

کنه؟ عوضش رو چی... درسته.... پندار ميگيری اسرائيلی بنی ايراد: اومد جلو نيما  

نيما از شروع.... اول از: نيما به کرد اشاره زده، بيرون دستهاش رگ ، خون پر چشمش کاسه. نيما سمت برگشت پندار ! 

کرد اجرا. گرفت حس. اومد سمتم بلند قدمهای با. کرد گرد عقب نيما : 

"  خونه کشيده پرده پشت از بيقرار چشم دوتا ميرفتی که بارونی روزميون اون نفهميدی و رفتی.... من رهای.... رها

هنوز و.... هميشه... من... بود خيره رفتنت به چطور .... 

باش داشته دوستم.... اومدم موندن برای.... باش داشته: گرفتم حس " 

ميگی زود... ميگی زود: کشيد داد پندار ! 

 بزنه زل شه تموم ديالوگش بذارم پس... بيام حرفش ميون نشده تموم جملش تا بايد خوب... کردی خستم پندار: کردم اخم

بگم؟ رو ديالوگم ساعت نيم از بعد بهم  

 از پندار. داد تکون سر و زد خند زهر که ديدم. بود ايستاده صحنه گوشه تاريکی توی که ميترا سمت رفت و کشيد نچ سايه

. سياهش چشمهای توی زدم زل. ايستاد ام سينه به سينه. رفت عقب نيما. گذاشت نيما شونه روی دست و اومد باال صحنه

کرد باز لب. زدم پلک. شد فوت صورتم توی نعنا تند بوی. داد بيرون رو نفسش : 

"  خونه کشيده پرده پشت از بيقرار چشم دوتا ميرفتی که بارونی روزميون اون نفهميدی و رفتی.... من رهای.... رها

هنوز و.... هميشه... من... بود خيره رفتنت به چطور ...." 

 انگشتهام سردی.... نگاهش از ميريخت منکه دل بود؟ چی از چشمهاش برق.... ميکرديم تمرين. ميگفت رو نيما ديالوگ

 باش؟ داشته.... که ميزدم زل چشمهاش توی ميگفتم؟ رو ديالوگم بايد حاال..... کردم مکث نبود؟... بود تمرين بود؟ کجا از

باش؟ داشته دوستم  

 فرياد... ميشه خراب.... ميشه دير داره.... فاخته.... هی هم؟ چشمهای توی زديم زل چرا نميگم؟ چرا بگم؟ نبايد مگر

ها ميزنه ! 

 باز لب! شد؟ طوالنی اينهمه من برای ثانيه چند اين تمام نفهميدم درست و....  بار سه....  دوبار... بار يه.... زدم پلک

 :کردم

" باش داشته دوستم.... اومدم موندن برای.... باش داشته " 
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 چرا قلبم.... بود راست تنم به مو.... خالی سالن صندليهای ميون تابستونی سرد هوای.... نعنا بوی.... هنوز... ميکرد نگام

 ميزد؟

 پايين زمين روی تا رو متنها و کرد تعظيم من، به رو. ايستاد.... سه...  دو... يک. شمردم. رفت عقب. گرفت رو نگاهش

 .اورد

. بود کرده تعظيم من به رو که پنداری به زدم زل. ريخت صورتش کنار گوشش پشت از که دارش جعد موهای به زدم زل

همينه.... درسته!.... اينه: کرد باز لب. بود کوتاه نگاهش. کرد صاؾ کمر. موندم منتظر و زدم زل ! 

بينی پيش قابل ؼير پندارِ .... کردم فکر خودم با.... شد باز لبخندی به لبم ..... 

اينجا ها بچه: زد دست پندار. ميرسيد نظر به کسل. بود برده فرو جيبهاش توی دستهاشو نيما. پريد پايين سکو از  

"  کردم فکر خودم با من و کرد عبور کنارم از نيما. بود لبم روی لبخند هنوز. رفتن پايين ها پله از افتادن راه ميترا و سايه

کردم؟ عوض رو لحنم من! شد؟ عوض واقعا !" 

. نميکرد نگاه. روبروش ايستادم. کنم تموم رو کشدارم لبخند رسيده وقتش کردم حس ، نيما نگاه به و پريدم پايين سکو از

 و بود نعنا عطر پی هواسم. نبود حواسم. توضيح به کرد باز لب. برد گوشش پشت موهاشو دست با. بود متن روی نگاهش

 خوش جا اش سينه سياهی ميون که ای ساده سياه سنگ مستطيل گردنبند پی. بود بسته مچش دور که سياهی چرمی بند

....  و نيست پر من جز کسی از چشمش کاسه که.... اشتباهش پيام پی. ميرفت کوهنورديش کفش پی حواسم. بود کرده

حله؟: رفت باال صداش.... من جز پره کسی هر از چشمش کاسه که.... بود اشتباه  

 رو دستش. سمتش کرد رو پندار. بود جيبش توی دستهاش هنوز نيما. دادن تکون سر ها بچه. پريدم خرگوشی خواب از

قدش بزن: برد باال ! 

. من بعد و.... سايه بعد و زد، ميترا. چرخيد پندار دست. کوبيد پندار دست توی و آورد باال رو دستش حوصله بی نيما

من.... بقيه از تر نگاه بی و کوتاه ! 

بعد پارت: کرد پشت .... 

 رو ممکن اشتباهات تموم که بود جاری گرمی خون ديالوگهام رگ توی. بود کرده پر رو وجودم تمام ای ناشناخته انرژی

 حالم! دليل بی و ساده چقدر و.... شد خوشی لحظات.... شد خوبی تمرين. شد خوبی روز... ميبرد و ميشست خودش با

 زيبا داشتنيم دوست بابای با ظهرش بود، کرده گرم.... برادرم ، معراج مهربون حضور رو صبحم که منی. بود شده خوش

نميشد....  اين از بهتر.... حالم.... بود خوب ،حالم بينی پيش قابل ؼير تعظيم يه به بسته ظهرش، از بعد و بود شده ! 

بريم؟ تمومين؟... دخترا: زد صدا پندار ميبستم رو کيفم داشتم گريم اتاق توی وقتی بعد ساعت يک  

کجا؟: اتاق بسته در به کرد رو ميترا  

من مهمون.... شام: پيچيد پندار!!! ؼرورِ  بی.... اخم بی آروم، و خش بی صدای ! 

 به. ميکردم نگاه ميترا کشيده چشمهای به. سايه سر پشت درست عقب صندلی روی. بودم نشسته ميترا ماشين توی

 و جاده به بود زده زل. نميکرد نگام هيچوقت که کسی به ميکردم، نگاش آينه توی از. احساسش بی و کشيده چشمهای

 که راهی! داؼونش و درب قديمی بنز همون با. ميرفت همه از جلوتر پندار. ميکرد حرکت نيما خوشکل ماشين دنبال

 رو ضبط موسيقی مدام سايه! رسيديم توافق به که شبی... بودم رفته خودش با که ميرفت باؼی.... بودم بلد رو ميرفت

ميدی؟ گوش که ميگن چی ميفهمی چيه؟ اينا: کرد ميترا به رو که رفت سر اش حوصله انگار. ميکرد عوض  

زبانما انصرافی دانشجو اينکه مثل: زد لبخند ميترا !!! 

دادی؟ انصراؾ چرا! واقعا؟: سمتش شدم خيز نيم  
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هنر کنکور رفتم گذاشت زمين سرشو پدرمو، کنه رحمت خدا! .... بازيگری رويای: انداخت نگاهی نيم آينه از  

نميدونستم ببخشيد.... کنه رحمت خدا: زدم لبخند  

نيما ميره يواش اينهمه چرا.... ديگه برو: بوق روی گذاشت دست ! 

 آروم اينهمه چرا گرفت خوابم: داد پايين رو سايه سمت شيشه نيما ماشين کنار. صندلی به چسبيدم. داد فشار رو گاز پدال

ميکنين؟ حرکت  

پندار نداره نا ماشينش: گذاشت شيشه کنار آرنجشو نيما ! 

 از بگو ندی شام ميخوای پهلوون: شد مماس پندار ماشين کنار و داد گاز ميترا.... نخنديدم! هم سايه. هم ميترا. خنديد

ديگه برو رسوندی لبمون به رو جونمون! برگرديم همينجا ! 

 راحت همهرو خيال کن اسقاطش ببر رو ابوقراضه اين بابا: ادامهداد ميترا. زد لبخند. جاده به بود زده زل. کردم نگاش

نميرسيم صبحم تا باشه اينجوری گرسنگی، از مرديم!  برسيم نوايی و نون به هم ما نيما ماشين تو برو کنار بزن.... کن ! 

مادربزرگ بزن ؼر کم: ماشينمون سمت انداخت نگاهی نيم پندار ! 

 به متعجب. شد بلند ميترا و سايه خنده صدای. کشيد پر کنارمون از قرقی مثل زدنی هم به چشم توی و فشرد رو گاز پدال

 فيلممون ساعته يه.... جلبه جنسش: ايستاد کنارمون نيما. خنديدم دخترا خنده همراه و کردم نگاه مونده جا خاک و گرد

 !کرده

. بود ما ماشينهای نمايی هنر صحنه خلوت جاده. انداخت می لج سر رو ميترا سايه. شد دور سرعت به هم او و خنديد

 موتور حتما ميگفت نيما. برسيم پندار ماشين گرد به نبود قرار انگار. ميشکست رو شب سکوت هامون خنده صدای

روش انداخته ماکسيما !! 

. ميکردن نگاه رستوران زيبای جاده به بهت ميون سايه و ميترا. شد کم ماشينها سرعت پيچيد که نورانی کاجهای جاده به

داشت راهو همه اين ارزش.... آوردمون خوبی جای.... بابا نه: انداخت ابرويی ميترا ! 

: خنديدم. زد لبخند. سمتش رفتم.  بود ايستاده سينه به دست ماشينش کنار پندار. شدم پياده. کرديم پارک هم کنار رو ماشينها

باشه قرقی اومد نمی ماشينت به ! 

رو گاری اين کردی چيکار پندار: اومد سرم پشت از ميترا صدای ... 

خودته صابونی جا گاری: کرد اخم ! 

 آرامش: ميداد ماساژ هاشو شونه نيما...  بود داده صابونی جا لقب داشتنيش دوست سفيد 602 به که شد حرصی ميترا

بود من با... بود من با... جان ميترا کن حفظ خودتو ! 

 و گرمی. بود دلم توی شادی از عميقی حس.... بودم کرده فراموش رو بلندم خنده صدای چقدر و خنديدم بلند صدای با

 داشت چيز همه انگار اونشب. اومد هم من چشم به ماه چند از بعد داره وجود گروه های بچه ميون بودم شنيده که صميميتی

بودم عاشق رو عميق حس اين و ميشدم رفيقشون انگار منم.... ميشد راه به رو ! 

 چيده درخت از که برگی تکه با و بود گذاشته زانوش روی رو آرنجش پندار. نشستيم بزرگی تخت روی و شديم باغ وارد

 با بلند، قد و اندام الؼر سايه....  وسواسی سايه. مياورد در رو جيؽش و ميزد سايه پای به پاشو نيما. ميکرد بازی بود

 به بوگندوتو جوراب" ميکشيد جيػ وقتی... نميومد خبيث هم اونقدرها چشمم به ديگه وسيعش لبخند پشت از فرش موهای

 دور ازش رو خودت همه اين چرا... همينه اخالقش سايه! ... حساسی زيادی تو فاخته" کردم فکر خودم با!" نزن من

 خنده ميون. کردم نگاش! "... ها؟ ميزنه عادت طبق که درشتی حرفهای از ميترسی... نميمونی رسش تير توی و ميکنی

 بد وگرنه شو دور ازش که.... بود اومده گرون برام که رو اسی ام اس آورد يادم. انداخت پندار شونه روی رو خودش
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 به که خاصش اخالق يا... حتما شده سياهش و درشت چشمهای عاشق معراج. افتادم معراج ياد... شد ريش دلم... ميبينی

 برای خودخواه آدمهای چون.. دارن دوست رو خودخواه آدمهای بعضيها،.... معناست تمام به خودخواه يه من نظر

 جنس يه مثل خودت با وقتی.... نرنجونم خودم از رو کسی که اينم فکر به هميشه اما من مثل يکی... قائلن ارزش خودشون

دل ساده فاخته.... فاخته.... اوووؾ! دومی دست که ميوفته جا هم ديگران برای کنی، برخورد دوم دست .... 

 متوجه هنوز هم بهم زد زل و آورد باال چشمهاشو وقتی! بدونم خودم اينکه بی پندار، به بودم زده زل افکارم ميون دليل بی

فاخته؟ خوبی: کرد باز لب اينکه تا نبودم،  

 به کاش بگم ميخواستم فقط....  آره: آوردم زبون به رو معراج اسم ناگهان به و موند باز هم از لبهام. اومدم خودم به

بياد بوديم گفته معراجم ! 

راهه توی... گفتم: کشيد ناخن موهاشو  

 تمرکز ميترا صدای روی کردم سعی و گذاشتم داؼم گونه روی رو دستم کؾ. ميرسيد دادم به هميشه معراج. زدم لبخند

 سعی وجود تموم با من و داشت شرکت بحث توی هم سايه. ميکرد صحبت فردا دورخونی مورد در نيما با داشت. کنم

 که ای سايه! ببينه رو چی بياد... بود معراج حضور... فکرم آورترين عذاب ولی.... باشه حرفهاشون به حواسم ميکردم

 همراهم سرها. شدم بلند و برداشتم رو موبايلم. امشب گرم زيادی جمع توی تصورش از شدم عصبی پندار؟ کنار نشسته

کجا؟: بهم کرد رو نيما. پوشيدم رو کفشم. کردم عذرخواهی و شدم رد نيما پای روی از. شد بلند  

برگردم کنم تلفن يه: کردم نگاش  

باشه داشته آدمهايی چجور نيست معلوم اينجا نشو دور زياد فاخته: کرد صدام نيما برم که کردم پشت  

هست حواسم: زدم لبخند و سمتش کردم رو !!!! 

 معراج شماره شدم دور ها بچه از که کمی. نداشتم عادت عقايد و حرفها اينجور به زياد. گرفتم رو و کردم نازک رو چشمم

جان؟ فاخته جونم: پيچيد گوشم توی صداش که ميدادم گوش پيشوازش آروم موسيقی به. گرفتم رو  

باغ؟ ميای داری.... سالم: کردم اخم  

هست؟ سايه: کرد باز لب. موندم منتظر. کرد سکوت  

 !هست -

اونجام ديگه ربع يه تا -  

داری؟ جنگ سر خودت با -  

چی؟ واسه -  

 زل اين... ديدنا اين داره درد... ميکنم حس واستخونم پی و رگ تموم با رو دردت من معراج.... ميای؟ چی واسه -

نيا.... برم قربونت.... داداشم نيا..... زدنا ! 

دارمت ديگه ربع يه تا.... رو درد اين دارم الزم.... فاخته باشم ميخوام -  

 خودم با بايد فقط... کن باور... خوبه حالم.... خوبم خودت جون به...  چيه؟: شکست خنده با رو سکوتمون. کشيدم نچ

خوب؟.... نلرزون رو دلم.... بخندم و بگم و بخورم شام دوستام با بيام ميخوام! همين... بزنم حرؾ  

بيا باشی بايد ميکنی حس اگر بيا،... وگرنه! ... شبتم نيمه خاموش گوشی نگران من.. باشه: دادم تکون سر ! 

 من.... باشيا خوب... ببينما هم در اخماتو نيام.... مهربونی فرشته... تو فدای: ديدم صداش پشت از رو مهربونش لبخند

باشه؟ باش خوب هم تو... خوبم گفتم تو جون به خوبم،  
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باش مراقب....هستم: زدم لبخند .... 

 که... پنداره دوستش ترين صميمی که سوخت دلم... شد مردونش ؼرور و صبوری بيقرار دلم. کردم قطع رو گوشی

 سر من شونه رو نميشکنه، من پيش رو دلش ؼرور دخترم، منم که.... بگه ترينش صميمی برای رو دلش حرؾ نميتونه

 و حال اين تک تک توی و ميشه متالشی داره درون از ميکردم حس که معراجی برای سوخت دلم.... کنه دل درد نميذاره

 توی کوبيدم پتک عين رو حقيقت مهربونش هميشه لبخند ميون و کافه رفتم که روزی برای رو خودم دلم، تلخ احواالت

ميکردم سرزنش سرش . 

 از تر آروم پندار. ميداد تکون رو پندار بازوی و ميخنديد بلند صدای با سايه. تخت سمت برگشتم و دادم بيرون رو نفسم

پندار خرابه جنست:"  ميکوبيد مشت هنوز سايه!" ميگم دروغ مگه:"  سايه سمت کرد رو ميخنديد بقيه !" 

 دست پشت با. بخنده دل ته از اونجوری نيما بودم نديده هيچوقت. بود گرفته جاده چشمهاشون از اشک بهشون رسيدم وقتی

هللا يا: کرد بهم رو خنده ميون و کرد پاک چشمهاشو ! 

ميخندين؟ چی از شده؟ چی: خنديدم  

سايه بازيای خل از: گفت نگاه بی کجش و آروم لبخند پشت از پندار !! 

باز گرفتی ازم آتو.... ميگيرم حالتو پندار کنی شروع باز اگه خدا به: کشيد جيػ سايه ... 

 زدن زل و داشتم سکوت به عميقی ميل. بود کرده خوش جا لبهام روی لبخند. ميخنديد داشت هنوز ميترا. نشستم ميترا کنار

 معراجِ ... انداخت می معراج ياد رو من نگاهش هر با که ای سايه... سايه به حتی... پندار به ميترا به نيما به... آدمها به

خندون هميشه معراجِ .... چهره به زده نقاب معراجِ ... راه در ! 

 بلند قدمهاشو هميشه مثل و بود لبش روی لبخند. کشيد قد سرو درختهای پشت از خونش چهار مردونه پيرهن با بلندش، قد

 زده زل حواس بی يا ناخواسته من و شديم بلند جا سر از هممون. داد سالم بلند صدای با رسيد که نزديکمون. ميداشت بر

 اما پندار. ميداد نشون اينجوری حداقل يا... بود هميشه مثل. داد سالم سايه به وقتی حالش به نگاهش، طرز به. بهش بودم

 روی اومد و آورد در کفشهاشو. دادم سالم و زدم لبخند کرد نگام که معراج. بود کرده شبيهش من به که داشت حالی انگار

 اين از و پندار با شدم چشم تو چشم. تخت لبه خودش و بنشينه کنارش معراج که جوری. کرد باز جا براش پندار. تخت

 از يا تعجب سر از انگار. زد لبخند. زدم لبخند و چشمم توی ريختم رو قلبم سپاسگزارانه حس تمام و کردم استفاده فرصت

 قبلی فکر بی و برنامه بی کنه وانمود اونم بذار... نبود هم مهم. نگاهم حس فهميدن جز چيزی هر....  چيزی هر سر

 جمع توی معراج که اينه مهم. نيست مهم.... رو معراج حس نميدونه کنه وانمود اونم بذار.... کشيد تخت گوشه رو خودش

همين... نشه فشرده قلبش امشب ! 

 از خنده با معراج. نيما کنار من و معراج کنار نشست نيما. کنارش هم ميترا. بود پسرا روبروی که نشست جايی سايه

 نگاه سايه به کمتر و ميگفت! مردم ميون خواستگاری حرؾ. ميکرد تعريؾ اش کافه امشب ؼريب و عجيب مشتريهای

 سهم که معراجی. نبود هميشه معراج ، معراج اين. براش ميگذشت سخت.... ميفهميدم من حداقل اينو بود دستپاچه. ميکرد

 پندار با بيشتر. ميگرفت ناديده رو سايه انگار حاال! صميمانه اندازه يک به.... بود اندازه يک به هميشه همه به نگاهش

 رو دلش صورتم توی حالتی هر يا لبخندم ، نگاهم نميخواست. شه چشم تو چشم من با کمتر ميکرد سعی و ميکرد صحبت

 .بلروزنه

 و داديم سفارش رو شام. گفتم رو نظرم گاهی و خنديدم بلند صدای با گاهی. دادم گوش حرفهاشون به لبخند و سکوت ميون

 من رو اين شايد يا. کنيم صحبت کار مورد در ميداد ترجيح پندار. کرديم صحبت فردا دورخونی مورد در شه آماده ؼذا تا

. بگه تمرين سر ميتونست هم فردا که چيزهايی. ميکنه صحبت جدی کار مورد در داره زيادی ميکردم حس. ميکردم حس

 که... نباشه احساس که.... شه کم هنر از که ميکرد رياضی رو فضا! ای حرفه و جدی. ميکرد سايه به که گوشزدهايی

 نگاهی و مياورد باال سری گاهی از هر. ميداد گوش و بود نشسته زير به سر معراج! کاره حرؾ هست چی هر کنه ثابت

سايه به رو نگاه نيمه اون نيم و من به نگاهی نيم. ميکرد ! 
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 نتونستم! معموله جمع اون برای ميدونستم ولی نبود معمول من برای چند هر. گذشت معمول شوخيهای و خنده ميون شام

اينجا کنن تخ ؼذاشونو اضافه دخترا:  گرفت باال رو چنگالش نيما. کنم تموم ؼذامو ! 

نيما آقا بدين مالياتاتونو! کرد شروع داروؼه باز: خنديد ميترا ! 

بخوری ميخوای نخوردس دست نيما تميزه: گرفتم جلوش ؼذامو ظرؾ  

 زور به چرا ديگه نداريد جا.... نباشيد خبيث همه اين دخترا بگيريد ياد! فاخته مهربونه چه اخی: کرد ريز چشمهاشو نيما

بخوريد؟ ميخوايد  

 نجويده و جويده ؼذاشو لپی دو خودش هميشه نيما اين فاخته! ميکنيم تموم ؼذامونو بدی فرصت اگه... داريم جا: خنديد سايه

ما ؼذای سراغ مياد بعد ميده قورت ! 

 شه پر ات خرخره تا که ميخوری حاال کردی پر رو معده فندوق يه.... دارن معده چقدر مگه دخترا آخه: کرد اخم نيما

خوده از که کاهدون نيست خودت از کاه... من عزيز نخور خوب !! 

 پسرا. برد فرو شکمش توی رو مچش درد از خودش بياد دردش نيما اينکه از بيشتر و نيما زانوی توی کوبيد مشت سايه

 جنس از نگاه يه... محو نگاه يه.... طوالنی نگاه يه. ميکرد نگاه و ميزد لبخند. معراج همه از کمتر و ميخنديدن

 حداقل... نيست رفتنی معراج.... نميشه.... نميتونه و ميخواد ميفهميدم من که.... ندارن تمومی هيچوقت که خداحافظيهايی

 خبری" که اطمينانی.... انداخت دلش توی پندار که اميدی اين... داد نشونش پندار که حالی اين با حداقل.... زودی اين به

نيست اؼيار هيچ خانه من دل شهر! نيست .... " 

 صحبت نيما با جلوتر ميترا. بود گرفته فاصله سايه از پندار. ميرفتيم ماشينها سمت به باغ شده سنگفرش راهروی ميون

 صدای. بود شده دمق پندار امشب رفتار از بعد که شه ای سايه با همقدم تا شدم جدا معراج از هم من. ميرفت ميکرد

 به. ميرفت راه قدميم دو فاصله توی وقتی بود پندار های شونه به نگاهم و ميشنيدم سر پشت از رو سايه و معراج صحبت

 ای سورمه رنگ به.... ساعد تا پيرهنش خورده تا آستين به شلوارش، جيب توی رفته فرو دستهای به موهاش، جعد

 قدم مدل اين با آدم، اين ميکردم فکر و... ميکردم دقت چيز همه به. آبيش و سفيد خونه چهار گردن دستمال و پيرهنش

... رنگ ای قهوه کوهنوردی کفش اين با ميشه، نما نخ و ميشه کشيده ها سنگريزه روی که جين شلوار مدل اين با... زدن

 تئاتر؟ به هم باز ميکنه؟ فکر چی به... االن همين.... ميکنه فکر چی به.... آدم اين که! آدميه؟ چجور... سکوت همه اين با

کجاست؟ دلش..... دلش.... دنيا؟ کجای تا کی؟ تا کار؟ به پيشرفت؟ به نمايش؟ روز به فردا؟ تمرين به  

ميرسونمت بيا، من با تو: زد پلک. کردم شرم.... ام خيره نگاه از. نگاهش از ريخت دلم. سمتم برگشت ناگهانی  

مرسی ميرم معراج با نه: دادم قورت رو دهنم آب  

چشم بگو.... نزن حرؾ اينقدر: کرد اخم ! 

 بذاره گوشتو ميخواد خيابون سر واستاده داداشه االن که برو نه؟ برات شد دير: ميترا به کرد رو پندار که بوديم در جلوی

دستت کؾ ! 

ميبينمتون فردا ها بچه ميرم من.... ديره خيلی وای: انداخت ساعت به نگاهی ميترا  

بياين؟ من با ميخواين فاخته سايه: سمتم برگشت که برداره قدم يه که رفت  

برو تو ميشه ديرت نيست يکی مسيرتون: آورد حرفش توی حرؾ پندار  

فاخته سايه،.... خدافظ نيما معراج،.... فعال پس باشه: دويد ميترا ... 

کجاس؟ خونتون: سمتم کرد رو نيما. براش داديم تکون دست  

ميرسونم من رو فاخته: کرد دراز نيما سمت رو دستش معراج  
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 بچه با.... مرسی: زدم لبخند بود من به هنوز نگاهش.  ميگرفت رو معراج شده دراز دست داشت که نيما سمت کردم رو

نميشم مزاحمت ميرم ها  

فردا تا پس... باشه: داد نمايش رو گونش چال و داد فشار لبهاشو  

برو معراج با هم تو سايه... فرقمونه خيابون يه ديگه ميبرم رو فاخته من: کرد معراج به رو پندار. داديم دست  

داره فاصله ما تا معراج خونه ميرم، ميگيرم تاکسی من: کرد اخم سايه  

 بود خوبی شام. امشب واسه ممنون پندار... بريم بيا... فاصلس دقيقه پنج! ميگيرم؟ تاکسی چی يعنی: کرد اخم معراج

عروسيت شام ايشاال... داداش  

چيکار ميخوام زن... بگو چرت کم.... برووووو بيا: کرد اخم پندار ! 

ميده زن بهت کی بگو: برد باال ابرو سايه !! 

 از. برم پندار با بودم معذب!! نه رو من به محليش بی اما ميکرد رقيق رو سايه تلخی.... بود خوب آخر خنده اين. خنديديم

 توی ميومد پيش چيزهايی شايد. ميگفت سايه به بايد که بود حرفهايی شايد. برم باهاش بخوام معراج از نميتونستم طرفی

ميريخت نگاهش از دلم که کسی با. ميرفتم بايد! نميشد من حضور با که مسير همين ..... 

 

 به. زد يخ پندار ماشين در دستگيره روی دستم. کرد دگرگون حالمو ميکرد باز رو ماشينش در وقتی نيما برنده و تيز نگاه

. گذاشتم داخل پامو. شد ماشينش سوار و آورد باال پيشونيش کنار تا رو دستش" خدافظ" زدم لب و زدم لبخند نيما سرخ نگاه

. نشستم رايحه و هاله همه اون ميون. کرد ام احاطه بود خورده مهر پندار رسم و نام به که ای رايحه از سنگينی حجم

 رو قلبم صدای. کنارم شيشه به زدم زل و چرخوندم رو سرم! تنش.... لباسش توی.... ميرفتم فرو پندار جلد توی انگار

....  و ميچرخوند داشت رو سوئيچش. داشت اخم. سمتش کردم رو. مياورد باال حلقم تا رو دلم داشت سکوت اين و ميشنيدم

شدم تو مزاحم ببخشيد: کردم باز لب سکوت شکستن برای. استارت  

مزاحمتی چه بابا نه: گذاشت فرمون روی رو ساعدش و داد گاز ! 

. بود انداخته راه نيما که خاکی و گرد به. کردم نگاه روبرو به و گرفتم پشتش پر های مژه از نگامو. بود هم توی اخمهاش

 صدای آريا آراد. کرد روشنش و ضبط سمت برد رو دستش. شه گم ؼبار و گرد توی که ميرفت داشت که معراج ماشين به

بودم شده آرومتر. شد سکوتمون ميون . 

ميشد؟..... ميشد..... کرد فراموش رو حضورش ميشد که بود ساکت اونقدر...بود ساکت ! 

کردم تمرکز صدا به و پنجره سمت کردم رو  

ميگيرم گيجه سر دارم  

آشفته دنيای اين از  

ميگيرم که عکسايی تو  

ميوفته عکس بر جهان  

آرزوهامو مسير  

کم کم ميکنم گم دارم  

ميگيرم سرگيجه دارم  
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آدم همه اين ميون !! 

 ميتونم: سمتش کردم رو.... ميزد هوارش صدا که ای سرگيجه و.... چرا نميدونستم و مياورد گلوم به بؽض داشت رايحه

پايين؟ بيارم رو شيشه يکم  

شد؟ گرمت... آره: انداخت نگاهی نيم  

 حبس رو نفسم. کرد دراز رو دستش و سمتم شد خم. آوردم فشار. ميومد پايين سخت. چرخوندمش و دسته سمت بردم دست

 عقب و اورد پايين برام رو شيشه راحت چرخش چند با شکمم با مماس که ساعدش به زدم زل. دادم فرو رو شکمم و کردم

ممنون: زدم لبخند. رفت ... 

خريدمش وقتی... بود... يعنی... شده قراضه: کرد باز لب جاده به زده زل اخم ميون ! 

خوبه هم خيلی: کردم نگاش و زدم لبخند ! 

ميکنه کفايت من به: داد تکون سر !! 

کيه؟ از..... ميکرد کفايت من به: سمتم کرد رو. زدم لبخند  

شعره؟!... نميدونم: زدم پلک. سياهش چشمهای به. کردم نگاش  

ميشد کور من به نسبت حتی عالمی چشمان اگر ناپذيرم وصؾ مستی سر برای ميکرد کفايت من به او نگاه: داد تکون سر ! 

کتابو اين کن زندگی.... کتابو اين بخون!! .... نويسنده خانوم نداريا مطالعه: کرد نگام .... 

چيه؟ کتابه اسم هست؟ کی از حاال!!! نخوندم که رو دنيا کتابهای همه خوب: کردم اخم  

کيه از ببين دنبالش برو!!! زشته نگو!!!  اِ : زد لبخند کج ! 

ميکرد؟ کفايت من به نگاهش! گفتی چی مونه نمی يادم خوب: خنديدم  

 لحظه لحظه شدنهای نابود جواب مردن يکبار! .... ميزيد صورت هر به که حالی در نميکند زندگی انسان لزوما: کرد اخم

نخوندی؟ حاال تا کتابو اين نيست حيؾ...  بگم؟ بازم!..... نميدهد را تو  

سلوک!!! ميدونم....  واااای: گرفتم دستم ميون رو صورتم !!! 

معروفه خيلی گفتم که آخری جمله اين نشو خوشحال زياد ولی... آفرين: زد لبخند ! 

د که را کسانی آن در انسان که هست روزهايی هميشه"  کيه از اين بگو تو حاال خوب..... جنس بد: ازش گرفتم رو ..... 

کامو آلبر بيگانه! .... يابد می بيگانه است ميداشته دوست: حرفم ميون اومد !!! 

 پهن اش خنده که اونقدر.... لبخند با... طوالنی.... زدم زل. جاده به بود زده زل و بود لبش روی کجی لبخند. کردم نگاش

چيه؟ ميکنی نگا نگا: بگه نگاه بی و شه جا به جا که اونقدر.... کنه شرم که اونقدر.... شه  

ميکنی؟ نگا چی به: خنديد. نگاه هم باز و کردم سکوت  

 به امروز"  کيه از اين بگو خوب.....  دهری عالمه ميکنی فکر خوندی عمرت به کتاب تا چار!!! تو زياد روی به: خنديدم

.... تو.... هستی ديگری روز تو ميگويم فقط... ديگريست روز فردا نميگويم من! نگو چيزی برايم فردا از. ميرسد پايان

بمانم زنده خاطرش به بايد همانکه.... فردايی ! 

نيست که کوئيلو پائولو.... ميره يادم هميشه ولی زبونمه سر سخته اسمش.... ميدونم: کرد نگام ! 

نچ: خنديدم ! 
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باخ؟ ريچارد: کرد اخم  

کردم فراموش.... درد هزار و پيريه!!! بخند: خنديد... بلند صدای با. خنديدم دل ته از .... 

نميدونم بگو باشو مرد.... نميدونم بگو کنار بذار مزخرفو ؼرور اون خوب: بردم باال ابرو ! 

نميدونم...... ميگم و مردم: کرد نگام !!! 

 و ميکشيد رخم به دندونهاشو رديؾ. ميکرد نگام و بود برده باال ابروهاشو. ازش بودم نديده که هايی خنده اون از. خنديد

 باال ابروهاش که بياد بيرون گردنش رگ که... شه سرخ که بود نخنديده اونجوری هيچوقت. گونش روی کم رفتگی فرو

 خيلی.... ميکردم نگاه ای ديگه چيزهای به بايد. گرفتم ازش چشم و کردم جمع رو لبخندم. بلرزه اش شونه که.... بره

 ای خنده نبينی که چيزی هر... خيابونها چراغ... ماشينها نور... جاده.... درختها.... داره وجود ديدن برای ديگه چيزهای

 خودت از بلندی ديوار بايد چشمت جلوی... کرد تالش بايد نديدن برای.... خاک به ميکشه رو قلبت آهنربا عين داره که رو

 از که... کوچيکت سينه قفسه ميون بمونه... نره دلت!!! نشی عاشق که دستت روی سوختگی به بزنی زل بايد. بسازی

! ببين... قلبت به بزن زل... قبل دادگی دل از نسوختی کم... نسوختی کم.... فاخته.... سادگی و سهل همين به نری دست

 فکر... خوشبختی ميکردی باور و ميگشتی شهر همين خيابونهای توی عليرضا با وقتی يادته.... خوردست ضربه چه ببين

 زهر تير قلبت ميون درست و گرفت فاصله ازت چطور.... هست قله مقصدش که... پرنده يه مثل.... اوجی توی ميکرد

 جذابيت.... مردونه صدای.... مردونه خنده.... مردونه رايحه همه اين از شو دور حاال... کوبيد رو دروؼش و خيانت آلود

 بی و ناخوداگاه ذهنت نااشنای و گم های کوچه پس کوچه توی که هستن َقَدر اونقدر که هايی شونه به نگاه از و.... مردونه

 خونه ميتونن... باشن بال ميتونن.... زخمی پرنده يه گاه تکيه.... باشن گاه تکيه ميتونن ها شونه اين کنی فکر اراده

 که چيزی.... باش.... کن دفن تاريکی همه اون توی رو قلبت همه و کن نگاه چشمش سياهی ميون کن، فراموش.... باشن

باش باشی بايد ! 

نگرفتی دست جبرانو خليل جبران کتاب هيچوقت که ميکنی هم ذوقی چه: کردم باز لب. ميخنديد هنوز. کردم نگاش ! 

بود؟ جبران نوشته جدا: کرد اخم ! 

 که برسه چه نميخونم ها عاشقانه جمله اين از زياد من ميدونی خوب: کرد باز لب. جاده به دوختم نگامو. کرد جمع لبهاشو

نميکنه اشؽال رو ذهنم از جايی ؼزليات و هزليات.... هست عرفان و فلسفه کتابهای وقتی تا... کنم حفظشم بخوام  

برسه جايی يه به روز يه شااااايد تا بخونه کتابی نوع همه بايد نوظهور يه ولی ميفرمايين درست.... بله: زدم لبخند !! 

 نوش ضربتی ضربتی زدی: جاده به کردم اشاره. طوالنيشو حرصی نگاه. ميکردم حس رخم نيم روی رو نگاهش سنگينی

 !کن

شوماخر باش داشته رو جلو: کردم اشاره جاده به. آورد لبم روی لبخند ، پنهونش خنده نفسش، صدای ! 

. انداختم بهش نگاهی نيم گذشت که مدتی. بود کرده سکوت.زدم لبخند آسوده خيال با. گرفت رو و داد بيرون رو نفسش

 و کردم دراز رو دستم... رخش نيم توی ميديم رو فکر هزار اين. انگار بود جا هزار فکرش. انگار بود خودش حال توی

بود برعکس عکسهاش توی جهان"  که گشتم همونی دنبال. کردم عوض رو موسيقی !" 

 

 

 

امشب داريم گوشی در حرفهای  : 
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 و خاطرات دفتر... اند کشيده صؾ مؽزم های اليه ميان خط به خط زندگی از حجمی.... ام جمجمه ميان دفتريست زندگيم

 زندگی که جمالتی برای تنها... نه سرگرمی برای... نه من برای را فاخته آوای... مينويسم و ميکنم باز را ام جمجمه عقايد

 ميان شايد اما... نداشتيد که حسهايی و... نيامده پيش برايتان که بخوانيد روزهايی برای را فاخته آوای... بخوانيد کردمشان

 نوشته را اش هستی تمام روزی که دختری خام حرفهای مبتالی... شديد مبتاليش که جايی به رسيديد جهان گردی همه اين

... ميروند باال مؽزش کول و سر از که هستند کرمهايی ميکند فکر خود با گاه که دختری! نباش اينگونه تو بگويد تا... بود

 داستان و روايت ورای را فاخته آوای... خوبيست نعمت چه خفقان ميکند فکر و... ميروند قوس و کش... ميخورند وول

 ...بخوانيد

 پيچيد که کوچه سمت. نميگفت و بشنوم که ميکردم تيز گوش. نميشد و بگه چيزی که ميکرد باز لب. بوديم خونه نزديک

بده؟ خيلی کنم عليکی سالم واستم اگه نميشن؟ ناراحت خانواده خونه ميری دير همه اين حاال: گفت  

... نيست مشکلی نه: خنديدم. نگاهش از چرخوندم سرمو... ميگفتم بايد چی... پلک پشت پلک. زدم لبخند. سمتش کردم رو

نيست خونه کسی امشب  

نميترسی؟! که بده.... اِ  امشب؟ تنهايی مسافرتن؟: شد جا به جا  

بترسم چی از. نه: دادم فشار لبهامو ! 

 اون عجوالنه قضاوت واسه... خواستم... فاخته: کرد نگام کنم تشکر که سمتش کردم رو. داشت نگه خونه جلوی رو ماشين

 بگم خواستم رسوندمت بعد و شام رفتيم که شبی همون اينو.... هستی ای ساخته خود دختر تو... بخوام معذرت ازت روز

 ...ولی

 و ممنون شام برای!!! ... همينه... من همه... شامخی جناب نه! .... دادم عوضی خونمو آدرس کردی فکر ولی: زدم لبخند

تمرين سر دارمت فردا. رسونديم اينکه برای  

. سمتش برگشتم. کردم باز تاق چهار خونه تاريکی روی به رو در. کنم باز رو خونه در تا بود ايستاده. شدم پياده. زد لبخند

 دور به. چرخوند رو فرمون و زد لبخند زور به. دادم تکون دست براش و ايستادم در چارچوب توی. بود هم در اخمش

خونه گرم کانون! ... خونه محض تاريکی به زدم زل و بستم کوچه روشنای روی به رو در بعد و کردم نگاه شدنش ! 

سالم" گفتم بلند صدای با و کردم باز لب !" 

 صندلی روی و آوردم در لباسهامو. گرفتم اتاقمو راه زمين روی وسايل به نگاه بی و کردم روشن رو چراغ. رفتم جلو

 رو دستم و شدم خم. کرد باز پلکهامو موبايلم صدای که بستم چشمهامو. چرخيد سرم دور سقؾ. افتادم تخت روی و انداختم

 فاخته" کردم بازش. ميدرخشيد پندار. آوردم بيرون موبايلمو و خودم سمت کشيدمش. کشيدم کيفم بند دنبال زمين روی

نميترسی؟ خونه؟ توی راحتی که مطمئنی " 

نداره سر دو ديو اينجا. بخواب راحت برو تو... دارم عادت من! ها ميداره برم وهم کنی اصرار زياد" نوشتم و زدم لبخند !" 

 شيرين خواب اين.... بستم چشمهامو! بود پندار که يکی.... بود شده نگرانم... بود لرزيده من برای دلش يکی... زدم لبخند

 بود

 روی رو چپم دست. سفيداتاق سقؾ به زدم زل و کردم باز چشمهامو. لرزوند چشمهامو پلک قفل توی کليد چرخيدن صدای

 خش صدای. ميشد کشيده زمين روی سنگينی حجم. کردم تيز اطراؾ صداهای برای گوشهامو و کشيدم راست دست سستی

کيه؟: دادم بيرون حنجره از رو دارم  

خوابی؟... منم... فاخته: زد صدا فتانه  

تنهايی؟: کردم باز لب. برگرده رگهام به خون تا دادم ماساژش. بود سست دستم. تخت روی شدم خيز نيم  
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ميداره بر ماشين از وسايلو داره هست امينم نه: اومد هال از صداش  

. کرد جلب رو نظرم که بود چيزی اولين هايالتش موهای. رفتم بيرون اتاق از. پوشيدم تاپم روی رو پيرهنم و شدم بلند

مياد بهت خيلی! شدی ناز چه: زدم لبخند و ايستادم دستشويی در کنار  

روشنه؟ خيلی يا خوبه واقعا؟: زد لبخند و سمتم گردوند رو  

مياد بهت خيلی... عاليه نه: انداختم جديدش ای فيروزه مانتوی به نگاهی  

اومدی خوش! سالم: کردم نگاش. بست رو در و داخل اومد امين  

بگير ازم رو اينا بپر فتانه... بخير صبتون! گل خانوم فاخته!! به: زد لبخند انرژی با و کرد نگام. بود شده چاق  

 پاشيدم آب صورتم به. دادم ماساژ و گرفتم گرم آب زير رو سستم دست و ايستادم دستشويی داخل. کشيد پر طرفش به فتانه

 بلوندش شايد.... نه رنگ شرابی اما اينبار. ميکردم رنگشون بايد. کردم نگاه موهام اومده در های ريشه به آينه توی از و

 !کنم

 بايد. بود اومده در ديگه شده تراشيده سمت. مدلش از بودم خسته. زدم عقبشون و کشيدم موهام روی خيسم انگشتهای با

 دور.... کردم فکر امروزم های برنامه به.... کردم تر لبهامو و کشيدم گردنم روی رو دستم... ميکردم عوض موهامو مدل

 مژه و ايستادم آينه جلوی. سفيد شال با کردم تن رو ايم سورمه مانتو. اتاق سمت رفتم راست يک. بود مهم امروز خونی

 پا هال توی نبود جا. ميکردن جا به جا رو وسايلشون داشتن امين و فتانه. هميشگی لب برق و گونه رژ و زدم ريمل هامو

 چيا نگاه فخی: کرد نگام بودم نديده صورتش توی هيچوقت که خوشحالی با فتانه. ايستادم اشپزخونه در جلوی. بذارم

خوشکله ببين خريدم هم ويو ماکرو يه... بخار اتو... کن مخلوط و گيری ميوه آب! خريدم  

 رفتم. بود حمام در کنار هم قابلمه از بزرگ جعبه يه. بود خريده استيل رو وسايلش همه. کردم نگاه انگشتش اشاره سمت به

باشه مبارکتون خوشکلن خيلی: بوسيدمش و شدم خم. سمتش به  

 يکی تا جووون فاخته... خريد و پسنديد رو اينا تا آورد در پدرمو: زد گره گردنش پشت دستهاشو و داد لم مبل روی امين

ميشی راحت ما مزاحمتهای شر از... ميديما تحويلت بست در رو خونه ديگه ماه دو ! 

ايشاال...  ايشاال: زدم لبخند... ميداد زندگی رنگ خونه به گاهش به گاه حضور و فتانه. گرفت دلم ... 

 فتانه که بودم در جلوی. شدم رد فتانه وسايل روی از و بردم فرو شير ليوان يه با رو بؽضم. آشپزخونه سمت گردوندم رو

نيست جا داره؟ اشکال اتاقت توی بذارم اينارو من فخی: سمتم کرد رو  

.... بذار داری دوست جا هر: انداختم خونه هال به نگاهی... من وجبی يه اتاق توی وسايل همه اين. موندم مات لحظه چند

ندارين؟ کاری ميرم دارم من. نداره اشکال  

برسونمت؟ ميخوای: سمتم کرد رو امين  

اينجايين؟ ناهار...  مرسی نه: دادم تکون سر  

تو؟ ميای... اينا امين خونه بريم بايد نه: کرد بلند سر فتانه  

بعد تا پس خوب.... گيرم شب تا من نه: گفتم دروغ  

 گوشيم که ميداشتم بر قدم خلوت کوچه ميون صبح اول خنک هوای توی. بستم رو خونه در و کردم پا رو اسپورتم کفش

مگه؟ ديره.... راهم تو فرمانده: دادم فشار رو دکمه!!! پندار.....  خورد زنگ  

کو؟ سالمت: پيچيد گوشم توی بوق صدای ! 

سالم: خنديدم ! 
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کجايی؟: داد ادامه جديت همون با  

خدا آسمون زير: دادم بيرون رو نفسم ! 

خيابونتونم سر من... اومدم وايسا خدا اسمون زير: کرد باز لب گس هميشه مثل و لبخند بی  

کجايی؟: داد ادامه جديت همون با  

خدا آسمون زير: دادم بيرون رو نفسم ! 

خيابونتونم سر من... اومدم وايسا خدا اسمون زير: کرد باز لب گس هميشه مثل و لبخند بی  

بهت رسيدم....  ام کوچه سر من باش همونجا بزنی دور نميخواد: زدم لبخند  

 پيشونيش کنار تا رو دستش لبخند بی. دادم تکون دست براش. ايستاد خيابون سر درست و زد کنار رو ماشينش که ديدمش

 کردم باز رو در. زد لبخندی ته رسيدم که ماشين به. سمتش رفتم و کردم عبور خيابون از احتياط بی و احتياط با. آورد باال

بخير صبح: کنارش نشستم و ! 

بخير هم شما صبح: افتاد راه و کرد نگاه رو ماشينها بؽل آينه از. نکرد نگام ! 

عنق بد:  کردم اخم ! 

ميگيرما سخت امروز ای؟ آماده امروز برای: گرفت نشنيده  

سکوت پس.... هيششش: دادم فشار لبم به رو انگشتم و آوردم بيرون کيفم از رو متنهام !!! 

کن اجرا بلند.... بخون: کرد نگام  

حساسی؟ اينهمه چرا.... دارم اجرا پرده يه فقط که شکر الهی: کردم نگاش  

. کنی اجرا عالی بايد امروز.... اجرا روز نه خودمون جمع ميون نه. باشه ايرادی جای نميخوام چون حساسم: کرد اخم

 !بگو

 به ميسپاره رو من باشه؟ داشته هوامو که اومده کنه؟ برطرؾ رو ايرادام امروز تمرين از قبل که دنبالم اومده. شد گرم دلم

 ابرو. کرد نگام. زدم لبخند باشه؟ نداشته روم بلندی صدای سايه امروز که اومده!! ميکنه؟ کمکم اؼيار چشم از دور و سايه

چيه؟: برد باال ! 

.... ميشد تکرار نمايش، داغ ديالوگهای.... بود حفظ رو نيما ديالوگهای. کردم شروع رو دورخونيم. کاؼذ به دوختم رو نگام

 کالم به کالم... ميگفت.... باش داشته دوستم!.... اومدم ماندن برای!..... باش داشته دوستم! باش داشته.... ميگرفت گر تنم

 مشترکمون اجرای لحظه تاب بی.... ميشن اجرا دارتر استخون پندار صدای با ديالوگها، چقدر ميکردم فکر من و. رو نيما

 سرش باالی من و افتاد می صحنه روی خونی تن با بايد که ای لحظه... ميشد روبرو نيما با پندار که ای لحظه... ميشدم

 سر باالی زده زانو من. کردم تصور....ميشنيدم او صدای از رو آخر جمله و.... ميکردم نگاش سخن بی و ميزدم زانو

 با ميشه اجرا که آخری جمله و.... سرمون روی سفيد گرد نور.... خونه ؼرقابه در کشيده دراز گريم زير که پنداری

 دلم! مطمئنم.... ميشه خوبی نمايش.... تماشاچيها زدن کؾ صدای صحنه رفتن تاريکی به رو ميون بعد و... پندار صدای

قرصه دلم... قرصه .... 

قرصه دلم - ! 

اينو نداشتيم...  چی؟: کرد نگام ! 

نبودم تو با: کردم نگاش. اومدم خودم به ! 
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ميزنی گيج... بود تو نوبت کجايی؟ فاخته: کرد اخم ! 

مياد در آب از خوبی کار که قرصه دلم.... پندار: آوردم پايين زانوم روی تا رو متنها ! 

کرد پنهون رو لبخندش : 

 موندگارترين. ميشه تموم تو روی نگاهها همه اينو؟ ميفهمی ميشه، تموم تو با نمايش... برداشتی رو آخر پرده تو فاخته -

 قلب که آخره پرده! دارم توقع ازت اينو... رو ؼمت... رو حست رو، کالمت کنه لمس بايد تماشاچی... اخره پرده صحنه

 لرزش صورتت، دستت، حالت... صحنه روی دامنت چينهای... زدنت زانو نحوه فاخته. ميگيره مشت تو رو تماشاچی

 ما از کدوم هر برای... رقيبی چون نميگه... بگه بهت ديگری که نيست چيزايی اينها. ببينم ميخوام رو همه... چونت

. باشيشون داشته آخر تا ميخوام و گفتم بهت امروز رو اينا ميگم؟ چی ميشی متوجه.. بازيگرها ما از کدوم هر... رقيبی

 قبلی اطالع با. بهشون ميدم هم حق ولی هست دهنده ازار من برای قضيه اين... گروه توی اينبار نيست دوستانه يکم فضا

 فضا که حاال پس.... ميره رو آخر پرده کی تر مهم همه از و افته می اتفاقی چه آخر پرده که... چيه داستان روند که نبود

باشی بهترين ميخوام ميبينی داری رو . 

 کردم حس اونروز.ميکرد مديريت... داره نگه پا سر رو گروهش تا ميگرفت کار به رو تالشش تمام داشت. ميفهميدم

 دلم توی اونروز. بودنش باور دير برای... اولش روز سنجی نکته برای دادم حق بهش روز اون. قائلم احترام براش بيشتر

 من، زندگی نوظهور مرد اين داشتم اطمينان. نپرسيدم سوالی. کرد عوض رو مسير که بوديم سالن نزديک. کردم تحسينش

 مطمئن اونروز. خوشحالم آشناييش از چقدر بگم بهش بلند صدای با داشتم دوست چقدر. نميده انجام دليل بی رو کاری هيچ

 حالت حتی نگاهش، حالت حتی زدنش، پلک حتی که کسی! شد خواهد و هست من زندگی شخص گذارترين تاثير پندار شدم

 جنس ، نبود عشق که چيزی.... ميکرد عوض زندگی به رو ديدم که ميکرد منتقل رو حسی من به زدنش قدم يا ايستادنش،

 به ميکرد عالقمندم. ميکرد منتقل بهم رو زندگی حس که کسی. ميکرد وادار تالش به رو من که آدمی. داشت ای ديگه

شدن بهتر به.... بودن بهتر به نوشتن، به تئاتر، به. عالقمنديهام ! 

 نگه کافه يه جلوی. نبود رفتاراش توی عجله از اثری هيچ اما بود شده دير. بود دورخونيمون دوم بار. ميگفت و ميگفتم

 کافه اين به اومدن صبحهاش از خيلی کار انگار. داشت گرم نوشيدنی فقط انگار و بود کوچيک!! صبح اول کافه. داشت

 ليوان تا دو با دقيقه چند از بعد و فروشنده با داد دست. ميکردم نگاش پنجره شيشه پشت از. بود اشنا صاحبش با. بود

 شير بخار به لبخند با. شد سوار و زد دور رو ماشين. گرفتم ازش رو ليوانها. دادم پايين رو شيشه. سمتم اومد بزرگ

 از يکی. نريزه مانتوم روی خورده لب شير که بردم باال دستهامو. خورد تکون ماشين و نشست کنارم. زدم زل نسکافه

داؼه خيلی باش مواظب:  سمتش گرفتم رو ليوانها ! 

 جرعه يه. کردم حلقه ليوان دور دستهامو و انداختم زير سر. گرفتن گر سردم ناخنهای. کرد لمس ناخنهامو انگشتش سر

شد دير.... بريم بخور: کرد نگام. داد بيرون رو نفسش و خورد ! 

 و کردم جرات. خورد ديگه جرعه يه اون. کردم مماس نسکافه شير حرارت پر سطح با رو لبم و آوردم باال رو ليوان

تو؟ ميخوری چيجوری! سوختم! داؼه..... اووووؾ:  کردم ريز چشمهامو. نوشيدم  

 همه به... ادمها به درختها به بايد باز. ميلرزيد خنده از که هايی شونه ديدن از کردم هذر من باز و.... خنديد. کرد نگام

ميکردم نگاه او چشمهای جز دنيا همه... دنيا ! 

 

 حرکت که خواستم ازش. سايه مدام تماسهای به. تاخيرمون ساعت نيم به نداشت توجهی. کنم نصؾ رو ليوان تا کرد صبر

 و برد فرو خودش ليوان توی و گرفتش ازم زباله سطل توی بندازمش خواستم. کردم تموم رو ليوانم. ميريم بخور گفت. کنه

 اگه: سمتش کردم رو. بوديم سالن کوچه پشت. کرديم حرکت. ميندازه دورش بعد گفت. خودش سمت در کنار گذاشت

نياد پيش حساسيت...  شم پياده همينجا ميدونی  

چی؟ حساسيت: گفت نگاه بی. کرد اخم  
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 ساکت و دادم بيرون رو نفسم! دخترونه حسادتهای از... چيه از حرؾ ميدونست خوب خودش. توضيحش از کردم شرم

. شد داغ صورتم. محوطه توی بودن ايستاده نيما با. ديدم رو سايه شيشه از. کرد پارک محوطه توی رو ماشين. موندم

بريم: انداخت ابرو حس بی. کردم نگاش. برداشت رو اش کوله و عقب صندلی سمت شد خم پندار ! 

 باز لب. بود ساکت سايه. افتادن راه سايه و من از جلوتر نيما و پندار. افتادم راه ها بچه سمت به کنارش و شدم پياده

! بود نداده رو من سالم جواب نيما. ميکردن صحبت هم با اما نيما و پندار. ميموندم ساکت.... سخنی حرفی، برای ميکردم

 سکوت ميدويد راهرو توی که ميترا پای صدای شديم که سالن وارد. بودن عصبانی زيادی تاخيرمون از کردم حس

 يه اومدنه؟ موقع اين: کرد اخم پندار. کرد سالم زنان نفس نفس و کرد باز رو در عجله با. ميشکست رو خالی صندليهای

توييم معطل ساعته ! 

موندم خواب....  معذرت: داد تکون سر ميترا ! 

 زير علؾ فقط نيما و من.... رسيدن االن همين هم فاخته و خودش ميذاره سرت به سر: داد تکون هوا توی دستی سايه

شد سبز پامون !!! 

بزن ؼر کم..... زن پير: زد لبخند بهش. سمتش کرد رو پندار !!! 

 به و بود برده فرو شلوارش جيبهای توی دستهاشو که نيما سمت بردم رو نگاهم. باشه بس اتش که حدی همون در. خنديد

خوبی؟: زدم لبخند. کرد نگاهم شد طوالنی که نگام. بود زده زل نامعلومی نقطه  

مرسی.... اره: داد تکون سر ! 

کنيم؟ شروع يا امروز کامليم گريم: پندار سمت کرد رو  

 حس کسی... بره يادش کسی... باشه داشته تپق کسی امروز.... دخترا بجنبين.... کامليم گريم: ما سمت کرد رو پندار

 ميشن اجرا ها پرده تمام. ظهر از بعد تا هستيم. طوالنی و کاملن تمرينها امروز از. نيست قبول قابل هيچی هيچی.... نگيره

نظر؟... کاست و کم بی  

داری؟ اجرا خودتم يعنی امروز: کرد باز لب ميترا  

 کجا هيچ به روز در ساعت دو يکی با ها بچه بذاريد وقت بيشتر. اجرا روز تا کامله تمرينها امروز از. آره: داد تکون سر

بجنبونين دست... نميرسيم  

 کنار نشستم، ميترا دست زير. بودن پوشيده لباسهاشونو. شدن اتاق وارد گريم برای هم نيما و پندار. پوشيديم لباسهامونو

 در ميترا با رو ذهنش طرحهای. پندار نظارت تحت شدم، گريم. ميکرد گريمش نيما و بود نشسته صندلی روی که پندار

. ميرفت سفيدی به رو هاش شقيقه که کرد خلق ای ساله پنج و سی مرد پندار از نيما. ميکرد اجرا او و ميذاشت ميون

هم ميترا کار. نداشت حرؾ کارش ! 

 قدم چند.... بود بسته نقش چشمهام جلوی آينه توی امروز بود، دور چه برام که روزهايی. زدم لبخند. کردم نگاه آينه توی

 به. بودن جمع دورم بود، خيال برام لمسشون که آدمهايی. نداشتم فاصله باشه زندگيم قلمرو ميخواستم که ای صحنه با

 پشت لباسها، اين ميون! نيست رويا اينجايی،.... فاخته اينجايی ميکردم تکرار خودم با ناباورانه و ميدادم گوش هياهوشون

 گريم با که ای سايه پای به پا.... ميکنن زنده تنشون با رو نمايشت که کسايی کنار کرده، تراوش ذهنت از که هايی نوشته

باشم ام خفته صدای فرياد... کنم خلق.. باشم بود قرار بود زيبا و جوان که ميترايی و بود، شده پير ..... 

خوبی؟: کرد زمزمه آروم گوشم کنار پندار. شدم خارج اتاق از ها بچه سر پشت و نفر آخرين  

نداری؟ که اضطراب: کرد اخم. نميشد اين از بهتر! بودم خوب... زدم لبخند ! 

خوبم! نه: دادم تکون سر ... 
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بيان بدن تمرين ببندين، دايره: کوبيد هم به دستهاشو ... 

 عميق، نفسهای با و ميبرديم باال رو دستهامون. کرديم دويدن به شروع پندار دنبال اروم هميشه، روال طبق. بستيم دايره

 با بلی با الی من لِ  و نو بن با" خشمگين، ميگفت، پندار".... او آ اِ  اَ .... او آ اِ  اَ " ميزديم فرياد.... ميکرديم باز رو ها ريه

 با خنده، با ميشد، عوض لحن ميگفتيم،.... نو بن با گريه، با ميگفت، پندار ميشد، عوض لحن. ميکرديم تکرار".... با اولِ 

.... نو بن با زير، صدای با ميشد، عوض لحن...  ميگفتيم.... نو بن با فرياد، با ، ميشد عوض لحن.... ميگفتيم.... نو بن

 که هايی لحظه تک تک به. ميشدم عاشق.... قلبم تپش هر با... نفس هر با. ميگرفتم تازه جان من و ميگفتيم.... ميگفتيم

 عاشق... بودم آورده چنگشون به جگر خون به که روزهايی اين به ميشدم، عاشق... بمانند داشتم دوست من و ميرفت

بود کرده پيدا تحقق که کودکانه رويای همه اين به ميشدم ! 

 نره هر!لر نره چه لر نره لر َنره ُنه لُری هر و است لُر ُنه لُرستان در"ميخوند، پندار کرديم، تمرين بيان بدن، تمرين از بعد

 دستم! بدار معذورم بگسست، اگر تسبيح رشتهی"ميخواند، پندار. ميگفتم.... هم پشت بار سه. ميگفتيم بايد" .... لر نره نه لر

 من دستی ز تن ستيزه به ربابی بوبك چو تو" ميخواند پندار بعد، هجای... ميگفتيم! " بود ساق سيمينِِ  ساقیّ ِِ  ساعد اندر

" ميزد فرياد... ميکردم بيان بلندتر.... ؼضبناک. ميکرد نگاهم.... مياوردم کم نفس"  ربابم چون نفيـر به ستيزت از خسته

 نبايد... کالم به کالم.... ميگفتم بايد"  پرگارم چو سرگشته گردش در تو دست در گردان درت گرد من گردان دلم گرد تو

 پنج کشکِ من پنج کشک من پنج و پشم من پنج" ميزد فرياد.... ميگفتم.... ميزدم نفس نفس. ميکردم خراب رو تمرين

. داد بيرون رو نفسش. ايستاد. ميزدم فرياد ولی مياوردم کم.... ميزدم فرياد" کم کشکش پنج پشمِ  من پنج کم پشمش

 و بود کرده اخم. ميزدم نفس نفس. بود نشسته روبروم. هم به رو و زانو چهار. هم دور نشستيم. داديم بيرون رو نفسهامون

 برای بودم کرده آماده رو خودم. ميزد تندتر قلبم نگاهش از. گذاشت زانو روی مشتهاشو. ميشد بسته و باز بينيش های پره

 روز سه آوردی کم نفس فردا.... ميزنی فرياد پشت يه و دهنت روی ميگيری رو بالشت صبح تا امشب: ؼريد. پرخاشش

محرومی تمرين از !" 

 چشمهامو بقيه مثل خودم از ناراضی دلی با و دادم تکون سر و زدم پلک. سوخت خشکم گلوی. دادم قورت رو دهنم آب

بگيرم تمرکز تا بستم . 

 فشار بهم داشت گرسنگی و بود ظهر نزديک. ميارم کم دارم ميکردم حس که سنگين اونقدری. بود سنگين اونروز تمرين

 حرفها اين از بهتر خيلی بايد ولی نبود بد. بودم کرده اجرا رو آخرم پرده و بودم رفته باال هم من باری سه دو. مياورد

 ميشدم پشيمون. ميکردم شک تواناييهام و خودم به ميکنن کار قوی چقدر که ميکردم نگاه رو ها بچه پايين از وقتی. ميشد

 بؽض. بياد پايين من آخر پرده با کار کيفيت نميخواست دلم! نبودم اونا حد در من.... بودم گذاشته پندار برای که شرطی از

 جمله چند همون... ميکرد تمرين باهام جداگانه ميداد که رستهايی ميون و ميکرد نگام گاه به گاه. ميفهميد پندار انگار. داشتم

 هيچ به بودم رفته که بازيگری کالس ميکردم حس.... بود سختم. بدن حالت تمرين... صورت ميميک تمرين رو، کوتاه

 صندلی روی حوصله بی. ميداد ؼذا سفارش داشت تلفنی نيما.کرد تعطيل ظهر يک ساعت رو تمرين.... نميخورد دردی

فاخته؟ ميخوری چی تو: بهم کرد رو نيما. ديالوگم های برگه به بودم زده زل و بودم نشسته  

چی هر نداره فرقی: انداختم باال شونه ! 

 و شدم بلند. ميريخت هم به رو اعصابم داشت پندار نگاه. ميخنديدن و ميگفتن چيزی و بودن نشسته هم کنار سايه و ميترا

 توی.... بود گرفته نفسم.... کردم نگاه ام شده گريم صورت به و نشستم صندلی روی. بستم رو در و گريم اتاق توی رفتم

 ميز روی تا هام مژه گذاشتم و گذاشتم ساعدم روی رو سرم. بود ريخته همم به صبح از همين و بودم آورده کم نفس تمرين

.... باشم بهترين بود خواسته ازم صبح پندار.... باشم بهترين امروز بود قرار. داشت درد بدنم و بودم خسته. بياد پايين

ميومدم؟ بر پسش از ميشد؟ چی اجرا روز. کردم بؽض! نبودم  

 

 

ميخوره وول سرم توی جمله اين صبح از .... 
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!!!) هستی تو که است شده انسانی مسخر و افسون که تخيلی با کنم چه حاال نميکند؟ نابود مرا تخيل قدرت خداوند چرا

آبادی دولت محمود استاد -سلوک ) 

 

ميشد نابود تخيلم... امشب فقط... امشب کاش !!! 

آروم شبتون ... 

 رو. داشت اخم. کردم نگاش. ايستاد در چارچوب توی و کرد باز رو در پندار. کردم بلند سر. خورد در به ای تقه

چيه؟... فاخته: زد صدام. گردوندم  

 آب زير که تجاريت کشتيهای... حاال خوبه: انگار زد لبخند. کنم صحبت نتونم که داشتم بؽض اونقدر. دادم تکون سر

خوب؟... کنيم کار عالی اجرا روز که ميکنيم تمرين... نرفته  

کردم کار افتضاح من: دادم تکون سر ! 

ميدونی که خوبه: داد بيرون رو نفسش ! 

 روی اشکم.... بودم آورده کم نفس فقط. نبودم بد بودم گفته که هم اونقدرها... نبود حقم گيری سخت اينهمه. نداشتم توقع

بيا و کن تجديد رو گريمت شد تموم که ات گريه: خودش سمت کشيد رو در و رفت عقب قدم يه. خورد سر صورتم  

.... ميکرد تنهاترم..... پندار.... دادم فشار هم روی پلکهامو و.... گذاشتم گلوم روی رو دستم. گذاشت تنهام و بست رو در

 که همونقدر من و.... ميکرد بيدارم خواب از که دلسوزانه سيلی يه.... بود سيلی من برای پندار.... ميشدم محتاجش من و

ميپيچيدم خودم به سيلی درد از ببوسم، رو دست اون داشتم دوست .... 

 بايد باشه تنها که رفت که کسی که بود اين بر رسم انگار. آورد داخل ؼذامو و زد رو گريم اتاق در نيما بعد دقيقه چند

 سر به طوالنی نگاه يه گذاشت، ؼذامو. زد لبخند نيما. سازنده ولی کشنده.... بود کشنده تنهايی اين. خودش حال به گذاشتش

 با. بود شده کور اشتهام! برم؟ بيرون اتاق اين از چطور کردم فکر خودم با بست که رو در. رفت و انداخت ام افکنده

 به انرژی با و محکم و ميشدم پا سر بايد.... ميشدم پا سر بايد... فکر پشت فکر و کردم ريش رو کباب گوشتهای چنگال

 و کشيدم ام گونه به رو گريم پد. کردم پاک رو گونم روی اشک رد و کردم گرد انگشتهام ميون رو پنبه. ميگشتم بر تمرين

 سعی و بستم چشمهامو... " ايی او آ.... " دادم انجام آينه جلوی ديگه بار يه رو چهره ميميک تمرين. داد بيرون رو نفسم

 گريم اتاق از و برداشتم ؼذامو. ريخت هم به رو تمرکزم سالن از دخترا خنده صدای! کامل خالء. نکنم فکر چيزی به کردم

 رو ظرفم ميترا کنار. ميخوردن ؼذا و بودن نشسته صحنه زمين روی هم دور. پندار جز کردن نگام همه. رفتم بيرون

بردم دهان به رو قاشقم اولين پندار چشمیِ  زير نگاهِ  زير و زدم زانو چهار و گذاشتم زمين . 

 ياد شروع اونروز کردم حس ولی ميکردم نگاه ها بچه اجرای به و بودم نشسته بيشتر اينکه با. داشتيم تمرين پنج ساعت تا

 تئاتر بازيگری داشتنی دوست و بزرگ هيوالی با و رفتم فرو دلش توی... شدم عميق. بود تئاتر از فهمم و من گيری

 جاری عمق از چيز همه....  نبود معنا بی خنده و بيخودی گريه چيز هيچ!! ... نبود خوردن آب چيز هيچ... شدم روبرو

ميشد جاری عمق از بايد. ميشد ! 

 هم با ميترا و سايه. بودم گريمم کردن پاک مشؽول آينه به رو و بودم کرده تن لباسهامو گريم اتاق توی شد تمام که تمرين

 بدم انجام ميخواستم که کاری تنها که گرفته دل و بودم خسته اونقدر اما کردن دعوت هم من از. ميرفتن خريد برای. رفتن

 که کاری.... بود خواسته پندار که کاری... ميکرد سبک رو دلم که کاری.... زدن جيػ و بود صورتم روی بالش گرفتن

ميکرد جلوگيری شدنم محروم روز سه از که کاری... ميکرد باز صدامو ! 

 انگار اما نيما. کرد پاک رو صورتش و شد اتاق داخل کرده اخم پندار. ميکردن صحبت سالن توی داشتن هنوز نيما و پندار

 کارم به دوشون هر به توجه بی و انداختم اش گرفته گرد موهای به نگاهی آينه از. نداشت رو گريمش کردن پاک حوصله
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 داده انجام رو خواستم ازت که تمرينی:  برگشت در چارچوب توی. بره که رفت و برداشت رو وسايلش پندار. دادم ادامه

بود جدی گفتم که چيزی... فردا تمرين سر بيا ! 

باشه: دادم تکون سر. سمتم بود برگشته که رخی نيم و اش شونه پشت به زدم زل. سمتش کردم رو  

نشنيدم:  برد باال ابروشو دم ! 

چشم: کردم ادا بلندتر ! 

 واقعا... بود کافی روز اون برای. کردم مشت ميز روی دستهامو. کرد خداحافظی و نيما سمت کرد رو. داد تکون سر

 هيچوقت.... کرد بد رو حالم بود متفاوت صبحش اول با که حالی با پندار رفتن و سالن در شدن کوبيده صدای!! بود کافی

 نيما. زدم چنگ رو کيفم و کردم پرتاب سطل توی رو کثيؾ پنبه! حتما بودم کرده اميدش نا! هيچوقت.... نميشناختمش

امروز؟ ريختی هم به اينقدر چرا!!! آروم! فاخته.... هی.... فاخته: زد صدام  

عصبانيم خودم از: کردم نگاش آينه از ! 

نداری؟ باور خودتو چرا.. عاليه کارت تو! اولته اجرای تو: زد لبخند  

باشم اينا از بهتر بايد.... نيستم: دادم تکون سر ! 

. سمتش برگشتم. شد گرفتار ای مردونه مشت توی ظريفم ساعد که برم پايين سکو پله از خواستم و رفتم بيرون اتاق از

 در تپش به رو قلبم که ای فاصله اون از.... کم فاصله اون از. کردم نگاش. زد هم به رو فرش های مژه. بود نزديکم

 پشت. ميکرد خشکم که بود برقی چشمهاش توی. زد لبخند. رسيد بازوم به و اومد باال ساعدم روی از دستش. بود آورده

کن باور... هستی عالی تو: کشيد ام گونه به رو انگشتش ! 

 تاريکی از... سالن خلوت از ميترسيدم داشتم. ميزدم نفس نفس. کشيدم عقب رو خودم. باشم پريده خواب از انگار

کنم عوض مطمئنم نا صدای با رو فضا خواستم و رفتم پايين ها پله از! داشت تب نگاهش که نيمايی از... خالی صندليهای : 

ميدی دلگرميم که ممنون - ! 

 بيرون ام سينه قفسه از داشت قلبم.... ميزد قلبم.... کردم نگام سرم پشت به چشمی زير و افتادم راه صندليها راهرو ميون

فاخته: زد صدام. ميزد ..... 

نيما خدافظ: کردم باز لب. لرزيد هام شونه ! 

فاخته: زد صدا. کردم بيشتر قدمهامو سرعت ! 

ميکنی؟ ازدواج من با: زد صدا. برداشتم رو بعدی عجوالنه و سست قدم و گذاشتم لبم روی رو سردم دست  

 گوش زير درست که امانی بی تپش و... نفس... نفس صدای شد صدا. شد خشک روم جلوی بزرگ چرم در روی نگام

 که بودم فکر اين توی هنوز! نداشتم قدرت..... نداشتم خوردن تکون قدرت.... نداشتم برگشتن قدرت. زدم پلک! ميزد چپم

 لبم.... ميترسيدم. زد لبخند. سمتش برگشتم. کرد خوش جا در روی صورتم کنار سفيدش و پر دست که نه يا شنيدم درست

 جيبش توی دستهاشو. ايستاد.... دو...  يک. شمردم. رفت عقب. ترسيدم ازش فهميد انگار. شد کشيده ای اراده بی لبخند به

فاخته؟ ميکنی ازدواج من با: بهم زد زل و برد فرو  

نيما؟ ميگی داری چی: دادم فشار ام شقيقه روی انگشتهامو سر منگ و گيج ! 

بمونيم هم با هميشه اينکه.... ميکنم ازدواج تقاضای ازت دارم: کرد کج رو سرش ... 

 تصميمی همچين ميزنی حرفی همچين داری حسابی چه روی ميدونی؟ من از چی تو: دادم تحويلش جا يه رو لبخند و اخم

 ميگيری؟
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 حرفهای و دوستانه شام يه.... ميدم توضيح رو چيز همه برات باشيم هم با امشب بدی افتخار: کرد دراز سمتم به رو دستش

آره؟... اساسی  

 يا عاشقی و عشق از حرفی بدون داشت رسمی اينطور که کسی... بود من خواستگار اولين اين. دادم قورت رو دهنم آب

 عالقه ذره دنبال دلم توی. کنم چيکار بايد. بگم چی بايد نميدونستم. کنم ازدواج باهاش ميخواست من از دوستی درخواست

ببخشيد... خونه برم بايد من: کردم باز لب! هم پشت و وار تيک. زدم پلک! نميکردم پيدا چيزی.... ميگشتم بهش حسی يا ! 

.... خوب خيلی: داد بيرون رو نفسش بعد. زد زل سالن ديوار به و مکيد لبهاشو لحظه چند برای و چرخوند رو صورتش

بزنم حرفهامو راه توی... برسونمت بذار پس !! 

 من داشت چيز همه اونشب اما، نبودم حسابگری دختر هيچوقت... ميترسيدم بهش کردن اعتماد از. کردم نگاش ناباورانه

گرفتم گاز رو لبم... بود عجيب شدن حادث ناگهانی همه اين.... ميترسوند رو : 

باشه نشده عوض چيزی بينمون که ميگيرم نشنيده... بهتره بدی فرصت بيشتر خودت به يکم.... ميکنم فکر من -  

ديگست؟ جای دلت: شد تند که گذاشتم دستگيره روی رو دستم و چرخيدم  

 حرؾ دل روی از... سالمه هفت و بيست من... فاخته نده بازی رو من: داد ادامه. چرخوندم شونه روی رو صورتم

 دلت ميخورم قسم ولی... جداست حرفش گيره ديگه جای دلت تو اگر!.... ايستادم روبروت امشب که کردم فکرامو! نميزنم

گرمه سراب به !!! 

جاشه سر دلم! ديگست جای دلم گفتم کی من! دوختی؟ و بريدی خودت واسه: سمتش چرخيدم !! 

بده جواب و کن فکر حرفم روی جاشه سر اگر: کرد اخم ! 

نيما؟ جديه: خنديدم  

جديه: داد تکون سر ... 

مايی خونه توی خانوادت با هفته اخر جديه اگه خوب خيلی: بردم باال ابرو و ايستادم سينه به دست ! 

بيرون زدم سالن در از و گردوندم رو. زد لبخند ! 

 قطعه اش، گرفته خاک و گرد و روؼنی دستهای با که شدم ای مشؽله پر مادر دست ساخت بافتنی عروسک ميکردم حس

 و بزنه دل از حرفی برسه راه از کسی هر! دنيا خاکيهای کوچه های بچه پسر دست زير انداخته و زده رج رو تنم قطعه به

! نيست منصفانه... نيست منصفانه. نکنه حس رو قلبم حرارت... نبينه رو نگاهم رنگ.... نشنوه منو دل حرؾ هيچکس

 وزن شدن؟ پسنديده و شدن وجب چيه؟ دنيا اين از من دل سهم!" ديگر سوی از داری حرفی... يکسو از هستی زن.... " آه

 رنگ پرسيد کسی.... ها نداشته ظريفی به و ها داشته درشتی به... بينی کوچکی و پوست کيفيت به نشدن؟ پسنديده و شدن

چيه؟ دلت  

 هم من.... چشمهام مردمک ميون.... تنم روی مردها نگاه از ميشدم متنفر و ميکردم تند پا رو پياده سنگفرشهای روی

 با نسبت بی مردهای تلخ اخمهای نگفتم، های حرؾ جواب! ميشم عاشق هم من! حس.... دل اسم به سهمی.... دارم سهمی

گيره جايی دلت که منه ! 

 فريادش! ... من دلِ ! دله داره؟ مادگی و نری مگه هم دل داره؟ فرق مگه دل با دل! گيره.... آره.... آره! گيره که گيريم

 نسبت چيزی هر به رو نجابت که بخورم مردايی همين امروزی کرده تبله و پوسيده تفکرات ديوار به و کنم باز لب کنم؟

 و تنهايی ميون تا کنم، باز ؼرور از لبخندی به رو لبی و... بريزم عرق و کنم شرم و کنم باز لب! نجابت جز ميدن

نميزد باال دست خودش برای خودش که بود خوب اگر که.... ببره سوال زير رو هستيم همه ، تفکراتش  .... 
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 درد به بودن ماده درد... نميشه ختم بعدش سال هشت و سی به تا سالگی دوازده از ماهه هر دردهای به بودن ماده درد

 هر فاسد چشم هزار های نگاه همين مادگی درد... نميشه ختم ديگه درد يک و هزار به و.... مادری درد به....مادينگی

 دوم جنس شدنها، مرئوس شدنها، ممنوع شدنها، محصور شدنها، محدود همين.... شدنها وجب همين...  هست روزه

... باشه دل خفقان بذارم پا جا هر باشم؟ داشته حق کجا بايستم؟ دنيا اين کجای من... برتر جنس بودن آرامش اسباب... بودن

 آوردن چنگ به برای بگيره بازی به رو دلم و روح و فکر نگاهی به کالمی، به که کسی هر برای دراز جاده و باز راه و

 حفظ رو دروؼهاتون... ديگه مردهای تمام برای و.... نيما تو برای..... نه تو برای.... نه اينبار.... نه!!! تمام و.... تنم

جم عليرضا.... " کتاب يک عمق به, اسم يک رمز به.... مينويسم رمز به. مينويسم روشون از بار صد شبی.... ميکنم !" 

 

 رو اتاق در و کردم عبور تفاوت بی فتانه جهيزيه کنار از. کوبيدم هم به رو خونه بادمجونی های شيشه با سفيد آهنی در

. تخت لبه نشستم و شدم رد وسايل روی از! گوشه يه بود نچيده مرتب رو وسايلش حتی. نبود گذاشتن پا جای. کردم باز

 خدايی نعمت بزرگترين تو.... دارم دوستت فاخته... " ميکرد اکو سرم توی صدا. بستم چشمهامو و دادم فشار هامو شقيقه

 رنگ پر! باشی تو... نباشه دنيا ميخوام... هام داشته ميون... زندگيم ميون نباشی روزی اگه ميميرم... زندگيم توی

 "!!!باشی

 رطوبت نفرت با و کشيدم ميگرفت رو چشمم جلوی که ای شيشه نقاب به رو دستم پشت. آوردم بيرون کيفم از رو موبايلم

 ام اس که ازش بودم مونده دور اونقدر.... گشتم اسهام ام اس فايلهای ميون عصبی. کردم خشک بالشم روکش با رو دستم

...." کردم بازشون. لرزيد لبم!" خان مردان علی"  بود ذخيره اسم به هنوز... کردم بازش. بود شده رده ترين پايين اسهاش

 چيزی يه بريم دنبالت بيام کن صبر نخوردی اگه خوردی؟ چی شام شم فدات" ..... "خوابيدی؟ گلم" .... "دارم دوستت

خانومم؟ کجايی ماهکم فاخته" .... "بزنيم " .... 

کجايی؟ فاخته" .... "ببينمش بيار نمايشنامتو اون متنهای فردا عزيزکم.... " خوندم باز و چشمهام به کشيدم رو دستم پشت " 

... 

 رفتی رفتی؟ و زدی! ...... نامرد بده جواب.... "بودم نوشته خودم.... کردم نگاه اس ام اس آخرين به و گرفتم گاز رو لبم

نامرد؟ رفتی که رفتی رفتی؟ که ...." 

دکمه روی رو سردم دست.... بود گرفته زانومو تا که... بود گشادی کاله فقط.... نبود جوابی ديگه  delete چرخوندم ....

بمونه يادت تا باشن بذار... باشن بذار.... تخت روی کردم پرت رو موبايل و گرفتم گاز رو لبم .... 

داند سکندری سازد آينه که هر نه....  داند دلبری افروخت بر چهره که هر نه ..... 

 پلک. شدم جمع خودم توی و گرفتم دستهام ميون رو پاهام ساق. دادم تکيه فرفوژه سرد فلزهای به و تخت روی خزيدم

 به و برداشتم رو بالشم. دادم بيرون رو نفسم. داد قلقلک رو ام گونه روی چشمهام توی جامونده اشک قطره داؼی. زدم

 فرو بالش توی رو صورتم!ميشد داده فرو که بؽضی داشت خراشی تن درد چه و.... لرزيد ام چونه. کردم نزديک صورتم

 جلوی منصور بابا شکستنهای تخمه صدای... ميپيچيد گوشم توی مريم مامان گريه صدای....  هق...  هق....  هق و بردم

 افتاده جا صدای.... من افتاده جا صدای.... من صدای.... ميزد حرؾ عروسکهاش با که فتانه نازک صدای....  تلويزيون

من گريه .... 

 زندگی صدای....  بشقاب و چنگال و قاشق صدای....  عميقترش دارمهای دوستت عميقش، های خنده... عليرضا صدای

ؼم بی و مستانه... من خنده صدای...  من صدای.... بود که روزهايی.... بودند که روزهايی! من خونه ميون ! .... 

 چشمم. زدم پلک. کردم جدا بالش از رو صورتم. برداشتم امان بی های هق هق سر از دست ای لحظه برای. کردم سکوت

... پيچيد گوشم توی پندار صدای. بردم فرو بالش ميون رو صورتم.... سکوت از شد پر چشمم. خونه خلوت به شد روشن

.... ميکردم حس رو گلوم صوتی تارهای لرزش. کشيدم جيػ... نرسيد جايی به صدام. بالش پر پر پرهای ميون کشيدم جيػ

 جيػ.... انداخت خش بيشتر بالش افتاده چروک روکش روی ام خورده الک ناخنهای و بردم فرو بيشتر رو صورتم

 پوست به رو جونت بی نوک بايد.... فاخته آوردنه بيرون تخم از سر دردِ  اين... کشيدم جيػ... لرزيد تنم تمام.... کشيدم
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 هوا... ات شده پر پر دنيای توی... کمه هوا اينجا...  شدنه زاده درد....  اين... کرده ات احاطه که بزنی تنگی جهان زخيم

 نيست ای ساده کار هم شدن هوايی! نيست ای ساده کار هم شدن هوايی.... هوا سير دل يه برای بزنی زجه بايد... کمه

 !فاخته

 دهم بار برای که موبايلم صدای به و بودم کشيده دراز تخت روی خالی و خسته و جون بی. گذشت ساعت دو شدنم آروم تا

 و... باشه ميتونه کی اينکه به کردن فکر و شدن موسيقی صدای همراه بود، خوبی سرگرمی. بودم اعتنا بی ميخورد زنگ

 ميخوره زنگ باز وقتی و.... نه يا ميخوره زنگ هم باز بزنی حدس اينکه. بعد بار برای شدن منتظر و شمردن... شمردن

. بود نمونده برام جونی. نخوردم تکون هم باز. کرد همراهی رو موبايلم هم خونه تلفن صدای!!! سمجه چقدر... بزنی لبخند

 گذاشتم.... بود شده تنگ مامانم برای دلم. ميلرزوند لبهامو بؽضم. ميزد صدام. پيچيد خونه خلوت توی مريم مامان صدای

 توی شادی. دادم سالم زمخت صدای با و برداشتم رو گوشی. کردم دراز رو دستم و چرخيدم پهلو به. کنه صدام هم باز

سالم جان مامان!!! فاخته: زد موج صداش ! 

مريم مامان... سالم: دادم قورت رو دهنم آب ! 

خوردی؟ سرما: آورد پايين صداشو طوالنی مکث يه از بعد و کرد سکوت  

آره: زدم پلک!!! تابستون توی ، کردم فکر خودم با و زدم لبخند ! 

 و ميومد هميشه اون چند هر. بپرسم شوهرشو احوال نميخواست دلم. ميرسيد گوشم به اش خونه از ای مردونه خنده صدای

 خونه؟ هست کسی خوردی؟ سرما چرا: داد ادامه مامان... ميداد تحويلم دقت با بود گرفته ياد که رو ای فارسی کلمه چند

مامان؟ بخوری کردی درست چيزی اومده؟ فتانه  

چطوری؟ تو... هست چی همه.... اومد امروز فتی... آره: زدم لبخند  

 رو حالت هلموت: کرد صاؾ صداشو بعد. داد رو جوابش و کرد دور دهنش از رو گوشی مامان. گفت چيزی شوهرش

کنه صحبت باهات ميخواد. ميپرسه  

سالم فاخته هی: پيچيد گوشم توی اش مردونه صدای. بستم چشمهامو کالفه ! 

هستی مريض گفت مريم: داد ادامه. دادم رو جوابش رمق بی  

مرسی... هلموت خوبم: گذاشتم پيشونيم روی رو ساعدم ! 

 صحبت به عالقه اين نميکردم درک هيچوقت من و کردن ترجمه کنارش از مامان و کردن صحبت آلمانی به کرد شروع

 ازش ای کلمه که رو چيزايی و بگيره رو گوشی اينکه! هست هلموت دل توی زياد اينهمه کجا از فتانه و من با کردن

! بدم تحويلش ذوقی بی و سرد اوهوم گاهی از هر و بشنوم من و کنه ترجمه دور از مامان و بگه هم سر پشت رو نميفهمم

فاخته ديدار اميد به"  بده تحويلم معوج و کج معمولش روال طبق آخر در و !" 

 درد سرم. ميکرد صحبت باهاش مامان که ميومد خونه از ای ديگه مرد صدای. تلفن پای بياد مامان تا کشيد طول دقيقه چند

ميخوره دردم چه به تلفنها اين... تنگه دلم من.... رفت هم توی اخمهام. داشت ! 

داری؟ مهمون: کردم باز چشم. کرد صدام مامان  

! : ميخورد موج صداش توی بابا از جدايی از بعد که ای انرژی.... گوشم توی پاشيد رو هميشگی انرژی همون صداش

هلموت دوست... اينجاس فرانتيس... اره  

رسيد؟ کجا به کارت دانشگاه برای: گرفتم ام شونه با رو گوشی و نشستم تخت لبه. ميخورد زنگ يازدهم بار برای موبايلم  

 گوش مامان صدای به که همونطور! دير چند هر..... بود شده خوشبخت. داشت شعؾ. کردن تعريؾ به کرد شروع مامان

 دنگ شش و کردم قطع رو موبايل صدای. ميدرخشيد گوشی روی معراج اسم. کردم دراز کيفم سمت به رو دستم ميدادم
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 که بود شده پيدا يکی حاال... خفقان و صبوری... سکوت سال همه اين از بعد... ميفهميدمش. مامان به دادم رو حواسم

 و ميگفت شعر که مامانم. داشتم اون از رو نوشتنم استعداد که مامانم. داشت مامان برای رو منصور بابا نکرده حمايتهای

 خونه گاز اجاق شعله روی مامان که شعری قطور دفتر برای ميسوخت دلم چقدر و. ميخنديد بهش منصور بابا

 سفيد و طوسی مقنعه و مانتو ميون... ميسوزونه رو روحش تمام داره نفهمم که بودم کوچيک اونقدر من و... سوزوندش

 که ميکردم نگاه دفتری به و بودم گرفته باال رو سرم بودم، ايستاده کنارش فقط ، کتابم پر کوله کيؾ با مدرسه کوچيک

.... مامان سوختن از و بود ترسيده آتيش از... ترسو هميشه فتانه! ميکرد گريه فتانه چرا نميفهميدم و... ميسوزوندش مامان

بود سوخته چقدر.... بود سوخته چقدر مامان بوديم نفهميده هيچکدوممون و ! 

 ودب مامان پشت ديوار اين... منصور بابا خالؾ.... مامانم برای بود شده بزرگی ديوار که بود شده پيدا زردی کله مرد حاال

 پيدا کسی... بنويسه باز و... بخونه ادبيات تا ميشد دانشگاه وارد داشت سالگی چهار و چهل سن توی مامانم! روبروش نه

 تنها و... بود کرده زنده دوباره رو مامان... نوشتن باز برای بود کرده خون پر رو مامان دست خشکيده رگهای که بود شده

ميداد بهم نوشتن برای مامان که انرژی... بود تشويقهاش ميکرد وصل مامان به رو من که چيزی ! 

 دلگرم حرفهای ميکردم حس. ميکرد حمايتم بيشتر و بيشتر ميگذشت که روزی هر...  نوشتنم با اما نبود موافق بازيگريم با

. تالش پر و بشاش زن يه به بود شده تبديل. بود شده عوض هلموت کنار مامان. ميده تحويلم و ميکنه جمع رو هلموت کننده

 زندگيمون طول تمام در که کاری. بده بروز رو محبتش و باشه مهربون بود گرفته ياد که زنی. ميکرد جوانی حس که زنی

 مامان.. رو رفتن صدقه قربان بود گرفته ياد مامان... ببوستمون شده که هم تلفن پشت از بود گرفته ياد مامان... نميکرد

 حسرت چقدر من و! دير.... چند هر بود گرفته ياد رو کردن حمايت مامان! کم چند هر بود گرفته ياد رو دلنگرانی

 رو، احساساتش تمام سوزوند، که دفتری با همراه مامان... ميگرفت ياد خونه همين توی رو اينها همه کاش ای که ميخوردم

.... هلموت خونه ميون و.... شد تموم ما خونه ميون مامان.... سوزوند فتانه و من به رو توجهش و بابا، به رو عشقش

شد زاده دوباره ، دريا و کوه همه اين پشت... ما از دور فرسنگها . 

. گرفت ياد رو آلمانی زبان تا کشيد سختی زياد مامان. ميشه دانشگاه وارد ديگه هفته دو از ميگفت اينکه از بودم خوشحال

 روز آخرين تا و حاال... گذروند مردگی به زندگيشو از سال چهل فقط مامان که بودم خوشحال. بود بردن بهره وقت حاال

من! .... نه ما! نه..... ما چند هر.... ميکنه زندگی واقعا زندگيش ! 

 با رو مادريش مهر تمام بود کرده سعی. کردم خداحافظی مامان با. زد زنگ بار دوازدهمين برای معراج. خنديدم تلخ

! خورده سرما دختر يه برای دارن سوپ رستورانها تمام بودم کرده مطمئنش و بودم زده لبخند. کنه منتقل بهم هاش توصيه

تابستونه اينجا.... من حواس بی مامان ! 

 

 

 با گفت. داره خونه هام تنهايی ميون انگار. نشسته دلش توی الهام از ای فرشته انگار.... من نگرانِ  دل معراجِ ...  معراج

 ريمل با چشمهامو پؾ و کردم عوض لباسهامو. تظاهر به داشتم عادت ولی بودم حال بی. ام خونه ميان دارن مهرنوش

 ديوار کنار چيدم هم روی رو فتانه آينده خونه وسايل!! نبود شدنی چند هر...  کنم مرتب رو خونه کردم سعی. پوشوندم

 خونه زنگ صدای که کشيدم آب رو سينک ميون نشسته ليوان تا سه دو و کردم دم چای. آشپزخونه توی رفتم و پذيرايی

 وسيع لبخند بعد و شد خونه وارد چيزی هر از اول کباب جوجه بوی. کردم باز مهرنوش و معراج برای رو در. شد بلند

 کنکاش پر های نگاه.... داشت نگاه. زدم زل معراج سياه چشمهای به اش گونه کنار از و کردم روبوسی باهاش. مهرنوش

 ميون رو دستم. کردم دراز براش رو دستم و زدم لبخند و اومدم بيرون مهرنوش آؼوش از. حرؾ پر و معنا پر و

تو؟ چطوری:  گرفت گرمش و استخونی انگشتهای  

خوووو خوبم: کردم جمع بينيمو !!! 

 رو اش گونه. بود انداخته راه صدا و سر فتانه جهيزيه وسايل ديدن با مهرنوش.داخل به کردم دعوتش دست با. خنديد

 شده سنگ لعنتی بؽض. بود ايستاده گوشه يه و وسايل به بود زده زل اما معراج. کردم تشکر محبتش همه اون از و بوسيدم
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 چرا: پرسيدم بلند صدای با و دادم بيرون رو نفسم. بردم پناه آشپزخونه به. ميرفت فرو نه ميومد باال نه. گلوم توی بود

بخوريد نشده سرد تا ميارم وسايل االن. بودم خورده من مياوردين شام نبايد کشيدين؟ زحمت  

 چهل تا سير آدم بابام قول به!!! خوردم شام... فاخته نکن اذيت: بود کرده اخم. کرد کمکم و آشپزخونه توی اومد مهرنوش

بخوری بايد زور به... داره جا لقمه تا  

کردی؟ گريه گرفته؟ همه اين صدات چرا: کرد پچ پچ و سمتم کرد رو. خنديدم  

 خان پندرا امروز! چيه گريه بابا نه: زدم لبخند بردارم بشقاب کابينت از تا ميشدم خم که همونطور و دزديدم رو نگاهم

امروز آوردم کم نفس تمرين سر. بزنم فرياد بالش توی که بود اين شبم مشق... کرد توبيخم ! 

ميگيره سخت زيادی پندارم... مياد پيش نداره اشکال... عزيزم آخی: کشيد کمرم رو دستی ! 

 کسی. گرفتم گاز رو لبم. بود آورده هجوم سرم توی درد. شد کشيده گردنم تيره بذارم باال رو بشقابها که کردم بلند سر

 روی کردم سرم ستون آرنجهامو و گذاشتم صورتم روی دستهامو کؾ. شد برداشته دستم از بشقابها سنگينی. گرفت بازومو

خوبی؟ فاخته: ميومد دور از مهرنوش صدای. کابينت  

خوبم: زدم لبخند. ميديدمش حرير از ای هاله ميون. کنم باز چشمهامو کردم سعی و ايستادم صاؾ ! 

چيه؟: دويد در چارچوب توی معراج  

بريم... هيچی:: بردم باال ابرو ! 

 بردم دست و نشستم روبروشون درست ميز جلوی زمين روی. رفتم بيرون اشپزخونه از همراهشون و برداشتم رو بشقابها

ميشه سرد: کردم بازشون و ؼذا روی فويلهای سمت  

 و سمتم شد خم. برگرده قبل حالت به ميکرد سعی اما بود رفته مهرنوش لبهای روی از لبخند. بهم بود زده زل هنوز معراج

 چيزی من به معرفت بی که معراج اين... هستا خبرايی يه شنيدم خانومی مهرنوش: خنديدم. کنم باز رو ؼذاها تا کرد کمکم

خبرا چه ببينم بگو تو... ميکنه قايم ازم هميچيو... نميگه !! 

عزيزم؟ خبر چه چی از: خنديد بلند صدای با مهرنوش  

بود؟ خوب مراسمتون برای نه؟ يا بودن شده دستچين بودن؟ خوب... بابام های ميوه از: خنديدم  

هست بلدم چه! کن نيگاش!!! جلب ای:کرد پرت سمتم به رو مبل کوسن معراج ! 

 صورتم توی درست و انداخت سمتم به رو دوم کوسن. بود کرده اخم معراج. ميخنديد هم مهرنوش. خنديدم بلند صدای با

 ظريفی کرکی بالهای کردم حس فقط.... شده چی.... کجام نفهمم که اونقدر... بودم گيج... بود گيج هنوز سرم. اومد فرو

 ميزدن سوسو نگاهم يکدست زرد توی کوچيکی رنگی نورهای! بودن وصل بهم انگار که بالهايی. ميکشن باال سمت به منو

ميچرخيد سرم توی دوری وز وز صدای و . 

. ميخونه شعر داره زبونی چه به نميدونستم حتی. نبود مفهوم برام که ميخوند شعری سرم توی ای بچه دختر مليح صدای

 نسيم بايد. باشه ايستاده سيب های شکوفه از باؼی ميون صورتی دار پر دامن با هوا به سر بايد ميکردم حس اما نميديدمش

 و ميکرد دراز منم نگاه ميون رنگی و کوچيک نورهای لمس برای رو انگشتش شايد... خرماييه حتما موهاش و.... بياد هم

 چی نفهمم اگر حتی. بمونم رنگها ميون دنيا آخر تا و. بزنم لبخند داشتم دوست... ميکشيد رخم به رو اش کننده مست صدای

صداش.... صداش فقط. ميخونه ! 

 از:  ميکشيد فرياد زمختی صدای. زدم پلک.... ميترسيدم ميزد صدام که صدايی از. ترسيدم. سوخت صورتم.... صداش

فاخته...... سمت اون !!! 
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: سوخت صورتم. صدا همه اين به برگردم نميخواستم.... ميترسوند رو من مردونه افتاده خش صدای و بوق صدای

فاخته.... چشاتو کن باز.... فاخته ... 

 درکی من و داشت حرکت پام زير زمين. زدم پلک. بود شده خم صورتم روی کسی. ميگرفت جون روبروم سياهی تصوير

 پاهاش روی سرم که مردی.... مرد يه زدنهای نفس نفس صدای و ميشد دور وز وز صدای. زدم پلک. نداشتم مکان از

نيومد؟ هوش به معراج: شد بلند ميشناختم که ای زنونه صدای! بود  

... ميخورديم شام داشتيم. مهرنوشه... ميشناسم هم رو صدا اين.... کيه ميدونم! معراج.... گشتم اسمها دنبال سرم توی

ميشه عروس داره مهرنوش  

 هم از لبم. ميريم کجا که کنم باز لب خواستم. بود خم صورتم روی خيابون چراؼهای نور به پشت که صورتی به زدم زل

شکرت خدايا"  کرد زمزمه و کشيد صورتش به رو لرزونش دست و داد بيرون رو نفسش معراج. نشد باز !" 

چراؼو کن رد!.... شو رد سمت اون بده دستتو: کشيد داد ! 

 صندلی از بيشتر دستم گير سرعت هر روی و ميخورد تکون پاش روی سرم! نميشد و بگم چيزی ميخواستم. کردم اخم

نگاه....  نگاه.... نگاه.... بودم چشم سراپا من.... نداشت وجود منی..... من و ميشد آويزون ! 

 رو سقفی مهتابی نورهای عبور. گذاشتن برانکارد روی رو سستم تن که ميديدم. دويدن سمتم به پوشها سفيد که ميديدم

 و معراج. ميکردم فکر داشتم مدت تمام ولی! نميدونم چی به. ميکردم فکر خودم با. مهرنوش و معراج صدای و. ميديدم

 هستی تنها سراغ اومد بعد و کرد چک رو قلبم ضربان و خون فشار پوشها سفيد از يکی. ايستادن سرم باالی مهرنوش

. داره نگه ابد تا رو نور ميخواست دلم. لذت از شدم پر من و انداخت چشمم توی چراؼشو زرد نور.... چشمهام موجودم،

خاصی چيز منظورم نخورده؟ که چيزی: پرسيد مخاطب بی و گرفت رو نبضم هم در اخمهای با پوش سفيد. شد دور نور ! 

دکتر؟ اقای چشه! ... ميدونم که جايی تا يعنی.... هيچی... نه: کرد باز لب معراج  

 براش! ... پايين خون فشار... مناسب نا تؽذيه.... فکر.... عصبی فشار.... هيچی: داد تکون سر اخمو و چاق پوش سفيد

 خيلی قلبش ضربان... نداره ای فايده نباشه آروم اعصابش که زمانی تا اينا ولی. بزنيم بهش سرم بايد االنم. مينويسم تقويتی

 !پايينه

. نداشت رو به رنگ... ديدمش. گرفت جلوشو محبوبم گندمی مو گنده شکم که شدن دور برای کنه تند پا که رفت دکتر

پدرشم من چشه؟... پدرشم من: ميکرد تکرار مدام و بود گرفته رو دکتر بازوهای ! 

 پيشونيمو موهاشو توی کنم دست خواست دلم....  ايش سورمه گرمکن شلوار به بخندم خواست دلم. بزنم لبخند خواست دلم

 سست...  نميتونستم و ميخواست دلم! ....بيارم در قيافه و بزنم زل چشمهاش توی بچگيا مثل و پيشونيشن به بچسبونم

بودم سست.... بودم ! 

 گوش صداشون به فقط و بستم منصورم بابا و معراج و مهرنوش نگران نگاه روی به پلکهامو. داشتم بؽض. بستم پلکهامو

 که وقتی از گذشته ساعت يک نميکردم باور من و شده چی ميکرد تعريؾ بابا برای داشت که معراج صدای به. دادم

 خودشو معراج. بودم بيهوش خونه توی تموم ساعت نيم که نميکردم باور من و.... کوبيد صورتم توی رو کوسن معراج

 کردن بؽلم ها ؼريبه... بودن کنارم ها ؼريبه خودش جای به که بود شرمنده حتما. بود مطلق سکوت بابا و ميکرد سرزنش

نبودم مطمئن....  داشت؟ رو معنا اين سکوتش.... شدن دخترش ناجی ها ؼريبه....  بيمارستان به رسيدن برای ! 

 

 از ای هاله ميون....  احساس سراپا اما.... بودم من. نداشت وجود! تن از حسی هيچ. بودم رفته فرو عجيبی خلسه ميون

 خيلی.... دست دور خيلی از. ميرسيد گوشم به سياهی همه اين ميون صدايی. بود سياه رنگها تمام شايد و. انگار رنگ

 من و ميخوند نفس يک" هُ ... با.... يا... هُ ...با... يا"  ميکرد تکرار مدام رو چيزی که ای مردانه صدای. دست دور خيلی

 هجوم احساسم به تن از حسی. پيچيدم خودم به... بود دور خيلی صدا اما کردم تيز گوشهامو. نميشنيدم رو ميانيش واجهای
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 ای ديگه صدای و محو و ميشد دور صدا. داد فشار رو دستم کسی. صورتم روی پوستی رفتن هم در از حسی. آورد

فاخته: ميکرد صدا کسی. ميشنيدم.... تر جون پر و.... تر نزديک.... فا.... فا.... ميشد نزديک ! 

 شدی بيدار: زد لبخند منصور. برداشتم سقؾ از چشم و زدم پلک. نور بعد و محض سفيدی. کردم باز رو جونم بی پلک

 بابا؟

بيارم آب برات بذار: پريد جا از. کردم باز لبهامو. ميشد فشرده دستش توی انگشتم ظريؾ استخونهای  

 کرد مرطوب آب زير رو دستمالی بابا. ميچکيد دستم رگ تا پالستيکی سيم از که زاللی های قطره به.کردم نگاه اطرافم به

بهتره؟ حالت حاال.... خوشکلم دختر: کشيد لبم روی رو دستمال و زد لبخند. سمتم اومد و  

خونه بريم.... بابا بريم: شدم خيز نيم  

خوابيديا خوب.... تمومه هم سرمت. نيست چيزی. بابا ميريم: کشيد موهام به دستی و خوابوندم دوباره ... 

رفت؟ معراج:  سقؾ به زدم زل. داد بيرون رو نفسش کوتاهی مکث از بعد و زد لبخند  

انديشه؟ اسمش؟ چيه نشستن بيرون پسره يکی اون با. برگشت و رسوند رو مهرنوش: کرد مرتب دليل بی رو لحافم  

دختره اسم که انديشه!! بابا: خنديدم ناگهان به و کردم نگاش! کيه؟ انديشه! انديشه.... آوردم فشار ذهنم به ! 

داره کوپالی و يال و پشم و ريش.... هندی مرتاضهای عين کرده قيافشو همينکه.... بابا ميدونم چه: خنديد ! 

پنداره اون بابا: خنديدم !!! 

اسم؟ شد پندارم!!! پندار..... همون: کشيد موهاش به دستی ! 

شد؟ دار خبر کجا از اون: کشيدم صورتم به دستی  

 بعد. ميگفت يکی به ميومد در دهنش از چی هر تلفن پشت داشت معراج... بود چی به چی نفهميدم: آورد پايين صداشو بابا

... شه بد حالت شده باعث عصبی فشار گفت دکتر بود؟ کرده ناراحتت اون بابا؟ مگه کرده چيکار.... اومده پسره اين ديدم

 ميخوای کی به نگی من به برم قربونت... بابا به بگو ها؟ نميذارم زندش باشه کرده کاری پسره اين بدونم خدا به... فاخته

بابا؟ بود شده چی.... کن خالی خودتو بگی؟  

 از... جان بابا بگو: زد پلک بابا. ميريخت شوکران کامم به. بود تلخ لبخندم. زدم زل چشمهاش عسل ميون و زدم لبخند

شده؟ چی بگو... نترس هيچی  

دير چه.... شد بازتر لبخندم !!! 

کرده خبر پندارو که نبوده هيچی! سرش به زده معراج: کردم باز لب. کرد کمکم بابا. بنشينم کردم سعی و شدم خيز نيم ! 

شدی توبيخ امروز گفتی مهرنوش به گفت معراج: شد تر نزديک بابا  

 هم با ما! نيست اينجوری اصال پندار! شدم توبيخ گفتم شوخی به من داد تمرين بهم نبودم خوب کارم سر... جان بابا: خنديدم

نبوده چيزی... کردم ضعؾ نخوردم ؼذا درست چون شايد امروز نميدونم،!!!  نيستم که کارگرش... گروهيم يه... دوستيم !! 

. انداختم سرم به نگاهی. ميکرد سرفه نزديکم تختهای از يکی. بود تخت دور کشيده پرده به چشمم. نشست صندلی روی بابا

لحظه يه بياد پندار بگی ميشه بابا: بابا سمت کردم رو... بود پرده پشت دلم  

 ندی رو زيادی.... ميکنم صداش حاال. در پشت مينشينه گفت خوابی ديد زد سر اومد بار چند: شد بلند صندلی روی از بابا

نگير تحويلش هم تو... نگرفتم تحويلش من... بهشا ! 



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  98 صفحه

 به دستهام کؾ و رفت بابا!!! من ؼم بی بابای. خنديد و زد چشمکی. خنديدم. انداخت باال ابرويی و داد جلو رو شکمش بابا

 استخون صدای. نرفت کنار اما افتاد چين پرده. انداختم سرم روی و باال کشيدم ام شونه روی از رو شالم. نشست عرق

فاخته: زد صدا رو اسمم داری ! 

پندار.... بيا: زدم لبخند ! 

... کرد خوش جا لبم روی لبخند بابا توصيؾ از. هميشه از تر ژوليده موهاش و بود سرخ چشمهاش. زد کنار رو پرده

بهتری؟: زد پلک نگاهم توی!!! هندی مرتاض  

خودت؟ با کردی چيکار: کرد اخم. دادم تکون سر  

 من: گذاشت تخت سفيد ميله روی رو دستش و اومد جلو. بود گرفته بؽضم چرا نميدونم. بهش زدم زل و گرفتم گاز رو لبم

ميخوام معذرت... باشی حساس اينقدر نميکردم فکر...  من فاخته.... کن تمرين گفتم ! 

ام؟ نارنجی نازک اينقدر ميکنی فکر.... نداشت تو به ربطی: خنديدم  

پندار... نيست جاش سر هيچی ميکنم حس... جوريم يه روزا اين:  دادم بيرون رو نفسم. انداخت پايين سرشو .... 

ديدم خوابی يه من:  لرزيد ام چونه.... اش سينه سياهی ميون سفيد پالک. اش سينه توی پالک به زدم زل. کرد نگام ! 

ديدی؟ چی: تخت ميله روی کرد تنش گاه تکيه آرنجهاشو  

شنيدم خوابی يه من! ... نديدم: خنديدم بؽض ميون ! 

 حس يه... ميخوند چيزی يه يکی: کشيدم لحاؾ گلهای روی رو انگشتم... کردم فکر. بود کرده اخم. کرد نگام دقت با

شی؟ بيدار خواب از نخواد دلت شده... بود عجيبی  

 پرده. سقؾ به زد زل و دستش ساعد روی کشيد دست و کشيد عقب تخت از خودشو. شد راست دستش موهای که ديدم

 کوسن ضربه يه با خانوم سوسول: کرد اخم معراج. زدم لبخند. شدن ظاهر پندار کنار معراج و منصور بابا و خورد چين

دربياری؟ ما سر رو بال اين بايد  

چی پس!! نشده دراز من دختر رو دست: زد لبخند منصور بابا ! 

. شد جمع لبش روی از لبخند ناگهان به. نبود يادش هم خودش انگار. کرد مور مور گونم روی سيليش جای.... زدم لبخند

ميکنن باز هم رو سرمت ميان االن گفتن. کارها دنبال ميرم من. مرخصی ديگه بابا: کشيد دست موهاش ميون عصبی  

: زد پندار شونه به دستی که کنه عوض رو فضا معراجخواست. بهم بودن زده زل مؽموم پسرها.رفت بابا.دادم تکون سر

عمو؟ کردی خواهی عذر  

... کردی بلند روش دست که بخوای عذر بايد شما جون دايی: برد باال ابرويی پندار. زد چشمکی معراج. کردم نگاهشون

صورتش توی ميکنی پرت کوسن نرسيده راه از شما که نکرده بلند روشون دست باباشونم ايشون ! 

بخشيدت شايد ببوس دستشو... جان بابا شو خم: ميکرد نزديکش من به و بود گرفته رو پندار گردن پشت معراج. خنديدم ... 

خانوم؟ فاخته نه مگه: زد چشمکی معراج. بود شده حرصی پندار. دل ته از. خنديدم  

ها ديوونه!!! معراج کن ولش: دادم تکون سر ! 

.... يکی تو برای دارم: کرد نگاه معراج به حرصی و کرد صاؾ رو اش يقه. کرد خالص معراج دست از خودشو پندار

کنی کيؾ که بگيرم ازت حالی ! 

اساسی گرفتی که حالو: کرد فوت رو نفسش معراج ... 
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.... ميفهميدم... ميکشيد زجری چه. گرفت دندون به رو لبش پوست معراج. شد جمع لبهام از لبخند. گرفت رو پندار

 ميون ميزد پر پر انگار. نداشت خوشی حال پندار... بلرزه پندار برای سايه دل نبود حق.... پنداره دوستش ترين صميمی

دارم تمرين... خونه برم ميخوام.. کنن جدا ازم رو سيما اين نميان چرا: کنم عوض رو جو کردم سعی. سکوتش ! 

 استراحت رو فردا. نداری تمرين هم فردا... ميخوابيا تخت ميری امشب... نخواستيم.... قربونت: برد باال دستهاشو پندار

نميدم راهت بيای. کن ! 

آدميه عجب!!! خريدی رو سالن مگه: خنديدم ! 

 و کردم جمع رو صورتم کشيد بيرون رگم از که رو سرم سوزن. اومدن سرم باالی پوشی سفيد جوان دختر و منصور بابا

. ميداد فشار رگم سوراخ روی رو پنبه بابا. کردن خالی رو رگم توی ميکردم حس... سرم از بودم متنفر. حبس رو نفسم

بابا يواش: گذاشتم بابا دست روی رو لرزونم دست. ميرفت ضعؾ دلم ! 

هنرمند؟ ميترسی آمپول از!! اينو قيافه: خنديدم. بود رفته هم در اش چهره پندار  

ميخوره هم به ازش حالم: زد لبخند. بود مونده باال ابروهاش ! 

داريما اوضاعی بابا ای.... نياری باال رومون حاال: خنديد معراج ! 

. بيام پايين تخت از کرد کمکم بابا. رفت معراج به ای ؼره چشم و انداخت منصور بابا به نگاهی. انداخت گل پندار صورت

کو کفشم پس:  گذاشتم زمين روی رو ام برهنه پاهای ! 

مياوردم کجا از کفش موقع اون... آخه ماشين توی شدی شوت.... نداری کفش ببخشيد: خاروند رو سرش معراج ! 

 بابا. بياره ويلچر برام تا بنشينم تخت روی خواست ازم پندار. بود گيج هنوز سرم. دادم فشار هم روی حرص با لبهامو

خوبه آدمهای از پر من دنيای....  ميکردم حس لحظه اون من و داشت دستش توی رو دستم هنوز ! 

 کرده دم هوای بيمارستان محوطه ميون و شدم دور الکل بوی از. گذشتم سبز و سفيد ديوارهای و در کنار از ويلچر روی

 خواب کرخی نشستم منصور بابا ماشين توی وقتی که اونقدری. ميومد خوابم. فرستادم ام ريه به رو ماهی مرداد شب آخر

نه يا... خداحافظی و کردم تشکر ها بچه از حسابی و درست نفهميدم که اونقدری. گرفت رو تنم تمام ! 

 از هم بد يا خوبه نميدونستم که حالی توی. ميکرد تشکر و ميداد دست پندار و معراج با بابا که ديدم ماشين شيشه پشت از

 پشمالوی خرس مثل.... ميشد گوله و گرد حتما ميشد پير که هم پندار... بود اومده لبم روی لبخند پندار و بابا بودن قد هم

 نگام! پندار بابا... ميشه ای داشتنی دوست بابای... حتما باشه داشته دختر اگر... ديگه يکی پشمالوی خرس ميشد... من

 معراج همراه و کرد پشت... بردم باال رو سوراخم و سوخته دست. آورد باال پيشونيش کنار تا رو دستش. زدم لبخند. کرد

 باز هاشو دکمه و پوشيده سفيدش تيشرت روی که ای چهارخونه پيرهن همون با.... رفت بود، فرستاده چشمکی برام که

 زده باال ساعد تا آيتينهاشو که چروکی پيرهن همون... ميخورد موج تابستونی خنک نسيم ميون همونکه... بود گذاشته

کنم اتو رو خوشکلی اين به پيرهن داشتم دوست چقدر من و.... بود !!! 

 به دادم تکيه رو سرم. کشيد باال پاشو سختی به. انگار داشت درد چپش پای. نشست کنارم بابا و خورد تکون ماشين

هست؟ حواست.... بابا رفته باال وزنت: صندلی  

بود اگر حواسم: بود دمق ...... 

 گاهی گه. بودم بسته چشمهامو. افتاديم راه و زد استارت! خاطره پر داؼونِ  و درب ماشين. نشد روشن. زد استارت

 زنگ موبايلش" خوبی؟" که ميدادم سر با رو سوالش جواب گاهی از هر. ميکردم حس رو رخم نيم روی بابا نگاه سنگينی

 شهر ديوار و در به... روبروش ماشين به خودش به لعنتی... ميکرد ای زمزمه هم گاهی از هر. نميداد جواب. ميخورد

 سوخت دلم... بود کالفه اما اونشب... نبود کالفه! نبود حال اين ميرفت هم مريم مامان وقتی بابا... بود بعيد ازش! ميفرستاد

 مهربون بابای.... بود خودش اساسی ايرادهای بر دليلی شايد اين و. بود نياورده شانس هم دومش زن از انگاری بابا. براش

من ايرادِ  پر و پاک دل و ! 
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 ميکردم اوريش ياد بايد.... ميکنه ازدواج داره فتانه ميکردم يادآوريش بايد. شد فتانه وسايل محو بابا رسيديم که خونه به

 هلموت بابامون ميکردم اوريش ياد بايد.... بخره جهيزيه بايد و بابامونه اون ميکردم يادآوريش بايد.... ميخواد جهيزيه

 دراز تخت روی تا کرد کمکم. برسم اتاقم به تا کرد کمکم." بايستم زياد پا سر نميتونم" ميکردم يادآوريش بايد!!!! نيست

 پرسيده رو احوالم. بود پندار. شدم بيدار اس ام اس صدای با بعد ساعت نيم. ميمونه امشب گفت و بست رو اتاق در. بکشم

 ميگم دارم... باباشون گور"  کردم تيز گوشهامو و شدم خيز نيم. شنيدم رو بابا پچ پچ صدای که کنم تشکر خواستم. بود

 پاتو ميگيرن سرتو.... ساعت دو ساعت يه هم مهمونی! نيست زشت.... نميتونم من... امشب بود بد حالش خونه بيا پاشو

هستی مهمونی ميگيرن ..." 

 داشت حتما آزی. خونه برگرده بابا که ميخواست حتما آزی... ميکرد زهر فتانه کام به رو مهمونی داشت. افتادم تخت روی

 زندگی کوچولو دختر که. ميداد زندگی درس داشت حتما آزی... باشن نبايد هم سختی توی نباشن قراره اگر که ميداد نشونم

زندگيش و خونه توی داره شيشه بارِ ... داره زندگی خونه بابام که... نيست ساده هم هميشه ... 

 شبی.... کنم صبح رو شبم نفهم، و کور و کر کردم سعی و گذاشتم سرم روی رو بالشم و تخت زير کردم پرت رو موبايلم

داشت؟ تمومی..... تار همه اون ! 

انگيز ؼم هستی اين در  

دارم دوستت" ساده چراغ يک کردن روشن حتی وقتی " 

ميکند تلخ را زندگی کام  

ات بهشتی صدای ای دقيقه شنيدن وقتی  

را زندگی  

دوزخ مرزهای تا  

 ميلؽزاند

من نازنين -ديگر .... 

اندوه جای چه  

اگر جای چه .... 

کاش جای چه .... 

نيست آخر حرؾ اين  

ميدارم دوستت ابديت ارتفاع به  

صوفيانه پرهيزکاريهای رسم به اگر حتی  

کنم امتناع گفتنش لذت از ! 

مستور مصطفی  

 

 فتانه. رفتم بيرون اتاق از و شدم بلند. ميشد دير داشت. گشتم موبايلم دنبال زمين روی. شدم بيدار خواب از درد بدن با

 جای و در جلوی کفشی جا به زدم زل. نبود بابا. انداختم آشپزخونه به نگاهی! بود اومده کی. بود کشيده دراز مبل روی
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 از. زدم گونه رژ ام پريده رنگ های گونه روی و کردم تنم لباسهامو. اتاق به برگشتم و شستم رو صورتم. کفشش خالی

شو بيدار... فتی... فتی: ايستادم فتانه سر باالی. رفتم بيرون اتاق ! 

بيداری؟ شنيدی؟ فتی....  خوب؟... تمرين ميرم دارم من: کردم زمزمه صورتش کنار. داد کش رو تنش  

 بيرون رو موبايلم اس ام اس صدای با. بيرون زدم در از و انداختم شونه روی رو کيفم. بود عصبی و بلند هوم يه جوابم

 تو" دادم جواب!" باشم گفته... نميدما راهت... تمرين نيا خود سر... امروزو کن استراحت" بود نوشته تاکيد با پندار. کشيدم

 جناب خير به صبح: دادم فشار رو دکمه! خوب روز يه. بسازم رو روزم کردم یسع. زد زنگ که بودم کوچه وسط" راهم

 !سرگرد

. نداری تمرين تو امروز. کن استراحت خونه برو! صبحی اول افتادی راه کجا! ... بگما....  و سالم: بود مهربون لحنش

امروز نداريم آخر پرده تو جان ! 

ميارم دق خونه توی نيام... نذار سرم به سر پندار کامله؟ تمرينها همه امروز از ميگفت بود کی ديروز: کردم اخم ! 

االن؟ کجايی: کرد فوت رو نفسش  

ميای؟.... کوچمون توی: خنديدم  

اومدم واستا.... رويی پر: خنديد ! 

 توی! بسازم ميلم طبق رو روزم ميخواستم... نبود مهم. برگشته رو رفته راه زدم حدس. رسيد تا کشيد طول دقيقه چند

 خنديده.... بودم خنديده!" چشم بگو نيا ميگم بهت"  بود زده ؼر شدم سوار وقتی. بود فکری. بود هم تو اخمهاش ماشين

چشم بگم بايد بودم نفهميده و بودم !!! 

 تنش رنگی کم زرد اندامی پيرهن. بود داده موهاش و ريش به صفايی نيما. بودن اومده ها بچه. شدم سالن وارد سرش پشت

 که کنم سالم ها بچه به خواستم. داد دست پندار با مردونه. داشت لبخند. بود انداخته گردنش دور رو سفيدی نخی شال و بود

 عسلی خمار چشمهای و شده ارايش صورت مات. کرد علم قد صورتم جلوی تماشاچيها اول رديؾ صندلی روی از کسی

 جان نازی....  نازنين خواهرم: ايستاد کنارش نيما که بهم بود زده زل. بود بلندتر ازم گردن و سر يه قدش. شدم رنگش

کار نويسنده خانوم فاخته ! 

 سر با. گذاشتم دستش ميون رو دستم و کردم نگاه اش شده مانيکور ناخنهای به. گرفت سمتم به رو ظريفش و باريک دست

خانوم خوشبختم: زد هم به عمليشو فرم خوش لبهای و گرفت انگشتهامو انگشت ! 

 عذر و کشيدم بيرون دستش از عجوالنه رو دستم. کردم تشکر و زدم لبخندی نازی به. رفت ها بچه سمت به عصبی پندار

 توی بودن کرده سرشونو. نداشت رو به رنگ ميترا... انگار بودن دمق. دادم سالم. ها بچه سمت رفتم و کردم خواهی

 و پرانرژی خواهرش با طوالنی پچ پچ يه از بعد نيما.... اونا مثل هم پندار. ميکردن صحبت ربط با و ربط بی و تکستها

ها؟ بچه کنيم شروع... خوب: اومد سمتمون به حال سر  

سريع دخترا! کامليم گريم: کرد بلند سر اخم با پندار ! 

 وقتی! هم سايه. انگار نداشت خوشی حال هم ميترا. بودم کالفه. ميشدم گريم نازنين شکاؾ مو نگاه زير و ميترا دست زير

 روی از که بود نازنين خمار نگاه ميزد هم به رو تمرکزم که چيزی تنها شد شروع بيان بدن تمرين و زديم دايره هم دور

 رو کارم تفاوت بی کردم سعی. تماشاگر حضور به ميکردم عادت بايد حال هر به!! بود نشسته تماشا به تماشاگرها صندلی

. ميکرد مراعات من گذشته شب خراب حال خاطر به زدم حدس. نکرد طوالنی رو بيان تمرين پندار. بدم انجام درستی به

 و مينشستم نازنين کنار بايد تمرينها مابقی در و داشتم اجرا رو آخر پرده فقط من که حالی در نبود دلچسبی چندان روز

 و من به گاه به گاه که نيما ربط با و ربط بی حرفهای به و ميکردم گرم سر متن خودن به رو خودم. ميموندم منتظر

 نگاهم خمارش نگاه با و سمتم بود کرده رو. کرد باز رو حرؾ سر نازنين باالخره. ميزدم لبخند ميزد سری خواهرش

خانوم؟ فاخته سالته چند: ميکرد  
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ديگه ماه چند تمامه يکم و بيست: کردم بلند متن روی از رو سرم  

خوندی؟ چی درس: کرد باز لب که بدم ادامه متنم خوندن به باز خواستم. کرد فکر و زد لبخند  

بخونم هنر دانشگاه برای بخوام ديگه سال شايد! هنوز.... ندادم کنکور: کردم نگاش کالفه. بردم باال ابرو  

جالبه: داد تکون سر ! 

جالبه؟ چی: شدم ريز  

! بردی جوری بد رو نيما دل: داد حرکت رو درشتش لبهای. رسيدم نيما به و گرفتم ردشو. صحنه روی دوخت رو نگاهش

نشدن واقع پسند مورد.... خوب اما.... نداشتن حرؾ قبلش موردهای... عاقليه پسر نيما ! 

ميشه اينبار ايشاال: زد لبخند و کرد نگام... بدم جوابی چه که بودم مونده مات. کردم اخم ! 

 اينکه جز و بودم گير بدی مخمصه توی! بدم جواب نبودم بلد چرا... ام سينه رفتن پايين و باال و... ميشنيدم نفسهامو صدای

باال بيا پاشو... فاخته: زد صدام پندار که نميومد بر دستم از ای ديگه کار بهش بزنم زل ! 

. رفتن پايين صحنه از استراحت برای ها بچه. رفتم باال صحنه های پله از و شدم بلند خواسته خدا از ولی نبود من نوبت

 ای جمله روی خودکارش نوک با. شدم نزديک. گرفت جلوم رو تکستها پندار. بست رو در و گريم اتاق سمت رفت ميترا

اين؟ ميگه چی: کرد پچ پچ. برگه روی دوختم رو نگاهم. ميزد ضربه  

هيچی: کردم پچ پچ !! 

برو پس: داشت اخم. کردم نگاش. کرد دور چشمام جلوی از رو ها برگه !! 

همين... برو: برد فرو بيشتر رو اخمش. موندم ماتش ! 

نداد جواب. کردم صداش گريم اتاق سمت رفت و کرد پشت . 

 

 رو ادامه ظهر از بعد و کافيه همينجا تا تمرين کرد اعالم بلند صدای با اومد بيرون گريم اتاق از پندار وقتی بعد دقيقه ده

 که پنداری و ميترا و سايه و بودن داشته نگه جمعشون توی رو من که نازنين و نيما از... بود بد حالم. نميکرد نگام. داريم

 برم و بردارم رو کيفم خواستم. کنه تموم رو روز اون که جا هر... جا هر... برم ميخواست دلم.... بودن گريم اتاق توی

باش ما با رو ناهار عزيزم: سمتم اومد نازنين که خونه  

خونه برم بايد من ممنون نه: زدم لبخند  

دارم کارت... بيا.... بگذرون بد رو امروز.... باشه: گرفت رو دستم  

اما دارم دوست خدا به... ممنونم خانوم نازنين: دادم قورت رو دهنم ترش طعم .... 

کنم صحبت باهات بايد... که گفتم.... ديگه ننداز زمين حرفمو: کرد ريزی اخم  

 من به نگاه بی ميترا.دنبالش هم سايه اومد بيرون خوشی چندان نه حال با ميترا. کردم نگاه گريم اتاق در به کالفه

کرد گير نازنين دست ميون دستم روی سايه نگاه و کرد خداحافظی . 

 پشت. شدم نيما ماشين سوار همگروهم سه هر چشم جلوی. نيما و پندار نازنين، و من سرشون پشت و رفتن ميترا و سايه

 مشؽول موبايلش با ماشينش کنار پندار و رفتن هم با ميترا و سايه. کردم نگاه ها بچه به شيشه پشت از و نشستم نازنين سر

کارا سر برم بايد من کن عجله يکم جان نيما"  نازنين صدای با گوشم و بود پندار به چشمم. شد !" 

نيست درست اصال.... امروز... ديگه وقت يه برای بذاريد کاش: کشيدم دست صورتم به عصبی و خسته ! 
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کردم خالی تو ديدن واسه امروزو من عزيزم: سمتم کرد رو نازنين .... 

 برای نميشم مزاحمتون. خونه برگردم بايد من بگيد رو حرفهاتون همينجا لطفا پس: سمتش کردم رو عصبی. شد سوار نيما

ترم راحت اينجوری!! لطفا... ناهار ! 

بخوريم چای يه جا يه بريم به اجازه حداقل... نداره درستی شکل اصال اينجوری آخه: سمتم برگشت نيما . 

چيه قضيه نميدونم اصال من... ميکنم خواهش.... نه: کردم اخم ! 

نيما.... چی؟ يعنی: نيما سمت کرد رو نازنين ! 

... گفتم خانواده برای چيزو همه من... ميدونی خوب رو قضيه: بهم کرد رو. کنه آروم رو خواهرش خواست نگاه با نيما

همين.. ببيندت خواست خواهرم شيم؟ پدرت مزاحم هفته آخر نيست قرار مگر ! 

 روسری زير موهامو. رفت ما به نگاه بی و شد ماشينش سوار پندار. نشستم صندلی ميون و کشيدم صندلی روی رو خودم

نبود جدی اصال من برای قضيه اون....  اصال من.... يعنی! .... رو حرؾ اين نگفتم من: نيما سمت کردم رو و بردم ! 

 به رو رو فضا کرد سعی و کرد روشن رو ماشين نيما. نشست سينه به دست عصبی و داد صندلی به رو اش تکيه نازنين

ميکنيم صحبت حسابی و درست بخوريم چای يه.... ميکنيم صحبت: کنه راه  

 اينه از عصبی. گرفته پيش رو نگاه کافه مسير که ميديدم.بود افتاده نيما دست ها تصميم و مسير و بود شده حاکم سکوت

نرو نگاه کافه ميری جايی هر لطفا: کردم نگاش ! 

نمياد؟ خوشت معراج از چرا؟: کرد نگام آينه از  

بدونن همه رو چيز همه نميبينم دليلی: دادم فشار لبهامو ! 

 مسير خواهرش به توجه بی نيما! تر معنی پر لبخندهای و دار معنی های نگاه اون از. کرد نگاه نيما به که ديدم رو نازنين

 رو چايم فنجون. نيما کنار و نازنين روبروی درست بودم نشسته دنجی و خلوت کافه توی بعد دقيقه چند. کرد عوض رو

 سر نازنين. برم و بزنن حرفهاشونو زودتر ميخواست دلم. ميزد دلم زير نيما و نازنين قهوه بوی. ميچرخوندم دستم ميون

 ببينم رو خودت هم که اومدم امروز من... خانوم فاخته... خوب: کرد نگام و خورد رو اش قهوه از کمی حوصله و صبر

 نميخواين و بوده خودتون بين چيزهايی يه کردم حس من و مشخصه که اينجوری... بشنوم رو دوتون هر حرفهای اينکه هم

 از نمايندگی به من... باشه علنی چی همه بايد زندگيه حرؾ حرؾ که بعد به اين از ولی! ميدم حق خوب...  بدونم من

 ای ساخته خود پسر نيما. بودن ارتشی هم پدرم... عمر يه بوده مدرسه ناظم من مادر جان، فاخته... نشستم اينجا مادرم

 که داری خبر حتما و داره کامپيوتری شرکت که گفته بهت حتما زندگيشه از بخش يه اين ميخونه هنر داره اگر. هست

 واسه..... طرؾ يه هم پدرم و مادر بحث ، عزيزم طرؾ يه اينا همه ولی... مناسبه مشترک زندگی برای وضعيتش

چيه؟ جان فاخته پدر شؽل گفتی جان نيما... همين  

... ازاده شؽلشون: انداخت خواهرش به داری معنی نگاه اما... نميدونم بگه بودم منتظر. بودم شده سرخ. نيما به کردم رو

گفتم قبال ! 

 حتی اينکه بی...  اره؟! ... کردی؟ تحقيق من از تو: چشمهاش توی زدم زل. ميدونست من از چی نيما. بودم کرده تعجب

باشم؟ جريان در  

نداشتم؟ حق! کنم خواستگاری ازت ميخواستم من: زد لبخند نيما ! 

. نگرفتم جدی من که زدن حرفهايی من به ديروز... نداشتم نيما آقا با کار جز ای رابطه هيچ اصال من: نازنين به کردم رو

 اصال من بوده چی منظورم که ميشه متوجه کردم فکر... کنی صحبت خوانوادم با بايد ميخوای رو من اگر گفتم همين برای

هفته آخر که نخواستم .... 
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 مادرم با من... نزده حرفی دل روی از که هم نيما ديدم رو شما اومدم من... نشده چيزی که هم حاال: زد لبخند نازنين

 ايشاال... ميکنيم صحبت پدرت با... نيستن که هم مادرت... ببخشيد آخ.... ميگيريم تماس مادرت با انشاال ميکنم صحبت

باشه قسمت اگر ! 

 نزده لب رو چايم. خواهرش به بود دوخته رو اش گرفته خون چشمهای که نيمايی. نيما به زدم زل... اومد نمی باال نفسم

هستيم خدمتتون در دادن اجازه پدرم و بود قسمت اگر... باشه: شدم بلند صندليم روی از و برداشتم رو کيفم. زدم پس ! 

 کردن راضی برای کنن جمع رو دنيا اگر حتی نميده رو اجازه اين پدرم باشن مطمئن که گفتم رو جمله اين جوری

. گرفت انگشتهاش سر با رو دستم و شد خيز نيم. کردم دراز سمتش به رو دستم. برد باال ابرويی نازنين! من به مادرشون

ديگه سالن ميگرديم بر مطب ميرسونم رو نازنين.... هم با ميريم بذار کجا؟ حاال: شد بلند نيما ! 

خداحافظ... ممنون هم چای بابت... ميبينمت تمرين سر. دارم کار جايی من... ممنونم: انداختم چشمهاش توی عميقی نگاه  

 سوپر به رو خودم کافه از دورتر قدم چند. بود کرده پر گوشهامو قلبم تپش صدای. ميخورد هم به دلم. زدم بيرون کافه از

 رو سرم لحظه چند. دادم باال نفس يه و کردم باز رو معدنی آب کوچيک بطری و گشتم يخچالهاش ميون. رسوندم مارکتی

 و کردم حساب رو پولش و گذاشتم پيشخوان روی رو خالی بطری. باشم آروم کردم سعی و گرفتم يخچال سرد بخار ميون

کردم ترک رو مؽازه فروشنده خيره نگاه زير . 

... نيما! اين از ؼير بودم ديده و شنيده رو جورش همه... نميارودم در زندگيم روزهای اين از سر... نمياوردم در سر

 چه سرهنگ ، سروان پسر... هستن کردنش تر لب منتظر همه کنه فکر که داره حق... رو و بر خوش نيمای.... نيما

هم بايد.... هم بايد... محقق سرگرد...  ميدونم !!! 

 نزديک پارک توی خواستم... زمينم روی آدم ترين خانمان بی ميکردم حس من و بود وقت تمرين شروع تا ساعت يک

 خسته و بودم اومده پياده کافه از که راهی همه اون از خسته. سالن سمت رفتم. نبود مناسبی فضای اصال که بنشينم سالن

 باز کردم دعا دعا رسيدم که سالن بزرگ چرمی در به! بودم کرده نشخوار قدم هر با که فکر و فکر و فکر همه اون از تر

شدم خشک جام سر و دادم فشار کمی رو در. باشه .... 

 گريه"  ريخت هم به دنيامو پندار صدای ولی ميکنه تمرين داره کردم خيال اول. داشت نگهم جا سر ميترا گريه صدای

ببينم باال بيار سرتو... توام با داره؟ ريختن اشک ارزش آدم اين.... ميترا ها؟ داره؟ ..." 

 ميکنه؟ رفتار اينجوری من با چرا... ميسوزم خدا به.... پندار ميسوزم من؟ چشمای جلوی چرا: کشيد باال بينيشو ميترا

ناهار ميبرن ميگيرن رو جونشون فاخته دست که ميسوزم ميدونه... اينجا مياره خواهرشو که ميسوزم ميدونه .... 

 کنارش سايه. بود صورتش روی موهاش. خميده و سينه به دست. سرش باالی بود ايستاده پندار. کردم نگاه در ميون از

 بيرون به رو نفسش پندار... نميشد بند سينه توی قلبم.... انگار صندلی روی بود نشسته... نميديدم رو ميترا. بود ايستاده

. هست آدم اين که گروهی توی نيا گفتم بهت بار هزار... قضيه اين با بيای کنار بايد! ميترا کنی قبول بايد ديگه: کرد پرت

 هر برات بياد ؼمزه يه روز هر... بکش حاال... ما با بيای که کفش يه توی کردی پاتو... مهرداد گروه توی برو گفتم هی

 خودتو ميکردی دور بايد تو... نيست هم تو حال اين مسئول ولی....  نيستا مقصر نيما نميگم من... کنه اجرا برنامه يه روز

 کشش چرا رفت شد تموم بود چيزی يه... ازتون ميکنم تعجب! ... روز هر! ببينيش و باشی خواستی خودت... نکردی که

کنين زجرکش رو همديگه دارين دوست چرا ميدين !" 

کردم؟ چيکار ميدم؟ زجرش من من؟ پندار؟ من: زد صدا اش گرفته خش صدای با ميترا ! 

 اين با هم تو ميان حاال بزن آب رو صورتت برو... ديگه بسه... خوب: موهاش توی زد چنگ که ديدم رو پندار

 ساديسم... شی همگروهش باشه آخرت بار... تمومه ديگه ماه يه تا هم اجرا اين... پاشو.... دختر کن صبوری.... چشمات

ياال...باال بکش دماقتو هی اينجا نشين پاشو...  پاشو... انگار داره ! 

 بازيچه من! ميکرد؟ چيکار داشت نيما! ميشدم؟ ميترا دق آينه داشتم... من... گرفتم گاز رو لبم و شدم دور چرمی در از

ميشدم؟ بازی کدوم ! 
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 ميترا سرخ چشمهای به که همونطور... من بر ميگذشت. ميگذشت بسازمش داشتم قصد که روزی تلخ و سرد ساعتهای

 تلخ چه و ميگذشت همه بر... نيما خاص حالت به و سايه عجيب سکوت به... پندار هم در اخمهای به... ميگذشت

 پندار روز اون انگار اما. نبود درست حسها از کدوم هيچ و بود گذشته حد از تپقها. ميشد خونده اشتباه ديالوگها. ميگذشت

 سوزنی سر من که چيزی. ميکرد ترش عصبی که بود چيزی انگار.. اشتباه باره هزاران و باره هزار از نميشد عصبانی

 به نميتونستم و بودم ايستاده خودم جای سر حاال. ميکرد تر سخت برام رو زمان گذشت که چيزی. بودم شنيده رو ازش

 اگر ميکنه برخورد تلخ ميترا اگر... هست بقيه با حق بدونی و باشی خودت جای سر که سخته چقدر و... بدم حق خودم

 راه از من. داشتن حق کامال اونها ولی بود نزده سر من از گناهی اينکه با... دارن حق... نميزنه حرؾ باهام حتی سايه

 دلم. نبودم مقصر هم موردش يک توی حتی که بودم کرده خراب گروه اون توی رو چيزها خيلی ناخواسته و نرسيده

 دفاع ام گرفته ناديد و رفته باد بر حق... حقم از تا سرزنشم به ميکرد باز لب خدا رضای محض يکيشون ميخواست

نيستم شکستن همه اين باعث من... نکردم کاری من که... ميکردم ! 

! خبره چه اونجا اصال.. ميکنه چيکار ميترا با... خودش با... من با داره بپرسم و کنم نگاه نيما چشمهای توی ميخواست دلم

 ميترا. بودم نشسته تماشاگرها صندلی روی اخر پرده برای... من به ميگذشت سخت چه پندار بد حالِ  و! نميشد و ميخواستم

 چهره به چهره رو ديالوگهاشون بايد. بود پندار و نيما اجرای نوبت. حرؾ بی و فاصله با. نشستن و اومدن هم سايه و

تن به تن جنگ... ميذاشتن نمايش به رو سختی درگيری بعد و ميگفتن .... 

 همين ميگفتن که ؼيرت رگ... زده بيرون گردن رگ و کشيده هم در ابرو... ميکشيد نعره کلمه، واقعی معنای به پندار

 و رفت عقب نيما اول بار! ها نعره تن همينطور... بود رفته فراتر نمايش يک اجرای از گردن رگ اين نظرم به بود؟

:  کرد راست کمر بعد. شه تموم که اونقدری. خنديد. شد خم و گذاشت زانو روی دستهاشو نيما. بهش زد زل پندار. خنديد

خودت جانِ  شدم کر... تر يواش يکم جان پندار قربونت ! 

 ميترا رخ نيم به صندليها تاريکی ميون. تر معقول و اروم اينبار. کردن اجرا ديگه بار. داد تکون سر کمر به دست پندار

 پرهيز! نيما گروه، پوش خوش و بلند قد پسر به نگاه از ميکرد پرهيز.... بود پندار پی چشمش صحنه، به خيره. کردم نگاه

 ايستادن صاؾ بود سخت چه.... بود ؼرورش و قلب با نابرابری جنگ چه درگير ميديدم نگاهش حالت ميون و ميکرد

 و باال اش سينه ميون عميقی درد چه بفهمم نگاهش حالت توی ميتونستم نشنيده و ندونسته... سهمگينی اين به طوفانی مقابل

مياد باال نفسش سخت چه و... ميره پايين .... 

 گفته که همونطور... بود خواسته ازم که همونطور درست. مينشستم پندار سر باالی بايد. ميرفتم باال بايد.... بود من نوبت

 صحنه نيما. شدم رد نگاه بی نيما کنار از و رفتم باال... لرزونم صدای و... دستم حالت... باشه معنا هم دامنم چين حتی بود

. کرد نگاه نشستنم به و نشست پندار. نشستم پندار سر باالی. ميترا کنار نشست... بود دنبالش حواسم من و کرد ترک رو

. نباشه کار در عطوفتی که اونقدری. بود عصبی. ساعدم و صورتم حالت...  زدنم زانو. گرفت نظر زير رو چيز همه

 پايين رو سرم. ميزد موج رفتارش توی پرخاش. داد حالت و کرد جا جابه زمين روی و گرفت مشتش توی رو ساعدم

. کردم شرم آرزوشه شکستنم ديگه حاال ميدونستم که دختری چشم جلوی جهت بی و خود بی شکستن همه اين از انداختم

. آوردم باال رو پلکم ای لحظه برای و گرفتم باال چونه. داد حالت خشونت با رو صورتم و برد ام چونه به دست پندار

 خشونت اين من با... نداشتم توقع....  ازش نگرفتم رو نگاهم. کشيد کنار آروم رو دستش..... ديد.... بود برداشته نم نگاهم

 بودم؟ شده جا زور به دل تا دو ميون بودم؟ دونسته بودم؟ و نباش گفت من به کسی شده؟ چی پرسيد من از کسی.. نبود روا

بودم؟ شده وارد عمد به من مگر... اما نبود من جای.... نيما دلِ  توی....  گروه اون توی.... اونجا.. اونروز.... ميدونم...  ! 

 فردا... کافيه امروز برای... خوبه: تکوند رو شلوارش و شد بلند زمين روی از. نگفت رو ديالوگش.... نکشيد دراز جلوم

ظهره از بعد برای اجرا نيستم، صبح  

 فردا گفتم صبح بهت... نيستما فردا من داداش: گريم اتاق سمت ميرفت که پنداری به کرد رو نيما. شدم بلند زمين روی از

کن کنسل رو  

بيان بايد ها بچه... نيومدی هم نيومدی... خوبی تو... نيما عقبيم: سمتش برگشت برده باال ابرو پندار  
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فاخته: زد صدام نيما برم که برداشتم هامو برگه. گرفتن رو گريم اتاق راه پندار دنبال ميترا و سايه ... 

 بايد... ميدم توضيح برات بخوای وقت هر... نشو دلخور نازنين از: کشيد موهاش به دستی. بهش زدم زل و سمتش برگشتم

کنم صحبت باهات مفصل  

خوب؟! هيچی! نيما هيچی... نيست يادم چيزی من... نيست هم توضيح به نيازی.... نيست مهم: بردم باال ابرو  

 و بود کرده عوض لباسهاشو کنه پاک رو گريمش اينکه بی ميترا. گرفتم پيش رو گريم اتاق راه و نموندم جوابش منتظر

 با ديدم. کردم نگاش برگشتم. کرد صدايی بی خداحافظی و شد رد کنارم از انداخت می دستش روی رو کيفش که همونطور

 مثل چيزی...... ريخت فرو هردوشون توی چيزی ديدم. کردن خداحافظی که ديدم... شد چشم تو چشم شونه به شونه نيما

 آخرين شبيه چيزی.... هنوز...  ميفهمه رو عشق که دختر يه کوچيک قلب از انتظار يا خاطره مشت يه ناؾِ  بند شدن بريده

مرد يک دارِ  معنا خداحافظیِ  ! 

 و نياوردم طاقت. ميکردن پاک رو گريمشون تفاوت بی. کردم نگاه هردوشون به آينه از. ايستادم اتاق آينه به رو سايه کنار

شده؟ چيزی... نبود خوب زياد حالش امروز ميترا: کردم باز لب باالخره  

 روی معراج اسم ديدم ای لحظه برای... افتاد صفحه روی اسم به چشمم ؼرض بی. خورد زنگ ميز روی سايه موبايل

 بی و برداشتم رو ای پنبه تکه. انداختم پايين رو سرم. رفت بيرون گريم اتاق از و زد چنگ رو موبايلش. ميدرخشيد تلفنش

 رو ميترا... نيست چيزی: کرد نگام آينه از پندار که ميذاشتم ام گونه روی رو خنک پنبه. کردم آؼشته لوسيون به حوصله

ميگذره... ميگم  

 هم در اخمهامو. کنم خالی يکی سر رو روزم اون دردهای تمام داشتم دوست. بودم ناراحت ازش. گرفتم ازش رو نگاهم

فاخته؟ چته: نياورد طاقت. کشيدم  

هيچی: کردم ترش رو ! 

بازم بشينی چطور دادم توضيح بهت بار ده...  ناراحتی؟ من از: گرفت رو کيفم بند بردارم رو کيفم که بردم دست ... 

نزدی هيچکدومشون گوش توی تو ولی کردن خراب همه امروز: اومدم حرفش ميون ! 

زدم؟ تو گوش توی مگه: زد لبخند  

نبود هم گوشی تو از کم: کردم اخم ! 

کنم ؼلط من: خنديد ! 

کردم ترک رو سالن جواب بی. زد صدام. کردم پشت و کشيدم مشتش ميون از رو کيفم بند . 

 بؽض فقط... نميکنه آرومت هم اين... کنی پرخاش نزديکتره بهت همه از شايد که کسی به اينکه.... نميکنه آرومت هم اين

 فکر خودم با. ميزدم قدم رو پياده فرشهای سنگ روی... رفتارت و خودت به ربط بی حرؾ تا صد و گلوت به مياره

 بابا، مثل ، فتانه مثل هم معراج.... نميگه من به و داره حديث و حرؾ سايه با هم معراج... دوره من از هم معراج ميکردم

 جواب. بود بابا. ميخورد زنگ موبايلم... نيستم مهم... نميبينه رو من اونم.... همه مثل.... پندار مثل... مريم مامان مثل

ميشد کشيده کافه سمت به پام ولی بود رنجيده معراج از دلم. کردم تندتر قدمهامو. ندادم . 

 کرده کز مهرنوش. پيشخوان سمت رفتم. کرد بهتر رو حالم در باالی آويز داشتنی دوست صدای و کردم باز رو کافه در

. رفتم فرو نرمش آؼوش توی. شد بلند جاش از و آورد صورت به پهنی لبخند هميشه مثل ديدنم با. کامپيوتر پشت بود

 مهرنوش. نبود معراج. اشپزخونه توی کشيدم سرکی. تشکر و کردم عذرخواهی قبل شب برای. پرسيد رو احوالم و بوسيدم

 اينم... بود داده صفايی... بود زده تيپی.... بيرون رفت االن همين.... پسرمون ميزنه مشکوک روزا اين: انداخت ابرويی

ما داداشی از ! 
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 که ای خونه سمت به و زدم بيرون کافه از. نکردم قبول بنشينم کرد تعارفم.... کردم نگاه... کردم سکوت. زدم لبخند

افتادم راه ميخورد هم به ازش حالم اونشب . 

 و کردم روشن رو شمع. گشتم شمع دنبال خونه تاريکی توی و فرستادم لعنتی. نميشد روشن. کردم پايين باال رو چراغ کليد

. تلفن سمت رفتم. دادم فشار دستم توی رو شمع حرصی... بود روشن. انداختم همسايه خونه به نگاهی. حياط توی رفتم

خودم خوشکل دختر... به: کرد سالم وقتی رسيد من به اش خنده مونده ته. گرفتم رو بابا شماره و برداشتم رو گوشی ! 

رفت؟ يادت باز: کشيدم فرياد  

رو؟ چی: شد جدی صداش  

رو لعنتی برقِ  قبِض  پول! .... رو من: شکست بؽضم ! 

کردن؟ قطعش: کرد باز لب. کردم پاک رو اشکم دست پشت با. شد ساکت  

کردی ام خسته.... بابا کردی ام خسته: لرزيد ام چونه ... 

 روی. رفت ضعؾ دلم. خورد فتانه جهيزيه سخت قوطی به پام انگشت. اتاقم سمت دويدم و کوبيدم تلفن روی رو گوشی

کردم گريه بلند صدای با و فشردم دستم ميون رو پام و نشستم تخت . 

. بود کرده روشن رو اتاق معراج اسم. کردم باز زور به چشمهامو. ميخورد زنگ موبايلم اما بود چند ساعت نفهميدم

 چراؼهای. رفتم اتاق در کنار تا پاورچين. ترسيدم. ميومد صدايی اشپزخونه از. کردم خاموش صداشو و کردم قطعش

ميچيد وسايل يخچال توی داشت بابا. کردم نگاه اشپزخونه به در کنار از. بود روشن خونه گازی ..... 

 گاز های الله چراغ.... باشم هميشگی فاخته بتونم که نبود شبی اونشب... ببندم چشمهامو و تختم توی برگردم دادم ترجيح

نميکرد دوا خونه تاريکی از دردی هم سوز ... 

 لحاؾ. ميزد لبخند و بود ايستاده سرم باالی خيالم بی پشمالوی خرس. کردم باز چشم پيشونيم روی زبر بوسه يه با صبح

 ميای؟ ادا واسم.... بابا مخِ  بی... فخی: داد ماساژ رو ام شونه و کنارم نشست. کردم پشت بهش و کشيدم صورتم روی رو

فخی....  ببينم کن مخملی ماچ يه لپمو پاشو! بينم پاشو  

 تمرين که بود خوب طرفی از. بود نکرده کم ازم دردی هم شب يه گذشتن. بود گرفته هم هنوز دلم. نداشتم حوصله

 خواب صدای. کنم پرخاش يکی به ميخواست دلم هم هنوز. نداشتم رو موندن خونه حوصله. بد هم طرفی از... نداشتيم

گذاشتی؟ خونه جونو آزی شب يه که شد چی: دادم بيرون حنجره از رو آلودم  

بشين پاشو... کنيم صحبت نمياد خوشم اينجوری... فاخته پاشو: انگار شد جدی  

:  ام ژوليده موهای توی برد دست... بهم بود زده زل. نميکردم نگاش. نشستم تخت روی و دادم بيرون رو نفسم حرصی

 روی از بياد خواست يکی روز فردا اومديم... بزن مشکی برو... شيطونک عين شدی... چيه مسخره رنگ اين وکيلی خدا

رو تو ميپسنده کی کله اين با... داره برت من دل ! 

چطور؟:  کردم نگاش  

 دست بيا بشور رو صورتت برو.... نشو خوشحال... هيچی: خنديد ميرفت بيرون اتاق از که همونطور و شد بلند کنارم از

بينم بدو... آقات بوسِ  ! 

 باورم!! تحقيق برای رفتن وقتی حتما... نيما از خورده گوشش به چيزی فهميدم. اومد لبم روی لبخند رفتنش راه حالت از

بنشونم جاش سر اينها از بهتر بايد... باشه جدی اينقدر نيما نميشد ! 

 مواد. بود کرده پر رو يخچال. کردم درست پلو زرشک براش. رو ظهر از بعد تا صبح تمام. بودم بابا کنار روز اون

اميد.... پناه بود شده باز... بود شسته رو حمام و دستشويی. بود چيده کمد توی مرتب رو شوينده ... 
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 ميکرد خيال حتما. رفت ابرويی و چشم بابا ديدن با فتانه. اومدن هم امين و فتانه ميکشيدم رو ؼذا وقتی درست ناهار، وقت

 و بؽض زير هم ناهار! اونو خريدن جهيزيه هوای... نداره اونو هوای فقط و داره رو من هوای و هست خونه روز هر بابا

 خودش. نخورد هم قاشق يه حتی کرديم اصرار چی هر رو فتانه اما نشست سفرمون پای امين. نچسبيد بهم زياد فتانه قهر

بود کرده سرگرم وسايلش کردن جا به جا به رو . 

 اما امين.نبودن راه به رو زياد هم با بود بد حالم من که قبل شب دو بحث سر ميکنم فکر. نميگرفت تحويلش زياد هم بابا

 که من بابای... بود نکرده دعوت رو دامادش هم حسابی و درست ناهار يه حتی که من بابای. ميکرفت گرم بابا با خوب

 بشه که اونقدری. داشت برخورد بابا با خوب خيلی اما امين. نداشت دامادش به محبتی و احترام بايد که هم اونجورها

 سنگين سر. نداشت باهام خاصی حرؾ فتانه. شستم و کردم جمع رو ظرفها. ديد فتانه چشمهای توی رو افتخار و ؼرور

 از هم بودم خواهرش که منی...  من و ميشد عروس داشت خواهرم... بپرسم ازش حالی و نرم که بودم پر اونقدر منم. بود

 و ميکرد دور من از رو خودش فتانه که همونقدری... مقصرم هم من که ميدونستم. نداشتم خبر روزاش اين روز و حال

 کار... ميکردم سرگرم خودم روزمره زندگی با رو خودم و ميشدم دور ازش هم من نميکرد صحبت من با کاری هيچ برای

 و تئاتر و بود تئاتر به بودن سرگرم ميکرد آسون برام رو روزها تحمل که چيزی تنها... اومد نمی بر ازم ای ديگه

 ....تئاتر

 خانواده به.... ميکردم نگاه سرم پشت به... بود زده ام خانواده مورد در که هايی طعنه... ميپيچيد سرم توی نازنين صدای

آبرو..... بود آبرو بودنش ولی.... داشتيم دعوا خونه توی چند هر... بود مامان کاش... ميشد تلخ کامم.... ام ..... 

 

قلبم روی نشسته تو از که ؼباری  

بشوره نميتونه سيل! چيه بارون  

دلخراشه تو از جدايی! نه که زخم  

کوره بوؾ مثل... خوره مثل تو ياد .... 

 

 

چاوشی محسن  

 بود اضطراری تمرينهای روز. نميزد پرسه اونجا کسی زياد ها شنبه پنج... عبور بی و خلوت سالن به منتهی راهروهای

 کسی. کردم باز رو سالن چرمی در. داشتن افتاده عقب تمرين اينکه مگر ديد نميشد رو ديگه تئاتر های گروه. ها شنبه پنج

 گوشم به گريم اتاق از ای مردونه صدای که ميرفتم جلو صندليها راهروی ميون. بودم رسيده بقيه از زودتر انگار. نبود

 توی ميکرد زمزمه.... ميشناختم صداشو دار خش لرزشهای تک به تک... هجاها تک به تک.... ميشناختمش. ... رسيد

 تنهاييش

خيسه آسمون کن کاله و شال  

بارونه گريه کن وا چترتو ... 

چشمامو ريزون برگ هوای و حال  

نميدونه پاييزم .... 

ميسوختن که وقتی ها پروانه  

تقديرم به دوختن تقديرتو  
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ميسوزن ميگيره دلت وقت هر  

ميميرن ميسوزه دلت وقت هر ..... 

 کمد درهای صدای و بود سکوت. نميخوند رو اش ادامه. دادم گوش صداش به اروم و نشستم اول رديؾ صندلی روی

نداری؟ زندگی تو: آوردم زبون به رو ذهنم حرؾ بلند صدای با و زدم لبخند. ميومد !! 

 حس بی. نبود مرتب وضعش و سر. بود باز سينه تا پيرهنش دکمه. ريخت صورتم توی اتاق نور. کرد باز رو اتاق در

اومدی؟ کی: کرد نگام  

خيسه آسمون کن کاله و شال از: زدم لبخند .... 

اينجا بيا پاشو: کرد باز کامال رو در  

 زدم زل. ميکرد مرتب رو گريم اتاق داشت. ايستادم در چارچوب توی. سمتش رفتم و زدم چنگ زانو روی از رو کيفم

 بابت ميخواست دلم... ميذاشتن... ميذاشت دلم به که دردهايی از. بگم دردم از... کنم صحبت باهاش ميخواست دلم. بهش

نميدی؟ ادامش جدی چرا: بگم جمله يه تونستم فقط انگار اما بخوام عذر ازش ديروزم رفتار  

رو؟ چی: کرد اخم نگاه بی  

رو خوندن: گرفتم ازش رو تی و رفتم جلو ! 

روز يه.... شايد: کرد باز لب عميق نفس يه از بعد و شد طوالنی مکثش. کرد بلند سر ! 

 اضطرابی ميون و نشستم کنارش صندلی روی. ميکرد مرتب رو کمدها و بود شده خم. نشست صندلی روی و گرفت رو

شدی؟ ناراحت ازم... هيچی گفتم... ميگه چی اين گفتی... که ديروز: کردم باز لب بود افتاده جونم به که  

ميبافه اراجيؾ... نيما: دادم ادامه. بود مشؽول کارش به. کردم نگاش. نداد جواب !!! 

کرده ؼلط: کرد بلند سر. کشيدم صندليشو دسته. نگفت چيزی هم باز ! 

کرده خواستگاری ازم: افتاد صندليش دسته از دستم. نميکرد نگام ! 

جواب؟: بهم زد زل و چرخيد سمتم به آروم. شد بلند دستهاش روی از نگاهش  

پندار گيجم من: دادم تکون سر ... 

 خاکيشو دست پشت... خنديد صدا با... زد بيرون پيشونيش رگ... بيشتر... خنديد. داد بيرون بينی از رو نفسش. زد لبخند

 من: بردم باال صدامو. رفت بيرون اتاق از و شد بلند صندلی روی از. کرد تموم يکباره به رو خنديدن و کشيد بينيش به

خواستم کمک ازت ! 

 کفش پاشنه صدای که ميگشتم حرؾ دنبال و بودم شده بلند صندلی روی از کالفه. کوبيد هم به محکم رو دستشويی در

 تفاوت بی و خورد جا کمی ديدنم با. زد کنار رو گريم اتاق در. ميومد راه محکم و تند هميشه مثل. پيچيد سالن توی ميترا

بشينم؟ من: کردم نگاش. رفت وسايلش کشوی سمت يکراست. داد جواب رو سالمم  

بدم انجام رو تو گريم بياد سايه تا... آره:برداشت رو پد نگاه بی و برد باال ابرو  

 صورتم توی نميخواست يا. انگار بود مات. ميکشيد فون روی رو پدش داشت هنوز ميترا و بودم نشسته که بود دقيقه چند

کنيم؟ کار گريم بدون امروز ميشه: پرسيد سريع سالم از بعد شد اتاق وارد که پندار. کنه گريمم و شه خيره  

دليل؟: انداخت بهش نگاهی پندار  

نميوفته اتفاقی... لطفا: گذاشت ميز روی رو پد ... 
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: داد تکون سری پندار. داد سالم انرژی پر. بود پوشيده خوشرنگی زرد شال و داشت قشنگی آرايش. رسيد راه از سايه

بياين پاشين ! 

 صندليها راهروی ميون از معراج که بوديم بيان بدن تمرينِ  ميون. رفتيم صحنه روی اجرا لباسهای بدون... گريم بدون

 دايره ميون... بود خوشحال که ديدم. نشست اول رديؾ صندلی روی ديدمش. نکرد قطع رو تمرين پندار. داد سالم و دويد

...." نو بن با" ميکردم تکرار. ميگرفت نفسم...." نو بن با"  ميکرد تکرار رو ها جمله انرژی تموم با. کردم نگاه سايه به

 تکرار هوا بی بار پنج من و...." بار پنج" ميزد فرياد. ميکرد تر سخت رو تمرين و مياوردم کم نفس. داشت هوامو پندار

 ...ميکردم

 صدای.... ميومد دستها دور از.... ميشناختم رو صدا.... نميشنيدم ميونيشو واجهای" هُ  با يا"  ميخوند سرم توی کسی

 روی لؽزان رنگی نورهای به. زدم پلک"  هُ ....  با...  يا... " ميخوند سرم توی که بود دوم بار... ميشناختم آسمانيشو

 و بردم باال بقيه مثل دستهامو...."  لمن و نو بن با" ميشد قاطی سرم نجوای توی پندار صدای. کردم نگاه ها بچه صورت

هُ  با يا: "زدم فرياد نفس بی و گردوندم رو مچم !" 

 وسط؟ اين بود چی هُ  با يا: زد فرياد. ميچرخيد سرم دور دنيا. بدوم نميتونستم ديگه. ايستادم. افتادم سرفه به. کرد نگام پندار

فاخته؟ ها  

براش بيار آب: زد فرياد که انگار بود معراج. زدم زانو زمين روی... ميکردم سرفه هنوز ... 

 بود تنم ستون دستم ساعد... بکشم نفس کردم سعی. دادم فشار پلکهامو. بود نشسته ام شونه روی ای دخترونه ظريؾ دست

 هامو شونه کسی. بيام فرود صحنه زمين روی صورت با که ميرفت آن هر و ميلرزيد... مطمئنی نا و جان بی ستون چه و

. بود گرفته صورتم جلوی آبی ليوان و بود زده زانو روبروم ميترا. کردم باز چشمهامو. داد ام تکيه خودش به و گرفت

هُ  با يا... ميخوند دور از که ای مردونه صدای و چنگ صدای جز نميشنيدم چيزی ! 

... شد دور صدا... کشيد سوت گوشم. آب خنکی از شد سردم. کرد نزديک لبم به رو ليوان. ميترا نگاه ميون زدم پلک

 که انگار بود سايه.  بود زده زانو کنارم پندار. بود داشته نگهم پشت از معراج. انداختم اطرافم به نگاهی.... چنگ صدای

 ته زير پنهون لبهای روی از کردم خونی لب. زدم زل رمق بی پندار چشمهای سياهی ميون. ميزد بادم تکستهاش با

خوبی؟: ريشش  

واستی؟ پا سر ميتونی: پرسيد گوشم کنار معراج....دادم تکون سر  

 از و گرفت معراج رو ام ديگه دست. شدم بلند همراهش. کردم بؽض. گرفت رو دستم. کردم دراز ميترا سمت به رو دستم

ببخشيد: زدم لبخند. اومد کش صندلی روی تا پندار نگاه. نشستم صندلی روی. برد پايين ها پله ... 

ميکنم کم تمريناتو. داری مشکلی اگر بدونم بايد من... نداره مشکلی.... بگو...  داری؟ آسم فاخته: کرد اخم پندار ! 

کنيد شروع شما... خوبه فاخته:نشست کنارم معراج. انداختم پايين سر  

 و سايه پرده سه دو. کرد تمرين نميشد رو ها پرده از نيمی و نبود نيما. کنه جور و جمع رو ها بچه پندار تا کشيد طول

بهتری؟: کرد پچ پچ گوشم کنار معراج... ديالوگ نيمه نصفه همون. پندار و من آخر پرده و بود ميترا  

نميری؟ دکتر يه: کرد نگام. دادم تکون سر  

نيست چيزيم: کردم اخم ! 

ندادی جواب زدم زنگ ديشب: زد لبخند کوتاه مکث يه از بعد و... کرد سکوت  

بودم خواب: کردم نگاش  
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 گفت مهرنوش چون داشتی کارم حتما گفتم.... نبودم... ديروز کافه بودی اومده: کرد باز لب ها بچه تمرين به زده زل

 ننشستی

بيرون باهاتون شام اومدم که اونشب از بعد... داشتم قرار سايه با ديروز من: بهم کرد رو. ندادم جواب ... 

 قبال ميخواستی اگر! بگيرم رو تو مچ که کافه نيومدم ديروز من... نگو...  ميدی؟ توضيح داری برام: اومدم حرفش ميون

 !ميگفتی

شده خاص االن... بگم که نبود خاصی چيز خوب فاخته جانِ ... قهرو پرروی بچه.... ميکنما ات خفه: آورد باال رو دستش ! 

سايه؟ مورد در مطمئنی؟ زدی پندار به که حرفی از فاخته: زد لبخند. کردم نگاش  

 بگی ميخوای: کردم اخم... وقت چند اين اتفاقات تمام بانی باعث ميشدم من و ميشد عوض يکباره به سايه... ريختم فرو

گفتم؟ دروغ  

بود شده تفاهم سوء برات ميکنم فکر فقط.... نه نه: داد تکون سر  

 معراجِ  دلِ  به داد دل و گرفت پندار از رو مهرش ساده چه!! .... جهت هر به باری سايه... خنديدم حرصم تمام با. خنديدم

 گفتن دروغ برای دليلی من... کن فکر بيشتر ولی... خوبيه دختر سايه: شدم بلند معراج کنار از....  ساده چه! تر دست دمِ 

 ولی... ميرسی داری ات خواسته به که خوشحالم. خوشحالی که خوشحالم... دارم اسشو ام اس هم هنوز... معراج نداشتم

بدين وقت بيشتر خودتون به خدا رو تو.... داداشم ... 

. ايستاد روبروم نيما جای به پندار. کنم شروع رو تمرينم ميخواست دلم. ايستادم ها بچه کنار و رفتم باال صحنه های پله از

 کنار رستهاش ميون سايه. بزنه کؾ برام پندار که کردم اجرا طوری بار اولين برای رو آخر پرده و. شد خونده ديالوگها

 که... گفتم دروغ من که. ميکنن فکر چی موردم در معراج و پندار اينکه حس از. ميشد سنگين برام فضا. مينشست معراج

 ... من

 قرار رو دلم ميتونست که بود چيزی حداقل اين. بودم شده اروم. بود خوبی تمرين. ميکرديم جمع صحنه روی از رو وسايل

 سالن از داشتيم هم با همگی. اومدم بيرون گريم اتاق از که بودم نفری آخرين. بودم کرده اجرا طبع باب باالخره... بده

 عطر. افتاد راه ام شونه به شونه. برسم بهشون شد منتظر و برداشت تر کوتاه قدمهاشو پندار. فاصله با اما ميرفتيم بيرون

... بگم خواستم... فاخته: کرد فرو جيبش توی دستهاشو. باشم تفاوت بی ميکردم سعی و بود کرده پر رو مشامم اش مردونه

بگير نشنيده رو ظهرم از بعد حرؾ  

حرؾ؟ کدوم: سمتش کردم رو  

! هميشه... باشه مقتدر داشت سعی که پنداری همون شد باز و کرد فرو هم در اخمهاشو. کرد مکث...  گرفت گاز رو لبش

همين! ... نکرده ؼلط... نزده حرؾ هوا روی هم مياره خواهرشو وقتی... خوبيه پسر نيما: زد زل روبروش به ! 

نميدونم ازش هيچی من: کشيدم رو آستينش کنه تند پا خواست. بهش زدم زل !! 

بشناسش... بپرس ازش... ميگه برات باشه الزم چی هر:  انگار کفشهام به زد زل... نگاه بی ولی سمتم کرد رو ! 

... نبود. کشيدم جيبهام روی رو دستام پريشون. پيچيد سالن توی موبايلم صدای... رفت. شد جدا انگشتهام ميون از آستينش

ميادا صحنه روی از صداش کنم فکر: کرد اشاره سايه. انتظارم به بودن ايستاده سالن در جلوی ها بچه  

 جز پاهام ميکردم حس... ميشد کم پاهام توی چيزی. دويدم رو صندليها ميون های پله. بودم گذاشته جاش. برگشتم عقب به

 توی موبايل صدای... کشيدم نفس و گذاشتم صحنه روی دستهامو... نيست چيزی ميشن کشيده زمين روی که لزج ماده يه

 ميکردم حس. ميومد باال پاهام از سستی. برداشتم پرده کنار از رو موبايلم و رفتم باال رمق بی ها پله از. ميچرخيد سرم

 کردم بلند سر... ميپيچيد سرم توی قلبم تپش صدای. زدم زانو زمين روی... ميکشه آؼوشم در قدرتمندی نامرئی هيوالی

فاخته؟ خوبی: بود اومده جلو قدم يه که بود معراج. ها بچه سمت  
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 بازوهامو. بود سردم. ميرن باال چشمهام کردم حس" هُ  با يا...هُ  با يا نو بن با"  ميکرد دوران سرم توی زمختی صدای

افتادم زمين روی اختيار بی و زدم چنگ . 

 زيبا زرد سراسر دنيای پس؟ بودن کجا رنگی کوچولوی نورهای..... سوراخ سوراخ پنيریِ  دنيای.... يکدست زرد دنيای

 داشتم من... بود حفره حفره که ؼليظی رنگ زرد مايع ميون. ميشدم ؼرق من... ميکرد خر خر گلوم توی چيزی... نيست

 زردی... ميکشيد بؽل به رو هستيم تمام هام ماهيچه شدن کشيده از بخشی لذت درد و ميشد کشيده تنم تمام... ميشدم ؼرق

 شوری طعم. مياورد درد چشمهامو بود کرده ام دوره که سياهی هاله ميون از نوری... ميديدم رو ها سايه. ميشد رنگ کم

 نعره خفه کسی. کردم باز توانم تمام با رو پلکم... ميزد صدام ديگه دنيای يه از کسی... ميکرد خونه دندونهام ميون

شم ؼرق نميخواستم...  من.... ميترسوندم جيػ صدای... ميکشيد ! 

 هستم نافرمی خمير ميکردم حس. ميشد نرم تنم... ميشدن باز هم از کبريتيم چوب های ماهيچه... کشيد طول چقدر نميدونم

 زردی. زدم پلک روبروم تار تصويرهای ميون... ميرفت فرو گلوم تا دهنم شوری. کنم کنترل پلکهامو نميتونم حتی که

دستتو ببينم: ميزد جيػ کسی... من از دورتر کمی ميديدم رو ای خميده پيکر... ميشد محو ! 

کن پيدا انبار از پتو يه.... نيست وقتش حاال: زد نعره رنگ آبی خميده پيکر  

 حس... شدن لمس حس. بودم حس سراسر. بستم رو رمقم بی پلکهای... ميزد صدام فرياد با کسی. ميزد صدام کسی

 زمين روی دوباره و گرفت پاهام از کسی و شونه از کسی! چشمهام درز کردن باز برای حتی نبود رمقی اما... شنيدن

 کسی... ميبردنم که کسايی دويدن با همگام شد حرکت تنم تمام و رفتم فرو چيزی ميون. ميشنيدم رو همهمه. شدم گذاشته

چشمتو کن باز... فاخته: زد صدام ! 

. ميتابيد صورتم به چراؼها نور چشمم نازک درز ميون از. کردم تالش... کنم اجرا بودم شنيده که رو دستوری خواستم

. ميشدم حمل و بودم کشيده دراز پتو ميون. ميشد بيشتر اطراؾ جهان به درکم.... پام پايين معراج و بود سرم باالی پندار

 ماشين عقب صندلی روی ميدونستم ميکنه باز رو ماشين در سايه ميدونستم... مياد سرم بر چه بفهمم ميتونستم صداها از

 ديگه... بودن داده نجات زرد ؼليظ مايع از رو من... ميومد خوابم من... بود سايه پای روی سرم... زدم پلک.. ميذارنم

ميومد خوابم... من...  نميشدم ؼرق  

 مسير مضطرب.. بود نشده آروم هنوز سايه. ميکشيد ای خفه نفسهای پندار. نداشتم کردن صحبت توان اما. بودم هوش به

 سايه... ميکشيد ای خفه آه چندی از هر. بود گوشم توی پندار صدای. بيمارستان ترين نزديک برای ميگفت معراج به رو

بود پندار سينه از دردناک نفس يه فقط جوابش" هنوز؟ مياد خون"  شنيدم رو  

ميشنوی صدامو اگر کن باز چشماتو فاخته هوشی؟ به.... فاخته: زد صدام ای افتاده خش صدای  

 و خودم از داشتم... ميترسيدم من.... ميشنيدم رو معراج. نداشت رو به رنگ. بهم بود کرده رو. ديدمش. کشيدم رو پلکم

ميترسيدم... درونم دنيای ! 

 يه گريه صدای هم باز. ميکردن عبور سرعت به سرم باالی از که عجول مهتابی نورهای هم باز. کرد ام احاطه الکل بوی

 دکتر" ميپرسيد که انگار بود پندار. بودن هم ناشناسی صداهای. بودن همراهم صداها... زن يه زدن عق صدای و بچه

 چشمهام توی نوری. شه باز پلکهام کرد کمک کسی... تار آدمها تصوير و بود سفيد جا همه. زدم پلک" داره؟ صرع

بدی؟ فشار ميتونی رو دستم ميشنوی؟ صدامو... دخترم: کرد پچ پچ صورتم نزديک صدايی. چرخيد  

بده فشار رو دستم حاال... افرين: کردم حس انگشتهاشو زخامت. کردم باز لعنتيمو چشمهای  

 اگر بده رو جوابم دست فشار با تو ميپرسم ازت من: زد لبخند انگار محو تصوير. پيچيدم انگشتهاش دور انگشتهامو

داری؟ خاصی بيماری... مثبته  

 از صدا. دادم فرو رو دهنم گس شوری و کردم اخم. باشم آروم خواست ازم. کشيدم نفس. بزنم حرؾ ميخواستم. لرزيد لبم

اورده؟ باال خون: شد دور صورتم روی  
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دندونهاش بين کرد دستشو ايشون ميشد قفل داشت فکش... نه: انگار بود سايه صدای ... 

 اينکارو... پهلوون ماشاال!!! مرده... آفرين: کرد پاک شستش با رو دندونهام روی انگار دکتر. ميکرد صحبت حرصی

شه خفه بود ممکن نميکردی  

 دکتر... تر شفاؾ... شن بارز برام تصويرها که اونقدری. زدم پلک. افتاده اتفاقی چه بدونم ميخواستم. کردم باز چشمامو

کنن بانداژش برات ميگم:  انداخت می نگاهی پندار دست به داشت ... 

حاضر و حی... زندس فردين! مرده فردين ميگه کی: خنديد !!! 

ممممم: دادم فشار هم روی رو لبم ... 

آروم... فاخته نيست هيچی: شد حاضر سرم باالی معراج ... 

من تخت کنار... بود جاش سر هم پندار...بود جاش سر هم الکل بوی. بود جاش سر چيز همه کردم باز که چشم . 

بهتری؟: زد لبخند  

شده؟ چی: دادم تکون رو خشکم لبهای  

هيچی: انداخت باال ای شونه ! 

... ميارن يادت رو چيز همه که هايی خنده اون از. ميارن آدم گلوی به بؽض گاه که مهربونی های خنده اون از. خنديد

کجاس؟ بابام: کردم بؽض  

نه يا ميکنه پيداشون ببينه رفت معراج نميداد گوشيشو جواب: شد بلند صندليش روی از  

گرفتم؟ گازت.... من: گرفت رد چشمم گوشه از اشکم. دستش بانداژ به زدم زل  

خوردی منو خون... نترس اصال شدی آشام خون به تبديل اگر شب نيمه... آره: خنديد ! 

 روی از گريه فشار که اونقدری. بود سکوت لحاؾ سفيدی پشت. شه خالی بؽضم گذاشتم و کشيدم صورتم روی رو لحافم

ميکنی؟ گريه ها بچه عين چرا.... ديگه خوبه: خورد چين صورتم روی سفيد پارچه کشيدم که عميق نفس. شه کم دلم ! 

ميکنين باور مگه حاال... خوبم خدا به... پندار ندارم صرع من: لرزيد ام چونه ! 

داری؟ صرع گفتم من مگه... ميدونم: زد لبخند  

ميپرسيدی دکتر از شنيدم... گفتی... آره: دادم تکون سر ! 

بودی؟ هوش به!! ناقال چه ای: خنديد  

 کن باور... شدم اينجوری امروز بودم خسته....  خوب؟ نشم حال اين هيچوقت ديگه ميدم قول: کردم پاک رو اشکم عصبی

نميکنم خراب رو اجرا خدا به... پندار  

. بوده عصبی فشار گفت دکتر.. نيست هيچيت تو! ميکنی؟ خرابش تو گفتم من مگه؟ شده چی... آروم... ششش: شد نزديکم

همين... پرتا و چرت اين و خون... الکيا همين از. نوشت هم آزمايش برات ! 

اشکاتو کن پاک: کرد دور و آورد باال صورتم نزديک تا رو دستش. گرفتم گاز رو لبم  

پندار خونه برم ميخوام... ميخوام بابامو من: کردم پاک رو صورتم دست پشت با  

ميکنه پيداشون معراج باشه جا هر مياد جانتم بابا. ميری شه تموم سرمت... ديگه باشه... لوسه چه اِ : خنديد  
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باشم تنها ميخوام... پندار برو: کردم بؽض  

 رو شرمم. ميکرد افکنده رو سرم نبود همه اين.... نشنوه رو هقم هق و بره کردم آرزو و کشيدم باال صورتم تا رو لحافم

ميشه آب.... خجالت از داره دخترت! من آبادی کجا نا بابای... ريختم اشک .... 

 

 

ميمردم خجالت از داشتم.... من. بود کرده پندار رو ترخيص کارهای. بود شده تموم سرمم. نبود بابا و اومد معراج ... 

. ميکشيد بيرون رگم از رو سرم سوزن که پرستاری به زدم زل. بنشينم تخت روی کرد کمک و ايستاد روبروم معراج

 يه تا هم رو خودشون خونه... نبودن ميدون تا رفتم: انداخت پايين سرشو. بودم شرمنده. نميکردم نگاهش. زد لبخند معراج

بود خاموش هم فتانه... نکردم پيدا ها کوچه توی گشتم چی هر ولی رفتم. بودم بلد جاهايی  

 راه و پوشيدم رو کفشم. کرد صاؾ کمر. گرفتم رو اش شونه کنه جفت خواست رو کفشم. اومدم پايين تخت از. نکردم نگاه

 به بلند قدمهای با پندار. ميکرد صدا خرت خرت و ميگرفت زمين روی کفشم ته. چسبيدم سفت بازوهامو. بود سردم. افتادم

البد ترخيص های برگه دستش يه توی و بود دوا و قرص پاکت يه دستش توی. اومد می سمتمون ! 

 از بيشتر نميخواستم. بزنم حرفی نميخواستم. سرم پشت رو پچشون پچ ميشنيدم. شدم رد کنارش از و گرفتم ازش نگامو

 ....اين

 ناز با و بود انداخته اش شونه روی رو کيفم... خوشمزگی به بود کرده شروع معراج. ايستادن کنارم دوشون هر در جلوی

 از رو کمپلکس ب شربت.... ميکرد قول نقل دکتر از. ميداد اضافه توضيحات. ميخنديد بيخودی پندار. ميومد راه ادا و

همين.... کنه باز دهن زمين ميخواستم من و... بخورم ازش قاشق سه روزی حتما ميکرد تاکيد و مياورد بيرون پاکت ! 

 ريز يه معراج.  خيابونها به زدم زل رمق و حال بی. معراج سر پشت درست. نشستم معراج ماشين عقب صندلی روی

 خودمو ميخوام داری؟ ميل چی شام فاخته... بره گفتم من نميرفتا. رفت بعدش... برد خوابت تا موند سايه:  ميزد حرؾ

 نداشته... سواليه چه....  داری؟ حوصلمونو فاخته؟ ها...  بيان هم اينا سايه و مهرنوش بگيم.... خونتا کنم دعوت پندارو

زوريه.... ميايم ما هم باشی ! 

 بانداژ از... سرش توی فکرهای از.... ميشدم شرمنده من... بود فکر توی. ميکرد بازی دستش بانداژ با پندار. خنديد

 شدن جا به جا برابر در کردم سکوت. نميداد امونم گريه ميکردم باز اگر لب. خيابونها به زدم زل باز. گرفتم رو.... دستش

 به کردم رو.... ميفهميد کی رو حالم... نبود خوب حالم. شد پياده و داشت نگه جگر و دل مؽازه جلوی معراج... مسيرها

نخره چيزی بگو.... بريم بياد بگو معراج به برو: پندار همِ  در رخ نيم  

گرسنمونه... باهاش ميکنيم حساب حاال؟ چيه:  بود خيره روبروش به هنوز. چرخوند سمتم به کمی رو صورتش  

خوب؟ بريد که بگو معراج به... بريد رسونديد که خونه رو من ولی... باشه: کردم بؽض  

ميکنی؟ بيرونمون نيومده داری: سمتم کرد رو  

پندار ندارم حوصله: سوخت چشمهام  

ميريم بعد ميمونيم بيان فتانه يا ديانت آقای تا... باشه: شد جدی  

 واسه دلتون ميفهمين؟.... نيستم شما دلسوزی محتاج من: دادم بيرون رو نفسم... ماشينها به زدم زل.... جويدم رو لبم

بسوزه خودتون ! 

فاخته؟ خوبی: بهم دوخت رو ماتش نگاه. سمتم برگشت !! 
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 رو جونم بی پاهای و زدم گره خودم دور دستهامو... بود سردم... کوبيدم هم به زورم تمام با رو در و شدم پياده ماشين از

 پشت از ای مردونه دست که نکشيد لحظه به و شنيدم رو در شدن کوبيده صدای.  ماشين از ميشدم دور. کشيدم زمين روی

ها خيابونه ميری؟ کجا ديوونه..... ببينم واسا: گرفت رو ام شونه سر !! 

 ميشدن باز ابروهاش گره. چشمهاش سياهی... درهمش صورت توی زدم زل. خيسم چشمهای توی زد زل. سمتش برگشتم

 نبض... اش مردونه عطر.... بود نزديک. ام شونه دور انداخت دست... ميداشت بر موج چشمهام شيشه توی تصويرش و

... برن بذار... رود صورتم تمام.... دادم راه چشمهام توی محصور اشک درشت قطره به و دادم فشار پلکهامو. گردنش

نيست دريا مسير اين ته ميدونن چه .... 

ميکنيم صحبت ماشين توی بريم بيا... فاخته زشته: کرد زمزمه ... 

 زشتيها... ميگفت راست... بود زشت... بکشم هوار داشتم دوست.... اش سينه توی بکوبم مشت داشتم دوست. بود پر دلم

 به رو سرم. بست برام رو در. ماشين توی برگشتم. کنم لجبازی که بود اون از تر رمق بی پاهام... ميکردن کجی دهن بهم

 هميشه: کرد مکث....  انگار نشست. خوردم تکون. دادم قورت رو بؽضم و بستم چشمهامو.  دادم تکيه صندلی پشتی

مسافرتن؟ گفتی که اونشبی و امشب... فقط يا... تنهايی؟  

 جام. نداره خوشی دل زندگيم روش و راه از بابام... خواستم خودم... تنهام منم: داد ادامه. گرفتم گاز رو لبم. لرزيد چونم

 نيست درست... تنهايی سخته... شدم جدا... نبودم سرفرازيشون مايه...  بودم دق آينه... رفته و شسته خونه اون توی نبود

من با داری فرق... دختری تو... مخصوصا تو برای... تنهايی ! 

بابام نميدونم امشب فقط... دارم خونواده... نيستم تنها: کشيدم عميق نفس .... 

 يه فقط خوب؟ زندگيت توی کنم دخالت نميخوام من... فاخته نگا... بگم خواستم فقط... نکردم جسارت من: سمتم برگشت

بگم؟... بگم بهت ميخوام که دارم عقيده  

کن نگام.... بگم تا اشکاتو کن پاک: داد ادامه. دادم تکون سر ! 

 که نيستی بچه کنی؟ زندگی نميری پدرت با چرا: انداخت پايين سر. بهش زدم زل و کردم خشک رو صورتم دست کؾ با

که بهتره خوب... که خونه ميری شبا.... کاری اش همه! نيستی خونه اصال... کنه اذيتت بخواد موضوعی ... 

شد؟ تموم: اومدم حرفش ميون  

کرد خواهی عذر.... پنجره سمت گردوندم رو. کرد نگام ! 

 هم دخترا ميفهمه چه... نداره سنی تفاوت باهاش بيشتر سالی ده نامادريش که دختر يه حال از ميفهمه چه.... ميگه راست

 اون رو اينا! ... دخترم...  بمونم تنها نبايد... ميگه راست.... ببينن باباشونو زن اومده باال شکم ندارن چشم... دارن ؼيرت

 چرا ميبرم؟ دوتونو هر ديگه ماه سه دو تا گفت ميرفت وقتی اينکه نه مگه! ... مامانم... ميفهميد بايد بابام.. بفهمه نبايد

... افسردگيش... مامان تلفن پشت های گريه شد فتانه و من سهم گذشتو هم پشت روزها و جانش دايی پيش رفت نبرد؟

 نکشيده هفته به بگيره رو اقامتش کنين صبر که... پيش نه داره پس راه نه... شده مريض مامانمون که جان دايی دلداريهای

 فتی با روزش هر دعواهای... گيريهاش بهونه... بابا دردهای سر شد فتانه و من سهم... خودمون پيش مياريم رو جفتتون

 شد.... هلموت قدم پشت به پشت آزی شد.... بابا دق شد.... هلموت شد مامان گرفتن اقامت از ما سهم.... پوچ و هيچ سر

شکسته پلهای شد! آزی اومده باال شکم ... 

! سالتونه شونزده... نيستيد که بچه.... ميگفت رو همين ميشد جدا وقتی هم مامان! ... نيستم که بچه... پندار ميگه راست

 برم من يا! .... ما خوابه اتاق تک خونه توی بياد آزی بايد... خونه توی بمونم تنها نبايد.... پندار ميگه راست! بالػ و عاقل

 ميگه راست... آزی برادر وزؼی چشمای زير.... کاملش و بالػ دختر همراه به خونه سر داماد.... آزی بابای خونه توی

رو ما زندگی های چوله چاله ميدونه چه... ميگه راست... پندار ! 
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. شه خوب حالم تا بخورم بايد ميکرد شرط داشت معراج. ميزد هم به رو حالم جيگر و دل بوی. بوديم خونه کوچه توی

 کاسه به چسبيده چشمهام که شدم حالی نميشد باورم... ميکشيدم خجالت من" بخوره بايد رفته خون پندارم از"  که ميخنديد

دستش و کرده باز زور به رو فکم پندار... تصورش از ميکردم شرم. نميومد يادم.... شده قفل فکم که... سرم .... 

 معراج. بود زده زل کوچه به عميق و ساکت. بهش دوختم نگامو چشمی زير! کردم چه ميديدم بايد... ميديدم دستشو بايد

 رو در و شدم پياده. برداشت رو ؼذا ظرؾ کنارم از کرد دست معراج. گشتم کليد دنبال کيفم توی. کرد پارک خونه جلوی

... معراج بريما نيست راضی:  معراج سمت کرد رو. کشيد نچ. کردم نگاش معنادار و برگشتم. شد پياده پندار. کردم باز

چشماش نگا ! 

ميگه؟ راست... فاخته ببينمت: کرد اخم معراج  

ميارم مهرنوشو االن ميرم معذبی: داد ادامه معراج. گرفتم گاز رو لبم. قفل توی کليد به زدم زل. سمتش نچرخوندم رو  

 مبل روی از رو بلوزم. افتادم راه قالی روی کفش با. کردم روشن رو چراغ. داخل رفتم و چرخوندم قفل توی رو کليد

 محبتشون جواب. گذاشتم دهنم روی رو دستم کؾ و ايستادم هال ميون. بودن نيومده داخل. اتاق توی کردم پرت و برداشتم

 با هردوشون. در سمت افتادم راه و انداختم مبل روی رو کيفم... ببندم صورتشون روی رو خونه در اينکه... نبود اين

داخل بياين: ايستادم در چارچوب توی. بودن داده تکيه ماشين به هم در ابروهای ! 

 زنگ قبلش ولی. بکش دراز يکم بخور شامتو. داخل برو: سمتم گرفت رو عذا ظرؾ معراج. بود انداخته پايين سر معراج

بيانا تا اينجا ايستاديم معراج و من... پدرت يا خواهرت بزن  

پس هاتون خونه بريد: زدم پس رو ؼذا انگشت سر با. نميکرد نگاه صورتم توی ! 

 بريم؟ بذاريم چطور حالت اين با دختر: نياورد طاقت. بهم بود زده زل معراج. کرد بلند آسمون به رو رو سرش و کشيد نچ

کن پيداشون بزن زنگ برو... خونه بياد يکی تا ماشين توی ميشينيم  

داخل بياين ميگم دارم... نذارين سرم به سر.... داخل بياين.... ميزنم: دادم قورت رو بؽضم ! 

 رمق. انداختم مبل روی رو خودم و کردم پرت کفشی جا جلوی رو کفشم. خونه داخل رفتم و شدم کنده در چارچوب از

بفرمايين:  سمتشون کردم رو... پندار هللاِ  يا و اومد در صدای که ميبستم چشمهامو. دادم تکيه مبل پشتی به رو سرم. نداشتم  

 چنگال قاشق و ظرؾ صدای. آشپزخونه سمت رفت راست يک. بود تر راحت معراج. گذاشتن کفشی جا جلوی کفشهاشونو

: سمتش کردم رو. بود ايستاده هال اول راهروی توی نامعلومی جای به خيره و بود کرده جيبش توی دستاشو پندار. ميومد

بشين بيا  

 روی دستهامو کؾ. بودم خسته. روبروش ميز به زد زل و نشست کنارم نفره تک صندلی روی. اومد جلو و داد تکون سر

.... بيا: ميزد زانوم روی رو تلفن. کردم باز چشم. خورد ضربه زانوم روی چيزی. دادم بيرون رو نفسم و کشيدم صورتم

پدرت خونه بزن زنگ  

 و بشقاب با معراج.... ميپيچيد گوشم توی ازاد بوق. گرفتم رو بابا خونه شماره حديث و حرؾ بی و گرفتم ازش رو تلفن

نيستن: کردم پرت کنارم رو گوشی کالفه. نشست پندار روبروی صندلی روی و اومد ؼذا وسايل ! 

 امشب ميگم نداره نگرانی اصال... باشن جا هر ميان حاال... نخور حرص... خوب خيلی: برد باال دستهاشو معراج

پيشت بمونه اينجا بياد مهرنوش . 

ميکنين؟ بس... خوبه حالم... معراج بردار دست: کردم نگاش کالفه  

 روی مردونه پای جفت دو به.... معراج ؼذای به.... پندار دست باند به ميکرد گير چشمم.... دوشون هر. شدن ساکت

دستم روی خونی سوراخ به.... خونم فرض ... 
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 و دستشويی توی رفتم و شدم بلند جام سر از. مبل روی انداختم و کشيدم سرم روی از رو شالم... ميخورد هم به دلم

آب خنکی زير گرفتم رو صورتم .... 

 

 خالی دستهای به زده زل... بکشم بيرون آب خنکی از رو دستم نميخواست دلم.... ميپيچيد خونه سکوت توی موبايلم صدای

: دستشويی در به ميزد ضربه. بود معراج.... ماليمش موسيقی شرشر به زده زل...  آب ای شيشه شفافيت به زده زل... 

ميزنه زنگ داره فتانه... فاخته  

... آبرو ای ذره حفظ برای فقط... کردم باز رو در و بستم رو آب شير! بود دير من برای.... ميزد زنگ فتانه. زدم لبخند

الو: دادم فشار رو سبز دکمه و گرفتم معراج از رو موبايل!!! باشه مونده اگر ! 

: برام بود عادت که فتانه معمولی و حس بی صدای بعد و پيچيد گوشم توی که بود چيزی اولين خيابون همهمه صدای

کجايی؟ سالم.. فاخته  

کجايی؟ تو... خونه: آشپزخونه سمت گردوندم رو. بهم بود زده زل مبل روی از که پندار به افتاد نگاهم  

داشتی؟ کاری. شدم متوجه کردم روشن که االن بودم خاموش...  بودی زده زنگ... بيرون! : من با حوصله بی هميشه مثل  

اينجا؟ ميای امشب:  قالی به دوختم چشم.... کردم نگاه خونم توی های ؼريبه به.... زدم لبخند  

چطور؟: کرد باز لب کوتاهش مکث از بعد و. شد ساکت  

برو خواستی اگر بعد بيای؟ سر يه االن ميتونی: آوردم پايين صدامو. آشپزخونه توی افتادم راه  

شده؟ چيزی! : نگرانی نه.. باشه خبری بی احساس سر از ميشد که ای شبهه... برداشت شبهه صداش  

ميتونی؟...  ميتونی اگه بيا... نه: دادم تکون سر  

خونه سمت برو امين: بود امين به رو صداش  

شده؟ چيزيش کسی شده؟ چی: بود خواهرم از نگرانتر. ميشنيدم رو امين صدای  

برو و بيا سر يه... اينجان پندار و معراج... نه: فتانه گوش توی کردم باز لب  

 و قد بيام... خدا به دارم کار اونجا؟ ميکشونی رو من پندار و معراج واسه فاخته!!! وسط اين کيه پندار: انگار بود کالفه

واجبه؟ کنم؟ سانت رو معراج باالی  

ميندازم رو!! خر.... توی به دارم که حتما هست: کشيدم هم در ابرو !!! 

بزنا حرؾ درست: شد تند ... 

نيست؟ خوب حالت بهش گفتی فتانه؟ مياد جان فاخته: نشست ام شونه روی دستی  

 ديوار که ميگه در به.... بشنوه فتانه که ميبره باال صدا..... رو من انداختن رو و... بوده سرم پشت معراج.... شدم آب

 لبم به رو جونم بده؟ حالت معراج؟ ميگه چی چته؟: ميزد حرؾ گوشم توی فتانه... کردم اخم. سمتش کردم رو..... بشنوه

بزن حرؾ خوب آوردی !!! 

ميکنيم صحبت بيا!! اره: کشيدم دست لبم روی عصبی  

خداحافظ: زدم لب صوری و زدم پلک معراج چشمهای ميون. کرد قطع  
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. بودم عصبی. نبود خوب حالم. نشستم پندار کنار مبل روی زدم بهش که ای تنه به اعتنا بی و شدم رد اش شونه کنار از

 دست. کنه خنثی رو جفتشون نگاه بنفش ماوراء اشعه موهام شرابی های شراره تا انداختم پايين رو سرم.... ميشدم منگنه

... نياوردم خودم روی به. گرفته صورتم جلوی رو دستش که ديدم... گرفت لقمه ديدم... ؼذا سمت رفت که ديدم رو پندار

بخور لقمه يه... شد سرد... فاخته: زانوم روی نشست دستش  

 دست به زدم زل... پندار سمت کردم رو. بود ايستاده آشپزخونه در چارچوب ميون معراج. بودم کالفه.آوردم باال رو سرم

ببينم کن بازش: کردم اخم.... اش شده بانداژ  

نذاشتم بيشتر چنجه تا سه دو رو؟ لقمه رو؟ چی:  زد لبخند ! 

ببينم ميخوام... کن باز رو دستت باند: کردم اخم  

ميکنی چی درگير فکرتو... آخه نيست چيزی داره؟ ديدن: خنديد مستاصل ! 

 خاطر به دندونهام ميون رو خونش شوری...  که باشم گرفته گازش جوری وحشيانه نميکردم باور. بود برداشته نم چشمام

. سمتش کردم حمله!! من خدای...  گرگ يه مثل که.... نباشه يادم حتی که باشم افتاده حالی به نميکردم باور... آوردم می

فاخته: داد بيرون لبهاش ميون از رو نفسش. کردم باز رو باندش و داشتم نگه زانوم روی اجبار به رو دستش ! 

 همين برای شايد... چمه ميدونست... تنش تمام توی بود ريخته کجا از نميدونم که اش شرمنده حالت به موندم توجه بی

 ميدونست چون ميذاشت... کنم ميخوام کاری هر ميذاشت... بود آروم همين برای شايد... چمه ميدونست... ببينم نميخواست

... بودن مونده جون بی پام روی انگشتهاش... بسوزونه آتيشش به رو دنيا تموم ميتونه ميکشه شعله قلبم ميون که آتيشی

... نبود باورپذير که چيزی به زدم زل... گرفتم دستم ميون رو شستش انگشت و کردم باز عجوالنه رو باند... ميلرزيد دستم

 باورم... بودم کشيده دندون به رو دستش گوشت تمام... شستش پايه برجستگی طرؾ دو دندونهام شده حک جای به

 ورم زخمهای شمارش به برسم خون، و بتادين سرخ رنگ ميون از تا... بره کنار نگاهم بخار بلور تا زدم پلک... نميشد

 پر ورم ميون من و... ميکرد تبديل چشايی حس به رو تنم عصبهای تمام خون شوری... دادم قورت رو دهنم آب... کرده

 فک يه و سفيد چشم تا دو به... ميخورد تلو تلو ذهنم توی که تصويری به ميرسيدم... دستهام ميون مردونه دست خونابه

 دستش کؾ اشکم حواس بی! بودم من که تصويری به.... خشک معوج و کج پاهای و دست و لرزون تن يه به.... شده قفل

 دستهاش ميون رو سرم پشت، از کسی... شد الشه خالی و جون بی زانوهام روی دستهام... کشيد کنار رو دستش... چکيد

 تمام و کردم مخفی خاليم دستهای ميون رو صورتم... لرزيد پنهون گريه به هام شونه... شد بوسيده سرم فرق... گرفت

زدم زار رو ناپذير باور حسهای ... 

 پايين صورتم روی از رو دستم! " مگه؟ شده چی... بسه!! ... فاخته.... فاخته... " ميزد صدام فاصله با و آروم پندار

 شونه آروم و بودم گرفته پشت از... بود معراج دستهای ميون هام شونه هنوز... ميماليد چشمهاشو دست دو هر با. آوردم

:  بردم باال ابروهامو... بود خوددار... داشت بؽض. بود زده بيرون پيشونيش رگ... سمتش برگشتم. ميکرد نوازش رو ام

نميشه باورم !! 

نباش نگران... نيست مهم... نکن فکر بهش: زد لبخند.... ميلرزيد صدام ! 

 مثل من نميشه باورم... پندار: کردم بؽض. ميکرد اش خفه داشت خونه هوای انگار. بود شده سرخ... پندار سمت کردم رو

زخمی گرگ يه .... 

... پريدم جا از. شد بلند خونه زنگ... مرطوب سرخی همه اون ميون سياهش نگاه از.... ترسيدم نگاهش از. کرد نگام

شد مواجه معراج به رو شده باز در با فتانه... در به موند خيره چشمم. خورد سر ام شونه روی از معراج دست ... 

 دادن دست... ميشنيدم و ميديدم و ميکشيدم درد.... ميکشيد درد قلبم.... ميکشيد تير چشمهام... ميکشيد سوت گوشهام

 ميکشيدم درد.... امين ادکلون بوی...  فتانه سرخ لب رژ... معراج پيشونی برجسته رگ... امين با پندار دلخور و مردونه

 سينه به دست که پنداری افکنده سر... فتی برای معراج زبون از رو گذشت من بر که شبی حال شرح ميشنيدم و وميديدم

 و کردناش تشکر... امين ؼيرتی و نگران و هم در اخمهای... ميکرد بازی قالی های ريشه با پاش نوک با و بود ايستاده
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 بود که چی هر!!!  زحمت کردن کم منظورِ  روی از يا بود تشکر سر از نميدونم که گذاشتنش معراج کمر توی دست

 شبش و جويد رو سرخش لب رژ فتانه که بود چی هر... رفت ام خونه از ساکت و گرفته گر پندار بود که چی هر... رفتن

 شده خشک ميز روی و بود گرفته پندار که جگری و نون لقمه به زد زل و انداخت مبل روی رو کيفش... شد مارش زهر

 پام جلوی فتانه!! ميکرد مشايعت رو پسرا داشت. بود در جلوی هنوز امين... ام افکنده سر به.... من به زد زل.... بود

آخه؟ امشب شد چی:  زد کنار موهامو. گذاشتم هم روی پلکهامو. زد زانو  

... سرم به چسبيد فتانه پيشونی. شلوارم روی چکيد... کردم حس بينيم نوک تا رو داؼيش. گرفت رد هام مژه ميون از اشکم

 به... بچگيامون تموم قدر به... بزنم حرؾ بلند صدای با... بزنم زار و کنم بؽلش خواست دلم... کرد پر رو مشامم عطرش

 من.... امين نصؾِ  نصؾِ  بگم... خاليش جای تموم قدر به... بابا از دلخوريم تموم قدر به... مامان برای دلتنگيم تموم قدر

... نامرد عليرضای برای... دنيا آدمهای همه برای تنگه دلم ديوونه منِ  بگم براش خواست دلم! باشه من برای.... باشم

 به ميخواست دلم... ميچرخيد سرم توی اواخر اين که سمجی رويای برای...  پندار برای... باشه که کسی هر برای

 خواست دلم! تنهام... دارم دل.... دارم حس... ها ديوونه تموم مثل.... دارم رويا.... ولی ام ديوونه ميدونم بگم خواهرم

 کسی کنم جذب چطور بده يادم موند؟ پات امين که کردی چيکار.... بده يادم.... خواهرم آره بگم... اش خنده ميون کنم گريه

 هيچی....... ام خسته... بده يادم خواهرم بگم... کنم تموم تنهاييمو ميخوام... باشم باهاش ميخوام... دارم دوست که رو

... بزنم زار دنيامو تموم ميخواست دلم... بده نشونم رو فرار راه... بده يادم پس... مامان نه بابا نه تو نه... نيست برگشتنی

... ديگه نکن اينجوری! جان فاخته... بترسی نبايد خوبه چی همه... آروم!!! دختر نيست چيزی: داد ماساژ هامو شونه امين

بسه... فاخته... ببينم پاشين. دخترا بسه... مياد در داره هم فتانه اشک ببين ! 

 بمونه پيشونيش گرمی بذار... نبود بس... داشتم حرؾ من... داشتم بؽض من نبود بس... داشتم درد هنوز من... نبود بس

نبود بس... نيست بس.... نبر کمال و تمام رو فتانه از من سهم... باشه نزديک عطرش بذار... پيشونيم روی .... 

دلم حال من، حال.. ميشد خوب داشت چيز همه. گذشت تلخ و کذايی روز اون از روز سه ... 

... بود حرؾ از پر چشمهاش ميديدم چون نميکردم سرزنشش. خونه اومد بابا. داشتن هوامو. پيشم موندن امين و فتانه

سرخ حرفهای ! 

 برای بابا دل بگه آخ که آزی که... بوده خبر بی جا همه از بابا کنم درک که ميکردم مجبور رو خودم اما نميشدم قانع

 آزی وقتی خونه بوده گذاشته جا موبايلشو نبوده، خوب آزی حال که بود گفته فتانه به ولی نگفت چيزی من به. ميتپه پسرش

! من نظير بی بابای... شده شرمنده چقدر که. شنيدم رو چيز همه نگاهش از ولی نگفت چيزی من به... بيمارستان برده رو

دير هميشه.... من شرمنده هميشه بابای ... 

. کرد بيدارم خون آزمايش برای زود صبح فتانه. بود جاش سر چيز همه انگار. بودن امين و فتانه. بود خوب حالم

 صبحونه و پارک توی رفتيم... خنديديم آزمايش از بعد چقدر. دادم آزمايش و رفتم فتانه و امين اجبار به اما برم نميخواستم

 هر به که ورزشکار يه تيپ از... امين شوخيهای از. خنديديدم چقدر و.... سنگک نون و بود خريده آش امين. خورديم

 نگاهشون موشکافانه روز هر که آدمهايی همه... آدمها همه از. ميخنديديم چيز همه از! ورزشکار جز داشت شباهت چيزی

ميخنديدم و ميکردم نگاهشون مشکالتشون تصور ورای... روزم هر ديد ورای اونروز. ميکردم فکر بهشون و ميکردم ... 

 ازم فتانه که زمانی تا... برم ميخواستم. نرم و کنم استراحت بهتره اما هست ظهر از بعد تمرين که بود داده پيام برام پندار

 شاديهاش همپای ميخواست ازم داشت فتانه که بود باری اولين اين. برم باهاشون ازدواج حلقه انتخاب برای بود نخواسته

 نظرمو امين و فتانه دست روی و بودم کرده لمسشون... بودم کرده نگاه ازدواج های حلقه به نزديک از. بودم رفته... باشم

 فيلم پای شب! خوبه حالم... ميکردم حس چقدر من و... بوديم خورده پيتزا و رستوران بوديم رفته ظهر.... بودم گفته

 ميگفت.. داشت دوست فتانه اما نبود من سليقه طبق چه اگر. روشن خرمايی... بود کرده رنگ موهامو فتانه امين، سينمايی

 محبت زير... فتانه خانمانه رنگ زير... شدم زيبا اما نشد ای سورمه موهام اگر که کافی همين من برای و... تره خانمانه

 حال ترين آروم ساعت يک برای من و بود کرده لمس موهامو انگشتهاش سر که کافی هم همين... کمرنگمون خواهرانه

بودم کرده تجربه رو دنيا ... 
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 سر بهش هيچوقت من و ميزد سر بهم گاه گاه که بابايی... بابا پيش بار تره ميدون برم که بودم حال سر اونقدر بعدش روز

 همه با روز اون ولی کارش محل برم نداره دوست زياد ميدونستم. خريدم نرگس گل براش راه ميون و رفتم! نميزدم

 يه مثل و بود خنديده بابا. بودم گذاشته ميزش روی رو نرگس گل... بود خوب حالم من اونروز... داشت فرق دنيا روزهای

 روی رو دستم. آخر ماه دو اين بود مطلق استراحت آزی. بودم پرسيده رو آزی حال... بود بوسيده رو دستم پشت جنتلمن

.... بود گرفته ام خنده خودم از! نيست چيزی که بودم داده دلگرمی بهش ژکوندی لبخند با و بودم گذاشته بابا موی پر دست

بود خوب حالم...  اينها همه با اما ... 

 حالم... هم ميترا های محلی بی کنار... هم نيما های نگاه زير.... هم پندار ماورايی و تند اخالق کنار... هم ظهر تمرين سر

.... هم موبايل با اش عاشقانه مشخصا پچهای پچ و... معراج وسيع لبخندهای کنار... هم نگاه کافه ميز پشت... بود خوب

بود خوب حالم .... 

 از روزی نو از روز حکم چيز همه برام. شدم بيدار ساعت زنگ صدای با صبح. بود گذشته کذايی روز اون از روز سه

تنهايی از حتی... نبودم خسته هيچی از... داشت نو ! 

رفتم بيرون خونه از حال سر و آماده و کردم آرايش. کشيدم سشوار رو شدم رنگ موهای. گرفتم دوش . 

 روشون و سر از خوشبختی که بگيری قرار مردمی ميون زندگيت جديد روز سومين صبح اول وقتی خوبيه حال چه

 و گرفتن کوچولوشونو دختر دست بابايی و مامان وقتی خوبيه حس چه... نميبينی هميشه و روز هر که چيزی. ميباره

 شادمانه رو سومی برميداره که قدمی دو هر از که ميکنی نگاه دختری توری جوراب با تپل پاهای به تو و ميرن راه جلوت

 در پرواز به هوا و زمين ميون بابا و مامان محکم دستهای اعتماد به تا ميگيره باال پاهاشو کوچولو پرنده يه مثل و ميپره

 همزمان صدای شنيدن از شوقی و ريزش ريز های خنده صدای مياره لبت به شيرينی لبخند چه... کوتاه چند هر ، بياد

نفری سه خنديدن و!!!" جان بابا!!!! ..... جان مامان" که بابا و مامان .... 

 و.... کنن باز برات رو راه و کنن عذرخواهی ازت و برگردن که ميری راه آروم سرشون پشت اونقدر. ميشی تماشا محو

 شادمهر آهنگ برات ميشی پيرمرد يه تاکسی سوار وقتی اگر، ميشه شيرينی روز.... بمونی سرشون پشت بخواد دلت تو

... بگير آؼوشت تو منو... "نميشناسه سال و سن عاشقی که بزنی لبخند و کنی نگاش چشمی زير تو و... بذاره عقيلی

عبور حال در زندگيهای و ها عجله و آدمها و خيابونها به ميزنی زل و صندلی گوشه ميکنی کز!" مقدسه تو آؼوش ... 

 تا... ميگيرن آزمايش جواب ميان که مردهايی و زنها روی تو کنجکاو نگاه تا... دکتر اتاق در پشت تا... هست خوبی روز

 که لرزونش دست و ميشينه صورتش روی که سرخی لبخند و ميشه قاطی که شوقی و شرم و... جوون زن بارداری خبر

باشه بدی يا خوب خبر منتظر اينکه بی ميگيره رو آزمايشت کاؼذ که تو دست و... ميره کيفش توی موبايل دنبال  

 بردن... هست روز اون ممکن کار معناترين بی نظرت به که کاری انجام برای اجبار سر از که کرخی احساس يه فقط

 طبقه هفت های پله دويدن و نموندن برای تو ترجيح و آسانسور در پشت مردم ازدحام! ... هفتم طبقه دکتر، پيش آزمايش

 طبقه وقتی قلبت نشدنی کنترل تپش و... ميرسی دوم طبقه به وقتی پاهات توی رمقی بی احساس.... پزشکان ساختمون از

 و ات کودکانه سرخوشی روی به رو ميشه سدی درون از چيزی.. چهارم طبقه های پله توی شديد ضعؾ و... سومی

کنی صبر چهارم طبقه آسانسور در پشت خمود پيرزن کنار ميکنه مجبورت  .... 

 آدم همه اين ميون خوب، روز يه توی شدن معطل و دادن آزمايش بود ای احمقانه کار چه که ميده دست بهت حس يه فقط

 دکتری اتاق در پشت ميره سر ات حوصله فقط....  مسموميت يا تهوع حالت... شديد سردردهای... مزمن دردهای دل با

 و اتاق توی بری زودتر اگر ميره پيش خوب چيز همه... ميداره نگه اتاقش توی ربع يه از بيشتر رو مريضی هر که

بيرون بيای و شن نوشته ات دفترچه توی تقويتی کپسولهای .... 

 تشريؾ.... گل خانومِ  فاخته"  گوشيت روی دوست يه پيام که نميکنه پاک حوصلگيتو بی همه اون لحظه، اون چيز هيچ و

 با خوشت روز تموم و ميشه صدا منشی زبون از ،اسمت بنويسی جوابی که ميری و ميزنی لبخند" تمرين؟ سر نميشين فرما

ميکشه ته..... دکتر اتاق در شدن بسته صدای ..... 
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 و سست رو پياده فرش سنگ روی کتونيهام... تابستونی مفهوم بی باد ميون دستم توی آزمايش های برگه ميشد ورق ورق

 برام که چی يعنی... ميرفتم مادرم يا پدر با بايد که چی يعنی تنها؟ چرا که چی يعنی... بودم فکری... ميشد کشيده اراده بی

 تا اگر... بدم توضيح رو چيزی براشون بيا مادرت يا پدر هستم،با ظهر تا برو" بود کرده اخم... چيه به چی نداد توضيح

مطب بيا ظهر از بعد نرسيدی ظهر " 

شده؟ چی... خوب بگين خودم به" بودم شده تلخ " 

 با بايد. بدی هم ديگه آزمايش چندتا بايد... جان دختر نيست خوب زياد آزمايشت تو؟ يا بدم تشخيص من"  بهم بود زده زل

کنم صحبت خانوادت " 

 که خواهرم يا... شدنشه پسردار درگير که بابام يا.... خوابه توی االن دريا و کوه فرسنگها پشت که مامانم با.... خانوادم با

 اون خوشی تقويتی کپسول و قرص چارتا برای نيستم حاضر من و... بخره رو کمدش و تخت سری بره ميخواد امروز

بريزم هم به رو انوادمخ روزای اين زندگی رفتن پيش خوب و خودم روز ! 

 تاکسی برای رو دستم. خيابون سمت کردم تند قدم و سنتيم کيؾ توی چپوندم رو آزمايش های برگه و کشيدم هم در ابرو

 مردم نبود مهم ديگه.سالن سمت افتادم راه برهم، و هم در اوهام و افکار ميون رنگش کرم چرمی صندلی روی و کردم بلند

 از يکی منم...  راديو يا گذاشته عقيلی شادمهر نبود مهم... نه يا اخالقه خوش تاکسی راننده نبود مهم... ميکنن فکر چی به

ميشد فکر زندگيم و من به بايد که آدمها همين از يکی... بودم شده فکری مردم همين .... 

 به که بندازم ساعتم به نگاهی تا ميزدم باال رو آستينم. بود شده دير. کردم تند قدم. ميشد شنيده راهرو توی از ها بچه صدای

 که صدايی و... تن بوی... شد آشنا چيز همه ببرم باال رو چشمهام اينکه از قبل... شدم کوبيده سياهی و محکم ديوار

عذر.. ميکنم عذرخواهی" ميکرد عذرخواهی ..." 

 کج لبخند به لبش. بودم خشک جام سر هنوز من. کشيد عقب رو خودش... براقش و سياه نگاه. خورد گره هم در نگاهمون

سالم"  لرزيد ؼافلگيری و !!!! " 

 شد... کرد جمع رو خودش... شد هميشه مثل. کنم حرکت نميتونستم حتی. نميشد باز کالمی به لبم. بهش بودم زده زل

" داد ادامه که بودم ماتش هنوز" تو؟ ميکنی چيکار اينجا" ايستاد سينه به دست. بود نفس به اعتماد پا سرتا که جمی عليرضا

که نميکردم فکر... گروهی؟ کدوم با ميکنی؟ کار ...." 

کار اين به شه باز پام نميکردی فکر...  آره"  زدم لبخند... کرد فوران آتشفشانم ! " 

 ميدن چند ميکنی؟ کار داری گروه کدوم با حاال... نبود اين اصال منظورم من نه... حرفيه چه اين" برد باال ابرو

ببينم؟ بيام که کدومه... نه؟ ديگه نوشتی نامه بهت؟نمايش " 

 انگار نه انگار... نبوده بينمون هيچی و باشم ديده رو قديمی دوست يه که انگار... خيالی بی همه اين و ميداد آزارم لبخندش

 ذهنم توی. ميگرفت ازم رو واکنشی هر قدرت که بود معمولش و خونسرد رفتار همين! انگار نه انگار... زده نارو که

 صدای که بود کرده سالحم خلع... نبود اينجوری هيچکدومش و بودم کرده تصوير هم با رو برخوردمون روز بار هزار

نمياريد؟ تشريؾ.... ديانت خانم" کرد صدا رو اسمم ای افتاده خراش " 

... سمتش برگشت عليرضا. ميرفت کبودی به رنگش. بود ايستاده سالن در توی پندار. کشيدم سرک عليرضا شونه پشت از

چطوری؟! گل پندار آقا! به" کرد بلند دستی " 

 رو. داد دست عليرضا با بياد جلو اينکه بی کشيده هم در ابروهای همون با پندار. کردم مشت رو کيفم بند. سمتش رفت

منتظرن ها بچه... بفرماييد شما: سمتم کرد  

 از سرمستانه عليرضا. ميشنيدم صداشونو. شدم سالن وارد و گذشتم پندار تن تند حرارت و عليرضا معنادار نگاه کنار از

 کدوم که ميداد توضيح داشت... کنه تحقير رو پندار اش فرماليته راهنماييهای با داشت سعی و ميگفت التحصيليش فارغ

 رو منظور... ميخورد وول نمايش کارِ  مفهوم و نامه نمايش دور حرفش... حساسه ها نامه پايان توی چی روی استاد
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 ها نامه پايان اخير سال چند اين... ميخره رو هنر دانشگاه آبروی برداشتم که کاری"  اومد در جلوش اما پندار... ميرسوند

 کنيم تعريؾ و ببينيم" بود مونده مات عليرضا!" دانشگاه اين ميشه اسمی اما امسال... زمين زده دانشگاهو بدجوری

سفيد کتونی با يا... گل دسته با يا.... ميان همه.... ميام حتما.... اجراتونم روز منتظر صبرانه بی... داداش !" 

 روشن جماالتتون به چشممون که عجبی!!! سالم خانوم فاخته" نيما صدای ميون نشنيدم رو پندار جواب... بود لرزيده تنم

داشتين؟ تشريؾ کجا خانوووم شد " 

 با که عطرش بوی. شد دور و دويد کنارم از ثانيه چند فاصله به پندار. داشت نگهم ها پله ميون سالن در شدن بسته صدای

 تمرين بکوب امروز... بدو فاخته" برد باال رو دستش توی های برگه. کرد بيدارم بود زده سيلی صورتم به دويدنش

 "....داريما

 و گرفتيم رو هم دستهای. کردم احوالپرسی و سالم لبخندی به ها بچه با. رفتم باال سکو از و انداختم صندلی روی رو کيفم

 توی محکم رو دستم نيما. ميشد داده بيرون باز و ميشد ،حبس ميرفت فرو عميق نفسها و ميشد بسته چشمها. بستيم دايره

 چشمهامو بقيه مثل و زدم لبخند" خوبی؟" گوشم کنار شد خم نيما... سايه سرد دست توی ام ديگه دست و بود گرفته دستش

بگيرم تمرکز کردم سعی و بستم ... 

 نگاه... ادکلونش بوی عليرضا، بودن حال سر جز چيزی هر به... ميکردم فکر بايد دکتر اخمهای جز چيزی هر به

 بيشتر چپم دست..... ميومد بهش خيلی پيرهنش... نامرد...ميومد بهش پيرهنش... جديدش تيپ... مردونش صدای... براقش

. بود بسته چشمهاشو و بود گرفته باال سر لبخندی به نيما... بود بسته همه چشم. چرخوندم سر و کردم باز چشم.. شد لمس

 دستش مچ دور ، دور چند که ظريفی چرمی دستبند به و بود خورده تا ساعد تا که آستينش به. کردم نگاه دستهامون به

 دست توی پندار شده بانداژ دست به.... چرخوندم نگاه... بود گرفته رو دستم که انگشتهاش استحکام به. بود شده پيچيده

 فکر چيزی هر به بايد.... ميدادم بيرون عميقا رو نفسم ها بچه بقيه مثل و ميگرفتم تمرکز بايد.... بستم چشمهامو.... ميترا

 وقتی عليرضا دست... ميگرفت سمتم به نااميدانه رو آزمايشم برگه وقتی دکتر دست... پندار دست.. نيما دست جز ميکردم

وقتی... صورتم روی ميکشيد دست وقتی... ميذاشت کيفش توی و ميگرفت رو نمايشم .... 

 تا اش اومده کش نگاه و پندار صدای با... موند باقی نيما دست توی بيشتر لحظه چند برای و شد جدا سايه دست از دستم

 هميشه از بيشتر وحساسيت... بودم نديده ازش حال به تا که اضطرابی... خرابش حال تموم با. شد شروع تمرين دستم،

 کفش لنگه به آخر پرده ميذاشتم نبايد که بودم کسی تنها من و.... بود ريخته همش به عليرضا... ميشد اجرا تمرين... اش

شه ختم .... 

 به ،... ديالوگها فکر.. اجرا روز فکر... زندگيم جديد روز سومين خرابِ  حال فکر... نيما فکر... پندار فکر عليرضا، فکر

 حس... بود کم من نمايش... بودم کم من بودن نامه پايان بهترين برای... کمه چيزی يه ميکردم حس. بودم ريخته هم

... ميکنيم خراب رو چيز همه... من نوشته و من ميکردم فکر... شه هنر دانشگاه آبروی من نمايش با نميتونه پندار ميکردم

 هنوز پندار... بزنن کؾ براش پرده روی ببره چی هر که نيستن جم عليرضا که همه... ميشيم عليرضا فاتحانه لبخند باعث

 چی همه!... من ای حرفه چندان نه بازی با و... شه کشيده پايين من نوشته با شايد... پندار... برسه عليرضا به تا داره راه

شه خراب .... 

 و بگيرن ؼذا بودن رفته پسرا. بود استراحت وقت. کفشم نوک به بودم زده زل و بودم ايستاده سکو روی کمر به دست

ميدونستم من. بود خوش حالش... ميکرد زمزمه.... آواز زير بود زده سايه. برگردن ! 

 مزه مزه رو چايش و آورد باال رو دستش توی ليوان. کردم نگاش. ميکرد نگام چشمی زير و ميرفت راه سکو روی ميترا

 برم پايين سکو از که کردم پشت... ميترا نگاه جز بود هرجايی فکرم... دادم بيرون رو نفسم و گرفتم ازش رو نگاهم. کرد

ميای؟ قيافه چيه؟: کرد صدام  

چی؟: دادم حالت ابروهامو گفته چی بودم نشنيده انگار. سمتش برگشتم ! 

چته؟... ميگيری فيگور: کرد ريز چشمهاشو  
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 اين چی واسه: زدم لبخند! گرفت ام خنده ناراحتی از... گرفت ام خنده. بهش زدم زل و کشيدم لبم روی رو انگشتم نرمه

ميکنی؟ فکرو  

 از نيما! بدن رضايت تو به نيما خانواده که نکن خوش دلتو: آورد پايين صداشو. ميداد فشار دستش توی رو ليوانش که ديدم

نکن باور تو... زده حرفی سادگی روی ... 

گفته؟ چی نيما: بردم باال ابروهامو  

 صرع ميدونه: کرد باز لب. بهش زدم زل. باشه گفته ميترا به رو من حرؾ پندار نداشتم باور. هم پشت بار سه... زد پلک

ميدونن؟ چی؟ خونوادش....  داری؟ ! 

دارم؟ صرع من گفته کی: کردم تر رو لبم. ميکوبيد ام سينه توی قلبم  

 روزی شايد ولی نگفته، نيما به!! ... هست هنوز پندار دست روی دندونات جای: گذاشت شونم روی رو دستش و اومد جلو

برسه گوشش به ! 

ميترسونی؟ چی از منو... بگو روش بذار تا صدا برو... بکن ميخوای ؼلطی هر برو ميکنی؟ تهديد: زدم پس رو دستش  

مطمئنی؟ عشقش از اينقدر: زد لبخند و برد باال ابرويی  

 بی و کيفم سمت بردم رو لرزونم دست. بود گرفته ضرب ليوانش بلور روی ناخنش با. رفتم پايين سکو از و کردم پشت

 تا بودم آدمی اينطور و بگم ميخواستم... نميگم چيزی من: کرد باز لب که شدم وارسيش مشؽول باشم چيزی دنبال اينکه

ميگم خودت برای... بگو بهش خودت... نصيحت تو به من از ولی... بودم گفته االن ! 

نبايد... باشم داشته نبايد... نداشتم صرع من...  بود بند کيفم توی آزمايش های برگه به دستم .... 

 و زير زندگيمو داشت که ای شده مچاله کاؼذهای لمس... بودم لمس سراپا من... نميشنيدم... ميگه چی داره ميترا نبود مهم

 پشت رو مطبش آدرس... مطبش برم ظهر از بعد نرسيدم ظهر اگر بود گفته.... دادم فشار هم روی رو پلکم... ميکرد رو

نميخوند آواز ديگه سايه. نبود کسی سکو روی. صندلی روی نشستم. بود نوشته کاؼذ ... 

 توی ميترا صدای... دکتر قورباؼه خرچنگ دستخط روی کشيدم دست.... کردم صافش. آوردم بيرون کيفم از رو کاؼذ

ناهار بياين دخترا: پيچيد سالن توی نيما صدای" داری؟ صرع ميدونه"  ميپيچيد سرم ! 

... فاخته پاشو: زد لبخند نيما. ميومدن سمتم پر دست با پندار و نيما. سمتشون چرخوندم رو و کردم فرو کيفم توی رو کاؼذ

بيان در خجالتمون از کفش لنگه با گذاشتن قرار عده يه انگاری... تمرين سر برگرديم و بزنيم رو ؼذا !! 

کجايين؟ دخترا: گريم اتاق سمت کرد رو. ساکت... معنا پر... کوتاه. کرد نگام. پندار به دوختم چشم  

کجا؟: کرد صدام نيما. سالن در سمت رفتم و شدم بلند جام از. اومدن بيرون اتاق از ميترا و سايه  

 هنوز نميدونستم.... راهرو ته به دوختم رو نگاهم... کشيدم نفس سالن در پشت. رفتم بيرون سالن از و کردم بلند دست

 خلوت. گرفتم نظر زير رو جا همه تندی نگاه به. البی شکل ای دايره محوطه سمت افتادم راه... نه يا اونجاس عليرضا

 رفتم و دادم هل رو دستشويی بزرگ و چوبی در. ميرسيد گوشم به روبرو سالن از شهر تئاتر های بچه تمرين صدای. بود

 صدای... ميترا صدای... آب صدای... دستم روی آب های ضربه به زدم زل و گرفتم آب شير چشمی زير رو دستم. داخل

 چشمهای به... ام شده رنگ موهای به... کردم نگاه آينه توی و کردم بلند سر. ميگرفتن سبقت هم از ذهنم توی... دکتر

 سر. دادم حالتش و کشيدم موهام روی رو خيسم دست... باشم کرده خاصی کار اينکه بی... بود شده زيبا که اونروزم

 يه مثل ميشد که جايی... ميکشيد رو پشتم تيره که جايی... کردم فرو گردنم باالی درست و بردم گردنم پشت تا رو انگشتم

... نمياد يادم... ميخوند چيزی... وقتا اينجور ميپيچيد سرم توی که صدايی و. ميکشيد چنگالش توی رو سرم تموم و چنگک

 مهم! نبود؟... نبود هم مهم...نبود يادم... بودم آورده زبونش به تمرين ميون بار يه حتی. ميخوند چيزی ميدونم ولی

نيست؟ مهم... " آينه به رو نگاهم توی کردم باز لب.... نبود؟ " 
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 دستم. آينه به زده زل. رفتم عقب عقب... رفتم عقب. کشيدم بناگوشم روی رو دستم رطوبت و. کردم لمس رو شالم کنار

! خله... نداری صرع... ترسو نيست مرگيت هيچ... " زدم لبخند... بودم زده زل آينه به هنوز. گرفتم در دستگيره به رو

نداری صرع !" 

خودم از... دروغ همه اين از... نگاه همه اين از. ميکردم فرار بايد... گرفتم آينه از چشم و کردم باز رو در ! 

 

امشب بعد آوای پر پست ... 

 

" نشد بذارمش براتون خواستم... کنيد گوش بهداد حامد صدای با" من چمان سرو ... 

 و کردن خداحافظی يکی يکی ها بچه. بود شده ؼروب... ديگه چيز نه بود ديالوگ که کالمی و کار به. گذشت هم روز اون

فاخته: ايستاد پشتم نيما که ميکردم جمع رو وسايلم.رفتن ... 

بله؟: زدم لب برگردم سمتش اينکه بی  

باشيم؟ هم با ساعت يه برای ميتونيم: شد پا به پا  

باشه؟ دارم صحبت باهات مفصل بعد، برای باشه نيما دارم کار: گرفتم بؽل رو کيفم... بود کيفم توی کاؼذ به چشمم  

فاخته: زد صدام که در سمت کردم تند پا. نگفت چيزی  

مياد بهت خيلی موهات: زد لبخند. سمتش برگشتم  

 سالن در از و گردوندم رو و زدم لبخند. کنم تشکر بايد که گفته چيزی ميدونستم فقط. نبود پيشش فکرم. کردم نگاش مات

... پشمالو خرس! .... نه... فتانه.... گشتم نخورش درد به های شماره توی و جيبم از کشيدم بيرون رو موبايلم. زدم بيرون

 کرده آرايش سايه! نه! معراج.... معراج... معراج! نه... سايه... ميترا... نيما! .... اصال... پندار! ... نه... امين! ... نه

نه.... نه....  به هم معراج... ميگه معراج به... نه... بهنوش... دارن قرار هم با حتما... رفت ... 

فاخته: زد صدام کسی  

هستی هنوز که تو: بردم باال ابرو. بود ايستاده ماشينش کنار پندار. کردم بلند سر ! 

برسونمت خونه ميری: بود کرده اخم  

ممنون نميرم خونه: دادم تکون سر! ميگرفت؟ آمار... بود ايستاده سالن در به رو... زدم لبخند  

ميشه تاريک داره چی؟ پس: کرد اخم  

خدافظ... هست حواسم: زدم لبخند  

 ميون هنوز و ميزدم قدم رو پياده توی. رفتم بيرون محوطه از و کردم تند پا... ميومد دور از داشت نيما. ازش شدم دور

 محمد... شيدا... فاطمه... فاتحيان... کاظمی... مرادی آقای... الماسی خانم... ميگشتم گوشيم نخور درد به اسمهای

 خانم... کالس منشی بهبود خانم... بازيگری کالس... مژگان! بودن کی نميومد يادم حتی نصفشونو خدايا.... خسروانی

نوری خانم شايد....نوری خانم...  نوری ! 

. داشت هوامو هميشه. بود خوبی زن. گرفتم گاز رو لبم. نميداشت بر... ميخورد بوق. شدم منتظر و گرفتم رو اش شماره

... دخترشم عين منم بود گفته بهم هم بار چند... بود کرده کمکم خيلی پيشش بودم رفته که بازيگری کالس نام ثبت برای
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: پيچيد گوشم توی نوری خانم صدای. انداخت رد انگشتم بند روی خون... لبم به کشيدم انگشت. سوخت لبم... ميخورد بوق

 !بله

ديانت فاخته... ام فاخته! سالم... نوری خانم... الو: کشيدم لبم به رو دستم پشت پاچه دست ! 

خانووم عجب چه نکردی؟ نگاه سرتم پشت رفتی... معرفت بی کجايی؟ دختر: کشيد جيػ ! 

کنی؟ برام کاری يه ميتونی... نوری خانم... فقط... ميگم برات: زدم لبخند  

 سمت به که کنم پيدا رو سفيد پرايد يه که نامعلومی نقطه به بودم دوخته چشم ماشينها جنجال و ترافيک توی بعد ساعت يک

 برای. موندم بؽلش توی لحظه چند برای. شدم ماشينش سوار و پريدم جوی از من و زد چراغ. اومد باالخره... بياد من

 اينجوريش چرا: خنديد و کرد باز چينهاشو. دادم دستش رو آزمايشم برگه. بود نگران. کردم تشکر بار هزار اومدنش

مطبش؟ هست کجا حاال...  کردی؟  

 بريم حاال... نيست خوب تشخيصشون که اينا... عموميه پزشک اينکه: کرد اخم. دادم نشونش رو برگه پشت مضطرب

ميگه چی ببينيم ! 

 و... ميپيچيد گوشم توی پيانو صدای... بود روشن ماشينش ضبط! همين... دارم گيجه سر بودم گفته فقط... چمه نگفتم بهش

انداخت می يادم رو چيزهايی کلماتش با که آرومی صدای ... 

منه به حواست تو نباشه حواسمم من  

بشکنه ؼرورم هيچوقت که نذاشتی فقط تو  

ميشنوی صدامو داری قلبمی خدای تو  

ميشنوی دالمو درد عاشقتم جون خدا  

"  کردم زمزمه دلم توی و زدم لبخند... چادريه نميدونستم ولی داشت حجاب هميشه... کردم نگاش عميق. سمتش کردم رو

ميکنی؟ نگاه چی به: خنديد! " حالت به خوش  

آرامشت همه اين به: زدم لبخند  

 نيست چيزی.. نباش نگران: داد تکون سر. گذاشت دستم روی و برداشت دنده روی از رو دستش. انداخت بهم نگاهی نيم

 ايشاال

نيستم نگران: دادم تکون سر ! 

 سراميک روی پام با و نبودم نگران... ميکشيدم رو ناخنم های ريشه مطب سياه پالستيکی صندلی روی و نبودم نگران

بگم دروغ نميتونستم... کجام ميپرسيد حتما... نميدادم رو بابا تلفن جواب و نبودم نگران... بودم گرفته ضرب کؾ . 

. بود خم هاش برگه روی سرش دکتر. شدم داخل سرش پشت خودم بعد و شه وارد نوری خانم اول کردم صبر. شد نوبتم

اومدی؟:  شد بلند جاش سر از. کرد نگام. کرديم سالم  

 دکتر کنار صندلی روی نوری خانم. نشستنش برای کرد اشاره دست با و نوری خانم سمت کرد رو. نموند جوابم منتظر

بده رو آزمايشت: بهم کرد رو دکتر. ميکردم بازی آستينم لبه با و نوری خانم سر باال بودم ايستاده. نشست  

 مهم که فهموند بهم انگشتهاش تکون با که کنم صافش کردم سعی. کشيدم بيرون رو مچاله برگه و کيفم توی کردم دست

بشينی؟ نميخوای: زد لب نگاه بی و کرد صافش ميزش روی. دستش توی گذاشتم رو برگه. نيست  

هستيد؟ مادرشون: کرد نوری خانم به رو و برداشت خودکارشو. نشستم ميزش روبروی  
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چيه؟ مشکلش... بله: داد فشار هم به رو خشکش لبهای نوری خانم  

 حالتی چه به و يکبار وقت چند ميده دست بهش که هايی حمله: داد ادامه و کشيد خط کاؼذ روی رقمهايی دور خودکارش با

 هست؟

حال به تا چندبار فقط نمياد پيش زياد: کردم باز لب. کرد نگام نوری خانم ... 

جان دختر پرسيدم مادرت از:  کرد نگام ! 

زياد...  ميکنه هم ضعؾ... شديد خيلی... ميره گيج سرش: کرد تر رو لبش نوری خانم  

آزمايش: داد تکون سری دکتر  cbc چيزی... هست مشکلی... زياده خونش سفيد گلبولهای...  نداده نشون رو خوبی چيزای 

 آوردنش که شبی... ديدم ازش که عاليمی به توجه با سرشه به مربوط ميکنم فکر من.باشه سرش به مربوط بايد که

 بگيرن رو ماجرا اين پی بايد... شه ای آر ام بايد... خانوم بمونه پنهون خانوادش از که نيست ای مسئله اين! ... بيمارستان

 نميخوام.. نيست شوخی ميبينم آزمايشش توی من که چيزی.. نيست شوخی... برسه جواب به تا بياد و بره بايد... خانوادش

 رو مسئله اين لطفا... چيزی هر يا دوستشونيد اگر شما... خانوم نيست هم خوبی خبرای ولی بگم رو تشخيصم عجوالنه

 رو جوابشون! فردا صبح يعنی فرصت اولين... بشه انجام فرصت اولين در مينويسم براش آزمايشهاشو من. بگيريد جدی

بيارين برام  

چی؟ يعنی اين زيادن؟ گلبولهام که چی يعنی: کردم اخم. کرد نگام. زدم ضربه ميز روی ناخنم با  

اينجا بيای خانوادت با و بدی انجام آزمايشهاتو بايد يعنی: برد باال رو راستش ابروی بعد و بهم زد زل لحظه چند برای  

بگيد هست چيزی اگر لطفا... اومدم گفتيد.. هستم من.. خوب: کرد دخالت نوری خانوم  

 هم به رو اعصابم داشت چشمهاش سياهی و صورتش گردی. بود افتاده برق اتاقش مهتابی نور زير سياهش و لخت موهای

 هستيد دوستشون اگر که گفتم... خانوم نيستيد مادرش شما: نوری خانم به کرد رو... بودنش پرده بی و رک و ميريخت

باشن داشته خبر بايد.. باشن کار اين دنبال بايد که بدين خبر خانوادش به و کنيد لطؾ ... 

داره سواد که يکی پيش ببرم تا بده رو آزمايشم نه اگر.. چيه تشخيصت بگو که داری سواد اگر: پريدم حرفش ميون ! 

جان فاخته: گرفت رو ام شونه و اومد سمتم به هراسون نوری خانم. شدم بلند صندلی روی از عصبی. کرد نگام !!! 

 همه اين هيچوقت... بودم عصبانی. بود دستش زير آزمايشم برگه... اش نيمه و نصفه لبخند همون با. بهم بود زده زل دکتر

کشيدم دستش زير از رو برگه. نداشتم سراغ خودم از رو عصبانيت  

 دستم توی خون... خونسرد و آروم. شد بلند صندليش روی از. ميزدم نفس نفس. افتاد گير اش مردونه دست ميون دستم مچ

 برای... نکش شونه و شاخ: کرد باز لب وقتی ميکردم حس فرنگيشو توت آدامس بوی. صورتم سمت شد خم. ميشد جمع

نباشه خوب اصال اوضاعت شايد! خودت برای... نه من  

نه؟ يا مرگمه چه ميگی: ؼريدم دندون زير  

... دور بريز رو کرده بو قانونهای...  خودمم بدونه بايد که کسی اولين... منه تنِ .... من خودِ ... بدونم بايد من: کردم بؽض

مرگمه چه بگی خودم به بايد... باش مطمئن. نميشه باز اينجا پاش من بابای.. بياد بابام که نشين... زنم که نکن نگاه  

 توی آزمايش برگه لرزش به زدم زل. بود شده زرد مچم روی انگشتهاش جای. شد رها دستش توی از دستم. زد پلک

 به مشکوکم... زيادن:  گرفت نگاهم به رو رو، بود کشيده خط دورشون که رو رقمهايی. گرفت دستم از رو برگه. دستم

... باشه خيم خوش شايد باشه اگر و... نباشه شايد... نيستم مطمئن.. باشه سرطان اسمش شايد که... تنت توی چيزی وجود

بايد ميفهمی؟... بايد... شه باز اينجا به بايد بابات پای... بشی آی آر ام بايد ميفهمی؟... خانوم فاخته بدی آزمايش بايد ! 



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  127 صفحه

 باال صدای و... ميشد دور ازم مستاصل که شنيدم رو کفشش پاشنه صدای... افتاد ام شونه روی از نوری خانوم دست

نميزدم پلک هنوز... ميزد پلک هنوز... بودم زده زل دکتر سياه نگاه ميون هنوز... بينيش کشيدن .... 

شــــايد.... شايد.... ميشدن کشيده سرم توی شينها  .... 

 عقب... شد کشيده زمين روی تا چشمهاش براق سياهی از نگاهم. گذاشتم عقب به قدمی. سوخت چشمهام خشکی. زدم پلک

 خانم که نفهمم... نفهمم هيچی که اونقدری... پيوسته و آهسته. رفتم... شد آويزون در دستگيره فلز سردی به دستم... رفتم

نه يا کرد خواهی عذر ازم زد تنه بهم که کسی نشنوم و... کجام... کيم نفهمم... نه يا اومد نوری .... 

 

 سرم پشت يکی. ميلرزيد ام چونه و بودم کشيده بؽل هامو شونه ساختمون ازدحام پر و سنگی های پله ميون. بود سردم

 خواب از. چرخوند خودش سمت به و گرفت رو ام شونه دستی. ميشنيدم اوهامم ميون رو کفشش پاشنه صدای.. ميدويد

 نرمی ميون صورتم... کشيد بؽلم. نگام ميون نموند منتظر... چشمهاش توی زدم زل.... ترش چشمهای ميکرد بيدارم انگار

 هق نفس نفس ميون... ميزد ديد رو آدمها عبور... لرزون و باز چشمهام... بود بيرون چشمهام. بود رفته فرو چادرش

 تشخيصش شايد که... شه باورم بود قرار که چيزی... بود مصلحتی دروؼهای شبيه که چيزی... ميگفت چيزی هقهاش

ماهی اين به دختر... خوبی اين به دختر ميشه مگه... ميگه چرت... فاخته نکن شک... ؼلطه حتما... ؼلطه ... 

 تقاص داشت... بودم برده اذنش بی که لذتی ميومد در تنم گرده از بايد. نداشت دوستم خدا...  بودم؟... نبودم خوبی دختر

رو عليرضا تقاص. ميکشيد  

 اول از اصال... ديگه دکتر يه پيش بريم بايد: داد تکون رو صورتم. صورتم به زد زل. شد جا دستهاش ميون صورتم

فاخته؟ ها ها؟.. شده اشتباهی حتما بده آزمايش  

 بؽل هنوز هامو شونه... کشيدم بيرون رو خودم دستهاش ميون از و گرفتم گاز رو لبم. زد لبخند. دادم تکون سر. زدم پلک

... بود شده چنگ کشيده شينهای مفهوم توی اما فکرم...  بود سردم هنوز... بود گير دندونهام ميون هنوز لبم... بودم گرفته

ميدونستم که خودم... بود مرگيم يه من.... داشتم حرؾ خودم با ! 

 بينمون حرفی هيچ... نميام که بودم نکرده تعارؾ. برسونتم که بود نکرده اصراری. بودم نشسته نوری خانم ماشين توی

 زير هنوز دستهام! صدا بی... ميلرزيد کيفم توی موبايلم... بود شده خشک ماشينها نور به چشمم. بود خاموش ضبط. نبود

... نداشت درد هم زخميم لب.... نداشتم درد... نداشت درد... بود رفته فرو دستم کؾ ناخنهام... بود مشت بازومهام

داشت درد خيليم... داشت درد اما نوری خانوم گاه به گاه دلداريهای ... 

 برام بود اومده. پارسالش نذری به کشيد پر ذهنم.... اومده اينجا کی ميکردم فکر خودم با ميکرد پيادم که خونه در جلوی

... نبود باز جا هيچ به پام هنوز که روز همون... نداشتم ناهار که روز همون... بود آورده حسين امام قيمه خورش چلو

 فتانه. بود بحثشون امين و فتانه که روز همون... بازيگری کالس نام ثبت برای کنم جور پول ميزدم زور که روز همون

 که نبود حواسمون و... خنديديم چقدر و خورديم سير دل يه و قابلمه پای نشستيم دوتايی که روز همون... خونه بود مونده

.... بود ريخته دلم طبل های ضربه با که روز همون... کرديم تماشا رو هيئت رفتيم فتی با بعدش که روز همون! شهادته

 که.... بودن نشده کشيده سرم توی سينها و شين و....  هنوز نبودم مريض.... هنوز نبودم خدا مؽضوب.... که روز اون

سرطان شايد ..... 

 برم فردا و بگم بابام به گفت... نکنم بيخود فکرای که داد قسمم... شم پياده اينکه از قبل بود گرفته رو دستم نوری خانم

 ببرمت؟ خودم بيام گفت... ميدم قول که دادم تکون سر ميدی؟ قول گفت... آره گفتم ميگی؟ گفت... بدم انجام آزمايشهامو

ميرسه گوشت به روزی يه خبرش که زدم لبخند.... بدم بهش خبرشو گفت! ميرم بابام با.... نه که دادم تکون سر ! 

 خواهر دختر... ميدم قول من نيست هيچی... شده آخرالزمون انگار! چته... نکنه خدا ديوونه"  که دستم پشت زد بؽض با

... شکر الهی نيست هيچی شد معلوم داد آزمايش جور چند که بعدش... دادن اشتباه تشخيص براش پيش وقت چند شوهرمم

خوب؟... نيست چيزيت که معلومه روت و رنگ از تو... دختر نرو فکر تو " 
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 و نشستم در پشت بستم که رو در. زدم لبخند و دادم تکون دست براش. چرخوندم قفل توی رو کليد و شدم پياده.زدم لبخند

 کنار... اومدم بيرون بازيگريم قالب از من و شد کشيده ها پرده... شد تاريک سالن و شد اجرا آخر پرده... شد تموم نمايش

شکستم ساعته چند بؽض شکستن صدای با رو خونه خلوت و گرفتم صورتم روی رو دستم کفشی جا ... 

 

 احساس و دلسوزی از... ميخورد هم به داشتم که حالتی از حالم... ميخورد هم به خودم از حالم. بود گذشته چقدر نميدونم

 و کشيدم چشمم به رو دست پشت. ريختم زمين روی و آوردم در خونه هال وسط لباسهامو. بود گرفته پامو سرتا که بدبختی

 دو... دقيقه يک... کردم باز سردم تن روی رو گرم آب. کردم حبس حمام توی رو خودم دستم، روی مونده سياه رد بيخيال

 عمر يه... نکن گريه" کردم باز لب. ميشد بلند سرخم پوست از که بخاری و... ميشنيدم نفسهامو صدای... دقيقه سه... دقيقه

 کی بودی؟ مهم کی واسه داره؟ گريه... ميشه تموم نکبتيت روزگار... ميشه تموم فوقش حاال.... بوده همين روزگارت

 دختر اگر خوب آره... نکن بؽض بدبختا عين... همه مثل... ميميری که آخر و اول بشه؟ چی که باشی بوده؟ مهم واست

 برات کسی يا بودی يکی سوگلی ميکردی زندگی چيزی قصری ، کاخی تو... بودی چيزی ، رئيسی ، وزيری نخست

 آبِ  و نون فکر خوشه؟ تو به کی دل خوشه؟ چی به دلت ميکنی؟ گريه رفتنت برای که چته تو... بری بود حيؾ ميمرد

 چی واسه اصال نشد معلوم که تو... توئه آخر اينم تو؟ ميکنی باز کی زندگی از گره بمونی؟ بايد که داری رو خونوادت

ميری داری حاال که اومدی !!" 

 يه فردا همين شايد نداشتی هم دردی...  بگم؟ چی واسه!! بگم؟ چی!!! بگو بابات به... " خنديدم بلند صدای با... خنديدم

 به بگذره بذار... ميشن خبردار...  بدم؟ گزارش رو دنيا اين خبر ترين بديهی ميگفتم؟ بايد.... تموم و بهت ميزد ماشين

 که ميخوام... بودن بيشتر ماه چار واسه کنن سوراخ سوراخ رو تنت دقيقه هر اينکه بی... بدبختی بی و خوشی و خوبی

نباشم.... نباشم ..." 

بايد... ميشدم خالی بايد... ميزدم فرياد  ... 

 روی لباسهامو. بود سردم. بود کرده تر رو صندلی پشتی موهام خيسی. بودم نشسته هال ميون مبل روی خسته و حال بی

 صدای! داشتن وجود برای ای انگيزه و نداشتم رمق. ميخورد زنگ خونه تلفن. بودم بسته چشم و بودم کرده مچاله لختم تن

 گرفتی... زده زنگ بار چند ميگه بابا نميدی؟ جواب گوشيتو چرا ای؟ خونه فاخته:  شد پخش خونه سکوت توی فتانه

 شام رفته امين...  امين جلو! بره بفرست خونست اگه کسی... ها خونه ميام دارم امين با من ميگم... فاخته هوی خوابيدی؟

فعال...  هست؟ حواست... اونجاييما ديگه ربع يه تا بخره ... 

... ام سينه روی مچاله لباسهای به و... مبل روی شده جمع پاهای لختی به و ديوار روی ساعت به زدم زل. کردم باز چشم

 زل و تخت روی ريختم لباسهامو. اتاق توی رفتم و زدم بؽلم لباسهامو و کندم صندلی روی از رو جونم بی تن... بود سردم

 و سوخته پوست روی گلو بيخ از رو ام اشاره انگشت... باريکم کمر و کشيده گردن... سياهم چشم زير به... آينه به زدم

 وول تن اين توی چيزی...  ناؾ باالی تا گذشتم ام سينه رنگ سبز ای شيشه رگهای روی از و اومدم پايين... کشيدم سرخم

 امروز درد ولی... داشت درد... ها مورچه دندونهای گزش... داشت درد... دادم فشار پوستم روی رو ناخنهام... ميخورد

 کمدم لباسهای ميون رو سرم و گرفتم آينه از چشم... دادم فشار گلوم بؽض پر برآمدگی روی رو دستم.... بيشتره... گلوم

 پاک رو چشمم زير سياهی پنبه با... کردم جمع رو ام شده رنگ و خيس موی... پوشوندم لباس عريانم تن به. بردم فرو

 و ها شونه سرخ سوختگی که رنگی زرد موجود... بود ايستاده آينه جلوی سرخ پلکهای با رو زرد موجود يه حاال. کردم

 تمرين... کشيدم رو لبم طرؾ دو انگشتهام سر با.... بود شده پوشيده سياهش دار آستين و بسته يقه لباس توی اش سينه

 گرفته ياد... رو خنديدن و... بودم بلد... ای او آ اِ  اَ ... دادم بيرون رو نفسم.... کردم شروع آينه جلوی رو صورت عضالت

 !بودم

 ميزد ؼر داشت آشپزخونه توی. بود شده چندشش مبل خيسی از فتانه. بود نشسته هال صندلی روی امين که ميشد دقيقه چند

کردی؟ گريه فاخته؟ چته: ايستاد ،کنارم ميکردم دم چای داشتم. نيستم منظم که  

خان؟ پندار قشنگه؟ مو پسر شده؟ دعوات کی با: کشيد رو گوشم. ندادم جواب  
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 رو شام بشقابهای که رفتم و گرفتم رو. آره که دادم تکون سر. خنديدم. سبيلش روی ميکشيد دست و بود کرده کلفت صداشو

تو؟ رو کرده خالی پارچو اون يا اون رو ريختی آب تو کردين؟ خيس چرا رو مبل حاال بود؟ اينجا: بهم چسبيد کنم آماده  

بود مونده مبل روی خيسم لباس... نيار در بازی ديوونه... فتانه بيخيال: کردم نگاش  

 که برميداشتم قاشق. زدم زل رفتنش به و گوشم روی گذاشتم دست!" بلــــه"  باال برد صداشو گوشم کنار. زد صداش امين

 دست با ما ميخوريد بشقاب و چنگال و قاشق با اگر رو پيتزا شما! کالس با بابا... فاخته ميکنی چيکار: کرد صدا امين

گرسنگی از مرديم بابا بيار وردار... جعبشا تو ميريم ! 

 مبل روی رو فتانه امين. هال توی رفتم و برداشتم رو پيتزا های جعبه و ريختم جاظرفی توی رو قاشقها حواس بی و کالفه

 ولم... ديوونه.... امين"  ميکشيد جيػ خنده ميون. بود اومده بدش فتانه که خيسی مبل روی... ميداد قلقليش و بود انداخته

امين... شد کشيده گند به لباسم بشی خفه... کن !!!! " 

کمک..... بيا فاخته" ميخنديد امين. سمتش رفتم و گذاشتم ميز روی رو ها جعبه... انداخت می ابرو. کرد نگام امين !!!!" 

کشتيش کن ولش: زدم لب حال بی و گرفتم رو ساعدش  

 ميخواست ازم و ميخنديد بلند امين. ميزد پا و دست امين دست زير و ميکشيد جيػ ميومد باال که نفسهايی ميون فتانه

رفت نفسش... امين کن ولش:  ميخنديدم. کنم همدستی !! 

... گرفت دستهامونو و انداخت فتانه کنار هم منو... بود حريؾ رو جفتمون تنه يه امين. بود شده چنگ فتانه دست توی دستم

امين.... رو فاخته کن ولش:  ميکشيد جيػ فتانه... ميخنديدم فتانه خنده همراه !! 

 نفسِ  ميون و کرد حفاظم رو خودش فتانه... بلند صدای با... ميخنديدم... بود اومده درد محکمش انگشتهای زير هام دنده

باهات ندارم شوخی... امينا بسه: کشيد جيػ هاش خنده  

ندارمااا شوخی"  آورد در رو فتانه ادای خنده ميون و انداخت صندلی روی رو خودش امين !! " 

 رو سرم زير کوسن فتانه. بود کرده خوش جا لبهام روی خنده. شد بلند من روی از و کرد پاک بينيشو دست پشت با فتانه

 دارم مکافات روز هر آورده گير بدبختو من ضعؾ نقطه... مياد خوشش ديوونه:  امين سر توی کوبيد و کشيد محکم

 !باهاش

کنم پيدا هم تو از ضعؾ نقطه يه بايد... نيستيا قلقلی تو ولی: داد تکون سمتم به رو انگشتش امين. خنديدم ! 

بده شفات خدا: دادم تکون سر و نشستم صاؾ مبل روی !! 

... رسيد اتمام به سازی گرسنه مراسم ها بچه خوب!! آمين الهی: داد بيرون رو نفسش بلند صدای با و برد باال دستهاشو

حمله حاال !!!! 

 نداره رحم اين کن شروع فاخته: ميکرد پاک بينشو دستمال با فتانه. برداشت پيتزاشو جعبه و ميز کنار زمين روی زد زانو

 ها

 تايی سه.... يخ روی رقص. کردم روشن رو تلويزيون. ميکردم کنترل رو فکرم... گذاشت روبروم ؼذامو و نشست کنارم

 اطمينان به و خوردنشون سر هوا بی به... وسيعشون لبخند به... ها رقصنده نرم های تن به ميزديم زل جويدنهامون ميون

 اين ميگذرونن خوشی چه: کرد باز لب جويدنش ميون تلويزيون به رو مخاطب بی فتانه... اومدنشون در پرواز به هم

ميرفتم حتما من کالسا اين بود هم اينجا اگه... خارجيا ! 

 يه و بود زانوش روی آرنجش. بود کرده هم در ابروهاشو و درشت چشمهاشو. کردم نگاش. کرد تصنعی ای سرفه امين

 مردای عين!!! اينو قيافه: خنديدم بلند!! بود مد طبق که جديدش سبيل از... گرفت ام خنده حالتش از. دستش توی پيتزا تيکه

پنجاه دهه ! 
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بياد کن تخ رو نوشابه!!! زن: کشيد سبيلش به انگشتی !!! 

بزن سبيلتم.... نميادا خوشم!!! امين: اومد عشوه فتانه ! 

اعتباره نخش به نخ اينا!!!! چی: کرد دورگه صداشو .... 

سالم... فاخته: پيچيد گوشم توی هلموت صدای. برداشتم رو گوشی و شدم بلند دستم توی لقمه. ميخورد زنگ تلفن ! 

خوبی؟!! سالم: زدم لبخند.... موندم مات  

کيه؟: بود کرده اخم فتانه ! 

 از. ميگفت دانشگاه از... مريم مامان بشاش صدای بعد و! مامان گوشی.... خوبه حالت... سالم... بود همين هلموت سهم

 ديگه هفته دو گفتم... خوبم گفتم. حالم از... پرسيد من از!!! نميشد درست هيچوقت که فتانه و امين و من کارِ  از.. هلموت

 زنگ که فتانه به بودم داده گوشيو. بود خونه هم فتانه که شد خوشحال چقدر. بفرستم براش فيلمشو خواست ازم. دارم اجرا

 دست با بابا!!!! بود خبر چه! نميشد باورم. کردم باز رو در و خنديدم هيبتش از!" اکبر هللا"  کرد اخم امين. خورد خونه

 !!!پر

 

 

 فتانه. داد دست بابا با و شد بلند جاش سر از. هميشگی جنتلمن همون شد امين. شد داخل و بوسيد پيشونيمو بابا. کردم سالم

 دست به گوشی و کرد سالم بابا به رو فتانه! کيه ميپرسيد هی مامان انگار. نداشت خوشی حال تلفن پشت که ميديدم رو

رو فودا جانک اين نخوريد... خريدم جوجه: گرفت سمتم به رو دستش کيسه بابا. آشپزخونه توی رفت ! 

کيه؟: کرد اشاره آشپزخونه به ابرو با. گرفتم رو کيسه سمتش رفتم... بابا گفتن فود جانک از خنديد بلند صدای با امين  

ميپرسی؟ چرا... کيه ميدونی که تو من بابای... شد ام ؼصه جفتشون حال به دلم توی. زدم لبخند ! 

مامان"  بهش دوختم رو حالم بی چشمهای " 

نميکنيد؟ رطوبت احساس احيانا ديانت آقای: خنديد امين. مبل روی نشست و کرد اخم  

 باشه کرده حس رو مبل رطوبت تازه انگار بابا. خنديدم. ميکرد نگاه امين به و بود داده لم مبل روی تپل هيکل اون با بابا

کدومتونه؟ کار: کرد امين به رو هميشگيش مزه با لحن همون با و شد جا به جا  

من: خنديدم ! 

گذشته مامی از کارت... بابا بخرم اليؾ ايزی برات بيار يادم: کرد اخم بابا  

ادب بی بابای!!! بابا: کشيدم جيػ ! 

 اينکه. ميکرد پچ پچ بابا از مامان برای داشت فتانه. بيارم بشقاب بابا برای که رفتم و گذاشتم ميز روی رو جوجه ظرفهای

. مياورد در رو برنامه رقاصای ادای داشت که نشستم بابا کنار. گذشتم کنارش از و زدم لبخند... اومده خريده شام

 بابا شکم روی رو سرم... بود تنگ براشون دلم بودن کنارم اينکه با... بود تنگ همشون برای دلم. داشتم بؽض... خنديدم

نداره؟ حس ميکنی فکر... ها گوشته... صلواتی پدر ای: زد کنار رو سرم بابا. گرفتم گازش و کردم فرو  

 رو خودم بؽلش از... بؽض همه اون تحمل... بود سخت تحملش. بوسيد رو موهام و داد فشار اش سينه روی رو صورتم

اتاق توی رفتم و کشيدم بيرون . 
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 که ميريخت هم به رو اعصابم و ميلرزيد لبم... ميکشيدم عميق نفسهای و بودم زده زل سقؾ به کمر به دست اتاق در پشت

اينجا؟ اومدی چرا: زد صدام چارچوب همون از و کرد باز رو در فتانه  

هيچی: سمتش برگشتم و گرفتم گاز رو لبم ! 

امشب؟ تو چته: بود کرده ريز چشمهاشو. بست رو در و شد اتاق داخل  

ميام برو... هيچی که گفتم: زدم لبخند  

داری؟ دوستش: بهم زد زل سينه به دست  

کيو؟: دادم قورت زور به رو دهنم آب. بود پرت حواسم  

 کنار بذار ؼرورتو خوب مگه؟ شده چی... ريخته همت به اينجوری که رو ای آقازاده همين! ... امينو عمه: انداخت ابرو

چی؟ واسه ميدی عذاب اينجوری خودتو... کن راحت رو همه خودتو خيال کن آشتی باهاش قهری اگر بزن زنگ  

مياد در اينا بابا صدای االن برو! فتانه خوشه دلت: موهام به کشيدم دست... خنديدم  

. خورديم ؼذا باشه، کم مادرشون فقط که... خانواده يک مثل... هم کنار. برد خودش با و گرفت رو دستم مچ و زد لبخند

 دادين آزمايش!! بابا نه: انداخت ابرو فتانه. رفته باال خونش قند گفت. نداشت بر قند بابا. آوردم چای. ديديم فيلم. خنديديم

دلم؟ دريا بابای افتادين سالمتيتون فکر به شد چی! انگاری  

ِبُبــر:  بود خنديده بابا !!! 

... بيارم رو آزمايشم برگه و برم خواستم بار هزار. بودم افتاده آزمايشم ياد من... بود کرده ترش فتانه.. بود خنديده امين

نه امشب... پيشم بمونه شب قراره فتانه که حاال... خنده همه اون ميون.... گرفتم گاز لب... کردم تر لب بار هزار ! 

الال بوس جيش"  کرد زمزمه فتانه گوش توی امين. رفتن برای گفتن علی يا امين و بابا که بود دوازده نزديک ساعت " 

 کفشش بند پاش، انگشت با... ببنده رو کفشش بند نميتونست بابا. کنن خداحافظی تا دو اون که بابا سمت بودم گردونده رو

سفيد چش دختر! بخند بابات شکم به! نخند: کرد اخم. خنديدم اش خنده از. خنديد و برد داخل رو ! 

 دنبال و داد لم مبل روی فتانه. کردم نگاه رو رفتنشون در چارچوب توی فتانه کنار و دادم دست امين با... باز بودم خنديده

 روی و آوردم بالش و پتو هردومون واسه. خوابيدن تلويزيون جلوی بود عادتش. کرد عوض رو ها شبکه خوب، فيلم يه

گرفتم بؽل رو بالشم و کشيدم پاهام روی رو پتو فتانه پای پايين. نشستم زمين . 

 لبم. بودم که جايی جز بود جا همه حواسم. گذشت دقيقه چند... زدم زل هم من. آمريکايی اکشن فيلم يه به بود زده زل فتانه

زدم صدا اسمشو اراده بی و کردم تر رو  

 ...فتی -

 هوم؟ -

امين؟ با...  خوشبختی؟ -  

 آره -

بخری؟ جهيزيه از مونده ديگه چيا:  گرفتم گاز رو لبم  

مونده اش همه ميدونم چه... قالی... پرت و خرت سری يه و گاز و يخچال - ! 

شده؟ تموم خونه -  
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 اصال.... ميرم دارم که وضعی اين با منم... بگيريم عروسی ميگن خونوادشم. شه رديؾ کارام که منه منتظر امين... آره -

بگيره عروسی نميخواد دلم  

 جور بايد! بده بايد... بده پول بهت بگو بهش تو؟ نميزنی حرؾ بابا با چرا! ديگه ندارين تو و من! شوهرته: کردم نگاش

بگی خودت داره دوست شايد بگو خودت ولی.. گفتما بهش من... کنه  

جان دايی ؼيرت.... بيشتره بار هزار مامان ؼيرت بدونه؟ نبايد خودش بگم؟ بايد من: کرد اخم ! 

اينجوری نگو: شدم تلخ ... 

 رعشه تنم همه صداش با که گذاشتم سرم زير رو بالشم و کشيدم دراز... بگم نميچرخيد زبونم توی. شدم ساکت. شد ساکت

بگيری؟ آزمايشتو جواب رفتی: شد  

آره:  لرزيد صوتيم تارهای اراده بی و موند باز هم از لبهام  

نبود؟ چيزی: کشيد دراز مبل روی  

نه:  کردم مکث ! 

... ميريخت هم به رو خونه سکوت و تاريکی اش قوه چراغ نور و ميکشيد فرياد که مردی آمريکايی لهجه. شد ساکت

من و ببره خوابش که ترسيدم ..... 

فتی: کردم باز لب  

هوم؟: داد جواب بيجونش چرت ميون  

من: کردم بؽض .... 

... ميزنه زار.... ميدونم عاشقی؟ چی؟ تو: گذاشت موهام روی و کرد دراز مبل روی از رو دستش. نميداد امونم بؽض

 و خونه اين از برو... برو و بهش بچسب طرفت، اومد کی هر.... ببين... کن فکر بهش ميگم، بهت چيزی يه... فاخته

 يه شب هزار همين من نبودی تو اگر که شاهده خدا خونه؟ اين از نميخوره هم به حالت چی؟ که اينجا نشستی... زندگی

... بده خاطره پر اينجا... ميريزم هم به... خونه اين توی بيام که برسه چه شم رد اينجا خيابون سر از نبودم حاضر بارم

بزن باال دستی سرنوشتت برای خودت... کسی منتظر نشين فاخته... ميده تنهايی گند بوی  

اونم؟ داره دوستت داری؟ دوستش ميدونه پسره اين: کشيد ناخن موهام ميون. چکيد بالشم روی اشکم  

 بهش.. بهش داری عالقه که بده نشون بهش خوب ميکنی؟ گريه چرا حاال: خنديد فتانه. گرفتم دندونهام ميون رو انگشتم

ديگه ميگه باشه آدم... کن توجه ! 

گروهه های بچه از... کرده خواستگاری ازم ها بچه از يکی: دادم قورت رو دهنم آب  

يالقوزه؟ يا هست بخور درد به: شد خيز نيم  

نيستم من... بخوره درد به اون: چرخيدم سقؾ به رو ! 

 دريا به بزن دلتو نيست؟ امين اين مگه... نه يا پولداری که نميکنه نگاه بخوادت طرؾ بودم؟ من مگه: کرد اخم فتانه

ميدونه؟ پندار... گونه بچه عشقای واسه نشين... فاخته  

 بخوان رو کسی پسرا... بگه که روزی منتظر نشين نگفته اگر... ميگفت ميخواست اگر خوب: داد ادامه. دادم تکون سر

ميگم؟ چی حاليته... زندگی اين از برو پاشو... دلتو نه بنداز کار به عقلتو... فاخته... ميگن... نميگيره جلوشونو هيچی  

بود گفتن ما از: کرد زمزمه و کرد خاموش رو تلويزيون. افتاد مبل روی. ندادم جواب ! 
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... ربط بی چه و بود تلخ چه که... خواهرونه جدی حرفهای اولين و موندم من. بهم کرد پشت و کشيد سرش روی پتوشو

کرد عوض رو من زندگی تموم ولی .... 

 

. بودم مضطرب. اتاق توی رفتم و شدم بلند. بود اومده درد زمين روی تنم. ميکرد ام کالفه گوشم توی ساعت تاک تيک

گشتم موبايلم دنبال کيفم توی و نشستم تخت روی. رفتم راه رو اتاق عرض و طول و کشيدم صورتم به رو دستم . 

ميميره تنهايی از داره.. ميکنه حس آدم گاهی ! 

 سه ساعت نبود مهم برام. کرد لمس رو پندار اسم انگشتم... چرا... چرا نميدونم. پاشيد صورتم توی موبايل صفحه نور

بيداری؟"  نوشتم کلمه يک فقط و بودم مضطرب... باشه يکی ميخواستم فقط... شبه نيمه  " 

 کردنش باز لب که ميدادم فشار دستم توی رو گوشی جوابی هيچ رسيدن از نااميد... بلند و عميق چقدر و. گذشت دقيقه يک

چرا؟ نخوابيدی... " زد برق نگاهم ميون اسمش. لرزيد دستم ميون " 

نميبره خوابم"  کردم بؽض " 

 ام خفه داشت که بؽضی بره فرو کردم صبر...  دادم قورت رو دهنم آب. زد زنگ ،که جواب برای صفحه به بودم زده زل

خوبی؟... فاخته: پيچيد گوشم توی اش گرفته صدای. دادم فشار رو دکمه. ميکرد  

آره: کردم تر رو لبم  

 گوشم توی نبود اثاث پر هم زياد که ای خونه از کاؼذها زدن ورق صدای. انگار شد راحت خيالش.داد بيرون رو نفسش

شبی؟ نصؾ ميخونی کتاب: کردم باز لب... پيچيد  

نخوابيدی؟ چرا تو... ميکردم خالی ذهنمو... نه: کرد صاؾ صداشو  

 راه... خونه از بيرون بزنم ميخواد دلم... نميکنه راهش به رو هم خواب که موندم دنيايی کار تو: کشيدم دراز تخت روی

خاليه عالم و آدم از که خيابونهايی توی برم ... 

افتاده؟ خاصی اتفاق مگه؟ شده چی! پری دل چه:  ميکرد کم رو اضطرابم صداش  

ميشه؟ تموم داره چی همه و ميگذره و ميره داره دنيا اينکه از تر مهم چی: زدم لبخند  

شه؟ تموم نداری دوست -  

بپوسم ندارم دوست -  

نميشی؟ پير نميزنی؟ جا در ميپوسی؟ شه تموم اگه که نميپوسی دنيا توی مگه -  

 اين چرا.. ؼافلن مرگ از همه اين همه چرا... دلم حرؾ از ميدم هايی نشونه يه دارم نميفهميد هيچکی چرا... موندم ساکت

ميميرم دارم من... نداره باور کسی چرا.... دور همه !! 

بزنيم؟ دوری يه بريم دنبالت بيام ميخوای: کرد باز لب سکوتم ميون  

 ديگه ساعت پنج تا حداقل روز هر مثل ولی نه حاال که رو کسی... ميديدم روز هر که رو کسی... ديدنش فکر از لرزيد تنم

بيا:  اتاق تاريکی به زدم زل... ميديدمش ! 

ام خونه در ديگه دقيقه پنج تا: پيچيد گوشم توی مردونش صدای  
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 تخت روی از مانتومو و کردم پاک رو اشکم دست پشت با.... ميکنم گريه دارم چی برای نفهميدم و کردم قطع رو گوشی

 گوش توی... ايستادم فتانه سر باالی. رفتم بيرون اتاق از و انداختم سرم رو شالم و ايستادم آينه به رو. کردم تن و برداشتم

نکردم زندگی خودم ميل به روز يک و ميميرم دارم چون"  زدم لبخند" ميکنی؟ اعتماد چرا" کردم زمزمه خودم !" 

 توی پاهاشو مبل روی فتانه. برگشتم عقب به و کردم باز رو در. افتاد خونه در رنگی های شيشه روی ماشينش چراغ نور

رفتم بيرون خونه از و پوشيدم کتونيهامو. بود کرده جمع شکمش  

 آشفته و مجعد موهای. سمتش گردوندم رو. بهم زد زل. نشستم کنارش صندلی روی کنم نگاش اينکه بی و کردم باز رو در

کرد حرکت و برد باال رو ضبطش صدای... روبروم به زدم زل و گردوندم رو. اش بسته لبهای و براق چشمهای... اش  

دست از نره فرصت اين که کن نوازش حاال منو  

هست زيبا احساس اين که... باره آخرين اين شايد ... 

کردم تب که حاال همين کن نوازش حاال منو  

برگردم تو دنيای به... شايد کنی لمسم اگه .... 

 رو شالم و ميخورد موج موهام.... عميق... کشيدم نفس. گرفتم شبانه سرد باد به رو رو، صورتم و دادم پايين رو شيشه

 چقدر و... ميکرد عبور رقصان انگشتهام الی البه از باد... کردم دراز خيابونها خلوتی ميون رو دستم... ميروند عقب

 که صدايی و... ميرفت باد بر که چشمهايی رطوبت لذتی چه و... ام بسته گلوی داشت دردی چه و.... بود خوب سکوتش

نميترسم هم مرگ از که.... نميترسم هم مرگ از که آرومم اونقدر کنارت" رو ناگفتنی حرفهای ميگفت ..." 

 داری:  کشيد کنار آستينم روی از آروم رو دستش. ميکرد نگام. سمتش گردوندم رو و کردم باز چشم... شد لمس آستينم

چته؟.... فاخته ميترسونيم  

همين... گرفته دلم:  لرزيد صدام. نشستم بهش رو و کشيدم بيرون باد دست از رو دستم. لرزيد لبخندی به لبم ! 

جايی؟ يه بريم: برد باال ابرو  

کجا؟:  زدم لب. نرفت کنار بؽضم  

 مياورد فشار بهش... زد بيرون پيشونيش رگ.... کشيد موهاش به دستی. بياد بيرون گلوم از صدايی اينکه بی زدم لب

کنه آرومت ميکنم فکر که جايی يه:  روبروش به زد زل... بؽضم  

را دردم نگفته که ای ... 

 .......ميدانی

 خيابونها و... نور بی متری ميلی يک های پنجره ها خونه و ميشد کوچيک شهر. ،ميگذشت پاهام زير شهرم بلند تپه

 کرد دراز رو دست ميشد که اونقدری. بوديم باال. ميشکستند ماشينش الستيک زير ها سنگريزه.... ها چراغ طاليی خطهای

. کردم بؽل هامو شونه. پيچيد ردام توی خنک باد. شدم پياده ماشين از. ايستاد پرتگاه لبه از دورتر کمی... چيد ستاره و

آروم و... زيبا و خاموش شهر سمت کردم رو. داد تکيه ماشينش کاپوت به سرم پشت و شد پياده ! 

 کن نگاه: ايستاد ازم فاصله با... شنيدم رو سنگها روی پاش صدای.باشه داشته الزم ام ريه اونکه از عميقتر... کشيدم نفس

 نفر چند... ميکشن درد نفر چند... کارن سر نفر چند... بيدارن نفر چند...  خوابن نفر چند االن نظرت به... شهر به

 عين همه همن قد همه اينجا از ميان؟ چشمت به واستاديم؟ اينجا تو و من که االن همين... ميان دنيا به نفر چند... ميمرن

 که خودت پوسته از... باشی اگه خدا جای... باشی اگر باالتر... ميليمترن يه ها خونه همه...ندارن فرقی تو برای... همن

 وول حتی که نقطه مشت يه جز هيچی... نيست هيچی انگار اصال... اهميته بی چيز همه چقدر ميبينی... بيای بيرون

 تو.... بميرن بذار... کن ول رو دستشون.... پرتگاه اين از پايين بريز درداتو.... نيست مشخص هم زمين روی خوردنشون
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... دنيا همه چيز، همه ببين و بيا بيرون خودت از... ميکنی ريسه داری نخ به نخ رو خودت که تويی اين... نرو خودت نخ

 يکی هم تو... ميکنن بقيه و کنی راست کمر بارش زير نميتونی حتی تو که هست دردهايی... نميشه خالصه تو دل توی

نه تو چرا! همه مثل ! 

 باالی هميشه همه، از نزديکتر... کن نگاه آسمون به: شد نزديکتر. خورد سر صورتم روی اشکم. زدم پلک. کرد سکوت

بهش کن رو... زياده خيلی جوون، دختر يه برای تو، برای آشفتگی همه اين... بهش کن رو... فاخته سرته ! 

 جلوی.. ام شونه لرزش جلوی... بگيرم رو نفسم خس خس جلوی نتونستم. باشم محکم نتونستم. دارم نگه رو خودم نتونستم

... نميشد داوطلب داشتنم نگه برای کسی دست... تنها و يکه و افتادم می پا از.... ميخورد تاب هامو مژه تاب که اشکهايی

 هوای... باش زمين روی جانشينم" کنه زمزمه ميخوند بهش رو من که مردی گوش توی ميشد بود سرم باالی که خدايی

بميره؟ خوش دل با که باش داشته رو مخلوقم " 

 دريای ماهی تک من و هام شونه دور شد حلقه دستی که ميکردم شرم هقم هق صدای از و ميدادم فشار هم روی رو پلکهام

ميسوزوند رو پيشونيم تبش که شدم ای سينه عطر ..... 

 اشکهامو. شد جدا بعد و کرد آرومم... رو محرميت و حرمت... کرد رها رو اعتقاداتش لحظه چند... شد مامنم لحظه چند

 و کردم مرتب رو شالم دليل بی. زد زل شهر به و برد فرو شلوارش جيب توی دستهاشو. خجول و افکنده سر. کردم پاک

بگی؟ چيزی نميخوای: بهم کرد رو. دادم قورت رو دهنم آب  

روز يه... شايد:  بهش کردم رو!" روز يه... شايد"  پيچيد گوشم توی صداش... شهر به رو کردم ريز چشمهامو  

خوبی؟: کرد اخم. زدم لبخند. زد لبخند  

خوبم: دادم تکون سر ... 

بريم؟: داد تکون ماشين سمت به سرشو  

 برم کاش... دنيا به نميگشتيم بر کاش... آخره روز که روزی تا همينجا ميمونديم کاش... نميرفتيم کاش... بردم فرو لبهامو

دردهاش و آدمهاش و دنيا به نميگردوند ... 

 ميکردم آرزو من و بود سکوت... ابد تا... شه تموم همينجا چيز همه ميکردم آرزو و بودم نشسته کنارش صندلی روی

 اطراؾ خيابونهای به شدن نزديک از رو اين... انگار نبود... بريزه هم به رو روزگارم که باشه حرفی سکوت اين پشت

حتما کنه ام پياده ميخواست دلش... کار از حرؾ از... فهميد ميشد خونه ... 

به... خونه خيابون شدن نزديک به.  کنارم شيشه به بودم دوخته چشم ... 

بخوريم؟ هم با نسکافه ليوان يه: انداخت بهم نگاهی نيم. بهش کردم رو. گذشت خونه خيابون سر از  

کجا؟: کرد باز هم از لبهامو ای دخترونه شرم شه؟ تموم نداشت دوست.... هم اون. زدم پلک  

آره؟... دقيقست دو کار... ميارم ميرم باال بيای نداری دوست خونه،: زد لبخند. کرد نگام  

 يه سفيد در جلوی خيابون ته... سروناز درختهای از پر... بودم گذاشته سروناز اسمشو که خيابونی داخل پيچيد. زدم لبخند

ميای؟ يا برم: بهم کرد رو. داشت نگه ساز نو چندان نه آپارتمان  

ميمونم منتظر: زدم پلک چيزی، هر يا بود شرم  

... باال بيا بود مشکلی ميذارم باز رو در: شد خم شيشه کنار. انداخت کوچه خلوتی به نگاهی. شد پياده ماشين از بحث بی

ميام زود... آخه خلوته زيادی  
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 سينه به دست و زدم رو ماشين قفل. ميرفت باال يکی پله دو که ديدم و گذاشت باز رو در. چرخوند قفل توی رو کليد

 ته که خوبی حال کنه؟ توصيؾ رو خوب حال اين ميتونه کی اما بود خوب حالم. ميرفت روشنی به رو داشت هوا. نشستم

اضطراب ناخنهای با ميزنه چنگ رو دلت ... 

دليل بی... کردم باز رو درش. کردم دراز داشبورد سمت رو دستم ... 

روزمون اون کاؼذی ليوانهای.... انداخت نم رو چشمم که چيزی....  و جانماز ... 

 روش صورتيم لب برق جای... چرخوندمش...  دارتشون؟ چی برای... نميشد باورم. داشتم برشون و کردم دراز رو دستم

بود من ليوان... اين... بود ! 

 رو داشبورد در دستپاچه و گذاشتم اولش جای سر رو جانماز و گذاشتم سرجاشون رو ليوانها... ريخت فرو دلم توی چيزی

خونه های پله به زدم زل و بستم ... 

 رو در قفل... لبش روی لبخند دستش، به ليوان دستهای توپرش، پاهای... کفشها روی خورده چين جينِ  شلوار بنديش، کفش

نشست کنارم و زد دور رو ماشين داد، دستم رو بخار پر و داغ ماگ احتياط با. کردم باز رو در و زدم . 

بزن: انداخت ابرو. کردم نگاش ! 

 دست ميخواست دلم. زدم لبخند و دادم فشار دستهام توی رو ماگ. کرد ريز چشمهاشو و کرد نزديک لبش به رو ماگش

... ممنونم ازت کنم زمزمه گوشش کنار و بدم فشارش آؼوشم توی ميخواست دلم.... مومن مرد اين موهای سمت کنم دراز

 بابا زندگيم مردهای تهِ  تهِ  که منی... بودم نکرده لمس رو مردها حيای که منی... برابرم در ميشد ديواری حياش و حجب

 دراز که دست بود، يافتنی دست که بودم ساخته خاطره عليرضايی با که منی... بودم نديده رو کردنش سجده... که بود

اش بوسه به... لبخندش به... اش گونه به... موهاش به ميرسيدم ميکردم .... 

 حرمت مرد اين... شدنش لمس دور... تنش دور... بود کشيده نگاهش دور خارداری سيمهای... داشت حريم اما مرد اين

 جونم به نگاهش از که ترسی ميفهميدم حاال... شه شکسته نميتونست من ضعيؾ و جون بی دستهای به که حرمتی... داشت

 آرومم چيزی و... ميگفتم چشم نهيش و امر جواب در چی برای... ميبردم حساب ازش چی برای... بود کجا از ميريخت

 فشار رو انگشتهام نيما مثل... نميومد کش دستش تا نگاهم ميگرفت رو دستم وقتی تمرين ميون چرا ميفهميدم حاال... ميکرد

 وقتی نداشت رو نيما دست حس مياورد، چشمم به اشک و ميچرخوند و ميگرفت رو ساعدم وقتی يا... بزنه لبخند و نميداد

 از من سهم... داشت حرمت مرد اين.... ميريخت دلم به ترس و.... ميکرد محبت و ميشد نزديک و ميگرفت رو ساعدم

... داشت داؼش تن روی رو انگشتش اثر که ليوانی بلور لمس ميشد شه، آرزوم که ميرفت لمسشون که انگشتهايی سر لمس

شه آرزو يه... من برای که ميرفت پندار .... 

 شب ذهنيات از حرؾ کنارش... زدن پرسه خيابونها توی هوا شدن روشن تا کنارش... کردن مزه رو نسکافه کنارش

 سين کنارش... بود زندگی کنارش... معمول حديثهای و حرؾ کنارش... نميگفت من به و مياورد کاؼذ روی که اش گذشته

 فقط کنارش... نبود کافور بوی... نبود کافور بوی... بود زندگی هوای... هوا کنارش... بود باد بر ذهنم احتمالی شينهای و

 زندگی کنارش.... بود سفيد ياسهای بوی... فقط کنارش... نبود گاليل بوی... بود زندگی بوی... بود نوزاد تن بوی... 

زندگی... بود ! 

 

 

بود زندگی کنارش .... 

بود مردگی ..... 

 .....بود
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 همه اين داشت که بود باری اولين. ميخنديدم همراهش ، هاش خنده به سپرده جان گوش و دستش بانداژ به دوخته چشم

 پری شکم ماهی از داشت... گاهش به گاه آشپزيهای و خونه توی شستن ظرؾ از... ميگفت خودش از صميمی و نزديک

 از من و ميزد بيرون گردنش رگ... ميخنديد دل ته از داشت... بود کرده درست معراج، از دعوتش اولين برای که ميگفت

... ميداد زهم بوی که پری شکم ماهی خوردن موقع ميکرد توصيؾ رو معراج چهره حالت وقتی.... ميخنديدم اش خنده

 هاش خنده. ميداشتم نگه ميخکوب نرمش رخ نيم روی رو نگاهم و... ميخنديدم... ميومد درد گلوم و ميداشت بر نم چشمهام

 باز دستهاتو... زيرش بايستی... حائل و چتر بی بری داری دوست ميباره وقتی و نميباره، روز هر که... بود بارون مثل

... بود رمق بی صبح يک جانِ  اش خنده.... کنی لمس رو قطره آخرين تا داری دوست... بگيری باال رو صورتت و کنی

 خيابونی از نگاه من و... ميزد پس رو شومم افکار هاش خنده.... دودليها و فکرها از ميتپيد که بود دلی آرامش اش خنده

 نگام... بود افتاده جونم به ديشب از فکرش که آزمايشی انجام برای... برسونه بيمارستان به رو من ميتونست که ميگرفتم

 کشيده چی معراج بيچاره:  کردم رنگ پر رو لبخندم. چشمهاش توی لبخندش نشينِ  ته و بود سرخ هاش گونه هنوز. کرد

 !اونشب

 از رو ؼذا شدم بلند! ... نبودم که خودم بود، رودربايستی توی اون حاال... نخورديم بيشتر که لقمه تا سه دو: داد تکون سر

 ميزنم زنگ من ، حلقت و مری با کنن ميثاقی ات روده و دل و بری دستشويی يه تو تا داداش گفتم برداشتم سفره وسط

کرد؟ چيکار معراج ميدونی!.... بياد ؼذا خيابون سر پيتزايی  

حتما دستشويی رفت: خنديدم ! 

 چه فهميدی که شکر الهی.... داداش قربونت که کرد تشکر ازم جديت کمال با ديوار به داد تکيه کشيد عقب نه: خنديد

 !خبراس

ميخوردما آخرشم تا بودم اگه من: کردم ريز چشمهامو. خنديدم هم من... بلند صدای با.. خنديد .... 

 ميشد چه را ما! ميشتافتی باقی ديار به!!! بانو ميداشتی روا ستم خودت بر!!! ميکردی اشتباه خوب: زد لبخند. کرد نگام

 !آنگاه؟

 ميشد... نرفتن يا رفتن برای. ميزد شور دلم. بود صبح شش ساعت... خونه در به زدم زل. پيچيد رو کوچه سر.... خنديدم

 تمام ميشد... تمرين برم بعد و بدم رو آزمايشم بشينم شلوغ صؾ توی... بيمارستان برم و بردارم رو وسايلم خونه توی برم

... بکشم دراز فتانه کنار خونه، توی برم ميشد.... زيبايی اين به روز... کنم خراب جوابش اضطراب از رو روزم

 ساعت سه همين ياد به و بخورم صبحونه خواهرم کنار صبح... نخورده تکون آب از آب کنم وانمود و... ببندم چشمهامو

 کس هيچ و... باشه داشته معنا نگاهمون.... کنه نگام... ببينم رو پندار... تمرين سر برم و کنم آرايش...  بزنم لبخند خوشی

بنويسم خاطراتم دفتر توی رو روز اين ميشه... نباشه خبر با ما شبی نيمه راز از .... 

 تموم با من... روزهام شن فراموش بخواد که نميگذره زمانی... بندازم دور رو خاطراتم دفتر بايد! .... خاطراتم دفتر

نيستم من... ميخوندشون که کسی... بندازم دور... کنم ورق ورق رو دفترم بايد... ميشم تموم نزديکم خاطرات !!!! 

فاخته؟: کرد نگام  

خوبی؟ کجايی؟: کرد ريز چشمهاشو. کردم بلند رو سرم  

 پوست: گرفت رو شستم انگشت. آورد جلو رو دستش. نبودم متوجه اصال.... بود کرده پارک خونه جلوی. دادم تکون سر

چيه؟... کنديش دستتو  

 بانداژش روی رو دستم... اش شده بانداژ دست توی انگشتم به... ام افتاده خون به ناخن کنار به... دستهامون به زدم زل

 ميون مونده نخ نيمه. کرد باز رو باند گره دندون با و کشيد بيرون دستم از رو دستش. کرد اخم. کردم بؽض. گذاشتم

جاشه سر! ببينش... نشده قطع دستم: گرفت بهم رو دستشو. برداشت رو باند کشيده هم در اخمهای با و کرد تؾ لبهاشو ! 
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 ريز کبودی و. شمرد رو دندونها تعداد ميشد. نداشت ورم حاال. دندونهام جای به... ميشد خوب داشت که زخمی به زدم زل

 بؽض همچين حاال تا روز اون از... ميريخت هم به اينجور رو تو نبايد بود شده قطعم: کشيد کنار رو دستش. رو کنارشون

شده چی انگار کردی !! 

ببندش: دادم فشار هم روی پلکهامو  

نميبندمش ديگه!... نميخوام: کرد سرکشی  

ببيندش کسی نشده خوب وقتی تا نميخوام... ميکنم خواهش: کردم نگاش  

 لبهاش ديدم... زد بيرون پيشونيش رگ که ديدم... پريد رنگش که ديدم... بهم زد زل... پريد رخسارش از رنگ. کرد نگام

نيست پذير توجيه... خوب:  بودم زده جا به نا که حرفی کردن درست برای بردم باال ابرو. شد خشک ... 

فاخته نيمايی نگران تو: انداخت پايين سرشو .... 

 تو به مربوط که نگفتم... گرفته هم جوابشو... پرسيده... ديده قبال: کنارش شيشه سمت کرد رو که بزنم حرفی خواستم

نباش نگران... بوده  

نيما منظورم من: کردم بؽض ... 

باش سالن هشت ساعت بخواب ساعت يه.... فاخته برو: اومد حرفم ميون  

 پايين و باال اش سينه... ميکشيد نفس. نميکرد نگام که مردی به زدم زل اشک پرده پشت از و گذاشتم لبم روی رو دستم

 به خلوت کوچه توی. خداحافظی برای آورد باال رو دستش نگاه بی. شدم پياده.  کردم باز رو در... ميشدم اضافی... ميشد

دوختم چشم ازش مونده جا به ؼبار و گرد و شدن دور . 

 کرده بؽض و کشيدم بيرون جيبم از رو موبايلم.... بودم کرده خراب. بود گذاشته جام... بود رفته. دادم تکيه خونه ديوار به

خودم مرگ به.... پندار فهميدی اشتباه: نوشتم ... 

... ميدونم... فاخته نخور قسم: داد جواب بعد دقيقه يک... انداختم پايين سر و گرفتم ديوار کنار سرد گاز لوله به رو دستم

نيست مهم  

 تاک تيک و ميرفتم راه اش جهيزيه ميون... بود خواب حالت همون به هنوز فتانه. ميرفتم راه خونه توی پرکنده مرغ مثل

 همه اون ميون و بستم چشمهامو. زدم زل سقؾ به و افتادم تخت روی. ميگذشت دير... انداخت می خط رو مؽزم ساعت

برد خوابم دقيقه چند برای آشوب دل . 

 به بانو کن مفتخرم تمرين از بعد. سالم: "زدم زل گوشی روی متن به بيدار و خواب. شدم بيدار خواب از موبايل صدای با

ميکنم خواهش...من تلخی به قهوه فنجون يه و خودت شيرينی به کيک تکه يه صرؾ !" 

 دست از رو تفکيک قدرت و ميچرخيد ذهنم بيدار و خواب ميون پندار اسم. دادم ماساژ چشمهامو و تخت روی شدم خيز نيم

... پريد سرم از خواب اينبار. خوندمش ديگه بار يه و نشستم تخت روی! پندار ميخوندم و نيما اسم به ميزدم زل. ميدادم

 رها دستم از موبايل...  بود شده سرد سرانگشتهام... ميجوشيد چيزی دلم توی... بود آشوب دلم. نيما اسم روی کشيدم دست

آوردم باال نفرت با رو بودم خورده عشق با که ای نسکافه تمام و دستشويی سمت دويدم اراده بی و تخت نرمی روی شد . 

خوبی؟... فخی: ميکرد صدام آلود خواب صدای با و ميزد ضربه در به فتانه. بودم گرفته آب زير رو صورتم  

شدی؟ مچاله چرا چته؟: گرفت رو ام شونه فتانه. کردم باز رو در خميده. بود چسبيده کمرم های مهره به شکمم  

 االن: آشپزخونه سمت رفت فتانه. بستم پلکهامو و کردم رها رو تنم مبل روی. کشوندم مبل تا رو خودم و ندادم جواب

خورديم هم ما ديشب خوردی تو هرچی خوب تو؟ شدی چی... ميکنم درست نبات چای برات ! 
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 تنم مانتومو. اتاق سمت رفتم و شدم بلند زحمت به. بود هشت به ربع يه. زدم ديد رو ساعت بازم نيمه پلکهای ميون از

: سمتم اومد ميزد هم داخلش رو نبات که حالی در چای ليوان يه با فتانه که ميبستم هاشو دکمه جون بی دستهای با و ميکردم

نمونده رخت به رنگ! ببينم بخور اينو بشين... حالت اين با بری ميخوای حاال کجا ! 

: کرد نگام. بهش زدم زل. کرد فوتش و آورد جلو رو صورتش. نکرد رهاش. گرفتم ازش رو ليوان. سمتش برگشتم

نسوزی... بخور ! 

 نصفش حداقل ميکرد اصرار فتانه. ميزد رو دلم شيرينيش. دادم فرو رو داؼم بؽض و ليوان بلور به چسبوندم رو خشکم لب

 رو کيفم و متن های برگه. انداختم موهام روی رو شالم و دادم دستش رو ليوان. کرد بهتر رو حالم. خوردم. بخورم رو

سالن سمت ميکشيدم پر و... نميشه ميگفتم... نرو ميگفت. بهم بود زده زل اتاق در کنار هنوز فتانه. برداشتم ... 

 صدای و مسافرها پوچ بحثهای ميون چشمهامو سالن به برسم تا و شدم تاکسی سوار. رفتم راه سختی به رو خيابون سر تا

 آشوب دلم. شدم پياده و دادم راننده به و کردم پيدا رو کرايه شه خالی تا ميرفت که پولی کيؾ ميون از. بستم راديو بلند

 و... ميپيچيد سرم توی که فتانه صدای... نرفتنم يا رفتن از... ميترسيدم ظهر از بعد از... بود کرده آشوبش نيما... بود

بود پندار ماشين توی هنوز که کاؼذيم ليوان ! 

 

 هرگز ديگه... شم روبرو باهاش نميخواستم... عليرضا با دوباره برخورد فکر... ميکرد آشوب رو دلم هم سالن راهروهای

. شنيدم رو ميترا و پندار و نيما صدای. دادم فشار رو چرمی در و سالن سمت کردم تند پا... شم روبرو باهاش نميخواستم

نيست مساعد انگار حالت فاخته؟ خوبی: بهم زد زل اما نيما. داد جواب سرسری هميشه مثل ميترا. دادم سالم و شدم وارد  

بود کرده بانداژ رو دستش... کردم نگاش. کرد نگام پندار! هم آرايش قلم يه البته و... نداشتم رو به رنگ ! 

کامليم گريم: برد باال ابرو زمين به زده زل پندار. خوبم: دادم فشار لبهامو  

 و.. پوستم روی رو پد خنکی و بستم چشمهامو نشستم، دستش زير. افتادم راه سرش پشت. اتاق سمت کرد تند پا ميترا

 ميز روی. رسيد هم سايه بعد دقيقه چند. کردم تجربه روز اون خرگوشی خواب از شدن بيدار برای رو دستش های ضربه

 بهتر ما همه از حالش. بود خوشحال سايه. انداختم نگاهی سايه شدن گريم به گاه گه ميخوندم متنهامو که همونطور و نشستم

 وضوح به رو معراج اسم نداشت ابايی ديگه حاال. ميخنديد و ميگفت معراج جلوی ديروزش خوردن زمين از... انگار بود

هاش خنده... اما نبود عميق. ميرفت فرو راستش گونه. ميخنديد ميترا. کنه تعريؾ برامون رفتنشون بيرون از و... بياره ! 

 و ميرفت راه آخر رديفهای داشت سايه. بودم زده زل ميترا و نيما مشترک صحنه به و بودم نشسته صندلی روی پندار کنار

 رو متنها که اش شده بانداژ دست به. بازيشون به بود زده زل. پندار رخ نيم سمت کردم رو. ميکرد تمرين خودش برای

نداشتم منظوری گفتم که من:  کردم پچ پچ اش شونه نزذيک. کردم نگاه بود گرفته زانوش روی کرده لوله  

چی؟:  کرد اخم. نمايشه به حواسش دانگ شش کرد وانمود  

 واقعا... ممنونم ازت خيلی ديشب برای:  کردم عوض رو بحث.... بنداژش که... ميفهمه رو منظورم ميدونستم زدم لبخند

االنمی بودن خوب باعث تو... بود بد حالم  

متاسفم واقعا.... باعثشم من و اينه بودن خوب اگر...  خوبی؟ يعنی االن: کرد کج سمتم به رو سرش ! 

نبود دستت باند اگر... نميشم اين از بهتر... خوبم: کردم اخم ... 

بعد پارت سايه... بود عالی... بيشتر کن تمرين رو ديالوگ اين: کرد ميترا به رو. شد بلند صندلی روی از ! 

 ماشين داشبورد گوشه که... کافی کاؼذی ليوان دو همان من برای... کن هذر رفتنمان نرمی به رو حرفهای از.... کن هذر

کافی همان! ... را احتضارم به رو آرزوهای کند زنده.... ات قديمی ! 
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شود خوانده روزی که مباد... بودم نوشته متنم صفحه باالی اراده بی که کلماتی روی کشيدم محکم رو خودکار !!! 

. بودن شده شمار انگشت خطاها تعداد. ميکرديم اجرا همگروهی سه چشم به رو صحنه روی پندار و من. بود ظهر نزديک

. داد جواب من به پشت و کرد عذرخواهی. خورد زنگ موبايلش که بود من کلمات ميون. ميداد انرژی هممون به همين

.. ميشه درست کنين صحبت شما... خدا رو تو نه استاد"  ميکرد تکرا مدام. نبود خوبی خبرای انگار. بود راهنماش استاد

آخه نيستيم آماده ما " 

 رو نفسش کالفه پندار. خبره چه نميدونستم. نکنه قبول که ميکرد اشاره دست با. بود شده بلند صندليش روی از ميترا

 جلو هفته يه ما اجرای: ايستاد کمر به دست. بود عميق ابروهاش وسط خط. سمتمون کرد رو. کرد خداحافظی و داد بيرون

آينده هفته شنبه پنج... افتاده ! 

 هفته يه از بايد فقط... ايم آماده کامال ما.... ها بچه نيست چيزی: زد لبخند خونسرد نيما. شد سرازير دلم توی اضطراب

کنيم رو استفاده بهترين مونده باقی  

 همه کنيم؟ تمرين چطوری... سکشن يه اونم... نداريم بيشتر هفته در روز سه هم سالن هفته اين از: داد تکون سر پندار

 هم به ريزيم برنامه تمام. ميريم کلی تمرينهای رو مونده باقی هفته دو اين اما ميشن کم سالن ساعتهای که بود اين اميدم

ميزنيم گند... شيم مسلط نميرسيم... خورد ... 

... پندار ميکنيم جورش: آورد باال سر. جويد لبهاشو کمر به دست نيما. گذاشت زمين روی رو متنها و نشست سکو لب

اونجا ميريم رو نيست سالن که روزی سه. تمرين ما باغ ميريم  

چی؟ دخترا:  آورد باال سر پندار  

شما؟ بيايد ميتونيد: ميترا و سايه به کرد رو نيما  

پندار؟ چی شما باغ: پندار به کرد رو ميترا  

که بگم بابا به بايد... ندارم کليد: داد تکون سر پندار ... 

بيای؟ ميتونی اصال هست؟ جان ميترا باشه کی باغ که نيست اين بحث حاال: زد لبخند سايه. نداد ادامه  

برات؟ نيست مشکلی تو: کرد من به رو پندار. داد تکون سر ميل بی ميترا  

ندارم مشکلی منم باشن راحت همه: کردم تر رو لبم. زد لبخند. خورد گره نيما با نگاهم  

 تا امروز فعال... فردا تمرين برای ميدم خبر بهتون... کنم کاريش نميشه ببينم دانشگاه ميرم من: پريد پايين سکو از پندار

کافيه همينجا  

 تا ايستادن کنارم سايه و ميترا. ميدادم نيما به بايد که جوابی از کنم فرار و بردارم رو وسايلم که گريم اتاق سمت رفتم

حواسم. کنن پاک رو گريمهاشون  

 برق چشمهاش توی چيزی. ميکرد پاک رو گريمش تموم دقت با و بود ايستاده گوشه يه گريم اتاق در جلوی. بود نيما پی

 بيرون بيا لحظه يه شدی تموم: کرد پچ پچ گوشم کنار ميترا که کشيدم لبم روی رو پنبه مضطرب... بود شوق که ميزد

دارم کارت  

 تا و گرفت ای شماره اواخر اين معمول طبق سايه. بيرون رفت و انداخت گردنش دور رو شالش. کردم نگاش آينه از

 با خداحافظيش صدای و ميپيچيد راهرو توی کفشش صدای. رفت و کرد خداحافظی ما با بده جواب نظرش مورد مشترک

بود منتظرم بيرون ميترا... ميترا ... 

 صورتم روی رو پد اراده بی و محکم. کردم مشؽول گريمم کردن پاک به رو خودم. بهم کرد رو و شد نزديک نيما

باشه؟ منتظرتم ماشين جلوی... جان فاخته: کرد باز لب باالخره که ميکشيدم  
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 بريم نيست نيازی هم با کردن صحبت برای اصال.. ببين! ... کاريه چه اين آخه! نيما: آوردم پايين صدامو. بهش کردم رو

ميزنم زنگ بهت عصر! شاپ کافی  

ميذاری؟ زمين حرفمو... ازت ميکنم خواهش: کرد ريز چشمهاشو  

: کردم بلند سر. بهم زد زل و چسبوند هم به دستهاشو کؾ. دادم بيرون رو نفسم و کردم مشت ميز روی رو دستهام کالفه

ميکشه طول دارم کار ميترا با... ميام خودم من برو تو... خوب خيلی  

 منتظرت پايينی خيابون: کرد باز پلکهاشو. بود لبهاش جلوی هنوز اش چسبيده هم به دستهای. زد لبخند و بست چشمهاشو

منتظرما... اونجام شد تموم کارت... ميمونم  

. انداختم زباله سطل توی رو پنبه! ميکرد خداحافظی ميترا با وقتی صداش، از حتی.... ميريخت سراپاش از شادی. رفت

 ايستاده ای نقطه به مات و بود گرفته بؽل محکم سينه روی رو کالسورش ميترا. رفتم بيرون اتاق از و زدم مشت رو کيفم

داری کارم.... گفتی: ايستادم کنارش. بود ! 

 

 

 صحبت بد باهات روز اون اگر... ميخواستم:  گرفت نفس. کرد مکث. زد پلک. باشه پريده خواب از انگار. بهم کرد رو

کنم عذرخواهی کردم  

نميشم مزاحمت... برو...  همين: زد لبخند. موندم ماتش. ريخت هم به رو تصوراتم تمام  

بزنيم؟ قدم.... ندارم خاصی کار: دادم تکون سر. شدم کالفه  

... نبود بينمون حرفی رفتيم بيرون سالن از تا. افتاديم راه هم کنار. داد تکون سر و دزديد رو نگاهش. داشت نم چشمهاش

 فشار دستهاش ميون رو کالسورش چطور که ميديدم من و ميرفتيم راه سالن سبز سر محوطه توی. نميکردم پيدا ای کلمه

تو مگر:  بهش کردم رو. ميده ... 

 تکون سر. نميداد ورود اجازه که داشت ای جاذبه نگاهش. بپرسم نيما مورد در احساسش مورد در رک نتونستم. کرد نگام

چی؟ من: داد  

 در من... عميقه شناخت منظورم.... ميشناسيش خيلی انگار ميکردی صحبت نيما از جوری اونروز: انداختم پايين رو سرم

بگو بهم بدونم رو چيزی الزمه اگر نيستم شما روابط جريان  

 چند اين کرديم پيدا شناخت هم از که مشخصه... هستيم دانشگاهی هم گروهيم، هم همکاريم، ما... نه... مثال؟ چی:کرد اخم

نشه بازگو جايی که اميدوارم زدم ربطی بی حرفهای روز اون. ميکردم دخالت زندگيت توی نبايد من حال هر به... ساله  

ميترا نيست درگوشی حرفهای نيما و من بين: زدم لبخند. ميفهميدم دلنگرانيشو. رخش نيم به زذم زل  

خداحافظ... مربوطه خودتون به هم باشه: ايستاد روبروم  

... شده رو پيشم دلش دست بود فهميده کنه؟ راحت وجدانم با رو تکليفم بود اومده. باد ميون رفتنش به زدم زل من و رفت

ميکرد؟ اينکارو چرا ! 

 پنجره کنار ميکردم فکر خودم با... ناخواسته يا خواسته... ناخودآگاه. ميرفتم پايين خيابون سمت به. رو پياده توی افتادم راه

 ازش من و ميشه ناراحت ميکردم فکر خودم با.... کنم قبول نميتونم اما ممنون دعوتت برای ميگم و ايستم می ماشينش

 ماشينش به وقتی اما ميکردم فکر خودم با.... ميارم در دلش از و ميزنم زنگ بهش ظهر از بعد... ميکنم عذرخواهی

 پهنای به وقتی... سياهش بلند شاستی ماشين باز در کنار ايستاده پوش، خوش ، قد بلند اونطور ديدمش وقتی. رسيدم

 مردونه عطر ميون دارم چرا نميفهميدم و... سمتش ميرفتن قدمهام... ميداشت نگه باز برام رو در و ميزد لبخند صورت
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... داشتم رو حس همين هم اون برای... عليرضا با اولم روز مثل درست... اينجام چرا نميفهميدم... ميشم گم ماشينش داخل

 کنارش در ميخواستم چون ميرفتم.... کنم باز دوستی راه باهاش که ميرفتم.. بدم خوردش به رو ام نمايشنامه که ميرفتم

 وقتی بود مشت رونهام روی دستهام... مردونه عطر و ماشين اين توی ميکشوند رو من چی امروز... بکشم باال رو خودم

ازت ممنونم... کردی قبول که خوشحالم چقدر نميدونی... جان فاخته: رخم نيم به کرد رو. کنارم نشست  

نيما نميفهممت: زدم لبخند. سمتش کردم رو ! 

ساده خيلی... فاخته دارم دوستت من: انداخت پايين سرشو ! 

چرا؟: کردم ريز چشمامو  

... رفت دلم ديدنت اول روز همون از... نميدونم".... است عالم کار ترين چرا بی عشق! .... "چرا: کرد روشن رو ماشين

شناختمت که بيشتر ... 

ميگرفتم سراغ زن يه از ذهنم ته هميشه که هستی همونی فهميدم: داد ادامه و کرد رد گير سرعت روی از رو ماشين ... 

 ساعت دوازده از کمتر من. بودم معذب... اش مردونه رخ نيم... رخش نيم به زدن زل بود سخت. روبروم جاده به زدم زل

 ميکردم حس. بود سنگين هوا! ميکردم چيکار... اينجا حاال... داشت حريم نگاهش که مردی رخ نيم به بودم زده زل پيش

 تازه. بود داشبورد روی جلوم سرخی گل شاخه. ضبطش اليت موسيقی و خودش. بود آروم. ميکنه لمس رو تنم عطرش

 تا روش کردم زوم ماشين تکونهای توی. بود آويزون اش ساقه به متنی. نکرد ای اشاره بهش اونم. بودمش ديده

 ....بخونمش

کن باورم " " 

خوبی؟... فاخته: شکست رو سکوت. انداختم زير رو سرم  

 که... کنی فکر من با ازدواج به که شد باعث چی... ميزنی دم ازش که ای عالقه اين نيست هضم قابل برام: بهش کردم رو

 يه شی عالقمند اينکه... تئاتر محيط توی فقط اونم... ميشناسيم رو هم که ماهه سه ما... کنی صحبت خانوادت با من از

نميدونی من از هيچی تو... ديگه مسئله يه کنی خواستگاری ازم اينکه و هست مسئله ! 

 مهم برام اصال! ميدونم بدونم؟ ميخوای ات گذشته از... ميدونم موردت در رو چيز همه من: داد جواب بعد و کرد مکث

 تو... نوشتن به مينشستی تنها و کافه ميرفتی يا خونه ميرفتی مستقيم تمرين از بعد که تويی... بودی مهم برام تو.... نيست

که مهمی برام تو... پاکی که مهمی برام تو... داری خودتو هوای و یميکن زندگی تنها خونه توی که مهمی برام  

ميرفت فرو دستم کؾ ناخنهام. ميزد برق پيشونيش روی عرق قطره چند و بود شده سرخ هاش گونه. کردم نگاش . 

ميکردی؟ تعقيب رو من تو.... ببينم کن صبر: اومدم حرفش ميون و کردم ريز چشمهامو  

 رسيد ذهنم به که چيزی تنها. باشه زندگيت توی کسی بودم نگران من... ميدونی... نه اينکه نه...  خوب.... نه: کرد نگام

 اين برای آوردم رو خواهرم اگر من... نزدم حرفی هوا رو من فاخته... بود همين گذاشتن پيش پا و دلم کردن آروم برای

 مينويسی تو... سازگاره من با روحياتت تمام تو فاخته... بيفته اتفاق نيست قرار چارچوب از خارج چيزی کنی باور که بود

 بودن تو کنار از هميشه تا ميخوام. کنيم رشد ميتونيم هم کنار ما... ميکشه پر هنر برای روحمون دومون هر... مينويسم منم

 فقط بدم شرح برات رو عشق نميتونم من... نکنی برداشت سوء که بدم شرح برات رو خودم ميتونم چطور... ببرم لذت

فاخته ايستم می موانع همه جلوی تو آوردن بدست برای من... لرزيده اينطور کسی برای دلم که اوليه بار اين... اينکه  

مشکله برام درکش: زدم لبخند ! 

 روی تا. کنارم اش سينه ديدن از لرزيد تنم. ايستاد کنارم. شديم پياده. داشت نگه رو ماشين کافه يه تيره در جلوی. زد لبخند

 برام رو کافه در احترام با. ميومدم نظر به ظريؾ حد از بيش ستبرش سينه و قطور بازوی برابر در و ميرسيدم اش شونه
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 رزرو عالمت ميزها تمام روی. کرد سالم و اومد سمتمون به گارسون. نبود کافه توی هم نفر يک. شدم داخل. کرد باز

بفرماييد: بهم کرد رو و ايستاد کافه دار پيچ های پله کنار نيما. بود شده گذاشته  

شد پخش کافه توی موسيقی صدای که ميرفتم باال چوبی های پله از  

محاله خيال که نگو تو  

عذابه يه.... خوابه مثه... جوابه بی...  سوال يه... تنها دل اين واسه رفتنت  

تاره و تيره چه نميدونی  

ميميره که... ديره نگو... بيقراره... قراره بی... دوری و تو از که قلبی حال  

 

 و ميخوند، و ميزد گيتار مردی. رفتم باال پله چند بود؟ کرده قرق برام رو کافه. زد لبخند. کردم نگاش. ايستادم ها پله ميون

نيما: سمتش کردم رو... ميکرد نگام لبخند با ميزد پيانو که جوونی پسر ! 

 سالن وسط گرد ميز دور دورتا.... موندم مات و رفتم باال حالی چه به رو آخر پله سه. کرد دراز رو دستش و زد لبخند

 بلندی سفيد ای استوانه شمع ميز روی... سرخ گلهای ميون طاليی نور با ها وفشفشه بلند، و سفيد گلدونهای توی رز گلهای

 لرزونده رو تنم که ای موسيقی ميون. کشيد عقب صندليمو و رفت جلوتر... ميسوزوند خودش با رو من هستی و ميسوخت

نيما: زدم لب مبهوت بود، ! 

جانم: سمتم کرد کج رو سرش ! 

تو بی و نفسامه آخرين  

ميميرم که ميکنم حس دارم  

بگيرم رو چی همه چشات از آخر دم اين بذار الاقل  

دلخوشی خسته لحظه توی  

ميکشی منو نفسی بی تو که  

بدی نفس تو يخی قلب به يا بدی پس خستمو دل بهم کاش .... 

 

. ميلرزيد پاهام. کرد دراز صندلی سمت به رو دستش احترام با و انداخت زير رو سرش... نميرفت جلو پام. کردم بؽض

 روبروم وقتی ميداد فشار هم روی رو فکش. نشستم صندلی روی شم جون بی اينکه از قبل و سمتش برداشتم قدم سست

 احساساتم.... بود برپا بزرگی بازی... انداخت می طنين مؽزم توی مرد صدای... ميکردم نگاش... نميکرد نگام. مينشست

ميشنيدم موسيقی همه اون ميون رو قلبم صدای... افتاد می ؼليان به .... 

 

اينه از ترسم و باور همه  

بشينه روبرومو بياد که  

ببينه چشامو درد و ؼم  

همينه روالش و حال بگه  
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دنيا همه از ميگذرم گاهی  

دريا دل از قايقی مثه  

ببندی چشاتو لحظه يه که  

 ....بخندی

 ...بخندی

 

من خدای ........ 

 ميون... بهم زد زل و کرد گره لبخندش جلوی رو دستهاش. زد لبخند. ميرقصيد نگاهش ميون شمع شعله.کرد نگام نيما

 ميون... بود نشسته روبروم احساسش تموم با مرد اين... بهم بود زده زل سياه چشم جفت يک و بودم شده احاطه رز گلهای

نميشه باورم: خنديدم صورتم و تن اجزای تک تک لرزش ! 

... بود منقلب...  زد پلک لبخند با و گذاشت قلبش روی رو دستش بهم زده زل همونطور و کرد تيکه صندلی به

بيرون ميزنه ام سينه از داره قلبم...  و اينجايی: زد لبخند! بودم هم من... ميدونستم !! 

. کرد علم قد کنارم گارسون. کشيدم لبم روی رو سردم دست... نداشتم چشمهاشو به کردن نگاه قدرت. گرفتم گاز رو لبم

 اما نيما برای... رو ام قهوه فنجان و گذاشت روبروم که داشت شکلی قلبی و سرخ يکدست کيک بشقاب روونش ميز روی

خدمتم در بود ای ديگه امر: بهم کرد رو مودبانه و گذاشت روبروم رو منو. آب بطری يه و. بود قهوه فنجون يه فقط  

 روی رو بشقاب روبروم سرخ قلب به زده زل. بودن شده خاموش ها فشفشه... شد دور و کرد کوتاهی تعظيم نيما به رو

بخور خودتم: دادم هل ميز ... 

خانوم شماست مخصوص: کرد کج رو سرش ! 

ندارم ميل زياد: دادم تکون سر. بود افتاده جونم که بود اضطراب. ميخورد هم به دلم  

بهش بزن زخم داشتی دوست وقت هر: گرفت بهم رو و برداشت رو تراش خوش کارد .... 

 و خودم به کردم سعی. گذاشتم بشقابم کنار و گرفتم ازش رو کارد. ميکرد همراهی رو پيانو فقط... نميخوند ديگه مرد

... ميکرد ديوونم داشت چشمهاش ميکردم؟ ؼلبه اون احساسات به چطور... گذاشتم ميز روی آرنجهامو. کنم ؼلبه احساسم

نميومدم؟ اگه: کردم باز لب نگاهش ميون کوتاه مکث يه از بعد و... کردم تر رو لبهام  

 از رو رزورها و اينجا ميومدم تنهايی" ديگه فرصت يه برای باشه نيما نه"  بهم کردی پشت که... قبل بار مثل: زد پلک

ميزدم زل شمع سوختن به ميز همين پشت و! برميداشتم ميزها روی  

هم بار اون: کردم باز لب مبهوت. ميکرد ماتم. هم پشت بار چند... زدم پلک .... 

هم بار اون: داد تکون سر !!! 

نيما: دادم تکون سر !! 

جان نيما: زد لبخند ... 

 فکر بهش که کنی؟ باور که کنه چه... فاخته داره دوست رو تو نيما: اورد پايين صداشو. چشمهام توی زد زل. اومد جلو

کاری هر... ميکنه کاری هر تو برای نيما... کنی ! 

باشم خانوادت پسند مورد نميکنم فکر: دادم تکون سر ! 
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کرده؟ پر کی رو ذهنت ميکنی؟ رو فکر اين چرا! حرفيه؟ چه اين: کرد اخم  

نميکنم فکر! گفتم ديدم خواهرتو که قبل بار اساس بر! ... نکرده پر کسی: کردم اخم ... 

 اينکه مثل کنه درستش که بياد خواستم ازش من! ... خواهرم رفتار بابت کردم عذرخواهی منکه:  اومد حرفم ميون

کن فراموش... کرده خراب بدجوری ... 

 بردم فرو و برداشتم رو ظريؾ کارد! شوکران... بود تلخ... کردم مزه رو ام قهوه از کمی. بود شده خشک چوب مثل دهنم

... بود شيشه. زدم کنار چاقو نوک با رو کيک از کمی... روش شدم دقيق. انگار بود کيک ميون چيزی... کيک گوشه

 بطری. زدم کنار رو کيک های اليه کنجکاو. انداخت می برق چشمهاش نی نی توی شعفی.  ميزد لبخند. کردم نگاش

 چوب. بود داخلش سرخی پارچه. کردم پاکش دستمال با و آوردم بيرونش. بود کيک ميون انگشت يک بلندی به کوچکی

 طاليی بند. کشيدم بيرون بطری دهنه از رو سرخ مخمل پارچه ناخن با. داشت لبخند. کردم نگاش و برداشتم رو سرش پنبه

. کوچيک کاؼذ يه و ميزد برق دستم ميون ظريفی گردنبند...  گذاشتم دستم ميون رو پارچه. کردم باز رو پارچه دور

 نگاه چشمهاش به قلب تکونهای پشت از. ميخورد تلو تلو نگاهم به رو کوچيکی طاليی قلب. گرفتم رو گردنبند زنجير

مهرش پر و براق چشمهای به. کردم ... 

برداشتم رو کاؼذ و گذاشتم پارچه ميون رو گردنبند  

خط سه ... 

پاشيد فرو رو قلبم.... کوتاه خط سه ... 

 فاخته "

دارم دوستت .... 

کن باورم " 

ميدونی؟ اليقم: کرد باز لب. کردم نگاش... نميداد ياريم ای کلمه هيچ... نميومد باال نفسم. آوردم پايين رو لرزونم دست  

... ميکردن ام خفه داشتن... ندارن بو ميکردم فکر عمر همه که رزهايی عطر... ميکرد پاره رو گلوم بؽض... ميلرزيدم

 همه که منی... نبودم بلد ميکردم؟ له جونم بی پاهای زير چطور... رو مرد يه قلب!!! رو احساس همه اين ميشکستم چطور

 همه که... حريفم فن همه بدم نشون که ميتراشيدم مو که منی... بودم نگذاشته هم مورچه يه روی پامو و بودم شده له عمر

 سيلیِ  يه به نميشد بلند دستم.... حرفی به نميشد باز لبم و ايستادم می عليرضا جلوی که منی! نبودم ولی... حريفم رو دنيا

ميشدم؟ احساس همه اين جوابگوی بايد چطور... بشکنم رو کسی نبودم بلد که منی...  سست  

 به لعنت... سرخه گل چی هر به لعنت... پيانو نوای چی هر به لعنت... گيتاره صدای چی هر به لعنت... داشتم بؽض

من به لعنت... سرخ کيکهای... طاليی قلبهای ! 

 در جلوی. کرد صدام ها پله باالی از نيما... دويدم رو چوبی های پله و گردوندم رو. شدم بلند و کشيدم عقب صندليمو

خانواده با دارم اجازه... بگو بهم فقط:  انگار داشت بؽض. شدم خشک  ... 

اش جمله شدن تکميل از کردم فرار و کردم باز رو در... انگار کنه کامل رو حرفش نميتونست... داشت بؽض ... 

 

 

بودن موسيقی از پر... خيابونها  

بودن رز گل عطر از پر خيابونها  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  146 صفحه

بودن سياه چشم جفت يه برق از پر خيابونها  

باس مردونه عطر از پر خيابونها...  طاليی قلبهای خوردن تلو تلو... فشفشه از پر خيابونها... خيابونها ... 

ميشدم خفه داشتم ... 

خفه... داشتم ... 

 تکرار هم سر پشت که تصويرهايی. صدا از بود شده پر سرم. کشيدم نفس و گذاشتم لبهام روی رو دستم کؾ... زدم پلک

... شده پيدا اش کله و سر کجا از يهو عشق اين... بودم مونده خودم کار تو... صداش و... نيما چشمهای تصوير... ميشد

 ای جاده مسافر ميکردم حس... بد يا گرفت نيک فال به بايد... بد يا خوبه... فاخته منِ  برای... من برای شدنش پيدا اصال

 جاده و... دله حرؾ به بذارم توش پا اگر که ای جاده... نيست معلوم تهش که ای جاده به ميکنم رو ؼريب و نابلد که شدم

 مانتوم جيبهای توی دستهامو... نيست من امروز دلِ  حالِ  که داره سرانجامی... ميکنن اشاره سمتش به انگشتها تموم که ای

هست زنگاه به سر هميشه... شفيق رفيق...  معراج. کشيدمش بيرون جيبم از. خورد زنگ موبايلم که ميدادم جا ! 

... ميشنويم صداتونو! عجب چه... خودمون سياه دخمر به: گوشم توی پيچيد نفسش تازه صدای" الو"دادم جواب خسته

 کجايی؟

تو؟ خوبی... هستم: زدم لبخند زور به  

نمياد ات جسه به... قدری خيلی... خانوم فاخته درسته دستت: خنديد ! 

تو ميگی چی: کردم اخم !!! 

ببينمت ميخوام کجايی؟: کرد فوت رو نفسش  

پيتزا پيتزا کنار داره، طاليی در که پارکم روبروی.... کجام نميدونم خودمم: دادم تکون سر  

اونجام ديگه دقيقه ده. ميام دارم همونجا واستا: کرد مکث کمی  

 آبی به بودم زده زل من و بود گذشته دقيقه چند... کشيدم نفس... کشيدم نفس... هوايی پل قطور ستون به دادم تکيه

 شدم خم... گذشتن کنارم از جوونی پسر دست توی دست دست، به سرخ گل دختری... عابرها سمت گردوندم رو... آسمون

. کردم بلند سر. آوردم خودم به معراج ماشين کشيده بوق صدای... بود آشوب دلم... گذاشتم زانوهام روی رو دستم و

نبود؟ کافی امروز برای.... بود پيچيده ماشين توی ادکلونش بوی... شدم سوار و گذشتم جوی از. روبروم بود ايستاده  

دادم سالم و بيرون به زده زل و دادم پايين رو شيشه . 

چيه؟: کردم ريز چشمامو... موذی نگاه يه و داشت لبخند. سمتش برگشتم. فهميدم نفسهاش حالت از. انگار ميخنديد ! 

نميومد بهت... ميگيريا حال خوب: برد باال ابرو ! 

تو؟ ميگی چی: کردم اخم  

 بود کشيده زحمت شما فرمايی تشريؾ برای چقدر بدبخت نيمای اين ميدونی... بال شيطون: زد ضربه بينيم زير انگشت با

 بياين ميگفتم کنه رو کارا اين نميذاشتم داری ماورايی اخالقای ميدونستم بابا...  اش؟ کوزه و کاسه تو زدی اينجوری که

اوته ناک حاالها حاال که روحيش توی زدی چنان خدايی... وابکنين سنگاتونو هم با گوشه يه کافه ! 

تلخ و معوج و کج. زدم لبخند . 

چيزی... کسی هست؟ ای ديگه مشکل يا نداری دوست رو نيما واقعا فاخته؟ چته تو: شد جدی... کرد اخم ... 

کنی؟ جوابم سوال که رو تو فرستاده: بردم باال ابرو  
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 مورد واقعا نيما... سواله خودم برای فقط! نميفروشم هم دنيا به رو تو من... انصافی بی خيلی: بهم زد زل. شد ناراحت

چيه دليلت بدونم ميخوام.. هست تو برای مناسبی  

 يه تا شد وسفيد سرخ و کافه اومد که روزی: داد ادامه. کنم پاک رو فرضی لکه يه تا کشيدم داشبوردش روی رو ناخنم

 نيما و مياين هم به چقدر دوتا شما که ميکردم فکر اين به سرم توی صبح تا من دختريه چطور فاخته معراج بپرسه جمله

 هم هنر به عالقمند ميکنه کار... داره خانواده نيست ای برنامه اهل خوبيه العاده فوق پسر... تو برای هست خوبی مورد چه

 برای... کردم تشويقش شخصه به من بده پيشنهاد بهت خواست وقتی... ميکنه حمايتت کار اين توی مطمئنم من و هست

 چيزی هر... بشه خاطرتون زيباترين و اولين به تبديل براتون امروز تا کردم همراهيش من... ريخت نقشه همه اين امروز

 که ميگم بهش جوری... ميکنم رديفش من نميخوايش اگر... بگو من به... فاخته چته... اين جز ميکردم بينی پيش ازت رو

تو؟ چته... باش راست رو باهام ولی... شه ناراحت بخواد اون نه بشی اذيت تو نه ديگه  

 اون، از بعد ميخواستم من... ميشد تموم امروز صبح دنيا ميخواستم من... ميموندم پندار سينه عطر ميون ميخواستم فقط من

 پندار کنار... ادعا بی... کافه شدن قرق بی سرخ، گل بی ساده، ميخواستم من... نميکرد ام احاطه مردونه بوی همه اين

 مثل... باشه خالی دنيا ميخواستم... مردنم کنار... نزدنش حرؾ کنار... ميکشتم داشت که سکوتش همه اون کنار... ميموندم

... نگاهش برای... سکوتش برای... براش من قلب و... براش من و ميکنه محلم بی که باشه مرد يه فقط... عمرم همه

 ....من

بفهمه؟ رو حالم ميتونست... چمه ميپرسيد معراج؟ به ميگفتم چی بايد ! 

کن من نگای: برداشت داشبورد روی از رو دستم ! 

! باشه؟ تو حال بايد اين: داد تکون سر.بود برداشته نم چشمهام... زدم لبخند و کردم نگاش. باشم مسلط خودم به کردم سعی

امروز؟ مگه شد چی باشه؟ اين حالت که زد آتيش و آب به خودشو همه اين... نيما ريزی برنامه همه اون از بعد  

نداری؟ دوستش: کرد اخم. دستهام به زدم زل  

کردی؟ بؽض چرا چی؟ پس: انداخت باال شونه. گرفتم گاز رو لبم  

 اينکه به نميشد باز دهنم... بگم داشتم چی... ميدونست رو همه... گفتن برای داشتم که حرفی دنيای.. بود کشيده ته حرفهام

 برم ترس... بود من شانس آخرين شايد نيما... بودم مستاصل من... بود کرده خواستگاری من از... نيما... نميخوامش

 ليوانهای اگر.. نميخواست رو من پندار ديگه سال صد تا اگر... بود گير جايی پندار دل اگر... پندار نخواستن از ميداشت

 باز لبم... آرزوهام برای بود توهم يه پندار اگر...  نداشتن براش خاطره از معنايی و ماشينش توی بودن مونده جا کاؼذی

گفتن نه به نميشد ... 

ميکنم خبرش خودم... نذاره فشارم تحت بگو بهش... بدم رو نيما جواب نميتونم االن من: معراج به کردم رو ... 

دارم احتياج کمکت به من، معراج:کردم نگاش. کنم عوض رو بحث خواستم. داد تکون سر و فشرد هم به لبهاشو ... 

باشه چی هر چی؟: صورتم توی شد ريز ! 

باشه مطمئن کار يه فقط... نفهمه هيچکس...  و باشه وقت پاره... کنی پيدا کار برام ميخوام: کردم بازی انگشتم سر با  

فاخته: کرد اخم ! 

کنم نميخوام که جرم... رو اسمم نکش:  شدم تلخ !! 

من؟ مردم... بگو بهم خوب شدی الزم پول چی؟ يعنی: برد باال صداشو  

 بايد ميکنه ازدواج داره فتانه... ميخوام خودم... معراج کنم کار بايد... بارو يه همين نه ولی هستم الزم پول: کردم اخم

اونو زندگی کنه جور بابا که باشم داشته خودمو خرج حداقل... اون به نه نه؟ يا کنم کمک ... 
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نکن فکرشو... ميکنم رديفش: داد تکون سر بعد... طوالنی. کرد مکث. فرمون روی کوبيد مشت و داد بيرون رو نفسش  

ميشه؟ جور... آزادم بعدش. داريم اجرا ديگه هفته...  کی؟ تا: بهش کردم رو  

بخريم؟ چيزی يه بريم خوردی؟ ناهار... ميشه جور: کشيد دست پيشونيش توی  

هست ؼذا خونه: دادم تکون سر  

 واقعا نيما: شکست رو سکوت که جاده به بوديم زده زل هردومون. فکر و بود سکوت. انداخت راه خونه به رو رو، ماشين

فاخته داره دوستت  

داشتن؟ دوست همه اين اومده کجا از: کردم اخم  

نگاهی به... آنی به... ميشی دل بی چطور... بفهمی که نيستی مرد: انداخت بهم نگاهی نيم ... 

نگاهی نيم به... آنی به... حس از ميشی خالی چطور... بفهمی که نيستی زن هم تو: زدم پلک ! 

 

 

مالل ماللـــم ماللـــم ........ 

 بود زمين روی خودکار به چشمم هنوز... سقوطش به... زدم زل چرخيدنش به. افتاد ميز روی و لرزيد دستم توی خودکار

 نگام. برداشت زمين روی از رو خودکارم و شد خم. کردم بلند سر. شد سبز خودکارم کنار کوهنوردی کفش جفت يه که

بشينم؟: کرد  

بشين!! سالم: زدم لبخند ! 

مينوشتی؟ چی: کاؼذ روی زد زل.نشست و کشيد کنار رو روبروم صندلی  

. کرد نگام و گذاشت جلوم رو کاؼذم..." مالل ماللم ماللم... " کردم هجی لبهاش لرزش از... خوند رو شده تکرار کلمه سه

بودن شده گره هم توی که دستهايی به. ميزد برق جوون پسر چشمهای توی که شوقی به. روبروم ميز به زدم زل . 

 و گريزون رفتن خونه از. کافه بودم رفته معراج با. ميداد فراريم خودم از... ميکرد دور خودم از رو من اونروز چيز همه

 قلم رو صفحه تمام من و بود ؼروب... ميزنم قلم کافه آدمهای آمدهای و رفت ميون کردم فکر خودم با... پريشون بودن از

مالل.... ماللم... ماللم... کلمه سه به بودم زده ..... 

اومدی که خوب چه: کردم نگاش و دادم بيرون رو نفسم  

نرفتی خونه که بده چه: کشيد هم در ابرو... سمج... ميکرد نگام ... 

باشه؟ خونه بايد موقع اين دختر شده شب چيه؟: خنديدم  

مرگيته يه يعنی خونه نميری که وقتايی... نه: انداخت نگاهی نيم ! 

نيفته؟ جلو اجرا که کنی راضيشون تونستی استادت؟ با کردی چيکار... شماست لطؾ!! ممنون: خنديدم  

 خونه اومدم خواستم هم تو با. فردا برای کردم هماهنگ ها بچه با. بريم اجرا بايد ديگه هفته... نه: موهاش توی کشيد دست

اجبارا... اينا نيما باغ بريم بزنيم دنبالت بيام باش آماده نه ساعت فردا... اينجايی که کنم هماهنگ !! 

اجبارا: دادم تکون سر ! 

تو سراغ اومدم اول نشستی ديدم... نديدمش. معراج پيش ميرم سر يه: شد بلند و ميز روی گذاشت دست... کوتاه. کرد نگام  
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 جين شلوار... سکوتت... لبخنديهات بی و تو دنبال... ميشه کشيده دنبالت منم نگاه.... برو.... دادم تکون سر و زدم لبخند

 تو از که من... شو گم کافه اين آدمهای ميون هم تو... برو... ات خورده تا ساعد تا آستينهای و... کفشت روی خورده چين

رو رفتنت و... ببينم خوب رو تو بذار... ميميرم... منکه... ببند چشمهاتم... برو... ميبينم رو تو که من... مينويسم .... 

ندارد اگر و اما.... تو رفتن"  زدم ،قلم سربرگ روی درست... جديد کاؼذ روی !" 

 دارم که زمانی تا... هست که زمانی تا... بنويسم بند يه ميتونستم حاال... کلمه از بودم شده پر.... باز من و بود اومده

... مينويسم... حيات هوای به داده روح نفسهاش که هوايی در ميکشم نفس وقتی تا... ميبينم ديوار کنار از رو چپش بازوی

 ميتونم من و... کردی لمسش تو که خودکاری همون با... بنويسم ميتونم... ميخوره چرخ سرم توی داستان هزار هزار

هست تو دستهای که نيکی فال... بگيرم نيک فال به رو قلمم سقوط ! 

 ديوار روی کنم نقاشی رو تصويرش حتی ميتونم... کنم اوج به تبديل امروز ياد به رو قلمم افول ميشه هميشه، تا امروز از

 چين روش ای سورمه جين که رنگ خاکی کوهنوردی کفش جفت يه و... تيره ای قهوه پارکتهای روی خودکار يه... اتاقم

نيستی و نبوده" ساده اتفاق يک"  هيچوقت تو هرچند... سپرد ذهن به هميشه برای رو ساده اتفاق همين ميشه.... خورده .... 

 مردونش موی پر ساعد روی رو نگاهم. گذاشت ای قهوه فنجون کنارم ای مردونه دست. کرد پر رو مشامم قهوه بوی

ممنون: کردم بلند سر. نشست... دوختم  

 که ميذاشتم کيفم توی. نبود خوندنی که کاؼذی... زدم تا رو کاؼذم. خودش فنجون به بود زده زل. نميکرد نگام. زدم لبخند

ميخرمش: کرد نگام ! 

رو؟ چی: خنديدم  

ميکنی قايمش کيفت توی هولی هول همونکه: انداخت ابرو  

آخه سفارشيه: بردم باال ابرو !!! 

بخرمش باالتری قيمت با من شايد بندازم بهش نگاهی يه بذار حاال! ... بابا نه!! اوه: کرد جمع لبهاشو ! 

چيه؟: کرد اخم. نميشد که...  ديدنش از شم سير که اونقدری.... کردم نگاش لبخند با  

هيچی: کردم پچ پچ ! 

 بخار به بود چسبيده نگاهش... بود زده بيرون پيشونيش رگ. کردم نگاش چشمی زير. کشيد نچ که ميداشتم بر رو فنجونم

چرا نميفهميدم اما... ميديدم... بود خراب... فنجونش ! 

 نگاهش... ميرفتن مشامم ياد از داشتن سرخ گلهای بوی... ميکرد نشين ته رو روزم تمام اضطراب داشت عطرش و بود

 نشين دل به نيما لبخندهای از اخمش... تر شيرين نيما های عاشقانه تموم از سکوتش... نيما چشمهای سياهیِ  از تر براق

ناگهانی حضور اين ميبرد يادم از داشت رو امروز تلخ طعم... ميساخت هامو لحظه برام... تر . 

 رو خودکارم... ميشدن لکه داشتن دندونهام جای... بانداژش بدون دست... بود مشت ميز روی دستش. بود ؼرق فکر توی

 بد... اِ : کردم اعتراض. کشيد پس رو دستش حواس بی که بنويسم چيزی زخم جای کنار خواستم و بردم دستش نزديک

 !جنس

آوردی؟ کم کاؼذ چيه؟!! .. ترسيدم: زد لبخند  

مگه؟ ميشه چی: کردم اخم  

هوا بی... کشيدم پوستش روی رو خودکارم. گذاشت ميز روی رو مشتش. زد لبخند .... 

گرفت چشمش جلوی رو دستش. کشيدم پس رو دستم.... هوا واو به الؾ چسبيدنِ  و.... بی يای کشيدگی به بود زده زل . 
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هوا؟ بی چی!" ... هوا بی: " خوند بلند  

! نيست که شمشير زخم زخم؟ دونه تا دو اين به دادی گير چيه! فاخته ای ديوونه تو: خنديد. انداختم زير رو سرم زده شرم

فاخته بيخيال!! عمدی! نه پس! هوا بی.... هه....  همه اين... گرفته گازم گربه بچه يه ! 

 حرؾ منکه... کنه تعبير خودش هوای بی به رو من هوای بی که... باشه خودش عالم توی بذار! ... گربه بچه... خنديدم

دستت ميدم رو دلم.... دارم هوا بی من که... نميدونی و ميخونی تو و ميکنم رو دستت روی هوا بی رو دلم ! 

... فاخته: پاشيدم فرو آرومش افتاده خش صدای و ناگهانيش هم در اخمهای و سکوت با که ميزدم لبخند خودم عالم تو

دادی؟ انجام آزمايشهاتو  

چی؟ آزمايش: زدم پلک... ريخت ميز روی لبخندم. کردم نگاش  

... بود نوشته برات که آزمايشايی همين: انداخت البا شونه... داشت اخم... فنجونش لبه دور ميکشيد انگشت. نميکرد نگام

 ...اونشب

آره؟ مريضم ميکنی فکر: شدم تلخ  

فاخته: کرد بلند سر !!! 

 دلش... نداره دوستم و مريضم ميکنه فکر.... هم با نفر هزار... نه کسی.... ميزد حرؾ سرم توی کسی.... نميشنيدم

 اول نسکافه... مونده جا کاؼذیِ  ليوانهای... نداره مفهوم هيچی... نيست معنا سر از هيچی... ميشه نگران.. ميسوزه

 خيال... داشت خواهد نه و داره نه...  دوستم... نيست مفهوم سر از هيچی... داشتن هوامو... اومدنش شب نيمه... صبح

فاخته محاله خيال... باطله .... 

 که آدمهايی از شده پر دورت: ميکشيدن هوار سرم توی نشسته نفرِ  هزار همون... ميومد سمتمون به کيک ظرؾ با معراج

 هم بايد... کنن ترحم بهت آدمها که... دردن و نياز همه اين باعث مادرت و پدر... کنن هم بايد... ميکنن ترحم بهت فقط

 به و ميشينه تو کافه گوشه تنهايی زور از که تنها ؼشیِ  بدبخت دختر حال به ميسوخت دلت بودی جاشون هم تو.... کنن

ميکردی کاری ميرسيد دستت هم تو... ميزنه زل آدمها .... 

فاخته... خدا ای.... فاخته: زد صدام ای مردونه صدای ! 

گفتم خودت واسه... معذرت... خوب خيلی: بود برده باال ابروهاشو. کردم نگاش ؼضبناک ! 

ميچسبه هوا اين توی... بزنيد ها بچه: گذاشت ميز روی رو کيک لبخند با و روبروم نشست معراج. زدم چنگ رو کيفم  

خوبی؟ فاخته: کرد نگام. کردم نگاش  

برخورد خانوم به کردم ؼلطی يه من: کشيد دست موهاش توی پندار ... 

 داشتن سرم توی نفرِ  هزار همه... ميگفتن راست... نميشنيدم و... ميکردم مچاله دستم توی رو کيفم... دادم تکيه صندلی به

 عالقمند بهش دارم.... من.... من و اندازه نمی من به مقصود سر از نگاهی نيم نيافتنی دست مردِ  اين... ميگفتن راست

 روزی که حرفهايی به... صداش به نگاهش به... ميبندم دل بهش من... ميکنم فکر بهش من... مينويسم براش من.... ميشم

 کردم رو و دستم توی گرفتم رو قلبم من که نديده... نديده رو من اصال... مرد اين.... محال آرزوهای به... بشنوم ازش

 ديگریِ ... خوشبخت ديگریِ ... اليق ديگریِ ... ديگری سهم لبخندهاش... منه سهم سکوتش... سکوت هميشه مردِ ... بهش

پندار ديگریِ .... مفهوم... معنا ! 

 

را خدا.... دالن صاحب.... دستم ز ميرود دل ...... 
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 صندلی روی از خونه در جلوی های سنگريزه روی ماشينهاش الستيک صدای کاست و کم بی دقيق،... صبح نه ساعت

 يه فقط. رو خونه تا کافه از برگشت راه تمام. بود کرده سکوت رو ديروز تمام... زدم لبخند اما نبود خوب حالم. کرد بلندم

 خوب حالم... بود خونم در پشت... بود اومده... نياد ميکردم فکر... او سمت از خداحافظ يه و بود من سمت از تشکر

 از. زد لبخند. رفتم بيرون خونه از و برداشتم رو کيفم اما نبود خوب حالم... بودم آورده باال رو هام نخورده صبح.. نبود

ديدم ماشينش گرفته مه شيشه پشت ... 

 اونجا نيم و نه که گذاشتن قرار ها بچه همه جاده اول گفت. داد سالم لبخند بی و کرد نگام. کردم سالم و نشستم کنارش

 رو شب تمام گفت... نخوابيدی ديشب گفتم... بخورم و بردارم هست شيرکاکائو و کيک عقب صندلی روی گفت. باشن

 در آهنگ از بتونه رو ميخواد که طرحی اگر کنم صدايی هم باهاش ميخواد دلش گفت. ميکرده کار موسيقی يه روی داشته

 ...بياره

ميل با دادم تکون سر اما.... نبود خوب حالم ! 

 ميون رو شير سرد بطری خيابونها به خيره و مات. کرد نگام. دستم داد رو کاکائو شير و صندلی روی کرد دراز دست

نبود خوب حالم..... دستم داد و کرد باز رو سرش و کرد رها رو فرمون. بودم گرفته جونم بی انگشتهای ... 

کجايی؟... فاخته: زد صدام  

همينجا: کردم نگاش ! 

صبحونتو بخور نميگی؟ هيچی پس چرا: کرد اخم ! 

 از ميترسيدم.... دستش به زدم زل.... چشمهاش جلوی باز اينکه از. ميترسيدم. ميجوشيد درونم از چيزی. نبود خوب حالم

پندار: کردم باز لب... دوباره ... 

نکن اينکارو هيچوقت ديگه: دادم قورت رو دهنم خشکی. کرد نگام ! 

نداری؟ دوست...  کاکائو؟ شير: دستم توی بطری سمت انداخت ابرو  

نذار مايه خودت از... افتاد من برای اتفاقی دوباره روزی اگر: مضطرب و بودم مات... زدم پلک  

. منقبض فکش و ميشد برجسته پيشونيش رگ. گرفت ازم نگاهشو... طوالنی... کرد نگام فقط جاده به حواس بی... زد پلک

باز قراره مگه: کرد باز لب باالخره. گرفتم ازش نگامو ..... 

هم اگر ولی... نيست قرار!.... نه: برداشت رگ صدام حرفش ميون .... 

 صبحونت بخور: انداخت ابرو مابانه رئيس. کردم جمع رو خودم معذب. نشست بهم رو. داشت نگه رو ماشين و کشيد کنار

 !رو

 پام روی و کرد باز رو کيک لفاؾ. دادم قورت اجبار به رو شير از کمی و چسبوندم لبم به رو بطری. ازش ميبردم حساب

ميگفتی ديشبت ملودی مورد در داشتی: کنم عوض رو بحث کردم سعی.کردم تشکر نگاه بی. گذاشت  

 سمت ميوفتيم راه بعد و ميگی رو حقيقت همه... همينجا... امروز: کرد مکث. بهم بود زده زل و داشت اخم. کردم نگاش

 باغ

رو؟ حقيقت کدوم: زدم لبخند  
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 ميکنی؟ پنهون چرا چته؟... بدونم بايد... درک به اجرا... داريم زنده اجرای ما... بدونم بايد من فاخته: داد تکون سر کالفه

 اينطور کنيم چکار بايد که... بگو يکی به حداقل ولی!نيست آوری خجالت چيز ميکنی فرار گفتنش از داری که چيزی اين

 !مواقع

 مشکلی هيچوقت قبال من... کنم پنهانش که نيست چيزی مواقع؟ کدوم: ميشد فشرده دستم توی بطری...ميشدم عصبی

همين... کنه گير دندونهام ميون کسی دست شه تکرار اگر نميخواد دلم.... اگر ولی.. نداشتم ! 

فاخته نگو چرت بميری؟ بذاريم بايد: شد تلخ  

 کردم پرت شيشه از اونطور رو شير بطری که شد چی نفهميدم.... ناخواسته و ناخودآگاه... دادم دست از رو کنترلم همه

 کاکائو شير از بلندی ای قهوه لکه رنگش کرم شرت تی روی و بود مونده هوا توی دستهاش چرخوندم که سر... بيرون

بود انداخته طرح ... 

 زانوهاش روی کالفه دستهاشو. ميپريد پلکهام و ميرفت پايين و باال ام سينه.... نميکردم درک رو خودم. نميشد باورم

 قدم چند... شدم پياده ماشين از و گذاشتم گلوم روی رو دستم... بود عصبانی... بيرون کرد فوت رو نفسش و گذاشت

 با و دادم تيکه ماشين صندوق به... بکشم نفس ميکرد مسدود رو گلوم راه که بؽضی همه اون ميون کردم سعی و برداشتم

" ميکرد صحبت نيما با قاطعانه و سرد. ميشنيدم ماشين از صداشو.... ميلؽزيد چشمهام توی اشک... کشيدم نفس باز لبهای

 شما بريد... اومده پيش برام کاری... نرفتم فاخته دنبال هنوز من بهتون نميرسم... ميرسيم ديگه ساعت نيم تا ما بريد شما

بريد شما دنبالش ميرم خودم... ميام که گفتم نه" برد باال صداشو" ميام " 

 کنار. مشتش توی بود گرفته رو پيرهنش و بود نشسته ماشين توی. سمتش افتادم راه و کردم پاک چشمهامو دست پشت با

ميخوام معذرت: زدم لب نگاه بی و ايستادم اش پنجره  

شو سوار بيا: داد تکون سر نگاه بی  

 که بودم نبسته رو در. ميباريد عصبانيت رخش نيم از. بود عصبانی. شدم سوار و زدم دور رو ماشين چشمهاش جلوی

 روی دستش. گرفت پيش رو برگشت راه و زد دور فرمونه سه رو خيابون. صندلی به چسبيدم. انداخت راه رو ماشين

من: کردم باز لب. بود آشوب دلم... ميزد گنجشک مثل قلبم. بود مشت فرمون ... 

ميزنی بهم رو حالم: کشيد کلمات از متهوع حالتی به رو لبهاش بعد و کرد مکث کمی.شدم ساکت. کشيد نچ ! 

 

 

 

ميزنی هم به حالمو: ميکرد تکرار رو اش جمله و ميداد تکون سرشو دل ته از... کردم نگاش .... 

: کردم باز لب بؽض ميون....ميزدم بهم رو حالش... خبر بی و ميستودمش من.... اون و داشتم دوستش من. شد پر چشمهام

شرت؟؟؟ تی يه برای فقط  

 پنهون... ميزنه هم به حالمو آدم و عالم به اعتماديت بی... ميزنه هم به حالمو دروؼات.... ميزنی هم به حالمو: کشيد داد

 عين تو نداشتم خواب شبه سه سر بر خاک منِ  چی؟ که مياری در بازی قهرمان ديوونه؟ کنی ثابت چيو ميخوای... کاريت

 روی بيفتی که نيست آسونيا اين به مردنم.... نيست تئاتر زندگی فاخته مثال؟ کنی ؼلطی چه ميخوای چی؟ که نمياری خيالت

ها؟ مياری؟ خودت سر بر داری چی... بزنن کؾ برات بقيه و مردی يعنی و سکو  

 نگاه چيو نميزنی؟ حرؾ چرا: باز کشيد داد... بود شده سرخ. کرد نگام. پر چشمهای همون با... بهش بودم زده زل

 لب نديدی اليق باهات زدم حرؾ همه اين... بزنی حرؾ که کوه سر رو بردم داشتم برت اومدم پاشدم صبح ديروز ميکنی؟

دنيا؟ با قهری همه اين...  سيری همه اين چرا سالته؟ چند مگه تو باشی؟ سرد همه اين ميتونی چطور... کنی باز لب از  
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تو؟ ميگی چی:  دادم تکون سر  

 چی... بزن حرؾ ها؟ ميگه؟ چی نوری خانوم ميگن؟ چی گوشيت توی اسای ام اس ميگم؟ چی من: نمياورد پايين صداشو

 ميگه؟

... سر تا سر. ميلرزيدم.... ميلرزيد فرمون روی دستهاش...کبود... کرده عرق.... واضح... ميديدمش حاال و چکيد اشکم

اس؟ ام اس کدوم: دادم فشار هم روی رو خشکم لبهای مبهوت و مات... دستهاش مثل  

. کشيدم بيرون گوشيمو. کيفم توی بردم رو رمقم و جون بی دست.... ميکشيد نفس... ميکشيد نفس فقط... نگفت چيزی

 پيام سه به رسيدم و گذشتم نيما و پندار و معراج از. کردم باز اسهامو ام اس باکس... نبود ای نخونده پيام هيچ صفحه روی

 خانوادت به گفتی جان فاخته"  بودم خبر بی وجودشون از روز اون به تا که پيامهايی... نوری خانوم از شده خونده

 خودم نگفتی اگر. بگيری رو دنبالش بايد حال هر به ولی بوده اشتباه تشخيص حتما که ميدونم عزيزم" "رو؟ دکتر حرفهای

 بايد ولی... مطمئنم من نيست چيزی خانوم نترس... بده رو جوابم گفتی اگر دخترم فاخته" " کنم صحبت پدرت با

کنی تکرار آزمايشهاتو " 

من؟ موبايل سراغ رفتی کی اجازه با تو: بهش کردم رو  

فاخته نکن مؽلطه: داد تکون سر کالفه ! 

من؟ موبايل سراغ رفتی کی اجازه با ميگم... توام با: بردم باال صدامو  

همين... ديدم اومد پيام ميشدی گريم داشتی بود کيفت روی سالن توی: برد باال صداشو ! 

بخونيش؟ و داری برش دادی اجازه خودت به بعد همين؟: کشيدم جيػ فريادش ميون و شدم جا به جا. ميلرزيدم  

 اجازه خودم به... بزنم زنگ بهش و بردارم هم رو نوری خانوم شماره دادم اجازه خودم به... آره آره آره: ميکشيد داد

ميدم اجازه خودم به تهش تا... ميدم ! 

 جمله.... صداش که ميگشتم دروغ دنبال... بدم توضيح ميخواستم... ميدونست چيزو همه... شد خراب سرم روی دنيا

 بايد من ميخوری آب تو.... گروهم اين سرپرست من: آورد پايين صداشو وقتی... کشيد آتيش به هستيمو همه.... آخرش

رو مهمی مسئله همچين اونوقت بدونم ... 

شم پياده ميخوام کنار بگير: اومدم حرفش ميون  

کردی برداشت بد.... فاخته: داد تکون سر مستاصل ... 

شم پياده ميخوام کنار بزن ميگم بهت: کشيدم داد.... بود اجراش نگران... بودم نکرده برداشت بد.... نه ! 

: انگار کرد التماس که ميکردم باز رو در.کشيد کنار رو ماشين و شد تسليم که ميکردم دراز فرمون سمت به رو دستم

 !فاخته

 ميون... صبحم اول اضطراب ميون... ميشدم گم... ميشدم دور و برميداشتم قدم رو پياده کناره. پريدم جوی از و شدم پياده

 ميون بودم ور ؼوطه... بود کرده اعتبارم بی زندگيم نگاه ترين مهم چشم پيش رو من که حقايقی ميون... مؽشوشم افکار

 ناباوريم خفته تارهای که فريادهايی و... بود شده پاشيده صورتم به اش سينه روی لکه چند پاشيدن با که سکوتی شکستن

 به و ميدادم فرو جرعه جرعه رو بؽضم... نبودم بلد که خيابونی روی پياده خلوتی ميون ميزدم قدم... بود لرزونده رو

فاخته.... فاخته.... فاخته.... ميزد صدام وقتی ميموندم اعتنا بی صداش .... 

 کجا پايين انداختی سرتو... توام با: زد صدام. گرفتم رو. خورد شالم به نفسش. سرم پشت بود دويده. گرفت رو بازوم

 ميری؟
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 مشتش ميون از رو ساعدم. بود مونده باز تر دور متر چند ماشينش درِ . ميزد نفس نفس... نزديکش نگاه ميون گردوندم رو

باشم خودم حال به بذار.... برو: کشيدم بيرون  

 حال به ميخوای که... بری آدمو حال به بزنی گند... بيای بخوای وقت هر مگه؟ هرته شهر: بود برداشته رگ صداش

باشی؟ خودت  

 سرم از دست... اجرات دنبال برو.... کن ولم اصال؟ دارم چکار تو با من.... زدم تو حال به گند کی من: کردم بؽض

 بردار

 به کنين برداشت مياد خوشتون خودی بی... زنها شما همه.... هستين همين همتون: کرد سپر سينه جلوم ازش گردوندم رو

... نيست حاليت انگار اصال ديوونه توی... اجرا بابای گور... نبود اجرا به منظورم من... بدوزين و ببرين و خودتون ميل

 ماشينی جلوی ميندازم خودمو حاال منم خوب هنره؟ مردن کنی؟ ثابت ميخوای رو چی ميگيری؟ سرسری زندگيتو چرا

 شدم خفه روزه سه نميری؟ آزمايشات دنبال ميکنی؟چرا لج چرا بميری؟ ميتونی تو فقط داره؟ کردن ثابت... ميميرم چيزی

 ميبينم دارم... کار اين دنبال بری خودت اصال يا... بدونيش اليق که ديگه يکی پيش نه من پيش... کنی باز لب خودت که

خيابون وسط زشته... حاال ماشين تو بريم بيا! ... نيست خيالت عين  

برو... باشم تنها ميخوام... ديگه چيز هيچ نه اجرا نه دارم رو تو حوصله نه. باشم تنها ميخوام... نميخوام: زدم دورش ... 

 قدمهای دنبال و بود گرفته رو دستم.دويدم بلندش قدمهای دنبال ناخواسته. شدم کشيده سمتش به ناخواسته. شد کشيده دستم

نيومد بيرون محکمش مشت ميون از اما کشيدم رو دستم. داد ادامه راهش به اعتنا بی. کردم صداش. ميکشيدم عجولش . 

 تؽييری متوجه اصال من... ميدونسته ميگفت.شم سوار کرد مجبورم و کرد باز رو ماشين در مشتش ميون شده قفل دستم

 هم به من از حالش واقعا انگار... نبود نرمی به هم بود کرده باز لب که امروز حداقل و... بودم نشده رفتارش توی

 خودم به کردم سعی. نبود رفتارش توی عطوفت ای ذره... کنه حفظ اجرا روز تا رو من ميخواست فقط شايد... ميخورد

 رو من پندار... ميگه راست نشنيده و نديده فتانه... ميگه راست... ميپيچيد سرم توی فتانه صدای... باشم مسلط

 رو سوئيچ دوباره. بود عصبانی. نميشد روشن ماشين. زد استارت و نشست کنارم... نداره دل به من از مهری...نميخواد

 که احساس اين نبود پذير باور و. باشم ساکت دنيا ته تا ميخواست دلم. پوچی از بود کرده پرم. نکرد رهاش و چرخوند

... فتانه... پدرم... دارن رفتاری چه بقيه ببينم ميخواستم... رو دکترم احتماالت بگم همه به بلند صدای با داشتم دوست

انداخت راه رو ماشين. بود ريخته هم به رو محاسباتم تمام پندار! نيما... مامان . 

 کاری هر بذارم ميخواستم. بزنم حرفی نميخواست دلم هم هنوز. ميشد اش خونه نزديک...نفسهاش صدای و بود سکوت

خبر بی... ميرفتم هم من... کنه عوض رو لباسش که ميرفت... کنه ميخواد .. 

شو پياده: سمتم کرد کج سرشو بهم نگاه بی و داشت نگه اش خونه در جلوی  

راحتم: زدم لب جلو به زده زل  

شو پياده: کرد باز رو ماشين در خشن و زد دور رو ماشين.شد پياده  

دارم کارت... پاشو... باال بيا شو پياده: سمتم برگشت.چرخوند خونش در توی رو کليد و گردوند رو. کردم نگاش  

شه سبز بکار کارتو: کردم اخم ! 

نشو مسخره پاشو: کشيد رو آستينم  

داخل برو: کرد باز چهارطاق رو خونه در.باال برم نداشتم قصد.شدم پياده  

اجباريه؟ توفيق: کردم نگاش  
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... خونه اين داره حرمت ميفهمی بندازی خونه در سر به نگاه يه... نکن رفتار باهام حيوون مثه: چشمهام توی زد زل

 !نميشکنمش

 کاری منبت چوبی قاب توی اش خونه در باالی که کوچکی قرآن به.... کردم نگاه بود رفته اشاره انگشتش که سمتی به

 گذاشتم پا! بخورم قسم اسمش روی حاضرم من که چشمهام از بخونه تا نکرد نگام اما کردم نگاش.بود گرفته قرار ای شده

. بست رو در سرم پشت... ببينم ديوارهاشو رنگ روزی نميکردم خيال که ای خونه. داشت حرمت که ای خونه توی

.... پندار عجول قدمهای و ميکرد جلب رو نگاهم ها پله زير ای شيشه در پشت ای سايه. ميرفتم باال ها پله از دنبالش

نميدی؟ جواب: گفت که ميکرد باز رو ها پله باالی چوبی در. نداشتم رو کسی حوصله. ميخورد زنگ موبايلم  

نيماست: آوردم بيرون کيفم از گوشيمو ! 

 

 

 

 خونه داخل من به نگاه بی و گذاشت در پشت رو کفشش. شد باز رنگی سياه راحتی مبل و نقش ريز فرش به رو خونه در

بده رو جوابش خوب: شد اش ! 

جان فاخته... الو: انگار بود دلخور و گرفته. پيچيد گوشم توی نيما صدای  

سالم... الو: کردم باز لب. منتظرم خونه در جلوی بود ايستاده و بود کرده جيبهاش توی دست که پندار به دوختم رو نگاهم  

کجايی؟ تو مياد دير اومده پيش براش کاری گفت پندار: ميکردم گوش نيما صدای به و ميکردم باز رو کفشم بند  

 به بايد و بود کفشم بند به دستم...بود ايستاده انتظارم به بافت ريز فرش روی قدميم دو توی پندار پاهای... چرخوندم چشم

خونه... من: کردم باز لب... ميدادم جواب نيما ! 

 آش بياد پندار تا گفتيم نخوردن صبحونه ها بچه شهر، سمت ميام دارم من خوب خيلی: داد ادامه نيما. کردم بلند سر

دنبالت ميام... بخوريم  

 گفت زد زنگ پيش دقيقه سه دو پندار... نه: شدم خونه داخل. بود شده برجسته پيشونيش رگ که پنداری به دوختم چشم

ديگه ساعت نيم تا بهتون ميرسيم... مياد داره  

راحتی جور هر... باشه!!! ... پندار: کرد باز لب نيما.آشپزخونه کنار اتاق تک سمت رفت پندار.کرد سکوت  

نيما لطفا... نيست راحتی بحث: کردم اخم ! 

بعد تا... پس ميبينمت... شماست با حق... جان فاخته باشه... باشه: ميده فشار هم روی لبهاشو که کنم تصورش ميتونستم  

: خونه توی پيچيد صداش اتاق توی از که بودم ايستاده اش خونه تميز و تر و نقلی پذيرايی ميون" بعد تا"  کردم زمزمه

آی؟ آر ام و خون هستن؟ چی شن تکرار بايد که آزمايشهايی  

 صداش که بود ميز روی که متنی سمت بردم دست. بود ريخته ميز روی پراکنده که نتهايی و پذيرايی وسط ميز به زدم زل

توام با: لرزوند رو تنم ! 

 قابل اينجا؟ نوشتی چی: دستخطش به دوختم رو نگاهم.روبروم بود ايستاده و بود کرده عوض رو لباسش. کردم بلند سر

نيست خوندن ! 

باهاش بجنگی بايد هستی؟ متوجه... شی روبرو باهاش بايد...فاخته نميشه حل بهش نکردن فکر با: کشيد دستم از رو برگه  
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ندارم سرطان من: گرفتم باال قاطعانه رو ام چونه ! 

برداری؟ سرم از دست ميشه: دزديدم نگاهمو. سوخت چشمهام... اومد درد گلوم  

 چشمهام جلوی رو دستم. صورتم توی پاشيد نور و کشيد کنار رو ها پرده. سمتش رفت که اش خونه پنجره به بودم زده زل

بمونی؟ کوری اين درد توی ابد تا ميخوای... آنی کوریِ ... کوريه اين زد؟ رو چشمت چيه؟: بهم کرد رو گرفتم  

 با من... فاخته نيستم بلد ترحم من... نميسوزه دلم من!! نکن بؽض: داد تکون هوا توی دستهاشو. لرزيد بؽض از ام چونه

... نداره معنی بؽض داد ياد بهم زلزله... کردم چال رو ساله چار سه های بچه جونِ  بی و کوچيک تن تا چهل دستهام همين

 واسه...  بره يادت گريه که ميکردی پر رو ها چاله و ميداشتی بر خاک روی از خاک بايد اونقدر... برد يادم از رو بؽض

 و خوشبختی از سهمشون توی که ديدم رو آدمهايی چشم، به وقتی نيست دل... نيست دل سينه اين توی... نکن بؽض من

 زندگی از چی تو شدی؟ واقع مظلوم خيلی برسونی خودت باور به که چی؟ که ميکنی بؽض... باختن هيچ صد زندگی

 بچه درد از ميدونی چی تو... زندگيشونی شاهِ  تو...  روياشونه؟ کردن زندگی تو جای شب يه که رو آدمهايی ديدی ديدی؟

 اميد تو ميخوابه؟ خالی شکم با و ميپيچه اش پاره پيرهن به خودشو زمستون سرمای توی ميذاره سنگ روی سرشو که ای

... چشيدم رو درد من! ديدم من...چشمهاشون درس کالس پای بشينی بايد بفهمی که نديدی سرطانی های بچه چشم توی رو

 سيا شدن آواره و يتيم شبه يه درد به يا بودن گرفتار تنشون درد به يا که داشتن قد تو نصؾ که هايی بچه همين برای من

 به... نکن بؽض من واسه...  فاخته نميکنم درک رو بؽض من...نکن بؽض من برای... نکرد بؽض يکيشون و کردم بازی

 تو... بميری ايستاده مردنه به قرار اگر و محکم واستی پات روی که داری جربزه بده نشون من به... بده نشون حل راه من

اوووؾ... عين واستادی... داره صحت حد چه تا شنيدی که حرفی ببينی نرفتی حتی  

 صدای. آشپزخونه سمت رفت. دادم فشار چشمهامو انگشت سر با.نداشت رو وزنم تحمل توان پاهام. نشستم مبل روی

 و گرفتم دستش از رو ليوان. کردم بلند سر. گرفت جلوم رو آب ليوان... شد نزديک عطرش... ميشنيدم رو آب قلپهای

 هميشگی اخم همون با بعد. بخورم آب کمی تا شد منتظر. برد فرو جيبهاش توی رو دستهاش و ايستاد جلوم. کردم تشکر

ميکنم کنسل رو تمرين ؟ بدی انجام بريم برداريم آزمايشاتو خونه بريم: کرد باز لب  

پندار نه امروز ولی ميرم خودم: کردم بلند سر  

ميری؟؟؟ کی خودت: داد تکون سر  

ميرم... صبح فردا: دادم فرو دردناک رو دهنم آب  

نه؟ چرا امروز: داد ادامه کالفه  

 نميخواستم من.. نميفهميد اون و.. ميترسيدم من... بود سخت ازش کردن صحبت... ميداشت بر نم چشمهام... بود کم طاقتم

بودم... بودم جربزه بی بزدلِ  يه من... بمونم خبريم بی عالم توی ميخواستم من. کنم فکر موردش در ! 

 فکر نرفتی اگر... همراهت ميام بخوای... کارات دنبال برو صبح... ميکنيم کنسل رو تمرين فردا: داد بيرون رو نفسش

... پاشو... ميچربه بهت زورم يکی اين توی... صحنه روی بيای بذارم ممکنه محاله. ميکنی بيرون سرت از رو اجرا

ميشه چی فردا ببينيم تا تمرين بريم... نکش باال دماقتم  

 

... خونه توی حرفهای بود کالم ختم انگار... بود نگفته چيزی موردش در ديگه. ميکرد رانندگی سکوت توی فرمون پشت

 تو نپرسيد گفتی؟ چی نوری خانم به: کردم باز لب اخمش به توجه بی و کردم نگاه رخش نيم به. بودم حرؾ از پر من اما

ميپرسی؟ فاخته از که هستی کی  

نامزدشم گفتم: بود جوابم کوتاه جمله يک  

گفتی؟ دروؼو اين چرا: دادم ادامه خودم. نگرفت رو حرفش ادامه. طوالنی و عميق... کردم نگاش  
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 نميخواستم من... پدرت به بزنه زنگ ميخواست. نگفتی پدرتم به شدم متوجه ضمن در... شده چی نميگفت بهم: زد پلک

بيفته اتفاق اين  

چرا؟: دادم تکون سر... نميفهميدمش  

 ريسمون نميتونی... کنی فکر عاقالنه و درست نميتونی که آورده فشار بهت قضيه اين اونقدر ميدونم...  فاخته: کرد نگام

 پدرتو هوای... شن دار خبر قضيه اين از وقتی بفهمم رو بقيه حس ميتونم خوب من ولی... بگيری دستت توی رو زندگيت

 جريان توی بذار... بدی بايد ازمايش گفته دکتر بده حالت بگو بهش. مطلب اصل سر نرو اما بگو بهش... باش داشته

 نشون رو خودت قضيه اين سر محکم خيلی دارم توقع ازت من... کنه تحمل رو فشار اين کم کم و بگيره قرار زندگی

 و تئاتر توی هدفهات به رسيدن برای که همونقدری دارم توقع حاال که ديدم ازت... ديدم ازت االن تا که چيزی... بدی

 داره ايراد هم چيزی خوب ولی بوده اشتباه تشخيص که مطمئنم... باشی محکم هم قضيه اين برای ايستادی محکم نويسندگی

 به زودی به ماجرا اين... کن حساب من رو برادرت مثل... ميدونم چه... مثل منو... فاخته... ببين... ميشه بد حالت که

خوب؟... ميدم قول من ميشه تموم خوشی و خير  

 کشيده داد سرم... ميترسيدم هنوز من... نميشدم آروم من اما ميکرد قرص رو دلم... ميکرد قرص رو دلم!!! برادرم مثل

 ولی... بود داده بهم خنک آب ليوان يه و بود کرده بيدارم انگار... کابوس يه از... بود کرده بيدارم خواب از انگار... بود

 هنوز و... ميترسيدم خودم درون از من... بيارن در سر درونم از بود قرار که پوشهايی سفيد از... ميترسيدم هنوز من

نکنم فکر بهش داشتم دوست ! 

کردی دفن که ای بچه تا چهل... گفتی خونه توی که اونايی ميزنی؟ سر مريض های بچه به تو: بهش کردم رو ... 

 سر... چی همه سر.. بودم زده هم به مشکل بابام با بود وقتی چند: در به داد تکيه رو آرنجش و پيشونيش روی کشيد دست

 ولی بودم مقصر... بودم گذرونده حد از... چی همه.. خريدنم گيتار... دوستام رفتن، بيرون خوندن، درس پوشيدن، لباس

 تر پر قضيه اون با... خونه توی چی همه از بودم پر... بم زلزله بود سال همون... نبودم متوجه خودم زمان اون خوب

 رو من و بيفيته اتفاق نميتونست زندگيم توی هيچی... کمک برای افتادم راه بودن امدادگر که آشناهام از نفر چند با... شدم

... فاخته نيستم بند جام سر... برگشت که نبود شامخی پندار اون رفت که شامخی پندار... ماجرا اون که بده تکون اينطور

 قدرت هيچی... نميان قلم به.... نميان زبون به که ديدم چشم به رو چيزها خيلی من... کرده پيدا ديگه معنای يه برام زندگی

 ميگم بهت رو اينا... کنم آشنا هام عقيده با رو تو يا کنم توصيؾ برات بخوام که برات نميگم اينارو... نداره رو توصيفش

 دارم چی ميدونی... ببينی رو بيشتری گستره تا بگير فاصله يکم... ميکنی نگاه زندگيت به نزديک از خيلی خيلی بدونی که

 ميگم؟

... بودمش نديده و ميديدمش و بودم کنارش که ماهی چند اين تمام اندازه به... کنم نگاش ميخواست دلم... دادم تکون سر

 اين به رنجهايی تابش خوش مجعد موهای و نکرده کار دستهای پشت هيچوقت من... پيچيدست چقدر آدمها درون دنيای

 نتراشيده ريش و بلند موی ميکردم فکر... ساکته اگر... نميخنده اگر... مؽروره ميکردم فکر... نميکردم تصور رو عمق

 رو آدمی امروز... کارگردانه يه ابهت ساختن برای اخمش و سکوت ميکردم فکر... هنرمنده ظاهر يه ساختن برای اش

 سر ازشون حتی من که ميکنه فکر چيزهايی به که ميشناختم رو پنداری امروز... نيست تعلقاتش و دنيا بند در که ميديدم

نميارم در ! 

داشتن؟ حق که نرسيدی اين به مگر خانوادت؟ پيش نگشتی بر چرا: فرمون روی دستش به دوختم چشم  

 اذيت داره مامانم که ميديدم... بود تشويش خونه توی حضورم: داد بيرون رو نفسش بعد و کرد مکث.. گرفت گاز رو لبش

 مادرم رو من رفتارهای جواب که ميديدم... ميخواد بابام که چيزی بشم و بکشم دست افکارم و خودم از نميتونستم.. ميشه

ميدم اجاره من خوب ولی... پدرمه ،خونه خونه... بابامم سايه زير هنوزم... خونه اين توی اومدم... بده پس بايد ... 

دانشجويی تو... آخه... پولش: شم نزديک بيشتر که دادم جرات خودم به ! 

مگه؟ نميدونستی! ميکنم کار: زد لبخند. کرد نگام  
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نه: کردم اخم ! 

ميکنم تدريس کمونچه و گيتار خصوصی: جاده به دوخت چشم  

نميدونستم ازت هيچی من... مدت اين بوديم ؼريبه هم با چقدر: دادم تکون سر ... 

نيستم مشربی خوش آدم زياد منم البته... ميکشی دور زيادی رو خودت: کرد نگام  

 زيادم...دوره خيلی باغ... کنم پيدا تمرين برای جايی يه بايد: کرد باز لب که ميکردم نگاه درختها گذر به و بودم شده ساکت

بريم اونجا ندارم دوست  

باشيم ای ديگه سالن دنبال بايد... خوب: کردم نگاش  

 نميخوام پدرمه عمه... خودم خونه ميرفتيم نبود مستاجر پايين اگر... نيست راحت گرفتن سالن... نيست وقت: داد تکون سر

بياره در کارام از سر زياد  

 آورد رو سايه و ميترا و نيما که ميشد اگر... داشت بهتری وضعيت اگر ميشد ما خونه ميکردم فکر داشتم... موندم ساکت

نشد شرمنده و خونه داخل ! 

 و... کنم کار قطعه يه روی ميخوام مدت يه اجرا شدن تموم از بعد فاخته: بهم کرد رو که انگار بود شده طوالنی سکوتم

هستی؟... انگيزه با و محکم... باشی ميخوام... دارم احتياج همخوانی و دکلمه برای تو صدای به البته  

هست؟ چی: کردم نگاش  

 شو پروانه... درآ آتش دل وندر... شو ديوانه شو ديوانه... عاشقا کن رها حيلت: کرد باز لب و زد پلک... جاده به زده زل

شو خانه هم شو خانه هم عاشقان با بيا وانگه... کن ويرانه را خانه هم کن بيگانه را خويش هم... شو پروانه ... 

 صدای...ميکردن تکرارش سرم توی نفر هزار... شو پروانه... شو پروانه... شو پروانه... شو پروانه... درا آتش دل وندر

 و زن صدای هزار ميون پندار افتاده خش صدای... ميشد تار چشمم جلوی جاده.... انبان نی و.... ميپيچيد سرم توی دؾ

بود شده گم ميکردن تکرار رو ها کلمه سرم توی که مردی ... 

 جان جمله که بايد... شو پيمانه شو پيمانه را عشق شراب وانگه... ها کينه از شو آب هفت ها سينه چون را سينه رو "

شو مستانه... شو مستانه... ميروی مستان سوی گر... شوی جانان اليق تا شوی ..." 

 پچ پچ سرم توی نفر هزار و... ميلرزيدم. ميشد نزديک نی صدای. بستم چشمهامو. ميشد سردم... ميريخت دلم ته چيزی

 کشيده سرم توی شينها و سين... شو مستانه... ميکشيد رو لبم گوشه که ميداد دست لذتی حس... شو پروانه... ميکردن

 و... ميشنيدم رو پندار صدای... تر کشيده لبخندی به لبم و... ميشد سردم من و ميوزيد باد... آشنا شينهای و سين... ميشد

ميکرد گرمم که هوايی تنها. گوشم کنار نفسش گرمی ... 

 من... بود کشيده آؼوش به رو من پندار اما... ميکردن پچ پچ نفر هزار سرم توی هنوز... ميديدمش تار. کردم باز چشم

. ميخوابوند رو صندليم داشت. بود تنم روی تنش تمام.زدم پلک زور به. برگردم دنياش به ميخواست. ميزد صدام. ميلرزيدم

: زد سيلی صورتم به... نيستم دنياش توی وقته خيلی بود مشخص... بود شده نزديک بهم من سمت در از و بود شده پياده

کن نگام... کن باز چشماتو فاخته  

خوبم: کردم باز لب ! 

 داری: ميداد فشار بازومو اش ديگه دست... بود شونم روی دستش. ميديدمش بهتر حاال. کشيد عقب رو خودش کمی

 ميلرزی

فقط سردمه: کردم باز رو منجمدم فک  
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 روی. گذاشت زمين روی رو ورزشيش ساک و ايستاد کنارم. خورد تکون عقب صندوق شدن بسته با ماشين. شد دور ازم

اينو بپوش: سمتم اومد و کشيد بيرون ورزشيشو کن گرم. ريخت بيرون لباسهاشو سرعت به و نشست زانو  

 پندار دستهای توی کبريتيم چوب تن... بود کشيده لبخندی به لبم گوشه چرا نميدونم و ميشدن دور صداها... ميشدم محو من

 از سرعت با که ماشينهايی به ميدوخت چشم و ميکرد تنم... ميکرد تنم رو گرمکنش پريده رنگ و ترسيده داشت... بود

 نم چشمهام. ميداد تکون دست و ماشينها سمت ميدويد که بهش ميزدم زل وقتی برميداشت نم چشمهام. ميگذشتن کنارمون

 چشمهام.بگيرم رو خوفناک لعنتی لرزش اون جلوی يا... کنم صداش... کنم ؼلبه ضعؾ همه اون به نميتونستم و برميداشت

دارين؟ آب ماشينتون توی شده بد حالش خانومم: ميشد نزديک صداش...ميومد خوابم... اختيار بی. ميشد بسته  

... کن باز چشماتو... خانوم: ميزد ضربه صورتم به زن.بستم رو پلکهام.ميومد سمتم به همراهش زنی. کردم باز چشم

ميشنوی؟ صدامو  

عرقه خيس:  شنيدم رو صداش... رو مانتوم اول های دکمه و کرد باز رو شالم ! 

 به بود دوخته رو نگاهش زن سر پشت پندار. کردم باز چشم. ميکشيد ام سينه روی رو دستمالی خنک رطوبت داشت

بهتری؟: کرد نگام زن. کردم بلند رو دستم... آسمون  

خوبم: زدم لب  

ميخواد رو تو بيا: پندار به کرد رو زن  

 هنوز دستم... خوبم کنم وانمود ميخواستم... بره زن اون ميخواستم من. انداخت بهم کوتاهی نگاه پريده رنگ. بهم کرد رو

 شکالتی ببينم ميرم من پيشش بيا: کرد پندار به رو و شد دور زن. بستم رو ام يقه و بردم باال رو دستم.بود خشک هوا توی

نيست چيزی افتاده فشارش. براش بيارم دارم چيزی  

. نبود نگاه انگار که نگاهی... نبود خيره هم زياد که نگاهی. ميکرد نگام حاال. بود شده مچاله بيجونم دست توی ام يقه

خوبی؟: انداخت تا رو ابروش  

 بی تموم که هستن هايی نگاه معدود فقط و ميکنن جری رو آدم ها نگاه از بعضی... کنم سرم روسريمو خواستم و زدم پلک

 کمکم... ميشن مهم برات و... ميارن يادت به رو نبوده مهم برات که چيزهايی همه که... ميکنن بدل اعتقاد به رو اعتقاديت

فقط شو خوب تو... نيست مهم: زد لبخند. کنم سر رو روسريم تا کرد ! 

باشم اينجا نميخوام... پندار بريم... خوبم: زدم لبخند  

 پندار. زدم لبخند. پرسيد رو حالم و بهم کرد رو. بده خوردم به گفت و داد پندار دست رو شکالتی. برگشت بهمون زن

کرد تشکر ازش . 

 سردی و بودم من... ميکرد پر رو تنم تمام که تنش بوی و تنم دور پندار لباس و بودم من... بلند جاده يه و پندار و بودم من

 هيچ اما حضورش همه اين و بودم من... ميذاشت دهنم توی رو شکالت وقتی لبهام ميون شيرينش و مضطرب سرانگشت

 دست از تلخ حس همه اين و حضور همه اين... ميشد گلوم خنجر که بود بؽض... نبود سعادتمندی يا شادی از حسی

بود نخواهد جاودانه...  بودن اين ميدونستم من و بود... دادنش  

 

... گذروندم بؽض و سکوت در رو مسير تمام... اجراست اين بودنم دليل تنها گفتم بهش... کنه کنسل رو تمرين ميخواست

... ميپاشم هم از من... ذره ذره... ميشه تموم داره چيز همه ميکردم باور من و ميگشت بر بهم ای لحظه چند از هر نگاهش

 فروپاشی اين مانع نميتونست حضوری هيچ و مينشستم درد به من... نيافته تحقق ذهنی تصويرهای و... آرزو دنيا يه با

 ...شه
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 و بود برجسته گردنش رگ اما بود گفته... ميپيچيد ماشين توی نفسهاش صدای اما بود گفته... نيست بلد بؽض بود گفته

 ميون و بود گفته... نيست بلد ترحم بود گفته... نيست اش سينه توی دل بود گفته... سخت و رشته رشته فکش عضالت

 رو دستش معراج وقتی حتی بود نرقصيده ها بچه همراه و بود گفته... بود نخنديده باغ توی ها بچه دل ته از های خنده

برقصيم که اينجا بيايم نکوبيديم رو راه همه اين که بود شده تلخ... بود کشيده ! 

 من نوبت تمرينی هيچ توی البته و! ... بيان بدن تمرين بی... بود کرده شروع رو تمرين و بود کوبيده هم به دستهاشو

 نمياوردم در سر و ميکردم نگاه ها بچه تمرين به و بودم نشسته نيما پدر بزرگ باغ پذيرايی ميون راحتی مبل روی...نميشد

 تبديل کنم فراموش داشتم سعی که رو شينهايی و سين تمام. ميخنديد و ميکرد پچ پچ گوشم کنار وقتی معراج حرفهای از

 توی... پندار قدمهای تک تک توی رو ترس اين داشتم من و... قلبم تمام توی بودن ريخته و ترس حرؾ سه به بودن شده

 نگام دور از که... ميديدم... پنهونش احوالپرسيهای و ديالگهاش توی... عصبانيتش توی... صداش توی... هاش نگاهی بی

ميدادم تکون سر من و" خوبی؟" ميزد لب و ميکرد اخم. ميکرد  

 حرفهای ميون. ميکرد صحبت دری هر از و معراج به ميکرد رو. خوددار و فاصله با. مينشست کنارم رستهاش ميون نيما

 من به هم نگاهی چشمی زير و کنه رو معراج به تا ميکرد جور حرفی.... ميزدم پلک حضور بی و خانمان بی پسرونشون

عشقه نام به چيزی... نميچرخه سرم توی امروز که چيزی تنها نميدونست و... بندازه ! 

 زندگيم به چيزی فردا از که... درديه بی روزهای آخر که بودم نشسته باور به من... نبود مهم اما... ميديدم. بود دلخور

 سينه جلوش نميتونه ديگه کس هيچ نه و منصور بابا نه پندار نه نيما نه و مياد باهام قدم به قدم که چيزی... ميشه اضافه

ببره خودش با رو من نذاره و کنه سپر ... 

 صندلی تک روی فکری پندار. ميکردن رديؾ رو کباب جوجه بساط باغ محوطه توی معراج و نيما دو ساعت به نزديک

: کردم التماس. بهم کرد رو. زدم صداش بره بيرون ساختمون از که شد بلند. ميزد صداش معراج.بود نشسته راستم سمت

نگو کسی به ! 

ميکنم اينکارو نباشه الزم که جايی تا: داد فشار هم روی لبهاشو ... 

 منِ  مهم.... نميکنه ولم مرگ دم تا که ترسه لعنتیِ  احساسِ  اين مهم... نيست مهم لب کدوم ميون از. ميشد گفته باالخره

استواری و...  رو شهامت نقاب... بذارم زندگيم صورت روی و بيارم در کيفم از رو لبخندم نقاب نميتونم که نابازيگرم ... 

 جوابهای بود شده روزم.بگذرونم رو ساعتم ها بچه کنار و بيرون ساختمون از برم و بايستم پام روی نميتونستم حتی من

 هم به حالم من و ميکرد دوری ازم پندار.بودم آورده بهونه رو طبيعی درد دل خرابه، حالم چرا بود پرسيده سايه... باال سر

 پرم بؽض ميشدم تنها لحظه يه اگر که ميخورد هم به خودم از داشت حالم... مياوردم کم جلوش داشتم که خودم از ميخورد

 کس هيچ و ميرم قهقهرا به فردا من... کنم بازی رو شجاع آدمهای نقش نميتونم و هستم ترسو! آره... ميکردم خالی رو

داره توانم از خارج توقع ازم... داره توقع... نميکنه درک پندار و... نميدونه ... 

 ؼذا بيرون نميای... فاخته: آورد خودم به نيما صدای که ميکردم بازی ناخنم با و بودم گذاشته زانوهام روی آرنجهامو

نيست؟ مساعد حالت بخوری؟  

خوبم چرا: بزنم لبخند کردم سعی. بهش کردم رو ! 

 مسکن الزمه اگر يا کنم؟ درست نبات چای برات ميخوای... نيستی راه به رو زياد گفت سايه: سابيد هم به دستهاشو کؾ

 بيارم

ممنون... راهم به رو! نه: دادم تکون سر. گرفتن گر هام گونه و شد ترش دهنم ! 

 ميخوای اگر: سالن ته اتاق به کرد اشاره!! بود دستپاچه من با کردن صحبت برای! بود دستپاچه. کشيد صورتش به دستی

بکشی دراز يکم ميتونی شه شروع تمرين تا. برات اتاق توی ميارم ؼذاتو.. باش راحت اونجا برو کنی استراحت  
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 ادامه رو راهش يا برگرده بايد نميدونست. شد پا به پا افتاد ما به که چشمش. داخل اومد ميترا بگم چيزی که کردم باز لب

 چاقو يه: داد توضيح پرسش بی و کشيد بيرون رو کشو. کرد نگاش نيما. آشپزخونه سمت رفت و انداخت پايين سر. بده

 ميخوام

راستت سمت اونجاس، جان ميترا: سمتش به کرد اشاره نيما  

 من و.... ميرسيد نظر به هم بلندتر سرم باالی ايستاده که بلندش قد و... ماليمش ريش ته و مردونه فک به. کردم نگاش

 و ميکرد محبت من به نيما... ببرم پناه بهش ميخواد دلم کردم حس بار اولين برای من!!!... من خدای.... بار اولين برای

 من با... حتما... حتما نيما... کنم رو پيشش رو هقم هق درد ، رو دلم سفره ميخواست دلم... زمانی هر از تر محتاج... من

ميکرد سکوت يا... ميداد دلداريم حتما نيما... کنم گريه ميذاشت و ميکشيد آؼوش به رو من حتما... ميکرد همدردی ... 

 ازم عمرم روزهای ترين سخت توی و ميکرد بيدار خرگوشيم خواب از فرياد با رو من پندار.. من با ميکرد چه پندار

 به قرار اگر و بايستم پا سر که ميذاشت خودم حال به رو من... نبودم بلد استواری من... داشت رو دنيا توقع ترين بزرگ

بودم حرفها اين از تر ناتوان....  من و.... بميرم ايستاده... مردنه  

 سر. کرد نگام. نيما شونه کنار.... ايستادم رخ، و رنگ بی و نگاه بی رفت، بيرون ساختمون از نزار حال با که ميترا

اتاق؟ توی برم اگر نداره ايرادی پس: سمتش چرخوندم  

ميارم ؼذاتو برات من کن استراحت يکم برو... داره ايرادی چه عزيزم نه: کرد دراز رو دستش  

ممنون سيرم... نميخورم ؼذا: بردم باال گوشم کنار تا رو دستم و اتاق سمت افتادم راه  

 تخت روی دستی عجوالنه. ايستادم در چارچوب توی.کرد باز رو اتاق در و برداشت قدم من از جلوتر. افتاد راه همراهم

باش راحت بيا.. داخل بيا: کرد مرتبش و کشيد  

... مياين شما امروز کنم مرتب رو چيز همه که باغ اومدم ديشب از من: زد لبخند. ميکرد چک رو چيز همه نگاه با

 ...ببخشيد

 نگاه ديوار روی سفيدش و سياه عکسهای به داشتم. گذاشت کمد توی و برداشت تخت کنار صندلی روی از رو پيرهنش

باش راحت: کرد عبور کنارم از. دزديدم رو نگاهم و اومدم خودم به. ميکردم  

نداری؟ الزم چيزی خوبی؟ باشم مطمئن: کرد باز نبسته رو در. کردم نگاش. ببنده رو در که رفت  

 روی لبهامو... کنم گريه بذارمو روش سر سير دل يه که شونه يه و داشتم احتياج دوستانه آؼوشِ  يه... داشتم احتياج... چرا

 پنجره گوشه که رفتم. داشت رو نيما بوی اتاق همه... پنجره سمت کردم رو من و بست رو در. دادم تکون سر و فشردم هم

 کنارش... هم معراج... ميخنديد دل ته از سايه. بودن شده جمع هم دور که ها بچه و محوطه به افتاد چشمم کنم باز رو

 آروم و مليح هميشه مثل هم ميترا. ميخنديد و ميکرد نگاه سايه رخ نيم به و بود داده تکيه استخر نرده به و بود ايستاده

 عجله همه اون با داشت. سمتشون رفت بلند قدمهای با نيما. ميچرخوند رو کباب جوجه سيخ آخرين داشت پندار... ميخنديد

 و" ببرم ؼذا فاخته برای" ميگفت که ميشنيدم صداشو. کرد خالی نون ميون رو سيخ تا سه... حتما برميداشت ؼذا من برای

 ؼذا... فاخته: برد باال صداشو انداخته زير به سر همونطور که پندار و" بيرون؟ نمياد چرا" شد نگران دل که معراج

اينجا بيا آمادس  

باشه راحته جا هر بذار... نکنين اذيتش نيست خوب حالش: بهش کرد رو نيما... رخش نيم به زدم زل  

... ساختمون سمت اومد که ديدم... نايستاد نگاهش آتيشِ  توی زياد نيما ديدم... نيما صورت توی زد زل چطور پندار ديدم

 بخور چيزی يه اول: سمتم اومد. شد داخل و زد ضربه در به نيما. دادم بيرون جا يه رو نفسم و بؽض و نشستم تخت روی

ميکشه طول ساعتی يه بعد پارت تا... بخواب بعد  

خوبی؟ شده؟ چی فاخته: کرد علم قد نيما پشت معراج که کنم تشکر خواستم  
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آره: کردم باز لب  ... 

شد سرد ؼذا.... معراج نيما: ميزد صدا و بود اومده پذيرايی وسط تا انگار که شد گم پندار صدای ميون صدام ! 

 معراج... مياورد گلوم به بؽض.. ميشد محل بی... ميشد تلخ... ميشد خشن... ميکرد تنهاترم... نباشه دورم کسی ميخواست

بگو خواستی چيزی: کرد نگام نيما!" کشتيمون خوب خيلی بابا ای" که ميخنديد و ميرفت بيرون اتاق از  

بست روم به رو در. زدم لبخند. زد لبخند ... 

 حرؾ. ميومد محوطه از ها بچه صدای. بستم چشمهامو... ريخت دلم... بالشش روی گذاشتم سر. تختش روی کشيدم دراز

 گوشم توی عليرضا صدای... مياريم جاش سر حالشو اجرامون با که ميخورد قسم داشت نيما... بود جم عليرضا از

شه ختم کفش لنگه به شايد هم نمايش اين که... ميپيچيد ... 

 پذيرفتن جز راهی... نبود اين جز راهی... نيما بالش روی چکيد اشکم... ميجويد رو مؽزم تمام خوره مثل داشت فکری

نبود... خوره اين ! 

 پشتم تيره. ايستادم پنجره کنار و شدم بلند تخت روی از. بود گرفته بؽل رو باغ سکوت. شه تموم ؼذاشون تا کردم صبر

 پندار. در سمت کردم رو. زد در کسی. دادم فشار و گذاشتم گردنم برجسته مهره روی درست رو انگشتم. ميشد کشيده

که اينجا نياوردمت: کرد اخم. ايستاد در چارچوب توی و شد داخل  ... 

نداشتی من برای هم دورخونی يه صبح از... برات شدم سوخته مهره... تماشا اومدم... ميدونم: کردم باز لب کالمش ميون ! 

 اجرا رو سرته توی که فکری... کنم راحتت: دادم فشار هم به رو خشکم لبهای... شد جزم عزمم... انداخت پايين رو سرش

ندارم حرفی من... کن ! 

بگير ازم رو آخر پرده:  کردم ؼلبه بؽضم به. کرد نگام ... 

 

اونوقت؟ کی به بسپرم ميکشی؟ پس پا حاال حاال؟! ... نگو چرت: انداخت تا ابروشو  

منهاج رويا: نگاش ميون زدم پلک ! 

 توی دستهاشو. گذاشت باز نيمه رو در و شد اتاق داخل... شد کبود رنگش... موند همونجا لحظه چند و اومد باال اش سينه

ميشناسی؟ کجا از رو رويا تو.. ت: زبونش توی افتاد لکنت... کرد فرو جيبش  

: زدم لبخند... ميکنه رو رو دال دست که هست سوزی خانمان های نگاه.... ميسوزونه رو آدم دل خونه که هست هايی نگاه

بازی سيا تابلوی از ! 

پيشنهاده؟ اين پشت کی... بگو راست و کن دل بياری؟ رو منهاج رويا اسم گفته بهت کی: کرد اخم  

نه؟ برات اسمه يه از بيشتر: دادم قورت رو دهنم نداشته آب  

نيست مربوط تو به: آورد باال رو اش چونه ! 

بود مربوط من به... بود... بود اسم يه از بيشتر... بود.... شد سياه دنيام .... 

 در که روزی به اومد يادم فقط من: قالی گلهای به دوختم نگامو. کنم تموم رو بحث اين خواستم. تخت کنار تا.. رفتم عقب

 رو اسمش ها بچه... ميکنم بازی رو آخر پرده من بگی ها بچه به خواستی که روزی... ميکرديم صحبت آخر پرده مورد

کنم راحتت... خواستم فقط من! همين... آوردن  
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 به نميخواد تو: بهم کرد رو کالفه و کشيد ناخن رو ريشش ته. کردم نگاش. موهاش توی زد چنگ و داد بيرون رو نفسش

 عهدی پای... باال بيای بايد خودت هم بميری سکو روی تو... ميکنه پيدا جايگزين من واسه ميشينه... بياری فشار مؽزت

باش پايبند خودت به حداقل... جهنم به نمايش اين و من!... واستا مردونه بستی که ! 

رفت....  و گفت ! 

 دار... تو و مرگ رعب از ميشد پر من ذهن و تن تمام... نبود رسمش اين که خدا به... نبود رسمش اين... نبود راهش اين

ميزنی؟ پسم سنگ اينطور اينطور؟.... اميدم.... ندارم و  

 نگاه بی. بود نشسته پذيرايی صندلی روی نيما. رفتم بيرون اتاق از. دادم قورت رو بؽضم و برداشتم ميز روی از ؼذامو

نخوردی هيچی که تو: انداخت ؼذام به نگاهی. کنارم ايستاد آشپزخونه توی سمتم اومد. کردم تشکر ازش ! 

 که بعد: نيما نگاه به برگشتم دوباره... ميکرد گز رو پذيرايی داشت که پنداری به اش شونه پشت از و... کردم نگاش

ميخورم شدم گرسنه  

داخل بياين پاشين... ميترا الو: پيچيد پذيرايی توی صداش نکنم نگاش خواستم... شد سرگرم موبايلش با پندار  

واستا... آخره پرده: کرد صدام اتاق توی برم چرخوندم سر  

فاخته؟... نريم رو آخر پرده باشه بهتر امروز شايد: کرد وساطت نيما  

 شوخی اجراس اجرا... نداريم بد و خوب حالِ .. اجراس روز کنه فکر: شد تند پندار نکرده باز لب هنوز. سمتشون برگشتم

نيست بردارم  

ندارم مشکلی من: کردم ساکتش نگاه با که بگه چيزی خواست نيما  

 تاملشون جانِ .... نيست نشستنشون جانِ  و هست رفتنشون پای که مردمانی پاوزار ميشه دلت بذاری دلت روی که پا

 دلت.... ميکنه عادت زندگی کسادِ  و رونق بی بازارِ  کارزارِ  ميون بودن پاوزار به دلت، بذاری، دلت روی که پا... نيست

 بی روزهات... ميشه يکی. ميره ياد از نبودت و بود کرد، ات احاطه که تنهايی... ميکنه ات احاطه تنهايی... کرد عادت که

 روزهات! سياق يک سبک يه شکل يه جور يه اش همه... کنه جدا ديروزت از رو امروز که حصاری بی... ميشن مرز

 توی تو... روزگارت گذشت که مردگی به....زندگی به نه ميگذرونی مردگی به رو روزگارت تو... شد دست يک که

... رو اشک اين درد ميفهمی؟... ميريزی اشک... تنها و يکه... نفست بی و شده تموم روزهای قبر سنگ پای ذهنت

 ميدونی؟

 توی اسم يک به و گذاشتم دلم روی پا که روز اون از بعد دونستم خوب من.... ميدونم خوب رو اشک اين درد! ميدونم من

مياورد در سر زندگيم ميون نبايد که رو کسی ياد کردم زنده و... دادم جون... دادم بها ذهنم فراموشیِ  به رو های حفره ... 

 فراموش چرا نميدونم و!! بودم نوشته خودم که کلماتی فراموشیِ  بار چند جز کردم اجرا خوب رو تمرين روز اون

 کابوس بود شده اجرا اين... شه تموم زود خيلی چيز همه کاش... بود اجرا فردا کاش کردم آرزو روز اون!! ميکردم

 مايع از پر... هيچ از بودم پر و... شهر تئاتر سکوی روی برم بود قرار. داشتم دل به آرزوشو عمری که اجرايی... زندگيم

بود کرده پر رو قلبم که سياهی لزج  

 پندار. رفتن برای افتاديم راه و کرديم جمع رو وسايل. برميگشتيم زودتر بايد و بود طوالنی راه. داشتيم تمرين ؼروب دمِ  تا

 که من به کرد رو ديدمش، خوب که نيما از نگاهی به معراج... چرا ميدونستم خوب من و کرد کنسل رو فردا صبح تمرين

 سايه ماشينش جلوی صندلی روی که معراجی با رفتم من و... انداخت پايين سر پندار... خونه ميرسونه رو من خودش

بود نشسته ... 

... معراج انگشتهای ميون سايه بلند ناخنهای و بود ماشين دنده روی معراج دست روی سايه دست ما خونه تا مسير تمام

 و پندار اومده باال سينه و کردم فکر آخر پرده به من مسير تمام... خوند موسيقيها ترين عاشقانه با همراه سايه مسير تمام

 بپرسم و معراج و سايه عاشقانه ميون کنم باز لب که رفتم بار هزار.... منهاج رويا.... اش سينه ميون شد تير که اسمی
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.... کسی هر"  که ميگرفت مسخره باد به رو دلم تمام سرم توی سمج و ماليخوليايی فکر اين که.... نشد و کيه منهاج رويا

هستی؟ چی دنبال!!! ميميری داری... تو بيچاره " 

 رو سايه بوی دستهام...نميفهميدم ازشون چيزی که ای عاشقونه های موسيقی از شدم رها و شدم پياده خونه در جلوی

 بعد منصور بابا و... بود گير پيؽام روی مامان صدای... کردم روشن چراؼی به رو خونه تاريکی... معراج و بود گرفته

 تخت روی... کردم پر لقمه يه با رو خاليم شکم و برداشتم نون تيکه يه آشپزخونه از و شستم رو صورتم و دست... اون از

خونتم در هفت ساعت فردا نخور صبحونه" درخشيد گوشيم روی پندار اسم. گرفتم بؽل رو پاهام ساق و نشستم خوابم " 

بهتری؟ جان فاخته" رسيد نيما اس ام اس" ميرم خودم"  که ميدادم جواب داشتم " 

 دو هر گذاشتم جواب بی... کسی بی همه اين و حضور همه اين از... نفر دو به همزمان دادن جواب از خورد هم به حالم

بستم پلکهامو و گذاشتم صورتم روی رو بالشم... رو نفر . 

 

 شهريور صبحهای نميشه حاليش که ای بسته يخ انگشتای سر و کنه آشوب رو دلت که ای دلشوره و صبح اول خنک هوای

نيست گزنده هم همه اين ماهی !! 

 از محکم و قرص و پوشيده لباس گذشته، صبح شش از ساعت نيم که بود کرده پرم چنان آدم و عالم از بودن خالی حس

 صبحم هفت قرار رسيدن تا کردن صبر برای نميکرد محتاجم که حسی... بزنم قدم بيمارستان سمت به و بيرون بزنم خونه

 بودن وخيم از ای نشونه هر يا حرفی هر به... نبودنم و بودن به باشم تفاوت بی ميکرد وادارم که حسی... پندار با

 خاتمه تنهاييم به يا ميدم ادامه تنهاييم به يا باالخره! داره فرقی چه... نشه يا... شه تموم بذار!!! هست که هست... اوضاع

تنم شده يکی به دست دردهای ميدن ! 

 تا رو راننده مرد سيگار بوی و... کنم درکش کردم سعی و کردم گوش راديو جهان و ايران روز اقتصاد به تاکسی سوار

 زدم چونه باهاش بگيره ازم ميخواست که ای اضافه تومن پونصد سر! نشدم منزجر بار اولين برای و کشيدم نفس ام ريه ته

 مشتم توی رو تومنيم پونصد و شدم دور ازش و ايستادم خواهيش زياده یجلو شنيدم ازش که هايی بيراه و بد با عاقبت و

 چه تو... برگشتنمه برای تومن پونصد همين ميدونی چه تو... منه ماهانه های مونده ته اينها که ميدونی چه تو... فشردم

 حسابداری صندوق یجلو ايستادن برای برابرشو هزار دارم آزمايشم جواب برای که اضطرابی از بيشتر من ميدونی

دارم آزمايشگاه . 

 شايد... مياوردم کم پول شايد... بياد نميخواستم. زد زنگ پندار که ميشدم آزمايشگاه وارد و بودم کشيده هم توی اخمهامو

آشناها چشم جلوی تا تره آبرومندانه بار هزار ، ها ؼريبه ميون ؼرق تنهايیِ  توی ريختن فرو... مياوردم کم دل ! 

 فاخته؟ خوابی" داد پيام. رفتم جلوتر نفر يه اندازه به. ندادم جواب. ميزد زنگ باز پندار. ايستادم نفری شيش پنج صؾ توی

منتظرتم در جلوی من نميکنی باز رو در چرا " 

فکری به که ممنون.. اومدم خودم نيستم، خونه من" دادم فشار ها دکمه روی سرعت با رو م انگشتم " 

جلو برو.. خانوم" کرد صدام قبلم نفر " 

 برگه روح بی و سرد. داد فشار رو کيبوردش های دکمه و کرد نگاشون جوون دختر. فرستادم شيشه زير از رو ام برگه

بياريد برام رو فيش و صندوق بريد: زد لب نگاه بی و داد پسم هامو  

ميشه؟ چقدر تقريبا اش هزينه: دادم فشار شيشه جلوی سنگ روی ناخنهامو  

خانوم بپرسيد صندوق از: گفت تلخ و کرد دراز بعد نفر دفترچه گرفتن برای رو دستش  

 گم رو ذهنم... بودم ديده اول طبقه رو حسابداری صندوق. افتادم راه ها پله طرؾ به. رفتم کنار و زد ای تنه قبل نفر

 رو پولم کيؾ. ايستادم صندوق جلوی! باشم؟ داشته اونم دل هوای بايد... برخورد بهش حتما... نداد جواب پندار... ميکردم



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  165 صفحه

 هم با همه زنها... بود شلوغ صؾ. ميکرد بحث حسابدار با من از جلوتر که مردی به زدم زل و کشيدم بيرون کيفم از

 بسته و باز که لبهايی به ميدوختم چشم و... ؼريبشون های لهجه...  نفسهاشون بوی ميون ميشدم گيج من. ميکردن همهمه

وقفه بی.. ميشدن ... 

 روی سرخ رفته رو و رنگ الک... بود پاره قرمزش دمپايی کنار که ای بچه دختر کثيؾ پای و دست به دوختم چشم

 درد پا: زد لبخند. کردم نگاش. شد پا به پا و گرفت رو بازوم من از قبل پيرزن... اش کرده قی چشمهای و پاش ناخنهای

واستم پا روی نميتونم زياد مادر دارم  

 کارتون من ميخواين: شد باز کی اراده به لبهام نفهميدم و...  شد خشک دستش تسبيح به چشمم... موندم ساکت و زدم لبخند

ميدم انجام رو  

 بشينم من... نشه باز خونه مريض به پات... مادر ببينی خير: دستم داد رو پولش کيؾ و دفترچه و زد لبخند. کرد نگام

پس؟ صندلی اون روی  

 تا کردم صبر. بود کرده ورم دستهام ميون. پولش کيؾ به دوختم چشم. روبروم نزديک صندلی تا زد لنگ. دادم تکون سر

پيرزن کيؾ به دوختم چشم و کردم صبر... کنن اعتراض همه تا کردم صبر... شد تموم جلويی نفرهای دعوای ... 

 باال صداشو تلخ قبل، دعوای از مونده ته عصبانيت با کنه بلند سر اينکه بی مرد. دادم تحويل رو خودم برگه اول. شد نوبتم

تومن هفت و پنجاه: برد  

چند؟:  زدم پلک ! 

تومن هفت و پنجاه: زد لب تندتر اينبار و کرد نگام ! 

: قبل نفر نگاه از کردم فرار و شيشه به چسبوندم رو ام شونه. نداشتم بيشتر تومن پنج و سی... کردم باز رو پولم کيؾ

ميشه؟ چقدر تنها خونِ  آزمايش ببخشيد  

ميشه تومن سی مخصوصه آزمايش: کرد نگام کالفه  

خون آزمايش برای فقط: فرستادم داخل شيشه زير از و کشيدم بيرون کيفم از پولهامو  

مادر؟ داری کم چقدر: شدم متوجهش کرد باز لب که گوشم کنار. کنارم بود زده لنگ پيرزن  

ندارم کم: کردم اخم ! 

 و دادم صندوق تحويل شده شمرده و کشيدم بيرون کيفش از رو ناقابل تومن پنج و هفتاد و فرستادم داخل رو پيرزن دفترچه

نداشت تمومی که پيرزن دعاهای به کردم پشت ... 

 نشخوار فکر... بکشی انتظار... بمونی صؾ توی بايد جونت شيره کشيدن برای حتی... نداشتن تمومی طوالنی صفهای

 و پوش سفيد مرد به دوختم چشم و زدم باال بازو تا رو مانتوم سفيد آستين. نشستم سفيد صندلی روی.شد صدا اسمم.... کنی

کن مشت: داد حکم و کرد محکم بازوم دور رو سرخ طناب... دستش توی سفيد سرنگ ! 

گرفت رو چشمم سياهی سايه و گرفتم چشم... ميرفت فرو پوستم توی که سوزنی از گرفتم چشم و کردم مشت رو دستم .... 

رو دستت کن مشت... خانوم آروم: شد تلخ پوش سفيد مرد. در سمت به کشيدم سرک. شد شل مشتم ! 

 يکی... ای سورمه جينِ  شلوار و بود تنش سياه پيرهن که يکی... ميزد ديد رو من داشت يکی... ميشناختم رو سايه اين من

 سفيد مرد. شد تسکين گزيدگی درد روی پنبه خنکیِ . شد باز بازوم دور از طناب. بود کرده فرار نگاهم از ديوار پشت که

ميترسی؟ آمپول از... کن باز رو مشتت: زد صدام پوش  

باشم داشته سوالش برای جوابی که نبودم اون دنيای توی و بود شده خشک لبهام. کردم نگاش ! 
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 بشين... پايينه قندت... بشين بشين" که گرفت رو آرنجم پوش سفيد مرد. بود گيج سرم... شدم بلند سفيد صندلی روی از

بيارم شکالت يه برات " 

 مرد،... بود پوش مشکی سايه يه سياهیِ  پيش حواسم من و ميشد تاريک دنيا... دادم فشار چشمهام روی رو انگشتام سر

...  بخره صبحونه جايی از سريع برات بگو همراهت به. مياد جا حالت االن بخور: دستم توی گذاشت کرده باز رو شکالت

االن؟ بهتری... چيزی شيری و کيک  

... بود ايستاده روبروم منتظر زده باال آستينِ  با بعدی مريض.زدم پلک مثبت نشونه به و کردم نگاش. زدم گاز رو شکالت

رفتم و کردم تشکر و شدم بلند صندلی روی از! جونش شيره کشيدن برای داشت عجله ! 

 هيچ... نبود... کنم باور تا ميديدم چشمام با بايد ولی ميشناسمش ميداد گواهی دلم ته که ای سايه برای ميکردم چشم چشم

نبود سايه از اثری ! 

 موبايلم که ميذاشتم بيرون درمانگاه در از پا. ميشد تر شلوغ و شلوغ داشت دقيقه به دقيقه. ميداشتم بر قدم ازدحام ميون

 و بود گذشته صبح نه از ساعت... بود شده دير زود چقدر... انداختم ساعتم به نگاه! روز از وقت اين! معراج. خورد زنگ

 دختر: پيچيد گوشم توی معراج صدای. ها ثانيه ميون بودم اومده کش فقط انگار... بودم نکرده حس رو زمان گذر حتی من

کوجايی؟ خودمون سياه  

تو؟ خوبی... دنيا سقؾ زير باشم؟ کجا... سالم: زدم لبخند  

ميای؟. نداری کاری اگر کافه بيا پاشو... دنيايی زمين زير کردم فکر من!! بابا نه: خنديد  

داری؟ کارم: بردم باال ابرو  

اينجايی؟ ديگه چقدر. نشو لوس بيا... کاااااار.... دارم کار آره ها؟ نميای باشم نداشته کار اگر حاال: خنديد  

ديگه ساعت نيم تا ميام: کردم ريز چشمامو  

 باز نميخواستم. خريدم صبحونه رو آيم آر ام پول از مقداری... کنه صدا رو اسمم منگی و گيجی ميون که بود يکی باالخره

 يه روی به رو و زدم گاز کيکم به... باشم خوب ميخواستم... زرد يکدست پنيری دنيای باز... شه تکرار برام قضيه اون

 حسابم به پولی بود وقت خيلی بابا... کردم چک بار هزارمين برای رو مانده و مگذاشت رو کارتم. ايستادم خودپرداز دستگاه

 و کشيدم رو کارتم حرصی... ميرفت و ميذاشت خونه ميز روی گاهی از هر که جيبيهايی تو همون فقط... بود نريخته

 کرده پيدا کار برام شايد... داره کارم بود گفته معراج... کردم دل دل پشمالو خرس اسم روی. آوردم بيرون رو موبايلم

 و شدم پياده کافه طرفه يک خيابون سر. کافه سمت افتادم راه و کردم بلند دست تاکسی کردم،برای قفل رو موبايلم... باشه

ميکشيد خميازه صبح اول آفتاب گرم نيمه آؼوش ميون که رويی پياده سنگفرش روی افتادم راه . 

 ليؾ، زير، لباس: کرد بلند دست که ميکردم عبور بودمش نديده حوالی اون هيچوقت که فروشی دست زن کنار از

جان دختر بيا دارم چی همه... جوراب  

 دل هنرمندا بودم شنيده... خانوم پرنده: کرد صدا که ميکردم عبور رو پياده سنگفرشهای به نگاهم جيبهامو توی دستهام

ميری؟ ميشی رد راحت خيال با همه اين... دارن  

بخونم؟ رو کفت ميخوای... ميگيرم فال: داد ادامه.... کنم نگاهش اينکه بی. ايستادم  

چند؟: سمتش گردوندم رو  

کرمته چی هر گفتم درست اگر... نده هيچی گفتم دروغ اگر... بشين بيا تو: زد لبخند  

... بود معمولی فروش دست زنِ  يک...  معمولی زن يک... اش کشيده سرمه چشمهای و افتاده رنگ دندونهای به زدم زل

بهم بود زده زل و بود کرده پهن بساط جلوش... رنگ ای قهوه مانتوی و سياه روسری با  
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ندارم شپش و کک نترس... بشين: آورد باال قامتم بلندی به رو سرش.سمتش برداشتم قدم دودل  

... آروم ظاهرت و آشوبه دلت... خانوم پرنده: برد باال ابروشو و زد لبخند. چشمهاش توی زدم زل و نشستم زانو روی

سياهه تهش ولی... زياد خيلی داره دوستت يکی... نيستی پر دست زندگی از... پره دلت.... قلبت توی پاست بر آتيشی ... 

ميکنی؟ چيکار: کردم اخم و کشيدم عقب رو خودم. کرد لمس رو چپم سينه و سمتم کرد دراز رو دستش ! 

ندارم کاريت.... جان دختر آروم: نکشيد عقب رو دستش  

 به دستش تماس از چيزی کردم حس... کشيد طول لحظه يک فقط. ام سينه به رسوند رو انگشتش سر و سمتم شد خم

عاشقی؟: کرد باز لب بکشه عقب رو دستش اينکه بی و زد لبخند و بست چشمهاشو. ريخت بدنم سراسر  

 مشتم و کرد لمس رو دستم پوست آروم. شد جا دستهاش ميون مشتم. گرفت رو دستم. زدم کنارش و گرفتم رو دستش مچ

ميرفت هم در ابروهاش که ميديدم اش چهره از. شد تلخ.... طوالنی.... زد زل.... دستم کؾ به زد زل. شد باز پيشش ... 

رو خيره نگاه اين ميکردم باور... زدن زل اين ميکرد بيتابم ... 

برو: کرد نگام ! 

ديدی؟ چی بگی نميخوای چيه؟: کردم اخم !!! 

برو.... نداری ايمان بهم... نميکنی باور تو: نميداشت بر چشمم از چشم ! 

 که ميکنم خيال من... باشه... خوب خيلی: دادم تکون سر.. نشستم جا بر پا ام رفته خواب پای روی و کشيدم نفس... خنديدم

بدم؟ چند حاال... بگی نميخوای و خوندی تو  

کن من دشتِ  رو ندادی تاکسی راننده به که تومنی پونصد همون: زد لبخند بعد و طوالنی و عميق. کرد نگام ! 

 بساط روی وسايلش چيدن مرتب به رو خودش حوصله بی و تلخ و بود گرفته ازم رو نگاهش. ايستاد ای لحظه برای قلبم

 نکنه ميدونی؟ چی تو: گرفتم رو دستش مچ و سمتش کردم دراز دست... ميپيچيد گوشم توی قلبم صدای. بود کرده سرگرم

برای بذاری کاله ميخوای منو سر... افتادی راه دنبالم صبح از  ... 

... برو... جان دختر پاشو! ميکردی خودت خرج که داشتی پول اگر تو چند؟ برای بذارم کاله رو تو سر: اومد حرفم ميون

برو... اينجا از برو  

خوندی؟ چی ميدونی؟ چی... بگو بهم: شد محکم مچش دور مشتم  

... ميکنم خالی برات رو کيفم... ميدم پولشو: دادم تکون سر. کرد نگام. نميکردم درکش که بود شده التماسی به آلوده لحنم

خوندی؟ چی بگو  

 های شعله ميون... دو.... بشنو رو صداها...  يک... چيز دو: کرد باز لب... چشمم مردمک ميون ريخت چشمهاش سياهی

نبر پناه سرما به... نگذر کوهها از ولی... بسوز... برقص... بمون جهنم  

... گفت رو زندگيم تمام بخورم قسم بودم حاضر اما... ميگه چی زن اين نميفهميدم من. شد جدا دستم از دستش. شدم سست

برو اينجا از و بده رو تومنت پونصد همون: جيبم به کرد اشاره که ميبردم کيفم سمت رو دستم حواس بی... تهش ته تا  

 بيرون رو پاره پونصدی حواس بی... بود کرده اشاره که بردم جيبی سمت رو دستم نگاهش کنترل تحت... حواس بی

رفتم....  حواس بی.... گذاشتم جلوش و کشيدم ! 

اون نشدن پيدا و ذهنم سوالهای و موندم من دنيا آخر تا... رفتن اون از بعد و رفتم... گفت چی نفهميدم و رفتم ... 
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 به رو هاش جمله عين اما... مينوشتمشون بايد... نشه فراموشم تا ميکردم تکرار سرم توی رو هاش جمله مدام کافه تا

شدم داخل... انداخت طنين در آويز دادم، فشار کافه چوبی در رو دستم... نمياوردم خاطر  

 اينکه از قبل. معراج سمت رفتم. ميکردن شروع هم با رو صبحشون که پسرهايی و دختر بودن ميزها، از تا سه دو پشت

. بياره قهوه برام تا بنشينم خواست ازم.کردم تشکر. پرسيد رو حالم. دادم دست باهاش. شد بلند و زد لبخند. ديدم برسم بهش

ميريزم خودم: ايستادم کنارش و زدم دور رو پيخوان  

کار؟ سر بری ميخوای.... هنوز فاخته: ايستاد کنارم که ميداشتم بر فنجون تا دو  

کنی؟ جورش برام تونستی کار، سر برم بايد... هنوز: کردم نگاش  

محشری تو!!! معراج: خنديدم. زد پلک !!! 

 ام سينه توی رو دستهام. کشيد رخم به رو گونش کشيده چالهاش و خنديد. کشيدنش آؼوش در برای کردم باز رو دستهام

 بچه تا سه دو اين عشقوالنه وسط پريدی پا جفت!!! هيس: چسبوند بينيش به رو انگشتش...کشيدم کوتاهی جيػ و کردم جمع

 !! فنچ

کاريه؟ چه: کردم تر زبون با رو لبم  

اينا؟ و تايپ مسلطی؟ رو ورد برنامه: داد تکيه کابينت به و ايستاد سينه به دست  

باشم؟ مسلط مسلطِ  بايد: شد جمع لبهام روی از لبخند  

 کارهای و داره نت کافی که صادق دوستم همين يکی اعتمادن مورد که ميشناسم رو نفر دو من ببين: داد تکون سر

 عميق زياد من خوب ولی خوبه اونم داره کافه که سهراب هم يکی ميکنه قبول هم رو دانشگاه های بچه پژوهشی

 خوب ببندی نت کافی توی رو خودت بار ای هفته يه بتونی اگر. کنی کار کافه توی نمياد خوشم زيادم... نميشناسمش

ميتونی؟.. درستيه آدم ميشناسمش بيشتر تره اطمينان مورد خيلی خيلی من برای صادق  

ميتونم: دادم تکون سر ! 

 همين شايد... اين به شبيه چيزی يا... بود گفته رو همين... ميرقصيدم زندگی اين جهنم های شعله ميون بايد... ميتونستم بايد

بود منظورش ! 

 الک ناخنهای حتی... ميزد ذهنم توی هايی جرقه داشت... زندگی اين... زن اون... سياه کشيده سرمه نگاه اون... زن اون

 پنجره کنار ميز پشت. ميساخت جرقه ذهنم توی داشت چيز همه... نفسها بوی و... درمانگاه توی دخترک کثيؾ و خورده

... داشتن رو خودش حال و حس هم صندليش و ميز چوبهای حتی... ميداد آرامش بهم معراج... مينوشتم و بودم نشسته کافه

 برای کردم بلند سر... رو ورود تازه جوون پسر و دختر کردم تصور... کافه در باالی آويز صدای و... اسپرسو بوی و

 داده قورت بايد که شوکرانی دهنم توی اسپرسو طعم و شد جون بی دستهام ميون قلم که زدنشون قلم و ديدنشون

شد کشيده ُکشنده لبخندی به من لبهای و پاشيد لبخند روم به چشمهاش...ميشد . 

 

سالم: کرد نگام. شدم بلند. برداشت سمتم به رو بلندش قدمهای ! 

سالم: زدم لبخند  

نيستم؟ مزاحم: کرد اشاره روبروم صندلی به  

بشين! نه: کردم اشاره... اما ميريخت هم به رو خلوتم داشت! بودم نکرده دعوتش من... موندم مات  

اينجا... صبح وقت اين: کنم مشؽول کاؼذهام به رو خودم کردم سعی و نشستم روبروش. نشست و کشيد کنار رو صندلی !! 
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ميکنی؟ چکار اينجا تو... داشتم کاری معراج با: داد بيرون رو معطرش نفس  

مينويسم! منه پاتوق اينجا: کردم نگاش ! 

بخونم؟ خطشو چند ميتونم: گرفت برگشونو سر و ها نوشته سمت کرد دراز رو دستش  

 تا ساعد تا آستينهای... تنش مشکی پيرهن به من نگاه و بود نيما دستهای توی هام برگه. زدم پلک. شد شل اراده بی دستهام

 گرون مشکی بند ساعت و براقش و خورده شونه موهای... سفيدش و بلند گردن دستمال.... چسبونش بازوی... اش خورده

 قيمتش

ان معرکه خط چند اين... فاخته مينويسی عالی تو: کرد نگام ! 

داری لطؾ تو... ممنون: دادم تکون سر  

 داشت که نفسهايی اين از کنم فرار ميخواستم... زد نفس و گذاشت دستهام نزديک ميز، روی هام برگه با همراه رو دستش

 کرد باز ها برگه روی کامل رو دستش اما برم و کيفم توی بذارم که بردم کاؼذهام سمت رو دستم...کالم برای ميشد آماده

 ميخوام اما نيستم خودخواه خدا به... من... مدت يه تا نذارم فشارت تحت... که بودی گفته معراج به...فاخته: کرد نگام و

 هر تا بعدش کافيه برام کلمه يه همين... هست مساعد کوچولو يه يا منفيه کامال من به نظرت...  که بگی بهم کلمه يه فقط

نميکنم صحبت موردش در ميخوای وقت  

 در از که بود مونده خيره پوشی سياه به چشمم قلندرش شونه پشت از... ميگه چی نميشنيدم... اومد در صدا به در آويز

 سمت رفت و گرفت ازم نگاه... ميشد وارد من به زده زل ميگرفت گاز لب... اش نتراشيده ريش پشت...ميشد وارد کافه

 ....پيشخوان

نميدی؟ رو جوابم... جان فاخته: کرد صدام روبروم پوش سياه مرد  

اينجا ديد منو کنم، سالم يه برم... اومد... پندار: زدم پلک سياهش نگاه ميون  

منه؟ جواب از تر واجب پندار به سالمت: گرفت رو دستم نيما که شدم بلند  

 رو مچم هوا بی باشه آخرت بار: کردم اخم. کنه پيدام پندار نگاه اينکه از قبل کشيدم دستش ميون از رو دستم عجول

مدت؟ يه برداری سرم از دست ميشه نيما... ميچسبی  

 آرنجهاشو پندار. پيشخوان سمت افتادم راه و چپاندم کيفم توی و برداشتم ميز روی از رو وسايلم. بهم زد زل تلخ و ساکت

سالم: کردم باز لب شرمنده و ايستادم اش شونه پشت. ميکرد صحبت معراج با و بود گذاشته پيشخوان روی ! 

بود؟ سنگين ما قدم عجله؟ اين با کجا: زد لبخند پندار. کردم جا به جا ام شونه روی رو کيفم.سمتم برگشت  

اومد االن همين.  داره کار باهات اينکه مثل ، اومده نيما: معراج به کردم رو  

کجاس؟... نديدمش جدی؟: اومد کنار پيشخوان پشت از معراج. انداخت پايين سر و خنديد پندار  

بيا پندار... بشينين بياين: گفت نيما سمت به قدم و ما به رو معراج.... نيما سمت به کردم اشاره دست با  

ميکنی؟ تعقيبم: کردم اخم. پندار ای سورمه شلوار و سياه پوش تک به ميدوختم چشم من و ميشد دور معراج  

تو مالقاتهای قرار دنبال بيفتم که نيستم کار بی اونقدرا: شد تلخ ! 

نداشتم قرار نيما با من: دادم تکون سر  

اسمی هر... چی هر حاال: کرد خم شونه روی رو سرش !! 

افتادی؟ راه دنبالم چرا... ديدم درمانگاه توی رو تو من: ايستادم سينه به دست  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  171 صفحه

: سمتم برگشت شده دور قدم دو.  معراج و نيما ميز سمت افتاد راه.برداشت دست باالخره و... سياه و عميق... کرد نگام

ميدم رو نمايشت پول ديگه روز دو تا نهايتا  

بازيم ازای در... داشتيم قرار ما... نمايشم؟ پول: کردم اخم ... 

 از بعد هم رو بازی پول! داره؟ ايرادی... بپردازه کامل رو عوامل حق ميخواد رسيده پول دستش نوظهور: برد باال ابرو

ميدم نمايش  

 زنگ موبايلش که بيرون بريزم دلمه توی چی هر و کنم باز دهن که گرفتم نفس ميکرد؟؟؟ جور برام پول داشت

بله" هميشه مثل محکم. داد جواب.خورد " 

نگو چرت...  چی؟؟: کرد جلب رو توجهم صداش که ميدادم بيرون حرص با رو نفسم ! 

: ؼريد دندون زير نيما ميز به زده زل... کرد جلب رو توجهم نگاهش مسير. بود زده بيرون گردنش رگ...کردم نگاش

نگو چرت !!! 

 رون کنار تا رو موبايلش... کردم نگاه پندار به. ميکرد قطع رو موبايلش نيما... کافه ته به کشيدم سرک اش شونه روی از

شده؟ چی: بپرسم که دادم جرات خودم به... موهاش توی زد چنگ و آورد پايين پاش  

 تنه و... تلخ... سنگين... سرد... کرد عبور ما کنار از بده من به جوابی پندار اينکه از قبل و شد بلند جاش سر از نيما

 حديث و حرؾ پر نگاه و... کافه در شدن کوبيده و.... شد جا به جا پندار که قدمی چند و زد پندار شونه به که محکمی

 ...معراج

افتاده اتفاقی چه ميدونستم خوب... نبود حرفی. پيشخوانش پشت ميرفت داشت زير به سر حاال که معراج به کردم رو . 

 زمينه پيش شايد که... بود اومده وجود به گروه اين ميون که مشکلی... بودم من اين. زدم بيرون کافه از دقيقه چند از بعد

پندار برای و... آوردم وجود به تفاهم سوء نيما برای که بودم من اين اما... بودم خبر بی من و داشت وجود هم هايی ! 

 آوردن بدست برای نيما. بود کرده پر رو قلبم تمام آور خفقان احساس اين که بود باری اولين اين و سوخت نيما برای دلم

 ويژگی چه هستی؟ کی دختر! هستی؟ کی تو مگر ميکردم واگويه خودم با مبهوت و گيج من و ميکرد تالش من قلب

 به ميده بها تو به نيما... کنی برخورد باهاش مؽرورانه اينطور ميدی اجازه خودت به که داری فردی به منحصر و برجسته

 هفته آخر! ميکنی؟ رفتار باهاش اينطور برتريت کدوم اعتبار به تو و... ميشکنه تو جلوی رو خودش و ميذاره احترام تو

فاخته نداری حق تو... رو ديگه بازيگر يه حال و حس هم و ميکنی خراب رو خودت نقش هم تو و اجراست ! 

 رو، پياده سنگفرشهای روی جون بی و سست قدمهای ميون و... شوريدم خودم عليه خودم با... کردم پا بر جنجالی خودم با

فاخته؟ جانم: پيچيد گوشم توی صداش.گرفتم رو نيما شماره دل، بی و دل دو  

سالم.... : پريدن سرم از دنيا کلمات همه ای لحظه برای و زدم پلک ! 

... حرؾ به کرد باز لب اون بعد... لفافه در عذرخواهی با. شد شروع لکنت با... ساعت نيم به نزديک... زدم حرؾ باهاش

.... دادم گوش فقط... اؼراقن نکردم حس... دروؼن نکردم حس... تکرارين نکردم حس... داريه روی ريخت برام رو دلش

 فکر به اش محجوبانه اقرارهای و آروم صدای با و... زدم لبخند هاش خنده با همراه گاه حرفهاش ميون... کردم باور و

رفتم فرو ... 

 برام رو تمرين روزهای... بودم نفهميده من و بوده متوجه من به همه اين کی بود؟ ريخته قلبش به کجا از محبت اين

 کدوم ميگفت بهم و بوده من به نيما توجه تمام که... رو روز اون مياوردم ياد به من و... بودم زده که حرفهايی و ميگفت

 شده متوجه رو اين نيما اينکه بی... روز اون بوده پندار بلند صدای پيش حواسم تمام....  من و بود لرزونده رو دلش حرفم

نميگفت بود، هم اگر يا... باشه ! 
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 که هستم مهم براش اونقدر و قائله ارزش من برای اونقدر گفت فقط... نگفت امروز از چيزی... نگفت پندار از چيزی

 و دوست از بودم زده زنگ فقط من... بدم جواب در نداشتم حرفی... ميکنه صبر بخوام وقت هر تا خيالم آسودگی برای

 براش سکوت همين شايد.... بودم کرده سکوت حرفهاش تموم برابر در و... امروزم رفتار برای کنم دلجويی همکارم

... درد پر روزهای اين توی ميشد پناه داشت نيما... شکسته درون از رو من... سکوت اين ميدونست شايد... ميکرد کفايت

 که ای مريضی... خرابم حال مبهم تصويرهای ميون ميداد عذابم که باوری. ميکردم باور رو حرفهاش داشتم من و

 و..... پندار خيالِ  البته و... نبودم مطمئن هم چندان رسيدنشون سر از که ای آينده روزهای... نه يا داره حقيقت نميدونستم

 فکر ديگری به دل يک و عميق نتونم هم مرگ دم تا که بود شده ساخته دلم به رو که بزرگی سد! پندار محالِ  خيالِ ... شايد

 افتاده دلم جون به که خيالی بود شده پندار. کنه دور خيالش و خودش از رو من که داشت رفتاری نه ميزد حرفی نه... کنم

 از چيزی... حقيقت در اما ميکردم مقيد بهش نسبت رو خودم خودم... بودمش انداخته دلم جون به خودم که خيالی... بود

 اين پشت از رو حس نتونم که بودم نابلد اونقدر من و... ميکرد رفاقت پندار. بود نشده آشکار من بر اش عالقه و پندار

 دوست چقدر و! دوست اين... باشه نداشته دوست رو من شايد ميکردم فکر خودم با بار هزار روزی و... بخونم رفاقت

 چشم عشق، طعم چشيده... منه دنيای آخرِ  اگر... کرد خواهد زهر رو جانم کامِ  حقيقت تلخی اگر... هست دردی اگر داشتم

 !ببندم

. نت کافی سمت افتادم راه من و داد بهم رو صادق شماره و آدرس زد، زنگ بهم معراج که بود روز همون ظهر از بعد

 و موندم نت کافی توی رو ظهر از بعد تمام. داد توضيح برام رو الزم کارهای صبورانه محجوبی و بلند قد و سبزه پسر

 صفحه از که چشم شب نه ساعت. نبود بد رفته هم روی.کردم تايپ متن کيبورد های دکمه سپردن ياد به و کردن پيدا برای

 کرده گوش کاربرها صدای به رو ظهر از بعد تمام. داشت درد سرم... ميرقصدين چشمم جلوی کلمات برداشتم کامپيوتر

 بلند صدای با و بودن اومده نفری چند که اونهايی تموم به... ميکردن صحبت بلند موبايلشون با که اونهايی تموم به... بودم

انداخت می راه مشتريهاشو و بود نشسته کنارم که صادق صدای و... بودن خنديده ... 

 کرده تجربه رو ؼريبی روز... بودم کرده تجربه رو ؼريبی فضای. نداشتم خوبی حس اصال من و بود کاريم روز اولين

 نه و ميباريد نه... نميداشت بر سرم از دست روزها اين که بؽضی و بودم خودم نگران دل... نبود خوب حالم... بودم

ميشد فراموش ! 

 رو بابا آدم و عالم.. گريه زير زد پرسيدم دليل. شده بحثش امين با گفت. نبود خوب حالش. بود خونه فتانه. خونه رسيدم

 فرصت اينکه از قبل و بگيرم رو بابا خونه شماره که جوری... لبريز رو من پرِ ِِ  دل و کرد خالی رو دلش... آورد اسم

... رفتار و اخالق همون با درست... مريم مامان بشم... بگم ريز يه و کنم فراموش رو احترام و ادب بدم بهش زدن حرؾ

 از فتانه، تموم نيمه جهيزيه از... کردن پر رو پدر تا هزار جای که مردم ناپدريهای از... بگم و... ها کنايه همون با درست

 جلوش رو دستم هيچوقت ديگه بگم و... خاليم بانکیِ  حساب از... خيالش بی و پول بی پدرِ  خاطر به زندگيش بودن معطل

 رو حسرتهام تموم و حمام داغ آبِ  زير ببرم پناه راست يک و قديميش تنه روی بکوبم رو گوشی و بگم.... نميکنم دراز

 ببارم

 نميخورد گره هم در پندار و نيما نگاه. شد اجرا روح بی و سرد تمرين. دادن ما به سه ساعت تا رو سالن استثنائا بعد روز

 اجرا نگرانِ . ميديدم رو نگرانی پندار چهره توی. نداشت قوت صدام و بود سست تنم.... ميدونستم مقصر رو خودم من و

بود اما.... نميدونم درست... من يا بود ! 

 و چرا نفهميدم که ميکرد لؽو ثانوی اطالع تا رو فردا تمرين داشت پندار. نيست مشخص تمرين محل فردا برای ميدونستم

: کرد کج ابرو. ديدم رو سپاس چشمهاش از. کرد نگام خيره پندار! کرد تمرين ميشه... ما خونه... که کردم باز لب چطور

نيست؟ مشکلی مطمئنی؟  

کرد تمرين ميشه بخواين هم وقت هر تا بياين صبح از... آره: دادم تکون سر مطمئن نا  

نميشن؟ ناراحت مادرت و پدر: داد تکون سر ميترا  

نيست مشکلی نه: زدم پلک... ميگفتم دروغ تا نميدونست کاش... کردم نگاه نيما به ... 
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 ميز روی رو ام مقنعه. بپوشم مقنعه بود گفته صادق. کار سر برم و کنم عوض لباسهامو تا بودم ايستاده گريم اتاق توی

 رو ام مقنعه.... بود من منتظر. ميداد تحويل رو کليد بايد. بود مونده پندار و بودن رفته همه. زد در پندار که ميکردم صاؾ

عميق. کرد نگام. گذاشتم باز رو در و کردم سرم ! 

مقنعه با ميشی عوض چقدر: زد لبخند ! 

 نگاش. ميز روی دستم کنار گذاشت و آورد بيرون پول بسته يه و گذاشت ميز روی رو اش کوله و ايستاد کنارم. زدم لبخند

چيه؟ اين: کردم  

 هم رو مابقی هفته آخر تا... الحساب علی تومن سيصد: بود کرده مشؽول کيفش در بستن به رو خودش. نکرد نگام

ندونن فعال ها بچه فقط.. ميرسونم  

 رو کليد بريم وسايلتو بردار: کرد نگام و انداخت اش شونه روی رو اش کوله. کردم ريز چشمهامو و ايستادم سينه به دست

بدم تحويل بايد  

چيه؟: کرد اخم. کردم سکوت بهش زده زل  

 من ميکنی؟ وظيفه احساس ميسوزونی؟ دل برام ميکنی؟ جور پول برام: فرستادم سمتش و گذاشتم اسکناسها روی رو دستم

ميدی؟ بهم پول! نيست که هستم حرفهايی محتاج  

نگو چرند... الزحمته حق: نگرفت ازم نگاه و رفت عقب قدم چند. شد عميق ! 

 کيفم ته... که بود اين حقيقت... اسکناسها به زدم زل... کردم صبر بؽضم دادن فرو برای و دادم بيرون رو نفسم. رفت

 نياز پول اون به من... که بود اين حقيقت.. قبل شب دعوای با مخصوصا.. نبود منصور بابا به اعتباری و... ميشد خالی

 رو پول. کردم پاک رو بينيم روی اشک دست پشت با. رفت سمتشون به دستم! الزحممه حق بود گفته پندار...  و داشتم

 کشيدم موهام به دستی و گرفتم رو هام مژه رطوبت. کردم نگاه آينه به! ميکنم دزدی دارم کردم حس و... گذاشتم کيفم توی

 بی. اومدم بيرون. سينه به دست و زير به سر. بود ايستاده پندار سالن چرمی و بزرگ در پشت. رفتم بيرون اتاق از و

رفتم جواب بی... کرد خداحافظی نگاه بی. کرد قفل رو در حرؾ . 

 تايپ و کردن تايپ و کردن تايپ به گذشت... گذشت نداشتم دوست که کاری روزمرگیِ  و کسالت ميون کارم دوم روز

. ميديد تار چشمهام و ميشد تايپ ؼلط کلمات. ندارم ها دکمه روی رو انگشتهام کنترل ميکردم حس آخر ساعتهای... کردن

نميگذشت که ساعتی نيم. نداشتم رو کاری ساعت از مونده باقی ساعت نيم تحمل من و ميپيچيد سرم توی صداها ! 

. ميکردم مرتب رو خودمون ميز روی وسايل من و ميکرد خاموش رو کامپيوترها صادق. شد تر خلوت و خلوت مؽازه

 حرؾ داشت... بودنش حرؾ پر جز بود خوب چيزش همه. بود زده حرؾ رو ساعت چند اين تموم... ميزد حرؾ داشت

 صدام. گذاشتم چشمهام روی رو دستم. زد صدام. نشستم صندلی روی. بود گيج سرم... ميگه چی نميفهميدم من و ميزد

 ميخواست ازم. ميشنيدم رو صداش... بيپچه جنگل يه پاييزیِ  های شاخه ميون که بادی... بود باد صدای گوشم توی... زد

بخورم آب يکم . 

 مؽازه از باشه توانم در اونکه از سريعتر و خوردم کمی و گرفتم ازش رو آب ليوان. رو خرابم حال نميديد بايد. ميرفتم بايد

 و ميشد کمتر ايستگاه به ايستگاه که ازدحامی ميون. گذروندم اتوبوس با رو خونه تا مؽازه طوالنی مسير. زدم بيرون

 بهت نگاه با و بهت بزنن زل که زنهايی توقع پر نگاه از دور به... ميشد پيدا جوون دختر يه نشستن برای هم جايی باالخره

جوونها نه بزرگترهاس حق اتوبوس صندلی روی نشستن که بفهمونن .... 

 بزرگترها به را خود جای بايد جوانان که... بود نوشته رو بزرگترها نگاه که ای جمله... در شيشه روی نوشته به زدم زل

 پا سر صبح از هم جوون اين که.... جوون اين باشه نداشته مساعدی حال شايد نکنن فکر خودشون با بزرگترها و!! بدهند

ميگيره واريس ما مثل روزه هر اتوبوسهای همين توی ولی نه زندگی توی... بوده !!! 
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 و... بودم گرسنه... ميکردم آماده فردا صبح برای رو نامرتب و داؼون خونه بايد... خونه به ميرسيدم بايد... نبود مهم

 ها بچه از پذيرايی برای و رفتم مارکت سوپر توی. شدم پياده خونه از قبل ايستگاه يک! فردا برای نداشتم خونه توی هيچی

بود افتاده دنبالم رو پياده تاريکی توی يکی و ميکرد سنگينی دستم توی کيسه. کردم خريد پندار، امروزِ  نقد پول از ... 

بودم... آره!!! بودم که مريض... روزها اين... اما بلرزم بادها اين با که نبودم بيدی ! 

 مردهای خريدار نگاه و. نبود مؽازه توی زنی هيچ. خونه نزديک بزرگ فروشی سبزی توی کردم کج رو راهم ترسيده

شب ده ساعت !! 

 حق خوب... بود نياورده ميوه خونه برای بود وقت خيلی... منصور بابا فکر از زدم لبخند و ميوه از کردم پر هامو کيسه

 دور رو اش شده گنديده بايد مياره وقت هر اينکه نه مگر.. بياره ميوه بخواد که نبود خونه اون توی کسی... داشت هم

 !بريزم

 تا مارکت سوپر از که آوری چندش و خيره نگاه همون... ديدمش.... خريدهام کردن حساب برای کيفم توی بردم دست

نيمه نصفه لبخند و درشت چشمهای با بود الؼری و بلند قد پسر. بود اومده قدمم به قدم رو اينجا ... 

 راه دنبالم. رفتم بيرون مؽازه از و زدم چنگ رو هام کيسه.  کردم پرداخت رو ها ميوه پول و دادم فشار هم روی رو فکم

 زدم زل زده وحشت... زد صدام. خونه تاريک کوچه توی پيچيدم. ميداشتم بر قدم توانم آخرين با و بودم ترسيده من. افتاد

کرد تکرار رو حرفهاش و شد نزديکم... کوچه انتهای درست خونه در به . 

دنبالمی؟ چرا: کردم باز لب. زد لبخند. ديوار کنار ايستادم. عابر بی و خلوت کوچه و... بود پول از پر کيفم  

نزديکاس همين من خونه: زد لبخند  

ميزنم زنگ بهت... برو و بده شماره: کردم دراز سمتش به رو لرزونم دست ... 

اينجاس؟ خونت: شد نزديک  

دوازده طرفای امشب. ميزنم زنگ بهت... برم بايد... نميتونم االن: دادم تکون سر. ميشنيدم رو قلبم صدای ... 

ندارم کاؼذ: کرد باز لب... نميدونستم... نه يا ميکرد باور داشت. بهم زد زل  

ميکنم حفظ بگو: دادم تکون سر  

ميشناسما رو طرفم خوب مياد خوشم: زد خند نيش ... 

 و آورد باال گوشش کنار تا رو دستش... برگشت رو اومده راه و زد لبخند. کردم تکرار. گفت رو اش شماره... زدم لبخند

 آخر به دوختم چشم دقيقه چند برای من و رفت. ميزنم زنگ شه مطمئن که دادم تکون سر. داد تکون تلفن نشونه به

بود ای کشنده تنهايیِ  و تاريک جهنمی شب.... ميپيچيد گوشهام توی قلبم صدای... خيابون ... 

. کردم روشن رو چراؼها... بهشتم دلِ  توی درست ديواری چهار اين ميون کردم حس بار اولين برای و. بردم پناه خونه به

 جا خواب اتاق توی رو فتانه جهيزيه وسايل زحمت به. بردم خواب اتاق توی رو پذيرايی ميون وسايل احوال ناخوش

کردم گردگيری و زدم جارو رو خونه تموم و شستم رو دستشويی... دادم . 

 و شستم رو آشپزخونه کؾ... ميز روی گذاشتم ظرؾ توی و شستم رو ها ميوه... بود مونده آشپزخونه هنوز و بودم گرسنه

 کنم تمومش اينکه از قبل و بردم تخت توی خودم با رو پنيرم و نون لقمه آمادست فردا برای چيز همه کردم اطمينان وقتی

رفتم خواب ! 
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. نداشتم خاطر به رو چيز هيچ و بود دستم توی پنيرم و نون لقمه هنوز.کردم باز چشم اومد در صدا به که خونه زنگ

 که ميدادم ماساژ چشمهامو دست پشت با. در سمت دويدم و شدم بلند... شناختم رو خودم تازه پيچيد خونه توی که دوم زنگ

اينجاييم هشت دادم اس ام اس برات که ديشب!! که خوابی! سالم: کرد خونه نگام توی پندار نگاه ! 

چنده؟ ساعت: دادم تکيه در به  

 بشور رو صورتت برو... ميانا االن... ربه و هشت: آورد بيرون رو سنگک نون و آش ظرؾ و رفت ماشينش سمت به

 !!بابا

 اجرای از داشت. ميکردم گوش صداش به و ميشستم رو صورتم. داخل بياد که کردم تعارؾ و رفتم کنار در چارچوب از

آمادس دعوتها کارت گفت... ميشد اضطراب از پر تنم تموم! ديگه روز دو... ميگفت ديگه روز دو ... 

اول کن خشک رو صورتت: انداخت ابرو. بودم تبليؽات و کارتها ديدن مشتاق. کنارش ايستادم. رفتم بيرون ! 

ببينم شد آب دلم خدا رو تو: کردم دراز سمتش به رو دستم ! 

هپلی همه اين هم دختر... بابا ای صورتتو کن پاک: کرد پنهان پشتش رو کارتها !! 

ببينمشون بذار... نده حرصم پندار: کردم خشک رو صورتم آستينم با ! 

 به بزنم زل سير دل يه نميذاشت اشک حلقه.... اسمهامون و بود تمرينمون از عکسی... داد دستم رو تبليؽات کارت. خنديد

تصويرم و.... رها نقش بازيگر و... نويس نامه نمايش عنوان به اسمم.... اسمم .... 

 سمت رفت و گذاشت پام روی رو خانوادم برای دعوت کارت پندار... اومد در صدا به خونه زنگ. نشستم مبل روی

 ....در

... شد عادی هم من برای که کردن رفتار خودمونی و عادی اونقدر بعد ولی داشتم خفقان حس اول. شدن خونه وارد ها بچه

 کنار رو مبلها و کرديم مرتب رو خونه پذيرايی هم کمک با همگی بعد... سنگک نون و آش... خورديم صبحونه هم کنار

شد آماده صحنه و گذاشتيم ... 

 که... قهره پندار با نيما که نبود مهم ديگه حاال. بود آورده حالم سر تبليؽات کارت... اميد پر و مشتاق... کردم تمرين

 ديگه... ميخوام مرخصی ازش نشده هيچی هنوز اينکه از شد دلخور صادق که... ميدوه خونه ديوار و در روی نگاهش

 بود گفته پندار.... باشم داشته رو اجرا بهترين ميخواستم فقط من... دستهام گاه به گاه شدن حس بی حتی. نبود مهم هيچی

ميکردم اجرا بايد... کن اجرا و بمير ... 

 و کشيدم بيرون اتاق هم در وسايل ميون از رو تارم سه. نشستيم هم دور کار پيشرفت از اميد پر و خسته همه ؼروب دم

 نشستم... کرد کوک رو تارم. بخونه رو ميکنه کار روش داره روزها اين که آهنگی خواستم ازش و سپردمش پندار دست

 اجرا از بعد آرزوم تمام کردم فکر خودم با. زيبا هميشه مثل... خوند. پندار انگشتهای به زدم زل و... نيما سنگين نگاه زير

 بار اولين برای و بودم مهمون پندار باغ توی که روزی مثل درست. چرخيد دست به دست تار... هست قطعه اين همخوانی

 حسابی آدم رو من البته و خودشون اينکه برای ها بچه دلواپسی و... پندار مادر و پدر تيز نگاه زير... ميشدم آشنا ها بچه با

روز اون بودم کرده خراب چقدر که ميفهميدم امروز من و... هنرمند البته و کتاب و درس اهل های بچه... بدن جلوه ... 

 نگاه مدت اين تمام در و... کرد اجرا رو کوتاهی ترانه سايه و نگرفت دست به تار ميترا ، خوند ای عاشقانه تصنيؾ نيما

لحظه يک برای حتی... نشد گره هم در پندار و نيما ! 

 برای... مينوشتم صادق برای يکيشو بايد... دعوت کارتهای به بودم زده زل و بودم نشسته مبل روی.. بودن رفته ها بچه

 دستم... زدم زل فقط و... تلفن به زدم زل. کردم فکر بابا به... بود خوبی دلجويی و دليل نميرفتم کار سر که روزی سه اين

 سعی و کشيدم راستم دست سستی روی رو چپم دست. ميگرفتم رو آزمايشم جواب و ميرفتم بايد صبح. نرفت سمتش به

ای خوره هيچ به!!!! ميجويد رو تنم که... ای خوره هيچ به... نکنم فکر تمرين جز چيزی به کردم ! 
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 تنه هم به و ميرفتن طرؾ اون و طرؾ اين که مريضهايی انبوه ميون من... ديگه بار کسالت روز يک تکراریِ  صبح

 انگليسی شده مخفؾ های کلمه نميدونستم و... سستم دستِ  توی. بود دستم توی آزمايشم جواب. خواستن نمی عذر و ميزدن

ميکشن رخم به رو چی روبروشون عددهای با . 

 خودت خيال و برو فاخته... "ميزد حرؾ باهام درونم کسی... آی آر ام... راهرو ته اتاق در سر به بود شده دوخته چشمم

 دل و بردار رو قدم چار... ميبافی؟ منفی همه اين چرا... شی خوب قرص تا چند با و باشی خون کم شايد... کن راحت رو

کن راحت رو خودت خيال و برو... چسبيديشون دندون و چنگ با که تومنی هزار چند از بکن " 

ميکنه؟ فرقی چه... بود يا... نبود چيزيت گيريم حاال چی؟ که بری" ميداد جواب دلم توی کسی " 

 پنج. نبود شلوغ. کشوند اتاق سمت به قدمهامو خورد بهم که ای تنه همون و شدم جا به جا. کمرم توی گذاشت دست يکی

 بين و وقت بدون کنم راضی رو منشی تا کردم صرؾ انرژی و وقت ساعت نيم اما بودن ننشسته بيشتر نفری شيش

 رو پول اگر. ميزد زنگ پندار. کردم پرداخت رو پولش دودل هنوز و حسابداری رفتم. بفرسته داخل هم منو مريضهاش

 بسته پام و دست به خودم که زنجيری و قل ميون افتاده گير اما... خونه سمت افتادم می راه معطلی بی بودم نکرده پرداخت

 منتظر دقيقه پنج و چهل بايد اينکه از خبر بی. گذاشتم بعد ساعت يک برای رو تمرين قرار و نشستم صندلی روی بودم

ميموندم دستگاه زير هم ساعت نيم و مينشستم ! 

 زن. شدم اتاق داخل. کردن صدام باالخره که بودم نوبتم منتظر در به دوخته چشم پالستيکی صندلی روی هنوز. بودم خسته

تزريقی؟ با: کرد اخم کنه نگام اينکه بی  

نگفتن چيزی: کردم باز لب. کرد نگام! تزريقم؟ با... کردم مکث ! 

 داره فلزی دکمه اگر هم مانتوت... کمربند موگير گردنبند انگشتر. بيار در داری فلزی چيز هر: شد بلند صندليش روی از

اتاق توی برو شدی که آماده. نباشه همراهت فلزی چيزی کمرت تا.... زيرت لباس همينطور. بيار در  

 آروم بايد... گرفتم دستهام ميون رو صورتم لحظه چند برای. رفتم مانندی پروؾ اتاق توی. کنارم در به کرد اشاره

اومدم؟ چرا... بودم پشيمون... ميشدم ! 

 و گذاشتم اتاق توی رو وسايلم... رو کمربندم و ساعت و کيفم توی چپوندم و اوردم در رو زيرم لباس. کردم باز موهامو

. برداشتم قدم. ميشد ختم کامپيوتر و ميز يه به که بزرگی سالن به نگاهم و بود دستگيره روی دستم. اتاق سمت افتادم راه

ديانت؟ خانم: کرد نگام. اومد بيرون راهرو انتهای در از جوونی مرد  

بکش دراز تخت روی برو: گفت نگاه بی و نشست کامپيوتر ميز پشت صندلی روی. دادم تکون سر  

 روی و رفتم جلو... بود سرد اونجا هوای. بود سردم... بود روبروم که مانندی گنبد و سفيد دستگاه به خيره. شدم اتاق داخل

نخوابيدی که هنوز: شد وارد جوون مرد. نشستم تخت ! 

 تا رو پتو. کرد تنظيم رو سرم جای باز و گذاشت گوشم توی رو ها پنبه کرد، جا به جا رو سرم. سمتم اومد. کشيدم دراز

رفت و کشيد باال ام شونه روی  

 خلوت خودم با ساعت نيم... رفتم فرو خودم توی دستگاه مانند جيػ صدای ماتِ  و... دستگاه ميون رفتنم فرو به زدم زل

 نيم اون هرگز و کردم خلوت خودم با... دستگاه يکنواختِ  جيػِ  ميون... بود داده فرو منو که سفيدی اتاق توی... کردم

نميشد تکرار زندگيم توی هرگز که چيزی.... نميکنم فراموش رو ساعت ... 

 کلماتش وضوح به حاال که صدايی و... بود داده قورت رو ام تنه نيم تا آهنيش هيوالی که سفيدی و سرد اتاق و بودم من

رباه   يا....  اهُ ...رب يا.... هُ  با يا.... " ميکردم درک رو ...." 

... فصيح.... ميکرد تکرار مدام که صدايی و... ميشدم نی صدای مستِ  من و ميکشيد جيػ دستگاه.... بستم چشمهامو

يا رباهُ  يا رباهُ  يا....رباهُ  يا.... عميق... آرام... رسا.... شيوا ..... 
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 به... رباهُ  يا.... مونده ناخودآگاهم ضمير ميون که... خونده يا... داده يادم رو ذکر اين کی کردم فکر خودم با و بستم چشم

 چرا که... ميفهميدم و نميفهميدم رو خودمم و.... ميکردم و نميکردم درک و... ميدونستم و نميدونستم و... نميرسيدم اسمی

 منِ  خدا مگر.... بود کرده پر سوال يک رو ذهنم تمام... ذکر عميقِ  صدای و.... نی زيبای صدای ميون.... ميريزم اشک

عليرضا با که منی ميده؟ يادم ذکر گوشم توی که داره دوست هم رو گناهکار .... 

 سرت اگر: زد لبخند جوون مرد. کردم باز چشم. کرد پاک رو اشکم ها پنبه همون با و برداشت رو گوشم های پنبه کسی

بری ميتونی نيست گيج .... 

 

 و... بود کرده آرومم که ذکری و... بود همراهم سوت صدای... بود نگشته بر بهم طبيعی حال هنوز و بودم کوچه سر

ميديدم چشم به و ميشدم تر ضعيؾ روزها اين... بود سست که دستی .... 

 قدم تندتر خواستم. رسيد می کوچه سر تا هاشون خنده صدای. بودن ايستاده خونه در پشت ماشينهاشون کنار ها بچه

اما نميشد... بردارم ! 

خانوم؟ اومدی: کرد باز لب بهم زده زل پندار  

.... شرمنده... ببخشيد: کردم زمزمه لبخند ميون و شدم رد نيما و سايه شونه ميون از. گشتم کليدم دنبال عجله با و زدم لبخند

داخل بياين  

. کنم درست چای تا آشپزخونه توی رفتم و کردم فرار پندار پرسشگر نگاه از. شديم خونه وارد همگی و کردم باز رو در

پريده؟ رنگت همه اين چرا فاخته؟ خوبی: افتاد راه سرم پشت نيما  

 ميکنم درست چای االن برو... خوبم! نه: بهش کردم رو... رباهُ  يا... ميلرزيد بود شده ذهنم ملکه که ذکری به خواسته نا لبم

 ميام

بيا... خورديم صبحونه هممون فاخته: کرد صدام پندار  

 همهمه ميون... شد پودر اش شيشه و... نيما پای جلوی درست... افتاد دستم از... کنم درست چای تا برداشتم رو فالسک

 کردن جارو و... سفيده دستاش که... خانومو داریِ  مهمون که... ای دستپاچه همه اين چرا که... سرت فدای که... ها بچه

 آه.... روزها اين که... دستم به بودم زده زل فقط من ، همهمه همه اين ميونِ ... رو من خونه فالسک های شيشه خرده نيما

روزها اين از .... 

 حالِ  بی حالِ  و.... ميديد رو روزهام اين... ميدونست.... پندار برزخیِ  چشمهای به دوختم چشم و... گرفتم دستم از چشم

رو دستهام روزهای اين  

 خودشون از همه. بودن آماده همه... نه يا ميام بر پسش از نميدونستم که بعد روز اضطرابِ  از بودم پر تمرين آخرِ  روز

... بيشتر و بيشتر روز هر و. ميديدم چشم به رو رفتنم تحليل روزها اين... خودم جز مطمئن همه از هم من و... مطمئن

فردام احتمالی ناتوانی اضطراب از بودم پر من و. نبود مقايسه قابل ديروز با امروزم ... 

 زنده امروز که تصويرهايی. بودم ساخته ذهنم توی چيزی تمرين آخر روز از هميشه. نداشت خوشی حال هم پندار

... ميکنه کار تر انرژی پر هميشه از پندار ميکردم فکر. ميشه زندگيم روز ترين هيجان پر ميکردم فکر هميشه... نميشدن

 نيما. ميپاييد رو حرکاتم چشمی زير رفته فرو خود در و مؽموم پندار و بود تمرين آخر روز... خوشحاليم همه ميکردم فکر

 اين از کنه رها رو خودش و بگذره فردا بود منتظر انگار و داشت اجراشو فقط ميترا. انداخت نمی پندار به نگاهی نيم حتی

 تحليل من و... بود باقی نخورده دست زندگيش... بود خوشحال. بود گروه فرد ترين عادی انگار...  سايه و... گروه

ميکردم خوؾ.... صحنه روی فردا احتمالی شنيع تصورات از و... ميترسيدم... ميرفتم . 

 فردا از. بود تموم چيز همه... بود آخر روز جشنِ . خونه اومد مهرنوش پخت دست شکالتی کيک يه با معراج ؼروب دم

 و ميکرد گل کارم هم شايد. نميگرفت رو سراؼم کسی ديگه شايد... قبل فاخته ميشدم باز... بازيگر نه بودم نويسنده نه من
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 کنار چشمم جلوی از اش چهره بود خورده تاب مؽزم سلولهای توی عليرضا اسم که صبح از... ميگرفتم کار سفارش

شه ختم کفش لنگه به هم ما نمايش شايد بود گفته... نميرفت ... 

 نقشهای کيک شکالتهای روی چنگالش با... پندار به زدم زل و گرفتم بشقابم توی شکالتی کيک روی از رو نگاهم

 کاش... منهاج رويا بودم گفته... بگير ازم رو آخر پرده بودم گفته... کن اجرا و بمير بود گفته.... انداخت می نامفهومی

 مينشستم اول رديؾ فردا که کافی همين من برای... بود کرده گوش حرفم به کاش... ميومد بر پسش از حتما. بودش آورده

ميموند پا سر نمايش... نبودم صحنه روی افتاد می اتفاقی هر اگر و ميزدم دست براشون و ... 

 و حرؾ از پر نگاه ميون شد معوجی و کج لبخند هراسم تمام و... اومدم خودم به. کرد نگام و برداشت کيکش از چشم

 .حديثش

 رو خونه ميکردم سعی من و بود نشسته معراج کنار سايه. بوديم کرده دورخونی بار آخرين برای و بود شب ده ساعت

 کليد که ميبردم اشپزخونه توی رو بشقابها. ميومدم بر کارها پسِ  از اما. نيست دستهام توی خون ميکردم حس. کنم مرتب

 شوکه ای لحظه برای ها بچه ديدن با و شدن داخل امين و فتانه. برگشتم آشپزخونه در چارچوب توی.چرخيد در قفل توی

 از که ميشنيدم رو ها بچه صدای. کرد احوالپرسی و سالم و شد بلند جاش سر از بقيه از تر سريع معراج. موندن در جلوی

 رو تشکرهاشون جواب که فتانه مبهوت و مات صدای و خونه توی تمرين روز دو اين خاطر به ميکردن تشکر فتانه

 من وسايل انداختی؟ راه کاروانسرا: کرد پچ پچ و ايستاد ام شونه پشتِ  فتانه. کردم سرگرم آشپزخونه توی رو خودم.ميداد

گذاشتی؟ کجا رو  

ندادم قورتشون... اتاقن توی: کردم پچ پچ. سمتش برگشتم ! 

 رو رفتن بنای و شد بلند نيما که کنم احوالپرسی و سالم امين با که رفتم. رفت بيرون آشپزخونه از و کرد جمع لبهاشو

 به سپردم امين نگاه زير رو صادق دعوت کارت. شد خلوت کم کم همهمه پر خونه. شدن بلند ها بچه سرش پشت. گذاشت

 که بشه ماشينش سوار که ميرفت. بود پندار نفر آخرين. کردم مشايعت در کنار تا رو ها بچه و برسونه بهش که معراج

فعال... دارم کارت... ميزنم زنگ بهت باشه موبايلت به حواست: سمتم برگشت ! 

 کنارشون. بودن خريده شام. ندادم توضيحی نگفت چيزی. ميکرد نگاه رو دعوت کارتهای داشت امين شدم که خونه داخل

زياد خيلی خيلی. زياد خيلی. بود تنگ بابا برای... دلم... داشتم بؽض. زدم گاز رو ساندويچم ميل بی و نشستم .... 

 دستشويی سمت به مسواک برای. بود کشيده دراز تلويزيون جلوی عادتش طبق. موند فتانه و رفت امين بعد ساعت يک

کرده؟ خواستگاری ازت گفتی که همونيه.... نيما... بلنده قد پسره اين: پرسيد هوا بی و سمتم کرد رو که ميرفتم  

نکنی پشيمونش و نکنی خريت تو اگر.... معقوله: داد تکون سر! نفس بی و صامت... جواب بی.کردم نگاش ! 

تنگه بابا برای دلم همه اين چرا... امشب نکردم درک و... بردم فرو بؽضم ميون رو مسواک و بستم رو دستشويی در ! 

 زل تاريکی ميون اتاق ساعت نمای شب عقربه تاک تيک به و بودم کشيده دراز پرتم و خرت از پر و شلوغ تخت روی

 يا اديبانه رسم به... ميزد حرؾ... نارسم بؽِض  ميونِ ... بود گوشم توی پندار شبیِ  نيمه دوی افتاده خش صدای. بودم زده

 و بودم چسبونده صورتم به رو گوشی. ميکرد پام سر فردا برای داشت. ميزد حرؾ داشت... نميدونم... دوستانه يا عارفانه

... نميپرسيدم رو ميشد نامفهوم پچش پچ ميونِ  که رو کلماتی حتی... ميگه چی نبود مهم برام... صداشو ميکشيدم نفس

... ميکرد پچ پچ گوشم توی کسی صدای... ترينم خوشبخت... امشب ميکردم احساس بؽض ميونِ  و بودم سکوت سراسر

 کرده لبريز رو وجودم که حسی... عشق يا تنهايی ناچاری، سر از... بودم اش دلبسته که کسی شبیِ  نيمه افتاده خش صدای

 فقط... بود رضا هم صداش بودن به که حسی... نبود هوس اما بود که حسی... بود ناشناخته هنوز من برای و بود

کلمه از درکی بی... صداش ... 

فاخته؟: زد صدام. چکيد بالش روی لبخندم ميون بسته يخ اشک و زدم پلک  

فاخته: زدم لب... نشد... جانم به کنم باز لب خواست دلم... کردم باز پلک شبيم نيمه دوی تاريکیِ  و تنهايی ميون ... 
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 خوشبختیِ  اين شدن تموم يا... رفتنش از ترسيده... زدم پلک ترسيده. گوشم توی شد پر سکوت. زدم لبخند. خنديد

... شد گوش تنم تمام... شد کشيده گيتارش سيمهای روی ناخنش... نبود بؽضم پر شب ماجرای ته اين انگار اما... زودگذر

شبی نيمه دوی موسيقیِ ... آروم... مينواخت آروم ... 

... هستم من باشه؟ داريم تمرين امروز مثل هم فردا کن فکر... نترس... فاخته ميتونی که کنی باور ميخوام: کرد زمزمه

... هستم من... طبيعيه... باشی نگران نبايد بيفته اتفاقی هر... کن تيز گوشهاتو فقط رفت يادت اگر ديالوگت... دارم هواتو

ميخوابی؟... دنبالت ميام ظهر فردا. بخواب حاال... افته نمی بدی اتفاق هيچ فردا شنيدی؟  

ميخوابم: زدم پلک  

بخير شب: پيچيد گوشم توی نفسش  

بخير...  شب: زدم لب  

نداشتم زندگيم فردای از تصوری هيچ ديگه من و.... شد تموم ... 

 

 که بود يازده ساعت... شی بيدار خواب از دير رو زندگيت روز ترين اضطراب پر که باشه الهی موهبت يه ميتونه هم اين

همين... داريم تمرين کن فکر بود گفته... کنم فکر بهش نميخواستم... دنبالم ميومد پندار ديگه ساعت يک. کردم باز چشم ! 

 هميشه... بزرگه دلش. ميکردم فکر بابا به. دوش گرم آب زير ايستادم و دراوردم لباسهامو.نبود فتانه. رفتم بيرون اتاق از

 زير رو صورتم. ميزد زنگ بهم داشتم توقع... حرفها اين تموم با چرا نميدونم اما رفتارش به داشتم عادت... بود اينطور

داشتم نياز خونم قطرات تموم به امروز... کشيدم بازوم روی رو دستم.کشيدم نفس و گرفتم باال آب . 

 روش هزار به عليرضا... ديدم کابوس رو قبل شب تمام آوردم ياد به ناگهان به و خورد وول سرم توی عليرضا چهره

بود رفته باد بر طريق هزار به اجرا و... بودم کرده خراب صحنه روی نوع هزار به من و... بود کرده خراب رو اجرا  

 لبهام روی رو ناخنهام. نشستم هال وسط مبل روی و کردم تنم رو حوله تنم و سر شستن بدون و اومدم بيرون آب زير از

 رو صورتم حوله، آستين با... ديواری کاؼذ ترمه تکراریِ  نقش به... ميز پايه به... قالی ريشه به ميزدم زل و ميکشيدم

 تو! کن جمع خودتو!! مرگته چه... فاخته هی... تمرينه کن فکر بود گفته... کن اجرا و بمير بود گفته پندار... کردم خشک

 تو نامه نمايش اين... باش داشته ؼيرت... نميداد راهت صحنه روی پندار نداشتی اگر... داری رو تواناييش... ميتونی

 !!!هست

رباه يا: دادم بيرون صدا با رو نفسم تفکر بی و اراده بی و شدم بلند مبل روی از ..... 

گفتم؟ چی... من... ديوار به زدم زل ! 

... ميشد دفاع و اجرا خوبی به نامه پايان بايد. ميرفتيم تئاتر سالن سمت به ماشينها، ازدحام ميون پندار کنار بعد ساعت نيم

 دفاع کار از و بره بايد پندار اجرا از بعد ميدونستم... من بازی و... من نمايشنامه... بودم من هم کالؾ اين سر يک و

 کوچه سر فوتبال توی پاش شکستن از... اجرا جز ميزد حرؾ آدم و عالم از پندار و بود درگير ذهنم تمام... کنه

 ميشنيدم! دبيرستان سوم کالس تجديدی تا سه برای گوشش پيچوندن و خوندن درس مورد در پدرش عقايد از... خونشون

هم من ذهن که بود گير جايی ذهنش... ميزنه لب فقط هم اون که بود مشخص کامال و... نبودم اما ! 

 کرده اقتدا و افتادم راه گريم اتاق طرؾ به پندار سر پشت که بودن صحنه کردن آماده حال در نفری چند و بود خلوت سالن

 صدای با داشت و بود شده گريم سايه. بودن اتاق توی ها بچه. شدم اتاق وارد و کردم سالم کارگرها به هم من رفتارش به

. شديم جمع دورش. کنارم ايستاد و بست رو در پندار. ميکردن گريم رو خودشون هم ميترا و نيما. ميکرد دورخونی آروم

 هم با نبود پندار و نيما بين دلخوری هيچ انگار... بودن اومده بيرون خودشون قالبهای از همه انگار. بود نهايی حرفهای

 دورخونی نيما و پندار و سايه ميشدم گريم تا و ميترا دست زير نشستم. ميکردن هماهنگ رو چيز همه و ميکردن صحبت

نيما و من دورخونی به زد زل آينه توی از و شد گريم نيما دست زير پندار بعد و. کردن . 
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 سفيدی ريش مرد و شد باز گريم اتاق در که آمدم می فائق ام دلهره به داشتم من و.. ميرفت پيش خوب داشت چيز همه

 که آورد من ياد به اما استاد ورود... راهه به رو چيز همه که داد اطمينان بهش پندار. شدن جمع دورش ها بچه. شد داخل

برم پرده روی بايد ديگه ساعت نيم تا... نيست خيال و خواب هيچی ! 

 عميقی نفسهای... گرفتيم نفس. کنيم شروع رو بيان بدن تمرين خواست ازمون پندار. ميشنيديم رو تماشاچيها همهمه صدای

 داره پارتنر کرديم حس جا هر و هميم پشت که داديم قول هم به و گرفتيم رو هم دستهای. ميکرد کمک بودنمون آروم به که

 با شدم آروم چقدر و... گرفتيم بؽل لحظه چند برای رو همديگه تک، تک بار اولين برای و... کنيم جبران براش مياره کم

نيما سينه ستبریِ  و شد کشيده کمرم های مهره روی که سايه دست گرمی... ميترا شالِ  عطر... پندار های شونه لمس . 

 جام سر و زدم کنار رو پرده گوشه. کنيم نگاه سالن به پرده گوشه از داد اجازه پندار. بود کشيده پرده. رفتيم بيرون اتاق از

 تئاتر از هيچی نصفشون: کرد پچ پچ گوشم کنار و کرد لمس رو ام شونه. بود پر آخر به تا ها صندلی تمام... شدم خشک

نباش نگران... نميدونن  

 دو دو اما نگاهم... بخونم و بگيرم دست رو متنم هم من ها بچه مثل کردم سعی و صحنه گوشه رفتم همراهش و. زدم لبخند

 باال لحظه و ميکرد آشوب رو دلم آمدها و رفت... هماهنگيها شنيدن برای ميشد تيز گوشم و ميرفت پندار قدمهای با.. ميزد

ريخت فرو دلم... بودنمون آماده نشونه به پندار دست اومدن  

 پرده. ميشد معرفی داشت ما گروه. ميشنيديم رو هم قلب صدای و بوديم ايستاده هم کنار همگی. ميشنيديم رو مجری صدای

شامخی پندار... شد زده صدا پندار اسم و رفت کنار  

ها تماشاچی تشويق و شدنش خم. شد کشيده صحنه روی تا دنبالش چشمم.شد دور کنارم از بلند قدمهای با پندار ... 

فاخته برو: کرد لمس رو ام شونه ميترا. نويسنده عنوان به شد خونده من اسم دوم نفر ناباورانه  

 زده زل فقط.... نميشنيدم چيزی... نباشه کسی طرؾ از تشويقی ميکردم فکر و... برداشتم قدم و کردم مشت رو دستهام

 با و زدم لبخند. ميزد کؾ برام و ميکرد نگام بودم ديده ازش کمتر که لبخندی با و بود ايستاده من به رو که پندار به بودم

دلم و... ها تماشاچی به کردم رو و ايستادم ازش فاصله .... 

 لبخندی و بؽض و... برجسته شکم همون و.... خوشکلش زرشکی پيرهن با.... بود ايستاده پا روی سوم رديؾ منصور بابا

وسيعشون لبخند با... امين و فتانه و.... ميخوردن تکون بازوهاش! محکم... ميزد کؾ... بود شده قاطی که ... 

 کتونی و بود افتاده هم روی که ای مردونه و بلند پاهای تا.... شد کشيده اول رديؾ تا نگاهم و شدم خم... لرزيد لبخند به لبم

من شبانه کابوس... زد لبخند. کردم نگاش. دار مکث و تانی با... ميزد کؾ.... اومدم باال دستهاش تا.... سفيد های ! 

. کردم نگاه بابا به... بود بعد نفر ميترا.... لرزيدم خودم به عليرضا چشم مردمک ميون زده زل من و.... شد صدا نيما اسم

 تشويق وجودش تموم با معراج... شد خونده سايه اسم... زدم لبخند... ميکرد پاک رو چشمش گوشه انگشت، نرمه با داشت

 لبخند. ميداد اطمينانم... کرد باز و بست چشمهاشو برام. کردم نگاش. بودم ديده تازه رو معراج.... ميزد سوت... ميکرد

مهرنوش و... بود نشسته کنارش صادق... زدم ... 

 آخر تا ميتونستم من بعد به مرحله اين از اما بود گير نفس. شد کشيده پرده و شدم خم تماشاچيها سمت به ها بچه با همراه

 های کتونی گرفتن ناديده برای بودن کافی همينها... صادق و مهرنوش و معراج و امين و فتانه... بود بابا... کنم اجرا شب

عليرضا سفيد ! 

 خوب چيز همه. نيما و ميترا بازی به بودم زده زل و بودم نشسته صحنه گوشه پرده پشت پندار کنار. ميشد اجرا اول پرده

 کالفه... شد صحنه وارد سايه... ميشد يادآور رو چيزی پرده کنار از ای لحظه چند هر پندار.... بود عالی... ميرفت پيش

خوبی؟: بود آورده گوشم نزديک رو صورتش. کشيدم صورتم به رو دستم  

خوبم: زدم لبخند... کردم نگاش ! 
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 ميترا و سايه ميون... نيما و پندار روبرويی سوم پرده... ميترا و سايه و نيما... بود عالی ها بچه کار. شد اجرا دوم پرده

 و نيما و من پرده... بود من نوبت بعد پرده... بود آشوب دلم... صحنه دکور و نور زير پسرا بازی به شدم خيره

مجعد موهای همون با... بود کرده تعظيم جلوم و بودم کرده اجرا پندار با که ديالوگهايی  ... 

... براقش چشمهای سياهی ميون زدم زل و ايستادم نيما به رو... صحنه روی برداشتم قدم و... رها نقش توی رفتم فرو

 حواسم. ميگفت چيزهايی داشت پرده پشت از کسی... بردم ياد از رو چيز همه ميکردم حس من و ميگفت رو ديالوگش

شدم خالص و گفتم رو ديالوگم... رسيد دادم به که بود نيما ديالوگ آخرِ  جمله بيان طرز فقط و نبود متمرکز ! 

 آروم قدمهای با نيما و پندار پيکار ميون ميشدم، محو صحنه از آروم من و... من دلگرمی بزرگترين. ميشد وارد پندار حاال

بود عالی: کردن بؽلم سايه و ميترا. رفتم بيرون و کشيدم سکو کنار تاريکیِ  تا رو خودم ! 

ها بچه زحمتهای جواب... بود آخر پرده... پرده اين. نبود تموم هنوز. دادم بيرون رو نفسم ! 

 بيرون صحنه از نيما شد، تاريک صحنه. ندارم ايستادن پا روی توان ديگه ميکردم حس من و ميرفت پايان به رو ديالوگها

بجنب... فاخته برو: زد ام شونه به دستی. اومد ! 

 از پر سالن تمام. بودم سست. سفيد کتونيهای با بود، نشسته اول رديؾ عليرضا و... بود آخر پرده. بودم ترسيده. شدم سست

 همه اين که هميشه مثل! ميتونی تو فاخته،: شد نزديکم نيما که بودم سست! فتانه و امين و بود، هم منصور بابا. بود آدم

کن تمومش آبرومند و برو... بود عالی االن تا چی همه. آخره پرده اين فاخته... برو و بگير حس. ميکردی اجرا خوب ! 

 پاهام. ميرفتم تحليل من... نميکردم حسش من و بود دستش توی دستهام. ميدرخشيدن نگاهش توی چشمهام. کردم نگاش

همه چشم جلوی ميترسيدم... نکشه پندار تا پاهام ميترسيدم... نرسم پندار به ميترسيدم من. بود سست .... 

برو... فاخته شد دير: کردن لمس رو ام شونه سايه و ميترا ! 

 در حاال... برميداره قدم شدن تسليم برای که ای خورده شکست آدم مثل. برداشتم قدم. باختم زندگيمو همه کردم حس

... بزنه حرؾ تماشاچی با هم دامنت چينهای ميخوام...." ميپيچيد گوشم توی پندار صدای. بودم ها تماشاچی کل ديدرس

 لحظه اون نميدونم... کشيدم سکو روی رو پاهام! بايد که باشم چيزی درست کردم سعی..." قدمهات... دستهات حالت

نمايش رهای نه! ديانت فاخته! بودم خودم من. نبود اجرا چون... نه يا بود خوبی اجرای ! 

ميکردم گريه بايد... ميزدم زانو بعد و ميرسوندم پندار سر باالی تا را خودم بايد ... 

 سرخ خوناب ميون پندار! ميبود بايد که چيزی از تر حقيقی و زودتر ميؽلتيد صورتم روی اشکهام و ميشد سست زانوهام

ميکردم باورش من و... بود کشيده دراز گريم ! 

 حقيقی.. گريه اين اما... نه يا ميزد حرؾ تماشاچی با دستهام حالت يا دامنم چينهای ، اشکهام نميدونم... افتادم کنارش

 امروزم تا طوالنیِ  راه تمام... ميکردم گريه صحنه روی هامو تنهايی تمام و.. آرزوها تمام... زجرها تمام من... بود

ميشدم زنده من.... انداختم می پوست... مرده زن نمايش رهای من.... رو ! 

 

 

 رو تماشاچيها تشويق صدای من و ميشد کشيده پرده. رفت فرو تاريکی ميون صحنه و اومد باال صورتم کنار تا پندار دست

 پيدا رو خودم هنوز من. ميداد بيرون رو نفسش و بود نشسته پندار. ميکردم گريه هنوز. نداشتم هستی از درکی. ميشنيدم

شد تموم: زد لبخند. کردم بلند سر. کرد لمس روسری روی از رو موهام و شد بلند جاش سر از. بودم نکرده ! 

 آؼوش در به بودم زده زل اشک پرده ميون زمين روی زده زانو هنوز من. ايستادن کنارمون سايه و ميترا و نيما

 رو مجری صدای. کرد بلندم و گرفت رو دستم ميترا! شد تموم چيز همه... نميشد باروم... شاديشون و. گرفتهاشون

ميرفتيم صحنه روی ديگه بار يک نهايی معرفی برای بايد. کرد اصالح رو گريمهامون ميترا. ميشنيدم . 
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 زدم زل و کردم گره هم در رو دستهام. رسوند تريبون پشت به رو خودش بلند قدمهای با که ديدمش.شد صدا پندار اسم

 از... اهدافش و گفت نامه نمايش از خوند، زيبايی مقدمه. ميکرد صحبت استوار و رسا بود، ايستاده تريبون پشت. بهش

: آورد زبون به رو اسمم و کرد بلند من سمت به رو دستش بعد و راهنماش استادهای از کرد تشکر و. گفت تمرينهامون

 که کسی... اجرا البته و... پردازی داستان و نگارش در ذاتی استعداد از ای نمونه... ديانت خانم کار سر... کار نويسنده

 صبورانه و کرد تحمل رو کار سختيهای مدت اين تمام در که کسی... هست حضورش مديون نمايش اين بندی استخوان

 گفتن برای حرفی مرده زن نمايش امروز تا ماند ، صبور و قيور اما نبود آشنا زياد فضا اين با اينکه با موند، کار پای

باشه داشته ! 

فاخته برو: گذاشت ام شونه روی دست ميترا! نداشتم باور رو خودم بيداری... نداشتم باور... ميشنيدم ! 

 فکر! نداشتم باور رو پندار منتظر نگاه و سايه و نيما صدای ميترا، دست لمس. نداشتم باور رو تماشاچيها تشويق صدای

 کتونی عليرضا و ميکردم اجرا بايد. دنبالم بياد پندار تا بمونم منتظر و بگيرم دوش بايد. شم بيدار بايد و خوابم ميکردم

ميکرد پرتاب صحنه روی رو سفيدش ! 

هستن تو منتظر همه برو... فاخته: گرفت رو دستم نيما ! 

 سر. زدم لبخند و برداشتم قدم. بهش بودم زده زل متری بيست فاصله از. زد لبخند و کرد بلند سمتم به رو دستش پندار

 گذاشتم لبهام روی رو دستهام. خنديدم اشک ميون. خنديدم! ميزد سوت که بود منصور بابا اين... تماشاچيها سمت چرخوندم

 و کشيد گريم و لباس طراحی برای که زحمتهايی از. ميگفت ميترا از. گرفت رو حرفش ادامه پندار. گرفتم بابا سمت به

... بودن شده بلند پا روی دوم رديؾ که ميديدم رو اش خانواده. شد خم تماشاچيها به رو و ايستاد کنارم ميترا... اجرا البته

 دوست رو اون پندار امروز که. نيما البته و... فکريهاش هم و... اجرا شدن بهتر برای همکاريش و گفت سايه از پندار

 هجی رو اسمش بلند صدای با و بودن ايستاده بقيه از تر جمعيت پر نيما خانواده. کرد تشکر ازش و خوند گرانقدر

 دسته با نيما خانواده. کرديم تعظيم بار آخرين برای همگی اينبار و ايستاد کنارمون پندار. انداختم زير به سر. ميکردن

سمتم اومدن و برداشتن رو گلهاشون دسته هم امين و فتانه و بابا که ديدم البته و... سکو سمت افتادن راه بزرگشون گلهای . 

 ميبوسيد رو ام شقشقه بابا. رفتم فرو نرمش آؼوش ميون و بابا سمت رفتم. کشيدم بؽل باز آؼوش با رو زندگيم روز بهترين

 گلهای دسته. ميخنديدم و بودم رفته فرو امين و فتانه و بابا تن گرمی ميون. نميشد باورم. ميريخت اشک خنده ميون و

. کردم روانه اطرافم به رو نگاهم تازه حضورش با من و اومد سمتم معراج. ميلرزيد سستم دستهای ميون قشنگشون

 ازشون داشتم. بود آورده زيبايی گل دسته برام صادق البته و گفتن تبريک بهم مادرشون و پدر. کرد بؽلم شوق با مهرنوش

شد تاريک روشنم جهان که ميکردم تشکر ! 

 رخ نيم بود ريخته بيرون سرخابی شال از که لختی و بلوند موهای و... ميشد گم ارکيده های شاخه پشت مومنم مرد

ميشناختم من که ميکرد لمس رو دختری های شونه تشکر نشانه به مومنم مرد... ميگرفت نگاهم از رو روياهام ! 

 تا سرش... بود اينجا... نداره ربطی تو به بود گفته... بهش بسپار رو آخر پرده بودم گفته!!! بود بازی سياه بود گفته

 بؽضه، شوقه، سر از نبود معلوم که مستاصلی لبخند و... پندار پيشونی برجسته رگ و... ميرفت مومنم مرد شونه نزديکی

عشق... يا هيجانه ! 

 باهاش فروتن و زير به سر و بود گرفته ازش رو گل دسته نبود؟ مربوط من به که منهاجی رويا بود؟ کرده دعوتش

 پندار مادر نگاه و ميدرخشيد لبخندی به رويا سرخ لبهای. بودن ايستاده کنارشون هم پندار مادر و عرفان. ميکرد صحبت

بيشتر رويا چشمهای ميون ! 

لبخند اين داشت حرفها. زد لبخند. کردم نگاش. داد فشار رو انگشتهام. بود ماسيده معراج دست ميون دستم ! 

 گم صداها ميون! بود محال خيالِ  که پنداری... بود شده روزم و شب که پنداری شد ماسکه آمدها و رفت و ها شونه ميون

بود حواسم... نميشد جدا ازش ای لحظه پندار! بود حواسم... بابا دوباره و دوباره آؼوشهای ميون. شدم ! 
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 نيما... بودن جمع هم دور هنوز رويا و عرفان و مادرش و پندار. ميپالسيدن آؼوشم ميون گلها. ميشد پراکنده سالن جمعيت

هم من... سايه و... هم ميترا... خانوادش ميون هم ! 

 به دست. سمتش برگشتم. نداشتم آشناييش از درکی که آشنايی صدای! ام شونه پشت از. زد صدام کسی... نبودم و بودم

بود خوبی اجرای... خانوم کار سر ميگم تبريک: زد لبخند. موذی نگاه همون با سينه ! 

 تکون سر. نميکرد زنده من در رو حسی تهوع حالت جز حاال که عطری. بود زده رو هميشگيش عطر. کردم نگاهش

آقا ممنونم: دادم  

دارم؟ رو خانواده با آشنايی افتخار: کرد کج ابرو  

فاخته پدر هستم ديانت منصور: کرد بلند دست بابا که ميشد منقبض هم روی فکم  

هستم جم عليرضا: شد مشت دستش ميون پدرم دست . 

 هم امين... ميده مردونه دست کی با نميدونست بابا. ميکرد لمس رو پدرم دست... خائنش دست. دستش به زدم زل

 که روحی تمام و ميکنه خورد رو من دادن مردونه دستهای اين با.. ميکنه چه داره عليرضا نميدونست کس هيچ. نميدونست

 از تر قبل... شد حرام شب اين اينکه از خبر بی... ميکوبيد امشبم شادی پيشونی به رو سفيدش کتونی داشت... شد دار لکه

بزنه خند زهر و بگيره دستش ميون رو پدرم دست اينکه ! 

درختی... ديواری دری، به ميدوختم و ميگرفتم رو نگاهم بايد که هايی خنده همون از. ميخنديد پندار... گردوندم رو ... 

ميشدم پوچ من و ميخنديد. ميخنديد... رويا برای ... 

 زل در سماجتی و داشت ای خيره نگاه. نداشت لبخند که مادری با. خواهرش و مادر و پدر با. اومد نيما و رفت عليرضا

 زيادی داشت چيز همه... نداشتم لبخند اين از درکی من و ميزد لبخند نازنين. ميکرد آشنا پدرم با رو پدرش نيما. زدن

افتاد می ريخت از داشت چيز همه. ميکرد پيدا گسی طعم زبانم زير داشت چيز همه. ميشد طوالنی ... 

 دعوت گروه های بچه. ميداد ارکيده گل بوی اش سينه و.... بود گرفته زنانه عطر که پنداری... پندار شامِ  به دعوت حتی

بس و بود او حضور افتخار به شام اين انگار اما نبود گروه عضو که کسی! هم رويا البته و بودن شام به ! 

 

 ميزد، لبخند گاهی... من به بود دوخته چشم هم ميترا برادر... ميترا برادر به بودم دوخته چشم و بودم نشسته بابا کنار

ميزد لبخند و ميکرد نگاهم باز و ميخورد چيزی . 

 باعث چی. بود نشسته پندار کنار رويا... سوخته های گوجه کباب، ،بوی رستوران بلند باال ميز. گرفتم چشماش از چشم

ساده؟ دوستی يه بنشينه؟ پندار کنار که ميشد  

 فرق هميشه با رفتارش و بود نشسته مهرنوش کنار که سايه. ميکرد نگاه سايه به داشت حاال... ميترا برادر به زدم زل باز

: کرد زمزمه گوشم کنار بابا... ميکاشت آقايی اسمش پيشوند و نميزد معراج به دست. ميکرد رفتار متين و موقر. داشت

دوستات خوبين های بچه  

خوبن... آره: کردم نگاش ! 

. رفته فرو خودش الک توی و ساکت ديدمش که قبل بار مثل. بود اما عرفان. نکردن همراهيمون پندار مادر و امين و فتانه

 ميون برادرش خاطر به فقط شايد و نميديد خودش در گروه اين با سنخيتی مملکت آينده دکتر اما ميخنديد بقيه خنده با گاهی

بود نشسته ما . 

 به.... سرخ برجسته لبهای و... سياه معنا تمام به... سياه و درشت چشمهای. بود زيبا.... رويا به زدم زل لحظه چند برای

سرخ معنا تمام ! 
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 گاهی از هر که ميديدم رو نيما دست. نيما بعد و بود نشسته کنارم فاصله با نازنين. بشقابم به دوختم و گرفتم رو نگاهم

ساالد... حلوا ترشی،... ميذاشت نزديکم رو چيزی . 

 چی! نيما پدر مثل... بخوره ؼذا تر آهسته بخوام ازش و بگيرم رو دستش ميخواست دلم. خودشه خونه توی ميکرد حس بابا

رسمی و رق و شق همونطور... ميکرد رفتار نيما پدر مثل هم منصور بابا ميشد ! 

 رنگ فقط. بودم شبيهش.... روشنش چشمهای... گندميش جو موهای... زيباش رخ نيم. بابا صورت سمت کردم بلند سر

 اونشب اما.... دارم مزخرفی قيافه ميکردم فکر هميشه... عسلی روشن چشمهای با برنز پوست. بود رفته مامان به پوستم

 گير فرمش خوش لبهای روی و اومد پايين که بابا بينی تيؽه نرمی از نگاهم... گشتم خودم تصوير دنبال بابا به زدن زل با

نشن ديده ديگران که اونقدری نه اما هست زيبا رويا کردم فکر خودم با البته و کردم تجسم رو خودم افتاد ! 

بابا بريز برام نوشابه يکم: گرفت سمتم رو ليوانش بابا  

نميخورم من: گذاشتم کنارش رو خودم نوشابه  

 اين کردم فکر خودم با.... زد لبخند. ميترا برادر به زدم زل باز من و ريخت ليوانش توی رو ام نوشابه دنيا خيال بی

ذهنيش؟ افتاده عقب برادر! افتاد؟ دور نيما از خاطرش به ميترا که بود چيزی  

 از نيما خواستگاری خبر وقتی ميکرد گريه خون خاطرش به ميترا که چيزی بود اين... خانوادش و نيما سمت گردوندم رو

 اينطور اگر.... ميترا کردن گريه و کردم گوش پندار دادن دلداری به و ايستادم سالن در پشت که روزی شنيد؟ رو من

شون پوسيده افکار و خانوادش و نيما از... ميخوره هم به همشون از حالم... باشه  

 برادر به ميکرد سعی.... نچرخه نيما خانواده سمت چشمش ميکرد سعی. باشه خوب ميکرد سعی. ميترا سمت گردوندم رو

 بلند سر... بود خودش به آويخته... ميکرد پاک دستمال با رو برادرش دهن دور... ميرسيد بهشون... بده بها مادرش و

 .نميکرد

 بابا کنار. ميکرد تعارؾ تک تک. ميکرد اينکارو که بود باری چندمين. چرخيد ميز دور و شد بلند رويا کنار از پندار

خدمتتون بيارم هست کسر و کم چيزی ديانت جناب: ايستاد  

نکنه درد شما دست... عالی چيز همه ممنونم: ميکرد تميز رو بشقابش بابا  

جان؟ فاخته: کنارم ايستاد  

بود عالی... ممنون نه: کردم نگاش  

بود عالی که نخوردی چيزی: کرد اخم !! 

ممنون نداشتم ميل... برنداشته سرم از دست اجرا اضطراب هنوز: دادم تکون سر  

ؼذاتو؟ ببری بيارم ظرؾ: شد خم  

کوچيک طرؾ يه هست اگر... زحمت بی آره: کرد دستی پيش بابا کنم رد رو پيشنهادش که زدم لبخند ! 

 دست... ميکنم خواهش... بابا: گرفتم ميز زير از رو دستش! نبود متوجه اصال. بابا به زدم زل من و کرد اطاعت پندار

 !بردار

چی؟: کرد اخم  

لطفا!!! بابا: دادم تکون سر !!! 

 من... کنن اسراؾ... دور بريزن... باشه.... کالس و افاده و فيس... مادرتونه اخالقيات اينم... باشه: کرد جمع لبهاشو

ندارم کاری  
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گرفت ازم رو نگاهش و زد لبخند. کردم مکث. زد پلک. رويا نگاه توی خورد گره نگاهم و بابا از گردوندم رو . 

. شدن بلند ميز سر از که بودن کسايی اولين برادرش و مادر و ميترا شام از بعد... ميرفت زوال به رو هم مهمونی اين

هم؟ ما بريم بابا: گرفتم رو بابا دست و انداختم شونه روی رو کيفم که ميکردن تشکر پندار از داشتن  

 خانوادشون و معراج و سايه و ميترا با اش خانواده و نيما با اش شونه به شونه. کرد بند انگشتهام ميون انگشتهاشو بابا

ماشين؟ پای تا براتون بيارم فاخته؟ نداشتی بر ؼذاتو چرا: ظرفها به کرد اشاره. پندار روبروی ايستاديم و کرديم خداحافظی  

. بود خوبی روزهای... بود خوبی شب! بايد که اونقدری خوردم... ممنون نه: دادم تکون سر... بود ايستاده کنارش رويا

باشی تر موفق روز به روز که دارم آرزو برات... کردی اعتماد بهم که ممنون... گرفتم ياد چيزا خيلی ازت  

 همگيتون زحمت خاطر به... نميومد دست به تنهايی به که موفقيت... ممنون: زد لبخند پندار! ديدم نگاه بی. کرد نگام رويا

شد خوبی اجرای که بود  

 جوری يه فاخته: داد تکون هوا توی دستی و خنديد پندار. کرد موفقيت آرزوی براش و تشکر ازش. داد دست باهاش بابا

 رو ما روی هم بعد به اين از که کنين صحبت باهاش شما! ديانت آقای نداره همکاری قصد ديگه انگار که ميکنه خداحافظی

نذاره زمين  

 اين از ايشاال... کنه کار و باشه داشته مراوده شماها مثل خوبی دوستای با دخترم که افتخاره باعث نه: خنديد همراهش بابا

ميبينيم ازتون بيشتری اجراهای بعد به  

 من... بود کرده خونه نگاهم حتی و... دلم.... ذهنم ناخودآگاه ضمير ميون رويا.... ميديدم نگاه بی.... کرد نگاهمون رويا

سوختن و ميکردم ضعؾ احساس... جنگی هيچ بی... بودم باخته پيشش .... 

 خداحافظی اونها هردوی با ما و.... همن با... نفرن يک انگار که جوری... ايستاده کنارش چرا... نشست کنارش چرا

 بابا به لبخند با مودب و رسمی کرده گره هم توی دستهاشو اونطور چرا.... ميشيم مديون و... ميکنيم تشکر و... ميکنيم

 خالی چرا... بکشه بيرون پندار دست از رو دستش بابا ميخواد دلم چرا ميسوزم؟ من چرا.... ميده تکون سر و ميکنه نگاه

حسادت از و احساس از... شدم پر و.... شدم .... 

ميکنم شما تقديم نمايشهامو سوگليهای.... شامخی آقای شما خدمت در هستيم ما: که ای خنده با کردم تموم رو بحث ! 

 لبخند با و ريختم رو خودم زهر. کردم تموم رو بحث.... لبخندش و. عميقش نگاه و... رويا به... کردم نگاهش اما اينبار

 روياهام که شبی از شدم دور بابا با و گرفتم آدم و عالم از نگاه بود سوزونده رو تمامم آتشفشان مذابهای مثل که ای فاتحانه

بود برده تاراج به رو  

 حرکت قدمهاش عکس بر و ميخورد تاب هوا توی که بود بابا راست دست به نگاهم. ماشين سمت بودم افتاده راه بابا کنار

 نگه مشتش ميون رو دستم محکم و زد لبخند... زدم لبخند. کرد نگام بابا. گرفتمش و.... سمتش کردم دراز رو دستم. ميکرد

 و شن بخار نميخواستم من و... ميشد تبخير بابا انگشتهای اثر ميون که کردم فکر پندار دست عرق به حتی من و... داشت

 و من تمامِ  نبود؟ من تمامِ  امشب مگر.... بکشم بو هواشو صبح تا و... بگيرمشون بابا دست از ميخواستم من.... هوا برن

محالم خياالتِ  ... 

 پندار بوی... بود شده چفت لبم و بينی روی دستم. ميکردم عبور شب آخر خلوت های جاده از و بودم نشسته بابا دست کنار

هست هم ای زنانه عطر.... پندار دستهای بوی پشت ميکردم فکر من و.... بابا بوی و.... بود ! 

.. بود برده باال صداشو... ميشنيدم رو آزی صدای. خورد زنگ بابا تلفن که بودم گرفتار ام ابلهانه ماليخوليايیِ  افکار ميون

ميام دارم حاال؟ چيه خوب"  که بابا هم در اخمهای و !" 

 به و داد بيرون رو نفسش. داشبورد روی کرد پرت رو تلفنش بابا. بستم چشمهامو... ميزد حرؾ بند يه... ميشنيدم صداشو

من؟ با بيای ميشه امشب: کرد باز لب که پنجره سمت گردوندم رو. کردم حس... بود سنگين... پاشيد نگاه ام بسته چشمهای  
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کجا؟: بهش کردم رو  

بيمارستان بره بايد بده حالش: کرد اخم  

ميرم ميگيرم تاکسی من. برو و همينجا بذار منو خوب: شدم جا جابه صندلی روی  

 باشم؟ داشته رو همه هوای بايد هم بحرانی شرايط توی نميدارين؟ بر بازيا مسخره اين از دست شب؟ وقت اين: کشيد داد

ميفهمی؟ برگردم و برسونمت نميتونم بده حالش  

برو و همينجا بذار منو گفتم باش داشته منو هوای نگفتم من: بردم باال هامو شونه !!! 

ميکنم دارم ؼلطی چه ببينم بذار فاخته نزن حرؾ بشی؟ ميخوای خری کدوم ماشين سوار: رفت باالتر صداش  

 خونه سمت به داشت بابا... بيرون کنم پرت ماشين از رو خودم خواست دلم نفسی بی اين ميون بار هزار و.... شدم خفه

بابا زن پدر خونه ته و سر بی محله و شب يازده ساعت... ميخورد هم به زندگيم و خودم از حالم من و ميرفت اش .... 

ميام االن بشين يا داخل بيا يا: بهم کرد رو نگاه بی شدنش پياده ميون کرد پارک که خونه در جلوی  

يا بود بد حالش واقعا... ميشنيدم رو آزی جيػ صدای. شدم پياده من و خونه داخل رفت بابا .... 

 خالی من... بودم خورده شکست من... بودم خسته من... هوا بود رفته بود شده دود چيز همه... کشيدم صورتم به دستی

آزی جيػ صدای و ماشين باز در به توجه بی. افتادم راه... بود تکميل ظرفيتم من... حسادت از بودم پر و حس از بودم ! 

 تموم که روزهايی به. گذشت که شبی به... رستوران به کردم فکر و... شبی نيمه روهای پاده ميون برداشتم قدم. رفتم

 نفهميده هيچوقت و بودن شده تموم ديگه که روزهايی قدر... ميفهميدم قدرشونو امشب من و گذشت که روزهايی... شد

 کردم کز و عقب صندلی روی نشستم. چرتی های راننده و بود ماشين از پر بابا خونه خيابون سر تلفنی تاکسی... بودمشون

حتی عليرضا برای. کردم گريه گذشت اشتباه به که روزهايی تموم برای و راننده شونه چهار شونه پشت ! 

 مقصر ها داده دست از و ها رفته تموم خاطر به... بودی خودت مقصر کنی حس که ميشی گرفته ناديده اونقدر گاهی

بود حاال... نمياوردم خودم روی به اگر... ميکردم صبوری اگر... ميکردم تالش اگر کنی فکر و... بودی خودت ! 

 رو موفقيتش و ميگرفتم بؽلش بعد... ميزدم کؾ براش و اول رديؾ مينشستم جاش به و نميکردم پرت کفش لنگه اگر

 بود يکی... بزنه زنگ بهم که بود يکی... بود امشب حداقل.... بود حاال... کرد چه که نمياوردم روش به و ميگفتم تبريک

 قفل سايه و معراج دست روی نگام که بود يکی... نياد چشمم به رويا که بود يکی... تنهام بزن، حرؾ باهام بگم بهش که

... مينشستم هم باورش به زمان گذشت با شايد... ديدی چه رو خدا... نميشد زهر بهم امشب بودنش با که بود يکی... نکنه

نميکرد ترکم ديگه و... ميشد هم وابسته بهم... مينشستم هم دلش به ! 

 خودت خودت... رفتی باد بر.... خشمت طوفانیِ  مسير ميون ايستادی خودت... باد بر رفته ای که ميکنی ستيزه خودت با

زدی رقم روزهاتو اين خودت... چيدی خودت رو بالهات.... دادی باد بر رو  

 فقط... ذاتيشون بد... خيانتشون... بديهاشون يادآوریِ  با نميگيره آروم دلت... کردن چه ديگران نيست مهم برات ديگه

 گوشت توی يکی هم قيامت خود تا اگر حاال... ميشی آدميزاد يه محتاج... خاليت دستهای و مياد چشمت توی تنهاييت

 توی و خداست خود شوکت و شان در فقط تنهايی که... باشه که يکی... شدی آدميزاد يه محتاج تو" ... رباه يا" کنه زمزمه

بمونی تنها شده نهادينه ذاتت در که چيزی از بيش نميتونی نيازمند، هميشه خاکیِ  بنده  

 نه بکشی نفس ميذارن نه. گلوت دور ميشن داری طناب معنا با و پر يا پوچن... پوکن نميدونم که حسهايی همين گاهی

کنی عادت خودت سر ماليدن شيره به که اونقدری...  رو طناب اين کنی زندگی بايد... بباری ميذارن  

 طناب اين فردا... هست ای ديگه روز فردا... کنی تايپ کنی تايپ کنی تايپ قراره... داری کار فردا بدی وعده خودت به

ميره يادت رو امروز فردا،.. ميشه باز گردنت از ! 
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 مرد انگشت دو ميون سپردم و کوچه توی رفتم و برداشتم ازش برگی. گشتم پندار قلنبه پولهای دنبال خونه تاريکی ميون

 بؽضی.... گلوم خس خس ميون و پيچيدم مانتوم به رو خودم و کشيدم دراز مبل روی... بودم خسته. بستم رو در و راننده

... عقل کم دختره" بود نوشته دلنگرانيشو تموم که بابا پيام به اعتنا بی.... خوابيدم و بستم چشم.... نميباريد اين از بيش که

بگير مطمئن تاکسی حداقل " 

 

 

 

 

 

نيست خوبی کار ؼرورت، از نگذر: گفتند  

نيست خوبی يار باشی فهميده خودت بايد  

 

نسپار او دست را لشگرت هرگز: گفتند  

نيست خوبی دار پرچم بالفطره خائنِ  اين  ! 

 

داريد ضرر من برای هردو تو، و سيگار  

نيست خوبی معيار اين بدتری،هرچند تو  ! 

 

ست دشواری کار جماعت درک و تو ترک  

نيست خوبی تکرار ولی تنهايی تکرار  ... 

 

من از واقعی انحصار تو، از آزادی  

نيست خوبی استعمار ست، شيرينی بازیّ   

 

سال سی تا پنج و بيست بينِ  مردِ  سه هر از  

نيست خوبی آمار... تو چشم اسير سه هر ! 

 

اما نبود، کج اّول خشتِ  از ما ديوار  

نيست خوبی معمار لعنتی پير عشق اين  
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افسوس ،...  ما ديوارِ  ، تو ديوارِ  ، من ديوارِ  ... 

نيست خوبی ديوار من، خوبِ  حاشا ديوارِ   

 

چشمم از و رفتی باال آرام  

 اؾ

 تا

 دی

نيست خوبی اقرار اين باختم؛هرچند من ! 

 

نو صباغ اميد  

 

بعد ماه يک  

************ 

 

کن تصور ... 

 که حاليه يه حالت کن تصور... کنه راست رو تنت موهای شب نيمه خنک باد و نشستی خونه حياط تاريک پله توی

 سر با که افتاده زندگيت توی اتفاقی... بار آخرين شايد و... بار اولين برای... رو خودت حتی نه رو حالت نه.. نميشناسيش

باشی نداشته باورش ميشه نه... داری باورش نه... گيجی هنوز تو و زمين کوبيدتت ! 

... چشمهام فقط...داؼن چشمام....ميکنه راست رو تنم موهای شب نيمه خنک باد... نشستم خونه حياط تاريک پله توی

 بلند زيادی زندگی، صدای اينبار... مياد صدا همسايه خونه از... ميکنم جمع ام سينه روی ميگيرمو بؽلم توی رو زانوهام

 که همون... ديدمش چندبار... عروسشونه... مردم زندگی به ميکنم تيز گوشهامو من! ميکشن هم سر که هواری شده... شده

" بکشين خجالت" ميکشه هوار و ميکنه گريه داره... شده فارغ که باشه ماهی سه بايد حاال... بود حامله پيش وقت چند

شده مردونه صداش... ميزنه حرؾ نفس يه... بذاريد اگر ميکنيم زندگيمونو داريم ما ميگه... ميکنه تکرار... ميکنه تکرار  

 آشوب رو دلم شوری ديگران سکوت و... صداش لرزش... اش کرده رگ های سينه برای... ميزنه شور براش دلم

 ندارن جوابی حاال که کردن نابود زندگيشو حسابی حتما...نميخورن حرؾ کسی از ميشناسم من که آدمايی اين...ميکنه

 ...بدن

... ميوفتن کار از دارن دستام... تلخی کمدی چه... ميدم فشار گردنم مهره روی سستم انگشتای سر با... ميکشه گردنم تيره

ام همسايه عروس کرده رگ های سينه نگران من و... ميخوره وول تنم توی ناشناخته چيزی و !! 

 دستم... نميام فردا از که دادم جوابشو بار آخرين و بار اولين برای من و... کشيد داد سرم بار اولين برای صادق امروز

ميدونم خودم که رو اين. کنم عوض رو کارم بايد.... بيشتر تايپيم ؼلطهای و ميشه کندتر روز به روز ! 
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 رو حالم. پندار زد زنگ بهم باری چند اوايل همون. شدم کنده محالم خياالت از ماهه يک. شدم کنده تئاتر از که ماهه يک

 و بود گذاشته جا داشبوردش توی رو مصرفم بار يه ليوانهای که کسی به... داشت رويايی که کسی به ميگفتم؟ چی.. پرسيد

بودم کرده خيال من ...... 

 واسم... ندارم دل من بگه و جلوم واسته بياد کنه؟ چکار که ميشه؟ چيزيم يه که گرفتم؟ رو ايم آر ام جواب ميگفتم بايد

بجنگ؟... نکن بؽض  

 کردن لج همين توی لذت نوعی و... کردن لج به. کردن عادت به ميکنم عادت دارم... جنگ از... زندگی از ام خسته من

!... نيست حواسش حتی هيچکی... نميدونه هيچکی و ميری داری بدونی و کنی نگاه اطرافيانت به لبخند با اينکه... هست

خودت و خودته کار فقط درکش که ميگيره رو قلبت آرامشی... ميکنن توجهی بی بهت وقتی... ميکشن داد سرت وقتی ! 

 يه ولی چيه مريضيت دقيقا نميدونم که کرد نگاه چشمهام توی. داشت فرق اولی با آسمون تا زمين رفتم که دکتری اين

باشی نظر زير مدام و کنی مصرؾ دارو بايد... هست چيزايی  

 بگی خودت با که... برسی دنيا پوچی به که راست و رک اونقدر... نترسی و بترسی که اونجوری. بود زده حرؾ باهام

ميکنه صحبت موردش در داره که راحتی همين به! راحتيه همين به.... ميگه راست ! 

 که حقوقی... شده داروها خرج ماهم يه اين حقوق تموم که داره خنده. ميشم حواس بی اما ميخورم... ميخورم داروهامو

 ازش هايی مونده ته... دارم هنوز اما پندارو از دستمزدم!! نميکنم که ها چه حقوقم اولين با ميکردم فکر!!! گرفتم جلو جلو

 دو. ميره يادش رو من حسابی بابا که روزهايی توی آمدم و رفت خرج ميشن... دارو به بدم رو اونها نيومده دلم... هست

امين جلوی داده بابا بگو گفتم... فتانه به دادم هم رو سومش ! 

هست معرکه بود گفته و خطشو چند بود خونده نيما که همونی. مونده نيمه ام نامه نمايش ... 

 !!نيما

 و برم بيرون باهاش خواسته ازم بار ده حداقل و...  زده زنگ بهم بار يه روز چند هر ماه يک اين توی که کسی تنها

... شايد... باشه ميتونه نيما و مريضم من خوب داره؟ کم چی مگه نيما ميخوام؟ دنيا از چی!!! نرفتم؟؟ چرا راستی.... نرفتم

 انتظاری کسی از منکه! دوست فقط... بمونه دوستم... خوب ميکشه؟ طول چقدر مگه!! مرگم پای تا حداقل... باشه که بتونه

همين... باشه يکی ميخوام فقط من... ندارم ! 

! عاشقی!! هه... عاشقی فصل... پاييزه... سال هر از زودتر... ميشه سرد داره روزا اين هوا. شدم بلند پله روی از

همسايمون و ما خونه حوالیِ  مخصوصا ! 

 کردم در خستگی باشه کنده کوه که کسی مثل نشستمو تخت روی. اتاقم سمت افتادم راه و کشيدم ديوار روی رو سستم دست

 اونجا. داشت کافه که دوستش پيش... کار برای بياد همراهم تا کافه برم فردا بود داده پيام معراج. برداشتم رو موبايلم و

 بودن گارسون ولی خوب" ... ميخواد دقت سخته نيست کسی هر کار کردن تايپ" ميگفت معراج... کنم کار ميتونستم حتما

 صحبت امکان جان فاخته: کردم بازش. داشتم ازش پاسخ بی تماس يه و بود داده پيام هم نيما... باشه کسی هر کار ميتونه

االن؟ داری کردن  

ميزنم حرؾ يکی با حداقل... نداره هم اشکالی.... شده سخت برام دادن پيام. گرفتم رو اش شماره ! 

سالم: گوشم توی پيچيد صداش ! 

هم بقيه و.... خوابه پدرش حتما موقع اين نظاميشون حکومت خونه توی. ميکرد صحبت آهسته ! 

بودی زده زنگ نشدم متوجه ببخشيد... سالم: زدم لبخند  
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 صحبت باهات زدم زنگ... آره: دلهره و داشت لبخند! ديدش ميشد نفسش صدای از... انگار تختش روی شد جا به جا

 هم کافه حتی ديگه؟ نيستی چرا...  نديديم رنگتم ديگه داديم تحويل که رو اجرا... معرفتی بی خيلی خدا به بابا... کنم

نميای؟ چرا ميشيم جمع اونجا همه ها هفته آخر.. نميای  

شده تنگ اجرا و روزا اون همتون، برای دلم منم... نشده جور.. خوب: کشيدم دراز تخت روی  

ميای؟ کنم؟ معرفيت ميخوای ميشم ديگه نمايش يه مشؽول دارم من نيستی؟ دنبالش ديگه چرا خوب: کرد بلندتر صداشو  

که نشه ميکنم فکر فعال... نه يا شه جور نميدونم: دادم بيرون رو نفسم  

: بستم چشم من کرد باز لب وقتی و... کرد مکث. شدم ساکت!! .. فاخته.... کرد هجی رو اسمم حرفم ميون.... زد صدام

باشه؟ نگو نه ميگم چيزی يه ولی... چی برای و چی و کی از ميدونم... ميکشی دور خودتو  

باشه چی تا: بردم باال ابرو ! 

باشه؟... نگو نه... خواهشا... باشه که چی هر: کرد پچ پچ  

ببينم بگو حاال خوب: زدم لبخند  

بگی که ساعتی هر و جا هر.. ببينمت بيا فردا: برداشت رگ صداش  

 اگر فردا... نبودم راضی ازش که ميشدم ای زندگی ؼرق همه اين بايد چرا... گرفتاريهام و کارها و کردم فکر فردا به

ميشد بهتر حالم شايد... شايد ميگذروندم رو ساعتی نيما با و ميرفتم . 

 قطع که رو گوشی. ميکردم فکر پندار به و ميذاشتم قرار داشتم. ميذاشتم قرار داشتم. درآورد بال نيما و گفتم. ميام گفتم

 و ريش ته همون با. بود که همونطور درست. بيارم ياد به رو پندار صورت کردم سعی و روبروم ديوار به زدم زل کردم

 به لبم... روش خورده چين شلوار و کوهنوردی کفشهای همون... مجعدش موهای و ميپوشيد که ای چهارخونه پيرهن

معرفت بی... لرزيد ای زمزمه ... 

. نگرفتم ازش سراؼی ديگه من و زد زنگ اون فقط کرديم صحبت که باری چند ماه يه اين توی... بودم سرد من يا بود؟

 منِ ... مياورد در دلم از بايد چی برای... نشست کنارش شب آخر تا و اومد برنامه سر رويا که بياره در دلم از داشتم توقع

 بی من روی بود منظور با اگر آدم و عالم روی پندار نگاهِ  که.. بود طرفه يک بود اگر حسی بودم مطمئن حاال که ابله

 بافته محال خيال... بدم نديده من و داشت رو معراج نگاه رنگ نگاهش... بود نديده رو من اصال که... بود برابر و حساب

 ....بودم

 توی...  پيچيد گوشم توی صداش... ها شماره ليست ميون پندار اسم روی درست... کشيدم موبايلم صفحه روی رو دستم

بودم نشسته ماشينش  ... 

"  به هنوز رو ماشينش موسيقی" ميوفته عکس بر جهان... ميگيرم که عکسايی تو آشفته، دنيای اين از ميگيرم سرگيجه دارم

 رو شيشه يکم ميتونم که سمتش کردم رو... ميگرفت طاقتم بی دل از امان اش رايحه... داشتم که حالی و... دارم خاطر

پايين؟ بيارم  

شد؟ گرمت... آره: که انداخت نگاهی نيم  

 و کردم حبس رو نفسم. کرد دراز رو دستش و سمتم شد خم ، نيومد پايين. چرخوندمش و دسته سمت بردم دست يادمه

 عقب و آورد پايين برام رو شيشه راحت چرخش چند با شکمم با مماس که ساعدش به بودم زده زل. دادم فرو رو شکمم

 .رفت

خريدمش وقتی... بود... يعنی... شده قراضه: کرد باز لب جاده به زده زل که يادمه رو اخمش و ! 

خوبه هم خيلی: کردم نگاش و زدم لبخند ! 
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ميکنه کفايت من به: داد تکون سر !! 

کيه؟ از..... ميکرد کفايت من به: سمتم کرد رو وقتی نگاهش طرز و  

شعره؟!... نميدونم: زدم پلک. سياهش چشمهای به. کردم نگاش  

 ميکرد کفايت من به او نگاه: داد تکون سر وقتی... نديدنش روز چهل سی اين از بعد... هنوز... ميپيچه گوشم توی صداش

ميشد کور من به نسبت حتی عالمی چشمان اگر ناپذيرم وصؾ مستی سر برای ! 

کتابو اين کن زندگی.... کتابو اين بخون!! .... نويسنده خانوم نداريا مطالعه: کرد نگام وقتی .... 

چيه؟ کتابه اسم هست؟ کی از حاال!!! نخوندم که رو دنيا کتابهای همه خوب:  که کردم اخم  

کيه از ببين دنبالش برو!!! زشته نگو!!!  اِ : زد لبخند کج ! 

ميکرد؟ کفايت من به نگاهش! گفتی چی مونه نمی يادم خوب: خنديدم  

 لحظه لحظه شدنهای نابود جواب مردن يکبار! .... ميزيد صورت هر به که حالی در نميکند زندگی انسان لزوما: کرد اخم

نخوندی؟ حاال تا کتابو اين نيست حيؾ...  بگم؟ بازم!..... نميدهد را تو  

سلوک!!! ميدونم....  واااای: گرفتم دستم ميون رو صورتم !!! 

معروفه خيلی گفتم که آخری جمله اين نشو خوشحال زياد ولی... آفرين: زد لبخند ! 

د که را کسانی آن در انسان که هست روزهايی هميشه"  کيه از اين بگو تو حاال خوب..... جنس بد: ازش گرفتم رو ..... 

کامو آلبر بيگانه! .... يابد می بيگانه است ميداشته دوست: حرفم ميون اومد !!! 

 پهن اش خنده که اونقدر.... لبخند با... طوالنی.... زدم زل. جاده به بود زده زل و بود لبش روی کجی لبخند. کردم نگاش

چيه؟ ميکنی نگا نگا: بگه نگاه بی و شه جا به جا که اونقدر.... کنه شرم که اونقدر.... شه  

ميکنی؟ نگا چی به: خنديد. نگاه هم باز و کردم سکوت  

 به امروز"  کيه از اين بگو خوب..... دهری عالمه ميکنی فکر خوندی عمرت به کتاب تا چار!!! تو زياد روی به: خنديدم

.... تو.... هستی ديگری روز تو ميگويم فقط... ديگريست روز فردا نميگويم من! نگو چيزی برايم فردا از. ميرسد پايان

بمانم زنده خاطرش به بايد همانکه.... فردايی ! 

 نگاه زندگی به باورانه خوش... حضورش... نگاهش... ميخونه که هايی جمله...  داره معنا چيز همه ميکردم فکر

... اما او برای... بود فرع من برای کتاب اسم و نويسنده... داشت مفهوم... داشت معنا برام که ميدادم جوابی... ميکردم

 !نبود

 

نيست که کوئيلو پائولو.... ميره يادم هميشه ولی زبونمه سر سخته اسمش.... ميدونم: کرد نگام ! 

نچ: خنديدم ! 

باخ؟ ريچارد: کرد اخم  

کردم فراموش.... درد هزار و پيريه!!! بخند: خنديد... بلند صدای با. خنديدم دل ته از .... 

نميدونم بگو باشو مرد.... نميدونم بگو کنار بذار مزخرفو ؼرور اون خوب: بردم باال ابرو ! 

نميدونم...... ميگم و مردم: کرد نگام !!! 
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 و ميکشيد رخم به دندونهاشو رديؾ. ميکرد نگام و بود برده باال ابروهاشو. ازش بودم نديده که هايی خنده اون از. خنديد و

 باال ابروهاش که بياد بيرون گردنش رگ که... شه سرخ که بود نخنديده اونجوری هيچوقت. گونش روی کم رفتگی فرو

 خيلی.... ميکردم نگاه ای ديگه چيزهای به بايد. گرفتم ازش چشم و کردم جمع رو لبخندم. بلرزه اش شونه که.... بره

 ای خنده نبينی که چيزی هر... خيابونها چراغ... ماشينها نور... جاده.... درختها...  داشت وجود ديدن برای ديگه چيزهای

 خودت از بلندی ديوار بايد چشمت جلوی... کرد تالش بايد نديدن برای.... خاک به ميکشه رو قلبت آهنربا عين داره که رو

 از که... کوچيکت سينه قفسه ميون بمونه... نره دلت!!! نشی عاشق که دستت روی سوختگی به بزنی زل بايد. بسازی

سادگی و سهل همين به نری دست .... 

 از و.... مردونه جذابيت.... مردونه صدای.... مردونه خنده.... مردونه رايحه همه اين از ميشدم دور روزها همون بايد

 کنی فکر اراده بی و ناخوداگاه ذهنت ناآشنای و گم های کوچه پس کوچه توی که هستن َقَدر اونقدر که هايی شونه به نگاه

 فراموش بايد.... باشن خونه ميتونن... باشن بال ميتونن.... زخمی پرنده يه گاه تکيه.... باشن گاه تکيه ميتونن ها شونه اين

 که چيزی.... ميبودم بايد.... ميکردم دفن تاريکی همه اون توی رو قلبم همه و ميکردم نگاه چشمش سياهی ميون ميکردم،

 !!بايد

بودی؟ نکرده گوشزد خودت به فاخته؟ بودی نگفته بودم؟ نگفته... روز همون بودم گفته دلم توی رو حرفها اين همه  

 خليل جبران کتاب هيچوقت که ميکنی هم ذوقی چه: که کردی باز لب. ميخنديد هنوز يادته؟... ميخنديد بودی؟ نکرده نگاش

نگرفتی دست جبرانو ! 

بود؟ جبران نوشته جدا: کرد اخم ! 

 چه نميخونم ها عاشقانه جمله اين از زياد من ميدونی: که کرد باز لب باز. جاده به دوختی نگاتو تو و. کرد جمع لبهاشو و

نميکنه اشؽال رو ذهنم از جايی ؼزليات و هزليات.... هست عرفان و فلسفه کتابهای وقتی تا... کنم حفظشم بخوام که برسه  

برسه جايی يه به روز يه شااااايد تا بخونه کتابی نوع همه بايد نوظهور يه ولی ميفرمايين درست.... بله: زدی لبخند تو و !! 

 ضربتی زدی:  که جاده به کردی اشاره و. طوالنيشو حرصی نگاه. کردی حس رخت نيم روی رو نگاهش سنگينی

کن نوش ضربتی ! 

 فکر... نگاه اين داره معنا ميکردی فکر... ميبستی دل ابله توی و... بهت بود زده زل ، پنهونش خنده نفسش، صدای يادته

شوماخر باش داشته رو جلو:  که کردی اشاره جاده به و اومد لبت روی لبخند که ميکردی ! 

 و خود بی که کسی برای. شده تنگ براش دلم. شدم جدا روزها اون از مرز و رنگ بی چه من... بود خوبی روزهای چه

رفت که رفت که رفت... کرد خالی شونه... بهش بودم کرده آويزون اميدهامو... بهش بودم بسته دل جهت بی ... 

 کن تب!... کن تب ميميره برات که کسی برای... برو نيما با... باشه ای ديگه روز تو برای ميتونه فردا... برو هم تو

بمير کرده تب... فاخته ! 

 

 

 شد بلند. سمتش رفتم. لبخند بی بار اولين برای اما اينبار. اومد باال سمتم به هم معراج نگاه شد بلند که کافه در آويز صدای

مرگته؟ چه: خنديدم. داد دست باهام حال بی و  

 با داری که شده چی بگو... بزن حرؾ من با آدم عين فاخته کار؟ دنبال افتادی اينجوری که مرگته چه خر توی: بهم زد زل

ميکنی؟ اينکارو خودت  

همين کنم کار ميخوام بابا ميکنم؟ چيکار: بردم باال ابرو ! 
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ببينم اينجا بيا: کشيد عقب رو کنارش صندلی  

انگاری کساده: انداختم کافه به نگاهی و زدم دور رو پيشخوان !! 

بشين: زد ضربه صندلی چرم روی دست با  

 که شد چی: نشست صاؾ و سينه به دست. بيام نظر به خوش سر و خيال بی که اونجور... لبخند با. کردم نگاش و نشستم

شد؟ دعوات صادق با  

همين... اومد باال کفرش... بود بد کارم: انداختم شونه ! 

شد؟ چی... فاخته نيستی عرضه بی تو..  ميشناسم؟ رو تو که من ميگی؟ من به... بود؟ بد کارت: داد تکون سر  

 ديگه گفتم وقتی. تو احترام به کنه بيرونم نميتونست... بودم کند هم خيلی داشتم اشتباه تايپم آخرِ  تا اول از خدا به: خنديدم

خدا بنده شد خوشحال هم کلی نميام ! 

اينا؟ و کارش ساعت چطوريه؟... گفتی که کافه اين حاال خوب: کردم جمع رو لبخندم... طوالنی... بهم زد زل  

چی؟... کوفت... بستنی کيک، بخوری؟ بيارم چی: يخچال سمت رفت. شد بلند و کرد پوفی  

ميخواما کمک ازت باشه آخرم بار!! حاال چيه: خنديدم ! 

کنی کار تو نيستم راضی من فاخته کنم راحتت: يخچال به داد تکيه ... 

 برای نه هست کار کافه توی... رو کارا اينجور: کرد تصحيح رو اش جمله. کردم نگاش سفيه اندر عاقل نگاه همون با

 تئاتر يه توی بچپونن رو خودشون ميکنن تالش دارن کدوم هر بابا کشيدی؟ دور همه اين ها بچه از چرا... تو مثل يکی

 !ديگه

گرفتی؟... پوووول... ميخوام پول من... ندارن نياز ماهيانه حقوق به اونا... خان آقای: زدم لبخند  

... داريه روی بودم ريخته... بخندم نگاهش توی نميتونستم ديگه... بود کرده زهرم. بود نمونده حرفی. انداخت پايين سر

. دوستش کافه سمت افتاديم راه و نشستم ماشينش صندلی روی کنارش. ازم بود شده کم... خودم و خودش چشم جلوی

...  و احساسم و خودم به... ميکنم خيانت دارم ميکردم حس... بود بد حالم... نيما با مالقاتم ساعت برای داشتم اضطراب

 !پندار

 خبر ميبينی؟ هم رو ها بچه: معراج رخ نيم سمت گردوندم رو!! ميکنم خيانت بهش دارم ميکردم حس من ولی داره خنده

ازشون؟ داری  

 خيلی احوالتم.. نميای ديگه فقط تو... گاهی از هر کافه ميان... نيستم خبر بی: بود هم در هنوز اخمهاش. نکرد نگام

 ميپرسن

ها؟ ميکنم کار که نگفتی: زدم پلک  

شدن؟ جويا منو احواالت کيا حاال: جاده به زدم زل. کشيد نچ  

همشون: داد جواب حوصله بی ! 

ندارم موبايل که منم.. شده ذره يه برام دلشون... برگشت برو بی که هم ميترا... حتما که سايه... خوب آره: خنديدم !!! 

 بگه ميخواست دلم... پرسيده رو حالم پندار که بشنوم ميخواست دلم... ميکردم خالی معراج سر داشتم بود پر دلم. کرد نگام

معرفت بی... دلخورم ازش.... دلخورم ازش...  من بدونه اون و بگه بهش که... کرده بيجا بگم من و .... 
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 محکم رو معراج دست... کرد برانداز رو پام سرتا. بودم ايستاده ستاره کافه صاحب روبروی ستاره، پنج هتل دوم طبقه

 دخترهای به... کار سر برم ميتونم فردا از بود گفته. خوشحالم ميکردم وانمود من و ميزد لبخند ظاهر به معراج... گرفت

 بار هر توی و داشتن تن به جليقه که پسری تا دو و... ميچرخيدن ميزها ميون و بود تنشون فرم لباس. کردم نگاه ديگه

اونها از يکی ميشدم هم من فردا از... ميکردن نگام آمدنشون و رفت ... 

... بود آشوب دلم... دارم قرار فتانه با بودم گفته. شدم پياده معراج ماشين از قرارم راه چهار سر که بود ظهر دوی ساعت

بود اجباری قرار يه فقط اين... شعفی نه بود هيجانی نه  

 مجبور. باشی داشته دوست رو کسی که ميکنی مجبور رو خودت گاهی... شی عاشق ميکنی مجبور رو خودت گاهی

بود شده ها گاهی اين از پر من روزهای اين... بخندی و بری بيرون کسی با که ميکنی ... 

! شايد باشم باهاش اولش اولِ  از داشت دوست...  بود نکرده قبول. ميام خودم بيام کجا بگو بودم گفته. دنبالم مياد بود گفته

 که سياهی بلند شاستی و.. ميشد محو خيابون ته داشت که معراج ماشين پالک به چسبيده من نگاه و بود ظهر دوی ساعت

زد لبخند چرخوندم، نگامو. ايستاد روبروم . 

 حجم ميون بودم کنارش حاال. بست رو در سستم دست و رفت باال کوچيکش پله روی پام... در دستگيره سمت رفت دستم

 رو يادم که داشت حالی يه. بود صالبت با و پيمون و پر سالمش... ميکرد نگام داشت. نکردم نگاش. تنش عطر از ؼليظی

 بود زده باال ساعد تا آستينهاشو سفيد، پيرهن و بود پوشيده مشکی جليقه... کردم نگاش... پيروز گالدياتورهای سمت ميبرد

 چقدر خوبی؟!! شد منور جماالتتون به چشممون خانوم عجبی: بود وسيع لبخندش... بود پاش رنگی طوسی مردونه شلوار و

شدی عوض... ببينمت ميخواست دلم ! 

نديديم رو هم وقته چقدر انگار... شديا عوض هم تو خوبی؟ تو... مرسی خوبم: زدم لبخند ! 

خداا به.... عمره يه که خانوم نداری خبر: داد تکون سر !! 

 رو ساعدش و جاده به زد زل آرامشش از پر لبخند با و کرد پيدا رو ميشنيدم بايد که رو ای موسيقی. انداخت راه رو ماشين

فرمون روی داد تکيه ... 

شدی من تمام ببين  

شدی من صدای اوج  

شکستمت منی، بت  

شدی من خدای وقتی  

 

تو نگاه يک به ببين  

شد خراب من تمام  

من سراب با کردی چه  

شد آب قطره قطره که  

 

ميزنم بوسه ماه به  

ميکنم تکيه کوه به  
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ببين کن نگاه من به  

ميکنم چه تو عشق به  

 

 

 که دستی به.. نشستم که جايی به.. ميکردم فکر داشتم... نميشنيدم... ميزد حرؾ داشت. آروم و آهسته... کردم نگاهش

 برای که ای فاخته... کرد برقرار رابطه راحت عليرضا با که نيستم ای فاخته اون من. شدم عوض من... نزديکمه

 فاخته اون ديگه من.... شد دهانش لقمه خودش کنه خودش خام رو عليرضا که رفت... رفت عليرضا با خودخواهيش

 فاخته... کنه پرتاب عليرضا سر سمت به و بکشه بيرون پاش از رو کفشش که داشت جرات اونقدر که ای فاخته... نيستم

 و مينشست شامخی پندار روبروی که ای فاخته... حريفه بده نشون ميکرد سعی و ميتراشيد... ميکرد قرمز موهاشو که ای

ميکرد کل کل باهاش ... 

داشتم بهش که حسی و کرد نرمم پندار... تنم مثل... شدم سست کم کم... شدم عوض من ! 

 اگر که... مونده جا جايی... شده کم دلم از ای تکه ميکنم حس که هستم کسی من امروز... ماهيتم همه. شد عوض چيز همه

.... ميکنم خيانت احساسم به و خودم به و قلبم به و پندار به دارم که منه با حس اين... شم آشنا کسی هر با و برم دنيا ته تا

کمه دلش پازل از ای تکه و... شکسته... شده نرم... گرفته شکل که ای فاخته... ميکنم پيدا رو خودم من امروز که ... 

 چه ميديدم که مالقاتی قرار به و... روز اون شده مسخ دنيای به... برگشتم من و لرزيد آهنگ از ای زمزمه به نيما لبهای

ميگذره من بر لعاب و رنگ بی  

 

بکش من دست به منو  

کن گناه من نام به  

اشتباهتم من اگر  

کن اشتباه هميشه  

... فود فست يا سنتی.. دارم ميل چی. بريم کجا که. ميپرسيد ناهار مورد در ازم داشت... بود خوشحال. گرفتم ازش رو

 پندار... کن فرو خودت کتِ  توی... فاخته...." ميزدم حرؾ خودم با من و ميکرد رديؾ برام رو خوب رستورانهای داشت

ميکنی فکر بهش االن داری که احمقی خيلی تو و.... نميخواست رو تو " 

 به پيش پس" که زد لبخند... داره دوست خودش کجا هر که زدم لب تازه چيز هر يا ؼذا به ميل بی.. دادم رو نيما جواب

سنتی رستوران بهترين سوی " 

ميخوند... هنوز که صدايی به دوختم گوشهامو آسمونيمون تا زمين سکوت ميون و کردم گره هم در انگشتهامو  

 

تو گناه من به نگو  

نيست حساب من پای به  

من آرزوی تو از که  

نيست عذاب همين جز به  
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ميپرستمت هنوز  

تويی من ماه هنوز  

اين به مومنم هنوز  

تويی من گناه تنها  

 

ميزنم بوسه ماه به  

ميکنم تکيه کوه به  

ببين کن نگاه من به  

ميکنم چه تو عشق به  

 

 

ببين کن نگاه من به  

ميکنم چه تو عشق به .... 

 

داريوش/من نام به  

بمانی روزبه:  شاعر  

 

 من و بود شهر به رو بزرگی پنجره سرش پشت.بودم نشسته نيما روبروی رستوران دنج ميز پشت سلطنتی صندلی روی

... ميفهميد. نبودم و بودم... نيما سياه نگاه پشت متؽير منظره و گردان رستوران... شهر شلوؼی و سکوت ميون ؼرق

 شاخه دو و فرخزاد فروغ کتاب پنج ميز، مرمر سنگ روی. کردم نگاش. کرد باز رو درش و گذاشت ميز روی رو کيفش

: کرد نگام. کردم بلند سر. کتاب روی انگشتهاش به زدم زل. خورد سر سمتم به ای شيشه استوانه ميون محبوس گل

باشی عالقمند کتاب به بايد کردم فکر...ناقابله  

 دليلی... نبوده کادو به قرارمون: آوردم فشار کتاب گوشه به. بودم نکرده آماده وقايع اين برای رو خودم. بودم شده ؼافلگير

ببينيم رو همديگه اومديم دوستيم تا دو! آخه نيست ! 

 کتاب اين خواست دلم فقط... نداره چندانی مادی ارزش... ندی پسش که نگرفتم کادوش... نيست کادو: انداخت پايين سر

همين باشی داشته رو  

من آخه تو به بگم چی.... ميکشيدی زحمت نبايد: دادم تکون سر! دوستيم تا دو گفتم اينکه از مشخصا...  بود شده ناراحت ! 

فاخته: کرد بلند سر ... 

 سوال برای جوابی من... بود موقع خوش. موند ناتموم حرفش و شد حاضر سرمون باالی گارسون. کردم بلند سر

نداشتم احتماليش ... 
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اره؟ ميکنی کار ديگه گروه يه با داری روزا؟گفتی اين ميکنی چه: گرفتم مشت توی رو بحث داد که رو ؼذا دستور  

نميشی پشيمون کنم؟ معرفيت... بيای هم تو ميخواد دلم. رسيد نظرم به جذابی نمايش. آره: گذاشت ميز روی آرنجهاشو ! 

 بهتر شايد... من بازی برای نباشه مناسبی وقت االن شايد ولی کنم کار باز دارم دوست... بگم چی ميدونی؟ کجا از: خنديدم

بازی به برگردم مدت يه از بعد و بنويسم باشه  

نکنی سقوط که کنی چکار بايد ميدونی.. مياد خوشم همينت از: داد تکون سر ! 

 لبخند! کردم سقوط زندگيمو تمام من.... نميدونه هيچی من درون از نيما که نشوند باورم به حرفش همين.... نکنم سقوط

 باز لب. دستش به زدم زل. موند حرکت بی دستم... ميومد جلو مراعات با. کشيد ناخنم روی و آورد جلو رو دستش. زدم

من؟ مورد در.. نرسيدی ای نتيجه به: کرد  

اينجام که داشته ای نتيجه حتما و... کردم فکر... خوب چرا: دادم بيرون رو نفسم. کشيدم عقب رو دستم شالم بهانه به  

 شب من که چيزی... نه يا کردی فکر چيز همه به تو نميدونم من: کردم کج سر. بود افتاده برق چشمهاش. کرد نگام

 ولی... ميدونی خوب خودت تو... چطور شما و چطوريم ما بگم نيست نيازی... خانوادمونه بين عميق تفاوت ديدم مهمونی

شيم آشنا بيشتر هم با دارم دوست منم... من نداره وجود مشکلی ميکنی فکر اگر  

 اگر تو و من. بسازيم هم با قراره که روزهايی و هستيم تو و من مهم... فاخته هست زندگيها همه توی که مشکل: کرد نگام

... هستی بگو فقط تو... دارم هايی برنامه... مطمئنم من. باشه محال هم تصورش امروز که ميرسيم جايی به باشيم هم با

... زمينه همين در بخونيم درس شه جور که کدوم هر آمريکا يا فرانسه بريم دوتايی ميخوام... ايران از ميريم ميزنيم

 و کرد چکار بايد رفتن برای ميدونم خوب االن کردم جو و پرس خيلی بودم کارهاش دنبال من داره؟ ای آينده چه ميدونی

ميدم انجام کنه شاد رو تو که کاری هر فاخته ميکنم خوشبختت من... داريم الزم چی ... 

محبت؟ و خلوص همه اين ازای در بدم تو به چی بايد من کنم؟ چکار تو برای بايد من: کردم نگاش  

 به دارم روز و شب که باره اولين اين... شدی آرزوم فاخته... بگم بهت چطور... جورايی يه... بودن تو کنار: زد لبخند

... اذيتات..خلقيهات بد حتی قشنگه من برای چيزت همه... ميکشه دور من از رو خودش همه اين که ميکنم فکر کسی

 قله يه نوک که گل شاخه يه شدی برام... نمياد کالم به که هست مهری من دل توی تو از... کنم اثباتش بايد چطور نميدونم

من... شدم هم قله فاتح برسه بهت اگر دستم... هست  ... 

: کردم تر رو لبم...بودم نشنيده کسی از حال به تا که حرفهايی. ميز روی دستهاش به زد زل و کرد رها نيمه رو حرفش

 فکر... خودخواه و مؽروری ميکردم فکر... باشی احساسی با آدم همه اين نميکردم فکر هيچوقت... ديدمت که اولی روز

 نتونم ميترسم من... بدم رو محبتت همه اين جواب که باشم خوب اونقدر که سخته... نيما سخته... باشی شلوؼی آدم ميکردم

ميشه؟ چی موقع اون.. نباشم هستم که ميکنی فکر و ميخوای که کسی اون... نباشم يا  

باش هستی که چه هر... باش تو: زد لبخند چشمهام توی ... 

... نباشم ميخواستی که اونی شی زده من از تو و بگذره وقت چند کن تصور... بده جواب و کن فکر... نيما: دادم تکون سر

ميکنی؟ چه  

شه طرؾ بر هم با مشکالتمون و باشی داشته دوست تو که جوری ميدم تؽيير رو خودم: کرد باز لب بعد و کرد مکث  

 چی به تو نميدونم من: بگيره رو دستم داد اجازه خودش به و آورد جلو رو دستش. انداختم پايين سر و خنديدم... خنديدم

 من ميخوای تو کرده؟ نگرانت که ديدی من از چی... من با رابطه شروع از داری وحشت و رعب همه اين که ميکنی فکر

بزن رو دلت حرؾ... بگو باشم؟ چطور  

کردی اشتباه کنی حس روزی يا... کنی اشتباه نميخوام فقط من: کردم نگاش  
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 منم کنيم؟ اشتباه نميگی چرا... هست طرفه يه رابطه يه اين انگار که کنی اشتباه ميگی جوری يه چی؟ يعنی: داد تکون سر

 اتفاقی يه روز يه شايد که بکشی دور رو خودت که نميشه دليل اين ولی... کنم ات کالفه جاها خيلی شايد دارم بد اخالقای

 اين پای. فاخته دارم عالقه بهت من... ميکنه جورش عشق... ميشيم جور هم با باشيم که هم با... شيم ناراحت که بيفته

 باش نداشته هراس ازدواج از... گردنشون انداختن گردنبد کردن رو نامردی که مردهايی اون از نيستم... واميستم عالقه

ولی شده باعث چی نميدونم... ميبينم چشمهات توی رو ترس من فاخته ... 

 رو من و باشی اگر داشت خواهم و دارم هواتو... زندگی کجای هيچ... نميشم خيالت بی من: داد بيرون رو نفسش

من... بخوای .. 

 دور من از رو صداش و نيما که اونچه.. ميرفت فرو نامرئی حبابهای از ای هاله توی صداش و ميشد سست دستم

 خيالم بی ميگفت... بسازم زندگيمو ميخواستم من... ميشد خراب چيزی نبايد... ميترسيدم من و ميشد حائل چيزی.... ميکرد

 شده حمله دچار ماه يک اين توی که باری چند مثل نميخواستم... ختمميسا زندگيمو بايد من... داره هوامو ميگفت... نميشه

بيفتم لرزه به نيما چشمهای پيش بودم  

بايد... ميرفتم بايد ميخورد، تکون لبهاش... ميگه چی بشنوم اينکه بی ميزدم پلک... ميزدم پلک چشمهاش ميون  

. شدم بلند و کردم عذرخواهی ازش نه يا کردم ادا درست رو کلمات بدونم اينکه بی. ايستاد کنارمون ؼذا ميز با گارسون

 اولين به رو خودم و گرفتم ديوار نزديک رو دستم. شم دور ميز از معمول قدمهای با صاؾ خط يک روی کردم سعی

 و باشم آروم کردم سعی. گذاشتم قلبم روی رو دستم و دادم تيکه ديوار به. انداختم ميکرد دور چشمش از رو من که داالنی

 و دادم فشار در روی پوش دامن آدمک روی رو دستم. کردم پيدا رو راهم و کردم نگاه اطراؾ به. بکشم عميق نفسهای

 که قرصی دنبال بردم فرو جيبم توی رو سستم دست... خوردم آب و کردم باز رو آب شير. شدم بانوان دستشويی وارد

 به چسبوندم لب باز و دادم قورتش و کشيدم بيرونش لفاؾ از سختی به... هميشگيم همراه بود شده و بود کرده تجويز دکتر

دستشويی شير ... 

 و دادم تکيه دستشويی ديوار به و زدم چنگ بازوهامو. ميکردم حذر آينه توی خودم ديدن از. باشه سردم اينکه بی ميلرزيدم

ميشم خوب... ميشم خوب... ميشم خوب حاال" کردم زمزمه " 

ميشدم خوب... بود خوبی خبر اين و ميگرفت خوابم... ميشدم خوب ... 

 به آينه توی.. عاشقی و باور اجباری دنيای به... نيما خوب حرفهای به...لبخند و نور و رنگ دنيای به ميگشتم بر بايد

 آينه توی چشمهام. کردم مرتب موهامو و زدم آب رو صورتم. نداشتم رو به رنگ و بودم کرده عرق. کردم نگاه خودم

ميکنی بازی احساسش و زندگيش با داری تو بدونه؟ نبايد نيما"  ميزد حرؾ باهام " 

 جرات من... نميتونستم... چهره به چهره...  کردم بلند سر. آب رقص زير دستهام به زدم زل و گرفتم نگاهم از چشم

... باشه صدا يه فقط اگر حتی داشتم، احتياج بهش من... زندگيم شدن خالی تحمل و نداشتم رو نيما برخورد با شدن روبرو

ميرفتم بايد... بود منتظرم نيما... شدم دور آينه از و کردم جمع لبهامو" ... خودخواه"  پاشيد زهر چشمهام تو نگاهم  

 خوبی؟: گرفت هامو شونه. بود نگران. اومد سمتم به. زدم لبخند. آکواريوم کنار بود ايستاده نيما رفتم بيرون که راهرو از

پريده؟ رنگت چرا.. شدم نگران کردی دير  

شد سرد ؼذا بريم... حرؾ به گرفتم يکی... فقط بشورم دستهامو رفتم! خوبم: دادم تکون سر  

خنديدم صحبتهاش ميون و کردم تعريؾ ؼذا از نشستم، روبروش. رفتم ميز سمت به اش شونه به شونه ... 

 و ريز، برؾ همين بارش زير... برلين سرد شهر به رو تراس، همين روی نشستم، که نقطه همين در درست اما امروز

 از نيمی تقصير ميدونم خوب و... رفتم اشتباه رو راه کجای ميدونم خوب دستهام، ميون نسکافه عطر خوش بخار به رو

ديروزمه جای به جا قدمهای گردن به زندگيم اشتباه مسيرهای ... 
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جز بود اشتباه حدسها همه عزيز دوستان خوب  ramaan خال به زد ظريؾ که خودمان جان . 

نميخورم تکون کامپيوتر پای از... روز اين توی خودتون عشق به ولی... ام گرسنه بسی... نخوردم شام هنوز من عاؼا  

 

 سر ؼروب به رو که آسمونی زدن ديد و سرما اين از ميبردم لذت. زد کنار زانومو روی بافت شالِ  و وزيد سردی باد

 خودش خواست به و بود شده محکم صندليم دسته روی مامان دستهای باز. شدم کشيده خونه داخل به ناخواسته که ميخورد

داخل بريم... ميشه سرد داره: گرفت رو مهربونش لحن. ميکرد جا به جا رو من  

 سمتم به و بست رو پنجره مامان. بود ريخته بافتم شال روی نسکافه از کمی. دستهام ميون لرزون فنجون به زدم زل

 لبم به و گرفت دستم از رو فنجون و شد خم. گرفتم ازش رو تکراری، لبخندهای اين از خسته من و زد لبخند. برگشت

 زبان از که تنفری حس با کردم باز لب. بود کافی نيم و يکسال اين تمام. بذاره دهنم به چيزی کسی نميخواستم. کرد نزديک

خوام.. نمی... ن: داشتم ناتوانم و الکن  

عزيزم نخوردی: کرد راست کمر مامان ! 

 دنبالت مياد داره فرانتيس: داد ادامه که ميرفتم اتاقم سمت به.شدم دور مامان از و دادم فشار صندلی دکمه روی رو انگشتم

کنم؟ آمادت بيام  

 اتاقِ ... روبروم ديوار به زدم زل. تندم اخالق به و... بود کرده عادت من کالمی بی به. بستم رو در و شدم اتاق داخل

 تا رو لحاؾ. انداختم تخت روی رو خودم جونی بی قدم با و شدم بلند بعد و رفتم صندلی با تخت کنار تا... آينه از خالی

 دلتنگی همين و... بود تنگ دلم که بود يکسال. بودم مامان پيش که بود يکسال. کشيدم دراز تخت روی و بردم باال ام شونه

 مرده... ايران توی کاش ميکردم آرزو روز هر و... نميکردم بهبود احساس هرگز... باشن نداشته اثری داروها ميشد باعث

 !بودم

 

 

. اومد داخل و کرد باز رو در. کشيدم صورتم باالی تا رو لحاؾ. آشنا ضربه سه... خورد در به ضربه سه بعد ساعت نيم

 عالقمند گرفتنشون ياد به زياد که ناآشنايی کلمات همون و لهجه همون باز. رفتم فرو وزنش سنگينی از. نشست تخت کنار

 ايميلت ميخوای"  داد ادامه. ندادم جوابی. بيدار يا خوابم بود پرسيده. ميفهميدمشون يکسال اين توی ناخواه خواه اما نبودم

کنی؟ چک رو " 

 با کنم، چک رو ايميلم بودم نتونسته بود هفته يک.. بود خراب آيپدم که بود هفته يک. زدم کنار صورتم روی از رو لحافم

داشت معنا برام حرفش اين حاال و بود برده رو آيپدم فرانتيس...ببينم عکسهاشونو و بزنم گپ معراج ... 

 اکراه با. بنشينم کرد کمکم و گرفت رو دستم. شدم جا به جا تخت روی. بود دستش توی سفيدی آيپد. زد لبخند. کردم نگاش

 حس من و داشت سال شش و چهل که مردی نگاه از.... دزديدم ازش رو نگاهم.  کشيدم بيرون دستش ميون از رو دستم

 همين ديدمش بيمارستان توی که روز همون از درست... کنم دوری ازش ميشد باعث که حسی... داشتم بهش ای ناشناخته

 نفسم به اعتماد و رو من که... رفتار در بودن متفاوت نوعی و... ميهراسيدم ازش که داشت جذابيتی. داشتم بهش رو حس

 دستش، توی آيپد به بودم زده زل. ميفهميد خوب رو من کش شونه و شاخ رفتارهای زبون و بود صبور.ميريخت فرو رو

 شونه موهاتو روزه چند: داد تکون و برد فرو موهام توی و کرد دراز رو دستش. گردونه برش بهم نميخواست انگار

 نزدی؟
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 عقب رو سرم و زدم پس رو دستش. ميگه چی نميشم متوجه کردم وانمود... اش جمله ميداد رو معنا همين ميکنم فکر

 لبخند و داد فشار هم روی لبهاشو. آيپد گرفتن برای کردم دراز سمتش به رو دستم و عسليش چشمهای توی زدم زل. کشيدم

ميکنم عوضش سنگينه برات يا نداری دوست رو مدلش اگر: داد توضيح و گذاشت دستم توی رو آيپد. زد  

 زبون همون با که آلمانی جمله چند به کردم باز لب باطنيم ميل خالؾ و کردم بلند سر! بودش خريده برام... بود جديد

بگير مامان از رو پولش: ميدادم بيرونشون شکسته پا و دست سنگين  

 پس از.. بود شده بهتر خيلی ولی داشتم رو لرزش اين هنوز....  ميلرزيد دستم. آيپدم به شدم سرگرم. کشيد بينيمو و خنديد

 دست فرانتيس. ميکرد آب رو تابم بی دل... صفحه روی کلمات دقيق لمس مثل... ريز کارهای اما.. ميومدم بر کارهام

 از ايميل تا پونزده. برم ايميلم صفحه به کرد کمکم و گرفت رو دستم و نشست کنارم بعد. زد رو اتاق چراغ و کرد دراز

ميترا از دوتا و داشتم معراج . 

 تعريفهای و احوالپرسی... مضمون يه همه. ميخوندم تک به تک رو معراج ايميلهای. کرد خوش جا لبهام روی لبخند

جا همه از... دانشگاه از کافه از... اش روزمره ... 

اما آخرش ايميل .... 

بزن حرؾ باهام.... نيست خوب حالم.... بزن حرؾ باهام.... فاخته " !" 

 کسی با سنگين زبون اين با نميخواست دلم... يکسال اين تمام مثل... بودم نگرفته مامان از رو گوشی. بود زده زنگ صبح

. بود شده متوجه فرانتس. ميريخت هم به رو دستم کنترل اضطراب همين و ميزد شور براش دلم.کنم صحبت خط پشت

 اين حال بود گفته که ميترا بعدی ايميل و.... بود پرسيده رو احوالم. ميترا ايميل. کنه باز رو بعدم ايميل خواستم ازش

 تنها بود گفته.. فاخته بيرون بيا خودت الک از بود گفته... ميکردم صحبت باهاش کاش که... نيست خوب معراج روزای

باشه تو صدای شايد ميکنه خوب رو معراج روزای اين حال که چيزی  

شه خوب حالت که آوردم اينو: کرد اعتراض و گرفت دستم از رو آيپد فران.چکيد صفحه روی اشکم ! 

فران: بهش کردم رو ... 

 خواستم ازش و نگاهش ميون زدم پلک.  اسم اين نداشت معنايی هيچ چند هر... کنم صداش فران بود داده اجازه. کرد نگام

بياره برام رو تلفن  

 تلفن يکسال از بعد من! ميخواستم تلفن من... بود خوبی خبر...نشست لبش روی دنبالش به که لبخندی و زد برق چشمهاش

 !!ميخواستم

 

 

 دور ازش رو خودم. گرفت بؽلم و شد اتاق داخل اشک از پر چشمهای با مريم مامان بعد دقيقه يک و رفت بيرون اتاق از

بزن زنگ... معراج: کردم  

 تمام توی... بود روز هر معراج يکسال اين تمام... گرفت حفظ از رو معراج شماره! شوق از... ميلرزيد هم مامان دستهای

 شور براش دلم فرستاد نمی ايميل برام روز هر يا نميزد زنگ هفته يه اگر ولی نميزدم حرؾ باهاش هيچوقت... من ؼربت

 ميزد

 جيبهای توی دستهاشو اتاق در کنار فران... کنم صحبت باهاش ميخوام اينکه.. کرد صحبت معراج با خوشحالی با مامان

: پيچيد گوشم توی معراج صدای. گوشم به چسبوندم و گرفتم مامان از رو گوشی. ميکرد نگام و بود برده فرو شلوارش

فاخته... الو ! 
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 بلندش و مامان شونه روی گذاشت دست. ميکرد درکم. کردم نگاه فران به. کنم گريه اونها جلوی نميخواستم... کردم بؽض

 باهام... فاخته: داشت بؽض... پيچيد گوشم توی باز معراج آشنای صدای... معراج خوبِ  صدای و شد خالی اتاق. کرد

بزن حرؾ  

جان ای: خنديد... انگار درآورد رو اشکش نفسهام صدای... خنديدم بؽض ميون ... 

خوبی؟: خنديدم  

خوبم: گرفت صداش  

: دادم بيرون بؽض با رو نفسم... ميدونستم من. خودش از بود کرده دور رو گوشی... بود سکوت... چکيد لحافم روی اشکم

 !بگو

... کرد فوت رو بؽضش اونم... کشيد نفس... نکنم گير بندی جمله توی تا بگم کلمه يک در رو منظورم تمام ميکردم سعی

 تا بپرس... کشيدی چی معراج بگو... بودی حالی چه نميزدم حرؾ باهات که مدت اين بگو... بپرس تو بگم؟ چی: خنديد

 !بگم

نميکشی؟ خجالت... مار زهر: خنديد. گرفتم گاز رو لبم  

خوب بنال.... فاخته...: ميخنديد رو اش گريه ! 

نال... ب.... تو: خنديدم ! 

شده؟ چی.. چ: دادم ادامه. خنديد  

 تنگ برات دلم... عالم معرفتِ  بی ای... معرفت بی... شده شونزده شده؟ شی: داشت شوق حاال. بود اومده حال سر حاال

بزنی؟ زنگ که بميرم بايد حتما!!نفهم شده  

يه؟...سا خوبن؟...  ه...هم: خنديدم  

نداره حرؾ حالش االنا که سايه: کرد باز لب مکثی از بعد و کرد سکوت ... 

 ميکردم فکر... داره خواستگار بود گفته معراج به که داشتم خبر بود شده خراب آيپدم که قبل هفته يک تا...  داشتم خبر

چطور؟... چ: زدم لب... معراج امروز حال ولی بزنه باال دستی معراج زودتر که بوده اين منظورش  

عروسيشه جمعه اين: خنديد  

سی؟.. عرو: کردم تکرار ارادی ؼير اينبار  

 تو حاال... نه ميگه بودی هم خواستگارت با بودی من با که آنی در تو ميگم... فاخته خوردم رکب: داد ادامه خنديدنش به

فاخته داشت نگه منو آخر دمِ  تا.. بگيره؟ هم جشن و خواستگاری بياد کسی هفته دو عرض در ميکنی قبول ... 

بودی؟...  هميده.. نؾ: دادم تکون سر  

ولی مشکوکه ميديدم... نميشد باورم... ولی ميفهميدم: داد بيرون رو نفسش ... 

 در های گريه و... ميفهميدم رو ها خنده اين... ميفهميدم هم خوب... رو حالش ميفهميدم من... شدم ساکت. شد ساکت

"  شد خم صورتم روی نيما که نبودم بيمارستان تخت روی مگر بودم؟ نچشيده رو درد همين مگر... بيشتر رو خلوتش

دروؼگو پستی خيلی !" 

 نکرده نگاه هم سرشو پشت و بود نرفته مگه بود؟ نکرده کاری کتک پندار با مگر بودم؟ شده حالی چه همه چشم جلوی

ميفهميدم خــــــــوب رو معراج حال من... بودم؟ نديده فيسبوک توی قبل ماه چند همين نامزدش با رو عکسش مگر بود؟ ! 
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چرا؟: باشم پرسيده فقط که پرسيدم  

... داره شرکت داره، ماشين بنگاه... داره آپارتمان... پولداره طرؾ... عزيزم نداره چرا چرا؟: باشه تفاوت بی کرد سعی

نه که چرا ... 

 مقصر من... که بود اين نيما رفتن از بعد کرد آروم رو من که چيزی تنها... ميسوزه بيشتر معراج کردم فکر خودم با

نذاشت کم سايه برای معراج ولی... بودم  

 حرؾ باهاش هم باز ميگفت... من صدای جز نميکرد خوب رو حالش هيچی ميگفت.زدم حرؾ معراج با ساعت يک

 رو چمدونش فتانه عروسی از بعد يکماه درست که مهرنوش... مهرنوش نبود توی... نکنم دريػ رو خودم ميگفت... بزنم

... شد رو نيما پيش دستم مهرنوش رفتن از بعد ماه يک درست من و...همسرش با مشترک سقؾ زير آمريکا رفت و بست

شد رو آدم و عالم پيش دستم... بيماريم دست ... 

 از... گفت... گفت معراج.نميشدن دور چشمهام جلوی از ای لحظه که روزهايی... کنم فکر قبل روزهای به نميخواستم

 حرفهای جز چيز همه از... ايران روزمره روزهای از تئاتر از ميترا از سايه از.. همه از... آدم و عالم دلش،... خودش

 ازش خبری کسی... نميشکستش کسی که تابو يه بود شده و بودم شنيدنش تشنه من که اسمی... ممنوع اسم... ممنوع

نميگفت... پندار از کسی و بود تنگ دلم من... اومدنم از بعد بود شده نانوشته قانون يه اين و... نميداد ! 

 

 

 ولی نميباريد برؾ.ميکردم حرکت همراهش و مياوردم فشار صندلی دکمه روی رو دستم ميل بی من و ميزد قدم کنارم

 به ميکنه خو... پذير وفق و فراموشکاره که... همينه به آدم خوبیِ ... ميکردم عادت هم سرما اين به ديگه... بود سرد

 ؼذا اگر شايد اوايلش... رو شدن فلج ميکنه قبول... رو مريضی ميکنه قبول... رو عزيز مرگ ميکنه قبول شرايطش،

 جوکهای با... ميرقصه شه دعوت هم عروسی... ميخوره بدن که هم کباب چلو بعدش ولی نره پايين گلوش از بذارن جلوش

ميخنده هم ربط بی ... 

 چند هر صداش شنيدن و فتانه نديدن... بابا نبود با... هلموت حضور با... فران شب هر حضور با... بودم گرفته خو هم من

 داستانی هيچ که مؽزم افتادن کار از با زبونم، لکنت... دستهام لرزش پاهام بودن سست با... دوستام دوری با... يکبار روز

بودم نبرده قلم به دست هيچوقت انگار... نميکرد پيدا راه بهش ! 

 شده تنگ تنهاييهام خونه برای دلم! نداشتم عادت بهش که اطرافيان توجه همه اين و... سرما اين با بودم گرفته خو هم من

 ؼذا و ايستادن پا سر و تختم رفته در جا از فنرهای برای. ميکردم روشن چراؼهاشو خودم که تاريکی خونه همون. بود

روزمرگی روزهای... يکنواخت روزهای...  بد روزهای همون برای بود تنگ دلم... کردن درست . 

 بلد که تنهاچيزی... جنگيد.. منصور بابا چشمهای توی دوخت چشم.. ايران اومد مريضيم برای که بود مامان اينجا حاال

 دانشگاه از اومدنم اوايل همون که دلسوزم و پذير مسئوليت مامان... اينجا آورد خودش با رو من و جنگيد! ... بود

 گه و ميپرسيد رو احوالم و ميومد سراؼم کار از بعد شب هر که بود هم هلموت حاال... برسه من به تا بود گرفته مرخصی

 رو من ميکرد سعی و ميزد سر بهم روز هر که هلموت دوست... بود فران حاال... کنه خوشحالم تا ميخريد برام چيزی گاه

 صدای فقط و اينجا بزنه زنگ اون طريق از تا فتانه خونه ميرفت يکبار روز چند هر که بود بابا حاال... برگردونه من به

 و نقش در رفته فرو و خودش جای سر... بودن همه حاال... بودم حال سر اگر زبونم، از ای کلمه چند و کنه گوش نفسهامو

... بودنشه جا به و موقع به توی چيزی هر لذت و طعم که... خواستم نمی رو اينها همه من... ولی... خودشون وظايؾ

 فاخته.. اشتباهی و اضافيه کرد حس بچگی از که ای فاخته... نميکرد دوا فاخته از دردی محبتها اين و بودنها اين امروز

بود گرفته خو آوازی بی و صدايی بی به که ای . 

بخوريم؟ قهوه: بهم کرد رو و ايستاد کافه يه جلوی فران که ميرفتم جلو و گرفته برؾ روی پياده به بودم دوخته چشم  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  212 صفحه

 و ازش گرفتم چشم. ايش قهوه کاپشن و بلند قد به هاش، شقيقه استخونی پر های رگه و آلمانيش مدل موهای به.کردم نگاش

 دليل تنها شايد و... نميکرد نگاه کسی به کسی. شدم وارد من و کرد باز برام رو در. کافه سمت به چرخوندم صندليمو

دارم شرايطی چه ميکردم فراموش ميونشون. بود آدمها نگاهیِ  بی همين خونه از رفتنم بيرون ! 

 صدای! بود زنده چند هر... کرد زنده سرم توی رو ممنوع نامِ  و معراج ياد... قهوه بوی و کافه ديوارهای تيره رنگ

 و... بود کرده خوب رو حالم ولی نداشت خوبی خبرهای... پيش ساعت يک همين! يکسال از بعد. بودم شنيده رو معراج

! ايران... ايرانم کنم تصور تا بستم چشمهامو! بنويسم ميتونم و... نشستم نگاه کافه توی ميکردم حس... قهوه ؼليظ بوی حاال

ميپرسه و مياره قهوه برام معراج حاال و نگاه کافه توی  

ميخوری؟ کيک -  

. داد دستم رو ام قهوه شير ليوان. کردم رد سر با. نداشتنی دوست مزخرؾِ  زبونِ  همون با بود، پرسيده فران.کردم باز چشم

 تک تک به... بهش زدم زل باز. نشست پيشم. بودم نکرده حس رو نبودش اصال بودم رفته فرو فکر به که مدتی توی

... ها شقيقه استخونی تارهای و... چشم کنار معمول چينهای همون با... اش ساله شش و چهل صورتِ ... صورتش اجزای

ماری: کرد باز لب. گرفتم ازش چشم من و کرد نگام. بود فرانسويها به شبيه بيشتر که صورتی و  

 ماری به او و... بودم نداده جوابی... کنه صدام ماری بود خواسته اجازه... بود سخت براش اسمم کردن صدا. کردم نگاش

نرسيده؟ وقتش: کشيد ليوانش لبه روی رو دستش. بود کرده عادت کردنم صدا  

 که نرسيده وقتش: موهاش به کشيد دست. کردم جمع لبهامو ميرسيد؟ بايد چی وقت. نميفهميدم رو منظورش... کردم اخم

شی؟ بلند  

امروزم منتظر يکساله من: کرد ريز چشمهاشو. شد خم سمتم به و گذاشت ميز روی آرنجهاشو.خنديدم ! 

 باالخره... شدی خسته تو... خواستی امشب.. کنی تؽيير ميخوای تو: داد ادامه! نميفهمم بدونه تا... کردم ريز چشمهامو

شی خسته تو تا بودم منتظر يکسال من... ماری شدی خسته ... 

 کالفه رو دستش... ميدادم انجام آلمانی زبان فهم مشکالت دادن نشون برای اوايل که کاری. زدم ام شقيقه به رو انگشتم

 تو... ميگم چی ميفهمی خوب و... نميزنی اما بزنی حرؾ ميتونی تو... ميگم چی دارم ميدونی خوب تو! کن بس: داد تکون

شی؟ بلند لعنتی صندلی اين روی از نميخوای  

 

 رو زبانش کنم وانمود داشتم اصرار. کافه تابلوهای به دوختم رو نگاهم و زدم لب رو ام قهوه شير از ای جرعه نگاه بی

 داری دوستش که کسی اسم آوردن از... ميترسی تو: داد ادامه او ولی! بود اينطور معموال... ميشد ساکت اينطور.. نميفهمم

 خبر داری واهمه چون ميترسی دوستهات صدای شنيدن از ميترسی کرد ترکت که کسی خاطرات يادآوری از... ميترسی

 تو.. ميخوای دلگرمی ميخواد دلداری دلت... ميدی نشون محتاج رو خودت يا محتاجی تو... ندن بهت عشقت از دلچسبی

کنی تالش برگشتن برای و شی بلند پات روی نيستی حاضر ولی شده تنگ ايران برای دلت ! 

 خشکت و تر و ميشينه تو پای سال چند تا مريم ميکنی فکر: نميداشت بر دست اون و ميکردم بؽض... ميکردم بؽض

 آدمها اکثر چون چرا؟ ميدونی... شد جدا ازت روزها همين برای نيما شی؟ فلج صندلی همين روی داری دوست ميکنه؟

 کامل آدمهای مرفه آدمها پولدار آدمهای سالم آدمهای شاد آدمهای دنبال همه... ندارن رو ديگران دردهای پذيرفتن توان

 هميشه بخوای اگر و نمياد سراؼت کسی و ضعيفی آدم يه االن تو... کنن پر اونها با رو خودشون ضعفهای تا هستن

ماری ميپوسی تنهايی توی بمونی ضعيؾ  

 تو.. کن نگاه آينه توی و باش داشته جرات...: ميداد ادامه... نميفهمم کنم وانمود ميخواستم من و مياورد در رو اشکم داشت

 کارها اين با خدا دل ميکنی فکر... نميکنی و کنی فکر ميتونی تو... نميکنی اينکارو و شی بلند ميتونی تو... نيستی هيوال

ميسوزه؟ برات  
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 ميکنی؟ قضاوتش که داری اعتقاد بهش تو مگر خدا؟ ميزنی؟ حرؾ چی از: کردم باز لب منزجر و چشمهاش توی زدم زل

نميداری؟ بر سرم از دست چرا ميکنی؟ موعظه رو من که نشستی صندلی اين روی مگر  

 هر پس: کرد باز لب. گردوندم رو. نشست سينه به دست و داد بيرون ذره ذره رو نفسش. زد لبخند و داد تکيه صندليش به

 از نشدی خسته و... نيستم ماری من... نه که نکردی اعتراض تو و ماری کردم صدات يکسال فهميدی؟ رو گفتم که چی

 نبينی رو خودت که شکستی رو اتاقت های آينه... کنه شونه موهاتو مريم... بياره ؼذا برات مريم... کنه حمامت مريم اينکه

ببينی خوب رو خودت بهتره حاال... نداری وجود کنی فکر و ! 

 روی... حالت بی و کوتاه موهای با ای فاخته.... ميديدم شيشه توی رو تصويرم. چرخوند رو صندليم و شد خم سمتم به

گذشته روزهای از ای نشانه هيچ بی... آرايش بی... چاق... پتو و پالتو به پيچيده... چرخدار صندلی  

 دلم حاال. داد گوش کافه موسيقی به و خورد رو اش قهوه. نزد حرفی هيچ ديگه و گذاشت آزادم. گردوندم رو کالفه

 داشته رفتاری چه من با موقع چه که ميدونست خوب فران اما... کنم خالی رو دلم تمام که بزنه حرفی ميخواست

نزده آتيشم انگار... نگفته داشته دوست که چه هر انگار... نزده حرفی هيچ انگار ميکرد مزه رو اش قهوه جوری.باشه . 

 آخرين با رفتم... نشم اومدنش منتظر و برم که بودم عصبی اونقدر. بيرون کافه از افتادم راه و دادم فشار رو صندليم دکمه

 نزده صدام حتی... بود ندويده دنبالم قبل بارهای مثل اما اينبار. انداختم خط رو پياده برفهای روی و رفتم... صندلی سرعت

 چرخ دو رد و بود خلوت رو پياده. چرخوندم سر. نه يا اومده دنبالم فران نميدونستم و بودم رفته رو پياده های نيمه تا. بود

نبودم بلد رو جايی من... اگر... بود رفته اگر... ريخت فرو دلم. بود افتاده برفها روی ! 

 آخر از مرد نفر سه. نشد ازش خبری اما موندم منتظر سرما توی دقيقه چند... اومد می حتما. بمونم منتظر گرفتم تصميم

 سمت برگشتم و داد فشار رو صندليم دکمه و ترسيدم... ميخنديدن بلند صدای با... انگار بودن مست... اومدن می رو پياده

 سمت کردم خم سر و کردم بؽض... نبود ميزمون پشت... انداختم نگاه داخل به و کردم توقؾ کافه در چارچوب توی. کافه

کرد؟ ترک رو اينجا من همراه ببخشيد: بار پشت فروشنده  

 تکرار دوباره زحمت هزار با من و. بپرسم دوباره رو سوالم خواست ازم مرد. کنم ادا خوب هامو جمله نميگذاشت لکنت

... نديدم من: که انداخت باال شونه. ميپرسم چی ميفهمه اون که ديدم تجب کمال در اما بفهمه ر منظورم نداشتم اميدی. کردم

 !متاسفم

 باز لب که شد باعث چی که نفهميدم و... بمونم تنها نميتونستم من.  انداختم خلوت روی پياده به نگاهی... بودم کرده بؽض

فرانتيس.... فران... " کنم صداش بلند صدای با و کنم !" 

زيبايی صدای چه:  گفت.  کشيد صندليمو سر پشت از کسی ! 

 جلو به رو پياده توی رو صندليم گذاشتم... سرم پشت درست... بود اينجا.... بستم چشم و گرفتم دستهام ميون رو صورتم

ببره خونه تا رو خورده شکست منِ ... ببره ... 

 من. ميکشه بيرونم و گرفته رو دستم فران و ميرم فرو مرداب توی دارم ميکردم حس من و ميبرد جلو به رو من فران

 برده رو من... ميخواست گريه دلم من... زيبايی صدای چه بود گفته... لذتی هيچ بی. ميکردم بيماری اين ؼرق رو خودم

 انتظار و بودم کشيده دراز بيمارستان توی که روزی همون... بيماريم اوايل به بود برده رو من... ها گذشته ياد به بود

 کنارم!! چيه اين که خنديدم.دستش توی عجيب دستگاه يه با. اومد داخل پندار و شد باز در که نيما اومدن برای ميکشيدم

 نميگذرم زيبات صدای خير از! هم با داشتيم قرارهايی و قول...  بری؟ در کار زير از ميتونی کردی فکر"  گفت و نشست

 "خانوووم

 توی سازش عرفانی و نورانی صدای و زد رو دستگاه دکمه. گذاشت گوشم توی و کرد وصل دستگاه به رو هندزفری بعد

 درآ آتش دل وندر... شو ديوانه شو ديوانه...عاشقا کن رها حيلت... " ميخوند وقتی ماندنيش ياد به صدای و... پيچيد گوشم

شو پروانه شو پروانه...  " 
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 از ما تئاتر از بعد و بود قرار... کنم دکلمه شعر اين برای تئاتر از بعد بود قرار... کنم دکلمه خواست ازم... بستم چشمهامو

 من و... بخونم براش و ببندم چشمهامو ميخواست ازم. بيمارستان بود اومده ميکروفون با اما روز اون... بوديم شده دور هم

بيمارستان تخت روی. کردم دکلمه براش .... 

 کار از صورتم طرؾ يک هنوز... بود نکرده ترکم بود، نيما هنوز... نبود وخيم حالم هنوز... بود نشده سنگين زبونم هنوز

 نرفته فرو ماهه يک کمای و عميق خواب به هنوز...  بودن نداده خوردم به اشتباه و ربط بی داروی هنوز... بود نيافتاده

 فتانه بود معراج بود پندار بود نيما... بودن کنارم همه. بودن همه... ميبردم لذت ازش من و بود بيماريم اوايل... بودم

بود... آزی حتی و بود بابا... بود ! 

 و کرد باز رو در نيما ميخنديدم شادی از داشتم وقتی درست و کرد ضبط صدامو پندار... دارم يادم به هميشه رو اونروز

 ام سينه روی رو پتو نيما... موند هوا توی پندار دست و نداد دست باهاش... تختم کنار پندار ديدن با شد تلخ. شد داخل

کنه استراحت بايد فاخته" که گفت بهش رو و کرد صاؾ " 

 اين اومده ديدنم به و کرده لطؾ که کسی با مهمون، با نبود درست گفتم... شد دعوام نيما با پندار رفتن از بعد روز اون

نبود تو دکلمه ضبط وقت االن.. ميکنه استفاده سوء ازت که بود داده جوابم. باشی داشته رو برخورد ... 

نشده؟ سردت: کرد لمس رو ام شونه فران  

بود زده پر... پندار برای دلم... من و زيبايی صدای چه بود گفته.... دادم تکون سر ! 

 

 

داشت جان من نفس در کسی و بودی مرده  

داشت ايمان تو به باز کسی و بودی مرده  

رقصيدم خون ورطه در زده دم کشتمت  

رقصيدم جنون فرط از ميکروفون هر پشت  

آمد هنوزم به تا تو شب گذشته از  

آمد روزم به چه نفهمم که تا کردم مست  

پاييزی شب توی زدم زنگ خودم به  

چيزی نفهمم که تا شدم سيگار دود  

 

خسته" ترانه... کنيد گوش عظيمی امير صدای با رو من روزهای اين آهنگ " 

 دوخته چشم و بودم کشيده دراز تخت روی اتاقم تاريکی توی من و ميومد خونه پذيرايی توی از چنگال و قاشق صدای

 تخت روی. نداشتم شنيدنش به ای عالقه. بود کار بحث. ميکرد صحبت هلموت با داشت. بود هنوز فران. سقؾ به بودم

... داشتم خاطره باهاش همونکه. قديميم موبايل... بود شده تنگ موبايلم برای دلم. اتاق ديواری کمد به زدم زل و چرخيدم

پندار صدای و... پندار پيامهای... بود داخلش ايران اسهای ام اس هنوز که همون ... 

 و بود ريخته گوشيم حافظه کارت روی و بود آورده رو شده تکميل موسيقی که بود بودنم هوش به روزهای آخرين از يکی

 موقع داشتم دوست چقدر... من دکلمه و پندار صدای... بودم کرده گوش بهش بيمارستان تخت روی صبح خود تا من

بودم کنارش نواختنش موقع ضبطش، ... 
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 بهش يکسال اين توی هم يکبار حتی. نداشتم رو شنيدنش شهامت اومدنم از بعد... کنم گوش بهش باز ميخواست دلم هم حاال

 و دفترم و موبايلم،... بود چيزها خيلی کمد اون توی... بودم نکرده باز رو کمد اون در هم يکبار حتی... بودم نکرده گوش

 زندگيم بهترينِ  که کسی دستهای از... بودم گرفته کسی از عمرم به که کادويی بهترين. داشتنيم دوست طاليیِ  بدنه خودکار

 !بود

 من و بود رفته نيما... نميزدم حرؾ کسی با ديگه. الکن زبونم و ميشد سست صورتم طرؾ يک... بود سختی روزهای

 ناراحت گفت نميشه. نميبينمش هيچوقت ديگه ميگفت بهم حسی و... نميذاره بيمارستان توی پاشو هيچوقت ديگه ميدونستم

... بودم گفته لبيک عشقش به اما نداشتم دوستش. بودم کرده نامردی حقش در من... نيما از هم و خودم از هم... بودم. نبودم

 که ميدونم خوب ولی نبود دهنده آزار من برای خاطرات اون شايد. بودم ساخته خاطره باهاش... نمونم تنها اينکه برای فقط

 کرد، صبوری خيلی مريضم فهميد وقتی و... رو سالم فاخته ولی داشت... داشت دوست رو من واقعا نيما... بود نيما برای

 ديد وقتی... ميدونستم رو بيماريم قبل از من شد متوجه وقتی ولی... بود کند بيماريم روند بود وقتی تا. داد اميد بهم خيلی و

نموند ديگه... نيستن کمال و تمام هام خنده و شده سست صورتم طرؾ يک ! 

 بدتر روز هر حالم... هام داشته رفتن دست از برای... بود گرفته دلم ولی نميکردم گريه نبودنش برای. نبودم ناراحت

 ...ميشد

 اس ام داروهای اوايل... ميشد گفته خاصی مريضی اسم روز هر. نميشد داده تشخيص بيماريم و بودن سست پاهام و دستها

 خصوصی بيمارستان توی من و ميفرستاد پول مامان... هست اس ام ورای چيزی بيماری اين شد مشخص بعد. شد داده بهم

 که داشتم اميد هنوز من. مياد شدنش جور محض به و بده انجام رو رفتنم کارهای و بمونه بايد بود گفته. ميگذروندم زندگی

 ضبط برام.  ندار بر زندگيت سر از دست بود گفته. بدی ادامه زندگی به بايد نشی اگر حتی ميگفت پندار. ميشم پا سر

کنم چاپش رمان صورت به و کنه تصحيحش پندار بود قرار و ميکردم روايت من. کنم ضبط صدامو تا بود آورده صوتی . 

 اون ناپذير وصؾ شادی بودم، شرمنده حس اين از هم خودم حتی و بود دلم توی که حقيقتی ولی خودخواهيه نهايت اين

 حس و ميشد سست صورتم که بودم ناراحت اين از فقط من. بودم نکرده کمبود احساس من و بود رفته نيما... بود روزها

کرده ترکم موضوع اين برای نيما ميکردم ! 

 و ميکردم زمزمه رو داستانم تنهاييم ساعتهای توی روز هر من. کنم فکر چيزی به نميگذاشت حضورش.... بود پندار ولی

 احساس ولی بود سست پام و دست... ميکردم کار و بودم بيمارستان تخت روی. ميکرد گوش بهش پندار مالقات، ساعت

 بود اين مثل کرد پر رو قلبم تموم نميشم خوب هرگز که اميدی، نا حس و شد سنگين زبونم وقتی اما.... نميکردم فايدگی بی

 دفتر يه برام پندار که بود روزها و حال همون در درست و... نداشت معنايی برام ديگه چيز هيچ و برسه آخر به دنيام که

آورد کادو قلم يه و . 

. بذاره تنهام بودم گفته بهش. بود نشسته اتاق بيرون بابا. بيهودگيم ساعتهای تمام مثل. بودم خوابيده و در به بودم کرده پشت

 رو روز تمام ميخواستم. نداشتم خوبی منظره و بود افتاده راستم پلک... کنه نگام زياد صورت اون با کسی نميخواست دلم

 پيشم بيشتر و ميزد حرؾ کمتر... همه از بيشتر بود، ؼم از پر بابا. ميکرد مراعات بابا. نبينم رو هيچکس تا بخوابم

 ساعت. بود رفته بيرون و باش بيرون بودم گفته. بجنگم باهاش نبود الزم زياد چون. بودم راحت بود بابا که وقتايی. ميموند

 باباست اگر تا بستم چشمهامو. شنيدم رو تختم سمت به کسی قدمهای صدای من و شد باز اتاق در که بود شب ده نزديک

نخوردم ؼذامو چرا نپرسه و بره و بده انجام رو کارش پرستاره اگر يا خوابم شه مطمئن ! 

 باز چشم. باشه اومده ديدنم به شب ده ساعت پندار ميکردم خيال اگر بودم ديوونه... ريخت دلم. کرد پر رو مشامم آشنا بوی

. بود گرفته چشمم جلوی رو کادو که ای مردونه دست به زدم زل. خورد تکون چشمهام به رو رنگی طاليی کادوی. کردم

 خودِ  خودِ ... پندار هوای... پندار بوی... پندار دست... اين...  نبود؟ من دندون جای اين... پوستش روی ريز های لکه

نبود؟...  پندار  

. بود آورده نزديک رو سرش. پيچيد گوشم توی صداش. چکيد بالشم روی و خورد سر بينيم روی از اشکم و بستم پلک

نميکنی؟ نگام شيطون؟ ميزنی خواب به خودتو: کرد زمزمه ميکردم حس رو نفسش هرم بود گوشم کنار لبش  
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... رو اومدنش لحظه داشتم دوست و... بزنم هق صدا بی ميکردم سعی من و ميکرد بسته و باز رو بينيم های پره بؽض

شد حادث... بار اولين برای و... نميشد...  و کنم بارون نور رو زندگيم شب بدترين توی رسيدنش سر لحظه ! 

 تنم تمام به انگشتهاش سر از عشق که کرد لمسم جوری... مريضيم مدت و... آشناييمون مدت طول در بار اولين برای

کرد پاک رو اشکم و کرد دراز دست... شه سرازير ........ 

ميکنی؟ گريه: کرد زمزمه باز گوشم کنار... کردم بؽض بيشتر  

 نابودم: گرفت رو ام شونه. نداشتم اشکهاشو ديدن طاقت و مياورد درد رو گلوم بؽضش.. بود بم صداش... داشت بؽض

 ميکنی؟

 حضورش شوق شکفتن و... نبينه رو شکستنم که باال اونقدری. کشيدم باال رو سفيد ملحفه نداشتم رو کنترلش که دستی با

 حس رو دستش گرمی داشتم دوست چقدر و. نيومد باال ملحفه که ميفهميدم ولی نداشتم حس. گرفت رو دستم. تنم تمام توی

 سمتش چرخوندم سر... کنه نگاه ام افتاده پلک به نميخواست دلم. کردم باز چشم... نبودن پذير فرمان تنم سلولهای و کنم

افتاده پلک همون با... داشتم نياز چشم همون به ديدنش برای من... اما ! 

. اما ميکرد گريه داشت.... نميدونم گريه... نيستم بلد بؽض بود گفته... ندارم دل بود گفته... ميزد لبخند. بود تر چشمهاش

چيه؟ بزن حدس: خنديد و گرفت صورتش جلوی رو کادو  

. خنديدم گريه ميون لحظه؟ اون ميخواستم خدا از چی... بود شده ظاهر من بر الهام فرشته مثل او و... باشه ميخواستم من

ديگه بزن حدس: داد تکونش ! 

 کشيد تخت کنار رو صندلی. نميچرخيدن زبونم توی که کلماتی از کنم منزجرش و کنم باز لب نميخواستم... دادم تکون سر

 که رنگی کاهی دفتر... بود دستش توی که زيبايی دفتر به دوختم چشم من و کرد پاره رو کادو کاؼذ شوق با. نشست و

دانگ دا دا دا: زد لبخند. ميشد وصل جلدش روی که طاليی بدنه خودکار يک با... داشت انگيزی خاطره و خاص طرح !!! 

 از من ولی... بنويسی نميتونی فعال که نرفته يادم... آره دفتره: داد توضيح. خوند حرفهامو تموم چشمهام از. کردم نگاش

بزن حدس... کردم چيکار بگو امشب... خانوم فاخته نميگذرم هم سرت توی داستانهای خير  

 تا که ديدم پزشکيشو کادر و بيمارستان کل و منصور بابا دود و دم: کرد پچ پچ و شد نزديک. بهش بودم زده زل هنوز

خونه بردن تشريؾ منصورتم بابا... همراهت جای... پيشت بمونم صبح خود  

 پنهون ازش شاديمو نميتونستم من و ميموند پيشم... لرزيد ريشتر هزار اندازه به من دل تمام... اونشب ميدونه خدا فقط و

 و ميشد کشيده سمت يک به فقط که لبی با... صدا با.... ميخنديدم... من اما نميشد زيبا لبخند با سستم صورت هرچند... کنم

 ؼم چشمهاش توی يا... کنه کنکاش رو صورتم نگاهش اينکه بی... ميخنديد هم پندار... ميخنديد يکيشون فقط که چشمی دو

ميرفت و.... ديدنم از ميگردوند رو و... مينشست نيما چشم توی که ؼمهايی رنگ همون از... بشينه ! 

 وقتی بعد ولی... خورد هم به صدام از حالم کردم باز لب که اول. بنويسه اون و بگم بود گفته. موند پيشم پندار اونشب

 به صفحه اشتياق با چطور که دستش به ميزدم زل وقتی و... ميکرد همفکری باهام داستان روايت توی شوق با پندار

مينوشت پندار و ميگفتم... ميگفتم ميکرد، پر رو صفحه ... 

... صداش و.... بود کمد توی... تمام نيمه صفحات ميون دستهاش از مونده جا عطر با... پندار زيبای دستخط با دفترم حاال

 رو جراتش.... نداشتم رو درش کردن باز جرات من و بود شده حبس اتاقم کمد توی پندار ياد... جمعيمون دسته عکسهای و

 ميشد رو عمر تمام کاش. بستم چشم و کشيدم صورتم روی رو ملحفه. ميزد پر پر... صداش شنيدن برای.... دلم و نداشتم

 !خوابيد

 آرامش با رو شب نميتونه ميخوابه رو روز تمام که کسی. نشستم تخت روی کالفه و خسته و خواب بی شب، های نيمه

 به زدم زل باز. بود خفيؾ احساس اين هرچند ميکرد آروم رو قلبم شدن لمس حس. پاهام روی کشيدم دست. بگذرونه
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 تو... پيچيد گوشم توی فران صدای. صندليم سمت گردوندم رو. بود نداشته بر سرم از دست شب سر از خيالش... کمد

نميکنی اينکارو و شی بلند ميتونی ! 

 بار زير من زانوهای و بود نگرفته رو دستم مريم مامان بار هزار مگر. ميترسيدم افتادن از ولی ميتونستم. ميگفت راست

 نرفته جلو هم قدم يک حتی و بودم نگرفته ديوار به دست و بودم نشده بلند تنهايی توی بار هزار مگر بودن؟ نشده خم وزنم

 بودم؟

 دستگاه روی. ميزد ضربه پاهام به محکم. شم بلند ميکرد مجبورم فيزيوتراپم قبل ماه سه همين تا... تالش از ميشد بد حالم

 حس من و!!!" صاؾ" که ميزد فرياد و ميکوبيد پاهام به شدت به باز. ميکردم خم کمر اما دارم نگه رو خودم ميکردم سعی

 بلند چرخدار صندلی روی از شم حاضر که بودم خسته اونقدر... نبود خوبی حس. ميده دستور بهم و ايستاده هيتلر ميکردم

 قبول و نذاره سرم به سر کسی که بودم خسته داروها و هفتگی آمپولهای از اونقدر... نرم هم فيزيوتراپ اون پيش اما نشم

کرد موکول ميشه هم بعد به رو کار اين که کنن ... 

 آؼوش به رو پندار ياد و بنشينم کمد جلوی و برم خودم پای با رو کمد تا قدمی چهار فاصله ميخواست دلم اونشب اما

بگيرم خستگيهام . 

 کرده معرفی رو خودش مصمم... بودم شنيده رو صداش بار اولين برای قبلش شب... آوردم ياد به رو اول روز ناخوداگاه

 ايستاده معراج روبروی نگاه کافه توی رو اون فردای... نگاه کافه توی اجباريمون مالقات قرار و!" هستم شامخی" بود

ميرسيد نظر به مؽرور حد اين تا که بود داده کسی به رو ام شماره اجازه بی که بودم ناراحت ازش. بودم  

 مؽرور آدمهای از گفتی دقيقت معرفی توی... ميشد ادعاش زيادی کارگردان آقای اين" که بودم ايستاده معراج ميز جلوی

 "متنفرم؟

آقاست همين فعال هدفهات به تو رسيدن راه تنها ولی سگه يکم اخالقش... جان فاخته کنی مدارا بايد" بود خنديده معراج !" 

. در سمت گردوندم رو من و" مياد داره... اوناهاش" در به زد زل بازوم کنار از معراج که رو لحظه اون يادمه خوب و

.... يادمه خوب بود، ريخته دلم. بود ريخته پيشونيش روی که مويی تره توی بود پيچيده باد...ميشد رد خيابون از داشت

اين" بودم کرده مشت رو دستم !!!!" 

 برای زدنم فرياد و دويدنم به زده زل و ايستاده جمعيت ميون که کسی ميدونستم اگر اول روز... زدم لبخند بؽض ميون

 جايی به دستم و بسوزم و بپيچم خودم به اينطور دوريش از روزی که هست پنداری سياه، برؾ نمايش سالن به ورود

 برخوردمون اولين توی شايد... ميکردم رفتار موقر و ميرفتم شايد... تئاتر سالن نميرفتم اصال شايد... شايد... نرسه

نميکردم صحبت اونطوری ... 

 اش،کمربند انداخته زانو جين شلوار روی شد کشيده رنگش خردلی کوهنوردی کفش از چشمم... رسميمون ديدار اول روز

 بهش خيلی که نامرتبی سبيل شکلش، قلبی و برجسته چونه... اش شونه روی رنگ خاکی کوله و مشکی بلوز ای، قهوه

 لحظه... رو روز اون يادمه خوب" شامخی آقای... جان فاخته" که معراج معرفی و... سياهش فر و بلند های مژه و ميومد

رو اش لحظه به  

خوشبختم! بله: بردم باال ابرويی. شدم بلند صندلی روی از ! 

 دور رو ميز و گرفت ناديده دادن، دست برای کردم بلند دست.  نميخواست دلش زياد اون انگار اما باشم مودب ميخواستم

 لمس که نميدونستم... نمياد دست به راحتی به... من مومن مردِ ... مرد اين نميدونستم من و. عقب کشيد صندليشو و زد

 که لمسی... اشکم کردن پاک مثل... باشه نفست بی اميد های مونده ته نفسِ  ميتونه... مرگ دمِ  درست اون دست از شدن

 ساز کارش همين برای و نميدونستم. بودم کرده نگاه معراج به حرص با و نميدونستم... بود برگردونده زندگی به رو من

کردم کوک رو مخالفم  

 بزرگ" خوب"  يه و داد بيرون رسيده، تا کرده بدو بدو حسابی که کسی مثل رو نفسش. دادم بيرون حرص با رو نفسم

 تکيه اين که... کنه سرازير انرژی قلبم به که ميشه صدايی... ميشه خاطره من برای گفتن خوب اين نميدونستم من و. گفت
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 بهم که بليطی سر... بودم کرده بحث باهاش. بودم شده عصبی و نميدونستم... ميشه دنيا کلمه ترين شيرين من برای کالم

 جلوی رو اش مردونه انگشتهای. ميخواست کار نمونه ازم من پذيرفتن برای او حاال و بودم کرده حرصيش... بود داده

کار نمونه: بود داده تکون چشمم ! 

کار نمونه: دادم تکون انگشتهامو و بردم جلو رو دستم... ميکردم مثل به مقابله. بودم شده حرصی ! 

 دست. آورد بيرون موبايلشو و بود آويزون صندلی به که اش کوله سمت کرد دست. برد باال رو لبش گوشه. کرد نگام

 بازی از قسمتی موبايلش روی فيلم. کرديم مبادله ميز روی. آوردم بيرون رو طرحم از صفحه دو و کيفم سمت کردم

 صدای با رو اين نميخواستم. نيست عليرضا حد در ميرسيد نظرم به موقع اون ولی نبود بد. بود هاش گروهی هم و خودش

نيست بد: کرد اخمی. ميخوند رو متنم و بود کرده جمع لبهاشو. کردم نگاش. بگم بلند ! 

ابتداييه: گذاشتم ميز روی رو موبايلش. ميرفت باال عقلم کول و سر از حرص. خنديدم ! 

: برداشت موبايلشو و گذاشت ميز روی رو متنها. چشمهام توی زد زل و آورد باال متنم روی از ناباورانه رو نگاهش

کنی کار مبتدی يه با نيست اصراری ! 

 کرد سعی. بود زده بيرون گردنش رگ. نوشيدم ای جرعه و گرفتم دستهام ميون رو فنجونم که ميداشت بر رو اش کوله

ديانت خانم شدم خوشوقت:  باشه آروم  

 چنگ ميز روی از رو اش کوله بند... بود من اميد تنها اين... گرفت رو تنم تموم دلهره که بکشه عقب صندليشو خواست

ميکنن داغ اينجوری نوظهورها فقط: گفتم خونسرد و زدم ! 

 رگ برای... خودم شيطنتهای برای. بود شده تنگ براش دلم... خنديدم صدا بی و گرفتم دستهام ميون رو صورتم

 باهوش... بود گرفته ايراد ظاهرم از... نقد باد به بوديم گرفته رو همديگه... تندش اخالق... کجش لبخندهای... گردنش

کنه آتيشيم چطور ميدونست... بود  

 همون از رو اين... نيست يکی ذهنيمون جهت ميکنم فکر" که بود زده لبخند بعد و کرد نگام کمی.بود داده تکيه صندليش به

تئاتر توی روز همون... اون از قبل حتی... فهميدم شدم وارد که اول !!" 

اونوقت؟ رسيديد نتيجه اين به کجا از" بود شده سوال برام " 

وجناتتون از" که بود انداخته شونه ..." 

... داره وجود آشفتگی... ندارن هماهنگی هم با رنگها: بود داده ادامه خونسرد و موهام و شال روی بود چرخيده نگاهش

سبز ساعت مشکی عينک شرابی موهای خاکستری شال ... 

 شهر توی رو کوهنوردی کفش هيچوقت منم... نيستيم ذهنی رده يه توی زياد... آره خوب: باشم خونسرد بودم کرده سعی

داره اتو لباسهام و نميوفته زانو شلوارم نميپوشم ! 

 طوالنی خواب يکماه توی که کسی همون ميشه... آدم اين... نميدونستم و کردم گره رو مشتم. داد فشار هم روی رو فکش

 برام که صدا يه بشه... شم بيدار بخواد ازم و بزنه لب رو اسمم روز هر که صدايی ميشه حواسيم بی و گيجی کمای و

 ازش که تصويری آخرين بشه تار تصوير همون و... ديدمش کردم باز چشم وقتی که تار تصوير يه بشه... بخونه کتاب

 ....داشتم

 و بيارم در کوهها پشت از سر بعد روز دو و کنم باز چشم من... نيومد خداحافظی برای چرا... رفت چرا که ندونم ديگه و

 بود گفته... ميمونه بود گفته... محض دروغ بشه بوديم زده هم با که حرفهايی تموم و... نده بهم ازش خبری هيچکس ديگه

بود نمونده... اما بود گفته... مطمئنم ميشی خوب بود گفته.. هست آخرش تا  

 و خوبه حالش بگن فقط... زندست بگن که ميدادم قسم رو بابا و معراج و فتانه و ميکردم گريه تخت روی فرودگاه توی

 سياه من دنيای و گفته بابا... واستن حرفشون پای که ندارن وجود آدمها همه که بود انداخته پايين سر بابا... بياد نخواسته
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 پای که نداشت رو اين وجود پندار که نکردم باور من و... نشد شکسته که تابويی شد پندار اسم بعد به اون از... بود شده

 اکثر مثل فران قول به و... نيما مثل. نداشت رو من پای ايستادن توان شايد اما... نبود دروؼگو پندار... بمونه حرفش

 نگه وصل زندگی به رو من که بود حد همين در پندار رسالت شايد... ندارن رو ديگران درد پذيرش تحمل که آدمهايی

 جايی تا اما...  موند... زندگيه توی من اميد تنها ميدونست خوب خودش و... کرد اينکارو رسيد دستش که جايی تا... داره

ميتونست که .... 

 سهم تموم... کافی دستحطش و صداش... يادش من برای... بکشه نفس و باشه دنيا از ای گوشه يه که کافی همين من برای

 سر سوالم جواب اگر نکنم گاليه که خودم با بودم بسته عهد... باشه فقط... نيست ماللی... کافی... دلتنگيش زندگی از من

نميزدم قولم زير من... نميتونست اين از بيش فقط... بود پس... نه که نگفته کسی و زندست؟ که.. نباشه دادن تکون ! 

 کنم باور و... بشنوم صداشو ميخواست دلم... يکسال از بعد... شه باز کمد اون در ميخواست دلم اما احواالت اين تموم با

 کنار قفسه لبه. شدم بلند و کردم تن ستون رو دستم... بود هم جاودان و رنگ پر چه و بود زندگيم توی مرد اين روزی

. قفسه به چسبيدم دستی دو و برداشتم رو دوم قدم. ميلرزيد ناتوانم پاهای لرزش با تنم تمام. برداشتم قدم و گرفتم رو ديوار

 قدميم دو فاصله توی پندار صدای... بخورم شکست نبرد اين توی نميخواستم من اما نداشت رو داشتنم نگه توان هم دستهام

 نفس. نميرسيد دستگيره به دستم. کشيدم کمد سمت به رو خودم و نشستم زمين روی. نتونستم و برداشتم رو بعدی قدم. بود

 به زدم زل. شد باز و کشيد ای زوزه کمد در. چرخوندم قفل توی رو کليد و کردم بلند زانو روی رو خودم. ميزدم نفس

 که دستی مثل. گرفتم انگشتهام ميون رو زيپ و گرفتم دندون به رو لبم. کردم لمسش و سمتش کردم دراز دست. چمدونم

نداشتم رو زيپ کشيدن توان باشه زده يخ سرما توی  

 يک فقط تالش هر از بعد و کشيدم رو زيپ و نشستم چمدون جلوی نيم و ساعت دو درست من کنه باور ميتونه کی و

 فکر نيم و ساعت دو من و... خنديدم و ريختم اشک نيم و ساعت دو من که کنه باور ميتونه کی و شد؟ باز ازش دندونه

 باور ميتونه کی و... وصلم دنيا به کردم حس دندونه هر شدن باز با و...  شدم سير زندگی از نيم و ساعت دو من... کردم

 دراز زمين روی رسيد دفتر جلد به دستم وقتی درست و شدم زاييده ديگه يکبار من زاييدنه؟ از بيشتر شدن زاييده درد کنه

 مشقت زندگی شروع فردا ميدونستم خوب و... شم خوب ميخواستم من... نيستم سير زندگی از که شدم مطمئن و کشيدم

 برام کارها اين با خدا دلِ  فران، قول به و... رفتن دکتر با نه... نشستن با نه... ميگذره گريه با نه که هست باری

 مداوم لمس از انگشتهام سر و بود آؼوشم ميون پندار دستخط... نميگرده بر روزگار ورق و نميکنه نگام دنيا و... نميسوزه

 آفتاب، طلوع با فردا من... بود زندگيم سياه شب آخرين اين کردم باور و بستم چشم اتاق فرش روی... متورم زيپ فلز

ميکنم طلوع ! 

. ميرسيد گوشم به دور از چنگ صدای و بودم ور ؼوطه ای نقره و آبی اکليلهای درخشش ميون من و ميزد صدام کسی

 چيز همه ديدنش با. مامان زده وحشت نگاه ميون دوختم چشم و کردم باز پلک. زد ضربه ام گونه روی کسی دست سردی

 به تا که بود خوابی قشنگترين اين.... بود نکرده بيدارم کاش. بود ترسيده مامان و بودم افتاده اتاق وسط... آوردم ياد به رو

بودم ديده حال ! 

فاخته؟ خوبه حالت: داد فشار هم روی رو خشکش لبهای مامان  

چنده؟...  ساعت: کردم اخم. بهم بود زده زل نگران و بود ايستاده سرش پشت هلموت  

... فران شماره: دادم تکون سر بشينم، کرد کمکم مامان! داشتم کار دنيا با من و بود صبح نه... صبح نه. داد جواب هلموت

بگيرين... برام رو  

 محکم رو درسش و ميگردوند بر کمد به رو چمدونم وسايل ميزد، حرؾ هم سر پشت مامان و ميگرفت رو شماره هلموت

 خشکم و تر.... ميگفت و ميگفت و ميگفت مامان... کردم باز رو درش مشقتی چه به ديشب من نميدونست... ميکرد

 منصور بابا به بيراهی و بد حرفهاش ميون و ميبست موهامو ميکرد، عوض لباسهامو و بودم نشونده تخت روی ميکرد،

 خسته من و! رفتنم کما به و اشتباه داروهای از بعد خصوص به. ميدونست مقصر رو بابا اينها تمام برای مامان... ميگفت

 ناتوان کالم در اونقدر من و... ببنده رو در نبود حواسش حتی و مياورد در رو لباسم... آور عذاب دلسوزيهای اين از بودم

بود کرده رو کارش او کنم بندی جمله و کنم باز لب بخوام تا که ... 
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 متعجب! کنم صحبت خودم ميخواستم. سمتش کردم بلند دست. برداره رو گوشی فران بود منتظر. هلموت به دوختم چشم

ميکردم طلب رو کسی که بود بار دومين اين... داد دستم رو گوشی ! 

ميکنی کمکم... بودی گفته: بيان بيرون لبهام ميون از اول کلمات تا کشيد طول.پيچيد گوشی توی فران الود خواب صدای ! 

... کنه درک رو ام جمله مفهوم و بشناسه رو من صدای که اونقدری... بپره چشمهاش از خواب که اونقدری. کرد مکث

ميگم هنوزم: کرد باز لب باالخره اما بود طوالنی مکثش ! 

 چيه دردش نميدونم... بود خواب هنوز که بود کرده خالی هم پشت ليوانهاشو و مونده بار توی وقت دير تا ديشب حتما

داره هوامو همين برای... ميفهممش همين برای. داره درد هم مرد اين... ولی !! 

... من روی همه اين و... دانشگاه بره.... خوبم من... کن حالی... مامان به چيز هر... از قبل و... اينجا بيا پس: زدم پلک

نکنه فکوس ! 

 

 بود تعجب جای همه برای... نداشتم زبانم لکنت به توجهی و کنم صحبت تلفن با ميخواست دلم اونروز که بود تعجب جای

 خودش ديشب حرفهای پای به رو تؽيير اين هم فران شايد و... افتاده اتفاقی چه برام ميدونستم خوب من! فران و خودم جز

 اومده و بياد ديدنم به بودم خواسته فران از. بدم بها دلم و خودم به ميخواستم من که بود اين فقط مهم. نبود مهم... ميذاشت

 .بود

 رو تنش عطر و قدمهاش صدای...نفسهاش صدای. ايستاد سرم پشت و اومد که بودم ويلچرم روی خونه تراس توی من

 پندار جای تختم کنار آلمان، توی که بود کسی فران.... ميکردم پيداش بود، آدم ميليونها ازدحام ميون اگر حتی ميشناختم،

 پاشون و دست مامان و هلموت من، اومدن از بعد... داد سامان رو ما همه سامان به نا اوضاع که کسی... گرفت برام رو

 دائم حضور از بعد. بود کرده مرتب رو چيز همه که بود فران و بودن کرده فراموش رو زندگی قاعده بودن، کرده گم رو

خونه برگرده وقت سر و بره کارش سر وقت سر تونست هلموت و دانشگاهش به برگشت مامان که بود فران . 

 باز لب. کرد پخش پلکم روی رو موهام و وزيد نسيمی. روبروم درخشان و ای شيشه ساختمان به بودم دوخته رو نگاهم

شم... بلند ميخوام... من: کردم ! 

 سر. ميکرد نگاه بهم عميق داشت و بود ايش سورمه گرمکن جيبهای توی دستهاش. ايستاد روبروم درست و برداشت قدم

 به زدم زل. داشت نگه صورتم جلوی و آورد بيرون جيبش از رو دستش و زد لبخند. نگاهش وسط دوختم چشم و کردم بلند

نباشه هيچکی... ميخوام: ام شونه سمت گردوندم رو. اش مردونه انگشتهای سر ! 

نيست بار تاسؾ خوردن زمين ميترسی؟ چی از: کرد نگام سينه به دست و تراس حفاظ به داد تکيه ! 

آوره خجالت... ولی بله: کردم اخم عصبی ! 

 اگر... کالسهات به ميرسی دير هميشه تو نشده؟ دير مريم: گفت پنجره به رو بلند صدای با و گرفت باال رو اش چونه

بشينی کالسم سر نميذاشتم بودم استادت ! 

 ام گونه اينکه از قبل و گذاشت هام شونه روی رو دستهاش و شد خم سمتم به پشت از. رسوند تراس به رو خودش مامان

نيست مساعد حالت امروز اگر... برم يا بمونم داری دوست که نميدونم من: کرد زمزمه گوشم کنار ببوسه رو .... 

 همين ولی ميکرد رو اونها مراعات شايد.بودن فران يا هلموت که وقتهايی خصوص به. ميکرد صحبت من با آلمانی به

برو! ... هست...  فرانتيس: اومدم حرفش ميون! مامانم با حتی... ؼريبم همه با کنم حس من که ميشد باعث ! 

 و کرد تشکر ملتمسانه فران به رو هميشه مثل. کرد پاک پوستم روی از رو لبش رژ جای بعد و بوسيد رو ام گونه مامان

 از خواستيم ؼذايی هر و نکنم فراموش داروهامو... باشه مراقبم اينکه... بشه رعايت من مورد در ميخواست که نکاتی تمام
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 شايد و... فران و من... ما دوی هر. بوديم حفظ از ديگه که چيزهايی همه و... نکنه حساب و بگيره مشترکمون رستوران

مامان خودِ  ! 

 خوش و رنگ کرم کت و... زانوش زير فرم خوش مشکی دامن و پاش ساق به... ميرفت داشت وقتی. کردم نگاش

 ازدواج آلمانی مرد يه با. بود شده عوض! نبود من مريم مامان... اين. مرتبش موهای و... ستش کفش و کيؾ و... دوختش

! بود شده ای ديگه کس مامان... نبود هلموت بود کرده تؽيير که کسی اما بود شده مسلمان عقد برای هلموت... بود کرده

 دراز حمام وان توی ساعت نيم شدن ريلکس و آروم برای شب هر. قائله ارزش خودش برای چقدر که ميديدم من حاال

 برای زيبايی لباسهای مامان که ميديدم حاال. بود آراسته روز طول تمام در و ميزد رو پوستش کرمهای بعد ميکشيد،

 حاال! نميديد بابا بود، اگر يا... نبود منصور بابا برای که چيزهايی.. ميکرد تعريؾ زيباييش از هلموت و ميپوشيد، هلموت

 الگو ازش فضا، اون توی او، خونه توی من و بود، زندگيش صدر در خودش که... ميرسيد نظر به محکمی زن مامان

ناخواسته يا خواسته ميگرفتم، ! 

 دست کؾ خطوط به بودم دوخته چشم من و ميوزيد سردی باد. کرد دراز سمتم به رو دستش فران بست که رو خونه در

 بود افتاده جانم به که ترسی! نتونستن و شدن بلند از ترس... بود ترس اين شايد و ميشه سست تنم تمام ميکردم حس. فران

 دلم. هم به آميخته ؼرور و ترس و شرم نوعی... داشتم عجيبی حس. بهم بود زده زل. کردم نگاش! ميکشيد رو رمقم و

ديدم؟ خوابی... چه ديشب... گفتم... بهت: زدم لبخند... ببره ياد از رو دستش بلندای که کنم باز رو بحثی خواست  

بگی برام خوابت از ميزنی قدم کنارم وقتی ميخواد دلم: داد تکون سر  

 کی تا نتونم، اگر اينکه از... ميترسيدم خودم از... بودم جدال در خودم با... دست دور در نامعلومی نقطه به دوختم چشم

 روزی و... نميشد که نميشد و بودم گرفته کار به رو تالشم تمام که فيزيوتراپی اول جلسات به کردم فکر و ميکنم؟ مقاومت

 ميخواستم من و... ميکنه کمکم بود گفته... بود بلند جلوم فران دست حاال! چرخدار صندلیِ  اين به باختم رو خودم تمام که

شکستنم از بود ای آينه کدومشون هر چهره که... باشه آشنايی هر چشم از دور به هست شکستی اگر ! 

شی بلند ميخوای گفتی... ماری: زد صدام ! 

. اش مردونه دست کؾ گذاشتم خفيفش، لرزش به توجه بی و آوردم بيرون بافت شال زير از رو دستم. کردم نگاش

 و گرفتم رو صندلی دسته ام ديگه دست با! نگرفت رو بؽلم زير حتی... نکرد تالشی ولی شد حلقه دستم دور انگشتهاش

 روی ماهه چند های بچه مثل. بخورم زمين نگاهش ميون نميخواستم من و بود گرفته محکم رو دستم. شم بلند کردم سعی

کرد مشت رو فران انگشتهای و رها رو صندلی دسته من انگشتهای و کرد بلند رو چپش دست. ميزدم لق زانوهام . 

 صورت با وگرنه برميداشتم قدم بايد. شد زياد هامون تن فاصله و برداشت عقب به قدم يک. نداد بهم فکری هيچ فرصت

فران: زدم صداش... نداشتم رو وزنم تحمل من. رفت عقب هم باز. برداشتم سمتش به لرزان قدم يک. ميخوردم زمين !! 

کن بس فران: پاهام به زدم زل. برم سمتش به شدم مجبور من و رفت عقب ديگه قدم يک ! 

 قدم سه با که باشم شده خالی همه اين نميکردم فکر خدايا.... ميشدم دور صندليم از داشتم من و رفت عقب ديگه قدم يک

 من و ميرفت عقب فران. کنم گريه سير دل يه و کنم پرت ساختمون بلندی از رو فران ميخواد دلم کنم حس برداشتن

 عصبی... کنم پرتاب سمتش به وار مسلسل و کنم رديؾ رو سرم توی کلمات عظيم حجم نميتونستم و برم پاش هم نميتونستم

فران کافيه: کردم بلند سر ! 

 توان من. ميکرد نگام و خونه موکت روی بود ايستاده فران. بودم خونه در چارچوب توی حاال. برم راه که ميکرد مجبورم

 بهت رو صندليت يا داخل بيارمت محاله.... بزنی يخ همونجا ميذارم داخل نيای اگر: زد پلک. نداشتم رو پام کردن بلند

 !برگردونم

ميدی...  آزار رو... من داری تو: کردم اخم  

بفهم... ميکنم کمکت دارم من: کرد جمع بينيشو ! 
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نميتونم ديگه... من: برداشت نم چشمهام ! 

کنی استفاده پاهات از فکت عضالت از استفاده جای به بهتره: کرد کج ابرو ! 

 به دستهام و بودم شده خم... بودم متنفر حالت اين از من و ميلرزيدن... زانوهام به دوختم چشم من و داد فشار دستهامو

. گاه تکيه شد و کرد سپر سينه. داخل کشيدم رو خودم و برداشتم قدم... نميتونستم اين از بيشتر. بود شده کشيده فران سمت

 رو پيرهنش يقه. بنشينم نميگذاشت اما ميکرد حفظ رو وزنم تمام. کنم تازه نفسی داد اجازه و کرد حلقه کمرم دور دستهاشو

 نسکافه فنجون يه بيای راه تلويزيون تا اگر: اش شونه سمت بود چرخونده رو صورتش. کردم بلند سر و گرفتم مشتم توی

ميشه عايدت گرم ! 

رحمی بی...  تو: کردم بؽض. بود زياد خيلی من برای مسير اين و ميرفتم پذيرايی وسط تا بايد... دور خيلی... بود دور  

 تمام چرا نميدونم. رفت عقب قدم يک و گرفت دستهامو. شد تحميل زانوهام به ُتنيم چند وزن ديگه بار و شد دور ازم

 بؽض! بودم پشيمون بودم زده زنگ بهش اينکه از.... تنهايی و ميخواست صندليمو هم باز دلم... ميباختم رو ديشبم تفکرات

برو اينجا از... بذار تنهام: کردم ! 

 پام عضالت تمام درد. برداشتم قدم يک اجبار به. برم سمتش به ميکرد مجبورم. داد فشار دستهامو و کرد منقبض رو فکش

 پلکهامو... کنن حکاکی استخونت روی کارد نوک با اينکه مثل... آوره زجر چقدر درد اين نميفهميد اون و بود گرفته رو

بردار سرم... از.. دست.... نميتونم من: دادم فشار هم روی  

صدايی و سر پر وزغ يه تو: برد باال صداشو ... 

کردم ؼلط: زدم فرياد فارسی به و کردم بلند سر. برم راه بودم مجبور من و مياورد چشمهام به اشک و ميکرد ؼلبه درد !!! 

ميخوای کمک خدات از داری ميکنم فکر اينطوری.. کنی ؼرؼر خودت زبون به بهتره.... اره: خنديد فران ! 

 ازش که خدايی به اعتماديم بی ميکشيد؟ رخم به رو چی داشت نداره اعتقاد وجودی به بود گفته که مرد اين.... کرد ساکتم

بودم؟ زده دم  

 داشت اتاق مستخدم و بودم آورده باال رو احشاءم و اعماء همه من که روزی... شد شروع بيمارستان توی از چيز همه

 خفگی احساس نميدونستم رو زبونشون که آدمهايی ميون من و بود زده ؼيبش مامان.... نبود کس هيچ... ميکرد تميزم

 و سر و شد باز اتاق در که بودم گرفته بؽل به رو ام برهنه باالتنه من و ميذاشت زباله سطل توی رو کثيفم لباس.ميکردم

بيرون: کردم هجی رو بودم گرفته ياد که ای کلمه ترين ابتدايی و کردم بلند دست. شد پيدا فران کله ! 

 صورتم توی نگاه يه حتی و اومد مامان با برگشت وقتی و رفت فران که کردم بيان ادبانه بی رو کلمه اون چقدر نميدونم

 خصوص به کرده واجب رو پوشش ما دين بده توضيح براش و بخواد عذر ازش من طرؾ از خواستم مامان از. نکرد

زنها پوشش . 

نه؟ قائلی ارزش خدات برای... گفته خدات: بود کرده نگام و خنديد  

 خدام از وقت چند هر بعد به اون از... بدم شرح براش آلمانی به رو تفکرم ميتونستم نه و بود شيوا زبانم نه. نگفتم چيزی

 باعث شايد همين و... شم متعصب ديندارِ  يه کوبيدنش برای بودم حاضر که ميکردم مخالفت باهاش اونقدر من... ميگفت

خودم خدای به... برسه چه نميشناختم درست رو خودم حتی من که حالی در معتقدم شدت به من کنه فکر بود شده !! 

 اينکه نه مگر! خدام از... کنم تشکر ازش بايد بودم نکرده فکر هرگز چرا... بود کرده ساکتم... اعتقاد بی مرد همين حاال و

 يا"  ميکرد زمزمه گوشم توی هم هنوز اينکه نه مگر بود؟ داده بهم زندگی فرصت ديگه يکبار و بود آورده بيرونم کما از

.... بودم محق هميشه... رو انگشتهام سر حس و رو کمالم و تمام لبخند بود، برگردونده بهم رو صورتم اينکه نه مگر" رباه

 بدل برام خير به رو بدها و.... خوب روزهای همه... گرفت ازم هم رو خوب چيزهای همه ولی شدم بهتر اگر خوب،

 و عهد سر رو نيما ميتونست يا... زندگيم مرد ماندگارترين به کنه تبديل خودش ميل به رو عليرضا ميتونست مثال... نکرد
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 من ميتونست... نپاشه من زندگی به سختی همه اين ميتونست... نگيره ازم پندارو ميتونست.... نه يا.... داره نگه قرارش

نکنه خلق رو من اصال ميتونست....  ميتونست... کنه هم عاشق رو مامان و بابا ميتونست... نکنه مريض رو ! 

نيست تشکر برای چيزی محنت و درد همه اين وجود با و... محقم من ! 

 و کرد رها رو دستم. بود هم فران! هنوز... بودم ساکت. تلويزيون روبروی درست. نشوندم پذيرايی صندلی روی فران

 مشامم نسکافه بوی... شدن ريشه ريشه رانم گوشتهای ميکردم حس و ميکرد بيداد پام ساق توی درد. آشپزخونه سمت رفت

 به ؼريبانه چه من و.... بود فران عطر از پر دستهام حاال.... کردم مکث و کشيدم صورتم به رو دستهام. کرد پر رو

ميدادم تن زندگی ! 

 

 

... ميزد ورق رو دفترم داشت. کردم باز چشم. ايستاده روبروم کردم حس که بودم گرفته دستهام ميون رو صورتم هنوز

داشتی؟ برش... اجازه بی: کردم بلند دست عصبی. رو پندار دستخط  

خاطرش؟ به نميکنی تحمل رو درد اين چرا پس کرد؟ پا سر رو تو که نيست چيزی اين: برد باال ابرو  

کنی درک... نميتونی تو: دادم تکون سر ! 

 بشين ميکنی درک که تو... بيا: گذاشت مبل کنار و کشيد داخل صندليمو. تراس سمت رفت و ميز روی انداخت رو دفترم

نکشی درد هم تو بهتره پس نميکنه درک هيچکس! ميکنه؟ فرقی چه! اصال هميشه برای!!! هم باز... روش ! 

 اشک... اعتراض و بودم فرياد مقابلش در هميشه... کنم گريه جلوش نميخواستم. انداختم پايين سر و گرفتم گاز رو لبم

نکنه باور رو ضعفم که باشه زندگيم توی نفر يک حداقل ميخواست دلم. ميکرد تحقيرم . 

... آخرش تا بمونم تا هستی بگو... ميخواد تحمل... داره درد من کمکهای ولی... ميکنم کمکت گفتم من: زد زانو پام جلوی

 بعدش باشی داشته درد هفته چند تا نهايت. بذاری سر پشت رو اينها همه ميتونی تو ولی... ميدونم... درده تنت تمام ميدونم

 الزم اراده تو... نداره فايده تنها داروی ماری... کنی کار تمرکزت روی و هات ماهيچه روی بايد فقط بعدش... ميشه تموم

بمونم تهش تا که هستی بگو... مبارزه روحيه و داری ! 

 آرزوم تمام. شم پا سر ميخواستم من... چشمم جلوی بود آورده رو آرزوهام و حسرت تمام... ميز روی دفتر به زدم زل

نميکنی درکش نکشی جان به رو دردی تا... نميفهميد هيچکس و بود جانکاه درد اين ولی... بود اين ! 

 وان: زد لبخند. کشيد عقب رو دستش هم او همزمان و کشيدم عقب رو پام. شد بلند نهادم از آه و پام ساق روی کشيد دست

ميکنم راه به رو برات رو  

بود نوشته خالی صفحه وسط. پندار دستخط به دوختم چشم نبودش در  

برد خوابت قصه وسط خانوم شاهزاده " !! 

 ...فاخته

ميکنم افتخار بهت  

بدونی خواستم  

نبوده زيبايی اين به صدات هيچوقت ! 

امروز شيوايی به لحنت و  
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نگاهت و ... 

 ...لبخندت

 ....سکوتت

خوابيدنت حتی .... 

شنواتر و بيناتر من يا شدی زيباتر تو يا  ! " 

 و بودم افتاده تخت همون روی و بود خراب حالم کاش.. ساعتش به و... کردم نگاه صفحه پايين تاريخ به و... زدم لبخند

کاش... بود نشده رها دامانش از دستم... بودم نشده گم کوه همه اين پشت و سرما همه اين ميون کاش.... بود ... 

 تاتی تاتی رو حمام تا پذيرايی ای ثانيه چند مسير تا کشيد طول دقيقه پنج. شم بلند کرد کمک. کرد لمس بازومو فران دست

 دور بود خوبی حس حاال چه و ميرفتم جلو گزيده دندان به لب پاهام درد وجود با من و ميرفت عقب... برم فران به رو

برام نگفتی خوابتو: زد لبخند... چرخدار شده نفرين صندلیِ  از شدن  

کن...  فراموشش... آه: دادم بيرون رو دردم پر نفس ! 

فکته عنقی بد خيلی تو: کرد جمع بينيشو ! 

 چشمهامو. دادم بيرون رو ام خسته نفس و آب ميون نشستم. وان گرم آب توی بذارم پا کرد کمکم و گرفت محکم دستهامو

هستم؟ ماری مواقع بقيه و ميگی خودم اسم با رو بيراهات و بد که چيه اين رمز: کردم ريز  

باشم؟ بيرون ميخوای:  کرد نگام سوالم به جواب بی و زد لبخند  

داد ماساژ رو پاهام و نشست وان کنار. نه که دادم تکون سر . 

 رو دوره اين کار برای ميگفت فران اما داره خوبی درآمد کار اين ميدونستم...  ديده بخشی توان دوره بود گفته برام قبال

... بودن شده اهميت بی من برای آدمها همه چقدر و... بکشه کارش از دست که شد باعث مسائلی که بود گفته. نگذرونده

... بود محکم چون ميخواستم... کنه رفتار من با چطور ميدونست چون ميخواستم... درمانم برای ميخواستم رو فران حاال

شم پا سر ميخواستم من و ميکنه پام سر برم پاش به پا اگر ميداد وعده بهم چون ميخواستم ! 

 تحمل بايد ولی داشتم درد... ميداد فشار بيشتر رو ساقم عضله از قسمتهايی و ميکشيد رو پاهام. دستهاش به کردم نگاه

نبود بودن پا سر از بيشتر ماساژ اين زجر که البته و ميکرد آرومم آب. ميکردم ! 

 تا رو پيرهنش آستينهای. ميدرخشيدن اش سينه روی عرق های دونه و بود مرطوب پيشونيش. بود کرده عرق. کردم نگاش

 سحر انگشت سر به رو من عضالت دردهای و بود کرده فرو گرم آب توی دستهاشو فکری و نگاه بی و بود زده باال آرنج

 دور طاليی دستبند و بود شده سرخ آب حرارت از ساعد موهای زير سفيدش پوست... کردم نگاه دستهاش به. ميکشيد

کردی؟ رهاش... چرا نميدی ادامه.. کارتو چرا... ماهری.. خيلی...  تو: کردم نگاش. ميدرخشيد آب زير مچش  

داشتم دوست بيشتر رو باله: کشيد پيشونيش به رو راستش دست پشت... نکرد نگام ! 

ميگی... دروغ: کردم ريز چشمهامو  

خوبم: کردم کج سر. کرد نگام. گرفتم رو مچش اومدن باال زانوم از که دستهاش  

 بيرون وان از بايد چطور نميدونستم من و نبود مريم. زد آب رو صورتش و ايستاد روشويی کنار. شد بلند وان کنار از

 فران. بودن شده تر توان کم خيسم دستهای. بکشم باال رو خودم کردم سعی. بکشم آب رو خودم و بيارم در لباسهامو بيام،

 و کرد بلندم حرفی هيچ بی و آورد رو صندليم بعد لحظه چند. زدم زل حمام در به مستاصل من و رفت بيرون حمام از

ميتونستم خودم: کردم اعتراض. نشوند صندلی روی ! 
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کن صدام داشتی کاری. خودت با اش بقيه... سره زمين ولی ميدونم: خنديد . 

 چنان اضطراب. کردم نگاه در به شونه روی از و درآوردم لباسهامو. رفت بيرون حمام از و گذاشت پام روی رو دوش

 رو اش نسکافه داشت فران. رفتم بيرون حمام از و پوشيدم رو ام حوله و کردم خشک رو تنم فقط که کرد پر رو قلبم

زود چه: کرد نگام تعجب با. ميخورد ! 

. داشتم نگه رو ام نسکافه ليوان ديگه دست با و کردم مشت رو حوله يقه دست يه با. داد دستم رو ام نسکافه. رفتم سمتش به

 زده زل دليل هزار با و دليل بی. ميکرد مزه رو اش نسکافه نگاه بی و بود گذاشته چپ زانوی روی رو راستش پای ساق

چيه؟:خنديد و کرد مکث. کرد نگام و مکيد رو باالش لب که بهش بودم  

هيچی: زدم پلک !! 

 گريزم زن من: کرد رها رو اش خنده کرد باز چشم وقتی و داد قورت رو اش خنده لحظه چند برای و بست چشمهاشو

نترس من از هرگز... نترس من از... فکته ! 

بترسم؟ بايد... چی از... نميترسم...  من: بزنم لبخند شده کنترل کردم سعی !! 

 سعی. زد زل نامعلومی نقطه به و آشپزخونه سمت گردوند رو و برد هم در اخمهاشو بچشه رو ترشی طعم که کسی مثل

 باشگاه توی ميريم فردا از: بهم کرد رو! نميذاشتن تنها باهاش منو نبود درستی آدم اگر.... کنم مزه رو ام نسکافه کردم

اينجاست از بهتر... ميبينی هم رو ها بچه اونجا... ميکنيم تمرين ! 

 اين ميدونستم... نکنه لمسم زياد و نمونيم تنها... کنه رفتار من رسوم و آداب طبق ميکرد سعی که بود خونده چی نگاهم از

 ميکردم حس... کرد ؼافلگير رو من هم باز فران اما.... نداشتم ازش بااليی درک چنين توقع و معناست بی براش چيزها

ميشنوه رو من قلب صدای مرد اين ! 

 

 

 اندامهای. انداختم ديوارها مدرن دکوراسيون و بلند راهرو به نگاهی. کشيد بيرون صندليمو فران و شد باز آسانسور درهای

 رو چپش دست فران. بود مصلوب ديوارها به فلزی قابهای ميون بودن رقص حال در که مردهايی و زنها کشيده و ظريؾ

مادمازل؟ ميديد افتخار: زد لبخند و گرفت سمتم به  

. کردم حرکت کنارش در و دادم فشار رو صندليم دکمه و گذاشتم دستش ميون رو دستم لبخندش جواب در و کردم نگاش

 سه عدد هر فاصله توی و ميشمردن آلمانی به که گروهی همهمه و بود پيچيده راهرو توی موسيقی شاد و تند ريتم صدای

ميزدن کؾ بار  

تسين...  ُنين...  آخت....  زيبن... زکس...  فونؾ...  فيه...  دقای... تسوای... آينس ... 

 مربی به بودن دوخته چشم و بودن ايستاده خط يک به قامت خوش پسرهای و دختر. انداختم نگاه داخل به در چارچوب از

ميشمردن حرکات تکرار با و جوانشون  

 خوب رو حالم محيط شادی. بود آورده هجوم قلبم به توام حسهای. شدم داخل و دادم فشار رو دکمه من و زد لبخند فران

 کمرهای و کشيده پاهای... ميومد در رقص به کمر تا حرکاتشون با که دخترها بلند و بلوند موی! ميديدم...  ولی ميکرد

سالم و قبراق پسرهای و... وسيعشون لبخند... باريکشون ... 

؟ ترحمشون انگيختن بر جز ميکردم چکار ميونشون... ويلچر روی... حالت بی و چاق... فاخته...  من  

فرانتيس: خنديد و کشيد تمرين از دست فران ديدن با مربی که بودم صندلی روی ورودی در نزديک هنوز ! 
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 پر و آروم هميشه مثل. ميخنديد فران. کرد بلند فران سمت به رو دستش و اومد سمتمون به جوان مرد. بهشون زدم زل

 نديده رو فران بود مدتی اينکه مثل اما نميشدم متوجه درست که ميکرد صحبت حرارت با و تند اونقدر جوان مرد. مهر

 و کوتاه نگاهشون. ميکرد نرمش يا ميرفت راه طرؾ يه کسی هر و بود پاشيده هم از حاال که گروه سمت گردوندم رو. بود

نبودم عجيب ميکردم فکر که اونقدری يا... نبودم اصال انگار. بود گذرا ! 

 خوشوقتم: شد خم سمتم به و زد پهنی لبخند. کردم نگاه ايش قهوه چشمهای توی. کرد معرفيم مربی به و اومد سمتم به فران

کنی صدام مارک ميتونی... هستم مارکوس من... فکته  

 ظريؾ... پندار چرم دستبند مثل... مچش دور چرم دستبند به و مرتبش ريش ته و کردم نگاه اش گونه روی عميق چال به

خوشوقتم: زدم لبخند ميگنجيد ادب در اونچه از تر کسل و دادم دست و کردم بلند رو دستم.... تيره و ! 

 سمت به جمله چند از بعد و گرفت رو صحبتش ادامه فران با حال هر به. کردم برداشت اينطور من يا. باخت رو خودش

 سکو روی روبروم و برد ديوار کنار سکوی پای تا رو صندليم فران. گرفت سر از رو تمرين و رفت خودش گروه

... فکته ميسازن زندگيتو های لحظه ترين مهم امروز و اينجا: برد باال ابرو و گذاشت زانوهاش روی آرنجهاشو. نشست

شناخت نخواهی رو ميشن منعکس سالن های آينه توی که تصويری زودی به... بسپار خاطر به رو امروز ! 

نميکنی تلفظ خوب رو من اسم: کردم اخم  

! بده يادم: داد تکون سر. ميشد خالصه جمله همين توی من ناباوريهای تموم ولی نبود اين حرفش جواب. کرد مکث مدتی

نيام بر حرؾ يه تلفظ پسِ  از که نشدم پير اونقدر هنوز ! 

خ بگو! همين.... خ: چشمهاش توی زدم زل! عنق بد منِ  پای به... ميکرد صبوری.... کردم نگاش ! 

خ! اينجا از.... خ: گلوم روی گذاشتم انگشت و دادم تکون سر. اومد بيرون گلوش از خ و ق بين چيزی و زد کجی لبخند ! 

خ... اينجا از: گلوش زير ريش ته تيزی به چسبوندم رو انگشتم. بود گرفته ام خنده. کرد سعی ديگه يکبار و خنديد ! 

 بيشتر لبخندم! خ: کرد تلفظ ديگه يکبار و آورد جلو رو صورتش. خنديدم صدا بی. بود نزديک خ به بيشتر اينبار. کرد تلفظ

خ: ؼريد و کرد مماس بينيم با بينيشو. شد نزديکتر. شد !!! 

 خنديد. ميداد تکونشون صورتش کنار گرسنه و نر شير يه مثل که انگشتهاش و صورتش به کردم نگاه و.... خنديدم صدا با

خانوم؟ فاخـــته کنيم شروع: کشيد انگشتهاش با بينيمو و  

 ديگران نگاه از: گرفت رو دستم فران. صورتم روی مارکوس گذرای نگاه و... گروه سمت گردوندم رو. شد جمع لبخندم

 حداقل... نيست آوری شرم و عجيب چيز اصال خوردن زمين ميبينی باشی اينجا که وقت چند.... باش نداشته هراس

 !!!اينجا

 فران" خوبه؟ حالت" پرسيد فقط و رفت سمتش به مارک. خورد زمين موقع همون دخترها از يکی که شد چی نفهميدم و

ديدی؟: کرد زمزمه گوشم کنار  

 ميخورم زمين وقتی ميکردم آرزو و ميخنديدم.... ميخنديديم وجود تموم با سالن ته فران و من ولی بود ادبانه بی.... خنديدم

نکنن من با رو کار همين !!! 

 متمرکز اونقدر اما ميکنه سنگينی روم نگاهی بودم متوجه. کرد بلندم صندلی روی از و گرفت دستهامو ديروز مثل فران

 و ايستاد پشتم. برم ديوار به متصل ميله کنار تا کرد کمکم فران. نداشتم چرخوندن سر فرصت که بودم زانوم روی

 انگشتهاشو سر. برم راه سالن ته تا ميخواست ازم و داشت هوامو. کردم قفل ميله دور رو دستهام من و گرفت ساعدهامو

 که پاهايی و ميلرزيدن که بازوهايی و ناتوانيم تمام و وزنم تمام و بودم من. بود کرده رهام اما ميکردم حس کمرم طرؾ دو

 روی سراسری آينه بدتر همه از و... هام شونه روی کسی نگاه حس و... بود متر سانتی چند اندازه به قدمهاش بلندترين

... بودن پخش پيشونيم روی که حالتی بی و کوتاه موهای و لرزان و پر تو بازوهای و زانوهام خميده تصوير و.... ديوارها

ميخورد هم به حالم اندام اين از من... بودن افتاده خورده چين هم روی که ای تنه باال و ... 
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 قلبم ميکردم حس و ميزدم نفس نفس. بنشينم سکو روی ميکرد کمکم فران. داشتم ای دقيقه يک استراحت يک قدم پنج هر

اميد... بود هم ديگری چيز اما... بود درد. ميشه پاک قبل روزهای عفونی و سمج و لزج احساسهای تمام از داره ! 

 پيش يادم. بود ايران به يادم. نمياوردم در فران ماشين موسيقی از سر و ميگذشتم سرد شبهای رنگیِ  و منظم خيابونهای از

پندار ذهنم، شده حک جاودان تصوير و... معراج... فتانه پيش. بود بابا ! 

 کنار که شبهايی حتی! هيچوقت بودم؟ ندونسته قدرشو هيچوقت چرا. بود تنگ ميرفت تصورش اونکه از بيش بابا برای دلم

 هيچوقت ميفهميدم امروز اما دارم دوستش ميدونستم... افتاد می اش سينه روی سرش و ميگرفت خواب چشمهاشو تختم

 يا... کنم سياه آزی حضور برای رو خودم دل اينکه بی... اش خونه ميرفتم مهابا بی بودم ايران اگر. بودم ندونسته قدرشو

 هيچوقت چرا.... بود تنها من قدر به هم فتانه. ميزدم سر فتانه به روز هر بودم ايران اگر! حسادت کوچولوشون پسر به

! نبودم هيچوقت من... ميکرد جمع زندگيشو سختانه سر داشت که شرايطی در هم اون... بود تنها من از بيش فتانه نفهميدم؟

من داریِ  زنده شب تخت کنار... گريون و عروس تازه... بود اون ولی ... 

 و کرد قطع رو موسيقی فران. چکيد دستم پوست روی اشکم باشم داشته حالم از خبری حتی يا کنم حس رو چيزی اينکه بی

 گذاشتم رو اسمشون که بود زندگيم توی شبهايی: داد بيرون رو نفسش و زد لبخند. پنجره سمت گردوندم رو عجوالنه من

 و... شکن کمر های جريمه به دادن تن گاه و رانندگی... ميزم روی خالی ليوان ده بار،... اينه برنامش... هميشه تا شبهای

پير خرس يه زمستونیِ  خواب... خالی دونفره تخت روی خواب ! 

نيستی پير تو: خنديدم بؽض ميون. کردم نگاش ! 

نه؟ مساعده نظرت خرس مورد در: برد باال ابرو  

نيستی رفته در زهوار هم تو که اينه پير نسبتا خرسِ  اين نظر خوب: داد ادامه و خنديد ! 

کشيدی کار ازم اندازه از بيش امروز... درده تنم تمام: جاده به دوختم چشم و... خنديدم  

 ادامه کارت به بزنم هم پر پر جلوت اگر ميکنم فکر گاهی نداره؟ معنايی برات درد چرا: دادم چين رو بينيم و کردم نگاش

 !ميدی

درسته؟! فاخـــــته! هستی نارنجی نازک زيادی تو چون: گرفت باال رو اش چونه و خنديد  

بود کافی برام ميزد صدام خودم اسم به همينکه اما نميکرد تلفظ خوب رو خ هم هنوز.خنديدم . 

 

 

 بعد دقيقه چند! ميدونست فران که خوب چه و! نداشتم هم دل و درد به ميلی نداشتم، زدن گپ دماغ و دل. کردم سکوت

 از صندليمو. ميزد دور من سمت به رو ماشين و بود شده پياده که حالی در کردم نگاش. کرديم توقؾ خونه در جلوی

کرد هدايت ساختمون داخل به رو من و بگيرم قرار روش کرد کمکم. کرد باز در کنار و کشيد بيرون ماشين صندوق . 

 فشار رو ششم طبقه دکمه و ايستاد کنارم فران. روبروم آينه در تصويرم به زدم زل من و شد باز من به رو آسانسور درب

 توی مامان بعد دقيقه يک. ميفشرد چشمهاشو گوشه انگشت دو با داشت. کردم نگاش. بود شده طوالنی سکوتش. داد

 خستگی. بود خسته. گفت براش باشگاه توی رفتنم راه از تاب و آب با فران. بود دوخته فران لبهای به چشم در چارچوب

 رو بدنش گرم آب توی ساعت نيم برای امشب: کرد مامان به رو و کشيد موهاش به دستی. ميرسيد گوش به صداش از

بيشتر تمرينای آماده و باشه حال سر فردا ميخوام. بديد ماساژ  

فرانتيس بگذرون ما با رو شام: زد لبخند و کرد نوازش دستش توی رو دستم مامان. زد لبخند و کرد نگام  

ممنون... مريم خونه برگردم بايد: داد تکون سر فران  
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. کرد ترکمون فران با خداحافظی از بعد مامان و بمونم دقيقه چند خواستم. کرد بلند بردنم برای رو دستش و زد لبخند مامان

 هميشه تا شبهای همون از هم امشب: سرخش و خسته چشمهای توی زدم زل. زد لبخند. چرخوندم سمتش به رو صندليم

 هست؟

 هستن برگشتنم منتظر ميزم روی ليوانهای و سگم: کرد فرو شلوارش جيب داخل رو شصتش انگشتهای و کرد جمع لبهاشو

نه؟... باشه ميتونه هميشه شبهای از شبی هم اين... فاخته  

نميدی بروزش زياد که چيزی... ميگيری سخت خودت به زيادی تو: دادم تکون سر ! 

ميزدم حرفی باهات شبها اين مورد در نبايد من: خنديد ! 

... شی توجه بی ديگران درون دنيای به نسبت چطور که ميگيری ياد... فاخته بمونی اينجا که بيشتر: شد خم سمتم به کمی

هست تو برای که اونطور نه... نيست آور عذاب زياد اينجا تنهايی ! 

نيستی توجه بی من درون دنيای به نگرفتی؟ ياد رو نانوشته قانون اين تو چرا پس: زدم خند زهر ! 

 رو قانون اين که سالهاست... روستاييم دار مزرعه يه پسر من چون: کرد جمع بينيشو و داد تکون موهام توی رو دستش

 روستا از تازه که اونموقع... نوجوونيهام... منی اول روزهای مثل... گرفت ات ناديده نميشه... تو قبال در اما گرفتم ياد

. بخواب هم حمام از بعد... نکن فراموش داروهاتم و بخور شام. داخل برو حاال! کوچولو حساسی زيادی... اينجا بودم اومده

دنبالت ميام فردا  

رفت و داد فشار هم روی پلکهاشو خنديد،. کوبيدم دستش کؾ به رو مشتم و زدم لبخند. گرفت صورتم روبروی رو دستش . 

 با نميخواست دلش که بود روزهايی همون از اما نميدونستم رو دليلش. بود رفته فرو خودش توی زيادی مامان اونشب

 يه خواست ازم و چيد رو شطرنجش صفحه هلموت رفت حمام کردن مهيا برای مامان وقتی شام از بعد. کنه صحبت کسی

 بايد که چيزی از کندتر رو ها مهره و کردم، فکر بود فلج و سست که ذهنی با و نشستم روبروش. کنم بازی باهاش دست

 سفيدی. ميکرد تشويقم ؼليظش آلمانیِ  زبان به و ميخنديد هلموت هوشمندانه يا درست حرکت هر با. کردم جا به جا بود می

 ؼريب برام کمتر نه و بود بابا از بيشتر نه که صورتش چينهای و چشمهاش، سفيد به رو آبیِ  خاص رنگ بورش، موهای

 سنگ لبخندهاش برابر در نميشد... نديدش نميشد... شد متنفر ازش نميشد. بود نرنجونده رو من هرگز ؼريبه اين اما... بود

 به قلم داشت آرزو و... پويايی به برگردونه رو من ذهن تا ميگرفت کار به رو تالشش تمام که کسی. بود خوبی مرد... شد

 و ميکرد بازی شطرنج يکبار شب چند هر و مينشست خستگيش تموم با که کسی. ميخريد کتاب برام که کسی! بگيرم دست

 که بود آدمهايی همون از هلموت. نميداد نشون صورتش توی رو کسالت حتی يا و نميرنجيد بازيش شدن رها نيمه از

نداشت هم رو نشدن داشته دوست استحقاق اما باشم داشته دوستش نميتونستم ! 

 ذهن نميدونستم و ميکردم فکر ايران به ميداد ماساژ رو بدنم مامان و بودم نشسته وان توی که ساعتی نيم مدت طول تمام

 که انگار و بود و کار به بود داده دل عميق و رفته فرو خود در سخن و حرؾ بی همه اين که گيره زندگيش کجای مامان

 !نبود

 که زندگيش از... من بيماریِ  از... من مسئوليت از من، از شايد کردم فکر انصافانه بی... بود خسته هم مامان شايد

 شدم دقيق وقتی ولی... دانشگاهش به درسهاش به... نميرسيد زندگيش به شايد... بود ريخته هم به رو آرامشش حضورم

 تنگ ايران برای هم او دلِ  شايد اصال...  خانوادش... عزيزانش ؼمِ ... بود من ؼمِ  شايد... که بود ؼمی صورتش توی

بود تنگ بابا برای هم او دلِ ... شايد ولی است احمقانه... بود !!!! 

 کنم، ازدواج روزی اگر... گذاشتم جاش رو خودم... آب به اش خيره چشمهای و خوابش، لباس کوتاه دامن به. کردم نگاش

 نميتونی که هست چيزها بعضی! هرگز... ميکنم فکر من... ميشه؟ محو روزی احساس اين کنم؟ فراموش رو پندار ممکنه

 بسيار جواب بی چرای... چرا نپرس من از... ميدی جواب خودت و... چرا ميپرسی خودت از... بدی رو چراشون جواب

 !است
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 اين نوشتم... بايستم پام روی تا ميزنم پر پر باله رقص کالس توی که گفتم بهش. فرستادم ايميل معراج برای خواب از قبل

 خوش بدنهای و زدن حلقه اطرافم ديگران که هستم ابلهی کردم فکر اين به رقاصها تمرين ميون امروز ولی داره خنده

 پرنده يه مثل و ببرم باال دستهامو بتونم هم من روزی شايد اما نوشتم براش... ميدن تکون داری خنده طرز به رو فرمشون

پرواز برای شم بلند پام انگشتهای روی بال نو ! 

 زندگی توی بايد که هست اسمهايی نوشتم... شده تموم که کنم صحبت باهات چيزی مورد در نميخوام نوشتم براش

 به بدی ادامه ميتونی تر راحت اينطور... شدن محو آگاهت خود ضمير توی... ای لحظه روزی، شايد... کنی ممنوعشون

 اين شايد نميپرسم احوالی و حال ازت نوشتم براش! ... کردن پا و دست برات و ساختی خودت برای که پوچی زندگی

 که خوبی محکم، و قوی اونقدر کنم حس که بنويس برام حالت از روزی نوشتم براش... سپرد فراموشی به بشه رو حالت

شد بلند و گذاشت هات شونه روی دست بشه ! 

 داشته هواشو... بده حالش معراج نوشتم... ميترا به نوشتن برای کردم باز جديدی صفحه و کشيدم دراز تخت روی بعد و

 برای ديگه بار رو خودت ايميل ميخوام اما ميشه داده پاس ما بين که باشه توپی معراج نميخوام ميترا...  که خنديدم. باش

بزن حرؾ باهاش.... نيست خوب حالش معراج... بفرستم خودت ! 

کلمه روی انگشتم  send دوباره روزی شايد که بشم ماجرايی بانیِ  يا... شه تحميل کسی به چيزی نميخواستم. موند معطل 

 هرگز... هم بودم کنارش اگر شايد و بودم دور من... باشه مرهم معراج برای ميتونه ميترا ميکردم فکر اما! شه تکرار

 !نميتونستم

 با من از سنگينش جدايیِ  و نيما رفتن از بعد که ميترايی. بذاره سايه پای جای قدم ديگه بار که نيست کسی ميترا کردم فکر

 رو من زندگيش توی نميکردم فکر هرگز که کسی... داد دلداريم و نشست تختم کنار. اومد مالقاتم به مرطوب چشمهای

ببخشه هام ناکرده و کرده تمام برای ! 

... بزرگه چقدر دل، اون نميدونستم اما بود، دلش روی نيما از که زخمی برای ميدونستم مقصر رو خودم دليل با و دليل بی

 باالخره نيما و نميکشه طول زياد قهر اين ميکردم خيال که شبهايی... دردم پر شبهای خوانِ  قصه شهرزاد شد و اومد ميترا

 و... خواستگاريش روز از و... گفت برادرش از و نشست کنارم ميترا... خوند کتاب برام و نشست تختم کنار ميترا... مياد

نبود هم نفر آخرين و رفت برادرش ديدن با که نبود اولی نفر نيما که... خواستگاريش روزهای تمامِ  ... 

ميشد ديده... روحش درونش، دنيای دلش، کاش... بود خوب ميترا  ! 

گرفتم آيپد نور از چشم و گذاشتم کلمه روی رو انگشتم . 

 

نيست بس استکان يک را تو قهرِ  کردن تحمل  

ميخواهد ميخانه فاجعه، اين دادنِ  تسلی  ... 

 

ميرسوند مشامم به رو آشنايی عطر که نسيمی و طاليی پولکهای  

هُ  با يا.. بود خوانده بار هر گوشم توی که صدا همون به شبيه آسمانی و مردونه صدايی ... 

هُ  با يا... لمن و نو بن با... نو بن با... تر قبل شايد و .... 

 و... دستگاه رفته و شسته بوق صدای... بود مونده باز نيمه خرگوشی خواب مثل پلکهام. گوشم نزديک درست... بود اينجا

ميشنيد بهتر گوشهام چقدر... طاليی پولکهای ميون از ميکرد عبور که نسيمی سوی سو ... 

نميدونست کسی و ميدونستم من... داشت بؽض... ميکشيد نفس نفس، نفس... ميکشيد نفس يکی گوشم کنار ! 
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فاخته... " رو اسمم... بود کرده ای زمزمه گوشم کنار !" 

ميستی؟ وا پام... " بود خورده گوشم به نفسش " 

ميستی؟ وا پام... شدی بيدار که خواب از"  بود گفته گريه ميون...  بود شکسته بؽضش " 

... کسی و ميدونستم من... چشمهاش اشک از تر و بود گرم... لبهاش به بود چسبونده رو دستم... بود شده خيس دستم پشت

 !نميدونست

 آسمونی و زمين همون ميون... من و بود شده رها دستم. بود ريخته هم به دستگاه رفته و شسته صدای و بود لرزيده پلکم

 برای من... سفيد آدمهای... سفيد ماسکهای... سفيد های هاله کردم باز که چشم... بودم مونده آويزون بود بند صدا يه به که

نبود.... نبود.... نبود و بودم کرده باز چشم ای ديگه کس .... 

... فاخته: ميکرد بؽلم و بود نشسته تختم کنار مامان.... ميدونستن همه حاال و نميدونستم من!" پندار... " ميکشيدم جيػ

فاخته... شو بيدار... مامان ... 

... نديدمش و بودم کنارش خواب توی پيش لحظه چند همين من... بود رفته. ميکشيدم جيػ هنوز و بودم کرده باز چشم

 و ميبندم چشم او ديدن برای شب هر من... نبود و کردم باز چشم او برای من! خواب توی حتی... نديدمش بار آخرين برای

ميگيره رو... ميره ... 

 توی پاشيد نور و کرد روشن رو چراغ. بود آورده آب برام هلموت. کردم گريه و گذاشتم مامان شونه روی رو سرم

 هلموت به ای اشاره. بود کرده بؽض مامان. کردم فرو گردنش گودی توی رو صورتم و مامان بؽل توی کردم کز. صورتم

رفت فرو تاريکی ميون اتاقم و کرد . 

 باال ام شونه روی تا رو پتو مامان. ميلرزيدم. کشيدم دراز تخت روی دوباره و دادم فرو رو دردناک آب هق هق ميون

بم...خو... خوبم: زدم لب ام چونه لرزش ميون. کشيد ..." 

شه خلوت اتاقم تا بستم پلک و کردم پاک رو چشمم گوشه دست پشت با . 

 که زمانی وسط گشودن چشم و گذشته عينی تکرار باد مرده... صادقه روياهای.. عميق خوابهای شبهای اين باد مرده

 و بؽض ميشن که ممنوعی اسمهای همه باد مرده... گذشته آلود خواب های لحظه از شدی دور شيری کهکشان صد.. انگار

 خواب به لعنت...  اولت جای سر برميگردی بری طرؾ هر از که گردی دنيای باد مرده... ميکنن ورم گلوت توی ابد تا

بيداری آور زجر های لحظه مثل ميزنه زخم... ميزنه زخم... نميشه سرش رويا حتی که ! 

 من... نيست بلد نقاشی که خوابی... نداره فرقی بيداريهات به زدن زل با که بستنی چشم داره ای فايده چه. زدم پس رو پتو

بار آخرين برای... ميخواستم رو صورتش فقط ! 

 از... رفت نرسيده، جواب به و پرسيد.... مطمئنم من. بود پرسيده پندار ولی بودم کما توی من ميستی؟ وا پام بود گفته

بودم مونده ساکت" شنيدی؟ چی تو"  بود خنديده بشنوه؟ چيزی ميتونه هست کما توی که کسی بودم پرسيده پزشکم . 

 شيشه های پرده. کردن عوض رو اتاقم که رو روزی آوردم ياد به و زدم پلک. ديوار به زدم زل و شدم جا به جا پهلو به

 جوابگوی کسی و بودم ترسيده... بود ترسيده من. دادن هل سمتم به رو رنگ صورتی داروهای و کشيدن دورم رو ای

 سر ای جمله الکن زبان همون با و بودم کرده گريه.نميداد تالشهامو جواب کسی و ميزدم حرؾ فالکت به من. نبود سواالم

کنين؟ درمانيم شيمی ميخواين:  که بودم کرده هم  

قويه؟ اينقدر تخيلت چرا تو جان دختر: بود خنديده دکترم !! 

 رفتنشون از بعد. بودم کرده گريه پرستارم و پزشک حضور مدت طول تمام. بود دردناک رفت فرو دستم توی که سوزنی

 خورده فرو رو بؽضش اما فتانه. بود نيامده جلو و بود کرده نگام در الی از شده عفونی ضد لباس توی پوشيده منصور بابا



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  221 صفحه

 و بودم کرده نگاش اشک پرده ميون! کشيده لبخندی به لبهاش و بود شده مچاله دستش توی ای شيشه پرده. بود اومده جلو

م.... انو... خ... س..عرو... ع... ده... اوم.... در... هات... مو... ه... ش... ری: بودم زده لب  

 قدمهای سستی من و بود روگردونده و بود شده عميق اخمش خط و بود رفته باال ابروهاش خنجری دم و بود خنديده

بودم ديده رو رفتنيش . 

 و معراج و بود شده باز در تا بودم زده زل روبروم پالستيکی شيشه به چقدر من و کشيد طول چقدر نميدونم رفتنش از بعد

 بود خنديده معراج. ميخنديدن بؽض ميون و داشتن تن به رو بيمارستان رنگ آبی لباس سه هر. بودن اومده پندار و ميترا

گليد خودتون شما گفتن بياريم گل خواستيم:  که ! 

 جرات و بود کرده نوازش موهامو ميترا. بود واستاده عقب. ببينم پندارو معراج شونه پشت از که بودم کرده چشم چشم

ميشی خوب ديگه بگيری که رو داروها اين... فاخته ميشی خوب: بده نشونم رو بؽضش بود کرده ... 

 بعد دقيقه چند موند اما پندار. خداحافظی بی. رفت. ميترا گريه از بعد نموند زياد معراج.... بود کرده گريه. بودم زده لبخند

سپردم يادم به رو حرکاتش تمام من و... اومد جلو.. بودم داده تحويلش معوجی و کج لبخند! موند هم باز ميترا رفتن از . 

 رو اش چونه بعد. انداخت پايين سر و خنديد. گذاشت تخت روی دستم کنار و سمتم کرد دراز رو دستش. زد کنار رو پرده

 يه: گفت و انداخت پايين سر دوباره. ميدزديد ازم چشم و بودم نگاهش مشتاق من. بيرون کرد فوت رو نفسش و گرفت باال

... خره بابا کنم ثابت بهت نتونم جوره هيچ من اونوقت و بياری در بازی ديوونه شايد چون.. دلم دو ولی بگم ميخوام چيزی

ميکنی اشتباه داری ! 

چرا؟... چ: خنديدم  

 وقتی ولی ميکنين باور ميگن دروغ بهتون وقتی... هستين عجيبی موجودات دخترا شما! دختری چون: کرد نگام و خنديد

شده فالن فالن دروؼگوی آی که آدم دنبال ميذارين کفش لنگه به ميکنين دست ميگن بهتون رو موضوعی حياتیِ  حقيقت ... 

 شد باز هم از لبهاش دوباره و داد فرو رو دهنش آب و بست لبهاشو. زدم ديد دندونهاشو. خنديد. هم به شديم خيره.. خنديدم

ميخوام: زد بيرون پيشونيش رگ. انداخت پايين سر و زد پلک. گرفت رو چشمم هاش خنده برق و ... 

بفرمايين داخلين هست دقيقه چند االن دقيقه دو گفتين آقا: زد صدا پرستاری ! 

اومدم االن چشم:  در سمت گردوند رو  

بگم راستشو ميخوام: زد زل چشمهام توی و بهم کرد رو. اش چونه زير ريش ته به زدم زل ... 

راستشو؟... ميتپيد دلم ... 

ميکنم صحبت شما با دارم چی يعنی بفرمايين آقا: اومد جلو پرستار !! 

ميرم بگم جمله يه فقط من... چشم: شد دور قدم يه ازم پندار  

بريد و جملتونو بفرماييد: بهش زد زل پرستار  

شدين دوتا که حاال به وای بگم نميتونستم بودين يکی موقع اون بابا ای: خنديد پندار  

يعنی؟ بگم شما جلو: کشيد موهاش به دستی پندار. ايستاد سينه به دست و کرد اخم پرستار. چيه منظورش ميدونستم. خنديدم  

آقا بفرمايين: کرد دراز رو دستش پرستار ... 

گه.. ب... ذارين...ب: کردم باز لب من و کنه بيرونش خواست  

دارم دوستت... د: چشمهام توی بود زده زل و ميداشت بر رو عقبش به رو قدمهای پندار .... 
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کن باور.... : کرد ورم گلوش و کشيد هم در رو ابروهاش. در به چسبيد. بهش زدم زل ! 

بود رفته... زدم پلک... بود کرده مد چشمهام توی که شفافی موج ميون شد گم پندار ! 

 تنها. نديدمش من و بود کنارم ماه يک... ماهه يک کمای... بود برده خواب رو من... بود اومده اگر فردا و بود رفته

 درست رفتنش از محوی تصوير و... نميشد ثابت علمی لحاظ از که بود مونده گوشم توی که صدايی وهم بود شده داراييم

پلکم لرزيدن وقت ... 

 

بود گرفته دنيا از... دنيا يک قدر به دلم... بود گرفته دلم.... باريدم رو گذشته تمام و بردم فرو بالش توی رو صورتم . 

 

 

 

قراره بی ارتباطِ  اين و باده بر... ما ديدار آخرين اين نگو  

آخه ميشم قرارت بی  

شاخه روی از ميزنن پر روز يه برگا....  و راهه در پاييزمون... و آهه يک بينمون ما نگو  

آخه ميشم قرارت بی... من  

آخه ميشم قرارت بی... من  

دوباره پاييزه آشوب دلم تو...  خوبه روزای آخرين... ؼروبه به رو پنجره اين نگو  

آره عشقم قبوله دردات همه... نزوله به رو عشقمون... افوله به رو خاطره اين نگو ! 

ارزه می برگشتن به برگرديم بيا... ميلرزه دلم من آخه...  مرزه لب هستيم که جا اين نگو  

مياره در گريمونو...  داره گريه روزگار اين نگو  

نداره دوست رو عاشقا دنيا نگو  

دوباره پاييزه آشوبه دلم تو...  خوبه روزای آخرين ؼروبه به رو پنجره اين نگو  

آره عشقم قبوله دردات همه...  نزوله به رو عشقمون افوله به رو خاطره اين نگو  

بنيامين -آشوب  

 

 خش رو روحم هيچ، که نميکرد کم دردهام از دردی سالن دور تا دور من زدن لنگ ريتميک، موسيقيهای و رقص ميون

 به ميسپردم رو دردناکم تن و... ميگرفتم عالم و آدم از چشم... ميگرفتم ها آينه از چشم و ميکردم سکوت ولی انداخت می

فران تمرينهای . 

 به ميدوختم چشم من و ميدادن حالت شون کشيده پاهای و دستها به و ميرقصيدن پارتنرهاشون همگام بالرين دخترهای

نلرزم و بايستم پا يک روی کنه وادارم ميکرد سعی که پام مچ دور فران دست ! 
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 رهام ميرسيدم که خط ته به. فران مصمم چشمهای به ميدوختم رو نااميدم نگاه و... ميلرزيدم وجود اعماق از... ميلرزيدم

ببارم يا ببلعم يا دارم اگر بؽضی و باشم تنها ميگذاشت. ميشد دور ازم مدتی برای و ميکرد ! 

 ليوانش از جرعه جرعه. بالرينهاش و مارک به ميدوخت چشم و مينشست کنارم و اومد می نسکافه ليوان تا دو با بعد و

 برای کنه رهام ميترسيدم... کنه اميد قطع ازم ميترسيدم من و ميرفت، فرو فکر به و ميکرد ريز چشمهاشو و مينوشيد

بذاره تنها صندليم با رو من و هميشه . 

 اش خسته. بالرينها جای به و درست حرکات و مارک آموزش به. ميدوختم چشم نگاهش مسير به و ميگردوندم رو

بود نداده نشون بهم رو چيزی چنين هرگز چند هر کنه کار من با باشه داشته دوست هم هنوز نبودم مطمئن ميکردم؟ . 

 و. شدن خسته من از همه ميکردم فکر و بودم ضعيؾ. ميگرفتم خودم به رو دنيا سکوتهای همه من. ميداد عذابم سکوتش

 حتی.. جمله يک حتی... ميريزه دلم به رو شوری چه حرؾ، به ميکنه باز لب وقتی که نميکرد هم رو تصورش فران شايد

دقيقه در بيستا"  که بهم ميکرد رو و مياورد رو پالستيکی دمبلهای همينکه حتی...  تمرين حين جمله نيم يه " 

 لباس و آماده صبح تمام من و ميکرد شروع رو تمرين دير صبحها... ميدونستم من و ميشد تر طوالنی اش هميشه تا شبهای

بزنه رو خونه زنگ باالخره فران که ها دقيقه شمردن بعد و هلموت، و مامان رفتن به ميدوختم چشم پوشيده . 

 که جايی ميزد دو دو سرخش چشمهای ميکردم باز فران روی به رو در وقتی و صبح ده به بود رسيده صبح اول تمرينهای

کنه فرار نگام از . 

 از ماه دو گذشت با اما بود اينطور هم من برای... ميان کش و ميگذرن دير... نيستن شدنی تموم سخت روزهای گاهی

فران صورت توی هم رو خستگی چند هر. ميديدم تنم توی رو نسبی بهبود فران با تمرينم ! 

 و بود ايستاده سرم باال. بودم چسبونده ديوار به رو پام های پاشنه بود گفته فران که همونطور و بودم خوابيده زمين روی

ميداشتم نگه بعد سوت تا و ميکردم جدا ديوار از رو پاهام از يکی بايد سوت هر با. ميزد سوت . 

 رو پام و کنم صبر دوم سوت تا ميتونستم که بود روزی اولين اين. تر خفيؾ خيلی لرزشها و بودن شده تر قوی زانوهام

 ثانيه پنج هر: داد دستم رو تايمرش فران. کرد صداش مارک که ميکردم نگاه فران به شوق با و بودم خوشحال. دارم نگه

کن عوض پاهاتو  

 ميون نگاهم به رو وارونه دنيای... رفتنش به رو چرخوندم سر. چسبوندم ديوار به رو پام پاشنه و گرفتم ازش رو تايمر

 به شروع و گرفت رو بالرين گروه دختر زيباترين دست مارک با کوتاهی صحبت از بعد فران. ميگرفت شکل ناباوريم

 بود گفته که کاری دنبال بره و کنه رهام نداشتم توقع چرا نميدونستم و ميشد سست پاهام. کرد حرکات انجام و توضيح

داره دوست .... 

 با و شده شکسته سکوتش ميديدم من و داشتم، دوست بيشتر رو باله بود گفته کردی رها رو توانبخشی چرا بودم پرسيده

 استقامت برای رو دينم و دل و ميديدم بالرين کمر دور رو دستش حلقه من. ميده توضيح رو حرکات حرارت و شور

 .ميباختم

 نگام مارک. شدم بلند و ديوار به متصل ميله سمت کردم دراز دست. کردم بلند زمين روی از سر و چرخيدم پهلو به

 پشت و دادم فشار رو صندليم دکمه من و پيچيد مارک سوت صدای. نشستم روش و صندليم سمت برداشتم قدم. ميکرد

کجا؟: زد نفس و ايستاد کنارم. شنيدم رو فران دويدن صدای که ميرفتم رختکن سمت به. تمرينشون به کردم  

فران باشه کافی امروز برای... ام خسته: دادم تکون سر  

نيست ساعتم يه هنوز باشه؟ کافی که چی يعنی: افتاد راه دنبالم ! 

 درد شده؟ چی... توام با فاخته: بهم زد زل و بست رو رختکن در فران. کردم باز رو درش و ديواريم کمد سمت رفتم

 داری؟
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کنم عوض رو لباسم ميخوام... بری ميشه... نخوابيدم خوب ديشب. ام خسته ولی... زياد نه: بهش کردم رو  

چته؟ تو فاخته... بگيری دوش بری بايد... ميبنده تنت تمام: کرد اخم  

همين خونه برگردم ميخوام فقط! هيچی: کردم اخم ! 

. دستم توی شده مچاله پيرهن به زدم زل. رفت بيرون رختکن از بعد و کرد مکث لحظه چند. کشيد صورتش به دستهاشو

ميدونستم من... بود خسته من از فران ... 

 و آرام موسيقی صدای. گزيدم لب و بردم فرو موهام توی انگشتهامو. پوشيدم رو بلوزم و کشيدم بيرون تن از رو گرمکنم

 ديگران، بذارم بايد... نميشدم پا سر... نميشدم خوب اين از بيشتر... بودم پاگير و دست من... ميرسيد گوشم به دلنشينی

بگيرن سر از رو زندگيشون  

 به دست سکو روی فران و ميرقصيدن ويلون صدای با بالرينها. رفتم بيرون اتاق از و برداشتم رو کاپشنم و کردم بؽض

 رو صندليم. داد نشون گرم سر رو خودش بعد و کرد نگام چشمی زير مارک. بهم زد زل. کردم نگاش. بود نشسته سينه

 در و زد رو دکمه. ايستاد کنارم فران که ميرفتم آسانسور سمت به. زدم بيرون باشگاه از و خروج در سمت چرخوندم

کرد همراهيم سکوت . 

ميرم خودم بگير تاکسی برام: بهش کردم رو ميزد که رو پارکينگ دکمه  

 و بودم نشسته کنارش ماشين توی. نکنم بحث باهاش ساکته وقتی بودم گرفته ياد اما سکوت اين بود سنگين. نداد جواب

 پايين رو کنارش شيشه. بود ساکت فران و کردم بازی ناخنهام با مسير طول تمام. ميرفت خونه سمت به سرعت با فران

 مهم براش... کنن خيس رو لباسش طرؾ يک و بخورن صورتش و سر به بارون های دونه نبود مهم براش و بود داده

بودم مقصر من و نبود مهم هيچی براش... بخوره سرما نبود ... 

 

 بی. گذاشتم صندلی دسته روی رو دستم و شدم پياده که ميکرد باز در کنار رو صندليم. شد پياده و داشت نگه خونه جلوی

ميتونم خودم: زدم لب نگاه ! 

 از چرا ميتونی خودت اگر: زد صدام. خونه سمت به بهش کردم پشت و نشستم صندلی روی من و کشيد پس رو دستش

دره؟ يه توی نميکنی پرتش و نميشی بلند روش  

 که همينجا تا: سمتش کردم رو که بود قفل ها ميله روی دستم. نميشد باز خونه آهنی در و ميزد ضربه صورتم به بارون

برو...  برو فران، نميشم مزاحمت ديگه... ممنون... کافيه گذاشتی وقت برام و بودی ! 

نفهميدم رو منظورت: کرد مشت رو در ميله فران و دادم فشار رو در. ايستاد روبروم و. اومد جلو ! 

 اش سينه روی تا اش چونه از آب های قطره و بود ريخته پيشونيش توی موهاش. صورتش سمت کردم بلند سر

 رو ساعتهات فردا از.  بود من تالش نهايت اين... نميشم خوب اين از بيش هم من... شدی خسته تو: زدم پلک.ميچکيد

کن تنظيم خودت شخصی زندگی برای  

 باشه... باشه شی؟ دور صندليت از قدم چند بتونی فقط که کردی تحمل رو درد ماه دو ميخوای؟ اينجوری: خنديد ناباورانه

 هميشه و... نپوسن پوستت زير تا بده ماساژ رو پات های ماهيچه که نيست يکی هميشه باشه يادت ولی مايلی طور هر

 ای استفاده پاهات از ، ميترسی شدن بلند از و ميشينی اون روی که زمانی تا. کنه جا به جا رو صندليت که نيست يکی

 به رو روزهات اين تالشهای تمام و برو... باشن داشته رو خاصيتت بی وزن تحمل و باشن شده تر قوی چند هر نميکنی

برو... بده فنا باد ! 

 از و فران نگاه از بارون از و دادم فشار دکمه روی رو دستم... چهارطاق من به رو خونه در و شد جدا در ميله از دستش

کردم فرار بيرون، جريان در دنيای . 
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 از رو بارون های قطره دست پشت با کالفه. شدم معطل قفل کردن باز برای خونه در پشت و اومدم بيرون اسانسور از

 رنگ ميون که خلوتی خونه به زدم زل خونه بسته در پشت. کردم بازش و چسبيدم رو کليد دستی دو و کردم پاک لبم پشت

ميدم فنا به رو تالشهام گفته فران. کنم اعتماد بهشون نميتونستم. پاهام به زدم زل. ميشد حل ؼروب دم خاکستری ... 

 به و رفتم پذيرايی وسط تا. افتادم راه و گرفتم رو کانتر مرمر سنگ. شدم بلند و گذاشتم صندلی های دسته روی رو دستم

 زدم زل. رفتم جلو و گذاشتم مبل پشتی روی رو دستم... کشيدم زجری چه نقطه اين به رسيدن برای قبل ماه دو آوردم ياد

برداشتم پاهام روی رو پنجره تا قدم پنج و برداشتم صندلی پشتی از رو دستم. پنجره کشيده های پرده به ... 

 چطور بايد بعد به اين از کردم فکر خودم با و زدم مشت رو پرده... تنهايی و خاصيتم بی وزن و من. بودم تنها امروز از

 رسيدن منتظر و بخورم، ؼذا بخونم، کتاب ببينم، فيلم بشينم، مبل روی بايد شب تا ميشم بيدار که خواب از بگذرونم؟ زندگی

باشه سرپناهم که هست مامان اينجا... بمونم اينجا مجبورم و... باشم مامان اومدن و شب ! 

 رو دستم و زدم کنار رو پرده. بود نيافتاده جا برام هنوز رفتن اين ولی بودم زده پسش خودم... فران رفتن از بود گرفته دلم

لرزوند رو لبهام بؽضی کردم نگاه پايين به و گرفتم آسمون از که چشم. گذاشتم شيشه روی ... 

 سرخ لبش گوشهِِ  سياه سيگارِ  سرِ  و بهم بود زده زل سياهش، بلند شاسی ماشين به داده تکيه هنوز بارون زير فرانتيس

. زدم لبخند بؽض ميون من... کوبيد هم به دستهاشو کؾ و زد لبخند.... کوبيد هم به دستهاشو و زد رو پک آخرين. ميشد

. کردم نگاه صندليم به و گردوندم سر. خورد سر ام گونه روی اشکم... ميزد کؾ برام و بود گرفته باال رو سرش فران

.... تونستی تو: زد فرياد و کرد فرو شلوارش جيب توی دستهاشو فران. کردم باز رو پنجره... بود خونه در پشت درست

تونستی... فاخته ! 

 صدامو و کوچه سمت شدم خم. ميشد محو بارون های قطره ميون نفسش بخار و ميزد ضربه صورتش به بارون. خنديدم

کنن؟ صبر بيشتر قهوه فنجون يه به شدنت مهمون اندازه به ميتونن ميزت روی ليوانهای و سگت: بردم باال  

 رو دستم. شدم دور پنجره از و خنديدم. شد خم و داد حرکت کاله برداشتن حالت به رو دستش و کرد جمع لباهاشو. خنديد

 سمت و کردم رها باز نيمه رو خونه چوبی در بعد و کردم باز رو در. رسوندم آيفون به رو خودم و گرفتم صندليها به

شم خشک تا کنم صبر همينجا بايد: بست رو در و شد داخل که ميگشتم کمدها توی قهوه دنبال. چرخيدم آشپزخونه ! 

هست هم هلموت لباسهای. برداری اتاقم توی از رو من حوله ميتونی. کن گرم رو خودت برو... داخل بيا: سمتش برگشتم ! 

نميپوشم رو هلموت لباسهای ديگه سال صد: خنديد !! 

. کردم پيدا رو قهوه کيسه باالخره. شوفاژ کنار افتاد راه و کرد پاک رو کفشش. بود حساس ظاهرش روی زيادی... خنديدم

 سمتم به که ميکشيد موهاش روی رو صورتم حوله بعد دقيقه چند. شد اتاقم داخل فران که کردم فرو کيسه توی رو قاشق

ميکنم درست من برو... خيسی که هم تو: اومد  

ميکنم؟ درست قهوه خودم دارم وقت چند از بعد ميدونی... نه: دادم تکيه کابينت به ! 

وقت؟ چند از بعد: ايستاد سينه به دست  

 رو و انداختم راه رو جوش قهوه. بود نياورده در تن از رو کاپشنش هنوز و بود سرش روی سفيدم حوله. کردم نگاش

قبال؟ ميکردم کار کافه توی من ميدونی هيچ: بهش کردم  

داره خوردن قهوه اين پس... بودی نگفته واقعا؟: برد باال ابروهاشو  

 خسته تن و کرد مرتبشون و زد چنگ موهاشو. کرد آويزونش تراس کنار و درآورد رو کاپشنش. رفت بيرون آشپزخونه از

 نشد بيشتر ماه چند: کردم باز لب که ميکردم رو و زير رو باال کمدهای قهوه، فنجونهای دنبال. انداخت مبل روی رو اش

 که هم عاقبت... ميشدم زندگی محو و مشتريها ميزهای به ميزدم زل. ميگذشت سخت بيکاری وقتای... موندم کافه توی که

 پيشرفت داره مريضيم ميدونستم خودم موقع اون! شدم اخراج...  و شد رها دستم از مشتری ميز روی چاکلت هات سينی

رسيد دادم به معراج و شد بد حالم خونه به برگشتنم از بعد که بود شب همون. ميگرفتم نديدش لجوجانه و ميکنه  
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برات دفتر توی که هست کسی همون اين ِمرج؟: کرد اخم فران  

 

 نوشته؟

معراج... نه ِمرج: خنديدم ! 

داری؟ دوستش... همون: داد تکون رو دستش  

داشتم نامزد من... فران بردار دست: دادم تکون سر ! 

 بدونم مشتاقم... بگو برام موردش در خواستی وقت هر... باشه: شد بلند صندلی روی از که ميريختم فنجونها توی رو قهوه

نوشته چی دفتر اون توی  

همين... داستان: کردم جمع لبهامو ! 

 برای... فران: روبروش نشستم و سمتش دادم سر سنگ روی رو فنجونش. داد تکيه آرنجهاش روی و نشست کانتر پشت

ميخوام معذرت امروز  

شده؟ بهتر خيلی لکنتت که شدی متوجه خودتم: کرد جمع بينيشو و آورد جلو رو صورتش  

 دل ولی ميشدم خوب! ميشدم خوب داشتم ، من... ميگفت راست... کردم مرور سرم توی رو خودم صدای. شدم ساکت

 دور و بنشينم صندليم روی ميکرد وادارم ديگران چشم جلوی خوردن زمين و رفتن راه اضطراب. صندليم از نميکندم

پيوسته و آهسته... ميشد وارد و ميچيد رو دورم خاردار سيمهای تمام داشت فران. بکشم حصار خودم ... 

 ليوان پيش وقت چند تا که بود دستهايی همون اين... کردم حس تازه رو زندگی خوش بوی انگار و کردم درست قهوه من

 مزه جرعه جرعه رو ای قهوه و بودم نشسته فران روبروی من اما امروز... ميزد پر لب لباسهاش ،روی اش نسکافه

بودم کرده درست خودم که ميکردم . 

 هم تو اگر... ميکنم پيدات من... ميگردم بر من... باشم واستاده پات خودم، پای روی که روزی... پندار ميگردم بر روزی

... پندار ميگردم بر روز يه... واستن حرفشون پای مردونه ندارن وجود همه بود گفته بابا... باشی مونده حرفهات پای

 من... ميکرد نرم پنجه و دست مرگ با داشت که دختری به واهی اميد يه يا بود راست دارمت دوستت بدونم فقط ميخوام

 آخر اين که ميخورم قسم من... دنيا همه به و خودم به تو به... ميدم قول... نبود ما ديدار آخرين اين... پندار ميگردم بر

نبود ما ماجرای ! 

. شد داخل و کوبيد رو اتاقم در کسی. شنيدم بيداری و خواب ميون رو فران صدای داشتم انتظار که چيزی خالؾ صبح

دنبالت اومده فران فاخته: کرد صدام رفتن، برای آماده و پوشيده لباس مامان. بود هنوز فران صدای  

چنده؟ ساعت: کردم اخم  

نيم و نه: انداخت مچيش ساعت به نگاهی مامان  

روزها بقيه از زودتر. بود خونه در صبح نيم و نه اما امروز... بود نداده جوابی و کافيه همينجا تا بودم گفته ديروز ! 

امروز داريم صافی آسمون ديروز بارون از بعد: کرد باز رو لباسم کمد در مامان  ... 

 اتاق در سمت افتادم راه و شدم بلند تخت روی از کرد؟ بينی پيش رو مرد اين نميشد چرا... بودم گيج. نشستم تخت روی

مامانی؟ ميری راه داری... تو... فاخته: رفت باال مامان صدای که  

ديروز از: کردم نگاش... بودم رفته خواب که بود برگشته دير اونقدر ديشب.. سمتش برگشتم ! 



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  227 صفحه

 نگام بعد ، گرفت بؽلم مدتی. اومد سمتم به. بؽضش شکستن و اش چونه لرزش به دوختم چشم ناباورانه و زدم لبخند بهش

بزنم زنگ منصور به بايد: کرد تر رو لبش بؽض ميون و کرد ! 

 هر... ببخشن رو همديگه دوشون هر قراره ميدونستم اينبار و... بزنه حرؾ بابا با مامان که بود شده پيدا ای بهونه باالخره

دير خيلی شايد چند ! 

. دادم تکون سر. کرد نگام و برد باال ابروهاشو. بود ايستاده در چارچوب توی سينه به دست فران. رفتم بيرون اتاق از

بود تمرينمون آخرين ديروز کردم فکر: کردم ريز چشمامو.زد لبخند ! 

کوچيکه جشن يه فقط امروز.. داره فرق امروز ولی! ... نشده نوشته ای معاهده البته خوب: انداخت باال شونه ! 

مهمونی بيام هيبت اين با من که کن بيرون سرت از فکرشم! فران خدا محض: دادم تکون هوا توی رو دستم ! 

خبره؟ چه نميبينی و پايين نميری چرا: کرد لمس رو ام شونه مامان  

 افتادم راه که ميزدن لبخند مرموزانه دوشون هر! بود خبر چه اونجا... چرخوندم صورتهاشون روی ناباورانه رو نگاهم

 سمتشون به کسل. کوهنوردی جيپ يه جز نبود چيزی. انداختم کوچه توی نگاهی و زدم کنار رو پرده. پنجره سمت

نه يا بيام که کنم انتخاب تا بگو رو ات نقشه... فران متنفرم سورپرايز از من: برگشتم ! 

! خونگی تازه شيرينی ظرؾ يه و خونگی ؼذای ظرؾ يه با داريم جيپ يه پايين اون! فاخته سختگيری خيلی تو: خنديد

دارم؟ رو ايرانی زيبای و جوان دختر يه کنار جنگلی ناهار يه صرؾ و آفتابی روز يه گذروندن افتخار  

 جشن رفتنم راه برای... نبود هميشه تا شبهای از شبی براش ديشب شايد. نبود سرخ چشمهاش. عميق نگاه يه... کردم نگاش

 ميشد.. ندادم دست از رو دوستيش که کنم برداشت اينطور ميشد! نيست خسته ازم که کنم برداشت ميشد پس... ميگرفت

کنم باور رو جشن اين هم من ميشد... نيستم صنعتی زباله يه به شبيه ويلچر اون روی کنم باور ! 

 

 شهر از خارج سبز سر های جاده از و بودم نشسته فران کنار. ميکوبيد صورتم به رو شالقش و ميپيچيد موهام توی باد

 نمی رخ که... کجايی پری ای تو... " ميدادم گوش فران انتخابی ايرانی موسيقی به ناباوری کمال در و ميکردم عبور

 "!نمايی

 و آبی آسمون.  گرفتم باال رو صورتم. فرستادم گوشم پشت انگشت سر با موهامو و دادم تکيه صندلی پشتی به رو سرم

 سمت به شمال جاده توی کرد تصور ميشد... درختها نفس و رطوبت بوی و... ميتابيد چشمم مردمک توی که آفتابی نور

 رو ميونمون سکوت آرامش، اين احترام به فران و زدم لبخند و بستم چشمهامو... جاشه سر چيز همه و ميری دريا

 .نشکست

بود پيچيده باد ميون خواننده صدای بود گذشته دقيقه چند  

ميدريد خلقت دست با عدم گريبان وقتی "  

آفريد می ازل از پيش را تو چشم ابد وقتی  

ميکشيد آسمانها در را تو ناز زمين وقتی  

ميچشيد اشکهايم با را تو درد عطش وقتی ..." 

زدم لب رو ام عالقه مورد قسمت همراهش و گرفتم نفس  : 

" دلی نه و بود عقل نه... شدم چشمت عاشق من  

عاقلی و ديوانگی اين از نميدانم چيزی ... " 
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 به محوش و عميق نگاه و. بود داده تکيه ماشين فرمون روی که ساعدی و رخش نيم به شدم خيره. فران سمت کردم رو

کن معنيش برام: زد لبخند و کرد نگام. شد جا به جا صندلی روی. جاده ! 

آخه؟ آوردی کجا از رو آهنگا اين تو: زدم لبخند ! 

رازه يه: زد چشمک ! 

رازدارم من: زدم ضربه اش چونه زير و کردم بلند دست ! 

ؼروب تا مونده هنوز! ايرانی دختر يه افتخار به.... ايرانيه جشن يه امروز خوب: جاده به زد زل ! 

فرانتيس؟ ببينم بايد که تو عجايب از مونده چيزايی چه ديگه: چرخيدم سمتش به صندلی روی  

چلو؟ آره؟... چلو اسم به ؼذايی يه و... قابلمه يه... ايرانی گليم يه مثال... چيزا خيلی.. خوب: کرد جمع لبهاشو  

چلو؟: بردم باال ابروهامو ! 

خنديد من خنده با. خنديدم دل ته از و گذاشتم ام سينه روی رو دستم. کرد نگام... خنديدم بلند صدای با . 

 ديدم چشم به کشيد، بيرون ماشين پشت از رو ناهار بساط آب پر و بزرگ رودخونه يه کنار وقتی ولی. بودم نکرده باور

بود خواب يه مثل که چيزهايی . 

 مثل که آورد بيرون رو ای قابلمه. ميکرد پهن چمنها روی رو کوچکی گليم فران و بودم نشسته رود کنار ويلچرم روی

 ابرو و کرد نگام. آورد باال صورتش کنار تا رو قابلمه. بود کرده پاپيون رو باالش و بودش پيچيده پارچه توی ايران

داری؟ چی تو اون!! فران: موند باز تعجب از لبهام. انداخت  

چلو: خنديد !! 

... کوچيک قندون يه و بود چای فالسک خوراکيهاش سبد توی... انداختم راه سمتش به رو صندليم و. خنديدم چلو تلفظ از

حافظ ديوان و... قيسی و آجيل ! 

 شماره کنار و بود زبانه دو کتاب. کشيدم دست سطورش روی. زدم ورق. برداشتم رو ديوان و کردم باز رو سبد در

 به رو ويلچر و نشست گليم روی. پاشيد لبخند چشمهام به. کردم نگاش. بود شده گذاشته عالمت خودکار با صفحاتش بعضی

اينجا بشين بيا: کشيد خودش سمت  

 امروز واقعا نميشد باورم. برداشتم رو قابلمه در من و کشيد دراز گليم روی. نشستم کنارش و اومدم پايين ويلچر روی از

 مامان ما خونه ميای وقتی نديدم هيچوقت... آوردی کجا از رو اينا تو: سمتش کردم رو. بخورم ايرانی ؼذای بود قرار

باشه کرده درست برنج ! 

 ايرانيشو دستپخت بار يه ولی! نيست مهربون زياد هلموت و من با مريم خوب: بود بسته آفتاب نور به رو چشمهاشو

 !چشيدم

کردم درستش آشپزی کتاب روی از... داره فرق اين ولی: چرخيد آرنج روی ! 

ميگی دروغ: کردم گرد چشمهامو !!! 

آمادس کبابش فقط! نه: زد لبخند  

فران: کشيدم جيػ !!! 

 رو ؼذا ايرانی خانوم يه مثل حاال خوب: برد باال ابرو... عسليش چشمهای توی آفتاب نور به. لبخندش به زدم زل. خنديد

سرت پشت... کناره اون. آوردم هم شارژی اجاق برات... کن گرم  
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نشده دوازده هنوز ای؟ گرسنه: کردم جا به جا دستم روی رو ساعتم. بود کرده رو چيز همه فکر. سمتش چرخيدم  

فاخته: زد نق !!! 

باشه: زدم لبخند !! 

 توی حتی هرگز که روزی! خوبه چيز همه امروز. موندم اعتنا بی دستم خفيؾ لرزش به و گذاشتم اجاق روی رو قابلمه

 که ميزنه آبرنگ برات رو روزی و چشمهات جلوی واميسته قدر و چهارشونه خدا روزها بعضی... بود نگنجيده تصوراتم

تو خودِ  خودِ  زندگیِ ... بوده تو زندگی روزهای از روزی هم امروز نميکنی باور و ميشی حل رنگهاش ميون ! 

 چيز همه و شد بلند اما کنم آماده رو ؼذا من بود گفته اينکه با. کنه بازی رو ايرانی مرد يه نقش نميتونست هيچوقت فران

! بود آورده سفره فران. کشيدم بشقاب توی و کردم آب برنج روی رو ها کره کردم که کاری تنها. کرد مهيا خودش رو

 روی و کرد تشکر. دادم دستش رو بشقابش. نشست روبروم و انداخت رو سفره. ساالد و ليوان و بشقاب و چنگال و قاشق

گذاشت کباب من برنج . 

 و هزار که داشت طعمی ولی بود نشده دونه زياد برنجش. زدم لبخند. ميکرد نگام. کنم مزه رو قاشق اولين تا شد منتظر

 ؼذاشو و زد لبخند. دادم تکون صورتم کنار و گذاشتم هم روی رو شستم و سبابه انگشت. ميکرد زنده برام رو خاطره يک

کرد شروع . 

 سرش زير رو ساعدش که ميکردم دنبال رو ابرها نقش انگشت سر با و بودم کشيده دراز آسمون به رو کنارش ؼذا از بعد

گرفتم ياد اون از رو آشپزی... بود هندی. شدم آشنا شرقی دختر يه با بودم جوون وقتی... قديمها: کرد باز لب و گذاشت  

گرفتی؟ ياد اون از رو کردن درست برنج پس: کردم نگاه رخش نيم به و گردوندم رو  

کردم درستش و کردم نگاه کتابش روی از امروز... بود قبل سالها حرؾ ولی... آره: داد تکون سر . 

کردی؟ ازدواج باهاش: بهش کردم رو". کتابش روی از"  چرخيد سرم توی  

کرديم زندگی هم با مدت يه نه: کرد جمع لبهاشو  

خانومه؟ همون يادگارهای هم آهنگها اون: کردم نگاش موشکافانه  

ات عجوالنه قضاوتای وقتها بؽضی... بود هندی اون گفتم! .... فاخته: سمتم گردوند رو ... 

! گفتم چی مگه ببخشيد... خوب خيلی: اومدم کالمش ميون. بودم نکرده و ميکردم رعايت رو حريمم بايد. بود شده عصبی

نميدونی رو معنيشون حتی تو آوردی کجا از رو آهنگها اون که جالبه برام خوب ! 

نه؟ باشه بايد هم ايرانی آهنگ روزی چنين برای خوب: زد لبخند! ثانيه يک فاصله با هميشه مثل. شد مسلط خودش به  

 به يکبار وقت چند هر که آسمونی با.. زيبا و بود سرسبز. چرخوندم دشت اطراؾ رو نگاهم. نشستم کنارش و شدم بلند

فرانتيس ممنونم: گرفتم بؽلم توی زانوهامو. ميشد آذين ها پرنده جمعی دسته پرواز  

 رفته فرو خود در. کردم نگاش. کشيدم باال رو خودم و رفتم زانو روی ويلچرم کنار تا. گذاشت چشمهاش روی رو ساعدش

بود بسته دنيا روی به پلک آويخته خود به و . 

 آب روی و برداشتم رو نازکی شاخه زمين روی از و شدم خم. کردم متوقفش آب لب. رود سمت انداختم راه رو ويلچرم

 رو آفتاب گرمای و ميکردن حرکت خورشيد سمت به ابرها. آب قدرت پر جريان به زدم زل. کشيدم خياليمو های دايره

بگردم اطرافو اين ميخواد دلم من نخوابی؟ ميشه.. فران: فران سمت گردوندم رو. ميدادن پس و ميگرفتن  

 دلم... ميرقصيدی ايرانی آهنگای اون از يکی با ميخواست دلم... ميگرفتی فال برام ميخواست دلم منم: کرد قر قر

ميبريدی صندلی اون از دل ميخواست ... 
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 صندلی تا بردم دست. نميشنيدم رو فران حرؾ ادامه.... خوردم سر رود سمت به و شد جا به جا ويلچر چرخ زير سنگ

 کنترل برای ناتوانيم کرد پر رو ذهنم که چيزی اولين و شدم واژگون آب آؼوش ميون و زدم رو تاير قفل.... کنم کنترل رو

 نميشد پاشيده بيرون به متحيرم و مات حنجره از که صدايی و ميرفت باال قلبم کول و سر از که ترسی و بودم من! بود تنم

ترس... ترس... ترس و .... 

 

 خودش سمت به رو من آب قوی دست. آورد هجوم سمتم به چطور که ديدم رو فران و کشيدم وجيػ اومد بيرون نفسم

ميزد صدا رو اسمم مدام برسه من به دستش اينکه از قبل و ميکشيدم جيػ هنوز من. کرد شنا سمتم به فران که ميکشيد . 

: کرد چک رو تنم تمام هراس با فران. محکمه پام زير کردم حس گرفتم جوون بازوش حلقه توی من و گرفت که رو دستم

نشد؟ چيزی خوبه؟ حالت  

ميکرد پيدا ای ديگه شکل داشتم هراس ازش که اونچه. ميشد متولد قلبم تو زيبايی حس و بودم افتاده... دادم تکون سر ... 

 ته از خنده ترسم تمام و پاشيد صورتم روی موهاش آب. بزنه کنار چشمهاش روی از رو موهاش تا داد تکون سر فران

 خنده از شد پر دشت تمام و لرزيد ای خنده به اش شونه... ام خنده به و ترسم به... ميکرد نگام فران. نميومد بند که شد دلی

ميخنديديم موندنيمون ياد به های قيافه به و ميلرزيديم آب سرمای ميون. هامون . 

 به ابرها. ميبست يخ پاهام و ميرسيد زانوم باالی تا بلنديش. بودم پوشيده رو فران کاپشن و آوردم در لباسهامو ماشين توی

 کنار سنگهای روی رو پيرهنش. کردم نگاش. بود ويلچرم شکسته چرخ درگير فران و ميکردن کشی لشگر خورشيد سمت

سردته؟: کرد نگام. نبود شدنی درست ويلچرم. شه خشک تا بود کرده پهن رود  

چی؟ تو!... خوبم... نه: کردم مشت دستم توی رو چای ليوان  

ميسوزم گرما از دارم من: خنديد ! 

ميره داره آفتاب... فران بريم بيا: خنديدم اش کنايه از  

نميشه بسته کنيم؟ چه فناوری عصر اختراع اين با: گذاشت ويلچر روی رو دستش ! 

ميکنه عوضش برام کمپانيش... ببريمش بايد... بده جاش جور يه: کردم اخم  

 حالت توی که نفرتی با ببنده هاشو دکمه اينکه بدون.کرد تن و برداشت زمين روی از رو پيرهنش. کشيد هم در اخمهاشو

 و برداشتم رو فالسک پام پايين از و شدم خم. گذاشت ماشين پشت وسايل روی و کرد بلند رو صندلی ميديدم دستهاش

زدم صداش و ريختم چای براش . 

 خونگی شيرينی بوی. کردم باز رو قوطی در. نشست کنارم صندلی روی و داد دستم رو فلزی رنگ ای سورمه قوطی

کن امتحان... داره پزی شيرينی... مامانمه کار: خنديد چشمهام حالت از. کردم نگاش شوق با. کرد باز اشتهامو ! 

ترن؟ خوشمزه همه از کدومشون: کردم نگاه گرشون وسوسه شکلهای به  

اينم عاشق من: رنگ سبز گرد شيرينی يه به کرد اشاره ! 

 تقريبا. آورد لباسهامو ماشين کاپوت روی از و شد خم فران. کرد گرم رو تنم خونگی شيرينی و گرم چای... بود نظير بی

رود سمت زد قدم من به پشت و شد پياده ماشين از. بودن خشک . 

 رو کاپشن و کردم تن لباسهامو. کردم پهن خودم جلوی شيشه روی و درآوردم رو کاپشنش ناگهانيش نگاه از اضطراب با

 بازی به ميبری رو يادم: گفت من به پشت همونطور و خنديد.ايستاد جاش سر. زدم صداش. برداشتم نگاهم جلوی از

فاخته خواهرم و مامان با بچگيهام ! 
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ميگيری فراموشی که زمانی برای بنويسم بگی رو خاطراتت وقتشه پيرمرد: دادم تکون سر ! 

ميکشمت خودم دستای با روز يه: کرد زمزمه و داد تکون سر. خنديدم ريز. سمتم کرد رو ! 

 که چيزی اون درست... بودم که چيزی اون درست. ميديد رو من فران. ميگرفت قرار تنگم دل. ميشدم آروم کنارش

 که چيزی درست... بود دلم توی که چيزی درست... ميؽلتيد تظاهرم پوست زير که چيزی اون درست... ميکردم تظاهر

بودم شنيدنش نيازمند . 

 کرد رو فران. ميکرد صدا ماشين حرکت با ام رفته در زهوار صندلی و بوديم گرفته پيش رو برگشت راه جاده ميون

فاخته: سمتم ! 

هستی؟ آشتی: کرد جا به جا فرمون روی رو دستش. کردم نگاش  

بودم؟ قهر مگه: کردم اخم  

تمرين؟ ميای فردا از: زد پلک  

فران صبوری خيلی تو: کردم نگاش! ... انداخت؟ نمی دورم... گرفتم گاز رو لبم ! 

 کار مارک با االن شاگردام... کردم کنسل رو کالسام از دوره اين گفتم بهت هم قبال! منه شؽل اين! بردار دست: کرد اخم

ميدی خالی جا داری تو و کردم خالی تو برای رو تايم اين من... ميکنن ! 

ميکنم ات خسته دارم ميگم خودم با مدام که بديه حس... فقط نميدم خالی جا من: انداختم پايين رو سرم  

 نخور درد به صندلی اون به وابستگيت اين ترست، اين آره... ميترسی هنوز و شدی پا سر تو فاخته: کرد کم رو سرعتش

 که تمرينی از بعد ميبينم... صندلی روی ميکنی خالی رو ماه چند اين تالش تمام ميبينم چون ميشم خسته... ميکنه ام خسته

صندلی روی ميشينی باز خونه به برگشتن موقع رفتی راه پا روی ساعت يک ! 

 برای... حوادث طوفان دست نسپار رو خودت: کرد لمس رو دستم پوست. گرفتم ازش رو و ام شونه سمت کردم رو

باش داشته برنامه زندگيت  

 به رو خودم تا بودم کشيده بدبختی... بودم راه اول! ميکردم گل داشتم... مينوشتم زمانی يه کنم؟ چکار: دادم تکون سر

 قلمم... ميارم زبون به سختی به رو حرفم کلمه دو حاال... شدم پرت مرحله از اينطوری حاال! بودم رسونده صحنه

بزنم؟ چنگ چی به... خشکيده مؽزم... نميچرخه  

شه عوض دنيات تا شو بلند صندلی اون روی از فاخته... بدنت تواناييهای به بيار رو! ... تنت به: شد محکم صداش  

 رو حرفهات تموم تا ميکنم کمکت من... فاخته برقص: زد پلک نگام ميون! تهی و دار معنا های نگاه اون از. کردم نگاش

ميشی تخليه کن باور... کنی بيان رقص قالب در  

: کرد باز لب باز و شد زياد سرعتش. دار مدت سکوت يه. کرد مکث. ام شونه سمت کردم رو و خنديدم هم باز و... خنديدم

 رو ايستادنت پا روی نتيجه برسيم کارناوال به اگر! ماه هشت... داريم وقت ماه هشت... کن اعتماد من به و خودت به

 ميبينی

برقصی گروهم با ميخوام. هست نو سال کارناوال ديگه ماه هشت: جاده به زد زل. کردم نگاش پرسشگر  

اونوقت واستم نميتونم پا روی من! فران شدی خل تو: دادم تکون سر ... 

واستی خودت پای روی تا بيرون کن پرت رو صندليت: لبهاش به زدم زل. کرد نگام زد کنار رو ماشين ! 



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  232 صفحه

 راه اول از. صندليم سمت گردوندم رو. نگام توی بود ايستاده حرفش سر. شد کشيده چشمهاش مردمک تا لبش از نگاهم

 رو. برداشت نم چشمهام. بودم کرده زندگی صندلی اون روی يکسال من... بود پيچيده چرخش. بود کرده تق تق سرم پشت

ميخورم زمين... من: سمتش کردم ! 

نداری؟ اعتقاد بهش مگه... ميگيره رو دستت خدات: کرد زمزمه و آورد جلو رو صورتش  

نميتونم من: کردم بؽض  

فاخته کن اراده: داد تکون سر  

 داره درد... بکشی بيرون زندگيت زخم از رو گلوله اين وقتشه: گرفت ام چونه زير رو دستش. انداختم پايين رو سرم

ميکشی نفس! مياد باال نفست... ولی ! 

دره کؾ سنگهای به زدم زل و... عمقش به... جاده سراشيبی سمت کردم رو  

ميبينی بيشتری های زيبايی بندازی نگاهی هم دست دور به و برداری دره ته از اگر نگاهتو: پيچيد گوشم توی صداش  

هستی؟: کرد زمزمه. نداشت ته که آسمونی با... زيبا و سبز سر... جاده انتهای سمت چرخوندم رو سرم  

هستم... هس: دادم تکون سر بؽض با ! 

 کردم رو. نسيم و بود سکوت. دستم ناخنهای به بودم زده زل هنوز من و برداشت سرم پشت از رو صندلی. شد پياده

 کردم باز رو در. لرزيد در دستگيره روی دستم. بود ايستاده دره به رو من به پشت و بود گرفته رو صندلی دسته. سمتش

کرد دراز سمتم به رو دستش و زد لبخند. کرد نگام. ايستادم پا روی و . 

 صندلی های دسته روی دستهام. گرفت رو کمرم و ايستاد سرم پشت. برداشتم قدم سمتش به و گذاشتم دستش توی رو دستم

تو خدای...  و من و کائنات و جهان! ... منتظرن همه: آورد گوشم کنار رو صورتش. بودن شده مشت ! 

 برای رو اين من خدای شايد... فران باشم کرده رها رو خودم شايد... کنم رهاش اگر: دادم فشار هم روی رو خشکم لبهای

کنه رهام...  شايد کنم رهاش اگر! هم با رو صندلی اين و من... باشه خواسته من ! 

بپرس ازش: خورد موج موهام توی و پيچيد نسيم توی عطرش ! 

.  آسمون سمت کردم رو. چشمش به رو نقطه دورترين به دوخت چشم و کرد محکم شکمم دور رو دستهاش. کردم نگاش

... صندلی دسته به دستهام و بودم وصل فران دستهای به... ميخوردم زمين نبود فران دستهای اگر. ميلرزيد سستم پاهای

 من... نه يا ميکنی رهام بپرسم خدا از نميتونستم. ميرفت بودم کرده اعتماد بهش و داشتم اونچه از نيمی ميشد باز اگر مشتم

 رهام گاهی من خدای بفهمونم بهش ميتونستم چطور. بگيرم ارتباط ميگرفت ارتباط جهانش با فران که اونطور نبودم بلد

... نبودم خواسته اون که اونطور من... نيستم مومن من بندازم جا براش چطور... نکرده نگاه سرشم پشت و رفته... کرده

 همه که ميگفتم چی بهش! ندادم اهميت بهش من که همونطور نميده اهميت بهم... نداره دوست رو من هم زياد من خدای

ميزدم دم ازشون که چيزهايی اون همه!!! نره سوال زير چيزم ! 

کنم رهاش نميتونم! فران نميتونم من: زدم لب  

خوندی؟ رو نصفی و زرافه يه کتاب: گرفت گوشم کنار رو سرش و شد خم. زد لبخند انتظارم خالؾ  

نه: خنديدم بؽض ميون ! 

 يه که ميری داری ات زرافه با. داری زرافه يه کن تصور: پيچيد گوشم توی مهربونش صدای. نزديک از.... کرد نگام

 يه با کاله يه بعد... تنش شيک شلوار و کت يه با داری زرافه يه حاال تو و ميپوشه اونو ات زرافه. ميبنی شلوار و کت

 بينيش روی بذاری گل شاخه يه اگر... داخلش موش يه با سرش روی کاله يه و داری زرافه يه حاال. ميبينی داخلش موش

بينيش روی گل يه و داخلش موش يه و سرش روی کاله يه و داری زرافه يه تو  
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 يه با تنش شيک شلوار و کت يه و داری زرافه يه کنه پاش رو چسبه تهش که کفش لنگه يه اگر بعد: داد ادامه.... خنديدم

چسبيه تهش که کفش لنگه يه و بينيش روی گل يه و داخلش موش يه و سرش روی کاله  

داری زرافه يه تو... بشينه زانوش روی زنبور يه اگر و: داد ادامه فران. خورد سر ام گونه روی اشکم.  خنديدم ... 

 گل يه و داخلش موش يه و سرش روی کاله يه و تنش شيک شلوار و کت يه با: شدم همصدا باهاش لبخند و بؽض ميون

زانوش روی زنبور يه و چسبيه تهش که پاش توی کفش لنگه يه و بينيش روی ... 

 راسو يه داخلش که کنی پيدا جعبه يه اگر. کنی پيدا دوچرخه يه اگر داره ادامه داستان اين و: داد بيرون رو نفسش. خنديد

ميشه؟ چی داستان آخر و... اگر اگر اگر کنی پيدا روش اژدها يه با گاری يه اگر باشه  

 ات زرافه اگر: برد باال ابروهاشو. شده گره صندلی دسته دور مشتم هنوز و بود قفل شکمم دور دستش هنوز. کردم نگاش

 شدن وصل ات زرافه به که چيزهايی همه وقتی... بريزی دور رو اونا همه بايد بياری درش اينکه برای بيفته چاه يه توی

داری زرافه يه... هم باز تو اونوقت و ميکشی بيرونش... ريختی دور رو ! 

 روی اشکم گذاشت. زدم پلک نگاهش ميون. ميشدن خالی و پر چشمهام و ميشکست بؽضم. موند خيره هم در نگاهمون

... ميلرزيد صندلی دسته روی دستم. دره سمت گردوندم رو. چشمهام توی دوخت چشم و کرد سکوت... بخوره سر ام گونه

بود ايستاده محکم و قدر پشتم يکی... بود حلقه کمرم دور هنوز فران دستهای اما.... بيشتر پاهام و . 

 دونه دونه انگشتهام. زد کنار صورتم روی از موهامو سردی نسيم... شد نرم مشتم اينه؟ توکل معنی. کردم نگاه آسمون به

لؽزيد سنگها روی آهسته و ناباورانه صندلی چرخهای و شدن باز . 

 سرعتش به بيشتر و بيشتر لحظه هر و ازم ميشد دور... کردم نگاه صندليم به و گذاشتم فران دستهای توی رو دستهام

 به ميزدم زل من و... ميفشرد مشتش ميون رو دستم ظريؾ انگشتهای و بود ايستاده سرم پشت مردی... ميشد اضافه

ميچرخيد هنوز دره ته که ناباوری چرخهای تاب و پيچ و شدن واژگون . 

 حضورش که گرم نفس يه و... گذاشت توکل رو اسمش ميشد که دلم توی حسی اضافه به! داشتم پا تا دو... هم باز من حاال

 بيشتر روزها اين که خدايی... خدا خواست جز بذارم نميتونستم هيچی پای رو بودنش من و... ميشد يادآور موهام به رو

 توی که قدرتی ميشد... ميپيچيد گوشم توی ديگری لبهای ميون از که نفسی ميشد... ميزد سر بهم بيشتر... ميديدمش

 و... ميگرفت آؼوشم در صميمانه که دستی حلقه ميشد... ميشد سستم پاهای گاه تکيه و ميکرد پيدا نمود کسی دستهای

 پشت. بدن يادم زبانی هر به بودن کرده سعی که مادياتی از کندن دل... ميداد يادم رو کندن دل ؼريب زبانی به که کالمی

 کاله آی مثل... معنا با و کشيده... ميگرفتم يادش... سالگی سه و بيست سن توی... امروز من و... مدرسه چوبی نيمکتهای

 !دار

 

 

 

شکفتن و  

يار بی... باد بی... برگ بی خزانی چنين در ميشکفم"  بودم چرخانده حروؾ هالل به را قلمم کاؼذی روی " 

برگشتن برای... يافتن برای... رفتن برای. ايستادن برای. ميشکفتم و  

است خراب شما برای"  نوشته خونه جلوی آسانسور درب روی که کسی. بود منتظرم خونه در پشت کسی صبح هر !" 
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 حاال و ميشد شروع موسيقی صدای با من صبح هر. ميرفت پايين ها پله از پام به پا و ميگرفت رو دستم صبح هر که کسی

 و. انگشتهام حالت و اندام کشش مورد در ميگرفتم ياد ظرافتهايی. نبود بدنی استقامت و رفتن راه و ايستادن فقط تمرينام

ميکردم عمل ضعيؾ اون توی اوقات اکثر که چيزی. ديگران با کردن برقرار ارتباط برای ظرافتهايی . 

 چطور. بزنم لبخند چطور گرفتم ياد کنارش. بود بلد خوب رو کردن حمايت رسم و راه که معلمی. بود خوبی معلم فرانتيس

کنم نگاه زندگی به ای زاويه چه از و چطور و کنم تمرکز خودم روی . 

 بودم گرفته ارتباط گروهش و مارک با و بودم کرده پيدا بيشتری دوستای. ميشد بهتر روز به روز زبانم فران وجود با حاال

داشتم نفره تک تمرين گروه از دور هنوز من و بود جدا تمريناتمون چند هر . 

 کامل تمرين که فران يا بود مارک تدبير نميدونم. ميکردم نگاه ها بچه رقص به و مينشستم سکو روی استراحتم ساعتهای

بودم استراحت توی من که ميکردن شروع مواقعی درست رو رقص . 

 سالها اگر که طوری... پيانو روزه هر موسيقی رنگ. بود گرفته خاصی رنگ روزهام. ميشدم محو و بهشون ميزدم زل

. بود شده عجين تالشهام و دردها تموم با که پيانويی موسيقی... مياوردم ياد به رو امروزم ميشنيدم رو آهنگ اين جايی بعد

 آرزو بار هزار روزی و... گروه های بچه نرم رقص به ميزدم زل همراهش بار ده روزی... ميشنيدمش بار ده روزی

کشيد نقطه باالترين تا رو دست و شد بلند پا انگشت روی... رقصيد موسيقی اين با ميشد کاش ای ميکردم ... 

... ميبريدم بار هزار نبود فرانتيس اگر شايد و... ميزدم کؾ براشون و ميکردم تبسم. ميکردم قايم چشمهام توی رو حسرت

بار هزار ! 

 من تا ميداد هم دست به دست چيز همه ولی... بود سخت. بودم کرده شروع فران اصرار به رو درمانيم گفتار کالسهای

 قرار ای نقطه از باالتر که ميرسه روزی ميگفت! ميگفت فران رو اين! بودم قبال که چيزی از بهتر شايد و... شم بهتر

افتادی ازش که ميگيری ! 

 بود شده روزهام تمام. بودم کرده دريػ خودم از که چيزهايی... زدن حرؾ و تمرين و رقص و لبخند بود شده روزهام تمام

 سراسری های آينه توی امروز من و بودن رفته بيرون اتاقم از قبال که هايی آينه... خودم زدن ديد و سراسری های آينه

شده تر حال سر و پاتر سر که ميديدم رو بدنم باشگاه ! 

 خونه به اينکه از بعد شبها. نبود خبری آرامبخش از و بود شده کمتر داروهام. ميزدم سر پزشکم به تر منظم حاال

 همه حال... معراج و امين فتانه، بابا، صدای شب هر شنيدن بود شده عادت. ميکردم صحبت تلفن با ساعتها برميگشتم

خوبه حالشون ميکردن تظاهر همه يا بود خوب ! 

ميدونستم... ميزد پرپر برام دلش... بود تنگ براش دلم. بابا صدای پشت خصوص به. ميفهميدم خوب رو تظاهر اين من ! 

 وندر... " پندار صدای به ميسپردم دل و ميذاشتم گوشم توی رو هندزفری. مينشستم اتاقم آينه جلوی خواب از قبل هميشه

شو پروانه... شو پروانه... درآ آتش دل " 

 زل آينه توی! نبود دور زياد که روزی. برميگشتم روز يه ولی... ميپوسيد خاطراتم. ميشد محو ذهنم توی صورتهاشون

 تعجب... ميترسيدم... ميکردم گريه... ميخنديدم... صورت حالتهای تمرين. ميگرفتم سر از رو تئاترم تمرين و ميزدم

ميشدم عاشق... ميشدم عصبانی... ميکردم ! 

بود ساق سيمين ساقی ساعد اندر دستم... بدار معذورم بگسست اگر تسبيح رشته" مياوردم خاطرم به رو پندار صدای و " 

بود ساق سيمين ساقی ساعد اندر دستم ... 

بود ساق سيمين ساقی ساعد اندر دستم .... 

پندار؟ بود...  بود؟  
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 مومن؟ مرد تو کجايی... نبود که نبود... ميکردم سرچ رو اسمش و ميکردم باز رو فيسبوک شب، هزارمين برای و

 ...کجايی

 کرده صحبت باهاش که بود نشده هم يکساعت من آره بود مسخره... ميکرد درک حتما. کردم باز رو معراج با چتم صفحه

نوشتن برای ميلرزيد حروؾ روی دستم حاال ولی بودم ! 

ج ا ر... ع... م.. کردم لمس رو اسمش حروؾ ... 

دلم؟ جون... خانوم فاخته به: داد جواب سريع. بود آنالين  

... بودم نپرسيده بود يکسال... ميترسيدم سوال اين جواب از. لرزيد ام چونه. بود پندار صدای با هنوز گوشم. گزيدم رو لبم

 سکوت من و خوبه بگن فقط... نپرسم هيچوقت بودم خورده قسم که سوالی اين جواب از ميترسيدم... بودم کرده سکوت

 .کنم

 پيگير هيچوقت ديگه من نه، يا خوبه حالش بگين فقط که بودم خورده فرودگاه توی که قسمی. ميشکستم رو قسمم داشتم

... بمونه نخواسته و خوبه حالش بگين... رفته خودش پای با رفته اگه بگين... رو خودم نه ميدم آزار رو اون نه... نميشم

خوبه بگين فقط ! 

نوشتم....  ولی ميشکستم رو قسمم داشتم ! 

ميبينی؟...  هم رو پندار "  " 

نميکرد... ميکنه تايپ داره ببينم که منتظر... صفحه باالی به بودم زده زل. نميداد جواب. کردم صبر ! 

 در روزگارم از دمار داشت گلوم بؽض درد و ميشنيدم رو قلبم صدای.دادم بيرون رو نفسم و کشيدم صورتم به رو دستم

 !مياورد

 باالخره و کردم گره هم در رو انگشتهام!نميفرستاد چرا... بود بسته يخ انگشتهام سر. ميکرد تايپ داشت... کرد تايپ

زياد نه... " ديدم رو جوابش " 

بود؟ همين سهمم همه! همين؟... زياد..  نه.... زياد نه  

 سر از حاال که قدمهايی با. رفتم راه رو اتاق طول... رفتم راه. شدم بلند صندلی روی از و انداختم تخت روی رو آيپد

نبود اين من سهم... نداشت رمق اضطراب ! 

 زدم زل اميد و بيم با. فرستاد چيزی معراج. ميز روی انداختم و کشيدم بيرون رو هندزفری. ميکرد ام ديوانه داشت صداش

 از بعد. رفته ايران از" شد پخش نگام توی حروؾ رنگ. زدم کنار رو اشک پرده. داشتم برش و نشستم تخت روی. آيپد به

 فردا نخوابيدی؟ هنوز چرا تو حاال.. نميکنه قديم ياران از يادی ديگه. زندگيشه دنبال اونم... نيستم خبردار ازش زياد اون

دختر بخواب برو نداری؟ زندگی مگه !" 

 ميکردم زندگی... نداشتم زندگی فردا... نه. سقؾ به زدم زل و گذاشتم پيشونيم روی رو ساعدم و کشيدم دراز تخت روی

 پيداش نفر هجده و دويست و ميليارد هفت ميون بايد چطور حاال... خودم پای با برگشتن... ديدنش برای... برگشتن برای

باشه گم خواست که رو کسی کنم ! 

 

ميرود که آنکسی به ميشود چگونه  

صبور اينسان  

 سنگين
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 سرگردان

داد؟ ايست فرمان  

نيست؟ زنده او گفت مرد به ميشود چگونه  

است نبوده زنده هيچوقت او ! 

 فروغ

 

ديشب ولی... بودم ايستاده وجود تموم با دوماه. بود گذشته گذاشتم کنار صندليمو که روزی از ماه دو ... 

خالی خاليه... بودم خالی... بودم نگرفته ازش سراؼی کاش  

 و بود گذاشته زانوهاش روی آرنجهاشو فران. زمين سمت ميکشيدم رو پام انگشتهای و بودم نشسته سکو روی فران کنار

کنی؟ چيکار ميخوای پس: داد بيرون آروم رو نفسش. سمتم بود کرده کج سر  

... نميدونم: کردم نگاش. ندارم رقصيدن برای ای انگيزه بودم گفته اينکه از بعد کنه باز لب تا بود برده زمان دقيقه ده دقيقا

ميکنن همه که کاری! ... زندگی ! 

 ازم که رو چيزی اون شده؟ چی... بزن دلتو حرؾ: شد سينه به دست و سکو پشتی به داد تکيه و موهاش توی کشيد دست

بگو رو ميکنی قايمش  

ميلرزوند رو دلم عجيب... عجيب... عجيب وقتا بعضی. انداختم پايين رو سرم . 

 ياد رو من تو: کردم تر رو لبم. کنه نزديک پندار به رو اون که شباهتی. گشتم شباهت يه دنبال اش چهره توی. کردم نگاش

ميندازی کسی  

برقصی؟ نميخوای ديگه همين برای: زد لبخند  

امروز ولی داشتم انگيزه ديشب تا چون نه: دادم تکون سر ... 

 

 و مارک حرکات به ميزد زل دختر همرقص... ميکرد بلندش زمين از و بود گرفته رو شاگردش کمر. مارک به زدم زل

شنيدی؟ خبری ايران از: پيچيد گوشم توی فران صدای. ميداد تکون سر  

بگم براش خواست دلم چرا ندونستم و ... 

سکنه از خالی! ... مرده نشسته که گربه يه... خاليه فالت يه... نيست ايران... من برای ديگه ايران: دادم تکون سر ! 

فاخته کن رحم خودت به خدا محض... ميپوسونه رو تو اين و: گرفت باال رو سرش ! 

 روحش انگار و نبود پندار به شبيه لحاظی هيچ از که مردی... فرانتيس آشنای حالتهای و. ميکرد تنگ رو قلبم پيانو صدای

 مکث. دادم قورت رو بؽضم و بستم رو در. رختکن سمت افتادم راه و شدم بلند کنارش از. بود گرفته جا فران تن توی

 بوی و بردم نزديک رو صورتم. رختکن ته پنجره سمت افتادم راه... نبودم بند زمين روی... نبودم کجا هيچ... کردم

 رو خلوتم ميداشت بر قدم سمتم به که فران قدمهای صدای و شد باز در. ندادم جواب. زد در کسی. کشيدم نفس رو بارون

ريخت هم به . 

 ميون و انداخت گردنم دور رو دستش و شد نزديک. نخوردم تکون. گذاشت ام شونه روی رو دستش. سرم پشت ايستاد

بيرون منظره به زد زل سکوتم . 
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 زير زمين بارها و بارها بايد چرا فران... رفته ايران از برگشتن، و ايستادن برای ام انگيزه همه: کشيدم لبهام روی دستی

 مرگ حد سر تا چی؟ يعنی خستگی کنی درک ميتونی تو... شدم خسته من نميداره؟ بر سرم از دست دنيا چرا شه؟ خالی پام

نميکشم؟... نميتونم ديگه بزنی فرياد که اونقدری حال؟ به تا شدی خسته  

... ميندازم کسی ياد رو تو گفتی: کرد ريز چشمهاشو. نگرفتم رخش نيم از رو نگاهم. داد تکون سر و کرد جمع لبهاشو

 آسيايی رگه دو دختر يه با زندگيم... قبل سال پونزده... ميندازی کسی ياد رو من هم تو که بگم بهت بذار پس خوب

شدم عاشق... بار اولين برای و خورد گره اروپايی ! 

 

 محکم گردنم دور رو دستش حلقه. ميلؽزيدن چشمش مردمک توی براق حبابهای. ميکرد عوض رنگ چشمهاش. کرد نگام

 زانو دردهای برای. ميدرخشيد قرمز کله ماهی تا هزار ميون طاليی ماهی يه مثل... ميرقصيد: پنجره به زد زل باز و کرد

 فرق ماری ولی نداشتم ازدواج به تمايلی زياد من. بوديم تنها دومون هر. شدم آشنا باهاش که کلينيک ميومد کمرش و

 محدودش زيادی آلمانيش مادر... باشه مستقل ميخواد گفت. شيم همخونه داد پيشنهاد خودش. بود رفته براش دلم... داشت

 چيز يه ازم فقط و کرد قبول رو همه... داشتم دوستش اينکه با گذاشتم شرط هزار باهاش شدن همخونه برای. ميکرد

 خواست

برقصم باهاش شب هر: زد لبخند. کردم نگاش ! 

 اين.. نداشت فرقی آشتی يا بوديم قهر اگر... رقصيدم باهاش سال سه... کردم زندگی باهاش سال سه: کرد فوت رو نفسش

 داشتم بدی حس. بگيرم ياد اصولی رو رقص که نبودم اين بند و قيد در زياد بود قرارمون چون! ميرقصيديم... بود قرار يه

 ميدونستم و... رقص سالن رفته ميدونستم من و ميرفت ميشد بحثم که باهاش.بود رقص ماری دنيای تمام چون... گاهی

من حتی...  نميکنه فکر هيچی به ميرقصه وقتی ! 

ماری: کردم زمزمه ! 

شد ساکت و زد پلک . 

نميگی؟ برام رو ادامش: کردم نگاش  

 به بودم افتاده جراح يه مثل.ميکشيدم بيرونش وجودش اعماق از. کرد نگام و گرفت پنجره از چشم. کرد جمع لبهاشو

ميکرديم باز گذشتمون به لب داشتيم امروز آشنايی اندی و يسکال از بعد! بودم شنيدنش تشنه ولی ميدونستم... جونش ! 

 

 رو ناسپاسيم جواب طبيعت...  که ميشيم دور هم از داريم ميکردم حس: کشيد هم توی اخمهاشو و داد قورت رو نفسش

 هر.. بود همين قرارمون چون. نرفتم سراؼش روز دو تا. نزدم زنگ بهش روز دو تا... نگشت بر ماری که شبی... داد

 دو از بيشتر اما. ميگرفتم ازش رو انتخاب حق نبايد من و بود رفته ماری و! بره مشکلی هيچ بدون بره، خواست کسی

 کمر دردهای... بودم خبر بی من و بود افتاده اتفاق. کردم پيداش مادرش خونه توی و... دنبالش رفتم و نکردم تحمل روز

بود کرده مخفی من از و داشت دليل زانوش و ... 

 آب قطره قطره ماری. نشستم تماشاش به و خونه گردوندم برش: پنجره به کرد پشت و برداشت گردنم دور از رو دستش

رقصيدم شب هر... نذاشتم پا زير رو قرارمون هيچوقت من و... من خونه توی... من چشم جلوی... فاخته شد !!! 

 اين... هست کن باور: سمتم کرد رو. انداخت رو دستهاش و زد لبخند. زد نقش رو ماری اندام مدل و کرد باز رو دستهاش

... کنی زندگی و باشی پا روی اون برای بايد تو و هست کن باور... مياد بر دستت از طبيعت جبر برابر در که کاريه تنها

 ميخوام من... نميکنم درک ولی کردم تجربه رو دنيا از کشيدنت دست من... داشته رو ارزشش اگر دنبالش برو دنيا ته تا

ای زنده کنی حس تو و هست ماری کنم حس من و... پاهات روی... شی آسمون اين ستون تو ! 

هست؟ ماری ميکنی حس ساله پونزده: دوختم بهش رو نمناکم چشمهای  
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 يادم از يادش... نه کردم زندگی خيالش و ياد توی و نبودم زنی هيچ با ماری از بعد که بودم مردی نميگم: کرد کج سر

... مسئولم خودم و تو برابر در کردم حس و ديدم بيمارستان تخت روی رو تو که روزی تا... کردم زندگی ولی نرفت

نه؟! کنم رو تالشم حداقل ميتونستم  

 آروم. اش سينه به چسبوندم رو ام گونه و کردم حلقه کمرش دور رو دستم. گرفتم بؽلش و سمتش برداشتم قدم. زدم لبخند

 باال خودش سمت به رو صورتم و برد فرو موهام توی انگشتهاشو. عميق نفس يه. کشيد نفس و کرد نوازش رو کمرم

 صدا به و داشت حرؾ... اومد نمی کلمه به و داشتم حرؾ. نگام توی شد خيره... چشمهاش توی زدم زل. گرفت

 ...نميرسيد

گذاشت تنهام و کرد رهام. شدم جا به جا . 

 و بودن برای پنجره به پشت وقتی موند جا شيشه روی دستم بخار و گرفت رد شيشه روی بارون های دونه و زد رعد

برميداشتم قدم موندن ... 

 

بود کشيده آباد کجا نا به کار ... 

کنم پيدا رو چيزها باقی بتونم تا ميشدم پيدا بايد من و بود کشيده آباد ناکجا به کار . 

 من داشتن اينها. برگشت چمدونم به جمعيمون دسته عکسهای و صداش، يادگارش، دفتر و شد باز ديگه بار يه کمد درهای

 رو روزگارم اينها... بود شده پابندم و بود داشته نگه ام رفته دست از روزهای توی رو من اينها... درمياوردن پا از رو

ميگذشتن سخت خود خودیِ  به خودشون که روزهايی... ميکرد سخت ! 

 بذاره شده روتوش و تميز و تر رو ازدواجش مراسم عکس نيما بذار. زدم فراموشی دريای به دل خودم کردن پيدا برای

گذاشت پا زندگيم به بود عشقم اليق اونکه عاقبت" بنويسه زيرش و اش صفحه توی !" 

 که نبود روزهاش همين برای مگر... بگيره اوج اونهم بذار... شه سال تئاتر ترين پرفروش تئاترش هم جم عليرضا بذار

زد؟ کاری هر به دست  

 دلم ته يادش بذار... شه روزهام و من درگير اين از بيشتر نخواست ولی پذيرفتنش سخته... باشه گم بخواد هم پندار بذار

 اين حقيقت و واستا پام بود زده لب بيداريم و خواب ميون که... مونده گوشهام توی صداش از که رويايی باور و بمونه

شه ثابت نميشد ترفندی هيچ به رويا ! 

رو خاطراتش رو، دلنشينش و خاص استبداد رو، عطرش صداشو، کنم فراموش ، زمانی جايی، روزی بود محال ... 

. موند ماشينش داشبورد توی مصرؾ يکبار ليوانهای اون و خورديم نسکافه هم با که رو صبحی کنم فراموش ميشد چطور

... اجرا روز خلقيش بد يا...  گذاشتن اش سينه روی سر زد، حرؾ باهام شهر بلندای روی صبح دم تا که شبی نيمه يا

 تا امشب":  که بود شده عصبانی و بودم آورده کم نفس... کرد خواستگاری ازم بار اولين برای نيما که روز همون درست

محرومی تمرين از روز سه آوردی کم نفس فردا.... ميزنی فرياد پشت يه و دهنت روی ميگيری رو بالشت صبح !" 

 دير خيلی ديگه من برای و بود شده رو پندار دل دست که شبی. کنم فراموش رو مهرنوش عروسی شب ميشد چطور

 به نيما و من نامزدی از گذشتن هفته يک از بعد درست و گروه های بچه از خبری بی مدتی از بعد. دير خيلی خيلی... بود

 به سر شب تمام. نداشتم باورش اون از قبل تا که شکستنی. ببينم چشم به رو پندار شکستن تا شدم دعوت مهرنوش عروسی

 و کرده خداحافظی بقيه از زودتر و. بود نشده بلند ميزش پشت از شب تمام. بودم رقصيده نيما با کام زير شوکران و زير

ميرفتم دنبالش چرا. ميگفتم بايد چی... برسم که نخواستم... نرسيدم و رفتم دنبالش دستشويی بهانه به. بود رفته ... 

 دندونهام جای عصبی و نشست ماشينش فرمون پشت که ديدم. زد لگد پاش دم سنگريزه به که ديدم و ايستادم درختی پشت

 شکسته خودت رو سکوت اين کاش... فاخته ؼافل دل ای که کردم بؽض و ديدم.. گرفت گاز رو دستش پوست روی

 از چيزی و شد دور باغ خاکی جاده ميون و کرد روشن رو ماشينش که ديدم... بودی آورده ايمان قلبت به کاش... بودی
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 چکيد دارم پاشنه کفش نوک جلوی درست سنگريزه روی اشکم... افتاد زمين روی و زد ؼلت هوا توی ماشينش پنجره

 ذهنم توی ديالوگم صدای فقط لحظه اون و... ديوار کنار خارهای سمت ميداد هل رو مصرفمون بار يک ليوانهای باد وقتی

عقوبتی چه...  عقوبتی چه.... عقوبتی چه اينک و"  بودم زده فرياد صحنه روی وقتی ميپيچيد ...." 

 چه... بودم رقصيده تانگو نيما سينه به سينه فتانه عروسی توی دروغ چه... بودم نوشته رو مرده زن آخر پرده راست چه

 و ميتونست پندار کنم متقاعد رو خودم بودم کرده سعی... بودم گذرونده نامزدی دوران... بودم خنديده باهاش کام تلخ

 به بودم گرفته ياد و بودم شده متقاعد. نميموند خيالی و فکر جای پس. بياد جلو نيما تا کشيد عقب رو خودش. نخواست

 بودم گرفته ياد... بريزه هم به رو تمرکزم که کاری دنبال برم و بدم تکون هوا توی رو دستم خيالش توی رفتن فرو محض

هست که آورد يادم به دوباره خودش که روزی تا رو بهش نکردن فکر ... 

 نگاه که روزهايی همون. ميپاشيد هم از داشت زندگيم کل و بودم افتاده بيمارستان تخت روی ضعيؾ و محتاج که روزی

 خانوادش چشم از بن و بيخ از که روزها همون.بود شده حوصله بی و خلق بد. بود باخته رنگ محبتش. بود کرده فرق نيما

بود اومده پندار روز يک...  و بياد نيما که ميشد خشک در به چشمم که روزها همون بودم افتاده ! 

 ماه شش همه... نيما رفتن موندنش،... نيما با رو خوردش و زد... رو حضورش... کنم فراموشش ميشد چطور

دارمش دوستت... محبتهاش همه... حضورش ... 

 و يادها اين بايد سپرده جبر تيػ به گردن و ناگزير اما کنم فراموشش شدنم خاکستر و پوسيدن تا که نبود کسی پندار نه

ميکردم کمرنگ رو ها يادواره . 

ميگرفتم رنگ بايد شدن پيدا برای... ميشدم گم جديدم دنيای توی بايد شدن زاده دوباره برای. ميپذيرفتم بايد . 

 

 رو گذروندن سر از زندگی رسم و راه فران. ميگشتم بر ؼروب و ميرفتم صبح. ميشد بيشتر و بيشتر تمرينهام روز هر

ميشديم نمايش محو و ميخورديم پاپکورن فيلم طول تمام و ميرفتيم سينما هم با. ميداد يادم ... 

 های تجربه با رو معمولی روزهای و ميرسونديم آخر به دنج شاپ کافی يه گوشه داغ کافی يه با رو کننده خسته روزهای

ميکرديم تازه جديد . 

 عابرها متعجب نگاه به و کرديم بازی برؾ باشگاه پارک جلوی مارک و گروه های بچه با زد سنگينی برؾ که روزی

 کوچيک سنگهای با و گذاشتم مو براش درخت خشک های شاخه با. بسازم بزرگ برفی آدم يه تا کرد کمکم فران. خنديدم

مارک"  نوشتم اش سينه روی " 

 نذاره و بگيردش برفی گلوله باد به که بود فران ولی... کنم فرار بود نکرده ياری من پاهای و بود کرده دنبالم مارک

برسه بهم دستش ... 

ؼمهام همه و دلتنگيهام همه. بود باقی برجا پا و زنده چيز همه ذهنم ته چند هر ميخنديدم ... 

 ولی ميترسيدم. بشينم رل پشت کرد مجبورم و نشست راننده کمک صندلی روی فران خونه به برگشت راه توی شب يه

نترس کنارتم من... " کنه تکرار رو هميشگيش جمله که بود فران !" 

 چند هر... نيست سختی کار هم زياد اتومات ماشين يه بردن جلو که بودم کرده تجربه و بودم نشسته اتوماتش ماشين پشت

 به اعتماد بهم و بگيره ازم رو من ترس تا ميکرد کاری هر فران ولی باشه داشته براش سنگينی جريمه ميتونست اينکار

بده نفس ! 

 سابقم اندام به ماه هر و کردم شروع رو ؼذاييم رژيم نظرش تحت. بود راضی بهبودم روند از دکترم و ميشد خوب حالم

ميشدم نزديکتر و نزديک . 
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 يه برام هلموت. برد صورتم از رو بيماری رنگ خرماييش رنگ و کرد اصالح دار مدل ام شونه پايين تا موهامو مامان

کن جادو مامانت مثل"  که بود زده چشمک و بود خريده آرايش لوازم بزرگ کيؾ !" 

 دل صندليم از که روزی... کارناوال تا داريم وقت ماه هشت گفت بهم و بودم نشسته فران کنار که رو روزی آوردم ياد به

 !کندم

 حتی کنم؟ شروع رو رقص اوليه تمرينهای بتونم که باشه شده راه به رو اونقدر من حال بعدش ماه شش که ميکرد باور کی

 پام مچ به پاش با و ميکشيد رو دستم وقتی بود فران آؼوش توی زدن پلک همون حقيقت ولی نميکردم باور هم خودم

ميکردم جا به جا رو پاهام حرکتش ريتم با همراه من و ميزد ضربه ... 

 حقيقت! ميرقصه همراهشون امروز و شد وارد ويلچر با دختری ديدن چشم به وقتی گروه های بچه زدن کؾ داشت حقيقت

ميگردوندم بر رو روزگار ورق من... ميگرفتم رو خدا به اعتمادم جواب من! داشت حقيقت اينها همه... داشت . 

 به و زدم پلک. سمتشون برگشتم. بست محکم رو کمرم پشت بندهای کيتی و کردم تنم رو رقص تنگ و رنگ نباتی لباس

... باله مخصوص نباتی ساتن کفشهای و کشيده پاهای... دخترها موهای روی نباتی بلند پرهای. کردم نگاه دقت با اطرافم

 رو آرايش رنگ. زدم زل خودم به و آينه سمت کردم رو.... يکسانشون موهای مدل و پسرها رنگ سياه براق لباسهای

 بالرين يه به... بود پر زيادی پاهام ساق. بودم تر چاق دخترها بقيه از. رو پوستم روی براق اکليلهای و داشتم دوست

 رقص يه... ميرقصيدم فران با رو آهنگ از قسمتی فقط من. برقصم پاشون به پا نبود هم قرار البته و نداشتم چندانی شباهت

گروه های بچه حلقه ميون رمانتيک و آروم . 

 ممنون فران از حضور، همين برای و منه روحيه برای فقط و نميکنه اضافه نمايش به چيزی رقص از بخش اين ميدونستم

 شونه روی رو دستهاش. بود زيبا و متفاوت رقصش لباس توی. ايستاد سرم پشت فران که بودم اجرام اضطراب توی. بودم

زد لبخند بهم آينه از و گذاشت هام . 

 به رو چی همه: کرد زمزمه گوشم کنار و خنديد. کردم کوتاهی تعظيم لبخند با و گرفتم باال رو کوتاهم دامن طرؾ دو

 راهه؟

عاليه: زدم چشمک ون از بيرون صدای و سر و موسيقی و ازدحام صدای ميون ! 

 از متفاوت های گروه. کردم نگاه بيرون به ون کوچيک پنجره از. ميکرد ؼوؼا تماشاگر جمعيت و بود کارناوال روز

 مشخص ام چهره از اين شايد و بودم مضطرب. بودن مشؽول هنرهاشون اجرای به رنگارنگ لباسهای و مختلؾ مليتهای

 گوشم به رو صداش کرد سعی و آورد گوشم کنار رو لبش و زد لبخند. بهش کردم رو. گرفت رو دستم مارک. بود

بزن لبخند فقط...  راهه به رو چی همه: برسونه ! 

 رقص شدن تموم محض به تا ميشديم وارد استيج پشت از و ميرفتيم بيرون ون از بايد. بود آماده ما استيج... زدم لبخند

 از هم با و گرفت رو دستم فران. افتادن راه شوق و شور با گروه های بچه. ميکرديم شروع رو رقصمون قبل، گروه محلی

 قسمت تا ميکرديم صبر بايد فران و من. داره نگه شاد رو ها بچه داشت سعی و ميکرد شوخی مدام مارک. شديم پياده ون

ميکرد سنگينی دلم روی که بود چيزی ولی بود خوب من برای همين. شيم وارد آخر در و شه اجرا موسيقی ريتميک ... 

 به و بودم کرده فرو زانوهام بين رو دستهام و بودم نشسته صندلی روی صورتم ؼليظ آرايش پشت رقص، براق لباس توی

 من اجرای آخر پرده... وجودش و بو و رنگ بی... حضورش بی... ميشد تکرار داشت... ميکردم نگاه اطرافم هياهوی

 تنم توی داشت و بود زنده دلم توی دارم نگهشون اتاقم کمد بسته در پشت داشتم سعی که ای گذشته همه... نبود او و بود

 شه خونده فارسی به اسمم ميشد... باشه نشسته سفيدش کتونی با جم عليرضا پرده اين پشت ميشد... زدم پلک. ميشد جاری

بزنه لبخند بهم و کنه باز و ببنده پلکهاشو معراج ميشد... بزنن کؾ برام امين و فتانه و بابا و ... 

فران برق و سياه لباس توی... بود اينجا پندار ميشد... ميکرد هماهنگ رو ها بچه داشت که فران شونه پشت به زدم زل ! 

شده؟ چيزی: صورتم کنار شد خم. سمتم اومد و زد لبخند. ديد خودش محو رو من و سمتم گردوند رو  
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ميشيم مضحکه! فران چاقن آوری شرم طور به پام رونهای فقط... نه: دادم تکون سر ! 

کوچولو تمشک ميکنی تصور وحشتناک رو خودت هميشه تو: آورد ام چونه زير رو انگشتش ! 

... نداشت حرؾ کارشون. کردن رقص به شروع گروهش و مارک و شد شروع موسيقی. گرفت رو دستم و نشست کنارم

 لبخند. ميبرد باال رو تماشاچيها تشويق مارک ناب و سريع حرکات. بود کرده زيباتر رو اجرا تنهاشون روی نور رقص

بود نشدنی فراموش شب يه اونشب،... زدم . 

 حلقه ميون فران آؼوش توی. گرفت رو جا همه سکوت و شد تاريک لحظه يک برای استيج. شدم بلند فران با همراه

 چشمهای به و ميگرفتم باال رو سرم. شد شروع زرد چراؼهای نور زير ما آروم رقص و موسيقی. گرفتم قرار ها رقصنده

 کرده فراموش اضطراب همه اين ميون من و بزنم لبخند بود گفته. ميزد لبخند و ميدرخشيد چشمهاش. ميشدم خيره فران

 تمرکزم تمام من و ميچرخيدن وار پروانه فران و من اطراؾ ريخته هم در و مؽشوش های زاويه با دو به دو بالرينها. بودم

 و حاالتم و چرخشهام تک تک توی. شه متوجه چيزی کسی اينکه بی ميکرد کمکم فران. بود پاهام جای بودن درست روی

ميکرد کمکم که بود فران اين پام انگشت روی شدن بلند . 

 تا. موندنی ياد به کارناوال و بود نظيری بی شب... هلموت و مامان و دوستهام مارک، فران، کنار... بود نظيری بی شب

 سر قلبم شده گم تکه اگر بود نظيری بی شب... موسيقی و نور و رنگ دنيای به دوختيم چشم و خنديديم رقصيديم، شب آخر

بود جاش .... 

 

سوختی؟: ناليد و برداشت صورتش روی از رو حوله. گرفتم لبهام ميون رو انگشتم و کردم رها رو قابلمه داغ دسته  

خوبم... نه: کشيدم بيرون رو کابينتش کشوی دستگيره، دنبال ! 

 رو ام سينه هاش سرفه. لبهاش روی کرد مچاله رو حوله و هاش دسته روی کرد دراز رو پاهاش. شد جا به جا مبل روی

 روی رو حوله. کردم نگاش و نشستم مبل کنار. سمتش کردم تند قدم و کشيدم بشقاب توی رو سوپ. انداخت خراش

 نگام و زد کنار رو حوله. زدم ضربه بشقاب ته قاشق با. زدم لبخند. بود شده کج کوسن روی سرش و بود انداخته صورتش

 .کرد

دهنت؟ بذارم که نداری انتظار! پيرمرد پاشو: کرد نگام دارش تب چشمهای به و زدم لبخند ! 

 که ميکرد بازی سوپش با داشت. نشستم کنارش صندلی روی و شدم بلند کنارش از. گرفت ازم رو بشقاب و شد جا به جا

افتادی عقب تمرين از: کرد باز لب نگاه بی  

ندارم تمرينی نيستی وقتی! فران تويی من مربی: بردم باال ابرو ! 

ميرفتی بايد... بود مارک: بشقابش توی قارچهای به دوخت چشم... کرد سرفه ! 

 رفتم و زدم بؽل پيرهنهاشو. بود ريخته مبل روی لباسهاش. خونش کردن مرتب برای شدم بلند و دادم تکون سر کالفه

بری؟ ميخوای کی: کرد باز لب که ميکردم باز رو لباسشويی ماشين در. آشپزخونه سمت  

 هم به زندگيمون که بود سال دو... پيرهنهاش به زدم زل. نبودم نگاهش تيررس توی ديگه. ماشين روبروی زدم زانو

 توی رو مريضيم. بود خوب حالم من امروز و بود کرده کمکم. بودم پا سر من امروز و بود کرده کمکم. بود شده خالصه

 های عقربه معکوس چرخش مثل شدن، متولد دوباره مثل زندگی به برگشتن... زندگی به بودم برگشته... بودم گرفته مشت

 در فرم از اندام به و بودم نشسته فلزی صندلی اون روی هنوز من نبود فران اگر و ميرسيد نظرم به نشدنی و بعيد ساعت،

ميفرستادم لعنت ام رفته . 

باشم اونجا رو نوروز عيد ميخوام... بليطم دنبال: زدم مشت رو پيرهنش  
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ديگست؟ وقت چند نوروز عيد: شنيدم تلخ رو صداش. کرد سرفه  

ديگه هفته سه تقريبا: انداختم ماشين توی رو پيرهنش  

. شد بلند و گذاشت ميز روی رو بشقابش کالفه. کردم سرگرم ظرفها شستن به رو خودم و شدم بلند لباسشويی جلوی از

 راه به رو رو من خونه کارهای که اينجا اومدی: گرفت دستم از رو ليوان و بست رو آب شير. آشپزخونه توی سمتم اومد

 کنی؟

 خواستم ميشی؟ عصبانی چرا: زدم لبخند و ايستادم سينه به دست. چروکش شرت تی و ژوليده موهای به. کردم نگاش

کنم کمک ! 

ميکنی کار داری اومدی وقتی از... ديگه کردی کمک: انداخت روش رو دردناکش بدن و کشيد پيش رو کانتر کنار صندلی  

نخوردی؟ رو سوپت چرا! قدردانی چقدر که هم تو: کردم اخم  

مياد؟ هم مريم... ميخورم شه خنک... ميخورم: کشيد پيشونيش به دستی  

کجا؟: زدم پلک  

مياد؟ همراهت!... ايران: کرد نگام  

 خانواده با بيشتر که هم ،فتانه باشی منصور با ميخوای همش عيده ميگه خوب نه: کشيدم موهام به رو مرطوبم دست

بياد تابستون شايد ميگه... شوهرشه  

 دست پلکهاش روی و بود بسته چشمهاشو. بهش شدم خيره و نشستم روبروش. کشيدم خودم سمت رو کنارش صندلی

شدی عوض کارناوال از بعد از شده؟ چيزی... فران: گرفتم رو ساعدش و کردم دراز دست. ميکشيد  

باشم شده عوض نميکنم فکر! هيچی! واقعا نه: خنديد و چشمهام رنگ توی کرد مکث. کرد نگام دارش تب چشمهای با ! 

 و کردم روشن رو لباسشويی ماشين و شدم بلند صندلی روی از. برداشت رو تلفنش و گذشت کنارم از.ميخورد زنگ تلفنش

 روی از رو کيفم و بارونی که ميکرد صحبت تلفن با و ميرفت راه خونش پذيرايی توی داشت. رفتم بيرون آشپزخونه از

کرد قطع رو تلفنش. موندم منتظرش کانتر کنار و برداشتم صندلی . 

ميری؟ داری: برد باال ابرو. زدم لبخند. بهم زد زل و شد بلند ميز روی از نگاهش  

ميرسونمت: کشيد موهاش به دستی!ديگه آره: کردم کج سر  

کن استراحت تو نه: کردم تن بارونيمو  

ميزنيم هم دوری يه: زد چشمک  

 وقتی ميپوشيد بارونيشو. کردم تمديد رو لبم رژ و کشيدم موهام به دستی. ايستادم منتظرش خونش در کنار آينه روبروی

کرد کوتاهی تعظيم و باز برام رو در. ايستاد کنارم . 

 مامان امروز: شکست رو سکوت فران. بخوره صورتم به بارون کوچيک های قطره گذاشتم و دادم پايين رو ماشين شيشه

کمکش برم بود گفته قبل روز چند از... شلوؼه خيلی سرش  

کمک بريم بزن: بردم باال ابرو. ميديدم چشمهاش اعماق از رو اين من و بود ؼمگين. کردم نگاش ! 

داری؟ حوصلشو: کرد نگام  

کردنم درست شيرينی عاشق من... آره: کشيدم جيػ ! 
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 که کارگاه ای شيشه در پشت از. ميرفتم کارگاهش به که نبود هم اولی بار... ميديدم رو فران مادر که نبود اولی بار

 مثل رو سفيدش يکدست و فر موهای. کرد باز برام دستهاشو وسيعش لبخند با و اومد بيرون افتاد فران و من به چشمش

بود بسته قامتش کوتاه و فربه اندام دور رو رنگش آبی بند پيش و بود کرده جمع سرش پشت هميشه . 

 وقتی بود پيچيده گوشم توی مهربونش و لرزان صدای. تازه شيرينيهای خوش عطر از کرد پر رو مشامم و گرفت بؽلم

 فرو شلوارش جيب توی دستهاشو. زد لبخند و کشيد مادرش موهای روی دستی فران. اومدنم از ميکرد خوشحالی ابراز

بودم سالمتی چاق مشؽول در جلوی هنوز مادرش با من و کارگاه سمت افتاد راه فران. گذاشت تنها رو ما و برد . 

 دستی! نبودن آماده هنوز که دوناتی شيرينيهای و ميگفت برام شه آماده بود بايد شب تا که ای عروسی کيک از کاترين

برسه کاراش به تا ميکنم بياد بر ازم کاری هر که زدم اش شونه روی . 

 درست رو دونات خمير کارگرها از يکی کمک با داشت فران... کيک خوش بوی و آرد گرد از بود پر کارگاه توی

 دستهای به بودم زده زل. نکنم خرابکاری ميکردم سعی. بود دقيقی کار. بودم کيک تزيين مشؽول کاترين کنار من. ميکرد

 بينيشو. ايستادم کنارش و زدم دور رو ميز. کرد صدام فران که ميکرد درست رز گلهای کيک روی برای که دختری ماهر

مامان تا دارم احتياج کمک به بيشتر من: زد لبخند و کشيد باال ! 

کنم؟ چيکار بگو... خوب: خنديدم  

کن مخلوط اينو: فرستاد سمتم به رو فلزی ظرؾ . 

درسته؟: زدم لبخند. کرد نگاه دستهام به و ايستاد پشتم. شدم خمير دادن ورز مشؽول و کردم مرتب دستکشهامو  

اينطوری... نخوابه پفش تا کنی مخلوطش آروم خيلی و بياری زير از بايد: فرستاد گوشم پشت موهامو  

 و کشيد جلو رو ديگه ظرؾ و ايستاد کنارم. کردم تکرار و دادم تکون سر. داد نشون رو دستم حرکت و گرفت ساعدهامو

 چه و چيديم فر های سينی توی فران با رو شيرينيها. ميکرد سرکشی همه دست روی دقتش تموم با کاترين. شد مشؽول

پختن از بعد تزيينشون داشت لذتی . 

 چشم از دور رو چيپسی شکالتهای و ميخنديد وقتی فران گرفته صدای از پر. هامون خنده صدای از بود شده پر کارگاه

رو خودم دهن البته و ميکردم پر رو دوناتها روی. بودم تزيينيش شکالتهای عاشق من و! ميذاشت دهنم توی کاترين ! 

 فرو مانند مهره شکالتهای ميون انگشتهامو و ميشدم قايم سقؾ از آويزون های کاسه پشت من و مياورد جلو سر فران

 لبهاشو گرمی انگشتهام و ميخنديد... نبينه کاترين که ميکردم دل دل. ميکرد نگام.لبهاش سمت ميبردم دقت با و ميبردم

ميبلعيد رو شکالتها وقتی گرفتنش گاز درد و ميگرفت ... 

 زير فران. بزنيم ناخنک چيزی به کار موقع نميومد خوشش... ميداشتم نگه دور کاترين گوش از رو صدام و ميخنديدم ريز

بدم رو کاترين ناؼافل لبخند جواب تا ميدادم قورت نجويده رو شکالتها و ميکردم نگاش... ميخنديد و ميکرد نگام چشمی ! 

 شکالتهای به ميخورد چشمم و کنارم کمد به ميکرد اشاره ابرو با. ميکردم نگاش چشمی زير. ميزد ضربه پام به کفشش با

ميداشتيم بر چندتاييشو کاترين چشم از دور و ميخنديديدم ريز... بود کمد توی که لعابی و رنگ خوش ! 

 حتی بنشونه لبهام روی رو خنده ميتونست چيزی هر... ايران ميگشتم بر داشتم و بود شده خوب حالم... بود خوش دلم

ميريخت صورتش توی که اضطرابی و! بود نگرانش همه اون کاترين که کيک از قسمتی شدن خراب ... 

 به من! ميشه درست يعنی... ميشه درست ميگه فران وقتی ميدونستم خوب من... ميکرد آرومش و ميگرفت بؽلش فران

داشتم ايمان فران ! 

 تا کيک بردن برای کارگرها و کاترين. جشن برای شد مهيا چيز همه زحمت همه اون از بعد باالخره... شد درست البته و

 جمع رو ميز روی آردهای و بودم برداشته دستمالی. ميذاشت جاشون سر رو وسايل داشت فران. بودن رفته ماشين جلوی

نباشی خسته: زدم لبخند. ايستاد سرم پشت که ميکردم ! 
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اومدی که ممنون: داد جا موگير توی و کرد جمع ام شونه روی از بود ريخته بيرون موگير از که موهامو ! 

نبردم پيش کاری... کردم اذيت فقط من: خنديدم ! 

ميشه کور و سوت خيلی... اينجا بری وقتی: داد بيرون رو نفسش  

 گلوم به بؽض... بود آور عذاب... بودم کرده فکر دوری اين به. بهم کرد پشت و دزديد ازم رو نگاهش. سمتش برگشتم

 که اميدی و... بود دلم توی دوستام ديدن از که شعفی و... فتانه و بابا ديدن جز کنم فکر چيز هيچ به نميخواستم. مياورد

 و خوب اونقدر اينکه... ببينمش جوری يه جايی يه شايد اينکه... باشه برگشته پندار شايد اينکه... ميزد موج دلم توی هنوز

 همين جز کنم فکر چيزی به نميخواستم! کنم پيداش ميکرد کمکم حتما معراج... بزنم حرؾ باهاش بتونم که شدم حال سر

 من برای دوريش... بوديم کرده عادت هم به... شه گم شاديها اين ميون که نبود چيزی فران از شدن دور اما. شاديها

بيشتر خيلی هم شايد و... منصور بابا از دوری که بود آور عذاب همونقدر ! 

. سمتش برداشتم قدم. ميديدم هم فران نگاه توی رو ؼمش داشتم روز اون حداقل ولی ؼليظه حس اين من برای ميکردم فکر

کن باور! شده تنگ برات دلم االن همين از من... فران: گذاشتم اش شونه روی آرديمو دست ! 

فران... کن نگام: گرفتم رو ساعدش که ميکرد تميز رو فر داخل. گردنش پشت به زدم زل. داد تکون سر ! 

همين کوره و سوت تو بدون اينجا گفتم فقط! نيست چيزی: زد لبخند. بهم کرد رو ! 

کاش: کردم تر رو لبم... گذشت نگاهم صورتش اجزای تک تک روی. کردم مکث  ... 

 قرار جا يه دلم کاش بگم خواستم...داشتم هم با رو دنيا خوبيهای همه ميشد کاش بگم خواستم... بيای ميشد کاش بگم خواستم

شدم دور ازش و دزديدم فران شونه روی از رو دستم من و کرد باز رو در کاترين! نشد... ميگرفت . 

 

 گذاشته فرمون روی رو ساعدش. ميشکست چشمهام توی رو خيابون چراؼهای نور ماشينش شيشه روی بارون شر شر

 بود؟ اينجوری چرا امروز اصال... کارگاه توی از بودم، شده فکری. ميکرد خس خس نفسش. بود ساکت راه اول از و بود

 هم در اخمهاش. سمتش کردم رو... نميشد سابق فران اون فران ميکردم کاری هر چرا... داشت گسی طعم هام خنده چرا

زد لبخند. خنديدم. سمتم برگشت. زدم بشکن گوشش کنار و سمتش شدم متمايل. بود . 

نکن تلخش... فران تو؟ نميخندی چرا: کردم مشت دستهامو  

رو؟ چی: کرد اخم  

نه نگو کردی فرق... رو رفتنم: پايين انداختم سرمو ! 

همين کسلم يکم فقط خوبم من! نه ميگم: خنديد  

فکرنميکنم انيطور من: دادم تکون سر ! 

 يه بيای هم تو ميشد کاش.... فران: باشم مطمئن نادرستيش يا درستی از اينکه بی بيرون ريختم رو افکارم... نگفت چيزی

مياد خوشت خيلی حتما... ايران سفر  

ها؟ نميگردی بر ديگه تو: کرد ريز جاده به رو چشمهاشو  

شيشه به بندازه چنگ بارون و صورتهامون توی بپاشه نور و بزنه رعد که اونقدری... موندم ساکت من اينبار و ... 

خريد بريم دنبالت ميام فردا: داد تکون سر. زدم لبخند و کردم نگاش. داشت نگه خونه در جلوی  

خريد؟: کردم اخم  
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نميخری؟ هديه ايران برای مگر: زد لبخند  

چيه؟:  خنديد. بهش زدم زل و کردم چانه ستون رو دستم  

هست چی همه به حواست خوبی؟ اينقدر چرا تو: زدم پلک ! 

ميبينمت فردا! برو: خنديد  

 حالی چه به... بود خواب يه مثه چيز همه. نداشتم باور رو رفتنم هنوز و ميبستم رو چمدونم و بودم نشسته اتاقم کمد جلوی

 دوباره زندگی از تصوری هيچ اول روزهای. ايران برگردم بتونم پا سر اينطور روزی نميکردم تصور هرگز! بودم اومده

بود شده تموم و سياه نظرم در چيز همه. نداشتم . 

 نشست کنارم نگاه بی. بنشينه کنارم تا گرفتم رو دستش. نبود حال سر زياد. داد دستم و آورد بيرون کمد از لباسهامو مامان

ريختم هم به زندگيتو... کردم اذيتت خيلی وقت چند اين: کردم نگاش. زد تا رو بلوزم و  

دختر نگو چرند: داد تکون سر. چکيد زانوش روی اشکش ! 

مطمئنم من... مامان نميکرد ازدواج هم بابا بودی نکرده ازدواج اگر: کردم بؽض  

مامان بمونی اينجا بذارم بود محال اونوقت: گرفتم رو دستش. برداشت رو بعدی پيرهن و گذاشت چمدون توی رو بلوزم ! 

 هم کنار نميتونستيم ما ضمن در! داره هم بچه يه االن منصور... فاخته روياس همش اينا: داد فرو رو بؽضش. کرد نگام

يادته خوب چيزو همه که مطمئنم... بذاريم آروم رو همديگه و باشيم  

... شيد بزرگ شماها تا کردم تحمل من... زندگيشه و خونه سر فتانه شده تموم چی همه ديگه حاال: انداخت پايين رو سرش

 گذشت سختياش ولی نبوديم هم با زياد اينجا ميدونم... ميگردی بر داری چرا نميفهمم ولی... نکردم رهاتون بچگی توی

 سرت... داری دوست که ای رشته هر بخونی درس دانشگاه بری ميتونی هم تو شده خوب حالت ديگه که حاال.. فاخته

 من پيش چرا... باشه منتظرت که هست يکی حداقل خونه ميگردی بر که هم شبها... نميده آزارت چيزی و ميشه شلوغ

 نميمونی؟

 پندار خونه در برم که ای لحظه اميد به... تنهاييهام دنيای به ميگردم بر دارم اميد يه به فقط بگم بهش چطور. موندم ساکت

نه يا واستاده حرفش سر ببينم که... واستادم پاش خودم پای روی ببينه که... کنه باز رو در خودش و بزنم در و  

 رو دفترم داشتم... دادم جاش چمدونم توی و آوردم بيرون کمد از يادگاريهامو من و گذاشت تنهام مامان اومد که هلموت

گرفت باال رو بليطم و زد لبخند. شد داخل و زد در هلموت که ميزدم ورق . 

 باور رو رويا اين ميشد حاال... ميرفتم داشتم... روزش.. پرواز ساعت... خوندمش... گرفتم ازش رو بليط و شدم بلند

روياهام تحقق ميشد اين و ميگشتم بر ديگه روز دو من... کرد ! 

 

 

 پوش تک بيشتر. "کنم انتخاب بابا برای رنگی خوش پيرهن تا ميگذروندم نظر از يکی يکی رو مردونه پيرهنهای

چطوره؟ اين: کشيد بيرون رو پوشی تک فران!" اسپرت بيشتر و... ميپوشه  

سايزش فقط خوبه خيلی اين... آره: کردم رو و زير رو لباس و ايستادم کنارش  

ميکنی شوخی: برد باال ابروهاشو تعجب با فران ! 

حرفاس اين از بزرگتر خورده يه شکمش خوب: فران گونه چال به زدم زل و خنديدم بلند صدای با ! 
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نميکنی؟ اشتباه مطمئنی... الرجه ايکس دو اين فاخته: داد تکون سر و کرد گرد چشمهاشو  

 دو... چسبوند شکمش به و گرفت رو پوش تک طرؾ دو فران. کردم نگاه پيرهن به ديگه يکبار و کردم جمع رو ام خنده

اندازس گمونم به: خنديدم بلند صدای با و دارم نگه رو خودم نتونستم... ميکرد جمع رو اش خنده. بود فران اندام برابر ! 

 مانندش خرس صدای به و کشيدم کوتاهی جيػ. داد فشارم بازوهاش ميون و کرد بؽلم و داد فشار هم روی رو فکش

 ...خنديدم

 و نميشد دور لبهاش روی از لبخند ولی بود گرسنه و خسته. بودم گير ايراد و پسند مشکل زيادی! شايد بودم کرده اش کالفه

نميکرد اعتراضی اصال . 

 پيرهن يه تو سمت اون ميرم من فران: کشيدم رو آستينش. افتاد مردونه کالسيک های کاله به چشمم. افتادم راه کنارش

ميکنی؟ پيدا منصور برای ديگه  

 خيلی معراج برای اين... گذاشتم سرم روی و برداشتم رو رنگی ای سورمه لگنی کاله. داد تکون سر و کرد جمع لبهاشو

 ظاهر سرم پشت فران که ميکردم نگاه آينه توی رو خودم... ميومد بودم خريده براش که کفشی و کيؾ به... بود خوب

داد نشونم رو پيرهنی و گردن شال.شد . 

منصور؟ برای اينا: کردم اخم  

آوردمشون ميومد کالهه اين و کفشه و کيؾ اون به... نه: داد تکون سر نگاه بی  

ميشن گرون خيلی اينا ولی... فران معرکست ات سليقه تو: گرفتم ازش رو پيرهن ! 

نداره؟ ارزش: بره که گردوند رو ! 

 و! دوستش... هست هم ميترا برای... کنم خريد نبايد تنها معراج برای که بکن هم اينو فکر خوب: گرفتم رو ساعدش

 !دوستم

 بدونه ميخواست دلم چرا نميدونم.. برميگردم دارم خاطرش به که نيست کسی معراج که بدم توضيح براش بودم کرده سعی

نکنه دخالت ميکرد سعی چقدر او و دوسته يه فقط معراج ! 

 خريد... راستی... نباش پولش نگران و بردار داری دوستشون ميدی؟ توضيح من برای رو چی: زد لبخند. سمتم برگشت

سخته واقعا منصور برای ! 

... پندار سايز درست... بود دنبالش چشمم خريد اول از که پيرهنی به دوختم چشم.... گذاشت تنهام و کرد عوض رو بحث

 و کشيدم بيرونش پيرهنها بقيه ميون از. آستينش روی کشيدم دست. سمتش رفتم. اش سليقه البته و پوستش رنگ با هماهنگ

فران سمت افتادم راه و خريدهام بقيه ميون گذاشتمش... اومد درد گلوم... پيرهن اين توی کردم تصورش. کردم نگاش . 

ناهار از بعد برای بذاريم رو بقيش... فران گرسنمه: کردم صداش که ميگشت پيرهنها ميون داشت  

نميخوری؟ چرا: کردم نگاش و خوردم نوشابه کمی. ميجويد آروم رو ؼذاش و ميکرد فرو ها زمينی سيب توی رو چنگالش  

ميخورم دارم: داد تکون سر ! 

بخوره ؼذاشو بذار اينجا بيا...  بلز کن بس: کرد اخم فران. کشيد پام به رو اش پوزه گرگش سگ ! 

فران نميکردی رفتار اينجوری باهاش هيچوقت: خنديدم. هم توی بود کشيده اخمهاشو. کردم نگاش ! 

: سگش به کردم رو و زدم کنار ؼذامو. مردم مرور و عبور به بود دوخته چشم. گرفت ازم رو و کشيد لبش به رو دستش

اينجا بيا... بلز ... 
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خوب پسر برو... بنداز صندلی روی از رو فران برو: کردم زمزمه و گرفتم رو گوشش. چشمهام توی زد زل بلز ! 

فاخته: کرد نگام فران ! 

 روی لبخند که ميکردم کاری بايد باالخره... بلز و فران درگيری به زدم زل و خنديدم ؼش ؼش. بود بلز سرگرمی تنها اين

 فران نميگذاشت و بود گذاشته صندلی روی دستهاشو بلز. گرفت باال دستهاشو و شد بلند صندلی روی از فران! بياد لباش

 ...بنشينه

 حقت: نشستم سينه به دست. کرد موهاش توی رو دستش و خنديد... خنديدم. گرفت باال رو سرش و زد کمرش به دستهاشو

 !بود

روز يه ميکشمت: موهام توی زد چنگ و ايستاد سرم باالی !!! 

... بود زده سر بهم بار چند بيماريم مدت توی. برميداشتم چيزی هم نوری خانم برای بايد. کشيد طول امين و فتانه خريدهای

کرد بهم که رو محبتی نميره يادم هيچوقت من و ! 

 روز. ميزديم قدم رو پياده توی و بوديم گذاشته ماشين توی رو خريد های کيسه. بود کرده عوض رو شهر رنگ ؼروب

سکوت از بود شده پر شهر همه چه و ميرفتم داشتم من بعد ! 

 نفس باز نيمه لبهای با و بود برده فرو جيب توی رو دستهاش فران... ميداد تکون رو دمش و ميرفت راه پام جلوی بلز

... نشده خوب حالت هنوز ميدونم... اومدی که ممنون: زدم لبخند. نفسهاش بخار به و سکوتش به. کردم نگاش. ميکشيد

اومدی که ممنون دارن، تب هنوز چشمات ! 

گفتی دوبار رو اومدی که ممنون: زد لبخند  

کمه؟: خنديدم  

ميکنه شرمنده رو آدم ايرانی تعارفهای: کرد ريز چشمهاشو. کرد نگام  

نبود تعارؾ اين: کردم بؽض... ميلرزوند رو دلم نگاهش ... 

 تصوری هيچ واقعا من نبودی اگر... فران کرد جبران رو تو محبت همه اين ميشه چطور نميدونم من: انداختم زير رو سرم

 کنه پيشرفت ميذاشتم! بيماری اين با ساختن برای... شدن خوب برای... شدن بلند برای ای انگيزه هيچ... نداشتم زندگی از

بودی معجزه يه به شبيه من زندگی توی تو... نميکردم فکر کنترلش به هيچوقت و  

که بهتره... ميکنم فکر فاخته: داد ماساژ رو گردنش و کشيد بيرون جيبش از رو دستش ... 

دربياری رو اشکم که نزنی حرؾ جوری يه بهتره: خنديد. کرد نگام ! 

 اصال ميکردم فکر خودم با اونشب و. بودم نديده رو اش گريه هيچوقت! بيارم در رو اشکش. گرفت درد گلوم... خنديدم

پسر بدو! بلز... بدو يکم... پسر شدی چاق: کنم عوض رو بحث تا بلز به کردم رو. ندارم رو اتفاق اين تحمل توانايی ! 

 بيرون رو نفسش که.... ميکرد نگام چشمی زير که... ازم ميگرفت فاصله که... قدمهاش تک تک به... بود بهش حواسم

ميگذشت زجر به داشت شب اين... ميکردم تمومش بود بايد.... ميداد . 

 نشسته بودم کرده ترکش ويلچرم با من و بوديم اومده هم با که ای کافه همون توی درست بعد ساعت يک... نشد اما خواستم

 دلم که... خاطراتش تموم و ايران و نگاه کافه و معراج ياد به نه اينبار و مياورد گلوم به بؽض قهوه ؼليظ بوی و بوديم

 ياد... انداخت می چيزها خيلی ياد رو من قهوه بوی... ميشد تنگ براش دلم نکرده ترکش هنوز! ... بود تنگ فران برای

 درست قهوه فران برای و ايستادم پا روی که روزی اولين ياد... فران با گر حمايت رابطه يه شروع و آلمان برفی شب

 می هم امروز ياد فردا، از قطعا و... قهوه فنجون يه صرؾ به استراحتهامون و باشگاه توی تمرينهامون ياد... کردم
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 اين ياد... ميز شيشه توی تصويرم به زده زل و بينيش زير گرفته رو فنجونش که فران کمال و تمام صورت ياد... افتادم

حمايتش چتر زير هام گريه هامون خنده ياد... اش شقيقه موهای ميون استخونی های رگه ... 

ميبخشيم؟... فرودگاه بيام نميتونم فردا فاخته: آورد باال رو سرش  

 هست باری آخرين اين يعنی... شدم ؼافلگير من.. فران: دادم تکون سر نميومد؟ فرودگاه بود؟ بار آخرين... خوردم جا

 ...که

 همه... چی همه... هست اينترنت هست تلفن... نميمونيم خبر بی که هم از! فاخته ننداز راه خداحافظی: اومد حرفم ميون

باشه؟... چی  

کشيدم سر رو تلخ قهوه و دادم تکون سر. بود تنگ برام دنيا... بود کالفه . 

 

 

درست بودم زده ؼلت تخت روی رو شب تمام ... 

درست بودم پيچيده رو چمدونم ... 

درست بخورم وقت سر و نره يادم قرصهامو بود گفته ... 

درست... ميريخت اشک آروم آروم مامان ... 

 مامان. ميرفت فرودگاه سمت به صبح اول داشت که ماشينی... نبود هلموت ماشين توی کالفگيم اصليه دليل اينها همه ولی

خوبه؟ خوبِ  حالت ؟ کنی سفر تنهايی ميتونی که مطمئنی: سمتم ميکرد رو مدام. بود عصبانی خودش از انگار  

 فکر. نبود اين رفتن از تصورم... ميکردم چکار رو کالفگی همه اين ولی. کنم مطمئنش ميکردم سعی. بخندم ميکردم سعی

 قرصهام. کردم چک رو وسايلم و کشيدم دستيمو کيؾ زيپ! باشه تلخ ايران طرؾ به رفتن و آلمان کردن ترک نميکردم

بليطم و پاسپورتم... بود جاشون سر ... 

کمه چيزی يه ميکنم حس چرا خدايا ... 

 امين کن کاری يه. ميزنه پر ديدنش برای دلم بگو هم فتانه به... مامانی بده خبر روز هر بهم خودت از: بهم کرد رو مامان

سر يه بياره رو فتی کنه رديؾ کارارو  

 شور حاال که بود چی اين پس... بودم گذاشته جا رو دلم که جايی ميگشتم بر... ميزد شور دلم. زدم لبخند. کردم نگاش

امشب ولی ميزد شور دلم هم ميرفتم ايران از وقتی! نبود؟ دل... مگه ميزد؟ ... 

 چمدون چرخِ  قرِ  قر. افتاديم راه و گرفت رو دستم مامان. فرودگاه سالن ورود در به زدم زل. شدم پياده ماشين از کالفه

 به... بود کم... بود کم چيزی يه... کردم نگاش. مياورد رو چمدونهام هلموت... ميلرزوند رو دلم سرم پشت آسفالت روی

بود کم که خدا ! 

... کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم. ميکرد چک رو پاسپورتم که مردی به زدم زل و گذاشتم پيشخوان روی آرنجهامو

 ام دلشوره با رو من و داد تحويلم رو پاسپورتم. کردم نگاه چشمهاش به و برگشتم. کرد صدام... داشت جريان زندگی

گذاشت راحت . 

 و سينه به دست و انداختم پام روی رو پام و نشستم هلموت و مامان کنار رو انتظارم ساعت دو تمام. بوديم رسيده زود

... رسيد دير چقدر و رسيد رفتن وقت. کردم نگاه ميشدن وارد در از که کسايی تک تک به و چرخوندم رو پام مچ تيکوار

 اشک و بودم نشسته پاش نيم و ساعت دو که چمدونی همون... زدم چنگ رو چمدونم دسته. شدم بلند خودم پای روی
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... قر قر قر... ميشد کشيده سرم پشت حاال... وسط بودم ريخته هاش دندونه شدن باز برای رو جونم تموم و بودم ريخته

هنوز بود جريان در زندگی... ورودی در سمت برگشتم بار آخرين برای و ايستادم گيت جلوی .... 

 بعد. کردم گوش گوشيش در حرفهای به و کشيدم هاش شونه روی رو دستم. گرفت بؽلم و داد قورت رو بؽضش مامان

... نکردم نگاه سرم پشت به هرگز ديگه و کردم تشکر محبتاش خاطر به و گرفتم بؽلش. برام کرد باز آؼوش هلموت

 پوشيی خوش پيرمرد کنار... رفتم رو هواپيما کوچيک های پله تمام... رفتم رو انتظار تمام... رفتم رو سالن تمام... رفتم

 و دلتنگی و دوری روزهای تموم از و بستم چشمهامو و دادم تکيه گاه تکيه پشتی به رو سرم... رفتم زمين از و نشستم

 و دور گمگشتگی روزهای از... رفتم خاکم سمت به و شدم بلند ای بيگانه سرزمين خاک از... رفتم... بيماری و سختی

رفتم گذاشته جا رو چيزی که ميداد گواهی قلبم هنوز اما... رفتم يافتن برای ! 

 خواب روزهای دستخط ميکردم، نگاه پندار دستخط به. ميزدم ورق رو دفترم و بودم نشسته آسمون نشين شب ابرهای روی

انگار ای خسته هنوز... ميشی بيدار کردم فکر زدم، لبخند... لرزيد ات مژه"  بود نوشته... اون بيداریِ  و من عميق " 

شو بيدار پدرت خاطر به... کرد گريه تختت کنار امروز خسته مرد يه"  زدم ورق " 

 ناراحت...کشيدم داد سرت تمرين توی که روز اون"  بود کرده جدا رو اش نوشته و خطها از يکی روی بود کشيده خط

بلرزه پلکت آره اگه فاخته؟ شدی ..." 

بودی؟ نشده ناراحت واقعا يا ميکنی محلم بی... نلرزيد"  بود نوشته زيرش !" 

 طاليی پولکهای از پر ايستادی جايی يه ديدم خواب ولی ديشب... نکردی باز پلک روزه هفده درست امروز" زدم ورق

... ميبرد باد رو سفيدت لباس و ميخنديدی... ميخورد تکون باد ميون و بود بلند موهات... ميزدی چرخ... هوا توی معلق

 اين... فاخته ميداره برم وهم ميکنه گريه که معراج... کرد گريه معراج امروز... خنديدی بلند و کردی نگام زدم صدات

شی؟ بيدار نميخوای دختر؟ آخه کنم تعبير چی به رو خواب " 

 روی گذاشتم دست امروز. ميشه پر صدات بی داره دفترت... فاخته سومه و بيست روز" زدم ورق و دادم قورت رو بؽضم

 بيدار... وسطش گذاشتم رو دفتر اين از برگ يه بعد...رو حرفهايی کردم زمزمه ورقهاش کنار... خونه در سر باالی قرآنِ 

بگير آسمون از رو نگاهت تونستی اگه اونوقت و بخون... برگتو بردار برو و شو !" 

 گيج سرم. دادم بيرون رو نفسم و گرفتم دفترچه از نگاه... قبل برگه پارگی از جامونده ناهمواريهای روی کشيدم دست

 رو قرص لفاؾ من و رفت. خواستم آب ليوان يه ازش و کردم بلند دست مهماندار برای. ميخوردم رو قرصم بايد. ميرفت

 سين حالت... بيارم ياد به رو زدنش حرؾ حالت کردم سعی و... کنارم شيشه پشت سياهی به دوختم چشم و کردم پاره

 حرؾ... موهاش جعد دستهاش، حالت... ميزد مهمی حرؾ وقتی ابروهاش حالت... زدنش لب مردونه حالت.. گفتنش

 دلم...بود شده گاهم سجده دوبار که اش سينه ستبریِ .... پيرهنش عطر... پشتيش کوله جنس... قامتش و قد... نگاهش ناگفته

بود تنگ تنگِ دلم... بود تنگ ... 

 ياد به رو ام بسته يخ مشت ميون قرص" خانوم" زد صدا بار چند و گرفت سمتم به دستی پيش توی رو آب ليوان مهماندار

دادم قورت رو قرصم تشنج از ترسيده و دادم جواب مهماندار لبخند به و گرفتم رو ليوان! رو خودم و آوردم . 

 ايران خاک وارد... ريخت قلبم به جا يک رو دلهره و شعؾ خلبان صدای و شد روشن روبروم مانيتور بعد ساعت يک

 خودمونی زمزمه اين از بلندتر... بلندتر داشتم دوست چقدر... جانم ای.... جانم ای... پراکنده بارش و معتدل هوا.... شديم

جانم ای... بزنم جيػ ! 

 و بابا آؼوش بيتاب... خوشی از عجيبی حال... بود خوش حالم. ميتپيد دلم... ميزدم لبخند هوا بی... ميشدم نزديک زمين به

واميستاد کی... آسفالت به ميزدم زل فتی ! 

 وضعيت بدترين به داشتم ولی بود مسخره. شدن پياده زودتر برای کردم له رو نفر دو پای و. شدم بلند همه از تر عجول

 هامو ريه آشنا نفسهای اينجا... کشيدم نفس و زدم لبخند رسيد پله روی که پام... ميبردم بيرون هواپيما از رو خودم ممکن

ميکنه پر ... 
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 و گرفتم ميله به رو دستم. بيماريم های حمله به شبيه چيزی... درمياورد لرزه به رو پام و دست داشت فتی و بابا ديدن فکر

 بود گفته دکترم ولی بود زود... کشيدم بيرون رو قرصم و کردم باز رو کيفم دستپاچه. رسوندم ها پله پايين به رو خودم

 معراج... طرؾ يه پندار با شدن روبرو رويای و طرؾ يه همه ديدن فکر... باشم آروم کردم سعی... بخورم هيجان موقع

شايد.... شايد ميام دارم ميدونست ... 

 شلوؼی به زدم زل. رسيدم ورود در به وقتی نميومد باال نفسم. شدم مسافرها بقيه با همراه و دادم بيرون رو لرزونم نفس

 اعتنا بی پام و دست لرزش به کردم سعی. قلبم روی رو ديگم دست و گذاشتم در خورده نم شيشه روی رو دستم. روبروم

سالن توی گذاشتم پا و کردم مرتب سر روی رو ساتنم روسری کردم جا به جا دستم روی رو کيفم.  ايستادم صاؾ. باشم  

 

 

 و سالن انتهای شيشه سمت ميزد دو دو نگام. ميز پشت بازرس به مدارکم تحويل و کيفم زيپ کردن باز برای ميلرزيد دستم

 و گرفتم رو پاسپورتم رفتن تاب بی. ميزدم گره هم در سرانگشتهامو من و ميکرد نگاه رو پاسپورتم مرد... پشتش جمعيت

 و گرفتن بؽل و شدن رها برای ميکرد آب دلم توی قند و ميشد بسته پام به که بندهايی همه از... شدم دور چيز ازهمه

شيشه پشت جمعيت از آدمهايی معدود بوييدن ... 

... فاخته... " زد صدام کسی که بارم تحويل برای کنه کمکم ميخواستم ماموری از و بودم ايستاده بار تحويل گيت جلوی

 "بابا

 قدم دو. شد کشيده سمتش به پاهام و تار چشمهام. زدم لبخند صورت پهنای به. ميدويد سمتم به داشت بابا. گردوندم رو

 لبخند صورت پهنای به. خودمون عالم توی خورديم چرخ. بؽلش توی خوردم چرخ. گرفت بؽلم و رسيد بهم که بودم نرفته

 بو رو اش مردونه عطر و بردم فرو گردنش گودی توی رو صورتم دل ته از و ريختم اشک صورت پهنای به... زدم

. فاخته اينجايی... ميکشوند واقعيت دل به رو من که دردی اين از ميبردم لذت من و بود محکم تنم دور دستش حلقه. کشيدم

 اينو هيچوقت... ميزنه آتيش و آب به تو برای بابا... ببين فاخته اينجايی.... منصور بابا بؽل توی درست ايران تو

 !ميدونستی؟

 نميگفت چيزی. خودم پاهای روی من دوباره ديدن از داشت حالی و بود گرفته رو دستم. گيت سمت برداشتم قدم کنارش

 و بود گرفته دستش توی رو دستم... ميزنه لبخند و ميکنه بؽض و ميکنه وجب نگاهش با رو باالم و قد چطور ميديدم ولی

 سمتی به و گرفت رو هام شونه. ايستاديم چمدونها ريل کنار. هستن منتظرم شيشه اون پشت همه گفت. ميزد حرؾ مدام

ميده تکون دست داره ميبينی؟ رو فتی... اونا: کرد اشاره انگشت با و چرخوندم  

... گردوندم رو چمدونم برداشتن بهونه به و کردم بؽض. ميداد تکون دست داشت کنارش امين... کردم بلند دست. ديدمش

بود تنگ دلم چقدر ! 

هلموت مثل.... برداشت خودش رو چمدونها و کرد کمکم بابا. ميلرزيد دستم ! 

 سمت چرخوندم رو و زدم لبخند. کردم مرتب رو روسريم گره. شه متوجه کسی نميخواستم و نبود. نبود خوب زياد حالم

 رو دهنم آب. ميکرد گريه داشت... بود گرفته دستهاش با رو صورتش و امين سينه روی بود چسبونده رو سرش. فتی

 بود داده اجازه که نگهبانی از بابا در جلوی. افتادم راه کنارش و بابا دست حلقه توی انداختم دست. زدم لبخند و دادم قورت

 و گرفتم رو سردش انگشت و کردم دراز دست. بود شده دراز سمتم به جمعيت ميون از فتانه دست. کرد تشکر بشه داخل

 و بود گرفته بؽلم... رفتم فرو خواهرم گرم آؼوش ميون و شدم کشيده بيرون در از بود خودم بدن ورای که قدرتی به

 ما بابا"  که زد شونم رو دست کسی که مونديم هم آؼوش توی دقيقه چند نميدونم... ميکرد گريه و ميداد تکونم وار گهواره

هستيما هم !" 
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 که رو هيجانی پر گريه اين کنم آروم کردم سعی و گرفتم بؽلش!" امين" لرزيد اسمش ذکر به بؽض ميون لبم و گردوندم رو

 و بود داشته نگه بؽلش توی رو سپهر و بود ايستاده آزی امين شونه پشت... گردوندم رو. انداخت می جونم به لرزه داشت

سپهری"  اسمش به کردم بلند دست. ميزد لبخند !" 

 آزی... چرا نميدونم و نبود آزی با دلم. بود آزی شبيه. بود شده بزرگ... ام دوساله برادر. سمتم بياد تا گذاشت زمينش آزی

 با که اونطوری ولی... بود برداشته لجبازی از دست. بود نذاشته کم... بيمارستان بود اومده بار چند مريضيم توی که

 رو من. بود کرده بؽض. گرفتم بؽلش و زدم زانو زمين روی. سپهر سمت رفتم... نبودم آزی با بودم راحت هلموت

هستا فاخته آجی مامانی:  کنارش شد خم آزی. نميشناخت ... 

 داشت چشمها اون حاال ولی باشم داشته دوستش ببينمش وقتی نميکردم فکر. بودم خريده سوؼات براش... بود بهش يادم

 حاال... برم قربونت... سپهری آوردم ماشين و شوکوالت کلی برات: گرفتم رو کوچيکش دستهای. ميکرد باز جا دلم توی

بؽلم؟ ميای  

 رو. شدم بلند که کنه هدايت سمتم به پاش، ساق به بود چسبيده حاال که رو سپهر خواست آزی. برد باال سر و کشيد نچ

نداره اشکال نکن اذيتش: بهش کردم . 

اومدی که ممنون خيلی: بوسيدمش و گرفتم بؽلش. برام کرد باز رو دستش آزی  

ميبينمت پا سر که شکر رو خدا: کرد بؽض ! 

دنيا صورت آرومترين به افتاد چشمم. زدم لبخند و دادم فشارش بؽلم توی ... 

... لرزيد ام چونه. کنم صحبت نميتونستم. سمتش کردم بلند دست... داشت برقی چشمهاش. ميزد لبخند. بود ايستاده معراج

 قد با معراج... ميرفت يادم از داشت چيز همه چقدر خدايا... گرفتم بؽلش. باز سمتم به دستهاش و شد وسيع لبخندش

. کرد جدا ازم رو خودش و خنديد. برادرانه حس همون... خاص بوی همون با... الؼرش اندام محکم حالت با... بلندش

درميادا اشکم! ديگه نکن گريه اِ " داد تکونم و گرفت هامو شونه !" 

 دست. کنه پيروز بؽضش به رو لبخندش ميکرد سعی و بود ايستاده معراج کنار. کردم نگاه ميترا چشمهای به. خنديدم

اومدی که مرسی... دلم عزيز!.... ميترا" خنديدم گوشش کنار و گردنش دور انداختم " 

کنه لمس رو ام شونه ای مردونه دست بياد بيرون ميترا گوش کنار از صورتم وقتی که.... بود اميدی هنوز و .... 

 ،امين فتی بابا،آزی،... بودم ديده رو همه. نبود ای ديگه کس... دست سمت چرخوندم سر. ميتپيد سينه توی قلبم.... کرد

بود اگر... بود ديگه نفر يک فقط و... ميترا و ،معراج ! 

ها ميشه بد حالت... بابا بسه" شد محکم ام شونه روی مردونه انگشتهای ... " 

نميشم اين از بهتر... خوبم" دادم تکون سر. شد خشک بابا صورت روی و رفت باال دستش از نگام ..." 

 گز پياده رو خيابون اين که روزايی و شب چه... ها خاطره ماشينها، خيابونها،. خونه سمت ميرفتم امين و فتانه ماشين توی

 يه ميخواست دلم. ميکرد ديوونم داشت باالترش خيابون يه خونه و پندار هوای ميپيچيديم که خيابون سر از... بودم نکرده

 های قطره به بودم دوخته چشم... نبود و بود حرفهاش به گوشم. ميزد حرؾ ريز يه داشت فتانه... خونش در برم سره

... ندونی داری که رو چيزهايی قدر وقتی ميکنه جلوه اهميت بی چيز همه چقدر ميکردم فکر خودم با و شيشه روی بارون

باشی زندگيت زياد و کم قدردان وقتی ميکنه پيدا ارزش زندگيت چقدر و ... 

. داخل به ميکردن تعارفم مدام آزی و بابا. برد داخل چمدونهامو امين. نميرفت لبم از لبخند. شدم پياده ماشين از بارون زير

. داشت زندگی بوی خونه. بود نو چيز همه. بود شده عوض چيز همه. زد چشمم توی تؽييرات گذاشتم خونه داخل که پا

. نداشت بودم کرده زندگی اينجا قبال که روزهايی از رنگی. بود شده ديواری کاؼذ ديوارها حتی... تلويزيون مبل، قالی،

 اتاق ديگه... اينجا بود آورده رو اش بچه و زن بابا رفتنم از بعد.بود رز گل از پر گلدون يه پذيرايی وسط گرد ميز روی
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 برای رو سپهر اتاق" داد توضيح بابا. بود انباری قبال که راهرو ته اتاق سمت برد رو چمدونم امين. نبود من اتاق حتما هم

بودم گرفته ياد خوب رو کردن عادت من. ميکنم عادت ميدونستم ولی بودم معذب." کرديم خالی تو . 

 که تويی کردن پيدا برای... دلم برای خودشون، برای خودم، برای بودم اومده... بود مهم بودنشون و ديدنشون... نبود مهم

گذاشتی برام قرآن ميون دستخطی باالتر خيابون يه ... 

 سپهر. بود شده چاق. کردم نگاش. ميکرد پذيرايی معراج و ميترا از داشت فتانه. بودم نشسته دوستهام و خانوادم جمع ميون

ميزد لبخند و ميکرد نگام بابا. ميکرد شلوغ و ميدويد ريز يک . 

 يه براتون دلم: کردم نزديک بهش رو خودم. زد لبخند. سمتش چرخوندم رو صورتم. بود گرفته دستش توی رو دستم ميترا

بود شده ذره  

زياد خيلی... همينطور هم ما: زد لبخند ! 

 بابات پيش سير دل يه ميتونی امشب.... بيرون بريم دنبالت ميايم... ماييها مال فردا از: سمتم شد خم ميترا کنار از معراج

مايی با فردا باشی،  

ببنيمش ميتونيم روز هر! ... اومد ديگه نذار، فشارش تو حاال: سمتش برگشت ميترا ! 

 سينی امين! فتانه و امين بين... معراج و ميترا بين... ميکردم حسش نرسيده هنوز من که بود خبرايی اينجا... زدم لبخند

! همشون برای... بود خوبی خبرای... بود خبرايی... ميدونستم من... بود شده عوض فتانه... ميگرفت فتانه از رو چايی

خوبه همه حال اينجا ميگفتم بايد... رسيدم راحت که ميگفتم و ميزدم زنگ مامان به بايد ! 

 و. ميکرد آرومم ديوار روی عکسای. بود قشنگ سپهر اتاق... تختم توی رفتم و کندم بابا از دل که بود شب سه ساعت

... پنداره خونه در رفتن ميکنم که کاری اولين فردا... ميکردم فکر داشتم. اتاق شيشه روی بارون قطره های ضربه

بستم چشمهامو قرآن ميون برگه روی ازش ردی خوندن يا ديدنش رويای توی و بستم چشمهامو . 

 

 

 روی من اسپايدر ساعت به و زدم ؼلت تخت روی. شدم بيدار رعد صدای با که ، سپهر چندباره گريه صدای از نه اينبار

 اتاق از و شدم بلند. باشه ظهر دوازده ساعت نميشد باورم حاال و بود برده خوابم که بود صبح دمای دم. کردم نگاه ديوار

شدی؟ بيدار... بابا دخیِ  به: کرد نگام مبل روی از بابا. رفتم بيرون  

بخير صبح: بهش کردم رو. ميکرد آماده رو سپهر شير شيشه داشت آزی. بوسيدمش نشسته صورت همونطور و زدم لبخند  

خوابيدی؟ خوب! خانوم بخير ظهر: سمتم برگشت  

نکرد؟ اذيتت سپهر گريه: سمتم اومد قدم يه. دادم تکون سر و زدم لبخند  

بودم خواب... نه: دادم تکون هوا توی رو دستم ! 

 برداشته قرآن وسط از رو برگه بار هزار خواب توی.بودم ديده خواب بودم، خواب که رو ساعتی چند تمام. بود آشوب دلم

. کنم تحمل نميتونستم. بود آشوب دلم. بود کرده باز روم به رو در که بودم ديده رو پندار خواب توی. بودم خونده و بودم

 ميکنه باز روم رو در پندار وقتی که اونقدری. کردم مختصری آرايش و گرفتم دوش ميشد که چيزی از زودتر. ميرفتم بايد

 ميخواست دلم. بودم کشيده که ای سختی و بيماری چی هر آثار شه گم آرايش پشت که... طراوتم و شادابی از بزنه لبخند

 با نگاه کافه بريم هم با... رفتيم صبح روز يه که کوهی همون روی ببرمش هست که وضعيتی هر با و بگيرم رو دستش

 بی چرا که نکنم گاليه هيچوقت و... بزنيم حرؾ بزنيم حرؾ بزنيم حرؾ و بخوريم قهوه.. هم با... ببينيم تئاتر بريم هم

 موبايلش نميبينی رفته؟ ايران از گفت معراج نشنيدی... نيست اينجا" ميزد طعنه عقلم... موند خبر بی چرا که... رفت خبر
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 رابطه قطع همه با پندار حتما نميبينی؟ کرده پر رو شهر اين سر سرتا پندار بوی... فاخته نه" ميداد دلداری دلم..." خاموشه

 کرده قولی بد... نميدونه خودشم! نبريدی تو... که نميدونن و بريدن ازش همه وعيدهاش وعده و حرفها و من سر کرده،

 پيداش من... نداره باور کسی نميدونه، کسی... واستا پام بود کرده زمزمه گوشم کنار که بودم من هست؟ نيست مهم ولی

 راه به رو چيز همه که اونقدری! سال چند حتی بايد، که اونقدری... واميستم پشتش من ميدم، آشتيش همه با من ميکنم،

زندگی معنای... منه آرزوهای اينها! " باش داشته ايمان.. فاخته ميبينيش..  ميبينمش خونش در برم وقتی امروز... شه ! 

... سپهر اتاق گوشه. بود کمد توی وسايلم همه. کردم تنم رو قبل سال دو خاطره پر لباسهای و کردم باز رو قديمم کمد در

بيارم ايمان رو داشتن ايمان اين بايد... برميگردم که داشت ايمان بابا... بود نريخته دورشون بابا ! 

 قورت و آوردم بيرون لفاؾ از رو قرصم. ميکرد سست رو پاهام پندار ديدن فکر و ميتپيد شدت به قلبم. ميکرد صدام بابا

 کجا: افتاد من به چشمش که ميکرد بلند زمين روی از رو سپهر داشت بابا. رفتم بيرون اتاق از و برداشتم رو کيفم. دادم

بخوری چيزی يه بيای کردم صدات بابا؟  

 همين صاحبش، به بدم بايد دستم هست امانتی يه. ميام زود. برميگردم و جايی تا بابا ميرم: زدم لبخند مضطرب و مستاصل

پايينه خيابون  

 پيش برو بابا سپهر... برسونمت پس بذار: ميچسبوند بابا به بيشتر رو خودش سپهر و بذاره زمين رو سپهر ميخواست

بابايی برو... مامان  

بابا نداشتيا اخالقا اين از قبال ميکنی؟ لوسم ميگردم بر و ميرم... نميخواد بابا ای: خونه در سمت افتادم راه ! 

برسونمت بابا بذار داره فرق االن: بهم کرد رو. خنديدم  

فعال آزی... خدافظ! ... ديگه ميام تره پايين خيابون يه جونم بابا: کردم اخم ! 

 روزا اين گذشته های تجربه. نگذره سخت بهم خونه اون توی که کنه کاری ميخواست. گرفت رو بابا دست آزی که ديدم

 چيز همه اينجا... بودم آروم من... ميزد لبخند بهم آزی ميذاشت، پول دستم توی بابا. ميومد هممون زندگی کار به داشت

آدمها ما جز بود جاش سر ! 

 دارم انگار... گذشته سال دو که انگار نه انگار و بردم فرو قديميم مانتوی جيب توی دستهامو. گذاشتم بيرون خونه از قدم

 دير من که روزايی همون از يکی يا باشه، منتظرم خيابون سر پندار شايد! روزاست همون از يکی... تمرين سر ميرم

 چيز هيچ... ميندازم اطرافم به نگاهی.. ميکنه خوش جا لبهام روی لبخند و ميزنم پلک...عصبانيه حسابی پندار و کردم

باشه؟ خدا روز بهترين امروز ميشه خونه؟ چارچوب توی نگاهش به برسم ميشه باشه؟ برگشته زمان ميشه... نشده عوض  

صبوری نه و هست رمقی نه... باالتر خيابون يه تا رفتن راه برای نيست رمقی.تاکسی برای ميکنم بلند دست ! 

 برداشتم قدم...بودم خريده گل دسته يه کاش... پنج مميز پنج کوچه ته به دوختم چشم شدم پياده تاکسی از که خيابون سر

 ولی... بودم آورده کاش سوؼاتياشو اه... نه يا مياد صورتم به شالم نميدونم بودم، کشيده اتو يه مانتومو کاش... خونه سمت

 با دعواش سر ميدونم چه!آخه چی برای بابا نه... نگيره تحويلم اگه... ديدنش دوباره برای ديگه بهونه يه ميشه اينم نه خوب

 نه... اومدم سال دو از بعد حاال خوب... موند و پيشم اومد هم باز دعوا اون از بعد پندار ولی... ربطش بی حرفای... نيما

ديگه نميخواست شايد... شايد گرفت، خبری نه گرفتم خبری ... 

 خونه اين گفت... همينجا درست ايستادم که روز اون ياد. در روی های شيشه به زدم زل. ايستادم خونه سفيد در پشت

 خاک ها شيشه روی... در دستگيره روی ميکشم دست و ميزنم لبخند هيجان و بؽض ميون. نميشکنم حرمت... داره حرمت

 لبهای. ميزنم زنگ و ميکنم نزديک بهش رو صورتم. زنگ دومين به ميرسونم رو انگشتم و... در سفيدی روی...  گرفته

فاخته" بزنه لب کيه ميپرسه که صدايی جواب در تا آمادست بازم نيمه " 

کيه؟... پرسيد ای کرده رگ صدای... انداخت تپش به رو قلبم گوشی شدن برداشته خشِ  خش  

فاخته! منم... پندار... "شد صدا شد، ريخته بؽض به لرزون و خندون لبهای بين از نفسم ... " 
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نميذارم؟ تنهات گفتی مياد يادت  

روزگارم شده اين که رفتم خودم اره .. 

داشت جا تو عشق اندازه فقط قلبم  

کارم اين با قلبم از کردم بيرون هم رو تو  

ميديد اشکاتو چشمام  

فهميد درداتو قلبم  

باز اما  

بخوام اينکه بدون لرزيد دلم  

تنهايی نميدونی  

سخته چقدر  

تو نيستی  

وقته خيلی  

برام سال چند قدر ميگذره روزش هر ..... 

 

راهی دو. زانيار  

 

کی؟: کرد پرخاش کرده رگ صدای ! 

نيست؟ مگر شامخی آقای منزل ببخشيد: شد جمع لبهام از لبخند  

بزنيد رو پايين طبقه نخير: شد حوصله بی وقتی نبود خودش صدای ! 

 اول بار. پايين زنگ سمت کردم بلند دست! پدرشه عمه خونه بود گفته پندار... پايين طبقه... شدم دور در از قدم يک

 کسی و دادم فشار کمتری فاصله با رو زنگ بعد بارهای. نداد جوابی کسی. کردم صبر... زدم زنگ... بودم صبورتر

برنداشتم زنگ روی از رو دستم و کردم بؽض... نداد جوابی ... 

 اونقدری بودم عصبی... کردم گز رو خونه در جلوی و برداشتم قدم" برميگرده نيست خونه شايد" ميکردم پچ پچ دلم توی

 ديگه يکبار مرد کالفه صدای. دادم فشار رو باال زنگ و خونه در سمت برگشتم. بريزم هم به رو کوچه ميخواست دلم که

بله"  پيچيد آيفون توی !" 

پايين؟ بياريد تشريؾ دقيقه چند ميشه ببخشيد: بردم نزديک لبهامو  

 داريد سوالی هر بزنيد رو پايين طبقه ندارم ايشون از اطالعی منم نيست شامخی آقای منزل گفتم خانوم: بستم کلمه رگبار به

بابا ای! بديم پس مطبوعاتی مصاحبه بايد بار يه ماه چند هر.. افتاديما گيری عجب بپرسيد خونه صاحب از ! 
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آقا: کشيدم داد وقتی نبود خودم دست. نبود بدهکار گوشش..." آقا... آقا... " بودم کرده صداش چندبار حرفش ميون ! 

در دم بياين لحظه يه فقط نميخوام آدرس من:دادم بيرون رو نفسم. شد ساکت ! 

 رو تنم خفيفی لرزش و ميشد سست پاهام... کشيدم در جلوی آسفالت به رو کفشم نوک. کوبيد رو گوشی و گفت اکبری هللا

ازش ای نشونه کردن پيدا برای داشتم ديگه اميد روزنه يه هنوز من... نبود مهم... ميگرفت آؼوش ! 

 صورتش توی نشه که اونجوری. بود کرده سپر سينه جلوم رکابی و شلوارک همون با جوون مرد. شد باز روم به خونه در

... شدم مزاحم موقع بی که ببخشيد: زدم گره هم در انگشتهامو. کنه سنگين قلبت روی رو فضا که اونجوری... کرد نگاه

شدم شما مزاحم نبودن شامخی خانم.. بگيرم خواستم دارم امانتی يه فقط من  

امانتی؟: کرد اخم  

کنين لطؾ بهم خواستم اونو ميونش، هست برگه يه... خاتم قاب اون توی هست قرآن يه: در باالی کردم اشاره  

برگه؟ اون حاال هست چی: زد لبخند  

مادی لحاظ از البته... نيست ارزشمندی برگه که ببنيد ميتونيد خودتونم... هست نوشته يه فقط: دادم تکون سر ! 

 خانوم... بگيرم گردن به اينکارو مسئوليت نميتونم که من... خانوم نميتونم من: کرد نگام متفکرانه و ايستاد پا لنگ يه

بهتون ميدن ديدن صالح اگه خودشون بيان شامخی  

برم من بدين اونو قرآنه الی نوشته يه بديد؟ انجام نميتونيد کمکم يه اين نپرسم سوالی هيچ ميگيد که شما آقا: شدم عصبی ! 

شـــرمنده: زد مضحکی لبخند ! 

 درست... بودم عصبانی عليرضا سپيد برؾ اجرای روز اندازه به درست... باشم آروم کردم سعی و دادم بيرون رو نفسم

 دستش توی رو قرآن. کردم نگاش. قرآن سمت کرد بلند دست که ديدم... بزنم فرياد گسيخته افسار ميتونستم اندازه همون به

 بوده، مجرم آقا اين نميدونم من: بهم زد زل خونسرد نگاه همون با و بست رو قرآن... کرد نگاه برگهاشو ميون و گرفت

 بار يه ماه چند هر کوتاه و بلند آدمها اقسام و انواع ساله دو اين تو که بوده چی... داشته نشده پاس چک بوده، قاچاقچی

واال بودم نديده مدليشو اين ولی ميگيرن سراؼشو خونه اين در ميان ! 

قرآن؟ توی نبود برگه نبود؟: ميزد سينه توی قلبم  

نبود؟ يا بود... آقا: سمتش رفتم که قابش توی ميگردوند بر داشت رو قرآن  

نبود؟ يا بود ميگم شمام با آقا: کشيدم رو پيرهنش زير يقه چطور نفهميدم. ميزد لبخند مدام و نميداد جواب  

شديما گرفتاری چه... خانوم کن ول: کشيد هوار کشيدنم هوار ميون  

: ؼريد سرم پشت از که گرفتم دستهام با رو صورتم و نشستم در جلوی پله روی. بود سست پاهام... بود افتاده لرزه به دستم

نه يا بدم شما تحويل که چيه برگه اين نميدونم من خانوم کن صحبت خونه صاحب با ! 

نه يا بود بگو فقط: زدم زجه بؽض ميون و کوبيدم در روی رو مشتم. هم به کوبيد رو در  

کن صحبت شامخی خانوم با! بود... بود: داد جواب وقتی انگار بود ها پله توی  
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 برگردن سالم و زنده همه مرزبانامون که اينه باشم داشته رو خدا از چيزی خواستن حق و باشه عمرم آخر شب امشب اگر

مياد بر ازمون که کاری تنها کنيم، دعا براشون... نيست کم تعدادمون... خاکمون به ! 

 

 و پاشيده خاک و گرد صورتم و سر روی عبوری ماشينهای که بود ساعتی نيم. بودم نشسته پله روی که بود ساعتی نيم

نبود پندار ماشين هيچکدوم و بودن رفته ! 

 و مانتو و شال روی بود چرخيده نگاهش...بود تنم مانتو اين ديدنش اول روز... بود شده مشت سفيدم مانتوی روی دستهام

وجناتتون از بود گفته فهميدين کجا از بودم پرسيده. نيستيم فکری رده يه توی بود گفته. موهام ! 

 جان فاخته"  که بود کرده تعريؾ ازش معراج وقتی آوردم ياد به رو صورتش. خنديدم خونش بسته در پشت تنهاييم توی

 بی رفيق. دوستم باهاش ساله هفت من... کرده رو اخالقشو يه همون فقط کنم فکر که... گنده اخالقش يه فقط پندار ببين

نميفهمه رو من متنهای فهيمه اين خوب" بودم داده جواب" فهيمه و استعداد با دلسوزو. هست نظيری !" 

 روحم تموم خونت در پشت... پندار داره حرمت خونه اين... انداختم پايين سر و گذاشتم خونه سنگی پله روی رو دستم

 گفتم گذاشتم؟ شرط برات نمايشم کل دادن برای يادته... هه! صادقه ميکردم فکر که احساسم تموم... ميشه حرمت بی داره

کنی؟ درست رو گندت اخالق گفتم دوميش؟ گفتی.  کنم بازی رو آخر پرده خودم که اينه شرطم اولين  

باش ولی گوشم توی بزن بيا... پندار قبوله هستی چی هر" کردم پاک رو اشکم انگشت سر با ... " 

 سستم پاهای روی. شد محکم زمين روی چوبی عصای و شد باز در. کردم بلند سر. ايستاد پام روبروی ماشينی سياه تاير

 تاکسی. انداخت بهم طوالنی نگاه نيم... اومد می پايين صندلی روی از و بود گرفته دندون به رو چادرش پيرزن. شدم بلند

: گرفتم رو چادرش گوشه انداخت در قفل توی که رو کليد. بهش بودم زده زل. گشت کليد دنبال کيفش توی پيرزن و رفت

شامخی؟ خانوم  

 از... من: زدم لبخند بؽض ميون... کنم شروع کجا از نميدونستم... مرواريد آب از پر پيرِ  آبیِ  چشمهای همون با. کرد نگام

يه... پندارم دوستای ... 

... کن توبه برو ميخواين؟ جونمون از چی ديگه... بردار پيرزن منِ  سر از دست برو... جان دختر برو: اومد حرفم ميون

نيستين بردار دست هنوزم دار آبرو آدمای زندگیِ  توی انداختين آتيش ... 

 و گذاشتم در روی رو سستم دست. قرآنم به نرسيده خالی دست و بمونم من و بره که ميرفت داشت و بود کرده باز رو در

دارم شما دست امانتی يه فقط من... کنيد گوش لحظه يه...  خدا رو تو... خانوم: شه بسته روم به در نذارم کردم سعی ... 

 بياد پليس ميزنم زنگ خدا خداوندی به بردار دستتو... نگذره ازتون خدا داری؟ امونتی هنوزم: کشيد داد لرزونش صدای با

بردار دستتو... ببره داره برت  

 هست قرآنتون ميون ميخوام برگه يه فقط من... خانوم: گرفتم رو دستش مچ ديگم دست با! نميفهميد چرا خدايا... نميفهميد

 !همين

... برو: آورد فرود ساعدم توی و برد باال رو عصاش. نميداشتم بر پيرزن از چشم... ميکرد صدام سر پشت از کسی

برو... نانجيب دختره... کن گم گورتو !" 

 آخه خوبه؟ حالت فاخته... فاخته" گرفت سر پشت از رو ام شونه کسی. گرفتم بؽل توی رو دستم... درد از رفت ضعؾ دلم

دختر؟ ميکنی چکار اينجا تو " 

معراج... " چسبيد اش سينه روی سرم و شد آه دردم. ام شونه سمت گردوندم رو آبم پر چشمهای !" 

آخه؟ چی برای اينجا اومدی... فاخته: کرد لمس رو ام شونه و شد پياده ماشين از ميترا. شکست بؽضم. شد بسته در  
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 که معراج... ميومدی نبايد... بريم بيا: داد ماساژ رو آرنجم. ميترا بؽضدار نگاه به زدم زل و برداشتم معراج سينه از سر

آخه اومدی چرا... نيست اينجا پندار بود گفته بهت  

. چشمهام توی زد زل و بهم کرد رو عصبی. موهاش توی کشيد دست معراج. بشينم ماشين صندلی روی کرد کمکم ميترا

اينجام؟ فهميدين کجا از: کردم اخم  

باشه نشده چيزی ببين ميترا نشد؟ چيزيت... دستتو ببينم: کرد بلند دست. سمتم اومد ! 

 برای اينجا اومدين پس نيست پندار اگر اينجا؟ اومدين چطوری ميگم... مربوطه خودم به: کردم خالی معراج سر رو دردم

 چی؟

 پندار... فاخته... دنبالت اومديم ديگه... باالتر خيابون يه تا رفتی گفتن بابات خونتون در رفتيم: کنه آرومم کرد سعی ميترا

دلم عزيز نيست اينجا ! 

نميگين؟ بهم چرا اومده؟ سرش به چی گوريه؟ کدوم پس: کشيدم داد عصبی  

 خونه اين در اومدی چی واسه! نداريم خبر ازش ما... گفتم هم قبال بهت رفته ايران از: برد صدام از باالتر صداشو معراج

ميکنی؟ داری دوست کاری هر زير ميندازی سرتو همينجوری من؟ به بگی نبايد کنی؟ مشورت آدم با نبايد آخه؟  

 چکار: گرفت رو دستم معراج. دادم فشار رو زنگ مهابا بی. خونه سمت رفتم و شدم پياده ماشين از و زدم کنار رو ميترا

ميکنی؟ اينجوری چرا ميکنی؟  

 دارم پندار قرآن بين امانتی يه من... نميخورم جم اينجا از نگيرم دستخطشو تا: برنداشتم زنگ روی از رو انگشتم

ميفهمی؟... معراج  

... فاخته... بريم بيا حاال... ميگيرمش برات خودم بريم بيا! ... بفهم نيست وقتش حاال: کشيد زنگ روی از رو دستم معراج

بريم بيا... ميارمش برات شب تا قسم قران همون به! االن بريم بيا... حرؾ به کن گوش  

... دارم قرآن ميون برگه يه فقط من خانوم: زدم زجه. ميکرد گوش داشت پيرزن... ميشنيدم رو آيفون خش خش صدای

 !همين

. ميباريد چشمهاش از ؼضب و بود پوشونده چادر با رو صورتش پيرزن. شد باز در که ماشين سمت ميبردم داشت ميترا

ميشناسی؟ قرآن تو مسلمون نا: چشمهام توی زد زل  

ميخواد اونو فقط داره برگه يه... خانومو اين نميشناسين که شما... خانوم حاج: رفت جلو معراج  

 به واگذارتون... برو بردار خونه؟ اين از ميدارين بر دست ديگه... بردار رو قرآن...  بردار: معراج به کرد اشاره پيرزن

قرآن صاحب  

 از و بست رو در پيرزن که برداره رو برگه فقط خواست. برداشت در باالی از رو قرآن که معراج بلند دست به زدم زل

کرد هدايتت راست راه به شايد... ببر قرآنشم: زد فرياد در پشت  

شد رها تنم از نفسم کردم حس و گرفتم ام سينه روی و گرفتم ازش رو قرآن. شد کشيده معراج سمت سستم پاهای ! 

 

 

 

تو جان به سانم بدان بشوريدم، دگرباره "  
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تو جان به دانم نمی را، خود خانه راه که  

 

بندم همی را ديوان که بندم، ی ديوانه آن من  

 

تو جان به سليمانم ميدانم، عشق زبان  

 

کفرم و تاريکی همه من، از شوی پنهان تو چو  

 

تو جان به مسلمانم من، بر شوی پيدا تو چو  

 

آرزومه سالمتيت و شادی هستی که جا هر... برو منو بخشيده قرآن، همين به  

 

پندار... تو ابدِ  تا شرمنده " 

 

 

 جای شده خشک های حلقه روی و بودم نشسته نگاه کافه چوبی صندلی روی. ميخوندمش که بود بار هزارمين برای

 فرصت سر. بود نوشته لرزون دست با... رو دستخط اين بود نوشته زجر به... ميديدمش انگار. ميکشيدم دست اشکش

 دفتر مونده ته های برگه روی تموم نيمه خودکار با بؽض، از شده جمع بينی با زده، بيرون پيشونی رگ با... بود ننوشته

بود نوشته تلفنش  

نيست من برگه: زدم پلک. اومدم خودم به زمين روی هاش پايه صدای از. کشيد کنار رو روبروم صندلی معراج ! 

نيست من دفتر ،برگه برگه اين... کرده عوضش: بردم باال ابروهامو مات. نگفت چيزی ! 

شده؟ چی... داری خبر ازش تو: کردم نگاش. زد چنگ موهاشو معراج  

خبرم بی خدا به: زد پلک  

کجاست؟ شده؟ چی باشی؟ خبر بی ميشه... سالته ده رفيق... معراج ميخوری قسم داری: دادم تکون سر  

... من رفتن از بعد شد چی.. ميترا بگو تو: کردم نگاش. گذاشت دستمون کنار رو قهوه کاپهای و ايستاد سرمون باالی ميترا

نميدونم من که هست پندار از چيزی يه حتما ! 

بشه خبر با بيمارستان توی شدنت بستری از که اونقدری بود، ارتباط در باهامون تلفنی تو رفتن از بعد: نشست کنارم ... 

 تا. ميکرد صحبت هم کم خيلی ميزد زنگ کم خيلی... ميگرفت ازت خبر رفتنت از بعد ماهی يه: اومد حرفش ميون معراج

دارم ازش خبری ديگه نه زد زنگ نه بعدش خبرم با ازش بهبودی به رو و شده رفع خطر گفتم که جايی  
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خارج رفته گفتی تو: کردم اخم  

رفتيم پدرش خونه در... نبود که رفتيم خونش در: داد ادامه ميترا ... 

 عصبی ميپرسيدم بار هر که هم به بودن زده خانوادگی مشکل... بودم فهميده چيزايی يه خوب: اومد حرفش ميون معراج

بزنه حرؾ منم با موردش در نبود حاضر حتی که بود خصوصی اونقدری مسئله شايد نميدونم. ميشد ... 

ديدينش؟ چی؟ رفتين پدرش خونه در: گرفتم رو دستهاشون و کردم دراز رو دستم  

 بست رو در ديد که رو من. نداشت ای تعريفی روز و حال... ديدمش: کرد باز لب معراج. انداخت زير رو سرش ميترا

 روم

نداشت؟ خوبی روز و حال که چی يعنی: ميزد قلبم  

 داد فقط بدونم نبايد شده چی گفتم بهش در پشت از. داشت رو عزادارا روز و حال: کشيد دست موهاشو عصبی معراج

خونوادگيه... برو کشيد ! 

 هاش همسايه از. نبودن که خونشون در برگشتم. ننشستم دلش پای به و نکردم تحمل چرا که شدم پشيمون فرداش. رفتم

عرفان گفتن... رفتن ايران از که شنيدم همونا از... رفتن و فروختن رو خونه ديروز گفتن پرسيدم ... 

چی؟ عرفان وای چی؟ عرفان: گذاشتم ام سينه روی رو دستم  

باش آروم! مياد پيش همه برای... فاخته: داد فشار دستش توی رو دستم ميترا ! 

چرا؟... شد چی آخه! بود سالش چند مگه... وای.... وای... گرفتم صورتم روی رو دستهام ! 

افتاد؟ اتفاق اين که شد چی: کردم باز لب  

 که نخواست پندار ميداری؟ بر دست! حتما تصادؾ ميدونم چه... فاخته نميدونم... نميدونم: شد بلند صندليش روی از معراج

 اين با که بوده شما بين چی... فاخته بردار دست... رفت هم خداحافظی بی رفت کرد خاموش رو تلفنش! بده ادامه ماها با

خونش؟ در رفتی نرسيده هنوز اومدی سال دو از بعد روزت و حال  

 ميشه مگه... نيست معرفت بی... نيست دليل بی کارهاش... ميشناسم رو پندار من... بود حرؾ ما بين: دادم تکون سر

 شعر يه ميفهمی؟ کرده عوضش که بوده گذاشته قرآن الی نوشته يه برام... نکنه نگاه سرشم پشت و بره خبر بی اينجوری

رفته و نوشته ته و سر بی ! 

نيست ته و سر بی: کشيد داد معراج ! 

 تو ابد تا شرمنده نوشته وقتی... گرفته پس حرفاشو... دلم عزيز نيست ته و سر بی: بگيره آروم تا داد بيرون رو نفسش

هوا باد يعنی! نيما يعنی! ... بيخيال يعنی ! 

 يعنی تموم؟ يعنی معراج؟ ميگه راست... شرمندش نوع از فقط... نيما يعنی پندار.... نيما... کرد دوران سرم توی اسمش

 بيخيال؟

پندار روی! تو ابد تا شرمنده روی... اشکهاش خشکيده جای لرزونش، دستخط روی... کشيدم کاؼذ روی رو دستم ! 

 اينجا حتی من. بودم نفهميده حتی من و بود داده دست از رو عرفان... پندار برای... خودم برای نه... بود ؼم ؼرق دلم

 براش کسی که نميخواست هيچوقت... نبودم براش هيچوقت... ميشد خالی دلش! ميزد حرؾ من با شايد... شايد، که نبودم

 ميشد... بده خبر دوستاش به ميشد! نميکردم درک رو خانوادش روی تعصب اين سکوت، اين رفتنش، خبر بی اين! باشه

نبودن؟ چرا... کنن دلگرمش و باشن برادرش مراسم توی دوستاش ! 
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 خونش در اونقدر چرا نشين؟ خبر با موضوع اين از که موندين خبر بی ازش اونقدر چرا فهميدين؟ دير چرا: کردم بلند سر

 توجهی بی چرا معراج... مصيبتهاش به کنه باز لب و بزنه زنگ نميتونست شايد نبينين؟ رو خونش پرچمهای که نرفتين

 کردی؟

 بيمارستان ميومد. بودی ايران تو که بود افتاده زمانی اتفاقا اين تموم... انگار نيستی متوجه فاحته: داد تکون سر معراج

 که بود باری آخرين کما توی بری تو اينکه از قبل روز درست... بگم دقيق بذار... ماجرا اين به بود نکرده باز لب ولی

 به ، من! بگه که بود نديده محرم... ريختس هم به اونقدر تو خاطر واسه ميکردم فکر بعدش... ديدم لبش روی رو لبخند

... بوده روزا همون... ميرفت زودم و بيمارستان ميومد بودی که کما توی! نگفت ميدونستم؟ نبايد اش ساله ده رفيق تو قول

داره بشر اين که هست منشی و اخالق چه اين نميدونم من ! 

 خودش حال هر به... کنه ناراحت بيشتر نگرانی، وضعيت اون توی رو ما نميخواست شايد: اومد حرفش ميون ميترا

 پندار که کن قبول هم تو... کرديم قبول تا رفتيم کلنجار زياد خودمون با هم ما... فاخته باشه کنارش کسی که نخواست

نبود ميکرديم فکر که چيزی ! 

... سپهر اتاق ته ميرفتم بايد... خونه ميرفتم بايد... در سمت افتادم راه و برداشتم رو قرآنم و برگه. شدم بلند ميز پشت از

 چيزی پندار آره... ميموندم تنها بايد... باشه داشته معنايی بايد... ميخوندم رو شعر اين ديگه بار هزار و ميموندم تنها بايد

تر عميق خيلی! بود اون از تر عميق خيلی... نبود ميکردم فکر که ! 

 

 

 نور و بوديم کرده خاموش رو چراؼها. بود کرده حلقه ام شونه دور رو دستش بابا و بودم داده تکيه بابا سينه روی رو سرم

 فيلم پايه بود وقت خيلی: کرد پچ پچ و نزديک صورتم به رو لبش بابا. ميکرد تاريک و روشن رو صورتهامون تلويزيون

مياره بار داره خودش عين هم سپهرو... ميگيره خوابش نشده شب سر آزی... نداشتم ديدن ! 

 اون از بعد شدی؟ ساکت اينقدر چرا بابا: داد ادامه و بوسيد رو سرم. کشيدم پاش روی رو دستم و زدم لبخند حوصله بی

 اينهمه حاال.. پايين بيارم فکتو بزنم ميخواست دلم گاهی اونوقتا باشی، جسور همونطور ميخواد دلم... شدی عوض ماجراها

ميشکنی بزنم دستت ميکنم فکر که شدی مظلوم ! 

 از نشونی هيچ... نبود که نبود... بود رفته باد بر اميدهام. بود شده عوض هوام و حال... نبود رضا هيچی به دلم. خنديدم

 زور به بايد که ميشه جوری زندگی گاهی! نبود... هم اون که بود اش نامه توی نشونی يه اميدم تموم. بود نذاشته خودش

 زل هدؾ بی اينکه. بود شبها اون از يکی هم اونشب. نکنی پيدا بودنت برای دليلی هيچ و باشی زنده زور به... بکشی نفس

بکشم نفس ثمر بی و تلويزيون صفحه به بزنم ! 

 برداشته ام شونه دور از بابا دست و شد بلند خونه تلفن صدای همينکه ولی نبودم بابا برای جوابی کردن پيدا بند و قيد در

 با اونقدری حمام توی پندار خونه از برگشتن از بعد. ميسوخت چشمهام. دادم لم مبل روی و آوردم بدست رو خودم حال شد

 ميکردن فکر همه شايد. نياره خودش روی به هيچکی و باشه شده سرخ و کرده ورم پلکهام که بودم کرده خلوت خودم

 در چشمهات از رو ات ؼصه و ؼم سمهای انگار... تره دردناک و تر عميق هميشه از ديده داغ يه آخر گريه... بود الزم

 سمت گردوندم رو و دادم ماساژ چشمهامو. بود کرده ساکتم و رمق بی حداقل ولی نه يا بود آخرينش اين نميدونم... مياره

کيه؟: کردم باز رو خشکم لبهای. سمتم گرفت رو گوشی. بود معذب و کوتاه اش مکالمه. بابا  

مامان: گوشی سمت انداخت ابرو بابا ... 

 ازش رو گوشی! هيچوقت! بابا خونه نميزد زنگ اونکه! مامان. نبود قبل دقيقه چند حال حالش. نميکرد نگام. کردم نگاش

سالم... مامان الو: مبل روی از شدم بلند و گرفتم  

 رو اتاق راه. بود خيره تلويزيون به و گذاشته زانوهاش روی آرنجهاشو. کردم نگاه بابا به! هم حالش. بود گرفته صداش

خوبين؟ هلموت و تو. خوبه چی همه مامان خوبم: زدم لبخند. بود کرده شروع احوالپرسيهاشو مامان. گرفتم  
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ميگذره؟ خوش خبرا؟ چه... برات تنگه دلمون فقط خوبيم هم ما مامان آره -  

 عادت بايد... ديروز مثه امروزم... چی همه خوبه... دادم براتون کامل گزارش که ديشب: نشستم تخت روی حوصله بی

ديگه کرد ! 

 ايميلشم به نزدی زنگ بهش و رفتی گفت. ناراحته يکم ديدم. اينجاس فرانتيس فاخته... کرد عادت بايد... آره... عادت -

تو نبودی معرفت بی! کشيد زحمت برات همه اين مامان بيار در دلش از بهش ميدم رو گوشی حاال... ندادی جواب ! 

" زد صدام. کشيد پر براش دلم شد پر گوشم توی که صداش! شده خراب سرم روی اميدم دنيای که ميدونست چه. زدم لبخند

فران سالم: آورد لبم روی لبخند صداش! سليس و درست... بودم داده يادش که همونطور" فاخته ... 

 صحبت... که اتاقت توی ميرم دارم: کرد پچ پچ. زدم لبخند و کشيدم دراز تخت روی. داشتم نفسهاشو صدای... خنديد

کن صبر... کنم ! 

 زمزمه انرژی با و داد بيرون رو راحتش نفس وقتی نشست تختم روی انگار. بشنوه رو نفسم صدای که اونجوری. خنديدم

خوبی؟: کرد  

خوبه؟ بلز خوبی؟ تو... خوبم: کنم کنترل رو افکارم کردم سعی و کشيدم صورتم روی رو آزادم دست  

کن تعريؾ برام خوبی؟ چی؟ تو! کنيم عادت شرايط اين به تا ميکشه طول... دمقه دومون هر حال... زياد نه: کرد مکث  

بگم تا بپرس بگم؟ چی: کردم جمع لبهامو  

همه؟... فتی... ديدت وقتی کرد چکار منصور: کرد کوتاهی خنده  

خورديم مفصل ايرانی شام يه و خونه اومديم بعدم... کرد گريه يکم منصور... داشتن هيجان همه: کشيدم ناخن رو موهام  

کباب؟ چلو: خنديد  

آره: زدم لبخند. افتاد نفرمون دو ظهر از بعد به يادم ! 

 بوی! داره رو تو بوی بالشت... نشستم که همينجا از... ميبينمت: کرد باز لب و داد گوش نفسهام به. شدم ساکت. کرد مکث

ناراحتی؟ چرا شده؟ چی... االنت هم در صورت  

ميشناسی دست کؾ عين رو من تو: خنديدم  

دست؟ کؾ: کرد تعجب  

دقيق که اينه منظورم: چرخوندم اتاق اطراؾ به رو نمناکم چشمای ! 

نديديش؟: شد عميق و جدی صداش  

کيو؟: بستم پلهامو  

پندار: زد لب ! 

 

کی؟: کردم باز لب. نشستم تخت روی و شدم بلند مات. کردم يخ  

نديديش؟... پندار: داد بيرون رو نفسش  

ميشناسی؟ کجا از پندارو... تو: دادم تکون سر گيج  
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کردم؟ بدی کار.. فضولی يکم: شد معصوم  

ميدونستم بايد من... فاخته: کرد صدام. موندم ساکت ! 

نگفتم پندار از درست هم مريم برای حتی من آخه؟ کجا از: زدم لبخند مات و گيج ! 

 خيلی ميکنم صحبت باهات وقتی و ايران برگردی تا بودم منتظر من... نميگی برام حاال: کنه عوض رو بحث خواست

نبود؟ ايران ببينيش؟واقعا نتونستی شد؟ چی.. امشب نيستی... باشی خوشحال  

. گرفتم دندون به رو لبم پوست و کردم جمع بؽلم توی رو زانوهام. دادم تکيه ديوار به و کشيدم عقب تخت روی رو خودم

 خراب پدت آی که اوايل همون... پرسيدم ِمراج از من! ... تو بعد و ميگم من... خوب خيلی: کرد وادارش حرؾ به سکوتم

 بدونم راهشو بود نياز و بيارم خودت به رو تو ميخواستم من... نميزدی حرؾ حتی که اوايل اون... بردمش من و بود

 رو کسی ايران توی که بود کافی برام همين... بود ِمراج به ايميل چندتا حد در فقط... نکردم کنجکاوی زياد... فاخته

شدی؟ ناراحت... فاخته... من... کنه بلندت ميتونست همين! باشی داشته دوست  

 انگيز ؼم ميتونه حد چه تا بارونی شب يه مگه خدايا... بود تنگ دلم اونشب چقدر... بودم مديون بهش چقدر. کردم بؽض

ميخوام معذرت"  پيچيد گوشم توی صداش! باشه؟ " 

 فرشته... ای فرشته يه تو... فران:  زدم پلک. ريخت زبونم زير خون شور طعم. زدم لبخند و گذاشتم لبم روی رو دستم

نشسته راستم شونه روی که من نگهبان ... 

: دادم ادامه سکوتش ميون و دادم قورت رو بؽضم. چسبوندم مچم به رو لبم و گذاشتم ام شونه روی رو چپم دست

 کجا از بايد نميدونم اصال و کردم گمش دنيا توی... باشه که نخواست و... بود نخواهد و... ببينمش که نبود... نديدمش

کجاست نميدونم اصال که جايی... فران رفته! گشتن به کنم شروع ! 

... داشت درد گلوم. رو نامعلومش نقطه به زدن زل و گرفتن باال سر رو، نفسش عطر... کردم حسش. کشيد نفس عميق

فران: خنديدم ... 

جانم: کرد رها رو اش چونه و مکيد، رو پايينش لب که ديدم ! 

 آورده زبون به رو کلمه اين که بود بار اولين. کشيدم پلکم به رو دستم پشت. رفت فرو نگاهم دريای توی اتاق... خنديدم

جانم"  ميداد جواب ميزدم صداش وقت هر که... بود گرفته ياد مريم از... بود !" 

گفتنت جانم اين با جانم ای: کشيدم شلوارکم به رو مرطوبم دست پشت ! 

 ولی گفتی چی بدونم که نيست خوب اونقدر: داد ادامه آلمانی به و!" نيست خوب اونقدر فارسيم: "کرد باز لب فارسی

 کردی قايم اتاقت گوشه هميشه که چيزی مثل... هستن شدنی گم چيزا بعضی... فاخته بخند هميشه... خوبه خنديدی همينکه

 مثل يا! زباله کوه يه ميون! شده گم و رفته و شده جمع آشؽالها توی بفهمی اينکه بدون ميفهمی و نيست ميبينی روز يه و

... ميشن گم دو هر! ميگردونه برش بهت دريا ، ديگه ساحل يه تو جايی يه روزی يه و ميکنی گمش دريا توی که چيزی

 اون ميگيری تصميم که تويی اونوقت! ميشه پيدا روزی يه... نبود زباله زندگيت توی که اونی... بود تو مال که اونی ولی

نه يا داری الزم هنوز رو چيز ! 

 بايد کجا نميدونم.. گردونه برش بهم گفت دريا به ميشد کاش... دارم الزمش هميشه من: کردم زمزمه و انداختم پايين سر

... نخواد خودش که وقتی تا حداقل... نباشه کار در شدنی پيدا که رفته جوری. نذاشته خودش از ردی هيچ. بگردم دنبالش

فران رحمانست بی اين ... 

االن؟ کجايی: شد صميمی صداش  

 اسپايدر تخت روی پسرونه بازيهای اسباب و کنترلی ماشينهای ميون... سپهر اتاق توی: خنديدم. انداختم اطرافم به نگاهی

 !من
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نيست؟ که خودش: کرد شيطنت  

سپهر؟ کی: زدم لبخند  

من اسپايدر! نه:  شد جدی ! 

چی؟ باشه اگه: خنديدم  

کنی عوض رو اتاقت بايد: آورد پايين رو صداش ! 

...  بکش دراز: خودش خودِ  شد و داد بيرون رو نفسش. بياره حال سر رو من ميتونست هميشه فران... دل ته از... ديدمخن

کن رها رو عضالتت تموم و ببند چشمهاتو  

خوابيدی؟: کلماتش مردونگی و بود نفسهاش صدای فقط حاال. بستم چشمهامو و کشيدم دراز تخت روی... بود قديمها تمرين  

 دور چيزو همه... نکن فراموش رو خودت... روی پياده برو صبح... کن خالی رو ذهنت: داد ادامه" اوهوم"  کردم زمزمه

بشه تو بودن خوب مانع نبايد هيچی... نريز ... 

نکن بؽضم: انگار شد خشن. کشيدم ام کرده ورم گلوی روی رو دستم ! 

نکردم: خنديدم ! 

 دراز موجها اين روی. زندگی آروم موجهای به بسپار خودتو... نبوده تو مال... نشه اگه و ميشه پيدا روزی يه: کرد پچ پچ

ميرسی... برسوننت ساحل به بذار و بکش ! 

چی؟ شدم کشيده عميق سمت اگر: زدم لب  

برميگردی و ميکنی شنا اونوقت: کرد پچ پچ  

چی؟ نرسيد زورم اگه: درد از دادم فشار پلکهامو  

ميرسه زورش خدات: بود آروم ! 

بخير شب: کشيد نفس. گرفتن رنگ چشمهام توی سقؾ تاب شب پالستيکی های ستاره. کردم باز پلکهامو  

 به يادش. زندگی سخت درسهای... ميگرفتم ياد خوب داشتم رو نبردن جايی به راه. ديوار به زدم زل و کشيدم دراز پهلو به

 ميخنديديم! باشه نه گروی هشتتون که نياد روزی يه که بخونيد درس! بخونيد درس ميگفت هميشه دبيرستانم دوم معلم. خير

 و ايستادم می نيمکت روی ميرفتم. ميگرفت درد دلمون که ميکرديم اش مسخره اونقدر تفريح زنگهای و همکالسيهام با

 اطوار و ادا به ميکردم شروع و درمياوردم اون فرم به لبهامو و ميزدم عينک. ميکردم کج خودش مثل رو ام مقنعه

ميشه دوت گروی يکت اول همون... نميرسی هشت به تو تو مليحه هوی"  که درآوردن !" 

 به کار... نداشت نخوندنم يا خوندن درس به هم ربطی هيچ... بود گفته معلمم که بود رسيده روزی همون به کارم امروزم

 و بود شده بزرگ کمبودی يه با کسی هر! نميدادن يادمون که چيزايی... تعقل به... روحی بلوغ به داشت، فکری بلوغ

نبره جايی به راه که روزی... ميرسيد روز اين به باالخره . 

 با که بود پيش سال دو همين... بودم ريخته زندگيم تمام...نريزم تلنگری به که نبودم هم پر نيمه حداقل هيچ که نبودم پر

 به برگرده چی همه که بذارم نبايد.. ميگه راست فران! کردم هم سر هامو خرده. کردم جمع رو خودم دندون و چنگ

برسه گوشش به صدام که کنم کاری بايد... ببينه رو من که کنم کاری بايد. قبل روزای ! 
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 چند هر. بود پام به پا ميترا... گشتن دنيا يه دنبال اسم يه با در به در... شد شروع شدن تئاتر سالنهای در به در از

 دراز و طول جاده. بودن رفته معراج با بار هزار قبال رو ميرفتم من امروز، که رو راهی انگار. نيست که ميدونست

 انجام بايد که رو اداريش کارای نميخواست؟ بگيره، ميخواست که رو مدرکش... نشونی يه برای فقط رفتم رو دانشگاهش

 و گرفتم رو تلفنش. باشه ارتباط در راهنماش استاد با ممکنه گفت. نداره خبری گفت. ديدم رو گروهش مدير نه؟... ميداد

 توی. کافه سمت افتادم راه درازتر پا از دست... نميداشت بر. گرفتم رو اش شماره مدام و زدم قدم دانشگاه محوطه توی

بود برادرم که شيطونی ساله دو پسر و آزی با... نميشدم بند خونه ! 

 وسيع، لبخندهای... هم تو شده گره دستهای به... بزنم زل خوشبخت مردم به و کافه ميز پشت بنشينم که ميکشيد بيشتر دلم

 پيمون و پر و ننويسم و بچرخونم دستم توی رو خودکارم و بزنم زل... مشترک قهوه فنجونهای ميز، گوشه سرخ گلهای

خونه برگردم سفيد های برگه با شب آخر ! 

 شهر توی بهار بوی. گرفتم باد به رو رو صورتم و دادم پايين رو شيشه. ميرفتم کافه سمت و بودم نشسته تاکسی توی

 به های ميوه بود! خالی های جيب با حتی... بود پر مردم دست. شلوؼتر ها مؽازه بود، شلوغ شهر... عيد بوی. بود پيچيده

 اونکه برای ميومد گير هم چهارصد و هزار کيلويی پرتقال ها، سردخونه ته های ميوه داری، آبرو برای بود... صنؾ نرخ

 و هزار کيلويی دار لکه سيبهای مثل... بود تلخ ولی بود... خونه برگرده خالی دستشم نميخواست و بود خالی جيبش

 هم من درد پر سينه گوشه بود، دلی حال هر به... زدم لبخند... کرد پر رو سبدی ميشد... بود ميوه که حال هر به! ششصد

تلخ.... سردخونه ته پرتقالهای و افتاده لک سيبهای مثل... تلخ و نيمه و نصفه لبخند يه! زد لبخند ميشد... بود دلی ! 

 دست های برگه روی خودکار زدن ؼلت به خيره نگاهم و چونه ستون دستم و پهن ميز، براق چوب روی کاهی های برگه

 گرفته دلم... ديگروون عيد! بود عيد فردا.. ميرقصيد کافه در پشت فيروز حاجی. شيشه سمت کردم بلند سر. بود نخورده

. کرد نگام. عاشقانه و آروم ملودی زير و کافه شلوؼی توی. نشست کنارم معراج که خودکارم سمت گردوندم رو... بود

 به هست که چی هر ميدونستم که بزنه حرفی که کرد باز لب... گذاشت دستم روی رو دستش. زدم لبخند و کردم نگاش

 ميترا: اومدم نفسش توی. بگه که نخواستم... دردناک دلداری يه... رسيدن هيچ به و گفتن پندار از... زدنه چپ علی کوچه

معراج خوبه ميترا... اش نهفته احتمالی ترسناک ژنهای از نظر صرؾ... خيلی... خوبه ! 

ميدونم: زد پلک ! 

 و سادگی و پاکی و مهربونی... نداره کم چيزی مهربونی از! نداره حرؾ... بيسته: انداخت پايين رو سرش. کرد مکث

 !صداقت

هستی؟ چی معطل... پس ميدونی رو اينا که تو: خنديدم  

بردم باال ابرو. چشمهام مردمک ميون درست. طوالنی. کرد نگام . 

واقعا نميدونم: خنديد ! 

 ميزنن زل باز و ميدونن رو ارزشش تمام که دارن دستشون توی گوهری بعضيا. نميدونست واقعا... آره... دادم تکون سر

بشکنه که اونقدری... بخوره ليز دستشون از که اونقدری... بهش ! 

ميری؟: کرد نگام سينه به دست و داد تکيه صندلی به که ميکردم جمع کاهيمو های برگه  

 دوا ازم دردی هم نشينی کافه بنويسمو نميتونم! معلومه اسمش از!!! مخچه زوال... پوسيده مؽزم: کشيدم پايين لبهامو

 !نميکنه

شام... مايی با ولی امشب: زد لبخند ! 

 خجالت ديگه! بودم شما با ناهار و شام بار چند اومدم که هفته دو اين توی ميدونی نزن حرفشم اصال! نه: دادم تکون سر

قبوله باشين من مهمون اگه... ميکشم ! 

بخوابن بخوان اگه برميگردی دير بگو بابات به بزن زنگ! تو مهمون ، بمون تو... باشه: خنديد  
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بيداره بابا! ديگه هست دوازده يازده همون هم برگردم تا االن ؼروبه دم بخوابن؟: چرخوندم رو مچيم ساعت  

باشيم بيرون سه دو تا شايد خوب: خاروند رو سرش. کرد جمع لبهاشو ! 

 چيزی مهمونی اگه خبره چه بگو معراج نميادا خوشم سورپرايز از من ببين خبره؟ چه چی؟ واسه: کردم ريز چشمهامو

کنم درست خونه برم قيافمو بگو هست ! 

 مهرنوش کجاس؟ مهمونی ميگی بعد هستيم تو مهمون ميگی خودت! فاخته مشکوکيا خودتم به تو بابا: خنديد بلند صدای با

آخه باشيم هم دور ميخواست دلم. امشب شوهرش با مياد داره  

اساسی هستم... شده ذره يه براش دلم! نگفتی زودتر چرا وای: کشيدم جيػ خفه !!! 

برن زودتر و بدونن هم اينا ، نيومده باز کسی تا ببندم درو بذار. کنيم تعطيل کم کم بايد: انداخت نگاهی رو ساعتش  

 می راه رو جديد مشتری قهوه داشت ميترا. دخل پشت افتادم راه و گذاشتم کيفم توی رو وسايلم. شد بلند ميز پشت از

بويی چه... به به: کشيدم بو. ايستادم کنارش. بود شده مشؽول معراج پيش دانشگاه از بعد. انداخت ! 

بريزم؟ برات: زد لبخند  

خانوم ماهک نه: ايستادم سينه به دست ! 

نميدونستم برداره اش شبهه و شک از دست ميخواست کی معراج... کردم لمس رو اش شونه. زد لبخند ! 

 

 

 

 پشت. بشکنمش کالمی به نميخواست دلم که بودم برده فرو ای خلسه توی خواننده، آمريکايی ؼليظ لهجه و آروم موسيقی

 فرودگاه جاده. ميکردن عبور نگاهم پنجره چارچوب از سرعت با که درختهايی به بودم زده زل و کرده کز ميترا صندلی

 خودت بدرقه برای انگار... ميری دنيا ته به انگار که حسی...  نيست شدنی توصيؾ که داشت حسی من برای هميشه

تر خاص هوای داره، خاصی بوی... ميری ! 

 نشستن ساعت تا رفت ما از زودتر معراج. انتظار سالن سمت افتادم راه ميترا کنار گذاشتيم پارکينگ توی که رو ماشين

فاخته: زد زل رخم نيم به ميترا. آدمها مرور و عبور به زدم زل و نشستم صندلی روی. بندازه نگاهی رو هواپيما ! 

هوم؟: کنم حرکتی حتی اينکه بی دادم بيرون گلوم از صدايی  

بود؟ داده قولی بهت... بود حرؾ پندار و تو بين گفتی: گذاشت دستم روی رو دستش  

 مهاجرت ميخوان گفت. بود امارات کرديم صحبت باهاش که باری آخرين: شد نزديک بهم بيشتر. کرد مکث. زدم لبخند

کجا نگفت ولی کنن  

بگی؟ برام رو اينا نميذاره معراج چرا: کردم نگاش  

نيست برگشتنی پندار چون بوده که چی هر کنی فراموش بايد ميگه معراج: انداخت پايين رو سرش ! 

 گفت! برداشت باالخره و زدم زنگ بهش شب آخر ديروز وقتی... ميگفت رو همين هم راهنماش استاد... نبود برگشتنی آره

ايران از رفتن واسه زد آرزوهاشو و آمال و مدرک قيد پندار ! 

حرفهاش بين تطابقی هيچ بی... بود رفته و گفته چيزی کسی هر به پندار... بودم نکرده باور ! 
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بخوريم؟ چيزی يه بريم ميخواين... معطليم ساعتی يه ها بچه: نشست کنارمون معراج  

 همه و چيز همه به پشت و کشيدم عقب رو فرودگاه کافه رنگ قرمز چرمی صندلی. کنارشون افتادم راه و دادم تکون سر

بخوريم چای داد پيشنهاد معراج. نشستم کس . 

 و بشينه هواپيما تا بخوريم چيزی کيکی چای؟ ميگی حاال بخوريم چيزی يه معطليم ساعت يه ميگی بابا ای: بهش کردم رو

نرسن دير ميان؟ کی اينا مامانت... ميگم! نيستا شام حاالها حاال... ميکشه طول بگيره تحويل رو وسايلش ! 

 چيه؟: کردم اخم. ميگرفت گاز رو لبش و روبروم درست بود نشسته ميترا. ميزد لبخند و چشمهام توی بود زده زل معراج

ميکنين؟ نگام اينجوری چرا  

 بلند دست.... شدم زنده و مردم... شدم سرد. گذشت سرم از فکر يک و هزار. ريخت فرو قلبم. نشست چشمهام رو دستی

کردم لمس رو بود نشسته چشمهام روی که کلفتی انگشتهای و صورتم سمت کردم . 

 همه... کنی فراموش رو کشيدن نفس ميتونی... ميگيره رو چشمت پشت از کسی وقتی بميری و باشی انتظار چشم ميتونی

درسته... ميزنی که حدسی نکنی باور و بکشی بو....  شناختن برای کنی جمع رو جونت ! 

گوشم کنار شد خم که بود چشمهام روی هنوز دستش. خنديدم و گذاشتم ام سينه روی رو دستم : wie geht es Ihnen 

meine Damme?! 

( خانم؟ چطوره شما حال ) 

 هنوز. بود قلبم روی دستم هنوز. نکردم باز چشمهامو. رفت کنار چشمهام روی از دستهاش. خنديدم بلند صدای با

 قلبم روی هنوز که دستی همون با و بسته چشمهای همون با...شدم بلند صندليم روی از بسته چشمهای همون با. ميخنديدم

فاخته: کرد لمس هامو شونه دستش. گرفتم گاز رو لبم خنده ميون. بود !!! 

 چسبوندم رو صورتم. اش سينه گرمای توی رفتم فرو بعد و... ثانيه يک فقط... ديدمش ثانيه يک اندازه به. کردم باز چشم

بلند صدای با. کردم گريه و تنش پليور به ... 

 ميکنی؟ گريه چرا فاخته... آخی: ميکردن لمس هامو شونه ميترا و معراج... ميخنديد. ميکرد نوازش رو کتفم دستش

ديگه نکن گريه.... فاخته... کن بلند سرتو.... ايران اومده تو واسه دوستت .... 

 مثل هنوز من و بود چسبيده اش سينه روی هنوز صورتم و بود شده مچاله مشتم توی پهلوش کنار پليورش! ... نميتونستم

.... هيشش: کرد زمزمه خنده ميون و گرفت بؽلم محکم. کرد حلقه دورم رو دستهاش فران. ميکردم هق هق ها بچه

آروم... فاخته ! 

! فاخته! ببينمت: ام چونه زير برد دست. خنديد. ببينه رو خيسم صورت نميخواستم. نشدم جدا ازش. کشيد عقب رو خودش

 !ببينمت

 رو پيشونيم و کردم پاک اش سينه امنيت توی هنوز اشکهامو. کرد فرو دستم توی دستمالی کرده بؽض ميترا. خنديدم

 و خواب مبادا که نميکردم رهاش. بود گره مشتم توی پليورش هنوز... ببينمش و کنم بلند سر که کردم جرات. برداشتم

! واقعی فرانِ .... بود واقعی.... زد لبخند روم به... زدم زل صورتش به و کردم بلند سر... بره دستم از که باشه خيالی

بوسيد رو پيشونيم و شد خم سرم روی. خنديدم . 

فرانتيس: کردم زمزمه گوشش کنار و کردم حلقه گردنش دور رو دستم. کردم باورش !! 

 به ها ؼرفه به سالن سقؾ به. ميکرد نگاه چيز همه به... کنارش هم معراج و ميترا. ميومد راه کنارم و بود گرفته رو دستم

 دستش توی که چمدونی... سياهش پشتی کوله ايش، سورمه پليورش به... چيز همه به... ميکردم نگام هم من... آدمها

 تا بود گذاشته بلندش که اش شقيقه به... رخش نيم به... هميشگيش عطر به... اسپرتش کاله به... جينش شلوار به... بود

دستم توی دستش به... گوشش زير ... 
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 نگام! احتياجم اوج ميون.... شدنم خالی آوردنم، کم ميون... من عميق تنهايی ميون درست... عيد شب درست! بود اينجا

 زمزمه المانی به و آورد نزديکم رو سرش. کرد حلقه ام شونه دور رو دستش. زدم لبخند...  نگاش با شدم ؼافلگير. کرد

بچه بود شده تنگ برات دلم: کرد !! 

ميگفتی بهم بايد! بدجنس.... فران: کوبيدم بازوش روی رو ضعيفم مشت ! 

بود همين به خوشمزگيش: خنديد ! 

 انگليسی خوب اونقدر معراج اينکه... بود دار خنده برام. کردن صحبت انگليسی به کرد شروع و ايستاد کنارش معراج

برسونه رو منظورش تا ميکردم کمک فران به و ميخنديدم... ببنده جمله خوب خيلی نتونه فران و کنه صحبت ... 

ضعيفه اينقدر انگليسيت نميدونستم: شدم نزديک بهش ! 

داری تو دوستن هم اينا! رفت آبروم: خنديد و برد باال ابروهاشو !!! 

 اينها از بيشتر فران و معراج انگار چند هر... داره موردش در نظری چه فران که گفتم معراج به و خنديدم بلند صدای با

کنم آشناشون همديگه با من باشه قرار که کم اونقدر نه و... عميق اونقدر نه! ميشناختن رو همديگه . 

 اين فاخته: زد لبخند. نشست عقب صندلی روی کنارم ميترا. بذاره صندوق توی رو چمدونش فران تا کرد کمک معراج

عااااليه مرد ! 

مديونم بهش عمرم آخر تا! ميترا منه نجات فرشته: دادم تکون سر  

بود ذهنم توی ازش ديگه چيز يه... باشه شکلی اين نميکردم فکر: کرد جمع بينيشو ! 

بدتر؟ يا بهتر: خنديدم  

 آموزش برای کنی آشنا باهاش رو من ميشه... فاخته شد حسوديم بهت... سنش از جوونتر خيلی و! جذابه خيلی: شد شيطون

باله؟ رقص  

 بی خدا که بود کسی تنها من کوته عقل به فران. ميکردم شکر رو خدا حضورش برای که نيست شدنی انکار... خنديدم

 برای امروز و بود کرده رخنه اميديهام نا ميون بود کرده ظهور دردهام الی البه که کسی... بود کرده عطا من به حساب

 تو زندگی از آدم اين خورد قسم و کرد باور رو بودنش ميشد. کرد تکيه بهش ميشد که بود شده محکمی ديوار به تبديل من

نيست شدنی تفريق ! 

 پيدا مرهم زخمها اما نميشد پر هرگز خالی جای. دلم ؼم روی انداخت می سايه که بود کرده پر رو قلبم حسی مسير تمام

بود اينجا واقعا فران.... بود کرده پر رو ماشين تمام عطرش!!! بود واقعا... بهش ميزدم زل عقب صندلی از. ميکردند ! 

 

 

 

 دلتنگش داشتی حق... داری قشنگی خيلی کشور: بهم کرد رو و درآورد رو کالهش. نشستم کنارش رستوران ميز پشت

 !باشی

کن تماشا و بشين... ديدی کجاشو حاال: برداشتم رو منو و زدم لبخند ! 

چيه کدوم هر بدم توضيح برات بذار بدم؟ سفارش برات چی: کردم ريز چشمامو. بهش کردم رو. زد لبخند  
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 توضيح رو ؼذاها براش. آورد نزديک رو سرش سنتی و زنده موسيقی بلند صدای خاطر به گذاشت ميز روی رو آرنجش

 اومدن از داشت خبر. زد زنگ بابا که ميداد گارسون به رو سفارشهامون داشت معراج. دادم پيشنهاد بهش رو کباب دنده و

 توی فران که بود خوب چه و بود کرده هماهنگ همه با معراج! کشيدم جيػ تعجب از اومد دوستت پرسيد وقتی! فران

بود نگذاشته تنها رو من هم باز بد روزهای . 

 صدای انگشتهاش با و هم روی ميذاشت دستهاشو. بزنه شيرازی بشکن چطور داد ياد فران به معراج. بود خوبی شب

 کرده نزديک فران به رو صورتش. بگه شيرازی لهجه به رو بشکن کلمه تا ميکرد مجبور رو فران. ميکرد ايجاد بلندی

پلنگک بگو: ميکرد هجی و بود ! 

 اومده پايين چشمش آرايش که خنديد اونقدر ميترا. کنه تکرار عينا رو کلمه داشت سعی و بود گرفته جدی رو بحث فران

 چيکار( مگر) می عامو! پلنگک.... گک... لن... پِ ... بگو:  نبود بردار دست معراج و ميکرد سعی همچنان فران.بود

 !داره

 معراج. بگيره ياد رو کلمه اين که نيست واجب فهموندم بهش دست اشاره با و کردم لمس خنده ميون رو فران بازوی

 يادش بذار بابا! همين! جانم... خوبی؟ بگه بلده فقط! سال دو بعد نيست بلد هيچی که کردی رو کارا همين: کرد اعتراض

 !بدم

کن ولش کردی ديوونش بابا... ايران نميان توريستا چرا ميگين بعد ميکنين رو کارا همين: کردم اخم خنده ميون ! 

نخواستيم خودت برای: کرد اخم سينه به دست معراج ! 

بابا ای! بازيه اسباب مگه: خنديدم ... 

کرد خرابش معراج ميگی ميشه خراب فردا! خودت برای: خنديد معراج  

 و سر سنتی موسيقی با ما با همراه. بود مشرب خوش.لبخندم به شد خيره عميق و انداخت صندليم دور رو دستش فران

 فران. نميگرفتش نديد و ميکرد صحبت هم ميترا با سختی هر به يا شکسته پا و دست شده طور هر. ميداد تکون گردن

شد هم معراج و ميترا صميمی دوست به تبديل اول شب توی که اونقدری بود، خوب ! 

 دلم. ببره رو ميترا خواستم معراج از. بود شده ديرش ميترا. هتل به رسوند رو فران معراج که بود گذشته يک از ساعت

 معراج. نداشتم رو صبح تا شب يه گذروندن تحمل که بودم خوشحال اومدنش از اونقدر. کنم ترک رو فران نميخواست

رفت ميترا با همراه مياد بردنم برای منصور اينکه از اطمينان با و کرد بود هتل مدير که دوستش به رو فران سفارش . 

 خونه که بده خيلی گفت. زد زنگ بابا که نشستم مبل روی هتل البی توی. بذاره اتاقش توی چمدونهاشو تا رفت فران

 که دنبالم بياد ميخواست. ميکنه دعوتش ناهار فردا برای گفت! نيست مهمی اين به مهمون برای اتاقی که کوچيکه اونقدر

برميگردم هتل تاکسی با ديگه ساعت يک تا گفتم. بمونم بيشتر خواستم ازش . 

 برای کردم بلند سر. روبروش ايستادم و شدم بلند صندلی روی از. اومد سمتم به و زد لبخند. اومد بيرون آسانسور از فران

خونه؟ برگردی بايد يا بزنيم قدم بريم: داد بيرون رو نفسش. چشمهاش توی زدن زل  

ندارم مشکلی من نيستی خسته اگه: زدم لبخند . 

 قدم کنارم داد، تحويل هتلدار به رو اتاقش کارت. بيفتم راه اون از زودتر تا برد باال ابرو و کرد بلند احترامم به رو دستش

.. فران اينجايی که خوبه خيلی: کردم فرو مانتوم جيب توی دستهامو. بود سردی به رو بارون از بعد هوای. برداشت

ام زپرتی دختر يه هنوز من ولی کنم نااميدت نميخوام ! 

زپرتی؟: کرد نگام  

نيستم قوی: دادم تکون سر .... 
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نگفتی؟ پندار از هيچوقت چرا: گرفت اسمون به رو باال رو سرش  

نپرسيدی هيچوقت: انداختم پايين سر ! 

گفتم ماری از من وقتی حتی نگفتی چيزی هيچوقت تو ولی پرسيدم بود نوشته رو دفتر اون که کسی از! پرسيدم: کرد نگام ! 

فران بزنم حرؾ نميتونستم اونموقع چون: شدم تند ! 

ميکنيم؟ دعوا داريم االن ما: کرد نگام ! 

 ازت رو چيزی نميخواستم من: پيچيد شالم توی باد. رو پياده سنگهای ميون کوچيک، چراؼهای به دوختم چشم. شدم ساکت

همين.. بزنم حرفی پندار از نميتونستم... فقط... کنم پنهون ! 

 زندگی اونجا پدرش عمه... خونش در رفتم: دادم ادامه. ميداشت بر قدم کنارم و روبروم به بود زده زل. کردم نگاش

 از که گفتن ها همسايه ميگه معراج. نکنم نگاه هم رو سرم پشت و برم ميخواست. نداشت خوبی برخورد باهام. ميکنه

کم روزهای گفت بشه نيم و يکسال به اگر البته. بوديم هم با عميقی اما کم روزهای ما... رفته ايران ! 

کنی؟ چکار ميخوای حاال: کرد باز لب  

 گوشش به صدامو ميخوام: دادم تکون سر. روبروم ايستاد. کردم نگاه رخش نيم به. راه چهار به. بوديم رسيده خيابون ته به

ندارم هم تئاتری بازی پيشنهاد هيچ... نميره نوشتن به دستم... ولی برسونم ... 

 مکث از بعد.سردتر خيابون گوشه چهار به مبهمش نگاه و سکوتش و بود سرد هوا. موند ساکت عميق. موند ساکت

 پنجره از و بود نشسته تاکسی صندلی روی کنارم بعد دقيقه چند.بخوام تاکسی يه و بزنم زنگ هتل به خواست ازم طوالنيش

کرد دعوتت فردا برای بابا: بهش کردم رو خونه خيابون سر.ميکرد نگاه خيابونها به  

خونتونه؟ اينجا: کرد نگام فران. بپيچه کوچه توی که خواستم راننده از.کرد تشکر و داد تکون سر  

 ميام صبح! نوروز عيد... فردا خوبيه روز! فران ميگذرونيم خوش هم با فردا... اوناهاش: کردم اشاره خونه در به دست با

باشه؟ ما خونه ميريم بعد بياره حالت سر که جايی يه ميريم صبحونه هتل،  

خوبه؟ نه باشم؟ آماده صبح ساعتی چه برای: زد لبخند  

 رو دستم که شم پياده ماشين از خواستم. کردم خداحافظی و گذاشتم دستش توی رو دستم. کرد بلند دست. دادم تکون سر

... داره هم شرط يه اما! داره وجود راه هزار باالخره... فاخته ميکنم کمکت: کرد زمزمه آروم. کردم نگاش. داد فشار

 مطمئن وقتی... نده جواب االن... بدی ادامه االن از تر محکم زندگيت به و راهت به نخواست، و کردی پيداش اگر اينکه

هستی بگو بهم مثبته جوابت که شدی ! 

 پيداش که بده قولی تا... کنه آرومم تا بود راهی دنبال بود کرده سکوت که مدت اين تمام. مهربونش چشمهای توی زدم زل

پس ميکنه کمکم ميگه وقتی.. سنده حرفهاش... قوله فران قولهای ميکنيم؟ ... 

 تا رو دستش. ايستادم در چارچوب توی. برم داخل و کنم باز رو خونه در تا موند منتظر و شد پياده همراهم. زدم لبخند

شد محو نگاهم موج توی رويا يک مثل و شد تاکسی سوار. بردم باال رو دستم. آورد باال پيشونيش کنار . 

 

 

 بيرون رو وسايل. زدم زانو چمدونم جلوی.  کردم خاموش رو ساعتم. شدم بيدار بزنه زنگ ساعتم اينکه از قبل صبح

 و دادم تکون سر! ميموند دستم بايد کی تا... پندار های سوؼاتی بسته روی کشيدم دست. کشيدم بيرون رو ام حوله و ريختم

کردم پنهونش لباسهام زير باز . 
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. خوردم جا ديدنش از. ميکرد پاک سبزی و بود نشسته مبل روی آزی. رفتم بيرون اتاق از و انداختم دوشم روی رو حوله

ميکنی؟ چکار... خير به صبح: زدم لبخند. کرد نگام  

ديگه؟ مياد معلمت... ظهره برای: نشن بيدار سپهر و بابا تا ميداشت نگه پايين صداشو  

ميخوای چطور سپهر با و مشؽله همه اين با تو.... کاريه چه ميگيريم بيرون از ؼذا خوب: زدم لبخند ... 

 خبر بی. کشيده زحمت خيلی برات ميگه منصور... بپزم سبزی قورمه براش داشتم دوست خودم: اومد حرفم ميون

ميخره هم کباب گفت منصور... بياد خوشش که ايشاال... نيستيم  

 کش زحمت... بود وسواس. نريزه مو ؼذاش توی که بود بسته شال با موهاشو. کردم نگاش دقيق. کردم شرم. زدم لبخند

آزی ممنونم: ريختم نگاهش به لبخند تر مهربون اينبار... بود ... 

 پام. کشيدم پايين شونه روی از رو ساتنم خواب لباس بند و بستم آروم رو حمام در. نباشم خانواده اين مزاحم ميکردم سعی

 ضربه. کردم باز رو آب شير. سراميک سرخ گلهای به زدم زل ديوار به رو و گذاشتم حمام کؾ کاشی سردی روی رو

 سه ساعت. کشيدم موهام به رو دستم و بستم پلک... ميپيچيد گوشم توی که صدايی و هام شونه و گونه پوست روی آب

 ميکرد؟ چکار روزها اين توی... بود کجا... ميموندم خبر بی ازش که بود عيدی سومين اين... ميشد نو کهنه سال ظهر

 نشسته سينشون هفت سفره سر جايی يه هم اون ميشه تحويل سال که ای لحظه درست که ميکرد خوش رو دلم هم همين

باشه روز و سال تؽيير چيز يک اون اگر حتی... ميکنم فکر هم من که کنه فکر چيزی به و باشه ! 

 شدی مرموزی عاشق که ببينی و کنی باز چشم وقتی... شی عاشق ذره ذره وقتی... ميشه دلت وارد معماگونه کسی وقتی

 هيچ بی... شه دور ازت معماگونه عشق اين وقتی.... جان لبخندش نفس، نگاهش شده، دنيا يک تو برای چشمهاش که

 نميره بيرون دلت از هرگز... شد نخواهد و.... بود نخواهد شدنی فراموش عشق، اين... تلخی خاطره هيچ بی دلخوری،

 من، اگر من، اگر ميموندم من اگر ميگفتم من اگر ميکردم اينکارو من اگر که ميکنی سرزنش رو خودت هميشه و! هرگز

بود حاال.... من اگر ! 

 کار ميری، ورزش ميخوری، ؼذا ميزنی، لبخند مردم به ميکنی، زندگی رباط يه مثل... ميکنه داؼونت" بود حاال" اين و

 تموم ميون... لبخندهات تموم توی... داره جون هميشه نگاهت گوشه... هست هميشه.... ذهنت ته ولی! ميرقصی ميکنی،

 که هم ديگه سال ده. نميکنی باور تو و ميگذره سال سه... ميشه اسطوره ميشه، جاودان... داری کمش هميشه... هات گريه

 و موند نقص بی و پاک تو ذهن توی... رفت گونه معما چون نميای کنار خودت با... تازست زخمش اول روز عين بگذره

نيستن معما ديگران چون... دارن نقص چشمت به ديگه آدمهای تموم و... رفت ! 

ميکنه، ريشه روحت توی... ازت نميمونه جا... ازش نميمونی جا... گيره پندارش به پندارت  

ميکنه خشکت.... مياره درت پا از روز يه....  ميتنه ميپيچه، روحت به! وش َعَشقه... َعَشقه ! 

 رنگی های دونه. بود آشنا حال اين... ميکرد عوض رو حالم داشت آب صدای. آب های ضربه به رو کردم بلند سر

 يه زنگوله صدای آب صدای پشت.... صدا.... ميکردم دقت که خوب و. ميشدن پيدا پلکم زير سياهی ميون کوچيک

 و گذاشتم ديوار گرفته بخار سراميک روی رو دستم کؾ... نميدونستم که لرزيد چيزی ذکر به لبم... عبور حال در کاروان

 سر جای از. برداشتم ديوار روی از رو دستم... ميکشيد پشتم تيره بود، اومده باال ام سينه... تند و عميق... کشيدم نفس

 توی صداش!" توست بی منِ  حالِ ....  اين" شد جاری لبم روی چطور نفهميدم و کردم بؽض... ميريخت اشک انگشتهام

 روز... ميگرفتن جون چشمم جلوی تصويرها... دادم تکون سر و بستم پلک... اش کرده رگ صدای... پيچيد گوشم

 که بود موسيقی يه ماشينش توی... شد بد حالم که روزی... ميرفتيم نيما باغ سمت ماشينش توی که روزی... تمرين

توست بی من حال... اين... " بود خونده همراهش " 

کردم زمزمه و گرفتم باال رو سرم  

لب بی ؼزلی بؽض... توست بی منِ  حالِ  اين  
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شب اسب سم زير...  خورشيد ترين افتاده  

باد در دلی به حسرت....  مجنون از تر شوريده....  فرهاد از تر دلداده...  توست بی من حال ايـــن ..... 

ميرقصيد. ميخوند تنم تمام در کسی... ديوار به زدم زل و کردم باز چشم ! 

بردم باال صدامو هوا بی و شدم بلند پا نوک روی.... ميشکفت من در چيزی. بردم باال دستهامو و بستم پلکهامو  : 

قصه بی بستر از... ميترسم که شو پيدا  

ؼصه ازت ميترسه....  برده نفس شو پيدا  

شی پيدا تو که موندم....  عاشق ترين وقفه بی  

باشی هم تو که بايد... تلخه چی همه تو بی .... 

. ميکشيدن ناخنهام زير از رو جانم انگار انگار، و بود آويزون زانوهام کنار دستهام. کردم باز پلک و انداختم زير به سر

 به شبيه چيزی.... بودم خيال ؼرقه گيسو و آب از آبشاری ميون من و ميريخت فرو خرماييم موهای از آب... زدم نفس

 و.... ميشد بلند هام شونه روی از که بخاری و... سرخم دستهای کؾ به زدم زل و کردم بلند سر... ميجوشيد من در سماع

بودم کرده پيدا رو راهم....  من....  بودم نکرده حس رو اينها از يک هيچ که بودم رفته جايی من ! 

 

 حمام در و پوشيدم رو ام حوله... چيز همه برای... بود دير" ديره.... ديره"  ميکردم زمزمه. بيام خودم به تا کشيد طول

. کردم اخم. زد لبخند. ميکرد نگام و بود ايستاده سينه به دست بابا. ايستادم در چارچوب توی و خوردم جا. کردم باز رو

بود عالی: کرد بلند سر مبل روی از آزی. زد دست و آورد باال دستهاشو ! 

ببخشيد کنم صدا و سر نميخواستم: گزيدم لب ! 

ميشه چی ببينيم وقت چند يه نخور ترشی جان بابا! بخونی ميتونی باال اينقدر نميدونستم: زد چشمکی بابا ! 

 برام! خونه قهوه ببرمش ميخوام فران، دنبال برم بايد... بابا ديرمه: اتاق سمت افتادم راه. کنم عوض رو بحث خواستم

ميکنی؟ خبر تاکسی  

 از. کردم جمع سر پشت موهامو و کشيدم سرم پوست روی محکم رو برس. گرفتم موهامو خيسی و ايستادم آينه جلوی

 تا سر.... بودم کرده فرق. آينه به رو ايستادم و زدم رو روزها همون عطر. کردم تن و برداشتم رو يکی قديمم پانچوهای

... نميريختم صورتم توی موهامو ديگه. بودم شده بزرگ. بپوشم رو هالباس همون هرچند. نبودم قديم فاخته اون ديگه... پا

 افتاده.... تر افتاده و بودم روزها اون از تر چاق! گاهی از هر هم آرايش... نميزدم الک...  نميکردم شرابيش... نميتراشيدم

صبورتر و تر ! 

بابا منتظرتم در جلوی: زد صدام بابا  

 ته چيزی. ميکرد پاک رو خوردن سبزی داشت مبل روی هنوز آزی. افتادم راه و انداختم شونه روی رو کيفم. زدم لبخند

. ببوسمش نتونستم. بهش زدم زل سر پشت از. سمتش شدم خم. ميداد هل سمتش به رو من که حسی... حس يه... بود دلم

بيرون؟ از نداری الزم چيزی: کردم زمزمه گوشش کنار و کشيدم عقب کمی  

 توی. رفتم بيرون خونه از و کردم پا رو کفشم. شدم دور... نزديکی همه اون از کردم شرم و زدم لبخند. کرد نگام مهربون

 همون و بود تراشيده رو صورتش. کردم نگاش. کرد جلب رو توجهم تنش عطر. نشستم بابا دوم دست اما جديد ماشين

 قالی.... بابا نميشی پير تو: زدم لبخند. بود کرده انتخاب فران که همون. بودم خريده براش که بود پوشيده رو پيرهنی

ميوفتن؟ راه دنبالت دخترا هنوزم ببينم! تخته به بزنم کرمونی  
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کردی؟ فکر چی پس: داد باال ابرو ! 

ميکنی؟ چيکار تو خوب: کردم کج سر  

دارم ساله دو پسر يه من نشو مزاحم خانوم ميگم و پايين ميدم رو شيشه منم خوب: کرد جمع لبهاشو ! 

ديگه؟ بوقيم فتی و من: خنديدم ! 

 چه! ديگه عشقه... بپذيرن ميتونن بيشتر رو ساله دو بچه يه حاال... ميکنن فرار که بگم رو شماها اگه خوب: شد شيطون

کرد ميشه ! 

بودی هم حرفا اين اهل واقعا حاال کاش: خنديدم ! 

 باز چشم و کرد برقرار رابطه آزی با شديد روحی فشار توی بابا که روزها اون ياد... هم خودش لبخند. شد جمع لبخندم

مطمئنم من بود کرده لج مامان با فقط بابا! بابامون زن شده ديديم و کرديم ! 

خارجکيت؟ معلم جلوی تيپم خوش مياد؟ بهم پيرهنه بابا: شکمش روی کشيد دست که کنه عوض رو بحث خواست بابا  

بابا بستی پشت از اونو دست! بله: خنديدم  

سوسوله؟: کرد جمع بينيشو  

کی؟: کردم نگاش !! 

رقاصت معلم همين: گذاشت فرمون روی رو ساعدش و نشست کج ! 

بدی خيلی!!! بابا: خنديدم بلند صدای با !!! 

خونده فيزيوتراپی... هست کرده تحصيل اين نگير کمش دست! بذاريا احترام بهش بابا: بهش کردم رو. خنديد ! 

ديگه؟ خوبه تيپم گفتی! ... پس دکتره آقای! اوه: برد باال ابرو ! 

بوسيدم رو اش شونه خنده ميون و سمتش شدم خم . 

 رو اتاقش تلفن. منتظرشم پايين من بگن و بگيرن تماس فران با خواستم هتلدار از. موند منتظر بابا و شدم پياده هتل جلوی

 من احدی آقای. مديريت اتاق سمت افتادم راه. ندادن اجازه اما اتاقش برم خواستم. مونده خواب بودم مطمئن. برنميداشت

 در بار چند. رفتيم فران اتاق به و شد همراهم خودش. بودم اومده پيشش کار برای معراج با که مردی همون. ميشناخت رو

 موهاش توی دستی افتاد من به آلودش خواب چشمهای تا و کشيد سرک در نيمه از.کرد باز رو در فران تا کوبيديم رو اتاق

فاخته موندم خواب! وای: برد ! 

 لبخند بهش. ميکنه رفتار قوانين خالؾ داره ميدونستم. گذاشت تنها باهاش رو من شد مطمئن فران سالمت از که احدی آقای

: خنديدم. ميکرد تن رو شرتش تی داشت که فران به زدم زل و ايستادم سينه به دست در چارچوب توی. کردم تشکر و زدم

قول خوش چه ! 

داشتيم هميشه تا شبهای از شبی احدی آقای با ديشب: خنديد . 

احدی؟ آقای با: کردم نگاش متعجب ! 

گرفتی؟ کمم دست: انداخت ابرو ! 

داخل بيا: کرد نگام. زدم لبخند ! 
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. زدم لبخند. انداختم اش ريخته هم به اتاق به نگاهی. دستشويی سمت رفت و شد رد کنارم از. بستم رو در و شدم داخل

 دلستر بطری يه مونده ته. کردم باز رو يخچالش در. کردم مرتب بالشهاشو و کردم صاؾ روتختيشو! همينطوريه هميشه

خوردين؟ دلستر احدی آقای با: خنديدم. بود يخچال توی  

 ايستاد آينه جلوی. اومد بيرون دستشويی از که ميکردم باز رو اتاقش های پنجره. ميزد مسواک داشت. گفت چيزی نامفهوم

 که گفتم... منتظرمونه پايين بابا: زدم لبخند. تنش شرت تی و جين شلوار به. کردم نگاش. داد حالت موهاشو انگشتهاش با و

شرتت تی خاطر به! بدونی ! 

ببريم جايی يه ميخوای گفتی واقعا؟: کرد نگام متعجب ! 

برسونه نظر مورد جای تا رو ما هم کنه دعوتت ناهار برای رسما هم که واستاده بابا واقع در... آره خوب: خنديدم ! 

نيستم خوب اول ديدار برای اصال! کنم عوضش بايد: کشيد رو رنگش طوسی شرت تی ! 

کردی انتخاب تو که همونی... پوشيده اسپرت هم بابا ولی... زودتر...  خوب خيلی: پنجره سمت کردم رو  

باحاله خيلی پس... اوه: خنديد ! 

ميکنی؟ کمکم... فاخته: زد صدام. لباسش کردن عوض موقع نفسهاش صدای و کمد در صدای به ميدادم گوش  

 

 دستهاش. بود گرفته محکم رو تنش عضالت و بود باز پيرهنش های دکمه. بود ايستاده کمر به دست. سمتش گردوندم رو

ای مزه بی خيلی: کردم ؼر ؼر. بود آويزون کمربندش و بود برده فرو شلوارش جيب توی رو ! 

مسخره! فران: شدم سرخ. گرفت بازومو که شم رد کنارش از خواستم و کردم اخم. خنديد دل ته از که در سمت افتادم راه ! 

برميگردونی ازم رو که دارم دلربايی چيز چه من آخه: داشت نگهم ! 

همين فقط... شد دوست عليرضا با راحتی به که نيستم ای فاخته ميدونستم فقط. بودم شده عوض همه اون چرا نميدونم . 

منتظرتم پايين: انداختم پايين سر  

 ايستاده کشيده های پرده با پنجره به رو وقتی بودی معصوم خيلی فقط... نداشتم منظوری... ميخوام معذرت: شد دور ازم

کنم شوخی خواستم فقط! همين بودی ! 

بود مزه بی: کوبيدم شکمش عضالت به رو مشتم. بياد پيش تلخی بينمون نميخواست دلم. بود شده ناراحت. کردم نگاش ! 

االن؟ خوبم: کشيد برس موهاشو و ايستاد آينه به رو. بست هاشو دکمه سرعت به و زد لبخند کمرنگ  

 نه و ميکرد مسنش اونقدر نه...  ای قهوه کمربند و جين شلوار با ای سورمه راه راه پيرهن! بود عالی... دادم تکون سر

سوسول بابا قول به اونقدر ! 

شد دير... بريم: کرد زمزمه ميبست رو آستينش سر دکمه که حالی در و سمتم کرد رو . 

 می جاش سر رو دکمه و اش مردونه دست کؾ به بودم زده زل. کردم بلند اش دکمه بستن برای رو دستم. رفتم جلو

: زدم چشمک. زد لبخند. کردم بلند سر و بستم رو اش دکمه. کرد بلند رو چپش دست. ميکرد سنگينی روم نگاهش. انداختم

 !بريم

بذار رو وسايلت مطمئنه اينجا: بهش کردم رو. انداخت شونه روی و برداشت رو کيفش در کنار از ! 

بذارمش شما خونه ميريم بعد و هتل برميگرديم باز اگر. سپهره برای... نيست من وسايل: کرد باز برام رو در  
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 که ميداد دست بهم ازش حسی گاهی! دل... ميکرد حکم هميشه و بود حاکم هميشه... بود بلد خوب رو حکم مرد اين خدايا

 فران... ميشم مسخش ميکردم حس ناشيانه گاهی... ميشد گزيده دندونهام بين لبم و ميريخت دلم اول ثانيه صدم همون با

 روز. شد عطا بهم وقتی بودم چاه تاريکی ته درست. زندگيم توی کسی هر از تر ژرؾ... ژرؾ... بود عميق من برای

 بدترين توی. بود افتاده کار از صورتم طرؾ يک. نميزدم حرؾ. بودم افتاده بيمارستان تخت روی.... ديدمش که اول

 باز چشم. بودم اومده بيرون کما از که بود روز ده فقط شايد و آلمان بودم رسيده که بود روز چهار. بودم روحی شرايط

 بود ريخته دستم روی رو پاکی آب بابا هم فرودگاه توی آخر دم و بودم شنيده سکوت و بودم گشته پندار دنبال و بودم کرده

 بهترين اين آره.... بميرم ميخواست دلم. بود بزرگی شوک... واسته حرفش پای که نداره مردونگی اونقدری کسی هر که

 توی بود ايستاده. ديدمش دور از که بود روز همون درست و! بميرم ميخواست دلم... روزامه اون روز و حال تفسير

 گرفته دستش توی رو دستم و بود نشسته تختم کنار که مامان به. بود شده خيره مامان و من به و هلموت کنار در چارچوب

من روزگار و روز ثابت پای شد که بود روز همون از. سقؾ به بودم زده زل که من به. بود . 

 گشتی و بيمارستان محوطه توی ميرفتيم مامان با و ويلچر روی بنشينم ميتونستم و بود کرده اثر داروها که بعدش وقت چند

 مريم مامان که بار يه. شنيدم قبال رو اسم اين اومد يادم من و هلموته ساله چند دوست فرانتيس که گفت برام مامان ميزديم

 دوست گفت مامان وقتی بودم سپرده ياد به رو خنده اون صدای من و... بود اومده کسی خنده صدای و خونه بود زده زنگ

فرانتيس... اينجاست هلموت ! 

 رو زندگيش روزهای ولی خوبيه مرد گفت. بده ادامه کارش به نتونسته که داشته مشکالتی که ميشه سالی چند گفت مامان

 مخصوصا. بودم بيزار ازش اوايل. داشت الکل بوی نفسش هميشه و نميرفت کار سر فران موقع اون. ميگذرونه بد داره

. توجه و مراقبت جز بودم نديده ازش چيزی چند هر. شد اتاق وارد اون و نبود تنم لباس و بود خورده هم به حالم که روزی

 هم من بودن انگار... عادتم شد بودنش کم کم. فرانه باشه داشته رفتاری چه من با بايد ميدونه خوب که کسی تنها ديدم بعدها

" شده خلوت اش خونه" که بودم شنيده مامان با هلموت زمزمه ميون... نميداد مستی بوی نفسش ديگه. شد عادت اون برای

 از روز باشگاه برد رو من که روزی...  برگشته عادی زندگی به فران که داد رو اين نويد کارش به برگشتن بعد و.... 

 رو کالسهاش تمام وقته خيلی که بود نداده توضيح ولی مارک به سپرده رو شاگردهاش بود گفته بهم. بود کارش گرفتن سر

 سامان هم او زندگی که بودم چه او برای من نميدونستم هنوز ولی بود دارو نوش من برای فران. گرفته عهده به مارک

 .ميگرفت

 رو سخت روزهای تحمل فران... ميکنه تزريق زندگی بهم ميکردم حس... بود شده نفس مثل فران بود و بودم که چی هر

ميکرد آسون برام . 

 

 

 رو دستش بابا. بابا سمت کرد تند قدم فران. زد لبخند صورت وسعت به و شد پياده ماشين از بابا. رفتيم بيرون هتل در از

 براقش چشمهای و ميرسيد فران شونه تا بابا. کردم نگاشون. ميزدن حرؾ هم با دو هر. گذاشت فران دست توی و کرد بلند

 هر از بعد و ميدادن تکون سر دو هر. بگيرم بؽلش لحظه اون داشتم دوست چقدر خدايا. فران چشمهای به بود دوخته رو

 داره چی طرؾ نميشين متوجه کدوم هيچ که شما: شدم نزديک و خنديدم. ميکردن تشکر هم آشنايی از خوشحالی ابراز بار

ميکنين؟ تشکر چرا ميگه  

 دستی بابا. خوشحاله خيلی ديدنش از فران که دادم توضيح و بابا به کردم رو. رفت ؼره چشم بابا و خنديدم بلند صدای با

 که خوشحالم خيلی بگو بهشون بابا: کرد صاؾ صداشو ميکرد نگاه فران به که همونطور و گذاشت ام شونه روی

ايشاال هستين ما خونه ناهار ميگه بابا بگو و کن تشکر هم کشيده تو برای که زحمتايی برای. ميبينمشون  

بخواهد خدا اگر! نميگم ديگه رو ايشاال بابا: خنديدم ! 

ببينم بگو... بابا بگو کلمه به کلمه رو گفتم چی هر.... دختر باش سنگين: زد ام شونه به آرومی ضربه بابا ! 



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  275 صفحه

 صحبت آلمانی خوب چقدر ميکرد فکر. بهم بود زده زل بابا. رسوندم رو بابا منظور فران به رو و خوردم رو ام خنده

دارم لهجه ممکن وضعيت بدترين به نداشت خبر و ميکنم ! 

. ميدادم آدرس بابا به و بودم نشسته عقب صندلی روی" . حتما" کرد تکرار بار چند و داد تکون سر. نبود بلد تعارؾ فران

 عوضش دنيا توی چيز هيچ با که داشتم دل به دو هر از حسی... بودن متفاوت چقدر و شبيه چقدر. ميگشت بينشون نگاهم

 بهترين به ميخواست فران و کنم ترجمه حرفهاشو ميخواست مدام بابا. نميگذروندن سکوت به کدوم هيچ راه ميون. نميکردم

 دقت چيز همه به. ميداد تکون سر لبخند با و ميکرد نگاش بدونه بابا صحبتهای از چيزی اينکه بی. بده رو بابا جواب حالت

کنه رفتار خودمون به شبيه ميکرد سعی و داشت . 

 به کرد رو فران رفت که بابا. هست منتظرمون ظهر و ميره خونه خريدهای برای گفت بابا. شديم پياده کافه در جلوی

فاخته قشنگه خيلی اينجا: کشيد ديوار به دستی. کافه کاهگلی ديوار ! 

 رو صبحونه مخصوص سينی و نشستيم تخت روی. بود شده کافه به تبديل که بود کوچيکی باغ. شدم کافه وارد همراهش

 باور رو بودنش انگار هنوز... بودم نگاهش محو هنوز من. انداخت کنارمون ميزهای به رو نگاهش فران.داديم سفارش

ميخندی؟ چی به: زدم لبخند. خنديد که رخش نيم به بودم زده زل. نداشتم  

ورزش از بعد کشيدن قليون به: داد تکون سر ! 

 تخت روی از رو کوچيکی شاخه تکه. ميکشيد قليون و بود کرده تن گرمکن که مردی به. کردم نگاه کنارم تخت به

شيطون: سمتش کردم پرتاب و برداشتم ! 

. چيزش همه از! خيلی... اومده خوشم ايران از.... برگردم چطوری شه تموم که هفته دو اين نميدونم: زد لبخند. کرد نگام

 قشنگی چيزهای خيابون کنار عده يه. زدم گشتی شهر توی رسوندم رو تو که ديشب... ها رانندگی مدل از هياهوش، از

خريدم اينو... ميفروختن ! 

"  بودن نوشته روش نستعليق مرکب با که چوبی سرکليدی. آورد بيرون رو کليدش و کرد شلوارش جيب توی رو دستش

 "ايران

بخری؟ چی فهميدی چطوری! خوبه خيلی: بردم باال ابرو  

 حدس بايد ولی خريدم تو برای هم يکی! ايران گفتم منم مينويسه بخوام چی هر که فهموند بهم فروشنده: کرد جمع لبهاشو

نوشته چی روش بزنی  

رو اسمم حتما... نميدونم.... خوب: زدم لبخند. گرفت مشتش توی و آورد بيرونش چپش سمت جيب از ! 

ميگم چی نميدونست زياد ولی گفتم رو اسمت: خنديد ! 

جــانـــا... "  کشيده و بلند. دستش کؾ به زدم زل من و کرد باز صورتم به رو رو مشتش " 

فران... وای: گذاشتم لبهام روی رو دستم ! 

! جانا کرد تکرار بار چند جانم گفتم: انداخت پايين سر. برداشتم دستش کؾ از رو شکل بيضی چوب. کردم بلند رو دستم

نه؟ جانا نوشته  

. ميکرد نگاه درختها به و بود گذاشته پشتی طرؾ دو رو دستهاش. کردم بلند سر. نستعليقش به زدم زل و دادم تکون سر

رسيد صبحونمون سينی که بزنم حرفی خواستم . 

 اونقدر... مربا و کره محلی، پنير اومده، بيرون تنور از تازه نون.ميکرد ؼوؼا اش چهره توی سبزی آش خوردن لذت

بخورن ديزی ميبرمش معراج با روز يه دادم قول بهش که بود شده خاطره پر و شيرين براش ! 
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 طوری و نشسته مردی به رو که کرد نگاه جوونی دختر به و ايستاد دور از ميشد.ميکرد پر رو باغ هام خنده صدای

 ميده مدل ابروهاشو زدن حرؾ موقع که کرد نگاه مردی به و ايستاد دور از ميشد.... بزنه برق دندونهاش تموم که ميخنده

 نون بازی برای داره شوق سالگی چهار مثل که کرد نگاه دستهايی به آسمون از ميشد... ميفشره هم روی مدام لبهاشو و

 ميونشون اش شقيقه سفيد های رگه که ميده ياد مردی به رو بازاری کوچه بازيهای شعؾ با که دختری به! ببر کباب بيار

ميندازه فاصله ! 

 مرگ پای تا مخچه زوال که دختری شدن بازنده بار هر. داشت عمل سرعت اما ميزد آروم... بردم کباب و آوردم نون

 وادارم... نميکرد ام برنده بيخودی! نميذاشت کاله رو سرم هرگز فران و بودم کند هم هنوز... نبود عجيبی چيز بردش

تالش به بود کرده وادارم هميشه... تالش به ميکرد ! 

 

 بازی! رو فتی و من بچگيهای بازی اين ميدادم ياد بهش و ميگردوندم بر رو دستم و انداختم می باال رو کوچيک سنگهای

ميکرد سرگرممون صدا و سر بی ساعتها که ای ساده . 

 بينی... جذابش صورت به. ميکردم نگاش. بده يادم جديدی بازی کرد سعی و چيد زمين روی هم کنار رو سنگها فران

 نگام! داشت طال از گردی که هايی مژه تاب و ميداد فشارشون هم روی تمرکز وقت که لبهايی... اش مردونه و قلمی

نشده؟ دير: کردم مشت رو کيفم بند تمرکز بی. شدم ؼافلگير... کرد  

 خاص رفتارهای هميشه. ميشد ممکن کنارش... دوريها... دردها کردن فراموش و خنديدن. خنديد و زد بينيم زير رو دستش

 نگاهش. بيارم بيرون کيفم از رو صبحونه پول خواستم وقتی مثل. ميزد حرؾ باهام نگاهش با هميشه. داشت رو خودش

 ماشينهای کنترل مثل نگاهش... بذارم منو دفتر توی رو مبلػ و بشمرم پولهاشو کرد وادارم نگاهش. کرد سست رو دستم

 نگاهش... ستودنی و شکوه با وقت چه... حقيرم و ضعيؾ وقت چه ميگفت نگاهش... داشت اثر تنم تموم روی سپهر

نميفهميدم رو زبانش گاه که حيؾ... داشت حرفها ! 

 

 

 صورتت به. نمياد باالتر اعماقت از که ميشی دچار دردی به! ببينی؟ رو کدام بد، روزهای کنار در خوب روزهای

 تنها و اگر... اگر باشه شده فراموش ميشد بودن دور پندار از سال سه. ميری نابودی به رو درون از و ميخندی. نميپاشه

 بلند رسيدنش و ديدن عشق به رو سال سه اين تمام اگر... بود نمونده مقدس ذهنم توی اينقدر اگر! بود کرده خداحافظی اگر

کنم تر لب بود کافی. ميکنم پيداش باشه دنيا کجای هر داشتم ايمان. بود کرده پر حل راه يک رو قلبم تموم حاال. بودم نشده ! 

... بود داده دست بهم صبح که بگم براش حالی از بودم خواسته رو هتل تا باغ مسير تموم. فران به کردم رو و کردم تر لب

 خيس رو لبم. بوديم هتل نزديک. ميخنديدم همراهش يا. ميموندم ساکت من و ميکرد باز بحثی فران. نميداد دست اما

 از رو. اومد بيرون خودش دنيای از. گذاشتم دستش روی و کردم دراز رو دستم. نميشد جاری زبونم به واژه و ميکردم

 سرش و زد لبخند. زد لبخند و برد فرو مشتش توی انگشتهامو سر بگم، که کردم باز لب. کرد نگام و گرفت ماشين پنجره

 ميخوام ميفهميد نگاهم از هميشه فران... موند مات صورتش روی نگاهم. بست چشم و داد تکيه تاکسی صندلی پشتی به رو

 جلوی دنيا... ريخت فرو قلبم ته چيزی. زدم زل دستهامون به و انداختم پايين رو سرم! دونست می هميشه... بگم چيزی

پژمرد دلم های واژه.... خشکيد لبهام. شد تار چشمهام . 

 داشت که نوظهوری ماليخوليايی افکار ؼرق. بودم زده زل چوبی اسبهای پريشون يالهای به و بودم نشسته هتل البی توی

 کادوهای تا... شه آماده تا بود رفته فران.... برگرده و بگيره دوش بود رفته فران. ميکرد شرحه شرحه رو روحم تموم

بود؟ اينجا چرا فران....  تا بود رفته فران برداره رو سپهر ! 

ديانت خانم: کرد باز رو اخمم عميق خط ای مردونه صدای  

احدی آقای سالم: زدم پلک رمق و حال بی و شدم بلند جا از. سمتش گردوندم رو  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  277 صفحه

هستيد؟ همکارتون منتظر نشستيد؟ اينجا چرا... سالم: زد لبخند متشخصانه هميشه مثل  

بله آه! ... همکارم: زدم لبخند ! 

 معطل زياد اينجا. اتاقشون بريد ميتونيد مايليد اگر. ديانت خانم آزاده شما برای اينجا... هستيم خدمتتون در: شد خم کمی

 نميشيد؟

راحتم من... ممنون نه: دادم تکون سر  

کنيد ميل چيزی حداقل: برداشت عقب به قدمی ! 

 نفسم.... شه فنا ها ملخ دندون زير که گندمزاری مثل... ميخوردن رو مؽزم داشتن فکرها. شدم خيره رفتنش به و زدم لبخند

 ايستادم آکواريوم کنار. نداشت مقصدی هيچ که سمتی افتادم راه و بردم فرو مانتوم جيبهای توی دستهامو و دادم بيرون رو

 روی رو دستم. ميداد نشون دندون و ميزد زل... ميکشيد شونه و شاخ... گرفتم گوشتخوار ماهی چشم به رو رو انگشتم و

 نجاتم خدايا... ميکوبيدم ام جمجمه ديوار و در به سر... ميکوبيد شيشه به سر. شد محو دستم زير ماهی و چسبوندم شيشه

... کردم ريز چشمهامو. بهش زدم زل هدؾ بی. اعالنات تابلو سمت گردوندم رو... افتاده جونم به که فکری همه اين از بده

 ساز دست آالت زيور تبليػ از گذروندم، رستورانها تبليؽات از رو نگاهم. ايستادم تابلو زير درست و برداشتم جلو به قدم

 شقايق: لرزيد اسمها زمزمه به لبهام" ...  خون رنگ"  رنگش قرمز عنوان و آبستره نقاشی به زدم زل و گذشتم ترمه

 و" جم عليرضا کارگردان...  سليمانی نفيسه نويسنده"  کشيدم لبهام به رو دستم" جم عليرضا... ميرحسينی ستاره. مهدوی

برگزيده تئاتر"  نقاشی زير تر درشت عنوان " 

 يک... بتپه که چيزی نه.... خونی نه ای ماهيچه نه... چيز هيچ نيست؟ ات سينه جناق زير چيزی کنی حس شده حال به تا

 خونی نه... نبره پيش از کاری و برگرده جانی بی کالبد به که روحی... مرده يه حس... عمرت تموم قدر به عميق سکوت

ِسر... حس بی.... بزنه قلبی نه شه گرم ... 

 و کشيدم باال آسمونيش آبی پيرهن از رو نگاهم. پيچيد مشامم توی خوشش وعطر گردوندم رو. نشست ام شونه روی دستی

بودی؟ فکر توی عميق اينطور که ديدی چی: زد لبخند. مرتبش و تراشيده صورت به زدم زل  

بريم دارم دوست که تئاتره يه... هيچی: زدم لبخند ! 

چپاندم کيفم توی برداشتمو رو خون رنگ به تبليؽاتی بورشور در کنار از و افتادم راه کنارش ! 

 

 

. بودن سپهر عاشق دوشون هر. ميکردن برقرار رابطه هم با باشن داشته هم زبان دونستن به احتياجی اينکه بی فران و بابا

باشه نداشته فرقی براشون هم چندان آزی و من نبود و بود که اونقدری ! 

 اومد سمتم به فران با احوالپرسی از بعد فتانه. رسيدن هم امين و فتانه که ميکردم کمک آزی به داشتم آشپزخونه توی

 رو ميخوای کی: کردم زمزمه گوشش توی بزنه جيػ اينکه از قبل و بردم فرو پيرهنش زير رو دستم. گرفت بؽلم ومحکم

پس؟ کنی  

رو؟ چی: بهم زد زل و کشيد عقب گوشم کنار از رو صورتش  

خودتی: خنديدم ... 

چی؟: خنديد ! 

مخملی گوش پشت: کشيدم رو اش گونه !! 
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 شده چاق امين. گفتم فتانه و امين از براش و فران به کردم رو. نشست کنارم. کردم باز جا فتی برای و نشستم فران کنار

 روی رو خونه که سپهر و بابا به ميزدم زل. انداخت می پندار با ديدارم اول روز ياد رو من و بود گذاشته پهنی سبيل. بود

 به ميزدم زل... نباشه کسر و کم چيزی ميخواست و نمينشست هم لحظه يه که آزی به ميزدم زل... بودن گذاشته سرشون

 فران زانوی به ميزدم زل... ميدادن آنتن روی خوبی های برنامه سال تحويل به مونده ساعت چند از که تلويزيون صفحه

 شباهتی هيچ بی چرا... امين جز چيزی هر و کسی هر به... فتانه خورده الک دستهای به ميزدم زل... ظريفم زانوی کنار

ميلرزوند؟ رو دلم ! 

 کرده گل دوباره من خشکيده شمعدونی گلهای... بود رسيده باؼچه به. بود گذاشته بانی سايه و بود زده ميز حياط توی بابا

 از هست که چيزی هر وضعيتم" که خنديدم. بنشينم ميخواست ازم فتانه. بچينه رو ناهار ميز تا کردم کمک آزی به. بودن

بچه؟ مياری در حرؾ خودت از چرا"  که کشيد جيػ" بهتره شيشه بار توی !" 

 کاش... نبود خوب حالم.ميگرفتم نگاه من و ميزد زل فران. ميشدم فتی با زدن حرؾ ؼرق وقتی ميکرد نگام لبخند با فران

بود نگرفته رو دستم... فران کاش... ميتراشيد رو سبيلش امين ! 

 مردها تموم از که کردی حس حال به تا... ميخوره هم به دلم ميکردم حس و بودم نشسته ام خانواده جمع توی ميز پشت

 مخلوط ؼليظی بؽض با که آشوبی دل... بود آشوب دلم... داره خنده...  هه ميخوره؟ هم به دلت که پدرت؟ حتی مياد؟ بدت

 جايی يه که بود مردی.. ميشديم نزديک سال تحويل ساعت به... ميکرد تر خراب رو حالم مردونه های ادکلون بوی. ميشد

...  هه ببينيم؟ رو هم ديگه بار يه که کنه آرزو ميشد بدونم؟ رو دعاش نميتونستم چرا... ميکرد دعايی لب زير دنيا اين از

 آرزوی شدن برآورده نيست؟ گم خودش برای که کسی برای بلده؟ خوب رو بازگشت راه که کسی برای دعا؟ شد اينم

بود من بزرگ آرزوی اين! همين... بزنه زنگ بهم که تصميم يه... اونه کوچيکه تصميم يه به بسته من بزرگ ! 

فاخته سيرم نه نه: گرفت رو دستم. ريختم خورش برنجش روی. فران دست روی چرخوندم پرم بشقاب از رو نگاهم  ! 

نداره اشکال بمونه اگر... ميخوام معذرت: دادم تکون سر و گذاشتم کنار رو بشقاب... بود پرت حواسم  

... ميشماری رو اش لقمه ميکنه حس که... ببری دست بشقابش توی مياد بدش که... نداره تعارؾ فران که بود پرت حواسم

بود ننشسته روبروم امين کاش و بود پرت حواسم ! 

 ميخواست. ميکرد تشکر فران. خونه توی بره که ميخواست فران از اشاره زبان به داشت بابا که ميکردم جمع رو ميز

داخل مياد بخواد خودش بريد شما... نميکنه تعارؾ بابا: کردم بابا به رو. بمونه حياط توی کمی  

لحاظ؟ اون از آها: زد چشمک و کشيد هم به رو اش اشاره انگشتهای بابا  

ببينه رو باؼچه ميخواد حتما! نيست دود اهل!!! خير نه: خنديدم  

خودش جون آآآآرررره: رفت و زد چشمکی بابا ! 

 ای گرفته امروز: بهم کرد رو که ميکشيدم ميز روی رو دستمال. ميکرد نگاه گلها به و ميرفت راه باؼچه کنار داشت فران

 چرا؟

ميگم برات شب: دادم تکون سر  

 و بود افتاده چشمهام توی خورشيد نور. کردم صاؾ کمر و ريختم ظرؾ توی رو ميز روی آشؽالهای. شد نزديک بهم

 ساز نيمه که بنايی ميريخت فرو دلم توی... ميزد قلبم. چشمهام توی بود زده زل. ميزدم پلک مدام چشمهاش ديدن برای

چيه؟: زدم لبخند... بود  

بياريم چای ميخوايم.. داخل بريم بيا: کردم کج سر. کرد سکوت و داد فشار هم روی لبهاشو  

مراسمه؟ يه يعنی بخورم؟ بايد حتما... ندارم جا ديگه من فاخته وای: خنديد  
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نخوری ميتونی نخواستی!!! نه: خنديدم ! 

نشن ناراحت: شد معصوم ! 

بريم بيا! ... ديوونه: کردم جمع بينيمو ! 

 که ميکردم کمک سين هفت سفره چيدن برای فتانه و آزی به داشتم. ميکردن بازی پاسور و بودن نشسته هم کنار مردها

داريم کم يار حکم، دست يه بيا فخی: کرد صدام امين  

نميادا بهت سبيل امين: کردم نگاش ! 

کنيم بازی حکم بيا دادم دستور! امين نه... قاجار خان امين شاه: بهشون کشيد دست صالبت با و خنديد ! 

ميکنه ديوونمون شب تا که برو... ميزنه ؼر هميشه نيستم بلد من... برو: زد پس سفره توی از رو دستم فتانه !! 

فران با تو.... بابا يار من: نشستم فران کنار ! 

 زبان به برسه چه نميفهمه زبون اين بابا... تو با فران من، برای بابا... نيست قبول: ريخت ميز روی رو ورقها امين

 !!!اشاره

 رو هلموت و مامان تنه يه چطور ديدم... خوبه بازيش... بزن... فران با تو بابام با من! عمرا کنی؟ تقلب ميخوای: خنديدم

 !حريفه

 با امين و کشيدم موهام به دستی. کرد مشؽول ميز روی ورقهای کردن جمع به رو خودش بابا. ريخت فرو دلم و گفتم

ميزنه بر خوب گفت و گرفت بابا از رو ورقها فران. داد تکون سر تاسؾ . 

حتما...  هم رو فتانه! شايد هم رو آزی حال... بودم کرده خراب هم رو بابا حال... بود آشوب دلم... نبود خوب حالم ! 

 تمرکز بابا ميکردم فکر که نبود درستی فکر شايد چند هر... ميدونستم مقصر رو خودم من و شديم برنده. شدم فران يار

 قديمم کارت سيم بايد. سال تحويل تا بود مونده ساعتی ربع. کردم بلند رو تلويزيون صدای. شدم بلند کنارشون از... نداشت

 به هم من تاريک جهان شايد... تؽيير لحظه به آوردم می ايمان بايد... ميکردم روشنش بايد... انداختم می گوشی روی رو

ميشد روشن لرزشی ! 

 

 

 آينه و آب به شد تحويل سال وقتی گفتم بهش. کردم تفسير رو سينها. کردم پچ پچ و نشستم فران کنار. نشستيم ميز دور همه

ميدن عيدی هم به و ميکنن روبوسی هم با همه بعدش گفتم... کنه نگاه  

 ريز يه چرا من نميکردم؟ آرزو چرا من. داشت آرزويی کسی هر. ميجنبيد لبهاشون و بودن بسته چشم همه من، پچ پچ توی

 رو اينا... بيار جا به رو آيينت و فاخته ببند چشماتو فتانه مثل: گرفت رو ام بسته يخ دست ميز زير از فران ميزدم؟ حرؾ

بگی برام ميشه هم بعد ! 

 و کشيدم بيرون فران دست از آروم رو دستم! نميومد؟ زبونم به چرا داشتم؟ بيشتر آرزو يه مگر... کردم حبس رو نفسم

باشه سالمت هست کجا هر"  زدم لب... قرآن به زدم زل. کردم مشت زانوم روی " 

ميشمردن رو معکوس شمارش هم با همه ... 

چهار...  پنج ... 

ديگه بار يه فقط و"  شد خيس پلکم  ... " 
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يک...  دو...  سه ! 

 "!ببينمش "

 احاطه مردونه عطرهای. ميشد فشرده آؼوشها ميون تنم. ميشدم گم هياهو ميون. چکيد ساعدم روی داؼی قطره و بستم پلک

بود مونده جا قبل سالهای توی من از چيزی... نبود خودم دست. ميکردم گريه و ميبوسيدم... ميکرد ام ! 

 فارسی به. داشت خاصی رنگ نگاهش. زد لبخند. گرفتم دستم توی رو دستش. ميزد لبخند و بود ايستاده. فران به کردم رو

مبارک عيد: کرد باز لب ! 

 عقب بعد و داد تکونم وار گهواره بار سه و گرفت بؽلم. انداختم پايين سر. بوسيد رو پيشونيم و شد خم. خنديدم بؽض ميون

 ميخوام منم امسال: کشيد جيػ شعؾ با فتانه که ميکرد رديؾ رو قرآن بين پولهای داشت بابا. بقيه سمت گردوندم رو. کشيد

بدم عيدی بهتون ! 

 خيره بابا به که فتانه به زدم زل. کرد حلقه ام شونه دور رو دستش فران. کردم خشک رو صورتم دست پشت با و خنديدم

راهه تو ما نیِ  نی: بود شده ! 

 بود گرفته بؽل رو فتانه آزی. کرد فراموش رو نفسش که ديدم... لرزيد دستش توی قرآن که ديدم. کرد نگاه فتی به مات بابا

 فران به رو و زدم پس رو اشکم. شد باز فتانه به رو آؼوشش و کرد خوش جا صورتش روی بابا وسيع خنده. ميبوسيد و

ميشم خاله دارم: زدم لب شده چی ميپرسيد که ! 

 و ميداد دست امين با که فران به زدم زل فتانه شونه پس از... بوسيدمش بؽضم تموم جای و رفتم فرو فتانه بؽل توی

باشه؟ پدر نخواسته دلش هيچوقت... کرد لمس رو روحش ميشد که داشت حالتی... ميکرد روبوسی ! 

 دوستانه بار چند بابا شونه روی و بوسيد احترام با رو آزی. گفت تبريک بهش و گرفت بؽل توی من مثل رو فتانه فران

 يادگاری ميتونه بگم بهش خواست ازم بابا. بگيره پول بايد چرا که بود مونده مات ميداد عيدی بهش بابا وقتی. زد ضربه

داره نگهش . 

 خيره ميز روی گوشيم به چشمم... بودن انداخته راه که هياهويی و موسيقيها ميريخت، هم به رو اعصابم تلويزيون صدای

نبود من عيد هم عيد اين... شد ! 

 خواست ازم و کرد باز رو کيفش فران. کردم مشؽول شيرينی به زدن ناخنک به رو خودم و کردم خاموش رو تلويزيون

بده عيديهاشو تا بنشينم کنارش . 

زدن چپ علی کوچه به!! خودم حواس کردن پرت برای بود خوبی بهونه !! 

کنترلی قرمز ماشين يه و کاله و شلوار و پيرهن سپهر برای  

کراوات و پيرهن هم امين برای. اسپرت کاله يه و کراوات يه پيرهن يه شرت تی يه بابا برای  

بود شده عاشقش آزی... خريده گروون بود مشخص که بود آورده کيؾ آزی برای ! 

بود جذب کمی فتانه برای ميکنم فکر و بود گرفته من سايز هم که مجلسی لباس يه فتانه برای  

 روی رو انگشتش که بقيه تشکرهای کردن ترجمه کردم شروع و زدم لبخند. توجه و محبت همه اين بود عجيب همه برای

هيش: بهم زد زل و گذاشت بينيش ! 

 رو دستهام. پام روی گذاشت و آورد بيرون ای سورمه بزرگ مربع جعبه يه کيفش از. افتادن برق چشمهاش و زد پلک

فران: گذاشتم صورتم روی !! 
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 کاله. زدم کنار رو پوشالها و خشک برگهای و برداشتم رو جعبه در. کنم بازش که ميکردن صدا و سر همه. زد لبخند

 بابا. کشيدم پايين رو طرفش دو و گذاشتم سرم روی رو کاله... خنديدم دل ته از. کشيدم بيرون رو رنگ خاکی شکاری

مياد بهت چقدر: خنديد ! 

 روش پوشالها ميون رو دستم. چسبيد انگشتهام سر به سردی شيشه. بردم دست جعبه توی و زدم چشمکی شيطنت با

ای شيشه گوی يه... کشيدم ! 

 شده جا ميونش چيزی... ميدرخشيد و بود خورده تراش الماس مثل... آوردمش باال دستم دو هر ميون. کشيدم بيرونش

بود شده جا شفافش حجم ميون طاليی خودکار يه... لرزيد نگاهم توی اشک و خنديدم... بود . 

فران: بهش کردم رو !! 

 روی... گرونه خيلی اين... بابا نکن قبول... فاخته: کرد اشاره بهم بابا. بهش زدن زل امين با و گرفت ازم رو گوی فتانه

شده کار طال خودکارش  

کنم قبول نميتونم!گرونه خيلی ولی... فران ارزشه با خيلی اين: فران به کردم رو ! 

باشی داشته باور رو خودت ارزشمندی ميگيريش دستت وقتی ميخواد دلم... تری ارزش با تو: برد باال ابرو  

مياد؟ بيرون چطوری حاال اين: ميکرد روش و زير داشت امين. رفت گوی دنبال نگاهم  

امين زشته: خنديدم ! 

نمياد بيرون اش جعبه داخل از داده هديه خوب! ميمونه زشت بابا: فران به کرد رو امين ! 

 برای کرد بلند رو دستش فران. مياد بيرون چطور که پرسيد شکسته پا و دست انگليسی با فران به رو امين و خنديدم

 کافيه... مياد بيرون راحت: بهم کرد رو و بردش باال انگشت چند روی فران. گذاشت دستش توی رو گوی امين. گرفتنش

ميشه راهت سد که چيزی هر از...  بگذری چيزا سری يه از  

 بيرون کجا از! نداره جايی واقعا اين فران: خنديدم و بهش کردم رو. نداشت نفوذی راه هيچ. گذاشت دستم توی رو گوی

 بياد؟

بشکنش: کرد نگام و گذاشت زانوهاش روی رو آرنجش ! 

بشکنش: داد تکون سر. کردم نگاش مات !! 

وقت هيچ: زدم لب! باشم داشته رو گوی اين هميشه ميخواستم من! نميکردم اينکارو هرگز. دادم تکون سر !!! 

... امين به رو بعدی و. داد بابا دست و ريخت ليوان توی و برداشت پرتقالی آب ميز روی از. شد بلند کنارم از و زد لبخند

سالمتی به: برد باال رو ليوانش فران. کرد پر رو همه ليوان و شد بلند آزی ! 

 

 

 فران اقيانوس يه عمق به من... ميگفتم زبانی بی زبان به رو مسمومم فکرهای بايد. ميشدم تنها باهاش بايد... داشتم حرؾ

 نياز عمرم تمام برای فران به من. شه خراب ما بين چيزی نميخواستم! ليوان يه سطح به فقط شايد ولی داشتم دوست رو

 عوض براش داشتم من انگار... ولی کرد فکر نميشد او بی روزِ  يک به حتی... شد جدا ازش کند، دل ازش نميشد. داشتم

 و کرد رها صندليشو دسته که باشم ای فاخته همون ميخواستم... شم عوض نميخواستم من... ميکردم حس اينطور يا. ميشدم

 چرا حاال... نکرد ناامنی احساس هرگز ولی رقصيد و رفت فرو بؽلش توی که ای فاخته... گرفت رو فران محکم دستهای

... ميزدم حرؾ باهاش بايد...  نميخواستم من... ميشد عوض ما بين داشت چيزی... بود لرزونده رو دلم انگشتاش سر لمس
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 فکر هيچوقت... بمونه اسطوره من برای بايد فران... شه راحت دلم خيال تا ميکنه کمکم که ميديم بايد. ميگفتم پندار از بايد

بمونه نقص و عيب بی ميخوام... بوده نقص و عيب بی برام... معموليه آدم يه نکردم ! 

 و بابا... بزنن مادرامين خونه به سری که رفتن امين و فتانه. فردا برای ميوفته ديدارمون دارن مهمون که زد زنگ معراج

ميکردن پچ پچ آشپزخونه توی آزی . 

... ميخنديد. ميرفتن اشتباه که رو جاهايی ميداد نشونم فران. باله گروهی رقص به بودم زده زل و بودم نشسته فران کنار

ميزدم لبخند . 

 نميخواستم. داشت خشکی پدر. بود آورده پدرشو اسم آزی که بودم شنيده. نشست کنارم و اومد بيرون آشپزخونه از بابا

 به بود زده زل ما همراه که بابا به کردم رو. کنن زندگی نبودنم روزهای مثل ميخواستم. بيارم پيش مشکلی براشون

بريدا ديدنی عيد بريد ميخواين اگر شما... بيرونيم هم شام بزنيم، قدم بيرون ببرم رو فران ميخوام من... بابا: ونتلويزي  

 فاخته بيا هم شما... شام برای... جمعن ما خونه همه گفت بود زده زنگ بابام: زد لبخند. اومد بيرون آشپزخونه از آزی

ميبريم هم رو فران آقای... گفتن مامانم... جون  

باشين راحت شما... ببرمش جا همه ميشه که جايی تا ميخوام نيست ايران بيشتر روز چند فران... ممنون نه: زدم لبخند  

. دادم توضيح فران برای من و کرد دعوت ازش فران به رو بابا. شه آماده زودتر ميخواست بابا از. بود شده خوشحال آزی

 بيرون رو گوی ديگه بار يه و نشستم سپهر تخت روی. شم آماده تا اتاق توی رفتم. باشيم هم با اگر تره راحت گفت

گرفتم هديه امروز تا که بوده چيزی زيباترين و بهترين اين... ميداشتم نگهش هميشه تا... بشکنمش نميتونستم... آوردم ! 

 فران جلوی گفت. داد پيشنهاد هم رو رستوران تا چند. داد پول بهم. بود عصبی. ايستادم در چارچوب توی. زد صدام بابا

 رفتن سپهر و آزی و بابا. نميشه دقيق چيزا اين توی زياد اون که کردم گرم رو دلش. مراسمه يه اين بگم و کنم داری آبرو

 ميريم و ميشم آماده بخوری چيزی يه تو تا: زدم لبخند. ميکرد نگام و هال وسط بود ايستاده. ريختم چای فران برای من و

خوب جای يه  

 از. شد داخل و زد در به ای ضربه که ميکردم تمديد رو آرايشم و بودم ايستاده آزی آينه به رو. بابا خواب اتاق توی رفتم

. شد نزديک بهم. باال کردم جمع دستهام با موهامو... برداشتم موهامو کش... زدم لبخند. ايستاد سرم پشت. کردم نگاش آينه

 با... ميکردم نگاش. خودش دست توی کرد جمعشون و کشيد موهام روی تا دستهاشو... کشيدم نفس. گرفت رو ساعدم

هم پشت پلکهای عميق، نفسهای ... 

 ام بسته يخ دستهای. بهم زد زل و بست موهامو. کشيد عقب و برد فرو موهام جلوی انگشتهاشو. گرفت ازم موهامو کش

 حالی چه به.... خنديدم. آورد پايين ام شونه روی تا رو صورتش و گرفت رو کمرم. زدم لبخند و گذاشتم ميز روی رو

بريم؟... پسر آی: زدم ضربه آينه به ناخنم با... خنديدم  

بريم بپوشم مانتومو ميرم: در سمت رفتم. بهم زد زل و برد فرو شلوارش جيب توی دستهاشو. شد دور ازم  

فاخته: زد صدام بودم نداشته بر قدم يه هنوز  

 از برقی... ميزد برق نگاش. چشمهاش توی زدم زل. گرفت دستهاش ميون رو صورتم. سمتم برداشت قدم. سمتش برگشتم

فران: گذاشتم بازوهاش روی رو دستم! نبود بيشتری چيز... ؼم ! 

 روی دستهاش. نبود مفهوم برام که کرد تکرار رو چيزی هم پشت و بست چشمهاشو و چسبوند پيشونيم به پيشونيشو

فران: دادم تکون بازوشو... بودم شده خشک. ميگرفت گر صورتم .... 

 پيرهنش... گلوم به زد زخم هام نگفته... نفسهاش ميون رفت فرو هام نگفته... پيچيد خونه سکوت توی هام نگفته و گفتم

شدم کم....  من... شد تر دستهاش چکيد، داؼم پلکهای.. شد مشت دستهام توی ... 
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 نبينم رو آستينش روی چروک تا نکردم باز چشم... کجام نبينم تا نکردم باز چشم. شد هق هق نفسم. شد کنده ازم صورتش

... ميخوام معذرت.... ميخوام معذرت: بزنه نفس و کنه بؽلم تا نکردم باز چشم... دستهام از مونده جا مرطوب لکه و

ميخوام معذرت... فاخته ... 

 دستش تا... بيرون بزنه گردنم رگهای تموم تا" ... لعنتی" بزنم فرياد هقم هق ميون تا.... کجام نبينم تا نکردم باز چشم

فاخته... کن نگام... فاخته: کنه التماس تا... ميکنه پاک اشکمو وقتی بلرزه ... 

کجام نبينم تا نکردم باز چشم ... 

آخرش؟ يا... ساله اول روز امروز،...  چنده؟ ساعت شنبست؟ چند امروز  

 بينی به... ام گونه روی ريمل سياه رد به زدم زل آينه به رو و بستم خودم روی رو سپهر اتاق در. ازش شدم دور

ترم سرخ لبهای... سرخم ... 

من به لعنت... من به لعنت.... فاخته: زد صدام  

برو: دادم جواب نفس بی ، گريه بی. کشيدم لبم به رو ام سوخته دست پشت ! 

 

 

 نميدونم... ای شيشه گوی به زدم زل... صورتم روی دادم فشار رو دستم... گرفتم رو دهنم جلوی و رفتم راه اتاق توی

 برای بودنش، برای و نشستم تخت روی من و رفت! رفت... شنيدم رو خونه در شدن بسته صدای باالخره تا گذشت چقدر

زدم زار ؼليظم و رقيق احساسهای برای رفتنش، . 

... ميدونست... برگردم و شم بلند پام روی تا کشيدم زجر خاطرش به ساله سه که بوده کسی گير دلم ميدونست... ميدونست

و ميدونست... گيره جايی دلم من ميدونست... نيستم بردارش دست ميدونست کنم، پيداش ميخوام ميدونست  ... 

 حساب روی حرفهاش هميشه... نميکرد ربطی بی کار هيچوقت که فرانی! چرا کنم درک نميتونم کنه؟اصال تنهاترم که اومد

 تنها باهاش که روزی هر و روز همه اون چرا بود من به درازی دست اگر حال؟ اين توی حاال؟ چرا چرا؟... بود کتاب و

 يادم رو جنسيتمون تفاوت که نکرد نگاهی حتی هيچوقت و بودم زندگيش توی روز شبانه نکرد؟ خطا پا از دست بودم

 ...بياد

 توی عطرش... خالی خونه به زدم زل و ايستادم در چارچوب توی و چرخوندم رو کليد. کشيدم در جلوی تا رو دردناکم تن

 گليهای ماهی... نخودچی کلوچه بوی پر، بشقابهای ميز، روی چايش ليوان سمت برداشتم قدم.ميکرد آشوب رو دلم خونه

پيش ساعت يک بودم تر خوشبخت چقدر... سبز و بلند های سبزه... تنگ توی ! 

نيستی و سکوت... بود گرفته بؽل دنيامو تموم سکوت. لرزيد قديمم موبايل صفحه روی دستم ! 

 سمت افتادم راه کالفه. بستم پلک. بود شکسته پاهامون جای... قالی خواب به زدم زل. ايستادم بابا دراتاق چارچوب توی

 انداختم می خونه اين از هم رو خودم بايد. بودم اضافی خودمم. زدم زل خودم به آينه توی و شستم رو صورتم دستشويی،

 !بيرون

 موبايلمو. کردم تن لباسهامو. بستم دوباره و کردم باز موهامو. گرفتم آينه از چشم و کشيدم باال بينيمو. ايستادم آينه جلوی

 به پشت ميرسيد، پندار خونه به که مسيری به پشت رو روها پياده. بيرون زدم خونه از و کردم پا کتونيمو. زدم چنگ

 حس خنده، از پر... بودن شده خانواده از پر که ميکردم نگاه ماشينهايی به و ميزدم قدم ميشد ختم فران هتل به که مسيری

بود شده کهنه که سالی از رفتن برای آماده چيز همه شده، وصل ماشينها باربندهای... بازديد و ديد . 
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 حرؾ اهل کردن؟ فراموش يا داشتن دوست بود؟ چی فران منظور... کردم فکر و زدم قدم. زدم قدم رو سال اول روز

حاال؟ چرا امروز؟ چرا... عمله اهل... نيست  

 برگردم ميخواست دلم... ميزد پا و دست ام سينه توی قلبم و برسونه هتلش به رو من که مسيری خالؾ برميداشتم قدم

 فران... بود تنگ براش دلم... لعنتی گفتم بهش که بخوام عذر ازش... خونم از کردنش بيرون برای بخوام عذر ازش. بهش

 دستم که بود کرده روزی حال رو حالم ولی بود تنگ براش دلم! بکشم بطالن خط روش راحتی به که نبود کسی من برای

بودن ابزار... حماقت از حسی... بود داده بهم عليرضا از حسی... سوزوندم رو ... 

 تموم ميداد آزارم. بود گرفته فرا زندگيمو همه که سکوتی همه اون ميون سال، اول روز شدگی فراموش ميون برداشتم قدم

 صاؾ دلمو نميتونم چرا... کردم رهاش ؼمگين و رنجيده... ؼريب روزهای ؼريب، کشور توی کردم رهاش... ها ثانيه

سمتش؟ برگردم که کنم  

 ايستادم خيابون کنار و شدم رد جوی از. انداختم پايين سر. بودم اومده که مسيری سمت گردوندم رو. رو پياده وسط ايستادم

دادم عالمت ميکردن عبور خالی که ماشينهايی به رو مقصدم مسير دست با و . 

 سرم! ميومد باال گلوم تا و ميجوشيد دلم توی که حسی به بودم سپرده رو دلم عبوری داؼون و درب ماشين تکانهای توی

بود آشوب...بود آشوب دلم.... بستم پلک و دادم تکيه شيشه به رو  

... اتاقها زدن ديد به کردم بلند سر... هتل روبروی درست. شدم پياده و گذاشتم دستش توی پيرمرد گوش کنار از رو کرايه

ميگفتم؟ بايد چی! بودم شکسته... بودمش شکسته ميگفتم؟ چی بايد ! 

. زد لبخند ديدنم با هتلدار. پذيرش سمت رفتم... البی گوشه گوشه به چرخيد نگاهم. رفتم داخل در از و شدم رد خيابون از

بود رفته کجا... هتل در سمت گردوندم رو. نيومده گفت. گرفتم رو فران سراغ ازش. ميشناخت منو خوب ديگه ! 

 نظر از رو عبوری ماشينهای تک تک شيشه پشت از. در کنار تا افتادم راه. خورد سر پيشخوان سنگ روی از دستم

... نياد شب تا اگر! برنميگرده... خونه برميگشت اگر ميشدم؟ منتظرش همينجا بايد! ميگشتم؟ دنبالش بايد کجا. گذروندم

هتل برميگرده ميخوابه؟ کجا.. مياد که باالخره ! 

 جلوی دستهاشو و بود نشسته هتل کافه ميز پشت که مردی به شد دوخته چشمم نزده تکيه هنوز و نشستم مبل روی

 کافه توی... گذروندم نظر از دوباره رو مرد رخ نيم و شدم خيز نيم. ميز شيشه به بود خيره و بود کرده قفل صورتش

 جلو نتونستم. ريخت فرو دلم توی چيزی. شد بلند که سمتش برم خواستم. شدم بلند... پيچيده خود به و رفته فرو. بود نشسته

 اتاقش کليد. کردم دنبالش ماهيها فلس پشت از... شدم قايم آکواريوم پشت و رفتم. ميکنم فرار ازش دارم چرا نفهميدم و برم

شد آسانسور سوار و گرفت رو . 

 چشم... ببينمش و بيام که بودم جنگيده خودم با همه اين...  در سمت گردوندم رو. کرد عرق آکواريوم شيشه روی دستم

افتادم راه و آسانسور سمت چرخوندم . 

 قهوه چوب. ايستادم اتاقش در پشت. افتادم راه قرمز فرش روی... اتاقها راهروی به زدم زل و اومدم بيرون آسانسور از

 در روی رو انگشتم ظريؾ استخون و آوردم باال رو دستم... ميزد سينه توی قلبم. بود ميونمون حائل تنها در سوخته ای

 ...کوبيدم

 

 

 عرق دست کؾ و شد باز در چوب روی مشتم.ريخت فرو ضربه سه اين ميون بار هزار قلبم و کوبيدم بار سه... تق تق تق

 باز های دکمه به. کردم نگاش. بردم باال سر. شد جدا آروم دستم از در. کفشم نوک به دوختم چشم. در به چسبيد ام کرده

 باز سالمی به لبم. ميديدمش بود بار اولين برای انگار. حرفش پر و خسته چشمهای به... نمکيش فلفل ريش ته به. پيرهنش

 سر خودش دستهای به که ؼروری و موندم من... اتاقش باز در و موندم من. رفت و چرخوند سر. افتاد در از دستش. شد
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 در چوبی سينه روی رو دستم. رفته باد بر لبهاش از منقطعی دم به سازش دست ؼرور ميکردم حس امروز و بود شده پا

 رو در. انگار دنيا همه به پشت... من به پشت و پنجره به رو بود، نشسته تخت لب. کردم نگاش. شدم وارد و دادم فشار

 به چرخوندم چشم دليل بی. بود شده تن ستون زانوش روی آرنجهاش و بود انداخته زير رو سرش. بهش دادم تکيه و بستم

 پلک. سکوت اين سنگين بار ميون ميريختم فرو داشتم... نمياوردم ياد به حرفی. دادم بيرون رو نفسم. سقؾ گوشه گوشه

ميخوام معذرت... رفتم تند: کردم باز لب و بستم  

 بلد رو تمومشون من و.... داد بيرون ذره ذره رو نفسش و کشيد ريشش ته به رو دستش کؾ... ميديدمش شونه پشت از

رو ذره ذره نفس... اين..  طعمِ .... زمخت ريش ته اين عطر... ميشد گرفته من از که نگاه اين... رو صورت اين... بودم ! 

 ولی! باشم که نيستم هم بلد... نيستم هم قديسه... نيستم مومن من: کردم باز لب! بزنم حرؾ تا بودم اومده... زدم پلک کالفه

.. گيره پيشش دلم! پابندم مرد اين به من... فران نميره دل از باشه دل به که ايمانی... داد يادم رو ايمان که پابندم مردی به

کردم گمش ته و سر بی دنيای اين توی که مردی ... 

 گيج...نگرد آسمانيم کتاب توی من دنبال: دادم عجولترادامه که بود پهنش شونه به نگاهم هنوز. موهاش توی زد چنگ

... گروه های بچه تموم و مارک با... رقصيدم باهات.. بودم نزديک بهت هميشه... نيستم بايد که چيزی اون من... ميشی

 ماشين توی که روزی از... بگم چيزی برات دلم توی ايمان کوچيک نهال از نتونستم هيچوقت من و ديدی رو اينها تموم

 حرؾ باهاش رو دردهام شبهای که مردی مورد در بگم رو قلبم حس نتونستم... کردم پيدا سجاده داشتم دوستش که کسی

 ادعای که مردی... ببره سوال زير رو من نداشته يا داشته عصمت که نگفت چيزی يکبار حتی و حرؾ پشت حرؾ... زدم

که رفت و گذاشت من دل توی رو چيزهايی که مردی! بود ولی... نداشت مومنی و پاکی ... 

 رو آخرم حرفهای تا بهش کردم پشت. نشستم تخت گوشه... ميکردم هم سر کلمه بيخودی داشتم انگار من و بود ساکت

 کسی دل به دلم... کردم لذتها اين ترک ولی... ميدونم رو لذت معنی من...  من... فران نيستم دنيا تارک من: بگم تر راحت

.. ميکنه بيدار رو جوونی حرارت و شور اين تموم.... ميکنه ام زنده...  برسه من به نفسش ديگه سال هزار اگر که بنده

ميکنم دفنشون دارم امروز که حرارتی و شور اين ... 

 من: کردم پرتاب تاريکی توی رو تيرم. بود نشسته من به پشت زير به سر و زانو روی آرنجهاش هنوز. بهش کردم رو

نه؟ ميشه پيدا... بخونم ميخوام...  کنم صداش ميخوام... فران کنم پيداش ميخوام  

 به شايد... کردم لمسش.آوردم فرود اش شونه روی رو دلم دو سرانگشتهای. کردم بلند رو دستم. گرفت باال رو سرش

 تافته من برای فران رو؟ عشق اين جنس و عمق نميکرد درک چرا داشتم دوست رو مرد اين من...  يا... دوستی نشونه

داشت فرق دنيا جورهای همه با که داشتم دوستش جوری من... باشه کنارم عمرم همه ميخواستم... بود بافته جدا ... 

 اينقدر چرا... زد سر ازم سالگی شش و چهل توی زندگيم اشتباه بزرگترين: کرد باز لب که کردم نوازش رو اش شونه

 !دير؟

 شکست که.. باشه بازنده که بود نکرده کاری زندگيش توی هرگز که بودم شکسته رو مردی.. گرفت بؽضم. ريخت دلم

فران: شد زياد اش شونه روی دستم فشار... بره فرو خودش توی شده خرد و خورده ! 

ميومدم نبايد: شد بلند ! 

فران: لرزيد بؽض به صدام. ميرفت فرو نگاهم مد و جزر ميون نمک نم و بود ايستاده پنجره به رو... اومد درد گلوم ... 

 حرفاتو... کنه پيدات ميتونه که شو مطمئن... کن باز شخصی صفحه يه يا وبالگ يه همه از اول: اومد حرفم ميون

 اگر... ميشنوه کنی صداش که هم گرفته صدای همين با تو... نباش شدن جهانی دنبال بشنوه صداتو ميخوای اگر... بنويس

نکن شک... ميشنوه... بذار صفحت توی.. کنه درک رو معناش که بخون رو چيزی بخونی قراره ! 

 و کشيد موهاش توی دستی! بود شده پير... انگار چشمم به. سمتم برگشت که ميکردم پاک انگشت نرمه با رو اشکم

بگيرم دوش ميخوام: زد خندی کج. زد عقبشون  
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 هيچ که بودمش شکسته طوری شايد... نبينه رو اشکم ميخواست... نبينم رو بؽضش ميخواست... شدم بلند تخت روی از

... نزد صدام... کردم باز رو در... نزد صدام. انداختم پايين سر. چسبيد در طاليی دسته روی دستم... نميشد هم سر جوری

 کردم سعی... ميجويد رو بؽضش... ميداد فرو رو دهنش آب... کردم نگاش. بود ايستاده در نزديک. رفتم بيرون اتاق از

بيرون؟ بريم بيای تا بشينم البی توی: زدم لبخند باشمو هميشه فاخته  

شب شايد... ميزنم زنگ بهت:داد فشار دست با چشمهاشو گوشه ! 

 سختی نقاهت... عمر پنجم دهه توی شکستن... شکستيش يعنی... باشه تنها ميخواد مرد اين يعنی... برو يعنی... نه يعنی

پيشه در ! 

 

 

 گرگ يه مثل وقتی کنی، پاره افکارت تن توی رو تظاهر لباس وقتی بيوفتی، خودت گير وقتی خونه تنهايی و تاريکی توی

 که ميچسبه گلوت بيخ چيزی کنی، پاره تکه رو روحت و آورت زجر خاطرات جون به بيفتی و کنی حمله خودت به گرسنه

ميره فرو نه مياد باال نه ... 

 اينکه بی... سقؾ نقطه تاريکترين به ميزنی زل و ميکشی دراز خونه کؾ مبل روی و پيشونيت روی ميذاری دست

 رو چيزهايی همه... مياری ياد به... نشسته روشون زمان خاک که ميکنی فکر چيزهايی به داری چرا نميفهمی و... ببينيش

نداره امروزت دردهای به ربطی هيچ و شده فراموش ميکنی حس و مونده ذهنت ته که ! 

 تهوع حالت... فتی نه ميداد رو من جواب نه. ميخورد زنگ خونه تلفن. فتی و من تنهايی روزهای بود افتاده يادم

 از رنگ که جايی همون... ديگه جای حواسش و بود تلويزيون جلوی تنش که بابام صورت به ميزدم زل... ميگرفتم

 رو کنترل. ميکردم نگاش باز... ميخورد هم به دلم... بابا ممکنه مگه! واقعا؟ ميکردم فکر خودم با اونوقتا. ميبرد صورتش

 ميخورد زنگ باز تلفن... ميجويد رو آدامسش تر تند و تلويزيونه برنامه تماشای محو ميکرد وانمود و ريشش ته به ميکشيد

 رو چی ميزنه؟ خونه به چرا... کنه صحبت نميتونه بابا و هستيم ما ميبينه وقتی ميزنه زنگ چرا... ميخورد هم به دلم من و

هست؟ که بده؟ نشون ميخواد  

 دليلی ميشد همين" امشب توئه با ظرفا! نيستا بدم بدی تکونی يه خودتو"  که فتی به ميکردم پرخاش و ميخورد هم به دلم

 سر آخر و ميکشيد هوار هردومون سر بابا و ميدادم جوابشو من و ميکشيد داد من سر فتی... خودمون کردن تخليه برای

 تق تق فتی... ميکردم سياه برگه تند و تند... مينوشتم من... ميرفتيم فرو خودمون خلوت توی و ميکوبيديم رو دری هرکدوم

 به رو شبش چطور دقيقا بابا نميدونم و ميکرد پر امين صدای با رو شبش نيمه و حياط توی ميرفت... ميداد اس ام اسم تق

ميرسوند صبح ! 

خدا از... آزی از... مياد دلم به کينه مامان و بابا از ميوفته شبها اون به يادم که هم هنوز ! 

 شب اولين... شدم درمانی شيمی بيمارستان توی که شبی به ميکنن پرش ذهنيم تصويرهای حاال... شدم جا به جا مبل روی

 شيمی که کشيدم جيػ من و شد تزريق بهم رنگی داروهای وقتی... بودم کرده گريه رو روز تموم... درمانيم شيمی

 تا فتی شب همون... بود... بود گفته دروغ!" نيست برم قربونت نيست" گفت و کرد گريه فتی! نه گفتن همه و درمانيه؟

 دستهای. ميشد بحثم فتی با من. دوتا ما وسط ميخوابيد مامان که اونشبايی ياد... بود گفته بچگيها از برام. موند پيشم صبح

 بعد" من به کن روتو مامان"  که ميکشيديم خودمون سمت به کدوم هر و مامان صورت روی ميذاشتيم رو کوچولومون

 فقط نيست تو مامان ميگفت فتی وقتی ميشد باورم اونوقتا چقدر" خودمه مامان خير نه... منه مامان"  که ميشد دعوامون

. شد برعکس خومون و خلق شديم که بزرگ... ميدادم فشار هم به دندونهامو حرصی من و ميکرد گريه فتی... منه مامان

مشکم دم اشکم من و خودشه توی بيشتر فتی حاال ! 

 زنگ... ميپاشيد ميکردم گريه اگر... داشت بؽض هم خودش... ببينه منو گريه نخواست امروز فران.... مشکمه دم اشکم

 بهم که داد جرات خودش به که بود کرده پيدا احساس من به اونقدر شايد! داره حق.... ببينه منو نخواد ديگه اگر... نزد
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 نتونستم چرا.. کنه فراموش رو زد پسش که رو کسی که داره حق... داره حق ببينه رو من نخواد ديگه اگر... شه نزديک

 رو تنش سلولهای تک تک ميرقصيدم باهاش وقتی که نبود وقتی چند مگر گفتم؟ دروغ خودم به چرا کنم؟ مقاومت جلوش

 روی رو دستم وقتی... کنم باورش نداشتم دوست که بود کرده ريشه من توی چيزی... نبود حس اين قبال ميکردم؟ حس

 وقتی ميشدم لبهاش حرکت مجذوب وقتی ميکردم، نگاش وقتی... ميچسبوندم پاش به رو پام ساق وقتی ميذاشتم، اش سينه

 و نياوردم باال رو دستم چرا... کن تمومش و لبهاش روی بذار رو دستت دادم فرمان خودم به بار هزار چرا... ميزد لبخند

بود؟ آستينش زدن چنگ کردم که کاری تنها  

 مقيد تا چال سياه توی بندازی رو خودت بخواد دلت شده نداری؟ رو خودت مهار کنی حس شده بترسی؟ خودت از شده

 زجه و لرزيدم بؽض ميون وقتی نفهميد چرا باد؟ بادا چه هر بگی که شه شل اونقدر دستهات کسی برابر در شده بمونی؟

نبودم؟ او با" لعنتی"  زدم  

 رو خودت کنی؟ تحمل رو خودت ميتونی چطور... شيطان نيمی انسان نيمی... آتش از نيمی و خاکی از نيمی اينکه حس

 !ببخشی

... شم اليق ميخوام من تاريکم؟ شب جون به افتاده شده بختک که همين همينه؟ ميگن که لوامه نفس... ميچرخم دنده رو

 به رو رو تنهايی چال سياه درِ ... راه اول... ناخالصم من... ميکنم پيدا رو پندار بدم صيقل رو روحم بتونم اگر ميدونم

نيستی پندار اليق امروز تو... فاخته کن باز خودت ! 

خوابيدی؟ اينجا چرا... فاخته: زد صدام ای مردونه صدای. کردم باز چشم. نشست شونم روی دستی  

 لبخند بابا. بيارم ياد به رو مکان و زمان خودمو تا کشيد طول لحظه چند. نميشناختم رو خودم حتی. کردم ريز چشمهامو

تختت توی برو پاشو بابا ميگيره درد گردنت: زد  

 زنگ بهم ديگه رفت، کردم، بيرونش لعنتی، گفتم بهش من بوسيده، رو من... فران... سرم روی شد هوار زندگی.... وااای

خوبی؟: ريخت هم به موهامو بابا. گرفتم دستهام ميون رو صورتم و نشستم مبل روی... نزد  

رفتين؟ کجا گذشت؟ خوش: ميکرد باز رو پيرهنش های دکمه. دادم تکون سر  

چی؟: کردم نگاش حال بی  

بردی؟ کجا فرانو: کرد نگام  

رستوران: شدم بلند و کشيدم موهام به دستی ! 

بخير شب: کردم زمزمه لب زير در چارچوب توی. اتاق سمت رفتم  

 گذاشته دست و بودم خنديده ريز کاش... رو روز اين بودم نکرده زهر همه اين کاش... گوی ميون خودکار به زدم زل

لبهاش ُهرم... به زدم زل و ايستادم چرا خدايا... بودم شده دور ازش برنجه اينکه بی شوخی يه با و لبش روی بودم ! 

... ميدوه تند خيلی گاهی زندگی... بودم آورده کم نفس... ايستادم اتاق کوچيک پنجره به رو.... دادم ماساژ رو گردنم کالفه

ميارم کم نفس... نميرسم پاش گرد به ... 

 رو عليرضا تئاتر کاؼذ تخت کنار عسلی روی از... خودم جز کنم فکر چيزی هر به خواست دلم و کشيدم دراز تخت روی

 انگشتهام ميون از آروم آروم برگه. بستم چشمهامو و کردم رها تخت طرؾ دو از رو دستهام. اسمش به زدم زل و برداشتم

 اين از دردی نه پندار از عشقی نه بود فران از ردی نه که برم روزهايی به خواست دلم... افتاد زمين روی و خورد ليز

 از رو انگشتم نرمه. زدم باال رو حريرم بلوز سرانگشت با... کشيدم شکمم روی رو دستم... بستم پلکهامو... بيماری همه

 بازش هم از داشت بؽض درد که جايی... موندم آدمم سيب روی و کردم رد ام سينه روی از و کشيدم باال ناؾ روی

 کول و سر از نفرت مثل... کردم رد رو ام چونه گردی بعد و کشيدم باال ام آرواره زير نبض تا رو انگشتم نرمه... ميکرد

... ميشد ختم فران به چی همه ديگه حاال... خط سر نقطه... لرزيد لبم... موند لبم داؼی روی انگشتم... ميرفتم باال خودم

 ختم فران به کنم شروع هم عليرضا از اگر حاال... نبود هيچکی ديگه و بود يکی که ميکردم شروع روزهايی از اگر حتی
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 اين حداقل! نيستم من... که پاکيه شبنم اليق که برسم پنداری به جاده ته و کنم تقطير رو خودم تا درازيه راه... ميشم

نيستم... من! .... روزها ! 

 

 

 نه انگار... نبودم. بودم نشسته ساکت و مات مانتوهام به خيره و بودم زده زانو بودم کشيده زجر رو زيپش که چمدونی پای

 همين به و کنم دعوتش تئاتر ديدن برای تا هتل بودم زده زنگ! نبودم... دنيا کجای هيچ نه و خونه توی نه خودم تن توی

 و خورده صبحونه. رفته گفتن... ولی شه فراموش چيز همه و بزنم، قدم باهاش باشيم، هم با رو ناهار دنبالش، برم بهونه

 سرم از دست وقت چند برای فاخته يعنی رفتن اين که... ببينه رو من نميخواد ميدونم من و رفته. بيرون هتل از رفته

 ميشه گم کی هر شايد! پندارت مثل... باشم گور و گم... باشم تنها ميخوام فاخته که... باش نداشه کارم به کاری... بردار

ميشه هم عزيزتر ! 

. پوشيدم رو سياهم دامن و کت. کردم پا رو سياه زخيم جورابهای. کشيدم بيرون لباسهام ميون از رو ساتن برش خوش کت

. کردم رو و زير رو قديمم روسريهای کشوی روشن، رنگ با ساتن روسری يه دنبال و بستم باال از رو خرماييم موهای

 زد پريز به رو اتو مختار خود دستهام. رفتم بيرون اتاق از حوصله بی. کشيدم بيرون رو سياه ترمه حاشيه با سفيد روسری

 سپهر" بگذره خوش"  که بود زده لبخند" نميام خونه ناهار"  که دادم رو آزی جواب سرسری. کرد صاؾ رو روسری و

 خونه توی خودم با بودمش، بوسيده بودم، گرفته بؽلش. کنم بازی باهاش که بود کرده جيػ جيػ و پام ساق به چسبيده

نبودم ولی بودمش، چرخونده ! 

 به زدم زل و رفتم فرو نرمش صندلی روی. زد بوق خونه در پشت تاکسی که ميکردم جا به جا دست روی رو ورنيم کيؾ

 سمت به که بودم من هم باز... تفاوت همه اين و شباهت همه اين... انگار ميشد تکرار داشت... پرخاطره و آشنا های جاده

 آينه سمت ميچرخوندم چشم وقتی ولی... ديانت فاخته... بودم من... عليرضا تئاتر ديدن برای بودم افتاده راه تئاتر سالن

 شده کشيده عقب به که خرمايی موهای گرد، صورت با بود دختری! نبود ديانت فاخته ميزد زل چشمم توی که کسی راننده،

 چيزی تنها شايد... گشتم آشنايی يه دنبال صورت اين توی! بود اش کرده تميز ابروهای صورتش روی آرايش تنها و بود

 نشسته ای فاخته تاکسی صندلی روی... نميکردم پيدا کالبدم توی قبل فاخته از ردی... بود نگاهم حالت بود نشده عوض که

 باز و.. بود شده بلند سخت.... بود خورده زمين سخت... بود کشيده تنهايی سخت... بود کشيده مريضی سخت که بود

نداشت او برای چيزی که تئاتری سالن سمت بود گرفته رو راهش ... 

 ساعت... زدم لبخند.... کردم جا به جا مچم روی رو ساعتم. سالن بزرگ در به رو کردم راست قد. شدم پياده تاکسی از

 يه... افتادم راه رو پياده توی... بودم بلدش خوب که رستورانی سمت کردم بلند سر! ميانداخت ام خنده ظريفم و خانومانه

 دو دو نگاهم نه ميزدم بيرون خط از نه... بود من عجول قدمهای سهم خيابون اين عريض و بلند روی پياده از صاؾ خط

 روزگار و روز به... نکردم بلند سر و شنيدم... شنيدم صدايی عابر هر از و رفتم راه... داشتم کسی به کاری نه ميزد

نيستی ديگرون دنيای توی انگار بری فرو که خودت ... 

... نفره دو همه اون ميون... ميکرد آشوب رو دلم که نعنايی و ليمويی قليونهای ؼليظ دود ميون. نشستم رستوران ميز پشت

 مات و گنگ لحظات از تو و بگذرن ساعتها.. دليل يه به فقط ميکنی زندگی گاهی..  بگذرن ساعتها تا نشستم تنها و تک

شه پيدا تاريکی و تنهايی و سکوت همه اين پشت نوری دريچه شايد کنی عبور ! 

 بيرون لفاؾ از رو قرصم وار اتوماتيک دادم سفارش کباب وار اتوماتيک درونم ناشناخته حسهای از گيج و احساس بی

 با رو خودم کشيدم، ميز روی گاه رو بلندم ناخنهای زدم، لب خواننده با همراه وار اتوماتيک... پشتش هم آب يه و کشيدم

 ميلی هيچ بی و بردم فرو کباب توی چنگال شتابی هيچ بی و اروم کردم، نگاه ساعت به ديگه بار هزار کردم، سرگرم منو

 ساعد از رو کيفم نداشتم انتظار خودم از که آرامشی با رسيد وقتش وقتی و کردم چک رو ساعت... خوردم لقمه سه دو

رفتم بيرون رستوران از و گذاشتم منو ميون رو پول. کردم آويزون ... 
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 اهل فقط تئاتر اين شايد و بود عيد حال هر به... نبودن زياد. کردم نگاه جمعيت به. بودم ايستاده تئاتر سالن محوطه توی

 از خبری... کردم کنکاش دقيق نگاه با رو محوطه تموم... زدم لبخند! نداشتم بليط هم باز... ميکرد جذب خودش به رو هنر

 همونکه... بهم بود زده زل همونکه... بود برداشته جعد که موهايی و چارخونه پيرهن با پسر همون... نبود عميق نگاه اون

 از حسابش روز همون از و گرفت سمتم به رو بليطش همونکه... بجوم رو اش خرخره که بودم آماده اومد سمتم به وقتی

 دارن انتظار شد دراز سمتت به کمک برای اگر دستشون و ميشن ظاهر مرد هيبت در که اونهايی همه از... شد جدا همه

بشه سرانگشتهاشون عايد هم چيزی حتما ! 

 بليط فروشنده... زدم ضربه انگشتم ظريؾ استخون با... باجه سمت افتادم راه. کشيدم آه رو نفسم... کشيدم لبهام به دستی

... بود ريخته پيشونيش توی رو چربش موهای هنوز... داشت لبش گوشه رو سيگار ته همون هنوز! بود نکرده فرقی هم

 خورده گريس انگشتهای ميون از رو بليطم. بود قاطی لبخندش و اخم هم هنوز... نميسپرد خاطر به رو ها چهره هم هنوز

 راه و زدم چنگ رو بليطم... رو فضا آشنای بوی کشيدم عميقی نفس... اش قراضه موتور سمت گردوندم رو و کشيدم اش

سالن سمت افتادم . 

 رديؾ صندلی روی که کافی همين من برای... نبود هم مهم. ميشد اجرا تاخير با نمايش و بود خلوت... بود پر نيمه تا سالن

سن به زدم زل رنگی روسريهای و بلند موهای پهن، های شونه طاس، سرهای پشتِ  از و نشستم چهارم .... 

 اتفاقات از ذهنی زمينه پس با. ميکردم زندگی رو تنهاييم... توامانه بؽض و بالی سبک از حسی کردن زندگی رو تنهايی

 خيره انگشتهام سر به... ندادم بازی رو خودم سال سه کنم ثابت خودم به ميکرد وادارم که لجوجی حس و فران و من بين

 زدم زجه من که مدتی تموم درآورد؟ کجاها از سر مدت اين توی پندار.. گذشت سال سه کنم باور چطور سال؟ سه... شدم

 رو سرم کنم؟ زيستن بهونه رو چی بايد نرسم پاش گرد به که باشه رفته چنان اگر! داشت رفتن پای پندار...  ايستادن برای

 زدن کؾ... بلندش و باال تعظيم... شد ظاهر صحنه روی عليرضا. رفت کنار ها پرده. گرفتم باال زدن کؾ صدای با

 و چشم سياه، پرفسوری ريش! ميومد بهش چقدر شکم اين و بود آورده شکم! بود شده چاق... زدم لبخند... طرفدارهاش

زدم لبخند... شد گره مشتم... ميشناختم رو صدفی دندونهای اين لبخند، اين... تر سياه ابروی .... 

 و ديدن و ديدن... ديدن رو نمايش پرده به پرده و گذاشتن چونه زير دست. شدم خيره گروهش اعضای به و زدم لبخند

 برای ميکنه گز گز پات دستو... ميجوشه اعماقت از چيزی. ميکنه زبر و زير رو روحت تموم که احساسی و... ديدن

 داشته حس بايد هم دامنت چين" که!" نبود اين... نشد"  که بحثهايی برای... داشتن مقابل نقش برای... رفتن صحنه روی

 شی متوجه هم اگر يا... بود چی سر نيما با دعواش نشی متوجه که!" اينجوری" که بيچونه رو دستت ساعد که" ... باشه

 بودم کشيده دراز ديده مرگ رنگ و سست نيمه بيمارستان توی که روزی مثل درست! تو برای! بوده تو برای نکنی باور

مياد در داره زپرتت ميدونستی وقتی کردی بازی من زندگی با چرا... دروؼگو"  ميکشيد هوار سرم نامزدم و !" 

پستی خيلی"  که ميکشيد هوار سرم نامزدم " 

 مــرد هوی"  شد کوبيده نيما شونه روی که پندار دست مثل... رنجورم تن به متصل و آويز سرم توی ميکوبيد مشت نامزدم

 از دم که نيستی عوضی مرتيکه همون مگر تو کنه؟ دفاع خودش از نميتونه که کسی برای سرت روی انداختی صداتو!!! 

پست؟ شده حاال که شده چی... زندگيتون از بخش يه اينم شد؟ چی باشيد؟ هم با آخر تا نگفتی مگه زدی؟ عاشقی و عشق " 

 چی تو"  که کرد سپر براش سينه و پندار سمت روگردوند وقتی بزنم چنگ رو نيما آستين نتونستم وقتی شدم حالی چه

اينجايی؟ دم به دم که ميکنن پخش حلوا اينجا وسط؟ اين ميگی " 

بيرون گمشو"  که پندار چونه زير زد تحقير به نيما وقتی شدم حالی چه " 

 وقتی شدم حالی چه... اش چونه زير ميزد مدام اون و چشمهاش توی بود زده زل و بود ايستاده پندار وقتی شدم حالی چه

من زندگی به زده گند فطرت پست اين" که من به کرد اشاره نيما که اومد جوش به وقتی خونش فقط " 

 فتانه... افتادم لرز به... شد ؼلؽله اتاقم چشمم جلوی... گرفتن مشت زير رو همديگه چشمم جلوی... پندار محکم سيلی و

 نيما... بود... بود چيزی" نيست چيزی" ميکرد زمزمه مدام و بود شده خم صورتم روی سينه تا ميگرفت، چشمهامو

 عاشقونه برام روز هر که همونی...  نامزدم... من موجه و کشيده اتو مرد نيما... بود ريخته هم به رو ذهنيم تصويرهای
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 توت ميزد صدام اونکه... ام زنده تو عشق به ميگفت اونکه... نميبرد خوابش من صدای بی شبا اونکه... ميکرد رديؾ

 کردنش صحبت طرز به اونکه... ميشدم دلگير خواهرش و مادر از که هربار ميبوسيد پيشونيمو اونکه... من فرنگی

 و ميشد کبود پندار که ميگفت ناسزاهايی... بودم نشنيده مردی زبون از عمرم به که ميگفت ناسزاهايی حاال ميکردم افتخار

ببند دهنتو" ميزد فرياد من به دوخته نگاه و رهايی برای ميکشيد شونه و شاخ بيمارستان نگهبانهای و معراج بازوی ميون " 

نميخواست... بشنوم نميخواست ... 

 دست اختيار بی... رنگی مانتوهای چارخونه پيرهنهای چروک به زدم زل پر چشمهای با من و شدن بلند روبروم رديؾ

زدم کؾ... کردم بلند ! 

 رو کيفم... ميزد لب رو بلندش باال تشکر داشت وقتی پيچيد گوشم توی سالن اطراؾ بلندگوهای از شادابش و بم صدای

 نويسندگی زحمت که سليمانی نفيسه مهربونم همسر از ميکنم تشکر:  کردم بلند سر صداش با که گذاشتم پا روی و برداشتم

داشت عهده به هم رو نمايش  

 لبخند. داشت زيبايی لبخند که سفيدرويی دختر گردن دور بود انداخته دست. کردم نگاش بلند و کوتاه های شونه پشت از

 و دوست حضور از ميکنم تشکر همينطور: داد ادامه که شدم خيز نيم رفتن عزم به و انداختم ساعد روی رو کيفم بند. زدم

 تشويق يه با ميخوام.. نبودم نصيب بی راهنماييهاش و کمکها از تئاتر اين تمرين طول در که منهاج رويا محترمم همکار

کنين همراهيش سکو روی تا جانانه  

 و درشت لبهای همون با... رويا... رفت باال چابک رو ها پله و شد بلند اول رديؾ از که دختری سمت چرخوندم چشم

بود گرفته دستهاشو عطر پندار دستهای روزی همونکه... جذاب صورت همون سرخ، ... 

 

 پا روی. شدم جماعت همرنگ... اش خانومانه لبخند به. ميشد بسته و باز ميکروفون پشت که سرخی لبهای به زدم زل

 جدا سن از چشمم. ميرفتم جلو و ميزدم تنه. سکو سمت افتادم راه و گرفتم مشت توی رو کيفم بند. زدم کؾ و ايستادم

 توی داشت قلبم نبود مهم... نيست خوب برام اضطراب نبود مهم... گيجه سرم نبود مهم... ميشم لگد دارم نبود مهم. نميشد

بايد... ميرسيدم رويا به بايد من... ميزد ام حنجره  ... 

 صدامو" منهاج خانم"  بردم باال رو دستم. ميکردم حرکت موج خالؾ من و ميکردن خالی رو صحنه داشتن. ميرفتن داشتن

 و بود گذاشته هاشون شونه روی رو دستش. ميکرد دور رو رويا و نفيسه داشت عليرضا" منهاج خانوم.. " بردم باالتر

عليرضا"  کردم باز اسمش به رو لبم چطور نفهميدم و پرده پشت ميکرد هدايتشون  " 

 آخرين و شده ؼرق يه تالش آخرين مثل... رمق بی و سست... دادم تکون هوا توی انگشتهامو... جمعيت سمت برگشت

!" کن صبر" کردم زمزمه... داشتم نگه پا سر رو خودم و گرفتم رو روبروم مرد آستين... ايستاد! شدن ديده برای اميدش

خوبه؟ حالتون خانوم: گرفت بازومو مرد... بود ايستاده  

کن صبر.... عليرضا: کردم جمع رو نفسم  

 قدم. اومد سمتم به... لبخند يه دنبالش و رقيق اخم... کرد نگاه چشمهام توی مستقيم فاصله همه اون از.... ديد... شنيد

سالم:  زدم لبخند... کردم صاؾ روسريمو گره. دادم قورت رو دهنم خشکی. سمتش برداشتم ! 

فاخته: نشست زانو روی... نگام توی شد عميق ! 

سالم: دوخته نفيسه نگاه تو نگاه زدم لبخند. ميکرد نگاهمون دور از و بود ايستاده که زنش سمت گردوندم رو ! 

سليمانی نفيسه همسرم... ديانت فاخته... قديمه همکارای از: نفيسه به کرد رو. شد بلند عليرضا  

ميگم تبريک... خوشوقتم: دادم تکون سر لبخند با  
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 انتظار اصال... نيستی ايران شنيدم... باال بيا: ها پله به کرد اشاره عليرضا. بود رفته رويا. داد تکون سر و زد لبخند نفيسه

نداشتم رو ديدنت ! 

 کدوم روزا؟ اين ميکنی چکار خبر؟ چه... نيستی خودت شبيه اصال شدی عوض چقدر"  ميکرد رديؾ هم پشت کلمه مدام

مينويسی؟ هنوز ندادی؟ ادامه رو هنر کار؟ يا بخونی درس رفتی کشوری؟ " 

. رويا رفته مسير سمت ميکردم چشم چشم و بودم ايستاده سن روی... ميدادم جواب رو يکی سوال ده هر از من و ميگفت

 جانانه تا داشتم ؼيرت خودم به نسبت کمی فقط کمی داشتم دوست چقدر و" مينويسی هم هنوز"  ميپيچيد سرم توی صداش

 ميکرد برخورد باهام انگار نه انگار و صميمانه اينطور وقتی... داشت روا من به که تحقيری خور در ميدادم جوابی

 کفشی لنگه ضرب به اجراشو هم من و ندزديد چيزی من از ميکردم خيال بايد! نبودم بلد... کنم برخورد سرد نميتونستم

نکردم خراب ! 

کنی؟ صداش ميتونی واجبه... کنم صحبت رويا با ميخواستم من: اومدم حرفش ميون  

ميکنم صداش االن خوب آره... آره رويا؟: برد فرو جيبش توی دستهاشو. خورد جا .. 

 خالی امروز فاخته... نبود... شايد ببينه حسادت از چيزی صورتم توی داشت توقع. شايد کنم تعريؾ اجراش از داشت توقع

کرد صدا رو رويا نفيسه! حسادت به شبيه حسی هر از خالی! بود . 

 از! عليرضا برای آلمان توی زندگيم و خودم مورد در کردن صحبت به مجبور من و کشيد طول. بياد رويا تا کشيد طول

 توی من حاال و... هست توام باله رقص با که ميکنم کار تئاتری روی دارم گفتم... ميکنم کار تئاتر گفتم... نگفتم دردهام

 به رو چيزی بودم نيومده. نبود مهم. ببينه من چشمهای توی داشت آرزو که چيزی... ميديدم رو حسادت بردناش باال ابرو

. کنم پيدا راهی تا بودم اومده... بگيرم بؽل ؼم زانوی هام نياورده بدست و ها داده دست از حسرت توی يا بکشم کسی رخ

بزنم چنگ آويزم دست تنها به بودم اومده ... 

داره کار باهات ايشون: کرد اشاره نفيسه. کرد نگام. سمتش برگشتم. برداشت قدم سمتم به رويا  

 لب. بشناسه نخواست و شناخت که ديدم. ريخت فرو که ديدم... چشمهام توی زد زل. چشمهاش توی زدم زل حسی هيچ بی

بفرماييد؟: کرد باز  

هست؟ که خاطرتون هستم ديانت فاخته من: کردم دراز سمتش به رو دستم  

نميارم جا به متاسفانه نه: کرد رها و گرفت دستش توی سست رو دستم  

باشم؟ تنها باهاتون ميتونم...  نيست مهم هم زياد من شناختن: دادم تکون سر  

حتما: زد لب و گرفت قهر به شايد رو نفيسه دست اش شکننده شدت به روحيه با عليرضا !! 

خدمتم در: ايستاد سينه به دست رويا ! 

نه؟ داريد خاطر به قطعا رو شامخی پندار ولی نه رو من: ايستادم سينه به دست متقابال  

چطور؟: برد باال ابرو  

. بگه من به داره ازش خبری هر بدم قسمش و بگيرم بازوهاشو ميخواست دلم. بايستم محکم نميتونستم و ميريختم فرو داشتم

داری؟ ازش خبری: شد رها سينه از دستهام  

 ميدونم... دوستی باهاش که ميدونم: کردم باز دروغ به لب. کنه امنيت احساس خواستم... کردم تالش! طوالنی.. کرد نگام

... کنم صحبت پندار با بايد من... بگيرم سراؼی ازش بتونم که باشی کسی تنها شايد تو... داشتين دوست رو همديگه که

باشه جريان در بايد که هست موضوعی  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  292 صفحه

موضوعی؟ چه: کرد اخم  

 امانتی يه... اينجا اومدم کوتاهی مدت برای و نميکنم زندگی ايران من... کنم پيداش بايد من... ببين: دادم بيرون رو نفسم

داری؟ ازش خبری... بدمش بهش بايد داره دستم  

 دل تئاتر از وقتی از... داره هم بچه کنم فکر.. کرده ازدوج که حد همين در فقط... ندارم خبری ازش زياد نه: کرد اخم

داره خرج زندگی و زن ديگه... ازش ندارم خبری بريد  

 ميگفت چرت داشت... ميگفت چرت داشت... باشم خونسرد کردم سعی. لؽزيد نگاهم توی صدفيش دندونهای برق. خنديد

دارم باهاش واجبی کار کنم؟ پيداش ميتونم چطور خوب: دادم تکون سر! ميگفت چرت  

ازش خبرم بی که گفتم: انداخت باال شونه ! 

 نشون و بوده زبل چقدر نديدمش ميشه سالی سه دو من داره؟ هم بچه که وقته چند کرد؟ ازدواج کی خوب: زدم لبخند

بابا ای شد؟ هم دار بچه کرد ازدواج کرد پيدا زن سال دو توی! نميداده ! 

ميبافی چرت.... خانوم دختر ميبافی چرت: کردم جمع بينيمو. کرد نگام تلخ. خنديدم ! 

بشنوی چرت که نيا من سراغ هم ديگه... کن پيداش بگرد برو: کرد ريز چشمهاشو ! 

 سعی. اومد طرفم به عليرضا. گذاشتم گلوم روی رو دستم... ميکوبيد مؽزم توی کفشهاش پاشنه صدای. رفت و کرد پشت

ديدمتون که شدم خوشحال... ميگم تبريک... بود خوبی تئاتر: زدم لبخند. باشم خوب کردم  

فاخته؟ خوبی: کرد اخم  

نه؟ يا مينويسی هنوزم: زد لبخند. دادم تکون سر  

 در دم: رفت اشاره رو در لرزونم انگشت. ميخورد زنگ موبايلم. دادم تکون سر مات. نبودم آدمها دنيای ميون... نبودم

هستن منتظرم  

بزن سر يه خواست دلت... دارم بازيگری کالس: گرفت نفيسه از رو تبليؽاتش های برگه از يکی  

حتما... حتما: زدم لبخند. نبود خوب حالم... بود گرفته نفسم. ميخورد زنگ موبايلم. گرفتم ازش رو برگه ! 

رفتم... نبود مهم ولی بود ادبانه بی. خداحافظی نشونه به کردم بلند دست... ميدم جواب چی... ميگه چی نميدونستم ... 

 کنم فکر.. کرده ازدوج که حد همين در فقط... دنگ دنگ دنگ... ذهنم صداهای به ميدادم گوش دستشويی آينه به زده زل

 از...ميبافی چرت... خبرم بی ازش.... ميبافی چرت... خانوم دختر ميبافی چرت... دنگ دنگ دنگ....  داره هم بچه

داره خرج زندگی و زن...  ميبافی چرت... بريد دل تئاتر از وقتی ... 

 الو: گوشم به چسبوندم. کشيدم بيرون کيؾ از رو موبايلم. آينه زرد نگاه از کندم دل. زدن زنگ به کرد شروع باز موبايلم

 !معراج

 

 

 

 

داری؟ فران از خبر تو؟ کجايی فاخته الو: پيچيد گوشم توی صداش  
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مگه؟ شده چی: گذاشتم روشويی مرمر روی رو دستم  

 رفتم. بيرون ميزد تنها داشت ديدمش هتل رفتم کاری واسه صبح... بليطه دنبال... ميره داره اين بابا: شد کالفه معراج

شده؟ چيزی... برگرده که ميگرده بليط دنبال داره که خالصه... برگردم بايد گفت کردم سوارش  

 همه... اومدنش با شد خوش حالم... بود خوب حالم... اومد فران. بودم باعثش من... آينه توی زدم زل و گرفتم گاز رو لبم

هتل؟ برگشت: دادم بيرون رو نفسم. بودم کرده خراب چيزو  

.. اصفهان بريم همگی ميچيدم برنامه داشتم من بابا... کنه اوکی نتونست آينده روز دو تا رو بليطش... آره... برگشت -

فاخته؟ تو ميکنی چيکار  

آخه داره ربطی چه من به: بردم باال ابرو. نداشتم رو کنه سرزنشم کسی اينکه تحمل. بودم عصبی ! 

تو؟ کجايی االن: کرد باز لب تند. چرا نميدونستم و بود کالفه  

 در سمت کردم تند قدم و رفتم بيرون دستشويی از. بفهمه رو سردرگميم نميخواستم... ديدم رو عليرضا بدونه نميخواستم

خيابون توی... ميدونم چه: خروج  

 واسه...  شده چی ببينم کنم صحبت باهاش هتل ميرم: بستم پلک. چرا نميدونستم دقيقا و بودم عصبانی خودم از. شد ساکت

ناراحته چی  

 خرم من نه ميگردی؟ چی پی فاخته؟ چته تو...  ها؟ چی برای: شم دقيق شنيدنش برای که اونقدری آورد پايين رو صداش

 شد تموم پندار بابا کی؟ خاطر واسه... بهش زدی گند... ايران اومد شد بلند تو برای مرد اين... ذهنی افتاده عقب تو نه

 توی همه... داشت فرق همه شرايط داشت؟ فرق شرايطت زمان اون نميفهمی... موند توش خودشم کرد ؼلطی يه... رفت

 همين سر ميترا رفته؟ يادت... باشن کنارت ميخواستن همه. باشی خوشحال باشی خوب ميخواستن همه... بودن فشار

 اين از نيما مثل يکی... داشت فرق آدمها احساسات زمان اون کن فکر معقوالنه فاخته... شد نزديک اينقدر تو به موضوع

رفت؟ و شد تموم و شد گفته که حرفی برای ميکنی بازی خودت زندگی با تو... ور اون از پندار مثل يکی افتاد بوم ور  

 رو هتل اسم و گرفتم رو گوشی جلوی و انداختم صندلی روی رو تنم. تاکسی به رو کردم بلند دست و ايستادم خيابون کنار

 اين نميفهمم من ميکنی فکر تو: ميداد ادامه داشت. بود پر خيلی دلش که معراج صدای به سپردم گوش باز و گفتم راننده به

 هوا روی دارم حس آدمم منم... زندگيت به برگرد آدم عين ميگم دارم... فران با برو بيا نميگم من داره؟ دوست رو تو بشر

 دوتا شما عاشقونه شبای ديدم چشم به منم! بلدم خوبتر هم رو خوردن پا پشت... بلدم خوب هم رو عاشقی نميزنم حرؾ

 رو تو سر باال پندار سوختن منم... شد بدل و رد حرؾ چقدر بينتون ميدونه خدا و تو سر باال پندار بيداريهای شب... رو

 پندار ولی ميشه خراب حالم يادآوريش با منم يادمه منم ميگم دارم ولی برات کنم رو و زير رو گذشته نميخوام... ديدم

 بودی مهرنوش اگر قرآن به! کن زندگی... کن فراموش تو؟ ميچرخی خودت دور چرا! رفته... دليلی هر به... تموم... رفت

 ميدونستم اگر... ميدونی خودتم فاخته نميخوام رو بدت من... شی بيدار فقط که گوشت توی ميذاشتم راست و چپ کشيده يه

 گوش داری ميشنوی؟! يال خی بی... بيخيال ميگم بهت دارم... بودم پات به پا خودم بود شدنی وصل بود عشق پندار عشق

 ميدی؟

گرفته؟ زن: زدم لبخند... جان و دل به نه و... ميشنيدم... پنجره به بودم زده زل و بودم گرفته دندون به رو لبم  

باالتر سياهی از چی... بگو گرفته زن اگر و باش مرد گرفته؟ زن آره؟: خنديدم. شد ساکت  

 آره گرفته؟ زن... خاک سينه کرد برادرشو اين ميگم بهت دارم من بابا...  هه! ... گرفته زن... باش خانومو: زد پوزخندی

داره هم بچه بوده خوشانش خوش ! 

 دنيا جای يه... بود کافی همين...  بود گفته چرت رويا... نداره زن ميگفت فابريکش رفيق. دادم بيرون رو راحتم نفس

 رو چيزها خيلی و شه پيدا که... بگردم شوهرش دنبال که... شم مديونش که نبود زنی به شده حالل و ميکشيد نفس داشت
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 معراج حرفهای اين همه... بگه خودش فقط! ميرفتم نميخواست... ميپرسيدم دليل... ميزديم حرؾ. بود بس همين... کنم تازه

بس من برای همين... بره و بگه... بودم شرايط و زمان اون احساسات تاثير تحت بگه... بگه خودش رو . 

... نيست فران و من بين دلخوری دليل ديگه چيزهای... بچين رو سفر برنامه... بمونه ميکنم راضی رو فران: زدم لبخند

ميشه درست... شده تفاهم سوء حتما  

 رو من دست کؾ عين هميشه. بود نکرده پشت من به هيچوقت فران ميکردم؟ درستش بايد چطور ميشد؟ درست

 عصبانی چطور... شکله چه ناراحتيش شکل نميدونم حتی... نميدونم ازش چيزی ميکردم حس من امروز و... ميشناخت

کنم چکار بايد... ميشه ! 

 گم پيکرم و در بی دنيای تو. بودم شده گم...  آسفالت به ميزدم زل و آسانسور شيشه به ميچسبيدم و ميشدم دور زمين از

"  پيچيد گوشم توی پندار صدای... شد ها شيشه روی نفسم... ميشد جدا فران حامی هميشه دست از داشت دستم... بودم شده

 اندر دستم بودم؟ کرده ظلم فران حق در" بود ساق سيمين ساقی ساعد اندر دستم... بدار معذورم بگسست اگر تسبيح رشته

 با امروز به تا نداشت دوستم اگر... پاشيدمش هم از ميزدم؟ چنگ او معنويت تسبيح رشته به و بود ساقم سيمين ساقی ساعد

خودخواهم چه... من خودخواهم چه ميموند؟ من .... 

ميکشيدم نفس و بودم ايستاده اتاقش در پشت... نميزدم در و بودم ايستاده اتاقش در پشت... نبودم بلد فران از چيزی ! 

 

 

فران" کردم صداش و زدم در به کوتاهی ضربه. شدم نزديک در به " 

 از رو پيرهنش. پهنش شونه به. کردم نگاش. رفت و کرد پشت نگاه بی و کرد باز رو در که بود در چارچوب روی دستم

 رو در و شدم داخل. ريخت نسکافه ليوانش توی کنه نگام يا ببنده هاشو دکمه اينکه بی و کرد تن و برداشت تخت روی

قهری؟...  نميکنی؟ نگام: کشيدم عميق نفس و بستم  

قهر؟: باشه عادی کرد سعی. کرد نگام. سمتم گردوند رو ! 

بشين بيا... کردم درست نسکافه برات: زد لبخند  

 و ميز کنار ايستادم. بود روش نسکافه ليوان که ميزی کنار درست... گذاشت من برای رو صندلی و نشست تخت روی

. بود کرده مشؽول شلوارش روی فرضی لکه يه کردن پاک به رو خودش. نميکرد نگام. گرفتم ليوان بخار روی رو دستم

خواستم عذر که من... بری ميخوای... ميگردی بليط دنبال داری شنيدم: انداختم پايين سر ! 

لطفا...  لطفا لطفا: داد تکون هوا توی رو دستش ... 

... ممکنه برات اگر کن فراموش اصال... نگو چيزی موردش در هم ديگه... نکن قاطيشون: کرد نگام کوتاه. شدم ساکت

همين برم بايد ميکنم حس االن و کنم خوشحالت که اومدم من ! 

منِ  حس اين مسبب چرا؟: کردم بؽض ... 

لطفا! فاخته: اومد حرفم توی ! 

 از. باشه داشته کردن پشت برای ای بهونه تا پنجره سمت رفت و شد بلند تخت روی از. ميداد آزارم اين و نميکرد نگام

 يه... ميرسی پوچی به که ميرسه جايی يه ميدونستم ايران برگشتی وقتی: بود کرده ريز چشمهاشو. ميديدمش شيشه انعکاس

 اين ؼرق بذارم نبود قرار ولی ببينی رو نبود اين بود الزم. برگردی بود الزم... کنه نابودت ميتونه که کسی نبودن از خالء

... آره... آره... که هست يکی ميدونستی.. بايد نيست دنيا ته بدونی بايد. باشم بايد ميکردم فکر چون اومدم... شی پوچی

داره دوستت ... 
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 حس: کرد باز لب که نميدونست... نميدونست و ميشد بزرگ نظرم در... شدم آب اقرار اين شنيدن از من و کرد سکوت

 دورش هی... نياره روش به ميخواد هی حاالمادره... گرفته رو مچش بدی شرايط توی مادرش که خنگم نوجوون يه ميکنم

 نکن مادری برام... ميکنه صداش صبحونه برای هی... اتاقش توی مياره سينی توی ناهار براش هی... ميگيره رو

بگذره بذار.. بگذره زمان بايد... نکن مادری ساله پنجاه چهل مرد يه برای... فاخته  

 مادری براش ميخواست... نيام سراؼش ميخواست... رو نسکافه بوی و بؽض کشيدم بو و برداشتم ليوان روی از رو دستم

 جنازه يه استخونی دست بود شده خودش، با تن به تن درگيری اين ، دلخوری اين. کرده خدايی من برای نميدونست و نکنم

 محبتاش، از شم تحريم کنه، دوری ازم شم، دلگير ازش که نداشتم رو روزهايی تصور هرگز. ميکرد ام خفه و گلوم دور

. ميشن حک عمرت صفحه به صفحه توی... نه... ميشن سنجاق روزات به که هستن زندگی توی آدما بعضی... بودناش از

 نميتونی بؽضشونو که هستن آدما بعضی... نيست شدنی پر.... کنی پر نميتونی هيچی با رو جاشون نباشن.... ميرن فرو

 بؽل برای آؼوشت ميکنه بؽض وقتی... گرفته بؽل هاتو گريه هميشه و نديدی رو اش گريه! پدر مثل... کنی تصور

... انگار... نيست بند جايی به دستت... عميقتر خيلی... بزرگتر خيلی تو های بهونه از ؼمش... کوچيکه خيلی گرفتنش

 ريسه... ميشه پير چشمت به... برميداره ترک نظرت در استقامت و ؼرور بت کنه که بؽض... کوتاهه دنيا از دستت انگار

 اول روز از... شدی شدی؟ واله حال به تا ولی... شده... آره شی؟ عاشق شده... ميپوسه نظرت در دستهاش محکم های

 واله يکی، عاشق ميکنی؟ انتخاب رو کدوم رو مادرت يا ميخوای بيشتر رو معشوقت بپرسم ازت اگر! خبری بی... زندگيت

 بند هم کدوم هيچ به دستم... شيدايی برای عاشقی برای نبود هم مستحکمی داليل... واله و بودم عاشق.... ديگری شيدای و

 امروز... دارم نگهشون دندون و چنگ با... برگردونم رو دو هر ميخواستم... دندون و چنگ بود شده زندگيم تموم... نبود

 نميتونستم رو ام شکسته چينی... نبودم بلد زدن بند... شکسته يکی رفته دست از يکی... بودم کرده علم قد خودم جلوی ولی

 شکسته همونطور...  کنم؟ رهاش... ميشه خرد داره دستهام توی ميديدم و نريزه فرو تا دستهام توی بودمش گرفته. بزنم بند

کنم؟ رهاش...  نزده؟ بند و  

 خدای تو.. فران ببخشم نميتونم رو خودم هيچوقت من... که بده بهم ديگه فرصت يه حداقل... نرو: دادم قورت رو دهنم آب

بمونيم هم با بذار... بمون... من و منی دوم ... 

داره ديدنشو ارزش کن باور... ميگذره خوش... اصفهان ميريم ميترا و معراج با: زدم لبخند ... 

 حالش ميکنه عود وقتی ميدونستم... حتما بود کرده عود ميگرنش. بست چشمهاشو و داد فشار هاش شقيقه روی دستهاشو

فران... "سمتش برداشتم قدم. ميشه خراب خيلی " 

ميدم خبرشو بهت بعد حاال... باشه: زد لب فقط اون و کردم صداش  

نميکنی؟ نگام... فران: گذاشتم اش شونه روی رو دستم. سمتش رفتم... نميخواستم من و برم ميخواست  

ميزنم زنگ... بعد حاال... فاخته نيست خوب حالم: گرفت دستهاش ميون رو صورتش  

 صورتش روی از دستهاشو. پنجره تا تنش بين کم فاصله توی درست. روبروش ايستادم و گرفتم بازوشو. کردم بؽض

کن نگام! فران: برداشتم ... 

 تکون سر.. گيجگاهش زده بيرون رگهای سرخ، چشمهای همون با. کرد نگام. نکنم لمسش تا برد باال طرؾ دو دستهاشو

ميزنم زنگ بهت... ميشم خوب... ميکنه درد سرم فقط نيست چيزی... باشه... باشه: داد  

 شکسته... ميدادم قورت رو بؽضم...  دارش تب نگاه... گردنش روی نبض... گرفت گاز رو لبش. نگاهش توی زدم زل

فاخته ميزنم زنگ: کرد باز لب... بود  

 لبخند رو بؽضش. رفت فرو بؽضم توی کوتاهم" هيش" و چکيد اشکم. گذاشتم بينيش روی و بردم باال رو ام بسته يخ دست

 ها ماه شايد و بره... نزنه زنگ ديگه اون و کنم ترکش نميتونستم... اومد فرود اش سينه روی دستم. سقؾ به زد زل و زد

 پاک رو اشکم دست پشت با. کرد فوت سقؾ به رو رو نفسش... نميومد کوتاه چرا... نميتونستم! بزنه زنگ تا بکشه طول

بهت ميزنم زنگ...  برو: نميلرزيد صداش... بود داده قورت رو بؽضش. بود کرده تازه نفس. کرد نگام که ميکردم  
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 به دستی... بود آويز پاهاش کنار دستهاش. لرزيد سکوت توی هام شونه. کردم رها رو بؽضم انداخته پايين سر... شدم رها

... شه دور ميخواست که ناخدا يه.... بود ناخدا يه ديگه حاال زندگيم خدای... تموم يعنی اين... نذاشت ام شونه روی نوازش

... نميبخشيد رو خودش چرا... ميداشتم نگهش دندون و چنگ با... نميخواستم... نکنه خدايی... شه گور و گم امواج توی

ميگرفت من از رو تمومش داشت حس همين و بود گرفته رو گلوش بيخ گناه حس چرا ... 

 سجده به اش سينه روی پيشونيم و شد حلقه کمرش دور دستهام گرفت جا پاهاش فاصله ميون پام و برداشتم کوتاهی قدم

 و ميکوبيد محکم سينه توی قلبش. نميشد پناه رو هام شونه لرزش و ميکردم گريه صدا بی... زدم زار رو تنهاييم... نشست

 بازوهامو که نبود بيشتر شايد هق هق سه دو... ميکشيدم شعله من و بود آويز پاهاش کنار هنوز دستهاش... نميکرد باز لب

نگير سخت: زد لبخند... کردم بلند سر" فاخته"  زد لب کردن تازه نفس همه اون از بعد و گرفت .. 

 با. شد دور پاهاش فاصله ميون از قدمم... شد رها کمرش از دستهام! .... کالم ختم.... همين" .. نگير سخت... "ريختم فرو

 صندلی روی از رو کيفم و زدم دور رو تخت... اش افکنده سر به زدم زل و کردم پاک رو لبم پشت خيسی سرانگشت

 افکنده سر و شلوارش جيب توی دستهاش... سمتش برگشتم. گرفتم مشت توی رو در دستگيره. رفتم در کنار تا. برداشتم

خداحافظ: بؽض به کردم باز لب. بود پنجره کنار هنوز  

ماند جا در پشت کالبدم از من تمام و... رفتم بيرون اتاق از و کردم باز رو در" ميزنم زنگ"  نگفت حتی... نگفت چيزی . 

 

 

 هايی شده عطا رشيد قامت و قد ديدن برای نميکنی بلند سر نميداری، بر سر از کاله هات آمده بدست برای گاه... بود رفته

 اومده دنيا به قصر يه توی که کسی رو شدن ثروتمند لذت... شدن جاری زندگيت به کشيدن دل خون بی ، تالش بی که

 ناخواسته رو فرزند چهارمين که کسی با کشيده انتظار رو شدن آبستن سالها که زنی برای شدن مادر شعؾ يا نميدونه،

 حسرت دل، به گذشته حسرت هميشه... ساختنها کوه کاه از گرفتنها، نديد اين همه با... انسانم.... نيست يکی ميشه آبستن

نزده حرفهای نکرده کارهای حسرت ندونستنها قدر ... 

... روز همه اين از بعد... بودم نوشته که خطهايی به زدم زل و گذاشتم کاؼذ روی رو خودکارم و گرفتم بؽل به زانوهامو

شايد ربط بی شايد، ته و سر بی... نوشتم باالخره! سال ... 

 سالگيم پنج و بيست روز زاد در امروز و بود رفته نابينايی و بيماری و انتظار و عطش در جوونيم روزهای... بود رفته

 دوختم چشم. ميز سمت به گردوندم رو... نبود شدن زاده از کم برام که بودم زده قلم کوتاهی پاراگراؾ گرفته بؽل به زانو

 اتاق اين که بود نيم و ماه دو. کارتونی شخصيتهای و ماشين چاپ با کوچيک ميز به.... درخشان بلور ميون طاليی قلم به

ميشد پنهان ازم که چيزهايی تموم پی. ميگشتم هام ندونسته پی لجوجانه و بودم مانده... بودم کرده اشؽال رو . 

 روز هر بازديدها... شدن خونده اميد به ميگذاشتم متن ، مينوشتم دل از حرفی روز و شب هر و بودم انداخته راه وبالگی

 از رنگی... بزنه آشنايی حرؾ ناآشنا اسم يه با حتی که کسی دنبال.. ميگشتم رد يه دنبال نظرات ميون من و ميشد بيشتر

 و نمينوشت خودش از اسمی هيچوقت که ای کننده بازديد ميکردم حس ولی نه يا بود توهم نميدونم. باشه داشته پندار

... ميزد سر من وبالگ به صبح سه ساعت شب هر همونکه... منه مقصود ميکرد تشکر فقط و نميذاشت نظری هيچوقت

بدم ادامه کارم به ميشد باعث اونکه ... 

 يه... بريد مريم مامان چرا ميفهميدم حاال. ميشدم دلخور و دور ازش بيشتر روز هر من و بود گذشته فران رفتن از ماه دو

 هم به رو تصوراتم داشت فران... باشه شکننده حد اين تا کردی تکيه بهش که مردی نميکنی باور که ميرسه جايی

 رو اخالق بد و معلول و مريض دختر يه که کسی. بودم نديده رو عصبانيتش و ناراحتی روز اون به تا که کسی. ميريخت

 که دختری بود، شکسته رو ها آينه تموم اون چشم به رو روز يه که دختری... بود نياورده ابروش به خم و بود کرده تحمل

 بود کرده تحمل رو اينها تموم... اطرافيانشه اعصاب کردن خرد پاش جلوی راه تنها ميکرد فکر و ميکرد بدخلقی لجوجانه

 رفته... نبودم مقصر درش من هم چندان که اتفاقی برای... ميکرد دوری ازم اينطور امروز و بود نياورده ابرو به خم و

 من که جوری... بهش رسيدن برای نباشه فرصتی که جوری. بود کرده خداحافظی و بود زده زنگ بهم فرودگاه از و بود
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 جواب که رو اونهايی. ميموند جواب بی ايميلهام بيشتر. ميکرد صحبت تلفنی باهام کمتر ديگه و بود رفته. کنم گريه شب تا

 ردی. نمياورد پندار از اسمی. شلوؼه سرش ميگفت... ميکرد بهونه رو کار. بود کارهام با مرتبط و وبالگم مورد در ميداد

هم خوندنم از. ميپرسيد وبالگ از ولی. نه يا شده پيدا سرنخی بود نپرسيده هيچوقت. نميگرفت ازش  ... 

 پسر. آواز استاد و ويلون مدرس محسن. شم آشنا موسيقی آموزشگاه های بچه از يکی با بودم تونسته معراج کمک با

 واقع در... بخونم خودم صدای با رو شعر يه ميخوام فقط شم خواننده نميخوام گفتم بهش. بود ای آتيه خوش و جوون

 برای... بودم خونده وجود تموم با و بودم بسته چشم... بخونم براش رو شعر بود گفته بهم اول روز محسن.کنم بازخوانی

ميکنه کمکم که داد تکون سر بعد. کرد نگام ساکت لحظه چند ... 

 هم ويلون همين و مينواخت ويلون. بود کرده خالی من تمرين برای بيکاريشو ساعتهای. داشتم تمرين مدام هفته 4 توی

. کنم اجرا رو تحريرها بتونم خوب که مهمه فقط. ميکنه تنظيم رو موسيقی اجرا از بعد گفت چند هر ميکرد کفايت من برای

 نوشتن برای هنوز که ای مخچه... بود شده خوندن به کردن باز لب بود شده خشک دستش به قلم که دختری شبِ  و روز

ميکرد حمايتم خوب خوندن برای اما نميداد ياريم .... 

 خالصه اون در من دنيای همه که بود کوچيکی استديوی. رفتم بود داده محسن که آدرسی به... رسيد باالخره اجرا روز

... دادم وعيد وعده خودم به" ... داد خواهد جواب... "بستم پلک... ميکروفون پشت ايستادم و کردم گرم صدامو. ميشد

... بخون فاخته نميذاره جوابش بی... بزنه زنگ بهت شايد...  و ميشنوه... ميذاره پيام برات و ميشنوه.... فاخته ميده جوابتو

 شده پرم و بال که آوايی به کردم باز لب... شيشه پشت از محسن دست اشاره به کردم بلند سر..... بخونش اسم به.... بخون

 ...بود

 

 

بيقرارم من چرا رفتی چرا  

دارم تو آؼوش سودای سر به  

زيباست چه امشب ماهتاب نگفتی  

ناشکيباست ؼم از جانم نديدی  

بيقرارم من چرا رفتی چرا  

دارم تو آؼوش سودای سر به  

بود من يار عمری گرچه خيالت  

بود من پندار در گرچه اميدت  

ده ديگرم شرابی امشب بيا  

ده ساؼرم حقيقت مينای ز  

بيقرارم من چرا رفتی چرا  

دارم تو آؼوش سودای سر به .... 

 

 فاخته همان اين.... نگذار جواب بی را ات فاخته آوای.... پندار آی... پندار"  که بستم عهد باهاش دلم عمق از و خوندم

بزن حرفی و شو پيدا...  زدی قلم را آواييش بی روزی که ايست " 
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 چشم و خيابونها توی زدن پرسه روزهای تموم... طرؾ يک به موسيقی شدن آماده و ميکس برای شعؾ روزهای تمام

روی کجا... منی آنِ ... بزنی لب که نگاهی آنیِ  ديدن برای کردن چشم ! 

 و مانتوشو جيبهای توی ميکرد دست گوشهاشو توی ميچپوند هاشو هندزفری همونکه... تنها... ها گذشته فاخته بودم شده

 و ميزد لب موسيقيها با همونکه... قبل فاخته بودم شده... روها پياده فرشهای سنگ روی ميرفت راه مقصد و نشون بی

 که... رو حالم بهبود بکشم خودم رخ به تا ميرفتم راه... ميرفت راه جوی کنار جدول لبه روی ها سواره و عابرها بيخيال

 باز... ولی ميتونم.. ميتونم که... نلرزم و شم بلند هم پا پنجه روی ميتونم که... نلؽزم و برم راه باريک خط يه روی ميتونم

... ميشه تار ذهنم توی داره ات چهره که تويی... نميشود سر به تو بی شود سر به همگان بی که.. نيستی... که... کمه هم

ببرم پناه عکسها به بايد ات خنده خطوط موندن ياد به برای .... 

 رو دستم و نشستم پارک نيمکت روی... سرم باال خورشيد به زدم زل دودی عينک پشت از و بيرون کردم فوت رو نفسم

نميشود سر به تو بی.... روی کجا... منی آنِ .... " آوردم در فرضی نستعليق خط رقص به نيمکت چوبهای روی ..." 

آمادست ديگه هفته تا ترکم بود گفته... زدم لبخند... کردم فکر محسن به ... 

نيمکت روی خيالی نوشتن به چرخيد انگشتم  

 ات فراموشی صدؾ دهان از.... ُدر ميابمت... دلم صدؾ در انتظارت و خيال روشنای است گنديده... ُدر يابمت می

کشيد خواهم بيرونت ... 

! بودم؟ گفته چيزی.... من! بودم؟ گفته چيزی... خاکيم انگشت سر به زدم زل و کردم بلند نيمکت روی از رو دستم

... " سمتشون دويدم رمق بی... ميکردن عبور پارک جاده ته از ها ای مدرسه دختر. اطرافم چرخوندم سر.... خنديدم

وايسين.... دخترا.... آی..... دخترا ..." 

دارم کارت واسا.... خانوم دختر"  ميزدم فرياد و ميخنديدم ..." 

 نگام متعجب و ترسيده. نميومد باال نفسم. گذاشتم ام سينه روی رو دستم و خنديدم. جاده کؾ ايستادم.. سمتم گردوند رو

ميخوای؟ چی: کرد باز لب يکيشون. ميکردن  

همين..... خودکار و کاؼذ يه: سمتشون کردم دراز رو دستم ! 

 شعر به... بيفته گفتن شعر به ذهنم ميده اجازه و ميره کنار بيماری وقتی. کرد ريشه دلم به اطمينان که بود روز همون از

 شعر نه... دل حرؾ از بشه پر وبالگم... کنه باز رو پندار دوخته لبِ  ميتونه چرتها همين ولی... گفتن چرت به...  نه که

 !کتابها

 انتظار و ايستادن تاب رو روزها تموم... گذروندن زدن قلم به رو ترک شدن آماده برای انتظار و شعؾ روزهای تموم

 و حرؾ پر نگاه زير از... رسوندن شب به نگاه کافه توی رو عصرها و زدن زنگ محسن به بار هزار روزی. نداشتن

 روزهای تموم... ميکرد نگام تحسين با وقتی زدن لبخند ميترا پنهون های عاشقانه به... شدن رد سبيلی زير معراج حديث

کردن سپری اميد به رو انتظار و شعؾ ... 

 بسته دل. ميکرد چندان دو رو اضطرابم بود شده ترک اين شنيدن مشتاق هم فران همينکه. ميگرفتم ايميل فران از شبها

 جواب در روزها اين که ناشناسی به... وبالگم به بودم بسته دل... ميرسه گوشش به داشتم ايمان که صدايی اين به بودم

 جای دلم اين دارد تو داغ... نميشود سر به تو بی شود سر به همگان بی"  بودم نوشته... ميکرد تکرار رو شعرم متنهام

بود نوشته" نميشود دگر  

" ميکند نوش تو ز دل ميکند جوش تو ز جان ... 

ميکند خروش عقل ... 
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ميکند خروش عقل .... 

ميکند خروش عقل ... 

نميشود سر به تو بی " 

 کرده تايپ براش... شب سه ساعت... بودم بسته دل ناشناس اين به و بودم زده کنار رو اشک پرده لرزونم دست پشت با

ای؟ داده دل هم تو"  بودم " 

بپره سرت از عاشقی که نکشيدی بيچارگی"  بود داده جوابم " 

نميزد... نميزد زخم... نميزد زخم رحمانه بی اينطور پندار... باشه پندار نميتونست... بودم کرده گرد عقب ! 

 

 

. برسه همه گوش به ميکردم منتشر فردا که ای موسيقی آوازه که زدم چنگ ممکن ريسمونهای همه به ترک شدن آماده شب

 تالش و بؽض. بود" فاخته آوای" که ترکی تبليػ از بودن کرده پر رو دوستاشون تموم و خودشون صفحه ميترا و معراج

 قايم با شدن گم اين... رفته نشون بی وفا، ،بی خبر بی... رفته پندار واقعا... خبره بی پندار از واقعا ميکرد ثابت بهم معراج

 من که... سک سک... نميزنه ام شونه به دست که... نميشه پيداش بذارم چشم هم هزار تا اگه که داره فرق بچگيها موشک

باشم راضی عاشقانه سوختن اين به و... بسوزم ! 

نميذاره جوابت بی زدی، صداش فاخته که... ميدادم دلداری رو مضطربم دل وجود اين با ! 

 که روزی داری، اميد بهش که روزی بستی، دل بهش که روزی بودی، منتظرش که روزی... کردن زندگی رو بعد روز

کنی؟ زندگی رو روزی همچين شده... کردی پيدا ايمان بهش  

 عرق دست کؾ ناخنهامو. بودم رفته کارم گرفتن تحويل برای. ميزد سينم توی قلبم و بودم نشسته موسيقی آموزشگاه توی

 صدام بعد دقيقه چند. ميزد لبخند بهم عبورش هر توی... ميچرخيد محسن آمدهای و رفت با سرم و ميدادم فشار ام کرده

شده؟ خوب: کردم نگاش پريده رنگ. بهم زد زل. گرفت بؽل رو گيتارش و نشست روبروم. اتاقش توی کرد  

 سالن قوی استريوی دستگاه بلند صدای ناگهانی پخش از. گرفت مشتش توی رو سياه کنترل و شد بلند جاش از. زد لبخند

 سينه به دست محسن... کردم قايم دستهام پشت رو لبخندم پيچيد سالن خلوت و شلوغ توی که آوازم صدای... پريدم جا از

 که رو... داشتم انتظار که چيزی از بهتر خيلی... بود شده عالی ميکس از بعد... ميکرد نگام و گوشه يه بود ايستاده

 ازش بايد چطور نميدونستم. زد حلقه چشمم توی اشک. ميزدن کؾ و اتاق در جلوی بودن کشيده صؾ هنرآموزها گردوندم

 لبخند با و بود ايستاده سينه به دست که کسی... بود کرده کمکم خلوص با و صميمانه اينطور که کسی از... ميکردم تشکر

ميکرد نگام ؼرور و . 

 خودم به... رسوندم نگاه کافه به رو خودم چطور نفهميدم... رفتن برای شد پا جفت يه وجودم تموم داد دستم که رو دی سی

 نفسش و کرد منتشر ام صفحه روی رو ترک. معراج دستهای به بودم زده زل و بودم نشسته کافه صندلی روی اومدم که

 به ميشه کی تا نميدونم... کرد لمس نوازشی به رو ام شونه ميترا. خورد گره هم در انگشتهام... داد بيرون قطعه قطعه رو

 خودتم گاهی... نيست دور ازت زيادم روز اون که... ميشه باز هم تو مشکل از گره روز يه که بدی دلداری خودت

 دروغ يا راست ولی... ميخندی جون بی و سست مياد گرهت روی گره وقتی که ميکنی باور اونجوری رو خودت دروؼای

ميدادم دلداری خودم به داشتم  

 بابا مادربزرگ که داشتم عزيز يه... بابام زادگاه شهرستان ميرفتيم بودم که بچه يادمه: زدم لبخند. ميترا به کردم رو

 که ميدويدم دور از ميديدمش وقتی. داشتم دوستش خيلی. بود درآورده قوز و ميپوشيد گلدار چين چين دامن. ميشد منصورم

 نمک درخت اين ميگفت. بودش کاشته خودش ميگفت. خونش کوچه توی بود درخت يه... استخونيش بؽل توی برسم

 رو ميبست هاش شاخه به که رو رنگی های تکه... نميذاره زمين رومو نميگه نه بخوام که چيزی ازش... منه پرورده
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 ای خنده ای گريه عروسک يه منم. بگو بهش آرزوتو گفت بهم بابا درخت زير بار يه... بودم درخت اون عاشق من. يادمه

 کفش يه تختمون روی اتاقمون توی ديديم و گذشت ای هفته يه خونه برگشتيم وقتی... ورنی قرمز کفش هم فتی. خواستم

 آرزوهای درخته کرديم فکر بچگی عالم توی!! هردومون برای! ای خنده ای گريه عروسک يه و هست ورنی قرمز

 تابستون بعدش سال يه. من برای پناه و مامن يه شد درخت اون که بود اون از بعد... داده دومون هر به رو دوتاييمون

 فرداش صبح ولی شه خوب عزيز که کردم آرزو درخت زير من شبش... پيشش رفتيم... بود شده مريض عزيز... بود

 صبح نميدونم ولی کردم، آرزو و ايستادم درخت زير که هست روزی حال حالم... بود شده بلند عزيز خونه از گريه صدای

 گره نکرد برآورد آرزومو چرا نميدونستم که روزی حال يا بود شده برآورده آرزوم که روزی حال... چطوره حالم فردا

ها شاخه روی رنگی های ! 

 نکردن نگاه به رو خودش... کرد سرگرم کتابش و حساب و مشتريها به رو خودش. شد بلند کنارمون از و زد لبخند معراج

... پندار آی: کشيد آه و کرد جمع تاثر يا تاسؾ به لبهاشو... سقؾ به زد زل و کشيد نفس سينه به دست ميترا. کرد وصل

پندار... پندار ... 

شده تنگ خيلی براش دلم: برد باال ابرو. بود تر چشمهاش. کرد نگام. کردم نگاش ! 

 بابا جلوی ميخنديد، و ايستاد می تختم کنار وقتی گرفت جون چشمم جلوی تصويرش... زدم لبخند بؽض ميون. کردم بؽض

 خسته"  که خنديد و بينيم تيؽه روی کشيد رو انگشتش که روزی اون... ميکرد نگام چشمی زير... هميشه از تر محجوب

 راهروی توی چرخوندم ويلچر روی که روز همون... بود گرفته گلو درد از صداش که" ميکنی؟ بؽض که شدی

 بؽض و بود زده زل ام شونه روی شده کج سر به دور از فتی که روزی... بود وصل بهم اشتباه داروی وقتی... بيمارستان

 قمرالملوک تا گرفته گلستانه ابراهيم از مياورد حرؾ پشت حرؾ سرم باالی و ميبرد جلو رو صندليم پندار و بود کرده

 بؽض معراج وقتی ميشدم تر تنگ دل و... بود تنگ براش منم دل آره... رو فتانه بؽض نکنم بؽض و نبينم که.... وزيری

تره تنگ پندار دل بودم مطمئن وقتی ميشدم تر دلتنگ و... برميداشت نم ميترا چشم وقتی... ميکرد ... 

 به رو لبخند و ييچيد گوشم توی صداش. دادم فشار رو مکالمه دکمه. خورد زنگ گوشيم که ميکشيدم هم به دستهامو کؾ

سالم!! ... فران:  آورد لبم ! 

عالی خيلی خيلی... بود عالی کارت: کرد باز لب! هم رو لبخندهاش ميشناختم، نفسهاشو... خنديد صدا بی  

 بهم صداش از محروميت ماه يک از بعد.. عبورها به.... خيابون به زدم زل و ايستادم شيشه پشت و کافه انتهای افتادم راه

خوبه؟ کاترين خوبی؟: زدم لبخند... بود زده زنگ  

 شايد اؼيار از دور به. ميکرد سکوت رو اش مردونه بؽضهای... بودم بلد خوب رو سکوت اين معنای. شد ساکت

فران" زدم صداش... دلتنگ لبخندهای پشت نفسهاش صدای باشه، نفسهام صدای صدا فقط ميخواست " 

هوم"  بود کوتاه جوابش " 

نميگی؟ هيچی چرا: خنديدم  

 بهت خواستم فقط... نميدونم... بگم چی: خنديد. آسمون به زده زل و گرفته باال سر کردم تصورش من و کشيد رو"  آ "

واقعا.. بود عالی کارت.. بگم تبريک ! 

 چيز همه از... ايميلهام گذاشتن جواب بی از شدنش دور از کنم گاليه ميخواست دلم. بود حرؾ از پر سکوتم. زدم لبخند

 چی که بودم درگير خودم با... بره باد بر و بخوره سر هم بود انگشتهام ميون که باريکی رشته سر همين ميترسيدم ولی

کن خبرم...  شد خبری اگر: برداشت رگ صداش که بگم  

انتظارم توی منم: داد ادامه... کردم مرور ذهنم توی رو بودم شنيده که چيزی... زدم پلک ! 

فران: کردم بؽض ! 

کالس برگردم بايد برم؟ من فاخته خوب: زده بيراهه به و محکم. اومد حرفم ميون  
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 فکر خودم با داشتم که بود پيش شب چند همين.... بودم انصاؾ بی چقــــدر... بودم انصاؾ بی چقدر... گرفتم گاز رو لبم

 فقط شايد نبود شکننده... " باشه شکننده حد اين تا کردی تکيه بهش که مردی نميکنی باور که ميرسه جايی يه" که ميکردم

آخه؟ کنم چه تو با من: زدم لبخند. ميکرد مراعات داشت ! 

مگه؟ شده چی: ميکرد برخورد عادی  

آخه کنم چکار خودم با من: دادم تکون سر !!! 

 وقت چند اين خستگی و کن اش مزه مزه آرامش با و کن درست نسکافه شير ليوان يه برو... هيچی: کرد فوت رو نفسش

 چيزش همه. بود عالی... کرد معنی رو شعر برام مريم... کن افتخار صدات و خودت به البته و.... کن در به تن از رو

بود عالی  

دارم تو آؼوش سودای سر به... " براش بود شده معنی..." قرارم بی من چرا رفتی چرا... " براش بود شده معنی " 

فاخته؟ برم: شکست رو سکوتم  

زدی زنگ که ممنون... برو: زدم پلک  

فعال.. تماسم در باهات... : انگار ميداد تکون سر  

بشنو صدامو... پندار جهانم رسوای...  زدم زل آسمون به. گذاشتم ميز روی رو گوشی ! 

 

 

مينوشتم رو وجودم تموم.... اتاق تاريکی خلوت توی کيبورد های دکمه شدن کوبيده صدای... تق تق تق ... 

بود کسی " ... 

 ابروی انتهای ادعا بی و باريک قديمی، زخم يه جای... سياه چشمای و فر های مژه... مجعد موهای و داشت اخم که کسی

بيشتر ژرؾ های خنده وقتای... ميرفت باال ابرو همون ته عصبانيت وقتای... چپ ... 

 پسره. بود بحث سرم پشت ميز... بودم سپرده صداشون به گوش و نشسته آدمها همه به پشت نگاه کافه ميز پشت امروز

 يه بهای به رو داستانم بودم گفته... من خاطرات مثل درست... زدم لبخند. نميکرد کامل رو فعلش و... معذرت ميگفت مدام

 زده صدام اسم به بعد... بودم شده ساکت.... بود کرده ناراحتم که بود گفته چيزی... ميدم بهش حسابی و درست ناهار

ساکتم؟ شدن صدا دوباره برای ميدونست... بودم مونده ساکت باز و بود ريخته دلم! فاخته... بود  

 حاال... ميشه کامل فعل با جمله... مفعول و فاعل و فعل دادن؟ ياد چی بهت اول کالس پسرم که خنديدم... معذرت گفت

خوام...  می...  رت... ذ... مع... کن بخش ... 

 ميخونی؟

ميخوام معذرت ... 

افتادنم پا از برای  

نموندنم برای  

آتش و کوه از گذشتنم برای  

 ميشنوی؟
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رسيد؟ گوشت به آوازم  

ميخوام معذرت .... 

 پندار

ميخوام معذرت  

نامت بردن برای !" 

 

 دو و روز سه... نشدی پيدا و گذشت صدام پخش از روز سه... مانيتور نور به زدم زل و کردم خفه دست با رو هقم هق

... نخوندی نشنيدی يعنی... باختن يعنی کردن گريه و نشستن اينجا... پايانه بی شبی اينجا... منه خط ته اينجا... شب

... بودی بود رسيده اگر... نرسيد.. نرسيد گوشت به آوازم... اطرافم آشناهای و ؼريب شعاع در نه يادم به نه... نيستی

بودی چيزی... صدايی پيؽامی پيامی دستخطی ... 

 آه و بردن فرو موها به پنجه رو شب تموم... ساييدن زانو به چانه رو شب تموم... گذروندن جنون و ديوانگی به رو شب

 محرومم؟ هنوز يا بيام تمرين فردا... پندار شده باز صدام... کردن گريه و بردن فرو دهان به بالش رو شب تموم... کشيدن

محرومم؟ هنوز.. عطرت از لبخندت از صدات از نگاهت از بودنت از  

 رسيد جاده ته... رو انتظار شبِ  مهتابِ  زدم قدم اش شده جدا خانواده سنگين سايه زير پدر، خونه گانه بچه قالی روی

ميکنی؟ حسش... کشيدن نفس هوا بی شدن، پوچی ؼرق باشی؟ کی کنی؟ چه ميخوای حاال... فاخته  

 نظرات تموم مثل... ديگه ناشناسهای تموم مثل... بود نوشته ناشناسی. چرخوندم مانيتور سمت به رو سرم... رسيد پيامی

 پيام. نشستم تخت روی و دادم بيرون رو آهم" .... بود خوب خيلی" " ممنون" " زيبا و... حس از پر" " بود زيبا"  که ديگه

کردم باز رو : 

 ...فاخته"

ؼمگينی زيبا حتی... ميدی سر آوا زيبا... ميکنی فکر زيباتر... مينويسی زيبا ... 

. هست قله باالترين تو جای... آسمان اوج بر درخت بلندترين برج بر تو جای... مينويسم سيرت زيبا پرنده تو برای اما

 بافته يا... پنجاهی پنجاه باشه بند کسی ناخن به که وجودت بند... بزن لبخند زيبا... کن زندگی زيبا.... زيبا.... زيبايی

 عذرخواستی ازش دليل بی اونکه کردی صداش اونکه رفته، اونکه.. ميشی شکافته داری تو امروز... شکافته يا ميشی

 در پا زندگيهای و آدمها روی... باشه نتونسته دليل هزار و دليل هر به شايد... بود نخواهد و نيست و نبوده تو اليق شايد

 که رو سرت... بردار بعدی پله برای رو پات... شو بيدار انتظار لجوج کابوس اين از... نکن قمار نخور قسم هواشون

رفت پا بی و سر بی که کسی برگشتن و بودن از زيباتر.... ميکنی پيدا بيشتری ديدنيهای بچرخونی .... " 

عذرخواستی ازش دليل بی اونکه! " جمله يه تنها... جمله يه به دوختم چشم و خوندم " 

خواستم؟ عذر ازش دليل بی ميدونی کجا از تو: کرد لمس رو ها دکمه سردم دستهای  

کردم نظر اظهار که ميخوام معذرت"  شد داده جوابی تا... بود عمرم تموم بلندای به دقيقه پنج... کشيد طول " 

 نگه بهم خودش تا: کردم تايپ لرزون دستهای با عجوالنه... داشتم آشنايی حس ناشناس اين به من.. ميرفت نبايد نه... نه

نميدونه رو من حال... نميدونه.. ايستادم پا روی ديدنش برای من.. حتی عمر آخر تا ميمونم منتظرش " 

 جواب بی... سکوت و صفحه باره هزار کردن رفرش و مانيتور صفحه به زدن زل و شنيدن رو ساعت تاک تيک

انتظار سنگين بار زير کردن خم کمر و شکستن. انداختن پوست... موندن جواب بی.... موندن جواب بی... موندن ... 
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. ميرسيد گوشم به اتاق پنجره از صبح اذان صدای... بود مانيتور به چشمم هنوز و بودم گذاشته بازو روی سر رمق بی

 ايميل. بردم هجوم تاپ لپ روی. لرزوند رو تنم تموم صدايی که ميرفتم فرو کبودی و سياه دنيای توی. افتاد هم روی پلکم

فرانتيس"  بودم خيره اسمش به که کشيد طول چقدر نميدونم. کردم بازش. داشتم " 

 داشتم... ميسوختم داشتم... داشتم تب. داشت درد چشمهام. ميرفت گيج سرم... خوردن بازی حس از شد پر قلبم

 ....ميسوختم

کردم باز رو ايميلش . 

عزيزم فاخته " ... 

 پيگيری رو مسابقات اميدوارم. ميکردی همراهيمون و بودی اينجا ميخواست دلم. شدن انتخاب رقص مسابقات برای تيمم

بيان خروش به روحت وردهخ بند دهان حسهای شايد.. کنی ... 

 "فران

جمله پشت جمله... نوشتم تفکری هيچ بی و گرفتم گاز رو لبم.. داشتم بؽض... ميلرزيدم... داشتم تب  ... 

 هر از.. بيزارم بندازه حماقتهام ياد به رو من که چيزی هر از روحم خورده بند دهان حسهای از باله رقص از تو از "

 شعارهای وتموم تو صندليم جای بايد... بميرم ميذاشتم بايد.. بيام در رقص به و کنم رها صندليمو شد باعث که چيزی

...  بايد ميکشيدم رگم روی رو شکسته های آينه همون از تيکه يه روز يه بايد پايين ميکردم پرت صخره از رو ات مسخره

بردار سرم از دست ميفهمی؟ رو من زبون ميفهمی؟ کن ولم... برداری سرم از دست بايد " 

 توی انگار. ميکشيد زوزه... گوشم توی باد ريز يک صدای... باد صدای و بود درد سراسر تنم. شدم بلند تخت روی از

 وحشت... بود کرده پر رو من تموم نبودن از حسی.. ناشناختن از حالتی. باشم ايستاده زده طوفان علفی و آب بی صحرای

خشم و وحشت... بود بسته نقش ضميرم روی که بود احساسی تنها خشم و ... 

 بلور روی دستم... باد زوزه ميون اذان صدای... داشت درد بؽضم. ميديد تار چشمهام. ميسوختم بود سردم. ميلرزيدم

 از درکی هستی از درکی اينکه بی کردم جمع بازوم توی رو وجودم تموم و کردم بلندش دست يک با. نشست شکل کروی

کردم پرتابش اتاق پنجره از باشم داشته فاخته از درکی خود  

 پا از رمق و جان بی آرش مثل... شدم خميده آرش کمان مثل. کردم پرتابش خودم از نقطه دورترين به آرش تير مثل

 .افتادم

 کرده بلند ديدنش برای رو سرم. بود شده الؼر اندامش و بلندتر من از قدش. بود کبود صورتش. روبروم بود ايستاده پندار

"  کردم باز لب و کردم بؽض. بود سرم موهای از پر دستم. کردم باز بهش رو رو مشتم و کردم موهام توی دست. بودم

تو از بعد " 

 رو دستم. بود خون از پر اش سينه. کردم گريه و گذاشتم اش سينه روی رو پيشونيم... زده ؼم و کبود... ميکرد نگام فقط

ببين... ببين... هستم آخر تا من... پندار"  ميکشيدم صورتم به و ميکردم آؼشته اش سينه خون به " 

 ...فاخته

 ...فاخته

 ...فاخته

 دست... نميشناختم و ميديدم... نميديدم... ميزد بيرون حدقه از چشمهام. نشست ام شونه روی دستی. کشيدم ها زده وحشت

باش آروم... بابا منم... منم... آروم... بابا آروم... فاخته: شد نوازش ام شونه روی  
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 دنبال... نبودم آروم... بود سفيد جا همه. ميکرد نوازش و بود گرفته دستش توی رو دستم فتانه. چرخيد اطراؾ به نگاهم

 به نگاهی و کشيدم بيرون بابا دست از رو دستم... بود ريخته من موهای... بود خونی اش سينه... ميگشتم جهانم توی پندار

نبود بودنش از ردی.... انداختم پوستم ... 

 

 

 به. دستم به متصل سرم به دوختم چشم و شدم جا به جا بودن شده شسته خون از رگهاش که دستی همون به پهلو روی

 اتاق يه توی... کالمها لبها، قدمها، صدای و سر به سپردم گوش و بستم چشم. اتاق سفيد پرده به... دستم پشت زرد برچسب

 بابا... بودم رفته شده فراموش قرصهای گيجی و درد بار زير ها پنجره همون از يکی پشت قبل، سال سه بيمارستان از

 باور هيچکس و.... بودم نخورده داروهامو اخير هفته يک اين تموم من و... نخوردم داروهامو چرا که ازم بود عصبانی

 محسن کنار سال چند از بعد وقتی که... خوبم خوبِ  کردم باور کردم باز خوندن به لب وقتی من که... باورهامو نميکرد

 تر نزديک نزديکی، همين... هست پندار که... برگشته عقب به زمان کردم باور گشت گيتار تارهای روی دستم و نشستم

 ته مونده قرصهای به برسه چه ميکنی فراموش رو خودت حتی انتظار، روزهای نکرد درک هيچکس که... هميشه از

... نيستی ساختن نو سر از منتظر... شه تموم چيز همه ميخواد دلت برسی پوچی به انتظار، به چشم وقتی که! رو کيفت

 بود مونده که خودی به. ميکردم فکر خودم به ذهنم تهِ  ته من و مياورد در رقص به رو اتاق پرده باد!شه تموم ميخوای فقط

 و زده دری هر به سالگی پنج و بيست توی... بود پوچ... بود نرسيده هيچ به که خودی به... ميرفت فرو که... باتالق توی

رسيده هيچ به و پريده ای شاخه هر به ! 

 رو دستم فران که اولی روزهای ميپيچيد استخونم مؽز توی که دردی به... گذروندم که روزهايی به. ميکردم فکر خودم به

 به چشم و تاپ لپ به خيره سست و مفلوج. بودم گذرونده که شبهايی به... ببره راهم تلويزيون کنار تا فقط تا بود گرفته

 هم رو الکن زبان همون که مردی و بود الکن که زبانی... بود کرده سکوتم به وادار دنيا که روزهايی به... انتظار

 رو من که مردی... کرد بزرگ دوباره رو من که مردی زد، قدم پام به پا که کسی به... ميکردم فکر فران به! نميدونست

 از رو من که مردی... برگردوند صحنه به رو من که مردی.. برد رقصيدن به رو من که مردی. واداشت ايستادن به

 حافظ کرد درست ايرانی ؼذای... کرد رجوع فرهنگم به من از بيشتر درک برای که مردی داد، شهامت بهم کند، ويلچرم

 مکرر احساسات گاه تکيه ؼربتم، پناه... شد تنهاييم روزهای رفيق... داد نشون بهم چاه از رو راه که مردی... خوند

رفت... کرد تحمل سکوت با رو ؼضبم که مردی... بوسيد رو من که مردی... ام سرشکسته .... 

زدنم پس به شدنم زده پس به... فران به... پندار به... روندنم به... شدنم رونده به. کردم فکر ديشبم ايميل به ... 

 روزگارش بايد خودش خونه سقؾ زير که آزی پچهای پچ به... بودم کرده اشؽالش که اتاقی به... کردم فکر پدری خونه به

 به مدام و بود برادرم... نبود فتانه شبيه... نبود من شبيه که ای بچه پسر... کردم فکر سپهر به... ميگذروند نجوا با رو

 که ناشناسهايی به... کردم فکر وبالگم به... بود گرفته مشت توی رو گلوم انگار که کردم فکر دستی به... ميچسبيد پام ساق

پوچها و هيچ به... ميبستم دل بهشون ... 

... اش نديده شوهر و سايه به... ميترا به معراج به... مشترکش سقؾ به خوشبختيش، به زنش، به... کردم فکر عليرضا به

 که رفتن به.. رفتنش برگشت بی به... رفتنش به... پندار به... پيشرفتش به... کارش باالی و بلند عنوان و رويا به

 ....رفتنش

 نه... شده ای حرفه کار باله يه المان توی نه... بازيگر نه شده نويسنده نه... رسيده هيچ به... فاخته... خودم به رسيدم باز و

 وبال به... کردم فکر خودم به... خودش خونه سقؾ زير فتانه مثل نه... مکان پدر خونه توی نه و جای مادر خونه توی

 به باز... ميزدن چرت صندلی يه روی اتاق اين در پشت که خانوادم به... تنم قوزِ  باال قوزِ  سستیِ  به... بودن همه گردن

کردم هم سقوط...  هيچ که نياوردم دست به چيزی...  همونم هنوز... کردم فکر خودم ! 
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 زل و نشستم تخت روی. بود درد سراسر تنم! اومدم؟ دنيا به چی برای... بستم چشم رو بؽضم و کشيدم هم در ابروهامو

 بهم رو سرش و داد ماساژ رو کمرم... نزدم هم پلک. شناختم رو عطرش... نشست کمرم روی دستی. پنجره به زدم

بهتری؟: کرد نزديک  

ميزنی؟ زنگ مامان به: دادم قورت رو دهنم آب... گرفتم باال رو ام چونه  

پرسيد احوالتو... زد زنگ پيش ساعت يه مامان: صندلی روی ناآسوده خواب از بود گرفته صداش  

دارم کارش... بزن زنگ بهش... نه: زدم پلک  

 چشمم به. بود پريده رنگش... کردم نگاش. روبروم ايستاد و زد دور رو تخت. آورد بيرون رو موبايلش. شد دور ازم

 هلموت صدای. گوشم به چسبوندمش. گرفت سمتم به موبايلشو. ميشد مشخص اش چهره توی حاملگيش... بود شده عوض

... هلموت"  هلموت گوش به کردم باز لب... بود خوب فتانه از حرفهام کردن پنهون برای... بود خوب. پيچيد گوشی توی

فرصت اولين.. زود... بگيره بليط برام بگو... برگردم ميخوام بگو مامان به " 

 از خالی باشم ای خونه توی بذار تنهاييه و کسی بی به قرار اگر... نبود موندن شوق... نبود موندن ميل... نبود موندن جای

عشق بی... دوست بی خواهر بی پدر بی... آشنا از خالی کشوری... سکنه ... 

 اتيوپی استخونیِ  و سياه های بچه مثل! مردن برای... بودن لشگر سياهی برای... ميان دنيا به زجر برای آدمها از بعضی

 بقای برای فقط انگار... ميمرن ميمونن، گرسنه ميان، دنيا به... الشخورها و مرگ و ميشناسن رو گرسنگی دنيا از که

 و تخمک يه شدن رها از شد تنظيم چيز همه لحظه، و روز و ماه از شد رديؾ چيز همه انگار... شدن خلق الشخورها

 برای کنه تؽذيه ويتامين و کلسيم و آهن بی خونِ  از دندون و چنگ با که ای ديواره به چسبيدن و اسپرم يه عجوالنه رسيدن

... مارها زهر و کوفتها و آنزيمها و کروموزومها دادن هم دست به دست بعد... پا و دست و قلب و مؽز و سر بعد... رشد

 و مری عصبی، شبکه و نخاع و مؽز... هم از پا هر انگشت پنج ، هم از دست هر انگشت پنج شدن جدا توی دقت همه اين

 الشخورهای و خاشاک و خار ديدن برای... قرنيه و عنيبه و شبکيه و زالليه و زجاجيه... گرسنگی برای روده و معده

 و کشيدن الشخورها نفس زير رو آخر نفسهای سالگی يک توی و تخمک يه بقای برای تالش همه اين... مرگت منتظر

 جايی حداقل بذار! اونها از يکی هم من... نميارم در سر ازشون من که چيزی برای ميان دنيا به آدمها بعضی آره... مردن

نباشه تنگنا در بودنم از کسی که برم ... 

.... نبود مهم... بود ِسر انگشتهام سر... ميشه کنترل داره چيز همه گفت.. ميشم مرخص بعد روز گفت دکترم. بود شب

 سر شد دعواش امين با بودم فهميده. بود نرفته... خونه برو بودم گفته. ميزد چرت و بود گذاشته تخت کنار رو سرش فتانه

 که اش مادرانه موهای شدن رنگ دو و دست دو به... موهاش به دوختم چشم. رفت قهر با امين که ديدم. نموندن و موندن

 ای مردونه صدای. در سمت افتاد راه. کرد بلند سر فتانه. کوبيد دوباره. ندادم جواب. زد در به کسی... ميخورد رنگ نبايد

خوابيده"  ميشد مانع فتانه. ميکرد پچ پچ " 

کيه؟... فتی بيدارم: شدم جا به جا حوصله بی  

 خشکش لبهاش. ميزد گره هم توی انگشتهاشو. ميکرد دست دست. ميکرد نگاه مات. نداشت رو به رنگ. اومد داخل معراج

کردم؟ بيدارت: زد هم به رو  

شده؟ چيزی... بودم بيدار: بهش زدم زل. نشستم  

ببينمت نشد امروز بپرسم حالتو خواستم... نه: زد لبخند  

خوبی؟... معراج... بودی اينجا صبح تو: کردم اخم  

چی؟ پس... آره: کشيد موهاش به دستی ! 

پريده رنگت: کردم اشاره بهش سر با. ميزد قلبم  
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همين... خستمه: خنديد ! 

باشم؟ يکم ميتونم: صندلی به کرد اشاره دست با و فتی به کرد رو. گرفت ازم رو نگاهش  

بفرماييد.. ميکنم خواهش: کرد تعارؾ فتانه  

 تک تک به ميچرخوندم چشم معراج نگاهی بی ماتِ  من،... آورد بيرون رو شيرينی جعبه. يخچال سراغ رفت فتانه

ميزدن... ميزدن که گردنش و صورت عصبهای ... 

 رو پرستارها شب از موقع اين که بود چيزی حتما. رفت بيرون اتاق از و برداشت موبايلشو. کرد نگاه سکوتمون به فتانه

اتاقم اومده و کرده راضی ! 

مطوری؟ چطور: زد لبخند. آورد باال سر معراج و رفت فتی  

شده؟ چی... معراج نپيچون! همينطوری: کردم اخم  

ميگيره استرس آدم ميکنی؟ اينجوری چرا ببينمت اومدم بابا ای: خنديد ! 

 دراز رو دستم... لرزيد دلم. هست چيزی شم مطمئن که اونقدر... بره لبش از لبخند که اونقدری... چشمهاش به شدم خيره

پندار؟: گرفتم دستم توی رو پرزدارش و استخونی مچ کردم،  

شد باطل"  بزنم مهر انتظارم تموم به بؽضش از اش، دلسوزانه لبخند از نگاهش، برق از که کرد نگام جوری " 

زد زنگ: کرد باز لب... زد پلک ... 

 

 

 بی آنکه شد پيدا ، فراق های مذابه ميان رفتنم، تحليل ميان... آمده ای مژده کر شيطان گوش... نکن دری پرده... نوز باد

جانانم خورشيد... جانم آيد، می باال... رفته فرو فراموشی دريای زير مدتهاست نفس ... 

 بيراهه به... ميشوم يافته... ميکوبد تنم سرزمين بر را صدايش پرچم... ميکند کشفم خشک، بؽضهای کوير بر شده مستولی

ميرقصاندش باد که سفيدی پرده همين پشت... ميگردد تو پی نگاهم، زده ... 

 خوانی فاخته به شده، نامم مماس لبش... جان از رسيده ای مژده کر شيطان گوش... نکن دری پرده... نوز باد! آرام! جهان

 بازگشته

 رو ها پنجره. شد بلند کنارم از معراج. ميچکيد تنم و جان از که شعفی به لرزيدم،.. کرد هبوط معراج دستان از دستم

زد لبخند. کردم التماس واره نگاه... بپرسم نميگذاشت بؽض...  ام شونه روی تا کشيد، باال رو لحافم بست، . 

 

 هنوز. مطلب اصل سر رفت احوالپرسی بی سالم بی... زد زنگ: کرد باز لب! مردونه سينه، به دست ايستاد، پنجره کنار

 حساب روت معراج که... حرؾ رگبار به بستم دادم جواب گوشيمو تا... بودمش نشناخته هنوز بودم نکرده پيدا رو خودم

 موقع اون تازه... نکردی رفاقتم هيچ که نکردی برادری که... نيست کم برادری از رفاقت! رفاقت بودم، کرده باز رفاقت

... بودم کرده باز حساب روت مومن مرد کشيد داد محل بی تويی؟ پندار که خنديدم باشن داده بهم رو دنيا انگار شناختمش،

 قضيه اين نکردی جمع تو که...  مقصری هم تو بياد فاخته سر هرچی که.. برسه اينجا به کار نميذاری که ميکنی کمکم که

 از رو من معراج... ميگيره دستشو معراج... رفيقه معراج...  هست معراج گفتم خودم با کردم گم گورمو که من که... رو

 معراج.. کنه پاک منو گند که ميزنه بيراه و راه به معراج... فاخته واسه داره حرمت حرفش معراج... ميکنه پاک يادش

نبود آدم پندار... نبودم آدم من ميکنه راضيش ... 
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نميفهمم... نم...  ميگی؟ داری چی: افتاد ام شونه روی از لحاؾ... کردم نگاش مات ... 

 

 چرا که بود اين حرفش اصل... بگيره رفيقشو يقه بيخ که بود زده زنگ: گذاشت ام شونه روی رو دستش. شد نزديکم

 از داشت توقع...  ميکشه آتيش به رو آدم و عالم داره چرا مينويسه که اينايی... منه ياد به چرا روزگاره، اين به فاخته

ميتونم من ميکرد فکر.... هه... باشه رفته ذهنت ! 

 

 ام شونه روی از رو دستش... بودم خورده شکست... ميشنيدم رو شکستنم صدای... نميومد در صدام. بود گيج سرم

نميکنم باور: برداشتم  

 

 ذهنم به تازه که ميزد حرؾ داشت بود ساعت نيم... کردم ضبط صداشو... ميدونستم: کرد بؽض. کشيد بيرون موبايلشو

حرفم اثبات برای کافيه همينم ولی... برات کنم ضبط صداشو رسيد ! 

 

 سر اونقدر...  باشه فقط... ببره بذار... ُکنم دل بذار... بشنوم بذار! ميگفت راست معراج اگر حتی... بودم صداش قرار بی

باشه صداش... صدا که باشه... بزنه داد که باشه حال ! 

 بؽض صدای... صداش... دوختم چشم ميگذشتش معکوس که هايی ثانيه به من و گرفت صورتم جلوی موبايلشو معراج

 بايد تو کنه؟ نابود خودشو که دادی دلش به دل... معراج نبود رفاقت اين که قرآن به... " اش کرده رگ صدای... اش گرفته

 بايد تو.. مردی تو... نميشه..  نشد يعنی ميکنم گم گورمو من وقتی... ميره بيراهه به راه اين که ميکردی فرو مؽزش تو

... فاخته به نه کردی فکر من به نه تو محسن؟ به کردی معرفيش تو نميفهمم ميکنی خيال دادی؟ دلش به دل... ميفهميدی

 دست چرا ميکنه نابود خودشو داره کردی؟ زياد رو انداخته راه که آتيشی اين هيزم چرا... درک به من... درک به من

شدی؟ کمکش " 

 کردی که ؼلطی برای بيفتی پاش و دست به بيای اينکه عوض حسابی مرد"  کشيد هوار کشيدنهاش هوار ميون معراج

 يه هم تو که گيرم من؟ واسه سرت رو انداختی صداتو زدی زنگ کنی درست خرابکاريهاتو اينکه عوض.. بخوای معذرت

داری؟ توقع من از که ميتونی خودت تو ؟ ها ميتونی؟... بگير پس حرفاتو بزن زنگ نيما، مثل نامرد  

 

نميتونم معراج بفهم! ... نميتونم"  کشيد داد معراج بلند صدای ميون وقتی شکافت بؽضش ... " 

 

نيستی مرد"  شکست رو سکوت معراج... زدنشون نفس... سکوتشون صدای... نفسهاشون صدای ... " 

 

آره... نيستم مرد"  زد لب وقتی شکستم... ميديدمش... ميکرد گريه سکوت اون پشت... ميکرد گريه " 

 

 چرا گوشش بؽل بيمارستان توی ماه شيش بافتی؟ چرند براش نشستی چرا نبودی مرد که تو: برد باال صداشو باز معراج

 خاطر واسه... ايران اومده پاشده تو خاطر واسه کرده حساب حرفات رو!... بفهم! نفهم بسته دل بهت زدی؟ يامفت حرؾ
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 دلش از ميکردم؟ پاک ذهنش از بايد من که تو؟ ميگی چی زدی زنگ... کردنت پيدا خاطر واسه... زده ديوار و در به تو

 بيا پاشو مردی اگه... نيست خوب حالش فاخته االن؟ تو کجايی اصال کردی؟ چکار ميفهمی خودت ميشه؟ ميشد؟ پاک چی؟

 آروم آروم و برگردی که باش آدم اونقدری حداقل نيستی مرد اگرم... حرفات پای واستا بيا مردی... مالقاتش بيمارستان

نداری رو عشق همه اين ارزش بدی نشون بهش ! 

 

توام با: ميکشيد داد معراج. ميکشيد نفس.. ميداد گوش... بود ساکت ! 

 

 خراب چی همه بهش بزنم زنگ... نميتونم"  ميکرد ام خفه داشت که بؽضی ميون کردم تيز رو گوشم... افتاد پچ پچ به

 خودم بزنم زنگ... زندگيش پی بره که ، رو فاخته خودمو دادم زجر من... بفهم نميتونم... نميتونم.. معراج نميتونم. ميشه

ميکنی؟ رفاقت... بره که بزن حرؾ باهاش... ميکنم خراب زندگيشو بهش برميگردم کنم، تحمل نميتونم ديگه " 

سرد... پريده رنگ... بهش زدم زل. گرفت ازم رو موبايلش معراج ... 

بقيش؟: بود مونده هوا توی موبايل دنبال دستم... کرد نگام  

نداره بقيه: انداخت پايين سر کرده اخم  

 زدم پس رو بعضم... بود دنيا آخر که ديدم چيزی درهمش اخمهای توی... عميق. کردم نگاش. افتاد سفيد ملحفه روی دستم

کنی؟ رفاقت ميخوای:   

کجا؟... فاخته: گرفت بازومو افتاده هراس به معراج. بود گيج سرم. اومدم پايين تخت روی از.نياورد باال سر  

تختت توی برگرد تو.. ميرم خودم: گرفت محکم رو دستم. در سمت افتادم راه ... 

امشب.. پيشم بذار موبايلتو کنی رفاقت ميخوای اگر: لرزيد.. اومد باال اش سينه جلوی تا دستم. کردم نگاش  

 پر و حرفها به ميدم گوش که... کينه از ميشم پر امشب که... ميکنن رفاقت کنن خيال بذار.. آدمهاش و دنيا کنن خيال بذار

...  صداست اين تنگ اونقدر دلم که.. حرفها به نه و صدا به ميدم گوش من که ندونن و! کنن خيال بذار... نفرت از ميشم

صداست اين تنگ... اونقدر.... دلم که... صداست اين تنگ اونقدر دلم که .... 

 فتی صندلی. آدم و عالم روی به بستم چشم. باشه کسی نميخوام گفتم. بره کنه رد هم رو فتانه گفتم پرستار به.. رفت معراج

 پاره هزار بؽض به... اش باره هزار صدای به دادم گوش آسمون سياهی به زده زل. روش نشستم و پنجره کنار گذاشتم رو

 ...اش

 هر. نميذاشت خودش از کوچيک نشون يه حتی... هم پشت صفرهای به... بودنش ناشناس به... کردم نگاه اش شماره به

 لب و ميشکست من مومن مرد که" ... نيستی مرد"  ميکشيد هوار اونطور که ميشد پر معراج از دلم ميدادم گوش که بار

آره نيستم مرد"  ميزد " 

 بار چند... قولها و حرفها مرد.. دار ريشه حرفهای مرد... نيست مرد پندار شد مجاب تا داد گوش مکالمه اين به چندبار بايد

 بايد اش جمله کدوم ميون... نداره دوستت فاخته که... رفت که نخواست پندار ميشدم راضی تا ميدادم گوش صدا اين به بايد

 حذر من از چرا... برميگردم بهش بزنم اگر که... بزنم زنگ نميتونم ميگه چرا نداره؟ دوستم که ميکردم پيدا رو اين

 دنيا چیِ  به مگر جرم؟ کدوم به... کرده شنيدن و ديدن از محروم رو من خودشو که... برگرده که نميخواد ميکنه؟

کنيم؟ عاشقی و بگيريم رو هم دست ، باشيم هم کنار اگر برميخوره  

 آتش آخر.. عشق سوزنده شعله اين ترسم... آسانت ندهم کؾ از ديگر... آيی سويم به باز اگر آه... " کردم نگاه آسمون به

جانم بر فکند " 
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 بؽلش که بار هر... گردونی برش بهم اگر... دارم نذر يه... خدايا: زمزمه به کردم باز لب... زدم لبخند رو گلوم درد

 قول... ميکنی عطا بهم که رو نعمتی نميکنم فراموش... ميکنم شکرت بشنوه هم خودش که جوری گوشش، کنار ميگيرم

 "!ميدم

... بری يادش از... بری که ميخواد ازت... بری که ميخواد پندار... فاخته.. " بجنگی خودت با و بشکنی قول بايد بار چند

نداره دوستت " 

 اخم خودت برای بايد بار چند... نگفت دروغ دارم دوستت گفت که روزی بخوری قسم و گذشته به کنی رجوع بايد بار چند

 گوشت توی صداش باز بعد و نداره دوستت ديگه حاال گذشته روزا اون ديگه حاال ولی نگفت دروغ موقع اون که کنی

برميگردم بهش بزنم زنگ اگر" که بپيچه ..." 

 که من چی؟ من پس... " بخوری شکست باز و" نميخوادت... برگرده نميخواد! بفرما"  ميزنی سيلی احساست به باز

 "ميخوامش؟

 پوست و کشيدن درد و نزدن پلک صبح تا رو شب. بود ميش و گرگ هوا که کردم رها وقتی تخت روی رو دردناکم تن

صداش از شدن پر به ارزيد می انداختن ... 

 

 لباس... اش خورده فر های مژه براقش سياه چشمهای همون با. چشمهام توی زده زل لبخند با و نشسته سينه به دست

 راست تو جون به ميکنی؟ نگام اينجوری چرا" ميخندم. ميشم جا به جا تخت روی و ميکنم مرتب رو تنم گشاد صورتی

ديدم رو اش همه... ميگم " 

شکوفه و نسيم و دؾ صدای و پولک... ببر هم رو ما خوشکلت خوابهای توی" ميبره باال ابرو ... " 

 روی روسريمو ميکنم سعی و ميشم بلند آرنج روی! هست اينکه از... کمالم و تمام خنده از ميبرم لذت و ميخندم.. ميخندم

 ميخوره نفسش ُهرم و گفتن" هللا يا" به ميده بيرون رو نفسش نشستن موقع. مياره باال رو تختم و ميشه بلند. دارم نگه موهام

 داستان حوصله... خوب" مياره بيرون رو قلمش و دفتر. کيفش توی ميبره دست. لبخندش به ميگيرم جون و صورتم به

داری؟ گفتن " 

 چشمم دستمال با و ميشه بلند. ميره موهام توی دستم ميگردم چشمم دنبال. صورتم به ميکشم و ميارم باال رو سستم دست

شد؟ خوب" ميپيچه گوشم توی اش مردونه صدای. دستش نوازش به ميسپارم دل و ميبندم چشم. ميکنه پاک رو " 

ميکنم باز چشم .... 

 بيدار بايد ديگه... شدی؟ بيدار" ميزنه لبخند. مينويسه چيزی دفترش توی و ايستاده سرم باالی که پرستاری به ميزنم زل

ميدن انجام رو ترخيصت کارهای دارن.. ميشدی " 

 حاال... رو ام افتاده آب چشم... ميکرد پاک دستمال با رو چشمم داشت... پندار جز نمياد يادم هيچی لحظه چند برای

 کجاست؟

 خواب از کاش... رفته روزهای به سفر. بود عميقی خواب... ميشه خراب سرم روی دنيا. مياد يادم آره... حاال... حاال

 و... گذشت که روزهايی تک تک ميکنم مرور. ميشم زندگی ؼرق هم خواب توی که رسيدم روزگاری به. نميشدم بيدار

 کشيدن بيداری از خوابها اين درد... ميره باد بر چيز همه گشودن چشم يه با.. نيست گذشته از هيچی ميکنم باز چشم وقتی

ميذارن دردها روی درد خوابها اين... بيشتره پوچی و هيچ روزهای توی ... 

 به کرخت! ام باره هزار شنيدن به... نبود شنيدن به ميلی. کنارم معراج موبايل به افتاد چشمم. نشستم تخت روی و شدم بلند

 کجا تاب بی نميدونم. نداشتم قرار. برم ميخواست دلم. ميکردن صحبت دکتر با داشتن در جلوی بابا و فتانه. کردم نگاه در

 !بودم
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 نه ميشکستمش من نه که سنگينی سکوت زير ولی کرد نگام چشمی زير... بست هامو دکمه. کرد تنم لباسهامو فتانه

. کردم سالم سرسری. بودن ايستاده بابا و امين و معراج. رفتم بيرون اتاق از وقتی بود گرفته فتی رو بؽلم زير...فتانه

خروج در سمت افتادم راه. گذاشتش جيبش توی نگاه بی و زير به سر. دادم دستش رو معراج موبايل . 

. خورد زنگ موبايلش بره که کرد پشت. ميزنه سر بهم ظهر از بعد گفت. کرد خداحافظی معراج که بوديم ماشين جلوی

معراج... "زدم صداش رمق بی. ميزد ام حنجره توی قلبم. موبايلش به دوخته چشم و من به پشت. ايستاد !" 

نشد کنه صحبت باهات زد زنگ ديروز... فرانه... بيا: سمتم گرفت گوشيشو. بهم کرد رو  

 گوشی. بود شده اميد نا که اميدی با... ميزد بيرون ام سينه قفسه از داشت که قلبی با. گوشيش گرفتن به کردم دراز دست

داشت عشق... داشت نگرانی داشت قهر داشت دلخوری داشت عصبانيت داشت ؼم صداش. گوشم به چسبوندم رو ... 

خوبه؟ حالت! فاخته: زد صدام  

خوبم" که کنم باز لب تا کشيد طول... دادم فشار لبهامو. کردم جمع رو ام چونه.. ميبينه که انگار... دادم تکون سر " 

... کنه گاليه ميخواد و کرده ريز چشمهاشو ميدونستم ميرفت تر پايين معمول حد از صداش وقتی.. کرد آهسته صداشو

 رو؟ گذروندی که روزگاری رفته يادت ميکنی؟ چيکار داری معلومه... نخوردی داروهاتو شنيدم: کرد باز لب! کنه دعوا

بری پا و دست از تو که نداره ارزش اونقدر هيچکسی فاخته؟ چرا ... 

 بگم بهش ميخواد دلم.. نميشينه افتاده کار از آدم يه پای به هم آدم همون که اينه ذهنش ته ته... رو حرفا اين حفظم... ميدونم

زدنم پس به زده زنگ ريسمون آسمون همه اين بعد که... نميشينه من جوره هيچ پای آدم اون که  

برگردی ميخوای گفت مريم: ميشه آروم و ميکنه تازه نفسی. ميشه ساکت ميمونم که ساکت ... 

بده؟ يا خوبه: زدم خند کج  

 کاری هر روی دست... ميکنی شروع اول از... خوبه که نکن شک... خوبه: صداش توی اطمينان با کرد قرص رو دلم

پشتتم من بذاری که  

کردنش؟ صدا دوباره حتی: ميزنم لبخند  

 قوله قولم: ميپيچه گوشم توی صداش... منن معطل که معراج و بابا و فتی و امين ديدن به ميچرخونم سر. ميشه ساکت

 بی... هستم هميشه.. پشتتم هنوزم... بوده خودم منافع برای کردم کاری هر ميکنی خيال که فکرت اين از منزجرم... فاخته

 !چشمداشت

 نياز زمان ساعتها شايد... جواب بی منِ ... کالم بی منِ ... نموند من از حرفی منتظر که خوب چه و... کرد قطع رو گوشی

برسم جوابی به حرفهاش برای که داشتم ! 

 برای آورد باال که سر. رفت عقب عقب قدم چند و انداخت پايين سر و فشرد هم به لبهاشو. معراج به دادم رو گوشی

رفت و زد لبخند نيمه نصفه. زدم لبخند. ميشکنه رو کمرش داره کردن رفاقت اين کردم حس خداحافظی . 

 ميتونست نه... ميدونستم... ميچسبيد معراج رفاقت تنه به ترکشها و تير... دلهامون سنگر بوديم کرده رو معراج پندار و من

 نه... کنه بيرون عاشقی گود از رو من دروؼين، و ؼاز يه من صد حرفهای زور و ضرب به که باشه سخت و ظالم اونقدر

ميکنی؟ رفاقت"  ميپرسيد که رفيقش دار بؽض صدای به باشه تفاوت بی ميتونست " 

 بزنه زل و بشينه ناحق صندلی روی که.. بگيره نديد رو پندار عالقه و عشق بتونه راحتی به که نبود ناپاک ذاتش معراج

 روزا اين معراجِ .. نيست نگاه کافه روزهای شوخ پسر همون روزا اين معراجِ ! گفته دروغ نداشته دوستت که چشمام توی

 اينکه... برهان بی و دليل بی.. ميدونه مقصر رو خودش وقتا اينجور آدم... ميدونم من..  برده فرو کاشها ای گريبان به سر

 با... اتفاقا اين تموم با... رفاقتشم اين مديون ابد تا که ميدونه چه... پندار با بود نکرده آشنام کاش اينکه... شد معرؾ چرا



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  311 صفحه

 کردن تجربه... برنگرده هرگز بهم اگر حتی... شم آشنا پندار با ميخواد دلم بيام دنيا به بازم اگر... سخت روزهای اين تموم

 عشق احساس اين کنی حس اينکه... نميکنی عوضش دنيا های داشته تموم با که هست چيزی حقيقيه، کنی حس که عشقی

 انسانی هر برای حس اين ميکنم فکر من... شناسوند خودت به رو تو... داد نشون خودت به رو تو که هست ای عارفانه

کشيد بايد درد.... شناخت اين راه در کشيد بايد درد... نميکنه ظهور ... 

. بود ايستاده سرم پشت آزی. باؼچه به دوختم چشم و ايستادم پنجره کنار... اتاق توی رفتم راست يک رسيدم که خونه به

داری برش خودت باشی داشته دوست شايد گفتم.. نکردم جمعش: کرد باز لب  

ممنون: زدم لبخند. زد لبخند. کردم نگاه عسليش چشمهای توی. سمتش برگشتم ! 

حالت اين با ميری کجا: کرد اعتراض بابا. حياط سمت افتادم راه ... 

خوبم: کردم کج سر  

ميارمش برات ميرم خودم...  حاال بيا فاخته: زد صدام فتانه  

باشه خودش حال به بذاريد: کرد زمزمه آروم امين که شنيدم. کردم پام دمپايی محل بی  

 از چيزهايی... ميزد برق خورشيد نور زير که هايی شيشه خرده سمت افتادم راه و بستم رو حياط به منتهی راهروی درِ 

مينوشتم ذهنم توی... ميشدن رديؾ آبی خط روی که کلماتی... ميگذشت ذهنم ! 

 دو های شونه به ميندازه چنگ ميدوه کوه دو بين... هاجر مريم مامان... شده قديسه آزی... آورده بيرون تخم از سر فتانه

ميدونم من! ... دخترش برای مرد ! .... 

 هبوط ريخته فرو... شده عوض اما معراج... گير سهل و هوا به سر نه چاقه نه شوخه نه ديگه نميشناسم، رو منصور

 کپسولهای زور و ضرب به... بره تحليل که ميرفت که مؽزی با... همونم من! نميدونم شدم؟ عوض چقدر من... کرده

ها خاطره و ها ياد... موهام سوخته شراب... داشتم نگهش رنگی ... 

 های تکه... سنگ اين به بود خورده ايم شيشه گوی... زدم کنار رو باؼچه برگهای. پانشستم دو روی خردها شيشه ميون

 زيبا... گرفتم دستم توی رو خودنويس طاليی تن... هرز علفهای ميون بردم دست... بود افتاده شمعدونيها اطراؾ بزرگش

... هست پشتم جوره همه بود گفته... زدم لبخند. ميزد برق نور زير دستم ميون و بود خورده تراش اش بدنه تمام... بود

شکستمش هميشه بوسه اون از بعد من... بودمش شکسته ! 

رباهُ  يا... " ميشد جاری ضميرم به که نستعليقی به کشيدم ساعدم پوست روی رو خودنويس نوک  " 

شدن نامحرم من گوشهای يا و... کرده اختيار سکوت که وقته خيلی خدا... آفتاب به رو کردم بلند سر ! 

 

. نرم وبالگم سراغ ديگه ميشد باعث که بود مرده من در چيزی. زدم تا لباسهامو و نشستم چمدون پای موندنم آخر روز

 انتظار عاشقانه رو کسی داشتن، دوست عاشقانه رو کسی. ميکندم جون خودم الشه توی داشتم من و مرده من در چيزی

 سعی کنارش در که روزهايی به برد رو من بيمارستان شب پندار شده شنيده بار هزار صدای... بريدن يکباره به و کشيدن

 خودم با مدت تموم من و نميداد رو تلفنم جواب و بود کرده رها رو من عليرضا که روزی... کنم فراموششون بودم کرده

 نخواستت ميدادم جواب خودم به ديگه بار هزار و ببخشمش که بگيرم نديد که کنم پيداش که برگردم بهش که بودم درگير

نيست که...  کرده عوض رو اش شماره که نميده، رو تلفنت جواب که نخواست ، فاخته ... 

 حالت و حس بی مجسمه يه مثل رو صورتم که بود ريخته وجودم به زهری ولی نبود عليرضا شکل من برای پندار

 کنار ميذاشت و ميزد تاشون هوا توی که دستهايی و پيرهنهام به ميشد دوخته روشن و خمار چشمهام که... ميکرد

 چيزی هيچ... ميلی هيچ... نداشتم اش دوباره شنيدن به ميلی ديگه حتی... بود شده تزريق روحم به صداش... چمدون
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 فکر بهش هنوز داشتم، دوستش هنوز... نبود چيز هيچ... بريزه گوشيم روی رو صداش بخوام معراج از که نميکرد وادارم

رو احساسم بود کرده فلج... نخاعی حسی بی بود شده صداش ولی بودم طلبش در... هنوز ميکردم  

 وقتی انداختم پايين سر. دادم جا چمدون توی و زدم تا رو پيرهنم. دستهام به بود زده زل و بود نشسته سپهر تخت گوشه بابا

فاخته؟ بابات خونه توی زندگی به ميدی ترجيح رو نفهمش زبون شوهر و مريم با زندگی: کرد باز لب باالخره بابا  

 خونه توی ميخوام باشم هيچکس خونه توی نميخوام... زندگيم دنبال برم ميخوام من...  بابا؟ ميگی اينو چرا: زدم پلک

نه؟ باشم داشته رو حق اين که شدم بزرگ اونقدر... خودم پای رو... باشم خودم  

 بهونه چه ديگه... باشی هم مستقل که ميکنم پيدا خونه برات همينجا نزديک مونی؟ نمی اينجا چرا: موهاش توی کشيد دست

داری؟ ای  

 و پله کردنم و شکستن رو کمرم فقط اينجا... بابا نميشم ديده اينجا... کنم کار بتونم که اونجا ميرم! رفتن بهونه: کردم نگاش

نديدی؟... رفتن باال  

 نرسيدن جا هيچ به... ميدونست که رو پندار و نيما ولی بود خبر بی چه اگر رو عليرضا جريان... انداخت پايين رو سرش

 ها نخونده و خونده درس وضع رو، هنر و کار وضع... ميدونست رو چی همه بابا... ميدونست هم رو مريض نويسنده

 زن اينجا... کار باله نه قلم نه بودم صدا نه اينجا داره؟ نگه چی اميد به ميخواست رو من... ميديد رو چی همه وضع... رو

 خوش جا فتانه يا خودش خونه گوشه گاهی از هر که... بودم يادگاری عکس يه من اينجا...  نبودم هم انسان حتی هيچ که

ميشد فلج گاهی از هر که بودم بيمار يه فقط من اينجا... ميشد برداشته بعد و ميزد لبخند... ميکرد ... 

 برگشتن شوق نه ميتپيد کسی برای دلم نه... ميرفتم داشتم فردا صبح پنج... ميرفتم داشتم. رفت بيرون اتاق از و شد بلند بابا

همين... بياد معراج بودم گفته فقط... ديگه چيز هيچ نه بود ! 

 لبخند. رفتم بيرون اتاق از و شدم بلند. رسيد گوشم به معراج احوالپرسی و سالم صدای که بودم کشيده دراز تخت روی

 و چای و زدم لبخند... دادم فشار دستم توی رو معراج دست و زدم لبخند... دادم فشار بؽلم توی رو ميترا و زدم

 و نشستيم فرفوژه صندليهای روی. حياط توی رفتيم نفری سه گذشتيم که تعارفها بند و قيد از... کردم تعارؾ شيرينيشونو

درختها و دار به زديم زل هم، به نگاه بی ... 

ها؟ ميری ميذاری تنهامون داری... خوب: کرد لمس رو ام شونه. شکست رو سکوت ميترا  

 ميخوام فقط: کردم باز لب. ميکرد بازی دستش انگشتهای با داشت. معراج سمت چرخوندم چشم... زدم لبخند. کردم نگاش

 رو چيزی نه دارم کاری باهاش نه... زد پسم پندار چرا بگيد بهم ميخوام... مونده نگفته چی هر... بدونم رو چی همه

 رو سوال اين که آوره عذاب چقدر ميدونيد... چرا بدونم ميخوام فقط... شه خراب زندگيم از چيزی ميذارم نه ميکنم خراب

بکشم؟ خودم با هميشه  

ميدونم؟ من ميکنی فکر ميپرسی؟ من از چرا: کرد بلند سر معراج  

سالشی ده رفيق تو: چشمهاش توی شدم خيره ! 

 از هيچوقت پندار اينکه اضافه به... ميدونستم که بود اونايی همه گفتم بهت که چيزايی همه: کشيد دست ريشش ته به کالفه

 ناجور وصله من گفت فقط... بود کرده جدا اش خانواده از رو اش خونه که اوايل همون جز نزده برام حرفی اش خانواده

 ولی... بخونه درس ميخواستن بودن مخالؾ خانوادش و داشت دوست رو هنر خوب! چرا نفهميدم هيچوقتم... خونمونم

 خوب من حداقل اينو... پاکيه پسر پندار...  نميده بروز هيچی خانوادش از. بدونم که نميخواست... نميدونم اين از بيشتر

هيچی فاخته هيچی اين از ؼير! ميخواستن ازش چی خانوادش نميدونم... ميدونم ! 

ميدونيد که رو اين حداقل... مرد چرا عرفان: ميترا سمت گردوندم رو ! 

 خبر من اریخاکسپ برای حتی... نگفت ما به اصال... فاخته گفتم بهت: کرد باز لب معراج. کرد نگاه معراج به ميترا

 هم زد زنگ که روز اون... بمونه که نخواست بگه که نخواست پندار! بود شده تموم چی همه که فهميدم وقتی.. نشدم
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 نميتونم من... بود زده زنگ کارت با که ديدی خودت... نداد من به خودش از شماره يه حتی! کجاست نگفت حتی... نگفت

 تو فاخته... نکرد و خودش از دفاع برای کنه باز لب که گفتم وبيراه بد بهش اونقدر چند هر.. باشه نامرد پندار که کنم قبول

 من... اينجوری اونم نميکرد ولت داشت راه اگر پندار ولی کنم مشؽول رو ذهنت نميخوام... هست هم پندار منی دوست

 برای اگر ميذاره سر پشت داره که اتفاقاتی شايد.. متفاوته ديگری با آدمی هر تحمل آستانه ميدونم ولی چيه مشکلش نميدونم

... نميکشم ميترا از دست عزيزی دادن دست از برای من ميکنم رو فکرش وقتی... بودم تر مقاوم پندار از افتاد می من

 شايد... ميدونم رو پندار زندگی از بخش همين فقط من ولی! نيست پذير تفکيک! نيست شدنی جدا چيزه، يه عشق و خانواده

بوديد خرما و خدا خانوادش و تو شايد... کنه مديريت خوب يا بياره تاب رو چيزها خيلی نتونسته پندار ! 

 

... نکرد دراز هم کمکی دست! ... گذاشت کنار رو من... کنه مديريت نتونست... شدم مانده پس من... بوديم خرما و خدا

 ميشم برده مفلوج و افتاده پا از ديد ميتونی؟ نپرسيد مونی؟ می مشکالتم و من پای نپرسيد... رفت و گرفت تصميم من جای

ريخت آب سرم پشت... کشور اين از ! 

 

 دوخته چشم و بودم کشيده دراز تخت روی من و بود شب دوی ساعت... افتادم می راه بايد سه... داشتم پرواز صبح پنج

زمان ميگذشت دير چه. چمدونم به بودم ! 

 اول های صفحه... کردم باز رو وبالگم صفحه بگيرم تصميمی اينکه بی. کشيدم بيرون کيؾ از رو آيپدم و شدم بلند کالفه

 صفحه و هم باز و هم باز و... زدم صفحه... انتظاری به چشم روزهای... تازه اميدهای... اول شعرهای... کردم باز رو

... " نام يک به شد واضح جهان افتاد، صفحه روی اشکم... پيچيد اتاق توی نفسهام صدای... شد عوض دنيام تمام آخر

 " پندار

، مريدم نه مرادم نه  

کالمم، نه پيامم نه  

عليکم، نه سالمم نه  

سياهم نه سپيدم نه . 

گويی، تو که چنانم نه  

خوانی تو که چنينم نه  

شنيدی و گفتند که گونه آن ونه . 

سمائم، نه  

زمينم، نه  

دينم بردهی نه و بسته کسی زنجير به نه  

سرابم، نه  

شرابم، جام تو تنهايی دل برای نه  

بهشتم نه جهنم نه  

بهشتم نه جهنم نه ... 
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 برزخم

برزخم فاخته برزخم  

کن پرواز  

 

 دو... بودم کشيده دست... بودم کرده قهر دنيا از من و نوشتن به بود کرده باز زبان قبل شب دو... قبل شب دو تاريخ به

بودم دچار بيهودگی به ساعت اون قبل شب ... 

 چمدونم دسته سه ساعت راس درست و خوندن دوباره و خوندن و خوندن به... گذروندم کردن تلؾ به رو اضافه وقت تمام

... بريده دل ها داشته و ها نداشته همه از خونه، کفپوش روی چرخش شدن کشيده صدای به داده دل و گرفتم مشت توی رو

 رفتم

 تک روی به رو سردم آؼوش. زدم زل ام خانواده زده خواب چشمهای به مجسمه يه صورتک مثل مات، و اشک بی

شد شنيده زبونم از که کالمی همه... تمام و خداحافظ...  کردم رهاشون کرده بؽل نيمه و باز تکشون ! 

 از بابا، نگاه از... شدم دور و کردم پشت... ميکشيدمش زمين روی که چمدون يه با... افتادم راه مسافرها همه از زودتر

... "  کالمش يه به بود کرده خوش رو ميترا و من دل که معراج از... ؼمگين امينِ  پريده، رنگ فتانه از... بؽل بچه آزیِ 

 شدنی جدا چيزه، يه عشق و خانواده... نميکشم ميترا از دست عزيزی دادن دست از برای من ميکنم رو فکرش وقتی

نيست پذير تفکيک! نيست ! " 

 معراج همراه من رفتن بهانه به شب نيمه همينکه... بود مشخص ميترا نگاه برق توی دلخوشی اين و بوديم شده دلخوش

 نميکنه بازی رو هيچکس با سايه از بعد معراج.  ميکرد دلخوشمون... کنارش ايستاده سينه به دست معراج همينکه... شده

 زمين مؽز با ولی من... ميشن پاتر سر... ميشه تر محکم خودشون به هاشون ريشه انگار ميشن ترک وقتی مردها... انگار

 پندار. ميرفتم زده صورت به آشنا نا روحِ  بی و سرد ماسک... ميرفتم نبودن برای و بودم... بودم شده سست بودم، خورده

 هم نماندن نهی فعل با رفتن امر فعل... ذهنم نامه لؽت توی ميگردم... نمون يعنی برو ميگه وقتی... برو گفته زبانی هر به

 !معناست؟

 جؽرافيا نقشه توی. شده برعکس انگار! خدا جهان ،نه آدمها جهان... نميدونم رو جهان اين چيز هيچ معنای ديگه... نميدونم

 کره روی... نميچرخه قانون مدار روی زندگی... عوضی بعضا و شدن عوض آدمها.. کشيد شمال رو جنوب قطب بايد

 قرار ظلم مورد معتقدها! ميشينيم هم جای سر انداختيم، راه صندلی بازی... خودشه جای سر کسی کمتر زمين خاکی

 حقدار به حق شده برعکس دنيا... تنهايی به وفادارها زندگی، به خائنها... ميرسن ثروت و قدرت به ظالمها ميگيرن

 سهمش ميترا... نميرسم هيچ به من...  نميکنه اميد نا رو نيما اميد کسی... نميدزده رو جم عليرضا زندگی کسی... نميرسه

 روی شاخی نيمه آدمها... ميره راه آسته آسته خودش با بالتکليفی لبه روی معراج... انتظاری به چشم و ميشه سکوت

... ميرن باال هم از! دونده شدن عده يه...  پله شدن آدمها سری يه... شاخهاشون پشت روشنی هالل نيمه دارن سرشون

 هم بايد دنيا... شديم رانده که روزی بود حق... ميچربه نورشون هاله به شاخشون زور! نبودن شدنی درست هيچوقت آدمها

بچرخه معکوس ! 

 

 

ميزنم خال تب دارم: کردم باز لب نگاه بی. ميسوخت. لبم روی کشيدم دست. دادم پايين رو سرم باالی آينه ! 

نخوابيدی خوب شبه چند: انداخت بهم نگاهی نيم و گرفت جاده از رو نگاهش مامان  

 که خوب بود شب چند. بيرون منظره به زدم زل و پنجره سمت گردوندم رو. کردم مرتبشون و موهامو روی کشيدم دست

بودم نخوابيده اصال... نه . 
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 ساده کار کندن دل آرزوها از... خودم از قسمتی گرفتن نديده بر سعی. داشتم روحم از ای قطعه کردن فراموش بر سعی

هم شدن زده پس.... نيست ای ! 

 اگر.... کنی جدا مؽزت ريشه از رو شپشها بگيری دست چوبی شونه بشينی بايد ميوفتن جونت به وقتی خوره مثل فکرها

 يه بگيری، زانو به سر... بشينی جنون آفتاب زير... بتراشی ته از رو مؽزت بايد... بايد.. مؽزت توی باشن ريخته تخم

روحت از بکنی... سمت اون از خوره يه طرؾ اين از زالو ... 

 پيدا برای نبود کم سال سه که نداشتم باور حقيقت اين به شدم رونده خودش صدای به که امروز به تا چرا اينکه فکر

 اينکه! گشت نخواهد هم بر که ميپذيرفتم بايد من برنگشت وقتی که.... برگشتن برای نبود کمی فرصت سال سه که... شدن

 رفتی چرا نذاشت ات شونه روی دست و نيومد وقتی... هزار تا شمردی و گذاشتی چشم چرا که بگيری رو خودت يقه بيخ

 دادی آزار رو خودت هم چرا شدن؟ پنهون برای بود کرده پيدا بدبختی به که هايی سنبه سوراخ همون توی گشتی دنبالش

 پسر پندار بودد گفته معراج.. ميکردم عذاب احساس... بود کرده عادت دوريت به نبودنت، به زندگيش، به که رو، اون هم

 روزهای سال سه اين هم پندار که ميفهمم خوب من و... نميکرد ولت اينطور بود شدنی وصل اگر ميدونه بود گفته پاکيه

 جلوی تصويرش و ميبندم پلک... نبود چرت منهاج رويا چرتهای اينکه به. ميکنم فکر ازدواجش به گاهی... نداشته خوبی

 به مفلوج و دردناک من که روزهايی و شب که... کنم قبول نميتونم... نه... روحم توی ميزنم عق.. ميگيره جون چشمم

 زن با مردها ميدونم خوب که... تبدارم پيشونی به ميکشم دست... او ايستادن، برای راستی ديوار هر به زدم چنگ يادش

 و روز سال سه به ميکنم فکر باز و! بسازن رو خوبشون ساعتهای ميتونن باشن نکرده ازدواج که هم عالقشون مورد

 نسکافه فنجون يه خوردن من خوش ساعتهای که... داشت ديدارش اميد به داشت هم خوشی های لحظه اگر که خودم شبهای

 پيدا شدن خوب ته و... ميشم خوب دارم اينکه از بودم شاد من و... ميزديم لبخند بهبودم و پيشرفت از وقتی بود فران پيش

پنداره کردن ... 

 فکر به هم خوشش ساعتهای همون حاال که... زدم صداش زندگيش ميون که... مياد دردم... باشه گفته راست رويا اگر

ميزنه لنگ من برآشفته ... 

 تخت روی باشه کرده باز چشم او که باشه صبحهايی يادش به ميبستی چشم که شبهايی کنی فکر وقتی داره ديوونگی

 و.. داری دوستش هم هنوز... که جانکاهی درد و... کشيد طول سال سه که حماقتی پذيرفتن داره ديوونگی... دونفره

 تو مثل اونم... داشته سختی روزهای ولی... نکرده ازدواج... نه که ميزنی زل ذهنت خالی ديوار و در به ناباورانه

. داره نگهت پا سر ميتونه که هست فکری تنها اين... برگرده نميتونه دليل هزار و دليل هر به و... نداشته خوبی روزگار

 که... فاخته کن پرواز... گفت که معشوقه راه در دادن جان برای ميکنی ترک رو يادش اگر اينکه... نخوردی رکب اينکه

هستی اش دلسپرده که هست کسی صدای به سپردن سر برای تنهاييت ؼربتکده به کشيدی پر اگر ... 

نميرم حقيقت درد از و باشم زنده جنون اين ميون بذار ! 

 باز. بابا خونه مثل درست. کنم بازش اينکه بی بودم گذاشته اتاق گوشه رو چمدونم. آلمان بودم برگشته که بود روز سه

 باهاش داشتم خيال. بود کرده دعوتش شام برای مامان. آلمان بود برگشته کانادا از جان دايی. نيستم موندنی بدونم تا نکردم

کنم صحبت . 

 بی و کشيد بيرون کيفش از رو موبايلش! نشد. شه پياده داشتم انتظار و کردم نگاش. کرد توقؾ فروشی گل جلوی مامان

بزنم هلموت به زنگ يه منم بخری رو گلت دسته تو تا: زد لب کنه نگام اينکه  

 مستقل ميخوام بودم گفته بهش ديروز! لجبازی هم ميکرد لطؾ هم! کنم زندگی خودم بعد به اين از بگيرم ياد ميخواست

 خونه توی نيستم موندنی بودم گفته! بذاره کمد توی لباسهامو و کنه باز رو چمدونم بود خواسته که وقتی درست... شم

 اش مادرانه احساسات ولی نيست فکری بد ميکرد فکر خودش با شايد! سکوت ميون قهر. بود قهر جورايی يه. هلموت

 خودم به که حسی... کنه اؼنام که حسی به داشتم احتياج! نميموندم اونها خونه توی من حال هر به. کنه راضيش نميتونست

 سنگهامو خودم با خلوتم توی ميخواستم... نخورم درد به من که نداره رو اون معنی شد رد ازم نگاه بی کسی هر کنم ثابت

مامان خونه از تر پايين خونه چند باشه اتاق يه مستقل زندگی اون که چند هر! کنم زندگی ميخواستم... بکنم وا ! 
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 چشمم جلوی اش چهره... ايستادم گل پر زيبای راهروی ميون گلها عطر مست و کردم باز رو فروشی گل ای شيشه در

... بود زده زل هتل اتاق پنجره به و بود ايستاه من به پشت و پنجره به رو اونطور وقتی اش شونه پهنای... گرفت جون

ايران اومد من برای که روزی چسبوندم اش سينه به سر اونطور وقتی پيچيد مشامم توی عطرش ! 

... فران! همين بود گفته مقدم خير و بود کرده تلفن فقط! روز سه اين تموم! نيومد ديدنم برای که بودمش شکسته طوری

نميشه قديم مثل دوستيمون ديگه ميدونستم و بودمش شکسته! بخشنده هميشه فرانِ  ! 

 مرد... سمتشون افتادم راه.... بودن شده گذاشته سرخ و صورتی رزهای پشت گوشه يه که زردی گلهای به دوختم چشم

 دسته يه خواستم ازش و گلها سمت کردم دراز انگشت... ايستاد احترام با و رسوند بهم رو خودش سرعت به فروشنده

بپيچه برام رو ازش بزرگ ... 

 گل بؽل يه! همين ميکرد آرومم گلها رنگ فقط! داشتم پشتش مفهومی نه و ميدونستم رو اسمشون نه که... زرد گل بؽل يه

 اعتراض مامان. شدم حرکت منتظر و نشستم مامان کنار... زيوری هيچ بی ساده،... براق ای شيشه ورق ميون پيچيده زرد

چين اينا: کرد !! 

گل: دادم تکون سر ! 

 انگار که! گل دسته جز شبيهه چيزی هر به گلم دسته که زد ؼر راه تموم. انداخت راه رو ماشين و داد تکون سری مامان

 دلهره بوی... بوی که خاصی عطر و... گلبرگ پر و شکل توپی گلهای... نبود هم اونطورها... چيدمشون کوه کش کمر از

بود خوب من برای... بود خوب! ... داشت ! 

 پليور آستين زير از رو ساعتم. رفت و گفت. باشم خونه هفت ساعت برای خواست ازم مامان. شدم پياده باشگاه جلوی

 بعد فران ميکردم فکر من و ميکشه درازا به کارم فران با ميکرد فکر مامان! بود چهار ساعت تازه. کشيدم بيرون سياهم

نميکنه کنسل من برای رو کالسش و ميخواد رو عذرم احوالپرسی و سالم يه از !! 

 پام بين رو گلها آسانسور تنهايیِ  توی. شدم وارد و دادم بيرون رو نفسم. کردم بلند سر و ساختمون سمت گردوندم رو

 چينهای و کشيدم باالتر رو جينم شلوار و زدم بؽل زير رو گلها. بستم موهامو ديگه بار يه و کردم باز موهامو کش. گرفتم

 بی... ميرفتم خبر بی. گرفتم آينه از رو نگاهم آشوب دل و کردم باز رو پليور باالی دکمه. کردم مرتب رو کفشم روی

 يه رو بينمون سنگين فضای اين ميخواستم فقط... ميخواستم فقط.... گفتن برای نميرسيد ذهنم به جمله يه حتی! حرؾ

کنم تموم جوری ! 

 با سفيد راهروی همون ميون از... کالس سمت برداشتم قدم.... پيچيد راهرو توی موسيقی صدای و شد باز آسانسور در

 پلک... ميداد هل آسانسور جلوی تا رو چرخدارم صندلی فران که روزهايی... زدم پلک... گذشتم باله های رقصنده تابلوی

 کافه ؼروبهای تموم... تمرين بارونیِ  روزهای تموم... زدم پلک.. برم پايين پله از ميکرد مجبورم که روزهايی... زدم

 به در چارچوب از و گرفتم ام سينه روی رو گل دسته... زدم پلک... عضالتم کشنده دردهای تموم... تمرين از بعد رفتن

ديدمش... کردم نگاه داخل ! 

 به دقت با... بود زده زل شاگردهاش به متری يه فاصله از و بود گذاشته زانوهاش روی رو دستهاش و بود شده خم

 رخش نيم به خيره. ميداد تذکر رو نکاتش و ميزد صدا رو اسمی گاهی از هر و ميکرد نگاه دستهاشون و پاها حرکات

 رو آتنا کمر. شاگردهاش سمت افتاد راه و زد باال ساعد روی رو سياهش کشی بلوز آستينهای. بودم ايستاده در پشت هنوز

 ولی نميدونست فارسی. مارک شاگردهای از. بود استعدادی با دختر... ميشناختمش... تبار ايرانی ساله هفده دختر... گرفت

 شروع و آتنا همرقص به کرد رو. گذاشت زمينش و زد هوا توی چرخی و کرد بلندش فران... بود ها ايرانی صميميت به

کرد توضيح به ... 

 چشم که شد باعث چی نميدونم. سر پشت از اش شونه پهنای به دوختم چشم... نشست لبم روی لبخند. در توی گذاشتم قدم

 گل بؽل يه با سياهپوش فاخته به... سالن آينه توی من تصوير به... روبروش آينه توی بزنه زل و بگيره شاگردش چشم از

بدين ادامه"  که زد جوون پسر شونه روی دستی... شد ساکت. زرد " 
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 جم. سمتم افتاد راه و گرفت گاز رو پايينش لب! تبسم تنها! عميق لبخندهای نه و.... زدم لبخند. زد ابخند. سمتم گردوند رو

اومدی خوش! فاخته" اسمم ذکر به لبخندش ميون داد تکون سر! نخوردم !" 

 لبخندش که شرمی با... گرفتم سمتش به رو گل دسته. نميشد باز کالمی برای لبم هنوز. سمتش افتادم راه. شد سست قدمم

 بازوش ميون ثانيه چند برای فقط. گرفت بؽلم داشتم تصور که چيزی از تر معقول خيلی و گرفت ازم رو گل دسته. ميزدم

داخل بيا: زد پلک نگام ميون. شد جدا بعد و گرفتم  

 که خوب اتفاق يه نه و دوست دو بين ساده ديدار يه مثل... دوست يه مثل نه و.... ببينه رو قديمش شاگرد که معلم يه مثل

بودن بوسيده رو هم که مردی و زن بين کنون آشتی يه نه دوستانه دادن خرج به معرفت يه مثل... بودی منتظرش !!! 

بابتِ  عذرخواهی برای... البته و...  ببينمت... خواستم بود شده تنگ دلم فقط.. نميشم مزاحم داری کالس: دادم تکون سر ... 

داخل بيا! ... ايرانی تعارفهای... داخل بيا: اومد حرفم ميون و گذاشت کتفم روی دست !! 

.. ام احمقانه ايميل بابت عذرخواهی... کنم تمومش بود گذاشته کاش.. بودم گفته رو اش نيمه تا که ای جمله گفتن بود سخت

 شاگردهای نگاه زير از و باهاش شدم همقدم.... بود گذاشته کاش! شکستنم نمکدون و خوردن نمک برای عذرخواهی

آزاد آخر ساعت نيم: بهشون کرد رو. گذشتم جديدش ! 

 

 

 

 زانوهاش روی آرنجهاشو و بود نشسته روبروم درست. بود ننشسته ميزش پشت. ميزش روبروی صندلی روی بودم نشسته

کنی؟ چکار ميخوای حاال... برگشتی... خوب: زد لبخند. سياهش ميز روی زرد گلهای به بود زده زل و گذاشته  

 و خورده روؼن موهای به اش، شقيقه سفيد های رگه و سياه ريش ته به. کردم نگاش. کشيدم باال دستهاش روی از رو پلکم

هم خودش با... بود نشده صاؾ باهام. ميدزديد ازم که نگاهش و دارش حالت ! 

 با... ببافم نو از رو خودم ميخوام.. بخونم درس ميخوام.. کنم جدا خونمو همه از اول ميخوام... نميدونم: دادم تکون سر

ميام؟ در آب از خوبی آدمک... پوسيده نخهای همين  

 ببافی ميخوای که شد تموم خودت کردن ريشه ريشه: داد بيرون رو نفسش. کشيدم بازوم روی رو نوازشم دست. کرد نگام

ميشی دست دو بزنی بافت قديمت بافت روی بخوای اگر نو؟ از  

 خيلی سرم توی... کنم شروع جايی يه از بايد ميدونم فقط... نميدونم... نميشناسم خودمو ديگه... فران نميدونم: زدم لبخند

 مؽزم پوسيدگی برای هم... باشه داشته رياضی که رشته يه... بخونم هم درس ميخوام! ... اپرا اونم آواز کالس... کاراس

 نميدونم و بنويسمشون ميخوام سرمه توی نمايش تا چند... بگيرم فاصله هنر و احساس از يکم نيست بد ميکنم فکر هم خوبه

برقصم باز... کنی قبولم اگر... ميخوام و... نه يا ميتونم ! 

هستی بينی پيش قابل ؼير تو فاخته! هم؟ با همشون: برد باال ابروهاشو ! 

 من... فران: زرد گلهای به دوختم و گرفتم ازش رو نگاهم. بود مونده گلوم بيخ که حرفی از بود آشوب دلم. کردم تر لبهامو

دادم ايميل بهت وقتی نبودم خوبی شرايط توی  

. کردم نگاش. خودخواه متوقعِ  يه... بودم توقع پر... کن فراموشش که بده تکون هوا توی دستی داشتم انتظار. نگفت هيچی

بيارم نسکافه ميرم: برداشت ميز روی از رو گلها. کرد فوت رو نفسش  

فاخته کنه بندی هم سر رو مرد يه های شکسته نميتونه گل دسته يه که... سياه چرم صندلی روی جاش گودی به زدم زل ! 
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 باهاش که دادم گوش شاگردهاشو صميمی صدای. کرد قطع رو موسيقی و تموم رو تمرين. ميرسيد گوشم به صداش

ميشد برداشته ام سينه روی از دلتنگيم از بزرگی حجم اتاق اون توی... زدم لبخند. ميکردن خداحافظی  

 گلدون. گرفتم ازش رو ليوانها. سمتم شد خم. چپش دست توی نسکافه ليوان دو و گلدون توی گلم بؽل يه با برگشت فران

 توی رو ليوانم. زد لبخند و گرفتش. گرفتم سمتش به رو ليوانش. روبروم نشست. کرد مرتبشون و گذاشت ميز روی رو

ببخشيد ريختم هم به رو کالست: کردم مشت دستم  

کرد مزه رو اش نسکافه .... 

کنی؟ پات رو باله کفشهای ميخوای کی از: کرد نگام  

 

 عبور پا دو آدمهای کنار از. تنهاييم ؼليظ حجم ميون. ميکرد آرومم که ؼريبی آسمون زير زدم قدم. بارون زير زدم قدم

 رو زمين من که اينطور کدومشون... ميکردم نگاه عبورشون به و بودم برده فرو شلوارم جيبهای توی دستهامو. ميکردم

 دور دست بارون زير که جوونی پسر و دختر همين يا ميدونستن؟ قدمهاشونو قدر ميکرد؟ حس قدمهاشو ميکنم حس پام زير

 از رو دستم ميدونن؟ قدر رو بودن هم با اين ميزنه بيرون سرخشون بينيهای از بستشون يخ نفسهای و انداختن هم کمر

... بودم زنده... هنوز... ميکردم لمسش... داشتم حس... بچکه دستم کؾ بارون قطره گذاشتم و آوردم بيرون شلوارم جيب

 سال صد چه ديگه روز يه چه... نداره فرقی... آخرش شايد... راه اول شايد... هستم هنوز... نابخشودنی اگر شده، رها اگر

هستم هنوز! هستم... ديگه ! 

 کشيده پر داده تکون سر رو پندار رد جواب... داره نگهم بيشتر بخواد اينکه بی... بود داده رو خداحافظم جواب فران

ميکردم فراموش رو خودم بايد... بودم خسته بودن فاخته از. بودم خسته... بودم ! 

 خودت جای به داری فقط و ای ديگه نفر يه کنی فکر نيستی خودت کنی فکر... کنی زندگی خودت به اعتنا بی گاهی خوبه

 يه هم مامان شايد. کنم فراموش رو خودم که بودم داده حکم... تخفيؾ بی حکم... کنی حکم خودت برای... ميکنی زندگی

 طناب بعد... بود برده دار پای تا رو خودش.. بود زده قدم خودش با روز يه شايد... بود بريده حکم خودش برای روز

... ميکرد تکميل رو شعرش دفتر مامان حاال... بود کرده باز بودنش زن گردن از...  خودش گردن دور از رو هنجارها

ميکرد بازيافت رو خودش های مانده پس... ميزد دانشگاه صندلی به تکيه ... 

 راه... ميرفتم راست راه از بايد... خوندم رو مسيرم ادامه و زدم چونه به انگشت. شهر راهنمای نقشه روبروی ايستادم

نزديکترينه هميشه راست ! 

 چه گله اين ببين فاخته اِ  که زدم؟ پس رو پندار ياد و رسم و اسم بار چند ساعته يک روی پياده اين توی ميدونه کی و

قشنگه چه اون موهای... ماشينه رفت سرعت با چه اوه... شد تندتر بارون وای... نازه ... 

 که بگيری رو ذهنت های روزنه جلوی... کنی دريػ ازش رو نور و انفرادی چال سياه گوشه بندازی رو خودت قلب سخته

هميشه... باشی بازنده هميشه و... بمونی تنها ذهنيت خالء و سياهی توی ! 

 به رو در مامان. کرد پاره رو افکارم رشته سر خونه شلوؼی و ؼليظ های لهجه و خنده صدای و سر زدم که رو در زنگ

اومد فاخته: برگشت جمع به رو و کرد باز روم ! 

. ميخوردن سر چرمش روی از بارون های قطره که سياهی بارونیِ  و خيس صورت و سر همون با. ايستادم دری پا جلوی

سالم: خنديدم زده خجالت ! 

سوخته پدر اين شده بزرگ چه! فاخته: کرد باز دستهاشو و شد بلند جان دايی ! 

 جيػ های خنده صدای و بلند پاشنه کفش با که مامان همسن اندامی الؼر زن سارا، سرش پشت و سمتم اومد و خنديد بلند

 انگار و داشت سال اندی و هفتاد. جان دايی سمت برداشتم قدم يه و آوردم در رو بارونيم. بود افتاده راه سمتم به وارش
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 شلوار و بود بسته پشت از که سفيد موهای. سفيد پشت پر پرفسوری ريش... داير و َقدر اندامی با بلند قد... بود ساله پنجاه

خيسم همه اين ببخشيد: زدم لبخند و کردم نگاش. بوسيد رو پيشونيم. گرفتم بؽلش... جين پيرهن و !! 

دلم عزيز... فاخته: زد جيػ و کرد باز دستهاشو سارا .... 

 المان به سالگی هفت از که مريم مامان دايی دختر... سارا... چسبيد کتفش لختی به دستم و شدم جا استخونيش بؽل توی

 زل و کرد جمع رو ظريفش عملی بينی و کشيد عقب رو خودش. بود ؼريب و عجيب فارسيش لهجه و بودن کرده مهاجرت

عزيــزم.... فاختــه: احساس پر و کشيده زد، صدام قلبش ته از انگار...  بهم زد ... 

 برخورد چطور بايد احساس و شوق همه اين با آدمی برابر در که بودم واج و هاج... زدم لبخند. نبودم جوش زود هيچوقت

 رژ و صورتی گونه رژ روی. گشت صورتش روی نگاهم. کرد ورانداز رو پام سرتا و داد فشار دستش توی دستهامو. کنم

 کوتاه پاچه از که پاش ظريؾ مچ و گلبهيش کمربند و آبی بندی تاپ به... اش خورده سشوار و مرتب موهای و سرخش لب

 خودش ميديدم حاال ولی داشتم دوست وسيع لبخندهای اون با عکسهاشو هميشه. ازش اومد خوشم. بود بيرون سفيدش شلوار

ببينمت داشتم دوست خيلی... جون سارا: شد رنگ پر لبخندم. هست داشتنيی دوست موجود هم ! 

 رو لباسات... من نخودچیِ  نخوری سرما... داخل بيا... همينطور منم... عزيزم: انداخت گردنم دور رو دستش ديگه بار يه

کن عوض  

 چی... زدم زانو چمدون جلوی و درآوردم لباسهامو. اتاقم توی رفتم و دادم سالم بهش. هلموت سمت گشت لبخندم پر نگاه

 رو ام گونه رژ داشتم آينه جلوی. کردم جمع سر پشت رو خيسم موهای و کردم تن ای ساده شلوار و بلوز... ميپوشيدم بايد

: ايستاد سينه به دست. بود موقر و اندام خوش هميشه از بيشتر زانوش زير لباس توی. اومد داخل مامان که ميکردم تجديد

شدی؟ خيس اينهمه چرا نرسوندت؟ فران  

خونه اومدم خودم... نيست من گوش به حلقه ؼالم فران مامان: کردم نگاش آينه از ! 

پس بيا زود: بره که کرد پشت و داد تکون سری ناراضی ... 

 ای ها؟ نمياد يادت منو: گرفت رو دستم صندلی دسته روی از و کرد دراز رو دستش شوق با. نشستم جان دايی کنار

 !پدرسوخته

بياد يادم چطوری رو نديده هرگز دايیِ  بگو: داد ادامه. زدم لبخند. خنديد بلند ! 

 اول نقش جای اوقات اکثر که جذابی مردونه صدای همون. بودن شده دوبله که سريالهايی سمت ميبرد رو يادم صداش

فرهنگ داريوش صدای... ميکرد صحبت ! 

 گرد منصور به... نيست تو شبيه اصال برده؟ کی به اين مريم: آشپزخونه سمت کرد رو و کشيد هم در رو سفيدش ابروهای

داره رو منصور چشمای انگار... چرا ولی... نيست شبيه هم قلنبه و ! 

ناهمسانن قلوهای دو... من شبيه فتانه باباشه شبيه فاخته: خنديد آشپزخونه از مامان ! 

 بين بدونه هم هلموت که المان شبکه بزنيم خوب: گفت آلمانی به و ميکرد نگاهمون لبخند با که هلموت به کرد رو دايی

نميگيم ازش بيراه و بد خودمون ! 

 فارسی من باشين راحت... نه: انداخت ابرو بياره رو نوشيدنی سينی مامان کمک تا ميرفت که همونطور و خنديد هلموت

 ميفهمم

 بينيشو انگار عادت طبق. سمتش گردوندم رو. کتفم روی نشست سارا دست!بود نگفته! نميدونستم موقع اون تا! ميفهميد؟

بودی خونده عالی فاخته... گذاشت برام مريم... شنيدم صداتو: ميزد لبخند و بود کرده جمع ! 
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 اينجا حتما: داد ادامه. کردم تشکر و زدم لبخند. ميشدم متوجه بيشتر ميکرد صحبت المانی اگر که اونقدری...داشت لهجه

شاد يکم ولی! ميبينم برات خوبی آينده. بده ادامه ! 

... بيام بر پسش از نميکنم فکر...  شاد؟: خنديدم. مياورد در رقص ادای و ميداد تکون هاشو شونه چطور که کردم نگاش

بود ای احمقانه کار... نخونم هيچوقت ديگه شايد کال ! 

عذاب بود عذاب... بود ای احمقانه کار آره... گرفت دلم ! 

 تخت روی. موبايل صفحه روشنای به دوختم چشم اتاق تاريکی توی. شدم بلند و کردم عذرخواهی. ميخورد زنگ موبايلم

صفحه روی اسم به دوختم چشم و نشستم ... 

 

 

سالم: زدم لبخند. کرد صدا ؼريب و عجيب هميشه مثل رو اسمم. گوشم به چسبوندم رو گوشی ! 

برگشتی: حرؾ به کنه باز لب و کنه جمع رو لبخندش که اونقدری... موندم منتظر... خنديد !! 

برقصی دوباره ميخوای گفت... شدم خوشحال خيلی... باشگاه اومدی گفت فران امروز: داد ادامه. کردم جمع لبهامو  

 نميدونم ولی... تمرينها سر برگردم باز ميخواد دلم... مارک آره: روتختی ريز گلهای به زدم زل و انداختم پايين رو سرم

دارم رو کار اين استعداد چقدر ! 

 و... خوبين گروه! ميدم تمرين رو جديدم گروه ديگه روز دو از من... زدم زنگ همين برای آره: کرد باز لب زده هيجان

کنی کار من گروه با مايلم باشی داشته دوست اگر... کردم طراحی رو رقص از خاصی نوع البته  

ميدونه؟ فران: کردم تر رو لبم...  فران پس... موند باال ابروهام  

 خوشت مطمئنم متفاوته من کار ولی ميرقصه اروپايی... کرده شروع رو کارش ماهه چند فران: حرفهاش به شدم دقيق

 يه به زود خيلی حاضرم خواستی اگر ببين رو رقص از قسمتی و بيا ميدم پيشنهاد! ميکنه فکر اينطور هم فران... مياد

کنم تبديلت ای حرفه ! 

هم فران... ميکنه فکر اينطور هم فران ... 

 ديگرون زندگی سقؾ از آذين ريسه مثل درست! ... بودم بين بد من يا بود اينطور واقعا... مارک به بود داده پاسم فران

انتخاب.... حادثه... اتفاق... فاجعه بادهای ميون معلق و شده رها سر يه و حيات پونز به شده بند سر يک... بودم آويز .... 

 فکر روزها اون... ولی آوردن بدست برای ميزدم چنگ. نميداد دست اما کردن انتخاب برای فرصتی... ميشدم انتخاب

 اينهمه و ميکرد، برداشت اينطور ذهنم نميدونم... داشت درد مداومت اين و.... مدام... مدام... ميشم زده پس مدام ميکردم

نشدن خواسته تلخ حقيقت... بود همين حقيقت واقعا يا بود ام پی در پی بيماری و شکستها از رنجيدگی ! 

 خيلی! شاگردهاش بقيه مثل! کنه لمسم ديگه نخواد که بودم شکسته اونقدری رو فران... انداختم خودم به آينه توی نگاهی

 کنه؟ ثابت رو چی که ميروند رو من نميخوره؟ هم معمول لمسهای اين به فرهنگم ميکرد فکر... معنايی هيچ بی و معمولی

 حريم به که فران؟ مثل مردی هم اون که نميکنه؟ زنی به مايل رو ساله چند و چهل مرد يه واقعی، احساسِ  جز چيزی که

ميکرد؟ تربيتم ميداد؟ يادم درس ميکرد؟ تنبيهم بود؟ ورزيده عشق فقط بود نکرده تجاوز من  

! کنم الپوشانی... بودم رفته بخوام عذر بودم رفته... بزنم حرؾ باهاش بودم رفته نميداد؟ زدن حرؾ فرصت چرا

ميداد پاسم سکوتش ميون... بينمون انداخت می فاصله سکوتش ميون... ميشد دور ازم سکوتش ميون... نگذاشت ... 
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 گروهش و مارک ديدن برای ديگه روز دو که شدم مطمئن... نميشه بلند رقصيدن باله برای پام ديگه شدم مطمئن اونشب

نيستم مطمئن هيچی به ديگه... که شدم مطمئن و. نميرم ! 

 کار ايران از برگشتن نميدونم حتی... نه يا ميام بر پسش از نيستم مطمئن حتی... نه يا کنم زندگی جدا ميخوام نميدونم حتی

 حتی... رو مامان يا ميخوام بيشتر رو بابا نميدونم حتی... هلموت يا بدتره آزی کنار بودن نميدونم حتی... نه يا بود درستی

خوردم؟ قرصهامو... نميدونم حتی... نه يا بگم دايی به رو تلنبارم حرفهای نميدونم ! 

 کشيدم بيرون رو قرصم. دخترونه ريز پرتهای و خرت ميون کشيدم دست. تخت روی کردم خاليش و کشيدم رو کيفم زيپ

 چه... گرفت جون چشمم جلوی بودم زده چنگ ديوار همين به که شبی تصوير... ديوار به زدم زل. گذاشتم زبونم زير و

پندار صدای تا يلدايی شب چه... بود يلدايی شب ! 

... بود ممنوع اينکه برای فقط... دستيم کيؾ توی برگردوندم ريخته هم در و زدم چنگ رو وسايلم و دادم قورت رو قرصم

 و نشستم پيشش شب تموم. سارا پيش برگشتم. شدم بلند جام از و کشيدم صورتم به رو دستم کؾ.... بود ممنوع پندار ياد

... بود برده لذت زندگيش از هميشه و بود کرده زندگی جان دايی کنار هميشه. بود نکرده ازدواج هرگز. کردم نگاش مدام

ميرسيد نظرم به ازش که بود چيزی اين ! 

 ميکرد تصور دايی... ميشد بسنده سوالها جواب به حرفم تموم. شد خورده ديگرون های خنده و من سکوت ميون شام

مخروبه... ام مخروبه من نميدونست... هستم خجالتی ! 

 جسمانی آمادگی کالس. ميشناخت رو مربيش که باشگاهی سمت افتادم راه سارا با رقص کالس جای من و گذشت هفته يک

 ماه شش هر جان دايی اينکه از سارا. برگردم و برم رو خونه تا کالس مسير مترو با چطور گرفتم ياد و کردم نام ثبت

 و کنه قبول پدرش داره دوست ميگفت... گفت جان دايی تنهايی از برام. نبود راضی ميکرد زندگی تنها و المان برميگشت

 توی معتبری شرکت توی سارا. بفروشه رو اش خونه نميشه راضی گفت. کنه انتخاب زندگی برای رو کانادا هميشه برای

 احساس بودم باهاش که روزهايی. بود بلد خوب رو المان های دانشگاه خم و چم و بود خونده درس. ميکرد کار کانادا

... بياره جوش به دلم توی رو ؼبطه حس ميتونست... کنه شادم ميتونست که داشت عجيبی نيروی سارا. ميکردم سبکی

موفق البته و طبع شوخ همه اون... باشم شبيهش باشم داشته دوست که کنه کاری ميتونست ! 

 گفتم آخر بار و ديدنش برم نشده که کردم جور ای بهونه بار هر. بود زده زنگ بار سه دو مارک و بود گذشته هفته يک

 توی آهنگهای بود شده شبم و روز. بودم شده منصرؾ دنيا همه از. بودم شده منصرؾ. کنم کار باله اينکه از شدم منصرؾ

 مترو توی! بارونی روزهای توی باشگاه يا بارون بی روزهای توی روی پياده و ورزشی لباس سفيدم، هندزفری و گوشيم

 فران يا پندار اسم به ذهنم رسيدن محض به و ميدادم گوش موسيقی پشت يک خيابون، توی ورزشی، های دستگاه روی

خودم با تن به تن جنگ جنگ، اين از بودم کالفه. ميزدم برگردون دور ! 

 ميرفتن باال برقی پله روی که جمعيت انبوه حجم به تفاوت بی و شدم پياده خونه ايستگاه توی مترو، ؼروب دم شلوؼی توی

 از و برميداشتم قدم خونه سمت و بودم گرفته رو پارک کناره. رسوندم خيابون به رو خودم و دويدم ديوار کنار های پله از

پندار... ميرسيدم صدا يه به گوشيم های خواننده تموم صدای پشت ! 

! کردم رو حرکت اون که شد چی نفهميدم و رو پياده وسط ايستادم! نداشت ای فايده هيچ و... ميکردم عوض آهنگ مدام

! خالی خالیِ ! بودم خالی دنيا از ايستادم که پا روی. پارک چمنهای روی پشتک يه و سريع دوی يه بعد و گرد عقب قدم چند

 و دويدم... خونه سمت کردم تند پا و زدم لبخند ميکردن نگام لبخند با که عابرهايی نگاه به! پشتک يه با فقط... نميشد باورم

 به حال به تا شده. ميکردم تجربه رو حسی بی از حسی حاال... نفسهام صدای و تندش تپشهای. کردم تمرکز قلبم صدای به

 محاله... دروؼه... خنديدم. کردم بند در کنار ميله به رو دستم. ايستادم خونه نزديک... خنديدم! هيچی به نکنی؟ فکر هيچی

 که اشکی قطره به زدم زل و بلند صدای با... خنديدم! کردن فکر پشت يه به محکومه آدميزاد... نکنی فکر هيچی به بتونی

 نبودنی که پندار!! نيست آدم آدم، که پندار بی... عجيبيه حس هم بودن بازنده.... افتاد آسفالت روی پام جلوی بينيم نوک از

نيست شدنی پنهان! نيست ريختنی دور که پندار... نيست ! 

نميشم آدم! ... حوام.... که بيچاره منِ ... که من !!! 
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 انداختم کليد. کشيدم باال رو سرخم بينی و کردم چاق رو نفسم. کردم خشک رو اشکم و کشيدم صورتم به رو پليورم آستين

. خودم تنهايی روی به بستم رو خونه سفيد در. رفتم باال و زدم رو آسانسور دکمه. بودم خسته. مامان خونه در قفل توی

 رو سرم گرفته بؽل زانو و درآوردم رو پليورم. کشيدم بيرون گوشم از هندزفريمو. سالن انتهای مبل روی رفتم راست يک

صندلی پشتی به دادم تکيه .... 

چی؟ حاال... اين از اينم... فاخته خوب  

 يخچال توی کردم سر و شدم بلند جام از. ذهنم صدای دهن توی زد محکم کسی. کرد بلند روم رو دستش ذهنم توی کسی

 موبايلم که داخلش بردم فرو رو قاشقم و کردم پاره رو سرش ناخن تيزی با و کشيدم بيرون رو شکالتی دسر! هلموت خونه

 همه اين از بعد! بود فران... برداشتم رو موبايلم... نه يا خونه برگشتم بدونه ميخواست. بود مامان حتما. خورد زنگ

 ...روز

 که اسمش به زدم زل. ندم ب جوا خواستم! ميزد زنگ! روز همه اين من چشم به و هفته يک از بيشتر روز؟ همه اين

فرانتيس" ميشد خاموش و روشن " 

سالم: داشتم برش که ميشد قطع داشت ! 

سالم: پيچيد گوشم توی اش خسته صدای! گوشش روی باز برگردوند راه ميون رو گوشی شايد. کرد مکث  

ببينمت؟ ميتونم امشب: کرد تازه نفسی. موندم ساکت  

 

 

. کردم رفتار بد ميدونستم. ميکنه دوری من از ميدونستم. نداشتم ازش تصوری هيچ ديگه. دنبالم مياد داره چرا نميدونستم

 فکم ميکردم فکر که بهش... مياره باال اون روی رو دردهاش که داره سراغ احساس تاالسمی مبتالی يه من از ميدونستم

... منقبضم فک به ميزدم زل و ميبستم باال از ميشد که حالتی ترين محکم به موهامو و بودم ايستاده آينه جلوی. ميشد سفت

کوتاه بود گفته... ام خسته که بودم آورده بهونه. ببينه رو من ميخواد بود گفته ! 

 داشته سابق مثل داشتم دوست چقدر نبود پنهون که خودم از. کنم خراب هم رو دوستی نيمچه همين نميخواستم ديگه

 رها رو ويلچرم دسته بودنش اطمينان به همونکه... دره لب داشتنیِ  دوست فران همون... صبور فرانِ  همون... باشمش

بودم کرده ! 

 رو بلوزم! بيام کنار خودم با بود گذاشته سکوتش توی مامان و بود زمين روی هنوز که چمدونی جلوی نشستم زانو روی

 فرو هم در قزنهاشو که انگشتهام به زدم زل و پيچيدمش کمرم دور. کشيدم بيرون چمدون از رو زيرم لباس و درآوردم

 و هم به بچسبونم محکم انگشتهامو سر بتونم که روزی به... بودم کشيده درد رسيدن روز اين به برای چقدر... ميبرد

کنم فرو هم در رو کوچيک قزنهای ! 

 سياه رنگ به نوظهور عالقه اين از درکی هم خودم... برداشتم رو سياهم پليور باز و انداختم ام شونه روی رو بندش

رنگی هيچ... ندارم رنگی هيچ به ميلی ميدونستم فقط... نداشتم ! 

 روی کشيدم دست ديگه بار يه ايستادمو آينه جلوی. دراومد صدا به خونه زنگ که ميکردم پام ايمو سورمه جين شلوار

 اتاق از و کردم فرو شلوارم جيب توی رو موبايلم. بودن شده کشيده باال که ابروهايی و ام شده بسته محکم و مرتب موهای

زدم بيرون . 

 دوخته چشم. خونه در به پشت. ماشينش يه بود داده تکيه. پايين رفتم و دادم جا پولم کيؾ کنار رو کليد و بستم رو در قفل

سالم: زدم ضربه ماشينش کاپوت روی ناخن با. رفتم جلو. نبود کجا هيچ که جايی به ! 

سالم: زد لبخند. سمتم برگشت ! 
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 صورت به و برگردم ماشين توی نشستن موقع نداشتم عادت. شدم سوار. نشست و کرد باز رو ماشين در حرفی هيچ بی

خبر؟ چه: بودم خيره روبروم به. کرد حرکت! من دلنشين چندان نه اخالقهای از يکی هم اين. کنم نگاه طرؾ  

خلوت؟ جای يه بريم داری حوصله... هيچی: فرمون روی گرفت ضرب انگشتهاش با  

شده؟ چی: سمتش شد دراز دستم. فکش کنار تا شقيقه از بلند خراش به شد دوخته چشمم... کجا بپرسم که سمتش برگشتم  

چی؟: انداخت بهم نگاهی نيم  

صورتت: کشيدم زخمش به رو انگشتم ! 

. زخمش به بود دوخته چشمم هنوز اينکه با کشيدم عقب رو خودم. موند معلق هوا توی دستم. کشيد پس رو صورتش

بريم داری دوست جا هر: دادم تکون سر... نبود وقتش االن و ميخواست يا بزنه، حرؾ نميخواست  

 توی رو خنک هوای. شدم پياده. کرد پارک جاده کنار. برگشت رو برگردون دور آخرين و کرد رد رو آشنا نا خيابونهای

 پايين سر و بود کرده فرو شلوارش جيب توی دستهاشو. تاريک و خلوت پارک انتهای افتادم راه کنارش و کشيدم ام ريه

 هردومون اينکه... افتاد اتفاق ثانيه يه برای. ميکردم نگاه صورتش به چشمی زير و ميزدم قدم کنارش. ميرفت چمنها روی

واحد آن در درست.. زديم صدا رو هم اسم و هم به کرديم رو و ايستاديم يکباره به ! 

اول بگو تو: بهم زد زل... نخنديد. خنديدم  

داشتی حرؾ تو! بيرون آوردی رو من تو... بگو تو نه: دادم بيرون رو نفسم ! 

چته؟ تو: کرد اخم  

هيچی: کردم اخم ! 

بشينيم بريم بيا:  تيررس در نقطه دورترين به زد زل. مکيد رو لبش  

... شدم اوامرش مطيع ميکردم حس. سرش باالی ايستادم. مصنوعی درياچه به رو نيمکت روی نشست. افتادم راه دنبالش

بود کرده فرق ! 

 بود نشسته سينه به دست. صورتش خراش به افتاد چشمم باز. فران سر پشت تا درست نيمکت سرد آهن روی کشيدم دست

بشين بيا: زد نيمکت روی رو دستش. درياچه به بود زده زل و  

کالس؟ نيومدی چرا: کرد باز لب اخم ميون. آب به زدم زل خودش مثل درست و کنارش نشستم و زدم دور رو نيمکت  

شدم منصرؾ: انداختم شونه ! 

شدی منصرؾ... " کرد تکرار !" 

اتاقته؟ کؾ هنوز چمدونت چرا: داد ادامه نگاه بی باز  

ديدی؟ که خونه اومدی کی: رخش نيم به زدم زل. سمتش برگشتم  

نيومدم: گرفت باال چونه ! 

ميدونی؟ ؼيب چی؟ پس: کردم اخم  

 چی فاخته؟ هستی چی دنبال تو... نگرانه چی همه برای مريم... نگرانته مريم: چشمم توی زد زل. بهم کرد رو باالخره

 کرده عرق و ورزش ميری ميکنه؟ اذيتت چی... اون از بيشتر هلموت... ميکنه حمايتت مادرت نيست؟ که ميخوای

نميکنی باز رو چمدونت... نميزنی حرؾ نميخوری، ؼذا خونه، برميگردی ... 
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همين ميکنم کم وزن دارم شدم چاق... نيست هيچيم: کردم دنبال رو صورتش خراش خط ! 

ميشه؟ چی نخوری داروهاتو اگر ميدونی: داد تکون سر  

ميدونم: دادم تکون سر ! 

ميشه؟ چی کنی کم وزن خود سر اگر ميدونی: داد تکون سر  

ميدونم: دادم تکون سر ! 

نميدونی هيچی تو: داد تکون سر و کرد ريز چشمهاشو عصبی ! 

ميدونم:  دادم تکون سر ! 

 آشتی... لرزيد لبخندی به لبش... گرفت ام خنده... بود کشيده هم در رو اخمهاش. چشمهاش توی زدم زل. بهم زد زل

 زل باز و ازم گرفت رو نگاهش" ... بخند"  کردم التماس دلم ته هميشه؟ فرانِ  ميشد حمايتم؟ بلند ديوار ميشد دوباره ميکرد؟

شقی کله:  کرد ادا رو فارسی کلمه ترين بامزه و درياچه به زد ! 

هستم؟ چی:  بردم باال ابرو  

شق کله:  برد باال ابرو. داد قورت رو لبخندش ! 

مامان؟ گرفتی؟ ياد کی از اينو: خنديدم بلند صدای با و زانوم روی زدم ضربه ! 

 چپم پای. سمتش چرخيدم. کردم جرات. بيرون بده سينه از رو نفسش که همينقدر... ببينم دندونهاشو که اونقدری نه. خنديد

صورتت؟ با کردی چيکار... شده چی: کردم جمع نيمکت روی رو  

 چيکار: خورد رو اش خنده و پيشونيم روی چسبوند رو اش اشاره انگشت. کرد نزديک بهم رو خودش. سمتم برگشت

جايی؟ گذاشتی جاش اين؟ با کردی  

ديگه بيخيال... نداشتم اول روز از اصال! گذاشتم جاش آره!!! فران: دادم تکون هوا توی رو دستم ! 

ميشم حرصی ميکنی رفتار باهام که گانه بچه: کردم اخم. کشيد عقب رو دستش  

تو؟ با کرد بايد چه... کرد رفتار باهات نميشه که هم بزرگونه: کرد اخم  

خودخواهی: صورتش توی کردم ريز چشمهامو ! 

ميدونی؟... داره هايی نقشه برات سارا: رفت درياچه نزديک تا شدو بلند کنارم از  

ميشناسی؟ کجا از رو سارا تو: کردم اخم  

 کنه کمکت ميخواد... داری خوبی صدای ميگه... کانادا ببردت خودش با ميخواد: زد ای پيرزومندانه لبخند. سمتم برگشت

نه؟ نگفتن بهت هنوز... موافقه هم مريم... هنر دانشگاه بری  

ميدونی؟ کجا از رو اينا تو: سمتش برداشتم قدم. شدم بلند نيمکت روی از  

گفت سارا: زد خند کج ! 

 از رو سارا تو گفت؟ تو به سارا؟: ايستادم اش سينه به رو درست. رفتم جلوتر! ميسوزم چی از نميدونستم و ميگرفتم آتيش

اونوقت؟ ميشناسی کجا ! 

زد حرؾ تو مورد در... ديدنم اومد! قبال بوده دخترم دوست: انداخت باال رو چپش شونه و کرد جمع لبهاشو ! 
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بوده؟ دخترت دوست: کردم ريز چشمهامو ! 

 نميدونم. بود نکرده قبال که کاری. ميکرد رو پيشم رو زندگيش از بخشی اينکه از ميگرفت آروم دلش انگار. داد تکون سر

 من: موهام روی کشيدم دست کالفه. هم با فران و سارا تصوير و بود فران سفيد تخت رسيد ذهنم به که چيزی اولين چرا

گرفتن؟ تصميم من برای چرا! ندارم رفتن دانشگاه به ای عالقه ! 

 سارا مورد در و بگيرم رو اش يقه ميخواست دلم. چشمهام به بود زده زل ای کننده عصبی لبخند با سينه به دست

 کيش بازيکن مثل و بردم باال دستهامو! داشتم؟ مالکيت احساس بهش چرا... بودم بيزار خودم حال اين از. کنم بازخواستش

 که پيش سال پونزده بودی؟ دوست باهاش کی! نميکنه زندگی آلمان ساله چندين سارا: کردم محکم موهامو کش شده، مات و

بود؟ آلمان هنوز  

: برد باال ابرو اما ميگه دروغ هم شايد و داره ياد به رو قبل سال پونزده که ای طعنه به زدم ضربتی کردم خيال. خنديدم

 من و دنبالم اومد سارا.. بود کرده رو من سفارش سارا به و بود کرده محبت مريم... ديدمش کانادا سفر توی پيش سال پنج

بوديم دوست هم با شد تموم که کانادا توی کارهام... خونش برد رو ! 

"  به چسبيد دستم وقتی پوستش لطافت... گرفت جون چشمم جلوی سارا صورت"... بوديم دوست هم با شد تموم که کارهام

 يه: زد لب فاتحانه و آورد نزديکم رو سرش... فران باز يقه به بودم زده زل ناخواسته... موهاش خوش بوی... کتفش

نبود ما بين هيچی... فاخته بود ساده دوستی ! 

 سر... ديد دندونهاشو ميشد حاال... خنديد. صورتش سمت برگشتم. کشيد بيرونم رويا عوالم از و خورد گوشم به نفسش

 که پرسيدم رابطت نوع مورد در ازت: بردم باال صدامو عصبانی. رفت من به کرده پشت و گرفت رو راهش و داد تکون

ميدی؟ توضيح  

 نميتونی که ذهنی... ذهنته خاطر به ميخوری زندگيت توی که هايی ضربه از نيمی: برد فرو جيبش توی رو دستش. ايستاد

کنی کنترلش ! 

ميکنه داوری پيش هست تو خودخواه ذهن اين! نرفته کج من ذهن: سمتش افتادم راه... بودم عصبانی فقط... بودم عصبانی  

! 

افتادم راه پارک خروجی سمت به و شدم رد کنارش از . 

آروم....  من چموش اسب! آروم: انگار زد لبخند ! 

 يه تو همين برای... نيست بد تخيل از کنی کنترل نميتونی رو ذهنت اينکه... عجولی: بايستم کرد وادارم و گرفت رو بازوم

ولی بنويسی نميتونستی هم خط يه نبودی اينطور اگر! نويسی نامه نمايش .... 

 رابطه زندگيشون توی آدمها همه... بپذير رو مسائل اينجور... فاخته ميخوری ضربه ازش داری: زد پلک نگاهم ميون

 توی رو خودت... هست کی با نميدونی تو و رفته پندار يا رفت نيما که نمون اين درگير رو؟ حرفم ميکنی درک دارن

گوی توی مصرؾ بی طالی خودکار مثل.... داشتی نگه شيشه ... 

 به دست. برداشتم ازش چشم... زد پلک... زد پلک. مکيد رو لبش باز... کرد فوت رو نفسش. گرفت گاز رو پايينش لب

 کنترل مارک روی نتونستی رو ذهنت چون... بيای خواست ازت مارک چون کالس نيومدی:  شد نزديک بهم قدم يه کمر

 رقص توی... بزنه زنگ بهت خواستم مارک از من! هست هم استفاده سوء يه پيشنهادی هر پشت کردی خيال چون... کنی

 صحبت باهات من امروز... کنم انتخاب نميتونم رو تو زندگی راه من.. نميدونم... بود تو برای خودنمايی جای مارک گروه

 فکر چيزهايی به باز و تختت توی ميری شک بی تو و ميگن بهت رو پيشنهادشون سارا و مريم شک بی شب و کردم

کشيده زنجير به رو ذهنت که ميکنی ! 

 زخم همون روی... کشيد صورتش روی و آورد باال رو دستش... ميکشيد نفس آروم... چشمهام توی زد زل. کردم بلند سر

جون دختر برگردون خودت به رو آرامش:  باال و بلند  ! 
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ميشيم پير داريم: هوا داد کرد دود رو نفسش... گرفت ازم رو نگاهش! همين ! 

 عميقی شناخت درگير. بودم حرفهاش درگير من.. کرد اداش آسمون به رو که بود چی آخر جمله از دقيقا منظورش نفهميدم

 و ماليخوليايی افکار درگير... بابا خونه توی تنهاييمون تصورات درگير... تنش آشنای عطر درگير... داشت من از که

 پليور پرز درگير... بودم باد توی موهاش موج درگير من...  فران سينه روی سارا صورت پريش روان درهم تصويرهای

 دنيای توی... بودم ناشناخته همه اين درگير من... صداش تن... نگاهش حالت... دستش پرموی ساعدهای... سياهش

 وقتی ميکرد دوری ازم نشده کشؾ اونطور وقتی... لمسش از... حرفهاش از ميشدم ؼافلگير هميشه و ميکردم گير نگاهش

ميزد قدم باهام و انداخت می گردنم دور دست دوستانه اونطور ! 

 راه زير به سر. سمتش گردوندم رو. بود کرده پرم... نبودم خالی. برداشتم قدم چمنها روی و رفتم کنار بازوش زير از

 نگام...  وقتی ميکرد رعايت حريم اونطور وقتی ميکرد ؼريبگی من با اونطور وقتی. بود تنگ براش دلم. ميرفت

 به و شده زندگيم سرخونه معلم ميکردم حس وقتی... نميکرد دوستی چيه، برای صورتش زخم نميگفت وقتی... نميکرد

 برم حاال و زد حرفهاشو وقتی... ميشيم نزديکتر ماشين به و ميشه شب داره وقتی... اومده ديدنم برای مريم اصرار

بمونم ميخواد دلم من وقتی... وقتی.. زندگيش دنبال ميره و خونه ميگردونه ! 

نميرم من: کردم باز لب ! 

نميرم کانادا من: انداختم باال شونه نگاه بی. کرد نگام ! 

 

 

 هر از و بخوريم خلوت کافه يه گوشه ای نسکافه بزنيم، خيابون توی دوری خواست ازش نشه که بود شده ؼريب اونقدر

 از براش و روبروش مينشستم بود فران دوست اون اگر که بودم شده محتاج دوست يه وجود به اونقدر... بزنيم حرؾ دری

 گوش تا دو به اونقدر آره... پندار دستخط خوندن از بعد گاليه و بؽض از برهمی و هم در های حس از. ميگفتم حسم تموم

 برگردم داشتم دوست. بودم نکرده هيچوقت که کاری ميگفتم پندار از براش بود قبل فرانِ  فران، اگر که بودم شده محتاج

"  که" باش قبل مثل باهام فران"  بگم و بگيرم رو ساعدش که شد بلند زانوم روی از دستم انگشتهای بار هزار... سمتش

 بگو چيه زخم اين بگو... بزن حرؾ باهام فران"  که" خونه برگردم ندارم دوست االن فران"  که" کافه يه بريم بيا فران

قبل به برگرد.... منو ببخش فران"  اصال که" سردی اينهمه چرا !" 

 ازش کنه وادارم حسی و باشم تقصير بی اينکه. کردم مشت زانوم روی رو دستم. پنجره سمت گردوندم رو و زدم پلک

... نداشت ای فايده خواهيمم عذر.. بود نهايی و کاری ضربه آخرم ايميل. نبودم تقصير بی هم اونقدرها نه... بخوام عذر

 و روز و ساعت درست هم اين ميکردم فکر خودم با داشتم... بستم چشمهامو و دادم تکيه ماشينش صندلی پشتی به رو سرم

 اين فاتحه داشتم... ميکردم خداحافظی دوستی اين با داشتم... موند ابتر زندگيم توی ديگه خوب رابطه يه که دقيقی تاريخ

 مرده فران دل توی که بود وقت خيلی حس اين شايد... بودم رسيده تشييع مراسم به دير شايد... ميخوندم رو عميق رابطه

 بود بار اولين برای. بود شده سرد خيلی ديگه فران برای احساس خاک اين شايد. بودم رسيده قبرش سنگ به تازه من و بود

 و برگردی داری دوست ميکنی حس و ميگيره گلوتو بيخ که ؼربت احساس.... ؼريبم چقدر کشور اون توی کردم حس که

رنگه همون آسمون بری جا هر که نيست برگشت برای جايی بدونی ... 

 رابطه فاتحه و بودم بسته چشم که مدتی تموم. خونه سمت به ميرفت فقط. بود نگفته هيچی راه طول تموم... نميگفت هيچی

 نزديک آشنای خيابون به دوختم چشم. کردم باز پلک من و کرد ای سرفه تک فقط. نگفت هيچی هم ميخوندم رو عميقمون

 برسونتم خونه در تا نيست الزم بزنم هوار سرش و برگردم بخواد دلم که عصبانی اونقدر! عصبانيم چرا نفهميدم و خونه

 کنم پرت فضا اون از هوا، اون از ماشين، اون از رو خودم و کنم باز رو ماشين در بخوام که... ميرم خودم پاهای با خودم

. ايستاد خونه در فران. بودن گرفته نبض هام شقيقه. رفت فرو دستم کؾ ناخنهام و دادم فشار هم روی رو فکم... بيرون

 که بهش دوختم رو اميدوارم نگاه آخرين. بهش کردم رو. کرد نگام و گردوند رو باالخره که در دستگيره سمت رفت دستم

ممنون:  زدم پلک... نگفت هيچی. باشه ما با رو شام بخوام ازش من و بگه چيزی شايد... حرفی به کنه باز لب حاال شايد  
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 زد ای رفته رو و رنگ لبخند. کردم نگاه چشمهاش به و شيشه سمت کردم رو. شدم پياده. داد تکون سر. کردم باز رو در

خداحافظ:  کالم يک فقط و  

 رو بود زده که حرفی تموم...  بگه؟ چی که بود اومده... دوختم چشم رفتنش به و دادم تکون سر فقط. نشد باز جواب به لبم

شم؟ پر اينطور که بود اومده... بگه تلفن پشت جمله چند توی ميتونست  

 در. چوبی در توی انداختم کليد و اومدم بيرون آسانسور از... خونه به بردم پناه و کردم باز رو در قفل. در سمت کردم رو

بودن نيومده هلموت و مامان هنوز. کشيدم بيرون پام از کفشهامو و بستم رو ! 

 راه و کشيدم بيرون تن از رو پليورم!" ديگه باشن اومده بايد" زدم لب خودم با. نبود خبری. آشپزخونه توی کشيدم سرک

 سمت از صدايی که ميذاشتم پيشونيم روی رو ساعدم. کشيدم دراز و انداختم روش رو خودم. پذيرايی وسط مبل سمت افتادم

 پليورمو پريدم، جا از فنر عين... شد راست تنم به مو....  زدم پلک...  شد تيز گوشهام... کردم باز چشم. اومد مامان اتاق

زدم بيرون خونه از و برداشتم مبل روی از .... 

 چشم... ها مؽازه و ها خونه نور به بودم دوخته چشم خيابون سر... ميشدم خالی و پر من. ميزد رعد. بود گرفته بارون

 نشستن کافه گوشه تنهايی.. نداره حال هيچی تنهايی... نداره حالی که تنهايی... کافه يه زن چشمک در سر به بودم دوخته

 ريز يک بارون زير. خونه نزديک پارک سمت افتادم راه... ميذارن روبروت که ای قهوه عين ميشی تلخ... ميکنه تنهاترت

"  بود زده لب وقتی ميگرفت جون نگام توی فران لبهای.... نميشد... کنم پاک ذهنم از رو صدا ميکردم سعی... امون بی و

رو؟ حرفم ميکنی درک دارن رابطه زندگيشون توی آدمها همه"  که" کنی کنترل رو ذهنت نميتونی " 

 سرم توی گذشته تصويرهای و ميزد رعد... نميکردم درک... نه. زدم گره هم در دستهامو و نشستم پارک نيمکت روی

. توضيح به کرد باز لب. برد گوشش پشت موهاشو دست با. بود متن روی نگاهش. نميکرد نگاه...زد رعد... ميبست نقش

 سنگ مستطيل گردنبند پی. بود بسته مچش دور که سياهی یچرم بند و بود آدامسش نعنايی عطر پی هواسم. نبود حواسم

 که.... اشتباهش پيام پی. ميرفت کوهنورديش کفش پی حواسم. بود کرده خوش جا اش سينه سياهی ميون که ای ساده سياه

نيست پر من جز کسی از چشمش کاسه  

 رابطه حق آدمها همه... دارن رابطه همه نميگفت فران مگر. بود تنگ براش دلم. کردم بؽض.... زدم پلک... زد رعد

 توی داشتم وقتی بود دندونم زير خونش مزه سهمم بود؟ چی پندار تموم از من سهم... زندگی حق... عاشقی حق... دارن

 که ای بوسه و کرد ورم دستش روی که زخمهايی ريز جای و بود درد من از پندار سهم... ميشدم ؼرق يکدست زرد دنيای

 از من سهم... ؼبار و گرد ميون رفت و بيرون کرد پرت ماشينش از رو مصرؾ بار يه ليوانهای و زد زخمها جای به

 از و ميدادم فشار هم روی رو پلکهام که...  زودرسم مرگ منتظر بودم ايستاده شهر باالی که بود شبی نيمه پندار لمس

 سجودش که... اش سينه داؼی به چسبوندم پيشونی من و هام شونه دور شد حلقه دستش که ميکردم شرم هقم هق صدای

 که... ميذاشت کنار سست آدم يه کردن آروم برای رو اعتقاداتش داشت که تقصيری حس بار زير سوختم که... کردم

 هق و ميکشيدم بو رو تنش من که... ميداد فشار بازوش حلقه توی رو من که... ميذاشت کنار رو محرميت و حرمت

 مرگ از من... ميشد محقق بود افتاده جونم به که فکری روزها همون کاش. بود شده تموم چی همه همونجا کاش... ميزدم

 پوسيده از بودم گفته ميترسی؟ بود پرسيده... بؽضهايی و دردهايی! هست چيزهايی هم مرگ از بدتر نميدونستم و ميترسيدم

نميری؟ هرز نميشی؟ پير نميپوسی؟ دنيا اين توی مگر بود گفته... ميترسم شدن  

 ناخودآگاه و خودآگاه ضمير ميون اينطور تو اينکه از... خودم از ام خسته... پوسيدم زنده زنده... پوسيدم چرا... پندار چرا

 کافور بوی... دوريت از پوسيدم پندار چرا... هست هم تو ياد کنم کاری هر و باشم جا هر اينکه از. بستی نقش من

 که کجايی... شد حلقه دورم که دستی همون بشی بذاری کنار رو نامحرمی و محرم ديگه بار يه که کجايی پندار... گرفتم

 خونه توی نميخوام... باشم زنده اينجور نميخوام که گريه زير بزنم و بذارم کنار رو خودداری و ؼرور چشمهات جلوی

 نفسهای نفس که ای خونه هوای زير نميخوام من... بيزارم هلموت کشيدن اه صدای از من... باشم ناخونده مهمون مامان

 سره يک چی؟ من جهنم نه برزخی نه بهشتی نه تو.... مومن مرد....  مـــرد... پندار که... بکشم نفس کرده پرش هلموت

 که نداشتی دوستم اونقدر داری دوستم گفتی و بيمارستان اتاق در به چسبيدی و رفتی عقب عقب که اونروز... نکردی ام

هميشه... تمومم نا هميشه من... وصله تو به ذهنم سر يه برم که جا هر دنيا آخر تا من پندار... نکنی ترکم ... 
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تنها تنهای... کافه زن چشمک چراغ سمت افتادن راه بارون زير ... 

 

 

 خونه، برگردی کرده ورم چشم و پر بؽض با که کنه ناراحتت اونقدر که نيومده پيش چيزی روزگارت و روز توی گاهی

ميکنه پير رو آدم که هست خستگی فقط و.... ای خسته ولی نيومده پيش هيچی آره . 

 کردم باز که رو در. بود باريده سير دل يه که چشمهايی و پر بؽض با... خونه برگشتم... بودم خسته خيلی... بودم خسته

 هم که مامان... دادم هوار و داد با رو مامان هوار و داد جواب که. زدم همش به محکم اونقدر که شد چی و چرا نفهميدم

 از کدوم هيچ به و خونه بودم برگشته شب نيمه يک ساعت چون بود عصبانی. عصبانيت هم بود صورتش توی شرم

... شنيدم قيمت و پيشنهاد نفر چند از بودم خيابون توی که االن تا ميدونست چون بود عصبانی... بودم نداده جواب تلفنهاش

 چون... بودم گرفته الکل بوی چون... بود شده پچ پچ از پر گوشم و بودم زده پرسه خيابونها توی ميدونست خوب چون

 يا اومدم بيرون اونجا از پاک من که نداشت خبر ولی بودم نشسته بار يه گوشه من که بود کرده الهام اش مادرانه حس شايد

 !نه

من و بود مادرم.... بودم درآورده سر اش خونه توی خبر بی من و بود مادرم! ... بود مادر... آره داشت هم شرم ... 

 و عالم از.. بودم پر... کنه آرومم کنه سعی که نبود هيچکس و ميکشيدم داد... کنه آرومش ميکرد سعی هلموت. ميکشيد داد

صداش.... صداش که نميگفت هيچی کاش... هلموت صدای تن از همه از بيشتر... آدم ... 

... ميگرفتم رو فران شماره فکری هيچ بدون وقتی ميلرزيد دستم... مامان به کردم پشت و گرفتم دستهام ميون رو صورتم

نداشتم رو خونه اون توی موندن تحمل اونشب حداقل بمونم اونجا نميتونم ميدونستم فقط ... 

 دور از رو مامان انگشتهای هلموت... ميزد داد هنوز... بيرون ميزدم خونه در از داشتم وقتی بود گرفته رو دستم مامان

باشيد دور هم از ساعت چند بذار... بره بذار...  نباش نگران"  که مامان صورت به چسبوند رو صورتش کرد، باز دستم " 

 دستم که اومد می بيرون آسانسور در از فران. رفتم بيرون خونه از و برداشتم کانتر روی از رو کاپشنم... برم بذاريد آره

 رو سرم. کرد سکوت و آسانسور توی برگشت فقط...  موند بازش نيمه لبهای ميون سکوت... بردم باال صورتم کنار تا رو

 فکر مامان صورت به رفته فرو خود در و پيچيده... نميديدم رو وجودش. کفشهام به بودم زده زل و بودم انداخته پايين

 اينکه به... تنگه فتانه برای دلم چقدر اينکه به... هلموت چشمهای جلوی... بود کشيده هوار سرم چطور اينکه به... ميکردم

 همون...  زد لبخند و نشست کنارم که مردی به... چيز همه به... نداشت مامان با ولی داره خوبی زندگی آذی با بابا چرا

 توی همونکه... زد برچسب روم رو قيمتم و برد باال ابرو همونکه... کرد نگاه تنم به و نوشيد جرعه يه که مردی

 تموم. بودم کرده فکر قيمتم به راه تموم... نديدم من و هست خوبی مرد چه فران کردم فکر خودم با و کردم نگاه چشمهاش

 قدر همين من تموم... گفت هم زياد شايد ميکردم فکر خودم با... نداشتم ارزش ميکردم فکر که اونقدری... رو خونه تا راه

 کشيدن نفس وقت سياهش پليور که مردی به ميبردم پناه و ميکردم فکر چيز همه به. بودم کرده فکر چيز همه به! بود؟

ميرفت پايين و باال آروم آروم . 

 ذهنم و بود مونده خرکت بی پيشونيم روی انگشتهام... درختها عبور به بودم زده زل و بودم نشسته ماشين پنجره به رو

 نوازش يه... ام گونه پوست روی نشست اش اشاره انگشت. نکردم باور رو صداش... زد صدام... راکد بار همون گوشه

فاخته:  کوتاه  

. انداخت می رد رخم نيم روی کشدارش های نگاه نيم... ميکرد نگام داشت. روبروم به زدم زل نگاه بی بهش، کردم رو

بگی؟ هيچی نميخوای: فرمون روی گذاشت رو دستش  

بگم؟ چی: گرفتم باال رو ام چونه  

شده؟ چی: انگار کرد اخم  
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همين... باشم اونجا نميخوام: بينيم به کشيدم دست ! 

 هم خودش شايد... بود نشسته من جای بار هزار خودش شايد... ميدونست خوب رو بردن پناه معنای انگار. شد ساکت

 دارم کنم فکر تا کرد سکوت... ميکرد درک خوب رو بودن سربار ؼليظ حسِ  معنای که بود برده پناه ديگری به بار هزار

نداره فرقی خودم خونه با که ميرم جايی ! 

 سعی. اش شونه پشت به ميزدم زل من و ميکرد باز رو خونه در. رفت اش خونه طرؾ به و کرد عوض رو پخش آهنگ

 جلوش فران. داد تکون رو زبونش و ايستاد پاهاش روی بلز. شدم داخل من و داشت نگه باز رو در. نکنه نگام زياد ميکرد

 کسی و باشی دار وفا اينکه به خوردی؟ ؼبطه سگ يه حال به. گرفت بؽل توی لحظه چند برای رو سرش و زد زانو

 نيمه. کانتر کنار تا زدم قدم و گرفتم ازشون رو! تو به عشق دنيا يه دادن هديه برای باشه آؼوش يه قدر جايی که... بفهمه

 که کرد تعارفم. بود مرده خونه اون توی زندگی روح انگار... هم در و ريخته هم به اش خونه... بود خسته... بود شب

 ريخته هم به چی همه که ببخشيد: آشپزخونه سمت رفت. نشستم و زدم پس بزرگ مبل روی از رو لباسهاش.  بشينم

 ...هست

ميخوری؟ نسکافه: مياورد بيرون ليوان دوتا کابينت از. کردم نگاش  

 توی زد پلک... لرزيد ام چونه. گرفت گاز رو لبش... آويزون تنش کنار اون دستهای و شد طوالنی نگام... بهش زدم زل

فران؟ شکليه چه تو هميشه تا شبهای:  کردم باز لب.. نگام  

 

 و ميکرد خم عقب از رو سرش گاهی. مبل به بود زده تکيه و زمين روی بود نشسته اون و بودم کشيده دراز مبل روی

 و آورد باال رو ليوانش... بود ؼريب برام که داشتم حالی و خونه پذيرايی سقؾ به بودم زده زل. ميداد تکيه من بالش روی

چطوری؟:  بود انداخته رگ صداش. نوشيد ديگه جرعه يه  

 توی ليوان... نشده عوض من در چيزی ميکردم حس... نداشتم خودم حال از درکی... نبود گفتن برای چيزی... زدم پلک

چهاره ساعت: کردم باز لب. بالشم به داد تکيه رو سرش. آويزوون مبل کنار حس بی دستم و بود مشت دستم ... 

مياد خوابم: دادم ادامه. نداد جوابی  

 وزن که ميرفتم فرو دنيايی توی.  بود سنگين قابلمه يه اندازه به سرم. اتاق توی رفت و شد بلند. بستم چشمهامو. خنديد

بيداری؟... فاخته:  کالبدم به برگشتم زد که صدام. نداشت معنايی  

ميخوابم اينجا من. بخواب تخت روی برو: ميکرد باز رو پيرهنش های دکمه. کردم باز چشم  

پاشم نميتونم... خوبه همينجا: دادم قورت رو دهنم خشکی. گرفت دستم از رو ليوان و شد خم  

اتاق توی برو... ميگيری درد بدن اينجا: کرد بلندم و گرفت رو دستم مچ  

 و کردم درک رو ها ملحفه روی تنش عطر فقط رسيد بالش به که سرم. برد اتاقش تا و گرفت رو بؽلم زير. بود گيج سرم

ميرفتم فرو درش که دنيايی تاريکی . 

. نميشناختم که اتاقی به دوختم چشم و کردم باز زور به پلکهامو.. ميشد بلندتر و بلند که ميپيچيد گوشم توی ضعيفی صدای

. ميکردم درک تازه رو مانند بوق صدای. بستم چشمهامو درد از و گذاشتم پيشونيم روی رو دستم. شدم بلند تخت روی از

 صداش. شدم رها تخت روی دوباره و گوشم روی چسبوندمش. دادم فشار رو اش دکمه و تخت کنار تلفن سمت رفت دستم

بخير صبح: پيچيد گوشم توی ! 

 از من تجربه اولين... دونفری هميشه تا شبهای مريم، با بحثم ، رو ديشب تموم... اومد خاطرم به يکباره به چيز همه

هوووووم:  ناليدم فقط و زدم لبخند. بود شده پناهم که فران... سکر  
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 چی ناهار... خوردن برای ميشه پيدا چيزايی يه يخچال توی. بخور چيزی يه شو بلند. شی بيدار ديگه که زدم زنگ: خنديد

 بخرم؟

هيچی: ماليدم چشمهامو دست پشت با. گرفتم گاز رو لبم و اتاقش سقؾ به دوختم چشم  

بزن زنگ بهم شدی بيدار کامل... پاشو: انگار کرد اخم  

 رو صورتم و کردم جمع ام سينه توی رو اش ملحفه. چرخيدم پهلو به و کردم بؽض. تخت روی خورد سر دستم از تلفن

 از دست يعنی...  چی؟ يعنی ام خسته من ميفهمی... تو... خدا کنه؟ درک رو خستگی معنای ميتونه کی... بردم فرو ميونش

 نفس که مردمی همين قاطی... بکشم نفس منم بذار... کن باز گلوم دور از رو دستت... ميشم خفه دارم يعنی... بردار سرم

بکشم عميق نفس يه منم بذار! ميکشن ! 

 خسته خونه توی موندن تنها از شايد. شم بلند ميخواست. ميکشيد رو فران ملحفه داشت. سمتش کردم رو. کرد پارس بلز

کنی؟ بازی داری دوست: کردم نوازشش آروم. اش پوزه سمت شد بلند دستم. زدم زل چشمهاش توی... بود  

 تر ؼمگين او شايد. رفت بيرون اتاق از و گرفت رو. زدم لبخند نگاهش ميون. ميکشيد نفس و بود آورده بيرون رو زبونش

بياد وجد به لبخند يه با که بود اين از ! 

 

 

 بين! بودم گم همه زندگی ميون خودم، زندگی ميون... بودم گم... فران لباسهای کمد باز در به زدم زل و نشستم تخت لبه

ؼريب لباسهای مردونه عطر ميون فران، سفيد ملحفه ... 

 بودم ساخته خوبی خاطره باهاش بودم، ديده تنش بار هر که رو پيرهنی و بردم دست. ايستادم کمدش در جلوی و شدم بلند

 دنيا تموم از فارغ انگار و پختيم شيرينی که روزی... بود تنش مامانش فروشی شيرينی توی که پيرهنی همون. برداشتم رو

 ورم چشمهای به دوختم چشم و ايستادم پذيرايی وسط آينه جلوی. رفتم بيرون اتاق از و کردم تن رو پيرهنش. بودم خنديده

 ايستاده پام کنار بلز. ام شونه روی اشفته موهای به. بود شده گم مردونه لباس توی که تنی به. روحم بی صورت و کرده

 زل. زدم زانو کنارش. باشه تنم فران لباس نداشت خوش ولی بود قائل برام که احترامی تموم با انگار. ميکرد پارس و بود

 صبح تا ديشب: سرش روی کشيدم دست. بهم دوخت چشم باز و کرد پارس آروم صورتم به رو.  براقش چشمهای به زدم

 بود بهت حواسم... نديدم نکنی خيال... نفهميدم نکنی خيال... ميديدمت حالی بی همه اون توی... ميديدمت... بودی پريشون

آره؟... ميترسيدی.... کنه پر رو جامش خواست می که بار هر ميکردی پارس و ميخوردی وول فران پای ميون چطور که  

 از شب يه نه؟ شده زخمی صورتش تو چشم جلوی: کشيدم گوشش روی رو دستم. ميکشيد نفس تند تند تند. ميکشيد نفس

اش؟ هميشه تا شبهای همون  

 گوشه چهار به چرخوندم چشم. شدم بلند و گذاشتم زمين روی دست. رفت و کرد پشت گرفت، چشمم از چشم. کشيد نفس

 هيچ. قبل شب خورده نيم ليوانهای و پر نيمه هاي شيشه روی کشيدم دست. پنجره کنار بلند پايه ميز سمت زدم قدم. خونه

دلتنگ....  و تنها و تفاوت بی و بودم خالی... ؼم حس نه شادی حس نه. نبود حسی ! 

 هزار بشقابهای. پذيرايی سمت برگشتم. کانتر روی گذاشتمشون. آشپزخونه سمت رفتم برداشتمو ميز روی از رو ليوانها

 گذاشتم سينک توی رو ظرفها. آشپزخونه توی رفتم و زدم بؽل لباسهاشو. برداشتم ميز روی از رو فران تنهايی مونده شب

 به حاال تا. شدم ظرفها شستن مشؽول و کردم روشن رو لباسشويی ماشين. سياه از رنگی لباسهای کردن جدا به ايستادم و

 شدی؟ خوش دل خورده خيس بشقابهای و ليوانها بدنه روی کشيدن ابر به آب، حبابهای با بازی به ، دستهات روی کؾ

گذاشتی؟ جا سفيد حبابهای ميون تاريکيهات، و لکها تموم با رو خودت تموم  

 و پيچيد می مشامم توی پيرهنش روی فران عطر بوی... بود گم ديگرون زندگی ميون که که رو خودی بودم گذاشته جا

 رو پنبه يه برداشتن قدرت قبل سال همين تا که دستهايی به. ميخورد سر ظرفها روی که ليزی انگشتهای سر به ميزدم زل
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 کسی. برسه اون به شايد بريده دنيا از يه فقط که هست ای مسخره تفکر خدا به کردن فکر ، عقل كردن ضايع بعد. نداشت

... نيست عاشقی حرؾ حرؾ... حرفهاست اين از فراتر خيلی مسئله ميدونی... برگرده و بزنه دور ميخواد خط ته از که

 متوسطی آدم حتی... نيستی بزرگی آدم... نميشی جا خودت توی... زده بيرون تنت های ميله از روحت ميکنی حس گاهی

 داشته دوست رو کسی اينکه... هستی هم کوچيک حتی ميکنن فکر خودشون با ميکنن نگات که دور از بقيه... نيستی هم

 چطور تو ولی ميده نشون ضعيؾ و کوچيک رو تو ندونن، ديگران که بری فرو حالی به دادنش دست از از بعد و باشی

 چطور زده؟ بيرون جان قفس های ميله از و کرده ورم که رو روحی حال کنی توصيؾ کسی برای کلمه قالب در ميتونی

 در ميتونی چطور... بفهمه رو تو اون و ميشه داده نشون که هستی چيزی از بزرگتر ميکنی حس بگی کسی به ميتونی

 آدمها... شنيده هم هايی" هُ  با يا" که... کرده زمزمه رو چيزهايی گوشش توی کسی که رو مستي حال بياری کلمات قالب

 فاکتور رو خودشون بديهای آدمها... ميکنن مقايسه خوبيهاشون و خودشون با رو تو آدمها.... گاهی ميشينن خدا جای

 که ای فرشته رو خودشون ميدونن سر بي رو تو آدمها... ميسنجن رو تو ناقصشون و زمينی معيارهای با آدمها... ميگيرن

 کسی دست به تنش حال به تا نشده ديده کسی ناپاک چشم به حال به تا نکشيده دود حال به تا نشده بيخود خود از حال به تا

 و شده خنثی شدن بيدار از بعد سکر که... نبود سکر از که حالی از بودم سر بي.... حال به تا حال به تا حال به تا نرسيده

 کار از سر که منی... نميشناختمش هم خودم که بودم هوايی و حال هواي بي و سر بي... بود شده شروع تازه من گيجی

 صدا رو اسمش بودن گفته که ميکردم فکر کسی به داشتم هميشه تا شب از بعد حاال... دين به برسه چه نياوردم در دنيا

 متصمي... ميکردم فکر او به گاليه بی بار اولين برای و... ميکردم فکر خدا به و بودم زده زل دستهام به من! خدا ميکنيم

 فکر خدا به دارم ميدونستم فقط نداشتم آينده و زندگی و خودم از تصوری نداشتم هيچکاری به تصميم برگشت به اصالح به

 مست! نه عقل به مست... اما بود پر مشامم توی الکل بوی هنوز بود گس دهنم طعم هنوز... بودم مسخ هنوز من... ميکنم

 رفته دستم از که دستهايی... بود مونده الکن که دستهايی... ميکردم فکر دستهام به من...  دل بي كه! نه سر بي... جان به

 کنارم که کسی به... بود گرفته دستهاش ميون رو دستها اين که کسی به و بودمشون آورده دست به دوباره که دستهايی. بود

 باالی.... سرته باالی... باال بگير رو سرت ديدنش برای بودن گفته بهم هميشه چون بودم نچرخونده سر هيچوقت من و بود

 ...سرت

. مياورد من ياد رو من که صدايی. برگردوند جهان به رو من چيزی.کردم فوت بيرون به رو نفسم و گرفتم باال رو سرم

 فران ليوان. کشيدم آب رو شده شسته ظرفهای و سينک سمت چرخوندم چشم.... حتما بود مامان. موبايلم سمت کردم رو

 به.. کريستال روی نقش خوش تراشهای به. ليوان روی طرحهای به دوختم چشم. ميز پشت نشستم و گرفتم دستم توی رو

 نشکنه که جوری... مريز و دار کژ. بود زده زخم آروم آروم. بود انداخته شيشه تن حساسيت روی سنگ تيزی که خراشی

 کنم تجربه خواستم که ای لحظه همون. قبل شب مثل درست. ليوان نقوش روی چرخوندم چشم. بگيره نقش ولی نشه خرد و

 نفره دو نگاه يه. چشمهام توی دوخت چشم او و خواستم فران از که ای لحظه همون... رو عقل از رهايی حال و حس

 راه. من نه گرفت نگاه او نه. من نه زد حرفی او نه. ميريختن داريه روی رو حرفها چشمها. نبود حرفی هيچ... طوالنی

 اش خونه از ميکرد باز اگر لب. بودم خسته... دادنش نصيحت و پند و کردن باز لب برای بودم آماده. آشپزخونه سمت افتاد

 رو ليوان همين درست. کرد باز رو کابينتش در. کوتاه جرقه يه کشيدن شعله به بودم دوخته چشم ديناميت مثل. ميرفتم

 سبز بلند شيشه. پنجره کنار ميز سمت افتاد راه نگاه بی و حرؾ بی... مجلل قيمت گرون ليوان همين. گرفت دستهاش ميون

 با هنوز. سرم باالی بود ايستاده. پام جلوی تا زد قدم... رو خودش جام بعد و کرد پر نيمه تا رو ليوان و برداشت رو رنگ

 نگاه با ميريخت اشک نگاه با ميزد لبخند نگاه با ميکرد همدردی نگاه با ميکرد منع نگاه با ميزد حرؾ نگاه با ميپرسيد نگاه

ميکرد دوستی...  ! 

 و کرد پشت. کرد خوش جا دستهام ميون ليوان نيم و کردم لمس سرانگشتهاشو و شد دراز دستم. سمتم گرفت رو ليوان

 و سوخت چشمم گوشه... نگاهی بی و ميخواست سکوت دلم. ليوان ميون مايع رنگ به دوختم چشم. روبروم درست نشست

 بی. خبری بی دنيای به ببره خودش با رو من که ميرفت که جامی وسط درست چکيد چشمهام از گرفته رد اشک قطره

کشيدم سر رو ليوان کنم بلند سر اونکه .... 

 کلمه اولين و کشيدم دراز مبل روی. ميومدن زبون به مهابا بی که کلماتی به کردم باز لب که بود رسيده دوم به اول ليوان

" .... "  نميشم پيدا و شدم گم ميکنم حس"  سقؾ به دوختم چشم. نگفت هيچ و نوشيد جرعه يه" خستمه"  کردم زمزمه رو

 به ميداد گوش... "  کورسو يه به راضيم خدا به... کورسو يه... نميشه پيدا نوری منبع هيچ چرا سرشتگی اين از خستمه
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 بذار... فران نشو مانعم:  کردم پرخاش و شدم بلند. گرفت دستم از رو ليوان. شد بلند جاش از! مادريم زبان های زمزمه

 مسئول رو خودش که هست يکی هميشه چرا. خودم و باشم کرده ؼلط خودم هم ميکنم ؼلط اگه بذار. خودم و باشم خودم

...  نشه؟ راست و کج راهت نذاره و بگيره رو ات يقه پس بايد و هست تو مالک کنه فکر که هست يکی هميشه ميدونه؟ آدم

نباش مالکم.... خودمه زندگی کنم ؼلط ميخوام برم کج ميخوام ! 

 لبخند و سمتم برگشت. کرد پر رو خاليم ليوان و ميز جلوی ايستاد که مياورد درد به رو گلوم بؽض و ميرفت باال صدام

 ميتونم:  داد تکون سر. ايستاد پر ليوانهای با و کنارم اومد. دادم بيرون رو نفسم و گرفتم دستهام ميون رو صورتم. زد

 بشينم؟

. نوشيد جرعه يه خودش و داد دستم رو ليوان فران. ميکرد پارس مدام بلز. کنارم نشست. کردم جمع مبل روی رو خودم

 فاخته هنوز من. نبود مستی از حسی. کشيدم دراز مبل روی حس بی هدؾ بی بؽض بی حال بی و بردم باال رو سوم ليوان

 و ميکرد خالی و پر رو ليوانش و داده تکيه بالشم به رو سرش و بود نشسته مبل پايين که مردی خونه توی فاخته. بودم

 معنای دونستن به ميلی هيچ و خسته همونقدر بودم فاخته هنوز من... ميگفت چيزهايی نميدونستم که زبونی به گاهی

نداشتم فران حرفهای ! 

 بيرون تنم از رو فران پيرهن. در سمت کردم بلند سر. خورد در به ای تقه که ليوان تراش روی ميکشيدم انگشت سر

 در به رو خودش من از زودتر بلز. در سمت افتادم راه و موهام به کشيدم دست. کردم آويزون صندلی روی و اوردم

. ميزد لبخند و بود داده تکيه در چارچوب به رو ساعدش. فران نگاه توی کردم بلند سر و کردم باز رو در. بود رسونده

 بش و خوش بلز با داشت. آشپزخونه سمت افتادم راه کرده پشت من و شد داخل. کردم سالم و دادم تحويلش جونی بی لبخند

 برای! نبود خونه خونه اين ديگه! ميزد در و داشت کليد. کردم نگاش چشمی زير و ام شونه سمت گردوندم رو که ميکرد

نبود خونه خونه اين... ميکوبيد رو خودش خونه در که فرانی برای... نميشدم جا جا، هيچ که منی ... 

کشيدم خجالت کردی؟ جمع رو خونه: زد لبخند و نشست اشپزخونه ميز پشت. دنبالم افتاد راه ! 

ميخوری؟ قهوه: رفتم ساز قهوه سمت نگاه بی  

 کار تجربه که مخصوصا... نه که چرا باشه شما مثل زيبايی خانوم دختر دست از اگه: برد باال ابرو وقتی بود حال سر

چی يعنی کردن درست قهوه ميدونی خوب و داشتی هم رو کافه توی ! 

کردی؟ پر رو جامم چرا: کردم باز لب.... سوخت قهوه بوی با ذهنم خام جمله... کردم مکث  

 

 

 چون: زد پلک. کردم پرت رو خودم چشمهاش عمق به ولی بود سخت نگاش توی آوردن تاب. کرد نگاه چشمهام به

 شب هر رو راه اين من نيست شدنی ميدونستم... نميشه ميدونستم.... بگيری الزايمر شده که هم لحظه يه برای خواستی

نميزدی؟... بزنی آخر سيم به که ميشد پر اونقدر دلت نميکردم پر رو جامت اگر ولی! رفتم  

... بود پندار ميچرخوندم سر جا هر به ديدم خواب... نبود خواب يا... ديدم خواب من! زدم... ميزدم: انداختم پايين سر

 شعاعی با دايره يه توی. بود پندار تمثال فقط... نميشناختمش نبود، هم پندار ولی موها همون چشمها همون صورت همون

.... ميکشيد شعله... ميسوخت دامنم. بودم کشيده کبريت پام به من.... بود ايستاده ميکردم نگاه جا هر به عالم همه پهنای به

 هم درد نميسوختم ولی.... انگشتهام موهام، تموم بود شعله تنم تموم. بود خوبی حال. نميسوختم ولی... ميکشيدم شعله

بود لذت... نبود ! 

ميفهميد؟ رو من حرفهای مرد اين. خوابم های شعله مثل. بودمشون گرفته باال که انگشتهام به بود زده زل ! 

 به و زدم کنار رو پرده. ميکرد پارس سرم پشت بلز. رفتم پنجره کنار تا. شدم دور نگاهش از و کردم رها رو ساز قهوه

 کن تصور... کن تصور.... خالی تن يک از حسی ؼايت... بود گمگشتگی روزهای ؼايت روز اون و دوختم چشم دنيا آخر
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 پنبه که عروسک يه مثل... کرده پر رو تنت که خونی و روده و دل تموم نه و رو قلبت نه و کنی حس رو پوستت فقط

 يعنی اين... نکنی حس رو سرت وزن و... باشی بادکنکی! کن تصور... باشی خالی... نکنه حس رو تنش پارچه زير های

 و ميخوره چروک گاهی لبخند ميشه و مياد کش گاهی که پوستی و بودن چشم تا دو فقط يعنی اين... شدن عقل و دل بيخيال

بؽض ميشه و ميشه آويزون گاهی... اخم ميشه ! 

 اگه فاخته؟ نميکنی تمومش چرا: گذاشت بازوم روی رو دستش. ميخورد ام شونه به نفسش. نزديک. بود ايستاده سرم پشت

 ميارمش و ميگيرم رو دستش... ميکنم پيداش و ميکنم زبر و زير رو دنيا اين تموم من بخوای من از اگر... بخوای

 باهاش زدن حرؾ ديدنش اگر ميکنه خوب رو حالت اين اگر ميخوای رو اين اگر... بزنی حرؾ باهاش تا ميشونم روبروت

 نميشناسمت ديگه... کنم براش اينکارو اطمينان به من که نيستی اونی تو ولی... ميکنم پيداش من ميکنه تموم رو حالت اين

 پدرم وقتی حتی... فاخته نديدم تو ؼمگينی به رو کس هيچ.... زندگيم تموم توی... من ميگذره؟ چی سرت توی... فاخته

 و بودم تو جای وقتی حتی ميکرد خم کمر مريضيش بار زير ماری وقتی حتی... سوخت جوونم مادر چشم جلوی درست

 چون نکن توصيفش... نميکنم درک رو ؼمت... نداشت خوابم برای جا تختخواب يه قدر که بودم شده بزرگی شهر آواره

... ميشی کبود داری فاخته؟ نميکشی نفس چرا... ميکشه آتيش به رو همه زندگی داره چشمها اين... ندارم رو درکش تاب

 ميبينی؟

 اما نکنی درکم شايد. بردم فرو موهاش توی رو دستهام اما نکنی درکم شايد... کردم نگاه چشمهاش به... سمتش برگشتم

 صورتش به رو صورتم. شد سفت انگشتهام حلقه. کشيد عقب رو سرش ميلی نيم. کردم نزديک صورتش به رو صورتم

:  زد صدام اش گرفته صدای با و گرفت رو دستهام مچ. برداشت خراش لبش کنار ريش ته تيزی از لبم. کردم نزديک

 ...فاخته

 زل سرش پشت دور ديوار به. نميومد باال نفسم. رسيد گوشش کنار لبهام وقتی ميلرزيدم. اش گونه روی کشيدم رو ام گونه

فاخته: رفت فرو موهام ميون دستش. زدم ! 

شايد... نميشينم نور منتظر ديگه شه سياه که وجودم. برم سياهی قعر به ميخواستم. بستم چشم... کشيدم نفس ! 

 سنگهام... ديوار به رو هنوز کردم باز چشم! بودم خالی.... ميشکست... داشت بؽض... ميزد نفس... بودم خالی. بود منگ

 صورت های عضله سفتی به کشيدم رو پوشاليم رو و زير پوست. صورتش تيزی روی کردم گرد عقب.... بودم واکنده رو

. ميشد گزيده بؽض دندان به که لبهايی سكوت روی بستم چشم و ميزد نفس ناباورانه جونم کم دستهای حلقه ميون که مردی

فاخته... : شم هوشيار... شايد... شم بيدار شايد زد صدام ديگه بار يه و شد باز دندونهاش قفل. کشيد عقب رو صورتش ! 

 بازيچه گذاشت. نکرد صدا رو اسمم ديگه و... شد رام... اينبار نرفت عقب. رفتم جلو و کشيدم بو فقط.... نکردم باز پلک

 نميخورد تکون. هنوز بودم بسته چشم.شد مشت موهاش ميون دستهام. چسبيد سرم پشت پنجره به دستهاش کؾ. باشه ام

 بسته چشمهای پشت از. بود مونده باز نيمه لبهاش هنوز. بود گرفته کج صورتم جلوی همونطور رو سرش هنوز... هنوز

 من و ميکرد خس خس.... ميديدمش نفسهاش صدای از... کرده بؽض ميديدم من به زده زل ميديدم کرده اخم ميديدم هم

 نکردم فکر هرگز و رو، خرابش حال ميمکيدم تنش به بند وقتی بود خورده سر مؽزم توی چيزهايی. نميکشيدم عقب

. کردم باز چشم. پنجره به دادم تکيه و بردم عقب سر. شد رها موهاش از دستم. بود معنا بی هم زمان که... شد طوالنی

 من.... من به بود زده زل کج سر با هنوز. بود چسبيده پنجره به صورتم طرؾ دو از دستهاش هنوز. نميخورد تکون هنوز

 خورد سر پنجره از دستهاش. خورد سر ام گونه روی سردی مايع و زدم پلک نميزد؟ صدام ديگه چرا پس ميشناخت؟ رو

 و نشست کمرم روی دستش کؾ. چسبيد اش سينه به صورتم. رسوند هيچ به رو قدميمون يک فاصله. گردنم گردی روی تا

 کرد زمزمه رو آهنگی لب زير. شد آويزون پاهاش کنار جان بی پاهام و اش شونه روی نشست ام افکنده سر. شدم بلند من

 دستش... رخ در رخ كشيدم، جلو به. آورد فرودم پذيرايی وسط. چرخوندم و چرخيد. بوديم رقصيده باهاش بار هزار که

ممم...  مممم... هووم"  داد ادامه موسيقيش به و زد گره ابرو. کردم بلند سر. فشرد کمرم به رو ...." 

 کنار لبهاش. آسمون به رو دستم شدن بلند به کردم بلند سر. شد بلند همراهش دستم. چپم پهلوی روی کشيد رو چپش دست

 انگشتهام زده جوونه های شاخه... دادم تکونشون. انگشتهام به دوختم چشم" ممم مممم... هووووم" ميکرد زمزمه گوشم

 بناگوش... ميشد آؼشته خنک مايع به صورتی زبری. ميشد کشيده گوشم کنار تا چشمم گوشه از سردی مايع. گرفتن شکل
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 پا انگشت روی. کرد بلندم کمرم روی دستش فشار.... بود انگشتهام به چشمم هنوز من.... ميگرفت ُگر گرمی نفس با خيسم

ممم ممم هوووم"  بؽض پر لرزون صدای همون با کردم زمزمه همراهش و شدم بلند " 

... شد نزديک من به نفسی. افتادن سرد پارکت روی صورتم کنار دستهام. سقؾ شد نگاهم دنيای تموم و شدن محو ديوارها

 بود گير کسی دندون به لبم... اومد می باال ام سينه. ميکرد پرم کسی نفس.... باد کم بادکنکِ منِ ... نفس بی منِ ... خالی منِ 

 برزخ از ديدی کردم؟ تمومش ديدی شد؟ تموم ديدی... تموم و چکيد پارکت روی ام شقيقه از اشکم...  زدم لبخند وقتی

 هم دنيا ته تا حاال! نشد... باشم اليقت که... برسم تو پای به که شم پاک خواستم... پريدم... شد تموم پندار آره... رفتم بيرون

 زدن لب ديگه.... يکسره... ام يکسره.... مومن مرد نيستم برزخی ديگه.... نميشم اليقت نميشم پاک ديگه پندار بزنم پر که

سالمت به برو...  سالمتيت به رفتم باال... حروم لبها اين برای اسمت .... 

 

 

 دستم. سمتش شدم خيز نيم. کنارم انداخت رو بيجونش تن و شد بلند ام سينه روی از و کرد پاک رو اشکم انگشت پشت با

بسه.... فاخته بسه"  گرفت رو دستم مچ که ميشد بند پيرهنش دکمه به " 

. گرفتم بؽل زانو و شدم بلند سرد پارکت روی از. کشيد صورتش به رو دستهاش کؾ و کرد رها رو دستم. کردم نگاش

.... نه امروز ولی وجودم همه با ميخوامت... ندارم دوستت نکن خيال... نميخوامت نکن خيال: کشيد کمرم به رو دستش

 مترسک شدم... بندازی چنگ بندی هر به خواستی کنی تجربه خواستی... تو امروز حال توی من خونه توی... نه اينجا

 وقتی نذار ولی... بياری باال دهنم توی رو ديگرون زهر که ای زباله سطل شدم شی خالی خواستی... ديگرون باير زمين

 باور داشتم دوستت چون بگم اگر اونوقت... دادی ادامه چرا... موندی چرا! گذاشتی چرا بپرسی ازم شدی هوش به

بمونم فرانت بذار فاخته... کردم استفاده سوء که پيشونيم روی ميزنی داشتن هوس و بودن مرد ُمهر که... نميکنی ! 

 پشت از خورشيد نور.... دليلی هيچ بی پنجره سمت افتادم راه. کردم صاؾ تنم روی رو پيرهنم. شدم بلند کنارش از

 هراس... ميزد پس. ميکشيد رخم به رو ،خودم شيشه روی فران انگشت پنج جای و بود افتاده شيشه روی پاره تکه ابرهای

 افتادم راه و برداشتم مبل روی از رو پليورم. بودم انداخته چنگ او به فقط من. داشت هم حق... ميکرد حذر... ميکرد

فاخته: کرد کج سر کالفه. شد بلند زمين روی از فران. ميکرد پارس بلز. خونه در سمت ... 

 کنار بلز. برداشتم در کنار کنسول روی از رو بلز قالده... اش مونده باز يقه اش، آشفته موهای به. سمتش چرخوندم سر

بزنيم قدم ميريم:  بستم گردنش به رو قالده. زمين روی زدم زانو. ميداد تکون زبون پام  

ميکنم خواهش... فاخته: گذاشت در دستگيره روی رو دستش ! 

 تهش ته تا ميخواست که بود يکی... بمونه ميشناختم که همونی ميخواست که بود يکی... بود يکی... بودم خالی من

کنم فرار خودم از ميخواستم من... بمونه ! 

برميگردم: گرفتم نگاهش از نگاه  

 چرخيدم. کردم تن رو پليورم" بمونم فرانت بذار"  ميکرد اکو سرم توی صداش. موند در دستگيره روی دستم.  رفت کنار

 و زدم مشت رو بلز قالده گرفته چشمهاش از نگاه و زدم پلک. بستم رو اش دکمه. رفت باال پيرهنش دکمه تا دستم. سمتش

رفتم بيرون اش خونه از . 

 که سگی. ميکشيد بو رو حسم که سگی. ميدونستم چشمهاشو حرؾ که سگی کنار. ميزدم قدم خورشيد جون کم نور زير

 دويد. کردم پرتاب براش رو چوبی تکه. کردم باز رو بلز قالده. نشستم سرسبزی و بلند تپه روی. ميزد قدم دردهام پای

 رو دستهام کؾ فران از تقليد به. چشمهام توی زد زل. سرش روی کشيدم دست. برگشت گرفته دهان به و چوب سمت

 روی و کردم رها رو دستهاش. ميداد تکون زبون. خنديدم. گذاشت دستهام توی رو دستهاش و پريد باال. گرفتم روبروش

ميخوای؟ بازی:  سمتش گردوندم رو. کرد پارس. بستم چشم. ميکشيد ام سينه به رو اش پوزه. کشيدم دراز تپه  
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 و ببوسی رو آرزوت و اميد کنی عهد خودت با که روزی! نميداد بازيم زندگی... ميخواست بازی دلم هم من... کرد پارس

 اين از بعد نداری خبر که... هنوز عهدته گرم تنت که روزی... نداره تمومی که هست کشداری و بزرگ روز کنار بذاری

 بند و برداشتی تيػ انگار که روزيه باشه حرؾ حرفت و ببندی عهد که خودت پيش. مياد روحت روز به چه بستن عهد

ميدونی؟ رو درد اين. ميبری دنيا رحم از رو نافت  

 باالی بيکران آبی به چرخوندن چشم... زدن دور رسيدن اسمی خط سر به و فکر پشت فکر و دويدن بلز خالدار تن پشت

 داری توقع چطور نداری رو خورشيد به دوختن چشم تاب وقتی... گشتن وسعت همه اين ميون چيزی ، کسی دنبال و سر

 ازش که ميگشتم کسی دنبال آب و گلسنگ و سگ نفس ميون انسانها نبود خالء در من بسته؟ چشمهای با کنی؟ لمسش

 روی دويدن و رفتن راه از خسته بودم؟ که خواستی هستم؟چی که ميخوای من از چی چی؟ که آخرش چی؟ که اومدم بپرسم

 رو فردا... پام سر هنوز نخوردم؟ رو قرصهام روزه دو ميدونی... آسمون آبی خط به دوختم چشم. نشستم سنگی تخته

 آدم... خورد بود دنيا اين پاره تخته چی هر به سرم کردی گم رو کنترلم... ميدی بازيم شارژی عروسک عين... نميدونم

کن خاموشم ببر دستی.... هنوز کوکيم.... نشدم ! 

داری؟ خبر ازم ميکنم؟ فکر هم خواب توی داری خبر  

... برگردونم بايد رو بلز. خيابون کنار روی پياده توی افتاديم راه. بستم رو بلز قالده. خبر بی هميشه مثل. گرفت بارون

نميدونم.... کجا.... برگردم بايد هم خودم ! 

 بودن گفته بهم... داشتم توقع ولی نميدونم درستيشو و راست... داشتم توقع تو از من...  دادم بيرون رو ام گرفته بخار نفس

 بلندی بند... ميدونم کردم بند بندی بد به من... نميشن رها هيچوقت آدمها بودن گفته بهم... نميمونه جواب بی آدمها تالش

 جايگاه در که هست دادگاهی تو و من ميون اينجا... داشتم توقع من. بريدی هم رو بند همين تو ولی زمينی عشقهای نيست

 گفتن من به... تو پيش چی؟ اونجا... نيست نه بياری؟ دليل و چرا بپرسم که... بدی جواب سوالهام به و بشينی متهم

 که بردم دست امروز چی؟ من چراهای.... چرا ميپرسی تو و ميشينم متهم جای من که هست دادگاهی گفتن من به... هست

 همه هميشه نذاشتن برای... نذاره که هست يکی هميشه.... نذاشت فران. داشتم تعهد بهشون قلبم ته که چی هر از ببرم

 تو... بميرن پشتش آرزوت و اميد های ماهی تموم که ميسازن جايی رو سد گاهی... ساختنن سد استاد آدمها... حاضرن

 باال سر منکه که بذاری زانوت سر دست که ميشه نميکشم قد شدم قاعده نيست بلند عقلم قد چيه؟ آدمها با تو توفير چی؟

ببينمت؟ ميگيرم  

. ميگذشت کنارم از عجله با که شد کوبيده مردی شونه به محکم تنم و شد جدا دستم از قالده. شد کشيده دستم و دويد بلز

 انداخته زمين روی رو عينکش. مرد سمت گردوندم رو. بود رفته فرو فران بؽل توی خيابون کنار که بود بلز دنبال چشمم

ميخوام عذر عينک برای: برداشتم رو عينکش و شدم خم. بودم ! 

نيفتاد؟ اتفاقی سگتون برای... ديد رو آفتاب عينک بدون گاهی نيست بد... نيست مهم: زد لبخند  

بود داده رو ذهنياتم تموم جواب که مردی به دوختم چشم .... 

 من به رو خودش چطور فران که نبود مهم. ميکردم فکر چيز يک به بودم نشسته ماشين توی فران کنار که مدتی تموم

 سرم توی مرد صدای... کردم سکوت که نبود مهم کرده سکوت که نبود مهم ميبرتم داره کجا حاال که نبود مهم رسوند

ديد رو آفتاب عينک بدون گاهی نيست بد"  نميکرد رهام و ميپيچيد  " 

بود؟ من چشمهای از ايراد  

بود کور بايد نديدنش برای که ميذاره زانو به دست جوری گاه"  نوشتم يادداشتش دفترچه توی و آوردم بيرون رو موبايلم ! 

" 

 

بخوريم؟ چيزی يه بريم: سمتم گردوند رو  
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بريم:  دادم بيرون رو نفسم. فران ماشين صندلی توی خودم رفته فرو حال از. اومدم بيرون خودم حال از ! 

زد زنگ مريم: جاده به دوخت چشم  

 رنجونده و بود رنجيده که داشتم مادر يه...  ؼربت همه اين وسط ؼريب، شهر وسط. نبود گفتن برای چيزی. کردم سکوت

هنوز؟ بود بودن خوب برای ای بهانه چه بگم؟ که داشتم چی... بودم  

 رو عمرم تموم ميخواد دلم من باشه من با اگر فاخته: گرفت رو حرفش ادامه و گذاشت فرمان روی رو ساعدش فران

 صحبت مادرت با برو... بگذرونين شب و روز اينطور نباشه انصاؾ که هست خراب اونقدری مريم حال ولی باشم کنارت

 کن

 تاريخ چيزی هر حال هر به... نبود راضی هلموت... بود اشتباه هم اول از خونه اون توی من بودن: کشيدم هم در ابرو

داره انقضايی  

ميکنی؟ رو فکر اين چرا نيست اينطور اصال! ... هلموت؟: خنديد رو تعجبش  

بره بذار يعنی... يعنی بره بذار ميگه و ميکنه باز دستت از رو مادرت انگشت کسی وقتی: پنجره سمت گردوندم رو ! 

ميبينی ای ديگه چشم به رو چيز همه داری... فاخته نيست اينطور: کرد ريز چشمهاشو  

يا رستوران بريم: زد لبخند. دادم تکون سر ... 

ميام بر خودم پس از من... برو و بذارم نداری؟ کالس تو مگر: شدم تند. سمتش چرخوندم چشم ! 

 کرده خطابش لعنتی بوسيدنم کوتاه لحظه يک برای که مردی به انداختن چنگ از. شد خراب حالم. گزيد دندون به رو لبش

ميکرد سکوت و ميکنم چکار ميدونست که. ميکرد صبوری و ميکردم تجاوز بهش اينطوری اينجا امروز و بودم . 

 رو نداشتن خسته تن يه برای جايی ؼريب شهر توی... ميدونه رو پناهی بی بود گفته. بلده خوب رو خانمانی بی بود گفته

بيشتر چيزی هر از! بلده بيشتر چيز همه از رو من کردن آروم که بود نگفته ولی... ازحفظه ... 

 کالس برای دلم. شدم همراهش رام و آروم من و گرفت پيش رو سالن راه ضبط، آروم موسيقی و نفره دو سکوت ميون

. نميکشيدن دردهام به سرک نمياوردم، در زندگيشون از سر که آدمهايی ميون بودن برای اونجا، فضای برای. بود تنگ

 فضا اون در بودن از رو خودم که مدتی اين. ميگرفتم ياد رو مقاومت که بود روزهايی يادآور من برای هميشه سالن

 وقتی بود شده کوتاه قدم. بودم شده کور. بود شده کم ازم چيزها خيلی. بود شده فراموشم چيزها خيلی بودم کرده محروم

ميکرد آرومم فقط ولی نداشت برام معنايی هم هنوز که سمتی به نميکشيدم پر پا پنجه روی ! 

. ميگشت بر هوشی بی پنيری سوراخ سوراخ و زرد دنيای به چيز همه شايد. ميريخت قلبم به کجا از آرامش اين نميدونم

 نی صدای دور از که وقتهايی. ميرفتم فرو خبری بی دنيای به من و ميشدن کشيده تنم کبريتی چوب عضالت که وقتهايی

 آرامشِ  نميدونم. ميشدم بلند پام های پنجه روی گرفتنشون برای من و داشت تلإلإ خوابم توی طاليی پولکهای و ميرسيد

 موهام کنم تن رو ام مونده جا لباس کمدم، سراغ برم خواست دلم رسيد سالن به پام همينکه اما شد شروع کجا از باله پشت

 روی و ميداشتن نگه سينه روی رو دستها که هنرجوهايی صؾ ميون بايستم و ببندم سياه بند هد با و کنم گوجه باال از رو

ميچرخيدن پا پنجه . 

 چی بعدی حرکت ميداد نشونم ابرو حرکات با و بود ايستاده روبروم مارک. کردم گرم مارک گروه با رو تنم ساعتی نيم

 و ميگرفتم رو و ميديدم... نقطه يه به ميزنه زل ميديم. نيست ميديدم. کمه خودش از ميديم. ميکرد تماشا دور از فران.هست

 از دردی نبود همه اين. بکشم خودم رخ به رو حضورم. باشم ميخواستم. ها آينه ميون ها فاخته تصوير به ميدوختم چشم

 زانو سر که ميخواد دست تا دو بودن... ميخواد جرأت جربزه، اما بودن. ميخواد بودن بلد اما بودن... نميکرد دوا دنيا و من

هنوز داشتم کم رو بودن پای و دست جان بی و دل بی... بذاری ! 
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 کالسش برنامه از مدت تموم مارک. جويدم فکرهامو و زدم گاز پيتزا های تکه به مارک و فران کنار کالس از بعد

 تلفيقی حرکات و ايستاد فران و من روبروی ناهارش از بعد. هست رزمی ورزش و باله تلفيق دنبال اينکه. داد توضيح

ميداد نمايش رو تهاجميش رقص و ميگرفت باال چونه. کرد اجرا رو رقصش . 

 درست درونم چيزی... پلک پشت پلک و ميزدم گاز رو پيتزام تکه. بود مامان پيش فکرم و خورده گره مارک به نگاهم

ميکشيد شعله مارک اندام کشيدن شعله مثل . 

 خونه سقؾ زير که نبودم کسی. نبود خوبی حس ميگشتم بر اش خونه به و بودم نشسته فران ماشين توی هم باز شب اينکه

 مادر خونه ميرفت قهر مامان که وقتهايی همون از... بچگی از. بودم همين هميشه. باشم گذاشته بالش به سر راحت کسی

. ميزد بارون... بخوابه خودش خونه سقؾ زير بايد کسی هر ميکردم حس هم وقتها همون... ميبرد رو فتی و من و جون

 که بهار... تند بارونهای از ميترسيد... جل جل بارون ميگفت بهاری تند بارون به هميشه فتی...  هه... جل جل بارون

 دستهامو ولی من ميکرد کز مامان کنار گوشه يه و بيرون ميدويد اتاق از فتی ميزد سرش به اينطور آسمون و ميشد

 دوازده توی که ای عاشقونه شعرهای و بارون صدای به و ميکردم خوش دل دستم کؾ بخار به و شيشه به ميچسبوندم

ميشد سروده ولی نداشت مخاطبی سالگی ! 

... سراؼش ميرفت بابا که حال هر به... بابا و مامان آشتيهای و قهر وجود با حتی... بود تنگ روزها اون برای دلم

 برای دلم... کردن آشتی که ميشد خوش دلمون که... ميخندن بابا و مامان ببينيم ميشديم بيدار صبح روز يه که باالخره

 شدن ساله چهار و بيست برای چقدر... بياد آينده و شن تموم زودتر ميخواست دلم که روزهايی همون... تنگه روزها همون

هيــــــــچ و ام ساله چهار و بيست امروز... ميدونستم کامل سالگی چهار و بيست توی رو خودم چقدر... داشتم شوق .... 

 کامل زندگی هيچ اين... ميشی متوجه بيشتر رو دردش بذاری تاريخ توی اگر رو هيچ اين... دردناکه خيلی هيچ اين

اما من.... هستن و بودن من با همزمان يا من از قبل که بوده آدمهايی .... 

فران: کردم تر رو لبم. زدم پلک. بشنوه که گوش تا دو و ميخواست حرؾ دلم. زد رعد ... 

 اشؽال دنيا اين توی رو کسی جای ميکنم حس گاهی: دادم بيرون رو نفسم... انگار نشنيدم. گفت جانمی و سمتم کرد رو

نذاشتم من و بده انجام کارها خيلی و بياد ميتونست که کسی جای... کردم ! 

نذاشتی؟ چطور تو: زد لبخند  

زدم؟ پا و دست شدن هست برای عجوالنه اينهمه چرا من... بود که فتی: کشيدم هم در ابروهامو  

 لب باالخره و بگرده جمله دنبال باز و شه پشيمون آوردنشون زبون به از و بگرده استدالل دنبال که اونقدری. کرد سکوت

ميدم رو سوالت جواب ديگه سال چند: کنه باز ! 

 سوخته قهوه بوی. شدم خونش وارد خودش از جلوتر. کرد باز ورودم برای رو راه و گذاشت پارکينگ توی رو ماشينش

 نگاه يه با حرؾ يه با بو يه با که... اولت نقطه سر برگردی باز که هست گرد اونقدری دنيا حال هر به. پيچيد مشامم زير

بود؟ نزده ذهنم توی اينطور قهوه سوختگی بوی ميشد بند پيرهنش دکمه به دستم وقتی چرا... که ساعتهايی به برگردی ! 

 به و رفت خيالش بی نبود حق. نگرفت بؽلش نبود حقش. ميموند تنها ساعت همه اين طفلک. ميکرد پارس پام جلوی بلز

 مثل آدمهايی ميکنم فکر گاهی. کرد محبت ؼرق رو بلز من جای فران. بودم سنگ من اما نبود حق... داد ادامه زندگی

کافين دنيا يه برای فران ! 

 حمام رو بلز ، فران که مدتی تموم... کردن عوض کانال و تلويزيون صفحه به زدم زل و کردم کز اش خونه مبل روی

ولی ميدونستم.... بود ناآروم دلش. ميزد زنگ داشت باز مامان. بود موبايلم به چشمم... ميداد ماساژش و ميکرد ... 

 به برگردم نميخواد دلم مامان اينکه. نداشتم گفتنش برای تصميمی که چی هر گفتم ولی نميخواستم. برداشتم رو موبايلم

 داره حالم اينکه نميکرد رفتار تو مثل بود چی هر بابا اينکه شده تنگ بابا برای دلم اينکه مياد بدم هلموت از اينکه... خونت

 تموم... نبود ذهنم توی اصال که حرفهايی تموم... بگم نميخواستم که حرفهايی تموم... ميخوره هم به آلمان توی بودن از
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 پس... اگر اگر اگر نبود هلموت حمايت اگر نبود حمايتش اگر نبود اگر مامان که... بگم مامان به نبود حق که حرفهايی

نميدونم هم خودم ميشکستم رو دلش چرا ! 

 من و بود کرده تکرار اش مکالمه اول از که ای جمله... برگرد نگه ديگه که اونقدری. بشکنه مامان که اونقدری. گفتم فقط

 باال ام شونه روی تا رو فران ملحفه... تموم و" خوب خيلی"  زد لب بار تاسؾ فقط.. نگفت ديگه... جواب پشت جواب

رفتم فرو مبل توی و کشيدم . 

 کانتر روی و ريخت شير ليوان دو. آشپزخونه سمت رفت راست يک. اومد بيرون تن به حمام حوله فران. زد رعد

 دوخته چشم تلويزيون جودوی مسابقه به هنوز من. کنه خشک رو بلز تا برگشت فران. تشکش سمت افتاد راه بلز. گذاشت

فالکتباريست روز و حال... نيست ؼمباری روز و حال ملحفه زير آدمک اين حال که نيست بحثی جای البته و بودم ! 

 باشم خواب اگر انگار... شم فراموش تا... خوابم کنه خيال تا بستم پلک من. اومد بيرون اتاقش از پوشيده لباس فران

ميشد کم وجودم از حجمی ! 

خوابی؟... فاخته: کرد پچ پچ ای مردونه صدای! حتما بود زده زل چشمهام به کسی. لرزيد پلکم  

داشت؟ رو ارزشش: کرد باز لب. ميزد گنجشک مثل قلبم و بود نشسته مبل گوشه کنارم. رفت فرو مبل. فشردم پلک  

 می داره؟ رو ارزشش پندار: کشيد آه. ميکنه باز رو چی حرؾ سر داره ميدونستم. ميگه چی داره ميدونستم. کردم بؽض

باشی؟ روز اين به خاطرش به ارزه  

داشت؟ رو تو هميشه تا شبهای ارزش چی؟ ماری: زدم لب نکرده باز چشم  

 خيال: داد تکون سر. دستهاش توی شير ليوان و لبهاش روی لبخند و افتاده سر به. رخش نيم به کردم باز چشم. خنديد

 چهل... ام ساله چند و چهل من.. فاخته ميدم قورت رو خودم دردهای من ميرم؟ باال ليوان پشت ليوان ماری برای کردی

 ماری... فاخته نميشه ختم عشق به چيز همه... همرامن جوونيم و نوجوونی کابوسهای هنوز و... تو سن برابر دو! سال

 ختم ماری به چيز همه ولی... سرانجامم بی آرزوهای از جزئی... هام رفته دست از از، جزئی. بود من زندگی از جزئی

بودم...  ،خنديدم رقصيدم ديگه نفر هزار با ماری از بعد من. نميشه ! 

 خيال من.. داشتم ازش که تصوراتی... ميريخت هم به ذهنيمو معادالت داشت. نمياوردم در سر. شد گره هم در ابروهام

هامه رفته دست از از جزئی هم ماری... که انداخت می باال شونه جوری حاال... ماری برای فران ميکردم ... 

چيه؟ کردن فراموش برای هميشه تا شبهای اين پس: شدم خيز نيم  

 ليوان. چشمهام به دوخت چشم. کردم اخم. سمتم گرفت رو شير ليوان. انگار ميومد کش زمان. کرد سکوت. مکيد رو لبش

آوردم پناه تو به من: کشيد پس رو ! 

 که کردم نازک چشم... ديدم او به متصل رو خودم من بوده تا کجا؟ ِکی؟ بود؟ آورده پناه من به فران... نمياوردم در سر

 رسيد نظرم به مضحک.... پوشوندی من از رو خودت تو و شدم اتاقت وارد خبر بی که روزی: گرفت رو حرفش ادامه

 سياهی قعر در ؼرق و مفلوج دختر يه... نرفتی يادم از تو و گذشت روزی چند. گفت من برای خداتون از مريم وقتی

... بود سوال من برای... خودش پای بود ايستاده اينطور که داشت زدن چنگ برای چی... بيمارستان تخت روی... دنيا

. ميکردم رفتار ماری مثل درست... بودم اگر من... بود برانگيز سوال ماری مقابل نقطه درست آدمی با برخورد من برای

... بودی ای ديگه جور تو ولی... باشم داشته ميشه که لذتهايی به و ميکردم فکر خودم به زندگيم لحظات آخرين توی

آتيش توی سوختنش از بعد پدرم که جوری ... 

 پايين رو سرش هنوز. بهش زدم زل و گذاشتم ام شونه روی رو دستم. دادم تکيه پشتی به و کردم جمع پشتش از رو پاهام

 خيلی هنوز فهمشون برای من. داشت خاصی اعتقادات پدرم: ميگفت خودش از مهابا بی بار اولين برای و بود داشته نگه

 مزرعه توی پدرم کنار اينکه... همينه زندگی همه ميکردم فکر! خودم زندگی دنبال و بودم ساله چهارده... بودم بچه

 تا کشيد که زجری روز سه و سوخت آتيش توی پدرم که روزی... بپرم روستا دخترهای با و کنم تيمار رو اسبها کارکنم،
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 سر ازش هيچی من و ميزد که حرفهايی به. برسم بابا دل عمق به نتونستم من. کرد عوض هم رو من ذهن تمام کرد، تموم

 اش نداشته نگاه از من ولی ميگه چی نشه معلوم که بود سنگين اونقدر بابا زبون... نفهميد هم مامان... نمياوردم در

 همه بابا از بعد من! ... نميفهممش من! کجاست؟ از خطه، ته به رو يه قلب ته که اعتمادی اون فاخته... آرومه ميفهميدم

 روزهايی... خانمانی بی تنهايی، ؼربت، هاشون، استفاده سوء آدمها، پستی پولی، بی... چی همه... ديدم رو دنيا اين چيز

 ولی... آوردم باال رو خودم که بودن هم روزهايی... درآوردم پول تنم از که بودن هم روزهايی...ميبريدم جيب که بودن

 نکنم باور کردم پيدا نجات که روزی خوردم قسم من و... نداد و بده نجاتم که ميگشتم نيرويی اون دنبال روزها اون تموم

 رو خودشون که زنهايی و هست بلز... منه خونه خونه اين... خوبه حالم من امروز... داده نجات رو من خودم جز چيزی

بذارم قيمتم گرون ساز دست ميز روی رو پيمون و پر های شيشه که دارم پول هم اونقدری... ميکنن نزديک بهم ... 

 من نحيؾ شونه روی سنگينی بار چه ميگفت؟ چی داشت مرد اين... شدم تراشش خوش رخ نيم مات کشيده هم در ابرو

بزرگی مسئوليت چه... ميذاشت ! 

 حالم... نشد ولی باشم خوب ميخواستم من... بود اضافی آخر سيلی: داد ادامه بار تاسؾ و داد فشار هم روی لبهاشو فران

 تنهايی و اينجا بود اومده مامان... ميرفتم دانشگاه. بودم خريده خونه... مياوردم ايمان بابا چشمهای به داشتم من ميشد خوب

 خودم برای رو من که زنی. بود شده پيدا زندگيم توی ماری... بود کنده سوخته زمينهای از دل باالخره... بود شده تموم

 خوب حالم من... نباشم نشد ماری با ولی نميخواستم من. باشه داشته مدتی بلند زندگی من با خواست که زنی. خواست

 پشت... بجنگ... نداره مدارا دنيا اين... نه کنه ثابت من به که خرابی ابد تا حالِ  شد ماری... آخر سيلی شد ماری... بود

 چه به تو... آنی به ميشن پوچ اينطور ميبينی چشم به که چيزهايی همه... نسپار اميد چيزی به... نيست هيچی بودن اين

ببندی؟ ميخوای دل ای نديده  

 رو تو که وقتی تا... نبستم:  چشمهام توی دوخت چشم و گردوند رو. داد بيرون رو نفسش و گذاشت ميز روی رو ليوان

 ميشدی هم تموم اگر حتی... نيست بريدنی انگار که بودی وصل چيزی به هنوز و بودی خط ته بابا مثل که تويی... ديدم

 تو زبون از حرفهاشو و کنم پيدا چشات پشت از رو بابا که سمتت اومدم... فاخته آوردم پناه تو به من... نميبريدی هم باز

 در... نيست هيچی نگات ته... شده باز چشمهات سنجاق که امروز دردناکه چه و...  کنم پيدا خودمو که اومدم... بشنوم

 دستگيره از مشتت تا کردم هم سر اراجيؾ برات که روزی همون از... اومده وجود به چيزهايی من قلب ته که حالی

 که نيرويی اين ميزدم محک داشتم هم من که بودم؟ اعتقاد بی بودم زده که حرفهايی تموم به ميکنی باور.. شه باز ويلچرت

 ولی امروز... شدی خوب تو... کرد پيدا ته و سر من، ته و سر بی حرفهای کرديو رها رو ويلچرت تو شکم؟ به دو سرش

 بی عشق اين داشت؟ رو ارزشش... سواله واقعا... سواله برام امروز اومد؟ نگاهت ته سر بر چی... نگاهت ته فاخته

داشت؟ رو نگاهت عمق رفتن دست از ارزش فرجام  

نيست مهم من برای پندار ديگه... پيشت کنم اقراری يه ميخوام: سقؾ به زدم زل و دادم تکيه بالش به رو سرم ! 

 مهم برام هيچی ديگه ميکنم حس: چيدم هم پشت رو هام جمله سکوتش ميون و گرفتم گاز رو لبم نگاه بی. سمتم گردوند رو

 اگر يا... رفتی چرا بپرسم فوقش فوق... کنم نگاه فقط من داخل بياد و بزنه رو خونه اين در پندار االن اگر شايد... نيست

نيست هيچی که...  دلم تو هست چيزی يه... خونت از کنی بيرون رو من تو يا... بياد مامان اگر يا بياد فتی اگر يا بياد بابا ! 

ميترسيدم روزت همين از: زد ؼر کالفه و کشيد صورتش به رو دستش فران ... 

 

 

آذر عليرضا  
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 خوابم هم ميدادم فشار هم به پلک اگر ديگه... نميومد خوابم ديگه. بودم زده زل سقؾ به هنوز من. رفت و شد بلند کنارم از

 بگيری رو جا هر. باشه سوراخ سوراخ دنيا تموم وقتی... شن کبريتی چوب روحت بافتهای وقتی... روح کرختی... نميبرد

 گرفته گر. شدم بلند مبل روی از... نداری دوست رو انسانی هيچ کنی حس که شبی نيمه و... بده پس ديگه جای يه از

 سرمای توی. بيرون رفتم و کردم باز رو تراس در. ميزد آتيشم بود رسيده زبونم به که ای جمله. ميکشيدم شعله بودم،

 ديگه. آسمون سمت چرخوندم چشم. لرزيد ام شونه. دادم بيرون رو داؼم نفس و ايستادم نورانی شهر به رو سوزناک

بود خالی... بود کرده کشی اسباب ازش کسی... نبود بچگيهام آسمون هم آسمون ... 

 رو صداش.ميکشيد بيرونم تنهايی عمق از. کردم پيداش نفسهاش صدای از. بود ايستاده سرم پشت در چارچوب توی فران

ميخوری سرما داخل بيا: کرد صاؾ  

نه؟ بيشتره روز سه از... نخنديدی روزه سه. نخوردی قرصهاتو روزه سه... نرفتی حمام روزه سه: زد لبخند  

. فاخته بيا کنار خودت با... ديگه کس هيچ نه پندار نه منم نه کنه آرومت ميتونه که اونی: داد بيرون رو نفسش. زدم لبخند

بودم ايستاده تو جای سر درست منم روز يه.. کن انتخاب رو راهت  

بده نشونم رو رفتی که راهی... خودت وادی به ببر منو نميگی؟ برام پس چرا: کردم بلند سر  

 ما مثل يکی صبحشه اول يکی االن، همين ايستادی که نقطه اين روی. جداس آدم و عالم همه از... بيراهه من راه: خنديد

... عقايد توی چهره، توی چيز، همه توی متفاوتن، آدمها... مطلق سياهی توی يکی مطلقه سپيدی توی يکی... شبش نيمه

 به رو يکی ميکشه، صليب مقدسی عالمت به رو يکی ميده، تکون وار گهواره تند تند رو خودش مقدسی ديوار به رو يکی

 ؼذاش، برای ميبره رو حيوون يه سر يکی... ميره جلو چيز همه به پشت هم يکی مياره، فرود تعظيم سر محض جهتی

 اجراش، برای افته می راه يکی ميکنه، صادر قتل دستور يکی... ميکنه دفاع حيونا حقوق از و ميگيره گارد جلوش يکی

 رو دنباله يا راهبر ميتونی تو باشه، تو بيراه من راه شايد متفاوتيم، هم تو و من... متفاوتن آدمها... ميشه اجرا هم يکی

باشی مطمئن ميری که راهی از و باشه هدؾ قدمت هر پشت که اينه مهم نداره فرقی... باشی  

هستی؟ تو: زدم پلک  

اومدم کنار خودم با من: کرد باز رو دستهاش ! 

سرده هوا داخل بيا: رفت عقب  

 آسمون و زمين ميون و برداشتم تراس کنار گلدون از رو کوچيکی سنگ تکه. رفت و کرد پشت. سمتش گردوندم رو

کرد سقوط پايين به پنجم طبقه بلندای از دستم ميون کوچيک سنگ و شد باز هم از آروم انگشتهام. گرفتم . 

 تسليم من به رو اتاقش که بود دوم شب اين. کردم پيدا فران تخت روی رو خودم و کردم باز چشم که بود ميش و گرگ هوا

 گوشه دقيقه بيست درست و زدم گره هم در رو دستهام. بودم نرفته خواب اصال انگار. شدم بلند تخت روی از... ميکرد

. ايستادم پا روی فکر و سکوت دقيقه بيست از بعد و... شدن روز به هوا شدن روشن به. پنجره به زدم زل و نشستم تخت

عميق خوابِ ... بود افتاده مبل پايين ليوانش. بود خواب مبل روی فران. آشپزخونه سمت افتادم راه ! 

. گذاشتم لبهام ميون و کشيدم بيرون لفاؾ از رو قرصم و پالتوم جيب توی بردم دست. برداشتم يخچال از رو آب بطری

. ميکرد نگام هوشيار بلز... کردم تن و برداشتم کانتر روی از رو پالتوم. کشيدم سر رو بطری و فران به دوختم چشم

هيش: گذاشتم بينيم روی رو انگشتم. چشمهام به دوخت چشم. زدم زانو کنارش. بود شده راست گوشهاش ! 

 به دوختم چشم چرخوندم که رو در دستگيره. رفتم در سمت عقب عقب چشمش توی چشم و شدم بلند. زدم لبخند. زد نفس

مبل از آويزونش دست به و بود گذاشته پيشونی روی که ساعدش به اش، آشفته موهای به. فران ... 

گذاشتم جا در پشت رو تصويرها و رفتم بيرون خونه از . 

" بندی در و رها " 
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 از هستی زن! "دادم اجرا تست که روزی خوندم، پندار برای که بود متن همين بود؟ چی متن اين ادامه بود؟ گفته چی

 و بند... ديگر سوی از داری، حرفی.... يکسو از هستی زن"  اومد يادم... آهان"... ديگر سوی از داری حرفی يکسو،

پندار هم در دوالخ گرچه...  ای بسته و رها آزرده، و آسوده.. هم به آميخته! دم يک در رهايی ! " 

هم به آميخته... دم يک در رهايی و بند ! 

 ته رو دستم... خط ته ته روز سپيدی به زدم زل. کشيدم بيرون پوک برفهای از رو پام و دادم بيرون رو ام بسته يخ نفس

بود که داغ چای استکان يه اندازه به آوردم، بيرون رو خرد پولهای... چرخوندم پالتوم جيب ! 

.... زدم لبخند. خورد زنگ موبايلم که ميکردم نگاه چای بخار به و بودم گذاشته بار ی خورده صيقل چوب روی رو آرنجم

 من. بود دير چيز همه برای خنديدنم، برای بودنم، برای... برگشتنم برای من، بودن برای ، فران شدن بيدار برای! بود دير

 نفس نفر هزار کنارت گاهی چون... نميديم من انگار چون نبود مهم... کرده يادم کی نبود مهم حال هر به! نبودم من ديگه

پوسيدی درون از تو يعنی شدن متعفن اين و هستی خودت که چيزی... ميشه متعفن تو درون چيزی و ميکشن  

 تنها روز يک قدر به و کنم خاموشش که آوردم بيرونش. کرد شروع موبايلم باز که بودم نوشيده رو چايم از جرعه چند

 به مامان! ... جان دايی... گوشی روی اسم به شد دوخته چشمم! مطلق تنهای يه... ميکردم حس که چيزی از تنهاتر! باشم

نميشم وصل هيچی به من... ميندازه چنگ همه ... 

 

 بين مکث به بيشتر. ميدادم گوش داشتم هنوز من. ميزد حرؾ داشت هنوز دايی... اومد بند برؾ کرد، يخ دستم توی چای

ها جمله معنای به تا کلماتش، ... 

 چيز هيچ... نشنوم ميتونم کنم اراده وقت هر ولی نيست خوبی عادت... آره ميشم؟ ناشنوا کنم اراده وقت هر من بودم گفته

رو چيز هيچ... نشنوم رو ! 

 وجود جوابی منتها بود هم من سوال اين بودم؟ کجا من... بود داری خنده سوال" کجايی"  بود کالم يه دايی حرفهای خط ته

فاخته کجايی... نيست سوال اين جواب صبح اول گرفته برؾ خيابون يه توی بدی رو بار يه آدرس اينکه. نداشت ! 

 جايی به و مرخص جايی از ميشدم، کشيده خونه اون به خونه اين از طرؾ اون به طرؾ اين از اورژانسی مريض يه مثل

بود آخر خونه انگار، خونه اين ولی... مبتال . 

 هم هنوز فهميدم! فهميدم رو اين شدم دايی خونه ديواری چهار وارد همينکه من و برد خودش با رو من و اومد دايی

 نور با زرشکی، و سفيد دار طرح ديواريهای کاؼذ و کوتاه ديوارهای با خونه اون! کنن جذبم که هست دنيا توی چيزهايی

 ته جور و جمع کتابخونه با... سرخ مجلل های کاناپه با... ای قهوه بزرگ قابهای با... ديوارها روی چراؼهای سرخ گرم

 هستن چيزهايی هم هنوز آره... قديمی گرامافون و راديو و آکاردئون اون و شومينه، کنار نفره تک صندلی اون و پذيرايی،

 شلوارش جيبهای توی دست که مردی شکلِ  کوفی دستخط به موالنا شعر و کتابها، بين شمس ديوان طرح... کنن آرومم که

بود ايستاده کنارم کرده فرو ! 

 سرم پشت از دايی پخته صدای" محمد علی" قاب زير امضای به و خطوط روی چرخوندم چشم. قاب سمت برداشتم قدم

کرد نجوا رو شکسته خطوط  : 

من بستان رونق ای منی خرامان سرو/  من جان ميان اندر ميروی جان چون پوشيده  

من تابان مشعل ای مشو بيرون من چشم وز/  مرو تن بی جان جان ای مرو من بی ميروی چون  

من سرگردان جان در بنگری دلبرانه چون/  بگذرم دريا هفت وز بردرم را آسمان هفت  

من ايمان تو روی وی من دين تو ديدن ای/  چاکرم ايمان و کفر شد برم اندر آمدی تا  

من کنعان يوسؾ ای آ اندر يعقوب پيش در/  مرا کردی خور و خواب بی مرا کردی سر و پا بی  
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 و چيد رو صبحونه ميز. بهش زدم زل فقط من و چيد رو صبحونه ميز دايی. گرفتم آروم خونش سقؾ زير دايی، کنار

 و ميدونستم که حرفهايی شدم، شاد و رنجيدم که حرفهايی نشنيدم، و شنيدم که حرفهايی. آورد حرؾ پشت حرؾ

 بی گاهی و دادم گوش... کردن زندگی تنها رسم و راه از سارا، از من، از بابا، و مامان از چيز، همه از... نميدونستم

 گوش" هستم دايی پيش نباش من نگران"  نوشتم فران برای حواس بی گاهی و دادم گوش. کردم قطع رو فران تلفن حواس

نکردم باز جوابی به لب و دادم . 

 و ميتابيد دايی سفيد يکدست محاسن موج به آشپزخونه سفيد حرير پرده از پاره تکه ابرهای پشت از آفتاب جون کم نور

 ميشد. کشيد تصويرش به ميشد که ميزد نقش خاطرم در مردی تصوير دستهاش توی فنجون ميون چای رنگ عسلی برق

داد گوش اش پخته صدای به و موند ساکت ساعتها ميشد. کرد نگاش و نشست ساعتها . 

 زندگيم. بودم کرده گمش بود مدتها که چيزی. بود آرامش کردم، حس که چيزی تنها شدم دايی خونه وارد که روزی

 از تفسيرش به. دايی عادت ظهری از بعد موسيقيهای به... اش کتابخونه کتابهای و دايی خونه ديواری چهار به شد خالصه

 مامان دستپخت ؼذای بوی و اونجا ميومدن هلموت و مامان که هايی هفته آخر به... طاهر بابا و حافظ و موالنا شعرهای

ميپيچيد خونه توی . 

 بيرون هم با و دنبالم ميومد دوبار يکی هفته طول در دلخوريش تموم با ولی. خونش از رفتن طور اون از بود دلخور فران

 همه از فران و مينشستيم خلوت کافه يه گوشه. نداشتم گفتن برای هيچی من ولی بگم خودم از براش داشت دوست. ميرفتيم

ميدادم گوش من و ميگفت جا . 

 اونقدری. ببينم رو کسی نخواد دلم که اونقدری. بود بخش آرامش من برای دايی و من تنهايی اين و کانادا بود برگشته سارا

 رو خودش زندگی کسی هر بذارم و کنم رسوب دايی خونه گوشه بخوام که اونقدری. باشه شده کمتر ايران به تلفنهام که

همين باشه داشته ! 

 باز پاهام. ديدنش بره که بود کرده رديؾ کارهاشو مامان و بود ماه به پا فتانه. ميگذشت دايی خونه توی بودنم از ماه يک

ميخواست؟.. نميخواست پا که خوندن کتاب و نشينی خونه. بودم نگفته چيزی و بود سست ! 

 بلند پا روی اومد وقتی ميخوندم کتاب و بودم نشسته دايی راحتی صندلی روی خداحافظی برای اومد مامان که روزی

 اعتنا بی من سکوت به و گفت هاشو گاليه دايی به رو ای دقيقه چند خورد، رو شربتش نشست، کنارم. شد گرفته. نشدم

 اخم به رو خودم من بود معتقد مامان اينکه نداشتم، رو خواهرم بچه ذوق و ايران برم باهاش بودم نشده حاضر اينکه. موند

 من به چيزی. رفت و گفت...  لجبازيه هم نشينی خونه که ميکنم، لجبازی اينکه نميخندم، عمدا اينکه ميدم، عادت کردن

 بی اينها تموم اينکه نه... ميخوابوند گوشم توی هم سيلی يه مامان اگر حتی. نميکرد سنگينی دلم روی چيزی... نميشد زياد

ميشه ذوب اثر بی که يخ تيکه يه ديدی؟ رو خالی آدم يه حال به تا... نه بود اعتنايی ! 

کشيده ته آدم يه يعنی.... اعتنا بی... اعتماد بی پوکِ  انسان" اعتماد از پر پوک انسان... پوک انسان" فروغ قول به .... 

 نفس هدؾ تموم. شد زندگيم ناپذير تفکيک جزء دايی صدای البته و. کتاب و کتاب و کتاب شد من روزگار و رفت مامان

 و ميکردم ضبط صداشو من و ميخوند آواز و مينشست دايی که بود هايی لحظه برای رسوندنم صبح به رو شب و کشيدن

ميدادم گوش بارها و بارها اتاق کنج تنهايی توی . 

 خواست ازم و زد زنگ فران بزنه دايی خونه به سری تا نبود هم مامان که هايی هفته آخر همون از يکی دلگير عصر

 بود وقت چند از بعد. کشيدم آيينه کنار تا و برداشتم تخت روی از رو ام نکرده کار و خسته تن. باشم همراهش شام برای

 کرم شلوارک. انداختم خط ابروهامو و کردم کشيده هامو مژه حوصله با. نميدونم ميرفت آرايش لوازم سمت به دستم که

 آرامش و سکوت در چيز همه. ميرفت زوال به رو داشت چيز همه. پام حس بی ساقهای به کشيدم دست و پوشيدم رو رنگم

ميرفت زوال به رو داشت ! 
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. رفتم بيرون اتاق از خونه زنگ صدای با و بستم گردنم دور رو گردنم دستمال. ريختم شونه روی و کشيدم سشوار موهامو

 برجسته گلهای روی انگشتهام سر. در چارچوب توی فران و دايی بش و خوش به دوختم چشم و گرفتم ديوار به رو دستم

 دونفری فران و من و نکرد قبول رو فران اصرارهای دايی. شد شتهبردا فران سمت به قدمهام و شد کشيده ديواری کاؼذ

 شونه نفر دو ميشه. زدم لبخند و دادم گوشم پشت موهامو. کرد نگاه سرتاپام به لبخند با فران. رفتيم دايی خونه از شام برای

 به فران اينکه. ميکردم فکر شبه لحظه اون که بود چيزی تنها اين... دور هم از دنيا دنيا افکارشون و باشن هم شونه به

شدم ور ؼوطه درشون که هايی سياهی به قلبم ته من و ميزنه لبخند روشنم رنگ لباسهای ! 

 رعدآسايی صورت به گذشته تصويرهای چرا نميدونم و بستم چشم. بوسيد موهامو روی و انداخت ام شونه دور رو دستش

 رو پيرهنش که وقتی... ريختم پيرهنش روی شيرکاکائمو ليوان پندار ماشين توی که روزی... گرفت جون چشمم جلوی

 بد حالم کنارش که روزی کردم خراب خوشيشو که روزی" ميزنی هم به حالمو"  که کرد ريز چشمهاشو و زد مشت

 ....شد

سستم پاهای و من برای... بگيره تصميم برام دنيا گذاشتم و نشستم ماشين توی فران کنار ! 

 نفس ببينی نکردی تلفن يه حتی... بودمت نديده بود هفته سه: داد بيرون رو نفسش و آورد پايين رو موسيقی صدای فران

 !ميکشم

فران: زدم لبخند. زد چشمک. کردم نگاش !! 

! ميديدمش داشتم تازه انگار... لباسهاش دستهاش، صورتش، روی چرخوندم چشم. گرفت گاز رو لبش و انداخت باال شونه

ميريم؟ داريم کجا: بردم باال ابرويی. بود پوشيده رنگی کرم جليقه سفيدش پيرهن روی و تراشيده رو صورتش ! 

بگذره خوش ميدم قول: بهم کرد رو  

 فران. خيابون گذر زود چراؼهای به دوختم چشم فران ماشين سقؾ باز نيمه از و خوابوندم کمی صندليمو. بود دور راه

 و بود داشتن دوست حرؾ حرؾ که صداش روی به ميبستم چشم... ميريخت دلم. ميکرد زمزمه رو ضبط موسيقی ترانه

 کشيدنش آؼوش در برای شديدی ميل ميکشيد، فران به رو من که شديدی ميل... نبود عشق اين... محتاجم ميکردم حس من

 اين که ميکشيدم هم در ابرو و ايستادم می خودم به رو محکم... چيز همه برای خواستنش برای بودنش برای داشتنش برای

 سه وقتی نميفهميد کس هيچ و... داشتنش دوست محتاج... بودنش محتاجِ ... محتاجشی تو.. احتياجه اين فاخته نيست عشق

... ميکنی سرکوب رو احتياجت داری يعنی نگيری شفيقت رفيق از سراؼی و کنی حبس اتاق يه گوشه رو خودت هفته

 اينها فران... بذاری کاله دلش سر نميخوای ميکنی فکر چون ميکنی دور اون آرزوی پر دلِ  از رو هوست خودِ  داری يعنی

... حسم بی... سنگم ميکرد تصور فران... نميدونست نه! ؟" دارم دوستت"  ميکرد زمزمه ترانه همراه باز و ميدونست رو

 !سردم

نيست؟ سردت: کشيد بازوم روی رو دستش  

خوبه نه: کردم باز چشم ! 

ببندم؟ رو سقؾ شد، شروع برؾ بازم: زد لبخند  

ببين.... داؼم... نه: دادم بيرون رو نفسم ! 

 پام روی رو دستش. گرفتم رو ساعدش.ريخت همشون به و موهام توی برد فرو رو دستش. کرد نگاه نفسم بخار به

 شد تنم تموم. ديدم ساعدم روی رو انگشتهاش حرکت. نميومد باال که نفسی و دستهام، انگشتهای سر حسی بی. گذاشت

 آتيشم به درگير خود به و زهری يا شه رد ازم يا زن جرقه عقرب اين تا بمونم باقی حرکت بی ميکرد وادارم که نيرويی

 مشت توی رو دستم جاده به دوخته چشمش. شد قفل دستم توی دستش رسيد انگشتهام سر به که انگشتهاش... زد... بکشه

 که ديدم. کرد نگاهم چشمی زير که ديدم. پيچيدم انگشتهاش به رو انگشتهام گذر، حال در جاده به خيره چشمم. گرفت

شد برداشته صورتم از نقاب... شدم رو... شد ديده خواستنم . 
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.. بوده اينطور من برای حداقل يا! ميگم رو روزگار خوبيهای... ميشه تموم ناگهانی هميشه ميده، رخ ناگهانی هميشه

 چه. زد چنگ رو فرمون و کشيد بيرون دستم از رو دستش! آرومم کنم حس که هايی لحظه... کوتاهه عمرشون خوشيها

رسيديم هم به دير چه يا رسيديم زود ! 

 

 محلی رستوران دنبال. خيابون مقابل سمت چرخوندم چشم. کرد پارک مجللی و بزرگ ساختمون روبروی رو ماشين

 و مات کرد باز رو ماشين در و اومد سمتم به مجلل ساختمون همون نگهبان وقتی ولی شيم واردش قراره که بودم کوچيکی

رسيديم شو پياده:  که ميزد لبخند که کردم نگاه فران به مبهوت ! 

 که شدم ساختمونی وارد و گذاشتم دستش حلقه توی رو دستم. بود رسونده من به رو خودش فران بيام پايين ماشين از تا

 لباسم اصال من تازه... گرونه خيلی اينجا فران: بهش کردم رو و دادم قورت رو دهانم آب. ميکردن باز رو درش نگهبانها

نيست اينجا مناسب ! 

برگرديم بيا!! بنداز من به نگاه يه!!! فران: زدم چنگ رو ساعدش. زد خند کج ! 

عزيزم نظيری بی تو: کرد نگام ! 

 به نگاهی يه! شدن بيدار خواب از که هستم آدمهايی شبيه شلوارک و تاپ با! فران: زدم چنگ موهام ميون حرصی

بنداز اطرافت !! 

 چرا: داد تکون سر و چشمهام نی نی ميون دوخت چشم. گرفت رو دستهام و ايستاد روبروم جمعيت پر راهروی ميون

! کن زندگی! فاخته... مربوطه خودمون به لباسمون! باشيم خوش هم با... باشيم هم با شب يه که اومديم مضطربی؟ اينهمه

کن زندگی خودت برای ! 

 فراموش ساعت چند برای رو درون سيال سياهی اين کرد سعی ميشد.زدم لبخند و شدم خيره رنگش ميشی چشمهای توی

 چشم و گذاشتم زانوهام ميون رو دستهام و نشستم سفيد ساتن روميزيهای با گرد ميزهای همون از يکی پشت کنارش! کرد؟

 صورتهاشون به... مينوشيدن ميخنديدن، ميزدن، قدم بودن، ايستاده که اونهايی تک تک به اطرافم، آدمهای روی چرخوندم

 مجلسه يه اينجا فران: سمتش چرخوندم چشم.نوشيد جرعه يه و کرد پر رو ليوانش فران!افکارشون به لباسهاشون، به ،

ميشناسن رو همديگه جورايی يه همه اينجا... نيست رستوران يه اين درسته؟ ! 

داريم آشنا اينجا هم ما خوب: کرد ريز چشمهاشو و مکيد رو لبش ! 

 آؼوش با کتی. نشست لبم روی صورت وسعت به لبخند خوشحالی فرط از و سرم پشت به گردوندم رو ابروش اشاره به

 توی بازوهامو لحظه چند برای کتی. رفتم فرو داشتنيش دوست آؼوش ميون و شدم بلند صندلی روی از. اومد سمتم به باز

ببينيم مادرتو قراره ميگفتی بايد! فران: فران به کردم رو. ميکرد احوالپرسی لبخند با و بود گرفته دستش ! 

 برای که ميگفت بزرگی کيک از برام شوق با کتی. نشوندم کنارم و گرفتم رو دستش. بوسيدم و گرفت بؽلم ديگه بار کتی

ببينی؟ رو کيکمون داری دوست: کرد نزديک بهم رو زيباش و سفيد صورت کتی. کرده درست جشن اين  

 های خنده به... کرد نگاه و ايستاد دنيا اين از گوشه يه بايد فقط گاهی. جشن صحنه پشت سمت افتادم راه کتی و فران ميون

 با اندامی الؼر دختر به... بچينه شده حساب و دقيق کيک روی رو شمعها نميتونه خنده فرط از که سياهپوستی دختر عميق

 خوش و بلند قد مرد به... ميذاره کيک روی رو سرخ خميری گلهای و سرخش دستهای به زده زل که ارتودنسی دندونهای

... نميرسه باال اون به هيچکس دست که ميذاره ای طبقه روی رو اضافی وسايل که... جوگندمی های شقيقه با اندامی

 ته ندونی تو و کنی نگاه فقط و بشينی تا گذاشته صندلی برات گوشه يه که مردی... کرده سکوت و بوسيديش که مردی

 پستی پولی، بی... چی همه... ديدم رو دنيا اين چيز همه بابا از بعد من" ميپيچيد ذهنم توی صداش!چيه امشب ماجرای

 تنم از که بودن هم روزهايی...ميبريدم جيب که بودن روزهايی... خانمانی بی تنهايی، ؼربت، هاشون، استفاده سوء آدمها،

آوردم باال رو خودم که بودن هم روزهايی... درآوردم پول " 
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 هفده پسر دنيای به! شلوؼی همه اين ميون... بودن کرده پيدا رو خودشون که ادمهايی دنيای به. ميشدم نزديک دنياش به

 جلوی رو تکستش برگه... نميفهممش که دنيايی به... هاش خنده دنيای به... رنگش سياه ويلچر روی ذهنی معلول ساله

 با اندام الؼر دختر. داشت رو دلقک يه نقش. ميکرد بازخوانی ديالوگهاشو ميشد گريم که مادامی و بود گرفته صورتش

 هفده: شد خم کنارم فران.گذاشت موهاش روی رو بلند رنگارنگ کاله و داد جا بينيش روی رو سرخ دايره پشت کم موهای

بازيگريه عاشق! ديدم حال به تا به که آدمی اخالقترين خوش... سالشه  

شده گريم خوب خيلی: زدم لبخند ! 

. نابيناست چشمش يه.. افتاد براش اتفاق اين اينکه تا بود مربی مهدکودک توی... پتروشياست اسمش:  کرد اشاره ابرو با

. ميکنه کمک داوطلبانه مراسمها تمام توی. بهتره خيلی حالش حاال. اومد خودش به که ميکرد پيشرفت داشت مريضيش

اونه با لباسها و گريم... نقاشه  

 بی های بچه... هستن ها بچه همين جزو هم اونها: مکيد رو لبش. کيک سمت به گردوندم رو و گذاشت ام شونه رو دست

 هم کوچيکترها گروه با بريم بيا... ميکنن کار جايی يا خوندن درسی کدومشون هر و شدن بزرگ االن خوب. سرپرست

شو آشنا  

 پرده،روی پشت. رفتم دنبالش بود کرده گير گلوم بيخ درست که احساسی از انبوهی با من و گرفت دستش توی رو دستم

 نگاهم. ميشدن رديؾ به ايشون نقره کوچيک لباسهای به وصل براق بالهای با کوچيک پسرهای و دختر تاالر بزرگ سن

 سمت بلندی قدمهای صميميت با و گذاشت تنها رو من فران... شون باله کفشهای و ظريؾ ساقهای به. چرخيد سراپاشون به

 مشؽول و گرفت بؽل رو فران وسيع لبخند با و داد گوشش پشت خرماييشو موهای جوون دختر. برداشت گروه مربی

 به. ميداد تکون سر مربی حرفهای به و گروه صؾ ارايش روی ميچرخوند چشم زده کمر به دست فران. شد احوالپرسی

 مهربان و لبخند با. ميکرد صحبت ها بچه به رو و بود شده خم فران.دادم بيرون تکه تکه رو نفسم و دادم تکيه پشتم ديوار

 که هم اشتباهی هر و بترسن نبايد اصال اينکه. ميکرد مرور باهاشون رو چيز همه ديگه بار يه و ميزد هم به رو دستهاش

نداره موردی بياد پيش  

 سرم. دادم دست باهاش و رفتم جلو.  کرد معرفيم جوون مربی به رو و کرد بلند سمتم به رو دستش. کرد من به رو فران

نداره؟ اشکالی ببينم؛ رو نمايش دور از ميخوام... سالن به برميگردم من: کشيدم فران بازوی به دستی داشت درد  

ميکنم همراهيت... ميشه شروع ديگه دقيقه چند تا: انداخت مچيش ساعت به نگاهی فران  

 خم. نشستم اون روی من و کشيد عقب صندليمو فران. بود کرده پر رو سالن تمام که جمعيتی ميون از برداشتم قدم کنارش

باشم باهاشون اجراشون آخر تا و ها بچه پيش برگردم بايد من نميشی؟ اذيت تنهايی: کنارم شد  

داری گروهی همچين بودی نگفته بهم: زدم لبخند  

نيستن گفتنی چيزها بعضی: زد لبخند. طوالنی و عميق نگاه يه. چشمهام توی دوخت چشم ... 

رفت و روگردوند و کشيد صورتم به دستی. نگاهش ميون زدم پلک . 

 ماليمی موسيقی. دادم گوش نشنيده و شنيده رو ايش دقيقه چند صميمی سخنرانی. ايستاد ميکروفون پشت ميانسالی زن

 که بود مردی به چشمم. بودن ايستاده صحنه رنگ مهتابی نور زير ها بچه. رفتن کنار اروم آروم ها پرده و شد نواخته

... بچگی روزهای به ميبرد رو من موسيقی. ميکرد مديريت رو گروهش بدن و دست حرکات با و بود ايستاده سن پايين

 نازکش پای روی.... ميرقصيد اش صفحه روی که بودم عروسکی عاشق... بودم برداشته رو مامان جواهران جعبه

 ماه توی بود گفته برام مامان زمانی يه. بود خريده براش بابا رو جعبه... ميداشت بر چين توريش کوتاه دامن و ميچرخيد

 جعبمو فاخته ببين... مامان... منه جعبه"  ميکرد دوران سرم توی فتی صدای... خريده براش رو جعبه اين بابا عسلشون

 سوخته مرغ بوی هنوز. ميپخت ؼذا داشت که يادمه درست... بود عصبانی مامان اونروز... ميزد جيػ!" مامان... نميده

 و کشيد بيرون بؽلم از رو جعبه. سمتم به اورد يورش و ظرفشويی سينک روی کوبيد رو قابلمه. هست مشامم توی اش

 تموم هفته يک. بود قهر باهام. ميدونست مقصر رو من فتی... کرديم گريه فتی با شب تا يادمه... پايين پنجره از کرد پرتش
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 پاکنش و مداد و بود نشسته نيمکت روی کنارم تموم هفته يه... سرش پشت من و ميرفت راه جلوتر اون مدرسه راه توی

دارم برشون مبادا که ميگرفت مشتش توی رو ... 

. ميزدن حلقه اطرافشون پسرها و ميشدن بلند ظريفشون ساقهای روی ها بچه دختر. کشيدم رو چشمم گوشه انگشت پشت با

 ديندارها پرتعصب باورهای ته اينه؟ فران خدايی بی ته. فران سمت چرخوندم رو چشمم... کوکی عروسکهای مثل درست

 آدمهای! سرپرست با منِ .... سرپرست بی های بچه... لبخند و اميدن سراسر که دارن چی به چشم ها بچه اين.... کجاست

 برای عروج... کجاست نی اين های ناله ته... دينی های آموزه کانون در شده بزرگ منِ ..  اعتقاد بی من اعتقاد ديد از

... باشن رسيده خودشناسی به اينطور اونها و نباشه محاله... هست جايی يه آدمها اين سرپرست آدمهاس؟ ما از يکی کدوم

 فران... بيارن دووم شدگی گم اين سنگين بار زير بتونن... برقصن بتونن.. بزنن لبخند بتونن آدمها اين و نباشه محاله

 نگاش اشک شفاؾ موج ميون از و سمتش ميچرخوندم رو پرم چشمهای. ميکرد هدايتشون و روبروشون بود ايستاده

 همه فکر به خدا بی اين... کرد لمس... ديد رو آدم يه عميق عمق نميشه تهيچوق... نميدونستم ازش هيچی... ميکردم

 سگ فکر به... ميسازه لونه براشون اتاقش پنجره پشت که صبح اول گرسنه های پرنده فکر به... هست زنده موجودات

 و ميگذشتم فران از! ودهب هم من فکر به... ندارن رو کسی که هايی بچه فکر به... نيست بخور درد به هم زياد که پيری

... نداشتن رو کس هيچ به. ميکردم فکر اونها به... ميرفتن باله رنگی نورهای زير که پسرهايی و دختر به ميدوختم چشم

.... خودم به گرفتار خودِ  به خودم به ميرسيدم آخر دست... باشه نداشته و باشه داشته ميتونه انسان يه که چيزهايی همه به

 که کسی از دلچرکين... آدم و عالم از دلچرکين...  عالم از چرکين دل... خودم سياه قلب تهِ  تهِ  به... خودم دِ دربن خودِ  به

 و... رو حضورش فکر... نکنم رو بودنش فکر ميکردم سعی داشتم که کسی! خدا... آوردم نمی رو اسمش حتی حاال

بود نشده هم ثانيه يک حتی... بود نشده هرگز.... نميشد ! 

 چيزهايی حاال... کنم انتخاب ميخوام... بد و خوب... کنم تجربه ميخوام که هست چيزهايی.. کشيدم ميز روی رو انگشتم

 از بايد! بين برتر خود منِ ! منم جمع اين آدم پوچترين و ترين سردرگم انگرا... کنم زندگی بايد تجربشون برای که هست

برسم مبدا نقطه به بايد.... ميکنم شروع خط تهِ  تهِ  از.... رسمب خودم پوچیِ  به شايد کنم شروع اونها پوچی ! 

 خودم مواج و آروم.. ميرقصيدم بازوش حلقه ميون و بود کرده جاخوش فران دست توی دستم وقتی بود رسيده نيمه به شب

 که جديدی دنيای به ميرفتم فرو آروم آروم جمعيت، ی دونفره متصل حضور ميون و بودم سپرده فران تن حرکات به رو

 چپت پای: فشرد کمرم به رو دستش و آورد پايين گوشم کنار رو سرش فران. بودم کرده جزم رو عزمم شناختش برای

 سسته؟

! عاشق نه آروم نه ميرسيد نظر به دوستداشتنی نه چشمهاش اليت موسيقی ميون. چشمش توی دوختم چشم و کردم بلند سر

نه: زدم پلک ! 

خوردم تکون آروم آروم تنش حرکات با و بستم چشم. بست چشمهاشو و پيشونيم به چسبوند رو پيشونيش . 

 

 

 درد گلوم. ميکرد حرکت آروم فران.بود گرفته شدت برؾ. بودم کرده کز ماشينش صندلی روی. بود رسيده آخر به شب

تو خونه بيام ميخوام: سمتش چرخوندم سر. کرد نگام. کشيدم باال ام شونه روی تا فران ژاکت و کردم سرفه. داشت  

چی؟ دايی: گذاشت دستم روی و کرد بلند دنده روی از رو دستش  

نداری مهمون اگر البته... ميزنم زنگ بهش: زدم پلک  

داری مهمون شايد گفتم خوب چيه: خنديدم. کرد نگام ريز و برد باال ابرو  

 انبوه فکرهای از دنيايی و من و بود شب آخر گرفته برؾ و عابر بی های جاده.اش خونه سمت کرد کج رو راه و زد لبخند

 چشم و گذاشتم گلوم روی رو دستم... بود سردم... بود داغ سرم... ميپيچيدن هم به ميخوردن، وول که سرم کم حجم توی

شيم؟ پياده ميشه... فران: شدم جا به جا. فران خونه خيابون يکدست برؾ به دوختم  



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  347 صفحه

باالس تنت حرارت... خوردی سرما: کشيد هم در ابروهاشو  

ميکنم خواهش: سمتش چرخوندم چشم ! 

 آها... بپوشش کامل... نه اينجوری... ژاکتمو کن تنت:کرد پارک خيابون گوشه رو ماشينش و داد فشار هم روی لبهاشو

 برفهای نرمی به سپردم رو پام لخت ساقهای و شدم پياده. کرد محکم گردنم دور رو گردنش شال و کرد بلند دست اينجوری

 گرمای تسليم من و شد نزديک فران. آسمون سمت کردم بلند سر و ايستادم. رفتم جلو ماشين چراؼهای نور به پشت. جاده

 به رو شلوارش.ماشين چراغ به رو بلندمون سايه به خيره انداختم پايين سر. ميگرفت بؽلم سر پشت از که شدم آؼوشی

کرد گرمم تنش حرارت و کشيد پام ساق . 

بذاريم؟ قرار يه: زدم لبخند  

ميخندی؟ چرا: خنديدم. خنديد ندونسته  

دارم سختی شب: چسبوند سرم به رو سرش ! 

 ازش نميتونی که قانون يه... داريم قانونی يه امشب: سمتش چرخوندم نيمه تا رو سرم. کردم فکر و گرفتم گاز رو لبم

کنی سرپيچی ! 

هست؟ چی قانون اون حاال قربان اطاعت: داد بيرون رو نفسش  

 من شب امشب اينکه: روبروش ايستادم و کردم باز ام سينه روی از رو دستهاش گره و گذاشتم دستش ساعد روی رو دستم

نياری توش نه بدم انجام و بگم من چی هر و باشه  

نداره وجود بگيره من از رو اراده که چيزی هر و اخم و انکار: دادم ادامه. چشمهام توی زد زل ! 

 توی ای ابلهانه کار اميدوارم: داد تکون سر. ايستادم سينه به دست و کردم رها رو دستهاش مصرانه. بود گرفته اش خنده

نباشه سرت ! 

دايی؟ خونه برگردم يا قبوله: بردم باال ابرو  

کردی يخ شو سوار برو: خنديد مستاصل  ! 

 ميشه رو شب اين ظاهر. زندگی مفهومی بی عمق به ميشی رها که شبی از تفسيری هيچ و... نيست گفتن برای توضيحی

 از ديد ميشه رو شب اين ظاهر. بزرگ مارکت سوپر يه باالی درست شيروانی سقؾ با خونه يه. ديد خونه يه پنجره از

 ديد ميشه... رو زمينی بيهودگی شبِ  اين زد ديد ميشه. خسته گرگ سگ يه پارس ميون و رنگ گلبهی های پرده پشت

 خوب به ميسپره رو حواسش که مردی... بيرون پنجره از ميکنه پرت رو خودش دل که مردی. ميکنه حذر که رو مردی

 سمت ميبره و دستی پيش توی ميذاره سی ويتامين و جوش آب ميکنه، روشن رو خونه شوفاژهای تموم که مردی! بودن

 باريدن به و پنجره طاقچه سرد سنگ به داده تکيه آرنجهاشو که دختری و رو پنجره اين زد ديد ميشه... خونه بزرگ پنجره

ميخوام خودکار و کاؼذ: ميگه جمله يه فقط ميکنه باز لب وقتی و...  زده زل برؾ ! 

بخورش! خواهشه يه... انکار نه اخمه نه: زد لبخند. سمتش گردوندم رو. انداخت آب توی رو جوشان قرص فران ! 

 راه دنبالش بعد و کردم مکث لحظه چند. رفت خوابش اتاق سمت و گرفت ازم رو.گرفتم دستش از رو ليوان و خنديدم

. ميکرد رو و زير رو ميزش کشوهای و بود شده خم. دوختمک چشم اتاق انتهای به و ايستادم در چارچوب توی. افتادم

رئيس؟ باشه امری... خودکار و کاؼذ اينم: بهم کرد رو و گذاشت کارش ميز روی خودکاری و دفتر ! 

ميخوام هم تيػ يه و قيچی يه: نگاهش ميون کردم بلند سر. گذاشتم ميز روی رو ليوان. رفتم جلو ! 

چی؟ واسه: کرد اخم و ايستاد سينه به دست  
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... فران ميشم خوب دارم فقط من! نترس من از... نترس... نکن شکنی قانون: کوبيدم بازوش به و کردم گره رو مشتم

 !همين

 

 

داری؟ شنيدن قصه حوصله: دادم بيرون رو نفسم و نشستم صندلی روی  

 شروع کجا از بايد کردم فکر و گرفتم گاز رو لبم. بهم دوخت چشم و گذاشت زانوهاش روی آرنجهاشو و نشست تخت لبه

هست جاری هنوز زندگی بنويس ميگه ناخوداگاهم ضمير توی يکی" نوشتم کاؼذ روی و برداشتم رو خودکار! کنم ! " 

 به افتاده تئاتر يه فکر... فران بنويسم چيزايی يه ميخوام... منه پوسيده نيمه ذهن توی حرؾ دنيا يه:  فران سمت کردم رو

 رو خودشون بردن؟ صحنه روی رو خودشون حاال تا دادی نشونم تو که آدمهايی اين ميکردم فکر داشتم شب تموم... جونم

 از ميخوام... بنويسم چشم يه دختر از ميخوام... بنويسم رو ذهنم تموم امشب بايد من ديدن؟ رو خودشون کشيدن؟ نمايش به

 کسی جای رو خودم ميخوام اون از قبل ولی... بذارم همشون جای رو خودم بايد... بنويسم افتاده عقب پسر اون درون

 که موقعها اون مثل... جسور آدم يه نقش... کردم بازی نيمه رو نقشش هميشه... داشتم رو حسرتش هميشه که بذارم

 هميشه که درسته.... ميکردم روتمرين جسارت... ميکردم کوتاه پسرونه يا ميتراشيدم موهامو... ميکردم شرابی موهامو

... ترسهام تموم دل توی بدم هل رو خودم... کنم رها رو افسارم ميخوام من ولی بگيری مشت توی رو خودت افسار بايد

 شخصيتهای... مختلؾ شخصيتهای با تئاتر يه... سرمه توی تئاتر يه... بکشم تصوير به رو خودم ميخوام... ميخوام ميدونی

 اثر زندگيم توی که رو آدمهايی تک تک و... ميزنم نقاب... ميسازم چهره يه کاراکتری هر برای... صورت بی و اسم بی

کنم بازی خودم رو همه نقش ميخوام ولی تئاتر اين باشه ای پرده چند نميدونم... ميکشم تصوير به رو داشتن  

ميتونم؟: کردم نگاش و برداشتم کؾ پارکت روی از چشم  

کنيم؟ شروع بايد کجا از: کشيد صورتش به رو دستهاش کؾ. سستم پای روی کشيدم دست... کرد مکث نگاهم ميون  

 انتهای از رو دستهام. بود مدفون زباله کيسه سياهی زير تنم تموم و بودم نشسته حمام وسط درست فلزی پايه چهار روی

 ماشين با رو گوشم کنارهای احتياط با فران.بودم داشته نگه صورتم جلوی رو آينه و بودم آورده بيرون کيسه

 نگاش آينه ميون از... شم پشيمون ميترسيد شايد. بود نکرده کوتاه ميخواستم که اونقدری رو سرم روی هنوز.ميتراشيد

باشه گوشم کنار کوتاهی به سرم تموم ميخوام: کردم  

کنم زندگی خودم جای... باشم خودم جای شب يک بده اجازه بود قرار... بودم گذاشته قانون. کرد نگام مستاصل . 

 گردنم دور از رو کيسه فران. موهام رنگ خرمايی بلند های رشته و حمام کؾ سفيد سنگهای روی چرخوندم چشم

 صيقل جور يه... باشم تراشيده رو مؽزم اينکه مثل. بود عجيبی احساس. سرم روی کوتاه موهای به کشيدم دست.برداشت

 !خوردن

 عجول دستخطهای و فران زده طرح کاؼذهای... بود شده سياه کاؼذهای از پر بينمون و بوديم نشسته خوابش تخت روی

 خستگی.. بود خواب از پر چشمهاش. داد باال رو اش نسکافه جرعه آخرين و برداشت عسلی روی از رو ليوانش.. من

 نوع از زدن طرح به بود نشسته من پای به پا ولی ميزد موج صورتش توی جشن تدارکات و تمرين برای اش روزه چندين

 مکث دقيقه چند. ميدادم توضيح براش مينوشتم که خطی چند هر. آوردم می نمايشم توی که شخصيتهايی لباس و گريم

آورد می کاؼذ روی رو تصويری بعد و نقطه يه به ميدوخت چشم... ميکرد . 

 کی بود چسبيده قلم به دستم که باری آخرين درست نميدونم... نداشت تمومی مينوشتم چی هر که کلمه از بودم پر اونقدر

 چه و شعر کدوم بودم خونده موالنا که باری آخرين نميدونم... بود کی بودم ديده خواب که باری آخرين نميدونم... بود

 گوشم توی دايی صدای.... ميگرفتن نقش چشمم جلوی زرد پولکهای همه تصويرها همه صداها همه ولی بود روزی

 به رو آبش بطری که پسری... شد بد حالم محله پارک توی که روزی صبح... تنهاييمون عصرهای صدای... ميپيچيد

 دکتری مطب های پله و نوری خانم... بزنم قلمش روز يه داشتم تصميم و بودم ديده پارک توی که پيرمردی... داد خوردم
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 و نگاه کافه...  مردن از ميترسيدم من و ميشم خوب ميگفت بهم وقتی نوری خانم صورت! بيا ات خانواده با بود گفته که

... محسن حتی و... بود ای شيشه جعبه يه وسطش که سرخش و قلبی کيک و نيما! نيما... هم توی شده گره دستهای تموم

 اليه ترين زيرين... پيچيد کوچيکش چهارديواری توی من صدای که جايی... شهر سر اون کوچيکش استديوی و محسن

ميشد شکافته هم از ذهنيم های . 

 دقيقه بيست... ساعت سمت چرخوندم چشم... بود ممنوعه اسم يه تکرار فقط که کاؼذی. شد مچاله دستم توی کاؼذ اخرين

. آوردم بيرون تنم از رو ژاکتش. کردم سرفه آروم. بود رفته خواب اش خورده طرح کاؼذهای کنار فران... صبح چهار به

 کاؼذها خش خش صدای با فران پلک. کردم جمع تخت روی از رو فران طرحهای و ام شده نوشته کاؼذهای و بردم دست

 ساعد و کرد دراز رو چپش دست. شد جا به جا.گذاشتم تخت پايين رو ها ورقه احتياط با و گرفتم گاز رو لبم خورد تکون

اش سينه شدن پايين و باال و آروم نفسهای روی چرخوندم چشم و زدم پلک. گذاشت چشمهاش روی رو راستش دست ... 

 باالی چراغ و کشيدم بيرون تنم زير از رو ام رفته خواب پای. کردم سرفه آروم. سرم کوتاه موهای روی کشيدم دست

 گذاشتم دست. فران آروم نفسهای و ميشکستش ساعت تاک تيک فقط که بود سکوتی ؼرق اتاق. کردم خاموش رو تخت

 و برداشتم تخت پايين از رو پتو. صورتش مات تصوير روی زدم پلک تاريکی ميون.کنارش خزيدم و تشک نرمی روی

 چسبوندم رو صورتم و گذاشتم بازوش روی رو سرم و کشيدم دراز. ميکشيد نفس اروم اروم هنوز. پاهامون روی کشيدم

 روی از رو ساعدش. کردم سرفه آروم و بستم چشم و آوردم باال ام شونه روی تا رو پتو... ميکشيد نفس هنوز. تنش به

 باز پلک. کرد صبر لحظه چند و گذاشت صورتم روی رو دستش پشت. نکردم باز پلک. سمتم چرخيد و کرد بلند صورت

داری تب:  کرد زمزمه اش گرفته صدای با. نکردم  

ميخوابی ساله سه دخترای مثل:  خنديد آروم. دادم قورت زور به رو دهنم آب و گذاشتم صورتم زير رو دستم ! 

داد بيرون عميق رو نفسش و کرد حلقه سرم دور رو دستش... زدم لبخند نکرده باز پلک . 

 دوست: شد گرم گوشم کنار. لرزيد پلکم" فاخته"  زد صدام که ميخوردم سر عميق خواب سمت به که بود وقت چند نميدونم

منه خلقت دليل تنها تو داشتن ! 

 به ام شقيقه کنار.... چکيد بازوش روی خورده گره هم به های مژه بين از اشکم... ميسوخت چشمهام. داشت درد گلوم

سوخت ای بوسه گل اندازه . 

 

 

 از گاهی که آروم موسيقی يه... بپيچه مؽزت های اليه توی گوشهات روی هدفون از دلنشين و آروم موسيقی يه اينکه مثل

 که تراشيده موهای با دختری روز و حال... بود گرفته رو هوا و حال اين رنگ زندگيم... بپيچه گلوت توی بؽض آرامشش

 مات لبخند يه مثل... برؾ توی صبح اول گرسنه گنجشکهای به دوخته چشم و ايستاده سستش پای روی گلبهی پرده پشت

 سمت چرخيدم و کردم فرو شلوارکم جيبهای توی دستهامو... صورتی و ارؼوانی ميون رنگی... گرفته مه های شيشه پشت

 اول نسکافه فران گرم خونه آرامش توی... بودم رفته خواب صبح تا تنش حرارت ميون بار اولين برای که مردی... فران

 حلقه ميون اينکه! خانواده! نفره سه خانواده اين از بود گرم انگار هم بلز دل... نفره سه صبحانه يه...  خوردم رو صبحم

 متعلق رو خودم که عجيبی حس چه... سياه و سرگردون احساس همه اين از بعد بودم کرده آرامش احساس مردی بازوی

 نفس راحت که روزی اولين... بود کرده آب رو بؽضم يخ حضور اين گرمی خونه، اين گرمی انگار... ميديدم خونه اون به

کرده گير گلوم توی گردو يه قدر به چيزی نميکردم حس و... ميکشيدم ... 

... نميکرد گوش بلز و بشينه ميخواست ازش فران... ميدويد ها روزنامه روی از بلز... کرديم پهن روزنامه رو خونه کؾ

 رو اش اشاره انگشت و ميکرد فوت رو نفسش بلز، از ميشد کالفه فران! اومد می يادم هام خنده صدای... ميخنديدم من

اونجا بشين... پسر باش آروم"  ميکرد بلند پذيرايی گوشه سمت !" 
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. بردم کنارش ها روزنامه روی از و گرفتم دستهاشو. ايستاد پاش دو روی. کردم بلند سمتش به دستهامو. نميکرد گوش بلز

حسود"  خنديدم دل ته از. داد فشار هم به لبهاشو فران !" 

 چرب وازلين با رو صورتم.نشست سرم باالی فران.کردم پهن هام شونه روی رو نايلون و کشيدم دراز ها روزنامه روی

 آزاد دولت هفت از ميکردم حس و بود بسته پلکهام. ميکرد آرومم صورتم اعصاب روی انگشتهاش سر حرکت. ميکرد

شدی؟ آزاد دولت هفت از حال به تا.... ميشم ! 

ميکنه؟ اذيتت وازلين بوی: داشت نگه دست. کردم ای سرفه تک  

خوبم: دادم تکون سر ! 

 روی رو گاز اليه چند. هام گونه و بينی و چشمها روی بعد و ام چونه روی بعد و کرد پهن پيشونيم روی رو استريل گاز

! نخند: زد ام شونه به دستی. خنديدم. شد راست تنم موهای. صورتم روی شده حل گچ و آب خنکی بعد و چيد صورتم

ميشه خراب ! 

 فران.شه خشک صورتم روی قالب تا ميکردم صبر بايد. گذاشتم ام سينه روی رو دستهام و زدم گره هم در انگشتهامو

 داشت قالب. ميزد کله و سر بلز با و ميکرد پاک گوشم روی از رو رقيق گچ مخلوط اضافه دستمال با و بود نشسته کنارم

 روحم روی که پوستی مثل... بودم من خود که قالبی. ميشد محبوس قالب سختی زير صورتم پوست و ميگرفت رو خودش

 چسبيده صورتت روی قالب يه وقتی! زد حرؾ ميشه نه کرد گريه ميشه نه خنديد ميشه نه بود شاد ميشه نه... گرفته رو

 ...باشه

 و ميکردم بلند دست بايد... بود مونده اسير تنم شده مسخ حالت زير که روحی حال... ميفهميدم قالب اين زير رو روحم حال

ميداشتم بر روحم روی از رو شکليم بی شکل ! 

شدی؟ خسته: گرفت رو انگشتم فران. کردم لمس رو قالب احتياط با و کردم بلند دست  

گرفته خودشو ديگه... ميدارم برش دارم: گذاشت گردنم کنار دستهاشو. نه که فهموندم بهش انگشتهام حرکت با  

 که ای پروانه مثل من و کرد جدا رو قالب. داره برش صورتم روی از تا کردم کمکش و گذاشتم قالب طرؾ دو رو دستهام

 دستهای ميون صورتم قالب به و شدم بلند. دادم نرمش رو صورتم و کردم بسته و باز رو فکم. شدم رها بياد بيرون پيله از

شه خشک بذاريم بايد! شد عالی: گرفت انگشتهاش با بينيمو و خنديد فران. زدم لبخند.... بود خوب. کردم نگاه فران  

 کنار داشت دوست. ميکرد پارس گاهی و بود ايستاده کنارم بلز.  ميکردم آبکش رو ها ماکارونی و بودم ايستاده اجاق پای

 صورتک... ميزد رنگ رو من صورتک خونه تراس توی داشت که فران کنار و آشپزخونه توی من کنار. باشه هردومون

 برای مختلؾ رنگهای به من صورتکهای.... لبخند بی... لب بی چشم بی... دست يک ای نقره... ميشد ای نقره من

بودن رفته خواب تراس توی نشسته برفهای روی مختلؾ شخصيتهای . 

 شده خشک رنگهای به و... بودم خيره آلودم خون و خورده ترک زرد، خاکستری، صورتکهای به تراس درِ  شيشه پشت از

برؾ توی اش زده يخ دستهای... فران دستهای روی  

 و انداختم اش شونه روی رو ژاکتش. پيشش رفتم بلز با و انداختم دستم روی رو ژاکتش ، کردم پر چای از رو ماگش

کرد فوت سفيد شهر به رو ، رو نفسش بخار و خورد چای از ای جرعه... زدم لبخند. کرد نگام. دادم دستش رو ماگش ... 

 

 

... آينه سراسر ديوارهای ميون... باله کالسهای شدن تعطيل ساعتهای توی... دايی خونه خلوت توی تئاتر تمرين روزهای

 وسط و ميذاشتم صورتم روی رو خاکستری صورتک. بود نشسته خيابون گوشه که مردی ژنده لباسهای. ميپوشيدم لباس

 بيرون انبارشو ته پيانوی فران. ميخوندم ديالگوهامو و ميدادم قوز رو کمرم انداختم، می خش صدامو و ايستادم می سالن
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 پيانو نتهای ته ماری ياد... سخته براش هاش دکمه لمس و پشتش، دوباره نشستن پيانو، اون ديدن ميدونستم. بود کشيده

 تاثيرگذارم ديالوگهای ميون من، نمايش های پرده ميون و پيانو پشت مينشست. ميکرد اينکارو من برای ولی بود مونده

 علی دايی. ميکرد تماشام و بود نشسته صندلی روی سفيد دست يک ريشهای با مرد يه تئاترم تمرينهای تموم. مينواخت

 حرؾ صورتک پشت از... گذاشتم محکمی جای پا ميکرد ثابت بهم... گرفتنهاش ايراد زدنش، کؾ حضورش،... محمد

 کم نفس فردا... بکش داد بند يه و دهنت جلوی بگير بالش صبح تا که بود کرده اخم... ميخواست بلندتری صدای زدن

 سفيد اسپری موهام مونده ته روی ميکنم، عوض رو صورتکم... نميارم کم نفس... نميارم کم... محرومی تمرين از بياری

 و... داره ترک صورتکش چرا نميدونم و... نوشتم اون ياد به رو صورتک اين... ام خورده ترک صورتک... ميزنم

 سمت و... ميشه سست همه اين نقش اين ايفای برای چپم پای چرا نميدونم و... ميزنم سفيد اسپری موهام روی چرا نميدونم

اسارت مثل... کوری مثل... ميدم تکون هوا توی انگشتهامو و ميارم باال دستهامو.... ام سينه قفسه چپ ... 

 نمايش اين قراره نميدونم! ميبودم پا سر بايد... شده که هم نمايش اين خاطر به. ميخوردم قرصهامو... داشتم تمرين روز هر

 ميکردم اجراش سرپرست بی های بچه برای فقط شايد... هستن قشری چه از هاش ببيننده نيست مهم.. شه اجرا کی برای

 که کن بازی جوری بود گفته... نيست مهم... نميفهمن ميدونم.... فارسی زبون به و ميکنم بازی نقاب بی رو آخر پرده ولی

 آخر پرده... نميشه دور ذهنم از که گرفتم ياد چيزهايی تو از من... بزنه حرؾ بيننده با دامنت چين حتی دستهات، حالت

شه صدا تنم تموم که ميکنم بازی جوری و ميرم صحنه روی نقاب بی... باشه نداشته ديالوگ جمله دو از بيش شايد ... 

 ويرايش رو ديالوگهام بار هزارمين برای و ميگرفتم دستم توی رو طاليی قلم دايی خونه توی خلوتم اتاق گوشه شبها

 رو خودم وقتی. داشتم حرؾ دنيا يه خودم با! خودم ميشد، ختم نفر يه به دنيا تموم و مينوشتم دنيا يه برای انگار... ميکردم

 از... ميرم صحنه ديگه سمت چمدون سمت به و ميشم وارد ويلچر يه با... داشتم حرؾ زياد خودم با ميبردم صحنه روی

 به رو درش و ميزنم زانو چمدون جلوی! زاييدم رو خودم که شبی مثل... ميزنم لنگ چمدون تا و ميام پايين ويلچر روی

ميکنم آزاد کبوتری و! ميشکنم...  و ميارم بيرون چمدون از رو نقابها تک تک بعد و.... ميکنم باز اونشب سختی ... 

. کشيدم پايين پيشونيم وسط تا رو کالهم کردم، تن رو سياهم پا سرتا گرمکن هميشه، از سردتر بود، سردی صبح

 باال تا رو پوتينم بند و گذاشتم پارک فلزی صندلی روی رو پام. بيرون زدم خونه از و گذاشتم گوشهام توی هندزفريمو

 زنگ بهم ديروز همين... ميپيچيد سرم توی معراج صدای. کردم دويدن به شروع زده يخ چمنهای روی و کردم محکم

کنه چکار بايد موندنی ياد به خواستگاری يه برای گفت... زد ... 

 نگاهِ  معراج... ميشه زندگيش مرد معراج... ميشه خوشبخت ميترا... دويدن آروم به ميکنم شروع و ميزنم لبخند خودم با

 عقب به رو زندگی نوار خيال توی ميشد. کرد تصوير عروسيشو روز رويا توی ميشد. ميشه ميترا چشمهای موندگار

 بی... ميبود هم سايه... ميشد زنده عرفان... اولش جای سر برميگشت پندار ميومد، بيرون انگشتم از نيما حلقه. چرخوند

 دامادی شلوار و کت معراج! همينطور هم من ميشد ساقدوشش سايه ميپوشيد، سفيد لباس ميترا معراج، با ای خاطره هيچ

 خوبی دوستهای ميشد ميزدم، لبخند ميپاييدم، پندارو چشمی زير من... معراج ساقدوشهای هم پندار و نيما ميپوشيد،

 دست نيما که ميشد! داره دوستم که نميگفت بهم هيچوقت اگر حتی! نداشت دل به من از مهری پندار اگر حتی... ميمونديم

بوديم تر خوشبخت هممون ميداد رخ اينطور چيز همه اگر... نميرفت بد پندار نميکرد بد سايه نميذاشت، من روی  

.... کالس سمت ميوفتادم راه بايد. کردم نگاه ساعت به و زدم کنار رو پالتوم آستين کشيدم، هام ريه توی رو سرد هوای

 موهام زبری به رو دستم و کشيدم بيرون سرم از رو کالهم و ايستادم برقی های پله روی. مترو سمت کردم کج رو راهم

دادم ماساژ رو بينيم دست پشت با و کشيدم . 

 اجازه بهمون که کنم دعا بايد... رفته تئاتر سالن مجوز برای فران امروز... قطار به منتهی راهروی سمت کردم تند قدم

 گاز رو لبم...  چيز؟ همه روی بستم چشم و کائنات ليست از رو خودم زدم خط که منی داره؟ شنيداری من دعای بدن؟

... دره ته کردم رها رو ويلچرم کی اعتماد به رفت يادم که منی... کردم عبور و گرفتم سنسور جلوی رو کارتم و گرفتم

 يخ صورت به رو دستهام کؾ. سقؾ به آويز بزرگ ساعت سمت چرخوندم چشم. قطار مسافرهای صؾ انبوه توی ايستادم

 آسمون؟ سمت کرد بلند سر نو از ميشه کرد؟ دعا ميشه.... شدم وارد جمعيت همراه و شد باز قطار درهای. کشيدم ام بسته

 بسته قطار درهای... انداختم پايين رو سرم.  دستگيره دور شد گره مشتم. ميله از آويز دستگيره سمت کردم بلند دست... 

فاخته:  زد برق که نگاهی... خورد گره نگاهی ميون نگاهم و زدم پلک. شد !!!! 
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 يه ديدن از کردم بؽض. موند دستم مشت ميون و شد کشيده بيرون گوشم از هندزفری گوشيهای و کردم تبسم... زدم پلک

 بؽلش کوتاه. کرد باز دستهاشو. مشترک احساس اين از کرد بؽض هم او انگار و شد بلند پاهاش روی... همزبون دوست

نداشتم رو ديدنت انتظار اصال! محسن: زدم پلک نگاهش ميون... شدم جدا و گرفتم ! 

زندگيم روز دلگيرترين و سردترين توی... بيفته ميتونست که اتفاقی بهترين.... وای: زد لبخند ! 

اومدی؟ وقته چند! ميکنی؟ چکار اينجا تو: خنديدم و دادم قورت رو بؽضم  

 بين رو دستهام و نشستم نگاهش به رو و مترو سرد شيشه به داده تکيه. بشينم کنارش کرد دعوتم و زد بازوم به دستی

 اينجا به اومدن تالشم تموم بودم که ايران... ميگذرن سخت و دير اينجا روزها چقدر... ماهه سه: زد لبخند. گذاشتم زانوهام

 تو ياد به وقتها خيلی اينجا! خانوادمه پيش برگشتن و درسم کردن تموم و سخت روزهای گذروندن هدفم تموم اينجا و بود

آوردی دووم اينجا که هستی مقاومی دختر... افتادم ! 

 هم من برای... ميکنی عادت کم کم... خوب دوستای ضمن در و... دارم اينجا رو مادرم من... نيست هم اينطورا: خنديدم

ميخونی؟ چی! ... تو امروز از تر سخت کررات به...  بود سخت خيلی اوايل  

 و اينجا بيام که زدم دری هر به بودم که ايران... فاخته بود برنامه کلی سرم توی... صدابرداری: آورد باال رو نگاهش

بودم دنبالش هميشه که چيزی... سينما سمت ميرم برگردم... بگيرم رو اينجا مدرک و بخونم صدابرداری  

کردی؟ چکار داشتنيتو دوست استديوی: زدم پلک و دادم فشار هم به رو لبهام  

فاخته ديدمت که خوبه چقدر... شده تنگ براشون دلم... ميکنن کار اونجا ها بچه... هست اونم: خنديد ! 

منه ايستگاه اينجا: شدم بلند صندليم روی از. رنگ قرمز عدد سمت چرخوندم چشم ! 

کنم؟ دعوتت چای يه به ظهر از بعد يه ميتونم: گرفت رو دستم دستپاچه. شد بلند  

حتما بزن زنگ بهم.... منه شماره اين: کشيد دستم پوست روی رو خودکارش. خنديدم ! 

حتما: کشيدم بيرون جيبم از رو موبايلم و دادم کش رو لبخندم ! 

 چشم مترو رفتن به منگ و گيج. شد دور و آورد باال رو دستش مترو سمت گردوندم رو وقتی و شدم گم جمعيت ميون

... کردم فرياد رو وجودم تموم که روزهايی به... بودم گرفته بؽل سکوت اونها از بعد که روزهايی به بودم برگشته دوخته

 شدن آماده برای من انتظار و عطش حس به... ايران توی کوچيکش استديوی به برد رو من آشنا ادکلون همون با محسن

ميشکنه رو دنيا ديوارهای تموم ميکردم فکر که آهنگی ... 

 ذخيره تلفنم ليست ميون اسمش... آشنا يک! محسن... شدم خيره پوستم روی معوج و کج دستخط به و آوردم باال رو دستم

 .شد

ميزدم لبخند... ميزدم پلک جاده خط ته به دوخته چشم من و ميرفت فرو برفها سفيدی ميون سياهم های چکمه ... 

 شاگردهاش به رو که همونطور و کرد نگام شونه روی از. بود نشده تموم هنوز فران کالس. کردم باز رو باشگاه در

 و کردم باز رو کمدم. رختکن سمت رفتم و تکوندم رو ام شونه روی برؾ. داد تکون سر برام ميداد انجام رو حرکاتش

 ساق کشيدن باال مشؽول و درآوردم رو لباسهام و نشستم ديوار کنار بلند نيمکت روی. آوردم بيرون رو ام باله لباسهای

 رو نمايش سالن کنه خدا... ميزد سرم نبض...  بودم نشده بهتر ولی ميخوردم رو داروهام. شدم پام سستی از شلوار تنگ

باشن داده بهش ! 
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 دستی. شدم نزديک آينه به. شدم سياه جذب لباس ميون پوشيده اندام طرح به و ايستادم آينه جلوی. برداشتم سر از رو کالهم

ميشدم پير... داشتم انگار... گيجگاهم روی درست هم کنار سفيد نخ چهار... کشيدم موهام به ! 

 انگشتهای پيانو آهنگ ضرب به...  کردم روشن رو موبايلم موسيقی و ايستادم پنجره به رو. گرفتم آينه از رو و زدم لبخند

 لحظه برای ابرها... چرخيدم و کشيدم باال رو دستهام. شدم بلند راست پای پنجه روی...  بستم چشم و دادم حالت رو دستم

 مقابل درست چپ دست...  ممم... مم هووم...  موسيقی همراه کردم زمزمه...  تابيد پلکم روی نور تاللو و رفتن کنار ای

ميشم نگرانت... ميری ميشی دور... ميشم نگرانت... ميگيری دستشو... چرخيدم.. باز کامال راست دست و سينه  

گيره نفس تلخه... دادن دست از رو تو... ميره ميشه دور...  ميگيره دستتو...  زدم پلک عسليم نگاه ميون آينه به رو ... 

...  ميشد کشيده زمين رو ام سايه و ميومد باال خورشيد... اومدم باال آروم و کشيدم پاهام مچ به رو انگشتهام و شدم خم

ميشه نگرانت... دورين هم از وقتی...  آتيشه سرم تو...  کردن يخ دستام  

 جا عطرش برده باد موهاتو... ام شيشه پشت هنوز من رفتی که ساله هزار...  کردم باز رو دستهام و آوردم باال رو سرم

ميشم نگرانت... ميوفتم که يادت به...  آرومم نا تو بی..  نيست خوش و خوب روزم و حال... پيشم مونده .... 

 قاب توی ميخندن چشمات... دادم ادامه رقصم به و زدم پلک نگاه بی. ايستاد در چارچوب توی فران و شد باز اتاق در

خوبی؟...  راهی؟ به رو... هستم نگرانت... چوبی  .... 

 هنوز من رفتی که ساله هزار... دادم ادامه ام زمزمه به و کردم نگاش آينه از ايستاد پشتم. شد جا فران دست ميون دستم

 که يادت به.. ناآرومم تو بی نيست خوش و خوب روزم و حال.... پيشم مونده جا عطرش برده باد موهاتو...  ام شيشه پشت

ميشم نگرانت ميوفتم ... 

 مونده خيره باله کفشهای نوک به که چشمهايی با... حرؾ بی نگاه بی... نفره دو آروم تانگوی يه. ايستادم فران سينه به رو

 دوختم چشم... شد نابود... شد محو... شد تر کوتاه و کوتاه زمين روی نفره دو سايه... شدن هم شونه به شونه باز ابرها... 

 دستم... زد لبخند... براقش نگاه ميون دوختم چشم و کردم بلند سر... دادم تکون رو هام شونه. فران دست ميون دستم به

زد لبخند. کردم تعظيم نگاهش به رو. کرد نگام. شدم دور... شد جدا دستش از انگشتهام...  چرخيدم... گرفت باال رو ... 

 تصويرهای ميون ميشدم حل خودم در... ميذاشتم مايه صدا از تنم تموم با که شبی تنها... گريم بدون طوالنی تمرين يه

 حرفی هيچ بی اينبار و بود نشسته پيانوش پشت فران. باشگاه سرتاسری های آينه توی پوش سياه فاخته يک مکرر

 و رد هم با جمله يک حتی... کمتر چيزی نه زيادتر چيزی نه... اجراس شب انگار که ميکرديم تمرين جوری... مينواخت

 تموم... ميگرفت جون چشمم جلوی ام رفته روزهای همه اومدم می پايين ويلچرم روی از وقتی آخر پرده... نکرديم بدل

بره پيش همينطور هم صحنه روی آخر پرده کاش... کردم گريه... هام گريه... هام خنده ! 

بود عالی: پيانوش کنار ايستاد. خنديدم بؽض ميون. زد کؾ فران ! 

 روی شبی که بوديم نشسته ميزی پشت درست. داؼش سراميک به چسبوندم رو لبم و گرفتم دستهام ميون رو داغ ماگ

 همون. نميکنم اينکارو و شم بلند صندليم روی از ميتونم بود گفته که شبی. بودم نشسته پشتش برفی شب يه توی ويلچر

 با نميدونم رو شما زبون من که.. بودم زده حرفها معنی نفهميدن به رو خودم که موقعها اون... بود سنگين زبونم که موقعها

 ترسيده ويلچر روی برفها ميون و بيرون زدم کافه همين از من و کرد عصبيم حرفهاش با که شبی همون! نزنيد حرؾ من

 چرخونده آينه توی تصويرم سمت به رو صندليم که بود يادش. ندارم کافه اين از خوبی خاطره ميدونست... موندم تنها و

 همينجا شب يه: زد لبخند. کردم مزه رو ام نسکافه عصبی! هستی روزی چه به ببين که وبد کشيده رخم به رو خودم و بود

يادته؟... نميخوای و ميتونی گفتم بهت  

... فاخته... باشيم داشته رو خوب شب يه که اينجا اومديم: گذاشت دستم روی رو دستش. ميز روی دوختم چشم کرده اخم

دادن بهمون رو تئاتر سالن ! 

 دستش روی اشکم... شد کشيده ای خنده به لبم. خنديد و برد باال ابروهاشو. صورتش سمت شد کشيده ميز روی از چشمم

 .چکيد
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 شمع يه روش و بودم خريده کيک. بودم گرفته کوچيکی پيروزی جشن محمد علی دايی خونه توی مون نفره سه جمع ميون

 برای. بود تنگ دلم من...  داشت معنا برام ضعيؾ نور اين...  كوچيك شمع اين... داشت معنا برام. بودم گذاشته روشن

 شده تنگ کنم کتمانش بودم نتونسته مدت اين تموم که وجودم حقيقت برای دلم... بودم قهر باهاش مدت اين تموم که کسی

 رو دستم که کسی ميفهميدم زمانی هر از بيشتر امروز و. بودم شده بلند سست پای همين روی من و بود سست پام... بود

بودم گير زمين که بود وقت خيلی اال و بيفتم نميذاره گرفته ! 

 نکرده نگاه مدت اين تموم من و... کنی نگاه هم دورتر به و کنی بلند سر نميتونی ميکنه ات احاطه که بد اتفاقهای گاهی

 همه هم هنوز... نداره وجود خورشيدی هيچ سياه ابرهای پشت کنم ثابت خودم به بود خواسته دلم مدت اين تموم. بودم

 خواب وقته چند... شده تنگ خدا برای دلم ولی... نيست هيچی زندگی اين ته هم هنوز... نيست ميخوام که چيزهايی

 خوابهايی. بود وصل روحم به که خوابهايی برای تنگه دلم... رباه يا نکرده زمزمه گوشم توی صدايی هيچ ديگه و... نديدم

 گناهم برای رو من که خدايی... بود نکشيده رخم به رو عليرضا های بوسه که خوابهايی.. ميومد سراؼم بدم حال توی که

 بؽلم بيماری که روزهايی درست... ميديدم رو خوابها اون که بود روزها همون درست و... نذاشت کنارم نکرد، سرزنش

 هم هنوز.... هام داده دست از تموم از... دوری اون از... بيماری اين از شدم دلگير چرا نبردم؟ پناه چرا من و... ميگرفت

کردم قهر باهاش که کسی برای تنگه دلم ولی! نيستم خوب... هم هنوز نبردم پناه هم هنوز... دلگيرم ... 

 جشن يه... پوچي و هيچي تاريك و تلخ روزهاي ته درست ضعيؾ نور يه با كوچيك شمع يه... ميكنم روشن شمع من

كنم روشن جون كم نور اين زور به رو دلم ميخوام من ولي نه يا قبوله نميدونم... كنون آشتي كوچيك ! 

... بوسيد رو پيشونيم دايی و چشمهام به دوخت چشم فران. خنديدم شمع نور ميون و بردم فرو کيک ميون رو چاقو نوک

ميشدم فاخته دوباره و ميرفتم استيج روی من. بودم زنده هنوز من ! 

 چشمهامو. گذاشتم تنها رو فران و دايی و در سمت افتادم راه. اومد در صدا به خونه زنگ که ميکشيدم کنار رو صندلی

 سمت گردوندم رو. نداد جواب کسی. کيه پرسيدم و برداشتم رو گوشی. خونه در پشت برؾ بارش تصوير به کردم ريز

نميده هم جواب نيست کسی: دايی ! 

برسه بسته يه من براي بود قرار هست پيک جان دايی بزن رو در: زد لبخند دايی  

فاخته: کرد صدام فران.اومد باال آسانسور تا موندم منتظر. در سمت افتادم راه و دادم فشار رو دکمه ! 

باش رو اونجا: زد لبخند. سمتش گردوندم رو ! 

 همون با من داشتنی دوست گنده شکم بابای... منصور بابا! منصور! من خدای... در سمت گردوندم رو ابروش اشاره به

 به چمدون... فردش به منحصر و خاص تيپ همون با... هميشگيش خوشبوی عطر همون با... قشنگش نمکی فلفل موهای

 رفتم فرو بؽلش توی وقتی... ميده بهت جا يه رو سهمت دنيا گاهی... ميزد لبخند و بود ايستاده من روی به رو دست

 جا يه رو مامان و بطنش توی پسر و امين فتانه، که... بود بودنش زندگی، از روزا اين من سهم ميدونه بابا اينکه... فهميدم

نداشتنه فقط روزا اين دنيا از من سهم ميدونست خوب چون زد رو اش نوه اولين ديدن قيد بابا... داره ! 

 اومده بابا... بياد يادم رو ؼشش و ؼل بي آؼوش گرمي تا بود اومده بابا... بياد يادم رو بابا كلمه زمزمه تا بود اومده بابا

 رو خودم اسم كه" ... فاخته" كنه صدام يكي كه... بياره خودم ياد رو خودم... بياره يادم رو خونه بوي تنش عطر كه بود

 توي محكم يكي كه! ... حال همون حالت همون شكل همون به... گرفتم انس بهش بچگي از كه لهجه همون با بياره يادم

 دختر... هستم كه... هستن كه خودم، حال به خودم، روزهاي به برگردم من كه" .... بابايي" كنه زمزمه و بده فشارم بؽلش

مياد؟ يادت رو ديانت فاخته... فاخته... هي... ديانت فاخته... بابامم ! 

 تك تك و گفتم جديدم اجراي از بابا براي. بودم شاد وجودم اعماق از. خنديدم زندگيم مهم مرد سه کنار رو روز تمام

 همينكه ولي بده خاصي پيشنهاد يا انتقاد نميتونست. نميدونست هنر مورد در زيادي چيز. دادم نشون بهش رو صورتكها
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 عقيده وقتي... داشت اثر ادبي منتقد نفر هزار اندازه به من براي ميگفت صورتكها مورد در رو اش عقيده و ميكرد نگاه

 گرم رو دلم اونقدر حضورش همه از تر مهم و. كنم اضافه ديالوگها به كه مرسيد ذهنم به جديدي چيزهاي ميگفت رو اش

نميلرزه تنهايي اضطراب از پاهام صحنه روي شم مطمئن كه ميكرد كم اضطرابم از اونقدر... ميكرد ! 

 

 ساعت چند گذشتن با که تصويری زدن ديد به آشپزخونه از کشيدم سرک.بود پيچيده خونه توي مردونه هاي خنده صداي

 فران به و... ميکرد صحبت فران و دايی با و بود نشسته من هميشگی مبل روی درست که پدرم به... نداشتم باورش هنوز

 اندازه به درست که منصور دستهای به و... ميزنن حرؾ چی مورد در ميدونه بده نشون ميکرد سعی سر دادن تکون با که

 لبخند و کردم باز رو گوجه رب درب. برسونه رو منظورش تا ميخورد تکون هوا توی نمک با فران با مالقاتش اولين

 ؼذای خودش قول به... باباست عالقه مورد ؼذای گوجه سس با شامی. رفتم تابه ماهی سمت و ازشون گرفتم رو. زدم

ميخوای؟ کمک: ايستاد کنارم فران که بودم سس کردن درست مشؽول! شاهانه  

رفت؟ سر ات حوصله: انداختم چشمهاش به نگاهی نيم و کردم بلند سر  

شد تنگ دلم... نه: آورد گوشم نزديک رو سرش ! 

 رفتنش تا... دنبالش اومد کش نگاهم. گرفت ازم نگاه و زد لبخند. ديدنش به گردوندم رو. شد سست انگشتهام ميون قاشق

 نگاه... کردنش فرو موها توی دست... نگاهيش بی... خوردنش آب و برداشتن ليوان... گشتنش بهونه پی و سينک کنار

بگيرم نشنيده ميخواد که همونجور کردم سعی و گرفتم ازش . 

...  کرد حلقه رو ها گوجه... کرد خرد بودم گذاشته بشقاب توی که رو خيارشورهايی و ايستاد بهم پشت حرفی هيچ بی

 ريخته هم به اينطور گفتنش با که مردی و بودم شنيده که حرفی مشوشِ  من و... صداييش بی ميون کرد حل رو بودنش

 .بود

 حس زودتر رو عشق... رفتارها تؽيير... لحنها تؽيير... ها نگاه تؽيير... ميکنن حس خوبتر رو تؽييرات هميشه زنها

 از بهتر زنها ميکنه، ريشه درونشون چيزی.. ميشه عوض درونشون چيزی ميفهمن خوب زنها... هم رو نفرت... ميکنن

 ميکردم حس خوب هم من... واقفن هم ديگران هوای و حال به انگار! ميشه عاشقشون داره مردی که ميکنن حس مردها

 زودی به چيز همه ميکردم حس خوب هم من... فران حال... ام آينده روزهای تنم، سستی... ميشه عوض داره چيز همه

بودم من خود تؽييرها اين دليل شايد و ميشه، عوض ! 

 فيلم دوتايی قديما مثل و نشستم تلويزيون به رو پذيرايی تاريکی توی بابا کنار فران رفتن از بعد. خورديم هم دور رو شام

 براش دنيا همه اندازه به دلم. بمونم بؽلش توی صبح خود تا ميخواست دلم... آورديم حرؾ پشت حرؾ جا همه از و ديديم

 ؼرق صورت به سير دل يه. بره باال خرخرش و بيفته مبل پشتی روی سرش که موندم کنارش اونقدری... بود تنگ

 از قبل. بخوابه اتاق توی خواستم ازش و کردم مرتب رو مهمان اتاق تخت.  کنم بيدارش نميومد دلم... زدم زل خوابش

بود رفته فرو عميقش خواب توی آروم قبل شبهای مثل. زدم سر دايی به اتاق به رفتنم . 

... رنگم نارنجی روزهای يادواره... محسن... دستم روی خودکار جوهر روی کشيدم دست. نشستم سردم تخت روی

 سالم و گشت موبايلم های دکمه روی دستم. بدم پيام براش ميگفت بهم حسی ولی بود شب نيمه...  اميدي نا و اميد روزهاي

شدم دعوت قهوه يه صرؾ به بعد روز عصر برای لبخند يه سادگی به و... نموند جواب بی شبم نيمه ! 

 اهميت بی روی روز يه و... نميندازه هات زجه به نگاهی نيم. ميگذره مسائلت مهمترين کنار از سادگی به گاهی زندگی

ميخوره رقم زندگيت تموم داره مواقع اين ، ميگم گوشي در... ميزنه ترمز نمياد چشمت به حتی که مسائلی ترين ! 

 و گرفتم دوش ، خوردم دايی و بابا کنار رو ناهار. گذروندم اتاقم توی تمرين به رو صبحش. بود زيبايی بارونی هفته آخر

. ايستادم آينه جلوی و کردم تن رو سياهم شلوار و بلوز گذاشتم، کاله ام تراشيده موهای روی. شدم آماده محسن ديدن برای

 مادرش ديدن برای بود گفته. بود فران پيش فکرم. کردم مات انگشت با رو لبهام رنگ کالباسی رژ و تيره چشم آرايش

! نبود شدنی انجام تلفن با حتما... ميگذرونه مادرش ديدن برای رو راه ساعت دو که اومده پيش چيزی ميکردم حس. ميره
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 مثل و... ميکرد نگاه بيشتر. نميزد خودش از حرفی روزها اين... خود به رفته فرو اينهمه... نميشناختم رو فران اين

خورد زنگ موبايلم که بگيرم تماس باهاش خواستم! من وجودی های پوسته زير ميکرد حل رو خودش هميشه . 

محسن آقا قرارمون تا مونده ساعت نيم هنوز: خنديدم و دادم فشار رو دکمه !!! 

بخوای اگر البته... دنبالت بيام خواستم مياد بارون داره... ميدونم آره: خنديد ! 

 

 شادی از و شده خيره عسليم نگاه به شوق با همه اون که ميکردم نگاه سياهش چشمهای به و بودم نشسته محسن روبروی

. بود نمونده اجراش به زياد که تئاتری از هم من و گفت دانشگاهش از برام. نميشه دور لبش از لبخند آشنا يه کنار بودن

 حال. بدم اطالع بهش رو اجرا مکان و ساعت خواست ازم کنم دعوتش اينکه از قبل و داره هيجان خيلی ديدنش برای گفت

 و کردم جمع رو لبخندم. برداشتم رو فنجونم. ميکرد نفوذ روحم به نرم نرم داشت بينمون دوستانه فضای خوب هوای و

 سری نداری؟ خوندن به تصميم ديگه: کرد نگام و گرفت دستهاش ميون رو فنجونش که کردم مزه رو ام قهوه از ای جرعه

کرد صدا و سر خيلی صدات قبل ... 

کرد؟ صدا و سر: کردم نگاش ! 

ندارم خوندن به تصميمی که فعال نه: زدم خندی زهر ! 

نه؟ نداری خبری شامخی پندار از: اش قهوه به زد زل. انداخت پايين رو سرش  

نه:  کردم تر رو خشکم لبهای... ميکند جا از رو من قلب اسم اين.... بود کنده جا از رو قلبم. ديدنش به کردم بلند رو سرم ! 

 توی... بحث از بگذرم خواستم. داد تکون موضوع اهميتی بی به يا تفاوتی بی به سری و کرد مزه رو اش قهوه نگاه بی

 باهاش برخوردهام تموم توی گشتم چی هر... بودم نزده... باشم زده حرفی براش پندار از که گشتم روزی دنبال ذهنم

 اين از هيچوقت معراج نه خوندم؟ رو شعر اون پندار قصد به من که بود گفته معراج يعنی...  بودم نزده پندار از حرفی

بياره زبون به دليل بی رو حرفی که نداره عادتها ... 

گرفتی؟ ازم رو شامخی پندار سراغ که شد چی: کردم نگاش  

 رو پندار ولی رفتی ايران از شنيدم آشناييمون از بعد که تو... پندار و تو جز بودم ارتباط در ها بچه همه با چون: کرد نگام

نداشتن ازش خبری پرسيدم کسی هر از بعدش. کردم گم و پيدا  

 کار ماهی چند يه من تو، موسيقیِ  کار از بعد: داد ادامه و برد موهاش توی دستی که ميکردم نگاه فقط. ميکردم نگاش فقط

 روی داره گفت. ديدم پندارو اونجا. کنم درست رو طرؾ اين کارهای تا بودم اونجا ماهی شيش تقريبا دبی رفتم بعد. نکردم

 تا سه تا... بگيريم دست دوتايی رو کار اين که شد اين بر قرار ديگه داره، مشکل تنظيمش توی ولی ميکنه کار آلبوم يه

خبر بی زد ؼيبش يهو بعدش ولی کرديم تنظيم هم رو آهنگها ... 

 ديدم رو معراج و ايران برگشتم که بعدش: داد ادامه که ميشدم محو رسمها و اسمها ذکر به لبهاش حرکت ميون... زدم پلک

 جالب هم خيلی معراج برای اتفاقا. بودن خبر بی پندار از تر، قبل خيلی از اونها شدم متوجه تازه گرفتم سراغ پندار از و

 من چون کنه صحبت باهاش باشه تونسته نميکنم فکر خوب ولی گرفت هم رو اش شماره... ديدم پندارو دبی توی که بود

 آلبوم واقعا بود حيؾ... دستم موند آهنگاشم... ديگه نميداد جواب خوب ولی گرفتم تماس اش شماره اون با بار هزار خودم

ميومد در آب از داشت خوبی ! 

 سر. باشم آروم کردم سعی... ميرقصيد سرم توی که سوالی عالمت همه اين از مضطرب و فکری... ميکشيد سوت سرم

موندم خبر بی ديگه بعدش ولی ميديدمش مدت چند تئاتر از بعد... نکردم کار باهاش ديگه تئاتر از بعد من: دادم تکون ... 

 چی آلبومش... حاال: دادم بيرون رو نفسم. رو بازيگری بودم گرفته ياد خوب من ولی بود سخت بودن تفاوت بی به سعی

ميشد منتشر کاش بود؟ ... 
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 ديگه نميدونم... بگيره کارو دنبال که دادم دلش به دل خيلی... مملکته نهفته استعدادهای اون از پندار... آره: کرد نگام

... خوندش خوب هم خيلی... بود نميشود سر به تو بی يکيش... ميخوند موالنا شعرهای از... چيزی هر يا نشد يا نخواست

بخوای اگه ميارمش برات بعد سری. خونه سيستم توی دارمش  

 رو اش ادامه ای ؼريبه.. وبالگم توی بودمش نوشته... نميشود سر به تو بی روی کجا منی آنِ ... نميشود سر به تو بی

 بين...  دادم قورت رو بؽضم! ... بره يادت از عاشقی که نکشيدی بيچارگی بود گفته ای دلداده بودم پرسيده... بود نوشته

 و گرمش و آشنا صدای شنيدن به ميل بين... ها خاطره حفظ به زدن چنگ و فراموشی به ميل بين... نخواستن و خواستن

 يهو چرا نفهميدی بود؟ چطور حالش: کشيدم صورتم به دستی عصبی.بودم گرفتار ميزد چنگ روحم به اسمش با که حالی

شد؟ ؼيب و زد رو کس همه چيزو همه قيد  

 به... نميدونم... نبود بد... که حالش: حرؾ به کنه باز لب و بزنه مک رو لبش تا رسيد لبم به جونم. کرد نگام موشکافانه

 خوب خبرم با زندگيش از من که جايی تا يعنی... ميکنه زندگيشو داره اونم خوب ولی داره مشکالتی کسی هر حال هر

بود کرده گرم درس و کار و زندگی به رو خودش سر... ميکرد جمع رو خودش داشت  

 انداخته راه دورانی سرم توی محسن صدای... درس و کار و زندگی... کرده گرم درس و کار و زندگی به رو خودش سر

 کرده بند واهی اميدهای و خاطرات آخور به رو سرت که بودی تو فقط ميزد فرياد درونم از که ضعيفی صدای و... بود

ابله توی... فاخته بودی تو فقط... بودی ... 

هست؟ چی تئاترت اسم راستی: آورد خودم به صداش  

ابله يک درون دنيای: کردم تآمل نگاهش ميون ! 

 

 عقب صندوق فران. ماشين سمت کردم تند قدمهامو و دادم جا پليورم يقه توی رو ام بسته يخ چونه. سرد خيلی... بود سرد

 کنار هم روی رو ها شيرينی جعبه فران. خونه سمت برگشتم و دادم جا صندوق توی رو چمدونم. بود گذاشته باز رو

: زد ام شونه به دستی. زدم لبخند جون بی. شد محو و زد يخ هوا توی نفسش بخار. داد بيرون رو نفسش و چيد چمدون

ها ميشه دير بريم؟ ! 

 اين... " بستم چشم و بوسيدم رو صفحاتش. سمتش افتادم راه. گرفت باال رو قرآن بابا. کردم نگاه بابا به اش شونه کنار از

 هر با... باشه دری سر باالی که قرآنی هر ديدن با... ميپيچيد گوشم توی لعنتيش صدای.... صداش" داره حرمت خونه

هستی هستی هستی... ميبره صحنه روی رو من که هوايی و حال هر... تئاتری ... 

... جان بابا داری رو اجرا بهترين... خدا اميد به بابا برو: زد لبخند. کردم باز چشم. نشست پيشونيم روی بابا گرم لبهای

ميکنم افتخار بهت که ميگم االن از و! ميدم قول  

بوسيدم رو دستش و شدم خم. ميکرد نگام لبخند با که دايی سمت چرخوندم چشم و زدم لبخند .. 

. ميکرد آرومم آرامشش هميشه. ميکرد رانندگی آروم فران. ميکردم تمرين ديالوگهامو فران کنار بارون و برؾ بارش زير

... نيستم تنها يعنی ميشينه پيانو پشت و هست کنارم استيج روی همينکه... ميشه خوبی اجرای که ميشدم مطمئن بودنش با

خداست کننده دلگرم حضور لمس فران ! 

 سرعت به و مياوردن بيرون ماشين از رو وسايل سالن کارگرهای و فران. شد دوخته استيج به نگاهم شد باز که سالن در

کن اجرا و بمير"  ميپيچيد سرم توی ای کرده رگ صدای... استيج سمت ميداشتم بر قدم آروم. ميگذشتن کنارم از " 

 توی پاش شکستن از... زد حرؾ جا همه از سالن خود تا و دنبالم اومد اجرا روز... صحنه سمت برداشتم قدم... زدم لبخند

تجديدش تا سه از... فوتبال ... 
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 داشتم پرده پشت از. گرفت جون چشمم جلوی تصويرش. بستم چشم. زدم مشت رو پرده. رفتم باال استيج های پله از

 تئاتر از هيچی نصفشون نترس که بود کرده آرومم و ام شونه روی بود گذاشته دست که ميزدم ديد رو تماشاچيها

فاخته: نشست ام شونه روی دستی... نميدونن ! 

: گرفت دستهاش ميون رو صورتم و گذاشت زمين رو صحنه وسايلهای. زد لبخند خيسم نگاه ميون فران. کردم باز چشم

 خوبی؟

لطفا يخچال توی بذاريد و برداريد ماشين پشت از رو ها شيرينی:  سالن کارگرهای سمت کرد رو. زدم لبخند ! 

 هم به چرا: اومد جلو. کشيدم موهام به دستی کالفه و کشيدم بيرون سرم از رو بافتنيم کاله. کرد نگام و کشيد رو پرده

 ريختی؟

نبودم صحنه روی وقته خيلی... نميدونم: کشيدم صورتم به دستی  

 اونی از بهتر خيلی.. ميره پيش خوب چی همه...  خوب؟ نيستی تنها... فاخته هميم با ما: گرفت دستهاش ميون رو صورتم

کنی رو فکرش که ... 

 و گذاشتم اش سينه روی رو سرم. شد چنگ مشتهام توی پليورش. بردم پناه بهش بار هزارمين برای و شدم نزديک

ممنونم ازت فران: کشيدم نفس رو عطرش  

 رو سرم. کرد نگام و گرفت رو دستهام. کشيد عقب رو خودش... تند خيلی ميزد تند قلبش. بوسيد رو موهام روی درست

 پله از و کرد رها رو دستهام... زدم لبخند. بوسيد انگشتهامو بندهای و برد باال لبهاش تا رو دستهام. کردم بلند ديدنش برای

 و رفت کارگرها سمت... محکمش قدمهای با موهاش موج حرکت به... شدنش دور به دوختم چشم. پريد پايين استيج های

 پيدا ايرادی مديريتش توی که مردی همون... روبروش کارهای جز نميبينه هيچی تمرکز موقع که فرانی همون شد

بود لحظاتم حال ترين شبهه بی و ترين بديهی اين... ميرفت پيش خوب چيز همه بودنش با... نميشد ! 

 

 

. شد تبديل سکوت به پرده پشت همهمه و کرد نواختن به شروع فران. بودم ايستاده شده گريم صورت با کشيده پرده پشت

 ژنده مرد صورتک با و بودم انداخته پايين رو سرم. ميتابيد هام شونه به سرم باالی از نور و ميرفت کنار آروم آروم پرده

 مور مور تنم روی تماشاچيها تک تک نگاه... ميزدم گره هم به رو بريده بريده بندهای و بودم نشسته استيج کؾ پوش

 از که همونهايی... آوردم ياد به رو صورتم روی صورتک حقيقی تصويرهای و کردم فراموش رو چشمها همه... ميکرد

 منزجر همونقدر... مياوردم زبون به ديالوگهامو کنان ِخرِخر...  بودن زده وصله خودشون زندگی به من قلب های تکه

 بدن آلودگی به و ميگفتم هوا آلودگی از... عابرها تفاوتی بی تا خودم دهان گند بوی از... چيز همه از ميزدم نق... کننده

 و شدم بلند جام از بود گرفته باريدن که بارونی از متنفر و زدم گره هم به رو رنگی بندهای... ميموندم اهميت بی خودم

. کردم پاک رو موهام گردهای سرعت به. شد تاريک صحنه و کرد نواختن به شروع فران... پرده پشت افتادم راه

 رو گردنم دور پاپيون... رفتم صحنه روی بعدی زرد اما خندون ظاهر به چهره با و کردم عوض رو لباسهام و صورتک

 و... خوندم ديالوگهامو و رقصيدم و رقصيدم... کردم پام انگشت روی رقصيدن به شروع خون آواز و کردم مرتب

 کردم پاره تنم توی رو ام جليقه. گوشه يه کردم پرت و کندم رو گردنم دور پاپيون... ايستادم فران موسيقی قطع با همزمان

 دکمه روی آروم انگشتهاش. سمتم گردوند رو فران... صحنه وسايل به ميزدم لگد... فحاشی و بيداد و داد به کردم شروع و

 شروع تماشاچيها تشويق. بردم پايان به رو پرده دومين و گرفتم بؽل به زانو و نشستم استيج روی... کرد حرکت پيانو های

 ترک صورتک... زد چشمک و داد تحويلم دزدکی لبخند فران. کردم عوض رو صورتکم و رفتم پرده پشت. بود شده

 تشويق ميون و ميکردم اجرا رو ها پرده تک تک...  خورده ترک سنگ همون شدم و گذاشتم صورتم روی رو خورده

 که حرفهايی تموم... بودن شده سرکوب که حسهايی تموم... بودم ساخته و بودم ديده که آدمهايی همه... ميشدم گم تماشاچيها

 گچی حجم پشت از من و... ميريختن بيرون خشکم گلوی از دردناک های آه.... آه.... هام آه... بودن شده نشين ته دلم توی

 مثل تشويقهاشون... نميداد آزارم اين و نميديدم وضوح به رو تماشاگرهام... بودم رفته فرو خودم دنيای توی صورتکها
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 بريزی؟ دور رو يادگارهاش نتونی که اونقدری داشتی؟ عميقی خاطره حال به تا... ميکرد آرومم پنجره پشت بارون صدای

 و رفتی ات صندوقچه سر... يادواره همه اون از شی دور که گرفتی تصميم طوالنی مدت يه از بعد حتما پس داشتی اگر

 ؼم از حسی... کردی نگاه شدنشون دور به پنجره پشت و... دادی باد دست به... کردی پاره رو مفهومت پر کاؼذهای تکه

 دور... ميشکافتم رو زندگيم آدمکهای تک تک صورتکها، پشت... کردی حس رو لبخند و بؽض از دردی ، رهايی و

بود چسبيده صورتم به عجيب چه خورده ترک صورتک اين و... ميکردم تمومشون... ميريختم ! 

 حاضر رو صحنه کارگرها تا شدم منتظر... ويلچر روی نشستم و کردم پاک رو گريمم. ايستادم آينه به رو... بود آخر پرده

 ويلچر چرخهای من و شدن دور کارگرها. ميتابيد هاش شونه روی نور و مينواخت فران. استيج روی برگرده نور و کنن

 آخر پرده... چمدون سمت برداشتم قدم و شدم بلند ويلچر روی از. ايستادم چمدون متری يک فاصله به... چرخوندم رو

 اجرا و بمير بود گفته... داشت بستگی آخر پرده به چيز همه... بودم تئاتر آبروی من... کن اجرا و بمير بود گفته... بود

 کناررويا اون و بودم کرده حفظ رو نمايش آبروی من... چمدون سمت کشيدم رو خودم و زمين روی زدم زانو... کن

 ترک صورتک... بود گرفته بؽل رو سالن سکوت... آوردم بيرون رو وصورتکها چمدون سمت بردم دست... بود نشسته

 به شروع فران.... کردم رها رو صورتک.... داره دوستم...  بود گفته... رخش نيم روی کشيدم دست. بردم باال رو خورده

 رو ويلچر و چرخيدم... بردم باال رو دستهام و شدم بلند پا پنجه روی... چرخيدم... شدم بلند پاهام روی... کرد نواختن

 اين... بود ارزشمند برام تماشاچيها سکوت... ميشکستم رو صورتکها و ميرقصيدم موسيقی با... دادم هل تاريکی سمت

 صورتک لبهای به چسبوندم رو لبهام... خورده ترک صورتک... برداشتم رو صورتک آخرين... بودن نمايش درگير يعنی

شکستمش... فران عميقتر نواختن با و.... دورتر... بردم دور... کردم جداش صورتم از آروم و ! 

 نمايش آخر اين... برداشتن قدم سمتم به پرده پشت تاريکی از سفيد کبوترهای انداختم پايين رو سرم و نشستم زمين روی

ميداشت بر نواختن از دست بايد فران و ميشد تاريک کم کم بايد حاال... بود من ... 

ميشد؟ نواخته موسيقی هنوز چرا... بود کشيده طول زيادی ! 

 چيز همه ناهماهنگی يه با حاال و بودم داده انجام نمايش اين شدن اجرا خوب برای رو تالشم تمام من... نبود دلم توی دل

 نگاش متعجب. زد زانو کنارم فران. کردم بلند سر. ايستاد روبروم کسی که مستاصل و بود پايين سرم! ميشد خراب داشت

نبود برنامه توی اينها.. بود زده زانو من روبروی فران و بود نشسته پيانو پشت نفر يه... پيانو سمت گردوندم رو و کردم ! 

 نزديک بهم. زدم زل چشمهاش به پرسشگر و ايستادم روبروش. کرد بلندم و گرفت رو دستهام و کرد دراز رو دستهاش

 يه از ازدواج درخواست رسم اين ميدونم: کرد زمزمه. بيچه پيرهنم کنار کوچيک ميکروفون توی صداش که اونقدری. شد

 ازتو که جايی... شناختم رو تو که جايی... نبود جايی من برای هم صحنه اين از تر مقدس... اما نيست شرقی زيبای دختر

بمونی همراهم هميشه برای ميخوام ازت که جايی و... شدم عاشقت... که جايی... گرفتم ياد ! 

 برق به بودم دوخته چشم. بده قورت رو بؽضش و بگذاره نيمه رو حرفش شد باعث همهمه و تماشاچيها تشويق صدای

 پوسيده صورتکهای های خرده ميون که زيبايی دختر نه! بود آخر پرده اين:  بوسيد و برد باال رو دستهام. چشمهاش

 !نشسته

 نميگذاشت بؽض... دستهاش ميون ام بسته يخ دستهای. بود افتاده کار از قلبم. ميخواستن جواب و ميکشيدن هورا تماشاچيها

 چشم. ميريخت گل برام و بود ايستاده استيج پايين کتی.  گردوندم رو. ريخت گل استيج روی کسی. کنم باز لب از لب

 رو دلم لبخندشون... بودن ايستاده اول رديؾ درست که دايی و بابا متس چرخوندم سر. زد لبخند. نگاهش ميون چرخوندم

فران: نگاهش ميون بردم باال ابروهامو! بودم خودم ميگرفت تصميم بايد که کسی تنها انگار... لرزوند ! 

 گم تماشاچيها همهمه ميون و کردم حلقه گردنش دور رو دستم... اش کرده عرق دستهای ميون گرفت تر محکم رو دستهام

 بازوش حلقه. لرزيد هام شونه و شد باز بؽضم. شد کشيده پرده که بود برده فرو گردنم گودی ميون رو صورتش فران. شدم

 پيرهنش پود و تار ميون اشکهام گذاشتم و دادم فشار هم به رو پلکهام. شد چنگ موهاش ميون انگشتهام و کرد تنگتر رو

بره فرو . 
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 پرده اينکه از قبل و برگشتيم تماشاچيها به رو. زد لبخند. شدم خيره چشمهاش به. گرفت باال رو دستهام. شد دور قدم يک

 از مجعدش موهای که کسی... ميشد خارج در از کسی... شد روشن سالن نور آوردم باال که سر.... کرديم تعظيم شه بسته

خاکستری پليور ميون ای بسته يخ مرد... ميشناختم رو قدمهاش حالت که کسی... بود زده بيرون سياهش کاله زير ! 

 

 

 اسمی ذکر به لبم لؽزيد، قدم يک سستم پای... خورد سر فران انگشت بندهای از دستم....  ميرفتم فرو من و بود لزج زمان

... ميچسبيد پيشونيم روی به دايی بوسه ميزدم، پر و بال من زد، دلم زير بابا عطر بوی گرفت، بؽلم کسی... پندار... لرزيد

 ازدحام ميون رخش نيم برگشت،... افتاد می راه بندان چشم بازی ستبر، های شونه پسِ  از... ها تن ميون ميشدم ؼرق من

شد گم اطرافم  

... شنيدم تبريک کردم، گريه! خواب توی حتی بودم نگاهش تاب بی که رو ای چهره نديدم هم لحظه يک برای... نديدم

 آؼوشها حصار از من... ميکرد پاک مهربانانه اشکهامو دست پشت با کسی... نميشنيد هيچکس که اسمی به لرزيد ام چونه

شد خم نداشت، رو خسته تنِ  اين بار تحمل توان سستم پای. مياوردم باال ! 

 و بابا... بود شده خالی سالن... نميديدم و ميکردم نگاه کارگرها آمد و رفت به و بودم نشسته پرده پشت چوبی صندلی روی

 و خراب حال ميکرد خيال. بود کرده سرگرم کار به رو خودش گريبان، به سر فران. بودن ايستاده پچ پچ به گوشه يه دايی

بوده او منفی جواب اجرام از بعد زجه ! 

 گريه دل عمق از و بودم زده زانو گوشه يه و بودم زده پس رو کتی و بابا و دايی بود رفته دستم از نديده رخش نيم وقتی

کرده خراب رو شبم ميکرد خيال. بود شکسته فران... بودم کرده  

 رو کالهم و شدم خم. شدم بلند صندلی روی از و کردم پاک انگشت بند با رو پلکم داغ تری. ميسوخت ام کرده ورم چشم

 رو وجودم تموم که چيزی دادن دست از حس... شدم رد چشمها جلوی از و کردم تن رو پليورم. برداشتم زمين روی از

 ميزدم دم که هوايی در و بيای نفسم کنار تا... اومد کنار باهاش سادگی به بشه که نبود حسی بودم کرده کردنش پيدا وقؾ

 حسرت در که من... نيست دلدادگی رسم اين مومن مرد شه؟ گم زندانم های ميله بلند ديوار پشت رخت نيم و بزنی دم

 رسيدم خدا به تو با که من.... ساختم تو اميد به... سوختم تو ياد به منکه... مردم حسرتت در منکه... زدم پر پر تو هوای

... نشد... بکنم دل ازت نااليق و آلوده که... ميشکستمش که مردی لبهای روی گذاشتم لب منکه... خدايی بی جهل به تو بی

 رسم اين مومن مرد بری؟ دستم از نديده و بزنی دم من دم کنار تا و بيای! نشد... شکستمت... رفتمت فرو ساختمت، منکه

 منِ  به بشينی تاريکی توی شی پيدا وقتی... بری و بگيری تصميم من جای... بگيری تصميم من جای هميشه مردانگيه؟

 هيچوقت و... دادی نجات رو دخترک اين زندگیِ  کنی فکر و... بری و بگيری تصميم من جای باز و... کنی نگاه رقصان

 تو و... باشی فقط... باشی مرگم فرشته اگر حتی خواستمت من... باشی نجات فرشته که نخواستم رو تو من نکردی فکر

بياد يادم ات چهره بذار! کن نگاه فقط بيا! دنيا ته تا... دلمه به حسرتت من... نميدونی هيچ رو حسرت معنای انگار ... 

 دستهاش توی صورتکها های خرده... ميزد تيػ پام سستی روی فران شکسته نگاه سنگينی. رفتم پايين استيج های پله از

. در روی چرم به کشيدم دست. کردم صبر در چوب چهار توی... ميديدمش هم سر پشت از کرد نگام سالن ته تا... ميماسيد

رفتم بيرون سالن از و دادم بيرون رو ام شده حبس نفس . 

 چشم... برسم تو به که بگيرم رو رد کدوم دنبال... برؾ روی شلوغ پاهای جا به دوختم چشم. ايستادم در جلوی پله روی

 خورده چين شلوار و کوهنوردی کفشهای از بيارم باال سر ديگه بار يه ميشد... کوهنوردی کفشهای از ردی دنبال چرخوندم

 نگاه فقط... چشمهات عمق به برسم... گردنت دور چوبی گردنبد به خورده، تا ساعد تا که آستينهايی تا بيارم باال سر... 

همين... کنی ! 

 منِ  کنی؟ آؼاز سر از و بذاری زانو سر دست بايد بار چند. ميذاشتم جا رو خودم بايد... مونده جا پاهای رد ميون افتادم راه

... خود از بيزار و باشی دلتنگ... کنم ؼرق خودم با هم رو ديگه نفر يک و شم ؼرق نگاهت دنبال بايد کی تا مرداب اسيرِ 

ريزم سر خودم از من.... نميخوام رو خودم من،... پرم خودم از من کرد؟ تحمل ميشه رو بودن خود همه اين چطور ! 
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باشی که بگردم دنبالت شهر اين کجای... ساکت و ابری آسمون به رو کردم بلند سر. ايستادم مات و گيج پاها رد ميون ... 

 ...فاخته

 رو. ميشد نزديک بهم سنگين داشت کسی. ميشد اضافه پاها رد به ديگه پای رد يه. انداختم پايين سر و ايستادم. ميشناختم

: گرفت سمتم به رو دستش و ايستاد روبروم. بودم بدهکار بهش که نگاهی ميون کنم بلند سر نتونستم و سمتش گردوندم

ميخورد زنگ موبايلت  

. گرفت پيش رو برگشت راه و رفت عقب قدم يک. نکردم بلند سر و دستش ميون از برداشتم رو موبايلم. کردم بلند دست

فران: شد باز لبم... رفتنش به... شلوارش جيب توی اش رفته فرو دستهای به... سمتش چرخوندم سر ! 

 رو دستهام. نميومد زبونم به ای کلمه. ميرسيد پليورش به نفسم بخار. ايستادم سرش پشت درست... سمتش افتادم راه. ايستاد

چسبوندم کتفش پشت به رو لبم. انداخت پايين سر. گرفتم رو بازوهاش و کردم باز  

داخل بيا.. سرده: کرد زمزمه  

 رو اش شماره... محسن. کردم نگاه پاسخم بی تماس به و نشستم گرفته برؾ های پله سکوی لبه. رفت و کرد زمزمه

سالم: پيچيد گوشم توی صداش. موندم منتظر. گرفتم ! 

بودم نشده تماست متوجه ببخشيد... سالم: زدم پلک  

نشدی حضورمم متوجه: انگار زد لبخند ! 

 کس خودت جز بودی نگفته... داری برنامه تئاترت آخر بودی نگفته: کرد اعتراض. سکو لبه برؾ روی کشيدم انگشت

نفرست يه تئاتر يه بودی گفته... هست استيج روی هم ای ديگه ... 

فاخته نمياوردمش... نمياوردمش بودی گفته: داد ادامه. زدم پلک گرفتم دندون به لب  

.. فاخته شد له... شه خوب که آوردمش: بود برداشته خش صداش محسن. بينيم تيؽه روی گرفت رد چشمهام از داغ سرب

 که شکر رو خدا که ميبنده پلک وقتی نميکنی درک رو مرد يه درد تو فاخته... زد آتيشم لبخندش... پندار شد له

ميگفتی بايد فاخته... ميبينم خوشبختيشو  

: داد بيرون رو نفسش. شد ساکت.. ميزد حرؾ من جای کسی کاش... حنجره توی نکنه بيداد بؽض که ميگرفتم گاز رو لبم

بود خودم تقصير...  مياد ميگفتم بهت بايد ! 

 خوردم قهوه باهات اومدم که روزی: داد ادامه. آسمون به رو کردم فوت رو نفسم بخار. کردم پاک بينيمو دست پشت با

 و بيارم ازش اسمی بود گفته پندار... نه يا خوشبختی که... کنم حست بود گفته پندار... کنم نگات خوب بود گفته پندار

 به دل من... گفتم من.. ببينش و بيا گفتم من... پايی سر گفتم ميکنی زندگی داری گفتم. خوبی گفتم بهش.... ببينم رو حالت

 اينجا تا فرانسه از... اينجا بياد که کردم اجبارش و گرفتم بليط براش من... فاخته دادم دلش به دل من... بياد که گذاشتم دلش

 چونه اونطور سالن صندلی روی خوبه؟ باشه برگشته بار چند ماشين توی تا خونه در از... ميدونه خدا اومده حالی چه به

 برام سنگينه... ميشه زنده تو نگاه به نمايش از بعد بود خوش دلم... ديدم من رو شدنش تو سراپای محو و گرفتن دست به

 سرپا که... ميکنه ادا نذر فهميدم ولی نگفت... خوند نماز گرفت وضو من خونه توی... زدم بهش که زخمی تحمل فاخته

کشيدم رخش به رو تو من شکستمش من فاخته سنگينه برام... ميکنه سجده رو بودنت ... 

... فاخته بزن حرؾ باهاش کالم دو: داد بيرون رو نفسش. کشيدم صورتم تری به رو دستم کؾ و دادم قورت رو دهنم آب

 حس نميدونم ولی گذشتی ازش که ای گذشته به ميگردونم برت زور به دارم ميدونم ميکنم خراب نامزديتو شب دارم ميدونم

برگرده سبکتری بار با بزنی حرؾ باهاش اگر شايد ميکنم  

االن؟ کجاس: کردم باز لب  
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... ميکرد قايم لبخندش پشت... باشه تنها ميخواست.. بخره شام ميره گفت.. نميدونم.. بيرون رفته: کرد زمزمه حوصله بی

ببخشم نميتونم رو خودم.. فاخته من به لعنت  

من ميکنی خيال تو اونوقت محسن دارم ديدنشو لحظه يه آرزوی... من کردی؟ چکار ميدونی تو: خنديدم ... 

چی؟ نامزدت: برداشت رگ صداش که ميدادم فشار هم به پلک. دادم قورت رو بؽضم. شد ساکت  

مياورد بيرون رو وسايل داشت فران. سالن سمت گردوندم رو . 

 

 

 ولی دايی. بود درهم بابا. اومدن سمتم به دايی و بابا. در کنار گذاشتم دست. برفها توی زدم لنگ و گذاشتم زانو سر دست

کنی؟ صحبت فران با ميخوای يا دايی ميای ما با: روبروم ايستاد. متبسم هميشه مثل و آروم  

. ميرسوندم بهش رو خودم بايد چطور... ميپيچيد سرم توی محسن صدای. ميقاپيدش ازم که بابا نگاه ميون کردم بلند سر

بابا: کردم باز لب... ببينمش سير ميگذاشت که ميرفتم کی با... ميگفتم چی ! 

فران؟ از يا ناراحتی من از: زدم لبخند بؽض با. کرد بلند سر بابا  

بود گرفته اجازه ازم: ايستاد سينه به دست ! 

فاخته ميخوام خوشبختيتو من: داد بيرون رو نفسش بابا. انداختم پايين سر  

 پس: صورتم به کشيدم دست. نداشت توان پاهام. بودم افتاده لرزه به نگاهش اضطراب از که بودم کسی ديدار تاب بی

خونه؟ برگردم بعد و کنم صحبت فران با ميدی اجازه  

خداحافظ فعال... برگردی تا بيداريم ما: زد بابا شونه به دستی دايی  

 به دوختم چشم. کنه نگام کمتر ميکرد سعی. پريد پايين استيج از و انداخت دوش روی رو اش کوله فران. رفتن دايی و بابا

ميای؟ من با: داد بيرون رو نفسش و ايستاد کنارم. اومدنش  

 و زير رو وسايل قرصم دنبال و گرفتم رو کيفم. نشستم آخر رديؾ صندلی روی. گرفت سمتم به رو کيفم و کرد بلند دست

خوبی؟: شد خم. کردم رو  

 آب بدون رو قرصم! ميديدمش... روز هزار هزار اين از بعد باالخره... ميديدمش... بود افتاده جونم به خوره. ميلرزيدم

خوبه؟ حالت... فاخته: گذاشت ام شونه روی رو دستش. بستم پلک و دادم قورت  

سردمه: کردم باز پلک  

 نيست مناسبی فرصت اصال خونه ببرمت پاشو: انداخت هام شونه روی و درآورد رو پالتوش و گذاشت زمين رو کيفش

 !امشب

خونه برميگردم خودم من... برو هم تو... نرفتم بابا و دايی با که باشم تنها يکم خواستم: کردم بلند سر  

 انجام درستی کار کردم خيال من... افتاد که اتفاقهايی تموم از بعد... باهامه دلت کردم خيال من... فاخته: زد زانو کنارم

کردم؟ خراب رو شبت من... ميدم  

 دوستشون عاشقونه که جوگندميش موهای به... هاش شونه روی چرخوندم چشم. ميکرد نگاهم معصومانه. کردم نگاش

 رو من زندگی از ای لحظه هيچ هيچوقت تو: گرفتم رو دستهاش. نگاهش خالص برق به چشمهاش، عسل به... داشتم

فران نکردی خراب ! 
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 فقط من: انداختم پايين سر کرده بؽض" فاخته وای" کرد ناله و صورتش به کشيد دست و آورد بيرون دستم از رو دستش

باشم خودم حال به بذار روز چند... فران برم بايد... نيست خوب حالم امشب  

هوا؟ اين توی بری ميخوای کجا: دنبالم افتاد راه. شد بلند. شدم بلند  

بری؟ بايد کجا...  توام با: زد مشت رو ساعدم و دنبالم دويد. رفتن فقط ميکردم فکر رفتن به فقط و ميرفتم بيرون سالن از  

بگو رو حقيقت و کن نگاه چشمهام توی... فاخته بودم صادق باهات هميشه: آورد نزديک رو صورتش. سمتش گردوندم رو  

 آتيش يعنی... ميدونه يعنی ميزد مشت رو دستم ساعد وقتی ميزد حرؾ دندونهاش بين از و آهسته وقتی... بود عصبانی

 تماشاچيها از نفر يک شدن کم ميدونست خوب فران و...  بود رفته تماشاچيها از يکی دنبال چشمم وقتی هقم هق از گرفته

باشه زندگيش تمام... تماشاگر اون اينکه مگر کنه خراب بازيگر سر روی رو دنيا نميتونه ! 

. دوستهام از يکی پيش برم بايد بودم کردم زمزمه. بود ايستاده شکستن مرز روی فران... نبود اعتراؾ جای. ميدونست

بود نشسته فرمون پشت اخم با و بود کرده باز رو ماشين در فقط. کی بود نپرسيده . 

 رو من داشت که ای جاده ممتد های خط به ميدوختم چشم بودم، اش ؼرقه که سکوتی ميون فران ماشين صندلی روی

 به. فران سمت چرخوندم چشم و کشيدم ام کرده عرق پيشونی به دست پشت. بودم ديدنش تشنه که نگاهی مقصد به ميبرد

 همه اين کاش. اومد نمی کاش... سکوتش به... جاده به اش خيره نگاه به... فرمون روی اش بسته مشت به ، منقبضش فک

 ازش چشم بود، کالفه برد، موهاش ميون دستی... چشمهاش به بودم دوخته چشم. زد پلک... نميرفت خودش جنگ به

 لياقت... لياقتی بی فاخته ميگفت کاش... سرزنشم به فرياد، به ميکرد باز لب کاش. ميگفت کاش و نميگفت هيچی. گرفتم

 همه اين کاش... نميزد شور برام دلش و ميرفت و برفی شب اين خلوت ميون ميذاشت تنهام کاش... نداری رو بودنم و من

 معنای به... مرد! مرد تو نگاهی بی و نگاه از نشينه می پيشونيم به شرم عرق ديدار اين شادی عمق در... نبود خوب

مرد کلمه واقعی ! 

 ديگه بار يک. ايستاد محسن خونه جلوی فران... بماند رسيدم آخر به حالی چه به... بماند رسيد آخر به جاده حالی چه به

 من برای وقتی... هتل توی آخرش روزهای مثل درست. نميگفت هيچ. کردم نگاش. کرد چک موبايلم روی رو آدرس

لعنتی بودم زده فرياد... من و ايران بود اومده ! 

رسونديم که ممنون... فران ميگردم بر خودم: دادم قورت رو دهنم خشکی. لرزيد در دستگيره روی دستم  

ميمونم منتظر همينجا: کرد اخم  

طول ممکنه نيست الزم: دادم تکون سر ... 

برو... ميمونم منتظر گفتم: پريد حرفم ميون ! 

ايستادم! بکشه طول چقدر هر.. ندارم ای عجله! برو: سمتم چرخوند چشم. کردم معطل. نميکرد نگام. سمتش گردوندم رو ! 

 آشنايی عطر. محسن خونه فلزی در به دوختم چشم... نميزد قلبم. گذاشتم خونه جلوی پوک برفهای روی رو سستم پای

 فشار زنگ روی رو ام بسته يخ دست. خونه سمت افتادم راه... ميده جانم بی جانِ  به جان که آشنايی عطر... پيچيده اينجا

! مرد يک نگاه آخرين مثل. ميکرد نگام و بود نشسته فرمون پشت. فران سمت گردوندم رو. شد باز روم به در. دادم

 من... بود افتاده اش خونه کفپوش سردی روی دستهام بودم، رفته فرو آؼوشش ميون... بست نقش چشمم جلوی تصويرش

ببوسمش... بودم خواسته من باشه، ام وابسته بودم خواسته من باشه، داشته دوستم بودم خواسته من باشم، بودم خواسته ! 

 ترک رو تو رحمانه بی پندار فاخته... کرد گرم رو دلش و گفت کلمه يک ميشد برگشت، رو اومده نيمه راه همين ميشد

 در رو کردی دفنشون کندن جون به که رو خاطراتی کرده بو الشه اينجا اومدی... نيومد جلو ديدنت برای حتی... کرد

 خداييت بی اوج توی... نشست خدات جای که کسی به... ندارت و دار همه به ميکنی پشت داری فاخته بگيری؟ بؽل بياری

 برای که مردی به. بهت دوخته رو نگاهش آخرين که ميکنی پشت مردی به داری... زندگيت شکسته کشتی ناخدای شد

 بی تموم ايستاد، بودن داده خالی جا همه زدنت زانو روزهای توی که زمانی درست... زد آتيش و آب به شدنت سرپا
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 رو تو برگردوند بهت رو نفس به اعتماد که مردی به ميکنی پشت داری... خلقيهاتو بد ، زبونيهاتو بد کرد، تحمل مهريهاتو

 تو دست قهار های رقصنده گروه ميون... بودن خوردنش شکست منتظر که جمعيتی جلوی برد استيج روی سست پای با

 او برای... هستی خودت برای نباشی کسی هر زندگی قهرمان کنی باور تا رقصيد تو با و استيج وسط برد و گرفت رو

 اول از رو خودت نداشتی جرآت.. بودی نشسته ويلچر روی هنوز نبود اگر که ميکنی مردی به پشت داری فاخته... هستی

 وقتی حتی... رو دنيا خوبيهای و بديها تموم کنی، لمس رو زندگی گذاشت... نبست رو پات و دست که مردی... بسازی

 پات ميکردی خودت هوس و تجربه بازيچه رو مرد يک که زمانی حتی... مستی از ليوانی گرفتن برای کردی بلند دست

نزد ات پس...  بکنی ميخوای کاری هر گذاشت نگفت هيچی موند .. 

 داشت شايد. ميکرد مرور رو خاطرات داشت هم او شايد. ميکرد نگام داشت هنوز. کردم نگاهش و برگشتم ديگه يکبار

 برای... کرد وقفش رو زندگی همه که ميکنه نگاه دختری رفتن به و ايستاده در جلوی هنوز که ميکرد سرزنش رو خودش

 پر خوردنش شکست که سختی روزهای توی کردنش خوشحال برای... زد کاری هر به دست خواب از کردنش بيدار

 بهت طال از قلمی... ساخت نماد تو برای که مردی... نکنه ارزشی بی احساس شکست اين توی تا ايران اومد بود واضح

 عطش وجودت تموم با که مومنی مرد به ميکنی رو داری...  فاخته... کجايی حاال و بودی کی بياره يادت که داد هديه

ميدی ديدار اين برای سنگينی بهای داری ولی... گرفتی ياد او با رو عاشقی که مردی... داری رو ديدارش ... 

خونه داخل برداشتم قدم. افتاد ام شونه روی از نگاهش کردم حس. دادم هل رو خونه در و گرفتم ازش نگاه ... 

 ها پله باالی از محسن که بودم ايستاده بسته در پشت مات، هنوز. دوختم چشم خونه سفيد های پله و روبروم راهروی به

فاخته: کرد صدام  

اينجا؟ ميای داری چی برای فهميد شد؟ بحثتون: نرده روی گذاشت دست. کردم بلند سر  

باال بريم بيا خوبی؟: دويد پايين ها پله از. شدم خم و گذاشتم زانوهام روی رو دستهام. بود آشوب دلم  

مياد؟ کی... بمونم منتظرش ميخوام... نه: کردم بلند سر پريده رنگ و مضطرب  

ميزنم زنگ بهش بريم بيا باال، بيا... ميشه خراب اونم حال اينجوری.. فاخته: گرفت سمتم به رو دستش  

بود در ماتِ  شيشه پشت هنوز فران ماشين چراغ نور. در سمت گردوندم رو . 

 بلند جا از... شد بلند در زنگ... ميچرخوندم ليوان توی رو قاشق شربت، به زده زل و بودم نشسته محسن خونه مبل روی

اومد: بهم کرد رو. زد ديد رو بيرون آيفون از که محسن به بودم دوخته چشم. شدم ! 

 رو پاهاش صدای. ميومدن کش که هايی ثانيه و بود قلبم تپش صدای دنيا تموم. بردارم قدم يک حتی که نميکشيد پام

سالم: پيچيد خونه توی صداش. کرد باز رو خونه در محسن... ميشناختم  

 در مشؽول پايين سر و گذاشت داخل قدم. انداخت پايين سر و گرفت دستش از رو خريد پالستيکهای محسن. کردم بؽض

 موش طره ستبرتر، هاش شونه... افتاده جا نه، پير... بود شده پير....  پ... برداشت نم چشمهام... شد کفشهاش آوردن

 روی بودشون ريخته و ميونش بود پيچيده باد نگاه کافه توی ديدنش اول روز که مويی طره همون... بود شده سفيد

ميشه بزرگ شکمش روز يه بودم خورده قسم... ميشه منصور بابا شبيه بودم خورده قسم... هه... پيشونيش ... 

 بؽض لبخند... من به شد دوخته نگاهش محسن مبهم سکوت ميون و آورد باال رو سرش او و ام گونه روی زد ؼلت اشکم

فاخته... " اسمم ذکر به خورد تکون خشکش لبهای... شد مچاله... شد سست... رفت رخسارش از رنگ لرزيد، آلودم !" 

سالم: ديوار به گرفتم دست.  بود ايستاده جاش سر هنوز. کردم باز و بستم رو ترم پلکهای و خنديدم ! 

خنديد... افتاد چين چشمش کنارهای... چسبوند لبهاش به رو دستهاش . 
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 ز ميدهد خبر که تا راه به گوشم... شدم دگر جهان به جهان اين کز گويی... شدم در به خود از من و درآمدی در از

 بر عيوق به و رسيد جان به مهرم آفتاب، پيش بدم اوفتاده شبنم چون! ... شدم خبر بی من، و بيامد خبر صاحب... دوست

 به چندی دوست پيش به رفتن قوت نداد دستم... شدم تر مشتاق و بديدم شود ساکن اشتياق درد مگرم ببينمش گفتم... شدم

 او از چشم من... شدم بصر و سمع همه سر به تا پای از بشنوم، گفتنش و ببينم رفتنش تا... شدم سر به چندی و رفتم پای

 التفات خود را او! ... شدم ور ديده او ديدن به کاول داشت نگاه توانم چگونه او از چشم... من! داشت؟ نگاه توانم چگونه

شدم نظر کمند اسير خويشتن من... شدم نظر کمند اسير خويشتن...  من... من صيد به نبودی ... 

 روبروم وقتی مياد، جلو وسيع لبخند اون با وقتی... زدم لبخند کرده بؽض. انداخت پايين سر نشست، اش شونه روی دستم

 جون بايد پاهات... کنی پيشه صبوری که ميخواد مرد زد، لبخند که ميخواد مرد کرد، ايستادگی که ميخواد مرد... ايسته می

 نگاه به کرد بلند سر داد، بيرون رو نفسش. رفت فرو اش شونه عضله روی انگشتهام سر..  بايستی پا سر که باشه داشته

سالم: خنديد... ميزد برق چشمهاش بود، زده بيرون پيشونيش رگ. زد لبخند کردنم، ! 

 مردونگی ميون رو دستم. شد باز اش شونه روی از ام بسته يخ انگشتهای سر. دستم گرفتن برای آورد باال رو دستش

چکيد اشکم.... چسبوند پيشونيش به رو انگشتهام بندهای و بست چشم. برد باال رو دستم... لرزيد لبخندم. گذاشتم دستش . 

 نفسهای نفس ميون رو اش شده حبس نفس... بود اومده باال اش سينه. موند پندار ؼرق من نگاه و رفت و کرد پشت محسن

پندار: لرزيد اسمش حروؾ به لبهام... ميداد بيرون لبخندش ... 

. نميکرد تامل نگاهم ميون. داد بيرونش و کشيد عميقی نفس بسته لب. زد لبخند. کرد نگام. گرفت فاصله پيشونيش از دستم

ببخشيد: گرفت فاصله ازم. بود شده فراری نگاهش ... 

 عقب به قدمی! رفتنش برای يا دستم؟ به گاهش سجده فشردن برای دستم؟ گرفتن برای... ميخواست عذر چرا نميدونم

محسن... بشين بفرما: چسبوند پاش رونهای به رو اش کرده عرق دستهای کؾ... هم باز و... برداشت ! 

 ای مردونه دستپاچگی به... پيشونيش رگ به... محسن رفته راه سمت چرخوندنش چشم به... رخش نيم به بودم دوخته چشم

... فاخته بشين...  محسن؟... رفت کجا محسن...  اومدی؟ وقته خيلی... فاخته بشين: ديگه نگاهی نيم.... ميکرد پنهانش که

ببخشيد! ... االن ميام بشين ! 

 نفس. کشيدم صورتم به رو دستهام. بود رفته محسن که راهرويی... اتاقها سمت به ميرفت شايد که راهرويی سمت افتاد راه

دستم کؾ عطرش... بود مونده جا دستم کؾ عطرش... بستم رو مشتم... زدم .... 

.... بود رفته که راهرويی به دوختم چشم و گذاشتم مشتم روی رو ام ديگه دست و کردم مشت رو دستم و نشستم مبل روی

 چرخوندم چشم... خونه پنجره سمت چرخوندم سر... در جلوی اش رسيده راه از تازه کفش... کفشش سمت چرخوندم چشم

ميز روی موبايلم ساکت و خاموش صفحه به و... ديوار روی ساعت سمت ! 

 شام يا ميخوريد چای بيارم؟ چی ها بچه: آشپزخونه سمت رفت محسن. زدن لبخند. اومد گذاشته پندار شونه به دست محسن

بيارم؟ رو  

 به رو... ميکشيد جينش شلوار به رو دستهاش کؾ هنوز و مينشست راستم سمت مبل روی که پنداری به دوختم چشم

فاخته؟ آره... نشده سرد تا بيار شامو ميخوای: ميکرد نگاه محسن  

آب ليوان نصؾ يه...  فقط نه:  محسن به رو کردم صاؾ رو ام گرفته صدای. زدم لبخند. نگاهم ميون انداخت نگاهی نيم ! 

چشمم روی به: زد لبخند محسن ! 

 سر. کرد حس رو نگاهم سنگينی. ميز پايه به بود دوخته چشم و بود زده گره هم در رو دستهاش. پندار سمت چرخوندم سر

خوبه؟ خانواده خوبی؟... خوب: زد لبخند و داد بيرون رو نفسش. کرد بلند  
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 برنامم توی اتفاقا... اومدی کشيدی زحمت: کشيد موهاش به دستی. انگار بود ممکن ؼير اومدن زبون به کلمه. زدم لبخند

 به دادم زحمت ديگه... رسيدم ديشب همين... رو ديگه هم بوديم نديده که ساله چند... ببينمت بيام آلمان اومدم که بود

 خودت... بود خوب خيلی طرحت.. عالی هميشه مثل... بود عالی خيلی ديدم هم رو برنامت امشب اومدم اتفاقا... محسن

نه؟ ديگه بودی نوشته  

که نموندی: دادم تکون سر ... 

 مناسب وقت سر که بهت بزنيم زنگ روز يه گفتم محسن به ديگه.. بوديم آخرش تا نه: ديوار روی ميزد دو دو نگاهش

 خوب خيلی خيلی... ميگم جدی... بود عالی کارت ولی.. رفتيم شد تموم نمايش ديگه بود شلوغ سرت... رو همديگه ببينيم

 بود

اينجايی؟ روز چند واسه: موهاش سفيدی از گرفتم چشم و دادم قورت رو بؽضم  

هفته يه واسه: چشمهام مردمک وسط درست. کرد نگام  

آب جان فاخته: شد خم کنارم محسن  

... نميکرد نگاهم که فرصتهايی تموم از... ميکردم استفاده فرصت از. کردم تشکر و برداشتم رو ليوان و سمتش کردم رو

 نمينشست فرو عطش اين... نميشدم سيراب خيرگی دنيا تموم با که بودم تشنه اونقدر ديدنش برای... ميدوختم چشم من

 کلماتش.. فراريه نگاهش که پنداری! حرؾ به کنم باز لب ميتونم چطور.. شکست رو کلمات يخ بايد چطور... انگار

رو مهرش به سر لبهای کنم باز چطور... سوختست ! 

 هم محسن. بود منتظرم در پشت سرما توی يکی... ميرفت جلو تند ساعت... ميداد تکون رو پاش. نوشيدم آب جرعه يه

 هستی هم خسته... نکردی پاک حسابی و درست هم رو گريمت هنوز: کرد بلند سر... بود من منتظر مردِ  مضطرب انگار

ميگم تبريک بهت.. واقعا بود نظيری بی تئاتر ولی نه؟  

اومديد که کرديد خوشحالم خيلی... ممنون: کردم نگاش ... 

 اومدنت با تو ولی... ببينيمت باشه تر خلوت سرت که مناسب زمان يه توی که نمونديم ما: انداخت پندار به نگاهی محسن

کنيم زرنگی خواستيم... باشی شده ما متوجه نميکرديم فکر... کردی خوشحال و ؼافلگير رو ما دوی هر واقعا !! 

مشتم ميون ليوان توی آب لرزش به دوختم چشم من... خنديدن دو هر  

 هستيد من مهمون ناهار فردا نکنی قبول که نيست خودت دست ميدم پيشنهاد يه من ميگم: شکست رو سکوت هم باز محسن

 دوتاييتون

باشه داشته برنامه فردا شايد بابا ای! دعوتيه چه اين: خنديد پندار  

 پاش و... ميرفت باال ابروش ته چقدر و... ميخنديد امشب چقدر و... نداشت زياد خنده به عادت که مردی به. کردم نگاش

 برای دوتايی هستيد من دعوت باالخره ميتونی؟ که فردا پس نتونی هم فردا: کرد من به رو محسن... ميزد ضربه زمين به

 ناهار

آره؟ ميبينمت؟ که هستی اينجا که هفته يه اين توی: پندار سمت چرخوندم چشم و زدم لبخند  

 باشيم، هم دور اساسی روز يه حتما! ... حتما! ... حتما: برد باال ابرو. نميپريد هم نگاهش... نميزد لبخند ديگه. کرد نگام

باشيم هم دور ها گذشته ياد به کرديم پيدا رو همديگه سال چند از بعد ... 

کافی همين... کرد گرم رو دلم ! 

 خودت زندگی به نوبت وقتی درست و بگيری بازی به رو کلمات... کنی شروع کجا از ندونی و باشی نويسنده سخته

 باريدن برؾ زدمون يخ های نگاه ميون... نميشد و شه شکسته کلمات يخ که بودم نشسته... کنن بازی باهات ها کلمه ميرسه
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 ميگرفتم سر از چه هر... شنيدن شبِ ... من دردهای من ، حرفهای شبِ ... نبود من شب... نميشديم گرم... انگار بود گرفته

 صبر عمر همه که کسی از... ميخواست صبوری من از هنوز زندگی... نبود شنيدن شبِ ... ميماسيد... ميشد لبريز ته از

 ته... رسيده دير هميشه و... کندن جون به... رسيده درد به هم رسيده چه هر به و... کرده صبر چيز همه برای. کرده

نباشه رسيدن لذت... نباشه لذتی که وقتی... رسيده ماجرا ! 

: شدم بلند مبل روی از... نبود شنيدن شبِ ... رو زندگيم هم منو هم ميچرخونن، انگشت سر رو... گرفتن بازيم به کلمات

تماسيم در هم با... ميبينمتون..  پس... وقته دير  

داری؟ ماشين ميری؟ چطوری: کرد فرو شلوارش جيب توی رو دستهاش. شد بلند  

شدم مزاحم موقع بد ببخشيد... ممنون جان محسن... آره: دادم تکون سر  

 و معيارها و بود ايستاده قدميم دو فاصله در که مردی... بود دوخته پندار پاهای به چشمم و ميکردم پام رو کفشهام

 قدم دو با رو قدم دو اين نميشد که... نبود ساده قدم دو فقط قدم دو اين که... ميريخت هم به رو فيزيک و رياضی فرمولهای

نيستن بيش ای ابلهانه دروؼهای... دنيا فيزيک قوانين تموم که... رسيد و برداشت ! 

 صحنه روی مرد از هيچ.. نگفتی... نيا دنبالم... شب يک همين... نيا خدا محض... مرد نيا دنبالم. کردم باز رو خونه در

" حتما"  به... ديدارت وعده به کردی گرم رو دلم که تويی نشه، سرد دلت تا... نمونه توضيحی تا... نبينی تا نيا... نگفتی

محکمت های ... 

داخل بريد... بيرون سرده... محسن... ميرم خودم: ايستادم ها پله وسط ... 

باشيم هم دور بيای داشتی فرصت اگر که ميزنم زنگ بهت فردا...  پس: گذاشت پندار شونه روی دست محسن  

بخير شب...پس تماسيم در هم با... باشه... آره: ميکرد التماس انگار محسن نگاه ميون نگاهم  

 همون با... ميکرد نگام و بود ايستاده ها پله ميون که مردی به... ها پله سمت گردوندم رو. خونه در سمت کردم تند قدم

 نگام که مردی به... اش برجسته لبهای زير ريش سفيدی برق و بلند های شقيقه... اش شبه چند ريش ته ، دار موج موهای

 قبل سالهای ظرافت به اندامش که دختری... بود پا سر اما... نبود زيبا چندان اش تراشيده موهای با که دختری به... ميکرد

 چشمهاش نی نی ميون کسی انگار... نداشت رو قبل سالهای جسارت رنگ نگاهش که دختری... بود پا سر... ولی نبود

باشی شده پير چند، هر کنی نگام که... شی پيدا تو که... مونده پا سر روزها همين اميد به... پاست سر ولی... مرده ! 

بعد.. تا: زدم لب.... اورد باال ابروش کنار تا رو دستش. رفتم بيرون بازش نيمه ميون از و کردم باز رو خونه در ! 

... زياده خدا زور... برميداره خودش برای رو تو خدا بسپارمت که خدا به... نميکنم خداحافظی باهات هيچوقت ديگه

 گرفتنت، برای کنم بلند دست و وايسم که روبروش... نميرسم زانوشم سر تا... خدا پيش کوتاس قدم... نده پس شايد امانتيمو

 های ريشه ريشه به باشی گير که نميسپارمت خدا به... نميده پست نخواد کنم گريه هم چقدر هر... نميرسه دستش به دستم

 ام شونه به دست ها کوتوله آدم... نميگه هيچی خدا... کنه ؼرق رو خودم فقط شايد خدا پای ساق جلوی هام گريه... تنم

 خدا به پندار نه... شم دور و بندازم پايين سر بايد ديگه های کوتوله ميون هم من اونوقت... نيست صالحت.. ميزنن

هست بعدی.... بعدها و بعد پاگيرِ ... ميکنم مديونت... بعد به... ميسپارمت زمان به... نميسپارمت ! 

 جيبهاش توی رو دستهاش ماشين کاپوت به داده تکيه. برؾ زير بود ايستاده فران. ماشين سمت چرخوندم سر. بستم رو در

 طعم آدميزاد ناشناسی نمک گفتی خودت با و ديدی...  ديدی؟ رو مومنم مرد...  خيابون ته به بود زده زل و بود برده فرو

نه؟ داره تلخی  

 سوار. سمتش افتادم راه... ميدزديد ازم نگاه وقتی... رو پندار حال ميدونم خوب حاال و... دزديم رو نگاهم... کرد نگام

ميبردم خونه به خودم با رو پندار عطر... کردم قفل رو مشتم. زد استارت. نشستم کنارش. شد ماشين .... 
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 فقط من بودم، خودم با جنگ درگير. ميشناختمش خوب ديگه.. نبودم هم حرفی منتظر. بود ساکت. ديدنش به چرخوندم سر

 ميون که کسی... بدی دستش از نميخوای که فهموند ؼرقه سکوت ميون اينطور که کسی به بايد چطور... ميخواستم مهلت

 اينطور وقتی... ببينمش هم باز نيست معلوم... ميکنه فکر چی به نيست معلوم... ميندازه مخاطره به رو تو زندگی سکوتش

سکوته ؼرق ... 

 اش کالفه رخ نيم از چشمم... ميدی سنگينی بهای ديدنش برای داری بودم گفته ميرفتی که در جلوی... فاخته بودم گفته

سفيد درختهای ديدن به چرخوندم سر... شد باز آروم مشتم... ام شده مشت دست روی افتاد ... 

 لبم... بگم بايد چی کردم فکر. سمتش چرخيدم. کنم باز رو در تا موند منتظر هميشه مثل. شدم پياده. داشت نگه خونه جلوی

ممنون: شد باز ناخودآگاهی کلمه به ! 

بخير شب: گرفت ازم نگاه. زد پلک  

بخير هم تو شب: رخش نيم به دوختم چشم  

 ....رفت

نميرسن هم به هيچوقت ميگن که موازی خط تا دو...  موند ممتد خط تا دو ازش. رفت کوچه پراکنده برؾ ميون ! 

 خونه پذيرايی توی دايی و بابا. شدم داخل و چرخوندم چوبی در توی رو کليد. خونه سمت افتادم راه و جاده از گرفتم رو

 شونه بابا. رفتم فرو آؼوشش ميون مات. گرفت بؽلم لبخند با بابا... ميمونن منتظر بودن گفته که همونطور. بودن نشسته

 ام فاخته که شبی... ميمونه يادش رو شب اين هميشه گنده شکم بزرگ بابا اين...  خانم خاله: کرد نگام و گرفت رو هام

شد مادر ام فتانه و درخشيد صحنه روی ! 

دختره: ميدرخشيد چشمهام نی نی که دايی سمت چرخوندم چشم... اومد کش لبخندم ! 

 و معراج. ميشنيدم رو فتانه کوچولوی دختر گريه صدای. بود خوشحال مامان. بودم نشسته تلفن پای مشوش فکرهای با

 زمزمه معراج گوش توی ميخواست دلم چقدر... مياوردم کم محبتشون از تشکر توی هميشه. مامان کمک بودن رفته ميترا

 و فتانه برای ميترا و معراج برای دلم... بگم ؼريبم روزگار و خودم حال از که نبود شبی... نميشد" برگشته پندار"  کنم

 همه اين... فران سنگين سکوت و دستم کؾ مونده جا پندار عطر از ميکردم بؽض و ميرفت دخترشون ديدن برای امين

بود زياد خيلی... بود زياد شب يک برای متناقض حسهای ... 

 آوردم بيرون لفاؾ از رو قرصم. بردم پناه اتاق تاريکی به پوستم روی گريم مايه ته همون با نگرفته دوش و نخورده شام

شدم حل تاريکی ميون و انداختم تخت نرمی روی رو جونم بی تن... دادم قورت و . 

 حالِ  اين رو؟ بودن اين کنم باور... بود دستش عطر... سقؾ به بودم زده زل و بودم گذاشته پيشونيم روی رو ساعدم

گذاشت؟ برگشتن ميشه رو اسمش... رو رسيدن ! 

 که... موندن برای اومدم که ميکنه باز لب... نشسته روبروم کردم تصورش... شدن رديؾ هم پشت تصويرها... بستم چشم

هستی؟ بودن مردِ ... موندن برای اومدم حاال... نبود موندن موقعِ  اونموقع... شد تموم بود چی هر  

کردم فکر فران به هراسان... کردم باز پلک ... 

 خودتو... ببری رو خودت ماجرا ته تا که داری عادت هميشه تو... فاخته ای ديوونه... ميخندم خودم به... ميزنم لبخند تلخ

 ميون آرزوهات، ميون... نداره تمامی پردازيهات رويا... نميکنه تفاوتی شی بزرگ هم چقدر هر... رو احساست تموم

ميکنی مرگ از پيش شيون هميشه دلنگرانيهات ... 
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 ميونِ ... شی مات و کيش که کنه بازی باهات جوری دنيا وقتی... نميبرد خوابم.. دادم تکيه تخت تاج به رو سرم و شدم بلند

برگشتنت؟ شب ميشه شب اين چرا... سرانجام بی شبهای همه اين  

 جمعيت ميون من و بيای؟ شب همين که بوده تقديرمون کنم باور... کنه مقابله تقدير با نميتونه کس هيچ ميگن که شنيدم

بماسه؟ لبهام ميون فران به مثبتم جواب و... ببينمت  

 ديرتر روز يک اگر... ميريزم فرو زودی به... فواره اوج نقطه مثل.. خستگيم قله روی درست من... پندار خستمه من

 به بستم شده نما نخ پارچه تيکه يه مثل رو دلم من... بودم کرده کجش خودم سمت به که راهی سمت ميرفتم بودی اومده

کور گره...پندار کوره گره آخر گره...ميزدم داشتم رو آخر گره... فران حضورِ  ! 

 دست لرزش از... ميشناختمش دلم ريختن فرو از... ميشناختمش خوب که ناشناسی شماره... تابيد صورتم روی موبايلم نور

بيداره مخاطبش ميدونه خوب که کسی و صبح سه ساعت از... دلم و ! 

الو: گوشم الله به چسبوندم رو گوشی ! 

کردم؟ بيدارت: گوشم توی پيچيد دارش خش و آروم صدای  

نه: کشيدم لبم به رو معطرم دست کؾ... من هرجايیِ  بؽِض  ! 

سالم... پس: انگار زد لبخند ! 

سالم: زدم لبخند ! 

بگو چيزی يه...  يه... اووم:  انگار شد جا به جا تخت روی... تاريکی به دوختم چشم... کرد سکوت ! 

... ميگرفتی تصميم جانبه يک همينطور هميشه... بودی خواه خود همينقدر هميشه...  مقدمه بی... ناگهانی...  ميزنی زنگ

... دستم از ميخوری ُسر هميشه... نيافتنی دست مردِ ... مومنم مؽرورِ  مردِ ! مرد شد کشيده آتيش به اخالقت همين با زندگيم

مهاباييهات بی اينهمه از ميشم ِسر... نبودت از بودنت، از ميخورم َسر  ... 

بگم چی: خنديدم مشوش... پام جانِ  بی رانِ  به کشيدم دست ... 

 نامزدت... ميگرفتی ناديده رو اومدنم بايد... ميومدم نبايد... بگو فقط... بگو وری دری... چيزی هر: داد بيرون رو نفسش

کشيدم؟ گند به زندگيتو باز شد؟ متوجه  

 که خواستم... خودم برای نه.. خواستم خدا از رو تو شب يه... باشی خوب ميخواستم فقط من... پندار: بستم چشمهامو

 جز نميخوام تو از سهمی هيچ گفتم... نبودنت به... رفت جا همه به فکرم من... رفتی اونطور وقتی! باشی فقط... باشی

هستی که اينه مهم فقط.. نيست مهم باشی ريخته بهم هم رو چيز همه اگر امشب! بودنت ! 

چيزو؟ همه ريختم هم به... فاخته نداشتم شدن نذر ارزش: برداشت رگ صداش  

 نامزد ما:  کردم باز لب وقتی تکيد دلم. ميگرفت جون چشمم جلوی فران حضور لحظات تک تک... گرفتم گاز رو لبم

 !نيستيم

پندار؟ رفتی چرا: گرفتم بؽل رو زانوهام و نشستم صاؾ تخت روی... شد تاب طاقتم. موند ساکت  

مفصله: داد جواب کالم يک ! 

بود؟ ؼريب هم معراج... هيچ من... چرا بگو فقط: شدم مستاصل  

 ميدونم... پندار: تاريکی ميون چرخوندم چشم... مياوردن هجوم کلمات زده طؽيان...  نفسش صدای من سهم و بود ساکت

 که نبودم ضعيؾ اونقدر کاش... عرفان نبود وقت بودم کاش... بود حيؾ رفتن برای... بود حيؾ عرفان... گذشته سخت که
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 پای به پا بشه که... کنه وصل صدات به رو من که ناقابل عددِ  چندتا داشتم، ازت ردی يه حداقل کاش... شه پنهان ازم

زمان اون کاش... بزنه حرؾ نميتونست حتی که گوشت تيکه يه... نبودم هيچی من زمان اون ميدونم... موند ؼمت ... 

دوختم چشم فران اسم به ناباورانه... چرخوندم چشم صفحه روی... بود خطم پشت کسی. شدم ساکت ... 

 برای ناعادالنه شدنهای مصادؾ همه اين ميکنی؟ چکار من با داری! خدا... ماورايی نيروی ها؟ من؟ با ميکنی چکار داری

 که ناشناسی نمک دختر تصوير! نيستم ميسازی که تصويری اين من...  که فران برای ميسازی من از تصويری چيه؟

 از ميگيری؟ پس فضاحت اين با رو بودی داده که نعمتی و ميگردونی برش بهم شب هزارها بعد... نبرده عاطفه از بويی

ميسازی؟ چی فران برای من  

رفته دست از تماس يک قرمز عالمت به بودم دوخته چشم... ميگفت چيزی داشت پندار ! 

توضيح برای...  توجيه برای!! ... حرؾ برای باشه داده فرصتی زندگی اينکه بی... بود رفته دست از ! 

 يه مثل... دادم قورت رو دهانم خشکی و آوردم فشار هم روی به رو پلکم. بود شده داغ ام کرده يخ دست ميون گوشی

 نيمه از که ميگفت چيزهايی داشت. کردم گوش پندار نيمه حرفهای به و گوشم به چسبوندمش رو گوشی خورده شکست

 و نصفه با نخواستم من... کنه نبود به تبديل رو بودها تموم و بگيره رو عرفان که بود خدا خواست حال هر به: بودم رسيده

 که ديدم رو مردی امشب... بگيرم بازی به زندگيتو که نيومدم من... نميخوام هم االن همين. کنم خراب زندگيتو بودنم نيمه

 تو... موندنه مرد نظرم به که مردی... نداشت رو نيما نگاه که مردی... ميکرد خواستگاری ازت داشت وجودش تموم با

 هم پوچ و هيچ سر... دارم دوستت نگفتم بهت پوچ و هيچ سر بگم بهت که زدم زنگ... ميشناسی خوب رو نموندنها مرد

 پاهات روی ديدنت برای برگشتم که هم حاال ولی... ميکردم گم گورمو بايد که بود جوری شرايط حال هر به... نرفتم

 زندگيت های بزنگاه سر... فاخته مياد بدم خودم از... زندگيت کردن خراب برای نه... برگشتم تنگم دلِ  برای... برگشتم

 نميدونم... شد پيدا ام کله و سر ميبودم نبايد که بزنگاهی سر... شدم گم ميبودم بايد که بزنگاهی سر... بوده من اسم هميشه

 سر... برنگشتم هم نامردی روی از نرفتم نامردی روی از...  بگم که زدم زنگ شبی نصؾ ولی نه يا ببخشی منو بتونی

نکن قمار من ! 

 خاک رو چيز همه داشت... ميکرد قيچی حلقم ته از رو زبونم نگفته حرؾ دنيا يه با داشت... ميکردم گورم به زنده داشت

... بودم رفته بيرون خونه از اعتبارش به من و بود گفته که محکمی و بلند" حتما" زيرِ ... ميزد حرفش زير داشت... ميکرد

 برای باشه هم ديداری اگر که... نکنه باز دليل به زبون که ميرفت پيش جوری داشت... ميکرد خاک رو چيز همه داشت

باختم رو روزگار بازيهای تموم... سوختم تو سر من نکنم؟ قمار تو سر... نپرس ميگفت داشت... باشه گفتگو و گپ ... 

 ساله چهار من! باش برگشتنت مردِ  برگشتی! نشين من جای... نميکنم قمار من... پندار: زدم کنار پام روی از رو پتو

 درگير من! بگو بود سوخته تخت روی فلج دختر برای دلت و نداشتی دوستم اگر! چرا بگی کالم يک و برگردی منتظرم

 من و گفتی کما از شدنم بيدار توی که صدايی درگير... رفتنتم درگير من... داری دوستم گفتی که نيستم شبت آخرين جمله

 تو سر ميگی حاال برگشتی رفتنم دمای دم... واستادم که ساله چهار... پندار واستادم.... ميستی وا پام پرسيدی... مونده يادم

چرا؟ بگو فقط... ندارم هم موندن توقع... دارم نگهت که پات به نميشم ريسمون.. نميکنم قمار باشه باشه نکنم؟ قمار  

ميزنيم حرؾ بعد... نيست وقتش االن... ميزنيم حرؾ: کرد رگ صداش  

باشه؟: کرد زمزمه. موندم ساکت  

باشه؟... فاخته: کرد تاکيد. بود کالمم تموم سکوت  

 برگرده... برگرده فقط که... دادم بزرگی قول خدا به... دادم بزرگی قول... ميشه رو و زير دلم... نکن صدام... بستم پلک

 نشسته سهمگين ابرهای پشت که خدايی... اتاق پنجره باالی سياه آسمون سمت چرخوندم چشم... باشه فقط نباشه، من مال و

باشه: کردم باز لب... لبهام به زده زل و ! 

بخير شب: کرد پچ پچ ... 
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بخير شب: کردم پچ پچ آسمون چشم تو چشم  

 به رو رفته دست از تماس يک... ميزد چشمک موبايل باالی قرمز چراغ... گرفتم بؽل زانو و گذاشتم بالش کنار رو گوشی

ميکشيد رخم . 

 

 

 رو دستش تا دو... خدا انداخته راه پوچ يا گل بازی... ميکردم نگاه زده شب برؾ به و بودم ايستاده پاهام روی پنجره کنار

 دستش يکی اون ميدارم، بر دستش کؾ از رو اش داده ميکنه، بازش يکيش، روی ميذارم دست مشتاق،. گرفته من به رو

ميداره بر کنارم از رو قبلش داده و ميکنه باز رو ... 

 اون کفر يا بگم رو ايستادگی اين شکر... ايستادم پاهام روی اينجا امشب: زدم لب و گرفته ؼبار شيشه به کشيدم انگشت

 يه کردی هوس هيچوقت بخندم؟ دلم تهِ  تهِ  تهِ  از خواسته دلت هيچوقت داشتی؟ دوستم هيچوقت رو؟ خوردن زمين همه

 نميتونم من که كردي باور کردی؟ باورم هيچوقت... باشه توش ميخوام ازت که اونچيزايی همه که بدی بهم کوچيک دنيای

 خسته شاکيم ازت همه اين! ميگم رو شکرت... نميکنم فراموشت بدی بهم هم رو دنيا همه اگر... کنم زندگی تو ياد بی

 از مامان که شبی يادمه نميکنی؟ کوتاه رو شكايتم و گاليه زبون چرا نميکنی؟ ام زده خجالت کردنت عطا با چرا نميشی؟

... نميکنم حالل رو بابا گفت فتانه... بوديم ساکت دومون هر. هم به رو.. بوديم خوابيده اتاق توی فتانه با بود شده جدا بابا

 دلخوری از بگذرم، شکايت از که بودی داده نشون رو دنيا اين سختيهای بهم اونقدر يادته؟! رو خدا منم کردم زمزمه من

 بی و فلجی مريضی، طعم! ... بچگی همون از...  چشوندی بهم رو نداری طعم! نبخشمت! نکنم حاللت... شم ريز سر

 دستم از رو مامان دست هلموت که شبی زد، سيلی بهم بابا که شبی... کسی بی... پناهی بی... مهری بی طعم... کالمی

 از بعد روزهای... ُمردم ؼم و ترس از و بردم پناه کافه به ؼريب کشور اين توی که شبی... بره بذار گفت کرد جدا

 حمام توی... دادن گوش ها همسايه زندگی صدای به ساعتها و نشستن خونه پله روی... سوزوندنم دست پشت... عليرضا

 دستم کافه توی وقتی.. چشيدم هم رو حقارت طعم... موندنم ساکت و شدنم ذوب ذره ذره... کردنا هق هق و نشستن آب زير

 تک تک... چشيدم هم رو حسرت طعم... کشيد هوار سرم کارفرما وقتی... افتاد دستم از مشتری سفارش سينی و شد سست

 برای ميشد خونده من اسم جلسه هر و ميکردم نگاه همکالسيام پای سرتا به و مينشستم بازيگری کالس توی که هايی لحظه

 به که اميدی به شد خشک من چشم و کشيد باال رو نمايشم عليرضا که بود روزها همون توی... نشده پرداخت شهريه

 رفته کجا تو برکت نبود؟ حرکت من از بود؟ سالم چند من مگه... بودی اش رساننده تو که ای روزی به.. بودم بسته نمايش

 پر آدمت و عالم و تو از که شبهايی تموم مثل... ُپرم ازت...  کجا نيما کجامو من... کجا عليرضا و کجام من حاال بود؟

 اميد ريشه به تيشه مثل که صدايی ميگردونی؟ بر من به رو چی حاال بودی؟ کجا ازلم روز از نکردی؟ کمکم چرا... بودم

نميدادی هم امشب... ندادی پسش ساله چهار که تو... نبود من مال اگر نبود برگشتنی اگر خدايا مياد؟ فرود انتظارم و ... 

 مدار روی دنيا وقتی... نداره اهميتی وقتی! چی؟ که اصال... ای کننده خسته مکالمه چه... خورد سر شيشه روی از دستم

... داره خنده... هه... تو های خواسته... تو دردهای تو؟ حرفای داره اهميتی چه فاخته؟ داره اهميتی چه... ميچرخه خودش

 نه... ميفهمي اونو حرؾ تو نه! فاخته دادي؟ پسش چرا كه شدي مدعي حاال... گردونه برش بهت كه زدي زجه همه اين

ميكنه درك رو تو اون ! 

شدم حل تاريکی توی و نشستم تخت لبه . 

 تلفنهای و دايی های خنده و شدن پدربزرگ برای بابا شعؾ. گذروندم خبری بی به رو بعد روز ساعت چهار و بيست تموم

 تحويل لبخند ديگران به بايد من کشنده انتظار روز درست. تبريک برای زد زنگ هم هلموت. بود کرده ام کالفه هم پشت

 برای رو بليط اولين نبود پندار اگر مطمئنم و ميشد آب ديدنش برای دلم. فرستاد رو دخترش عکسهای برام فتانه. ميدادم

ميرفتم و ميگرفتم ديدنش . 

 شماره عددهای به بار هزار چند ميدونه خدا و بگيره تماس بودم منتظر... نشه پندار از خبری و برسه شب که نداشتم باور

 و شوق از عجيبی حس. بود شده ذخيره تلفنم توی پندار اسم به سال چهار از بعد که ای شماره به... بودم کرده نگاه اش
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... نده جواب اينکه از... ميترسيدم... شماره اين به زدن زنگ ميخواست جرآت... ميکرد احاطه رو قلبم ناباوری و شعؾ

 رو خوب حس اين که احتماالتی همه از... نباشه خودش مال شماره اين اصال اينکه از... باشه خاموش گوشيش اينکه از

دنيا ته تا... باشه باقی برام خوش خيال همين دنيا تموم از ميخواستم... ميترسيدم بگيره ازم ! 

 رو معراج شماره نااميد و کالفه که بود شب نيمه. تلفنم صفحه به دوختن چشم به. گذشت سختی به کشدارم و بلند روز

 رو ماجرا ريز به ريز ميتونستم... بزنم حرؾ ميتونستم حاال... ميکرد چکه داشت و بود شده باز کلمات يخ انگار. گرفتم

 بلندی باال سالم. گرفتم رو اش شماره! ديدم رو پندار بگم بهش نتونستم حتی... نبود قبل شب که حالتی. بگم معراج برای

 تعريؾ براش رو ماجرا تموم وقتی. خشکيد لبخندش ولی اومد که پندار اسم... تنگه براش دلم چقدر آورد يادم داد تحويلم که

 با کردی بيجا هم تو گفت... نکنه نگاه سرشم پشت بره بايد رفته که کسی گفت... اومده کرده ؼلط گفت. شد عصبانی کردم

 فقط گفت بودم؟ روز اين منتظر چقدر رفته يادت گفتم... کردم آوار فران سر روی رو دنيا گفت... پندار ديدن رفتی فران

 خدا گفت... ميشناختيش که باشه پنداری همون پندار اين کنه خدا گفت... نشن خراب سرت روی آرزوهات کاخ کنه خدا

 گفت... باشه داشته هم رو فران مثل مردی دادن دست از ارزش هيچ، که ات رفته دست از روزهای تموم ارزش کنه

... آورد در جا از رو دلم و گفت... نشی پشيمون رفتنش پای موندن برای... باشی خوشحال هميشه برگشتش از اميدوارم

رفتم فرو شب مرداب روی زده کابوس يه مثل درست من و گفت . 

 داشت منصور بابا چای زدن هم صدای. ميکرد سنگينی هام شونه روی بزرگ قابلمه يه مثل درست.. بود سنگين سرم

ميرسونمت کن صبر: بهم کرد رو دايی. شدم بلند ميز پشت از و کشيدم سرم روی رو کالهم. ميکرد ام کالفه ! 

 اضافه وسايل رختکن تموم.. کنم مرتب رو باشگاه برم بايد ميشه شروع فران کالسای ديگه ساعت يک: در سمت افتادم راه

ميرسم سريعتر مترو با ممنون، دايی ميرم خودم... منه  

 قرار رو سکوت اين يخ... ميکرد سکوت بابا ميشد ختم فران به که چيزی هر يا ميومد که فران اسم. ميگرفت ازم رو بابا

 اون شايد. ميکرد نگام دايی. رخش نيم به دوختم چشم!بکنم بايد چه و کردم چه نميدونستم هم خودم که منی... بشکنم من بود

 از نه... ميديد فاخته عنوان به رو فاخته... ميديد مسائلشون و آدمها تمام از جدا رو من بقيه از بيشتر که بود کسی تنها

 زمزمه هردوشون به خطاب و گرفتم رو! ميديد فاخته جايگاه از رو فاخته... ديگه كس هر يا پندار يا فران يا بابا جايگاه

خداحافظ"  کردم " 

 چشم و مترو سرد شيشه به چسبوندم رو ام تراشيده سر. گرفتم موبايلم صفحه از چشم و رفتم فرو مترو صندلی روی

 بدنهايی تنيده، هم به رنگهای و خطوط اين که انگار نه انگار. ميگذشتن چشمم جلوی از مات و محو که خطوطی به دوختم

 پيش عقب عقب و ميشدم فشرده صندلی پشتی به! وسيعه من اندازه به احساساتشون و عميق درونشون دنيای که هستن

 روزهای همون به برگردم اينکه مگر... مگر شايد... برگردم گذشته به نخواسته دلم هرگز ميکردم فکر خودم با... ميرفتم

... کرد نگام و رفت عقب عقب پندار که شبی همون درست! ... بميرم برهه همون توی و... بيمارستان تخت روی مريضيم

 همون اگر بود بهتری داستان... نيست خوبی نويسنده گاهی خدا... ميشد خوبی داستان"... دارم دوستت"  که کرد باز لب

 آدمهای دارايی تنها... نميکرد باز چشم ديگه و ميخوابيد لبخند با و ميبست چشم تخت روی الکن و مفلوج دخترک شب

 شده داشته دوست که ميمرد شبی درست اگر مفلوج دوپای آدم اين به ميشد تموم نعمت! ... دله... خاکی کره اين محبوس

 تموم راضی... ميرفت راضی... نميبريد دل دنيا اين از دل بی... بود دل داراييش تموم و... بود داشته دوست و بود

 ...ميشد

 چيزی نميخواستم بار اولين برای! کنم فکر صداش به نميخواستم... نکن قمار من سر... ميشد پر گوشم توی پندار صدای

 پاشيده دلم به شيشه پشت بورانِ  و برؾ مثل سردی حس که بود چيده کلمه جوری پندار... بيارم يادم به رو صداش از

سادگی و سهل همين به... بود ... 

 تر آهسته... ريخت فرو دلم... ساختمون زدن ديد به کردم بلند سر. باشگاه سمت افتادم راه و شدم پياده جمعيت همهمه ميون

 سياه پا سرتا مردِ  به. داخل به دوختم چشم و ايستادم در بزرگ چارچوب کنار. سالن در پشت تا زدم قدم بايد که چيزی از

 مردی ديدن از ميريخت فرو دلم... من عزيزِ  پوشِ  سياه مردِ ... ميبرد ديوار کنار تا رو تمرين تشکهای پا کنار با که پوشی

 پيچش... ستبرش سينه به... موهاش گندمزار به بودم دوخته چشم... ميکرد سياه رو دلم روزگارِ  داشت درونش دنيای که
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 گردوند رو! ترش برجسته هميشه از حنجره... اش شده گره هم در ابروهای.... ساعدش رگهای... بازوش عضالت

خوابش بی چشمهای... سمتم ... 

 حسم بکشم نفسی اونکه از پيش... ميکرد پيدام هميشه... بود کرده ؼافلگيرم نگاه با هم باز. لرزيدم خودم به نگاهش از

داخل بيا: داد تکون سر. زدم لبخند دستپاچه! بود ديده رو من هميشه فران... ميکرد ! 

کمدت توی گذاشتم رو وسايلت: بريد رو راهم کالم با برسم بهش اينکه از قبل و سمتش برداشتم قدم  

فرانتيس: شد باز اسمش ذکر به لبم. نميکرد نگام ! 

... ميخوام فرصت! بده زمان بهم فقط... فران نکن قهر باهام: دادم تکون سر کالفه. کرد نگام و برد باال رو ابروش ته

نباشه تنم به سر ميخوام ميکنی نگام اينطور ! 

 بمونم و بپذيرم يا بذار! بده زمان من به تو... مشخصه چی همه با تکليفت تو... فاخته منم داره زمان به نياز اونکه: خنديد

شم حذؾ يا ! 

 دست از رو خدا نعمت بارزترين من... ميدادم دستش از من صورت دو هر در و... شه حذؾ يا و...  بپذيره يا ميخواست

 ايستاده سستم پای روی وقتی شد، نزديک بهم بار اولين برای که بود اتاق همين توی. رختکن سمت افتادم راه... ميدادم

 نزديک بهم و ميکرد اعتماد من به فران و ميتابيد چشمم به ابر های پاره بين از خورشيد نور که زمانی درست... بودم

 با که بود سالن همين توی.. ماری از... ميگفت خودش از بار اولين برای... ميشد وصل من به و ميبريد خودش از... ميشد

 بار چند بخشيده؟ رو من بار چند! رو اش شکسته خود دلِ ... شم مرهم رو اش شکسته دل تا اومدم زرد بزرگِ  گلِ  دسته يه

... دادم اطمينان دلش به... دادم دل بهش... رقصيدم باهاش که پيش، روز چند همين...  بود اتاق همين توی زدم؟ زمينش

 روزی همون از... بکنم دل ميخواستم باشم، باشه، ميخواستم... بود دل از اينها همه و... کنه باورم که کردم نگاهش جوری

 زندگی يکسال قدر به و شدم ساله هفت و بيست... کنم زندگی خواستم... پندار خيالِ  از بکنم دل خواستم بوسيدمش که

 آرامش هست، پشتيبان هست، همدم... هست عشق که ببرم پناه ای خونه سقؾ زير به... کنم باز پر خواستم! نکردم

 دارم من و... نزده زمينم هيچوقت... نکرده منعم هيچوقت نکشيده، فرياد سرم هيچوقت... بوده همراه هميشه فران... هست

برو...  و نپذير يا... بمون و بپذير يا که... بجنگه خودش با که رسوندمش جايی به من... ميدم دستش از ! 

 گردوندم رو!" فاخته" گردوند برم دنيا به صداش... نميکردم حس رو زمان گذر و بودم ايستاده رختکن چارچوب ميون

خوبی؟: کرد اخم. سمتش  

نميشم خوب هم هيچوقت... نيستم خوب... فران نيستم خوب... نه: دادم تکيه ديوار به ! 

 عبور کنارم از که رسيد روزی باالخره و! گرفت ام نديده... نپرسيد... نيومد. بستم رو رختکن در. ازش گردوندم رو

کنه عبور گرفته نديد... کنه ! 

 هم در كه سرانگشتهام به دوخته چشم... بودم گرفته ضرب سنگفرش روي پا پاشنه با و بود نشسته رختكن نيمكت روي

. نميديدم و ميدوختم چشم چيز همه به...  سنگفرش بين خطوط به... ناخنها روي انگشتم نرمه بازي به... ميشد باز و تنيده

 خوشبختي... كنه پر رو قلبت از اي گوشه رضايت حس و ببيني!! ... ببيني فقط اگر... هست اي ساده چيز خوشبختي

ميفهميدم دير رو اين من و... ميشن گرفته ناديده كه هست اي ساده چيزهاي ! 

. كردم مشؽول كمدم كردن مرتب به رو خودم و شدم بلند نيمكت روي از. شدن داخل فران هنرجوهاي و شد باز رختكن در

 صورتي و داشت زيبايي اندام.... ميكرد تن رو تمرينش لباسهاي داشت كه بلندي مو دختر پي ميرفت حواسم چشمي زير

 و ببندم رو كمد در كه شد باعث چي نميدونم و... صورتم اجزاي تك تك به. كمد داخل آينه سمت چرخوندم چشم... جذاب

 سالن از و كردم حس رو نگاهش نيم سنگيني. ميكرد صحبت هنرجوهاش از يكي با داشت فران. برم بيرون رختكن از

 حسي فقط... چكار نميدونم و ميكردم كاري بايد... ميرفتم پايين ها پله از و ميدادم فشار مشتم توي رو موبايلم. رفتم بيرون

روح شدن كش نخ... وجودي بند بند شدن باز... فوران حسِ ... بود ام پوسته گنجايش از بيش كه ميكرد ريشه من در  ! 
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. گرفتم رو پندار شماره و دادم بيرون رو ام گرفته بخار نفس... موبايلم به دوختم چشم و نشستم محوطه سرد سكوي روي

بود خاموش... شدم خطوط وصل منتظر و گوشم به چسبوندم رو گوشي ! 

 اتاق كشيده هاي پرده به. سالن پنجره ديدن به كردم باز چشم... كردم حبس رو نفسم لحظه چند براي و بستم چشم

. داد جواب تا كشيد طول. ميپيچيد گوشم توي كشدار بوقِ  صداي. گرفتم رو محسن شماره و انداختم پايين سر... مديريت

سالم: پيچيد گوشي توي ام گرفته صداي ! 

 فردا رو امروز بگو پندار به گفتم.. بود دير شدن پيدا براي كافي اندازه به گفتم.. زدم تلنگر محسن صداي آلودگي خواب به

 من نكن فرار من از بگو بهش گفتم... خدا دست بگم و بذارمشون نميتونم نشنيده و نگفته كه هست حرفهايي يه گفتم... نكن

 خاموش رو تلفنش كه نداره اعتماد سوزنی سر قدر به كه دوست اين از ميگيره دلم گفتم... نيستم رفتنت پاي ريسمونِ 

 رو سرت بيا، بگو بهش گفتم گرفته، خو هم دنيا نشدنهای به... حفظه از رو انتظاري چشم فاخته بگو پندار به گفتم... ميكنه

برو بعد... گفتم دروغ بگو بگير، باال ! 

 برگشتن اين زهرِ . بود آورده در برفها ميون از سر كه ای سبزه به دوختم چشم و گذاشتم زانوهام روی آرنجهامو و گفتم

 نگاه سير دل يه بزنی؟ حرؾ كالم دو بخوای كه نشده تنگ اونقدری نشده؟ تنگ برام هم دلت... ميكرد ريشه رو روحم

 روز هر رو تو از ذهنم بايگانی تصويرهای من و گذشت كه روزهايی اين تموم نگام؟ از نميشی مردد! بری بعد... كنی

افتاد؟ من به يادت تو، كردم گردگيری  

تموم و خدا به سپردی و كردی ردم قرآن زير از!! مومن مرد بودم نكرده تصور اينطور رو برگشتنت ... 

 تموم و خونه برميگشتم بايد. نداشتم رو فران سنگين نفس زير موندن توان. ميرفتم بايد. سالن سمت افتادم راه و شدم بلند

 به... شلوارم جيب توي بردم دست.  شد بلند تلفنم صدای كه ميذاشتم آخر پله روي رو پام. ميگذروندم انتظار به رو روز

پندار... درخشانش اسم و كردم نگاه صفحه ... 

 

 

سالم: چسبوندم گوشم به رو گوشي  

ببينمت؟ داري فرصت... سالم: داد بيرون رو نفسش  

 ميرفتم شهر مركز سمت به مترو سوار. انتظار همه اين از بعد ناخوشايندي دعوت چه... اجبار سر از چقدر... سرد چقدر

 و ميشه نزديك نيما كه ديد. كرد تئاترمون روزهاي توي كه ميكنه تكرار رو كاري داره هم باز پندار ميكردم فكر خودم با و

 داشتم توقع چقدر نميدونه و ميكشه عقب من براي... بيفته ازش نگاهم كه.. بزنه رو دلم كه كرد رفتار جوري. رفت عقب

 نه... نكرد... كنه تموم خودش نفع به رو جنگ و كنه خراب رو چيز همه گالدياتور يه مثل و بياد پيش من براي كه

 كه بريده دل چنان. بريده دل دنيا از انگار كه مردي... ميشناختم كه هست پنداري همون پندار... نشده عوض پندار! معراج

جسارت به.. عشق به نميخوره كوك دلش... نميكنه وصلش دنيا به بندي هيچ .. 

 گلدونهاي.. سفيد فنجونهاي... سفيد صندليهاي سفيد، ديوار و در با اي كافه. بود كرده انتخاب رو شهر كافه ترين زمستوني

 به ميز روي رو دستهاش كه پوشي خاكستري مرد. ديدمش كافه شيشه پشت از... سفيد پر هشت گلهاي با ميزها، روي بلند

. بود ريخته پايين خورده تاب و پيچ پيشونيش از كه داري جعد موهاي و... بود انداخته پايين رو سرش و بود زده گره هم

. سمتش برداشتم قدم. كردنم نگاه به كرد بلند سر. كرد حسم انگار دور فاصله اون وجود با. شدم وارد و كردم باز رو در

سالم: كرد بلند رو دستش و زد لبخند. ايستادم روبروش. ايستاد رسيدنم منتظر و شد بلند. نداشت قرار و آروم قلبم ! 

سالم: زدم لبخند و گذاشتم دستش بزرگ گرماي توي رو سردم دست  

بشين: كرد رها رو دستم... زد پلك... شد چشمهام عميقِ  نكرده رها رو دستم ! 
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 با و گذاشتم خالي صندلي روي و كشيدم بيرون رو كالهم. بود دور خيلي بودن روبرو... اينبار نشستم كنارش صندلي روي

 نفسم. ديدنش به نكردم بلند سر. نميكرد نگاه اصال كه اول شب برخالؾ... عميق. ميكرد نگام. كردم مرتب موهامو دست

. سمتش چرخوندم سر و دادم بيرون رو نفسم. ديوار به مصلوب نقاشيهاي و كافه ديوارهاي به چرخوندم چشم. بود سنگين

افتاده جا و خانوم... شدي خانوم: داد تاب ابروهاشو. زدم لبخند. زد پلك باشه شده بيدار خواب از انگار  

 طبق كه اي نشده مرتب ريش ته با بود شده گردتر حاال كه صورتي... هاش مژه فرِ ... كردم تامل سياهش چشمهاي ميون

قبلي؟ پندار درصد چند تو... ميكنن تؽيير زمان گذشت با آدمها: زدم لبخند... بود داشته نگه پرتر لبش پشت عادت  

درصد پنج: داد تكون سر ! 

درصد؟ پنج فقط: بردم باال ابرو ! 

 حسود... ميكرد كار تئاتر كه پنداري... نيستم سابق آدم اون من... كمتر هم شايد... فاخته آره: چرخوند ميز روي چشم

بود مؽرور... بود جسور... بود !! 

نيستي؟ حاال: زدم لبخند  

مؽرورتر جسورتر تر حسود! زنم هم به حال آدم يه حاال: كرد نگام ! 

... بود كرده باريدن به شروع باز برؾ بيرون. برداشتم ازش چشم... اش گونه ظريؾ رفتگي فرو و... خنديد. خنديدم

 تنها قهوه. گرفت جلوم رو منو پندار. ايستاد سرم باال گارسون... ميكرد ؼوؼا داشت باز امروز و بود مونده آروم ديشب

 كاش! بينيش تيؽه به من نگاه و بود منو روي نگاهش كه مدتي تموم... من خداي و. ميرفت پايين گلوم از كه بود چيزي

 خطوط براي ميمردم من و ميكرد منقبض رو فكش عادت طبق هنوز... ميداد باال رو ابروش شكسته ته هنوز... نميشد تموم

 همه اين... بود ميونشون سفيد تار چند برق حاال كه من داشتني دوست هاي شقيقه... صورتش زبري زيرِ  عضالتِ  ريزِ 

 و... افتاده جا و ميشد تر مردونه اندامش وقتي... ميشد سفيد هاش شقيقه تار به تار وقتي... نبودم كنارش من...  و تؽيير

ميكشيد رخم به نبودنهاشو تموم داشت تؽيير همه اين ... 

 مومنم مرد...  نيست؟ سابق پندار اون كه...  شده؟ عوض بگه ميخواست! دار الكل... داد سفارش نوشيدني. كرد بلند سر

 هنوزم! ... ميگيره رو دستم وقتي انگشتهاشه بودن محجوب به...  نيست؟ چيزا اين به بودن مومن نميدونه...  نيست؟

 وقتشه ديگه... حاال... خوب: داد بيرون رو نفسش. زدم لبخند. گرفت رو نگاهم نگاهش... محجوبه سرتاپاش... محجوبه

باشيم راست رو ! 

ميكردي خالي محسن پيش كه رو پرت دل اون دلخوريهاتو؟ نميريزي خودم سر چرا: زد لبخند ! 

گوشيتو بودي كرده خاموش تو... بودم منتظرت من: زدم لبخند زده خچالت  

 از رو حالتها اين تموم من و شد دقيق صورتم توي. كشيد هم در ابروهاشو و شد بلند كمي آرنجش روي. شد نزديكتر نفسي

 نميخوابوني چرا: كرد ريز كمي چشمهاشو. موضوع اصل سر بره ميخواست.. حرؾ به كنه شروع ميخواست... بودم حفظ

 كه روزي نميزدم هم لگدت كاش... ميخوره هم به حالم تئاترت گروه تموم و تو از... پندار پستي خيلي بگي گوشم؟ زير

اينارو؟ نميگي چرا ها؟ بگيري نمايشمو كه نگاه كافه اومدي  

 روزهايي همون روزهام بهترين دنيا ته تا من... پندار نميشنوي بشنوي؟ رو اينا كه اومدي: شدم دقيق چشمهاش برق توي

 كه نبودم آدمي من... شناختم رو تو اينكه از بعد افتادم خودم روزگار حالِ  از من... باختم خيلي من... شدي پيدا تو كه هست

 رام من... تو بازيگر شدم منكه..  من كارگردان شدي كه تو... نبودم گو قربان چشم بله... بكشه داد سرم كسي واستم

 دل بهت من ميكردي پرخاش من به بودي خوب همه با... ميكردم بؽض ميزدي داد سرم... نگاهت همين رام... شدم

 ماجراش ته كه دختري دندونهاي وسط گذاشتي رو دستت كه روزي از پندار؟ شدم شروع كجا از تو براي من... ميبستم

 نزديك بهم دلسوزي سر از تو سوخت؟ دلت... ميدونستي نبايد كه رو پيامي خوندي گوشيمو سر رفتي كه وقتي از بود؟

 تختم پاي كه بود سوخته دلت بگي حداقل و بياي كه بودم منتظر من.. گوشت زير بزنم كه نبودم برگشتنت منتظر من شدي؟
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 كه سوخت دلت... ميديدي رو رفتنم دنيا از ابتر و الكن اينطور... ميديدي رو شدنم ذوب كه بود سوخته دلت... ميموندي

آره؟..  نرم دنيا از نشنيده كه گفتي... دارم دوستت ميدونستي چون... داري دوستم گفتي  

... كابوسهام به بزنه رد دست كه... نه كه كنه باز لب كه ميگفتم رو نداشتم باور كه چيزهايي همه... دلم روي ميذاشتم پا

فاخته نگو چرت: موهاش توي كشيد دست كالفه ! 

 اونقدري سكوتمون. ميز روي قفلش دستهاي به دوختم چشم.. شيشه پشت برؾ به دوخت چشم. موند ساكت. شدم ساكت

 به دستي و زد لب رو ليوانش... بسوزه سكوتمون ميون ام قهوه بخار و بره و كنه پر رو ميزمون گارسون كه كشيد طول

 برام روزها اون ي فاخته... نبوده اين جز چيز هيچ... نداشتم رو حرفم پاي موندن شرايط من: كرد نگام و كشيد ريشش ته

 سر از حرفي هيچ شدن گفته باعث بودنت مريض! امروز ي فاخته و... قبلش ي فاخته كه بود محترم و عزيز همينقدر

نبوده دلسوزي ... 

. اش افكنده سر به رو كردم بلند سر.دادم فرو دردناك رو دهنم آب و دادم فشار چشمهام گوشه به رو انگشتهام. كردم بؽض

 حقيقت تلخي...  بگو... شدم حذؾ شدم، انداخته دور چرا بدونم تا بگو... بگو كالم يه رفتي؟ چرا پس: بردم باال ابرو

 ذهنم توي تلخ و سمج فكرِ  يه فقط بذار بگو! كردم؟ فكر چيزهايي چه به مدت اين تموم ميدوني... ندونستن تا ميكنه آرومترم

تلنبار يه نه بمونه ! 

 من براي تو... نداشتي ايرادي هيچ تو... تو نه... بود من از مشكل فاخته: ميشد برجسته گردنش رگ. بود كالفه. كرد نگام

! همين فقط! آدمي هيچ... دختري هيچ پاي... تو پاي نه... بمونم تو پاي نميتونستم من... داشتم مشكل من... بودي كامل

نتونم هيچوقت شايد... نميتونم هنوزم ! 

 

 

 زمانهايي... نميكنه تجربه كسي هر كه حسهايي!!! روح شدن كش نخ...  بودم گفته رو آدم اين حال بي حال... بودم گفته

 لحظه اون!توأمان حماقت و حقارت حس و... كلمات دنده چرخ زير ميشي ساييده... ميپاشونه هم از رو تو حسي كه هست

 مثلِ ... مثلِ ... بريزي بيرون... بياي در خودت از... كني اش پاره و پوستت پود و تار ميون كني فرو پنجه داري دوست

 يادمه. بود سنگين ماشين راننده بابا اونوقتها. بود سالم هفت درست... ديدم جنوب به سفر توي كه پوشي سياه زنهاي همون

 و جيػ صداي كه ميبافتم خيال و ميبردم لذت بيرون منظره ديدن از و بودم گذاشته ماشين پنجره چارچوب روي رو دستهام

 تكون جام از كه گفت بهم و برداشت رو آب بطري و كرد متوقؾ جاده كنار رو ماشين بابا. لرزوند رو بچگيم دنياي گريه،

 هر با و بودن نشسته هم گرد پوش سياه زنِ  گروه يك بزرگي درخت سايه زير.. بودم شده چشم پا سرتا. برگرده تا نخورم

 زنگ خاطرم توي هنوز النگوهاشون صداي... ميدادن سر هم با هماهنگ اي ناله و ميكوبيدن هاشون سينه به دست دو

 خرماييم موهاي به دستي برگشت بابا وقتي...  بودم ترسيده من... آدمه يك استيصال نهايت كه هاشون ناله ريتم و ميزنه

 جوابم دير بابا... بود سالش چند بودم پرسيده... مرده زنها از يكي بچه بود گفته... عزاداريه مراسم اين كه زد لبخند و كشيد

سال هفت كه بود داده رو ! 

 پاره كه... نداشتم رو زن اون جسارت منتها... ميكرد پاره خودش تن توي لباس كه دارم رو سياهپوش زن اون حال حاال

 زبونم به من و داره رو شنيدنشون توقع پندار كه حرفهايي تموم به كنم باز لب كه... رو چروكيده بؽض اين پوسته كنم

 ...نمياد

برگشتي؟ چرا پس: دادم بيرون ذره ذره رو نفسم  

ميداد عذابم داشت هنوز ديدارمون آخرين تصوير... ببينمت حال سر داشتم دوست... بود تنگ دلم: ليوانش به زد زل  

همين؟ همش: كردم نگاش  

همين همش: زد پلك... جويد رو لبهاش. كرد منقبض رو فكش. كرد نگام ! 
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 گفتن براي بيشتري حرؾ آدم يه ساله چهار انتظار براي كردم فكر: دادم تكون سر! نميخواستم... ميشد پر داشت چشمم

... داري اي هفته يه بليط...  هه... نميموني نميخواد دلت... برگشتي شد تنگ دلت... رفتي خواست دلت... باشي داشته

! ميبندم رو رفتنت پاي من انگار ميكني رفتار جوري... ميكني خاموشش و ميري بعدش... ميدي مصرؾ بي تماس شماره

نميدي توضيح هم كلمه يه... ميري و ميزني... ميدي بهم حقارت حس... ميكني خردم ... 

 عادت داشتم من! بودم پذيرفته من... نميشد هم تنگ دلت كاش... پندار بودي نيومده كاش: نگاهش وسط كردم بلند سر

 !ميكردم

زد چنگ رو دستم مچ و كرد بلند دست كه شدم خيز نيم و كشيدم عقب رو صندليم . 

 

 

... اي لحظه دلخوشيهاي... آني هاي اميد.... خوبه هم زدن چنگ همين گاهي... كافي اش مردونه گرم دست موندن براي

بشين: زد پلك. چشمهاش به دوختم چشم ! 

 سرش. اش سينه سمت خورد سر ميز روي از دستش. شد باز انگشتهاش بند.كنارش نشستم كالفه و دادم بيرون رو نفسم

 عرض در... پاشيد هم از ما خونه پود و تار فاخته: ديدنم به كرد بلند سر. كرد زمزمه لب زير چيزي. انداخت پايين رو

شد رو و زير زندگيمون همه ماه چند ... 

 خودت ديد از همه اين! ... بذاري من جاي رو خودت كن سعي!... بياد يادت كن سعي:  نگاهم ميون کرد ريز چشمهاشو

ميكنه بيزارت دنيا و من از فقط كردن نگاه رو دنيا ! 

 ميکرد گلچين... ميکرد رو و زير رو ذهنش... ميخورد حرفهاشو.پلک پشت پلک و سفيد ديوار به رو کرد فوت رو نفسش

 هيچكسي براي رو زندگيم كه نخواستم من: ليسيد رو لبش کالفه! ميکرد وجين... ذهنياتش همه دونستن از ميکرد محرومم ،

 از بريدن دل... نيست راحت ساله چند دوست از كشيدن دست! ام ساله چند رفيق حتی... هيچکس برای... بدم توضيح

 سرم تلفن پشت معراج خبري بي همه اون از بعد وقتي نبود آسون... نبود آسون شدن له مشكالت با تنهايي توي و معراج

نيستي مرد كه ميكشيد هوار ... 

 نبود موندن براي راهي... نبود مرد بگن بذار... نيست هم مهم: كشيد هم در اخمهاشو نگاه بي و گرفت گاز رو لبش

 جلوي داشتي هم تو و بودم باخته زندگيمو همه من.. باشي بهتر سوزن سر يه كه اميد اين به ميومدم تو تخت پاي... فاخته

 من كردي باز چشم اگر شد بهتر حالت اگر كه رفتم.. رو شدنت ذوب اينطور نبينم كه رفتم... ميشدي آب ذره ذره چشمهام

بود معلوم چيز همه چشمهام از كه... ميكرد خردم كه ماجرايي وسط نبيني رو ... 

 پوش سياه من! ... مرد عرفان فاخته: انداخت رگ صداش...  باختم رو قافيه سرخش نگاه به... چشمهام توی زد زل

... شد چي بگم بشينم اول از برات داري انتظار چطور...بود شده تكه دو كه بودم اي خونه مات و گيج من... بودم برادرم

 به من رفتن بدوني كه گفتم برات ميلم خالؾ رو اينها همه فقط.. كرد بازگوش كسي براي نشه كه رفت جوري عرفان

تو مريضي نه بود من مشكالت خاطر  

 چشم! بنده بهش دلت که دلی روی بودن درد ی کشنده حس... ميده زجرش داره بودنم کردم حس. انداخت پايين رو سرش

نبود که نبود... کالمی گفتن برای ميگرفتم نفس موهاش، جعد ميون دوخته ! 

 توي پرتا و چرت اين اگر... بزني آتيش آدمو كه ميگي چيزي يه هميشه: خنديد... كرد نگام... جويد رو لبش. کرد بلند سر

كنم تشريح برات رو زندگيم جنازه بشينم كه نبود نيازي نبود پوكت كله اون ! 

 يه مثلِ  درست... ريختن فرو جذامیِ  حسِ ... خفقان المذهبِ  حسِ . ريخت هم به رو كوتاهم موهاي و كرد بلند دست... خنديد

 و بکوبه دلت پيکر بی ديوار و در به سر درونت طوفان! کالم مجوز نه باشی داشته لمس مجوز نه... ؼرنطينه به محکوم

 دستش روی مهر به دستی نتونی... کنی همدردی نتونی... بدی دلداری نتونی... بپرسی نتونی... بزنی حرؾ نتونی تو
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 نگاهش به رو سرد های ميله به دستت... ميله پر پنجره... نگاه برای کوچيک پنجره يه و باشه چيده بلندی ديوار... بکشی

باشه بند ... 

 ميشينه روز و حال اين با امروز كه... اومده سرش بر چه سالها و روزها اون تموم توي كه سوال دنيايي از بودم شده پر

 جوونيش آرزوهاي و اميد و دلش و خودش قيد كه... اي ديگه دختر هيچ پاي نه بمونم ميتونم تو پاي نه من ميگه و جلوم

 كنه باز تئاتر سالن صندلي رديؾ آخرين روي از رو تنگش دل كه آلمان افتاده راه و گرفته اي هفته يه بليط يه...  زده رو

 حرؾ اينجوري برام وقتي ميدوني مومن مرد... انتظارش سال چهار و فاخته به نكنه رحم كه... بره سكوت توي... بره و

 بيشتر من... بلرزه دلم بسوزه دلم مبادا كه مشكالتت گفتن از ميكني سركشي وقتي سوال، از ميكني پرم وقتي ميزني،

 !!ميخوامت؟

 همون با. بهم دوخت چشم و كرد گره بازوش دور رو بود برده موهام ميون كه رو دستي. چسبوندم صورتم به رو دستهام

 با من كه مردي! لبخند همه اين به بود كرده عادت كي از... ميكرد پنهون لبخند اين پشت كه بؽضي همون...  مردونه لبخند

 ابروي دو همين گره باخته دل بعدها و كرد جلب رو نظرم اخمهاش با... اومد بدم ازش اخمهاش با... شناختمش اخمهاش

هاش شناخته سپرده سر و هاش ناشناخته عاشق... جذابيت همه اين... سكوت همه اين عاشق... شدم خنجري ... 

پندار؟ همه اين ؼريبم؟ همه اين:  كردم نگاش معصومانه  

اومد؟ عرفان سر بر چي... ولی هست دهنده آزار: بردم فرو هم در ابرو. زد لبخند  

 لب زده دريا به دل.. پرسيدن دوباره ميخواست جرات. پنجره سمت گردوند رو. افتاد نگاهم از نگاهش. ريخت فرو لبخندش

 و زمين ميون ندار نگه دلنگران دلمو اينطوري فقط... ميكنم خاكش هم همينجا بشنوم اينجا چيزي هر من... پندار: کردم باز

 بدترين به ذهنم... كردم فكر بهت داشتي مشكالتي چه بدونم اينكه بي روز همه اين... نميذاره آرومم لحظه يه كه آسموني

 فكري با... ها دونسته نيمه اين با كنم چه بعد به اين از! باشي فقط... باشي بخوام خدا از فقط كه اونقدري... رفت ها حادثه

 زنگ بود من حال نگران دلت... پندار.. شدي عوض همه اين كه تويي فكر از... ميره جا هزار به رفته جا هزار به كه

 و اومدي كردي رديؾ رو اي هفته يه بليط شد تنگ دلت... شدم پا روي باالخره كه شد راحت خيالت... معراج به زدي

 و بوده خيالت تو از سهمم كه مني...  بذار من جاي رو خودت و ببند چشمهاتو لحظه يه تو حاال... ميگردي بر و ديدي

 گفتي وقتي هست صداتم... هست هم موهات سفيد تار... هست هم تصويرت بعد به اين از... هرجايي مشوش فكرهاي

 هم صدات توي درد... كرد بازگوش كسي براي نميشه كه رفته جوري عرفان گفتي كه... شد تكه دو ما خونه و مرد عرفان

 همه اين كنار از گذشتن برام راحته ميكني فكر... قبل روزهاي خام مشوش فكرهاي تموم به شد اضافه اينها همه... هست

شم؟ خياالتت خيال بي كه ؼريبي برام اينقدر ميكني فكر فكر؟  

 که هم اينايی تموم... ندارم فايده بی حرؾ به عادت برات؟ بگم چی بدونی؟ ميخوای چی: کرد ريز چشم. سمتم گردوند رو

 دسته تا چاقو يه نميشه، حل حرؾ با هيچی فاخته... بوده تو از ايراد نکنی خيال که ميدونستی بايد که بود اين واسه شنيدی

نده تابش و پيچ قلبمه، توی ! 

 حرؾ... نداره فايده بی حرؾ به عادت. دادم بيرون رو نفسم و کشيدم صورتم به رو دستهام. کشيد سر برداشت رو ليوانش

 به نياز که خوبه کسی برای بودن شنونده ولی باشم شنونده ميتونم فقط... ميگه راست فايدس بی گفتن من برای... فايده بی

 هيچ شنيدن انتظار! باشه پندار نياز شنيدنم و بودن که نبودم کسی من انگار... کنه گوش عاشقانه که يکی و داره گفتن

 منتظر سال چهار چرا: بهم کرد رو که برداشتم صندلی روی از رو کالهم...  بودم شده خرد. بود شده تموم. نداشتم حرفی

نشستی؟ بود رفته که کسی ! 

واستم پات بودی گفته چون: بهش کردم رو ! 

 حاال: زد پلک گزيد، لب... ذهنم توی ابد تا چشمهاش حالت شدن حک... موندگاری لحظات چه و.... شد چشمهام عميق

ميدونه قدرتو اونکه... اليقته اونکه... داره دوستت که کسی با... کن زندگی ميگم  

آره؟! محترمانست کردن دک يه اين مطمئنا و: زدم لب جسورانه و گرفتم باال چونه. دادم قورت رو انداخته چنگ بؽض  
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 که ای کرختی و... سکوت اين با ميشد ريخته تنم روی که سردی آب! هيچ... نگفت هيچ و گرفت دندونهاش ميون رو لبش

ميرسيد قلبم به و ميشد شروع پاهام پنجه از  

 مجبورت که نيومدم اينجا... قرصهاشه به وابسته که باشه بيمار دختر يه اليق که نيست کسی: داشتم نگه باال رو ام چونه

 و ببينی رو تئاترم دور از نيست الزم... کنی خاموش رو موبايلت نيست الزم... کنی فرار ازم نيست الزم... بمونی کنم

 مفيد اونقدری ميدونم خوب و... نميندازم چنگ بهت من... امنی حاشيه توی باشی که هم قدميم يک فاصله توی تو... بری

باشه اليقم مردی که نيستم خواستنی و ! 

کمم که منم... بهترينهايی اليق تو... اليقی تو: داد تکون سر و خنديد کالفه ! 

 تو خوبی تو... کمم که منم... " بود تموم چيز همه... بود تموم. شدم بلند صندلی روی از و کشيدم موهام روی رو کالهم

 تک تک! چيزی هر... باشه دليل ميتونه چيزی هر نشدن خواسته برای! مرد يه تراشی دليل پايانِ  تيتراژ يعنی" بهترينی

... ژنت... اطرافيانت.. صدات تن... کلماتت حروؾ تک تک... نميخوادت که کسی برای شن ايراد ميشه تنت سلولهای

 برای... شه ايراد ميشه دنيا تموم نشدن خواسته برای... تنت لباسهای رنگ... علمت... ات سرمايه.. نژادت... زادگاهت

 فاخته تو برای! هست دستش روی دندونهات جای هنوز که بس همين فاخته تو برای... نگرد دليل دنبال نشدن خواسته

بس همين ! 

 به هميشه... نبودم تو برای چند هر... هستی و بودی خوبی دوست هميشه برام: کردم نگاش و شدم بلند صندلی روی از

 قلب صميم از! ... دوست...  بدی خبری بهم خودت از وقت هر بگيری ازم سراؼی وقت هر... فکرتم به هميشه... يادتم

ميکنی شادم  

 رو ؼرورم يقه پشت و گردوندم رو... ميز به بود دوخته چشم گرفته دستهاش ميون رو ليوانش... ديدنم به نکرد بلند سر

شدم دور و کشيدمش زمين روی بچگيهام بافتنی عروسک مثل و گرفتم ... 

 

 

فاخته خودت از موندی دور چه... خودت از موندی دور چه ... 

 چه... مدرسه روزهای گذشته، روزهای به کردن فکر و... بود همين کردم زمزمه خودم با که چيزی تنها خونه تا راه تموم

 مشت رو اش مقنعه بيخ دستشويی توی... فروشه ميوه بود گفته فتانه... تاجره بابام بودم گفته مدرسه توی! داشتم بلندی طبع

تاجره بابا که کن فرو ات کله توی که بودم زده !! 

 نو يه تا کنم صبر ديگه سال تا بايد بود گفته مامان..  بود کرده گير نيمکت ميخ به شلوارم پايين... داشتم بلندی طبع چه

 جوری. مينداختم پا روی پا و ميزدم تا رو شلوارم پايين... کنم مراقبت وسايلم از بگيرم ياد تا تنبيه نوعی... برام بخره

بزنم باال رو شلوارم پايين که گرفتم ياد خارجی های مجله روی از کنن فکر همکالسيام که ميکردم رفتار ! 

 ذهنم ته.. نداشتم توجهی هيچکدوم به من و بودن دنبالم محل پسرهای دبيرستان مدت طول تمام... داشتم بلندی طبع چه

 عليرضا به که بود خام آرزوهای و آمال همين برای.... نميديدمشون شؤن در... ميشم بزرگی هنرمند که بود اطمينانی

کردم باورش... انداختم چنگ ! 

 دست احساسم پوشيده اندامهای روی بود اومده... ريختن و ريختن و ريختن به... ريختن به کردم شروع عليرضا از بعد و

 از بعد... روحمه بلور روی سياهش سرانگشتهای جای ميکنم حس هنوز سال همه اين از بعد! بود رفته و...  بود کشيده

 با رفتن کلنجار همه اون از بعد وقتی ميريزه قلبم به که حقارتی حس و... شدم بيزار خاموش تلفنهای تموم از عليرضا

... داره دوستم ميگفت... بود نامزدم... چشيدم نيما با رو نشدن خواسته حس... باشه خاموش و بگيرم رو ای شماره خودم

 نگام گرم.. ميچسبوند لبهاش به رو دستم حلقه روی نگين تک... ميبوسيد... ميکشيد بو موهامو روی... ميگرفت بؽلم

 پست شدم شد، مات که صورتم طرؾ يه... افتادم که تخت روی... بمونم باهاش دنيا ته تا که ميگرفت قول... ميکرد

 پست... ولی داشت حق ميگم ميکنم قاضی که رو کالهم... داشت حق... دستم به آويز سرم زير کشيد مشت!! ... فطرت
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 ياد نيما تو با رو تحقير و نشدن خواسته حس من... کنه ريزم ريز خشک کاؼذ تيکه يه مثل که نه اونقدری... نبودم فطرت

 رخم به رو ام گذشته...خاموشت تلفن همون با!! کمم من بهترينهايی اليق تو که جمله يه همين با پندار تو امروز و... گرفتم

 دوستت اساطيری... که ميگذری کسی از داری نفهميدی و... کردی زنده رو شده فراموش و منفور های چهره... کشيدی

 !داره

 جمع رو زانوهام و نشستم مبل روی. کردم درست چای بيارم در لباسهامو اينکه بی. بستم تنهاييم به رو رو دايی خونه در

 و گيج من... بودم برادرم پوش سياه من... مرد عرفان... نميکرد رهام صداش... ليوان لبه گرمی به چسبوندم لب و کردم

بود شده تكه دو كه بودم ای خونه مات ... 

 به... باشم مايل تو به و متنفر خودم از که قلبم با کردی چه... مرد اومد سرت بر چه... مبل پشتی به دادم تکيه رو سرم

کن زندگی ميگم حاال!! .... کن زندگی ميگم حاال... هه! کنم؟ زندگی ميگی حاال... درگير خودم با تن به تن جنگ !! 

 و گرم بخار و چای ليوان و ميز و خونه و شدم بلند... پندار صدای و خودم با درگير خودِ  بند... نميشدم خونه اين بند

... ميکردم خالی ام اضافه وسايل از رو فران رختکن اتاق کمد بايد...  ميشدم سرگرم بايد. رفتم و گذاشتم جا رو معطرش

 مشؽول انبار کردن مرتب به رو خودم شب های نيمه تا و انبار توی ميرفتم و خونه ميگشتم بر صورتکها چمدون با بايد

 برای گفتن آخه... نداره فايده بی حرفهای به عادت... آخه... ميکردم گم نخور درد به اشيای ميون رو خودم بايد... ميکردم

فاخته...  آخه... فايدس بی تو با بودن آخه... فايدس بی تو ... 

 از رفتن باال شده سخت چه... خودم با اومدن کنار شده سخت چه.ايستادم سفيد ساختمون به رو و کردم فوت رو نفسم کالفه

... شم ناپديد بود بهتر شايد... کردم فرو شلوارم جيب توی رو دستهام... که چشمهايی دوباره ديدن و ساختمون اين های پله

شم فراموش تا کنم فراموش تا ! 

 مثل... بوده کجا نياد يادت ديگه که بری و بذاری جا رو خودت کجا... کنی چکار خودت با نميدونی که هست هايی لحظه

بخوای اگر حتی...نميکنی پيداشون ديگه و ميذاری جايی که ريزهايی خرده ! 

 ميخوام چرا باشم؟ پيششون نميخواد دلم چرا نيست؟ تنگشون دلم چرا برگردم؟ فتانه و مامان پيش وقت چند برای برگردم؟

نباشم جا هيج... باشم دور ميخواد دلم... نباشه هم بابا حتی ! 

. آورد خودم به كسی شتاب پر پاهای صدای که برگشتن يا سالن به ورود مات ، بودم زمين روی برؾ سفيدی مات

 نصفه نگاه با پريده، رنگ کرده، اخم. ميومد سمتم به بلند قدمهای با و ميکرد تن رو پالتوش فران. پله سمت روگردوندم

شده؟ چيزی: کردم نگاش نگران ، حالش بد حالِ  از رفتم وا و آوردم بيرون جيبم از رو دستهام... نيمه  

ميکنه پارس داره مدام بلز گفت زد زنگ ام همسايه: ماشينش سمت افتاد راه کرده اخم  

نبستی؟ رو سالن در: شد کشيده ماشين کنار تا دنبالش چشمم. شد رد ازم نگاه بی ! 

نکردم تعطيل رو کالس... راهه توی مارک: کرد نگام و برد باال رو ابروش ته  

همرات؟ بيام: کردم باز لب اختيار بی که ميکرد باز رو ماشين در  

 پشت. سمتش افتادم راه...ميذاشت خودم با رو تصميم که نگاهی... نميکرد هم ردم اما نميکرد دعوتم که نگاهی. کرد نگام

 بود کرده پر رو ماشين اتاقک نفسهاش صدای. ميزد استارت عصبی. نشستم کنارش و زدم دور رو ماشين. نشست فرمون

. کنه رانندگی سرعت اين با بودم نديده هيچوقت. کرد ريز چشمهاشو جاده به رو و کند جا از رو ماشين... تنش عطر و

داری؟ خونه توی مهمی چيز: کردم نگاش. ميکرد فرو موهاش توی رو دستش مدام  

نه بلز از مهمتر: زد پلک کالفه ! 

.. نه يا داشت رو بودنم حوصله نميدونم... نه يا برم باهاش که بود درستی کار نفهميدم اصال. ميکردم سکوت بايد انگار

 ماشين. چرخوندم رو مونده جا سوئيچِ . رفت و گذاشت تنهام و شد پياده سرعت به و کرد پارک رو ماشين خونه در جلوی

 همسايه. بود کرده پر رو ساختمون تموم سکوت. دادم فشار رو آسانسور دکمه مات و آروم. شدم پياده و کردم خاموش رو
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 بيچاره حيوون: کرد باز لب بپرسم چيزی اينکه از قبل و سمتم گردوند رو. بود ايستاده در چارچوب کنار فران پوست سياه

بود مشخص صداش از... ميکشی زجر داشت ... 

 توی دويدم. گرفت سرعت ناخودآگاه پاهام و افتاد زن سياه چشمهای از نگام. شد کشيده پام و دست از جون. شدم سست

 بی. برداشتم قدم يک. ميلرزيد هاش شونه و بود زده زانو بلز سفيد بدن کنار در به پشت فران. شدم خشک جام سر و خونه

 فرصت دقيقه يک انگار... بود برده باال رو اش اشاره انگشت. کرد دراز رو دستش برگردونه سمتم به رو سرش اينکه

رفتم بيرون خونه از آروم و گذاشتم لبم روی رو ام بسته يخ دستهای... ايستادم... ميخواست . 

... کردم رها رو بؽضم آروم و نشستم پله اولين روی. ميکرد حکومت آوری زجر سکوت و... خلوت ساختمون راهروی

 دستی نميتونستم حتی.. بود لبريز وجودم از که ای کشنده پوچیِ  حسِ  و. ميکشيد بيرون سينه از رو دلم فران خميده تصوير

 شونه به دستی ميشد چطور... بودم من فران، قلب اصلی درد شايد... شم مرهم براش نميتونستم حتی... بزنم اش شونه به

بپاشم؟ نمک رو زخمش اينکه بی بزنم اش ! 

... کن بلند سر داری رو اگر... ببر پناه خدات به بودن قبل فاخته برای حاال.... بريده... تو از... بريده زده زانو مردِ  اين

 ال ببر پناه خدات به مرد اين از حاال.. گذاشت دستش توی رو دستت مرد همين و کردی گمش که همونی به ببر پناه آره

 قبلِ  شب بفهم حاال... خرافاتت... پوچت پندارهای... اميدت نا اميدهای از... ببر پناه بهش دنيا بريده بندهای از! مذهب

 آدمی اون حال بفهم حاال! ... نميخوند نماز که مريمی... کرد گريه و نشست سجاده پای مريم چرا منصور و مريم جدايی

 مرهم نميتونه که ای فاخته.. ميکشه نفس رو ناتوانی که آدمی حال..  مونده جدا خودش از و کوتاه آدمها همه از دستش که

 گرفتاريهای ميون ولی بهترينه که ای فاخته... نداره زمان بر تسلطی که ای فاخته... نداره عيسی دم که ای فاخته... باشه

 به! المذهب ببر پناه خدات به حاال... زده زانو مرد اين دل روی نميشه مرهم نوازشش که ای فاخته... مصرفترينه بی پندار

 چشمهات روی دست و ميتابيد که نوری نقطه همون... تاريکيت چاه ته ته قوی نور نقطه همون... نداريش که خدايی

ببر پناه خدات به ميتونی اگر حاال... نبينيش تا گذاشتی !! 

 

فاخته خودت از موندی دور چه... خودت از موندی دور چه ... 

 چه... مدرسه روزهای گذشته، روزهای به کردن فکر و... بود همين کردم زمزمه خودم با که چيزی تنها خونه تا راه تموم

 مشت رو اش مقنعه بيخ دستشويی توی... فروشه ميوه بود گفته فتانه... تاجره بابام بودم گفته مدرسه توی! داشتم بلندی طبع

تاجره بابا که کن فرو ات کله توی که بودم زده !! 

 نو يه تا کنم صبر ديگه سال تا بايد بود گفته مامان..  بود کرده گير نيمکت ميخ به شلوارم پايين... داشتم بلندی طبع چه

 جوری. مينداختم پا روی پا و ميزدم تا رو شلوارم پايين... کنم مراقبت وسايلم از بگيرم ياد تا تنبيه نوعی... برام بخره

بزنم باال رو شلوارم پايين که گرفتم ياد خارجی های مجله روی از کنن فکر همکالسيام که ميکردم رفتار ! 

 ذهنم ته.. نداشتم توجهی هيچکدوم به من و بودن دنبالم محل پسرهای دبيرستان مدت طول تمام... داشتم بلندی طبع چه

 عليرضا به که بود خام آرزوهای و آمال همين برای.... نميديدمشون شؤن در... ميشم بزرگی هنرمند که بود اطمينانی

کردم باورش... انداختم چنگ ! 

 دست احساسم پوشيده اندامهای روی بود اومده... ريختن و ريختن و ريختن به... ريختن به کردم شروع عليرضا از بعد و

 از بعد... روحمه بلور روی سياهش سرانگشتهای جای ميکنم حس هنوز سال همه اين از بعد! بود رفته و...  بود کشيده

 با رفتن کلنجار همه اون از بعد وقتی ميريزه قلبم به که حقارتی حس و... شدم بيزار خاموش تلفنهای تموم از عليرضا

... داره دوستم ميگفت... بود نامزدم... چشيدم نيما با رو نشدن خواسته حس... باشه خاموش و بگيرم رو ای شماره خودم

 نگام گرم.. ميچسبوند لبهاش به رو دستم حلقه روی نگين تک... ميبوسيد... ميکشيد بو موهامو روی... ميگرفت بؽلم

 پست شدم شد، مات که صورتم طرؾ يه... افتادم که تخت روی... بمونم باهاش دنيا ته تا که ميگرفت قول... ميکرد

 پست... ولی داشت حق ميگم ميکنم قاضی که رو کالهم... داشت حق... دستم به آويز سرم زير کشيد مشت!! ... فطرت

 ياد نيما تو با رو تحقير و نشدن خواسته حس من... کنه ريزم ريز خشک کاؼذ تيکه يه مثل که نه اونقدری... نبودم فطرت



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  382 صفحه

 رخم به رو ام گذشته...خاموشت تلفن همون با!! کمم من بهترينهايی اليق تو که جمله يه همين با پندار تو امروز و... گرفتم

 دوستت اساطيری... که ميگذری کسی از داری نفهميدی و... کردی زنده رو شده فراموش و منفور های چهره... کشيدی

 !داره

 جمع رو زانوهام و نشستم مبل روی. کردم درست چای بيارم در لباسهامو اينکه بی. بستم تنهاييم به رو رو دايی خونه در

 و گيج من... بودم برادرم پوش سياه من... مرد عرفان... نميکرد رهام صداش... ليوان لبه گرمی به چسبوندم لب و کردم

بود شده تكه دو كه بودم ای خونه مات ... 

 به... باشم مايل تو به و متنفر خودم از که قلبم با کردی چه... مرد اومد سرت بر چه... مبل پشتی به دادم تکيه رو سرم

کن زندگی ميگم حاال!! .... کن زندگی ميگم حاال... هه! کنم؟ زندگی ميگی حاال... درگير خودم با تن به تن جنگ !! 

 و گرم بخار و چای ليوان و ميز و خونه و شدم بلند... پندار صدای و خودم با درگير خودِ  بند... نميشدم خونه اين بند

... ميکردم خالی ام اضافه وسايل از رو فران رختکن اتاق کمد بايد...  ميشدم سرگرم بايد. رفتم و گذاشتم جا رو معطرش

 مشؽول انبار کردن مرتب به رو خودم شب های نيمه تا و انبار توی ميرفتم و خونه ميگشتم بر صورتکها چمدون با بايد

 برای گفتن آخه... نداره فايده بی حرفهای به عادت... آخه... ميکردم گم نخور درد به اشيای ميون رو خودم بايد... ميکردم

فاخته...  آخه... فايدس بی تو با بودن آخه... فايدس بی تو ... 

 از رفتن باال شده سخت چه... خودم با اومدن کنار شده سخت چه.ايستادم سفيد ساختمون به رو و کردم فوت رو نفسم کالفه

... شم ناپديد بود بهتر شايد... کردم فرو شلوارم جيب توی رو دستهام... که چشمهايی دوباره ديدن و ساختمون اين های پله

شم فراموش تا کنم فراموش تا ! 

 مثل... بوده کجا نياد يادت ديگه که بری و بذاری جا رو خودت کجا... کنی چکار خودت با نميدونی که هست هايی لحظه

بخوای اگر حتی...نميکنی پيداشون ديگه و ميذاری جايی که ريزهايی خرده ! 

 ميخوام چرا باشم؟ پيششون نميخواد دلم چرا نيست؟ تنگشون دلم چرا برگردم؟ فتانه و مامان پيش وقت چند برای برگردم؟

نباشم جا هيج... باشم دور ميخواد دلم... نباشه هم بابا حتی ! 

. آورد خودم به كسی شتاب پر پاهای صدای که برگشتن يا سالن به ورود مات ، بودم زمين روی برؾ سفيدی مات

 نصفه نگاه با پريده، رنگ کرده، اخم. ميومد سمتم به بلند قدمهای با و ميکرد تن رو پالتوش فران. پله سمت روگردوندم

شده؟ چيزی: کردم نگاش نگران ، حالش بد حالِ  از رفتم وا و آوردم بيرون جيبم از رو دستهام... نيمه  

ميکنه پارس داره مدام بلز گفت زد زنگ ام همسايه: ماشينش سمت افتاد راه کرده اخم  

نبستی؟ رو سالن در: شد کشيده ماشين کنار تا دنبالش چشمم. شد رد ازم نگاه بی ! 

نکردم تعطيل رو کالس... راهه توی مارک: کرد نگام و برد باال رو ابروش ته  

همرات؟ بيام: کردم باز لب اختيار بی که ميکرد باز رو ماشين در  

 پشت. سمتش افتادم راه...ميذاشت خودم با رو تصميم که نگاهی... نميکرد هم ردم اما نميکرد دعوتم که نگاهی. کرد نگام

 بود کرده پر رو ماشين اتاقک نفسهاش صدای. ميزد استارت عصبی. نشستم کنارش و زدم دور رو ماشين. نشست فرمون

. کنه رانندگی سرعت اين با بودم نديده هيچوقت. کرد ريز چشمهاشو جاده به رو و کند جا از رو ماشين... تنش عطر و

داری؟ خونه توی مهمی چيز: کردم نگاش. ميکرد فرو موهاش توی رو دستش مدام  

نه بلز از مهمتر: زد پلک کالفه ! 

.. نه يا داشت رو بودنم حوصله نميدونم... نه يا برم باهاش که بود درستی کار نفهميدم اصال. ميکردم سکوت بايد انگار

 ماشين. چرخوندم رو مونده جا سوئيچِ . رفت و گذاشت تنهام و شد پياده سرعت به و کرد پارک رو ماشين خونه در جلوی

 همسايه. بود کرده پر رو ساختمون تموم سکوت. دادم فشار رو آسانسور دکمه مات و آروم. شدم پياده و کردم خاموش رو
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 بيچاره حيوون: کرد باز لب بپرسم چيزی اينکه از قبل و سمتم گردوند رو. بود ايستاده در چارچوب کنار فران پوست سياه

بود مشخص صداش از... ميکشی زجر داشت ... 

 توی دويدم. گرفت سرعت ناخودآگاه پاهام و افتاد زن سياه چشمهای از نگام. شد کشيده پام و دست از جون. شدم سست

 بی. برداشتم قدم يک. ميلرزيد هاش شونه و بود زده زانو بلز سفيد بدن کنار در به پشت فران. شدم خشک جام سر و خونه

 فرصت دقيقه يک انگار... بود برده باال رو اش اشاره انگشت. کرد دراز رو دستش برگردونه سمتم به رو سرش اينکه

رفتم بيرون خونه از آروم و گذاشتم لبم روی رو ام بسته يخ دستهای... ايستادم... ميخواست . 

... کردم رها رو بؽضم آروم و نشستم پله اولين روی. ميکرد حکومت آوری زجر سکوت و... خلوت ساختمون راهروی

 دستی نميتونستم حتی.. بود لبريز وجودم از که ای کشنده پوچیِ  حسِ  و. ميکشيد بيرون سينه از رو دلم فران خميده تصوير

 شونه به دستی ميشد چطور... بودم من فران، قلب اصلی درد شايد... شم مرهم براش نميتونستم حتی... بزنم اش شونه به

بپاشم؟ نمک رو زخمش اينکه بی بزنم اش ! 

... کن بلند سر داری رو اگر... ببر پناه خدات به بودن قبل فاخته برای حاال.... بريده... تو از... بريده زده زانو مردِ  اين

 ال ببر پناه خدات به مرد اين از حاال.. گذاشت دستش توی رو دستت مرد همين و کردی گمش که همونی به ببر پناه آره

 قبلِ  شب بفهم حاال... خرافاتت... پوچت پندارهای... اميدت نا اميدهای از... ببر پناه بهش دنيا بريده بندهای از! مذهب

 آدمی اون حال بفهم حاال! ... نميخوند نماز که مريمی... کرد گريه و نشست سجاده پای مريم چرا منصور و مريم جدايی

 مرهم نميتونه که ای فاخته.. ميکشه نفس رو ناتوانی که آدمی حال..  مونده جدا خودش از و کوتاه آدمها همه از دستش که

 گرفتاريهای ميون ولی بهترينه که ای فاخته... نداره زمان بر تسلطی که ای فاخته... نداره عيسی دم که ای فاخته... باشه

 به! المذهب ببر پناه خدات به حاال... زده زانو مرد اين دل روی نميشه مرهم نوازشش که ای فاخته... مصرفترينه بی پندار

 چشمهات روی دست و ميتابيد که نوری نقطه همون... تاريکيت چاه ته ته قوی نور نقطه همون... نداريش که خدايی

ببر پناه خدات به ميتونی اگر حاال... نبينيش تا گذاشتی !! 

 

 

 چشم. ميکرد صحبت تلفن با داشت و بود ايستاده پنجره به رو. خونه توی برگشتم و کردم پاک رو اشکم دست پشت با

 سمت افتادم راه. برداشتم ازش چشم... بود رفته در، به شده خشک نگاه و باز چشمهای با. بلز جون بی بدن به چرخوندم

بردنش برای زدم زنگ: کرد باز لب مسلط و آروم. ميدزديد ازم رو سرخش نگاه. فران  

 چشمهاش روی به رو ساعدش. بزنم لبخند کردم سعی. کرد نگام. کشيدم بازوش روی رو دستم و دادم فشار هم به رو لبهام

شد دور ازم و داد تکون تاييد به رو سرش و کشيد عميقی نفس. کرد محو رو چشمهاش نم. داد فشار . 

 رو بلز... ميکردم نگاه سياهپوشم پا تا سر مرد و پوش سفيد مرد دو به و بودم گذاشته پنجره سرد سکوی روی رو دستهام

 رو کسی فران... نبود سخت درکش...  کرد نگاش خوب بار آخرين برای فران. گذاشتن کوچيکی و مخصوص تخت روی

 برگشتنش برای رو روز تموم که هست کسی تنها بلز بود گفته يادمه... بود گرفته انس بهش سالها که بود داده دست از

ميکشه انتظار ... 

 محو ميخواست دلم... شم ذوب ميخواست دلم. روبروش ديوار به بود دوخته چشم. نشست مبل روی فران و بردن رو بلز

 توی مصرؾ بی عکس قاب يه مثل. کنم آرومش و بشينم کنارش ميتونستم نه و برم و خداحافظ بگم ميتونستم نه... ميشدم

 رو آب بطری. آشپزخونه سمت رفت و شد بلند مبل روی از... نميکرد نگام. ميکردم نگاش و بودم ايستاده پنجره چارچوب

 خالی رو لعنتی بؽض اون که... کنه خلوت خودش با نميشد بودم من که زمانی تا... کشيد سر و آورد بيرون يخچال از

 ...کنه

فران: ديدنش به کردم بلند سر و ايستادم کنارش.سمتش برداشتم قدم ! 
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 انگشتهام نرمه و گرفتم دستهام ميون رو ساعدش... روبروش نقطه دورترين به دوخت چشم و داد فشار هم روی رو لبهاش

ميمونه خاطرمون توی هميشه بلز.. فران: دادم تکون دستش روی نوازش به رو  

 و کانتر به دادم تکيه. پذيرايی سمت افتاد راه و موبايلش به دوخت چشم. داد تکون تاييد به سری و گردوند رو نگاه بی

 رسيدم وقتی... نه... بمونه پيشت کليدها شد تموم که کالس مارک:  پيچيد خونه توی صداش. پام های پنجه به دوختم چشم

دفنش برای ميرم دارم... بود کرده تموم  

 بلند سر... ميومد خودش به باز و ميرفت يادش رو خودش انگار. بود ايستاده خونه وسط پايين سر. کرد قطع رو تلفنش

: در سمت افتاد راه و کشيد موهاش به دستی.گرفت ازم نگاه و داد فشار هم به رو لبهاش.بهش دوختم چشم. ديدنم به کرد

خونه ميرسونمت  

 افتاد راه. آوردم بيرون جيبم از رو ماشينش سوئيچ من و بست رو خونه در. افتادم راه دنبالش پايين سر... نباشم ميخواست

بگيرش: کردم دراز رو دستم که ها پله سمت  

ميرم خودم من... برو: دادم ادامه. مشتم ميون سوئيچ به دوخت رو نگاهش  

. رفتم پايين رو ها پله و کردم عبور بازوش کنار از و چرخوندم رو تنم. گرفت انگشتهام ميون از رو سوئيچ و کرد نگام

 اصرار... کنه سکوت که بره کلنجار خودش با که اونقدری. برم که اونقدری.بود ايستاده خونه در جلوی پاگرد ميون

رفتم بيرون خونه از و خلوت پله راه ديدن به چرخوندم سر... نکنه . 

 کنار عکس و... کشيدم ذهن تصوير به رو فران خونه تصوير کردم، کز تاکسی صندلی روی. آروم و آهسته. ميزد بارون

 به و بود نشسته فران و من ميون بلز... پاساژ رفتيم تايی سه ايران سوؼات خريد برای روزيکه... خوابش اتاق آينه

 راست نيمه روزها همين از يکی شايد و... بود گرفته وسيعش خنده اون با فران که سلفی عکس... بود کرده نگاه دوربين

بلز نه و مونده فاخته نه فران زندگی ميون که... شه جدا چپ نيمه از عکس ... 

 جايی... ميگرفتم هاش آينه از چشم روزی که جايی... سالن محوطه به چرخوندم چشم کردم خالی رو کمدم. سالن برگشتم

 کردم ترک رو سالن خاطره از پر چمدون يه با و دادم فشار هم روی رو پلکهام... بايستم پام روی ميکرد مجبورم فران که

خونه برگشتم تگرگ و بارون ميون و . 

 دفتر... کردم پر ايران از مونده خاطرات تک تک از رو کمدم و نشستم زانو چهار چمدونم به رو حوصله بی ؼذا، بی

صورتکها... صورتکها.... قديميم موبايل و عکسها... فران طالی خودکار. پندار از يادگار ... 

 

 

 که کنی سعی. گرفتم چشمهام به رو رو موبايلم نور تاريکی ميون.بودم کشيده دراز تخت روی سردرد با شب های نيمه

 بند بند بؽض... ميکندم جون داشتم... ميکنی جون داری کنی حس و بياد کش زمان.. نشه و برسونی صبح به رو شبی

 نميتونستم. نبود هم خودم توان و تاب حد در که بودم گذاشته تنها زندگی از جايی رو فران من... ميکرد پاره رو ام حنجره

 ميدونستم... درد شب اين از بگذرم نميتونستم... کنه خلوت خودش با باشه خودش حال به بذارم نميتونستم. باشم تفاوت بی

 و سقوط چاه ته از رو من که مردی شه ؼرق تنهاييش ميون بذارم چطور..  آوردم نمی تاب ولی بزنه حرؾ من با نميخواد

 نگات ولی بخوری زمين حاضری که هست هايی لحظه که قسم و...  کردم باز رو فران شماره. بود کشيده بيرون دردهام

خوبی؟.. فران: نوشتم بؽض ميون! کنه  

 من... فران: چرخيد ها دکمه روی دستم... نداره پايانی که شده آؼاز ای هميشه تا شب ميدونستم خوب من و... نداد جواب

متاسفم واقعا ... 

 حالِ  و فران روزهای خرابِ  حالِ  اين! نگرفت ميشد نه و گرفت ازش سراؼي ميشد نه. رسيد شب به صبح و صبح به شب

 چشمهای از كنه زبونی خوش برام تلفن پشت هم فتانه كه گيرم...  نميگرفت آروم خنكي دمِ  هيچ به كه من روزهای تبناكِ 
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 محض كه! نه خدا رضای محض فران و بزنم زنگ اينكه.. ميشه آروم صدا يه به فقط من دل تالطم... دخترش درشت

 ميتونم.. ميخورم درد به كنم حس كه شه برداشته قلبم از فايدگی بی حس اين كه.. برداره رو گوشی خودم صدای شنيدن

! نميخواست... داشته من به كه رو بيكرانی محبتهای از ای گوشه كنم جبران ميتونم... باشم داشته تاثير ميتونم... باشم مرهم

نميشد سرد من برای مرده اين خاك... نميشدم آروم من... نميگذاشت .... 

 و نميداد اسهاشو ام اس جواب... ميفرستادم زده دريا به دل عاقبت تا ميكردم پاك باز و ميكردم تايپ رو متنی بار هزار

بخير شب خوابم،... ببخشيد بود شلوغ سرم" که جمله يه با مياورد هم رو همه ته و سر شب آخر !" 

 تحقير حس اينطور وقتی... ميشه گرفته ناديده و ديده اينطور وقتی ميشينه زن قلب روی سنگينی حس چه نميدونست و

 برجسته رگ با حاال كه همراهم هميشه مرد کنار از گذشت تفاوت بی نميشه که روزهايی درست... ميگيره رو وجودش

ازم ميگذشت تفاوتی بی و کينه و ؼرور و گردن  

 دلداريش پيام يه با فقط ميخواستم من و... بلز خالی جای به زده زل و داده لم مبلش روی خونه توی ميدونستم که شبهايی

 اون و... تنهايی اين توی نميذارم تنهاش بفهمونم بهش ميخواستم... يادتم به بگم ميخواستم... شم همدمش ميخواستم...  بدم

رفت پيش و گذاشت ؼرور روی پا بارها و بارها ميشد نه و شد دلشکسته مردِ  اين خيالِ  بی ميشد نه... ميزد پسم ... 

... بود نرفته اش شماره گرفتن به دستم ديگه... بود نگرفته تماس ديگه... بود مونده روز دو فقط پندار اقامت هفته يک از

 ميون هميشه برای و شد گم اوهامات توی هزار پشت...  رفت منتظره ؼير و گذاشت پا زندگيم به منتظره ؼير كه مردی

 نتونم امروز كه اونقدری... گرفت ازم رو جسارت كه مردی... داد جسارت بهم كه مردی. كرد ثبت رو اسمش مجهوالتم

بدم ترجيح سقوط حس به رو ركود احساس و بمونم انتظار خطهای پشت شايد كه اش شماره به ببرم دست . 

 اش خودساخته قفس ديوار و در به رو شكسته دل پرنده اين اونقدر. موندم خونه توی رو آخر روز دارِ  كش های ثانيه تمام

. بودم راهش به چشم سال چهار که مرديه رفتن روز که انگار نه انگار. رسيدم ؼروب از بعد دست يك تاريكی به تا كوبيدم

... سال چهار چه... روز يک چه بلده، رو گذشتن فقط زمان!!! نيست حاليش زمان که زمان... نميشه سرش انتظار که دنيا

عمر يک چه ! 

 تفاوت بی. بود اومده مهمون انگار. ميومد پذيرايی از بابا صدای. بودم زده زل ديوار به و گرفته بؽل زانوهامو تخت گوشه

: کشيدم باال شونه روی از رو بلوزم افتاده يقه... کوتاه های فاصله با دوبار. شد کوبيده اتاقم در که موندم خودم حال توی

 بفرماييد

 مردونه، خنجری ابروهای با عسلی چشم همون. گرفت جا نگاهم ميون در چوب چهار از فران صورت نيمه و شد باز در

فران: شدم خيز نيم و کردم رها زانوهامو... جوگندمی شقيقه همون.. خوشرنگ ريش ته با منقبض فک همون ! 

بشينم؟ ميتونم: کرد اشاره تخت به و شد اتاق داخل. نشم بلند تا گرفت سمتم رو دستش  

 مثل... شدن ؼرق از ميشه نجاتت که... خدا مثل... ميشه پيداش دريا طوفان وسط که خدا مثل... زدم لبخند کرده بؽض

... نبينيشون و باشه شايد برت و دور... خدان مطلق روح انسانها بعضی... بيناييه... بيداريه... نيست کفر!... مرد خدايی

کفره آدمها اين نديدن.. کفره اون ... 

 هم باز و بود شده تنگ براش دلم. کردم کنکاش رو رخش نيم. روبروش ميز به دوخت چشم و نشست کنارم تخت گوشه

داری؟ حوصله کنم صحبت باهات اومدم: سمتم گردوند رو... ميگذاشت پيش پا...  ميکرد مردونگی که بود اون  

 پشت چکيد بينيم تيؽه از اشکم. گردنش دور کردم گره رو دستهام و کشيدم سمتش به رو خودم زانو روی. نياوردم تاب

فاخته: ساعدم روی گذاشت دست. ميشد نوازش دستم ساعد روی نفسش و بود داشته نگه پايين رو سرش... گردنش ! 

 اتاقم توی سياهش پليور عطر. کردم پاک رو ام گونه روی اشک دست پشت با پايين سر و شرمنده و گرفتم فاصله ازش

 فکر: اش افکنده سر ديدن به کردم بلند سر. ميکردم باور رو حضورش جينش شلوار پود و تار به زده زل من و بود پيچيده

 روزها اين بگم بهت که نميشه فرصت هيچوقت و... نميشه صاؾ باهام دلت ديگه کردم فکر... نميای سراؼم ديگه کردم

اومد پيش تو و من بين ممکن حالت بدترين به چيز همه ! 



 

 

فاختهآوای   رمان 

ت ی ا س ه  ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر b ب e h t o o p . c o m 

د ی ن ک ه  ع ج ا ر   م
 

  386 صفحه

 بايد امشب! هيچوقت.. ببينم اشکهاتو نميخوام... بخوام توضيحی که اينجا نيومدم: کشيد نوازش به دستم روی رو دستش

 تا دو... باشی شنوا گوش دوتا فقط تو... باشه همون بگم من چی هر... باشه من شاهیِ  شب که اومدم امشب... باشی قوی

قبوله؟... نباره که چشم  

کنم اطاعت نتونم... فران نتونم شايد: ريخت دلم. کردم نگاش  

زدم ولی... بزنم موهاتو و ببرم تيػ به دست نميتونستم هم من تو شاهی شب: زد لبخند ! 

 از... فران اومدی پر دست با بزنم؟ رو کدوممون منطق و دليل رگ بذارم؟ کجا رو تيػ من ميخوای تو امشب: زدم پلک

بزن اول رو آخر حرؾ... معلومه نگاهت ! 

 همون از... داشتم دوستت ديدارمون اولين از ولی نرسه نظر به منطقی شايد.. داشتم دوستت هميشه:کرد مکث نگاهم ميون

 عشق از سال چهار اين تموم. داشتم دوستت ساله چهار... کنارمی... کنارتم ساله چهار. ميشناسمت ساله چهار... اول نگاه

نيستی آماده تو ميدونستم ولی بودم مطمئن خودم .. 

 مکث نگاهم ميون و سمتم گردوند رو! ميکرد رهام... داشت... نميکردم رهاش... بود رخش نيم به بسته نگاهم. موند ساکت

 تو که روزی و... بودم نشده کسی نفره دو احساس وارد هرگز... بودم نکرده هتاکی مردی هيچ حريم به هرگز من: کرد

 ای ديگه جور من با که روزی... شده تموم برات کردم فکر شکستی و بوسيدی رو پندار نماد سال چهار از بعد

 اش پرونده کردم فکر... داشتی دل به که چی هر ختم يعنی اين کردم خيال من... نمايش از قبل روز درست... رقصيدی

... شکسته صورتکهای ميون بزنی زانو نمايشت ته نميخواستم چون..  خواستمت پدرت از اول شما رسم طبق... شده بسته

 سمت بودی نچرخونده سر که وقتی تا... نه؟ رو من بودی خواسته... ايستاده قدميت دو که باشم مردی همون خواستم

 روی که صورتی آخرين شدم من... خوردی سر دستم ميون از چرخوندی که سر... بودی خواسته رو من... تماشاچيها

شکست صحنه ... 

 انگشتم نرمه بازی به زدم زل انداخته پايين سر. انگشتهاش سر به زد زل پايين سر و گرفت ازم رو و برد فرو رو لبهاش

 همه از بيشتر که چيزی اون:  داد بيرون رو نفسش. دادم فرو رو بؽضم... باشم محکم بود گفته... تختی رو گلهای روی

 خيال من... شم ديگه کس با قلبيت رابطه وارد نخواستم من... هست تو عشق و احساس به هتاکی تلخ حسِ  ميده، آزارم

بودم نديده رو قلبت ته من... خاليه قلبت ميکردم  ! 

. ممنونم ازت بودم باهات که روزهايی تموم برای: داد ادامه گرفته باال سر آزاده مرد يک مثل حاال و کرد رها رو نفسش

 که! بود خونم شدن پاک...  ام خونه شدن پاک معجزاتت از ای گوشه يه... کردی ها چه من برای نشدی متوجه هيچوقت

 روح به... تو پاک نگاه به فروختم رو فروشی های تن... اومد سر ام هميشه تا شبهای تو با آشنايی از بعد يکسال درست

 که دونستم قدرتو من... دونستم قدرتو من فاخته؟ دونستی خودتو قدر هيچوقت! تو پاک تن کنار بودن لذت به... آاليشت بی

 وصل بهت رو من که نافی بند رو بکشی تيػ که اومدم... من قديسه... داشت عبادت معنای برام بوسيدنت که زدم، پِست

 مرهم... بستم بالهاتو... من زخمی کوچيک پرنده... من عاشق پرنده ميگيری اوج بيشتر من بی... کنم رهات اومدم... کرده

بدن سر آواز... بشينن درخت بلندترين باالی... بپرن بايد... نميشن اهلی ها فاخته... کنم باز رو بالهات وقتشه... گذاشتم ... 

 که... بدی فرصت بهم ديگه بار يه بذار... کابوس اين شه تموم بذار... امشب بگذره بذار... نده ادامه... فران: کردم باز لب

 عشق پای گذاشتم عمر... خودم به تو به کردم بد...ديدن برای دادی فرصت بهم بارها... زياده...  ميدونم... کنم پيدا خودمو

 توی سال چهار من فران... زندگيت دنبال برو بگه و برگرده که ديدم آزار و دادم آزارت همه اين که...  که سرانجامی بی

 خودم حال بذار.. ماسيدم... بيرون شدم تؾ بزرگش دهن از که روزه چند فقط و... بودم حبس احساسم وحشی نهنگ دل

 من برای اونقدر تو... نباشم بدهکار دلم به ميخواستم فقط من... کنم کسی جايگزين رو تو نخواستم هرگز من... کنم پيدا رو

 که دستم بدی تيػ که شبيه شاهيت شب شدنی؟ فراموش قابل کردی خيال... ببينمت باشی نقابی هر پشت که هستی رنگ پر

 اين تموم که بدون فقط ولی... بخواه رو من هم باز نميگم... بمون حرفت سر نميگم زندگی؟ از ام داشته همه روی بکشم

 که بدم نشون تو به من اينبار بده فرصت بهم... شد آوار سرم روی جمله يه با که بود ای بچگانه حماقت انتظار سال چهار

 دو احساس يه به نکردی هتاکی... فران... نميکردم درکش قبل شب چند همين تا که چيزی... برتره عشق از داشتن دوست

شاه بگذر فرمانت از... گرفتی سبقت عشق از فقط تو... نفره ! 
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 دست سادگی اين به ازت که نيستم سست اونقدری کنم، خداحافظی باهات نيومدم بهونه و بها بی... فاخته: بست چشمهاشو

 حسرت کنم فراموش زندگيم از لحظه يک حتی نميتونم برم هم دنيا ته تا باهات اگر چون ميکشم دست ازت دارم... بکشم

 نرمه با و دستش روی لکه به ميدوخت چشم مياورد رو اسمت وقتی که مردی...  ميزد لبخند رو بؽضش که رو مردی

 زندگيم از نميتونم رو چشمها اون من... چشمهام توی ميزد زل مياوردم رو اسمت وقتی که مردی. ميکرد لمسش انگشت

نميتونی هم تو! کنم حذؾ ! 

 احيای که نفس بی يک مثل... بتابه صورتش به قدرتی پر نور که تاريکی توی شده گم يه مثل.. برؾ ميون ای زده تب مثل

... بود ديده رو من پندار! بودش؟ ديده... کردم نگاش باز نيمه لبهای با... شه ازاکسيژن پر هاش ريه و بده جواب رو آخر

کنه؟ حذؾ زندگيش از رو نگاهش نميتونست... بود کشيده انگشت دستش لک روی... بود آورده رو اسمم ... 

 برای!... زندگيت دنبال برو حاال: در دستگيره روی گذاشت دست بهم نگاه بی. در سمت افتاد راه و شد بلند تخت روی از

شدی بلند ويلچر روی از همين ! 

رفت و کرد باز رو اتاق در ..... 

 

 حرؾ پشت حرؾ دايی برای راه تموم! بودم عصبانی راه تموم. بودم عصبانی هنوز. بودم ايستاده سالن شلوؼی ميون

بود کرده گوش دايی! باشم گفته خودم از اينقدر ام خانواده از عضوی برای هيچوقت نمياد يادم. بودم آورده ... 

 عصبانی... ميرفت پر دست حاال و بود داشته نگهم اميدوار پندار بود کرده رهام پندار بود کرده عاشقم پندار! ... داشتم حق

 نه نميخواد که کرد برخورد جوری...  بمونم که نميتونم ولی دارم دوستت بود نگفته کلمه يک و بود برگشته چون بودم

 من به ناگفته حرفهای... ميرفت و خورجينش توی بود کرده خالی رو من زندگی... ميرفت پر دست حاال... نميتونه اينکه

بود عصبانيت ميشناختم خودم در که حسی تنها... بودم عصبانی من... ميرفت داشت و بود گفته فران به رو ! 

کنن پيجش بايد: کرد فرو جيبش توی دستهاشو دايی... دقيقه هفده و دو... ساعت روشن چراؼهای به شد دوخته نگاهم ! 

 به دوختم چشم کالفه. گرفتم تماس بار سومين برای. اسمش به دوختم چشم و آوردم بيرون کتم جيب از رو موبايلم

پيچيد گوشم توی صداش... ساعت  

 نه و ميشناسی زمان نه ميتپه وقتی که... باز نيمه استخونهای ميون محبوس ساخته ای توده خون از که... خلقت به قسم و

 کالم نازکی به بندی به که عشق به قسم... ميکنه عاشقت... مياره درت زانو به دين و دل بی که دل به قسم... زمين

کالمه يک فقط عشقش و نفرت بين مرز که ميلرزه، هم باز رنجيده که دل به قسم... ميکنه ات زنده و ميميرونه ! 

 نرفتی، هنوز ميدونم... انتظار سالن توی نميبينمت: کردم رها لبهام ميون از آروم رو نفسم و دادم فشار هم روی پلکهامو

بيا ايستادم بوفه جلوی  

اومدی؟ چرا: کنه باز لب تونست فقط مشتاق، و گزنده مؽرور، و رنجيده. کشيد پس نه شد شوکه نه سردم لحن از  

ناراحتی؟: زدم خند کج !! 

برو بعد کن صاؾ رو حسابت! ... بدهکاری بهم هنوز: بستم چشم. موند ساکت ! 

بره و کنه پشت رحمانه بی نميتونه ميدونستم. مياد ميدونستم. کرد قطع . 

مؽرور... هنوز و... کشيده هم در ابرو پريده، رنگ شد، پديدار باال از بودم، ايستاده ها پله پايين ! 

 چيزها خيلی... پندار گذاشتی جا: کردم باز لب. داد بيرون رو نفسش. چشمهاش ميون زدم زل. اومد جلو رسيد که قدمم به

 رو ات کوله... بدم پس دروؼهاتو اومدم... خونه برگردم و بگيرم رو دلم و بدم پس رو خاطراتت نيومدم...اينجا گذاشتی جا

برو بعد بده جا دروؼهاتو کن باز  
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... ديد رو فاخته ريختن فرو حال... فران رفتن حال... کرد درک رو فاخته که مردی... رفت و افتاد راه کنارم از دايی

کرد رانندگی فرودگاه تا فاخته انتظار کردن تموم پای برفی شب نيمه اين وسط که مردی  

چيزو؟ همه!... گفت؟ بهت: دايی رفتن به دوخت چشم پندار  

 خونه اومد... بيارم در بازی زندگيت ميون نميخواستم: موهاش ميون کشيد دست عصبی. کردم نگاه فقط سکوت ميون

فاخته بودم کشيده پس من! خودش... محسن ! 

 بازی من زندگی ميون هنوز... کنه عوض رو فران تفکر نداشت حق هنوز. بودم محق هنوز. چشمهاش ميون زدم زل

بود گرفته ديدارو اين پیِ  فران اگر حتی بود درآورده ! 

 برام ميدونست که فرانتيس... نبودم نامرد بدونه تا گفتم بهش چيزو همه: نداشت رو نگاهم تحمل انگار انداخت پايين سر

... داری بزرگی قلب تو بدونه خواستم... کردی صبوری اينهمه نامرد يه برای تو کنه فکر نميخواست دلم... بود کافی

همين... بدونه قدرتو خواستم ! 

 من از چشمها اين برای... نشدنی فراموش چشمهای اين... کنه فراموش رو سياه چشم تا دو اين نميتونه بود گفته فران

ميبافن ريسمون آسمون... نميکنن نگام... ميزنن دو دو که چشمهايی اين... گذشت  

. برم و کنم پشت و بپاشونم رو احساسش تموم کلمه يه با نميذاشت. باشم مؽرور نميذاشت. نميموند آروم سينه توی قلبم

بدونم؟ نبايد.. هم هنوز: زدم پلک! .... موندم! ... نتونستم! ... بود ديدارش از ذهنم توی که چيزی ! 

 دستهاش توی رو معدنيش آب بطری و ميداد تکون رو راستش پای. بوديم نشسته انتظار سالن فلزی نيمکتهای روی

 خواستم: انداخت بهم نگاهی نيم. داد بيرون رو نفسش. گرفت آروم پاش.بودم منتظر زده گره هم در رو دستهام. ميچرخوند

... سال چهار اين توی بودی کشيده دردهاتو تو...  عذاب بی فکر بی دؼدؼه بی... خوشبختيت پی بری من از متنفر بذارم

 تئاترت اومدم... برم و بريزم همت به که نيومدم بهش سپردمت که قرآنی همون به. من خاطرات و ياد خط ته.. بود خط ته

 و گم تاريک سايه همون پشت ميخواستم. بيام جلو نداشتم قصد. برم و ببينمت پا روی که اومدم.. برم و ببينمت دور از که

 فاخته... فاخته... دختر بشنوی چی که دنبالم اومدی.... کنه رفاقت خواست... نذاشت محسن ولی خواستم.. بمونم شدنم گور

 ...جان

 شنيدن تشنه و بود زدنم صدا تشنه...  سال چهار از بعد... ميکرد صدا رو اسمم... ميکنه مزه رو آب که ای زده عطش مثل

 تو در که حسی با بيام کنار نميتونم فاخته: داد تکون سر. گزيد رو لبش و زد لبخند بؽض ميون... لبهاش ميون از اسمم

رسيدی دادم به... ميرفتم خاک اين از درد همين با داشتم.. متنفری من از اينکه خيال با بيام کنار نميتونم... ساختم ! 

. رخش نيم سمت گردوندم رو. معدنيش آب بطری ريز حروؾ روی انگشتهاش سر بازی به زد زل و داد بيرون رو نفسش

 هر که مردی شدم و اومدم... باشم زندگيت مرد نامردترين نميخوام چشيدی خيانت زهر تو: زد هم به رو بازش نيمه لبهای

 داشتم... بيارم تابش نميتونم شده نشين ته ذهنت توی من از تصوير اين... برد تاراج به رو بود مونده برات احساس از چی

اومدی که ممنونم ازت... فاخته... ميرفتم درد اين با ! 

 دلت ميخوام نه ولی: کشيد نفس بريده. لرزيد لبش. زد لبخند. نگاهم به دوخت رو براقش چشمهای. ديدنم به چرخوند سر

 چيزو همه... شده تموم بوده چی هر هم از تو و من سهم! بمونی که ميذارم نه... بمونی من پای ميخوام نه برام بسوزه

 با نه وايسی شنيدنش پای مردونه ميخوام... بری و خدا دست بگی و برگردونی رو ميخوام تهش ته ولی ميگم برات

کنيم تموم منطق با و دوتايی چيزو همه بذار...  برو شنيدی...  ميرم زدم که حرفامو... زنونه احساسات  

 دست... ميکرد بيرونم داشت هم هنوز... واستم پاش هم باز نبود هم قرار. نقطه دورترين به دوختم چشم و گرفتم ازش رو

 بخواد اونکه! نميبرم رو رفتنت پای من... نترس من از بودم گفته... نميکنم پابندت بودم گفته: سستم پاهای روی کشيدم

ميمونه هم سامون و سر بی بمونه و باشه ! 

ؼاشيه مار مثل! ميزدم نيش جراره عقرب مثل. ميزدم نيش. موند ساکت ... 
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 لبخند هنوز گذاشتم بيرون اتاقت در از که پامو...بود آسايشم شب آخرين دارم دوستت گفتم که شبی! بشنو پس: گرفت نفس

 خودمو و رفتم تو اتاق از.  ميره داره دستش روی مامانم که کشيد هوار بابام و خورد زنگ موبايلم که بود لبم روی

 اينطور که بود پر عرفان از...ميگفت بيراه و بد من به... ميگفت بيراه و بد عرفان به...  بود عصبانی بابام. خونه رسوندم

 ميگفت راست...نبينمشون که بودم کرده برؾ زير سرمو که بود پر من از... ميکرد بازی خانواده اعصاب و آبرو با

 خانواده با قرابتی هيچ که دختری برای بود کرده زهر همه به رو روزگار که بود سال سه عرفان.باشم ميونشون نميخواستم

 مهمونيها از رو مستم برادر بار ده خودم. بود داده درس عرفان به رو بودن قيد بی و بودن باز که دختری. نداشت ما

 باال که بودم زده مرگ حد به رو برادرم درندشت شهر اون بست بن های کوچه پس کوچه توی خودم.. بيرون بودم کشيده

 که اونقدری... موند پاش اينطور که خواست رو دختر اون چیِ  نکردم درک هيچوقت و... بود خورده که رو چيزايی بياره

... ميکنم انتخاب رو اون اونه، و شما بين انتخاب بحث اگه که...کنم ولش نميتونم زنمه ديگه که بزنه زل مامانم چشمای تو

 که اونقدری... بندازی بهش چپ نگاه نداری حق مامان که! بخره احترام اون برای که بکشه داد مامانم سر که اونقدری

 تا دو... عرفان و من ماييم، مقصرش بياد مامان سر باليی هر ميگفت...  بود عصبانی بابا...بره بابام دست روی مامانم

ميفهمم امروز اينو... ميداد جون مامان برای بابا! کردن بزرگ اميد با که پسراشون ! 

... باشم خوبی پسر بابام مامانو برای خواستم بگه ميخواست اگر... نبود کافی. روبروم به زدم زل و نشستم سينه به دست

... بجنگم تو سر عرفان مثل نخواستم من و نبودی يکی من خانواده معيارهای با دختر اون مثل هم تو بگه خواست اگر

 دعوای به تفاوت بی و کردم گوش ساکت و ايستادم خونه توی: داد ادامه وقتی بودم محق هنوز! بودم محق هنوز! نبود کافی

. ميکرد مشاجره داشت هنوز عرفان و بود افتاده راه دنبالم بابا. رفتم بيرون خونه از و زدم بؽل رو مامانم عرفان و بابا

 که چيزی آخرين... نداره تو مثه نامردی پسر به احتياجی مامانت ميگفت... نميذاشت بابا بيمارستان بياد ميخواست عرفان

 مامان سر بابا راه تموم. بيمارستان افتادم راه و شد سوار هم بابا کنم روشن تا و ماشين توی گذاشتم مامانو. بود همين شنيدم

 و گفت... کنن زندگی دوتايی و نيوفته خاصيتش بی پسرای به چشمش که جايی ببرتش که داد قول و گرفت پاش روی رو

 خونه کی تو گفت. نذاشت بابا بيارم برم خواستم. خواستن رو مامان قلب پرونده ازمون بيمارستان توی... موندم ساکت

کجاس مامانت قلب پرونده بدونی که شده پيدات ... 

... برگشت نه و داد جواب رو تلفن نه و شد ساعت دو... برنگشت و گذشت ساعت يک. مامان پيش موندم من و رفت بابا

برگشتمو... خونه برگشتم من و بيمارستان رسوندن رو خودشون عموم و بزرگ مادر ... 

... شونش روی گذاشتم دست. بود انداخته پايين سر گرفته گاز رو لبش... بود کرده بؽض. سمتش گردوندم رو. موند ساکت

پندار: زدم پلک! نميکرد بؽض که مردی بؽض ديدن از ريخت فرو دلم ! 

 داشت که اعترافی شنيدن رعب از ميدادم خالی جا من... ميرفت تهش تا بايد و بود گفته انگار. بده ادامه خواست توجه بی

 رو اسمش... محق نه بودم عصبانی نه حاال...  حاال... خوندم رو ماجرا ته تا انگار... ريخت فرو دلم... ميکرد نابودش

پندار: زدم صدا ! 

. بود کشيده دراز کانتر زير درست خونه کؾ عرفان. عرفان سر باال بود نشسته بابام: داد فرو رو بؽضش من به توجه بی

 نگام بابا... بود خواب باز نيمه لبهای با. بود گرفته رد عرفان گوش از که خونی به چرخوندم چشم... بهش بود زده زل بابا

کشتمش کرد باز لب بابا... بودم مات من.. ميکرد ! 

 تکرار مدام که لرزونش صدای و ميندازه راه آتيش چشمهاش نی نی توی پدرش مظلوم نگاه که مردی درد ميدونی چه تو

 خيال بی و داده هل رو پسرش که پدری درد تو... نميکشه نفس و کشيده دراز برادرش که مردی حال... کشتمش من ميکنه

 دو که مردی حال... شده تموم..  رفته پسرش ببينه و برگرده وقتی رو حالش نميفهمی... نميفهمی رو بيرون زده خونه از

باشه نشسته پسرش جنازه سر باال تموم ساعت ... 

 دست يه با وقتی فاخته نميدونی رو نيمه نصفه مرد اين زدنهای زجه حال تو: کرد خم سر و گذاشت اش سينه روی دست

 بيمارستانه توی مادرش که کسی حال! ترسيده که مردی حال...  رو پدرش دست يه با و گرفته بؽل رو برادرش سر

 توی رفته فاخته که کجايی"  مياد پيام گوشيش روی که کسی حال... پليس بازخواست زير پدرش سردخونه توی برادرش

پايينه هوشياريش سطح شده تزريق بهش اشتباه داروی کما، " 
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 اين نميتونی باشی زندگی کجای هر که... فران بود گفته راست... خيس چشمهای اين از وای... وای... چشمها اين از وای

 نگام. بود من شنيدن و ديدن تحمل حد از فراتر درد اين. بودم نشنيده کاش! نميکرد نگام کاش... کنی حذؾ رو چشم تا دو

 نقاب که رو ؼروری نميکرد حفظ ديگه حاال...  رو چشمها اين نميکرد پنهون حاال... خيس چشمهای همون با کرد

 تکه دو ام خونه... نيستم هم موندن مرد ولی...  نبودم رفتن مرد... فاخته نکن قضاوتم: ميکرد نگام. بود کرده دردهاش

 همه اين از بعد شد، گريزون بابام ديدن از مامانم... برد ياد از رو زدن حرؾ بابام... درد اين با نياورد دووم بابام... شده

 باشه جايی ميخواد مامان حاال... گرفتم ؼيابيشو طالق بزرگتر پسرِ  منِ ... من... گرفت ؼيابی طالق عاشقونه زندگی سال

 تا... لبش به ميچسبونم رو چايش استکان صبح تا صبح که شده خميده و پير افسرده يه بابام حاال... نباشه بابام از ردی که

بخوره ؼذا لقمه يه زور به ! 

 گذاشتم زانو روی آرنجهامو. ميشدم پنهان خودم در بايد نديدنش برای. گرفتم ازش چشم. خورد سر اش شونه روی از دستم

 موند تنها روزها اين تموم که کسی... بود شده پير... بودم ديده درست... بود شده پير. کردم قفل لبهام روی رو دستهام و

 خودش دل روی گذاشت پا و شنيد رو فاخته آوای که کسی... بود پندار مرد ذره ذره روزها اين تموم که کسی... بود پندار

 فلج بودم کرده فکر چرا منم؟ داستان اين قهرمان بودم کرده فکر چرا... بود پندار رفت فرو زندگيش های چاله ميون و

 گم دنيا شلوؼی ميون... گذشتن دل از رفتن، دل از ذره ذره بودم نفهميده چرا کشيدن؟ درد يعنی شدن بلند دوباره و بودن

 دلداری... شم مرهم بگم، تسليت نميتونم چرا... بودم نکرده درک عميق رو پندار شدن پوش سياه چرا! درد يعنی شدن

 که مردی برای... ديره ديگه شدن مرهم رفت هرز زندگی خشن های دنده چرخ ميون که مردی برای.. ديره ديگه... بدم

بودی فلج... ميبودی پشتش بايد وقتی درست که نديد، خيری هم تو عشق از ! 

بؽض و سکوت نشدنی هضم درد و ... 

رابطه بندهای گسيختن درد و ... 

دانستن درد و ! 

 که...  اومدی نمی که... ميشناختی خودم از بيشتر رو من که مرد تو ؼيرت به خوشا... نداشتم رو دونستن اين تاب من

مرد؟ کنم بندی هم سر رو تو های ريزه خرده چطور حاال نابلد منِ ... نميگفتی  

 بردارن سرمون از دست تا بيرون زدم ايران از: داد ادامه مسلط و داد بيرون رو نفسش پندار. چکيد بينی تيؽه از اشکم

 اين با حاال و بوده عرفان نامزد خواهرشون ميگفتن. بکشم رو برادرم جور بايد ميگفتن برادراش... دختره خانواده

 دادگاه و بابا بيمارستان گرفتار من. بودن کرده شدن ساکت و گرفتن پول به عادت... باباش خونه برگرده نميشه وضعيت

 به ميزدم زل. مينشستم تو تخت کنار بودم رسيده خط ته و خسته آدم و عالم از که وقتهايی.  ميزدم سر بهت... بودم مامان

 و من دنيای ته فهميدم... دنيا به برگشتی که فهميدم لرزيد پلکت ديدم که روزی... بياد لبم رو لبخند که... شه باز که پلکت

 بودم نوشته برات... ميخوامت حد چه تا بودم نوشته قرآن توی برات. بدبختيهام دنبال رفتم و شدم بلند تختت کنار از... توئه

 حرفهای به پابند که کردم عوض رو قرآن بين نامه ببرمش ايران از که فرودگاه ميبردم رو ام رفته دست از پدر وقتی ولی

باشمت نکرده هوام در پا ... 

 عشق، قيد دوست، قيد... بزنم چيزو همه قيد بايد فهميدم... باشم کسی به وابسته نميتونم که فهميدم هميشه تا لحظه اون از

 که آوردم رو بزرگم مامان. ميکنه زندگی ايران مامانم حاال... خودخواهی و آسايش قيد... پندار قيد... وطن قيد عالقه، قيد

... بودن عرفان شبيه... بودنه بابا شبيه جرمم ميدونم... ديدنش به نرم کاش ولی ميشه تنگ برام دلش ميگه. باشه پيشش

 که ميبينم... ميترکه داره درد از دلش ميدونم... ميکنه خودکشی داره مامانم ميدونم... پاست سر ما نديدن با مامانم ميدونم

. ميکنم کار کفاشی يه توی... گرفتم پرستار براش کارم سر که ساعتهايی برای... نقطه يه به زده زل مرگ انتظار به بابام

 بدونی که گفتم رو اينا همه... ميکنه نگام ميزنم گيتار که وقتايی... بابا خاطر به... ميدم آموزش گيتار خصوصی عصرها

فاخته نداره وجود ای ديگه راه که اينه واسه کن زندگی برو... برو حاال ميگم اگه  

 تو به و دور تو از چقدر پندار نفهميدی... سال چهار اين تموم ، فاخته سال چهار اين تموم تو و... نداره وجود ای ديگه راه

 سفت ديوار و در به ميکوبه سر... ميکنه بؽض و ميشنوه صداتو...  ميکنه حذر تو از و ميشه سفيد سرش موهای نزديکه،

 شد زنده و مرد روز هر که کسی... شکست... شکستی... فاخته نداره وجود ای ديگه راه... دلش روی ميذاره پا منطقش،
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 شده تکه دو خونه برای فاخته؟ مياد بر مياد؟ بر سست دستهای از کاری... پاشيد فرو چشمت جلوی مرد اين... بود پندار

 کاری مرد اين برای... مادرش گردوندن رو برای... اش بريده دنيا از پدر برای.. اش رفته دست از برادر برای... اش

فاخته؟ مياد بر ازت  

 و بده جا ات کوله توی دروؼهاتو بودم گفته... ريختم اشک... انداخت شونه روی و برداشت رو اش کوله. شد بلند کنارم از

 صندلی روی رو اش نيمه و کشيد سر رو معدنيش آب. ميشکست درد اين سنگين بار زير داشت هام شونه حاال... برو بعد

 چشمهاشو. ساعت به دوخت چشم و داد بيرون رو نفسش. زد چنگ موهاش ميون و کشيد رو پلکش دست پشت با. گذاشت

... بابا پيش اومده هفته يه اين برای عموم: کرد نگام. شدم بلند جونم بی پاهای روی. ميگزيد رو پايينش لب و بود کرده ريز

 سال چهار ميدونم. ميخوام معذرت ازت چيز همه برای... نداره هم ای فايده موندنم چند هر ميموندم، بيشتر داشتم دوست

 اين برای... ميکنی فراموش زمان گذشت با کردم خيال من ولی کنم جبران نميتونم ای خواهی عذر هيچ با رو تو صبر

 بسوزه برام که...  که مهربونه اونقدر دلت ميدونستم چون نزدم زنگ سال همه اين... ببخشی منو اميدوارم... انگاری سهل

 بهت...  و خوشحالم خيلی ايستی می خودت پای روی اينکه از. ميشدی پا سر بايد تو کنم خراب رو حالت نميخواستم.. 

هميشه... کردم افتخار بهت هميشه... فاخته ميکنم افتخار ... 

 روزهايی... نداره فرقی... يکيه من نموندن و موندن ميدونست خوب آره... برو و بشنو بود گفته. سمتم کرد بلند دست

 دردناکتر رو دردها فقط بودنت که... نبودنته کمکت بهترين که هست روزهايی... کوتاهه دنيا از آدم دست دو هر که هست

 دندونهام لک به... دستش به دوختم چشم... قلبت به کنی پشت بايد بريده و خسته خودت از اينچنينی روزهای... ميکنه

 رهاش بايد... گذاشتم دستش توی رو سردم دست. بياره درم زانو به که ميرفت که پاهام سستی به... دستش گوشت روی

کنی باز بالهاش دور از انگشتهاتو بايد که کبوتری مثل... ميکردم  

فاخته ممنونم: کرد نمايان دندونهاشو. بگم چيزی نميذاشت بؽض. زد لبخند  

بود؟ کردنش رها برای آخر تشکر اين و  

 دوست چطور... باشم زنده چطور... گرفتم ياد... کنارت که... مومنی مرد همون... هميشه... برام: زدم لبخند بؽض با

تو برای حاال و... باشم داشته ... 

نميخورم دردی هيچ به که بگم نميگذاشت... نميگذاشت... نميگذاشت... دردناک بؽض  

 و گردوند رو. شد محکم دستش دور دستم. بره خداحافظی بی که گردوند رو. ميشد تر داشت که نگاهش. گرفت رو نگاهش

زدم چنگ رو اش کوله و کشيدم باال رو خودم پا سست های پنجه روی. رفت فرو کوچيکم آؼوش ميون  

 اش سينه به سر و گذاشت ام شونه روی پيشونی... ميگرفت بؽلم حريمها حفظ با و ميداشت نگه دور ازم رو اش سينه

 دستهام ميون... کندن دل اين درد قدر به... داشتنمون دوست تموم قدر به... قلبمون تموم قدر به... کرديم گريه... چسبوندم

 ذره تا ميکنه رها خودش حال به رو عشق وقتها اينطور خدا... هق هق از زدم نفس تنش عطر ميون... بؽض از لرزيد

شديم جدا هم از... جدا هم از و سوختيم ذره ذره... بسوزه ذره . 

 

 پخش و ميخورد دايی خونه کالسيک سرخ ديوارهای به و ميرفت باال و ميزد زخم رو ،حنجره زخيمم و کرده رگ صدای

 .ميشد

بريزم بيرون دردهامو ميکردم سعی ام بسته پلکهای ميون از من و ميزد ضربه پيانو های دکمه روی دايی انگشتهای  

نميشود سر به بيتو شود سر به همگان بی  

نميشود دگر جای دلم اين دارد تو داغ  

ميزد بيرون سينه از من نفس و ميداد تکون سر. ميکرد نگام... دايی دستهای به ميدوختم چشم  
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من بهار و من باغ من خمار و من خمر  

نميشود سر به بيتو من قرار و من خواب  

ميساخت دايی... ميسوزوندم تنهاييمو دنيای. بودم کرده رسوب. بود رفته ! 

نيست اهلی صدات: کرد جمع لبهاشو. کردم باز چشم. کوبيد ها دکمه روی رو انگشتش پنج  

نميشه رام! وحشيه! ميدونم: زدم پلک  

مثنوی... خوبه خوندن راک برای بيشتر صدات... ميشه: خنديد ! 

خوب يا بد... دايی همينه ميکنه آرومم که چيزی تنها: بردم دست موهام ميون  

داری؟ آمادگی چيزی هر برای... نشه پذيرفته ممکنه ولی ميخونی خوب خيلی... نيست بد: زد ام شونه به دستی  

کنم شروع جايی از بايد باالخره! ... کنم آماده بدترينها برای رو خودم کردم عادت که وقته خيلی: کردم خم سر ! 

ذهن تخليه! بود همين همتم تمام... ذهن تخليه ! 

 به ميکشيدم ناخن تحمل و سکوت روزهای تموم من و ميداد يادم رو تار سه به زدن زخمه و مينشست کنارم ساعتها دايی

 توی معدنيش آب بطری...  رو اش بريده و بلند قدمهای آوردم می ياد به ميزم روی آب بطری به خيره و تار سه سيمهای

 ها چه ميدونه خدا و... رفتنش و موندن ميون مرز به... روبروم قطور شيشه به اشک پرده پشت از نگاهم خيرگی و دستم

 به و ميرفت پندار... نکرد بارم که ها چه درونم صدای ميدونه خدا فقط و... رفت و شد جدا من از آويزون اش کوله به

 مردونه پيرهن خوردگی چين... رانهاش تحرک... ميسپردم ذهن به رو تصويرها تمام من و انداخت نمی نگاهی عقب

انداخت چنگ موهاش ميون و آوردش باال بارها که دستش انداخته رگ ساعد... راستش شونه به آويخته کوله... اش ... 

 برميگردم بده تکون سر که... بزنه لبخند که بزن حرفی داری؟ نگهش بتونی که داری چی... ميپيچيد سرم توی صدام

 وا و ميرفت تماس دکمه روی انگشتم... دستش مونده جا عطر و دستم توی بطری... گذشت نميشه تو از که... فاخته

نبود گاه تکيه... نبود گاه تکيه سستش پاهای با فاخته... نبود حرفی... ميرفت ... 

 چرخوند که سر... آورد می بيرون رو پاسپورتش کوله از داشت وقتی رو رخش نيم. سپردم ذهن به رو تصويرش آخرين

رفتم...  و گرفتم رو ديدار آخرين برای .... 

 که بود ايستاده روبروم مردی... ديد رو گلوم درد و صورت زردی... ديد رو خوردنم زمين که بود ايستاده روبروم مردی

 خشک اشکهام تا کرد رانندگی خونه تا آهسته اونقدر که مردی... محمد علی دايی... برد فرودگاه از رو فاخته روح جنازه

بود بلد خوب رو عاشقی انگار که مردی... صندلی روی برم خواب و شن ! 

 دم چای. ميشدم بيدار خواب از صبحها. نشدم همراهش من و. پندار رفتن از بعد هفته يک... ايران برگشت بابا

ميکردم مزه رو چايم شهر به خيره و ايستادم می تراس به رو پنجره شيشه ميکردم،پشت . 

 داشته تموم به و بيام بيرون خودم کالبد از. کنم فراموش رو خودم ميکردم سعی و مينشستم پيانو پای روز ساعتهای تموم

 به رو خودت و کنی نگاه ناخنهات به ميشه... گذشته سخت و خوب روزهای تک تک به خاطراتم تموم به... نکنم فکر هام

کنی؟ فراموش رو خودت وجودت عمق در و... کنی لمس... ببينی... بنوشی ميشه نياری؟ ياد  

 تؽيير رو سرنوشتت راه که هستن احساساتی تنها ؼرور و ترس و... بود هميشه برای... بود کسی... نميشد... نميشه... نه

 ...ميدن

 خونه سرد پوش کؾ روی رو پاهام کؾ. زدم کنار ام بسته يخ بازوی روی از رو پتو بيداری، سراسر شبهای از شبی نيمه

 انبار تاريکی ميون. رفتم پايين راهرو انتهای های پله از و انداختم شونه روی رو بلوزم افتاده بند. افتادم راه و گذاشتم

 جلو ببينه رو روبرو چشمم اينکه بی و برداشتم قدم. دادم تکون رو انگشتهام هوا توی و آوردم باال رو دستهام. کردم درنگ
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 چشمهام روی از دست پشت با رو اشک پرده. رسيد چمدونم زيپ به دستم. برداشتم قدم و کردم لمس رو وسايل. رفتم

کردم باز يکی يکی رو زيپ های دندونه و... برداشتم ... 

برميگردی خودت به روزی... کنی فراموش و بذاری جايی رو خودت نميشه هرگز... نميشه ! 

 ميون. برگشتم رو اومده راه و گردوندم رو.موند باقی انگشتهام ميون سردی و نازک تن و گشت چمدون وسايل ميون دستم

 ميون طالی خودکار به دوختم چشم و نشستم ميتابيد تختم روی اتاق پنجره از که سفيد ابرهای پشت مهتاب جون کم نور

ميفهمی خوب رو دلتنگی معنای... باشی شده عاشق اگر...  تو و... دستهام ... 

شد نگاشته... پاشيده و محصور نگاهم تر های دايره ميون کلمات و رقصد کاؼذ روی محابا بی قلم  

" مينويسم برايت تری شعر  

برده تاراج به را هستيم سالهاست، نگاهت مهاجم که... تو برای تری شعر  

مديونم تو به را آوردنهايم تاب تمام جان که... تو برای تری شعر  

را قلبت مرزی خط اسير جان بی کالم آخرين بشنو... تو برای تری شعر  

 ...فرمانده

درآمد زانو به روزگار نبرد در چه اگر ناتوانت و کوچک سرباز  

ضعيؾ و بود ظريؾ چه اگر  

تو نيازِ  و  

اطمينان برای بود ای مردانه محکم پاهای  

ايستادگی برای  

ماندن برای  

بودن پناه برای ... 

 اما

ايستد باز زخمی قلب اين تپشهای آخرين آنکه از قبل  

نگاشت برايت که تری شعر بشنو  

دارد مسيحايی دم عشق که  

ميدانم نداری باور  

نگذاشتی دمم به دم هرگز که نداری باور  

گذاشتی رفتن را نگاهت شرط که نداشتی باور  

سالح بی را سربازت که نداشتی باور ... 

خنجر بی  

آويختن برای بندی بی ... 
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گذاشتی تنها رفتنت مينِ  سرزمينِ  ميان  

 فرمانده

عشق پرچم ماندن باال برای  

ميزنم زانو ات خواسته برابر در  

آورم می باال رام و تسليم را ام خالی دستان و  

بدانی تا  

دريافتم عشق از آنچه  

بود معشوق فرمان به نهادن سر  

دريافتم عشق از آنچه  

گذشتن دل از دل و جان بی... بود خودگذشتن از  ... 

نرود زندگی اسارت به... زن يک کوچک قلب خاطر به تنها فرمانده تا " 

 

 

 

دستهام روزهای اين گرفته شدت لرزش و. ميز روی آب بطری به دوختم چشم ... 

 تکيه ديوار به رو سرم پاشنه و بستم چشم. گذاشتم زبون زير و برداشتم تخت زير از رو قرصم و کشيدم دست زمين روی

گرفتم بؽل رو ام بسته يخ زانوهای و دادم . 

 خوب هرگز حال به رجعت... ميدونی خوب رو تکراری دردهای درد باشی شده عاشق شدم عاشق من که اينطور اگر و

 عطری به تلنگری به و کردنشون فراموش برای نديدشون برای پوشوندی پرده و کردی بازشون سر از که شبهايی نشدنی

 که انگار نه انگار... نو از داغ و درد نو از درد و برميگردی باز... صدايی به... نشانی به کالمی به يادی به نامی به

نميشه که نميشه... کشيدی زجر گرفتنشون نديد برای سالها  

 در زانو به دلت پيش... نيست نشدنيت باز بؽض جوابگوی اشک دريا دريا... تاريکه و تنگ دنيا شه تنگ که دل... دل

 اقرار دلت، پيش ميکنی باز رو بؽضت... ضعيفت و خسته احساس به رو ميزنی زانو تنومند هيکل همون با... ميای

نيستی... هجران و درد اين پايندگی مرد... نيستی ميدون اين ايستادگی مرد... ميکنی ! 

 

 

 حال، اين بگذره هم عمری که فهميدم برفی شب اون عمق در و بود گذشته ماه دو. نداشت پايانی بيداری هميشه شبهای

شد نخواهد خوب ! 

 تنها: شکست سوال يه با رو سکوتش عاقبت و داد گوش... کردم تشريح دايی چشمهای جلوی رو روحم همه بعد روز

همينه؟ زندگی از ات خواسته  

کرد باورم کسی و.... دادم تکون سر و کردم پاک رو ام ريخته اشکِ دريای دست پشت با ! 
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شد فرانسه عازم همراهم و بست رو چمدونش دايی بعد روز دو  

 بی که... مسيحه بخش حيات نفس اميدش تنها که محتضری مثل درست...  متحرک مرده اين حال... کرده سفر اين حالِ 

مسيح دامان... اميد آخرين... منزل آخرين به زدن چنگ برای بيفته راه پا بی و سر ! 

 زانوهام بين رو مضطربم و سرد دستهای تاکسی صندلی روی. بودم کرده پيدا پنهانش خونه از آدرسی محسن کمک با

رباه... يا"  ميزدم چنگ ريسمان آخرين به و بودم گذاشته " 

... رنگی خوابهای خدای... کن کمکم:کردم زمزمه و بستم چشم. بوسيد رو سرم و انداخت ام شونه دور رو دستش دايی

 چطور بشين نظاره به و کن کمک ايمان سست اين به... کن کمکم... رباهُ  يا... نزديک خدای... هُ  با يا... دست دور خدای

... جنگ نه صلحی خالق... هجر نه عشقی خالق بده نشونم... بخششت از نااميد و سست مخلوقِ  همين ميشه مومنت

 همه تا کن اعتماد قلبم به يکبار همين... بشناسونمت آدمها همه به تا کن ثابت بهم يکبار همين! درد نه درمانی خداوندگار

کنم باورت... کنم اعتماد بهت عمر ... 

 اومدی که راهی به: زد ام شونه به دستی دايی. ميزدم چنگ رو کيفم بند و بودم ايستاده قديمی آپارتمان فلزی های پله پايين

باش داشته ايمان ! 

ميکردم تحمل بايد. زدم چنگ رو پله سرد ميله و کردم بلند دست. دادم فشار رو خونه زنگ و کردم بلند دست ... 

 رنگ... زدم لبخند رو بؽضم! پله دورترين روی... ايستاد. کشوند باال به رو نگاهم فلزی های پله روی کسی پای صدای

رفت رخسارش از . 

 کنار ميز روی قرآن... ديوار کنار خالی ويلچر... انداخت می اندامم به لرزه درش چيزها خيلی که گذاشتم پا ای خونه به

شومينه کنار مردونه شده شسته تازه لباسهای... در جلوی گرفته ؼبار آيينه  

بفرماييد: کرد تعارؾ پايين سر  

بايد... اومدم می بايد من اما... نارضايتی يا خوشحاليه از نميدونستم من و... ميلرزيد... اومدن سرزده اين از نبود راضی ! 

 رو بؽضش که بود مردی من برای مهم... کنه نگاهم برنگردوند رو حتی او و کردم سالم پدرش به بار سه که نبود مهم

 روی پدرش زار حال از کردم بؽض... ميکرد دفن رو وجودش خونه اين توی که پنداری... نميکرد نگام و ميداد قورت

پندار ايستادگی اينطور از کردم بؽض...  اش خيره نگاه به. پنجره به رو مبل  

نيستن متوجه زياد پدرم ببخشيد،: دايی به رو کرد بلند سر...ميداد فشار هم روی رو فکش  

 برای... نيومديم مهمونی برای پسرم: کرد بلند دست دايی. آشپزخونه سمت افتاد راه پندار. کشيد پيشونيش به دستی دايی

نيومديم هم زندگيت به کشی سر ... 

ميريم بعدش... کن گوش حرفهاش به و کن نگاهی نيم: گرفت رو دستم دايی. ايستاد پايين سر پندار  

 شب... تئاتر روزهای توی خندونمون عکسهای به... ديوارها روی گردوندم رو اشکم پر چشم اتاقش ديواری چهار ميون

 صورتکهای... آخرم تئاتر از بزرگی پوستر و... بودم نشسته سرش باالی صحنه روی... پندار و من آخر پرده... آخر

اتاق کؾ سراميک به بود زده زل و گيتارش کنار پايه سه روی بود نشسته پايين سر... کنارم فران و شکسته . 

نميکنی؟ نگام!... پندار: کردم مشت رو سياه فرفوژه و نشستم تختش روی  

اومدی؟ چرا: داد فشار رو فکش  

کرد دور پندار از و نزديک پندار به رو من که قسمهايی... شد جاری ميونمون قسمهای که بود اونروز و  
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 بدون که قسم... نيوفتادم راه دنبالت دلسوزی سر از که قسم... نيومدم رنجوندنت برای که قسم: خوردم قسم و ريختم اشک

 رو آخر خط امروز يا... شو طوالنی يا... منی زندگی کتاب آخر صفحه تو... معناس بی برام زندگی... نميارم تاب تو

 قسم.. نفسهاتو تک تک... دارم دوست رو وجودت ذره ذره... خودت برای... دارم دوستت...  که قسم... پندار... بنويس

 با... بستم شرط من. کنم معجزه ميخورم قسم بدی فرصتی اگر... داشت نخواهم و نداشتم دوست اينطور رو کسی هرگز که

ميخورم قسم... پندار ميکنم اينکارو... زندگيت توی ميکنم معجزه خودش قدرت به کنی قبولم اگر... بستم شرط خدا  

 ابد تا من... نبر باال رو آبرو و ارزش بی منِ  اينطور... ای معجزه خود تو... دختر نميخوام معجزه تو از من: کرد بلند سر

توام شرمنده  

خوندم نامحرميتمون ميون رو قسم ترين سهمگين و آخرين و گرفتم دستهام ميون رو دستش دو هر و شدم خم ... 

 چشمهام به رو رو استقامتش بت و... بوسيد و آورد باال رو دستهام... چشمهام به زد زل ترش چشمهای با و کرد بلند سر

آورد پناه من به... شکست ! 

 ماه هشت توی بارها...  آورد؟ می لب به لبخندی هرگز زندگيش مابقی پندار بودم نرسيده اگر روز اون ميکنم فکر خودم با

 فکر زندگيش آخر پرده به خونه کنج گفت... بود صبوريش آخر روز روز اون بود گفته بهم همسايگيش در زندگی

 کرده ترکت و رقيب به بودمت سپرده گفت. داشت نخواهد من از سهمی هرگز و شده تموم بود کرده باور گفت... ميکرده

نداشت معنايی ديگه زندگی من برای و... بود نشده تو از خبری ديگه و... بودم  

... ميخوندم من مينواخت پندار ميگفتم شعر... گذروندم باهاش رو روزم شبانه و کردم زندگی همسايگيش در ماه هشت

 خرج دايی... ميکرديم جمع پول و ميخونديم موالنا و مينشستيم شهر های کافه توی هم کنار ؼروبها ولی بود محض حماقت

 دايی. شد نارضايتيها و ها کنايه و حرفها سپر کرد، حمايتم دايی... نباشم پندار دوش روی باری که ميداد رو من زندگی

 فرانسه به رفتنم از مامان هم و بابا هم... کنه مخفی ازم رو آلمان و ايران خبرهای ميکرد سعی ها ماه! خورد قسم من روی

نداشتن ايمان عشق قدرت به هيچکدومشون چون بودن ناراحت و شوکه ! 

محمد علی دايی و... داشتم ايمان اما من ! 

 گوشه آوردی بدست که کمی پول همون با و بندازی دوش روی رو سازت که کنه؟ عطا بهت رو خوشبختی اين ميتونه کی

ميخنده...  که پنداری براق چشمهای به کنی نگاه و بخوری قهوه فنجون يه کافه يه ! 

 اولين برای کنی باز رو در وقتی و بزنه رو خونه در اتاقت پايين طبقه پسر ولنتاين روز که نداره رو لذت اين هم بهشت

 بؽض...  بکشه عقب... بينيت تيؽه روی... پيشونيت روی بذاره لبهاشو اجازه بی و کنه حلقه گردنت دور دستهاشو بار

بردار ازم رو آخرت قسم" که...  کنه زمزمه... کنه " ... 

نياری ايمان سست پاهای استواری به! نتونی تو و  

 خودش خدای و... ميرقصه سماع خاکستريش فرش روی کسی که ای گرفته نا خونه شکل... نيست شکلی اين هم بهشت نه

 خوان موالنا و ميگيره زمين به رو رو چپ دست و ميبره باال رو راست دست... ميکنه پيدا تن يکنواخت چرخش ميون رو

ميده هديه زمين به عشق خدا دست در دست... ميگه ذکر ... 

 سماع صحنه روی پندار آؼوش در روزی...ميرقصم سماع صحنه روی روزی... بشناسونمت و بشناسمت بودم بسته عهد

 به رو ِدينم... فران خاکيم خدای به رو ِدينم تو به رو ِدينم... عرفان و عشق مضمون از ميشن پر هام نمايشنامه و ميرقصيم

باشم کرده معجزه که روزی... خوردم تو به ايمان با که قسمی به باشه شده بلند سرم که روزی... ميکنم ادا عشق ! 
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 بلندای به چسبوند رو لبهاش زبری و... برد فرو موهام ميون رو دستهاش. بستم رو داؼم چشمهای تنش گرمی با مماس

 هميشه ديدنش برای... نگاهش ديدن به کردم بلند سر. دادم فرو رو بؽضم و کردم حلقه کمرش دور رو دستهام. پيشونيم

تاريک اتاق اون توی حتی... بود نوری ! 

 با و گذاشتم گردنش برجسته رگ روی و کشيدم باال اش سينه از رو دستم. کرد خم سر و گذاشت صورتم دور رو دستهاش

.. بودم نديده هم رويا توی که پندار از حالتی... ميبست نقش ما بين بار اولين برای که احساسی گرمای نوشيدم وجود همه

 ميون کردم فرو رو انگشتهام! ؼمگين زيبا چه و... ؼمگين و رام... نداشت شباهتی مؽرورم و سرکش پندار به که حالتی

 رو بازوهاش حلقه و بوسيد رو پيشونيم و گرفت باال رو اش چونه. نفسهاش ميون زدم نفس رو بؽضم و موهاش نرم جعد

من نهايتِ  بی: کردم مشت اش مردونه های شونه پشت از رو پيرهنش.کرد سفت ام شونه دور ... 

 حنجره برجستگی به کشيدم انگشت. ديدنش به کردم بلند سر. شد خيره سقؾ به و گزيد لب و گرفت باال چونه بست چشم

شدم دور قدم يک من و کرد رها رو دستهاش قفل...  اش . 

 رو فضايی کردم ترک و باز، رو اتاق در! بود راه آخرين...  که راهی برای بود نجات سکوت، همين... ميبود نبايد حرفی

 ترين انتهايی گوشه رو هستيم تموم که رفتم بيرون اتاقی از خودم پای به... ميمردم درش موندن جاودانه برای هميشه که

ميگذاشتم تنها زاويه . 

 روی رو دستم. نميباخت رنگ که بود خونی ؼرق هنوز شايد... بود ؼرق تنهاييش ميون. اومدم بيرون اتاق از زده تب

. کشيدم بيرون لفاؾ از رو قرص و شهر منظره به دوختم چشم. پنجره سمت کردم هدايتش و گذاشتم ويلچرش های دسته

بابا: چسبوندم لبهاش به رو قرص. سمتش شدم خم ... 

نميخوای؟ چيزی... ايران ميرم دارم: شدم خم گوشش کنار. چراش و چون بی اطاعت به. بودم کرده عادت نگاهيش بی به  

نداری؟... پيؽامی... حرفی: کردم پرتاب رو تيرم آخرين. روبروش نامشخص نقطه به رنگش بی نگاه و عميق سکوت و  

 پا از سر به! افتادن پا از درد... ميکردم درک ای ديگه کس هر از بهتر رو مرد اين درد من و... برداشت نم چشمهاش

 ...افتادن

 اتاق در چهارچوب به بود داده تکيه شونه ؼمگين، اونطور.... چشمهام به خيره براق نگاه به گردوندم رو. شدم دور ازش

. خورد نقش لبهام روی تلخی لبخند. ميزد خند کج رو بؽضش و بود کرده فرو شلوار جيب توی انگشتها بند تا رو دستها و

در سمت افتادم راه و انداختم گردن دور و برداشتم مبل روی از رو نازکم شال پايين سر . 

 دور رو ماشين.ميداد جا ماشين پشت رو چمدونم داشت وقتی پندار سمت روگردوندم. بردم گوشم پشت موهامو.ميومد باد

 پدرش سفارش پرستار به رو بار آخرين برای و داد پايين رو من سمت شيشه. نشستم کنارش. نشست فرمون پشت و زد

کنم معجزه که ميرفتم... شد شروع رفتن و زد استارت. کرد رو  

 معجزه ازت من... فاخته: زد پلک کالفه. سمتش گردوندم رو. کرد ای زمزمه لب زير و کشيد صورتش زبری به دستی

بشکن رو مدارت و قرار... نميخوام  

بپردازمش بايد... پندار داره قيمتی تو با بودن: پنجره سمت گردوندم رو  

 ازت من آتيش؟ وسط ميذاری پا داری که ميدونی نميارم؟ دووم ديگه تو بی ميدونی چی؟ تو با بودن: رفت باال صداش

بردار ازم رو قسمت... ميخوام رو بودنت ازت فقط فاخته نميخوام معجزه  

 حالِ  ترس بود گفته... بود ترسيده... که مردی... ميکرد نگام بريده و ميزد مشت رو فرمون که مردی سمت گردوندم رو

مرده يه توصيؾ قابل ؼير ... 

 روزی همون... برم زندگيش از و ببندم رو بنديلم و بار کنم معجزه عشق با نتونم اگر بودم بسته عهد... بودم خورده قسم

 حرفم سر ميدونست و... اتاقش توی روز همون... نميپذيرفت رو من که روزی همون... دادم قسمش خدا به که

 اون که ميکردم مديون رو خدا... واستم پاش ميبندم عهدی اگر که دارم رو جنمش اونقدر کنم ثابت خدا به ميخواستم.هستم
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 به پندار چشمهای جلوی... را شما کنم اجابت تا مرا بخوانيد بود گفته... عهدش سر... واسته بلندش نام به قسم سر هم

بودم خورده قسم بلندش اسماء  ... 

نداری؟ ايمان عشق به مگر: گرفتم رو دستش  

بيار ايمان هم اش معجزه به: زدم لبخند... گزيد دندون به رو لبش ! 

* 

 

 

... سالها گذر از خسته و چوبی صندلی روی نشسته خورشيد جون بی شعله به پشت که زنی به رو بنشينم زانو به که رفتم

 موهای زدن پس برای ميکنم دراز دست که زنی به رو... زندگی از بريده های تن خستگی بار زير آوردن تاب از خسته

 اش خورده چروک دامن رو...  اش، شده قفل دستهای ميلرزه و ميده فشار هم به پلکهاشو او و گوش پشت به جوگندميش

داريه روی بريزم رو کوتاهم زندگی از ام اندوخته و بزنم زانو تا رفتم...  ... 

 پنجره نور به پشت که زنی بؽض پر نفسهای صدای و... دنگ دنگ دنگ...  سرم توی دار شماطه ساعت تاک تيک

ميشد من سهم هاش شونه روی ريخته موهای ميون صورتش سياهی و بود نشسته . 

 نه معراج عروسی جشن برای نه... بودم اومده او برای رو راه همه اين. زدم زانو جلوش و دادم قورت رو دهنم خشکی

 اومده او برای فقط... نه... بود ذره يک براشون دلم که سپهر و منصور برای نه... فتانه کوچيک فرشته ديدن برای

 خونه اين راهی عروسش تازه و معراج با و بود نشده صاؾ باهام هنوز که منصوری به بودم سپرده چمدونهامو... بودم

بزنم زانو جلوش تا بودم شده  

 فاخته... ميشناسی رو من: گذاشتم اش شده قفل دستهای روی رو دستهام. نشستم روبروش و کشيدم زانو زير از رو مانتوم

 دست روی دندونهام رد از... شنيدی رو داستانم... ميپاشه هم از ذره ذره داره ديد و کرد باز چشم روز يه همونکه...ام

 معنای مادرا... عاشقن مادرا! نبود ات گوشه جگر زخمهای مرهم و بود مادر ميشه مگه... ميشناسی خوب رو من پسرت

 فلج... شد بلند ويلچر روی از پندارت عشق به نشسته روبروت که ای فاخته پيش سال سه همين... ميدونن خوب رو عشق

 ميکنيم اجرا نمايش هم با! ... عشق رسم به... شدم مريدش... ميرقصم سماع پندارت با امروز! کن نگام.... سست... بودم

... نشنيديش که هست ديگه قصه يه ولی گفته برات رو همه پندار... ميدونم داری خبر... مياريم در رو زندگی خرج و

... افتاده پا از تو ؼم از تو مرد و شدم بلند پا روی پندار عشق به من... بخون اول به آخر از رو من قصه درست

 خدا فقط رو تو حميدِ ! بوده خدا بخشيدتش که کسی تنها انگار... بيفته اتفاق اين نميخواست! ميدونی هم رو اين... نميخواست

 مؽزی سکته داری خبر... ويلچر روی نشسته مرگ انتظار به داری خبر... خودش نه و گذشتی ازش تو نه... بخشيده

داره؟ دوستت... چقدر داری خبر نميزنه؟ حرؾ هيچکس با نميکنه نگاه کس هيچ به داری خبر داشته؟  

 کرده نم خونه کنج حاال و بود استعداد کوه پسرت داری خبر: دادم تکون دستهام ميون رو دستهاش من و گردوند ازم رو

 بودی بخشيده اگر بودی اگر داری خبر... نگيره بستر زخم که ميکنه صاؾ رو تختش ميزنه؟ چنگ رو پدرش پيرهنای

بود؟ ايستاده استعدادهاش برج روی امروز پندار  

 قسم هست؟ معجزه پسرت و همسر برای برگشتنت ميدونی... ميکنم معجزه گفتم پندار به: کردم زمزمه آروم. ريخت اشک

 دامن به زدن چنگ اش بقيه... بود پندارت و حميد جون بی قلب توی اميد بذر کاشتن من معجزه.. ميکنم معجزه که خوردم

باش کنارشون و برگرد... مادر توئه  

بگذرم؟ پسرم خون از بگذرم؟ عرفانم خون از: کرد هق هق ! 

گرفتم آؼوشش در و چسبوندم موهاش به لبهامو اتاق تاريکی ميون. شدم بلند . 
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 اما سخته بخشيدن... ناخواسته يا خواسته... گرفت رو زندگيت نفس که نفسی از گذشتن سخته برگشتن، و بخشيدن سخته

 کنن عبور سادگی به ممکنه آدمها... نميدن جواب خون با رو خون انسانها. نميکنن فراموش رو نميبخشن که کسانی انسانها

 که آدمهايی نبودن، پذير توبه که آدمهايی نبخشيدند، که آدمهايی خاطرات از ميکنن پر رو تاريخ انسانها اما سخت دلهای از

دادن جواب جنايت با رو ظلم  

 به رو پدرش که کردم نگاه پندار وسيع لبخند به پر چشمهای با و ايستادم شامخيها خونه حياط خشکيده گلهای ميون روزی

 تموم قدر و گرفت بؽل محکم رو پسرش... شد جدا انگشتهام ميون از مادرش لرزان دست که روزی. برميگردوند خونه

 ديگه... دادم انجام رو رسالتم فهميدم بردن پناه هم به و نشست همسرش ويلچر به رو که ای لحظه و... کرد گريه دردهاش

 درک انسان يک عنوان به رو رسالتم که چرا... ميپذيرم افراشته سر با برسه فرا مرگم که زمانی هر. ندارم باکی مرگ از

کردم وفا... گرفتم ياد رو عاشقی... کردم بنا عشق زمين در... کردم . 

* 

"  آبرويی جهان مطلق قدرت برابر در که آنهايی... ايستند می هم به رو گروه دو به انسانها روزی ميدانم خوب واينک

 از است مملو که گروهی... نگذاشتند جا به زمين های خاکروبه روی چيزی مهر و عشق و صلح جز که گروهی و ندارند

اعتقادی و دين و رنگ هر به... فرانتيس چون خدايی نيمه روح و رنگ به مردانی و زنان و... کودکان  

. يافتم را خالقم من... گذاشت چشمهايم به رو که روشنی های راه تمام پس در دردهايم، تمام پس در... شناختم را خالقم من

 به که دردهايی از ميکند پر را عدالتش ترازوی کفه... نميزند تاخت خودش به عشق با را تنم انگيز لذت دردهای که خالقی

 صدای پشت جنگها، آوار زير جهان خالق... کردم پيدا آدمها از مانده باقی های خرابه ميان رادر خالقم من... زدم قلبها

 سوزاندن با بشود که بسا چه...... شده خدايی بی معيار تنها لختی... شده فراموش فقرا از اؼنيا سرعت پر گذر در بمبها،

 سرزمين بر را خدا عدالت مرگ به محکوم ای دوشيزه از بکارت برداشتن با بشود که بسا چه!! برگشت خدا به لختيها

 همين با جهان اين داشتن نگه که! کرد خلق جهانی نو از و کرد گل خون با را خاک... بشود که بسا چه... کرد پا بر آدميان

آيد نمی بر آدمها دست از که مطلقيست محال انگار الهی روح و پاک خاک  

 به... لبخندی به گرفت را دستم شک دروازه پشت از... زدم بند هم سر را سکوتش های خرده... شناختم را خالقم من

 درسی... آموزم می عاشقی... ميگيرم ياد عاشقی... ميکارم عشق باشم داشته نفسی که زمانی هر تا امروز از... بخششی

 ياد ايثار... ميکارم عشق... گرفتم ياد هميشه تا شبهای با مردی از که درسی... نگرفتم ياد مدرسه نيمکتهای پشت که

مانم می انسان... ميگيرم !" 

 دو رقص و کرد بلندم موسيقی همراه. شد قفل کمرم دور سر پشت از پندار دستهای و افتاد صورتم روی رنگ مهتابی نور

 نفری صد چند سالن مطلق سکوت در... گرفت رو دستم و گذاشت زمينم. شد اجرا صحنه روی باله و سماع از تلفيقی نفره

 در... ما شده جهانی تئاتر اجرای از بار هفتمين. کرديم حاکم آدمها سکوت بر ای لحظه برای رو هنر و عشق و رقصيديم

 فران. زديم لبخند اشک پرده پشت از و برديم باال رو هم دستهای. ايستاديم نگاهشون به رو ايستاده، تماشاچيهای برابر

 که مردی... ميمونه باقی من زندگی در هميشه تا که مردی... وسيعش لبخند با... ميزد کؾ و بود ايستاده اول رديؾ درست

... فرانتيس... برميگرده او به هام نامه نمايش شخصيتهای سر يک هميشه که مردی... هستم او مديون دارم که آنچه تمام

ميکنه خدايی نمايشهام به فرانتيس نام با مردی هميشه. ميمونه باقی شده مارک هام نمايشنامه توی ابد تا که اسمی ... 

 پر لبخندهای... وسط رديؾ و... بخش زندگی لبخندهای...  ميترا و معراج... پندار پدر و مادر... فتانه... مادرم... پدرم

 سالم برای قدر اون که ای بچه بدون... همسرش با نيما... دست در تعهدی حلقه بی... همسر بی... تنها جمِ  عليرضا حسرت

 رو آخرم قسم اينکه بی. مونديم هم کنار در که پنداری و من برای... ميزدند کؾ! گذاشت پا زير رو عشق و جنگيد بودنش

 تنم توی درد که زمانی تا که... نشم زندگيش بندِ  بودم خورده قسم دستش توی دست... اتاق همون توی... بردارم ازش

 هم آؼوش به صحنه روی! ... بودم عاشقش چون، برنميداشتم رو قسمم...  نشم اش شناسنامه مهر نشم محرمش داره خونه

بود ما عشق ما محرميت که برديم پناه . 
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