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خوب حاال چیزی که باعث شده نیاز به نوشتن پیدا کنم............یه حس بد...خیلی .

وجودم...تلخی حقیقت  حس بد که بخاطر مزه گس حقیقت دوید تو   خیلی بد...یه

 ...گاهی زیادی گزندست
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 ...انقدر که آدم دوست نداره بهش فکر کنه ...چه برسه به اینکه بخواد تجربش کنه

چیزایی که میخوام بگم از یه واقعیت تلخ الهام گرفته میشه ...فقط میخوام کمی هم 

شیرینی ...تلخی یه  بدم تا بشه قصه یه زندگی...پر از تلخی پر از   بهش پروبال

شد و اونو از بین برد...دختر قصه منو   نامردی... که در حق مردونگی

شیرینی   کشت...نابود کرد...آوار کرد... ریخت... و درکنار این نامردیها

مردونگی...دوستی...عشق...امید... و مهمتر از همه اینها قصه حضور خدا...امید 

کرد...کردش یه آدم محکم...زخمی که چون   که نفس من، دختر منو سر پا ...به خدا

 ...نکشتش قویترش کرد

 .............................وحاال داره یه زندگی... یه قصه میسازه

از حاال بگم که اگه چیزی نوشته شد و به آخر رسید تقدیمش میکنم به اون که از  

تجربه کرد...وقتی من از شنیدنش تلخ شدم...    نزدیک این حسو

 ...چه حالی شد ونم...نمیتونم...نمی فهمم اون از لمس کردنشنمید

شاید هیچوقت این نوشته هارو نخونه...شایداصال هیچ وقت نفهمه که من براش  

بخاطر اون خودمو تکون دادم...ولی حس میکنم باید این کارو   غصه خوردمو

 .براش انجام بدم

میکنم... نمیدونم االن  خالصانه این نوشته هارو تا هرجا که پیش بره تقدیمش 

دونم دختر جوون من االن کجاست...شاید باور نکنین که حتی یه   کجاست... نمی

نشدم...ولی خیلی دوسش دارم... من فقط چند جمله ای که تو    بارم باهاش هم کالم

رو همون چند تا جمله ام میشد فهمید که چقدر  دفتر دوستش نوشته بود خوندم...از

 ..بودم میمردم سرپا موند دیگه ،من اگه خاصه...خاص بود که

نمیدونم شایدم من زیادی حساسم...شاید زیادی ضعیفم ولی میدونم که اون خیلی  

 .قوی بود

اسمشو عوض کردم...شاید نخواد که اسمی ازش برده شه ،خودشم که نیست 

 .به بعد هر جا میگم نفس منظورم به اونه   بپرسم...ولی از حاال

ر محکم بودی...هستی...مهربونی..........نم یبینمت...ولی با  مرسی نفسی که انقد 

 .داستانت و به شخصیتت اون جوری که میخوام شاخ و برگ میدم اجازه خودت به

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ...صدای زنگ که میاد صداشون میکنم: آبتین،آذین زود باشین حنا رسید...بدویین
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 «زنگو میزنم»این مگه کلید نداره؟؟؟ 

برمیگردم تو اتاق تا آماده بشم،خدا کنه به موقع برسم، بهار خیلی رو وقت  

 ...چی حساسه، رو وقت بیشتر  حساسه، اصال رو همه

 صدای حنا میاد: کوشین پس ملت ...حنا اومده کجایین؟؟؟ 

 «ذوق مرگ شدی از این استقبال گرم نه؟؟؟ »

 ـ چه خبرته بابا ، مگه سرآوردی؟؟؟

 عـزیـــــــــــــــــــــ ـــزم، خستگی از سر و روش میباره،به روی خودش نمیاره،دلم

براش تنگ شده، بعد یه هفته همخونم برگشته، همخونه منو بچه هام... دوست...  

 .سخت دوست روزای

تو یه دستش تار، تو یه دستش یه عالمه کیسه های رنگی و یه ساک خیلی  

بیشتر اون کیسه های کوچیک سوغاتی واسه منو    که نصف کوچیک، ومن میدونم

 ...اونجارو واسه ما بار نکنه بیاره بچه هامه، امکان نداره حنا جایی بره و 

لبخند میزنه و همه وسایالشو رو هم روهم تلنبار میکنه رو اپن »زمینو ازت  

   ...لبخند «خووو گرفتن؟؟؟ میریزن

یکنه،بغلش میکنم،از رو شال  دستاشو باز میکنه، دستامو باز میکنم، بغلم م

 .....................................دم اسبیمو میبوسه، سکوت گوششو میبوسم، موهای

 ....یه هفته خیلی زیاده واسه ندیدن....کافیه واسه دلتنگ شدن

ما میتونیم تا ابد همین جا تو بغل هم بمونیم،ولی صدای بچه ها یعنی اینکه محاله  

 ...موندن، تو گوشش میگم: دلم تنگت شده بود تا ابد تو بغل هم

 ....ـ منم

رو زانو میشینه، دوقلوهامو باهم بغل میکنه،به هم و به خودش فشارشون میده » 

هست که یادگاریاِی روزای سخت همخونشو انقدر محکم دوست  آیا کسی تو دنیا

 «داشته باشه؟؟؟ 

ته هام اونو  چقدر دوسش دارم... »خدایا شکرت که به ازای همه نداش

 «...لحظه ها هم چیزی واسه شکر کردن بهم دادی خدا دارم...شکرت...تو بدترین

 .رفع دلتنگی نشده ولی دیره، باید برم، باید برن، من شیراز، اونا خونه عزیز 

تازه برگشته، از اصفهان برگشته، برای جشنواره موسیقی رفته، با گروه ارکستِر  

نگران و پر استرس رفته، برا مهمترین اجرای تا    محبوب رفته، سنتِی فوق العاده
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 به امروزش رفته، خوشحال برگشته، 

 ....موفق برگشته، خوشحالم برگشته، خوشحالم خوشحال برگشته

خدایا همیشه موفق و خوشحالش کن،خواهش میکنم...خواهش میکنم  »

خوِب روزاِی بدو ِِ  .«پاداش خوب بده... مرسی که خوشحاله... مرسی دوسِت

نتو جلو بسته ساده مشکیمو میپوشم،اسلش سفید پامه... مقنعه مشکیمو سر ما

 ...میکشم، ویا علی

کولمو میذارم زمینو کتونیای افمو پا میکنم، خیلی گرون نیستن ولی خوبن،زورم  

 ...بخرم،خرج و مخارجم زیادی زیاده نمیرسه گرونتر 

که اگه زودتر از ما  ترانه موقع رفتن کلیداشو جا گذاشته میدمشون به نگهبانی 

نشه،»چرا اسم منو ترانه شبیه هم نیست؟؟؟ مگه ما خواهر   برگشت دربدر

 «...همدیگست نیستیم؟؟؟ ببین اسم آبتینو آذین شبیه

سوار میشم، روشن میکنه، نگاش میکنم، خستس... ولی چاره چیه،خودش گفته  

 ...بود هستم

دیدی بارت سنگینی میکنه با من  خودش گفت پا به پاتم، خودش گفت مدیونی اگه 

  نصفش نکنی

حنا مرسی که هستی...تو همونی که تو رفاقت کم بر میداری که رفیقت کم   »

 نیاره...نه؟؟؟ مرسی

 «...عزیز...مرسی عزیِزعزیزترین کس 

موهای فرشو دوست دارم،نه اینکه فرشون کرده باشه ها! نه! فر طبیعین، رنگ  

ت دارم، نه اینکه رنگشون کرده باشه ها! نه! قرمزشونم دوس قهوه ای مایل به

میگم هیچ رقمه بهشون دست نزن،خیلی   رنگ طبیعیشون اینه،همیشه بهش

 .المصبت دارن خشکلن، بهترین هارمونی رو با اون چشای گنده آبی

 ...همیشه هیچی نمیگه...نمیگه مرسی...نمیگه توام خشکلی... فقط میخنده

 .ولی هیچ وقت بهشون دست نمیزنه

ولی... خوب خوشم نمیاد همیشه بیشتر از نصفشون بیرون شاله...دست خودم 

 نمیاد...خیلی خشکل میشه نیست که خوشم

 «من که ادای شوهرارو در نمیارم...در میارم؟؟؟ »

 ...ایناروهم همیشه بهش میگم، ولی اون همیشه هیچ وقت گوش نمیده
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 .«خوش بحال خودم که مرد نشدم»

میگیرم، گذرا نگاهم میکنه و دوباره چشاشو میده به دستشو که رو دندست 

شلوغ تهران، یه فشار به دستم، این یعنی از شیش دنگ   خیابونای همیشه خدا 

 ....حواسم پنج تاش به توست

وزن نگاهم دوباره نگاشو برمیگردونه، دوبارن یه فشار کوچیک به دستم میده و  

 :بعد ولش میکنه

 چی شده؟؟؟

 .... فقط رفع دلتنگی نشده دوباره باید دور شیمشونه میندازم: هیچی

دنده رو عوض میکنه:عیبی نداره حاال یه هفته ام تو میری برگشتی یهو یه جا  

میایم، دلی از عزا دراریم اون سرش نا پیدا،یه شب باید تا صبح   عوض همشو در

 .بحرفیمو بخندیم گفتنی زیاد دارم

اینجوری حرف بزنم، ولی اون خیلی  خندم میگیره از لحنش، من شاید بشه گاهی 

 .صدوپنجاه سال یه بار کم،شاید هر

پشتو نگاه میکنم، بچه ها کلشونو کردن تو تبلت،احتماال بازم دارن تو اینترنت  

های باهوشم!ضریب هوشیتون به من رفت الهی بختتون به من   سرچ میکنن» بچه

ین یه دستوره،همیشه خودتون باید به من برین،ا نرفته باشه،ولی بی تعارف میگم

 «...نشکنین عزیزای من ... همه جا محکم باشین،هیچ جا هیچ وقت نشکنین

 ........ـ ببخش میدونم خسته ای ولـ

 ...ـ خف بمیر 

بازم میخندم این طوری حرف زدن یعنی؛ من خوبم، خسته نیستم،نگران من نباش،  

 .راحت به کارت برس برو با خیال 

میکنه، لباش کش میاد:طفیلیا که دردسری ندارن، سرشون تو  از تو آینه نگاشون 

 الک خودشونه،

سوار من که نیستن،تازه میخوایم یه هفته با عزیز و آقا جونم بدون اینکه جای  

 غنیمتای تو خوش بگذرونیم حرفیه خواهر؟؟؟ تورو خالی کنیم با

هند  ومن خیالم راحته، میدونم مثل خودم و شاید بهتر مواظب غنایمم خوا

 بود،»البته که اونا غنیمتن، 

غنیمت روزایی که برای مردن بهونه فت و فراوون بود، اونا شدن تنها دلیل موندن 
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 .«و وایسادن

هیچی نمیگم، تشکر نمیکنم، خودش گفته نیازی نیست، میدونم که نیازی نیست،» 

 «...خودش تشکر نمیکنه، میکنه؟؟؟حنا یعنی نفس.. نفس یعنی حنا آدم که از

ارک میکنه، پیاده میشیم، قراره از باشگاه بریم فرودگاه، امسال لیگ تو شیراز  پ

اومدنو منتظر منن، سالم میدم، بهار کمی جذبه گرفته:علیک   برگزار میشه، همه

 بدی.نه نفس؟؟؟ سالم، عادت داری دیگه همیشه لفتش

 .ساعت موبایلو نشونش میدم:سر موقع رسیدم غرغر نکن

 .داره جلوی بچه ها باهاش اینطوری حرف بزنمچش غره میره دوست ن

 ...حنا سالم میده، پشت بندش آبتین و آذین

چقدر با شعورن کوچولوهای من،یادم نمیاد بهشون گفته باشم، خودشون از  »

ِِ کالم، چه خوب که   برخورد بقیه با هم و  با خودشون فهمیدن که ؛اول سالم بعداَ

 .«ذارم، که اینو مدیون هوششونمب  الزم نیست واسه این جور چیزام انرژی 

خرج با هوشیشون برام کمر شکنه،نوش جونم... نوش جونم که میخوام آینده بچه  

 .بشه ، نوش جونم که نمیخوام بشن مثل نفس هام تضمین

با بچه ها دست میدم، قدو هیکلم به اندازه اونا درشت نیست ولی در قیاس با حنا  

ن، فکر کنم اگه یکمم کوچیکتر بودم میشدم سرعتی زن وایمیسم تو زمی من درشتم،

 .لیبرو

هم تیمی هامو دوست دارم، معتقدم آدما رو باید دوست داشت تا وقتی که خودشون 

ندارن ازشون متنفر بشی... حاشیه هست، مشکل هست، خوب ورزشه   اصراری

 ...نمیده، اما تو زمین تا حد امکان متحد و مچیم دیگه.... بدون تنشم که مزه

 ...اونا خوبن، بچه هامو دوست دارن

یه عدشون آذینو یه عدشونم آبتینو دوره کردن بهار تشر میاد:بسه دیگه سوار  

 .میره شین پرواز از دست

بچه ها از بهارحساب میبرن، بهار با کسی شوخی نداره،شاید همین جذبش باعث  

مربی  موفق باشه، ولی من بیشتر به خاطر سوادش قبولش دارم، شده یه مربی

کار نمیکنه، عادت داره هر شب تمرین ومتد  باسواد یعنی بهار ،الکی و کیلویی

 روز بعدو تنطیم کنه، این شاخه اون شاخه نمیکنه،

 .همیشه دستش پره
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خوبه که آدمی تو هر کاری که هست سعی کنه به بهترین نحو انجامش بده...  »

یه کار وقتی معلوم    نظر دیگران بی ارزش باشه... ارزش  حتی اگه اون کار از

 «...میشه که اون پست خالی بمونه

 ...بچه ها بی حرف سوار میشن، شمیم و فاطمه سخت ازآبتین دل میکنن

 ... پسرک خشکلمو دوست دارن،پسرکم ، پسره اما از خواهرش خشکلتره

 ... نه این که آذین زشت باشه

 ...آبتین زیادی خشکله،بامزست

 «.ار داشته باشه بچم تو دهه سوم زندگیشچه دختر کشی بشه، چقدر طرفد»

 .آبتین نه تنها خشکل که با هوشترم هست

 ...آذین خشکله اما نه به اندازه آبتین، بیشتر ملوسه، ملیحه

 .نمیدونم چرا وقتی نگاش میکنم یاد قاصدک میفتم 

کولمو میدم به شمیم میبره تو ماشین، خم میشم دست راستم میره رو بازوی آبتین، 

 !بازوی آذین: بچه های خوبی باشین پم رودست چ

 نگاهم میکنن و با هم میگن:هستیم

 ـ میدونم هستین، خوبم بمونین اوکی؟؟؟ 

 ـ باشه

اونا بیشتر از من فارسی رو پاس میدارن با اینکه تا حد خیلی زیادی به انگلیسی 

 .مسلطن

کننده اول آذینو میبوسم، بعد آبتینو...آذین کوچیکتره، دختره، نازکتره، ش

و احساسی تره: دوستون دارم، خیلی ، حنارو اذیت  تره،حساس تره، مهربونتر 

 نکنین، کاراتونو خودتون کنید، خستش نکنین، 

 مواظب خودتونم باشین...هوم؟؟؟ 

چشمای آذین به اشک میشینه... همیشه همینطوره یه دفه یادش میفته که دوست 

سرک باهوشم بی احساس  کنه...دست آبتین دستشو میگیره... پ داره گریه

 نمیده...کنترل میکنه...مثل...مثل ارس  نیست...میفهمه فقط احساشو بروز

 «...آخ ارس...آخ...آخ...فقط قیافش شبیه تو نیست...وای ارس...وای»

 ـ چیزی میخواین براتون بیارم؟؟؟ باهم میگن: مام دلمون تنگ میشه

انقدرم مطالعه و کنجکاوی دارن بدونن  فرشته کوچولوهام انقدر باهوش هستن و 
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 ...پیدا میشه تو شیراز چیا

 ـ نه 

 ...آبتین گونه راستمو میبوسه...آذین گونه چپمو

 ...پایینتر میرم اینبار اول یه بوسه از لبای کوچولوی آبتین...اونم میبوسه

 ... حاال یه بوسه از لبای اناری رنگ آذین

 ...نمیبوسه... بغض داره خفش میکنه

 .شک به چشمام میاره بغضشا

 ... صدای بهار کمی بلنده:یاال نفس خیلی کم معطلمون کردی

وای آدمم انقدر عجول؟؟؟ سیبری که نمیخوایم بریم ،فرودگاه همین بغله ها...  »

 «سیبری؟؟؟  میخوایم بریم 

 ...برمیگردم: اومدم

پاره  صدای بچه ها بلنده، بخاطر جا با هم مشکل دارن...دارن همدیگرو تیکه 

بهشون میخنده و میاد جلو تا آذینو از بغلم بگیره و همزمان  میکنن زنای گنده،حنا

 .باش ،موفق باشی یه بوسه میکاره رو گونم: مواظب خودت

ـ تورو داشتن خود موفقیته، توأم مواظب خودتو بچه ها باش، به عزیز سالم  

 .کن برسون، ازش تشکر 

 .نشو سرشو میذاره رو شونش آذین به حالت قهر دست میندازه دور گرد

مرسی که هستی یار قار... مرسی حنا... اگه نبودی نفس بچه هاشو به کی »

 «...میسپرد؟؟؟ 

 ...دستشو که به دور آذین تپل مپل حلقست میبوسم: مرسی حنا 

 ...ـ کم حرف بزن بدو برو تا بهار قتل عاممون نکرده...کشت خودشو

 .ره...فقط با غیض رو برمیگردونهفکر کنم شنید...ولی به روی خودش نمیا 

سوار میشم تا بعد من سوار بشه»فکر کرده کاپیتان کشتیه؟؟؟...اون آخر پیاده 

 «...سوار میشه ،ایـــن آخر

بچه ها کلی اذیتم میکنن تا یه جا بهم بدن...خانم افشار مسئول تدارکات تیم برگشته 

میشینم: خدایا آخر و  ریسه میره شمیم همیشه شیطونو هل میدمو  داره از خنده

بخیر کن...صحیح و سالم بریم برگردیم به آغوش   عاقبت مارو با این دسته مجانین

 .خانواده
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صدای بچه ها بلند میشه و یه پس گردنی مهمون شمیم میشم،سرمو به شیشه 

اون دورا عزیزامو دید میزنم که دارن کوچیک و کوچیکتر میشن   تکیه میدم و تو 

 ...دن حناستسر آذین هنوز تو گر 

همیشه همینطوره بدون پیش زمینه قهر میکنه...ولی بدون پیش زمینه آشتی  

بدم...یه رفتار کامال دخترونه...برخالف آبتین که همیشه نه  نمیکنه...باید کلی باج

 ...مثل ارس...آخ ارس...آخ دلم پسرونه که مردونه رفتار میکنه...درست

نگیر...اونارو واسه سر پا موندن من و دل داغونم  خدا! ارسو گرفتی اونارو »

خدا بختشونو مثل من نکن... براشون خدایی کن...نمیگم واسه   حفظشون کن...ولی

اونارو دارم... همین که حنا هست... همین که تو   من خدایی نکردی... همین که

حمت  کردی دیگه... فقط خدا... مر هستی... تو قلبم هستی ... یعنی اینکه خدایی

کن ، مرسی....   بفرماو پیشونی اونارومتفاوت تر از پیشونی من بنویس و امضا

 .«سرنوشتشون کمی متفاوت تر از سرنوشت ارس باشه، ممنون

صدای بهار اندیشه هامو میگره و میکوبه به شیشه بغل سرم...نگاش  

 ...اواخر حسابی رسمونو کشیده  میکنم...بهاری روکه این

جلب کنیم وگرنه بی برو برگرد سرمونو واسه بازماندگان  خدا کمک کن رضایتشو»

 «...دارن بچه هام ،آخه زودشونه بی مادری میفرسته ،گناه

 ...پشت در وایمیسم...گوش میدم

بازی میکنن...احتماال طبق عادت اسم این   سروصدای بچه ها بلنده...دارن توپ

میشه میگه من بزرگ  والیبال...آذین ه ورجه وورجه های همراه توپشونم گذاشتن

 ...شدم میخوام مثل مامانم بشم...منظورش اینه که میخواد والیبال بازی کنه 

 ... عزیز دل هیچوقت نگو میخوام مثل مامانم بشم»

حواست باشه چی میگی...درست حرف بزن... بعضی وقتا این بی حواس حرف  

رفت...اگه یه  گ میکنن...خداست دیگه دیدی یه وقت حرفتو جدی زدنا آدمو بیچاره

خدا نیاره اون روزو...من مثل من شدم واسه  ... روز مثل من شی .............نه

  تو دیگه مثل من نشو...من خودمم دارم جون میکنم... همه بشریت کفایت میکنه

دروغ میگه ها خدا...حرفشو گوش نده... به  ...  چی  یادم بره مثل من بودن یعنی

 «...خدا داره میگه...نکن...اونو مثل من نکن فهمه چی من گوش کن...بچست نمی

 ...نعمته تو تهران   هوای اواخر خرداد خنکه...این یه
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 !...کمی نسیم داره...چه خوب

 بجای ایفون زنگ حیاطو فشار میدم...بدم میاد از صداش 

... 

، گوش نمیده میگه من این  رو مخه...هر چی به آقا جون میگیم عوضش کن

  خریدم...نامردیه خونه بمونه زنگ بره»آدمم انقدرخونرو با زنگش 

؟؟؟...مردم آدمارو از آرزوهاشون دور میکنن   لطیف؟؟؟...مردم انقدر نازک دل 

زنگش جدا کنه... تو این دنیا   عینشونم نیست...آقا جون ما دلش نمیاد خونشو از

 ...گویا قرار نیست چیزی سر جاش باشه

 میاد:کیه؟؟؟ لی زود و خیلی نزدیکگویا،آخه صداش خی آذین درست پشت «

 ...تا دوباره بپرسه...صداش برام عجیب شیرینه بعد یه هفته  جواب نمیدم

 «شیرینه صداش نه خدا؟؟؟ »

 بلندتر:کیــــــــــه؟؟؟؟

 ...جواب نمیدم

 صدای آبتین میاد:صبر کن

 ...،وایسا منم بیام،جواب نمیده تو وا نکن

 هی»

 تی شدیمرد کوچولوی خشکل...نگو غیر !

... 

 زوده واست...مثال االن تواین درو باز 

کنی توفیریم میکنه؟؟؟...مگه تو چقدر قویتری،که اگه بخواد اتفاق بدی پشت در  

 جلوشو بگیری؟؟؟  باشه بتونی

 !هی

مرد کوچولو این حرف یعنی تواز االن خیلی مردی...خیلی برادری...خیلی  

اگه ارس رفته تو هستی...یعنی  ارس..آه ارس...چه خوب که   مسئولی...درست مثل

 ؟؟؟ یه ارس دیگه روزمین خدا قدم برداره پونزده سال دیگه- امیدوار باشم که ده

 ارس سختی کشید واسه ارس بودن...نشو !... از االن بگم ارس بودن سخته ها

   .«ارس نشو...سختت میشه نفِس نفس...سختت میشه...

 ...در باز میشه
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میکنم...آبتین میدونه که باید کنار وایسه تا اول آذین سهمشو از این  دستامو باز 

 ................برداره سفره

 کندن نداره...بایه دستم اونو محکم میگیرمو دختر کوچولوم دل دل

 دست دیگمو واسه آبتین دراز میکنم...دستشو تو دستم می

شی مادر مادره...دلت میره ذاره...نگاش پر از دلتنگیه...بزرگترین مرد دنیام که با

 ...هاش....اما اون میدونه آذین هنوز سیر نشده واسه مادرانه

چقدر میفهمی مرد من... چقدر...آبتین جان در کمال تاسف باید بگم بعضی وقتا  »

بعضی وقتا نفهمیدن  ... زیاد درک کردن میشه ابزار شنکجه ی آدمو زیاد فهمیدن 

تا دلم انقدر   دتو بزن به نفهمیدنیه نعمته...عزیزکم بعضی وقتا خو

 «...نسوزه...نترسه... نلرزه

دل میکنه این عزیزکرده ی کمی لوس...»کاش یه روزی نیاد که از لوس کردنام  

 ..پشیمون بشم

. » 

 و آغوش باز میکنم واسه آبتین   پام میشینم رو نوک زمین میذارمشو

......................................... 

 ... آبتین میگیرمدل از دل  

 ...روی عزیز ماه تر از ماهو میبوسم...چقدر ممنون این فرتوت با مرامم

میریم داخل...آقا جوِن رو تخت توی حیاط با قلیونش سرگرمه....»هنوزم از این  

 «...میشه؟؟؟آدمو یاد فیلمای عهد قاجار میندازه پشتیا پیدا 

 ... داخل...میدونن عاشق این تختکسی تعارفم نمیکنه برم 

 ... و این حوض فواره دارو

 ...این درخت گردو و

 ...این شاخه های تاکو

 ... این بوته های گل سرخو

 *و اون توده پیچ امین الدوله

 ...وبوشو

 ...و دونه دونه آجرای این خونه ام

 کسی تعارفم نمیکنه بشینم...میدونن نیازی به تعارف ندارم 



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

12 

 رآقا جون متکی به پشتیای عطیقش و درگیر با قلیونش میشینم کنا 

هی پیرمرد...!گوشت هیچ رقمه به حرفای دکترا بدهکار نیست نه؟؟؟...نمیخوای  »

بیای نه؟؟؟...مریض شدن واز دست رفتنت برای ما گرون خواهد   به دل مام راه

.........  توهم...  نگفتی...!که کالمون بد رقم میره بودها...!گفته باشم...بعدا نگی

 «...توروهم دوست دارم....آهای پیرمرد

 ـ سالم آقاجون خوبی؟؟؟

 خودش گفته آقاجون صداش کنم 

 خودش گفته آقاجونمه

 .ـ سالم به روی ماهت قهرمان

 .ـ قهرمان به کسی میگن که اول شده باشه نه به ما که سوم شدیم

ها برید دست خالی ـ چه فرقی میکنه جان بابا مهم این بود که رو یکی از اون سکو

 .که بر نگشتید

فکر کنم هیچ وقت روم نشه بهت بگم از متعلقات این خونه یکی از عاشقانه هام  »

 .«باشه...آقاجونم...آقا... بابا... بابا جان بابا گفتنت

 ـ یکی بیاد اینو به بهار بگه که پدر بچه هارو در آورد با غرغراش...شما میگی؟؟؟

..جرأت... کار من نیست...جرأت کیلویی چند وقتی بهار  ـ جرأت میخواد جان بابا.

 ...عالیست روبروت وایساده باشه زیاده خواِه ایده

 ...میخندم به لحن جاهالنه کنار این کلمات قلمبه سلنبش

هفتاد سال پیش -هی!پیرمرد نمیخوای بگی که این کلمه هارو تو اکابرای شصت»

نداشتن رو حرف زدن شما خوب تاثیر  کردی؟؟؟...این روز نامه ها هرچی   مشق

 .«گذاشتن

 .ـ خون بچه هارو کرد تو شیشه ...اخماش باز نشد که نشد که نشد

 ...ـ قلدره قلدر

ـ بعضی وقتا فکر میکنم ما اگه تو لیگ دسته یک که هیچی تو لیگ جهانیم اول  

 .نمیشه بشیم راضی 

ر پیش گرفته اینجور  سکوت میکنه و هیچی نمیگه...میدونه با رفتارایی که نوش د

 ...پربیراهم نیست فکرا در موردش

 یه کام جانانه میگیره از قلیونش 
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شده تا حاال از عزیزم این جوری کام بگیری آیا؟؟؟...اصال اگه پای قلیون وعزیز  »

 «ازشون وسط باشه کدومو به کدوم ترجیح میدی؟؟؟   و کام گرفتن

 ...اشق قلقلکم میده به خندهفکر کردن به صحنه عاشقانه های این دوتا قمری ع

چرا تصور عاشقانه ها برای پیرزوجا انقدر محال و دوره...اونا که عمرشونو بهم  »

که عاشق تر از هر عاشقی هستن...چرا تصور پیش پا افتاده   هدیه دادن... اونا 

 «محاله؟؟؟  ترین تبعات عاشقی برای عاشقترینا

 ـ به چی میخندی جان بابا؟؟؟

ندم؟؟؟ بگم؟؟؟ تضمینی هست بعدش زنده بمونم؟؟؟ اگه هست بگم به چی میخ »

 «...فکر نکن روم نمیشه...میشه بگم...یه درصدم

با ابرو اشاره میکنم به قلیونش :نصف روز شما تو قهوه خونه و قلیونسرایی  

با  >پس شما روان...اگه نگران خودتونو اون دم ودستگاه  نصف روز قلیونسرا از

بیچاره های دوروبرتون باشید...شمایی   به فکر بد بخت  <شابرو اشاره به ریه ها

ساعت بعدش نباید هیچ بچه  که عاشق فرت و فرت ماچیدن بچه هایی میدونی تا دو

بگم پیرمرد   ای رو ببوسی چون ضریب هوشیشونو پایین میاره؟؟؟باباجان چند بار

 ما به این ضریب هوشیا برای ساختن آینده نیاز داریم؟؟؟ 

شما زود خوندی و زیاد خوندی و زود ساختید کجارو گرفتید ...کجارو   ـ جان بابا 

 نتونن... به کجا چنین شتابان جان بابا؟؟؟ به کجا؟؟؟ گرفتی که اینا

 ...غصه میخورم که راست میگه

 ...با چه شتابی رفتم تو آینده »

جارو  اگه میدونستم آینده چیه...اگه میدونستم....بماند که راست میگه و هیچ  

 «...نگرفتم

عزیز هندونه به دست میاد و آبتیِن کارد و چنگال به دست و آذیِن جلو دستی به  

و وقتی به اندازه کافی نزدیک میشن : در ضمن پیرم اون  ....دست به دنبالش

 ...عزیزته

 میخندم و عزیز چشم غره میره

 «هی مرد! نمیدونی شوخی با سن وسال زن تو هر مقطعی خطرناکه؟؟؟  »

پیرم باشه از دست شماو اون قلیونتون پیر شده... در ضمن پیر نشده که کهنه   ـ

 .«پیر نمیشن کهنه میشن شده عطیقه ها
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از ته ترین نقطه قلبم گفتم... این عطیقه رو این زنو همینطور شوهرش برام از هر  

م  گرونترن... به جان آبتینم قسم که از ته قلبم گفتم... اونارو دوست دار عطیقه ای

 ...دوست ندارم به همون اندازه که مادرمو

 ...نگاه میکنم به جمع دروبرم

 ... به دستای عزیز که سر آبتینو مینوازه

به دست آقا جون که با نشستن آذین رو زانوهاش شیلنگ قلیون آویزون گردنش  

 ...میده کنار میکنه و هلش

ر کنم یکم بیشتر  واقعا برای من دلتنگ بودن؟؟؟ همش با یه بغل رفع شد؟؟؟ فک»

 .«قلبشون به خاطره هاشون منتقل میشد میموندم جام از 

یه سوال خدا! چرا زندگی که انقدر پر از دوست داشتنیهاست برای من انقدر   »

 «...نداشتنیه؟؟؟... اون چیه که زندگی رو واسم نخواستنی کرده؟؟؟  دوست

ن عاشقی های  به بحث خصومت گونه ولی عاشقانه شون نگاه میکنم... اگه ای

هرگز نمیتونستم عشقو باور کنم و تمام خواستن هارو هوس   واقعی رو نمیدیدم

 ...اسم میکردم

 ...چشمای عزیز همیشه منو یاد چشمای حنا میندازه

کجایی حنا... دلم تنگه...تو دو هفته یه ساعت دیدنت زیاده...روزی یه بار   »

 ...شنیدنت کفاف نداده

حسود کرده...بیا دختر دیگه ...االن که باید کالست فقط چشممو نسبت به گوشم 

 «...باشه تموم شده

 ...ساعت موبایلمو نگاه میکنم تا ببینم چقدر دیر کرده

عزیز شکار میکنه بیقراری تو نگاهمو: عجله نکن دیر نشده میاد ...امروز قرار  

 ...شاگرداش گیتار بخرن بود برن واسه یکی از

 «...امروز؟؟؟ گندت بزنن شانس »

  پیچ امین الدوله:یاس پیچک

=========== = 

پوووف دوست دارم کلشو بکنم، حاال هرچقدرم حق داشته باشه باید مثل بنی بشر 

دمار از روزگارم درآورد مردک امروز بس که اخم کرد و دادزد   ...  باهام رفتار کنه

انقدر طلبکاری آقا جان امواتت خیرات نکردی که  و ...اَاَاَاَه...یکی نیست بگه واسه
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همه عقب افتادگیاروهم که با  ... اوالً که بدونه حقوق مرخصی دادی، در ثانی

شکاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   اضافه کاری میرسونم ،پس از چی اقدر

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به قول یارو: مردیکه چغرِه...چقرِه...چگرِه...چه 

 ....میدونم همون که اون میگه

وووووووووو...صداش هست خویش نیست... آها ایناها...حناست:  موبایلم ک

 جانم؟؟؟

ـ جانمو کوفت،جانمو دردو بی درمون، جانمو زهر هالهل، جانمو مرض از نوع  

 اشتباه نکنید این حنای من نیست، حنا آدمه، شعور داره العالجش

جادو، موبایل حنا    ـ َزـــــــــــــــــــــــ هر ، یه دیقه الل مونی بگیو زنیکه وروره

تو چی کار میکنه؟؟؟ چی داری بلغور میکنی واسه خودت مگه من جانمو به  دست

 تو گفتم االغ؟؟؟ 

ـ چیـــه ؟؟؟ گویا یه چیزیم بدهکار شدیم! یه ساعته یه گله آدم منتظر خانومن تازه 

 نیمشم باقیه یه قورت و 

 ار بود تو دربند به مناسبت موفقیتهــــــــــــــــــــــــ ــــی ...راست میگه امروز قر 

 منو حناو شمیم دور هم باشیم واااااااااااااااااااااااا ای که گند زدم

 ...ـ چیه ایشاال گور به گور شدی بیشعور 

ـ وااااااااااااای معذرت محبوب ...امروز حکمت بالیی به سرم آورده که قرار که  

 ه بیخیال من بشید؟؟؟رفته، شرمنده همتونم بخدا نمیش هیچی اسمم یادم

  ـ جااااااااان مــــــــــــــن؟؟؟ راســــــــــتتت میگی؟؟؟ آشغال... تازه بعد اینکه علف

 زیر پامون سبز شده یادت افتاده نمیخوای بیای بانو؟؟؟ 

اون فشا چیه... این بانو تهش چیه؟؟؟ احیانا منو که مسخره نمیکنه...   »

 «میکنه؟؟؟ 

ام ولی جوون تو نا ندارم رو به قبله شم بمیرم چی جوری تا  ـ میدونم بخدا شرمنده 

 اونجا بیام؟؟؟ 

 .ماشینمم که دست حنا و ترانست

ـ ای جووون! چه نازیم داره خانم، میخوای رانندمو بفرستم دنبال حضرت واال؟؟؟ 

ِِ بگو با َ این وروجکات که تو بیست دیقه سی و هقت بار سراغتو گرفتن   االن دقیقا

 ؟؟؟ چی کار کنیم
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 ...یکی بیاد منو بکشه تورو خدا

 !!!ـ نیم ساعت دیگه اینجا بودی بودی وگرنه حای تو این دوتا جنت مکان میشن

 ـ نیم ساعـ....بوووووووووووووق 

 اُف،اُف،اُف 

  اعضاش ۀ یکی به من بگه هدف یا کمبود ما چی بود که رفتیم تو این اکیپ هم »

مربوط...بمیری شمیم که همه این گورا از آتیش تو بلند نا  هم به رقمه همه

 «..میشه...نه !همه این آتیـشا از گور تو بلند میشه

از دور میبینمشون که رستوران سنتی که هیچی کل دربندو گذاشتن رو  

ِِ تو َ  حالتین که من اگه یه گروهو اینجوری ببینم میگم بدبختا   سرشون،االن دقیقا

حنا ما باید خودمونو به یه دکتر نشون بدیم، ما بین اینا   بخدا» کمبود توجه دارن 

 «چی کار میکنیم آخه؟؟؟ 

بد بختی فقطم ما نیستیم که به اینا نمیخوریم هیشکی به هیشکی نمیخوره...هر چی 

 ...اکیپ »نداریم« نداریم جون تو بخوای تو این

، میانه  سیاه، سفید، رنگی، فقیر، مرفه بیدرد،متوسط، خشک مقدس، جلفو جفنگ

  شاغل، بیکار، عاشق، فارغ،بدبخت، بیسواد،هنرمند، بی هنر، رو، باسواد،

 دار و بچه دار زنبیلو بردارو بیار  خوشبخت.............. خالصه که خونه 

ایجوری بگم که انقدر زیادیم که نمیتونیم همه یه جا جمع شیم و هردفعه ده دوازده 

همه دوستا کم و بیش با خبریم، خیلیامونم غیر  قرار میذاریم اما از حال  نفری با هم

کی با ننه باباش دعواش میشد میرفت خواننده میشد حاال  هم کسیو نداریم، قبلنا هر

دیده ورداشته آورده اینجا...مردم میرن رفیق   میاد تو گروه ما...هر کی یه بچه یتیم 

 پیدا میکنن یکم از بار مشکالتشون کم بشه ما همه

 ...از یکی بدتر الحمدهللا یکی

محبوبه و شمیم به بهانه آبتینو آذین دارن سربسر یه عده پسر که چه عرض کنم  

گیره این درد ما....بگذریم دارن واسه همون چه عرض کنما اشوه  ... گویا همه

بهانه دم دسبی تر از بچه های من پیدا نکردین   میریزن...خـــاک بر سرتون که

 ...واسه گندکاری

 ـ سالم

 «م من به رفیقای خودم بود اینا چرا جواب دادن؟؟؟ سال»
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 آذین میپره بغلم: سالم مامی کجا بودی پس؟؟؟

 :صدای پسرا بلند میشه

 ـ جــــــــــــااااان؟؟؟ مـــــــــــامی؟؟؟

 ...ـ دختر کوچولو اشتباه نمیکنی ایشون باید عروسکتون باشن نه مامانتونا

 ...میخوامـ وااای مامی!!! منم از این مامیا 

 ـ مامی جان به سن تکلیف رسیدی شما؟؟؟ 

؟؟؟ ِِ َ  ـ مامی خانم هدفتون از این کار داشتن عروسکای زنده نبوده احیانا

بی توجه به اونا و غرغرای شمیم که باز این اومد نون ما آجر شد، دست بچه 

 ...پیش بقیه که یکی صدام میکنه: ببخشید خانم  هارو میگیرم برم

 «مودب!!!؟  چه عجیب!!!؟چه »

 ـ بفرمایید 

ـ خواستم بگم اگه دوتا کفاف نمیده...من هم شرایطشو دارم ،هم مایلم شمارو به 

 عنوان مادر

 خونده قبول کنم، وکیلم؟؟؟

 جمع منفجر میشه از خنده... همینطور شمیمو محبوبه 

یعنی دوست به این دوتا میگن... اند رفاقت...فردین جان کجایی که بیای لونگ  »

 «...رفیقای ما بندازی واسه

 ...یه نگاه به تک تکشون میندازم

این جمع بی مغز ارزش حرص خوردن داره؟؟؟ هزار درصد نه؟؟؟ البته که  »

 «...نه

 برمیگردمو اونا رو با دل خوششون تنها میذارم

چه ایرادی داره بذار یکیم با ما شوخی کنه و دلش خوش باشه... اون که نمیدون »

 «...دست گذاشته رو زخمی و داره انگولکش میکنه غیر مستقیم

 محبوب رو بهشون میکنه ودر حالی که به زور نمیخنده میگه: این یعنی جواب 

 .ابلهان...چــــــــــی؟؟؟ خاموشیست

ِِ به خاطر همین داره واسه شما قصه حسین کرد   َ همون پسر: آها ...االن دقیقا

 میگه دیگه نه؟؟؟

 . ............... ها دیگه نمیذاره چی جواب میگیره و سالم و احوالپرسی با بچه
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تمام مدت صدای مامی مامی از تخت بغلی میاد، بچه هایی که میخواستن قلیون  

ما جدا شده بودن ... فقط به خاطر بچه های من...هرچند خیلیم بد  بکشن و از تخت

ل به آقایون و محبوبه و ساینا و نرگسو شیواو سگ نشد...هر چی الزم بود که شبنم

 ....و زهرا و ترانه میگفتن برسونن بلند بلند به نفسو حناو این یکی محبوبه

نگام میره پی ترانه...کمی الغر شده ... میگه کمی امتحاناشو سخت گذرونده ...  

گذرونده...خودش که میگه خوب گذرونده........ومن میدونم که   ولی انگار خوب

س میخونه تا زحمتای من هدر نره... میگه  در خوب گذرونده...میدونم که خوب

دوشت...و میدونه که منتی   شرمنده ام که تو این آشفته بازار باری شدم روی

 ...میکشم نیست... ولی میگه ... میگه تا من بدونم میدونه دارم براش زحمت

میدونم، میدونم عزیز... همینقدر که قدر خوبی میدونی بسه ... همینقدر گه   »

 ...نگران نمیکنی بسه

تو بار نیستی... تو بار نیستی... تو خواهری... تو یتیمی... یتیمی تو تقصیر  

 «...منه... این عذابم میده منه...یتیمی تو تقصیر

 ...همونطور که حدس میزدم زودتر از ما برگشته بود

 ...آبتین از دست ماچای دم به دیقه ترانه کالفه شده

الفه کرده...رو پاش نشسته و در حالی که داره با لبه های  آذین با سواالش سگلو ک

ِِ تکراری   میره درمورد پوشش و فلسفه این پوشش چادرش ور َ سواالی گاها

 ...میپرسه

محبوبه دیگه از غیر مستقیم گفتن حرفاش خسته شده و خیلی شیک داره با همون 

 ِِ ِِ شماره ردوبدل میکنه پسره ظاهراَ َ  ...کل میندازه و باطنا

 ...انه گاه گاهی یه نگاه زیر زیرکی به سمت آقایون میندازه تر

 ...........و

هر کی یه کاری میکنه و منو حنا داریم از سفر میگیم، اون از موسیقی سنتی، من  

والیبال،من دیشب برگشتمو هنوز وقت نشده که یه شب تا صبح   از مسابقات

 ...بحرفیمو بخندیم

عنی داره دیر میشه برای بیرون بودن یه عده نگاه حنا میره رو ساعت ... این ی

 ...مشکل دختر خشکل

 ...به بچه ها میگم وقت رفتنه و اونا میخوان که یکم دیگه بمونن
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 ...بچه هام خوابشون گرفته دیره

و من فکر میکنم که خودم... من غرغرو که که از تضادهای این بچه ها  

...من..من و بچه هام...من مادر ممکنه به این گروه منم شکارم...ناجورترین وصله

 ...دوتا بچه تو این گروه چی کار دارم؟؟؟ 

شاید سنم از خیلیاشون کمتر باشه به هرحال مادر دو تا بچه ام... بچه هام ...گرچه  

سنشون میفهمن...گرچه همسن خودشون نیستن... گرچه بزرگتر از   زیادتر از

بیشتر از همه به این گروه  بچه...من و بچه هام  ...خودشونن... ولی بچه ان

 ..نمیایم

ولی هیچ اشکالی نداره... دنیا پر شده از این نیومدنها... پر شده از این تضادها...  

 ...گروه نیایم...مهم نیست بذار مام به این

چیزی که مهمه منم.. بچه هامن... من میخوام تو لحظه زندگی کنم و شاد باشم...  

ن خواستم برسم...من بین اونا میخندم...شادم...  ها میتونم به ای و بین این بچه

چی هستی... اگه کسی بخواد بگه از کی  ... کسی از کسی نمیپرسه کی هستی

هیچی نمیپرسه... و بزرگترین  ... بودنش... همه گوش میدن... ولی کسی نمیپرسه

ِِ این گروه همینه...همینه که باعث میشه بخوای و بتونی بمونی... باهاشون  خوبِی

 ...با اونا میشه شاد بود

 ...پس بذار عیسی به دین خودش باشه و موسی به دین خودش

اوپس... قراره بقیه شبو تو خونه ما بگذرونن...تا هم بچه های من بیشتر از این  

 ...هم اونا کیفشون نصفه کاره نمونه کالفه خواب نشن،

وه میگیریمو برای فال و بخت  و ما کل شبو بیدار میمونیمو قهوه میخوریمو فال قه

و سیگار میکشیمو من خیالم راحته که بچه هام خوابنو نمیبینن که    ...هم میخندیم

ومن نمیذارم که ساینا زهرماریایی رو که تو ماشینش داره بیاره...همینم  ...منم آره

دختر مست و پاتیل از خونم برن بیرون... هرچی که   مونده که ده دوازده تا

و بچه ها   ...بیرون نخواهد رفت خالفی ... از چهار دیواری خودم هست... هر

و در   ...سوغاتیاشونو هر چند کوچیک ولی نشونه به یادتون بودمو نگاه میکنن

آخر به این نتیجه میرسن که واسه خرید عروسیاشون منو حناروهم با خودشون  

و من   ...قصیمو وتا صبح شلوغ میکنیمو... میزنیمو... میخونیمو... میر  ...ببرن

خیالم راحته که صدا از دیوارای عایق صوت واحدمون بیرون نمیره... اگه ام بره  
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همسایه های آرومی هستیم و همسایه هام انقدر خوب هستن که شیطنتای   ما انقدر

 هر قرن یه باِر دو تا 

دختراِی همسایه رو ندید بگیرن...تازه ما مهمون دو روزیم، خیلی زود، به محض 

 .خودمون تموم بشه از اینجا میریم  نقاشی خونه اینکه

 ...و چقدر خوب که بچه هام خوابشون هم وزن کوهِ 

ومن که صبح موقع رفتن با یه خونه که انگار توش بمب منفجر شده روبرو  

دوازده تا دختر که یه عده بی زیر اندازو یه بی رو انداز رو هم   میشم... و یه ده ـ

 ...تلنبار و بی هوشن

تی دست بچه هامو میگیرم که از خونه بیام بیرون مطمئنم که وقتی بر میگردم و وق 

 ...دیروز خواهد بود خونه به تمیزی

نه یادداشت میذارم نه صبحانه حاضر میکنم...چیزایی رو که باید میدونن... انقدرم 

یه صبحونه و حتی نهار پروپیمون واسه خودشون دست و پا   پررو هستن که

 ...کنن

  ..فصل بازی توی کوچه، مثل چند تانه... فصل شادی و خنده..تابستو

 .....هر جاااااااااااااا.... به کوهستان، به جنگلـ  پرنده.........فصل سرزدن به

از رو اپن آشپزخونه سرک میکشم تا ببینم کدوم شبکه شهرستانه که داره بچه  

گرچه کوتاه، ولی بودن  میکنه... داره به یاد میاره که گرچه کم ،  گیهارو زنده

خندیدیم...خندیدیم...اونقدر  خندیدیم... از ته ته دلمون  ...روزایی که توش بی قیدانه

 زیادخندیدیم که گاهی دل درد

 .گرفتیم...اونقدر که روزگار حسودیش بشه............حسودیش شد

ابش  آبتینو نگاه میکنم که تا یه ربع پیش داشت مستند میدید...!آخی ...طفلی خو

سرش ...تبش نسبت به دیشب خیلی کمتره...بچم اوریون گرفته...  برده...میرم باال

 ...نمیدونم چطور مریضی هست

تا حاال کنجکاو نشدم که برم دنبالش که ببینم چیه... خیلی محتاطانه و گنگ فقط  

گوش میدم...اجازه نمیدم از جاش تکون بخوره... اجازه نمیدم آذین   حرفای دکترو

نرفتم سرکار و مطمئنم بازم حکمتو تبدیل کردم به   ش بشه...دیروزو امروز نزدیک

 ....یه دیگ در حال قل قل و غرغر 

حس میکنم دیگه وقتشه... امروزو فرداست که سوپاپ اطمینانش در بره  
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انفجار که به غیر من چند تا دیگه از کارمندای مثل منشو   و............وبومب...یه

 .مستفیض کنه

 !!! کنم... نمیتونم که بیخیال بچمو سالمتیش بشم کهولی چه 

تابستونه و سر حنا به شدت شلوغ... وقت بچه مدرسه ایا آزاد... پس کالسای حنا 

فشرده...این یعنی نمیتونم تو این روزا روش حساب باز کنم...بعضی شبا   شلوغ و

جلوی  بعد از شامشو که عاشقشه بخوره و روی راحتیای   حتی وقت نمیکنه چای

ترانه نمیتونیم نقش مرد خوب توی   تلویزیون خوابش میبره... ونه من و نه 

نمیاد بیدارش کنیم...    رمانارو بازی کنیم و ببریمش تو تختش... خوب دلمونم که

و   وچه بد که ما سه تا زنیمو برای سه تامون یه نصفه مردم واسه روزای سخت

دردناکو کوفته واسه حنا و یه  مردالزمیمون نداریم...و نیجه ش میشه یه بدن 

 عالمه غرغر سهم ما

که بیاین خوبی نکنینو منو بیدارم کنین برم تو جام...و ما که میدونیم حنا چقدر بد  

خوابی زودتر از بی آب و غذایی مریضش میکنه، ترجیح میدیم   خوابه... و بی 

یض ما غرغر کنه تا اینکه بخواییم مر سر  صبح فردارو هم بدنش درد بگیره و

 .محضه داری کنیم...با این شرایط رو اون حساب کردن اشتباه

ترانه همینکه مواظب آذینه کلی بار از رو دوشم برداشته، همه کالساشو اون  

آبتینو میگیره سرشو گرم میکنه، همپای بازیاش میشه،   میبره، وقتایی که بهانه

 .آبتین مهم و سخته  اینا خودش درست به اندازه نگهداری از

روی آبتینو میکشم که باد کولر بدنشو خشک نکنه...طاقت گرما رو نداره ...حتی 

صدقه سری اونم هست که تابستونا کولر بیست وچهار   تو چله زمستون...از 

 .ارس...آه...آه ساعته روشنه...درست مثل ارس... آه

سوپ آبتین آماده میشه، تکون تکونای نشون از بیداریشم شروع میشه،میکشم تو  

 ...تا کمی سرد بشه ه سوپ خوریی

میرم سراغش... بازم حس میکنم تب داره...خیلی کمه...ولی خوب مادر بودن  

مادر جوون وبی تجربه بودن خیلی بیشتروسواس    وسواس میاره... یه

دلت، حتی اگه صاحبشون   میاره...امانت بودن بچه هات ترس میریزه تو

جوابشو    و تبه... که اگه طوری بشهسراغشونو نگیره...بازم همیشه تو دلت تاب 

 ...چی بدم
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میبرمش تودستشویی و صورتو دستاشو، تا آرنج و پاهاشو، تا زانو میشورم... بی  

دلمو خون کرده...حاضرم ده بار مریض بشم و اونا آخ نگن...   حالی و کسالتش

نداریم بیشتر از اینم که اذیت بشن منو اذیت  اذیت میشن... و خوب تعارف که

 ...نن... مریض شدن خودم به صرفه ترهمیک

اونجوری فقط جسسم تحلیل میره... اینجوری عالوه بر اون روحمم سوهان  

 .میکشن

تن آبتین خنکتره... داره سوپشو میخوره...چون نهارشو کم خورده عصرونشو با  

میخوره...هوا رو به تاریکی مره و من با خودم میگم که دیگه وقتشه   اشتهاتر

 ...ین برگردنترانه و آذ

 ...نگران شام نیستم...سوپ زیاده... همونو میدم به خوردشون

 ...داروهایی که به خورد آبتین دادم خواب آور داره، چشماشو گرم کرده

 ...ترانه و آذین برنگشتن

ِِ دیر شده َ  ...دیگه واقعا

 ...سر ابتینو میذارم رو بالشو میرم که بهشون زنگ بزنم

 ...نظر خاموش استزنگ میزنمو مشترک مورد 

 ...دختره احمق طبق معمول یادش رفته گوشیشو بذاره شارژ

عادت داره وقتی گوشی از بی جونی خاموش شد میکوبه رو پیشونیشکه: وای  

 ...شارژ یادم رفته بذارمش

این حرکتش یکی از اون کاراس که وقتی طرف انجام میده دوست داری سرتو  

 ...بکوبی به دیوار

 ...دیوار... حتی اگه عزیزترین کست باشهسرشو بکوبی به 

 .این عادتش خیلی رو مخه...خیلی

نمیدونم چندمین باره که دارم تماس میگیرمو مشترک مرد نظر همچنان خاموش  

 ...است

بازم مشترک مورد نظر خاموش است و من به فکرم تو دربند فکر میکنم، به فکرم 

 ...مه... و مناین روزا زندگی کمی زیادی آرو که فکر میکردم

 ...وما

 ...ما عادت نداریم به آروم و بی تنش زندگی کردن
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 ...ما از اون دسته از آدماییم که آرامش زیادی به مزاجمون نمیسازه

 ...ما از آروم بودن زیاد زندگی میترسیم

 ...ما از آرامش زیاد زندگیمون درست مثل ارامش قبل از طوفان میترسیم

 ...و من میترسم که فکرم

 ...ترسم

 ...دلشورم

 ...حال امروزم

 ...کالفگی بی دلیل چند روزم

 .و شک کردن به آروم شدن یهویی زندگیم بی مورد نباشه

 ...من از اینکه مشترک مورد نظر بازم خاموش است نمیترسم 

من از این میترسم که ترانه و حتی آذین میدونن که کن بدم میاد زن جماعت، دختر 

 جماعت خیلی

 ...ز تاریکی تو خیابون باشنبعد ا

 ...من بدم میاد

من از این میترسم که میدونن و ساعت ده و نیمه و اونا هنوز بیرون از خونه  

 ...ان

 ...من از این ترس بدم میاد

 ...من از این بیرون بودن بدم میاد

 ...من از این ترس میترسم

 ...من از این بیرون بودن میترسم

 ...آدمو بیزارممن از این ترس که میخوره 

 ...من از این بیرون بودن که میکشه آدمو بیزارم

 ...بیزارم 

 ...من از این بیزاریها بیزارم

 ...من از این بیزاریهای همیشه هشدار دهنده زندگیم بیزارم

 ...بیزارم 

 ...بدم میاد

 ...میترسم
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 ...میترسم

 ..من از طوفان میترسم

 ...من از طوفان بدم میاد

 ...... من از طوفان بیزارم من طوفان بیزارم

 ...من از بیزاری میترسم

 ...من از ترسیدن بیشتر از همه چیز میترسم 

 ...من ترسیدنو بیشتر از هر حسی تو زندگیم لمس کردم

 ...حس کردم

 ...وبازم میترسم

حاال من از خاموش بودن همیشگیو عادی مشترک مورد نظر به طرز غریبی  

 ...میترسم

 ...یترسممن از ساعت یازده م

 ... کمتر مردو مردمی بیرون از خونه ان و من بازم میترسم

 ...میترسم...من ازاین نبودنو

 ...خاموش بودنو

 ...خواب بودن آبتینو 

 ...مریض بودن آبتینو 

 ...جواب ندادن گوشی حناو

 ...از سایلنت بودن گوشی حنا سرکالساشو

 ...از این بی خبریو

 ...از این دلهره هاو

 ...حس بدواز این 

 ...از همه چیزو

 ...از دنیا میترسم بیزارم

 ...من موقع ترس و عصبانیت و دلهره وناراحتی حالت تهوع میگیرم

از این حالت تهوع بیزارم... من اینجور کوقعها حتما باال میارم... از این باال آوردن 

 ...بیزارم 

 ...باال میارمو از این باال آوردن میترسم
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 ....هیچ وقت پس آمد و عاقبت خوبی نداشته این باال آوردنا 

 ...من از عاقبت کار میترسم

 ...و مشترک مورد نظرهمچنان خاموش است و من میترسم

من میدونم مشترک مورد نظر خاموش است و بازم میگیرم،برای جبران اینکه کار  

 بهتری از دستم

 ...بر نمیاد...این بار حنارو میگیرمو اون جواب میده

نه وآذین برنگشتنو نگرانم...ترانه خاموشه و آبتین بازم تب داره و  میگم: ترا

 نمیتونم از خونه برم 

 بیرون... ومن نگرانم... بیا حنا تنهایی میترسم... بیا 

ِِ پنچرکردن،   َ میگه:دارم میام خونه، نگران نباش باهم پیداشون میکنیم...حتما

 خودت که میدونی

 ...دست و پاست ترانه تو این جور موارد چقدر خنگو بی

 ...میگه و من لرزش صداشو میشنوم

 ...و بیشتر میترسمو نگران میشم

 ...حتما دلش گواه بد میده

 ...شور میزنه

 ...دلم بیشتر به شور و واویال میوفته و دوباره باال میارم

تا حنا برسه دوباره ترانه رو میگیرمو ...وای... در کمال حیرت مشترک مورد نظر 

 .خاموش نیست

اینبار از این خاموش نبودن میترسم...و مطمئنم آمد به سرم از آنچه میترسیدم...  

 ودلم میخواد داد 

 بزنم من

 ..........میــــــــــتـــــــررررســــــــممممم

دلم میخواد داد بزنم میترسم، اما برعکس درون پر از غوغام خیلی آروم گوش  

 میدم به حرفای مرد

 .پر اضطراب پشت گوشی

 ...میدونم باید چی کار کنمن

 ....نمیفهمم چی کار میکنم
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 ...چی باید بپوشمو، چی سرکنم

 ...فقط میدونم که نمیتونم آبتینو تو خونه تنها بذارم

 ...همینطور نمیتونم چند دیقه بیشتر منتظر بشم تا حنا برسه

 ...شال ترانه رو آویز رخت کن جلوی دره... سرم میکنم

 ...همونجاست، تنم میکنم پانچوشم 

پتوی تابستونی رو دور آبتین میپیچم....میگه میتونم خودم بیام...ولی بغلش  

 میکنم...هی میپرسه 

چی شده... ولی جوابشو نمیدم...فقط میگم باید بریم،به آژانس زنگ زدم االن  

 ...میرسه

 . دیره زنگ میخوره...کلیدامو پیدا نمیکنم... بیخیالشون میشم...ماشین اومده..

 ...با همون ماشینی که آبتینو گذاشتم خونه عزیزینا خودمو میرسونم بیمارستان

در که باز شد آبتینو فرستادم تو، نشد، نتونستم برم داخل و توضیح بدم...  

 ....نمیتونستم 

 ....حال فکر کردن به اینجور چیزارو نداشتم

 ...نمیدونم چقدر کرایه دادم به راننده

 ...ز تو این لحظه های پرازمرگبی اهمیت ترین چی

 ...به در ورودی که میرسم پخش زمین میشم 

 ...دوباره بلند میشم،وقتش نیست که به درد آرنجم فکر کنم

 ...حس میکنم آستینم خیس شد

 ...مهم نیست

 ...مردی که از روبرو اومده و باهاش برخورد کردم دادوقال راه انداخته

 ...مهم نیست

 «...اونکه زمین نخورد »

 ...مهم نیست

 «اون که طوریش نشد، چرا هوار میزنه؟؟؟ »

 ...مهم نیست

 اینجا بودنش این وقت شب نشون میده که ممکنه اونم داغون باشه،

 «...داره دق و دلیشو سر من خالی میکنه»
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 ...مهم نیست

 ...بذار خالی کنه مهم نیست

ه و اون مجبور  مهم تراز این نیست که مرد میگفت از عصر تا حاال بهوش نیومد

 شده کیفشو

 ...بگرده

 ...مرد میاد جلو

 ...به نظرم آشنا میاد

 ...مهم نیست

 ...با انگشتش جایی رو نشون میده و میگه خواهرم اونجاست

 ...مهمه

 ...پشت اتاق می ایستم

 ...دست و پاهام ضعف میره از اینکه نمیدونم قراره چی ببینم

 ...مهم نیست

 ...خواهرم

 ....سالم باشه

 «...خدا... تورو خدا... تورو بخودت سالم باشه»

 ...میرم تو

 ...پیشونیش خراش داره

 ...مهم نیست

 ...دستش تو گچه 

 ...مهم نیست

 ... آخه پرستاری که پشت سرم اومده داخل میگه حالش خوبه 

 ...مهمه

 ....حالش خوبه

 ...خدایا شکرت...خدایا شکرت... خدایا شکرت»

 «...ی رو که تا اینجا گفتم ادا کنم... قول میدم مرسیقول میدم همه نذرای

 ...میگن چند تا کوفتگیو خراشو شکستگیشه

 ...زیاده
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 ...ولی مهم نیست

 ...هست... زندست

 مهمه... خدایا شکرت... شکرت...مگه من به غیر از اونا کیو دارم؟؟؟

 اونا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 کیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ....رد میشه برق هزار فاز ازم

 ................ترانه تنها نبود

 ...همه خون تنم هجوم میاره تو کلم

 ............................آذین

 ....نبض شقیقم نمیزنه، غوغا میکنه

 ...............آذین کنار ترانه بود

 ................گوشم سوت میزنه

 ...نیست

 ....خودش نیست

 ....ـ ـــــــــوتســـــــــــــــــــــــ

 .....صدای گریش نمیاد

 ...تن نیمه جونم حاال دیگه بی جونه 

االن باید با صدای گریه ناشی از ترسش کل بیمارستانو گذاشته باشه رو  

 ...سرش...ولی نذاشته

 میرم سمت ایستگاه پرستاری، 

همون مرِد به نظرم آشنا اونجاست، دو نفرم کنارش وایسادن، اونام آشنان،  

 ون خیلی یکیش

 ...بیشتر

 ....نگام میکنن

 ...نگاشون میکنم

 ...نگاشون ناخواناست

 ...نه نگاه اونا ناخوانا نیست من خنگ شدم، هنگ کردم

 میخوام از پرستار زیادی الغر بپرسم...میترسم
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 ...باید بپرسم......اما

 جون میکنم... نمیشه... صدام گم شده...نیست

 !!!!!!!!!!کمـــــــــــــــــــــــ ــک

 ...یکی نگامو بخونه

 ....حنا کجایی به دادم برسی... نگاهمو دیلماج بشی

 :صدای مردونه از پشت سرم میاد

 ـ شما مادر اون به این؟؟؟؟؟؟؟؟

کدوم بچه؟؟؟ این چرا انقدر توپش پره؟؟؟ من چرا سرمو تکون میدم؟؟؟ مگه من »

 میدونم کدوم

میگه؟؟؟ چرا یه چی بهم میگه قضیه با کبودیا و خراشا و شکستگی ترانه بچه رو 

 تموم نخواهد

 «شد؟؟؟ 

 ...ـ کجایین خانم ؟ما خیلی وقته منتظر شماییم بیاین رضایت نامه رو امضا کنین

 ...صدام هنوز گم و گوره

 ...مثل پخمه ها سرمو کج میکنم

 ...به نشونه استفهام ابرو توهم میکشم

 ...یفهمه...اگه باهوش نبود که نمیتونست دکتر بشهباهوشه...م

 ...ـ رضایت نامه واسه عمل

 .........................................سرم میکوبه: عمل

 ؟؟� �صدام نیست که داد بزنم... دلم هوار میکشه:عـمـــــل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 ...زانوهام ... نه دیگه طاقت ندارن...نمیتونن نگهم دارن

 ...دم به دیوار پشت سرمتکیمو می

بازم کافی نیست ...هنوز زانوهام ضعیفن... هنوز مریضن... هنوز نا ندارن...  

 هنوز نمیتونن نگهم 

 ...دارن

همونطور که تکیم به دیواره خم میشمو دست میذارم روشون...»نلرزین لعنتیا ...  

 نلرزین وقتش 

ردم.. چشیدم...من بلدم نیست... وقتش نیست... من این لحظه هارو قبلنم زندگی ک
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 تو این لحظه

ها محکم بودنو... وقت برای زن بودنو...مادر بودنو... ضعیف بودنو...نیاز به  

 «...تکیه گاه داشتن زیاده

چشمامو میبندم...نفس عمیق... شایدم آه... نمیدونم.... یه نفس عمیق دیگه...  

 شایدم بازم

از تو میلرزم ولی میایستم...درد دارم  آه...میایستم... کج و رنجور ولی میایستم...  

 ....ولی میایستم

 نگاه به تک تکشون میکنم: عمل چی؟؟؟

 ـ تو سردختر کوچولوتن خون لخته شده.... دنیا خراب میشه

 ـ باید زودتر درش بیاریم......دنیا سیاه میشه

 ـ خطرناکه، جای حساسیه.... دنیا آوار میشه

 خطرناکتر.... دنیا تنگ میشهـ عملش خطرناکه، موندن لخته 

 ـ ممکنه هر اتفاقی بیوفته... نفس میره 

ـ هر اتفاقی، اتفاقایی که دلمون نمیخواد،نمیخواییم و و قتشم نیست درموردشون 

 ...حرف بزنیم 

ولی همون اتفاقا ممکنه بدون عملم بیفتن... ما میخواییم همه سعیمونو واسه نجات 

 دخترتون 

تر... ثانیه ها ارزش دارن...وقت برا تلف کردن  بکنیم... هر چه زودتر به

 .........................نیست

 زندگی تموم میشه

 ...زندگی تموم میشه،ولی وقتش نیست

نمیدونم چه طور میپرم به پرستاری که اصرار داره در صورت امکان پدرش 

 رضایت نامه رو امضا

میدونم کدوم گوریه...که  کنه و میگم که... که... که ما متارکه کردیم... که ن

 حضانتش با منه... با 

 .....منه

 .........رضایت نامه امضا میشه

دارن همه امیدمو آماده میکنن برای عمل... دارن همه آرزوهای خم شده وله  
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 شدمو میبرن بلکه

بتونن سروسامون بدن... بلکه بتونن نذارن بریزه... نذارن بشکنه... نذارن...  

 میخوان همه سعیشونو 

بکنن... ولی نمیذارن برم ببینمش... نمیدونم چرا...نمیدونن چطور... چطور دارم  

 دووم میارم که مثل 

لحظه های االنم پر از تشویش نباشم... مثل آرزوهام خم نشم ... وقتی نمیتونم  

 عروسکمو همه

زنگیمو بغل بگیرم ... فقط میگن اینجا منتظر شین... ومن له له میزنم واسه یه  

 ...یدنشلحظه د

دارن میارنش... دارن میارنش عروسکمو... تختش اندازش نیست...تنش واسه  

 ...اون تخت بزرگه

ِِ خدا جاش رو اون تخت نیست...جاش رو سینه من... تو بغل منه خدا... تو   اصالَ

 اونو واسه بغل من 

  آفریدی خدا... مطمئنم خدا... مطمئنم... اگه نه... چرا همه زمینو زمانو دوختی به

 هم که بدیش به

من... چرا همه چیو اونجوری ساختیو پاختی که بیاد برسه به من... نکو واسه 

 امروز...نگو همه اون

 ....کارارو کردی که امروز باهش شکنجم کنی خدا... بسه خدا

اون داره میره و منی که له له میزدم واسه یه لحظه دیدنش ، هیچ کاری نمیتونم  

 بکنم... فقط نگاش 

 ... میگنم

 ...صورت بدتر از صورت ترانه زخمشو

 ...جفت دستای تو گچشو

 ...صورت نصف بیشتر کبودشو

 نفس حبس میکنم، 

 ...چی شده، مگه شدت ضربه چقدر بوده که خواهرم اونجوری،دخترم اینجوریه 

 ...برمیگردم دنبال خطاکار میگردم

 ...اوناهاشن ... اونجان 
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 ...آذین رفت تو اتاق عمل

 ...اونامن میرم سمت 

 ...هر سه نگاه پرترحم دوختن بهم 

 ـ کدومتون؟؟؟

 ...همین یه کلمه کافیه تا بفهمونم منظورمو

 چرا که نه... اگه نه که اون بوره سرشو نمینداخت پایین...شرمندس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صبر میره... وقار میره... متانت میره ... شعور میره... درک میره...فهم اینکه 

 ....بیمارستانه میرهاینجا 

 ...خشم میاد... طوفان میاد... تندر میاد...تورندو میاد... رعد میاد... برق میاد

خشم میشم... طوفان میشم... تندر میشم... .. تورندو میشم... رعد میشم... برق  

 ...میشم

 جمع میشم تو دستم ، شالق میشم ، میشینم رو صورتش، 

یشه...صورتش کج میشه... موهاش میاد رو آخ دستم... تا کتفم پر از درد م

 پیشونیش...خون از 

گوشه لبش شره میکنه...کی گفته یه زن نمیتونه مردی رو مثل مردا بزنه... اگه  

 این نشونه مردونگیه

 ...من مردم

شمیم همیشه میگه بهت نمیاد انقدر زور تو دستات باشه، آدم جرأت نمیکنه بره  

 زیر توپات، وقتی 

 ....ایدم بخندی تا حاال ضرب شصت خودتو که نچشیدیمیخندم،میگه ب

شبنم جان کجایی که ببینی ضرب شصتمو چشیدم، اونو زدمو ضرب شصت خودمو 

 خودم چشیدم، 

 ...همه دستم درد میکنه، آرنجم بیشتر

طوفان میشم میپرم رو هیکل شاید سه برابر منش... یقش جم میشه تو پنجه ظریف 

 ...و زنونم

... دستش به معنی استپ میاد باال... یعنی که خودم مدیریت  دوستاش میان جلو

 میکنم...با این 

 ...حال دست یکیشون میاد رو مچ دستم:خانم!!! خواهش میکنم
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نگاش میکنم، همونیه که بیشتر از اون دوتا آشناست...چه اشکالی داره که اینجا  

 بیمارستانه؟؟؟

 ....حرف را باید گفت

رو سرش: کدوم جهنمی داشتی چشم میچروندی که رعدوبرق میشم و خراب میشم 

 این شده

وضع منو خانوادم... عوضی... هان ...پشت کدوم هرزه ای داشتی هیزی  

 میکردی... هان؟؟؟

ِِ حرف دهنتو بفهم صداتم بیار پایین َ  ...دوستش: خانم لطفا

 !!!هشدار میده: اردالن

 ومن فکر میکنم یه قورتو نیمشونم باقیه آیا؟؟؟

م که چی میشه... فقط میفهمم که طوفان و تندر و رعد و برق و همه چی و نمیفهم

 باهم ترکیب

میشنو اسمشون میشه نفس .... و بیمارستان که رو سر منه... و من که از پشت  

 میون بازوهای یکی 

حبسم... و پرستاری که میگه خانم مریض اینجا هست...خانم دارین بیشتراز همه 

 به خودتون 

. پنجه هایی که زورم نمیرسه از توشن درآم...داره منو از اون  آسیب میزنین.. 

 ... بیشرفا جدا میکنه

منکه تالش میکنم برم سمت اونا ... وچه خوب که ولم نمیکنه... چون حس میکنم  

 مستعد این

هستم که بتونم جفتشونو با هم نیست کنم... دکتری که داد میزنه به پرستار میگه  

 زود برام 

کنن... توده ای که هجوم میاره تو دهنم... منی که باز عصبانی   آرامبخش تزریق

 شدم... وتهوع 

الزم... دستم به طور غریزی میره سمت دهنم و عق میزنم... صاحب پنجه  

 ...میفهمه... ولم میکنه 

 w.cمیدوم سمت دری که روش نوشته

از بچگی همینطور بودم، اضطرابو استرس پدرمو در میاره، من تو بحرانای  
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 ندگیم بلدم بجای گریهز

و بی قراری بیشتر تب و سکوت کنم...انقدر که بشم یه کوره متحرک ...وباال  

 بیارم...انقدر که هیچی

 ...ازم نمونه 

االنم نمیدونم چندمین باره که باال میارم، هرچیه دیگه چیزی ندارم برا پس آوردن  

 و همش زرد آبه 

تلخیایی که با دست روزگار مزه کردم که تلخیش هرچند گزندست، ولی جلوی  

 .هیچه... هیچ

 ...تو آینه نگاه میکنم... حرکتای چند دیقه پیش خیلی نا مفهوم میاد جلوی چشمم

این کارا چی بود نفس؟؟؟ اون خودشم به اندازه کافی داغون بود...ندیدی   »

ِِ که  ریختشو؟؟؟ عمداَ

 «...این کارو نکرده... این کارا از تو بعید بود

بی به صورتم میزنم، به لرز میفتم، هم از سرمای آب جلوی تب باالی تنم، هم از  آ

 سرمایی که فکر

چند ساعت بعد بهم تزریق میکنه... وای خدا... چند ساعت بعد قراره چی  

 بشنوم؟؟؟ پشت اون در

 با اون عالمت ورود ممنوع بزرگش چی داره میشه؟؟؟

رفته من چقدر نذر کردم ... کاری کن برم  وای خدا ... یادت نرفته... میدونم که ن »

 دنبال ادا 

 «...کردنشون

از دستشویی بیرون میامو بدون نگاهی به سمتشون میرم سمت شیشه های تمام قد 

 بیمارستان،

پیشونی میذارم روش، خنکیش به دلم میچسبه، دستای داغمم میذارم روش، خنک  

 میشه... کاش 

 .داغترمو باهاش خنک کنممیتونستم کل تن از پنجمین روز مرداد 

امسال آسمون عجیب طاعی شده، آسمان جان خبر داری درست دو ساعته که وارد 

 پنجمین روز 

مرداد شدیم؟؟؟ شاید داری به حال من، و شاید کسی بیچاره تر از من گریه  
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 میکنی... بیچاره تر از

ما منم هست؟؟؟ البته که هست؟؟؟ همیشه هستن آدمایی که دوست دارن به جای 

 باشن درست تو

 .شرایطی که به نظر خودمون مفلوکترینیم 

ِِ دیگه تاب ندارن... خودمو میسپارم به یکی از صندلیای فلزی تو   َ زانوهام واقعا

 راهرو، اون سه تام 

روبروم نشستن، نمیدونم چه میکنن، نگاشون نمیکنم، نه از سر شرمندگی که به 

 خودم حق میدم از 

عصبانی باشم، حتی بیشتر از این... نگاشون نمیکنم   بالیی که سر عزیزانم اومده

 چون میترسم 

 ...بازم سونامی به پا بشه

 ...میخوام به این فکر کنم که خوش به حالش که تنها نیست

 ...کاش منم تنها نبـ »

هنوز جملم تو مخیلم تکمیل نشده، هیکل ظریفو مضطرب حنارو از پشت در شیشه 

 ای میبینم که 

پذیرش... درست تو لحظه آخر منو میبینه... پاهاشورو زمین  داره میدوه سمت 

 میکشه و سر میخوره

تا بتونه خودشو نگه داره، تا بیشتر از این دور نشه از پیچ راهرویی که من رو  

 ...نیمکتش نشستم

رنگ صورتش طعنه میزنه به گچ دیوارای سفید بیمارستان... خدا میدونه چقدر  

 شرمنده میشم از

 ...یادم رفته بود... شرمندگی سربه زیرم میکنهاینکه اونو  

صورتشو نمیبینم اما کالجای صورتیشو میبینم...صورتمو نمیبینه... صداشو  

 میشنوم: هیچ معلومه چه

غلطی داری میکنی؟؟؟ نگفتم وایسا دارم میام؟؟؟ نمیتونی یه خبر بدی کدوم گوری  

 داری گورتو گم 

مرد پیرزن بدبخت هزار بار مردنو زنده میکنی؟؟؟ من به درک اسفل اون دوتا پیر

 ...شدن بیشعور
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 میدونی تا پیدات کنم چی کشیدم؟؟؟

البته که میدونم، وقتی رنگت پریده، وقتی صدات میلرزه، وقتی انقدر عصبانی   »

 هستی، وقتی انقدر 

صدات بلنده که آدمای تک و توک تو بیمارستان نگامون کنن، یعنی حالت خیلی  

 خراب شده... وقتی 

اومدیو منو تو خونه پیدا نکردی، وقتی به عزیز زنگ زدیو اون گفته اومدمو 

 آبتینو بی حرف پس و

پیش گذاشتم دم درو خودم غیب شدم...میدونم هنوزم خرابو داغونی که نمیتونی تن 

 صداتو کنترل 

 ...کنی و داد میزنی: نفس باتوام، جواب منو بده

 ...اونچه رو که الزمهسرمو بلند میکنم تا یار قار بفهمه 

میبینه نگاهمو، و ماهرانه میخونه خط به خط حرفای لونه کرده توشو، میفهمه  

 حال خرابمو، میفهمه

که: رفیق روزای سخت، داد نزن که بازم روزای سخته، بازم نفس رفیق الزم شده، 

 بازم بعد اون 

 ...آرامش، طوفان سرزده، سر زده به زندگیمون

، رنگ صداش بیشتر میپره، سفیدی صورتش بیشتر از قبل  حرف تو دهنش وا میره

 به رنگ دیوار 

 پشت سرش دهن کجی میکنه، صداشو به زور میشنوم که؛ چی شده نفس؟؟؟

ومن با دیدن وضع داغونتر از منش، بازم صدامو گم میکنم، من تو بحران زود به  

 زود میتونم صدامو 

ه داره با شنیدن فاجعه ی دوباره گم کنم، نمیگم ... نمیگم چون میترسم با وضعی ک

 ی زندگیم 

زودتر از ترانه و حتی آذین پس بیفته، ولی اون اصرار داره که بشنوه، و برای  

 اینکه منو مجبور به 

گفتن کنه، وشاید بی اختیارو از سر نگرانیو هیجان داد میزنه... بلندتر از هر  

 زمانی که من به یاد

چرا اللمونی گرفتی حرف بزن، لعنت به تو و   دارم: با توأم نفس، میگم چی شده؟؟؟ 
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 بی موقع

 .سکوت کردنات حرف بزن

 ...گویا اردالن خان هم دستی تو خوندن رنگ نگاه آدما دارن که به دادم میرسن

از پشت به حنا نزدیک میشه... صداشو صاف میکنه... حنا میشنوه... برمیگرده...  

 یه نگاه گنگ به 

 .... و یه نگاه این بار استفهامی به اوناون... یه نگاه خنگ به من..

 ...ـ سالم خانم، نریمان هستم، امیر اردالِن نریمان

حنانه بازم خنگ و گیج تر از قبل سر تکون میده:سالم آقای نریمان، منم حنانه  

 مظفری هستم، 

 ...خوشوقتم از آشناییتون، ولی ببخشیـ

 ....توضیح بدم ـ اردالن هستم... تشریف بیارید بشنید تا من براتون 

حاال که رو نیمکت فلزی کنارم نشسته، به اندازه من حیرونه که ترانه تو بزرگراه  

 ...چه میکرده

درست به اندازه من نگرانه که چی قراره بشه... درست به اندازه خودخودم داغون 

 و بهم ریخته و 

ر واقع  گیج...میدونه که تو این لحظه ها به هیچی بیشتر از سکوت نیاز ندارم، د

 باید بگم این جور 

مواقع انقدر گیجم که چیزی جز سکوتو نمیفهمم، نمیتونم چیزیو حالجی کنم،  

 بفهمم...کمی زمان

میبره تو این بلبشو خودمو پیدا کنم...اون میدونه و سکوت میکنه... با سکوتش 

 حضورشو اعالم 

.. حضورشو  میکنه...و این بلندترین فریادیه که یه انسان میتونه باهاش خودشو.

 به من

بگه...نمیدونم، نمیخوام بدونم که ساعت چنده... میترسم از اینکه بفهمم چند  

 ساعته که کوچکترین 

و ملوسترین موجودیت من ، تو اون اتاق شاید داره با مرگ دست و پنجه نرم  

 میکنه...همه چیز 

ساعت  زندگی االن برای من ترسناکه... و تو این لحظه بیشتر از هر چیزی از اون
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ِِ بزرگ رو  َ  نسبتا

دیوار میترسم...قدم زدن کالفگیمو کم نمیکنه...لب گزیدن اضطرابمو کم  

 نمیکنه...ناخن کف دست

فرو کردن سوزش معدمو کم نمیکنه...کالفگی دیونم کرده...اضطراب بیچارم  

 کرده...سوزش معدم

وابیده رو  امونمو بریده...ولی آیا حتی یه کدوم اینا اهمیتی جلوی اون همه چیز خ

 اون تخت داره؟؟؟ـ

خانم؟؟؟با صدای پرستار برمیگردم...ـ خواهرتون...میدونه اگه تا ابدالدهر اینجا  

 وایسه صدایی 

نخواهد شنید...ـ خواهرتون به هوش اومده... نمیتونیم آرومش کنیم، مدام سراغ  

 دختر شمارو

ورده میگیره، نصفه شبی کل بخشو گذاشته رو سرش، چون به سرشون ضربه خ 

 دکتر خواسته

عالیم هوشیاریشو بسنجیم، برای همین نمیخوایم آرام بخش بزنیم بهش، اگه میشه 

 تشریف 

بیارین شاید شما بتونین آرومش کنین...ومن هنوز گیج و خنگم.... حنا هنوز رنگ  

 نگاه منو

میشناسه... و حنا میفهمه که بازم وقت اون رسیده بجای منم کمی قویتر باشه...ـ  

 ام باهاتونمن می

خانوم...میره... دلم میریزه... کاش بلد بودی مثل آمیب و باکتری تکثیر بشی حنا...  

 ...یکی برای من

یکی کنار ترانه... یکی تو در گاه خدا در حال دعا... یکی پیش آبتین تنها و  

 مریض...نرو قلبم 

قوته... برای قلبم... برای  میریزه... میترسم...ُطفیلی میشم...تنها میشم... بودنت 

 زانوهام...سکوتت

حضوره... برای قلبم... برای چشماممیره...مجبوره که بره...رفتنشو نگاه 

 میکنم...قلبم 

میریزه...میترسم... ُطفیلی میشم... تنها میشم... کنج دیوار سر میخورم... کز  
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 ..میکنم... تنها میشم

ای زیادی داره برای اینکه تو  اونو خوب بخاطر داره...دختری که خصوصیت***

 هر ذهنی موندگار

بشه... تو ذهن خودشم همینطور...البته فقط موندگارتوی ذهن... نه چیزی بیشتر، 

 نه چیزی 

کمتر...بارزترین خصوصیتش، کنار اون دخترچشم آبی با اون موهای قرمز  

 بودنه...اون دختر مو 

باشه... فقط یه خاطره...به  قرمز که خودش با اون همه زیبایی میتونه یه خاطره 

 غیر اون... آدم مگه

تو زندگیش چندتا عروسک میبینه که با یه جثه شاید تا حدی کوچیک... با یه  

 صورت دخترونه و 

بکر... با سنی شاید به زور بیست، مادر دو تا بچه چهار ـ پنج ساله باشه... یه  

 مادر خوردنی و 

ک پوش اون شبش، وتیپ شلخته اما خوشمزه...با تیپی شبیه بچه مدرسه ایای شی

 خواستنی یه 

بچه ترسیده امشبش...اونو خوب به خاطر داره...از این به بعد هم تو خاطرش  

 ...خواهد موند

دخترکوچولویی که امشب یه طوفان اساسی به پا کرد...با زور زیادی که به زور 

 تونسته بود نگهش 

ون دختر براش به یاد موندنیه...  داره تا هاوش و اردالنو تیکه پاره نکنه...آره ا 

 دختری که خیلی 

شبیه همه زناست...دختری که خیلی شبیه همه دختراست...دختری که خیلی با  

 دخترای هم سن و 

سالش متفاوت به نظر میاد...دختری که هر کاری میکنه زن خطابش کنه،  

 نمیشه...زنی که زنه اما

بی تابی میکنه اما مادر بودن زن بودن بهش نمیاد...مادری که داره برای بچش 

 بهش نمیاد...نگاه

میکنه به اون چهره خواستنی... چیزی که خیلی وقته عادت کرده تو همه زنا و  
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 دخترا بیشتر از همه

چیز مدنظر قرار بده...پیش خودش اعتراف میکنه اولین چیزی که تو صورتش  

 توجهشو جلب کرده،

مون لحظه اول که دیده بودش فکر اون چونه کوچیک با اون گودی کمشه... از ه

 کرده بود؛ چونش 

جون میده یه گاز اساسی ازش بگیریو جیغشو در بیاری... نگاش میره سمت اون  

 قلوه ایای بی 

رنگ، که مدام داره زیر دندوناش پوست پوست میشه... شاید بشه با یه رژ  

 کالباسی تبدیلش کرد

نه داشته باشه... بینی عمل  به شیکترینو خواستنی ترین لبی که یه دختر میتو

 نشدش، نیازی به

...! آخه این روزا کمتر زنی پیدا میشه که به   ِِ َ عمل نداشته که عمل نشده ،حتما

 نون شبش محتاج 

ِِ مشخصه که از زیر دست  باشه و دماغشو عمل نکرده باشه...ولی مال اون کامالَ

 یکی خیلی ماهرتر 

اش هیچ برجستگی خارق العاده و از یه متخصص زیبایی در اومده باشه...گونه ه

 خاصی

نداره...فقط کمی پرتر از بقیه جاهای صورتشه...چشماش ... نه سبزه، نه آبی، نه  

 عسلی،نه تیله ای، 

نه حتی مشکی همون رنگ شیک و خاص شرقی جماعت...یه قهوه ای تیره وکامالَ 

 ... معمولی،ولی

که دوست داری هی به یه ولی به طرز عجیبی بزرگیشون تو چشمه...از اون چشما 

 بهانه برگردی و 

توشون نگاه کنی...دو تا گوی قهوه ای براق زیر اون ابروهای پهن و صاف و  

 مرتب و رو به باال...با

ِِ دو درجه تیره تر از موهاش...موهاش که نه  َ رنگی شاید یه درجه و نهایتا

 طالیی، نه مشکی، ونه

روشن و خوشرنگ، که اون شب  حتی مثل دوستش قرمز باشه، یه توده خرمایی 
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 بدون هیچ آرایشی 

دو یا سه سانتش بیرون بود و بخاطر تیرگی چیره غروب به روشنی درخشندگی 

 روز نتونسته بود

رنگشونو تشخیص بده... و امشب ، اینجا، زیر نور قوی سیستم روشنایی  

 بیمارستان که غالب به

اینکهرنگ محبوب و  تاریکی شبه میتونست رنگشونو تشخیص بده که با وجود  

 مورد پسندش برای 

یه زن شرقی و صدالبته ایرانی نیست،اما به شکل شگفت آوری خوشرنگ به نظر 

 میان... و االن تو 

این بی خبر، تو این ویلونی، تواین از خود بی خودی، نصف بیشترشون از زیز  

 اون شال سبز رنگ و

نمایی میکنن... اون  کلیپس در رفتن و دور گردن و رو شونه هاش دارن خود 

 خرمایای صاف و 

زیادی بلند صورتشو زیادی معصوم و خواستنی کردن، طوری که هرکسی، چه زن  

 و چه مرد از این

راهرو رد میشه تا جایی که جا داره خیره خیره نگاهش میکنه...وه که چه  

 خواستنیه این صورت گرد

ا مرد میدونه... تنها  و سفید برای هر مردی... و چقدر خودش رو تو این خواستنه

 چیزی که از زنها 

براش خواستنی و قابل توجه بوده همین ظرافتها و زیباییهای زنونست... اما االن  

 دوست داره

اعتراف کنه با وجود اینکه هیچ چیز خارق العاده و خاصی تو این صورت نیست،  

 ولی بی شک زیبایی 

اید تو این شرایط... تو خیلی خیلی خاص و جذابیت فوق العاده ای توش هست...ش

 ...این دلنگرونیا 

فکر کردن به زیباییهاش تو شرایطی که خودش اینجا و دخترش اونجا و هاوش  

 کنارش و پسر 

کوچولوی هاوش تو بخش بیماران قلبی همین بیمارستان دارن جون میکنن... بی  
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 انصافی باشه

.. با اجبارهایی که  ولی از نظر خودش که بلده خیلی زود و راحت با واقعیتها.  ...

 زندگی جلو پای آدم 

میذاره کنار بیاد... و قبول کنه که وقتی کاری از دستت بر نمیاد خودخوری اشتباه  

 ترین کار 

دنیاست... اصال اشتباه نیست که شاید نیم ساعته زل زده به اون موجود کوچولوی  

 کز کرده کنج

...اینجاست که اگه کاری از  دیوار... به نظر خودش کافیه که اینجا کنار پسرعموشه

 دستش بر

میومد انجام بده... شاید کمی پول که بعیده هاوش بهش نیاز داشته باشه... شاید  

 واحدی خون که 

ممکنه اون دوتا مصدوم بهش نیاز داشته باشن...شاید دستی که بشینه رو شونه  

 دوستش و جمله 

ه... شاید کمی زور که ای که بتونه کمی از حال خراب رفیق شفیق بچگیهاشو کم کن

 بتونه باهاش 

اردالن و هاوش رو از خطر جرواجر شدن توسط اون مادر کز کرده گوشه سالن 

 نجات بده... که 

ِِ شبیه اون ماده یوز کمی پیش نداره...نگااشو به زور از موجودی   حاال اصالَ

 میگیره که شاید تو این

ا کرد... و تو لحظه آخر  لحظه نشه صورتی گرفته و رنگ پریده تر از اون رو پید

 بازم اعتراف میکنه 

این زن زیادی خشکله، و این خشکلی میتونه برای یه زن مطلقه به سن اون  

 خطرناک باشه... این

 *.**...رنگ پریدگی خواستنی ترش کرده

 ...نمیدونم درست چند ساعته که اینجا نشستم

 ...در بیرون اومد  نمیدونم چند ساعت پیش، جراح آذین از تو اون اتاق، از اون

 ...اومد و گفت که عمل خوب بوده

 ...اما
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 ...اما... معلوم نیست دختر کوچولوی من کی بخواد به هوش بیاد

 ...نمیدونم دخترکم چند ساعته که تو کماست

 ...نمیدونم چند ساعت... چند روز دیگه قراره تو کما بمونه 

 ...ولی میدونم که دوست دارم بهش ملحق بشم

م انقدر اینجا، رو همون نیمکت دیشب، تو همون راهروی دیشب بشینم  دوست دار

 که دخترم ، 

دخترکم، قاصدک قشنگم، از عالم بی خبری دل بکنه و بیادو و دستمو بگیره وباهم 

 ...برگردیم خونه

 ...پیش آبتین عزیزم

 ...دوست دارم دست تو دست نیمه جونم برگردم پیش نیمه دیگش

. نه اینکه شوک باشه... نه اینکه نخوام کسی صدامو  صدام هنوز گم و گوره..

 ...بشنوه

 ...فقط حرفی برای گفتن نیست

 ...وقتی دنیا رو نقطه ضعف تو انگشت گذاشته باشه

 ...وقتی تو اوج بیچارگی ایستادی و کاری از دستت بر نمیاد جز صبر

 ...سکوت میشه بزرگترین کاری که از دستت برمیاد

همون سر ظهر که آذینو از کانون پرورش فکری گرفته به قصد  حنا میگه ترانه 

 کرج قصد خروج از 

 ...تهران رو داشته که با جناب هاوش خان نریمان تصادف میکنه

میگه چون گوشیش باتری تموم کرده بوده نتونسته بوده به من خبر بده که میخواد 

 به دیدن یکی

ودش میبره که هم یه هوایی  از همکالسیای مقیم کرجش بره و آذین رو هم با خ

 بخوره هم منو 

 ...آبتیِن خسته از بی خوابِی به خاطر تب شبونه آبتین یه استراحتی بکنیم

میگه هاوش خان به پشت گرمیه دم کلفتو و وثیه چند صد میلیونیش و با کمک  

 اردالن خان 

 ...نریمان، پسرعموی گرامش که گویا وکیله، بیرونه

 ...ستان بستریه میگه پسرش تو همین بیمار
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میگه خبر بد حال شدن پسرشو شنیده بوده که انقدر بی حواس و تند رانندگی 

 میکرده که منو به

 ...این روز انداخته 

 ...میگه پسرش یه سال از آذین من کوچیکتره

 ...میرم ، به دیدنش

 ...آبتین هست ولی شاید... شاید دیدن اون بچه نزار بیشتر بتونه تبمو کمی کم کنه

 ...ید دیدن اون باعث بشه یکم از التهابم کم بشهشا

 ...کمتر دلم بخواد خرخره پدرشو بجوم 

 ...من بعد از به هوش اومدن ترانه به دیدنش نرفتم 

 ...از دستش عصبانیم

 ...میدونم نیتش خیر بوده... ولی عصبانیم

 ...میدونم دردش از من بیشتره

درد داره... چشماش درد داره جسمش درد داره... وجدانش درد داره ... قلبش 

 بسکه پروخالی

 ...شده

 ...من ترانه رو میشناسم... اونو بزرگ کردم و میدونم همه این دردارو داره

نمیخوام چیزی نا خواسته سکوت لب منو قلب اونو باهم بشکنه... دردشو بیشتر  

 ...کنه

 بپیچهنمیخوام بیچارگیمو ببینه و بیشتر از اینی که ترانه میگه به خودش 

 ...میرم به دیدنش

 ...و حاال دیگه دلم نمیخواد خرخره پدرشو بجوم

هنوز دلگیرم از اینکه دارم تاوان بی خردی و مشکالت یکی دیگه رو پس میدم...  

 ولی دیگه

 ...نمیخوام خرخرشو بجوم

اون پسر کوچولو االن باید مثل نمیدونم چند روز پیش آذین من بمب انرژی باشه...  

 .نیست

 .باید سر کالس ورزشی یا نقاشیی چیزی باشه... نیست االن

 .باید در حال خرابکاری و شیطنت باشه... نیست
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 .باید بخنده... نمیخنده

 ...آخه نفس کم میاره... آخه بدون اون ماسک نمیتونه راحت نفس بکشه

مادر بزرگش میگه دردش مادر زادیه... میگه از وقتی به دنیا اومده این نتونستنا  

 .ق فابشنرفی

باهاش چشم تو چشم میشم و دوست دارم بهش بگم؛ اگه انقدر داغون و پرت  

 بودی چرا خودت

نشستی پشت رل... چرا با کس دیگه نیومدی که من با دیدن اون موجود کوچولوی  

 ماسک به دهن

 با ذره ذره وجودم تورو درک نکنم... دوست دارم بگم چرا؟؟؟ 

ولی نمیگم... وقتی اونو اونطور مغموم و سربه زیر کنار اون مرد شبیه اردالن 

 نریمان کنارش میبینم 

که داره میره تو اتاق پسرش و از دیدن من که دارم از همون اتاق بیرون میام  

 ...شوکه میشه

هر دو خیره نگاهم میکنن وهر سه حرفی برای گفتن پیدا نمی کنیم و من همه هم  

 ریزمدردیمو می

تو نگاهم که بعد از نمیدونم چند روز خیس شده و نگاش میکنم و فقط نگاش  

 .میکنم و... رد میشم

 «بوی ادکلن کدومشونه که به نظرم اینقدر آشناس؟؟؟ »

میرم تا التماس کنم که بذارین فقط چند دیقه، فقط چند دیقه اون توده عظیم  

 خوشبختیمو که رو 

 ...بخیال منو التماس تو نگاهمه ببینم اون تخت دراز به دارز افتاده و 

 ...روزا شب میشن و هنوز خوابه

 ...شبا صبح نمیشن و هنوز خوابه

 ...ترانه مرخص شده و هنوز خوابه

ترانه خجالت میکشه نگاهم کنه و باهام حرف نزده، حتی وقتی من جلو رفتم بغلش 

 کردم و گریه 

ورت هنوز کمی کبودش، کردم برای الغر شدنش...برای دست شکستش... برای ص

 باهام حرف نزد
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 ...فقط سر به زیر گریه کرد و گریه کرد و نفس کم آورد...واون هنوز خوابه

 ...آبتین هرروز سراغشو میگیره و اون خوابه

 ...آبتین با هوشتر از اونه که بتونم سرش گول بمالم و اون هنوز خوابه

و من نمیخوام اونو اونطور   آبتین میدونه تو بیمارستانه و میگه منو ببر پیشش

 ببینه و اون هنوز 

 ...خوابه

 ...من هرروز میام پشت این شیشه وایمیستم به التماس به خدا و اون هنوز خوابه

من هروز با اون پدر مغموم تر از من روبرو میشم و پسر اون هنوز با ماسک  

 نفس میکشه و دختر 

 ...من هنوز خوابه

 ...اون هنوز خوابه سوپاپ اطمینان حکمت در رفته و  

 ...فقط من مستفیض و اخراج شدمو اون هنوز خوابه 

همه بچه های اکیپ درب و داغونمون اومدن به دیدنش... به دیدنم و اون هنوز  

 ...خوابه

 ...حنا دوباره جور کِش ناکارآمدی من تو بحران شده و اون هنوز خوابه

 ...اون هنوز خوابه حنا کالساشو کنسل کرده و به اعتبار خودش لطمه زده و

 ...حنا داره بار زندگیمو میکشه واون هنوز خوابه

هرچند که بچه های دیگه تنهام نذاشتن و مدام دروبرمنن، تو خونم،تو بیمارستان،  

 کنار ترانه، کنار 

حنا، کنار خودم... هرجا که نگاه میکنم یکیشونو میبینم ولی بار غم بزرگ زندگیم  

 رو شونه های 

 ...نوز خوابهحناست و اون ه

 ...اون هنوز خوابه و من نمیخوابم و دوست دارم بخوابم و تا ابد بخوابم 

 ...اون هنوز خوابه و من دوست دارم مرگ منو ببره

 ...خواب اونو برده و من دوست دارم سیل بیاد ومنو ببره

 ...من دوست دارم بمیرمو حنا دعوام میکنه که؛ اون بهوش میاد،خودتو ول نده

یزی شبیه تمام عذابایی که تا حاال کشیدم منو میترسونه از این که اون  ولی یه چ

 بخواد تا ابد
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 ...بخوابه

من میترسم و حنا دعوا داره که حتی اگه اینطور بشه آبتین هنوز بیداره... همون  

 قدر که آذین به 

 ...دعاهای مادرانم نیاز داره اون به خود مادرانه هام نیاز داره

که نبودن آذین و شکستن من بیشتر از ما دوتا داره آبتین و داغون  حنا دعوا داره 

 میکنه...و ترانه رو 

 ...تو عذاب وجدان آب میکنه

 ...ومن بازم دلیلی برای محکم بودن دارم

 ...ومن نمیخوام آبتین آب بشه

 ...نمیخوام عذاب وجدان ترانه رو داغون کنه

 ...ریز بشه و من اینو نمیخوام ترانه نتونسته برای ترم بعدی دانشگاه راهی تب

 ...حتی اگه هنوز آذین خواب باشه

 ...حتی اگه زمزمه های دکترا در مورد بچم خوشایندم نباشه

 ...من محکوم به فنا نیستم

 ...من محکوم به موندن و سر پا شدنم

 ...نه! حنا دیده...من سر پا میمیرمو نمیذارم کسی مردنمو ببینه

 ...سی جز حنا مردنمو نبینه ولی من میخوام بمیرم و ک

 ...حنا محرمه... حنا محرمترینه

 ...من سر پام

 ...بزرگتر از خودش بودن آبتین افسردش کرده....ساکت تر از قبل شده

نتونستم ترانه رو بفرستم تبریز... خیلی پول و وقت هزینه کردم تا بتونیم یه ترم  

 مرخصی

 ...بگیریم

 ...تا افسردستحنا خسته شده و از افسردگی ما سه 

 ...و من بازم سرپام

 ...من سر پام تا آبتین نبودن آذینو، قلشو، همزادشو فراموش کنه 

 ...من سر پام تا ترانه از زمین خوردن من دردش نیاد، گریش نگیره

من سر پام چون حس میکنم پاهای حنا دیگه تحمل وزن منو نداره... میدونم که  
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 شده رو زانوهاش 

 ...با خودش کشون کشون میبرهراه بره بازم منو 

 .ولی من ترجیح میدم سر پا بمیرم تا رو زانوهام زندگی کنم

هرروز مهمون خیابوناییم که منو از خونه به یارم و از یارم به همزادشو خاله حنا  

 و خاله ترانش 

 ...میرسونه

پاییز کم کم داره مهرشو ازمون دریغ میکنه و من هرروز مهمون این خیابونای  

 ی ام کهمقدس

هرروز دارن به گورستان آرزوهام نزدیک و نزدیکتر میشن... به گورستان امیدم 

 برای بیدار شدن

 ...اون کوچولویی که برام یه هندل بزرگ واسه جلو رفتنه

 ...پاییزه ومن

 ... منیکه از بیرون بودن زن جماعت بعد از تاریکی متنفر بودم

میدم میزنم به دل این خیابونا... از  بعضی شبا که هم خونه های هم دردمو خواب 

 در اون بیمارستان

تو نمیرم... فقط عادتم شده تو این خیابونا پرسه زدن... نزدیک به سه ماهه که 

 عادتم شده

 .«وای که این خیابوِن مقدس چه قدر نا میمون و بی سر تهِ »

ن چیزیه که  زندگی ادامه داره... چه با آذین و چه بی آذین... و این بی رحمانه تری

 من مجبورم 

 ...بهش فکر کنم

من بهانه های دیگه ای غیر از آذین برای ادامه دارم... واین اجباری ترین جبریه 

 که من باید بهش 

 ...فکر کنم

 ...من آدمیزادم و آدمیزاد بنده عادت...واین بایدترین بایدیه که باید باشه

 ...میزنمروزهاست که میام و بدون هیچ امیدی باهاش حرف 

 ...روزهاست که التماس میکنم که بیدار بشه... و اون توجه نمیکنه

روزهاست که به خدا التماس میکنم اونو بهم برگردونه... و اون صدامو  
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 ...نمیشنوه

 ...ودوست دارم بپرسم ....<چرا من  >سالهاست از خدا نپرسیدم 

 ...هسالهاست میخوام بگم... درد دل کنم... ولی میترسم کفر بش

 ...قرنهاست از کفر نگفتن خسته ام... و دلم میخواد کفر بگم

 ...دل میخواد کفر بگم... و خدا بذاره پای درد دل... پای خستگی.. پای تنهایی 

پاییز داره مهرشو ازمون درغ میکنه... همونطور که خدا مهرشو از مِن بندش  

 ...دریغ کرده

 ...و هیچ تغیری تو وضعیت آذین ایجاد نشده

آبان داره بی داد میکنه... شایدم به نظر من میاد که امسال درختا زودتر از هر  

 ...سال مردن

 ...و دکترا بهم امیدواری نمیدن

ِِ اگه هزینه تعمیر خونه خودمو ارسو کنار بذارم   حسابم داره خالی میشه... اصالَ

 ِِ  چیزی ندارم... اصالَ

 ...شاید کاسه گدایی الزم شدمو خبر ندارم

ا دلشون نمیاد آب پاکیرو رو دستم بریزن که هرروز هرروز نیاو به در این  و دکتر

 ... اتاق دخیل نبند

 ...حاال حاالها و شاید هرگز خبری اینجا نباشه

دنبال کار میگردم... رزومه کاریمو برای چند تا شرکت فرستادم... اما بیشتر از  

 رزومم به سن

یست که به اندازه کار تو همچین  وسالم توجه میکنن...سن من به اندازه ای ن

 شرکتای معتبری 

سابقه و تجربه داشته باشم...همین حکمتم بخاطر ریش گرو گذاشتنای یکی از  

 استادای دانشگاهم

 ...یه شانس بهم داده بود

 ...هاوش نریمان مثل من هرروز میاد و به آذین سر میزنه

 ...غم مریضی پسرش و عذاب وجدان وضعیت آذین بیچارش کرده

 ...هیچ وقت تنها نیست

 ...یه روز با امیراردالن نریمان
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 ...یه روز با امیرارسالن نریمان

 ...یه روز با مادرش

 ...یه روز با مادر خانمش... مادر اردالن وارسالن... زنعموش 

 ...زنش نیست... هیچ جا نیست

 ...بازم خستگیه که منو بیخیال زجه های بی سرانجام میکنه

رو همون نیمکت کذایی... تو همون سالن منفور میشینم... تا  بیرون میام و 

 خستگی از تنم... از 

چشمام... از سرم... از دونه دونه ی سلوالم بیرون بیادو بعد یه روز دیگه الکی  

 دنبال کار گشتن و 

 ...یاوه التماس کردن برگردم به غمکدمون

 ...همون جایی که توش آبتین ساکت تر از همیشه ست

 ...نوز از زور شرمندگی درست باهام حرف نمیزنهترانه ه

 ...حنا خسته از حمالی زندگی گند من هنوز داره سگ دو میزنه

 ...ومن... ومن نمیدونم چه غلطی دارم میکنم

هی دور خودم میچرخمو میچرخمو میچرخمو آخرش بیچاره تر از هر بی چاره ای 

 بر میگردم سر

 ...جای اولم

 ...اره میاد.. هاوشو میگمبازم مثل این چند روز د

 ...بازم تنها نیست... ارسالن باهاشه.. و یه پیِر پیل پیکر

ِِ میشه گفت همه تو یه غواره   » َ گویا خانوادگی باهم به رستم گفتن زکی... تغریبا

 .«ان

آآآآه... اینکه استاد نریمان خودمه... استاد سام نریمان... محبوب ترین استادم تو  

 همه ساالی

 ...تحصیلم 

چطور وقتی هاوش گفت خودشو پسرعموهاش همراه پدرشون یه شرکت »

 پیمانکاری و مشاوره 

مهندسی دارن به فکرم نرسید که ممکنه پدرش همون استاد محبوبم باشه که چند  

 سالیه ازش بی 
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 «...خبرم

به من که میرسن می ایستم سالم میدم...اون دو جوابم میدن و استاد هاج و واج از 

 و   این آشنایی

 ...از این حضور عجیب: مهندس آذرنیا!!!؟؟؟ 

 لبخندم کجه ولی لبخنده یه لبخند واقعی: سالم استاد خوبین شما؟؟؟

 هنوز گیج و ویجه: سالم... تو اینجا چی کار میکنی ؟؟؟ چرا انقدر داغون؟؟؟

 ...با این حرفش امیر ارسالن نریمان تو صورتم زوم میکنه 

 ...سرمو پایین میندازم 

 «...ر معلومه استاد؟؟؟ فکر میکردم خیلی محکمم...ههانقد »

 هاوش میون داری میکنه: شما همدیگرو میشناسید بابا؟؟؟

ـ البته که میشناسم.. نفس آذرنیا... بهترین و عجیب ترین و جوجه ترین و بی  

 معرفت ترین

 ...شاگردمه این جوجه

این بچه سر کالسم میخندم... خوب یادمه روزایی رو که رو به ارس میگفت وقتی 

 میشینه حس 

میکنم دارم خاله بازی میکنم... فکر این که این جوجه نهایت تا چهار پنج سال  

 دیگه بشه یکی از

بهترین و خالق ترین مهندسای این مملکت قلقلکم میده... همیشه بهم میگفت  

 عجیب ترین 

م ... یاد  پدیده ی سالهای تدریسش منی ام که تو پونزده سالگی وارد دانشگاه شد

 اون روزا 

بخیر... یاد روزای بی خبری... روزایی که انقدر لفتش دادم تا دیر شد برای گفتن  

 اینکه استاد 

شمام استاد ترین استاد منید... و جزو انگشت شمار مردایی که بدون فکر کردن به  

 مؤنث و مذکر

ن اگه  بودن نگاهتون جلوتون وای میستم... دلیل انتخاب مهندسی عمران ـ عمرا

 بودِن مداوم کنار 

 ...ارس بوده... شما دلیل عالقه مند شدنم به این رشته بودید
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االن که تو تریای بیمارستان نشستیمو یکی یه چای جلومونه تعجب و حیرت از  

 تک تک اعضای 

 ...صورت و تک تک حرکات استاد مشخصه

 ...بودتعجب از حضور بچه هایی که تواین ساالی آشنایی ازشون بی خبر  

سکوتو میشکنه: اینجا چه خبره آذرنیا؟؟؟ این بچه؟؟؟ این اوضاع؟؟؟ چرا من از  

 ازدواج و بچه 

 داشتنت بی خبرم... ارس کجاست؟؟؟

 ...نگاهش توبیخ داره... تعجب داره... طلب داره... حیرت داره... سؤال داره

 ...من جواب ندارم

چای سرد شده... سردیش    نگاهمو از نکاه پر حرفش میگیرم و میدم به فنجون

 گرمتر از سردی 

 ...دستای منه

ارس کجاست؟؟؟ ارس کجایی؟؟؟ بیا کمک کن جواب آدمایی که مال گذشته مونن  »

 و من سعی

میکنم باهاشون روبرو نشم، بدیم...آخ ارس...چقدر این روزا جات خالیه  

 ارس...جای یه تکیه گاه تو

 «...زندگی من خیلی تو چشمه ارس

 طوالنی میشه صدام میکنه: نفس؟؟؟سکوتم که 

سنگین صدا میکنه... سنگینتر سر بلند میکنم...چشماشو مهمون چشمام میکنم  

 شاید التماسو

 ...توچشمام ببینه

 ...نخیر بیخیال بشو نیست

ـ با توأم نفس آذرنیا... ارس کجاست... ارسی که دیوونت بود... تو چرا تنهایی...  

 تو که عاشقش 

یه لحظه رو سخت ازش جدا میشدی...تویی که بی تعارف همه   بودی... تویی که

 جا آویزون ار س 

بودی... چرا کنار هم نیستید... اون یه سال غیبتتون واسه چی بود...چرا بعدش تو  

 ...تنها برگشی
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ــ   ...سن این بچه چرا انقدر شبیه قدمت اون ساِل غیبته؟؟؟...چ

 ...اهد فهمید که میلی به گفتن ندارمنخیر...من تا ابدم سکوت کنم استاد جانم نخو 

استاد جان انقدر جلوی این مردای جوان گذشته منو زیرورو نکن... زیر سوال   »

 نبر منو گذشته و 

 «...زندگیمو

ناچار میرم میون کالمش: استاد...خواهش میکنم بیاین راجع به اون روزا حرف 

 ...نزنیم

ته ی زیادیه که نخوام راجع به  چرا طلب کار نگاهم میکنی استاد جانم؟؟؟ خواس»

 گذشته بگم؟؟؟

 «چیزی مال مال خودمه؟؟؟ 

دهن باز میکنه...قبل از اینکه چیزی بگه: خواهش کردم استاد... بیاید با یادآوری  

 اون روزا دردآوری 

 .نکنیم، برای من که این روزا حسابی با این دردخان دست به گریبانم

رگ رو ناراحت کنه، نریمانای کوچیکو  خواسته من بیشتر از اون که نریمان بز

 سرخورده و نا امید

 ...میکنه...اونا که میتونم ببینم چطور با کنجکاوی و تعجب گالویزن

ابروهای پر پشت استاد که شباهتشون بیشتر به ابروهای ارسالِن برادر زادست تا  

 هاوِش پسر، 

مسیر بحث و   چند لحظه گره میخورن... دوباره باز میشن... در کمال بی میلی

 عوض میکنه: خوب 

 الاقل بگوخودت االن چی کار میکنی؟؟؟ هنوز پیش حکمت مشغولی؟؟؟

 ...مرد روبرویی همون استادیه که برام پیش مهندس حکمت ریش گرو گذاشته بود

چقدر ممنون این همه مالحظتم استاد... ولی با چه رویی بگم نتونستم براتون   »

 خوب آبرو داری 

 «کنم؟؟؟ 

 ...ند وقتیه دیگه اونجا نیستم ـ نه چ 

میخندم: راستش بهتره بگم دیگه منو اونجا نمیخواستن مهندس حکمت.... اخراجم 

 کردن
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 ـ چی؟؟؟ 

 ...چیش به اندازه برگشتن چند نفر به سمتمون بلنده

ـ اون که خیلی از کارت راضی بود... همیشه میگفت طرحا و نقشه هات بی 

 نظیرن...چی شد

 پس؟؟؟

آخری که برای تسویه حساب رفتم به خودمم گفتن که از نظرشون طرحایی  ـ روز  

 که میدادم جزو 

خالقانه ترین طرحا و نقشه هام جزو بهترین نقشه هاست... اما اینم گفتن که تعهد  

 .کاری ندارم

 ـ تو؟؟؟ تو تعهد کاری نداشتی؟؟؟ کسی که سرش میرفت اما قولش نه؟؟؟

ریهام خیلی زیاد شده بود... این آخریم که باعث ـ خوب این اواخر مشکالت و درگی

 شدم اساسی

تو درد سر بیفتن، به خاطر طرحایی که قرار بود من برسونم به پروژه مجتمع 

 تجاری جناب نیکزاد

 ...که نتونستم 

ابرو میندازه و متفکرانه خیره میشه به فنجون چای خالیش... دست بلند میکنه و  

 ...گارسونو میخواد

 د یه دور دیگه چای برامون بیاره... سرمای آبان ازش میخوا

چای الزمه برای گرم شدن، ولی درست سه ماه وچهارروزه که تب با تن من  

 عجینه، ومن سه ماه

ِِ برای من فقط آب بیارین، چای  َ وچهار روزه متنفرم از هرچی نوشیدنی گرم: لطفا

 ...نمیخوام

 !!!نگاهش هنوز متفکره: عجیبه

 زبون میاره: چی عجیبه؟؟؟  هاوش سؤال منو به

من بجای هاوش جواب میگیرم: من به یوسف گفته بودم که تورو تو شرکتم  ...

 ...میخوام 

 ...اینبار ابروهای من میپرن

بدون این که کسی بپرسه ادامه میده: تو روزایی که تو دنبال کار میگشتی شرکت 
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 خود من خیلی 

ِِ مطمئن نبودم که بتونم ر  و پا نگهش دارم و صدالبته اکه  سرحال نبود... اصالَ

 سرمایه گذاری و 

کمک بچه ها ـــ با دستش اشاره میکنه به پسر و برادرزادش ـــ نبود معلوم نبود  

 االنم چه وضعی 

داشتیم منو شرکتم... برای همونم تو رو سپردم دست اون... اولش میترسید قبولت 

 کنه... میگفت 

میکنه احتمال اینکه راندمانت تو طرحای    بچه ای، دنیای کار با دنیای دانشگاه فرق

 واقعی به اندازه 

طرحای رسالت نباشه زیاده... سخت راضیش کردم... ولی بعد که شرکت سرپا 

 شد... زنگ زدم

سراغتو گرفتم، گفتم میخوامت...گفت از کارت راضیه، اولین کسیه که ریسک کرده 

 و به تو میدون 

ره ببره... فکر میکرد من ترسیدم داده پس حق داره از وجودت تو شرکتش به

 خودم به کار 

بگیرمت... گفت حاال که کشفت کرده، نمیخواد بذلت کنه... حتی به کسی که بهش  

 معرفیت کرده

 ....بود

 ...منم مثل اون دوتا میرم تو فکر... از هیچ کدوم این مکالمه ها خبر نداشتم

 ...دهـ من بهش گفته بودم که اگه روزی نخواستت به من خبر ب

میخندم: اون حرفا مال وقتی بود که من با بی نظمی و مشکالتم شرکتو به هم  

 ...نریخته بودم

احتماالً وقتی داشتن اخراجم میکردن فکر کردن نامردیه که پاس داده بشم به  

 شما... خواستن دین 

 ...داشتن یه مهندس خالقو با نداشتن یه مهندس بی انضباط ادا کنن

 ار میکنی؟؟؟میخنده: االن چی ک

 ...ـ هیچی مثل همه بی کارا دنبال کار میگردم

بازم خنده:منم مثل همه صاحب امتیاز شرکتای خصوصی دنبال نیروی کار مثمرثمر 
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 میگردم... یه 

 ...مهندس جوان و خوش مشرب و خوش فکر و خوش ذهن

ومن به این فکر میکنم که آیا میتونم این ردیف شدن کلماتو بذارم به حساب 

 پیشنهاد کار؟؟؟

ریسک خیط شدنو به جون میخرم:ممنون از تعریفاتون ولی باور کنید من این  

 اواخر انقدر کم ثمر 

بوم که رفتنم به موندم تو اون شرکت بیارزه... نمیخوام مشکالت من گریبان 

 شمارو بگیره... در 

  ضمن من از قبلم میدونستم آقایون یه شرکت مهندسی دارن ولی تنها دلیلی که

 نمیخواستم 

رزوممو مثل بقیه شرکتا بهشون نشون بدم این بود که نمیخواستم حس دین نسبت 

 به وضعیت 

 ...االنم باعث هیچ گونه اجباری بشه... به هر حال ممنون از پیشنهادتون

نگاه عاقل اندرسفیهش سفیه ترین سفیهارو از پا میندازه: من آدمیم که از سر بی  

 فکری حرف 

نشجوی سابقم و ذهن خالقش انقدر شناخت دارم که بدونم چی  بزنم؟؟؟ من رو دا

 میخوام و چی 

کار میکنم... بخصوص االن که تجربه های کار با مهندس یوسف حکمتم  

 باهاته...اونیم که بهت

بدهکاره پسرمه نه من... خودش میتونه تالشی برای جبرانش بکنه، من فقط دارم  

 یه مهندس

اوضاعم امیدوارم هر چه زودتر به یه پایان خوش  آینده دارو شکار میکنم...این  

 ختم بشه... ولی به

هر حال تو اولین فرصت و به محض اینکه که تونستی فکرات و اوضاعتو  

 سروسامون بدی تو 

شرکت منتظرتم... چه همین االن چه ده سال دیگه... به هر حال من تورو تو اون 

 .شرکت میخوام

ار که یه دستور کاره... که برای مِن به کارو پول  استاد جان این نه یه پیشنهاد ک »
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 الزم خیلیم 

خوش آینده....ولی شما نمیخوای اول با شرکا یه مشورتی کنی؟؟؟ نمیبینی نگاه  

 هاج و واج هاوش 

 «خان رو به خودت و نگاهی که نمیتونم بخونِم امیرارسالن رو به من؟؟؟ 

ون محسوب میشم... خوشحالم... وقتی از در بیمارستان بیرون میام تغریباً کارمندش

 وکمی بابت

 ...اینطوری یهویی جفت پا و بدون اجازه پریدن وسط د نیای کارشون خجولم

 ...پس قدم زدن میشه دلیلی برای فرار از اینکه منو برسونن

== 

 ...پیر شده... سنی نداره... دلش پیر شده...دل نفس پیر شده

 ...میخواد نمیشه میخواد عمرشو... نفساشو بده به آذین... 

کی بود گفت خواستن تنوانستن است؟؟؟ بیاد ببینه همیشه ام خواستن به توانستن  

 ...ختم نمیشه

 ...بیاد ببینه یکی از هزاران آدمیم که میخوام اما نتمیتونم 

 ...پیر شده... آبان پیر شده... دیگه باید جاشو عمرشو بده به... آذر

 ...کاش میتونست بده به آذین

 ...ییز متنفرم... رفتنیا تو مهر وآبان و آذر رفتناز پا

 ...پاییز بده

 ...شایدم آدما تو پاییز بد میشن

بیشترین برخوردام با هاوش نریمانه...ظاهراً سام نریمان مدیر عامل شرکته... ولی 

 عمالً همه چی

 ...تو دستای پسرشه

 ...استاد خودشو خیلی درگیر نمیکنه... میگه درد هامون پیرم کرده

 ...و من با دونه دونه سلوالم لمس میکنم حرفشو

 ...زیادی باهاش هم دردم این روزا 

 ...هم دردی کردن کار قشنگیه

 ...اما هم درد بودن قشنگ نیست... کابوسه

 ...میگه انرژی سابقو ندارم...منم ندارم
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 ...خوش به حالش... کاشکی منم یه هاوش داشتم

 ...حنا هست... ترانه هست

 ...هیچ کدوم به اندازه هاوِش استاد نریمان مدیر و قوی نیستناما 

 ...اونا با تبهر هاوش با روزگار گالویز نمیشن

 ...میترسم زمونه خاکشون کنه... براشون نگرانم

 ...نمیتونم رو تنها گذاشتنشون حساب کنم

 ...اونام مثل من خستن...زنن

 ...قدرت مردونه هاوشو ندارن... تنهاییشون خطرناکه 

 ...اون مرده... گرچه درده... گرچه درد داره... ولی مرده... قویه

 ...یه مهندس قهارو تواناست... با توان مدیریتی باال

 ...پرسنل شرکت همون قدر که ازش حساب میبرن بهش ارادتم دارن

 ...حواسش به همه چی هست... به همه چی 

 ...میاد ومن هاج و واج اینم که این همه وقت و انرژی از کجا

 ...منی که از همون بچگی کم خوابی شد بخش بزرگی از زندگیم 

و حاال توبزرگسالی و به عبارتی پیری مجبورم کمتر از اون کم خوابیای بچگی  

 بخوابم تا برسم به 

 ...همه کارایی که باید بهشون برسم

بعضی وقتا بزرگترین آرزوم این میشه که کاشکی خورشید کمی آرومتر حرکت  

 ... فقط به میکرد

اندازه نیم ساعت دیرتر یک دور کامل دور زمین چرخیدن... که شاید میتونستم تو  

 این نیم ساعت

 ...کمی پلکامو به هم برسونم

 ...حاال این جناب این همه وقتو از کجا میاره هللا و اعلم

 ...امیر ارسالن نریمان دست راستشه... خیلی کمکش میکنه

 ...ب امتیازو سرمایه گذار شرکتهبعد هاوش اون بزرگترین صاح

 ...به اندازه هاوش محبوب نیست بین کارمندا

انگار حرف زدن مالیات داره که انقدر صرفه جویی میکنه... من آدم حرافی نیستم 

 ولی اون از منم 
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 ...ساکت تره

ولی باید بگم تو کار عملی و نقشه کشیدن رو دست هاوش بلند شده... تو این کمتر  

 از یک ماه

 ...چندتا از کاراشو دیدم... یه چیزی اون ورتر از فوق العاده

میگن تو ایران تحصیل نکرده... میگن دست پرورده اون ور آبیاست... حاال کدوم  

 ...ور آبیا نمیدونم 

 ...امیر اردالن وکیله شرکته... و صدالبته جزء سرمایه گذارای کالنش

بزرگی رو تو دستاش داره شرکت بزرگی مثل این شرکت که پروژه های زیاد و

 مسلماً نیاز به

 ...ساپورت مالی زیادی داره... شرکت حکمت جلوش هیچه 

 ...قبالً میدونستم اردالن وکیله

 ...دیده بودم همه کارای مربوط به تصادفو دنبال میکنه

 ...مرد محجوبی به نظر نمیاد

 ...اما آدم خوبیه... با اطرافیانش خوبه

 ...ه الزم بود به منم کمک کردتو قضیه تصادف جاهایی ک

پروسه هایی که باید طی میشد برای گرفتن خسارت ماشین و طول درمان ترانه با  

 کمک اون راحت 

 ...تر حل شد

ترانه دیه دست شکسته و خراشا و کبودیای بدنشو میخواست... اون کمکش کرد تا 

 ...بگیره

نیستم و راحت چول در نمیارم  منم خسارت ماشینو گرفتم... من اون قدر پول دار 

 که کالس بذارمو 

بی خیال ماشین بشم... با دو تا بچه این ماشین عصای دستمه... من بدون ماشین  

 ...لنگم

حتی موقع خریدم خودش کمکم کرد... باهام اومد و از یکی از آشناهاش برام یه  

 ماشین سرحال

 ...خرید

مدل پایین تر بخرم ...کمی از   البته به خاطر کم خرج بودن دستم مجبور شدم یه
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 پولشو نگه 

 ...داشتم... مطمئنم که بعداً الزمم میشه

مطمئنم سر قیمتش سرم کاله نرفته... گاهی وقتا هر چقدرم که مردونه پابه پای  

 دنیا پیش بری، 

بعضی کارا زیادی مردونست... یکی از اون کارا رودست نخوردن از این دالالی  

 هفت خطه... که 

 ...نخوردن این رودست از اردالن نریمان خیلی ممنونم من بابت 

هنوز یه سری کارای حقوقی و جزایی که متوجه هاوش نریمانه ادامه داره و اون  

 نه وکیالنه که 

 ...برادرانه دنبال کاراشه

و من هنوز گاهی وقتا که دنیا از نبودن آذین بهم تنگ میشه دلم میخواد با همون  

 ماشینی که کمک

 ...از روی هاوش خان رد بشم کرد بخرم  

 ...خیلی با ترانه حرف زدم تا قانع شد که من چیزی رو از چشم اون نمیبینم 

 ...بهش گفتم درسته بدون اجازه من داشته آذینو با خودش میبرده

اما مطمئنم که اون روز انقدر کالفه بودم که اگه گوشیش شارژداشت بی چون چرا 

 موافقت میکردم

 ...ه و به هر حال این اتفاق میفتاداونو با خودش ببر

 ...بهش گفتم از نظر من هیچ کس مقصر نیست

 ...حتی خود هاوش نریمان

 ...اونقدری که بخت سیاه خودمو تو این قضیه مقصر میدونم اونو مقصر نمیدونم

و واقعنم اینطوره... تو این از روزگار خوردنا... رنگ سیاه جوهر بخت من از همه 

 ...چی پرنگتره

اگه نه اون روز میشد که هاوش و ترانه همزمان باهم تو اون مسیر نباشن... کمی 

 ... شاید به اندازه 

 ...دو سه دیقه اختالف زمان میتونست باعث بشه ما االن اینجایی که هستیم نباشیم

 ...ولی هستیم... چون باید باشیم

وشو ترانه  چون یکی خیلی مهمتر و قویتر و همه کاره تر از منو تقدیرمو ها
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 خواسته که ما اینجا 

 ...باشیم

 ... از این به بعدشم اون تصمیم میگیره که چی بشه

و چیزایی که تا به حال اونهمه کاره تو زندگی برای من خواسته منو میترسونه...  

 میترسم جنس این 

 ....یکیم مثل اونای دیگه باشه

ا بهترینا هستن واسه عزیز میگه چیزایی رو که ما بد میدونم مطمئنن تو حکمت خد

 ...ما

 ...همیشه میگه

 ...دیروزم گفت

 ... گفت خدا تو همه کاراش یه حکمتی داره

 ... ومن حکمت کارای خدارو اصالً نمیفهمم

 "من این نقاش جادو را نمیدانم... نمیدانم"

 ...من کوچیکتر از اونم که بفهمم

 ...تحمل بعضی از حکمتاش تو توانم نیست

 ...بفهممنمیخوام 

 ...نمیخوام تحمل کم

 ...من میخوام کمی کفر بگم.... و اون قهرش نگیره

 میخوام بگم؛ خدایا چرا من؟؟؟ چرا این همه زیاد؟؟؟

 ...نگفتنش داره خفم میکنه

 ...دارم خفه میشم 

 ..میخوام نفس بکشم و اون قهرش نگیره

 ...خستگی

 ...همیشه همینطوره

 ...از کشیدن زود خسته میشم

 ...ونقدری به عمران عالقه ندارم که موقع کار زمانو فراموش کنممن ا

 ...خستگیو نفهمم

 ...من وقتی نقشه میکشم خسته میشم... زمان نمیگذره
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 ...اگه روزی تحلیل سازه ها رو دوست داشتم

 ...فیزیک راحت بود

 ...فتوگرامتری رو تحمل میکردم

 ...معادالت دیفرانسیل خستم نمیکردم

 ...ت اذیتم نمیکردمکانیک سیاال

 ...اگه خالقانه طرح میزدم

 ...اگه باهوش و قوی بودم

 ...و اگه از همه اینا لذت میبردم

 ...واسه این بود که ارس همه اینارو دوست داشت... ازشون لذت میبرد

 ...من میخواستم مهندس بشم چون ارس قرار بود مهندس بشه 

 ...وگرنه من کجا و مهندسی عمران خوندن کجا

 ...من اگه به خودم بود که ترجیح میدادم همون والیبالو بچسبمو ولشم نکنم

 ...خیلیم میخواستم هنر کنم تو رشته تربیت بدنی درسمو ادامه میدادم

 ...حاال هزاریم که دورو بریا میگفتن رتبت حیفه

ضریب هوشی باالی صدت به درد رشته های بهتری میخوره من والیبالو بیشتر از 

 دوستهمه 

 ...داشتنیای دنیا دوست داشتم

من هیچ عالقه ای به نخبه بودن نداشتم... اصالً دوست داشتم تو والیبال نخبه  

 ...بشم

مگه قراره همه نخبه ها دکترو مهندس بشن، کوانتوم حل کنن، یا یه چیزی اختراع 

 ...کنن

 ...تنها بدی والیبال این بود که نمیتونستم مدام کنار ارس باشم

ها حسن عمران این بود که بیشتر از هر وقت دیگه ای میتونستم کنار ارس  و تن 

 ...باشم

 ...حاال دیگه ارس نیست که چیزی رو دست داشته باشه

 ...پس منم دوست ندارم 

 ...ولی مجبورم 

 ...من باید جلو برم
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 ...وبرای جلو رفتن راهی غیر از این ندارم

 ...وقت تنگه

 ...و یه مسیر دیگه رو پیش بگیرم نمیتونم برگردمو دور بزنم...  

 ...حاال که ارس رفته...و به بدترین شکل ممکن رفته

 ...من دیگه تحلیل سازه هارو دوست ندارم

من از تمام چیزایی که میدونم و درساشونو با باالترین نمره ها پاس کردم خسته  

 میشم... دیگه

 ...خانم مهندس بودن افتخار نداره 

 ...س ارس نیستم آخه من دیگه خانم مهند

 ...دیگه به من نمیگه خانم مهندس کوچولوی من

 ...ولی همه اون کارو انجام میدم... انجام میدم چون مجبورم انجام بدم

 ...من به این انجام دادنا

 ...به این مهندس بودنا

 ...نیاز دارم

من همه محاسبات خسته کننده رو انجام میدم چون الزمه که یه مهندس خوب  

 ...باشم

 ...من مهندس خوبیم چون این شغلو الزم دارم

 ...من به این شغل به خاطر پولش نیاز دارم

 ...من به پول زیاد نیاز دارم

 ...من به پول زیاد برای کم شدن سختیا نیاز دارم

 ...اگه سختی هست... اگه کمبود هست

اون  من میخوام که فقط سختی زخمایی باشه که روزگار به روحمون زده... میخوام 

 کمبودا فقط مال 

 ...جای خالی یه سریا باشه

 ...من میخوام حاال که یکی بود و یکی نبوده

 ...حاال که نبودن، قصه نبودن یه عده بی معرفته

 ...یکی بودشو با پول زیاد جبران کنم

 ...من نمیخوام همیشه نبود باشه
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 ...یکی باشه، یکی نباشه

 ...بهتر از اونه که هردو نباشه

سه تا بچه هام ضعیفتر از اونیم که کمبودای روح و جسممونو یه جا تحمل  من و 

 ...کنیم

من نمیخوام حاال که اون بی معرفتا نیستن...آموزش و تغذیه و بهداشت و مسکن  

 و درمانو هزارتا 

 ...کوفت و زهر مار دیگه ام نباشه

 ...من ترانه و آبتین و آذین رو تو بهترین شرایط بزرگ خواهم کرد

 ...میخوام که آذین برگرده و ما چهار نفر کنار حنا به زندگیمون ادامه بدیم من

زندگی قبل از این چهار ماهو برای خودمون میخوام... همون زندگی آروم چهار  

 ...ماه قبل

 ...ولی میخوام که از آرامششم نترسم

 ...و بخدا که خواسته های من جلوی آرزوهای طول و دراز یه عده

 ...بی نهایت یه عده دیگه زیاد نیست و داشته های

 .... کمه

 ...ومن برای رسیدن به این کم بیشترین تالشمو خواهم کرد

برای همینم هست که مهندسی رو دوست ندارموبا با این حال شدم یکی از مهره  

 های اصلی 

هاوش نریمان... برای گرفتن پروژه های بزرگ...دادن مشاوره های مؤثر... تحلیل  

 نی و پیش بی

 ...ریسک پذیری پروژه های بزرگ و مناقصه های دولتی

نتونستم قرار دادمو با تیمم تمدید کنم... اما به اصرار حنا هفته ای دو سه بار با  

 بهار میرم و تو جمع 

خودشو دوستاش یکم توپ میزنم و کمی انرژی میگیرم... حتی بهار خشن هم این 

 روزا مهربونی 

 ...یز شدممیکنه... و من چقدر رقت انگ

 ...حنا به اصرار من دوباره چند تا کالس گرفته

 ...ترانه باید تا ترم بعد صبر کنه
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 ...آبتینو تو کالسای مقدماتی رباتیک ثبت نام کردیم تا سرشو شلوغتر کنیم

 ...میگه دوسش داره

 ...کالسای کانون فرهنگیشم میره

 ...از بچه های فعال کانونه

 ...کتاب خوانیشون جزء بهتریناستمدرسه نمیره ولی تو کالسای 

 ...تو کالسای کاردستی خالقیتای خوبی از خودش نشون داده

 ...نقاشی با آبرنگیش فوق العاده شده

 ...و میگه وقتی آذین برگرده کمکش میکنه همه عقب موندناشو جبران کنه

 ...میگه میخواد اونم با خودش ببره کالس رباتیک ثبت نام کنه

 ...اونم خوشش میادمیگه مطمئنه که 

 ....اما گویا آذین قصد برگشتن نداره

 ...همین دیروز باألخره دکتر آدین دلش اومد و آب پاکی رو ریخت رو دستم

 ... گفت

 ...گفت امیدی به برگشتن همه امیدم نیست

 ...گفت

 ...گفت باید براش تصمیم بگیرم

 ...گفت

 ...هاوش بهترین دکترارو براش آورده

 ...پزشکی فوق العادشون تو تشخیصشون اتفاق نظر دارنگفت تیم 

 ...گفت

 ...گفت تشخیصشون 

 ...مرگ مغزیه

 ...و من موندم که چطور باید مرگ مغزِی مغز متفکر کوچولومو باور کنم 

همه امیدمه... چطوری مرگشو باور کنم در حالی که بیست و چهار ساعته صدای  

 بیب بیب اون 

 ...دستگاها تو گوشمه

 ...یشه این صدای به این واضحی دروغ باشهمگه م

 ...من موندم چه طور باید به پسرکم بگم که خواهرش دیگه برنمیگرده
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 ...اون دیگه نه مارو نه کالسای رباتیکو نمیخواد

چطورباید بگم باید تنهایی اختراع کنی تمام چیزایی رو که تو عالم بچگی باهم 

 تصمیم گرفته 

 ...تا دنیارو قشنگ تر کنید بودید باهم اختراع کنید...

چطور بگم دیگه دنیا قشنگ نیست... چطور زشتیه دنیارو باید به یه بچه پنج ساله 

 ...نشون بدم

 ...بی رحمیه

 ...زوده

 ...زوده برای اون... که دنیارو انقدر کریه بشناسه

 ...خیلی زوده براش که به این نتیجه برسه که آدم به همه آرزوهاش نمیرسه

 ...ای آذین که به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسهزوده بر

 ...زوده

 ...زوده برای مادری که زود بچه دار شده...زودم داغ بچشو ببینه

مگه بیست وسه سال چقدره که من بخوام توش هم بچه دار بشم هم بچمو از دست 

 ...بدم

 ...زوده

 ...ولی وقتشه که بگم

 ...وقتشه من کفر بگم

 ...هاون بذاره به حساب گالی

 ...خستگی

 ...تنهایی

 ...ترس از تنهایی

بذاره به حساب اینکه امتحانای سختی که ری به ری ازم میگیره اشکمو 

 ...درآورده

 ...لجمو در آورده

 ...من آمادگی این امتحانارو ندارم 

 ...من برای این امتحانا زیادی بچم... بی سوادم... آمزش ندیده ام

 ...سوادم قد نمیده
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 ...یزی نمیدونماز سواالش چ 

 ...بلد نیستم مسئله هاشو حل کنم...بلد نیستم 

 ...کارمن نیست

 ...سخته خدا 

 ...سخته امتحانات

 ...خدا سخت ترین سواال افتاده تو برگه من

 ...خدا بلد نیستم... رد میشم

 ...خدا به من رحم نکردی... به آبتین رحم میکردی

 خدا نگفتی آذین بمیره میمیرم؟؟؟

 بمیرم آبتین بی پدر هست بی مادرم میشه؟؟؟نگفتی من 

 ...گمم... پیدا نمیشم

 ...میرم... نمیرسم

 ...خستم

 ...خستم.... خدا خستم 

 ...خدا میشنوی؟؟؟ باتوأم....خستم

 ...میفهمی؟؟؟ خستم

 ...نمیکشم

 ...زورم بهت نمیرسه

 ...من ضعیف، من بدبخت، من ناالیق، من کمترین

 ...ورم بهت نمیرسهبسه خدا... نمیکشم خدا... ز

 خدا نمازام قضا شدن؟؟؟

 خدا دروغ گفتم؟؟؟

 خدا با زندگی بنده هات بازی کردم؟؟؟

 خدا تهمت زدم؟؟؟

 خدا گفتی نکن کردم؟؟؟

 خدا گفتی بکن نکردم؟؟؟

 خدا اونی که میخوای نیستم؟؟؟

 خدا باهات قهر کنم؟؟؟ 
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 خدا اینو میخوای؟؟؟ 

 خدا ازم خسته شدی؟؟؟

 تمم نگاه نکنم؟؟؟خدا میخوای برم پش

 ...خدا.... خدا... خدا...خدااااااااااااااااا 

 نمیکشم خدا...برم؟؟؟

 خدا باهات قهر کنم؟؟؟ 

 تنهام... تنهاتر بشم؟؟؟

 خدا با دنیات قهر کنم؟؟؟

 برات مهم نیست؟؟؟ میشنوی؟؟؟

 ...الاقل بگو چرا... بگو به چه جرمی

 ...اصال نمیخوام 

 ...هیچیتو نمیخوام 

 ...آبتینم مال خودت نمیخوام اصال 

 ...اصال ترانه رو هم ببر

 ...حنا رو هم نمیخوام 

 ...همه رو ببر

اینجوری که نه دل موندن هست... نه پای رفتن...اونارو هم ببر تا منم تکلیف  

 ...خودمو بدونم 

 خدا داری با دلم چه میکنی؟؟؟

 ...که با تو در نیوفتادمخدا من که میدونم هرکی با تو در افتاد ور افتاد... خدا من 

 ...خدا من نمیخوام...نمیخوام

 این طوری میخوای؟؟؟

 ...باشه هر چی تو بگی

 ...تو که همه چیمو گرفتی... اینم مال تو خدا 

 ...ولی یه روزی میرم... حاال ببین

 ...تو که ارسو گرفتی...اینم مال تو خدا

 ..میرم... میرم اون جا که هیچی منو یاد تو نندازه

 بینی نفسم به نفسشون بنده... اینجوری میکنی؟؟؟می
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 ...میرم... میرم اونجایی که هیچ کس یادت نمیکنه

 ...خدا ال اقل صبرشو بهم میدادی

 ...میرم اونجا که تو توش نباشی

 خدا....خدا... خدا... میشنوی صدامو؟؟؟ 

 ...عاشقتم خدا... عاشقتم... هر کاری دوست داری بکن

 و یاد گرفتم... پس چرا سبک نمیشم؟؟؟خدا منکه گریه کردن 

 ...عاشقتم خدا

 ...دردم سنگینه

 ...فقط شونه های خودت به درد گریه هام میخوره

 ...خودت بیا سنگ صبورم شو

 ...درد دادی... درمون شو

 ...عاشقتم خدا

 ...خدا یه ماه دیگه تولدشه... خدا دل آبتین براش تنگ شده

 ...من به جهنم...من بد

 ...تینم چه کردی... خدا بچست واسه چشیدن ضرب شصتتبا دل آب

 ...خدا عاشقتم

 ...ترانه طوفان به پا کرد

 ...حنا بارونی شد

 ...من نگاه کردم

 ...ترانه موهاشو کشید

 ...حنا هق زد

 ...من نگاه کردم

 ...ترانه گلدونو کوبید تو آینه 

 ...حنا سرشو گذاشت رو عکس ارس 

 ...من نگاه کردم

 ...شکستگلدون 

 ...ترانه شکست

 ...آینه شکست
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 ...حنا شکست

 ...بغض شکست

 ...من شکستم

 ...ارس شکست

 ...آرزو شکست

 ...کولمو برمیدارم

 ...گریه میکنن

 ...میزنم بیرون... طاقت بی طاقتیاشونو ندارم

 ...سوار میشم

 ...گریه میکنم

 ...به جای باشگاه میرم پیش ارس

 ...امهگریه کردن یاد گرفتم...اسلش پ

 ...ولی نه من قبلنم گریه بلد بودم... سویشرت ورزشی تنمه

 ...صبح جمعه ست...ارس گفته بود دوست نداره گریه کنم

 ...سرده... خلوته... سردمه... ارس جوابمو نمیده

 ...بلند میشم... راه میرم

 سنگ قبرارو میخونم... یعنی قراره یکی از اینام برا آذین بگیریم؟؟؟

 . اندازش چقدر باید باشه؟؟؟راه میرم.. 

 سنگ قبرا زیادن... قراره منم یکی از اینا داشته باشم؟؟؟

 برا آذین زود نبود؟؟؟

شماره سنگای کوچیِک نشوِن یه مهاجر کوچولو از دستم میره...نوبت من کیه؟؟؟ 

 خواننده ها یکی

 ...یکی تو گوشم میخونن... تموم میشه

 ...خستم میخوام زودتر نوبتم بشه

 ...باره آهنگامو پلی میکنمدو

 ...دلم برای خنده های ارس تنگ شده

کی گفته وقتی یکی داغداره به احترامش موسیقی ممنوع... دلم ارس میخواد...  

 صدای قشنگش 
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 ...میپیچه تو گوشی

 ...دلم آذین میخواد... میخوام بمیرم 

 ...این آهنگو شب تولد من خوند...دلم واسه مامی گفتنش تنگه

 ...ولدی که جشن گرفتیم... دوست داشتم مدرسه رفتنشو ببینم آخرین ت

 ...حنا صداشو ضبط کرده بود...حتماً تو لباس مدرسه خیلی خوردنی میشد

صداش خیلی مسخرست اصال صدای خوبی نداره... میخواستم انقدر کار کنم که  

 شب تولد بیست

 ...سالگیش براش یه ماشین بخرم

صدای عالمه... نشد بخرم... ولی گیتارو خوب  صدای مسخرش قشنگ ترین  

 ...میزنه

 ...میخواستم عروس بشه

 ...ارس شاد میزنه... حتما تو لباس عروس خوردنی میشد

 اگه صدای گیتارش شاده چرا من نمیتنم گریه نکنم؟؟؟

نوبت من کی میرسه؟؟؟ صداشو بیشتر از عکساش دوست دارم...نوبت آبتین  

 کیه؟؟؟ صداش زنده

 نوبت حنا کیه؟؟؟  تره...

 ...هزار جا ضبطش کردم یه وقت ازدستم نره... سرده

 ...باال سر قبر یه دختر کوچولو وای میستم... خسته شدم

دو ساله بوده... سرم داره میترکه... یعنی مامانش خیلی اذیت شده؟؟؟ زنگ  

 خورمو برای 

باباشم غصه  صدهزارمین بار میشنوم...بابا داشته؟؟؟ دلم نمیخواد جواب بدم...  

 خورده؟؟؟

 ...دلم تنهایی میخواد

 دختر من چرا بابا نداره؟؟؟

 کی گفته مرگ مال پیراست؟؟؟

 بابای دختر من کجاست؟؟؟

 مگه همه اینایی که اینجا خوابیدن پیرن؟؟؟ 

یعنی دلش بی دلیل شور مزنه؟؟؟ منم دلم میخواد... دلش بی دلیل گرفته تو این چند  
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 روز؟؟؟

 ...منم مرگ میخوام 

 اگه بیاد ببینه دخترش مرده الم شنگه به پا میکنه؟؟؟

 ...دلم پیر شد تو این غصه

 حقی ام داره مگه؟؟؟

 ...موبایلم زنگ میخوره هی

 ...دعای نصفه نیمه عهد بین این همه ترانه غریبه

 ...وقتی رفت همه حقاشو از دست داد

زه ترانه فرشته عیب داره من صدای گرفته مردی که دعای عهد میخونه رو به اندا

 ی سیاوش 

 دوست داشته باشم االن؟؟؟

 ...ولی خوب پدره دیگه

 دعای عهد وسط این همه موسیقی چی کار میکنه؟؟؟

 ....شایدم ناراحت بشه

 ...موبایلم زنگ میخوره... غصه داره منو میخوره

 ...آسمون ابریه یا من این طور میبینمش؟؟؟ حنا نیست

 ...ه؟؟؟ ترانه ام نیستدلم میخواد دل آسمون گرفته باش

 ...آره دلم میخواد گرفته باشه... از بیمارستانه

 من خلم تو این هوا با یه سویشرت اومدم بیرون؟؟؟ 

 ...آره دلش گرفته...دکتر میگه میخواد در مورد موضوعی با هام حرف بزنه

 ...اما نمیباره... من میدونم چی میخواد بگه

 ته؟؟؟مادرش چی این چند وقته دلشوره نداش

 ...سوار میشم...استارت میزنم... امروز دل من گرفته

 ناز میکنه تا روشن بشه... دل مادرشم گرفته؟؟؟

 ...حوصله لباس عوض کردن ندارم

 ...اصالً یادشه؟؟؟ دستام یخن

 ...یادشه؟؟؟ دلم میلرزه از تصور خواسته دکتر

بکنم؟؟؟ یادشه یه پسر یادشه یه روز یه آذین به دنیا آورد؟؟؟ من چی کار باید  
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 کوچولو داشت؟؟؟

 میتونم؟؟؟

 یادشه خودش اسمشونو گذاشت؟؟؟ بذارم یکی دیگه ام بشه مثل آذین؟؟؟

 ...یادشه زایمانشون چقدر سخت بود؟؟؟ بابای اون قاتل بچه منه 

 یادشه حاملگیشم سخت بود؟؟؟ بابای اون قاتل بچه منه؟؟؟ چی کار کنم؟؟؟

 . شیر خشکم نداد؟؟؟دلم میاد؟؟؟یادشه بهشون شیر که هیچ..

 یادشه حال من اون روزا خوب نبود؟؟؟ دلم میاد بدنشو تیکه پاره کنم؟؟؟

 یادشه تقصیر اونا بود که حال من خوب نبود؟؟؟

 دلم مرگ میخواد... کی گفته فقط پیرا میمیرن؟؟؟

 ؟؟؟یادشه داغون بودم؟؟؟ بازم بتپه بهتره یا نصیب باکتریای تجزیه کننده خاک بشه

 یادشه چه بدبخت بودم اون روزا؟؟؟ سیب سرخ نصیب دست شغال؟؟؟

 ...احمقم بودم؟؟؟ ولی آخه بابای اون زد به بچه من

احمق بودم که خودمو آیندموپاسوز بچه های اون کردم؟؟؟ آخه باید تیکه پارش  

 ...کنن بچمو 

 ...یادشه اونام تو مرگ ارس مقصر بودن؟؟؟ نه من احمق نبودم 

 ...اون عزیز نبود؟؟؟ من مثل اونا نبودمارس واسه 

 یادشه مرگ ارس چی به روزم آورد؟؟؟

 من مثل ارسم... چی به روز حنا آورد؟؟؟

 ...ارس گفت نذارم مثل اون بزرگ شن بچه هاش

 ..توهمون روزا بود که دل حنا هم مرد دیگه

 یادشه روزی که میرفت بهم چی گفت؟؟؟.

 ...ت انقدر احمقیزندگی اون بچه تو دستای منه... گف

زندگی اون بچه تو دستای منه؟؟؟ اونقدر احمقی که خیالن از بابت بچه هام راخت  

 ...باشه

 ...زندگی رو ازش دریغ کنم؟؟؟ گفت مواظب خودت باش احمق کوچولو

 این حقو دارم؟؟؟ یادشه منو بوسید؟؟؟

 من احمقم؟؟؟ یادشه رفت با شوهر احمق من خوشبخت بشه؟؟؟ 

 م... خوشبخت شد؟؟؟من احمق نیست



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

74 

 من این حقو ندارم... االن کجان؟؟؟ 

 من زندگیرو از هیچکس نمیکیرم... االن دلشون شور نمیزنه؟؟؟ 

 ...من زندگیرو از اون بچه نمیگیرم... از هیچکس نمیگیرم

 ...من این حقو ندارم

 ...حتی اگه آذین همه زندگیم باشه

 ...داخته باشهحتی اگه بابای اون بچه، بچه منو به این روز ان

 ...زندگی مال خداست... حتی اگه تو دست من باشه

 ...مهم اینه که مال خداست... حتی اگه آذین فقط دختر من باشه

 ...من اجازه نمیدم یه بچه دیگه ام همراه آذین بره

 ...حتی اگه بعداً دردسر بشه برام

 یعنی حتی یه ذره ام دلشون نگرفته؟؟؟

 ....من احمق نیستم

 ...میرم سمت همون بیمارستان

 ...همونی که قرار بشه قتل گاه خودم

 ...همون جایی که قراره من توش خودمو به قتل برسونم 

 .اتاق دکتر آذینو میشناسم... هزار بار اومدم اینجا..َ 

 ...درمیزنم... بفرمایید میشوم

 ...میرم تو

 ....اوففففففففف... چقدر آدم

 ...یدم بعید بود مال این همه آدم باشهصدای سکوتی که از پشت در شن

 ...دکتر میرزایی... دکتر شایسته... هاوش... اردالن... ارسالن... استاد نریمان

 چند نفر به یه نفر...مگه قراره اتفاقی زوری بیوفته؟؟؟

 ...سالم میدم

 ...نمیدونم چند تا جواب میشنوم...ولی میدونم هاوش جوابمو نمیده

 ...اندازه یه قاتل  شرمندست... درست به

 میرم جلو... هیچ کس و نگاه نمیکنم 

 ....رو یکی از مبالی چرمی تکی میشینم

دلم داره مثل بید زیر شالق باد که نه زیر شالق طوفان مونده میلرزه... من میخوام 



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

75 

 چیکار کنم؟؟؟

 ...میترسم... اشکم میاد لب مشکم

 انگشت اشارم میره رولبام... من چیکار کنم؟؟؟

 ...یکنم یه ساله روزه ام... بدنم از تو میلرزهحس م

 ...کسی چیزی نمیگه... انقدر رقت انگیزم که کالمی براش پیدا نمیشه

 ...فقط ارسالن داره بروبر منو نگاه میکه... بقیه سربه زیرن

 ...درست مثل وقتی که میخوای احترام صاحب عزا رو نگه داری ساکتن

 که جونی رو با جونی عوض کنیم... فقط همین مگه چی شده؟؟؟ ما اومدیم اینجا 

 ...یعنی خدا این کارو میکنه با دستای ما

من امضا میکنم... شما انجامش میدین...سرده... انگار این منم که دارم این همه 

 سرمارو به آخرین

 ...نفسای پاییز... به این اتاق تزریق میکنم 

 ...معذبم تنها بین این همه مرد.یکی دستمو میگیره

 ...استاد نریمانه... با چشم میشه لرزششو از سردی دستا و نگاه نا امیدم دید

 ارسالن و اردالن از لرزشش عموشون تعجب میکنن... اینا واسه چی اومدن؟؟؟

 ...از اینکه دستم تو دستای سرد یه نامحرمه معذبم... کاری از دستم بر نمیاد

 ...ار میکنهدکتر دهن باز میکنه چیزی بگه... اشک دیدمو ت

 ...از نگاه به هاوش میترسم...نفسم در نمیاد

دستمو به عالمت سکوت میارم باال... شنیدن حرفاش میدونم که سخت خواهد  

 بود... نمی خوام 

 ...بشنوم

با یه نفس صدا دار بغضمو شوت میکنم رو دورترین نقطه ای که میتونم... دوست 

 ندارم االن 

 ...بشکنم

 ...رضایت نامه هارو بیارنـ لطفاً بگین 

تعجب تو چشمای دکتر بی داد میکنه... قبالً حتی یه بارم در این مورد حرفی  

 ...نزده

اشتباه میکنن من علم غیب ندارم... فقط خط به خط کارای خدارو از برم... انقدر  
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 باهام بازی کرده

 ...که خیلی راحت میتونم مرحله بعدو حدس بزنم

من که هیچی... با آی کیو جلبکم میشه از حضور این همه   بعدم آی کیو باالی صد

 آدم نا مربوط 

 ...حدس زد که چی قراره بشنوم

دکتر هاج و واج تلفنو برمیداره که برگه های رضایت نامه رو بخواد قبل از اون به 

 :زور لب باز میکنم

 فقط 

 ...صدام مثل زمین زلزله ده ریشتری زده میلرزه

نگاهم میفته به هاوش... خیلی واضح نبض شقیقشو   صافش میکنم... یه لحظه

 حس میکنم... تو 

این لحظه درست به اندازه من بیچاره به نظر میاد... ترس تو چشماش بلوا به پا  

 کرده...از انتظار 

درش میارم: من میخوام... میخوام هر چندتا مادری که میشه ،از لمس کردن حس  

 امروز من دور 

مویرگی که میشه رو پیوند بزنید... فقط هامون کوچولو   کنیم... میخوام تا آخرین

 نباشه... هرکسی

 ...رو که میشه براش کاری کرد ونجات بدید دکتر

من کی انقدر قصی القلب شدم؟؟؟ اینا چرا ماتشون برده؟؟؟ من چطور میخوام بچمو 

 تیکه پاره

 کنم؟؟؟ به چه جرأتی میخوام بدن خالیشو پس بدم به خدا؟؟؟ 

ساله که منتظر برگه هام... پا میشم... ارسالن هنوز خیره منه...حوصله انگار صد 

 تجزیه تحلیل 

نگاهشو ندارم... پنجره رو باز میکنم... هوا عمراً بتونه جلوی سرمای وجود من  

 دووم بیاره... از 

شدت سرما تب کردم... میدونم که االن چشما و گونه هام کمی پررنگتر از آتیش  

 چهارشنبه سوری 

ماه دیگست... دنبال کوله پشتیم میگردم... همون جاییه که نشسته بودم... رو  سه 
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 زمینه...از توش 

بطری آبمو برمیدارم... این ارسالن حرفی داره نمیتونه نگاشو بگیره؟؟؟ حاال 

 اردالنم بهش ملحق 

 شده... اصال واقعا اینا اینجا چی کار میکنن؟؟؟

ودنو حضور این همه مرد فکر کنم...  خراب تر از اونم که بخوام به ادبو زن ب

 بطری ورزشیمو 

ورزشکاری سر میکشم... درشو میبندم... زبونم بدون اینکه مغزم فرمانی صادر  

 کنه میچرخه: یه

 ...ماه دیگه تولدشه

 ...................................ـ

 ...نتونست یه سال بزرگتر بشه

 ......ـ

 ...ـ کاش فقط یه ماه بیشتر عمر میکرد

 ..............ـ

 ...برگه هارو میگیرم... خودکار شیک دکتر روهم

 ...حسم شبیه روزیه که

روزی که حکم اعدام ارس تو دادگاه قرائت شد...راه نفسم با بغض گرفته...  

 ...نمیخوام گریه کنم 

کاش تو این روز سخت ارس کنارم بود... کاش حداقل با حنا یا ترانه... شایدم با  

 هآبتین اومد

 ...بودم... امروز برای تنها بودن خیلی قوی نیستم

برای اینکه اشکم بدون اینکه فرمانی از عقلم بگیره جاری نشه دندون رو لبم  

 ...فشار میدم

وقتی گرفتن یه خودکار بعد یه سال روزه داری انقدر سخته من چطور از متالشی  

 شدن همه هیکلم

 دارم جلوگیری میکنم؟؟؟

 ...میشه دست تا بتونه حکم ابدیت بچمو امضا کنههمه وجویم 

ارس حکم قصاص تورو کی امضا کرد؟؟؟... حکم مرگ بچمو من خودم امضا  »
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 «...کردم

قبل از اینکه سرم از رو برگه ها بلند کنم یه قطره قرمز از زیر دندونم میرزه  

 ...روش

ی به نشونه  شرمنده میشم... میخوام چیزی بگم که دکتر با نگاه اشک آلودش سر

 نبودن مشکل

تکون میده... برگه هارو میدم بهش... کولمو برمیدارم... لحظه آخر برمیگردم: 

 میشه قبل از اینکه

 صدای اون بیب بیبا قطع بشه یه بار دیگه ببینیمش؟؟؟ 

 ...دلم واسه دل خودم و لرزش صدام کباب میشه

 ...قبل از اینکه دکتر چیزی بگه یه چیزی میترکه

های گریه هاوش کل اتاقو پر میکنه... واسه من جایی نمیمونه... دست  صدای های

 ارسالن میره

 ...شونه هاوش

اشتباهی نشده آیا؟؟؟ اونی که حکم مرگ بچشو امضا کرد منم نه اون جناب امیر  »

 ...ارسالن نریمان

» 

دکتر سری به نشونه موافقت تکون میده... اشک استاد نریمان رو هم لحظه آخر  

 : ما این میبینم

 ...همه آدم باهم این جا جمع شده بودیم که تورو التماس کنیم 

یه پوزخند پرحرف میاد رو لبش... من دیگه تنمیتونم تضمین کنم بیشتر ازاین  

 بتونم مانع شکستن 

خودم جلوی این همه چشم بشم...هق هق هاوش تبدیل شده به یه جفت دست رفته  

 رو ریتم آروم 

 ...گریه میکنهگریه هاش... چه مردونه 

کی گفته مرد گریه نمیکنه... مردی مثل هاوش گریه میکنه... مرد از سر درد گریه 

 میکنه... از سر 

مشکالته که نباید گریه کنه... من تو این چند وقت دیدم که هاوش از سر مشکل خم 

 به ابرو 
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 .نیاورد

 وای وای من چی کار کردم؟؟؟ چیکار کردم؟؟؟

 .عزیزترینم...عزیزترینم ... من چی کار کردم؟؟؟آذین... آذینم... عزیز..

 خدا... خدا... خدامن چی کار کردم؟؟؟

 ...خدا پشیمون نیستم که قلب آذینمو از دست برد خاک دور کردم

 ...ولی صدای اون دستگاها یه کورسو بود برای امیدم

 ...برای این که فکر کنم آذینکم برمیگرده یه روزی 

 ...حاال دیگه برنمیگرده

 ...ترسناکه خدا دیگه آذین برنمیگرده

 ...من واسه این تنهاییا خیلی بچه ام خدایا

 ...من بچه چطور باید با غم از بچم کنار بیام... عاجز شدم خدایا 

 ...هوا تاریکه... ظهر بود که از بیمارستان زدم بیرون... االن هوا تاریکه

 ...ه دارم زنده موندم محالهحنا منو میکشه... با این همه تماس از دست رفته ای ک

مسخرست... میدونم اینجا کوچه خودمونه... ولی نمیتونم ساختمونی که واحد ما  

 ...توشه پیدا کنم

 ...هزار بار کوچه رو باال پایین کردم ولی خونمونو پیدا نمیکنم

 «چرا این خونه ها انقدر شبیه همن آخه؟؟؟؟  »

 ...فایده نداره باید از یکی بپرسم

 ...ماشینو پارک میکنم

 ...هوا سرده و خیابون خلوته و هوا سرد

 ...پرنده پر نمیزنه 

 ...مجبور میشم زنگ نگهبانی یکی از ساختمونارو بزنم

اگه اینجا کوچه ماست پس این ملتم همسایه هامونن دیگه... حتماض خونه مارو  

 ...میشناسن

اومده... میخوام دهن باز   درباز میشه... میرم تو البی ... نگهبان تا وسط البی 

 کنم... اون زودتر این

کارو میکنه: خانم آذر نیا کجا تشریف داشتین؟؟؟ خواهراتون هالک شدن از  

 نگرانی... از ظهر تا 
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حاال دارن دنبال شما میگردن... از اون موقع هرکدومشون هزار بار اومدن و تو  

 کوچه سرک 

 ...کشیدن

 «...آه... باألخره پیداش کردم »

م نگهبان یادم نمیاد: مرسی... ممنون لطف کردین...فقط میشه بگین واحد ما  اس

 «کدومه؟؟؟ 

 ...اغراق نیست اگه بگم ابروهاش به رویش گاه موهاش میچسبه

 ...به زور تعجبشو جمع میکنه: بفرمایید من همراهتون میام

ند  از خستگیو گرسنگی رو به موتم... تو وضعی ام که االن هیچی از بالیی که چ

 ساعت پیش سر

خودم آوردم نمیفهمم...نمیدونم چند وقته نتونستم درست بخوابم... ولی میدونم که  

 خیلی االن 

تختمو دوست دارم... کاش این نگهبانی که نمیدونم اسمش چیه بهم محرم بود...  

 کاش میشد

 ...بغلم کنه و تا تختم ببرتم... و بعدش دنیا تموم بشه

مان هم بغلم میکنه هم داد میزنه که : حنا اومد...کجا  در که باز میشه ترانه همز

 بودی آجی مردیم ما

 ...از نگرانی که

نگهبان که شروع میکنه به حرف صبرم تموم میشه ازش حتی تشکر نمیتونم بکنم 

 سرمو عین چی 

 ...میندازم پایین و میرم داخل 

 ...فرصت نمیکنم کفشامو بکنم حنا جلوم سبز میشه

ل چشمای من که میدونم االن از زور خستگیو تب و بیخوابیای چشماش قرمزه...مث 

 چند وقته روی 

 ...چشمای حنا رو کم میکنه

اونقدر حالم خرابه که دوست ندارم از دیدن هاوش وارسالن وسط سالن خونه  

 تعجب کنم... از 

 ...صبح چند بار با معده خالی باال آوردمو نا ندارم سر پا وایسم 
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دم میاد تو دهنم...قبل از اینکه حنا دادو بی دادشو شروع  دوباره بی محتوایی مع

 کنه پرت میشم تو 

 ...دستویی...متنفرم از مزه این زرد آبی که این روزا بیشتر از حنا شده یار قارم

 ...بیرون که میام حنا اونقدر از دستم عصبانیه که اسفناکی حالمو نمیفهمه

 ...ومن میدونم که از شدت نگرانیه همش

سی تو این چند ساعت به جای مادرم برام تحمل کرده... میدونم معنی این  از تر

 نفهمیدن حال 

 ...االنم عشقه... رفاقته 

میدونم میدونه من تو بحران شدیداً خنگ و ناکارآمد میشم ... واین خیلی برای من 

 نگرانش 

 . ...میکنه

 ...میدونم که حنا موقع عصبانیت از منم غیر قابل کنترل تر میشه 

 آشغال عوضی کدوم گوری بودی تا حاال؟؟؟ ها؟؟؟ ـ

 ...ـ نمیدونم

ـ نمیتونی یه نگاه به اون موبایل وامونده بندازی؟؟؟ گوشیامون پوکید انقدر زنگ  

 زدیم به تو 

 ...ـ میدونم

 ـ نمیتونی یه نگاه به ساعت واموندش بندازی نفهم؟؟؟ 

 ...ـ یادم نبود

دیگه زندگی میکنی که باید مراعاتشونو  ـ اشغال اصال میفهمی داری با یه عده 

 کنی؟؟؟

 ـ ببخشید

ـ ببخشم؟؟؟ چیو؟؟؟ نصف عمرخودمو که از صبح تا حاال ازدستم رفت؟؟؟ یا نصف  

 عمر اون خواهر 

بد بختتو؟؟؟ یا این مزاحمتایی رو که واسه دوست وآشنا و غریبه از صدقه سریه  

 تو درست

 کردیم... نفس کدوم گوری بودی تا حاال؟؟؟ 

 ...خری رو هوار زدآ
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 ...ـ نمیدونم حنا... نمیدونم کجا بودم... همچین حرف میزنی انگار یه قرنه گم شدم

ـ نفس دیونم نکن... تو این روزا یه ساعت بی خبری ام از تو ترسناکه...  

 خطرناکه... چه برسه به

 ...یه صبح تا شب

 ...هصبح تا شبشو میکشه... یعنی این صبح تا شب از یه قرنم بیشتر

حنا... حنا... انقدر جلوی این غریبه ها به روم نیار که بعضی وقتا چقدر بی   »

 عرضه و دست و پا 

 «...چلفتی میشم... خردم نکن پیش اینا 

 ـ حنا تمومش کن... االن حوصله ندارم... بعداً حرف بزنیم؟؟؟

 ...همه التماسمو ریخته بودم تو چشمام ولی جواب نداد

از صبح تا حاال قلب ما داره تو حلقمون میزنه اون وقت خانم  ـ به همین راحتی؟؟؟ 

 حوصله ندارن؟؟؟ 

ـ حنا تمومش میکنی یا نه؟؟؟ اصالً به تو چه؟؟؟ هرجهنمی که بودم... دلم خواست 

 برم... دلم

نخواست خبر بدم... نیازی ندیدم گزارش بدم حرفیه حنا؟؟؟ اگه بهت مربوط بود  

 ...حتماً میگفتم

 ...حنا به هیچ کس مربوط نبود مربوط نبود...

 ...صدای بهت زده و ضعیف ترانه رو میشنو:ـ نفس؟؟؟!!! آرومتر آجی 

ومن حتی نگاشم نمیکنم... نگاهم به حناست که چه طور داره عمیق و سرشار از 

 درک نگاهم

 ...میکنه... همیشه همین طوره همیشه به اینجا میرسیم

 ...دوست داریم... ولی با روش خودمونما همدیگرو درک میکنیم... ما همدیگرو  

 ...درکمون تو نگاهمونه و داد زدنمون رو زبونمون

 ...دوست داشتنمون تو قلبمونه و هتاکیمون تو کلماتی که استفاده میکنیم

ولی االن وقتش نبود... االنی که دو تا غریبه دارن دوستی کردنمونو تماشا 

 ...میکنن

نشه میخوام از کنارش رد شم که دستش حلقه  برای این که وضع خرابتر از این  

 ...میشه دورم
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قلبشو زیر سینه راستم حس میکنم... قلبم زیر سینه راستش میکوبه... االن ما  

 هردو، دوتا قلب

داریم... ولی برای ما داشتن دوتا قلبم برای تحمل این روزای سخت کمه... کاشکی 

 میشد این روزا 

 ...یم رو با هزارتا قلب دیگه تقسیم کن

همین... همین بغلش برام کافیه تا اون چه که آزارم میده بیاد روی زبونم... بدون  

 اینکه حواسم به 

 ...هاوش و ارسالن تماشاچی باشه

ـ حنا نپیچ به پر و پای دلم... امروز خودم با دستای خودم دنیای خودموکن فیکون 

 کردم... امروز 

مرگ عزیزترینمو امضا کردم  حالم خوش نیست... امروز با دستای خودم حکم

 حنا... ظریفتم لب به

لب پره حنا... دارم میمیرم حنا... دلم خواب میخواد حنا... دلم مرگ میخواد حنا...  

 حنا امشب آخرین 

شبیه که نفِس نفس،نفس میکشه ... امشب میمیرم حنا... امشب نفس میمیره  

 حنا... حنا دلم خواب

 ...میخواد

*** 

 ...دختر... وشاید این زناین 

 ...بی شک براش جزء جذابترینا بود 

اون چشمای قهوه ای بیشتر از هر چشمی تو که تا به حال دیده بود جذبش  

 ...میکردن

 ...دست خودش نبود که نمیتونست چشم ازش بگیره

 ...درسته کشش باالیی نسبت به ظرافت این جنس ظریف و خواستنی داشت

 ...باید این کشش رو مدیریت کنه... اماولی بلد بود که چطور 

اما جلوی این چشم قهوه اِی موخرمایِی بی توجه به همه مردای اطرافش کمی ...  

 فقط کمی 

 ...اختیار از کف عقلش رفته بود... واون اختیار به دست چشمش افتاده بود
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 ...دوست داشت ساعتها بشینه ونگاش کنه

ر مورد این مامان کوچولوی خشکل  میدونست که هر مردی ممکنه این حس و د

 ...داشته باشه

مامان بودنش تو این سن و با این همه زیبایی باعث میشد بیشتر و بیشتر جلب  

 ...توجه کنه 

 ...هر وقت یاد این موضوع میفتاد سؤال پشت سؤال تو ذهنش صف میگیره

 ...اینکه کدوم احمقی تونسته از خیر همچین لعبتی بگذره

یشه یه مرد بتونه از خیِر خیره شدن به اون گوی های قهوهای  اینکه چی باعث م

 براق زیر یه 

 ...الیه اشک بگذره

مطمئن بود که اگه مال خودش بود این لعبت، ری به ری اشکشو در میاورد تا  

 بتونه قشنگترین 

 ...چشمی که به نظرش میومد تا به حال دیده تماشا کنه

نست جذابترین عضو صورتی باشه که و اون چونه کوچولو با اون چال روش میتو

 انقدر جلب

 ...توجه کنه 

 ...این دختر برای هر مردی خواستنی بود بی شک

و این اصالً چیزی نیست که یه مرد تو داشتن یه زن بتونه تحمل کنه... اینکه زن  

 همراهش هر

 ...جا که میره هزارتا چشمو دنبال خودش بکشه

 مق تونسته از خیرش بگذره... آ شاید این تنها دلیلی باشه که اون اح

خه تو این چند ماهی که باهاش آشنا شده بود هر چی نگاه میکرد نمیتونست ایراد 

 چشم گیری 

 ...روش بذاره که بشه دلیلی برای نخواستنش

واین شدیداً لجش رو در می آورد که به راحتی زنای دیگه نمیتونه روش ایراد  

 بذاره... عاشق 

 ....ین اصالً دست خودش نبود تحقیر کردن وزنا بود و

 ....به نظرش زن جماعت فقط مال بازی و خوش گذرانی بود وبس
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 ...اونم اگه االن تو این شرایط وحشتناک نبود

اگه پسر عموش و زندگی نوه عموش به این خشکل مامان وابسته نبودن حتماً  

 کیس خوبی 

 ...میشد برای خوش گذرانی

ام کشیده وحشتناک تو چشمش و با اون چونه  چیزی که شاید میتونست بااون اند 

 گاز گرفتنیش 

 ...چند وقتی بیشتر از زنای دیگه رخت خوابشو گرم کنه

 ...همه چیز ظاهر این زن براش زیادی خواستنی بود... زیادی 

 ...ظاهرش... فقط ظاهرش

 ....چیزی که خیلی وقته عادت کرده بود تو زنها الیق توجه بدونه 

از همون وقتی که پدرش به خاطر ظاهر زیبای یکیشون تونست قید سر و همسرو 

 ارث و میراث

 ...پدری رو بزنه و بره 

خاالم به این دختر مو قرمز و به این خواهری که گرچه زیبایی داشت ولی اصال  

 شبیه خودش 

نبود حق میداد که انقدر نگران باشن وزمین وزمان و برای پیدا کردنش به هم  

 ...زنبدو

همینطوری این همه زیباییش میتونست تا این وقت شب بیرون بودنو براش  

 ...خطرناک کنه

 ...با در نظر گرفتن حال ظهرش این نگرانی کامالً به جا و منطقی بود

حاال همین منطق باعث شده بود که به خواسته هاوش و با میل درونی کشش  

 عجیب خودش 

 ...برای دیدن این زن اینجا باشه

ساعت پیش که حنا ناامید از همه جا به ارالن زنگ زده بود که شاید اون خبری  دو

 ازش داشته 

باشه، هاوش با حجم عظیم عذاب وجدانی که این روزا تو وجودش لونه کرده بود  

 مصمم بود که هر

کمکی از دستش برمیاد برای این خانواده که براش بی نهایت یاد آور کارتون زنان 
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 کوچک 

 ...بکنه بچگیاش بود

و چه بهانه ای بهتر از همراهی همیشگی رفیقش برای دیدن نفسی که اسمشم 

 براش خوش 

 ...آهنگی میکرد

ولی حتی ثانیه ای هم فکر نمیکرد روزی زنی غریبه بتونه باعث بشه اون دلش  

 برای زنی غیر از 

 ....زنهای خانوادش فشرده بشه

ش بمب عصبانیتش... زجه میزد که  اون که االن داره تو بغل دوست تا چند ثانیه پی

 به پر و پای 

 ...دل داغونش نپیچه 

 ...دختری که دل هر بیننده ای رو به درد میاورد

 ...دختری االن بی شک درد عذاب وجدان رو تو وجود هاوش هزار برابر میکرد

حس میکرد بیشتر از یه مامان کوچولوی خشکل و یه زن که بی برو برگرد اونو  

 یاد تختش 

 ...اخت براش جالبه میند

و حاال که سکوت یکبارش تو بغل دوستش ناشی از ناهوشیاریش بود اون رو هم 

 شاید به اندازه 

حنا و ترانه نگران کرده بود... زودتر از اینها منتظر این اتفاق که عکس العمل  

 غریب به اتفاق اکثر 

 ...زنها در برابر مشکالته بود

نگران صورت زرد و سکوت ناگهانیش بود گویا هاوش هم درست به همون اندازه 

 که با اون 

عجله و با اون اضطراب مثل پر کاه تن به گفته حنا کوره آتیشش رو از زمین کند 

 و منتظر هیچکس 

 ....نموند

و ارسالن باید منتظر میموند تا حنای دست پاچه هم شالی و مانتویی تن کنه و باهم 

 برن جایی 
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 ...که هاوش اونو برد

خونه باید پیش آبتین غرق خواب میموند و اون همراه حنا راهی    ترانه توی

 ...بیمارستان می شد

و اصال از اینکه باید ساعت دوازده شب در به در این بیمارستان و اون بیمارستان 

 باشه به خاطر 

مهندسی که این روزا عجیب توجهش رو به خودشو به طرحای روی کاغذش و به 

 همه جنبه های

 ...رده بود... ناراحت نبودزندگیش جلب ک

*** 

 ...همین

به همین راحتی، تکه ای از وجوِد همه ی وجودم رو به این و تکه ای رو به  

 دیگری و تکه ای رو به

 ...دیگری و تکه ای رو به دیگری بخشیدم

به همین راحتی میشه که تکه تکه شد و درد کرد و گریه کرد و داغون شد و  

 متالشی شد و کنار

 ...اینها خوشحال بودهمه ی 

 ...بازم... بازم یکی دیگه رفت

 خدایا چند بار دیگه قراره اینطوری تنها بشم؟؟؟

 خدایا من کی قراره یکی رو این جوری تنها بذارم؟؟؟

میدونم خودخواهیه ولی من دلم میخواد زود... خیلی زود این چند نفری که امروز  

 کنارمنن بدرقم 

 ...کنن و تنهام بذارن 

 ...خوام حاال که رفتن تو تقدیرم ثبته اونی که میره من باشمخدا می

 ..حاال که قراره تنها بمونم میخوام اینطور تنها باشم

 ...میخوام یه بار فقط یه بار اونی که گریه میندازه من باشم

 ...اونی که گریه میکنه دنبال من گریه کنه

 ...میخوام بیام پیشت خدا

 ...رده خدااین بدرقه ها عجیب بی رمقم ک
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 ...نمیدونم بقیه چطور عزا نگه میدارن واسه رفته ها

 ... من... میرم

 ...میرم تو خونه خالی

 ...تو خونه ای که هنوز کمی از کارای بازسازیش مونده

 ...خونه ای که آذین توش شد دخترم

 ...خونه ای که توش با ارس عاشقی کردم

 ...خونه ای که توش ارس بهترین برادر دنیا بود

خونه ای که توش ارس و دست بند زدن ... خونه ای که توش اون شب تا صبح با  

 ارس ضجه

 ...زدیم... خونه ای که توش حنا رو از ارس جدا کردن

 ...خونه ای که خاطره های خوبش مغلوب تلخیاشن

 ...خونه ای که با همه اینا من خیلی دوسش دارم

 ...قراریها کردیم خونه ای که تا صبح و تا صبح ها واسه ارس بی

 ...بی خوابیها کشیدیم

 ...گریه ها کردیم

 ...حسرت ها خوردیم

 ...و نذاشتیم کسی هیچکدومشون رو ببینه 

 ...ارس خواست که کسی نبینه 

 ...حنا لحظه هارو با من چشیده

 ...حنا زندگی رو با من مزه مزه کرده

 ...حنا هست... بازم هست

 ...خودش

 ...گیتارش

 ...ارس براش خریده بود همون گیتاری که

 ..تا همیشه براش بزنه 

 ...بخونه 

 ...ارس عاشق صدای حنا بود

 ...حنا هست و ارس نیست
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 ...نفس هست و ارس نیست

 ...آبتین هست وآذین نیست

 ...نفس هست و آذین نیست

 ...یکی هست ویکی نیست

 ...و یه سر این بود و نبودا منم

 ...من هستم ... و هیچکس نیست

 ...میزنه... با همونی گیتاری گه ارس براش خریده بودحنا 

 ...حنا میخونه... با همون صدایی که ارس عاشقش بود

 ...با همون صدایی که خیلی شبا برای آذین من

دختر مادری که سهم بزرگی تو مصیبتهامون داره، الالیی خوند و من زودتر از  

 ...آذین خوابیدم

 :نهحنا میدونه چی بخونه... کجا بخو

 ...تو رو دوست دارم مثل حس نجیب خک غریب

 ...مثل عطر شکوفه های سیب

 ...تورو دوست دارم عجیب

 ...تور دوست دارم زیاد 

 ...چطور پس دلت میاد... منو تنهام بذاری 

 ... تو رو دوست دارم

 ...مثل لحظه خواب ستاره ها

 ... تو دوست دارم

 ... مثل حس غروب دوباره ها

 ...عجیب تو رو دوست دارم

 ...تو رو دوست دارم زیاد

 ...نگو پس دلت میاد ... منو تنهام بذاری 

 ...توی آخرین وداع ...وقتی دورم از همه

 ...چه صبورم ای خدا ...دیگه وقت رفتنه

 ...تو رو میسپارم به خاک

 ...تو رو میسپارم به عشق
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 ...برو با ستاره ها

 ... تورو دوست دارم

 ...مثل حس دوباره ی تولدت

 ... تورو دوست دارم

 ...وقتی میگذری همیشه از خودت

 ... تورو دوست دارم

 ...مثل خواب خوب بچگی

 ...بغلت میگیرم و میرم به سادگی

 ... تورو دوست دارم

 ...مثل دلتنگیای وقت سفر

 ... تورو دوست دارم

 ...مثل حس لطیف وقت سحر

 ...غریبمو... با تو میسپارم به خاک مثل کودکی تورو بغلت میگیرم و... این دل 

 ...توی آخرین وداع ...وقتی دورم از همه

 ...چه صبورم ای خدا... دیگه وقت رفتنه

 ..تورو میسپارم به خاک

 ...تورو میسپارم به عشق

 ..............................برو با ستاره ها

 ...س میخونیمو این همون دوست داشتنهاییه که ما هردو قرنهاست که برای ار

 ...هزاره هاست که ارس رو با ستاره ها راهی کردیم

و امشب نازکترین دوست داشتنی رو به خاک دوست نداشتنی سپردیمو با ستاره ها 

 ...راهی کردیم

 امشب منم واین خونه

 امشب منم وحنا 

 امشب منم و این رفتنها

 امشت منم و ارس 

 امشب منم و این سطالی رنگ 

 امشب منم و اذین 
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 منم و این نبودنها و رفتنها 

 این خونه نحس و 

 این سطالی رنگ و 

 این نردبون و 

 این روزنامه های کف سالن و 

 من نمیدونم بیشتر برای ارس گریه کردم یا برای آذین 

 ...ومن دختر حوام 

همون حوایی که همه فکر کردن پا به پای آدم مجازات شد و از بهشت اخراج  

 ...شد

 ...ادمها به اندازه حواها مجازات نمیشنولی هیچکس نفهمید که 

 ...وقتی که حواها مادر میشن

 ...وقتی که حواها زهر نگرانی مادرانه رو میچشن

هیچ آدمی به اندازه حوای مادر مجازات نشد وقتی هابیلش رو به خاک سپرد و با 

 ستاره ها راهی

 کرد

 کی گفته خاک سرده؟؟؟

 ...ته... واین شاید خوبه... شاید بدخاک سرد نیست... فقط آدمیزاد بنده عاد

 ....خوب یا بد... من و هم قطارام هم بنده عادتیم

 ...عادت به سوزش زخمهامون... نه عادت به نبودنها 

 ...من حالم خوبه... خوب شدم

 ...درست مثل وقتی که زخمی مثل ارس نشست رو قلبم

 ...بهشون ارس وآرزوهایی که شاید من شدم مانعی برای رسیدن 

 ...خوبم... فقط کمی ضعیف شدم

 ...بعضی زخما خود به خود کاری نیستن

 ...اما

اما وقتی روی زخم قبلی بشینن که اون زخم هم خودش رو یکی دیگه نشسته 

 ...بوده

 ...اون وقت این روی هم تلنبار شدنها
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 ...میتونن کاری باشن... میتونن رمق بگیرن.. میتونن آدمو از پا بندازن

 ...ن زخما هم خودشون میسوزن و هم زخمای قبلی رو به سوزش میندازنای

 ...وآذین از همون زخما بود

زخمی که رو زخمی به اسم ارس نشست و هم خودش سوخت و هم لحظه لحظه  

 های سوزش

 ...ارس رو به خاطرم آورد

 ...درسته که هیچ وقت یادم نرفته بود

 ...ولی این زخم تازه حساس ترم کرد

 ...قت ترم کردبی طا

 ...ومن هرچند سخت

 ...اما تونستم مغلوب این درد نشم

 ...ومن هرچند که مغلوب نشدم

 ...اما برای زخم بعدی ضعیف تر از قبل تر از قبل شدم

به هر حال از سر گذروندم...از سر گذروندیم... و عادت کردم و عادت کردیم به 

 سوزش زخم رو 

 ...زخم قبلی 

با پا به پایی های حنا... با دلداریهای عزیز... با  و همه اینها نشد مگر 

 مردونگیهای آقاجون... با

همکاریهای شمیم... با لبخندهای غمگین محبوب... با الکی قهقهه زدنهای ساینا... 

 با سکوت

ترانه... با دست زمخت و پر از دلگرمیهای بهار... با نگاه کدر شده هاوش... با  

 شرمندگیهای سام

ا سر زدن های اردالن...با حضور خالی از حس ارسالن... با بی  نریمان... ب

 تابیهای نسرین ـ مادر

هاوش ـ... با مراسم گردونی های سیمین ـ مارد اردالن و ارسالن ـ و آبروداریهاش 

 پیش دو سه تا 

مهمون مراسم آذین... با حضور خیلی از اعضای خانواده نریمان که حتی به اسم  

 هم
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 ...با بزرگتر از پنج سالگی های آبتین نمیشناختمشون... 

 ...گذشت

 ...سخت

 ...اما گذشت

 ...و این گذشته هنوز داره میگذره... هنوز جریان داره

 ...زیر پوستم... توی دلم

 ...هنوز داره میگذره

ومن به خواسته خودم و طبق قانون هیچ وقت هیچ کدوم از گیرنده های اعضای  

 بدن آذین غیر از 

 ...نریمانها مالقات نکردم

 ...کاش هامون خب بشه

 ...کاش قلب آذین رو پس نزنه

کاش خوب بشه و پس نزنه تا یکی از خوش ترین شنیدنی های عالم تاپ تاپ قلب 

 آذین من

 ...بمونه

و پژواکی که میتونم با هزار سال نوری فاصله بشنومش هنوز در این گنبد دوار  

 ...بماند

 ...ادامه داره زندگی درست مثل قبل

 ...درسته کیفیتش کمی کم شده... اما کمیتش هنوز همونه

 .بعد از چهل روز مرخصی بعید و نا معقول امروز میخوام دوباره برگردم سرکارم

خوبم... فقط کمی سوزش یه زخم که نمیدونم دقیقاً جاش کجاست تا درمونش کنم  

 کالفم

 ...کرده...که میخوام بهش فکر نکنم

 ...له که قراره برگردیم به زندگی قبلیحنا خوشحا

 ...هرچند که چیزی ازش کم شده باشه

 ...اوپس... چه میز صبحانه شاهانه و پرو پیمونی

 ...ـ صبح بخیر حنا خانم... خانم حنا... غوغا کردیا

 ...باهمون حوله تن پوش باال زانوم میشینم پای بساط خوش آب ورنگ ناشتایی
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از اینکه هیچ مردی تو زندگیت نیست که از کوتاهی  و گاهی میشه خوشحال بود 

 حوله ای که

 ...باهاش جولون میدی معذب باشی

نگاه یه هم جنس به پر و پاچه و ابرو باال انداختنای نمایشیش هم هیچ ایرادی  

 نداره تو این کنار 

 ...رفتن یقه حولت

وز کلی  ـ صبح جناب عالیم بخیر... عزیزم به خودت نگیر همش واسه خودمه امر

 کار و شاگرد

 ...منتظرمن میخوام پر انرژی برم موسسه

 «تو که راست میگی... دماغ بابای دروغگو »

 ـ عوضی... خیلی عوضی

 ...میخنده

 ...میخندم

 ...کمی مصنوعی

 ...ولی به نظر خودم شروع خوبیه

 ...صدای خندش آرومه... میخواد آبتین و ترانه بیدار نشن

 ...وابن هنوـ آروم چه خبره... ملت خ

ـ نه بذار بیدار بشن... میخوام آبتینو خودم ببرم... زیادی صبوری و بزرگواری  

 ...کرده بچم

 ...ـ چه عجب یادت افتاد دو تا بچه داشتی 

غمگین میشیم و از این غمگین شدن بی مقدمه و از سر عمد حنا ناراحت  

 نمیشیم... حنا معتقده با

 ...مشکل باید شاخ به شاخ شد

نصاف نباش... هیچ وقت فراموشش نکردم... فقط کمی زمان الزم دارم تا با ـ بی ا

 خودم و 

جبرروزگار کنار بیام...فکر کردی نمیبینم غم نگاهشو؟؟؟ یه عالمه سؤاِل تو  

 نگاهشو؟؟؟ بذارین

کمی خود گم و گورمو پیدا کنم... مادریهای سهم آذینم میریزم به پای اون... این  
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 چند ماه نبودن رو 

 ...صبوری کرده براش جبران میکنم که

 ـ

امیدوارم گم وگوریت زیاد طول نکشه... اون بچست... این صبوریهای بزرگتر از  

 سنش میتونه برای 

روحش... برای قلبش و برای آیندش گرون تموم بشه... زودتر این دنبال خودت 

 گشتن رو تمومش 

 ...کن... تو سخت تر از اینها رو از سر گذروندی

 ...س بازم ار

 ...و بازم گریز عامدانه حنا به گذشته

 ...ما با این رک بودنها و گاهی زمخت بودنها خیلی جاها بهم کمک کردیم

 ...حنا االن داره همین کارو میکنه

 ...چای شیرینم رو سر میکشم

 ...صدای صبح بخیر آبتین یاد غم ارس رو پر میده... برای لحظه ای 

 ...پاهام زیر رومیزی قایم میشن

 ...یه دستم میره روی یقم

 ...یه دستم باز میشه برای آبتین 

 ...از همین حاال تصمیمم برای جبران چند ماه صبوریش قطعی میشه

 ...میخنده

 ...خوشحاله از برگشتن مادر بی مالحضه اش... بدون اینکه پا تند کنه پر میکشه

 ...موهاش بوی آذین رو میده... شامپوشون مشترک بود

زه ندارم دلم تنگ بشه به این زودی برای استشمام این بو از  ولی من اجا

 ...سرآذین

میدونم سؤاالشو از خیلیا پرسیده... وتا وقتی از من نپرسه از جوابایی که گرفته  

 مطمئن نخواهد

 ...شد... میدونم که خیلی طولش نمیده و میاد سراغم

 «دوپهلو نشنیادم باشه با ترانه و حنا و بقیه هماهنگ کنم که جوابا  »

 ...ـ عسلم تا تو صبحونتو بخوری منم حاضر میشم
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 ـ امروز تو میخوای منو ببری؟؟؟

 «چه زیرکانه یادم میاری چند وقتیه مادر بودن به کل فراموشم شده پسرکم »

 ـ آره نفسم... یکم زودتر بری ایراد که نداره؟؟؟

بیان... شقایقو دوست   ـ نه... میرم تو محوطه با شقایق جون بازی میکنم تا بچه ها

 ....دارم

شقایق مسئول آمد و شد بچه هاست... بخاطر مهربونی و شباهت کم چهرش به من  

 از همون اول 

 ...هردوشون باهاش ارتباط خوبی برقرار کردن

 ...ـ مرسی عشقم... امروز باید یکم زود برم... از فردا سر موقع میبرمت

 ...ـ گفتم که عیب نداره

 ...ر ارسانش... گاهی یاد ارس مستونه غمگینانه نباشهمیخندم به رفتا

 ...ـ پس یه صبحونه توپ بخورتا من بیام

 ـ واسه نیم ساعت زودتر رفتن؟؟؟

 «چرا من گاهی با آی کیو باالی صد فراموش میکنم این بچه از جنس منه؟؟؟  »

م  ومن میدونم که حافظه هیچ ربطی به آی کیو نداره... بارها اینو خودم به خود

 ...ثابت کردم

با احتیاط بلند میشم طوری که مطمئن باشم هیچ جای ممنوعه ای از بدنم تو دید  

 نباشه و شاخکای 

 ...زیادی تیزش رو نجنبونه

حنا به زور جلوی خودشو میگیره که کنار نگاه پر سرزنشش نگه ؛منکه گفتم  

 آرومتر خودت خواستی

 ...بیدار شه

موهاش بیرون باشه... شاید به اندازه من و حتی  حنا شاید همیشه بیشتر از نصف 

 ترانه نگران قد 

مانتوهاش و یا تنگیشون نباشه... اما تو اینجور موارد مسئول تر از من رفتار  

 ...میکنه جلوی آبتین 

تجربه اخیر ثابت کرد که بچه ها اگه مخ ده تا انیشتنم داشته باشن جسمشون به 

 اندازه همون بچه 
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 ...ها اسیب پذیره

 ...پس ازش خواهش میکنم پشت بشینه

و نمیدونم درست حس میکنم یا نه... ولی شاید معنی اون نگاه اینه که دلیل  

 خواهشمو اونم 

 ...میدونه... قبلترا من خیلی برام مهم نبود که جلو میشینن یا عقب

سرش از پشت صندلی جلو اومده وکنار صورتمه... حثه کوچولوش به زور دستای  

 صندل  گیر داده به

 ...من باال نگه داشته

 ـ هنوزم کالسای رباتیک تو دوست داری؟؟؟

 ...ـ آره خیلی

 ـ خوب؟؟؟؟؟؟

ـ خوب چیزایی که توش میگن جالبه... بیشتر بچه هام بزرگتر ازمنن برای همین 

 کمتر باهم

 ...دعوامون نمیشه

 ـ مربیتون؟؟؟

 ـ مربیمون عوض شد

 ـ اِاِاِ... چراااا؟؟؟

 ...نمیدونم

 اومده به جاش؟؟؟ ـ کی

 ...ـ آقای محمودی سنش مثل محمده

محمد شاگرد مهربون سوپر میموه ای محلست که خیلی بیشتر از شاگرد سوپر  

 میوه ای برای ما

 ...مایه میذاره... هفده سال بیشتر نداره... همینم متعجبم میکنه

 ـ واقعاً؟؟؟

فتوحی دوستمون داره...  ـ اهوم... دوست داره ارمیا صداش کنیم... بیشتر از آقای  

 تازه چیزایی که 

 ...یمگه جالبتره

ـ خوب همه اینایی که گفتی هم جالبه... انتظار نداشتم یکی به سن اون بتونه  
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 همچین کالسی رو

 ...اداره کنه

 ...میونم که دانش و روابط عمومی کسی که این کالسارو اداره میکنه باید باال باشه

 ...مومشد بقیه رو هم شرکت کنیـ پس دوست داری این دورتون ت

 ـ آره مخوام تا آخرش برم 

ـ خوبه... خوشحالم که آخر یه چی تونست توجه و رضایت تورو جلب کنه... کاش  

 زودتر اقدام

میکردیم... ولی به خاطر سنت فکر نمیکردم قبولت کنن... واسه همینم اشتباه  

 کردمو نیومدم

 .بپرسم

 ...ـ حاالشم خوبه... من دوست دارم

 ...ـ منم تورو دوست دارم عشقم

میخنده ومیبوسه گونمو... ومن میخوام این بی نهایت شبیه ارس از طرف ارس  

 ...منو میبوسه

 ...هوا سوز وحشتناکی داره و من تا قیام قیامت از سرما متنفرم

به سرعت خودمو به ساختمون میرسونم تا بیشتر از این سرمای عبور کرده از یه  

 تنم، تُن لباس 

 ...آزارم نده

اردالن وهاوش نریمان کنار میز منشی دارن با آقایی بحث میکنن... ارسالن داره با 

 تلفن حرف 

میزنه و کالفست... آقای مهدوی رو میشناسم... قبل از رفتن من، سر یکی از  

 پروژه ها که توش با 

م شرکت نریمان همکاری داشت به مشکل مالی و حقوقی خوردن... همون موقع ه

 سعی میکردن

مشکل بدون سر و صدا و کشمکش قانونی حل بشه...باید بگم من از همون اولم  

 چشمم آب

نمیخورد این مهدوی به این آسونیا کوتاه بیاد... حتی از همون اولم به ارسالن  

 نریمان در مورد
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حس منفی که از تملق گوییاش داشتم هشدار داداه بودم... ولی خوب من تازه وارد  

 بودم و 

همکارای چند ساله شرکت رو نمیشناختم... والبته فکر میکنم موقع روبرو شدن با 

 ارسالن یه چیز 

 ...مهمه... اینکه ریش و سیبیل داری یا نه 

 ...اوضاع بحثا بغرنجتر از اونه که متوجه حضورم بشن

 ....ـ سالم

... کسی خبر نداشت که تصمیم دارم برگردم... اجازه زمان مرخصیم دست خودم بود

 ومن به شدت

ناراضی بودم از این که حس کنم با قلب آذین تونستم خیلی موقعیتارو بدست 

 بیارم.... برای همینم

 ...نهایت تالشمو کردم که خودمو زود پیدا کنم و برگردم

 ...نریمانا متعجب از برگشتنم حیرون و مهدوی خیلی سرد جواب سالممو میدن

 حال شما خوبه؟؟؟   هاوش ـ خوش آمدید مهندس آذرنیا...

 ـ ممنونم... خوبم مرسی... شما چطورین؟؟؟ هامون عزیز؟؟؟

ـ به لطف شما خوب هستیم... اوضاع هامونم خیلی رضایت بخشه... و این  

 موضوع حال همه مونو 

 ...خوب کرده... نمیدونستم امروز میاید 

. ونگاه میدونم لبخندم غمگینه و شرمنده از چیزی شاید بیشتر از چهل روز غیبت..

 های هیزمهدوی

 ...و نگاه ناخوانای ارسالن رو به جون میخرم

ـ خودمم نمیدونستم... یه دفعه ای شد... از تو خونه نشستن و ریاضت کشیدن 

 چیزی حاصل 

 ...نمیشه... سخت وآسون باید رفت... راکد موندن گندیدن میاره

ه متأسف شدم... تسلیت مهدوی ـ خانم آذرنیا شنیدم چه اتفاقی برای خانوادتون افتاد

 ...میگم

 ...امیدوارم غم آخرتون باشه

خوب من یکی از طراحایی بودم که تو این همکاریها مالقاتای زیادی با مهدوی و  
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 گروهش داشتم

مسلمه که غیبتم کنجکاوش میکنه... بخصوص که عامل تغذیه نگاههای نه چندان 

 چسبناکشم

 ...بودم

 ...ـ ممنونم مهندس

این آقای مهدوی، مهندس با مدرک دانشگاهیه یا به مدد پول و  ومن نمیدونم 

 حضور تو عرصه

 ...سخت و ساز مهندس شده

جواب کوتاهم معنی اینو میده که بیاید به گذشته های نه چندان دور و تلخ من فکر  

 نکنیم... من

 ً  ...میخوام زندگی رو از سر بگیرم کمکم کنید لطفا

 ...دوباره بحثا از سر گرفته میشن

 ـ اتفاقی افتاده مهندس؟؟؟

ارسالن ـ اتفاق خاصی که نه فقط آقای مهدوی به طرز عجیبی اصرار دارن که به 

 تعهداتشون عمل 

نکنن...و این باعث خوابیدن پروژه ای شده که هر ثانیه عقب افتادنش باعث  

 خسارت مالی

 ..میشه

نسبت به من کدر مهدوی ـ اقای نریمان لطفاً همین اول کاری ذهن خانم رو 

 نکنین... بگذارید با 

 .اطالعات صحیح به جمع ما ملحق بشن

ـ مهندس من بچه نیستم که با چند تا جمله ذهنم مخدوش بشه... به هر حال از  

 اوضاعی که قبل از 

غیبت طوالنیم سراغ داشتم حدس اینکه به اینجا خواهیم رسید خیلی سخت نبود...  

 میتونم بگم ما 

م با هم مشکل داشتیم... اما خوش بینانه امیدوار بودیم مسئله از همون اول کار

 حادی نباشه و 

 ...بتونیم به جاهای خوبی برسیم... که گویا این طور نبوده
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مهدوی ـ اگه همه به تعهداتشون عمل کنن مطمئن باشین که به جاهی خوبی هم 

 ...میرسیم

 ...عمل نمیکنهارسالن ـ امیدوارم مدعی نباشید که شرکت ما به تعهداتش 

 مهدوی ـ چرا دقیقاً میخوام همین ادعا رو داشته باشم

ارسالن ـ نگین که سه هفته خوابیدن پروژه به خاطر تعهداتیه که ما بهش عمل  

 ...نکردیم

 ...مهدوی ـ دقیقاً به خاطر سهل انگاری مالیه که از طرف شما صورت گرفته

 ...اردالن گر میگیره

ی مالی قرارداد ما از اولم به خاطر نیاز ما به  ـ مرد حسابی چه سهل انگار

 همکاری مالی شما با ما

بسته شده... همه مواردی ام که ادعاشونو داری تو قرداد ذکر شده... دلیل ما هم  

 برای اینکه جدی 

باهات برخورد نمیکنیم اینه که این کارا باعث میشه هم شما و هم ما ضرر مالی و  

 اعتباری زیادی 

... میدونی اگه بخواییم تو چارچوب قانون کارو از پیش ببریم چه  رو تحمل کنیم 

 هزینه مالی و زمانی

رو باید پرداخت کنیم... تا همین جاشم که پروژه رو خوابوندی چه ضرری به ما  

 زدی؟؟؟

ومن انقدر تو شرکت حکمت تجربه برخورد با طرف قرار دادای مختلف روبرو  

 بودم که بدونم 

ز اونه که بشه باهاش کنار اومد... فقط در عجبم که چطور  مهدوی دندون گردتر ا

 چند سال با این 

 ...شرکت همکاری داشته و ای ن اولین باره که ماهیتشو نشون میده

بأالخره با دخالت و کاردانی هاوش همگی باهم راهی اتاق جلسات میشیم و تا با  

 حضور مشاور مالی

ر و من و ارسالن به عنوان طراحای شرکت و اردالن به عنوان وکیل و سرمایه گذا

 اصلی راهی برای 

 ...حل مشکل پیدا کنیم 
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بحث و بررسیا بی نیجه و خسته کنندست... مهدوی حاضر نیست از دندون گردیش 

 ...کم کنه

نریمانا سرسختانه میخوان که حقشونو حفظ کنن و خیلی خوب میشه فهمید که از  

 اشتباهی که تو 

 ...دست خودشون کالفه انشناخت مهدوی مرتکب شدن از 

من میدونم که نمیرسم برم دنبال آبتین... باید زنگ بزنم به حنا که سر راش بره  

 ...دنبال آبتین

ومیدونم که نه آبتین و نه حنا این قضیه رو به حساب دوباره شروع شدن سهل 

 انگاریا نمیذارن... تا 

ه که باپیش اومدن کارای  بوده همین طور بوده روال زندگی ما... بارها اتفاق افتاد

 یهویی بچه هامو 

 ...سپردم دست حنا یا ترانه

گوشیشو جواب نمیده... حتماً سر کالس داره و گوشیش رو سایلنته... کالسش  

 تموم شه خودش 

 ...بهم زنگ میزنه

روبروی ارسالن رو مبالی مشکی نشستم هردو خیلی جدی داریم نقشه هایی رو  

 که کار تیم ماست

م... کوتاهی میز و اجبار برای خم شدن منی رو که عادت به همیشه بررسی میکنی

 صاف ونشستن و 

راه رفتن دارم دچار کالفکی و کمر درد کرده... مشاور مالی و اردالن مصرانه  

 دارن با مهدوی 

 ...سروکله میزنن

 ...هاوش روی مبل تک نفره کنارم میشینه...پوف کالفه ای میکشه

 ...ـ خسته نباشید

تکون میدم و ارسالن فقط سر بلند میکنه و یه نگاه به اون و یه نگاه به من  سر 

 میکنه و من اصوالً 

مهارت خاصی تو خوندن نگاه آدما ندارم... درست برعکس حنا که میتونه برای یه  

 نگاه گذارا یه 
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طومار بنویسه... من فقط معنی نگاههای کسایی رو که باهاشون سالها هم سفر  

 . که بودم میدونم.. 

 ...اونم به خاطر آشنا شدن تدریجیه

 ـ مشکلی که ادعا میکنه مهندساش روشون تأکید دارن رو تأیید میکنین؟؟؟

 ...ارسالن ـ چی میگی... مثل اینکه توأم باورت شده یه مشکلی هستا

 ....هاوش ـ خوب آدمیزاده و اشتباه دیگه... آخه هیچ رقمه کوتاه نمیاد

دیده چیزی که براش میماسه سیرش نمیکنه نمیدونه  ارسالن ـ مردک حساب کرده 

 چه طور بزنه 

زیرهمه چی... وگرنه این کارا طراحی بهترین مهندسای این شرکته... هیچ حرفیم 

 ...توش نیست

ـ اصالً معلوم نیست دردش چیه... یه بار میگه نقشه ها مورد دارن... یه بار میگه  

 شهرداری مشکل

 ...الی پروژه بیشتر از چیزیه که مشاورا برآورد کردنداره... یه بارم میگه بار م

 ....ـ گفتم که مردک میخواد بزنه زیر کاسه کوزه همه چی

 ...ـ همچین مشکل و رفتار غیر حرفه ای از هر دو طرف بعید بود

من که تا به حال تو سکوت همزمان با بررسی نقشه زیر دستم که مال ارسالن  

 نامداره و به شدت

 ...گیز داشتم به مکالمشون گوش میدادم وارد میدون میشمتحسین بر ان

ـ همچین چیز سخت و غیر قابل پیش بینی نبودا... از تملقا و چاچلوسیاش معلوم  

 بود با اولین 

 ...چیزی که به مزاجش سازگار نباشه خودش برامون تبدیل میشه به یه مشکـ

ار فضلم میشه... از صدای گیتار زدن حنا که گذاشتمش زنگ خور گوشیم مانع اظه

 اونجایی که 

 ...مکالممون خصوصی نیست از جام بلند نمیشم

 ...ـ سال گلم خوبی؟؟؟ خسته نباشی

ـ سالم عروسک خوبی تو... اولین روز کاری بعد این همه بخور بخواب خوش  

 ...میگذره

 ...ـ نگو... جات خالی... ببخش میدونم سر کالست مزاحم شدم
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دوباره باید برگردم سر کالس... یه شاگرد خنگ داشت  ـ بگو مزاحم جان االنم 

 ...دیونم میکرد

 .گفتم هم نفس بگیریم... هم من یه سر به مزاحمام بزنم 

لبخند: کوفت حاال من یه چی گفتم تو چرا به خودت میگیری... کالست کی تموم 

 میشه؟؟؟

 ...ا ـ این آخریشه... میرم دنبالش... ولی میریم پیش عزیز گفته بریم اونج

 ـ واسه چی؟؟؟

 .ـ زنگ زد گفت آش رشته بار گذاشته شب بریم اونجا 

 ...ـ آخ جون... پس تا شب مواظب پسرکمم باش... جون تو و جون آبتینم

 ـ شب میبینمت

 .ـ بای 

قطع میکنم و تعجب از اینکه هاوش بدون هیچ رودروایسی داره به حرفام گوش  

 میده... ومتعجبتر 

 ...زش میدهاز اینکه خیلی راحت برو

 ـ آبتین خوبه؟؟؟

 ...ـ مرسی.. سالم داره... آره خوبه 

 ...ـ پسر فهمیده ایه آدمو با بپگیاش آزار نمیده

 ...ومن تعارف ندارم که پسکم محشره

 ـ آره پسر فوق العاده ایه... خیلی فهمیدست... نعمت بزرگیه فهمیدگیش

اطرافیانش... و من امیدوارم این زیاد  و واقعاً نعمت بزرگیه فهمیدگی اون برای  

 فهمیدن بعدها

برای خودش نشه درد... ومن میدونم مشکل این دو شرکت آخرشم با دست قانون  

 حل خواهد 

 ...شد

بحث با مهدوی بی نتیجه میمونه... وشاید به خاطرحتک پرده هایی که نریمانا  

 سعی در حفظش 

 ...داشتنو نا موفق بودن بدترم شد

و کالفه از هم خداحافظی مکنیم... نریمانا تصمیمشون رو سر شکایت همگی خسته 
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 از مهدوی رو 

 ...جدی کردن

به طرف خونه عزیز سر ماشینو کج میکنم... کمی دوره... .و کمی دیر... خدا کنه  

 حنا وترانه چیزیاز

 ...اون آش برای منم گذاشته باشن

 گلوت پایین نرفت؟؟؟ـسالم عشقم... باز تو آش رشته پختی و تنها تنها از 

 ...ـ سالم به روی ماهت نفسم... خوبی دخترم؟؟؟خسته نباشی مادر

ـ خوِب خوبم... مگه میشه تو به فکرم باشی و من بد باشم... تو چه میکنی با  

 زحمتای ما 

 مهربون؟؟؟

ـ مادر شماها واسه من رحمتین... از یه سنی به بعد دلخوشیا و سرگرمیای آدم 

 دیگه خوشگذرنیو

رگرمیای جوونی نیست... از یه سنی به بعد دردسرای نوه و نتیجه میشن  س

 بزرگترین دلخوشی 

 ...آدم... شما و دردسراتون بای من بوی زندگی میدن مادر

 ...ـ قربون شما و دلخوشیای پیریتون و خود پیریتون بشم من

 ...ـ خیله خب بسه زبون ریختن... بیا یه چای بریزم خستگی در کن

 چشم... بچه ها کجان؟؟؟میخندم: 

 ...ـ تو حیاطن... آقاجونت زده به سرش بساط چهارشنبه سوری راه انداخته

 ـ واقعاً؟؟؟ توی بهمن ماه؟؟؟

ـ آره مادر ... کمد قدیمی مون زیادی زهوار در رفته شده بود داره با آتیش از  

 ...خجالتش در میاد

جدا کنه داره کمد قدیمیشو  ـ همون آقا جونی که دلش نمیاد خونه و زنگشو از هم  

 آتیش میزنه؟؟؟

 ...ـ آقاجونته و رفتارای خاص خودش 

 ...ـ اومممم... چه بویی راه انداختی عزیز

 ...ـ دیر اومدی مادر ما شاممونو خوردیم... بیا توأم بخور 

آشی که جلو رومه شدیداً اصرار به یادآوری یه خاطره شیرین داره که حاال تبدیل  
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 شده به تلخترین 

 ...خاطره ممکن

 ...آخ که اذینم عاشق آش رشته بود... درست مثل من

 ...درست برعکس آبتین... وآبتین درست مثل ارس... و آخ ارس... آخ از دست تو 

سعی دارم سر تصمیمم بمونم... من نمیخوام با یادآوری لحظه لحظه های آذین  

 زندگی رو به کام 

 ...یخوام جلوی این سختی قد علم کنمخودم و دیگران تلخ کنم....سخته... وم ن م

آش رشته عزیز کمی مزه زهر میده ولی فوق العادست...این خوشمزه ترین زهر  

 دنیاست...روی 

سماورش برام گرم نگهش داشته....و مثل همیشه برای من که از مزه کشک  

 متنفرم کمی ماست

رشته درست  توی آشم ریخته....ناخنکی هم به کتلتی که برای آبتین متنفر از ش

 ...شده میزنم

همگی سعی داریم به روی خودمون نیاریم که همگی متوجه جای خالیه یه اطلسی 

 هستیم... و تا 

 ...آخر شبم به تالشمون ادامه میدیم

کنار این تالشا و جای خالی که هنوز خیلی پررنگه شب تلخ اما خوبی سپری  

 ...میشه

ا اون سر چطور میخوایین سه تا  عزیز شاکیه که این وقت شب از این سر شهر ت

 ...دختر تنها برین 

 ...چه کاریه شبو همین جا بمونین و صبح از همین جا برین سر کاراتون

وما ترجیح میدیم به جای اینکه صبح زود از خوابمون بزنیم و تو سرمای صبح تا  

 اون سر شهر 

م... خواب  بریم... این سرمارو همین حاال به جون بخریم و از خواب شبمون بزنی

 ...صبح شیرینتره

 ...یه دیقشم یه دیقست

و عزیز هیچ وقت عادت نخواهد کرد که سه تا دختر تنها از ین سر شهر تا اون  

 سر شهر رفتن که 
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هیچی چند ساله که شب و نصف شب دارن تنها تنها تو این از اون سر تا اون سر 

 شهر زندگی

 ...ه هوس آش رشته کردهمیکنن... غر میزنه به جون آقاجونی که وسط هفت

به اصرار عزیز آبتین بی خیال کالس رباتیک صبح و کالس ژیمناستیک بعداز  

 ظهرش میشه و 

تصمیم میگیره پنجشنبه و جمعه رو نوه اونا باشه....ومن که میدونم تو این  

 سختیای این چند وقته

ادش  عادت کرده به یه خط در میون سر کالس رفتنا و همدم یه زوج پیر بودن آز

 ...میذارم

نهایت سعیمو میکنم که به موقع برسم سر کارم و درست تو آخرین دیقش موفق  

 میشم که راس 

 ...ساعت برسم

موقع ورودم زنگ میزنم به مدیر کالسای رباتیک و غیبت آبتینو اطالع میدم و کمی 

 در مورد

شرایطش و علت این همه آزادیش توضیح میدم... ومیگم که به شرایط عادی  

 گشتنش خیلیبر

 ...طول نخواهد کشید

 ...و همزمان با من ارسالن و اردالن نریمان هم سر میرسن

سالم کرده و نکرده... گوشیو قطع کرده و نکرده... از حنا درو شده و نشده...  

 اسمش میاد رو 

 ...صفحه موبایلم

 ـ الو حنایی سالم چی شده؟؟؟

ست اسکی بذاره... گفتم ازت  ـ سالم عروسک... هیچی شمیم زنگ زده بود قرار پی

 میپرسم خبر 

 ...میدم

ـ اول صبحی زده به سرشون خوب یه ساعت دیگه زنگ میزد... تو این سرما چه  

 اسکی ای؟؟؟

ـ شمیمه دیگه وقت و بی وقت سرش نمیشه... در ضمن ببخشید که تو تابستون  
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 نمیشه رفت

ی... فقط زنگ  اسکی... فصلش تو زمستونه... در ضمن شمیم گفت نه و نو نیار

 زده که خبر داشته 

باشی حاضر شی... آبتینم که پیش عزیزه... میریم خوش میگذرونیم برگشتنی اونم  

 از اونجا 

 ...برمیداریم

ـ جون تو من اصالً نفهمیدم کار خودته ها این قرار گذاشتنا... ال اقل داخل شهر  

 قرار میذاشتی... تو 

 نمیدونی من از سرما متنفرم؟؟؟ 

 ...من فقط پیشنهاد یه دور همی رو دادم جاشو خودشون تصمیم گرفتنـ به خدا 

 ـ خوب حاال زنگ زدی به من که چی؟؟؟ 

 ...ـ هیچی گفتم خبر داشته باشی واسه فردات برنامه نذاری

 ...ـ اوکی...کیا هستن

 ...ـ بچه های خودمونن با دوستا و نامزداشون

 ـ کار بار؟؟؟ 

 ...ننداختی ـ نه مرسی که رومونو زمین 

 ...ـ از شماها مرسی که به فکرمین

 ...ـ بای 

 ...ـ مواظب خودت باش 

انگار ژن گوش وایسادن تو خون نریمانا ارثیه که این دوتا اینجوری زوم کردن رو 

 ...منو موبایلم

 ...اردالن ـ فردا قراره برین اسکی

 ...ـ بله با اجازتون

 ...ـ خوش به حالتون... مام خیلی وقته نرفتیم

 «منتظر یه تعارف از نوع اومد نیومدش که نیستی احیاناً؟؟؟  »

 ...ـ خوب شمام تشریف بیارین

 ـ دوستاتون ناراحت نمیشن؟؟؟

 «دیدی خوب شناختمت؟؟؟  »
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ـ نه... بچه های الرژین... تازه هر کی میخواد با خودش مهمون میاره... کسی به  

 ...کسی کار نداره

 ...خودمونه کی مهمون  انقدر زیادیم که نمیدونیم کی از

 ...ـ پس اگه مزاحمت نیست منم فردا باهاتون بیام

نگو انقدر دست و پا چلفتی هستی که منتظر منو دوستام واسه یه تفریحی... منم  »

 اصالً متوجه

 «...اشتیاقت برای دیدن ترانه نشدما... تو فقط برای اسکی میای نه دید زدن ترانه

 ...تو این جور موارد پخته عمل میکنه و چه خوب که ترانه بزرگ شده و

ـ خواهش میکنم چه زحمتی رو پاهای خودتون میاین دیگه... کولتون که نمیکنم... 

 قدمتون

 ...سرچشم

 ...و صدای هاوشه که میپرسه ؛ فقط اردالن دعوته؟؟؟ 

 ...و اینطوری میشه که ما برای فردا سه تا مهمون داریم به صرف اسکی

 ...خالف بی رغبتی که تو اون لحظه سر ریز شد تو دلمبرخالف تصورم... وبر

روزمون خیلی هم بد نمیشه با حضور سه تا مردای نریمان که میشه گفت یه  

 کلکسیونن از مردای 

 ...نریمان با خوصیتا ظاهری و اخالقی مفاوت باهم

 ...این دور هم بودن باعث میشه بیشتر با اونا آشنا بشیم 

و حس مسئولیت و خجالت و کالً مسائل مربوط به   و از فاز دیگه ای جز ِدین

 گذشته

 ...بشناسمشون

میشه گفت اردالن کنار دودو زدنای چشمش قلب مهربون و خاکی ای داره... و  

 وقتی کنار ترانه قرار 

 ...میگیره کنترل چشماش کمی بیشتر میشه 

هاوش سرشار از مردونگی و حس مسئولیت در مورد همه بخصوص برای منو هم 

 ...نه هامهخو

 ...وحس میکنم رنگ نگاهش به حنا کمی آزارم میده

و ارسالن ساکت و ماهر تو اسکی با اون قامت برازنده... قدرت بدنی فوق العاده 
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 ای داره... و تنها

راهی که میتونه باهاش توجه کنه یه نگاهه... نگاهش هرچی عمیقتر... یعنی  

 ...توجهش بیشتر 

ش کنار رنگین کمون توی نگاهش به حنا از عمیق  و شاید اشتباه میکنم که هاو

 ترین نگاه های

 ...ارسالن که نسیب منه تو آزاره

 ...چند روزیه که حس میکنم تنها نیستم

 ...حس میکنم یکی سایه به سایم میاد

 ...و من از این موضوع اصالً خوشحال نیستم

 ...خوب حقیقت اینه که کمی هم میترسم

 .تعارف زیبا هستممن یه زن جوون... و بی 

وقتی میگم زیبا، این زیبایی فقط وصفی از اوضاع زندگیمه... خیلی به بود و  

 ...نبودش اعتقاد ندارم

 ...و حتی فکر میکنم با نبودش راحت تر میشه زندگی کرد

 ...اینطوری به حال خودت میذارنت... سربه سرت نمیذارن

راه و بی راه حرف بشنوی  ولی وقتی شکل من باشی بهانه ای هست واسه اینکه 

 ...تو کوچه خیابون

وقتی یه مهندس توانا و باهوشی زیبایی چهرت ،توانایی و سوادتو تحت الشعاع  

 ...قرار بده

 ...وجودت کمتر و چهره و صدالبته اندامت بیشتر دیده میشه

 ...گاهی ممکنه که مثل من به جایی برسی که از این همه زیبایی متنفر بشی

داری نا شکر باشی ولی ترجیح میدی این یه نعمت به اضافه همه گرچه دوست ن

 پسونداشو ناشته 

 ...باشی ودر ازاشم چیزی نخوای 

همینکه که پس ونداش نباشه خود به خود خیلی از چیزایی که ازشون خوشت  

 نمیاد از زندگیت 

 ...حذف میشن

داشته  و این یعنی داشتن آرامش مطلق... زیبایی برای من ره آوردای خوبی ن
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 ...هرگز

 ....زن بودن گاهی خطرناکه

 ...جوون بودن خطرناکتر

و زیبا بودن از همه اینها خطرناکتر و ...من همه خطرناک هارو مثل اکثر زنای  

 ...ایرانی باهم دارم

 ...این باعث ترسم میشه

به شدت به اینکه میگن آدم از ناشناخته ها میترسه معتقدم... پس تصمیم میگیرم  

 ناچیزی رو  

 ...شناخته نگذارم

 ...میخوام ازآشپزخونه بیرون بیام که بازم شروع میکنه

 ...ـ راستی نفسی امروز ماشینو نبر... یکم کار دارم

ـ باز شروع شد؟؟؟ بابا چرا یه لگن واسه خودت جور نمکنی مارو راحت کنی  

 ...آخه

 ...رسونمـ غرغر الکی نکن... پولم هنوز کمه... آبتین خاله، توروهم خودم می

 ...یه نگاه طلبکار بهش میکنم... خندش میگیره

 ...ـ خیله خب بابا اول تورو میرسونیم مگه نه آبتین 

 ...آبتین ـ آره مامی توروهم میرسونیم گریه نکن

ـ وروجک سر به سر من میذاری؟؟؟ میخوای ماشینمو ببرم خودتو خالت با  

 اتوبوس خماریاتونو غی

 کنین؟؟؟

 ...ز ته قلبم خوشحالم میکنه خنده اشغش غش میخنده... ا

ـ در ضمن حنا خانم کسر شأنتون نمیشه از اینکه سوار قراضه ما شین؟؟؟ شما که 

 نمیتونی به کمتر 

از پورشه رضایت بدی؟؟؟ کم توقعم نیستی که... خرما و خدا رو یه جا میخوای...  

 هم باید پولش از 

یه جا جمع شن پدر من بدبختو  خودت باشه هم آنچنانی باشه... تا خرما و خدام  

 ...درمیاری

همینطور که غرغر میکنم آماده میشمو خودمو تبدیل کردم به یه سورژه خنده که  
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 حاال ترانه ام 

 ...بهشون ملحق شدن و میشنوم که تو نبودم دارن سر به سر میذارن ومیخندن

 ...این خوبه که من بتونم کسی رو خوشحال کنم

 ...حکایت همزمان رسیدن من با نریمانا چیهنمیدونم دقیقاً  

یا من به اندازه کارفرماهام وقت شناسم یا کارفرماهام به اندازه یه کارمند معمولی 

 ...بی خیالن

هاوش با دیدن ماشینم اول متوجه نمیشه که راننده حناست میخواد راهو به من بده 

 تا اول وارد

 ...پارکینگ بشم 

با اشاره دست میخوام وارد بشه میفهمه جای این  اما نزدیکتر که میشه و من 

 ماشین امروز تو دل 

 ...شهره نه تو پارکینگ شرکتش

 ...هوا سرده... و من بازم تا قیام قیامت از سرما متنفرم

 ...حنا میخواد پیاده بشه و با استاد نریمان محبوب من احوالچرسی کنه

از قبل میشه تو شرکت استادی که تو این درگیریهای اخیر با مهدوی بیشتر 

 دیدش... استادی که 

 ...تو نبودنهای آذین خیلی بود... خیلی

استادی که هنوز بابت نبودنهای ارس و بودنهای بچه اونم نه یکی، بلکه دوتا یه  

 توضیح تو نگاهش

 ...طلبکاره

 ... و به خاطر راحتی من

 ...و با استادی تمام

 ...با صبوری ستودنی 

 ... و با پدرنگی هاش

 ...حتی یه کلمه هم از بعد از اون روز تو بیمارستان ازم نپرسیده

 ...بیخودی که کسی محبوب کسی نمیشه

 ...محبوبیت خرج داره

 ...و استاد من شدیداً تو ولخرجی مهربونیها استاده
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 ...استادی که حسابی آبتین منو جذب خودش کرده

هایی که من و حنا  ومن خوشنود از اینم که پسرک من برای یادگرفتن مردانگی

 وترانه و تمام 

مردهایی که تو زندگیم نیستن ،نمیتونیم یادش بدیم، دورو برش مردایی مثل آقاجون 

 و استاد و 

ِِ شاگرد سوپر محله ایمون رو   هاوش و اردالن و حتی ارسالن... و حتی محمِد

 ...داره

ن یه عده ومن ترجیح میدم پسرکم مردونگی های کج و معوج یاد بگیره تا اینکه بی

 زن زنونه بزرگ 

 ...بشه

گناه مردونگیهای کج و معوجشم گردن مردایی که یه بودن بزرگ رو به زندگی من  

 و این بچه 

 ...بدهکارن

من که نمیتونم مرد بخرمو ببرم خونه و بگم آبتین جان از این نمونه باید مردونگی 

 هارو یاد

میخردم... به هر قیمت که بگیری... پیدا نمیشه این روزها مرد... که اگر میشد 

 ...شده

آبتینم میخواد پیاده بشه و با استاد چند کالمی هم کالمی کنه... اجازه نمیدم...  

 نمیخوام تو این 

 ...هوایی که از سوزشش متنفرم دم به دیقه هوا به هوا بشه

 گردن میکشم... کمی من

 گردن میکشه... کمی اون 

 ...لبامون کمی شبیه بوسه به هم میخورهوجایی وسط دوتا صندلی عقب و جلو 

ومن از همون نوزادیشون عادت داشتم صورتاشونو غرق بوسه کنم... تا حاال که  

 فرقی نمیکرد 

لبشون و ببوسم یا ابرو... یا دماغ... یا گونشونو... نه !گونشونو نه... گونشو...  

 دیگه گونه هایی برای

 ...قط یه نفرهبوسه وجود نداره... فقط یه نفر... ابتین ف 
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پیاده میشم... استاد جلوتر از در پارکینگ پیاده شده تا مارو ببینه... داره با حنا  

 ...احوالپرسی میکنه

 ـ سالم استاد... خوبین شما؟؟؟

 ـ سالم دخترم ممنون... تو خوبی؟؟؟ 

 ـ به لطف شما... خانمتون خوبن؟؟؟

به ما سر بزنی بی   ـ از احوال چرسیای شما جونای با معرفت... تو نمیخوای

 معرفت؟؟؟

 و من چطور باید بگم از دیدن هامونی که تو خونه شما زندگی میکنه میترسم؟؟؟

هامونی که دوست دارم به جای آذین بو کنم تپشهای قلبشو... بشنوم اون قلبو... و 

 ...دوم نیارمو

 بیشتر از قبل رنگ نگاه هاوش شمارو به سمت عذاب وجدان بسرونم؟؟؟ 

نشدی استاد که هر روز که هامونت داره زنده تر میشه... هاوشت کرختر متوجه   »

 تر میشه از دیدن 

 «منی که نا خواسته و بدون اینکه به روی خودم و دیگری بیارم کرختم؟؟؟ 

 ...مهندس هاوش نریمان هم بهمون ملحق میشه

و   استاد از فرصتی که احوالپرسی ما با اون ایجاد شده نهایت استفاده رو میکنه

 ...میره سراغ آبتین

ومن فکر میکنم آیا قلبی که تو سینه هامون میتپه باعث شده آبتینم اینطور هامون  

 وار دوست

 داشته بشه؟؟؟

و... و.... و من کمی از حس نگاه نوازشگر هاوش از نظر خودم روی موهای  

 قرمز نصف بیشترش 

ی مثل مار  بیروِن المصب زیادی متناسب با چشمای آبی رنگ المصب حنا حس

 گزیدگی بهم دست

میده... چیزی تو دلم میریزه... مدت هاست که میریزه... اینبار چیزی شبیه...  

 ...رفاقت... شبیه ارس 

 ...ارس تو دلم میریزه... حنا تو دلم میریزه... هاوش تو دلم میریزه

 ....پــــــــــــــــــووووفف ففففففف
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 ...خدا باهاشون اطرافیانو تنبیه کنه به اعتقاد من بعضیا به دنیا اومدن که 

 ...یکی از اون بعضیا قطعاً مهدویه... مردک دندون گرِد هیز

در گیری نریمانا با اون باعث شده کار من و یکی دوتا از مهندسای شرکت حسابی 

 ...زیاد بشه

 ....آخه بیچاره آقایون نریمان یه سره درگیر اونو ادعاهای نا معقولشن

م و خبر میدم که دیر برمیگردم... و کلی غر میزنم که من تو این به حنا زنگ میزن

 بی ماشینی تو 

 این هوا و این موقع شب چه غلطی باید بکنم؟؟؟

این وقت شب برای تنها بودن یه زن جوان وتنها تو خیابون اساسی نا معقوله...  

 بخصوص زنی که 

 ...حس میکنه چند وقتیه موقع راه رفتن تو خیابون تنها نیست

 ...دوست دارم از ارسالن خواهش کنم منوبرسونه

 ...اون ومن آخرین نفراتی هستیم که طبق رسم این چند وقته موندیم تو شرکت

 ...اما ناخوانا بودن رنگ نگاهش

 ...ناخواناتر بودن من وقتی که با اون همه ابهت و شیک پوشی رو به رو میشم

 ...یزونی به نطر بیامو خوب اینکه دوست ندارم چتر بازقهار ودختر آو 

 ...مانع میشه نیتم از تو کلم به زبونم برسه

ترجیح میدم امشب کمی هیجان تجربه کنم... واگه بشه به تصمیمم برای روبرو  

 شدن با ناشناخته

 ...ها جامه عمل بپوشونم

 ...همینطورم میشه... من فرصتشو بدست میارم

مطمئن میشم تو این پرنده پر نزدنهای  ترس به دلم چنگ میندازه... از اینکه 

 خیابوِن سرِد بهمن

 ...ماه تنها نیستم... حس میکنم مردی رو که با فاصله از من میاد

 ...مردی که سایش میگه مرد ضعیف الجثه ای نیست

 ...و خدا میدونه که از هیچ مخلوقش به اندازه مرد جماعت نمیترسم

 ...شم... و کنار بیامولی من یاد گرفتم با ترس هام روبه رو ب 

کمی قدم تند میکنم سر کوچمون... تا تو پیچ خیابون به کوچه قایم بشم... من نه  
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 یه دانشمند

 ...هسته ایم

 ...نه یه چهره سیاسی

 ...و نه حتی دختر یه بابای پول دار که بشه بهش به چشم یه منبع اخاذی نگاه کرد

ن هیچ عاشق پروپا قرصی تو  تا اونجاییم که میدونم بر خالف ادعاهای مدعیا

 ...زندگیم نیست

 ...پس باید بفهمم علت این قایم باشک بازیارو

 ...صبر میکنم تا بیاد

 ...صدای قدمای آروم و با احتیاطش نشون از این داره که شاید اونم از من میترسه

و اینو وقتی مطمئن میشم که پیچ خیابون اصلی به کوچه رو رد میکنه و منو  

 ...ش میبینه منتظر خود

 ...هاج و واجیش

 ...رنگ پریدش... که زیر المپ تیربرق کمی اونطرفتر کامالً واضحه

 ...ومن... من فکر هر کسی رو به مخم راه میدادم اال این

 ....و هنگ میکنم

نمیتونم حالجی کنم دقیقاً من چه سنمی با یه بچه هیجده ـ نوزده ساله میتونم داشته 

 ...باشم

 «...هرکسیو پشت این پیچ داشتم اال تو ارمیا محمودی آخ که انتظار»

 ...ترس نیم ساعته ای که تو این تعقیب و گریزا تجربه کردم

 ...شوکی که از دیدن این تازه بالغ بهم دست داده

 ...سرما

 ...گرسنگی

همه و همه دست به دست دادن تا حس کنم خون تو رگام یخ زده... وحس میکنم  

 همه محتویات

 ....ه دهنمو پیش گرفتهمعدم را

ارمیای حیرونتراز منو پس میزنم و به همون سرعتی که محتویات معدم اومده تو 

 دهنم هجوم میبرم 

 ...سمت جوب آب... تا کمر دوال میشم و دار و ندار هاضممو توش خالی میکنم
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برمیگردم سمت دستی که یه بطری آب معدنی رو قاطی یه عالمه بهتش کرده و به 

 ...تهسمتم گرف

همچین نگاهش بی رنگه انگار این من بودم که چند شبه خواب نا آرومو ازش  

 گرفتم... خوابای من

از اولم آروم نبود که از این بابت ازش شاکی باشم... ولی همون خواب کم و نا  

 آرومم اون بهم 

 ...حروم کرده

 ...انگار اون بوده که نمیدونسته کیه که روزهاست پا به پاش همه جا میره

 ...هیچی... هیچی به ذهنم نمیرسه بگم

 ...هیچی... هیچی نمیگه

فقط در کمال ناباوری نگاه پر خجالتشو دوخته بهم... با وجود اون همه خجالت 

 نگاشو

 ...نمیگیره...چشماش بین دوتا چشمام دودو میزنه

چشمایی که به نظرم رنگشون و الیه خیسی که روشون حس میکنم، خیلی آشنا  

 ...میان

برخالف اینکه هیچ وقت یادم نیومد هاوش و پسرعموهاشو کجا دیدم و تا وقتی  

 شمیم یادآوری 

 ...نکرد که تو شب دربند آخر باهاشون روبرو شدم... گیج این همه آشنایی بودم

 ...این نگاهو زود میشناسم

 ...تشخیصش میدم تو اون سوز شب زده زمستون

 ...آدم نمیتونه نگاه خودشو نشناسه

 ...من خودم روزی صاحب اون نگاه بودم

 ...روزی که بزرگتر از یه نوجون بودم حبس شده تو تن یه نوجون

 ...روزی که هیچکس رنگ نگاه منودرک نکرد مگر ارس و حنا

 ...روزی که اون همه درک نشدن و محبت ندیدن بیچاره کرد منو 

 ...مونآتیش انداخت تو دامن آرامش زندگی نه چندان دلچسب ولی آروم

این نگاه چند سال پیش خودم که حاال روبروم وایساده مال یه جوون نابغست با  

 چند تا جایزه
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 ...جشنواره خوارزمی

 ...چیزی که عالرغم آی کیو مِن شبیه به آی کیو اون هیچ وفت نسیب من نشد

این جوان با دوتا ثبت اختراع روبه رویی همون مربی کالسای رباتیک آبتینه که به 

 استاد  جای

 ...قبلیش اومده و من بیشتر از دوبار ندیدمش

و تو تمام این یه عالم دوبارها بزرگترین چیزی که دیدم نه موفقیتهای نوزده 

 ...سالگیش

 ...و نه زیبایی بکروجوانش

 ...نه اندام ورزیده و تر و تازش 

 ...ونه حتی ثروتی که از سروروی لباسای مارکش میبارید بود

 ...یقاً لمسش میکردمفقط نگاهی که عم

 ...و هوش عاطفی باالیی که تو نگاهش حس کرده بودم

 ...هوش عاطفی که به واسطه وجود اذین و بویژه آبتین خوب میشناختم

 .هوشی که روزگاری عجیب باعث آزار خودم شده بود

 ...عجله ای واسه قضاوت عجوالنه ندارم

 ...وقایع همیشه اونطور که به نظر میان نیستن

 ...گی خود من نمونه بارز این درست به نظر نیومدن وقایعهزند

 ...با آبی که نمیدونم از کدوم مغازه خریده تلخی دهنمو شوت میکنم تو جوب آب

 ـ چی شده؟؟؟ واسه چی چند روزه منو دنبال میکنی؟؟؟

سکوت و یه نگاه که دوست ندارم معنیش اونی باشه روزی تو نگاه من به پدر  

 ...ودآبتین و آذین ب 

 ...ـ باتوأم آقای محمودی... چی میخوای از من

 ...با آرومترین صدای مردونه میناله: هیچی نمیخوام

ومن از لرزش صداش که اصالً به هیکل تنومند و جوانش نمیاد شدیداً میترسم...  

 از این لرزه بوهای 

 ...خوبی به مشام نمیرسه

 ـ هیچی نمیخوای یه هفتست دربه در منی؟؟؟

تنومند جوان انقدر بچست تو نگاه من که حتی از مرد بودن و تنومند بودنش  این 
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 ...نمیترسم

هی لب میزنه بگه... ولی منصرف میشه... اما نگاش... آخ نگاش... هنوز به  

 منه... کثیف نیست... اما

 ...هشدار دهندست

ت تو  بعداز بیست و سه سال زنونگی و زیبا بودن تو نگاه مردا میتونم ببینم کثاف

 نگاهی موج میزنه 

یانه... تنها نگاهی که نمیتونم میزان آلودگیشو تخمین بزنم همون نگاه ارسالنه...  

 وگرنه شاگردی

کردن تو رکاب حنا کمی ورزیدم کرده... هرچند که راه زیادی دارم برای رسیدن به 

 ...گرد پاش

 کردی؟؟؟  ـ چیه؟؟؟ چی میخوای از من که نصفه شبی من و خودتو آواره خیابون

 ...ـ هیچی دیدم تنهایی ماشینم نداری گفتم باهات بیام اتفاقی برات نیوفته

ـ چه اتفاقی قرار بود برام بیوفته مثالً... البته اگه از تو صرف نظر کنیم که کم  

 مونده بود سکتم بدی

 ...و هنوزم نمیدونم دردت چیه

سکوِت فریاد زن تو    بازم نیت میکنه و میره تو خلسه روزه سکوت ... واین روزه

 نگاهش گویا تر از 

 ...اونه که بخوام نادیده بگیرمش

 ...نگاه... نگاه... نگاه

 ...ومن میدونم روزای سختی رو با این بچه در پیش دارم 

مثل روزایی که این نگاه تو چشم من روزای سختی رو برای همه به ارمغان 

 ...آورد

 ...اصرار بی فایدست... اینو راحت میفهمم

 ...یتش صفت وسخته برای حفظ روزه سکوتش... اینو میخونمن

 ...روزای سختی در پیش داره این بشر... اینو حس میکنم

 ...مقابله به مثل میکنم و سکوت اختیار

 ...راه میفتم به سمت خونه

 ...چیزی از این بچه نسیبم نخواهد شد
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 ...دنبالم میاد

 ...م میره سمتشکلید میندازم در باز کنم... نگاه بی اختیار 

 ...انقدر بچه تر از منه که نگران دیده شدنم با اون نیستم

 ...قبل از اینکه برم تو صداش میاد

 ....ـ نفس خانم 

 ...اسم کوچیکم؟؟؟ آذین دیگه چیا بهش گفته؟؟؟ بعید بود از عاقلکم

 ...شجاعت نگاهش مصممه: من شمارو دوست دارم

و به سرعت یه کمیاگر تو دود و دم  حرف دلش از نگاهش جاری میشه رو لباش 

 ورداش گم 

 ...میشه

 ...حال خرابم خرابتر میشه... این بشر روزای سختی در پیش داره

 ...و چه فاجعه ناک که من عامل اون سختیها خواهم بود

 ...خدایا کمکش کن برای از سر گذروندن این روزا... حالشو از حاال میفهمم 

 ...دارم و باال آوردم حنا با اولین نگا میفهمه که تب

 ...اون از یه مادِر ماهر تو خوندن بچه هاش، ماهرتره تو خوندن من

 ...ومن شدیداً نیاز دارم تجربه امروزمو با یکی در میون بذارم

روزای سختی که اون جوون در پیش داره، روزای سخت تری رو برای من کنار  

 ...گذاشته

 ...نیست

 ...همه جا نیست

راه به راه سر راهم سبز شدنا فقط مال این بود که اون دوستت دارم تو  انگار اون 

 گلوش گیر کرده

 ...بود

 ...فقط یکی دو روز بعداز اون شب همه جا میدیمش

 ...بعدش

 ...همینکه مطمئن شد خوب تونسته حضورشو اعالم کنه

 ...همینکه مطمئن شد دیده شده

 ...رفتاراش معقولتر شد 
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 ...از دهنش دراومداون جمله فقط یه بار 

 ...اما اون نگاه تو هر بار برخوردامون نوازشگری میکنه

 ...اون باهوشه... میدونه که برای شنیده شدن باید سکوت کرد

 ...اون نابغست... میدونه برای دیده شدن باید گاهی غیب شد

اون به اندازه آی کیوش کرور کرور عاطفه پس انداز داره.... وقتی که گاهی میاد 

 یه شاخه گل تو  و

 ...دستشه

 ...که اون شاخه گلو به من نمیده و بعد رفع نیازش به دیدن و دیده شدن میره

 ...اون جلو نمیاد... میفهمه ازش بزرگترم

 ...آزار دهنده نیست نگاهش... میفهمم که از سر الابالی و بچگی دنبالم نیست

ه نخواد صرف یه  کسی مثل اون وقتش برای پیشرفت اونقدر گزاف قیمت هست ک

 سری الکیهای 

 ...پوچ بشه

 ...ین الکی نبودنها

 ...این از وقت طالیی زدنها

 ...این نیاز به دیده شدنها

 ...این گل ندادنها

 ...این تو سکوت و ادب رفتنها و او مدنها

 ...منومیترسونه

 ...این غصه و نم اشکی که میبینم با هربار دیدن من میاد تو چشمش

 ...منو میترسونه 

 ...میترسم از اینکه حرارت تو نگاهش مثل تب من تند نباشه و زود به عرق نشینه

میترسم این نم اشک حرارت این تب رو گرفته باشه و اون بتونه این تب مالیمو  

 ...دووم بیاره

 ...نسبت بهش مقاوم بشه... و عادت کنه به حضور این تب

 ...من به آینده این رفتها و اومدها خوش بین نیستم

 ترانه ـ حاال میخوای چی کار کنی؟ 

ـ خودمم نمیدونم... کار به کارم نداره، جلو نمیاد، حرف نمیزنه، امکان حرف زدنو 



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

122 

 از منم گرفته این

 ...سکوت و حضور دورادورش

 ...حنا ـ نفسی من کم کم دارم نگران میشم 

 ـ نگران چــــی؟؟ 

جایی... تو خلوتی... فرصتی گیر  ترانه ـ راس میگه نفس ،اگه شبی... چه میدونم 

 بیاره و بالیی 

 ...سرت بیاره خاک کدوم گورستونو بریزیم سرمون

 ...ـ کدوم بال حنا؟ کدوم خاک ترانه؟ دارم میگم بچست

حنا ـ نگو اینو حنا... اگه بچست تب به قول خودت تو نگاهش چیه... اگه نگاهش 

 حرارت داره پس 

 ...بچه نیست

...امروزه روز دیگه تو این جور موارد بچه مفهوم خودشو   ترانه ـ گذشته از این 

 ...از دست داده

همینکه یه مذکر جثش به حدی برسه که بتونه به یه زن غالب بشه... همینکه  

 حس کنه مردونگیش 

نیاز به چیزی بجز زدن ریش و سبیلش داره تبدیل میشه به یه خطر... اونم برای  

 تو با این همه

 ...ر و تهتو هم بزنی میشی یه خروار ناز و جذابیتزیبایی...تویی که س

 ...من گر نمیگیرم... من هیچ حسی ندارم از این تعریفای خواهر کوچولوم

 ـ چی میگی تو؟؟؟

 ...حنا ـ راستش نفس منم باهاش موافقم

ببین ما نه با هم تعارف داریم... نه تعریف... تو زیادی جذابی... خودت خبر نداری  

 ولی منی که از 

 ...دور تماشات میکنم میبینم نازی رو که تو کوچکترین حرکتات هست

نفس گاهی ظرافتات یه زنو مدهوش میکنه... باور کن روزی نیست که منی که 

 هرروز جلو چشممی

نگات کنم و نگم چی ساختی خدا... حاال تو این شرایط... تکلیف یه نوجون که  

 شاخکای حسیش 
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رلشو از دست بده... اگه شهوت جوونیش به  تازه فعال شده مشخصه... اگه کنت

 عقل پرو پیمونش 

 .............غالب بشه

 ...ومن حرفی جز سکوت ندارم

 ...سکوتم میشه فرصتی برای هشدار بیشتر

حنا ـ ببین نفس اونم آدمیزاده و شیطان توانایی اغفال هر بنی بشری رو داره...  

 یکم بیشتر مواظب 

ممکنه دردسرساز بشه... باهاش روبرو شو   رفت و اومدای این پسره باش...

 تکلیفشو مشخص

 ...کن... ازش بخواه راحتت بذاره

 ...ـ نمیدونم چی بگم... ولی من خطری تو رفتار و نگاهش حس نکردم

ترانه ـ اوالً که کار یه بار میشه... هیچکسم نمیاد بگه من برات خطرناکم...میدونی 

 این پسر با

وح مریضی داشته باشه از هر دیونه ای میتونه  هوش باالیی که داره اگه ر

 خطرناک تر باشه؟؟؟

در ثانی اصالً بیاین بی خیال این حرفا بشیم... تا کی میخوای اجازه بدی به این  

 ...کارش ادامه بده

خیلی رو مخه که یکی هی بیاد با یه گل سر راهت سبز بشه و بدون هیچ حرف و 

 کاری بره پی 

ده چه طوری فکرتو مشغول خودش کنه...باید جلوشو  کارش... بخدا که اون بل

 بگیری... اون حرف 

نمیزنه... تو حرف بزن... جلو نمیاد... تو برو جلو... باهاش حرف بزن... ببین  

 ...دردش چیه

ترانه جان تو که بچه بودی و ندیدی... ولی حنا دید روزایی رو که منم گرفتار   »

 این درک باال با سن 

تاری گرفتار یه نامرد کرد منو... من بهتر از هر کسی میدونم  کم شدم و این گرف

 «...اون دردش چیه 

ـ آره انگار بهتره باهاش حرف بزنم... دیگه داره طوالنی میشه این خاله بازی...  
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 اینطوری هم من

 ...اعصابم به هم میریزه... هم اون داره به وقت خودش ظلم میکنه

 ...ومن تصمیم میگیرم باهاش حرف بزنم

 ...من نمیذارم، من باعث بشم کسی به خودش ظلم کنه

با صدای دادو بی دادی که از بیرون میاد سر دردناکمو از رو نقشه ای که کالفم  

 ...کرده بلند میکنم

 ...خسته ام

 ...شب خوبی نداشتم 

 ...تماِم تماِم شب و داشتم به ارمیای جوون ولی زیادی پخته فکر میکردم

 ...مثل آبتین من هم سن خودش نیستبه اینکه درست 

 ...به اینکه جلو رفتن من جسارتشو بیشتر کرد

 ...به اینکه حرف زدنم باهاش رو شو تو روم باز کرد

به اینکه حاال دیگه از ری به ری جلو من سبز شدناش که بیشتر از قبل شده 

 ...خجالت نمیکشه

 ...به اینکه دیگه استرس سابقو تو برخورد با من نداره

 ...به اینکه هرروز بهم سالم میده

به اینکه وقتی دیروز برای اولین بار گلو به سمتم گرفت و من قبول نکردم  

 گلبرگاشو جدا کردو 

ریخت جلوی پام... اونم جلوی چشمای حیرون هاوش و ارسالن که داشتیم میرفتم 

 برای سرکشی 

 ...به یکی از پروژه ها

ودن منش گفت که)) بیشترین دلیلم برای  به جملش که تو جواب بزرگتر از اون ب

 انتخاب تو همین 

بزرگتر بودنت بوده... من میدونم که زن و مرد از لحاظ بلوغ فکری با هم فرق  

 دارن واسه همینم 

هست که میگن بهتره زن از مرد کوچیکتر باشه... اما دخترای هم سن وسالم منو 

 نمیفهمن حتی

یکترا... آبتین میگفت توهم مثل مایی...  بزرگتراشم نمیفهمن... چه برسه به کوچ
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 اولشم واسه همین 

توجهم جلبت شد... وگرنه کم نیستن دخترایی که با یه اشاره با سر برن تو دیگ  

 (...(حلیم

 ...صدارو میشناسم

این روزا انقدر صدای مهدوی تو این شرکت شنیده شده که هممون ازبریم این  

 ...صدارو

 ...الم نشدهعجیب اینکه امروز کسی جلوش 

 ...کش پیدا کردن جلون دادناش باعث میشه از اتاق بیرون برم

اونه ومهندس علیزاده و خانم شکری منشی شرکت... مهندس علیزاده... یه مرد  

 ریز نقش که تو 

حالت عادی با کسی هم کالم نمیشه چه برسه به وقتی که کسی اینطوری صداشو  

 انداخته باشه رو 

 ...سرش

 ...ش مثل همه خانما جلوی یه عربده کش معلومهشکریم که تکلیف

 ـ چه خبره خانم شکری اینجا... آقایون نریمان کجان؟؟؟ اینجا مگه چاله میدونه؟؟؟

 ...ـ ببخشید خانم مهـ

 ...مهدوی اجازه نمیده حرفش تموم بشه

ـ به خـــــــــــــانم مهندس... چشم ما به جمالتون روشن شد بأالخره... گ.ه.و  

 ی تو انداخت

 سبد خودت قایم شدی؟؟؟

 چیو انداختم تو سبد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ...این چی داره میگه واسه خودش

ـ درست صحبت کنید آقا... صداتونم بیارین پایین... به چه مناسبت بنده باید با شما 

 مالقت

میداشتم؟؟؟ و اصالً رو چه حسابی باید قایم میشدم... االنم فکر کنم طرف حساباتون 

 تو شرکت

ستن که این جوری میدون تاخت و تاز براتون خالیه... بفرمایید هر وقت  نی

 خودشون اومدن تشریف 
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 ...بیارین

ـ نفرما خانم مهــــــــــندس... شما که خوب بلدی طرف حسابای مارو موم کنی تو  

 ...مشتت

 ـ چه طرز حرف زدنه آقا...اصالً معلوم هست درد شما چیه؟؟؟

آشغاالیی مثل تویین که با یه شب هم خوابگی میشن همه کاره ضعیف  ـ درد من 

 النفسایی مثل 

 .......هاوش و سام نریمان بیشرف 

 ....خون.... خون... خونم

 ... نمیدونم یخ میزنه یا به قل قل میفته

 ...ـ چی داری میگی مردک بفهم حرف دهنتو اشغاِل عوضـ

یت استفاده رو میکنین پتیاره هایی مثل  ـ چیه دروغ میگم؟؟؟ از مطلقه بودنتون نها

 تو... چشمم کف 

پات کم خوش بروروام که نیستی... یه اشوه بیای واسه خرپوالیی مثل اینا تو پول  

 ...غرقت میکنن

درد من اینکه من چی کار به تو داشتم که نشستی زیر پاشون... خوووب یه ندا  

 میدادی منم

 ... میتونستم تو رکابت باشم

مون سیلی که تو صورت هاوش نشسته بود برای دومین بار صورت یه همون... ه

 مرِد نامردو لمس

میکنه: آب بکش دهنتو آشغال... تو برو تو رکاب خواهرو مادری باش که نجاستی 

 مثل تو رو تحویل 

بشریت دادن... خواهر مادر تو باید بیان دامن منو سجاده کنن واسه خودشون  

 بیشرف...حرفت

چی داری بلغور میکنی... به من چه مربوطه که دندون طمع تو   نرفته نمیدونی 

 زیادی گرده اما برنده

 نیست... ضرر زیاد خلت کرده؟؟؟؟

 ...جای انگشتام رو صورتش کوچیکه

 ...تو سکوت نگام میکنه
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و تو حرکت کامالً غافلگیرانه با اون دست یه تنیش محکمترین سیلی عمرشو فکر 

 کنم مهمون

 ...صورتم میکنه

 ...صورتم کرخت میشه

 ...گوشم فکر کنم کر میشه

 ...چند قطره خون نمیدونم از لبم یا بینیم میریزه رو مقنعه مشکیم

 ...میخوام بیفتم که علیزاده نقش ماستو بازی کردنو بیخیال میشه و بازومو میگیره

 ...سرم گیج میره

 ...حرفای مهدوی درد شده رو دردم

 ...حالت تهوع دارم 

 ...ر تند داره میچرخه دنیا رو دو

ولی فکر کنم حالم و رنگ و روم خیلی بهتر از این ماسته که حتی کیسه ایم  

 ...نیست

هنوز نمیشنوم ولی میبینم که ارسالن نریمان که درست تو لحظه سیلی خوردن من  

 ...مهدوی در گیره رسیده با

ه گفت یقشو گرفته و چسبوندتش به دیوار...خیلی درشت تر از مهدویه که میش

 جلوی من غولیه 

 ...برای خودش

از قرمزی صورتش و اشاره هایی که با سرش سمت من میکنه و اندازه باز شدن  

 دهنش تو یه 

 ...میلیمتری صورتش میفهمم که داره انتقام کر شدن منو از گوشای اون میگیره

هاوشم از راه میرسه و یه لحظه خیره وضعیت ما میشه... منی که دارم از درد 

 ...گوشم هالک میشم

به ارسالنی که کم مونده با وسعت دهنش موقع حرف زدن مهدوی رو یه جا قورت  

 ...بده

حالت تهوع مجبورم میکنه بیخیالشون و بشم راه دستشویی بشه مسیر آشنای من  

 ...تو بدحالیا 

آخ که حاضرم نصف عمرمو بدم... در عوض با نصف دیگش بدون این باال آوردنا 
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 ...زندگی کنم

 ...سخته خودمو سرپا نگه دارم

 ...خیلی انرژی صرف میکنم که مانع فروپاشی خودم بشم

 ...پارگی لبم تو آینه کمی بزرگه

 ...گونه راستم که با دست چپ مهدوی نوازش شده ذوق ذوق میکنه

 ...درست مثل تو کارتونا بزرگ وکوچیک میشه

 ...بیرون که میرم هاوش نیست

 ...مهدوی نیست

 ...اومدهاردالن 

ارسالن عصبانیه و داره سعی میکنه با لیوان آبی که دستش دادن غضبشو  

 بنشونه... شنواییم 

 ...برگشته

 ...ولی حس میکنم از تو یه گوش ماهی اطرافو میشنوم

ارسالن ـ مردیکه پوفیوز به خودش جرأت داده بیاد تو حریم ما دادو قال راه بندازه 

 هیچ رو 

 ...نه... همچین زد در گوشش من گفتم کلش پوکیدکارمندمونم دست بلند میک

غرش میکنه سمت علیزاده که: مگه تو مرد نیستی؟؟؟ مثل چنار وایسادی ببینی  

 چطور سر و 

 صورتشو داغون میکنه؟؟؟

 ...با نگاه علیزاده که متوجه من میشه اونا هم برمیگردن

 ...بی خیال علیزاده میشه

 ...مو آذین بستهجای انگشتای بزرگ مهدوی که نصف صورت

پارگِی کمی زیادی تو چشِم گوشه ی لبم که هنوز خیسی خونو روش حس میکنم...  

 نگاهشو اخم 

 ...آلود و دقیق میکنه رو صورتم

ارسالن ـ حالت خوبه مهندس؟؟؟ برای چی باهاش دهن به دهن شدی؟؟؟ تو  

 نمیدونی خالف ظاهر 

 بورژواش کمی کالس و مردونگی تو ذاتش نیست؟؟؟
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 ...نداره کسی رو با ضمیر جمع خطاب کنهعادت 

فرقیم نمیکنه طرفشو اولین باره میبینه یا صد هزارمین بار... بزرگتر از خودشه یا 

 ...کوچیکتر 

 ...با ضمیر ایجاد فاصله نمیکنه

 ...حرف زدنش باعث میشه به نسبت خودت باهاش شک کنی

 ..به قدمت آشناییت باهاش بی اعتماد بشی

ستادن ندارم چه برسه استنطاق... اما اون داره منو توبیخ  ومن نای سرپا ای

 ...میکنه

ـ شرمنده ام... ولی از اون جایی که هیچ کدوم شما حضور نداشتین و آقای علیزاده 

 تماشگر این

بودن که چطور میخواد خانم شکری رو قورت بده... مجبور شدم فراموش کنم که 

 من زنم و اون 

 ...ست...اینکه شروع کردم نقش شما رو بازی کردنمردیه که فقط ظاهرش بورژوا

اخماش میره توهم... سخنرانی طول و طویلم با صدایی که نشون از عمق چاه  

 نشأت گرفته از 

 ...ضعفم داره کامالً نماینده ناراحتیم از لحن حرفش میشه

میندازه  تصور اینکه حرفایی که به خودم گفته برای اونام گفته باشه حس عصیان 

 ...به جونم 

 ...حق من نیست شنیدن این حرفا

 ...اونم به خاطر اینکه از چشم چرونیاش خوشم نیومده بود

 ...بخاطر اینکه خیلی باهاش هم کالم نمیشدم

به خاطر اینکه از همون اول رک و راست موضعمو در مورد همکاری با اونا  

 اعالم کرده بودم و بر

 ...ده بودم یکی از اعضای تیم مهندسیشونخالف میلم و به خواست هاوش ش

به خاطر اینکه تو یکی از در گیریهای لفظیشون اردالن گفته بود؛ راست میگفتن  

 خانم آذرنیا که

بهتون اعتباری نیست... ایشون تو چند تا برخورد بهترازما که چند ساله باهاتون  

 همکاری میکنیم
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 شناخته بودن 

 ...سود مال یکی

 ...ضرر مال دیگری

 ...سر گیجه و صورت داغون مال من

 ...و میشه گفت این عین عدالته که در ازای سهم گزافم مستحق توبیخم هستم

 ...میخوام از کنارش رد بشم که دنیا سیاه میشه

به طور کامالً غریزی دست میندازم تا چیزی رو بگیرمو مانع سقوطم رو  

 سنگفرشای گرانیتی بشم

 ...مردونش اسیر میشهکه پنجه سردم تو پنجه گرم و 

با دست دیگش زیر بازی همون دستمو میگیره و همزمان و برای اولین بار نفس  

 ...خطابم میکنه 

 ...میشینم رو صندلی خانم شکری

 ... ارسالن اصرار داره کمی از آب قند دست پخت منشی رو بخورم

 ...ومن از شدت حالت تهوع امون ندارم

 ...خصاً اقدام میکنهدست خانم شکری که پس زده میشه ش

 ...جواب که نمیگیره

 ...چشمای من که از زور درد و تهوع رو هم میوفته دستش میره دو طرف صورتم

 ...سایز دستش برای کله کوچیک من بزرگه 

 ...بادست سرمو باال میگره

 ...چشم باز میکنم

 ...چیزی باز نگاهشو اخمناک میکنه

 ...دستشو میکشه و زل میزنه به کف دست چپش

 ...نگاهش نگراِن کف دستش میشه

 ...همون نگاه نگران میشینه رو صورتم

 نوازشگری میکنه هارمونی صداش با نگاهش: گوشت خون اومده؟؟؟

 ...دست که دراز میکنه و دوباره مقنعمو لمس میکنه

 ...مطمئن که میشه

 ...با خیال راحت تری نگرانی رو مهمون میکنه تو شب چشماش
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 ...دارمو من انقدر درد 

 ...انقدر منگم که نمیفهمم معنی خونریزی گوشم چیه

 ...که حاال اردالنم به تکاپو انداخته 

نمیفهمم که اونا نا محرمن ومن باید مانع این بشم که خانم مهدوی مقنعه از سرم  

 بکشه برای 

 ...بررسی دقیق گوشم

وقت شب تو  صدای کسی میگه: هزار بار به هاوش گفتم کارمندای زنو تا این 

 ...شرکت نگه نداره

 ...و این آخرین چیزیه که میشنوم

 ...چشم که باز میکنم تنهام

اتاق خالیه... سرم به دستمه... گوشم و گونم درد میکنه... هنوز حالت تهوع  

 دارم... بوی مخصوص

به خودِش بیمارستان بیشترش میکنه... گرسنه ام... گلوم خشکه... سرم رو به  

 ...انفجاره

اسم سبک شده... با تیشرت سفیدی که صبح زیر پالتوم پوشیده بودم و با جین  لب

 مشکیم دراز

کشم رو تخت و تو اتاقی که خودش خاموشه و از بیرون نور میگیره... نگران  

 میشم که کی لباسامو

 ...سبک کرده

 ...سعی میکنم تکون بخورم... نمیشه... آخ 

 ... لب میگزم

 ...یه فصِل مفصل و جانانه کتک مهمونم کرده گویا مهدوی نه یه کشیده که

و من میدونم کشیده مهدوی بهونه ای شده برای اینکه آسایشی که این روزا از  

 صدقه سریه ارمیا 

 ...نامی ندارم، دود بشه بره هوا 

و بی خوابیای این شبای آخر که تو بعضیاش متنای دارالترجمه جلو روم بود و تو  

 بعضیاش با ارمیا و 

و ارس و آذین و آینده آبتینو خیلی چیزای دیگه درگیر بودم خودشونو  گذشته 
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 ...نشون بده

 ...پتو و ملحفه بیمارستانی رو میکشم باالتر... حتماً فشارم باز پایینه که سردم شده

کسی نیست و از کرختی دست و پام خیلی راحت میشه فهمید که چیزی بهم تزریق 

 ...شده

 ...تی میشه برای جبران کم خوابیهای شاید چند ماههاین خلوتی و این کرختی فرص

نمیفهمم چقدر از این فرصت استفاده میکنم... فقط میفهمم که یه چیزی شبیه حنا  

 آوار میشه تو 

 ..اتاق... از صدای باز شدن در چشم باز میکنم

 ...میدونه خوابم سبکه

 ...میدونه سخت خوابم میبره

 ...دوباره جلد چشام شهمیدونه خوابم بپره معلوم نیست کی 

 ...ولی بازم رعدآسا این در بیچاره رو میکوبه به دیوار بدبخت

 ...چشمامو که باز میبینه حمله میکنه سمتم

 ـ نفسی؟؟؟

 چرا اشکش لب مشکشه باز این بشر؟؟؟

 ـ خوبی قربونت برم؟؟؟

 ...هاوش پشت بندش میاد... ارسالنم

ی تو هم گره خوردم میشممن نگران موهای فاقد حجاب و به هم ریختهِ  ِِ... 

اما خجالت میکشم از حنا حجاب بخوام جلو روی خودشون... اصالً نه گمونم که  

 خود حنا هم

 ...همچین فرصتی رو بخواد بهم بده

چشمه جفت چشماش پرآبه: قربونت برم چی شدی؟؟؟کدوم نامردی دلش اومد بزنه 

 ناقصت

 کنه؟؟؟

 «ناقصم کنه؟؟؟ »

ه سر جاشونن... حس اینم ندارم که جایی از تنم شکاف  گیج میشم دست و پام ک

 ...خورده باشه

 ...فکرمو کار میندازم 
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یادم میاد که از گوشم خون اومده بود... یعنی دلیل پایین بودن صدای حنا با وجود  

 هیجانش 

 اینه؟؟؟

سکوتم نگرانش میکنه... دست میذاره رو دوتا گونه هام... اشکاش سر میرن تو  

 :چشماشکاسه 

 چرا جوابمو نمیدی نفس؟؟؟ صدامو میشنوی؟؟؟

پس انتظار این که من نشنوم هست... ولی من فقط یه گوشم خون اومد... من دو تا 

 گوش

 ...داشتم

هاوش میاد جلو... بازوی حنا رو که تقریباً رو من سواره میکشه و صافش  

 میکنه: نگران نباشین

 ...حنانه خانم... احتماالبه خاطر داروهاست

روزی من به خاطر آذین هوار شدم رو سرش... امروز حنا به خاطر من: آروم  

 باشم؟؟؟ چه

 جوری؟؟؟ صبح که از خونه داشت میزد بیرون این شکلی بود این؟؟؟ 

 «عزیزم احیاناً منظورت از این درخت سر کوچتون که نیست هست؟؟؟  »

ه وضعشه... خودتون ـ آقای محترم از تو چاله میدون همکار جمع کردین؟؟؟ این چ

 کجا بودین که 

 این شده پاسبون شرکت شما؟؟؟

همچین میگه پاسبون آدم احساس سگیت میکنه...ولش کنم میخواد بخوره طرفو:  

 حنا جان من 

 ...حالم خوبه... خودتو ناراحت نکن

بر میگرده سمتم... دروغم از ضعف صدام معلومه... هنوز صداهارو از تو همون  

 گوش ماهی

 ...میشنوم

ـ حالت خوبه؟؟؟دختره احمق تو باید به چه روزی بیوفتی که بگی بدم؟؟؟ بد بخت 

 خبر داری پرده 

گوش راستت آسیب دیده؟؟؟ قلدر شده بودی؟؟؟ به تو چه که تو اون خراب شده کی 



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

134 

 داره چه

غلطی میکنه؟؟؟ چی با خودت فکر کردی رفتی با اون مردک جاهل مآب دهن به 

 دهن شدی؟؟؟

و بی امونش پرستارو میکشه تو اتاق: اینجا چه خبره؟؟؟ شما واسه صدای بلند  

 چی اومدین 

اینجا؟؟؟ مگه دکتر نگفت تا آماده شدن جوابا باید منتظر شین؟؟؟ بِر چی ریختین  

 اینجا همتون؟؟؟

 ...خانم شمام صداتو بیار پایین بفرما بیرون

 ...بحث حنا با پرستار میانسال فایده نداره و باید بره بیرون

و هاوش چه جنتلمن گونه دست دراز میکنه سمت در و ازش میخواد قبل از اون  

 ...از در خارج بشه

 ...و من از این از این وسواس جنتلمن گونش کمی دلم یه جوری میشه

 ...با نوازش دستش بیدار میشم

 ...این گرما رو میشناسم... دوست دارم

 ...ز تو لجن زار رکود بیرون کشیدناین دستا... این گرما به من زندگی دادن... ا

 ...چشم باز میکنم

 ...لباش میخندن

 ...چشاش غمگینن

 ...و این تضاد تو اجزای صورتش زیادی بعیده از سنش

 ...تو این سن اون باید گریه کنه وقتی گریش میاد

 ...تو این سن نباید چشاش گریه بخواد و لباش بخنده

 ...دستشو میگیرم

 ...چیرست بهمضعف هنوز 

سرم زدن همان و احساس مریضی تو اوج نشاط و سالمتی همان... تو مریضی که 

 حسابم با کرام

 ...الکاتبینه

 ...دستشو میکشم تا کنارم بشینه

 ...تو اتاقم نیستم... رو کاناپه تو سالن دراز کشم
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اق  میدونم هرکدوم از بچه ها که از وضعیتم خبر داربشن سرازیر میشن اینجا و ات

 من گنجایش یه 

 ...لشکر چتربازو نداره

 ...هرکدومشون امروز بیان اینجا بی برو برگرد مهمون اینجان

و اصالً مهم نیست که من مریضم... پرده گوشم آسیب دیده و نیاز به استراحت  

 ....دارم

 ـ خوبی عسل مامان؟؟؟

 ...ـ من خوبم اما تو خوب نیستی... ناراحتم

 ...یم خوبم ـ کی گفته من بدم؟؟؟ خل

 آخه یکی نیست بگه سر کیو میخوای شیره مالی کنی؟؟؟

ـ اگه خوب بودی اینجوری نبودی... دروغ نگو... میدونم حالت بده... از دروغ بدم 

 ...میاد

و من باید برای دروغی که به پسرکم دروغ گفتم و اون به روم آورده رنگ به  

 رنگ بشم؟؟؟

م... ولی کالً حالم خیلی بد نیست... کمی  ـ دروغ نمیگم همه کس... کمی درد دار

 منگ داروهاییم که 

 .تو بیمارستان بهم زدن... و اینکه دکتر بهم گفته چند روزی استراحت کنم 

 ـ اگه حالت خوبه چرا باید استراحت کنی؟؟؟ 

ـ پرده گوشم کمی مشکل پیدا کرده... دکتر گفته اگه مراقب باشمو داروهایی رو که 

 داده خوب و به 

 ...ع استفاده کنم شانس اینو دارم که بدون جراحی مشکلم حل بشهموق

 ـ گوشت چی شده که مشکل داری؟؟؟

 عاقالنست اجازه بدم برای دومین بار مچ دروغمو بگیره؟؟؟

 عاقالنست راستشوبگم؟؟؟

 ...بگم یه نامرد زده تو گوش مامانت

نمیتونه  عاقالنست سرخوردش کنم این مرد بزرگ کوچولو رو برای حس اینکه 

 مراقب مادرش

 باشه؟؟؟
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و شاید غیر مستقیم نقشی داشته باشم تو آموزش اینکه هرجا حرفت نرفت... هر  

 جا دنیا به کامت

 نشد میتونی از بازوهات کمک بگیری؟؟؟

ـ خوب............ اووووووووومممم.... راستش از اونجایی که دوست ندارم بهت  

 دروغ بگم... و از 

ارم و صالح نمیدونم فکرتو مشغول این موضوع کنی دوست  اونجایی که دوست ند

 دارم پسر خوبی 

 ...باشیو بحث و عوض کنی

 ....میره تو فکر 

 ...ـ امیدوام درک کنی مامانو

 گره ابروهاش شل میشه:منظورت اینه که به من مربوط نیست؟؟؟

 ...دل میره واسه لحن موذی بچگونه و نگاه موذیتر شبیه ارسش 

. و شاید اگر بودی من دیروز اون جانانه رو نوش جان نمیکردم کاش بودی ارس.. 

 که امروز مهمون 

 ....کاناپه ترکیه ای و گرون و محبوبت نبودم

شایدم میخوردم اون جانانه رو... اما بی شک انتقام خوبی از اون بورژوانما گرفته 

 میشد و من

 ...مجبور نبودم ادیبانه به پسرکم بگم به تو مربوط نیست

میخندمو میخوام حمله کنم به سمت لبخند قشنگش که داد ترانه میره هوا: نفس  

 چی کار داری 

میکنی؟؟؟ حرفای دکتر یادت رفته؟؟؟ نشنیدی گفت چیز سنگین بلند نکنی؟؟؟ 

 میخوای آبتینو با اون

 همه گردو قلنبگی بلند کنی؟؟؟

و هم بچشم عالوه و من یادم میاد که اگه مراعات نکنم باید ناز شصت تیغ جراحی ر

 بر ناز شصت 

 ...مهدوی

 ـ اَاَاَاَاَه... من آخرشم نفهمیدم ربط پرده گوش با وزنه سنگین چیه؟؟؟

ـ اگه قرار بود بدونی میشدی دکتر نه مهندس... من میدونم... همین واسمون  
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 ...کفایت میکنه

 ـآها االن خواستی بگی دکتری دیگه؟؟؟

 رم؟؟؟ ـ من کجام دکتره؟؟؟ من کی گفتم دکت

 ...ـ نگفتی ولی تو جملت از آرایه ی کنایه استفاده کردی... باألخره که میشی

ـ باز بحث ادبی راه نندازا... هر جورم راحتی فکرکن برام مهم نیست چی فکر  

 میکنی... به هر حال 

 ...تو این چند روز حق نداری از جات جنب بخوری 

 ـ برج زهرمار میدونی چیه؟؟؟

ی که بهت میگن باید چند روزی از اون جست و خیزای بعید از  ـ آره... تو... وقت

 ....سنت کم کنی

 ...عبی میشم از یاد آوری چیزی که دوست ندارم بهش فکر کنم

 ...ـ جست و خیز نیست و ورزشه 

 ...ـ هرچی

 ...ـ پیچ پیچی

نگاه گردشو میدوزه بهم... اما هیچی نمیگه... میدونه وقتی درازکشم به طرز  

 یه روزاییم عجیبی شب

 ...که هورمونام ابراز وجود میکنن و میخوان به یادم بیارن که زنم

و آبتیِن عادت کرده به این طرز خواهری کردنای ما غش غش داره به ضایع شدن  

 ترانه مهربون و 

 ...حیرون من میخنده

 ....صدای زنگ که بلند میشه ترانه بی خیال منو بد خلقیام میشه

یشن من آماده میشم برای تحمل یه انفجار... بمب انرزی که  محبوب و ساینا وارد م

 قراره بچه ها تو 

 ...خونه منفجر کنن

 ...و خدا بهم صبر بده

 ...و خدا رو شکر که من همه داشته هامو دارم

 ...و من بلدم با فکر به داشته هام به نداشته هام فکر نکنم

ام فکر کنم وجود لطیف و  یکی از اون داشته ها که باعث میشن کمتر به نداشته ه
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 به ظاهر پر از 

 ...دردسر این اکیپ همه جوره نا همگونمونه

و میدونم که وجود اونا باعث خواهد شد که این یکی دو روز استراحت رو زیر  

 دست ترانه و حنا 

 ...دووم بیارم

 ...با حمله اون دوتا به سمت آبتین شک میکنم مریضمو اونا برای دیدنم اومدن

سربه سر پسرکم میذارن... تازه یادشون میاد که اومدن عیادت حسابی که 

 ...مریض

 محبوب ـ اِاِاِاِ توأم اینجایی

 ......ـ

 ساینا ـ خلی؟؟؟ معلومه که اینجاست... یعنی میخوای بگی اینو به این گندگی اینجا 

 ...ندیدی؟؟؟سالم خوبی؟؟؟ ندیدیمت... چی شدی تو؟؟؟ خدا بد نده عزیزم

خودش االن داشت از محبوب میپرسی یعنی میخوای بگی اینو ندیدی؟؟؟ اینکه 

 خودشم که

 ...ندیده

 ......ـ

محبوب صداش و میندازه تو سرش تا ترانه که تو آشپزخونست بشنوه: ترانه؟؟؟ 

 حنا که گفت 

 ...گوشش مورد دار شده... گویا زبونشم مشکل داره

چه جوری جواب بده؟؟؟ یه چی ساینا ـ نه بابا همون گوششه... طفلی نمیشنوه 

 میگیا... اول فکر کن 

 ...بعد حرف بزن

 ...ترانه با سینی شربت و میوه میاد تو سالن

اینم یکی از عجایب عالمه که این دوتا خل تو این سرما از دم در که وارد شدن از  

 ترانه شربت 

مترو خواستن... همچین له له میزدن آدم گمون میکرد تو چله تابستون چند کیلو 

 ...یه نفس دویدن

ترانه ـ نه گوشش کر شده نه زبونش الل... از دیدن دوتا از عجایب عالم شوکه 
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 شده... چه

خبرتونه خونه رو گذاشتین رو سرتون... نا سالمتی اومدین مالقات مریضا... اونم  

 مریضی که

گوشش ضربه خورده و سردرد و گوش درد امونشو بریده نمیتونین یکم آروم  

 ...باشین

ساینا ـ آها... پس خدارو شکر سالمه هنو... من گفتما بادمجون بم آفت نداره بیا  

 بیخیال بشیم... اما

این محبوب بزغاله گفت نه بریم ببینیمش... آخه حیف اون کمپوت و آبمیوه ها 

 نبود؟؟؟

محبوب ـ تو کی اینا رو گفتی؟؟؟ تو که بیشتر از من ناراحت شده بودی... از دیشب 

  صد بار تا حاال

 ...اون یاروی ندیده رو نفرین کردی... آخرشم این همه خرج گذاشتی رو دستمون

ـ نخواستیم آبمیوه و کمپوتونو... عطاتتونو به لقاتون میبخشیم... وردارین  

 پیشکشیاتونو قاطی 

 ...سردردا و سرو صداهاتون، خوش اومدین

هم مثل سابق زبونش برج  ساینا ـ اِ محبوب راس میگه ترانه، سالمه... هم میشنوه 

 زهرماره... خووو 

بلند شو حاال که خیالمون راحت شد ور داریم این آبمیوه هارو ببریم شاید سوپریه  

 ازمون پس 

 ...گرفت

میخواد بلند شه که صدای محبوب بلند میشه: نه بابا بی خیال... هرچند زیادی مایه 

 گذاشتیم براش 

ببین تورو خدا با این همه کالس و دبدبه ولی برا خودمون افت داره... یارو میگه 

 کبکبه دو تا ابمیوه 

 ...رو نتونستن بی خیال شن آوردن پس بدن

سایناـ بدم نمیگیا ... ملت که نمیدونن ما با سیلی صورتمونو سرخ نگه میداریم... 

 به ضایع شدنمون

مه  نمیرزه... الهی بگم چی بشی حنا که با این آب و تاب دادنت به همه چی این ه



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

140 

 خرج گذاشتی رو 

 ...دستمون

 ...و بابای ساینا یکی از پولدارترین آدماییه که من از نزدیک میشناسمشون

 ...و با کل کالشون باعث میشن کم کم یادم بره که از صبح اسیر ترانه و اُرداشم 

هنوز از دست خل بازیای اینا راحت نشدم که بازم صدای زنگ میاد و من تنم  

 میلرزه بابت این که 

 ...بازم کی پشت این دره برای سرسام دادن به من

 ...خونه شلوغه و سر من درد ناک

بچه ها برای اینکه منو آزار ندن نهایت سعیشونو میکنن که سر و صداشون بلند  

 ...نباشه

 ...ولی خوب سر درد من به خاطر صدا نیست که بخواد بخاطر صدا فرو کش کنه

سالمم و گوش آزردمو میذارم رو متکا تا صدا ازش هندزفیری رو میذارم تو گوش 

 رد نشه... هر 

 ...چند شنواییش مثل سابق نیست

صدای تکنوازی ویلون که پخش میشه سعی میکنم بیخیال دورو برم بشم و کم  

 ...آروم بگیرم 

 ....میخوام سعی کنم کمی بخوابم

 ...صدای ویلون پر میشه تو گوش راستم 

 ...روزایی که همراه ارس این آهنگارو گوش میدادم با صدای روح بخشش میرم به

روزایی که ارس غالقش به موسیقی رو هم مثل عالقش به عمران تو خونم تزریق 

 ...کرد

 ...روزایی که هر چی تو کالس گیتار یاد میگرفت به منم یاد میداد

ومن برای محبوب شدن تو قلب ارس نهایت سعیمو میکردم که به سرعت برق و  

 تارو یاد باد نُ 

 ...بگیرم

من با سن کمم فهمیده بودم که برای بیشتر بودن کنار ارس باید به عالیقش عالقه  

 ...نشون بدم

و میدونستم ارس برای مشق درسای موسیقیش منو کرده شاگرد خودش تا هم من 
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 و از تنهایی در

 ...بیاره هم خودش بتونه تمرین کنه

 ...خودش تو یه جلسه یاد گرفته بودو چه قشنگ یادم میداد... درسایی رو که  

 ...و من چه مشتاقانه میقاپیدم حرف و از دهنش

 ...و چه زیبا بود نوای گیتارش که ماهرانه میزد

 ....و صدای خوندنش که ناشیانه و نا زیبا بود

و برای مِن مرید ارس از همون روزا قشنگترین صدای عالم بود این صدای نا  

 ...هنجار

ناهنجارترین صدایی که تا به حال شنیده بودم بشه رویا و الالیی  ومن حق داشتم که 

 برای 

 ...خوابام

 ...تو روزایی که مادرم به دین خودش بود

 ...پدرم به کیش خودش 

 ...شبایی که مادرم میز قمارو ترجیح میداد به خونه و کنار همسر و بچه هاش

ارتیایی بود که مادرم از شبایی که پدرم هم فرسنگها دورتر مهمون پارتیای مشابه پ

 سر شب

 ...براشون بزک میکرد

 ...شبایی که اوج نیازم به مامان بود

 ....و عطف گرایشم به حمایتای بابا 

 ...و هیچکدوم حتی کم رنگ نبودن

 ...اونا نبودن تو روزایی که باید پررنگ میبودن

 ...شبایی که من بودم و ارس و نفیسه

 ...ما بودیم و یه پرستار

 ...دیم و تنهایی و شبزدگی بچگیهامونما بو

 ...همین بچگی تو تنهایی

 ...همین نیازم به محبت 

 ...همین گرایشم به حمایت بود که منوکرد مرید ارس

 ...سوق داد سمت ارس 
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ارسی که نیاز خودش به محبتو با مهربونی کردن در حق دوتا خواهراش جبران  

 ...میکرد

محکم تو زندگیشو با مردونگی و حمایت در حق ارسی که نیاز به حضور یه مرد 

 ...ما رفع میکرد

ارسی که گاهی برای نفیسه حکم یه مزاحمو پیدا میکرد... با گیرای بیخودش از  

 نظر نفیسه... با 

 ... دست و پا گیر بودن تعصبش

میشد بند و گره میخورد به دست و پای خواهری که فقط دو سال ازش بزرگتر  

 ...بود

ها کسی بود که فهمید هوشم فراتر از هم سن وساالمه و این باعث ارسی که تن

 میشه مسئله های

 ...کوچیک مشغولم نکنه

 ...اون تنها کسی بود که فهمید درکم زیادی برای سنم عمیقه و آزارم میده

اون بود که سعی کرد با پر کردن وقتم با کالسای زبان... با کالس موسیقی که  

 خودش برام برگزار 

... با ثبت نام تابستونی تو مدرسه وقتمو پر کنه... تا هم نیازم به مسائل  میکرد

 پیچیده رو رفع کنه و 

هم زمانو ازم بگیره برای درگیر شدن با مسائل عاطفی که مطمئن بودم خودشو  

 ...آزار میده

 ...با خالی شدن گوشم از صدای ویلون چشم باز میکنم

 ...شمیم باال سرم وایساده

 ؟؟؟این بشر خله

 ...میدونه ها سر دردم

 ... میدونه ها من وقتی سردرد دارم از یه دیو دوسرم ترسناکترم 

 ...بازم داره شوخی خرکی میکنه

دهن باز میکنم تا هر چی ال به الی دوندام فحش گیر کرده نثارش کنم که اون  

 :زودتر اقدام میکنه

 ...نفس جان عزیزم پاشو مهمون داریم 
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اسیر و عبید این مهموناییم... این دیگه رو اعصاب من   ـ مهمون؟؟؟ ما از صبح

 خط انداختن 

 داره؟؟؟ نمیدونی سردرد دارم؟؟؟

 ...ـ عزیزم منظورم بچه های خودمون نیست

 این چرا انقدر ملفوظ به لفظ قلمه؟؟؟ غیر از بچه های خودمون کی میاد اینجا؟؟؟

حاال آخه... زده به    ـ چی میگی تو؟؟؟ غیر این خال کی در این خونه رو زده تا

 سرت؟؟؟ بخدا شمیم

 ...وقت مناسبی برای شوخی نیست

 ...ـ شوخی نمیکنم نفس جا

 ...ـ سالم دخترم

 ...چنان از جام میپرم که فکر کنم اون یکی گوشمم میشه همدرد این یکی

 یا خدا... اینا اینجا چی کار میکنن؟؟؟

 ...اونم با این سر و وضع من

 ؟هیعععع... سر و وضعم؟؟

من یه شلوارک لی یه وجبی پامه... با یه تاپ سفید که اصالً نمیشه اسم لباس  

 روش گذاشت...یه 

 ...تاپ شلخته که کلهم نتونسته حتی یه شونمو پنهون کنه

این احقا نمیدونن من تو خونه راحت لباس میپوشم که قبل از اینکه به من چیزی 

 بگن درو وا 

 کردن؟؟؟

 ...یمتازه اومده میگه مهمون دار

 ...واااااای چشای ارسالن االنه که بیوفته کف سالن

میدوم سمت اتاق... و موقع دویدن درد عجیبی تو گوشم میپیچه و گیجم میکنه و  

 من با تماتم نیرو 

شصت پامو میکوبم به پایه عسلی کنار کاناپه که بچه ها روش برام خوراکی  

 گذاشتن به عالوه زیر

 ...خاموش کرده بودمسیگاری که سیگارمو توش 

 ...سیگاری که از نبود آبتین سوء استفاده کرده و کشیده بودم
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دستمو نگاه میکنم واایییی...ته یکیشونم همین االن الی انگشت اشاره و  

 ...وسطیمه

 ...تو مشتم میگیرمش...آخ... کف دستم جزغاله میشه

 ...ن ندیده بودنیعنی امروز دیده شدم اونطور که غیر از این دخترای خل گروهمو

 ...خدا

فکرشم دیوونم میکنه وقتی یادم میاد موقع ورود اونا چطور ولنگ آوا خودمو پهن 

 کرده بودم رو

کاناپه... با سی سانت پارچه ای که اسم لباس گذاشته بودمو خودمو توش پیچیده  

 بودم... با اون

 ...موهای باز که طره ای راهی غرب بودن و طره ای عازم شرق

 .عنی کمال آبروریزیاین ی

 ...اصالً مهم نیست که گوشم درد میکنه و دلم میخواد سرمو بکوبم به دیوار

مهمم نیست که درد مثل پیچک از شصت پام ریشه گرفته و پیچیده تو کل تنم و من 

 بازم دلم

 ...میخواد سرمو بکوبم به دیوار 

دالِن هیز و هاوش مهم اینه که جلوی چشمای استاد سام و ارسالِن چشم دریده و ار

 خجول با این 

وضع ظاهر شدمو دلم میخواد سر خودمو سر همه اونایی که تو این خونه ان  

 ....بکوبم به دیوار

و در حال حاضر در دسترسترین سر ممکنه سر شمیمه که همراه من اومده تو  

 ...اتاقم

ولو   ـ آخه احمق... آخه روانی... بیشعور... شماها نمیدونستید من با چه وضعی

 شدم رو اون کاناپه 

 کوفتی؟؟؟واسه چی قبل از این که بیان باال خبرم نکردین؟؟؟

باور نکردنیه که من تو اوج عصبانیتم و شمیم تنها کاری که میتونه بکنه اینه که  

 ...سعی کنه نخنده

 ...و این منو عصبانیت ر میکنه

داره بی حیثیتیه   از ته دلم غر میزنمکه: کوفت.... به چی میخندی بزمچه... خنده
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 من؟؟؟

 ...و اون بازم نهایت سعیشو میکنه که نخنده

 ...خنده نداره

بی حجابی محض من جلوی جنسی که تا حاال یکیشونم منو بدون مقنعه و رو سری  

 ندیدن و حاال 

 ...........چهارتاشون با هم و هم زمانـ

 ...پوففف

 ...ناراحت ـ شمیم خواهش میکنم نخند... من االن هم عصبانیم هم  

 ...دهنشو باز میکنه چیزی بگه خنده امون ازش میبره

 ...ـ شمیم برو بیرون تا یه چی نگفتم هم تو ناراحت شی هم من بعداً پشیمون شم

و شمیم که میبینه واقعاً عقرب قمرو بغل کرده از اتاق میره بیرون و من صورت  

 ملتهبمو تو دستام

 ...قایم میکنم

 ....زم شروع به ذوق ذوق میکنهرو تخت میشینم و درد تا

 ...و درد تازم اینه که با چه رویی برم تو جمعشون... چطور جلوشون سر بلند کنم

 ...با وضعی که اینا منو دیدن بخوان نخوان باهر بار دیدنم یاد صحنه امروز میفتن

همین صبحی حنا قبل این که از خونه بزنه بیرون یه بوس چندش برام پرت کرد و 

 لی گفت خی

 ...خوردنی میشی با این تریپای شلخته و یه وری

 ...و حاال من با این تریپ شلخته و یه وری و خوردنی په هنر نماییا نکردم

 آخه یکی نیست بگه میمردی با این وضع کپتو تو اتاقت بذاری؟؟؟

همینطور در حال غرغر با خودمم که سیمین جون مادر هاوش در میزنه و قبل از  

 اجازه ورود اینکه 

 ...بدم میاد تو

به پاش بلند میشم و من هنوز همون لباسام تنمه و داغی صورتم میگه که هنوز  

 ...صورتم ملتهبه

 ...میاد جلو و آغوش باز میکنه برام 

 سیمین جون ـ سالم عروسک... اجازه هست؟؟؟
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میرم تو بغلشو اجازه میدم ببوسه... و من هم میبوسم گونه نرم و لطیف دوست  

 ...اشتنیشود

و حتی تو اون شرایط بغرنجم نمیتونم فکر نکنم که استاد جان هرشب و هرروز چه 

 فیضی میبره از 

 ...لطافت جسم و روح این زِن بی اندازه مهربون و دلچسب

 ...با بوری بی نهایت شبیه هاوشش

ـ سالم سیمین جون... شرمنده ام بخدا... سالم از منه... ولی انقدر هل شدم اصالً  

 همه چی یادم

 ...رفت

سر پایین میندازمو میشنوم: چرا عروسک؟؟؟ چرا اومدی قایم شدی؟؟؟از چی 

 خجالت میکشی؟؟؟

تو چرا هول شدی و خجالت کشیدی؟؟؟ خجالت مال ماست که بی خبر و بدون اجازه 

 صحب خونه

 ...اومدیم تو خونش

 ...و موقع گفتن صاحبخونه با دستش به من اشاره میکنه

 ـ

ن توروخدا... خونه خودتونه نیازی به اجازه نیست... تقصیر بچه هاست که نفرمایی

 میدونستن من

 ...چه وضعی دارم و خبرم نکردن

میخنده: نه دخترم تقصیر اونام نیست... ما دم در حنا جونو دیدیم و با اون اومدیم 

 باال... حنا جون 

مدیم تو اونام شوکه  با کلید درو باز کرد...طفلیا خودشونم خبر نداشتن... ما او

 شدن... بیچاره حنام 

 ...از دیدن شماها و خونه شوک زده شد

 من االن باید چی بگم؟؟؟

یه قدم عقب میره و سرتا پامو چند بار از نظر میگذرونه : هزار هللا اکبر چقدرم  

 ناز و خواستی 

 ...هستی... بنازم هنر دست خدارو
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 «... تورو خدا یادم نیار چی دیدن... یادم نیار »

سکوت و سر افکندگیم که طوالنی میشه خودش لب باز میکنه:حاالم چیزی نشده  

 که عزیزم... فقط 

 ....کمی سو به چشمای مردای طایفه نریمان تزریق کردی 

 ...و غش غش میخنده

سیمین جون درسته که به نظرم بی نظیری و به دلم میشینی... ولی اصالً   »

 «...شوخیت با مزه نبود

 ....م میزنه به جک خودش چه غش غشی

در حالی که من دارم از فکر روبه رویی با مردای خانوادش مو به تن راست  

 ...میکنم

 ...واال

 ....دماری از روزگار حنا در بیارم اون سرش نا پیدا 

سیمین جون ـ هنوز که وایسادی بروبر منو نگاه میکنی... لباساتو عوض کن بریم 

 ...تو سالن

 ...آخر با این مردا رو به رو بشم  و من مجبورم اول و 

 ...ـ چشم شما بفرمایید من االن لباس میپوشم میام

 ...سیمین جون ـ باشه من میرم تو هم زود بیا و لفتش نده

وارد سالن که میشم دوباره صحنه ی چند دقیقه قبل زنده تر از هر زنده ای جلو  

 ...روم ظاهر میشه

 ...شرم زیرورو میکنه دل و رودمو

 ...اما شنیدم که بعضیا بگن خدای اعتمتد به نفسم

 ...و سالمم نه مزه و نه بو و نه رنگی از شرم نداره

 ...جواب سالمم هم رنگی از یادآوری نداره

نه اونا و نه من به روی خودمون نمیاریم که تا چند لحظه قبل داشتم نمایش شبه  

 مستهجن اجرا 

 ...میکردم

 ... این موضوع   اما در کنار شرمنده نبودن از

 ...شرمنده میشم از این که بزرگتراهم همراه مردای جوون به پام بلند میشم



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

148 

رو میکنم به سیمین و نسرین و استا : شرمندم نکنین ... بفرمایید... راحت  

 ...باشین

 ...تعارف بعدیم با مردای جوون نریمانه: بفرمایید... شرمنده نکنید

تای سیمینو آغوش باز و گرِم شبیه آغوِش دستای نسرین جون هم میشه شبیه دس

 جاریشو به روم 

 ...باز میکنه

 ...جاگیر میشم بین دستای سفید و تن تپل و شدیداً با مزش

 ...ـ خوش اومدین نسرین جان... شرمنده کردین

ـ دشمنت شرمنده نازنینم... شرمنده ماییم که از وقتی پامون تو زندگیت باز شده 

 هرروز یه 

 ...تو میگیرهگرفتاری دامن 

ـ خواهش میکنم این چه حرفیه... این اتفاقا برای هرکسی تو هر شرایطی ممکنه  

 پیش بیاد تقصیر 

 ...شما چیه

از بغلش بیرون میام و در حالی که یه چشم غره آغشته به تهدید برای حنا میرم  

 رو مبل تکی کنار 

 ...استاد جا گیر میشمو به احوالپرسیش جواب میدم

ی ای که توش هم فنجون چای داره هم فنجون قهوه میاد و مشغول  ترانه با سین

 ...پذیرایی میشه

 ...استادـ ببخش دخترم مزاحم شدیم

 ...ترانه ـ خواهش میکنم... شما مراحمید... بفرمایید خواهش میکنم

 ترانه اردالن دیده خوش سرو زبونتر از هر وقتیه؟؟؟

 ...به فنجونی اشاره میکنه: این بدون شکره

 ...ستاد قهوه بدون شکرشو برمیداره نفر بعدی منما

 ...ترانه ـ نمیدونستم چی میخوری برات قهوه آوردم

 ...و اشاره ای به قهوه ای که میدونه غلیظ غلیظ میخورم با کمی شکر میکنه

 ...فنجونو برمیدارم و ترانه هم بی نصیب نمیمونه از چشم غره

آخرین لحظه های چشم غرم میخ میشه  لحظه آخری که حنا ازجلو روم میره کنار  
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 تو نگاه ارسالنی 

 ...که درست روبه روی منه

 ...و من چه جای بدی رو انتخاب کردم برای نشستن

 ...و کاش خیاالت باشه که حس میکنم نگاه ارسالن کمی گویا تر از قبل شده

حس میکنم این گویندگی بیشتر از هر زمان تو نگاهش، ترجماِن کمی وقاحِت  

 ...ه به تحسینهآغشت

 ...نخیر مثل اینکه اشتباه کردم که کسی قرار نیست چیزی به روم بیاره

 ...اردالن همین روبه روم نشسته و با چشاش داره قورتم میده

 ...برق نگاهش حالمو بد میکنه

این برق منو میترسونه از اینکه نور افکن تو چشماش از تونیک صورتی و شلوار 

 و شال سفیدم رد 

 ...باشه و من کامالً خلع لباس باشم تو نگاه مشکی و دربدرششده 

 ...یادمه یه جا یه حدیث خوندم که دشمن دانا بهتر از دوست نادانه

 ...و دقیقاً دوستای احمق من تجسم واقعی همین حدیثن

 ... با سقلمه هاشون به هم

 ...با پچ پچاشون

 ...عی در کنترلش دارنو با رنگ به رنگ شدنشون از زور خنده ای که مثالً س

و واقعاً این نگاههای نه چندان دلچسب ارسالن و رفتارای سبکسرانه بچه ها که  

 دیگه کم کم دارن

 ...باعث میشن اختیار خنده از کف اردالن و سیمین و نسرینم بره، رو مخه

و این رو مخی باعث میشه اونجوری که باید تمرکز نداشته باشم رو حرفای استاد 

 ...و هاوش

 ...اونا دارن در مورد مهدوی میگن و من برای شمیم نقشه میکشم

 ...اردالن از شکایت نامه ای که به عنوان وکیل من علیه مهدوی تنظیم کرده میگه

و من تو دلم خط و نشون میکشم برای ساینا که تو آشپزخونه اپن رسماً ریسه  

 ...رفته

ام برای فرار کردن از رو این    ارسالن داره چشم منو در میاره و من دنبال بهانه

 مبل تک نفره 
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نحسی که موقع نشستن روش اصالً متوجه نبودم که درست تو تیررِس تیر  

 نگاههای نجویده و نا

 ...خوشایند ارسالن قرار میگیرم

هرجور شده سلوالی خاکستریمو یه جا جمع میکنم و یه چرخش کامل به سمت 

 استاد و هاوش و 

م که رو سه نفرهی قهوه ای کنار هم نشستن...تا هم  اردالن بغل دستشون میکن

 نگاه ارسالنِ 

 ...زیادی خوش پوِش امروز میخ نشه تو نگاهم

 ...هم اختیار از کفم نره

و حمله نکنم سمت اون گروه دلقک میزگرِد خنده گرفته تو آشپزخونه و همشونو  

 بیروننکنم از 

 ...خونم 

یب روزگار مهدوی بشه و کارای  بیشتر بحث سر شکایت و سیاهییه که قراره نس

 ...شرکت

 ...و این به مذاق زنای مزین به طال و خونه دار نریمان خوش نمیاد

نسرین ـ اَاَاَه... اردالن... هاوش مادر بسه دیگه هر چی تو نبود مهدوی براش خط 

 و نشون 

کشیدین... یه ذره ام این دخترو قرض بدین به ما... شما هرروز دارین تو شرکت  

 این حرفاتون با 

 ...تو شرکت مخشو میخورین... یکمم به ما امون بدین

سمین رو میکنه به هاوشش: راست میگه زنعموت مادر... االنم که حرفای  

 خودتون تموم بشه

 ...میخوایین عزمتونو جزِم رفتن کنین 

هاوش دست میبره باال به نشونه تسلیم: ما تسلیم آقا... این شما اینم مهندس  

 ...آذرنیا

 ...سیمین ـ وا... مهندس آذرنیا دیگه چیه؟؟؟ انگار همه جا شرکت باباشونه

میخندم و وقتی میخوام کامل به سمتشون برگردم بوسه پر از عشوه و اشاره شمیم 

 به ارسالن و 
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 ...نگاه تیزش سوهان میشه رو اعصابم

دن  نهایت سعیمو میکنم تا حواسمو بدم به جمله نسرین که ازم شاکیه برای سر نز

 ...بهشون

 ...اما واقعاً کار سختیه وقتی خودم کامالً متوجه ذره بین نگاه مرد روبه روییم

دارم به گلگی های نسرین و سیمین گوش میدم که در باز میشه و آبتین پرواز  

 :میکنه سمت استاد

 .......سالم آقا جون 

 ...استادـ سالم آقا جونم... خوبی پسرم

 ...یاد آقا جون خودمون میندازهو چقدر آقاجون گفتنش منو 

و هوا تاریکه و من کم کَمک داشتم دچار وسواس و نگرانی میشدم که بعد از  

 تصادف آذین و ترانه

 ...گریبانگیرمه

 ...ـ بیا پایین مامان جان دیگه سنگین شدی... پاهای آقا جون اذیت میشه

 شم؟؟؟استاد اخم میکنه: کی گفته این سنگینه... کی گفته من اذیت می 

 ...میخندم : ببخشید... من که چیزی نگفتم

استادـ خیلی جدی دارم میگم نفس آذرنیا... حق نداری تو روابط منو نوم دخالت  

 ...کنی

 این نوه شدن آبتین بهای گزافی داشته برای من استاد جان... خبر داری؟؟؟  »

سمفونی   بهایی به گزافی آذینکم پرداختم... قلب کوچولویی که تاپ تاپش برام 

 زندگی بود... حق 

 «دخالت ندارم؟؟؟ 

بازهم میخندم و کمی لبخندم مزه زهر گرفته اینبار: هر چی شما بگید استاد... چرا 

 میزنید؟؟؟

 ...آبتین بین بقیه خاندان نریمان دست به دست و ماچ مالی میشه

یرون دوباره در باز میشه و اینبار محبوبی که آبتینوبه بهانه چیپس و پفِک امشب ب

 ...برده بود تو میاد

غیر از مشمای چیپس و پفک که از دستاش آویزونه یه بسته بزرگم رو دو تا  

 ...دستاش حمل میکنه
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 ...بسته ای که من میتونم بگم فقط مختص کیکه

 ...کیک... کیک... کیک 

 ...آه یادم میاد

 ...امشب تولد منه

 ...همینه باعث سرو صداهای بیشتر از همیشه اینا

 ...تشکیالتی که اصرار داشتن برای شام مهیا کنن دم و

 ...من امشب بیست و سه سالمو تموم میکنم

 ...بیستو چهار ساله میشم

 ...بزرگتر میشم

 ...در حالی که ارس نیست

 ...و آذین نتونست یه سال بزرگتر بشه

 ...من دلم میگیره

 ...امشب تولدم با وجود این همه آدم سوت و کور خواهد بود 

 ...آذینی نیست که جفت پاهاشو کنه تو یه کفش که اون باید شمعارو فوت کنه وقتی

=== 

 ...ماشینو از تو پارکینگ بیرون میارم

 ...حق تقدمو رعایت میکنم و اجازه میدم اول ماشینی که تو مسیر مستقیمه رد بشه

 ...فکرم مشغول خونه خودمونه که کارای تعمیراتش تموم شده

 ...ه مؤکد شده که بچه ها از خونه بیرون نیانهوا وارونست و توصی

 ...آبتینو با هزارتا بدبختی راضی کردیم که بی خیال کالسای امروزش بشه

و مطمئناً من هم به اندازه همه ماشینای تک سرنشین این شهر مقصرم تو آلودگِی  

 بیشتر این 

 ...شهر

 ...باید به فکر جابجایی باشیم

 ...وسایالرو بسته بندی و جمع کنیمباید دیگه کم کم 

این روزای آخرسال کارای من تو شرکت زیاده و باید بیشتِر طرحای نیمه تمومو  

 ...تحویل بدم

 ...چند تا متن برای ترجمه هم دارم که قول دادم قبل از پایان سال برسونم
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 ...مجبورم یکی دو روزی کارگر بگیرم 

 ...م یه خانم برامون بفرستنباید زنگ بزنم به مؤسسه خدماتی و بخوا 

همنطور که دارم برنامه میریزم واسه این هفته و منتطرم تا ماشینایی که پشت بند  

 هم میان و حق 

 ...تقدم باهاشونه رد بشن، در ماشین باز میشه و یکی میشنه رو صندلی جلو 

 ...و من فاصله ی زیادی با تهی کردن قالبم ندارم

 ...ایی که این روزا اساسی ازش غافل بودمنگاه ترسیدمو میدوزم به ارمی

 ...ارمیا ـ سالم

 ...نگاهش براِق اشکه و صداش دلگیرو هیجان زده

 ...ـ چه خبره؟؟؟ برو پایین ببینم

 ...ارمیا ـ کجا بودی؟؟؟ نگرانت بودم... دلتنگت شدم

 ...ـ چی میگی تو اول صبحی... پیاده شو میخوام برم 

گرانی داشتم دیوونه میشدم... این چند روز کجا  ارمیا ـ چی میگم؟؟؟ میگم از ن

 بودی؟؟؟ این

دوستات چرا یه کالم جواب آدمو نمیدن؟؟؟ میگم دلم پوکید انقدر از در خونه و  

 شرکتت دست خالی

برگشتم... میگم غصه دلمو داغون کرد هر بار از آبتین سراغتو گرفتم گفت مامانم 

 مریضه و تو خونه 

 ...ت شده بود نفسداره استراحت میکنه... چ

 ...نگاه تیزم باعث میشه یه خانِم با تأخیر بچسبونه تنگ نفس

ـ ببینم من باید به تو جواب پس بدم که کجا بودم یا چی کار میکردم؟؟؟ چه کاره ای 

 بچه پررو که 

اینجوری داری سین جیم میکنی؟؟؟ میخواستی صد سال سیاه نگران نشی... من 

 گفتم نگران 

 ...به چاک تا داد نزدم ملتو بریزم رو سرتشو؟؟؟حاالم بزن 

 ...نگاهش کدر میشه و یخ میزنه

 ...من درکش میکنم که این کشِش به سمت منش دست خودش نیست

 ...من حساشو قبالً تجربه کردم
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 ...من جنس نگرانیاشو لمس میکنم

من میدونم پرخاش امروزش به خاطر عذاب و دلتنگی ایه که تو این چند روز  

 ودنم تو بستری ب 

 ...خونه تحمل کرده

حنا و ترانه برام گفتن که هربار از در خونه بیرون رفتن با عاشق پیشه ی جوان  

 این روزام روبرو 

 ...شدن و به زور پیچوندنش

 ...اما من مثل نامرِد زندگی خودم نامرد نیستم

 ...من نهایت سعیمو خواهم کرد که ارمیا نشه نفس

 ...که نباید نمیزارم اون به کسی دل ببنده

 ...خودش نمیدونه

 ...اما من میدونم که داره اشتباه میکنه

 ...من نمیذارم اشتباه کنه

 ...من نمیزارم این بچه تباِه اشتباهی بشه که روزی خودم مرتکب شدم

 ...من شده دلشو بشکونم

و خودم بشم بد و خودخواِه ماجرا نمیزارم روزی حسایی رو تجربه کنه که من با  

 بار دیدن آبتین هر 

 ...و روزگاری نه چندان دور آذین، تجربه کردم

 ...من عزممو جزم کردم برای منصرف کردن این موجود سمج

 ...و اون کمر همت بسته برای به راه آوردن من

من نمیدونم این همتش تو این دوست داشتن نا معقول چیه و آخرش به کجا میخواد 

 ...برسه

ز این تلخیا دلزده کردن اون از این دوست داشتن و اون میدونه که نیت من ا

 ...نافرجامه

 ...من دلم برای جوونی و دل اون میسوزه

 ...و اون دلش برای من و تقالهم برای بیرون کشیدن اون از این منجالب نمیسوزه

نتیجه کشمکشمونم این میشه تا خود شرکت میشینه بغل دستم و زل زل نگاهم 

 ...میکنه
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 ...عمق جونش فوت میکنه تو صورتم و گاهی آهی از

 ...و اون هنوز تو چشم من بچست

 ...و من هل نمیشم از این زل زالش 

فقط دلم میخواد پدال گازو تخته کنم و تو اوج سرعت درو باز کنم و شوتش کنم  

 بیرون تا نفله شه 

 ...به خاطر ظلمی که داره به خودش میکنه

 ـ چند سالته؟؟؟

 ...میخنده: نوزده

 نمیاد... بچه تر نشون میدی؟؟؟ ـ بهت

 یه نگاه به بر و بازو سینه ستبر خودش میکنه: واقعاً؟؟؟ 

 «مگه همه چی به هیکله؟؟؟ »

 ...ـ اوهوم... من هفته پیش بیست و سه رو تموم کردم

یه آه دیگه میکشه: الزم نیست خودتو اذیت کنی... من وقتی تصمیم گرفتم دوستت  

 داشته باشم

زرگتری... حاال چه پنج سال چه پنج قرن... از این اختالف سنی  میدونستم از من ب

 وارونه ام شاکی 

 ...نیستم... پس غصه خور

یه ابروم میره باال: پس تو خودت تصمصم میگیری کی و کجا عاشق شی و عاشق 

 کی بشی؟؟؟ تو

 ...که گفتی این دوست داشتن دست خودت نیست و کاری از دستت بر نمیاد

آره من خودم تصمیم گرفتم عاشقت شم... ولی نه با مغزم که با  ـ مچ میگیری؟؟؟ 

 قلبم... میدونی 

 ...که قلب آدما هیچ وقت گوش به فرمان نبوده

 نا مهربون میشم: میدونی من دوست ندارم؟؟؟

 ...الزم بود این نا مهربونی

 ...آه اینبارش عمیقتره: میدونم

 .......ـ

کسی دوسم نداشته باشه...تو هم  روشو میکنه سمت شیشه: من عادت کردم که
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 یکیشون... ولی

خواهشاً سعی نکن دم به ثانیه به روم بیاری... به هر حال من از دوست داشتنت  

 ...دست نمیکشم

ومن مطمئن بودم که کمبود مهربون تو زندگیش و کسی که درکش کنه اونو هل  

 ...داده سمت من

نار خیابونو رو میکنم به  قبل از اینکه ماشینو ببرم تو پارکینگ میکشمش ک

 گرفتاری جدیدم: خوب

 رسیدیم نمیخوای پیاده شی؟؟؟

 چشم تو چشمم میدوزه : میدونی که سخته دل کندن؟؟؟

 ...طاقت صداقت تو نگاهشو ندارم

 ...آخه من که کاری نکردم اون بخواد اینطوری دلبستم شه

 نکنی؟؟؟چشم میگیرم از چشمش: میدونی گاهی الزمه دل بکنی تا جون 

 خنده نیست خندش: میدونی دل کندن خود جون کندنه؟؟؟ 

 ...من پیش این بچه کم خواهم آورد

 ...میدونم

بر میگردم سمتش جملش اعالم خطره برای بزرگی بالیی که رو سر هردومون  

 ...نازل شده

 ...باور نکردنیه

 ...چشماش خیسن

 ...نزده میگیره با گوشه ی ناخن شصتش اشکی که هنوز از کاسه چشمش بیرون

 ...وسعت این عشق تازه زیادی عجیبه

 ...برای اون زیادی عذاب آوره

 ...زودتر از من لب باز میکنه: پسم نزن

 ...بغض صداشو دورگه کرده

 ...اون بچست

 ...ـ عشقت نا معقوله ارمیا... خواستت نشدنیه داداشی

 ...داد میزنه: من داداشت نیستم... عشقمی... میخوام عشقت باشم

پیاده میشه و میره سمت مخالف خیابون و انقدر سریع میره که چیزی نمونده یه  
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 موتوری بهش 

 ...بزنه

 ...وخدا رو شکر که خالف این چند وقته من همزمان با یکی از نریمانا نرسیدم

 ...من هیچ توضیحی برای هیچکس ندارم درمورد این خاله بازی مسخره

 ...درهم برهم میشن همیشه آخر سال کارای من همین طور 

 ...همیشه همه چی گره میخوره تو هم

 ...ومن متنفرم از آخر سالی که قراره گره بخوره به سال نو

 کی گفته سال نو خوبه؟؟؟

 ...وقتی بهانه ای میشه واسه اینکه آدما بیشتر خودشونو عذاب بدن

 وقتی فرصتی میشه برای چشم و هم چشمی؟؟؟

 ...ربونتر بشهسال نو زمانی خوبه که دال مه

 ...نه وقتی که بوتیکا شلوغتر

 ... سال نو وقتی خوبه که فرصتی بشه واسه تازه کردن دیدارها و رفع دلتنگیا

نه زمانی که مهلتی میشه برای نشون دادن مبلمان تازه خونه و لباسای فاخری که  

 به مناسبت عید

 ...و به نیت داغ کردن دل رقیب خریداری شده

 ...خونه خودمون مشغول تمیز کارین  چند تا کارگر تو

ترانه و حنا که وقتشون آزادتر از مِن این روزاست با کمک دو نفر خانمی که  

 مؤسسه خدماتی

 ...برامون فرستادن مشغول جمع وجور کردن اسبابمونن

و من شدیداً دربدِر کمی وقت برای اینکه همراه آذین برمو براش یه سرویس خواب 

 ...بخریم 

 ...خوابش مال سیسمونیشهسرویس 

 ...آبتین بزرگ شده

 ...تختش دیگه کفاف قدو قواره مثل ارس قویشو نمیده

و مهمتر این که سرویسش با سرویس آذین سته و دیدن رنگ و مدلش غم زیادی  

 رو تو دل من و 

 ...هم خونه هام جاگیر میکنه
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 ...و حاال که چاره ای جز ادامه دادن نیست

 ...امه بدممن میخوام که خوب اد

 ...نمیخوام تلو تلو بخورم تو این ادامه

 ...و غم آذین

 ...و هرچیزی که منو به یادش میندازه عاملیه برای تلو تلو خوردنم

 ...پس من میخوام که سرویس خواب آبتین 

و همه لباسایی که ست لباسای آذین بود و دور بریزم و یه خرید اساسی به بهانه  

 عید و نو شدن

 ...ش بخرم خونمون برا

من میخوام و اصرار دارم حتما چند روزی قبل از تحویل سال همه چی سر جای  

 ...خودش باشه

 ...ولی وقت تنگه

 ...و این منو عصبی میکنه

 ...و حسابی گرفتارم کرده این روزا 

 ...و مثل همیشه ی زندگیم حسرت زده کمی خواب آرومو بی تشویش

 ...م: آخیش باألخره تموم شددراز به دراز کنار ترانه و حنا میفتو

ترانه ـ آره تموم شد... اما قبلش ما تموم شدیم... منکه دارم از خستگی هالک  

 ...میشم

حنا ـ نفس مرگ من بیا و دیگه هوس تعمیر خونه به سرت نزنه... کشتی مارو با  

 ...این ایده هات

اشت رو  ـ بیا و خوبی کن... میموندی زیر آوار خوب بود؟؟؟ بابا سقف خونه د

 ...سرمون خراب میشد

 ...خونه قدیمی ساخته نرسیم بهش توش مدفون میشم

و اونا میدونن که نه ممکنه و نه باید حرفی از تعویض این خونه کلنگی زده 

 ...بشه

 ...آبتین هلک و هلک از اتاقش بیرون میاد

 ...طفلکم شاید به اندازه ما خستست

 ...قرار بود به سلیقه خودش باشهدکور اتاقشو چیده بودیم... اما تزئینش 
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 ...لباسا و خرده ریزاشم قرار بود خودش مرتب کنه و تو کمد و کشوهاش بچینه

 ...همونطور درازکش براش دست باز میکنم 

 ...روی سینم پهن میشه

 ...خستگیش هم خنده داره هم بی انصافی

 ...ولی من مجبوم که مسئولیت پذیر و مرد بارش بیارم 

 ...آبتین نیست که بخواد یدک کشش بشه مردی تو زنگی

 ...اون باید یاد بگیره گلیم خودشو از آب بکشه بیرون

 ...باید یاد بگیره موقع بیرون کشیدنش پخش زمین نشه

دست تو موهای لخِت شبیه موهای منش میکنم: ترانه پاشو زنگ بزن غذا  

 بیارن... دارم از گشنگی

 ...هالک میشم

 ...نفس... نا ندارم از جام جنب بخورم ترانه ـ وای نه 

ـ به همین زودی باطریت ِدشارژ شد؟؟؟ تا یه دیقه پیش که داشتی آشپزخونه رو  

 زیرورو 

 ...میکردی

ترانه ـ آره اما به خدا آخرین انرژیمم تو همون آشپزخونه خرجیدم اومدم... من که 

 ...غذا نمیخوام

 ...ولم کنین تا یه هفته همین جا میخوابم 

ا ـ نفس میگم به سرت میزنه یه کارو تموم کنی نفس آدمو میبری با اُردات...  حن

 هالکمون کردی با

 ...این دیکتاتور بازی امروزت

ـ خف بابا... خودم که بیشتر از هر سه تاتون جون کندم... آخه المصبا یکمم به من 

 ...فکر کنین

چسبم به کارام... میدونین  گفتم امروز که تعطیلیم کارامونو تموم کنیم... از فردا ب 

 چقدر کار دارم 

 واسه این دو هفته آخر؟؟؟

حنا ـ خوب خودمون آسه آسه انجام میدادیم دیگه... کسی گفت حتماً توأم باید  

 باشی؟؟؟
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 ...سرمو مایل میکنم

 ...سمت راست صورتم مماس میشه با موکت

 ...نگاه عاقل اندر سفیهی بهش میندازم

 و نیگا میکنی؟؟؟ دروغ میگم؟؟؟شاکی میشه: چیه بروبر من

 ـ تو نمیدونی من تو جای شلوغ پلوغ دیوونه میشم؟؟؟ نمیدونی نمیتونم کار کنم؟؟؟ 

دستشو تو هوا تکون میده: برو بابا... توأم با این اخالقای گندت... میرفتی تو اتاق 

 خودت درم چفت 

 ...میکردی دیگه چی کارت به ما بود

زود تموم شد میتونین برین به کارا و خریدای خودتون ـ هرچی حاال... بده کاراتون 

 برسین؟؟؟

 ترانه مگه نگفتم پاشو زنگ بزن غذا بیارن؟؟؟

 ......ترانه ـ 

 ...ـ ترانه با توأما

وقتی بازم صدای ترانه نمیاد آبتیِن از زور خستگی ساکت و پایین میذارمو رو  

 ...صورتش خم میشم

 ...ـ الهی این واقعاً خوابش برده حنا 

حنا ـ هنوز مثل اینکه باورت نشده چه بیگار از صبح تا حاال ازمون کشیدی نه؟؟؟ 

 حق داره خو 

 ...بدبخت

ـ خفه بلند شو یه متکا و پتو واسش بیار منم زنگ بزنم یه چی بیارن دادو بیداد  

 ...این المصبو ببریم

 ...و منظورم از ال مصب شکممه که صدای قاروقورش تمرکزمو گرفته

فس؟؟؟ من از تو بزرگترما... نمیدونی باید احترام نگه داری؟؟؟ خیر سرت  حنا ـ ن

 بچت داره از تو 

 ..یاد میگیره چطور باید با بزرگترش رفتار کنه

 ...همین که از در شرکت تو میام خانم شکری جلوم سبز میشه

فایالی تو دستشو میشناسم... مربوط به یه شهرکه که برای سپاه داریم طراحیش  

 ...ممیکنی
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 ...شکری ـ سالم خانم مهندس ، صبح بخیر 

 ...ـ سالم عزیزم صبح شما هم بخیر

 ...شکری ـ مهندس نریمان گفتن یه سر برین تو اتاقشون

 ...منو ارسالن سر پرست گروهی هستیم که دارن نقشه هارو تهیه میکنن

 ...ـ باشه... ممنون... االن یه سر بهشون میزنم

اتاق مهندسی که از اون روز کذایی به بعد حس میکنم به طرز راه کج میکنم سمت 

 عجیبی نگاهش 

 ...تمرکز دار و صاحب معنی شده

 ـ خانم مهندس؟؟؟

 برمیگردم طرفش که حاال نزدیک میِز زیادی شیک برای یه منشیش شده: جانم؟؟؟

 ...ـ مهندس هاوش نریمان

 ...و اشاره به در اتاق هاوش میکنه

 .... بله ممنونابرو مندازم: آها.. 

 ...ـ خواهش میکنم

 ...پس مسئله مربوط به پروژه سپاه نیست

 ...در میزنم

 ...بفرمایید میشنوم 

 ...هاوش با دیدنم سر تکون میده : سالم خانم آذرنیا

 ...و یکی از برترین مثبتای این مرد همینه که مهم نیست کی روبروشه

 ...اون اول سالم میده

 ...ـ سالم، صبحتون بخیر

 ...با دستش به مبالی جلوی میزش اشاره میکنه: بفرمایید خانم صبح شما هم بخیر

 ...کامل که داخل میرم 

 ...هاوش که به پام بلند میشه

 ...تازه متوجه ارسالن میشم

 ...ومن هنوزم که هنوز جلوی این مرد احساس بی لباسی میکنم

 ...ـ سالم مهندس... صبح بخیر

رتفاع منظره ی فوق العاده ای از تهران میده میگیره:  روشو از پنجره که تو این ا
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 سالم... صبح توأم 

 ...بخیر 

 ...و این مرد برخالف پسر عموش تا ازش بزرگتر نباشی

 ...تا ازش برتر نباشی

 ... و شاید حتی اگه برتر باشی و بزرگتر نباشی

 ...تحت هیچ شرایطی اول سالم نمیده

 ...هاما هیچ وقتم سالمتو بی جواب نمیذار

چیزی که خیلی به اون نگاِه پر غرور و لباسای فاخرو قدو باالی زیادی برازنده و 

 اعیونی و صورت

 ...اکثراً کمی ته ریش دارش که ابهت میده به همیشه ی سکوتش میاد

با صدای هاوش فکر از غرورو نخوت این شبیِه اشراف زاده ها میگیرم: خوب  

 هستین خانم 

 آذرنیا؟؟؟

 ...آذرنیا رو بیشتر از مهندس آذرنیا دوست دارمومن این خانم 

 ...اما هیچ کس نمیدونه که من سالهاست دیگه مهندس بودنو دوست ندارم

 ...ومن نیازی نمیبینم که اینو به کسی بگم

 ـ بله ممنون به لطف شما... استاد خوب هستن؟؟؟ سیمین جون چطورن؟؟؟

 ...اموِن این مردرو نپرسیدمدرست به اندازه روزهایی که آذینو نداشتم حال ه

و آیا عجیبه که من حس میکنم این مرد و خانوادش میدونن که چرا من نمیپرسم از  

 اون کوچولویی 

 که تپنده ای رو با خودش داره که به حجم توی سینم تپِش دوباره داد؟؟؟

ـ ممنون به لطف شما... دیروز نتونستیم باهاتون تماس بگیریم کمی نگرانتون  

 ...شدیم

ومن به یاد میارم که از دیروز که حکومت نظامی اعالم کردمو و دستور دادم  

 موبایال خاموش باشه

 ...تا مزاحم نداشته باشیمو به کارامون برسیم موبایلمو روشن نکردم

ـ آه ببخشید... بله دیروز هر سه موبایالمونو خاموش کرده بودیم تا به کارای  

 ...خونه برسیم
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 ...روهم کسی جواب نداد  ـ تلفن خونه

کمی فشار به سلوالی خاکستری:آآآ... راستش ما دیگه تو اون خونه نیستیم برا  

 همین کسی

 ...جوابتونو نداد

 صدای ارسالنو میشنوم: نیستین؟؟؟ پس کجایین؟؟؟

 ...و این مرد نه مهندس همکارم که یکی از بزرگترین صاحب امتیازای این شرکته

ستش جای قبلی خونه خودمون نبود... واسه چند ماه پس باید جواب داد: را

 اجارش کرده بودیم تا 

خونه قبلیمونو تعمیر کنیم... االنم دوباره برگشتیم به خونه خودمون... کاری  

 داشتین که زنگ 

 زدین؟؟؟

 ...جمله آخرم رو به هاوش ادا میشه

رین تا باز  ـ بله راستش میخواستم بگم طرحای سپاهو تا هرجا که آماده کردین بیا

 بینی بشن و 

زودترنقشه هارو آمادشون کنیم... میخوام کارارو زودتر تحویل شهرداری بدم  

 بخوریم به تعطیالت

کار یه مدت میخوابه و ما اینو نمیخواییم که باعث بد قولیمون بشه... که متأسفانه  

 نتونستیم 

 ...پیداتون کنیم... حنانه و ترانه خانمم خاموش بودن

دایی میزنم: بله آخه وقتی موبایالشون روشنه دل به کار نمی دن  تک خند بی ص

 اینه که مجبورشون 

کردم خامششون کنن... اما طرحارو آوردم... پنجشنبه شب تا صبح نشستمو  

 ...تکمیلشون کردم

برق نگاه ارسالن گیراتر میشه... آخه طرحا در حدی نبودن که بشه یه شبه 

 ...رسوندشون

 ...ار نصفه نیمه ای رو دستم باشه خوابم نا آروم میشهو من آدمیم که اگه ک

هاوش قدر شناسانه لب باز میکنه: ممنونم واقعاً فکر نمیکردیم به این زودی آماده 

 بشه... پس 
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 ...زودتر بیارین باز بینیشون کنیم که زودتر تحویل بدیم 

 و دلیل این همه عجله نا به هنگام چیه؟؟؟ 

لم گدشته رو میده: ما دیروز میخواستیم بهتون  ارسالن جواب سؤالی که از مخی

 خبر بدیم که امروز 

نوبت دادگاهتون با مهدویم هست زودتر طرحارو بدین که االن اردالن پیداش میشه 

 و کارمون

 ...نصفه میمونه 

 ...فلشی که حاوی طرحاست رو سوار لبتاپ ارسالن میکنم

 ...و من عاشق دیزاین این لبتاپ زیادی گرونم

مدتی که دست دراز میکنم رو صفحه تا توضیحی راجع به قسمتی از نقشه   و تمام

 بدم نگاه بی

پروای ارسالن گاهی به صورتم و گاهی به انگشتای لعنتی و سفید وظریف و  

 زیادی تو چشمم با 

 ....اون حلقه رینگی و طالم در کنار مطلقه بودنم تمرکزمو دود میکنه میفرسته هوا 

م این از پشت خم شدنش رو من به بهانه تمرکزو  به خصوص اینکه حس میکن

 تسلط بیشتر رو 

 ...صفحه لب تاپ کمی زیادی و عمدیه

و این نفسای عمیق که بیشتر به بو کشیدن میمونه تا به نفس عمیق نگرانم  

 ...میکنه

نگران اینکه نکنه بوی شامپوی به قول ترانه وحشتناک خوش بوم از مقنعه فراتر 

 ...میره

 ...اردالن زودتر بیادو کاش 

 ..و کاش امروز این طرحا نصفه کاره بمونن امروز

 ...درسته دیر میاد

ولی باألخره میاد و منو از دست این برادِرتنش تو جلسه و خودش تو هپروتش  

 ....نجات میده

 ..و االن که روبروی مهدوی تو سالن دادگستری ایستادیم دارم شاخ در میارم

 ...ه فکر میکنه مهدوی خواهان و من خوانده امهر کی از دور نگاه کن
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 ...صورتش از داغونم یکم اونورتره

 ...سرمو نزدیک اردالن میبرم

متوجه میشه و سرشو خم میکنه تا بتونه اختالف قدمونو جبران کنه و صدای  

 آهسته من تو این

 ...شلوغی به گوشش برسه

 ـ این چرا این شکلی شده؟؟؟

 ...دوست دارم ازش بپرسم و روم نمیشهو یه سؤال دیگه دارم که 

 اردالن ـ چه شکلی؟؟؟ 

دوست دارم ازش بپرسم چرا با وجود اینکه از همون نگاه اول حس کردم خیلی  

 هیزتر از اون 

 دوتای دیگه ای اما با تو راحت ترم تا اون داداش دیالقت؟؟؟

 ...لبم کش میاد: شوخی نمیکنم...منظورم صورتشه

و تو دل برویی میده باال و با افتخار میگه: ناز شصت  یه ابروش به طرز جالب

 ...داداش هاوشمون

طنز تو کالمش قلقلکم میده برای یه قهقهه ولی میترسم از تیزی نگاه مهدوی که  

 از وقتی اومدیم

 ...یه لحظه أم بیخیال من نشده

 ـ هاوش خان این بالرو سرش آوردن؟؟؟

کار هم خونش: آره... اون روز که تو  اردالن بیشتر مغرور میشه با نگاه به شاه

 از حال رفتی چنان 

حالی ازش گرفت که فکر کنم تا عمر داره نتونه جلوی هیچ زنی سرشو بلند کنه...  

 حتی اگه اون زن 

 ...هندجگرخوار باشه

 ...و هاهاهاها میزینه زیر خنده

 ...ـ اینجوری که قاضی تا چشش به این بیوفته منو میندازه گوشه هلوفتونی 

خخخخی میکنه: نترس... این کارو نمیکنه... مگه هرکی صورتش کبود بود کار  

 ماست؟؟؟ تازه

وضعیتش باعث میشه قاضی بیشتر به بزن بهادریش ایمان بیاره و شانس ما میره  
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 ...باالتر

 ـ یعنی این از من و شما شکایت نکرده؟؟؟ 

س زهر چشی نگاهش مهربون میشه و رنگ این مهربونی نگران کننده نیست: نتر

 که هاوش و 

اردالن ازش گرفتن چیزی نیست که باعث بشه این مرد حتی تو روبه فکرش راه 

 بده چه برسه به

 ...این که رودرروت بشه

 ...نگاهم میچرخه و گیر میکنه تو نگاهش

ومن نگران میشم که با وجود این همه تهدیدی و کینه ای که نشسته تو این نگاه 

 پیش بینیهای 

 ...پس بزنه اردالن رو 

 ...ـ کینه تو نگاهش که اینو نمیگه... این مرد و خباثتش منو میترسونن

و شاید اشتباه برداشت میکنه حرفمو که بهم نزدیک تر میشه و حمایتگری رو  

 :قاطی صداش

 ....نترس من پیشتم

 ....ومن نه تو این لحظه و تو این مکان پر ازدهام

 ...میترسم... همچنان که از آینده وتنها شدن با این مرد 

 ...و لحظه آخری که از در اتاق میایم بیرون 

 ...و یه جلسه دیگه با این قاضی موشکاف داریم

 ...هنوز برق تهدیدو تو اون چشمای پر کینه حس میکنم 

 ...هوا گرمتر از اونه که مال یه ماه زمستونی باشه

 ...حتی اگه اون ماه اسفند باشه

 ...حتی تو آخرین روزاش

 ...اگه تو شهری مثل تهران باشه حتی

 ...اما همه اون گرمای بعید از یه روز زمستونیم باعث نمیشه هوا زود تاریک نشه

 ...ومن متنفرم از زود تاریک شدن هوا

که باعث میشه منو امسال من که تاریکی میشه عامل ترسمون نتونیم به کارامون 

 اون طور که باید
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 ...برسیم

 ...ی بعدش همشو از دماغمون درآرهو اگه برسیم هول و وال

 ....همینطور که دارم به غرغرای ترانه گوش میدم راهمو میرم

 ...و دوست دارم گوشیمو رو این نه نه پیرزن بازیش قطع کنم

 ...اون میگه از یه هفته ای که مونده به عید و من هیچی برای خودم نخریدم

 ...سال بعدم ببرم  من فکر میکنم به چیزایی که باید از امسالم به

 ...اون میگه همیشه دقیقه نودیم

 ...من به یاد عزیزترین عزیزیم که نمیتونم از امسالم ببرمش تو سال نو

 ...اون از شلختگی من تو خرید لباس میگه

 ...من فکر میکنم به ارمیایی که دوست دارم سال نو کنارم نباشه 

 ...بره دنبال یه عشق تازه که بهش بخوره

 ...ش به دوست داشتن و دوست داشته شدنو رفع کنهکه نیاز

 ...اون میگه هرطور شده باید فردا وقت بذارم بریم خرید

 ...من فکرم مشغول نگاههاییه که این روزا به طرز عجیبی دربه در منه

 ...نگاهی غیر از نگاه دلتنگ و اکثر اوقات خیس ارمیا

 ...اون میگه مثل پیرزنا لباس میپوشم

 ...نم مثل پیرزنا غرغر میکنهمن فکر میک

 ...هوا تاریکه و من هنوز درگیر یه نگاهم

 ....خیابون خلوته و ماشین من اسیر دست حنا

 ...به بهانه خرید واسه خودشو ترانه و آبتین

 ...من ماشین ندارم

 ...و هم خونه هام خونه نیستن

 ...و هوا سرد نیست و بهاریه

 ...بونه میکنمو من تو دل تاریکی هوس پیاده روی ش

 ...و فکر کردن به همون نگاه

 ...که هیچ نگاهی تا به حال این طور درگیرم نکرده بود

 ...و هنوز صدای غرغرا ی ترانه میاد

 ....و تیکه هایی که حنا میندازه و ترانه رو شارژ میکنه رو هم میشنوم
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 ...میفتهو درست تو لحظه ای که مهدوی جلو روم سبز میشه موبایل از دستم 

 ...و من دیگه صدای ترانه رو نمیشنوم 

 ...و دعا میکنم اون جیغمو تو لحظه آخر شنیده باشه

 ....و نگاه من پی تیکه های موبایِل تازه خریده شدم نیست

 ...که میدونم این مرد با اون نگاهش قصد تیکه تیکه کردن خودمو داره

 ...ومن نمیدونم دلیل این همه خصومت چیه 

 ...از این مرد و کینه ی تو دلش که قطار قطار شتر الزمه برای حملشومیترسم 

 .و از این مرد بورژوانما واقعاً بعیده این حرکات

 ....من میدونستم که تاریکیو تنهایی واسه زن جماعت خطرناکه

 ....و به این دونسته خودم ارزس ندادمو

 حاال حقمه که از ترس امواء و احشاء بدنم بلرزه

 وای؟؟؟ـ چی میخ

 مهدوی ـ نمیدونی چی میخوام؟؟؟ 

ـ نه نمیدونم... چیزیم نیست که تو از من بخوای... حاالم برو کنار میخوام برم دیرم 

 ...شده

 ...و عال رغم تمام تالشم فکر کنم حتی یه ذره ام موفق نبودم تو مخفی کردن ترسم

 ...اشمهدوی ـ کجا ایشاهللا؟؟ خلوت گاه سام نریمان یا یکی از نوچه ه

گوشام داغ میشن باز: بفهم حرف دهنتو آشغال که هرچی سرم و سرت اومده از  

 این بی فکر حرف 

 ...زدنات اومده

 و آیا جیغ زدن من تو این خیابون مسکونی و خلوت کاری از پیش خواهد برد؟؟؟

 ...و خدا رو شکر که خیلی از شرکت فاصله نگرفتم

 ...... من خیلیم بیراه حرف نمیزنممهدوی ـ ِد نه ِد... واقعیتو گفتن تلخه

ـ آخه نامرد... رو چه سندی داری این بهتونارو پابند من میکنی؟؟؟ المصب اونی  

 که نذاشته هم از 

 ...توبره بخوری هم از آخور یکی دیگست نه من آشغال عوضی

مهدوی ـ واسه اون یکی دیگه ام دارم... اما االن طرف حسابم تویی که طرفداری و  

 یحمایت ب
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چون و چرای اون احمقا بزرگترین مدرکم واسه خراب بودن توئه خرابه...نمیخوای  

 بگی که اون 

تهدیدا و اون مشتایی که خوابید رو صورت من فقط واسه خاطِر عزیِز یه همکار 

 بوده؟؟؟

و آیا این مرد نمیدونه من دلیل و چون و چرایی به بزرگی مهمترین عضِو  

 عزیزترین کسم تقدیم 

 قا کردم؟؟؟اون احم

 ....همون احمقایی که حضور یکیشون االن بزرگترین آرزومه

 ....و حرف زدن با این دیوانه فایده ای نداره

 ...تو یه لحظه یه تصمیم شجاعانه واسه عقب گردو فرار میگیرم

 ...اما من تو بحران نا کارآمد میشم

 ...و این یه بحرانه 

 ...میوفتم زیر دست وپای مهدوی و درست تو لحظه ای که میخوام برگردم عقب 

و میشنوم: حاال که بنا به شکایته... یه بارکی کاری میکنم که یه شکایت درست 

 درمون بکنی و من 

 ...یه جریمه اساسی بدم... عوضش دلم خنک بشه

 ...این مرد یه زنجیری واقعیه 

 ...و تمام تن من توسط نوک کفش تیِزچرمش

 ...بوکسوریش نوازش میشهو مشتای به نظرم در حد 

 ....تنها کاری که من میتونم بکنم حفظ سرو صورتم از ضربست

 ....و حسرت این که چرا به جای والیبال عاشق رزمی نشدم

و در تمام مدت خدا رو شکر میکنم که سرو کارم فقط با کفشا و مشتای این  

 ...مرده

 ...نه با شهوتهای انباشته تو مردونگیش 

نوم آشناست اما دور که داد میزنه: چه غلطی داری میکنی  و صدایی که میش

 ...مردیکه د*ی*و*ث

 زورت به زن جماعت میرسه بی ناموِس بیشرف؟؟؟

 ...و کاش این صدا زودتر بلند شده بود
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 ...قبل از اینکه این درد نفس گیر بیوفته به جون سینم 

 .قبل از اینکه حس کنم نفس کشیدن سخت شده

*** 

 ...دوزه به دستای خونیشنگاه کالفشو می

 ...خونی که از دهن مشغله این روزاش بیرون زده و حاال رو دستای اون نقش زده

 ...رنگ قرمز دستاش عصبانی ترش میکنه 

 ...و باعث میشه فکر کنه اونطور که باید حق اون مردک رو کف دستش نذاشته

یر دست و  وقتی یادش میاد که چطور اون توده خواستنی جنین وار خودش رو ز 

 پاهای اون مرد 

جمع کرده بود و صداش در نمیومد دلش میخواد بره دنبال اردالن و هاوش و بگه  

 بیخیال بردن این

 ...نامرد به کالنتری شین... من خودم حقشو میذارم کف دستش 

 ...و براش عجیبه این سوزش

ش  سوزشی که از لحظه ای که صدای ناله نفسو وقتی که میخواست از زمین بلند

 کنه تو گوشش 

 ...نشست به قلبش ناخن میکشید

 ...صدای ضعیفی که آغشته به گریه بود و التماسی بی کالم

 ...و کالً همه چیز عجیبه

 ...اینکه این دختر از اولین روزی که تو دربند دیدش به نظرش جالب توجه اومد

 ...با اون تیپ مدرسه و نا همگون با دوستاش

 ...ه یکی جوجه تر از خودشون میگفتن مامانبا اون دوتا جوجه ای که ب

 ...با جثه کشیده و بلند اما طریفی که هیچ رقمه به یه مادِر صاحب دوقلو نمیومد

 ...با اون چشمای قهوه ای اما به شدت جذاب و خواستنی

با اون پوست سفید و لطیفی و صافی که بی شک نقش بزرگی رو تو وجود این  

 همه زیبایی در عین

 ...ارهسادگی د

 ...و با نوع برخوردش با هاوشی که یه جورایی قاتل دخترش محسوب میشد

با نوع برخوردش با غم از دست دادن بچش که این همه صبوری و مقاومت کار 
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 ...هر مادری نبود

در صورتی که میشد کالفگی ، بیچاره گی ، حسرت و بی تابی رو تو تک تک  

 اعزای صورتش پیدا 

 ...کرد

حرکت آخر که از بیشتر از نودونه ممیز نودونه صدم درصد آدمای زمین  و با اون  

 ...بعید بود

 ...با دادن قلب دخترش به پسر یه جورایی قاتل دخترش 

و این حرکت نشون میده تو اون سینه قلبی میتپه که ارزش وقت گذاشتن برای  

 ...کشفو داره

نصیبی که همچین  و همین حرکت حیرونتر و کنجکاوترش کرد برای شناختن بی  

 لعبتی رو از دست

 ...داد

 ...از دست دادن زنی که تو این وال افزا هنوز حلقه به دستش داره

زن جوون و خوش برورویی که بی شک با یه لب تر کردن میتونست بهترینها رو  

 ...داشته باشه

 ...درست وسط دنیایی که متأهالش حلق قایم میکنن وقتی کنار همسراشون نیستن

 نوز اون حلقه رو بسته به اون انگشت ظریف دقیقاً به کدوم نیت؟؟؟اون ه

همون انگشتایی که هربار کوچکترین تاب خوردنشون برای نشون دادن چیزی یا  

 گفتن مطلبی 

میشدن بزرگترین عامل برای بیدار کردن حس نیاز مردی که گاهی با بزرگتری  

 عشوه گریها هم

 ...نمیشد مشغولش کرد

امپویی که دوست داشت بگه یا استفادش نکن یا یه شب مهمون اون بوی محرک ش

 ...من باش

و این جمله بارها و بارها تا پشت لباش اومده بود و اون حلقه رو انگشت 

 ازدواجش و وقار و متانت

 ...کمیابی که تو همه رفتاراش مشهود بود مانع این شده بود که شنیده بشن

آمیخته با متانتش باعث میشد حیفش بیاد  و فکر کردن به این دختری که ظرافتای
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 از اینکه اسم 

 زن روش بذاره و لی زن بودنش کنار آبتین زیادی خاری چشم بود، 

 ...این همه زمینه برای جلب توجه میتونه کم کم خطرناک بشه

برای مردی که متانت زن جماعت رو فریب میدونست و لطافتشرو وسیله ی رفع  

 ...نیاز

یکرد دقیقه هایی که تو طی شبانه روز به این تناز اختصاص برای مردی که حس م

 داده میشه

 ...هرروز بیشتر از دیروزه

 ...از دور خواهر و دوستشو میبینه که با چه عجله ای میرن سمت اطالعات

 ...صداشو به حدی میرسونه که مطمئن بشه میشنون: حنا

 ...به اسم آدما و این مرد نیازی نمیبینه به اضافه کردن پسوند و پیشوند

 ...جمله حنا که رو به مرد روبرویشه نیمه کاره میمونه

 ...بر میگرده و ارسالن رو میبینه

 ...همراه ترانه خودشو میرسونه بهش: سالم جناب نریمان

 ...و سالمی نگران و لرزان از زور بغض هم از دهن ترانه خارج میشه

 ...و جواب گرفته و نگرفته حنا سؤال بارونش میکنه

 ...و کالفه

چشماشو فشار میده: حنا آروم باش... یکی یکی بپرس بتونم جواب بدم... کار  

 همین مهدوی

بیشرف بوده... تو خلوتی گیرش آورده تا میخورده زدتش... کمی دیر میرسیدیم 

 زیر دست و پاش 

جون داده بود... متأسفانه چون تو یکی از فرعیای اطراف شرکت پیچیده بود کمی 

 ید طول کش

 ...پیداش کنیم... االنم بردنش برای عکس

ترانه اشک از گونش میگیره: آخه چرا این مرد این همه کینه الکی به نفس  

 داره؟؟؟

 ...و این سؤال یه سؤال بی جوابه 

 حنا پس میزنه ضعف تو صداشو: حالش خیلی بد بود؟؟؟
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 به خونن؟؟؟چی باید گفت به کسایی که حاال میدونه جون پناهای اون توده آغشته 

 ...ـ نمیدونم... وقتی رسوندمش بیهوش شده بود

 ...و نمیگه که کلی خون باال آورده بود

 ...و متوجه توجه های پرستارای جوون بخش میشه

 ...و مثل اکثر اوقات توجهی نمیکنه

بخصوص امشب که اعصابش به شدت متشنج و درگیر نگرانی خشکلی به اسم  

 ...نفسه

 ...ابرو مشکی میدونه به اندازه اردالن خوش بررو نیستو این مرد چشم و  

ولی با استایل ورزشکاری پرو پیمون و لباسای فاخرش جزو مرداییه که زنای  

 زیادی رو جذب

 ...خودش میکنه

زنگ خور موبایلش که بلند میشه دست تو جیب شلواری میکنه که یادش نمیاد چه  

 بالیی سر کتش 

 ...اومده

گوشش میپیچه: الو ارسالن چه خبر؟؟؟ چی شد؟؟؟ حال  صدای نگران هاوش تو

 نفس چه طوره؟؟؟ 

 ...و هاوش عادت نداره سالم نده

 ...عادت نداره خانمارو بدون پیشوند و پسوند صدا کنه

 ...و وقتی سالم دادن یادش میره

 ...وقتی به خانم آذرنیا میگه نفس

 ...نشونه اظطراب زیادشه

 ...که برای هامون بی تاب میشد درست مثل روزایی نه چندان دور

 ....و این میزان عالقه و نگرانی نگرانش میکنه

 ...بدون اینکه خودشم دلیلشو بدونه

 ...وقتی از اتاق بیرونش میارن

 ...وقتی اونطور زرد و نزار روی اون تخت روون بی حالی میکنه

 ...و اونو حالی به حالی میکنه

 ...سؤال پیش میاد
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 نظرش بی نهایت زیبا و خواستنی از کی انقدر مهم شده؟؟؟که این موجوِد از 

 ...که چرا لخته خون کنار لبای ارسالن پسندش اینطور کریح و زشت به نطر میاد

که چرا کبودی روی انگشتای طریفش که حاال متورم و بزرگتر از قبلن نگرانش  

 ...میکنه

 ...نگران اینکه مبادا در رفته یا شکسته باشن

 ...شما بسته باشن اصاالً دوست داشتنی نیستاینکه اون چ

تازگیها حتی طاقت اینو نداشت که به بهانه کشیدن نقشه اونارو پشت عینک قایم  

 ...کنه

 ...ولی حاال از دیدن اون برق معصومیت به طور تام محروم شده

 ...و این خیلی بد و دلگیر کنندست

 ...دهو به این دوتا زنی که های های زدن زیر گریه حق می

 ...در حالی که هیچوقت از فین فین کردن زنا خوشش نیومده

ولی وقتی میشه عرض چند ماه اینطور بی تاب شد برای نفسای خون آلود نفسی 

 ...که شبیه یه رازه

 ...چند سال شناختن 

 ...باهاش زندگی کردن

 ...و همه کس و کار و جون پناه طرف بودن

 ...حساب آدم شاید بره برسه به نکیرو منکرباعث میشه تو این جور مواقع 

و وقتی دکتر میگه از سه تا دنده شکسته ای که ریشو به خونریزی انداختن  

 ...میگه

 ...از در رفتگی هر پنج تا انگشت دست چپش

 ...از مو برداشتگی مچ همون دستش

 ...حس میکنه بازم نیاز داره به دیدن مهدوی

 ...به تنها شدن با اون بی همه چیز

و کاش وقتی از سر نگرانی و هنوز سیر نشده از نوازش اون بی وجدان ولش  

 کرده برای هاوش و 

 ...اردالن، حسابی از خجالتش در اومده باشن

 ...و کاش نگرانی های هاوش و تعصباتش از جنس نگرانیهای اردالن باشه
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 ...که اگه نباشه کمی اوضاع ناخوشایند میشه

 ...ود نگاه هاوش به دنبال حنا باشهکاش همونطور که حس کرده ب

 ...کاش نفس مال هاوش نشه

 ...مال هیچکس نشه

 ...حتی اگه مال خودش نشه

 ...مال هیچ کس دیگه ام نشه

 ...کاش تنها مرد زندگیش همون آبتین بمونه

 ...حتی اگه خودش نتونه به زنا اعتماد کنه

 ...حتی اگه نتونه به نفس به عنوان یه زن اعتماد کنه

 ...تی اگه تا آخر عمرش از زنا متنفر بمونهح

 ...بازهم کاش هیچ مردی بهره مند نشه از لمس یه دنیا زیبایی نهفته تو وجودش

و کاش مهدوی رو برای نیم ساعت بهش بدن که بفهمونه یه من ماست چند تن 

 ...کره میده

 ... و حاال که مهدوی زیر دستش نیست

 ...ای خصوصی جاگیر میشه واسه بستری شدنحاال که نفس داره تو یکی از اتاق

 ...زورش به چند نخ سیگار که میرسه

وچه خوش میگذره بهش وقتی سیگار اول روشن میشه و یادآور میشه سیگاری  

 رو که کف دست

 ...نفس خاموش شد

 ...پک اول نوش میشه با یاد نیمچه لباسی که تنش بود اون شب

ه ظریف و کامالً بیرون افتاده از تیشرت  پک دوم مزه خوبی داره با یادآوری شون

 ...گل و گشادش

 ...پک سوم عمیقه وقتی آرزوی دیدن دوباره اون ساقای کشیده و سفیدو میفته

 ...و پک چهارمی وجود نداره وقتی پک اول و دوم و سوم اونقدر عمیق زده شده

 ...سیگار دوم همراه میشه با خاطره روزای بعد که عمیق تر نگاهش میکرد

از فردای همون شب بود که با دیدن انگشتای کشیده و سفیدش یاد پرو پاچش  

 ...میفتاد

سیگار سوم میشه شیرینی تمرکز رو روزایی که هر وقت نزدیکش بود عمیقاً  
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 مدهوش میشد از

 ...عطر موهاش

 ...بخصوص از وقتی که بلندی اون موهارو دیده بود

 ...و با فکر کردن به اونشب خندش میگیره

کر به اینکه چطور یه لحظه به طرز عجیبی تحریک شده بود برای لمس اون  ف

 موها و حتی عصب

 ...پاش به جلو کشیده شده بود

 ...و یه خنده عمیق تر از یادآوری شصتی که کوبیده شد به پایه اون عسلی

 ...و کالفگیش به خاطر بی جبگی دوستاش و کرکر خنده هاشون

ته سیکار حس نیاز عجیبی داره به بغل کردن اون  و وقتی سیگار چهارم میشه 

 همه لطافت و

 ...ظرافت

ته سیگار پنجم که میره زیر کفشای ورنی و مارکش قامت هاوش و اردالنو از دور  

 ...تشخیص میده

زهر میشه خوشی همه این یه ساعت خیال پردازی از دیدن نگرانی ای که ابروهای  

 هاوش رو بهم 

 ...رسونده

*** 

====== 

 ...ردم نفس میبرهد

 ...با هر تکون یه آخ میاد پشت لبم

 ...اما همونجا میمونه و بیرون نمیاد

 ...با هر اخمم حنا بیشتر ازمن صورتشو جمع میکنه

 ...با هر آخم یه نفرین میشه پشت وانه مهدوی

 ...و من اولین باره که دوست دارم وامیدوارم این نفرینا بگیره

سر پنجه هام تا بیست سانت باالتر از مچمو تو  دست میکشه روی گچی که از 

 خودش داره: به 

 مادر بزرگت زنگ نزنیم؟؟؟
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 ...چشم غرم حنا افکنه: الزم نکرده

دستاشو بند لبه تختم میکنه: نفس دلش میره واست... تحریمش کردی فقط بخاطر 

 اینکه مادرت

 ...ازت بی خبر باشه؟؟؟ اونم مادر باألخره

. اون مادرم نیست... اون منو زاییده درست... ولی توهم ـ نیست حنا... نیست..

 میدونی که تو همون 

لحظه های اول بی پناهیم و نیازم بهش زد زیر کاسه کوزه مادریهاش... اون مادر 

 نیست... درست

به همون اندازه که نفیسه مادر نبود برای آذین و آبتین... درست به اندازه اون  

 ...قابل نکوهشه

ولی با مجازات کردن دیگران نمیتونی منکر این رابطه های خونی به   ـ میدونم...

 این پررنگی

بشی... اونا خونوادتن... دخترشون تورو نخواست... اون ظلم کرد... خانوادش که  

 خواستنت... اونا 

که ظلم نکردن... حنا اون پیرزن دلش میره برات... بهش ظلم نکن... دخترشو  

 نداره بذار تورو 

 ...هداشته باش

 ...من این بحثو دوست ندارم

 ...و حنا اینو میدونه 

 ...اینم میدونه که آخ و اوخ نکردنم دلیل درد نداشتنم نیست

 ...اون میدونه درد من مال منه

 ...توی منه

ـ چرا وقتی میدونی درد دارم... این بحثو هم دوست ندارم... تموم نمیکنی این کهنه 

 دوست

 ...نداشتنی رو 

کنه و پشت پنجره میایسته: نفس نگران این فرارام... نادیده نفسشو فوت می

 گرفتنام... نفس اون 

پیرزن داره برات له له میزنه... هفته پیش از سر دلتنگی و نگرانی یه عالم تو  
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 گوشی واسه من گریه

کرد... تو حتی نمیذاری صداتو بشنوه... به خدا گناهی نکرده اون زن... بذار بیاد  

 ریه تو زندگیت... گ

 ...هاش دل کباب میکرد

 ـ تو نمیدونی؟؟؟

ـ میدونم... اما چه کنم دست خودم نیست... نمیدونی چطور دل میزد... فارسی بلد 

 نیست... جون 

میکنه تا دست و پا شکسته حال عزیز کردشو از هم خونه عزیز کردش  

 بپرسه...بذار بیاد تو 

 ...زندگیت و با زبون مادریت حالتو بپرسه

دیونم نکن... نمیخوام اون پیرمرد دیکتاتورم با پاهای اون بیاد تو زندگیم...  ـ حنا 

 حنا میفهمی که

دوسش دارم... میفهمی که دلم تنگه براش... اینجوری بهتره... صدامو داشته  

 باشه بعد یه مدت

کفاف نمیده... بعدش خودمو میخواد... که نشدنیه... با وجود اون مرد و گردن  

 ته من زیادی برافراش

و این همه استقاللم نشدنیه... تو این جنگ هالک میشه اون پیرزن... بذار حاال که 

 به این دوریا

عادت کرده این اوضاع همینطور بمونه... زنگ بزنی ساک میبنده... نمیذاره بیاد... 

 ...میمیره نتونه بیاد

 ...نفسم میره از یه نفس این همه حرف زدن

 ...هوش اومدم و این اولین شبیه که من به

 دست که میبرم رو ماسک آویزون از گردنم هل میکنه: چی شدی؟؟؟

 ...هل میاد سمتم

 ...خودش ماسکو میذاره رو صورتم

 ...و ریه هام بد جوری با دنده های شکستم آزرده شدن

 ...نفسای عمیقم که طوالنی میشن ناله میکنه: االن میرم میگم یکی بیاد

 ...الزم نیستدستشو فشار میدم... یعنی 
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 ...دست میکشه رو صورتم... عرق سردمو با کف دستش میگیره

 ...ارومتر که میشم اشک همیشه لب مشکش سور میخوره رو صورتش: ببخش

از زیر ماسک نامفهومه صدام: من زیر یوق اون پیرمرد برو نیستم... من از ایران 

 ...نمیرم

 ...باشه نرویی که میگه نشون از تسلیمشه

 ...خودم خیلی حق میدم و من به

 ...و من دلم برای اون پیرزن تُرک تبار مو سفید تنگه

من دوست داشتم به جای مادرانه هایی که دخترش ازم دریغ کرد خودشو داشته  

 ...باشم

 ...کاش میشد که اون مادرم بشه

 ...کاش میشد من دخترش بشم

 ...اما نشد

 ...نذاشت

 ...نذاشتم

 ...ول کنم به امون خدا و به امید پدر الابالیشونمن نتونستم آبتینو آذینو  

 ...پدربزرگم منو خواست به شرطی که تنها باشم

به شرطی که اون دوتا باهام نباشن که ری به ری یادش نیارن دخترش با  

 ...دخترخودش چه کرده

 ...اون یکی نوش با این یکی نوش چه کرده

 ...این نوش با خودش چه کرده

 ...و کاش حنا بخوابه

 ...که میدونم تمام دیشبو هم سرپا بوده

 ...و کاش دوز داروهای من کمی بیشتر بود

 ...کاش منم میخوابیدم

 ...کاش حنا دردش نگیره از دردام

 ...کاش بتونم یاد دردام نیوفتم 

 ...ومن نمیدونم زمونه بود یا آدماش

 ...هرکدوم که بودن خیلی آزردم کردن
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 ...ریه های شکستم ریمو خراش دادخیلی بیشتر از اونچه که 

 ...اونا روحمو خراشدادن

 ...ناخن رو قلبم کشیدن 

= 

 ...لم میدم به بالشت بزرگی که پشتمه

 ...تازه رفتن مهمونامون

 ...ترانه خم میشه برای جمع کردن پیش دستیای پر از پوست میوه

 ...و من امروز لباس نصفه نیمه تنم نبود

 ...حنا میشینه کنارم 

 ...شالمم کنار دستم بود که اگه نیاز شد بندازم سرم حتی 

 ...و خانم دکتر این خونه از مهندس و موسیقیدانش تو خونه داری زن تره

 نفس حنا پر صداست: متوجه نگاهای گاه و بی گاهش شدی؟؟؟ 

 ...ترانه تو صورتم نگاه میکنه و ما با هم تعارف نداریم: اوهوم 

 ...اشتنیش میکنهدست تو موهای از نظر من دوست د

آرنجش میشه تکیه گاهو کف دستش میمونه تو همون انبوه قرمزش که امروز بد 

 جور چشمای

 ...هاوشو با خودش اینور و اونور برد

 ...منظورش ارسالنه و من متوجه نگاه های رنگی رنگی ترانه هم بودم

 ...وتو این خونه یه خبراییه

 ...یگیره طرفمیه موزو تو پوستش با کارد نصف میکنه و م

 ...سر تکون میدم

 ...این روزا میل ندارم به چیزی 

 ...حتی موز که رکورد یه کیلوشو یه جا خوردنم دارم

غصه میشنه تو نگاهش: نگرانتم نفس تو این مدت خیلی کم اشتها شدی داری آب  

 میری... نگاه

 ...اونم نگران بود... چشم از صورتت نمیگرفت وقتی از زور درد نمیخندیدی

 ...و نگاه های هاوش به قدری منو کالفه کرده بود که عالم و آدم مهم نباشن

 ...و من محاله عاشق هاوش شده باشم
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ـ تو نمیخوای یه شال رو اون المصبات بندازی وقتی نا محرم تو این خونه میاد؟؟؟ 

 تو چی ترانه؟؟؟

 یه دامن به قدو قواره شما پیدا نمیشه؟؟؟

حوله ی توی آشپزخونه با دستمال کاغذی خشک   ترانه دست خیسشو به جای

 ...میکنه

 ...ابروهای هردوشون میپره باال

 ...من سابقه ای تو گیر دادن به نامحرمای توی خونه نداشتم 

 اصالً سابق مگه چند تا نا محرم تو این خونه اومد و شد داشتن؟؟؟

 ...و این خونیکی از اون نامحرما مردی بود که تو اولین روزای بی ارسی اومد ت

 ...اومد که حنارو ببره 

 ...اما نرفت

 ...و الزم نبود حنا از پدر خودش حجاب بگیره

 ...از همون روزا بود که کم کَمک حنا شد همخونه

 ...همدم

 ...که ما تو این خونه خاطره های سه تایِی کم اما خوبی داشتیم 

 ...که حنا عاشق ارس بود

زهرا و زیر سقفی آروم میگرفت که دو دنگش و بعد از ارس دلش فقط تو بهشت 

 به نام ارس 

 ...بود

 ـ تو خودت متوجه نگاههای پر ستاره نشدی؟؟؟

 این که میشینه تو نگاهش غمه یا ترس؟؟؟ 

 ...هر چی که هست آبی چشماشو از زاللِی مخصوص به خودش میندازه

 ...چقدر ارس این چشما رو دوست داشت

 ...ت شد بعد عاشق خودشاصالً اول عاشق چشمای این دوس

 ...و چه خوب که چشمای من آبی نیست

 ...توسی و سبز و هر رنگ دیگه ای نیست

 ...هم رنگ چشمای نفیسه نیست

 ...دستشو میگیرم تا سرش بلند شه
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 ...تقصیر اون نیست این همه زیبایی

 ...و اون همیشه همین بوده

 ...گناهی نداره تو دودو زدنای نگاه هاوش

 ...رِس نامحرم هم حجاب نمیگرفتاون برای ا

 چرا اسم هر مردی رو این همخونه سایه انداخت نگاه اون خیس شد ؟؟؟

 چرا حال من فقط این بار خرابه؟؟؟ 

 چرا هیچوقت انقدر احساس بدی نداشتم؟؟؟

 ...و من مطمئنم عاشق هاوش نیستم

 ...نیستم

 ...ـ معذرت میخوام 

 ...و اون دلیل معذرتمو میدونه

 ...یکنم این بار نیازی به معذرت نبودومن حس م

 ...نگاههای اینبار کمی به نظر جدی میان

 ...هاوش مرد برازنده ایه

 ...حنا زن زیباییه

 ...و هردو الیق خوشبختی

 پس این نیشتری که میخوره به قلبم چیه آخه؟؟؟

 من حسودی میکنم؟؟؟ 

 ...من حسود نیستم

 ...من خنا رو دوست دارم

 ...خودم هم بیشتر دوست دارممن حنا رو از  

 پس چه اسمی بذارم رو حسی که از نگاهای هاوش بهش بهم دست میده؟؟؟

 ...و این حس کمرنگ کرده رنگایی روکه تو نگاه اردالن به ترانه بود

 ...تو نگاه ترانه به اردالن بود

 ....و اردالن خیلی بزرگتر از ترانست

 ...و ترانه برای اردالن حیفه

 ...ال از ترانه بزرگترهو اون نه س

 ...و ترانه همش بیست و یک سالشه
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 ...و ما امروز به ضرب و زور دعوت شدیم به ویالی شمال ارسالن

و واقعاً به ضرب و زور بود وقتی من هنوزم که هنوزه از روبه رو شدن با هامون 

 ...میترسم

 ...اما سیمین اصرار کرد

 ...نسرین پافشاری

 ...و استاد دستور داد

 ...که باهاشون همراه بشیم

 ...که هر سال چهارمین روز عید یه عالمه آدم میشنو راهی شمال مین

 ...که خوش میگذره

 ...و من همیشه مجبورم با ترسام روبه رو بشم

 ...من باید یه روز یه جا هامونو بغل بگیرم

 ...تا آروم شه

 ...هم قلب اون که میدونم بی تاب منه

 .تابو ترسیده امهم من که ماههاست بی 

 ...تو جاده چالوسیمو ماشین هاوش پشتمون

 ...تو این خانواده هر کی یه مدل ماشین دل آبکنکی داره

 ...اما با حداقل تعداد ماشینا تو جاده ان

 ...و این از نظر من یعنی این خانواده تازه نرسیدن به این دوران

 ...یعنی چشم و دلشون سیره

واسه ماشینی که پشت ماست و سر نشیناش سه تا   و دل حنا بدجوری غنج میره

 ...همکارای منن

و ماشین ما یه ماشین معمولی با ده سال عمره در حالی که ماشین استاد نریمانو  

 نمیشناسمو من از 

اول عالقه ای به ماشین جماعت نداشتمو اسمی که حنا میگه و ترانه تأیید میکنه  

 رو یا نمیشنوم یا 

 ...یادم نمیمونه

ماشین خواهرزاده نوزده ساله هاوشم از کل زندگی ما سرتره که با دوتا   حتی

 دوستاش توش 
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 ...جاگیرن

 ...و اصالً نگاههای هلما نخوت نداره

 ...و خیلی مهربونه 

و با دوستاش عاشق آبتین شدنو تو همون اول مسیر اونو بردن تو ماشین 

 ...خودشون

 ...شون بودترانه رو هم بردن که تقریباً تو رده سنی خود

 ...و من دلم کمی تاپ و توپش بلنده

 ...نگران آبتیِن امانت تو دستاشونم

 ...گرچه هلما به خاطر سفارشای من خیلی اصولیو خانموار رانندگی میکنه

 ...هنوز قفسه سینم درد میکنه

 ...تکیم به پشتی صندلیه که کمی خوابیده

میشه... اشاره میکنه شیشه رو بدم  ماشینهاوش از طرف من باهامون مماس 

 ...پایین

باد میخوره تو صورتم: نگران نباشین دست فرمونش عالیه... حداقل فکر کنم از  

 مال من بهتر 

 ....باشه

 ...و این جمله یعنی نگرانی نگاهمو فهمیده

 ...یعنی برخورد من با هامون خیلی غریب بوده

 ...یعنی فهمیده من نگاهم هنوز پی آذینه 

 ...ی اولین عیدیه که آذین کنار من نیست و کنار ارسهو ا

نگاه خیسمو ازش میگیرمو دست حنا میشینه رو دستم: انقدر خودتو بقیه رو اذیت 

 ...نکن

 ...ـ دلم براش تنگ شده

و چه خوب که من برای گفتن حرفام به حنا نیازی به قصه حسین کرد گفتن  

 ...ندارم

 ...ی میکنم بعد از حدود چهار ماهو این اولین باره که ابراز دلتنگ

 ...شبه و من بیتاب خوابم

 ...من خوابم نمیبره تو این ویال
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 ...تو یکی از اتاقای پایین یکی پیش باباش خوابه که قرار ازم گرفته

 ...سینش برام مقدس شده

 ...و از وقتی اومدم نگاهم با بهونه و بی بهونه میشینه رو سینش

 ....خشکله و زندگی ای که داره حق مسلمش بوده کوچیکه و نگاهش معصومه و

 ...وبا این حال من ازش میترسم

 ...تنها اون نیست و درگیر خجالتای حنا از نگاههای رک و مستقیم هاوشم هستم

 ...و من ندیده بودم حنا از هیچ نگاهی خجالت بکشه

 ...و رنگ به رنگ بشه

 ...و احساس میکنم کمی و کمی حنا نگرانه 

 ...ترسیده

 ...و ذهنش جایی کمی دورتر از فضایی که چگالی حجم تنشو داره درگیره

 ...و وقتی نگرانیشو با من در میون نمیذاره یعنی منم باید نگران باشم

 ...و نگاهشو از من میدزده

 ...ومن نگرانم

و حنا نباید بابت نگاههای اون مرد و دل خودش که دل آدمه و قرار نیست تا ابد  

 دهدرگیر یه مر

 ...بمونه شرمنده باشه و نگاه از من بدزده

و من به جای دریای بغل گوشمون هنوزم دوست دارم زل بزنم به اون آبیای مورد  

 ...عالقه ارس

 ...و من باید نگران بی تجربگی ترانه درمورد مردام باشم

که ترانه همه تا به امروِز عمرش درس خونده و درس خونده تا تونسته امروزه  

 انشجوی روزی د

 ...رشته پزشکی باشه و این یعنی اون موقع که باید سرو گوشش نجنبیده

 ...و حاال تازه باید شروع کنه به کسب تجربه

 ...و اردالن تال زیادی میکنه برای مقبول واقع شدن تو نگاه ترانه 

 ...و ترانه خیلی کوچیکه برای اون 

باشه برای من خوش ایند  و اولین تجربش برای توجه به مرد جماعت اگه این 

 ...نیست
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و من نمیدونم چه حکایتیه که من خودمو موظف میدونم برای رسیدگی به همه ی  

 ...امور عالم

کالفگی و دم به ثانیه پهلو به پهلو شدنم داره آبتیِن کنارم خوابیده رو هم بد خواب  

 ...میکنه

 ...آبتین روی تخت دونفره میون من و حنا خوابه

 ...داده با هلماو عسل و مهدیس هم اتاق باشهترانه ترجیح 

 ...و اونا تو چند ساعت خوب باهم ایاق شدن

و من تصمیم میگیرم قبل از بد خواب کردن هم تختیام هم تخت و هم اتاقو ترک  

 ...کنم

 ...چه قدر بزرگه و قشنگه این ویال 

 ...و مسلم خیلی خیلی گرون

و خاکی اما گردن افراشته کم تا    و آیه ای برای وجود ثروت باالی صاحب جوون

 ...قسمتی مغرورش

 ...و چه خوب که اگه امشب من نمیتونم تو آبیای حنا نگاه کنم و درد بگم

 ...این ویال مشرف به دریاست

 ...و من میتونم به جای حنا به دریا بگم

 ...و برای گفتن نیازی ندارم به هجی کردن کلمات

 ...شستمسرم میره رو تخته سنگی که کنارش م

 ...و میاد یاد ارسی که خاطرش حالتای حنا رو آزاردهنده کرده

 ...و چه شیرینه یادش

 ...چه تلخه نبودش

 ...و چه تلختره واقعیت

 ...و حنا زندست

 ...در حالی که ارس مرده

و حنا نباید بمیره در حالی که زندگی شاد کوچکترین استحقاقیشه برای بودن و  

 خوب بودن تو این 

 ...ز نظر من بددنیای ا

 ...تلخیش گلو میسوزونه
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 ...و سوزشش اشک میاره

 ...کمی اونورتر میشینه و زل میزنه به آسمونی که من زل زدم به دریاش

 ...به افقی که تو دل شب نا مفهومه

 ...هیچی نمیگه

ومن نمیدونم چرا خجالت زده نیستم از اینکه حس میکنم اشکامو هم حس میکنه  

 ...هم دیده

 شه: دلت تنگه؟؟؟آه میک

 ...و این اولین بار بعد از آشناییمونه که من جمع بسته نمیشم

 ...سر تکون میدم همزمان با آره ای که ضعیف شده از زور بغض

 ـ پشیمونی؟؟؟ 

تند میشم و بدم میاد از اینکه نگاهم اشتباهی ترجمه بشه: هرگز... اون قلب حقش  

 بود... درست به 

 ...آذین من بوداندازه ای که مرگ حق 

سرشو پایین میندازه: پس چرا از صبح تا خاال شدی مرغ سر کنده؟؟؟ چرا نگات 

 رمیده و حزر 

 میکنه ازش؟؟؟

 ...ـ نپرس 

 ...ـ میپرسم... حقمه... ماههاست که عذاب وجدان حناق شده

 ...ـ نشه... تقصیر تو نبود... خواست خدا بود

 نگات نمیخنده وقتی لبت ریسه میره؟؟؟ـ اگه فکرت اینه چرا اینهمه آزار؟؟؟ چرا  

 ...ـ گفتم که دلتنگم 

 ...ـ رفعش کن 

 ...ـ نمیشه

 ...ـ میشه

 ...ـ نمیشه

ـ میدونی که میشه... فقط کافیه پسرمو بغل کنی... کافیه گوش بچسبونی رو  

 سینش... رو قلب

 ...دخترت... تا همه بغض چند ماهت، همه دلتنگیات اشک بشه آتیشتو بخوابونه
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 ...لب پسرتـ ق

 ...ـ قلب تو... قلب پسرم... قلب اذینی که هزار بار به خوابم اومده

 ...وآذین به خواب من فقط یه بار اومده

 ...و این مرد در آینده چیزهای بیشتری رو از من به غارت خواهد برد

 ...ـ تنها آذین نیست

 و این جمله بدون اجازه سرک کشید تو بحث ما

 ـ چیه؟؟؟ 

 ......ـ

گو... حلش میکنم... به همون قلبی که تو سینه بچم تاالپ تولوپ میکنه قسم که ـ ب

 ...حلش میکنم

 ...ـ نمیتونی

 ...و چه راحت شماها تو میشن

 ـ چرا؟؟؟

 ...ـ برای اینکه حقه... درست به اندازه مرگ اذین من

ـ چی حقه؟؟؟ چی نفس؟؟؟ بگو حقو ناحق کنم... ولی چشماتو بارونی نکن... تو  

 ن روزا برای منای

 ...انقدر مقدس شدی که نتونم از کنار آهای گاه و بیگاهت راحت بگذرم

 ...ـ دوسش داری 

 ...بازم شیطنت جمله ها

 ...من این جمله رو نپرسیدم

 ...خبر دادم

 ...این یه امر مسلم و مشهوده

و صدای چیسی که نمیشنوم بلند تر از صدای چیس آتیش چهارشنبه سوری ایه که 

 ج شعله رو او

 ...هاش یه گالن آب خالی میکنی

 ...قول داد حقو نا حق کنه

 ...ـ نمیخوام حق و نا حق کنی

 ...ـ پس چی میخوای
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 ...ـ میخوام خوشبختش کنی

 ـ من گفتم نیتم ازدواجه؟؟؟

ـ تو نه... اما رنگی رنگیای نگاهت چرا... بفهمه این حرفا ردو بدل شده 

 ...سرجفتمون پای داره 

 چرا؟؟؟ـ 

 ...شونه میندازم

 ...ـ اگه حقه... اگه نا حق نمیخوای... پس دردت چیه که درد میریزی به جونم 

 ...ـ اگه اون مهمه... اگه اون قشنگه... من چه کاره ام این وسط 

ـ گفتم مقدس شدی... عال رغم تمام آدمای زندگیم... من خیلیارو دوست دارم...  

 حاال که میدونی 

ن نگاه اولم تو دربند چشام مونده رو حنا... اما هیچکس هیچکس  باید بگم از همو

 حتی مادرم و 

خواهرم به اندازه تو برام مقدس و ناموس نیستن... ناموس من چشاش  

 ...خیسه...بی تعارف بگم

رک بگم... اگه دلت گیره... قید دلمو میزنم... از سرم زیادی... اما همه کار واسه 

 خوشبختیت

 ...میکنم

 ...وقته ناموس کسی نبودم...اشتباه نفهم... رمم نده... برادرانه ایـ خیلی  

 ...ـ خیلی وقته ناموسمی... خیلی وقته مدیونتم... چته؟؟؟ آدم به برادرش میگه

 .......... ـ

 ...ـ چرا حرف نمیزنی؟؟؟ چرا درد میریزی تو جوِن عذاب وجدان زدم

 .......... ـ

 ـ نفس؟؟؟ 

 ................ ـ

 ................ ـ

 ـ  . . .

 ...خیلی نمیگذره از روزایی که قرار بود حنا بشه همه کسو کار برادرم

 ...نگاهشو نمیتونه بکنه از اشک نشسته رو گونه هام
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 ...لباش قفل میشن روهم

ـ خوب نیست... اما غیرتم درد میکنه... هنوز حس میکنم حنا نامزد ارسه... هنوز 

 چشای براق ارسو 

 ...میکنم رو حنا حس 

 «همینو میخواستی جناب؟؟؟ خوب داغونت کردم؟؟؟ بازم میگی بگو؟؟؟  »

 ـ  . . .

 چرا؟؟؟ 

 ...سرمو تکون میدم

 صداش کمی عصبیه: چرا نشد نفس؟؟؟ 

 ...ـ ارس اعدام شد... برادرم اعدام شد... درد شد... خاطره تلخ شد... ناکام شد

 ؟؟؟ضربه پشت ضربه میتونه آدمو از پا بندازه مگه نه

 صداش کمی رنگ بغض میگیره: چرا؟؟؟ 

 ...من متنفرم از این چرا

 ...ولی اگه قراره حنا خوشبخت بشه نباید راز مگویی بمونه برای این مرد

 ...من رنگ خواستن رو تو نگاه حنا ندیدم

 ...که اون نگاه از من میدزده

 ...که منو نماینده ارس میدونه

 ...مسکوتش شنیدممن صدای خواستنو از تو لبای 

 ...ـ قتل 

 ـ قتل کی نفس؟؟؟

 ...این مرد از تکرار اسم من خوشش میاد

 ...ـ پدرمون... پدر من... پدر ازس... پدر 

 ...نمیتونم 

 ...نمیتونم 

 ...راز مگوی زندگی آبتین من باید مگو بمونه

 ...من نمیتونم اسمی از نفیسه بیارم

 ...کردهو این مرد میشه گفت حاال به طور کامل هنگ 

ـ لیاقتش خوشبختیه...اما... منو از اون جدا نکن... اونو از من نگیر... تکیه  
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 گاهمه... خوشبختش کن

 ...بدون اینکه تکیه گاهمو غصب کنی

 ...ومن اومده بودم کمی آروم شم نه دیونه

 ...کالفه و خسته ام و ادم میاد مسافرت برای رفع کسالت و خستگی

 ...بهشون دوری میکردم حرف زدممن از چیزایی که از فکر 

 ...و کار راحتی نیست حرف بزنی و فکر نکنی

 ...ومن ناخودآگاه همش میرم به اون روزای سخت

 ...و اونروزای سخت مریضم کردن

 ....و انگار دوست داشتن حنا قبح بود

 ...و پرده برداشتن من ازش قبحشو انداخت

 ...ناو مجوزی صادر شد برای محبت کردنای عیون به ح 

گرچه همون یه جمله وسط مکالمه زهرمزه ی دیشبمون کافی بود برای انعقاد  

 قراردادی که نا گفته 

 ...باعث پنهون موندن یه دیشب سخت از حنا و از همه آدمای تو ویال میشد

 ...اما با هربار پلکیدن هاوش به دور حنا

 ...با هربار محبت بی دریغ

 ...یروز با هر نگاه مهربون بی پرواتر از د

 ...یه چشم غره از حنا نصیب من میشه

 ...ما دوتا دوست مثل کف دست میشناسیم همو

 ...ما دوتا دوست عین همیم

 ...ما دوتا دوست به پای ناخوشایندیامون همدیگرو دار میزنیم 

 ...و حنا از حال و هوای امروزم فهمیده که یه گندی زدم

دارم تاوانشو با بی حوصلگی پس   فهمیده که بزرگتر از قد و قوارم حرف زدم و

 ...میدم

 ...میفهمم که فهمیده

 ...و حضور هامون سر میز صبحانه

 ...کنار آبتین

 ...درست همون جایی که آذین باید باشه حالمو خرابتر کرده
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دست سیمین که میشینه رو گرمای دستم میترسم و شوکزده از ترس و خنکی 

 دستش از جا 

 ...میپرم

 ... میخوره به لیوان چایی کنار دستمدستم 

 ...و این چای اینجا نبود

 ...دستم میسوزه

 ...و گند میزنم به میز صبحانه

 ...دست سوختمو میگیرم تو دست دیگم و هاج و واج سیمین میشم وشرمنده

 ...از زور شرمنگی چشم هم میذارم : معذرت میخوام حواسم نبود

 ...سیمین از حرکتم حیرونه

 ... میخ منه و نگاهش نگرانارسالن 

 ...هاوش علتشو میدونه و من اینو تو نگاهش میبینم 

 ...حنا ریز نگاهم میکنه

 ...و بقیه هم توجهشون جلب شده

سیمین از شوک در میاد: معذرت میخوام عزیزم نمیدونستم حواست اینجا نیست... 

 صدات در

 ...ت سوختنمیومد خواستم بگم صبحانتو از دهن نندازی... بمیرم دست

نگاهم میره رو پشت دست خیلی قرمزم و این چای تازه ی تازه بوده: لبخندم  

 :زیادی زورکیه

 ...چیزی نیست خوب میشه... من معذرت میخوام... همه جارو کثیف کردم ببخشید

میخوام بلند شم تا خدمتکارشون میزو تمیز کنه که دوباره دست سیمین میشینه رو 

 دستم: چیزی 

؟؟ نگرانم کردی... تبم داری... حالت خوب نیست اگه الزمه بچه ها  شده عزیزم؟ 

 ...ببرنت دکتر

 ...و من دلم رضا به این سفر نبود

مهربونیش لبخند میاره: نه نه... چیزی نیست... دیشب جام عوض شده بود خوب  

 نخوابیدم کمی

 ...کسلم... خوب میشم
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 ...و چه خوب که دروغ حناق نیست

کنار سخره دیشب و اینبار به جای سرم سنگینی همه هیکل   یه عوق خالی میزنم

 این روزا نصف 

 ...شدمو میندازم روش

 ...بادی از سمت دریا میاد و خیلی کم ابهت داره بوی دریارو هدیه میکنه

 ...حالت تهوعم کمتر میشه

 ...چشمامو میبندم

 ...یه لحظه

 ...یرون نمیرنحتی یه لحظه هم گفته ها و شنیده های دیشب از تو گوشم ب

مهمتر از اون نگاه براق ارس و لبخند غمگین آخرین دیدارمون که اسید شده و تا  

 ابد رو دلمه همه

 ...جا هست

 ...و قلبی که دنبال یه خلوتم تا گوش بدم بهش

 ...که اگه این کارو نکنم از زور بغض مریض میشم

 ...ودریا آرومه

 ...و این آروم بودن نیازه و خوبه

 ...که کنارپام میشینه رو زمین مو به تنم سیخ میشهو حنا 

 ...از اینکه اومده بپرسه چمه

 ...و میپرسه

و از اینکه اگه بفهمه چیکار کردمو چیا گفتمو براش نقش یه خواهر شوهر  

 ..مهربون بازی کردم

دستاشو تکیه گاه بدنش میکنه و صورت سفیِد مزین یه چندتا خال محشو میسپره  

 ب به دستای آفتا

 ...کمتر آفتابی شونده این دیار

 ...و من عاشق اون خاالی محو رو گونه ها و چندتای رو دماغشم

 ...و حنا خیلی شبیه زنای تو فیلماییه که مال یه سرزمین ساحلی و مرطوبن

 ...و این صحنه خیلی شبیه آرامش قبل از طوفانه

 ...و ما اومدیم مسافرت خوش بگذرونیم و آبو و هوا عوض کنیم 
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 ...اگه گذشتمون حالمونو نگیره

از گوشه چشمش نگاه میکنه و میپرسه سوالی رو که نشنیده مو به تنم سیخ  

 کرده: چه شکری زدی

که حال تو اینه... نگاه و حال هاوش، بی پروا نفس... دیشب چرا بیدار شدم تو  

 جات نبودی؟؟؟ 

 ...و حنا تا وقتی مهربون و خوبه... وتا وقتی حناست

 ...تش نکنیکه ناراح

 ...که عصبانیش نکی 

 ...که پارو دمش نذاری 

 ...اون دوست نداره نامزدیش با ارسو با کسی قسمت کنه

 ...سرم درد میکنه

 ...وصدای بلندش باعث میشه پلکامو رو هم فشار بدم

ـ داد نزن حنا... صداتو میشنون... مهمونیم اینجا بیامسافرتو بهشون زهر نکنیم...  

 بیا بعداً حرف 

 ...زنیمب

 ...حرفام عصبانی ترش میکنه

 ...من با زخمی به نام ارس که رو دلشه بازی کردم

 ...و درکمال وقاحت میخوام که آروم باشه

من سرم درده و صدای اون بلندتر: منم همینو میگم... اومدیم مسافرت یا شوهر 

 دادن من؟؟؟ تو

مسائل من دخالت   باشی میتونی مالحظه مهمون بودنتو کنی؟؟؟ به تو چه که تو 

 میکنی؟؟؟

 ...اون واقعاً عصبانیه و من میتونستم تصور کنم میزان عصبانیتشو

ازروی برخوردی که ازش دیده بودم تو جریان خواستگاری پسر عموش میشد 

 تخمین زد میزان

 ...خرابیایی که این زلزله قراره به بار بیاره

 ...و خدا کنه خرابی ای متوجه دوستی ما نشه

نتومو میگره و میچسبونتم به همون تخته سنگ بزرگ پشتمون که راحت یقه ما
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 میشه فهمید با

دستای آدمیزاد مأمنش شده اینجا: آخه به اون چه که قبالً تو زندگی من چه خبر  

 بوده... آخه به تو 

 ...چه که تو کارای من دخالت میکنی

 ...نیست تیزی که از پشت فرو میره تو کمرم به اندازه دنده هام دردناک

 ...ومن صدام در نمیاد

 ...و این دعوا یه روز

 ...یه جا باید اتفاق میفتاد

 ...این دادا اگه بمونه درد میشه و دردسر

 ...بذار بزنه 

 ...بذار داد بزنه 

 ...بذار منو بزنه

 ...اما دلشو نزنه

 ...بسه هر چی پای برادر مرده ی من نشسته

 ...درسته که میگه به پای دلش نشسته

 ...ولی حقش بیشتر از تنهاییه

بعضیارو باید به زور خوشبختیرو بکنی تو حلقشون و یه لیوان آبم بریزی تو  

 دهنشون که نتونن 

 ...غیش کنن

فشاری که ساعد دستش میاره به قفسه سینم بعیده از زور کمش و از جثه کمی از 

 من

 ...کوچیکترش 

 ...آخ ناخودآگاهم که میره هوا عصبانیتش کم نمیشه

 ...اما ولم میکنه... بیشترشبیه اینه که پرتم میکنه

 ...شالم از رو سرم میوفته و خیس میشه و پای حنا میره روش 

 ...و حنا گاهی خشنتر از یه زنه

به سرفه میوفتم و اون اونقدر عصبانیه که براش مهم نیست نفسش نفس کم  

 ...آورده
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 ...خم میشم و دست میذارم رو زانو و نفس میگیرم

 ...نفس گرفتن سختهو 

با صدای ارسالن سر بلند میکنم: اینجا چه خبره... چی کار میکنی حنا... نمیبینی  

 حالشو... میخوای 

 بکشیش؟؟؟

 ...و موهای دم اسبیه من فاقد حجابه

 ...و فقط مونده که این مرد منو لخت مطلق ببینه

 ...مرد بشم و من دوست دارم وقتی بذارمو نگران این نگرانیای این روزای این 

 ...دم اسبیمو که اومده جلو میبره پشت سرم و صافم میکنه

و خدا کنه اشتباه باشه که حس میکنم تیکه ای از موم زیر انگشت شصت و 

 اشارش نوازش 

 ...میشن

و قطعاً این مرد تا حاال باید از روی دست ندادنام فهمیده باشه به محرم و نامحرم  

 ...اهمیت میدم

 ...که چرا به اعتقاداتم احترام نمیذارهو سؤال من اینه 

خیلی نامحسوس طوری که کمترین واکنشو داشته باشه کمی عقب میرم: چیزی  

 ...نیست... خوبم 

 ...و من دوست ندارم تا وقتی کسی ناراحتم نکرده ناراحتش کنم 

 ...قبل از من خم میشه و شالو برمیداره و میده به دستم

که نگاه نا مهربونش به مهربونمه صداش میاد: به  از کنارش که رد میشم در حالی 

 قول دوستت 

 باید بمیری تا بگی حالم بده؟؟؟

 ...و این تکه کالم مخصوص خود خود حناست

 ...و کمی دورتر هاوش داره تماشامون میکنه

 ...بهش که میرسم حرفی نیست بگم

 ...جز اینکه: به دست آوردنش سخت خواهد بود... اما غیر ممکن نیست

بچه نیستیم که بچه گونه قهر کنیم و با قهر بچه گونه عالم و آدمو کالفه و خبردار  

 ...کنیم
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اما خوب تو روزای عادیمون انقدر جفتیم که خواه ناخواه جو سنگین بینمون جلب 

 ...توجه میکنه

 ...بی اشتهایی من تو این چند وقته به خاطر دردایی که تحمل میکنم عادی شده

 ...نا هم بی اشتها میشهولی وقتی ح

 ...وقتی هردو باهم سکوت میکنیم

 ...وقتی نه اون حواسش به منه نه من حواسم به اون

 ...خوب حلزونم با یه حساب کتاب سر انگشتی میتونه بفهمه یه خبرایی هست

 ...حنا که زودتر از من از سر میز نهار بلند میشه

و نصف نشده اون میوفته یه  چشم استاد به غذای فقط دو قاشق کم شده ی من 

 چشمک برام 

 میفرسته : چه خبر؟؟؟ 

 ...میخندم به مهارتش تو چشمک زدن

 ...بی شک این مرد از سیمین دلها برده با این مهارت

 ...و چیز عجیب و خجالت آوری نیست دعوای من و حنا که بخوام قایمش کنم

 ...همه ی آدما به اختالف نظر میرسن

 ...محسوب میشیم من و حنا هم جزو آدما

 ...ـ چیزی نیست... یه کنتاکت داشتیم حل میشه

ابروهاشو میندازه: نیاز به ریش سفید و گروه دو ) با انگشتاش دو رو نشون میده 

 و اشاره به من و 

جای خالی حنا میکنه( به عالوه یک) و اینبار با یِک انگشت اشارش خودشونشون 

 میده( ندارین؟؟؟

 ...خندم کم عمق میگیره

 ...با این خانواده میشه آروم بود

 ...و شاد بود

 ...ـ نه نیازی نیست... هر دو طرف صلح طلبن فقط به کمی اختالف نظر رسیدن

نگاه هاوِش خبردار از همه چیز و ارسالِن شاهد تقریباً کتک خوردن من از حنا  

 اعتماد به نفسمو 

 ...نمیگیره
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 ...دیم هم بازم چیزی نبودکه ما اگه با دعوامون عالمی رو زیرورو میکر

 ...تکون سرش نشونه ی درک حرفامه: به هر حال کمکی برمیومد خبر کن

 ...ـ چشم... اگه الزم شد چشم

رو میکنم به کدبانوهای این روزای این ویالی شلوغ پلوغ و پر رفت و آمد: دست 

 شما درد نکنه

 ...خوشمزه بود

 بشقابت دست نخوردست؟؟؟نسرین نگاهی به بشقابم میندازه: خوشمزه بود 

خجالت میکشم: دست نخوردگی بشقاب من تقصیر مزه غذای شما نیست... خیلی  

 وقته کمی بی 

 ...اشتها شدم بخصوص که چند شبم هست خوب نخوابیدم روم تأثیر گذاشته

 ...واز گوشه چشم متوجه نگاه های خیره ی ارسالن هستم

زی نخوردی... نکنه مریض  سیمین رشته کالم به دست میشه: مادرم صبحم چی

 شدی... چرا چند 

 وقته نتونستی درست بخوابی؟؟؟ 

ـ چند تا متن داشتم برای ترجمه که قول داده بودم قبل از شروع تعطیالت  

 برسونم... چون یه کم

عقب بودم شبانه روزی کار میکردم... با این حال بازم بدقول شدم... همین دیشب 

 تموم کردم و 

 ...کردمبراشون ایمیل 

عسِل به خوشمزگی عسل برای چند لحظه توجهشو از ارسالن میگیره: مترجمی  

 مگه؟؟؟

 ...و عسل طبیعی در عین شیرینی گلو رو میسوزونه

 ...ومن نمیدونم چرا حس میکنم این عسل به نطرم زیادی طبیعی میاد

 ...ـ مترجم حرفه ای که نه ولی خب یه کارایی میکنم

ب مورد توجه دخترای این جمع بوده روشو میکنه سمت آبتین که این روزا عجی

 عسل: مامی چهارتا 

 ...زبون به غیر از زبون خودمون بلده

 ...و گاهی بچه ها بی موقع حرف میزنن 
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 ...و من نباید بذارم این بچه زیاد با دخترا دمخور بشه

 ...و من اگه بلند بشم سر این جمع و بگردم بی شک چند جفت شاخ پیدا میکنم

 لما هیجان زده میشه: چهارتا نفس؟؟؟ ه

 ...و من جوابی جز لبخند ندارم

استادـ رو نکرده بودی نفس... هر چند در مورد تو عجیب نیست اگه به بیشتر از 

 ...اینا مسلط باشی

عسل ـ ولی چه جوری؟؟؟ من تو همون انگلیسیشم موندم... دنبال یکی میگردم  

 کمکم کنه زودتر

رم تا برم پیش برادرم... تو چه جوری یاد گرفتی؟؟؟ اونم با  بتونم مکالمه یاد بکی 

 تحصیالت 

 ...دانشکاهی خارج از محدوده زبان... چی اونم چهارتا 

این مسئله داره کمی رویه ی اغراق میگیره برای منی که کالسای زبان بهترین  

 دستاویز ارس بوده

 ...برای دور کردنم از جو سرد و عاری از پدر و مادر خونه

 ...کار شاقی نیست... عربی و انگلیسی رو که تو مدرسه ها به همه یاد میدن ـ

 هلما حرفمو قیچی میکنه: یعنی میخوای بگی اینارو تو مدرسه یاد گرفتی؟؟؟

 ...ـ نه خوب خودمم کمی روش کار کردم... من حتی مدرک این دوتا زبانو ندارم 

 هلماـ خب؟؟؟؟؟؟

.. بیشتر متناییم که ترجمه میکنم به  ـ هیچی دیگه فرانسه رو کالس رفتم. 

 فرانست... زبون ترکم

 ...که زبون مادریمه

 اینبار استاد تعجب میکنه: منظورترک ترکیست؟؟؟

 ...ـ بله

 ...لبشو جمع میکنه: نگفته بودی دورگه ای

میخندم: نپرسیده بودین...دورگه ی دورگه ام نیستم... مادرم یه ریشه ی ایرانِی  

 ...دور داره

 ...ذوق میکنه: پس این همه خشکلی از مادرت به ارث رسیده بهت هلما

از متأسفانه ای که دوست دارم سر بذارم جملم صرف نظر میکنم: بله کپی برابر  



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

200 

 اصل مادرمم... ولی 

 مگه ایرانیا مردم زشتی هستن که اینو میگی؟؟؟

  لیوان آبشو بر میداره: نه منظورمو بد گفتم... آخه یه حس خاصی به چهرت

 دارم... لوندیت ذاتیه 

انگار...چهرت هیچ چیز خاصی نداره که بشه بهت گفت ایرانی نیستی... ولی  

 زیبایی فوق العادت در

کنار این که بدون آرایشو زرق و برقی خیلی چهرتو با زیبایی زنای ایرانی که این  

 روزا زیر انبوهی از 

 ...آرایش قایم شده فرق داره...چه جوری بگم اووممم

مهدیس کمکش میکنه: زیباییش بکرو نابه... همینم توجه آدمو جلب میکنه... همه 

 این زیبایی مال 

 ...مال خوشه از هیچ وسیله ای برای بهتر شدن کمک نگرفته

هلما دستشو بلند میکنه و مهدیس کف دستشو میکوبه کف دست هلما: دقیقاً 

 بهترین جمله رو 

 ...گفت

 ...ی درباره چهرم بدهو من عادت کردم هر کسی یه نظر 

و من دوست ندارم این تعریفا تو جمعای مردونه گفته بشه و توجهشونو بیشتر  

 ...جلب کنه

 ...و من از سر ادبه که لبخند میزنم: ممنونم

و واقعاً ممنونم از استاد برای عوض کردن بحثی که ازش راضی نبودم: مادرتو  

 ...ندیدم هیچ وقت

 ...پدرم جدا شد... االن مقیم انگلیسهـ وقتی خیلی کوچیک بودم از 

ومن نمیدونم ابروهای استاد نمیدونم به نشانه درک باال میره یا تعجب از این که  

 زنی ترک 

 ...تبارباشه و با یه ایرانی وصلت کرده باشه و مقیم انگلیس باشه

 ...و این در صورتیه که نمیدونه من خودم هم چند بار بیشتر مادرمو ندیدم

 .ت که حتی صداشم نشنیدمو سالهاس

 ...دراز کشیده رو تخت و داره با لبتاپ من ور میره
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 ...خندم میگیره... ما االن قهریم مثالً 

 ...به زبون میارم فکرمو

 ...لبپاپو میبنده و هلش میده کنار... پشتشو میکنه

 ...من اگه با چشماش حرف نزنم دلگیرم

 ...دراز میکشم و درد سینم عذاب آوره

ارم تو گودی که تو پهلوش درست شده... فرورفتگیا و برآمدگیای اندام ریز سر میذ

 و تو بغلیش 

 ...میتونه آرزوی هر مردی باشه

 ...و من مشکوکم به صحت بیست و شش سالگی این بانو 

 ـ دست پیش گرفتی پس نیوفتی؟؟؟

 ...ـ خوابم میاد نفس پاشو برو 

 ـ خودت کتک میزنی خودتم قهر میکنی؟؟؟

 ...خوابم میادـ گفتم  

ـ منم خوابم میاد... الزم بود عالم و آدم خبردار شن از طوفانی که دوستیمون از  

 سر گذرونده؟؟؟

ـ الزم بود عالم وآدم خبردار شن از گذشته؟؟؟ الزم بود پیشکش کنی منی رو که  

 مال خودت

 نبود؟؟؟

 ً  ...ـ من تورو پیشکش نکردم حنا... بچه نشو لطفا

 ...م یه تکون میخورم که درد رو یادم میارهنیم خیز که میشه من

این زن وقتی عصبانی میشه اگه خود خدا هم از عرش بیاد براش مهم نخواهد بود  

 چه برسه به 

 ...دردی که یقه منو چسبیده

ـ میشه بگی اگه پیشکشی نکردی پس چه غلطی کردی؟؟؟ میشه بگی اصالً به تو  

 چه ربطی داشت

 این موضوع؟؟؟

ن صدات باش... اینجا خونه خودمون نیست... سعی کن ـ حنا مواظب ت

 ...مسافرتشونو زهر نکنی



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

202 

در ضمن با این حرفا نمیتونی مجبورم کنی ازکارم پشیمون بشم... من به کارم فکر 

 کردمو انجام 

دادم... حنا پشیمون نیستم و به منم ربط داره که تو چه بالیی داری سر طراوت  

 خودت میاری... من

پیشکشی نکردم... فقط به مردی که چشماش خواستن و هوار میکشید و خودش  

 انکار نکرد ... و 

سر فرصت اعتراف کرد... ومن حس کردم الیق و قابل اعتماده یه نیمچه اطالعاتی 

 دادم که اگه

فکرش جدیه با اشراف کامل بیاد جلو... نه اینکه درگیرشه... درگیر کنه... بعدش  

 نه راه پس داشته

 ...باشه و نه راه پیش... هم خودشو و هم خودتو آشفته کنه

 ....و حرف حساب جواب نداره

 ....خودمم فرصتی برای جواب بهش نمیدمو از اتاق میزنم بیرون

 ....هوا بارون خورده و خنکه

 ...و این برای ما دودزده های تهران یه موهبته

ان آبتین و هامون روح  به محوطه پشت ساختمون که میرسم صدای خنده های توأم

 ...نوازی میکنه

 ...هاوش ولو شده رو زمینو اونا دارن غش غش میزن

 ...از ظواهر امر پیداست که داشتن فوتبال بازی میکردن

 ...نگاهم میره رو لبخند هامون

 ...یه روزایی بود که من هربار رفتم به دیدنش نتونستم خنده رو لباش بیارم 

 ...چه خوب که میخنده

 . ...وزایی بود که اسیر تخت بودیه ر

 ...چه خوب که امروز میتونه ورجه وورجه کنه

 ...هرچند آروم باشه

 ...و چه خوب که قلب آذین هنوز میزنه

و بی شک حسرت گوش دادن به ریتمش انقدر چشمامو ملتمس کرده که هاوش از 

 هزار فرسخی 
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 ....ببینه

 ...اشاره میزنه برم جلو 

 ...زی که به جون دلم افتادهو پاهام میلرزه از لر 

 ...با مصیبت میرم نزدیکشون و معنی اشاره هاوش به هامونو میدونم

 ...ومن ماههاست با این بچه حرف نزدم

 ...جلوش زانو میزنم

 ...بغض صدام دست من نیست: سالم

 ...و دوست دارم لبخندشو شبیه لبخند عزیز کردم ببینم 

 ـ خوبی؟؟؟

 ....یاستاوهومش شیرینترین مثبت دن

 ...دست هاوش میره سمت دست آبتینی که دلیل گریمو نمیدونه

 ...اون نمیدونه که قلب خواهرش دوروزه که خیلی نزدیک بهش میزنه

 دلم رو به متالشی شدنه وقتی لب باز میکنم: میشه بغلت کنم؟؟؟ 

و من نمیدونم چقدر صحت داره اینکه میگن قلب پیوندی محبت تو خودشو برای  

 به ارمغان میزبان 

 ...میبره

 ...اما بدون حرف دستاشو برام باز میکنه

و من مطمئنم تا ابدالدهر برای هیچ آغوشی اینطور همزمان ترسیده و مشتاق 

 ...نخواهم بود

 ...سرم که میشنه رو شونه کوچیکش

 ...موهاش که میره زیر لبم

 ...اختیار اشکام دست قلبیه که زیر سینم داره غوغا میکنه

 ...بی اختیارمن پایین میاد و میشینه رو سینشسرم 

 .......تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ تاپ

. . . . . . 

 ...و این قلب روزی که دوید به سمت آغوشم تند زد

 ...روزی که باهم سر پایینی دربندو دویدیم تند زد

 ...روزایی که اصرار داشت از سرو کولم باال بره تند زد
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 ...اب بود و آروم رو اون سینه لختو بوسیدم آروم زدشبی که خو

 ...این قلب چهار سال برای من زد

 ...وهنوز میزنه... میزنه

 ...و چه خوب که میزنه 

 ...چه خوشحالم از کاری که کردم

 ...و قلب من داره دیونه بازی در میاره

 ...و این بچه ها چیزی از رفتار من سر در نمیارن

 ...رونتر نکردن اوناستو گریز تنها راه حی

 ...و ساحل مشرف به ویال بهترین خلوتیه این ساعته

 ...کیلو کیلو اشک میریزم

 ...ِگرم ِگرم سبک میشم

اما هنوز پرم از جای خالی خیلیها که تو این مسافرت تک تکشون برام یادآوری  

 ...شدن

 ...این تخته سنگ چه خوب سنگ صبور بودن برای منو بلده

 ...گ بود و صبور بودگاهی میشه سن

 ...گاهی میشه از یه تخته سنگم یادگرفت

 ...سخت بودن همیشه بد نیست

 ...با صدای پارسی که از دور میاد حواسم جمع هوای تاریک و سرد شده میشه

هوا تاریک شده و ارسالن قبالً هشدار داده که موقع تاریکی همسایه ها هم مثل 

 خودش سگاشونو 

 ...باز میکنن

 ...سگ مثل سگ میترسمومن از 

 ...بلند میشمو لباسمومرتب میکنم

 ...سختی قسمتی که روش نشسته بودم باسنمو خشکو درد ناک کرده

 ...دستی بهش میکشمو چند تا ضربه از پشت به خودم میزنم تا از کرختی در بیاد

 ...یاد شمیم میفتم که همیشه میگه به جای جنیفر لوپز تو باید باسنتو بیمه میکردی

از تصور میزان حماقت یه آدم که از قضا شده یکی از مهمترین آدمای دنیا خندم  

 ...میگیره
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کف آدم میبره از میزان بی محتوایی زندگی و ثروت یه آدم که مهمترین مسئله  

 زندگیش میشه بیمه

 ...کردن باسنش

  و این در حالیه که من از بیست و چهار ساعت باید بیست و پنج ساعت کار کنم تا

 خرجم دخلِ 

 ...دخلمو نیاره

و این در حالیه که یک میلیارد نفراز مردم دنیا دارن از گرسنگی و سوءتغذیه رنج  

 ...میبرن

 ...و این در حالیه که این آدمو هم صنفاش مدعی حقوق بشرن

 ...عضو گروههای مختلف و انجمنهای خیریه ان

 ...تمومی ندارنحماقت های بنی بشر و تضادهای نا زیبای زندگیش 

 ...و این یه خنده از روی درد میطلبه

 ...یه جوک دردناک... جنیفرلوپز باسنشو بیمه میکنه

از تصور اینکه به توصیه ی شمیم عمل کنم و با این اوضاع مالی برم شرکت بیمه  

 و بگم میخوام 

 ... باسنمو بیمه کنم قهقه میزنم

 ...یه جون میدادمدر حالی که تا چند لحظه پیش داشتم از زور گر

 ـ بعد یه گریه جانانه چی میتونه انقدر خنده دار باشه؟؟؟

 ...جیغ میزنم 

چیزی نمونده تعادلمو رو ناهمواریای سنگ صبورم از دست بدمو با سر برم تو آب 

 که از پشت

 ...سرازیر میشم تو یه حجم بزرگ و گرم 

 ...تو بغل هر مذکری و من ترجیح میدم تو دهن نهنگ نداشته این دریا چه باشم تا 

با احتیاط خودموعقب میکشم تا نجات دوبارم بهانه ای نشه برای رفتن تو بغل این  

 ...مرد

که حس میکنم چند روزیه یا خودش یا نگاهش دارن نقش سایه رو برای من ایفا  

 ...میکنن

یه چشم غره میرم: شما کی اومدین؟؟؟ یه اهنی یه اوهونی... هالک شدم از  
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 ...ترس

 ...گه توالته که اهن اوهون کنم ـ م

ـ شما فقط تو توالت خلوت میکنین؟؟؟ خلوت آدما حریم شخصیشونه... فرقیم  

 نمیکنه توالت باشه 

 ...یا هرجای دیگه... در ضمن خوشم نمیاد ری به ری به من دست بزنین

و من واقعاً دست خودم نیست از که از لمس شدن حتی نوک انگشتم با پوست  

 ...ممردونه متنفر

 ...دلیل دست ندادنم با مردا هم بیشتر اینه تا حساب محرم نامحرمی

 ...هرچند که اونم برام اهمیت ویژه ای داره 

ـ خوردنی بودی تا حاال نمونده بودی... ولت میکردم که تو این هوا شیرجه زده 

 ...بودی تو آب

رجه بزنم تا  و من دلم میخواد بگم حتی اگه مواد مذابم بود ترجیح میدادم توش شی

 تو به این بهونه 

 ...تمام تنتو بمالی به من

 ...ولی اون هیچ نقشی تو گذشته من نداره

 ...حتی از اون خبرم نداره که انتظار مراعات داشته باشم

 ...من تو این چند روز دیدم که اونا مرد و زن ندارن و کالً همه با هم راحتن 

 ...جوابشو نمیدم

 ...از کنارش رد میشم

 ر کن ببینم... مگه نگفتم هوا تاریک میشه تنها نباشین این دورو برا؟؟؟ـ صب

پام که شنای ساحلو لمس میکنه برمیگردم: دیدین که داشتم برمیگشتم... حواسمم 

 نبود انقدر دیر 

 ...شده

ـ بعله دیدم داشتی برا خودت جوک میگفتی.... میتونستی بیای بین جمع بگی همه 

 ...باهم بخندیم

 ...تنها تنها به همه بخندی نه اینکه

ـ من به خودم خندیدم... حتی تو فکرمم کسیو مسخره نمیکنم... حواستون به  

 حرفاتون باشه... در 



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

207 

ضمن فکر میکردم مهمونیم اینجا نه اسیر... برای قدم زدن و خندیدنم باید از  

 صاحب ویال اجازه 

 گرفت؟؟؟

خوشانت بشه... ولی خواهشاً به  ـ خیر لزومی نداره ازمن اجازه بگیری که خوش  

 حرفام اهمیت 

بده... دقیقاً از اونجایی که مهمون منید نمیخوام اینجا اتفاق بدی برای کسی  

 ...بیوفته 

 ...خب حق داره 

 ...ومن حق ندارم دقو دلیامو سراون خالی کنم

 ...و قبول واقعیت نه سخته

 ...نه قابل فرار 

 ....تر حواسمو جمع میکنمـ بله معذرت میخوام... حق باشماست بیش

ولی اونم حق نداشت از حصار نامرئی ای که انقدر واضح دور خودم کشیده بودم  

 ...رد بشه

 ....شاید ظهر با قهر گذاشتمشو رفتم

 ...ولی حداقل حرفامو زدم

 ...یه سرعت گیرم تو جاده ای که توش میتاخت گذاشتمو سرعتشو گرفتم

 ....روبه رو شدموبا هامون و قلبی که تو سینش بود 

 ...کمی که نه

 ...خیلی گریه کردم

 ...به خاطر یه روز گرسنگی یه شام خوب خوردم

 ...وهمه ی اینا باعث میشه عالرغم سردردی که دارم

 ...عالرغم اون گفتمان کمی دور از ادبمون با ارسالن حالم خوب که نه

 ...ولی بهتر از صبح و ظهر باشه

 ...بودنشو کامل حس میکنم  حنارو هم میشناسمو و آرومتر

 ...و چه خوب که دست به کاِر گذاشتن اون سرعت گیر شدم

 ...من آدم منتظر بودن و دستور داد نیستم 

 ...من هیچ وقِت عمرم خدمه زیر دستم نبوده که بخوام ارد دادنو یاد بگیرم
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برعکس هلما که با وجود همه ی مهربونی ذاتیش... و کنار خاکی بودناش حتی یه 

 یوان آبم حاضر ل

نیست برای خودش بیاره...بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنم از جام بلند میشمو  

 میرم تو 

 ...آشپزخونه 

دو تا خانمای خدمه که همسر و خواهر خانم سرایدار ویال هستن در حال ضبط و  

 ربط امور 

 ...آشپزخونه ان

و تو تصوراتم  جوانتر و شیک تر از اون هستن که همیشه مستخدما و سرایدارار

 ...تصور میکردم

لیلی خواهر خانم آقا باربد لبخندی تحویلم میده و من تو این تغریباً دو روز حس  

 کردم این زن 

 ...انرژی مثبت و عرفانی زیادی تو خودش داره و به اطراف ساطع میکنه

 ـ چیزی میخوای عزیزم؟؟؟

وچیکو خانم و  چه خوب که عادت نداره مثل خدمتکارای تو سری خور بزرگ و ک

 ...شما خطاب کنه

 ...ـ آره لیلی جان میخوام یه نسکافه واسه خودم درست کنم

 ومن محاله مراعات مهمون بودنمو بکنم 

 ...ـ االن من برات درست میکنم

 ...ـ نه دستت درد نکنه به کارت برس خودم درست میکنم

 ـ بد نمیشه؟؟؟

 ...ـ نه نمیشه

 ...ـ باشه هرطور تو راحتی

 ...وسایالرو نشونم میده و مشغول در آوردن ظرفا از تو ماشین میشهجای 

همزمان با خواهرشم حرف میزنه... با یه لحجه غلیظ محلی که باعث میشه از  

 حرفاشون سر در 

 ...نیارم

و این زن هم زبون محلیشو به ماهرانه ترین شکل ممکن حرف میزنه هم فارسی  



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

209 

 رو سلیس و بدون 

 ...لحجه

 ...از اصالتش کنار به روز بودنش دارهو اینا نشون  

 ـ لیلی دانشگاه چی خوندی؟؟؟

 ابروهاشو فاصله میده از چشماش: تو از کجا فهمیدی من دانشگاه رفتم؟؟؟

میخندم به همه ی اون انرژی مثبتی که میفرسته: از کماالتت... کامالً مشخصه یه  

 خانم اجتماعی و 

 ...تحصیل کرده ای 

 ...ـ نظر لطفته عزیزم 

 ـ من هرگز عادت به تملق و لطف الکی نداشتم حقیقته... نگفتی؟؟؟

 ...ـ تربیت بدنی خوندم...االنم تو دبیرستان معلم ورزشم

 ...ـ وای چه خوب من عاشق تربیت بدنی بودم... ولی نشد که بخونم 

 ـ چرا؟؟؟ پس چی خوندی؟؟؟

 د سالته؟؟؟عمران خوندم... چن-ـ بیا بندازیم گردن روزگار... مهندسی عمران

 ـ چند بهم میخوره؟؟؟

ـ آی آی سؤال خطرناک نپرس من مهارتی تو تشخیص سن ندارم میزنه باال میگم  

 میزنی شل و 

 ...پلم میکنی

 ...بلند میخنده: خدا نکنه من تورو بزنم... سی سالمه تو چند سالته عروسک

 ـ من؟؟؟ چند بهم میخوره؟؟؟

ا لیلی مهارت خوبی داره تو این جور  الله خواهرشم میاد تو بحثمون: برعکس شم

 ...موارد

 ...ـ واقعاً؟؟؟ بذار ببینیم 

 ...و رو به لیلی منتظر میشم

پنج سالست... ولی  -ـ خب راستش خشکلی و کشیدگیت مال یه زن بیست و چهار

 ...بچه تر میزنی

ـ برای منی که تو این زمینه بی استعدادم تو تشخیص ،حیرت آوره که درست 

 ...خالمیزنه وسط  
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 ...ـ درسته بیست و چهار سالمه... الله راست میگه که ماهری

 ...ـ خخخ.. ماهر نیستم فضولم

 ...عجیب احساس آرامش و راحتی میکنم باهاش

ـ مدیونی اگه یه درصد فکر کنی من فضولم... من فقط کنجکاوم... ازدواج  

 کردی؟؟؟

 ...کردم هم طالق گرفتممیخنده : من غلط بکنم فکر کنم تو فضولی... هم ازدواج 

و وقتی یه زن خجالت نمیکشه از مطلقه بودنش یعنی هم دلیل قانع کننده ای داشته 

 هم اعتماد به

 ...نفس خوبی داره 

 ...ـ متأسفم... ببخشید که پرسیدم

 ...ـ نه عزیزم چرا متأسف مگه چیز بدی پرسیدی

 ...دادهو چقدر بی نصیب بوده مردی که فرشته ای مثل اونو از کف 

 ...ـ منم مطلقه ام

 ...اینبار اون و خواهرش حیرت میکنن

 واقعاً؟؟؟ چرا؟؟؟  -الله

 ...اگه به این سؤال فکر کرده بودم اصالً عنوان نمیکردم این موضوع رو 

 ...ـ خوووووووب... دوستم نداشت... یکی دیگه رو دوست داشت

 ورو؟؟؟ شوخی میکنی؟؟؟ مگه میشه؟؟؟ تورو دوست نداشت؟؟؟ ت -لیلی

 ...میخندم: خب مگه چیه؟؟؟ آره منو دوست نداشت... منو 

 ...الله هنوز ابروهاشو پایین نیاورده

 ...بی لیاقت -لیلی

 ...خندم میگیره از تفاهممون تو نظر درباره مردای سابق زندگی هم و میخندم

 چی خنده داره انقدر برات؟؟؟ -لیلی

تو دلم درباره بی لیاقت زندگی تو   ـ نظرمون درباره مردای زندگی هم... آخه منم

 همین فکرو

 ...کردم

 ...به نظر من که همه ی مردا بی لیاقتن -الله

و مرد زندگی الله مرد ناالیقی به نظر نمیاد وقتی اونطور دور زن حاملش  
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 ...میگرده

 ...خنده منو لیلی از این حرف مسخره حداقل در مورد مرد خودش میره هوا

و بچه احتماالً پنج شش ماهشو حس میکنم: چیه با آقا  دست میذارم رو شکمش 

 باربد دعواتون 

 شده که همه مردا بی لیاقت شدن؟؟؟

 ...تعجب میکنم وقتی دستمو از شکمش جدا میکنه و صاف میشه

نگاشو میدوزه پشت سرم... برمیگردم و ارسالنو با یه ابروی باال رفته و با یه کج  

 خند محو پشت

 ...سرم میبینم

 ...مطمئنم این مرد عالقه خاصی به سایه ی من بودن پیدا کردهو من 

 ...چیزی میخواستین آقا ارسالن؟؟؟ بگین براتون بیارم -الله

با انگشتش اشاره به لیوان سرامیکی تو دست من میکنه که حاال بخار نسکافه  

 ازش بلنده: تنها 

 ...تنها

درست کنین... لیوانا   شونه میندازم: نه چرا تنها تنها... شمام واسه خودتون

 اینجاست نسکافه ام

 ...اونجا

جای وسیله های خونه خودشو به خودش نشون میدم و از آشپزخونه میام  

 ...بیرون

 ...ومن هنوز دلگیرم بابت عطر مردونه ای که از غرب تا حاال از لباسام بلنده

که اون  همون عطری که چند وقتی میشه که یادم اومده آشنا بودنش به خاطر اینه 

 شب که تو

 ...بیمارستان میخواستم هاوشو و اردالنو تیکه پاره کنم هم لباسمو معطر کرد

و اگه میدونستم که حنا قراره نسکافه ای رو که تغریباً نصفشو از آشپزخونه تا  

 اینجا خوردم از 

 ...دستم بگیره کاری نمیکردم که روی برگشتن به آشپزخونه رو نداشته باشم

 ...نخورم همه دنیا برام فاقد طعم میشه من اگه نسکافه

اما جلوی آتش بس نصفه نیمه و غیر مستقیمی که حنا اعالم کرده پوزخند مسخره  
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 ارسالن

 ...هیچیه

و چه خوب که چند دقیقه بعد لیلی با یه سینی چر از فنجونای قهوه میاد و من  

 میتونم جای خالی

 ...نسکافمو با کافئین قهوه پر کنم 

 ...برای من قهوه میگیره یه چشمک حواله ام و یه خنده ریز تحویلم میدهوقتی 

==== 

 ...ترانه پیاده میشه که درو باز کنه تا حنا ماشینو بندازه تو حیاط خونه 

 ...ولی قبلش از دیدن ارمیا تعجب میکنه

 ...و این پسر روز اول عید سال نو رو همین جا بهم تبریک گفت

 ...عالم بچگی باهاش گرم میگیره آبتینم پیاده میشه و تو

و من نمیدونم اگه این ارس کوچولو دلیل این همه جا سبز شدنای مربی کالسای  

 رباتیکشو 

 ...میدونست بازم این همه دوستش داشت یا نه

 ...نگاه معنی دار حنا برمیگرده سمتم

 ...ما تو همون ویال همه دعواهامونو کردیم تموم شد

 ...ذر نخواست ولی هیچ کس از هیچ کس ع

 ...بین ما نیازی به گفتن نیست که ما نمیخواییم باعث آزار هم بشیم

بدون اینکه چیزی بگه جواب نگاهشو میدم: میدونم... تو اولین فرصت میرم سراغ 

 بزرگتراش... من

دیگه کاری از دستم برنمیاد... بی محلی و رک تو صورتش دوست ندارم گفتنا  

 کاری از پیش 

مادر میخواد جمع کردن این بچه... فقط امیدوارم مثل من بی سرو   نمیبره...پدرو 

 ...صاحب نباشه

در که کامل باز میشه دنده رو میذاره رو یک و آروم وارد حیاط نه چندان بزرگ  

 ...خونه میشه

و من عاشق این حیاط نه چندان بزرگم که دو طرفشو تو یه ردیف نازک گل کاری  

 کردیم... من و 
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 ...الی تاج خروسی که ارس عاشقشون بود کاشتیمارس باهم... گ

 ...و من تو عالم بچگی تصمیم گرفته بودم عاشق هرچیزی باشم که ارس هست

جای ماشینو که خوب درست میکنه اخماشو که از سر دقت بود باز میکنه: به  

 سرو وضعش که نمیاد

ع خانواده بی سرو صاحب باشه... ادبو کمالش به اندازه یه آدم بزرگ شده تو جم

 ...ی گرمه

 ...و من نگرانم از تنهاییایی که خودش چند بار جسته گریخته بهشون اشاره کرده

ترانه که دست آبتینو تو دستش داره یکی میزنه پشت آبتین: عسل خاله بدو برو تا 

 ...منم بیام

 ...روشو میکنه به من: میخواد ببینتت

 ...تکیه داده بود و با سر اشاره به دیواری میکنه که ارمیا بهش

 ...از سه تا پله ای که حیاطو وصل میکنه به ایوون 

 ...و من موندم تو معماری این خونه که ایوونش فقط کمی کوچیکتر از حیاطشه

 ...و معمار این خونه هرکی بوده استعداد عجیبی تو تلف کردن فضا داشته

ون و بهاری واین ایوون همون ایوونیه که ارس دوست داشت توش شامای تابست

 ...بخوریم 

و تختی که روش گذاشته بود و گاهی روش مینشست و با قلیونی از خجالت ریه  

 های خودش 

 ...درمیومد هنوز سرجای خودشه

و من بدون اینکه جواب ترانه رو بدم نشون میدم که تمایلی به دیدن اونی که اون  

 بیرون وایساده

 ...ندارم

حنارو میذاره کنار دیوار اپن آشپزخونه تا   ترانه ساک منو ابتین و چمدون خودشو

 سر فرصت

لباسارو بندازیم تو ماشین... این کدبانو امکان نداره اجازه بده لباسا چه استفاده 

 شده چه استفاده

 ...نشده تو این یه هفته تو کمدا جاگیر بشن

چای  کتری رو پر میکنم و میذارم رو گاز... ما هیچ وقت تو این خونه جای خالی  
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 سازو حس 

 ...نکردیم

 ...با تلقین یا بی تلقین من از مزه چایی که دست پخت چای ساز باشه خوشم نمیاد

 ...و ما هر سه چای خورای قهاری هستیم 

 ...همینطور قهوه و نسکافه و هر چیزی که اثری از کافئین تو خودش داشته باشه

 ...و یه روز این مقدار کافئین هر سه مارو ناکار میکنه

ما تو این خونه برای خیلی چیزا جا باز نکردیم... برای ساندویچ ساز و برای  

 رایس کوکر و برای هر

 ...وسیله ی تجمالتی دیگه ای

 ...حنا زرنگ بازی در میاره و با حوله تنپوشش شیرجه میره سمت حموم

 ...و اتاقای این خونه یکی یه سرویس برای خودشون ندارن

 ...متری فقط یه حموم داریم  ما تو کل این خونه دویست

 ...همون جا مانتومو در میارمو میذارم رو ساک لباسا تا اونم شسته بشه

کوسنو برمیدارمو رو فرش زمینه گردویی دراز میکشم و یه کشو قوس جانانه دلم 

 ...میخواد

 ...اما من هنوز با این دنده ها درگیرم

شامو از تو فریزر بیرون میاره  و ترانه چه حوصله ای داره که نرسیده داره بساط 

 تا یخشونو بدون 

 ...نیاز به مایکروفر آب کنه

 ...اون متخصص صرفه جویی تو مصرف انرژیه

 ...و بی شک یه زن خونه دارتام

 ...زنی که هر مردی رو میتونه خوشبخت کنه

 ...زنی که سروشکلشم درست به اندازه خونه داریش تکه... همیشه مرتب و شیک

 ...قدر خودشو بدونه و نخواد که هدر بده سرمایه ای به اسم ترانه رو  و امیدوارم

هرچند تو این مسافرت تا حد زیادی مطمئنم کرد که نمیشه خیلی به امید من  

 ...امیدوار بود

 ...و این جور که بوش میاد این مسافرت ره آوردای زیادی برای ما خواهد داشت

 ...داردالن تو این مسافرت به چشم ترانه اوم
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 ...هاوش تالش زیادی برای نزدیک شدن به حنا کرد

حنا از صدای محشرو گیتار زدن محشرترش پرده برداشت تو ساحل مشرف به  

 ...ویالی ارسالن

 ...من شدم ناموس هاوش و اون شد برادر من

 ...ارسالن و چشماش هرجا رفتم دنبال من اومدن

 ...وهامون شد لنگه چند ماه گمشده ی آبتین 

ید نسبتاً خوب و یه سیزده بدر فوق العاده که عالرغم اصرار نریمانا با بچه ها یه ع

 تو ویالی بابای 

ساینا گذروندیم انرژی خوبی رو بهمون تزریق کرده تا روز کاری خوبی رو شروع 

 ...کنیم

 ...به خاطر حضور ارمیا این اواخر من اصالً طرف آموزشگاه آفتابی نمیشم

 ...نه و اون جای هردومون میتابههرچند خیلی فرقیم نمیک

 ...اکثر اوقات ماشین دست حناست تا آبتینو ببره سر کالسش

 ...البته گاهی یه لطفیم میکنن و منو هم میرسونن

 ...ساعتو نگاه میکنم

 ...تا برم برسم شده یازده

 ...فکر میکنم زمان خوبی باشه

 هستن؟؟؟کنار میز خانم شکری می ایستم: مهندس نریمان تنها 

 ...ـ خیر... جناب ارسالن نریمان تو اتاقشونن

 ...و این چیزیه که اگه بخوای براش صبر کنی شاید هرگز نباید بری تو اون اتاق 

 ـ میشه بهشون بگین میخوام ببینموشون؟؟؟

و این همون ابهت هاوشه که کنار مهربونیش اونو یه مدیر موفق دوست داشتنی  

 ...کرده

ه شدم از مقدساتش... شدم ناموسش... بازهم باید منتظر اجازه  و من با وجود اینک

 ...بمونم

 ...و من عاشق همین فاصله ها کنار همه این روابط نزدیکم

 ...تنها کسایی که که بدون هماهنگی وارد اتاقش میشن پسر عموهاشن

 ...گوشیرو میذاره: بفرمایین منتظرتونن
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 ...ی ورود: سالمدرمیزنم و صدای هاوش مجوز صادر میکنه برا

 بلند میشه جلو پام: سالم نفس... خوبی؟؟؟

 ...اما ارسالن حتی یک سانتم موقعیتشو تغییر نمیده

 ...ـ ممنون خوبم...شما خوبی؟؟؟ سالم مهندس خوب هستید شما

 و این سالم مهندس خوب هستید شما یعنی؛ تو یه ذره ادب تو وجوت نیست؟؟؟

ستر سیگارشو تو زیرسیگاری شیک و  سرشو تکون میده و در حالی که خاک

 همیشه یخدا پر متکونه

 جوابمو میه: سالم... تشکر... تو خوبی؟؟؟ 

دست دراز میکنه سمت ست چرمی که ارسالن رو دونفرش نشسته و پارویا  

 انداخته و با سیگاری 

که الی انگشتاش داره ،مهارتشو تو سیگارکشی به رخ میکشه با اون ژست از  

 نظر من مسخره اما

 ...در واقعیت دختر کشش

 ..ـ نه ممنون اومدم اجازه بگیرم یکی دو ساعت برم بیرون 

 دستشو از زیر کتش رد میکنه و تو جیبش میذاره: میخوای باهات بیام؟؟؟

 ...و هاوش همون برادریه که تو نبود ارس برادری کرده

 ...آدرس محل کار پدر ارمیارو برام پیداکرده 

 ...میداره و بدون میل خودم برام کاری نمیکنه اما هنوز حدود خودشو نگه

نه مرسی خودم میرم... واسه دعوا که نمیرم... فقط میخوام در جریان   -

 ...بذارمشون

به هر حال اگه کمکی خواستی خودت میدونی که نیازی نیست حتی یه لحظه   -

 ...رودروایسی کنی 

مت قلبش: میدونم و من میدونم عمق این حرف برمیگرده درست به ژرف ترین قس

 ...و ممنونم

سر تکون میده و تا دم در باهام میاد : مواظب خودت باش... تا موقع نهارم برگرد 

 تا بعدش

 ...سرحال باشی تو جلسه

روز بدی رو برای مالقات با پدر ارمیا انتخاب کردم وقتی میدونستم بعد از ظهرش  
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 با مدیر عامل

 ...گذاری کنه جلسه داریم شرکتی که قراره تو پروژه توسکا سرمایه

 ...باشه خیلی طول نمیکشه زود برمیگردم... خداحافظ -

 ....ومطمئنم که چیزی شبیه شاخک داره رو سر ارسالن تکون تکون میخوره

در حالی که نیاز به دقت زیادی نیست تا بفهمی که همه جان گوش شده و داره به  

 ...ما گوش میده

 ...مو من چیزی برای قایم کردن ندار

 ..میتونه بعداز رفتنم از هاوش بپرسه که مطمئنم میپرسه

 ...باورم نمیشه

 ...پس این پدر و مادرای مهربون و فداکارای تو تلویزیونا کجان

 ...چرا من یکیشونو دوروبر خودم نمیبینم

 یعنی اون ارمیای مؤدبو مهربون از زیر دست همچین پدری بیرون اومده بود؟؟؟

 ...اصالً یه ذره مهر بچه خودش تو دلش بنود ادب پیشکشاین مرد 

 ...من میدونستم

میدونستم یه چیزی کمه که یه پسر بچه افتاده دنبال منی که پنج سال از خودش  

 ...بزرگترم

 ...میدونستم قضیه فقط خشکلی منو

 ...هوش عاطفی باالی اون نیست

. 

زیر خروارها خاک خوابیده مادری که زیر خروارها خاک خوابیده و پدری که کاش 

 بود میتونن 

 ...بالهای بدتری سر آدم بیارن

این پسر خیلی آقاست که تو این وضعیت شده یه نخبه با جایزه های جشنواره  

 خوارزمی و دوتا 

ثبت اختراع که تنها مورد حاد اخالقیش عاشق یه زِن پنج سال از خودش بزرگتر با 

 دوتا بچه 

 ...بودنه

 ...ریتاسف باره وضعیت بش
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امان از دست پدرومادرایی که هرگز فکر نمیکنن همخوابگی االنشون میشه فاجعه  

 ...ای تو آینده

غصه ای که باید تو دل ارمیا انبار باشه میتونه یکی از بزرگترین فجایع روزگار  

 ...باشه

غصه ای که از این مالقات تو دل من انباره نشون میده حجم غصه دل اون بشر بی 

 ...اندازست

 ...دلم گریه میخواد برای ارمیا 

 ...برای خودم

 ...برای روزهای سختی که خواهیم داشت

 ...طبق قولی که به هاوش دادم برای نهار برمیگردم شرکت

با اینکه به خاطر استرس این مالقات صبحانه درست و حسابیم نخوردم بازم میلم  

 به نهار نمیگیره

 ...و به زور دوغ چند تیکه گوشت قورت میدم

 ...وارد اتاق هاوش میشم

 ...هنوز سرمایه گذار که گویا از دوستای استاده نیومده

 ...ارسالن و اردالنم هستن

سالم و احوالپرسیا که تموم میشه عجوالنه میپره وسط خوش و بشای اردالن: چی  

 شد نفس چی 

 کار کردی؟؟؟

کردن هرمز محمودی  و این یعنی عالوه بر اردالن که کمک کرده بود برای پیدا 

 ارسالنم از جیک و 

 ...پوک بنده خبر داره

 ...هیچی -

 ...ـ یعنی چی هیچی 

خودمو که معرفی کردم برگشته میگه پس تویی اونی که دل و دین از شازده ما  -

 برده... فکرشم 

نمیتونم بکنم... اون میدونه و دست رو دست گذاشته تا بچش تلف بشه تو دستای  

 عشق
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 ...بته اگه بشه اسمشو گذاشت عشقبدهنگام... ال

 یعنی چی؟؟؟ -

یعنی همین... به هر حال من اتمام حجت کردم... گفتم قبل از اینکه این به قول   -

 خودش عشقی 

که راه به جاییم نخواهد برد روحیه و آینده بچتو داغون کنه جمش کن و نذار  

 موجودی که میتونه 

 ...یکی از بهترینا باشه بشه یکی از ذلیل ترینا

 خب؟؟؟-

خب که خب... پدری که میدونه بچش تو چه بدبختی گیر کرده نشسته به نگاه -

 نگاه معلومه که

 ...بعد از اینم کاری نخواهد کرد

 میخوای من باهاش حرف بزنم؟؟؟  -

وقتی یه آدم پدره و پدری نمیکنه با یادآوری کردن نمیاد پدر بشه... با آب ریختن  -

 تو گودی 

 ...اختنمیشه رودخونه س

 با ارمیا چی؟؟؟  -

 اون اونقدر بچست که هیچی نمیبینه... انتظار نداری که چیزی بشنوه؟؟؟ -

 پس میخوای چی کار کنی؟؟؟ -

دهنم باز میشه برای گفتن اینکه خودم یه فکری میکنم اما خانم شکری با اعالم  

 حضور جناب 

 ...ماهوری اجازه نمیده 

میفهمونه که قصد تنها گذاشتنمو تو این  و هاوش با گفتن بعداً حرف بزنیم بهم 

 ...ماجرا نداره

ومن نمیگم که تیزی نگاه مردی که ادعا کرد اگه من قبول کنم حاضره با خواست  

 پسرش برای 

 ...خواستگاری پا پیش بذاره تنمو تیکه پاره کرده

 ...و امروز بزرگترین آرزوی من داشتن چادر سوگل بود

ای دربدر هرمز محمودی بین تک تک اجزای  و کار سختیه فراموش کردن نگاه
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 صورتم و دونه دونه 

 ...اعضای بدنم 

 ...و من چه احمق بودم که همون لحظه اول نزدم بیرون از اون دفترکذایی

با هر سختی ای که شده حواسمو میارم تو این اتاق و دست به دست ارسالن میدم 

 تا توجیه کنیم 

 ...که دادیمبار مالی زیاد پروژه رو از رو طرحایی 

و نگاه ارسالن آزاردهندگیش شبیه آزار دهندگی نگاه هرمز محمودی و حتی ارمیا 

 ...محمودی نیست

==== 

 !!!نفس؟؟؟  -

 حنا؟؟؟  -

 ...مرض -

 ...درد -

 ...صدای دادش بلند میشه: نفس

 و این یعنی اینکه قضیه خیلی جدیه: چیه حنا... چته داد میزنی؟؟؟

 مرگمه نه؟؟؟تو نمیدونی من چه  -

 ...نه بگو بدونم -

 ...باورم نمیشه -

 دردت اینه که باورت نمیشه؟؟؟ چیو؟؟؟ -

 ...اینکه تو انقدر آشغال باشی -

-  ً  ...ممنون واقعا

 ...خواهش... من از تو ممنونم -

 بابت؟؟؟ -

 ...بابت اینکه داری بدون اجازه ی خودم خودمو پیشکش رئیست میکنی -

 ...ی باروِت تو انیمیشن تام و جری: حنااینبار من میشم بشکه 

 مرگ... دروغ میگم؟؟؟ -

آره دروغ میگی احمق... ببین حواستو جمع کن... من احمق هیچ وقت همچین   -

 غلطی که توی 
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احمق میگی نمیکنم... من فقط میگم بیا و حاال که خدا زده پس سر یه احمق توهم  

 یه فرصت به 

سالته... ارس مرده...همیشه زندست ولی   خودشو خودت بده... حنا بیست و شیش

 مرده ...و اینکه

از اون خونه دراومدی تا نشنوی این حرفارو از زبون پدر و مادرت دلیل واقعیت  

 نداشتنشون 

نیست... به نظرت تا چند سال دیگه این آبیا انقدر جوون و درخشانن... تا چند وقت 

 دیگه این

حاال که این آرزو داره تو چشمای یه  قرمزیای قشنگت آرزوی پیروجونن حنا؟؟؟ 

 مرِد مرد بیداد

 ...میکنه خودتو حروم تنهایی نکن

نه بابا... خواستن من اگه تو اون چشما بیداد میکنه... نگاهای رنگی رنگیش به   -

 تو از سر عشقش 

 به منه؟؟؟ بچه فرض کردی که داری تکیه گاه این روزاتو پیشکش من میکنی؟؟؟

شو حنا... آشغال نشو... مریض نشو... احمق نشو... دیوونه  داد میزنم: آشغال ن

 نشو... اون مرد برای

من برادرانست... من برای اون مرد مقدسم... مقدسم چون مقدسترین صدای  

 زندگیم ماه هاست

که وقتی بچشو بغل میکنه زیر گوشش اکو میکنه... حنا تا به حال نشده نگاهای 

 عارف دنبال تو 

بشه؟؟؟ ندیده بودی رنگی رنگیای نگاه ارسو رو من؟؟؟ حنا  بدوئه؟؟؟ نگرانت 

 ندیدی عاشقونه هامو

 که با چشمام ریختم پای ارس؟؟؟ 

 ...ندیدی تکیه هامو به ارس؟؟؟ ندیدی؟؟؟ آشغال نشو حنا

به نظرت تو واقعاً همون خواهر ارسی که وقتی از مراسم اعدام برادرش برگشت  -

 تا پای مرگ 

 یمارستان برش گردوندیم؟؟؟رفت و به زور دکترو ب

 ...این زن حنای مِن همیشه مراقب قلب من نیست
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 ...این زن برای روبرو نشدن با واقعیت قلبش داره منو میفرسته تو دهن مرگ

 ...تو دهن خزعبل 

حنا توهین نکن... به خواهرانه هام توهین نکن... هر غلطی میخوای بکنی بکن   -

 هر کار نمیخوای 

انگشت رو نقطه ضعف من نذار... قلب منو که با هر تپشش یه ارس تو  نکن فقط 

 جونم پژواک 

میکنه زیر سؤال نبر... نگاه کن... ببین اون عکسو... ببین اون لبخندو... تو  

 دوسش داشتی من

نداشتم؟؟؟ تو عاشقش بودی من نبودم؟؟؟ دوستش بودی دوستم نبود؟؟؟ حنا همه 

 ی زندگیم 

چه جرمی داری خواهرانه هامو زیر سؤال میبری؟؟؟ واسه   نبود؟؟؟ به چه حقی به

 اینکه میبینم که 

هاوش همون مرد ایده آل رویاهاته که از بعد ارس به قصه ها ملحق شده؟؟؟ چون 

 حس میکنم 

هاوش همون مردیه که میتونه احساستو قلقلک بده؟؟؟ چون میگم خودتو با  

 تنهاییات بدبخت نکن

؟ چون پارو دلو رو تعصب احمقانم میذارم؟؟؟ چون  وقتی لیاقت خوشبختی داری؟؟ 

 میبینم گوشه 

چشمتو به هاوش و میگم حاال که دوتا عشق تو یه دل جا نمیشن بکش عشق مرده 

 رو و نقدو 

بچسب؟؟؟ حنا حقمه شنیدن این جمله مزخرف چون تو مهمتری از استخونای  

 پوسیده ی ارس؟؟؟ 

بیشتر از خودمو تنهاییام دوست  حنا انگ ناخواهر بودن بهم میچسبه چون تورو 

 دارم؟؟؟ بیشتر از 

ارسی که سالهاست دارم واسه لبخند آخرش ...واسه سکوتای پر حرفش ...واسه  

 آرزوهای نصیب

باد شدش خون میبارم تو سکوت شبام؟؟؟ حنا این تویی این حرفاروبه من  

 میزنی؟؟؟
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اهت به بارون بهاری و بدون توجه به اینکه پانچوی تنم مناسب بارن بهارِی بی شب

 ،نیست سوئیچو 

 ...چنگ میزنم و شالو رو سرم میندازمو از خونه میزنم بیرون

و موقع بیرون رفتن از در خروجی خونه تنه میزنم به ارسالنی که همراه هاوشو 

 اردالن دعوتشون

 ...کردم برای یه شام و دورهمی تا به خیال خودم بیشتر کنم باب آشنایی رو

رونا ی قشنگ و بعید این چند ساِل بهار امکان بیرون رفتنو از عشاق  تا حاال که با

 میگیره فرصت

 ...عاشقتر شدنو تو خونه برای حنا فراهم کنم

 ...که دلم واسه دل عاشق هاوش سوخته

 ...که میدونم

 ...که مطمئنم حنا هم عاشق شده

جای تاپ   اما اون حق نداره برای فرار از واقعیت دلش ارس ارس گفتنای دلمو به

 تاپ کردن بی

 ...ارزش کنه 

 ...به حنا حنا گفتنای ترانه

 ...به هاج و واجِی هاوش

 ...به سالم بلند باال وبی خبر اردالن توجهی نمیکنم

 ...میدونم که غروبه و چیزی تا شب نمونده

 ...اما من نیاز شدیدی دارم به کنار ارس بودن

ی که تا مچ پامو خیس میکنه و مهم  از ماشین پیاده که میشم فرو میرم تو چاله آب

 ...نیست

اینم مهم نیست که من تو این پانچ حریر گرم نیستم هیچ... سرمای دوستیم آفت  

 شده افتاده به

 ...جونم و داره بی حسم میکنه

سرمو میکنم تو سطل آشغال بزرگ و سرمارو با ته چین خوشمزه دست پخت ترانه 

 توش قی 

 ...میکنم
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 ...نه گل دارم نه گالب

 ...خودش گل بود که پرپر شد به خاطر من احمق

 ...خدا گالب فرستاده و شسته و داره میشوره مزار گلمو

ومن سالهاست که عالوه بر خون باریدن های شبانه عذاب وجدانو کردم وسیله  

 ...انتقام از خودم

 ...آخ که ارسو من به کشتن دادم

 ...دنیارو من نابود کردم

 ...خودمو من کشتم

 ...حنا رو من تنها کردم

 ...آرزوهای ارسو من دادم به باد فنا 

من اونه همه زیبایی...اون قدو قواره بلندو حنا کش... اون چشمای قهوه ای ای  

 که دنیای خودم 

 ...توش خالص بودو فرستادم زیر خاک 

 ...آخ که پدرو مادرو خواهرمو با ارس فرستادم زیر خاک

 ...کشتن ارسآخ که چه تنها کردم خودمو با 

 ...ارسم

 ...ارس من خودم عذاب دارم

من خودم حس یه بی رگو دارم که داره ناموس برادرشو دستی دستی حل میده  

 ...طرف یکی دیگه

 ...دیگه الزم نبود حنا با من این کارو کنه... الزم نبود به روم بیاره

 ...حنای تورو میگم

 ...حنای موحناییتو 

 ...حنای چشم آبیتو 

که اندازه همون حنای دختری در مزرعه ی بچگیام دوسش دارم... با   همون حنا

 همون لطافت و با 

 ...همون تازگی

 ...همون حنا که تو کالسای موسیقی پیداش کردی

 ...همون که نذاشتی گم بشه
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 ...همون که عاشقش شدی

 ...منم که قرار بود عاشق عشق تو بشم

 ...ردهمون حنا که عاشقش شدم... همون که حسودم نک

 ...همون حنا که بعد تو مراقبم بود

 ...همون که بزرگترم شد

 ...همون که امروز دلمو شکست

 ...همونو میگم

 ...دختر بدی شد امروز

 ...به من گفت دارم تکیه گاهمو پیشکش اون میکنم

 ...ناموس برادرمو پیشکشش تکیه گاهم

 ...به من گفت خونم دیگه واست نمیجوشه

 ...ر اومدن دیروزم خلوتی بود که با خودمو چشمام داشتمارس نفهمید دلیل دی

ارس نفهمید چه فحشایی نسیب خودمو پدرو مادرم کردم وقتی هاوشو به نیت  

 نزدیکی به اون 

 ...دعوت کردم تو خونه ای که با تو عاشق شد... باتو عاشقی کردم

 ...کنم ارس نمیدونه حاضرم واسش نگاههای هزار بار پر نخوت تر ارسالنو تحمل 

ارس نمیدونه حاضرم ترانه رو با نه سال اختالف سنی و یه عالمه شیطنت 

 پیشکش اردالن کنم 

 ...ولی اون خوشبخت باشه

 ...ارس آشغال شد

 ...احمق شد

 ...خل شد

 ...ارس شکست

 ...منو دین و ایمونمو شکست

 ...ارس اون دین و ایمونم شده بعد تو

 ...ارس پاشو دیگه

 ...نمیذاشتی من گریه کنمتو 

 ...ارس پاشو بهش بگو چرا به من اینطوری میگه
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 ... پاشو باهاش دعوا کن

 ...پاشو ارس دارم میمیرم

 ...دارم میمیرم ارس 

 ...اگه اونو بدم به هاوش تنها میشم ارس 

 ...اگه اون بره میمیرم ارس

 ...ارس تو رفتی آذین رفته ارس مامان رفته نفیسه رفته

 ... بدترین شکل ممکن رفتین همتون به

 ...حاال من میخوام اونم بفرستم بره

 ...شکلش خوبم که باشه بازم رفتنه ارس 

 اونوقت دیدی اون به من چیا گفت؟؟؟ 

 ...ارس پاشو ببین عشقت با موندن و با رفتنش چی کار میکنه با خواهرت

 ...ارس اون برای من بوی تو داره

 ...گهارس دارم چشماشو میدم به یکی دی

 ...ارس پاشو 

 ...ارس واسه تنها بودن خیلی تنهام ارس

 ...ارس خستم ارس 

 ...ارس حالم بده

 ...هق هق گریم امونمو بریده...سر پا گلگی کردنم خستم کرده

 ...بهار بهاری نیست...سردمه تو این پاییز زدگی بهار

 ...بحرانه و من بحران زده ام...مهارت عجیبی تو بحران زدگی دارم من

 ...ومهم نیست که زمین خیسه و من سرماییو بحران زده

 ...مهم نیست هوا تاریکه و اینجا یه گورستان

 ...مهم نیست اینجا یه قبرستون خلوت بارون زده ی وسط هفتست

 ...مهم نیست من از مرده میترسم

مهم نیست هزار هزار بار خواب جنازه ارسو دیدم که چطور از طناب دار آویزون  

 ...بود

 ...مهم نیست که لبخند برادرم کابوس شبامه

 ....مهم اینه که من میخوام بمیرم 
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دستی که میشینه رو بازومو چنان پس میزنم که بند سرامیکی ساعت رو مچش  

 دست خودمو به

 ...چالش میکشه

 ...ـ آروم منم

دوتا انگشتیرو که ناکار کردم تو دست چپم فشار میدم و هاج و واج صورتی میشم 

 این روزا که 

 ...عجیب حس میکنم داره غرور فروشی مینه... غرورش عجیب دلبری میکنه

 ...آخرین چیزی که تو دنیا میخوام هق هق کردنم تو صورت اونه

 ...اما بند نمیاد هق هق شبیه به سکسکم

دستمو میگیره و از تو اون یکی ازادش میکنه: ببینم چیکار کردی با این وحشی  

 ...بازیات

 ...د با این طرز حرف زدن داره دل یه دلشکسته رو بدست میارهو این مر

 ...و اشاره میکنه به تنه ای که دم در خونه بهش زدم

 تندی میکنم برای پس گرفتن دستم ازش: نگفتم به من دست نزن؟؟؟

 ...صدای باالی من گمه تو شرشر بارونو هوهوی بادی که داره تند میشه

نیومده نه؟؟؟ راه بیفت تا هالک نشدی از    منم گفتم چشم؟؟؟ به تو خوبی -

 ...سرما...یاال

 این داره با گاو مزرعه انیمیشن حنا دختری در مزرعه حرف میزنه؟؟؟ یاال؟؟؟

به تو چه؟؟؟ کی از تو خوبی خواست؟؟؟ برو الزم نیست زحمت بکشی منم -

 ...نمیام

 ....لحنم... ولوم صدام... کلمه هام همه بدن میدونم

 ...دش اومده دم پرم تا بشه آماج همین بداماما اون خو

 ...و این مرد نگاهشم که نوازشگری کنه خودش نازکشی بلد نیست

 ...ـ تو ماشین منتظرم... هر وقت خسته شدی خودت بیا 

 ...و میره

 ...و میره: الزم نیست خودم ماشین دارم

 روندیش؟؟؟بعله دیدم ماشینتونو... الزمه بگم سیصد چارص مترم با چرخ پنچر  -

 ...مگه این مرد کجا بود که دید پنچر شدن چرخ ماشین منو 
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 ...و میره

 ...ومن هنوز با هوهوی وحشی باد هم صدام

 ... ومن اینبار تو گلوم نوحه میخونم

 ...نوحه از خودم میخونم

 ...چه اشکالی داره یه بارم مرده ها برای زنده ها گریه کنن

 ...آرزوهامو تنهاییام بسوزه چه اشکالی داره دل ارس برای من و 

 ...چه اشکالی داره بعد این همه سال از رفتن و نموندنو از بی کسیم گلگی کنم

چه اشکالی داره به جای اینکه من آرزوی مرگ کنم اون آرزو کنه که برم  

 ...پیشش

و این منم که دوباره مرد نشسته تو ماشینو میکشم زیر بارون سونامی آسای  

 ...بهاری

اون مرده که به رغم دادو بیداداو تالشم تقریباً منو میزنه زیر بغلشو در  و این 

 حالی که پاهام رو 

 ...زمین کشیده میشه میبره و خیلی بی رودر وایسی پرتم میکنه تو ماشین

 ...و این مرد حوصله زن و ناز کشی نداره

 ...و بیچاره زنی که قراره عاشق این مرد بشه

 ...نکه عاشق اون... عاشق هیچ مردی نشمو من عهد میبندم که نه ای 

 ...حتی اگه اون مرد به اندازه امیرارسالن نام خوش تیچ و خوش چوش باشه

و گذشته از زیبایی ذاتی برادر و پسرعموش اون جذابتر از هم چسرعموش هم  

 همه مردای دنیا

 ...باشه

زمستونِی وسط  ومن نمیدونم این اون نوحه های تو گلموی منن یا اون سرمای 

 بهاره که گلوی منو 

 ...دردناک کرده

 ...و این مرد برای رفتن به درمانگاه و یه سرم مهمون کردنم از من اجازه نمیگیره 

و تنها حرفش بع از اینکه سرمم تموم میشه اینه که نوش جونت... یادت بمونه  

 دفعه ی بع آدمتر 

 ...باشی
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 ...نشو این مرد مهندس مملکته با این طرز حرف زد

 ...و من همه مراحل سرم وصل کردنمو تنها تنها انجام دادم

آخر شبم که باهام اومد خونه یه سالم سرسری به هاوش و اردالِن همراه همخونه 

 هام نگران

 ...کردم

 .و حنا و ترانه میدونن که االن نباید مزاحم من بشن

 ...هنوز پاچه میگیرم 

ینه... البته اونو هم نهایت سعیمو میکنم تا تنها کسیم که جرأت داره نزدیکم بشه آبت

 میتونم از سگ 

 ...بودن حال این روزام مستفیض نکنم

دوباریم که ارمیا تو این یه هفته جلو روم سبز شده حسابی به تماشای اون روی  

 ...بنده نائل اومده

 ...هنوزم بزرگیمو مثل بچه ها قهر نمیکنیم 

 ...سالم میدیم... خداحافظی میکنیم

 ...ینم زیر پاشه... آبتینم دستش امانتهماش

 ...سرراهم لباساشو از اتوشویی میگیرم

 ...برای شام صدام میکنه... سر میز حاضر میشم

 ...من فقط یه هفته ست که تو چشماش نگاه نکردم

و اون بارها گفته که خدا نکنه نفس سر قهرو لجبازی بیفته انقدر چشماشو از آدم  

 میگیره تا آدمو به 

 ...کردن بندازه غلط

 ...و من نیتم به غلط انداختن کسی نیست

 ...من فقط کمی دلم ترک برداشته

من میدونم ترک برداشتن دل تو زمونه ای که هر کی یه پاره آجر دستش داره و  

 آماده باشه تا به

 ...محض بی زره شدن دلت بزنه خرد خاک شیرش کنه چیزی نیست

حسابی پذیرایی کرده... اینه که کوچکترین   ولی دل من قبالً از این پاره آجرا

 سنگریزه ای که به 
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 ...طرفش سرازیر میشه دردش مید... میترسه...واکنش نشون میده

دل من ترسیده از خاطره های بدش... دل من ریسمون سیاه و سفید و با اژدها  

 ...اشتباه میگیره

 ...ر زده میشنتو شرکتم سؤاالی خارج از حیطه مهندسی بی جوابن یا اینکه دو

ارسالن مثل بچه ها رو دنده لجه و بیشتر از قبل با بهونه بی بهونه پوستشو  

 ...مماس پوستم میکنه

 ...چشم غره هامم اثر نداره

گویا مرد بودن این روزا شده درد بی درمون که به هرکی میرسم که مرده دردم 

 ...میاد

 ...که مغزم به گزگز میفته

 ...گیم عجیب مرد شده... عجیب درد شدهاین روزا زن ترین زن زند

 ...این روزا دیگه حتی به زنها هم نمیتونم اعتماد کنم

که مردها سالهاست دست به دست هم توماری رو به ثبت و امضا رسوندن که از  

 اونجایی که نریم

 ...مرد نیستیم

 ...این روزها حنا گرچه نر نیست گرچه مرد نیست ولی زن هم نیست

 ...لپتاپش سوار کرده بودمو ازش میگیرمفلشی که رو 

 ...این روزها حتی خودمم متوجه وسعت بی حوصلگیم هستم 

 ...و هیچ کس کور نیست... خنگ نیست

 ...و اون میدونه که بحث ما از اون شروع شده و به خودمون رسیده

 ...خوبه ادامش بدین که بتونیم زودتر بسرونیمشون -

 عجله ای در کاره؟؟؟ -

ولی خب ماهوری رو که میشناسی هرچی تو زمان و پول صرفه جویی کنی  نه... -

 بیشتر واسه

 ...همکاری و سرمایه گذاری مشتاق میشه

 چرا اونوقت ما با این عجله و محافظه کاریای بی مورد باید دوباره کاری کنیم؟؟؟  -

 ...ابرو درهم میکشه به نشانه استفهام

مجبوریم هی بدوزیمو بشکافیم ...    خب وقتی با عجله و سرسری کار کنیم -
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 ...بسازیمو خراب کنیم

چه کاریه از همین اول پول و وقت کافی هزینه کنیم میشه حکایت اهسته و پیوسته  

 رفتن اینطوری 

هم به موقع کارو میرسونیم هم کاربلدی خودمونو زیر سؤال نمیبریم... آقای  

 ماهوریم اگه حلوا 

 ...انگور بشن میخوان باید منتظرشن اول غوره ها

نگاهش که میره سمت ارسالِن زوم شده رو الغری بعد از عید ترمیم نشده من ، 

 منم نگاهم

 ...میشینه رو ته ریش همیشه رو صورِت مردونش

 ...ابرو هاشو و دستاشو از هم فاصله میده از هم... به نشانه تأیید حرفام

شدن ابروهای زنونه   و ابروهای برنداشته این روزا چیزیه که به علت همه گیر

 عجیب میتونه عامل 

 ...دلبری حساب بشه

 ...و خرده حسابای ما هرگز به روابط کاری و منافع شرکت لطمه نخواهد زد

 ...و من هنوز پول ویزیت و داروهای اون شب بارونی رو با این مرد حساب نکردم

ی نیست من حرفام که جواب ندار میشه عزم رفتن میکنم... بلند میشم: خب اگه کار

 ...دیگه میرم

 ماشین داری؟؟؟ -

 ...نه دست حناست-

 ...و من اگرزودتر این لگنو به نام این بشر کنم خیال همه رو راحت میکنم

 ...این ماشنم ماشینم کردنامم اولدرم بولدرم کردنای الکی ای بیش نیست

 ...پس باش میام می رسونمت -

 ...مرسی خودم میرم  -

 ...شه بازم نگاه این مرد برادرانستاگه دنیا کن فیکون ب 

 ...این بار از نوع شماتت بارش: واسه تعارف نگفتم نفس 

 ...من هنوز اعصابم متشنجه از صدقه سری تنشی که با معشوق این مرد داشتم

 ...لحنمم عصبی میشه: منم تعارف نکردم قرار دارم میخوام برم جایی

 ...خب میرسونمت همون جایی -
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 ...ر داره به روز ارمیا بیفته تو دیدن اون روی منو این مرد اصرا

 مهندس نریمان؟؟؟ -

 بعله؟؟؟-

 ...لحنش مثل لحنم عصبیه... طلبکاره

 ...این مرد اون روی منو ببینه و نبینه برادر خواهد موند

 ...این مرد منو به زانو در میاره پس حنا رو هم صاحب خواهد شد

 ...نداره: قراره ارمیا بیاد دنیالملحن من چاره ای جز نرم شدن 

 چی؟؟؟ -

 ...ارمیا قراره بیاد دنبالم -

 خل شدی؟؟؟ به چه مناسبت با این بچه قرار گذاشتی؟؟؟  -

ببینین مهندس...وقتی پدرش کاری نمیکنه... وقتی بی کسی هلش داده طرف من،  -

 من نمیتونم 

.. باید باهاش حرف  بشینم به تماشا تا حضورم بهانه بشه واسه نابودی آیندش.

 ...بزنم

 ...این بار ابروی باال رفته نشونه عجزه

 ...به هر حال ممنون مهندس و عصرتون بخیر  -

 ...من خواهر باشم و نباشم

 ...مقدس باشم و نباشم

 ...اون برادر باشه و نباشه

 ...برای من همون مهندسه... مهندس هاوش نریمان

 ...عصر شماهم بخیر مهندس -

 ...دس مهندسا آدمو دیوونه میکنه و این مهن

 ...و تو شرکت مهندسی بقال و چقال نداریم برای نسبت دادن به کسی

 ...نریمان نریمان گفتن ها هم گاهی آدمو جون به لب میکنه

و اتفاق خوب این روزا کم شدن درد سینه منو کم شدن حجم کاری شرکت نسبت به  

 ...شب عیده

یبم میشه اینه که بفهمم کارم سخت تر و طوالنی  تنها چیزی که از این مالقات نص

 تر از اونه که
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 ...فکرشو میکردم

ارمیا تو رویاهاش منو عروس خودش تصور کرده و حتی چند باریم از پدرش  

 خواسته پا پیش بذاره

 ...برای خواستگاری

 ...ارمیا حاصل یه ازدواج اشتباهه

 ...درست مثل من

 ...ن...مثل آذینمثل ارس... مثل نفیسه... مثل آبتی

مادربزرگش از باقی مونده های شازده های قجر بوده که به این واسطه ثروت  

 زیادی برای مادرش

 ...مونده

پدرش یه الابلی محضه که مادرش چند سال قبل از مرگش به دست سرطان سینه 

 متوجه دندون

 ...گرد و چشم هیز شوهرشده وهمه داراییشو به نام ارمیا کرده

 ...اله که ارمیا تنهاستو حاال دوس

 ...دو ساله که یه ثروت کالن داره خاک میخوره و نه کم میشه نه زیاد

 ...اصرار اون به انکار من میرسه

 ...و انکار من فایده نداره

من تو این مالقات شبونه ی حاوی دو تا ساندویچ و یه نوشابه واسه ارمیا و یه  

 دوغ واسه من و یه 

سرخ شده و یه عالمه سس که رو چمن صرف میشه ،  ظرف بزرگ سیب زمینی 

 فهمیدم که راهی 

 ...جز مدارا و کنار اومدن با حس تنهایی این بشر که با عشق اشتباه گرفته ندارم 

من فهمیدم که باید آروم آروم این حسو بهش بشناسونم... که اگه با بلند ترین  

 صدای ممکنم داد

ن نتیجه رسیده فایده ای نخواد  بزنم اسم حست عشق نیست چون خودش به ای

 ...داشت

 ...اما یه چیزی ته تهای دلم میترسونه منو 

من از این میترسم که تو این آهسته آهسته ها... تو این کنار اومدنا یا من تباه بشم 
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 یا این بشر

 ...واقعاً عاشق بشه... و شایدم هرگز راضی نشه که عشق و با دوستی عوض کنه

نمیدم نفس عاملی بشه واسه به دنیا اومدن یه نفس دیگه  هر چی که هست اجازه 

 ...از بطن ارمیا 

 ...میدونی که نمیشه تعارفت کنم بیای خونه -

میدونم... همین که امشبتو دادی به من دنیا دنیا می ارزه... ممنون که امشبم   -

 بهترین شب عمرم 

 ...تا به حال بوده

ابت اینکه با وجود اینکه حس میکنی  من از تو ممنونم... هم بابت شام... هم ب  -

 خیلی عاشقی انقدر 

 ...آرومی

نفس من حس نمیکنم عاشقم... من واقعاً عاشقم... آرامشمم واسه اینه که خودبه   -

 خود به تو که 

میرسم آرامش میگیرم... رام میشم... چشمات مجبورم میکنه برات کرنش کنم...  

 آرامشی که از 

 ...ست دارم وجودت بهم تزریق میکنی رو دو

 ...من اگه خواهر باشمم میتونم این آرامشو بهت بدم -

 ...من خواهر نمیخوام... من نفس میخوام... نفسی که بشه همه ی نفسم -

 ...کاری میکنی که حس شکست کنم -

اگه هدفت برگردوندن نظر من از این حسه باید بگم همون بهتر که احساس   -

 ...شکست کنی

 ...سرخوردگی تو وجودم تزریق میکنی تو با این حرفات حس -

متأسفم... اما من این حسو با هیچ حس خواهرانه و دوستانه ی دیگه ای تاخت   -

 ...نمیزنم

 ...باشه خب... ولی یکمم به حرفای من فکر کن -

 ...برای اینکه ناراحت نشی چشم... امر دیگه -

ستی که هستی...  سعی نکن طوری رفتار کنی که قانعم کنی بزرگتر از اونی ه  -

 ...خودت باش
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 ...من خودمم ... خیالت تخت -

 باش... کار بار؟؟؟ -

 ...نه... بازم ممنون... مواظب خودت باش  -

ممنون... تو هم همینطور... در ضمن دلم نمیخواد حضورم زندگی و استعدادتو   -

 ...مختل کنه 

باش... به   خواهشاً حس عذاب وجدانو ننداز به جونم... ارمیای نخبه همیشگی

 کارات برس... اختراع

 ...کن... جایزه ببر... حاال که قرار نیست فراموش بشم لطفاً زندگیتو از ریتم ننداز

 ...چشم دیگه-

 ...چشمت بی بال... شب بخیر  -

نصف تنم بیرون و نصفش تو ماشینه که دوباره میگه: راسی حاال که ماشینتون تو 

 قوروق دوستته

 رای بردن و آوردنت ؟؟؟میشه تو رکابت باشم ب

اگه واقعاً عاشقی سعی نکن تبدیلش کنی به سر سپردگی... حتی عاشقیم باید   -

 درست باشه... و 

اینکه من حضورتو قبول کردم دلیل نمیشه اجازه بدم وقت و بی وقت سر و کلت تو  

 زندگیم پیدا 

خواهشاً بعد از این بی بشه... بیا به حضور هم تو زندگیمون برنامه و جهت بدیم...  

 همهاهنگی سبز

 ...نشو وسط معرکه های من

 ...دلم تنگ میشه... اومدیمو تو حاال حاالها اجازه سبز شدن به ما ندادی -

نه من یا یه چیزو قبول نمیکنم یه به بهترین و البته عاقالنه ترین نحو باهاش   -

 کنار میام...بدون

م... نمیذارم خیلی تنگ شه دلت... حاالم  که منم روزی تو سن تو بودمو درکت میک

 برو... شمارمم

 ...که داری پس دیگه بهانه ای واسه سرزده اومدن نداری

 ...بد اخالق -

 ...عمته -
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 ..میخنده: شب بخیر 

 ...شب توهم بخیر -

 ...شب من بخیره... برو تو تا منم برم -

 ...شه خیلی از بسته شدن در میگذره تا صدای الستیکای ماشینش بلند

 ...و کنار این بچه حس نا امنی به آدم دستنمیده

خونه تو تاریکی دست و پا میزنه و من تازه متوجه میشم که تمام شبمو کنار یه  

 مرد غریبه هرچند

 ...کم سن و سال گذروندم

 ...کاری که هرگز نکردم

 ...از در پشتی شایدم جلویی اومدم تو... دری که رو به خیابون اصلی باز میشه

و در حیاط رو به کوچه باغ خلوت و قشنگ محلمون که عاشق درختای اقاقیاشم با 

 اون گالی 

 ...صورتی

نوری که از ایوون سو میزنه نشون میده یه نفر تو این خونه خواب به چشماش  

 ...حروم شده

 ...رو پله ها نشسته

 ...سیگار الی انگشتاشه

سیگاراییه که گاهی باهاش  و ما دخترایی هستیم که بزرگترین شیطنتمون همین

 تریپ افسردگی 

 ...برمیداریم

ما سیگار کشیدنو از ارسی یاد گرفتیم که به طرز وحشتناکی عصبانی میشد اگه  

 جلوی مرد جماعت

 ...سیگار می کشیدیم... میگفت میکشینم با خودم... کنار خودم بکشین

ارو مهار  ارس سن زیادی نداشت اما بلد بود چطور سربه هواییای نوجوون م

 ...کنه

 ...کنارش میشینم... لطافت هوا بی نظیره

غیر قابل باوره این هوا برای تهراِن مظلوم شده تو دستای دودو ماشینو و  

 ...کارخونه و سرو صدا 
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 ...این روزا تهران لبخند پت و پهنی رو لبش داره

 ...این روزا خدا داره بنده نوازی میکنه تو نگاه تهراِن بی چاره ی من

 ...من هرگز احساس تعلق به واِن زادگاه مادرم نکردم و

هرچقدرم که وان شهر قشنگ و خوش آب و هوا باشه من تهران رو میپرستم تو  

 همه شهرای

 ...عالم

من به دود تهران بیشتر وابسته ام تا به شیکیای آنکارایی که خانواده ی مادریم  

 ...توش ساکنن

 ...که کنار فندک بغل دستش رو پلستسیگارو از تو پاکت سیگاری برمیدارم 

 ...یه ته سیگارم کنار پاش افتاده

 ...حنا برای من خوانا تر از کف دستای خودمه

 ...این شب زنده داریا واسه حنای خوش خواب

 ...این مردونه سیگار دود کردنای یه زن

 ...این نگاهی که از رو زمین کنده نمیشه

 ...کردیاین نپرسیدن این که با ارمیا چه 

 ..یعنی اینکه این روزا خوشحال نیست

 ...گرچه با هاوش یه بار بیرون رفته

 ...گرچه به ترانه گفته مرد بدی نیست

 ...گرچه حس کردم بعضی از اس ام اساش جواب اس ام اسای هاوشه

 ...اما این زن خوشحال نیست

 ...دوستم خوشحال نیست و من دلیل ناراحتیشو میدونم

 ...ون حرفارو زده داره دق میکنهاون از اینکه ا

 ...اون خودش میدونست که حق من نیست اون دوتا جمله ی آدم کش

 ...به نظر نمیاد قصدی برای شکستن آرامش شب داشته باشه

 ...ولی اگه این سکوت بین ما نشکنه هردومونو میخوره

 ...آب میکنه

کسایی هستیم  پس من شروع میکنم... چون اون احساس شرمندگی میکنه... و ما

 که دردو باهم
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زندگی کردیم... با یه اشتباه که از ازل شغل بنی بشر بوده فرصتها رو از هم  

 ...نمیگیریم

جواب میدم سؤالی رو که اون باید میپرسی و نپرسید: خیلی سرسخته... اصرارش 

 رو حرفاش قابل 

ین حس  ستایشه... ولی احساس تعلقش انقدر قویه که فکر میکنم بشه از خود هم

 استفاده کرد

برای کنترل کردنش برای هدایت کردنش... شمارمو دادم بهش گفتم دیگه دم به  

 دیقه جلوم ظاهر

نشه... زنگ بزنه اگه وقت داشتم میبینمش... اینم گفتم که رو این رابطه اسم  

 نذاره.... منو دوست

دوست...  دختر خودش یا نامزدو هر چیز دیگه ای ندونه... من نفسمم... شاید یه 

 ...دوست اجتماعی

گفتم رو عاشق شدنم حساب باز نکنه... گفتم تالش کنه اسم حسشو پیدا کنه چون  

 اسمش عشق

نیست... گفتم اینا معنیش این نیست که رو حضورم تو تنهاییاش تو شکستاش  

 نمیتونه حساب باز

خواهر   کنه... گفتم اگر میخوای باشم تو تنهاییات تو اتفاقای مهم زندگیت سعی کن

 بزرگتر بدونی

منو... نه بالفصله و لی سعی کن این حسو به من داشته باشی چون قطع به یقین  

 آینده ای برای 

منو تو در کار نیست... بهش گفتم اگر میخوای منو دور از تنشو دعوا ببینی... اگر 

 میخوای مثل دوتا 

به بودنت... به  آدم بشینیم با هم حرف بزنیم برو بچسب به ارمیا بودنت... به نخ

 اختراع کردنو به 

جایزه گرفتنت... هر وقتم دلت تنگ شد زنگ بزن نه اینکه وسط معرکه هام سبز  

 ...شی

 ... حرف زدمو تمام چیزایی رو که من نیاز داشتم اون بدونه گفتم 

 ...و من فقط یه پک به این سیگاری زدم که االن تبدیل به ته سیگار شده
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 ...نطوری ته سیگار شدهشاید سیگار اول اونم همی

 ...شاید اون داشته با من تو خیالش حرف میزده

 ...شاید با روح ارس 

 ...شایدم با خیال هاوِش این روزا پررنگ شده

 ...و حیف این هوا که ما به جاش داریم آشغال میفرستیم تو ریه هامون

 ...با من قهره -

 ...بودنش مهمهو من تنها موجود زندگیشم که باهاش قهره و قهر 

 ...نگاهش هنوز به همون نقطه ی رو زمینه

بهش گفتم خودش عاشق شده میخواد بدش به من... گفتم دیگه خواهِر برادری   -

 نیست که با

مرگش مرد... قهر کرد... حق داشت... حقش نبود اون حرفا... بد گفتم... اما از دل 

 ...نگفتم

 حاال که از دل نگفتی پس چرا گفتی؟؟؟ -

چون پر بودم... چون تنها بودم... چون ناراحت بودم... چون سنگ صبورمه...   -

 چون همیشه خودمو 

براش خالی کردم... چون دست خودم نبود... دلم گرفته بود... اخساس میکردم  

 ناراحته از اینکه 

بخوام جای برادرشو بدم به یکی دیگه... ناراحت بودم از دست خودم که با اینکه  

 زمعاشق بودم با

 ...با دیدن یکی دیگه دلم میلرزه...دق دلی خودم بود اونایی که سر اون خالی کردم

...............................- 

 ...و سنگ صبور بودن یعنی اینکه بتونی بشنوی و فقط بشنوی 

 ...نه دلداری بدی... نه نصیحت کنی... فقط بشنوی

 ...دلم میخواد بهش بگم ببخشید -

..........................- 

 ...میخوام بهش بگم غلط کردم دل شکستتو شکستم -

 ...ومن نمیگم دور از جون... نمیگم نگو

چون اون نیاز داره بگه غلط کردم... که اگه نگه این بغضی که االن داره میشکنه  
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 میشه حناق و 

 ...میمونه بیخ گلوش

 ....اون اون جمله هارو گفته و من ترک برداشتم و خودش شکسته

 ...غلط کردم نفس... غلط کردم انگ بی وفایی چسبوندم بیخ اسمت-

 ...و اون بهتر از هر کسی میدونه ارس برای من یعنی چی

 ...سر میذاره رو بازوی دستی که رو زانوم کش اومده

 ...هق میزنه... اشکم آروم راهشو از رو گونم پیدا میکنه

 ...شون بودپیشونی میذارم رو موهایی که یه روز ارس عاشق

 ...هق میزنه و خالی میشه

 ...اشک میریزمو خداحافظی میکنم

 ..حنا دیگه نامزد برادرم نیست

 ...میره و میره ومیره و قرارم نیست متوقف بشه این قطار 

 ...نه مرگ ارس

 ...نه مرگ آذین

 ...نه رفتن حنا

 ...قرار نیست ایستگاه آخر باشه

درست مثل اینکه از بلندی پرت بشم   به رفتنش که فکر میکنم دلم میریزه...

 ...پایین

واخ که زندگی من سرتاسر رفتن بوده و من هنوز به این رفتنا و رفتنا عادت 

 ...نکردم

 ...وضعیت دنده هام بهتره و کم کم باید دوباره شروع کنم به تمرین

تمرینای سبک و بدنسازی رو شروع کردم تا بتونم به فعالیت زیاد دوباره عادت 

 ...کنم

 ...روزای طوالنی بهار باعث شده که بتونم عصرا برم سالن

 ...اینبار نه قردادی در کاره نه اسپانسری

 ...پول میدم و حق عضویت میگیرم

 ...پول میدم و کارت بیمه ورزشی میخرم 

کارتی که نمیدونم اگر اتفاقی تو یکی از این تمرینا برام بیوفته میتونه ساپورتم کنه 
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 چیز یا فقط یه  

 ...فرمالیتست

بهار میگه اگه بتونم بشم همون نفس سابق تمام سعیشو میکنه تا تو باشگاه برام  

 ...جا باز کنه 

میگه فقط باید انقدر خوب بشم که وقتی به مسئوالی باشگاه پیشنهادم میکنه رو  

 حرفش نه

 ...نیارن

 ...ولی واقعاً سخته تو این شرایط نفس قوی سابق شدن

وری مثل شمیم یه زوج خوب بودن واسه جا گذاشتن دفاعای نفسی که با پاس

 ...حریف 

 ...من حتی نمی تونم درست غذا بخورم

چطور باید بشم نفسی که یکی از شیش تای ثابت بهار بود که میرفتن تو زمین  

 ...نمیدونم

 ...من یه عالمه بهونه دارم واسه مضطرب و بی اشتها بودن

 ...بود نمیگذرهآذین نیست و خیلی از روزایی که 

 ..ارمیا هنوز قانع نشده که آینده ای با من نخواهد داشت

 ...ارسالن جری تر از قبل چپ و راست میپیچه به پر و به پام

شماره بین ترانه و اردالن رد وبدل شده و گرچه هنوز اس ام اسایی که رد و بدل  

 میشن از نوع اس 

ه... بین ترانه و حنا... بین همه ی ام اسایین که بین منو و هاوش.... بین منو تران

 آدمای عادی با

 ...روابط عادی ردو بدل میشه

 ...اما مِن همیشه نگراِن ترانه ی فقط چند ماه از خودم کوچیکتر حس خوبی ندارم

خیلی سخت بود راضی شدن خانواده حنا برای پذیرفتن مردی که یه ازدواج داشته  

 واسم زن مرده

 ... رو یدک میکشه

ختری که تنها رابطه ی جدیش ارسی بود که نتونست به قوالیی که بهشون برای د 

 داده بود عمل
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 ...کنه

 ...دختری که کم خواستگار خوب نداشت تو فامیل و آشنا

دختری که همه ی اون خواستگارارو گذاشته بود و چسبیده بود به پسر بور جناب 

 سام نریمان که

اشراف به این موضوع باهاش ازدواج  زنش قبل از ازدواجم مریض بود و اون با 

 ...کرده بود

زنی که از دردی مرد که هامون به خاطرش از بدو تولد زمین گیر بود و با رفتن  

 آذین من سرپا

 ...شد

 ...آخراین هفته قراره هاوش و خانوادش برن خواستگاری حنا 

 ...برن خواستگاری نه اینکه بیان خواستگاری

 ...تدرسته که حنا هم خونه ی ماس

 ...درسته که همه زندگیش تو خونه ی ماست

 ...اما اون خونه داره

 ...خونواده داره

 ...پدر داره

 ...مادر داره

کسایی که باید برای خواستن دخترشون هاوش بره و درشونو بزنه و منت بکشه و 

 بگه منو به 

 ...غالمی قبول کنین

خونه ما نمیدونم چطور  چیزی که اگه اردالن روزی خواهان ترانه ی من بشه تو 

 ...باید اتفاق بیفته

 توام امشب هستی دیگه؟؟؟ -

 ...چشم میدوزم به صورتی که برق داشت این روزا 

 ...و برقش عجیب گیرا بود

 ...میگرفت منی رو که احوال دلم احوال مرغ سرکنده بود

 ...نه-

 نه؟؟؟-
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 ...زل بزنه به مانش به قدری بلند هست که ارسالن سرشو از تو نقشه بلند کنه و 

 آخه یکی نیست بگه وسط کار موقع این حرفاست؟؟؟

 ...نه انگار که این همون هاوش نگراِن نگرانیای ماهوریه

همچین داد میزنه گویا مادر یا پدر عروس اعالم کردن که تو مراسم خواستگاری  

 دخترشون

 ...شرکت نمیکنن

 واسه چی؟؟؟ -

 ...ه قولشو دادممیخوام آبتینو ببرم بیرون خیلی وقت -

 ...نگاهش رنگی از نگاه عاقال به جاعت ُسفها داره

 ...خیله خب... بابای حنا خیلی از من خوشش نمیاد -

 چرا؟؟؟ -

 ...اونو دیگه وقتی دومادش شدین از خودش بپرسین-

 یعنی تو واقعاً امشب کنار حنا نیستی؟؟؟  -

 ...خیلی دلم میخواست ولی نمیشه-

 ...کار منو نسازه خوبه واین بغض لعنتی امشب

 برنامتون امشب واسه هامون چیه؟؟؟-

 ...گیج نگاهم میکنه

 میگم امشب هامونو هم با خودتون میبرین؟؟؟ -

 چطور؟؟؟  -

 ...گفتم اگه نمیخوایین ببرینش منو آبتینو دارمیریم شهر بازی بیاییم دنبالش -

وز به اون مرحله  خب میشه اگه بتونی بیای ببریش... اما میدونی که قلبش هن -

 نرسیده که بخواد 

 ...هیجان زیادی رو تحمل کنه

چ فکر کردین اینکه من آبتینو میبرم سوار ترن هوایی میکنم... اگه تفریحیم باشه -

 وسیله های

 ...امن و کوچیکه... ولی ما کالً با شهر بازی یه جور دیگه تفریح میکنیم

 ...میکنیم کردم وتفریح میکنیم و درست لحظه ی آخر جایگزین حال

 ...ابروش میره باال
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میریم وای میسیم اونایی رو که دارن رو وسیله ها از ترس هالک میشن نگاه  -

 میکنیم کلی

 میخندیم... بعدم میریم باغ وحش و بعدشم شام؟؟؟

 چی کار میکنین؟؟؟ -

اونایی که سوار وسیله هانو نگاه میکنیم فیض میبریم...تا حاال این کارو   -

 ...نکردین؟؟؟ خیلی جالبه

 ...کلی قیافه ای بامزه و حرکتای خنده دار میتونین اون وسط پیدا کنین

قبل از اینکه هاوش چیزی بگه صدای خنده ی امیر ارسالن دیوارای اتاقو  

 ...میلرزونه

 ...لبای هاوشم کم کم کش میاد

ر حالی که اما وقتی نگاه شاکی منو به پسر عموش میبینه خندشو قورت میده و د

 گوشه های لبش

 ...هنوز به واسطه ی خنده بلند ته دلش رو به باالست یه سیگار آتیش میزنه 

تو سالن نشستمو در حالی که با سیمین و نسرین درباره ی حنا حرف میزنیم به  

 این فکر میکنم که

نسرین چه زن بلند نظریه که امشب قراره برای شوهر دختر مرحومش بره  

 ...خواستگاری 

رستارهامون که دستشو ول میکنه تا بیاد سمت ما تو دلم اعتراف میکنم این کپی  پ

 بدل از اصل 

 ...هاوش شدیداً به دل میشینه

 ...و با وجود اون قلب تو سینش میتونه به اندازه ی آبتین محبوب من باشه

 ...لبای گرمش که گونمو نوازش میکنه یه عالم خنکی سرازیر میشه تو قلبم 

 ...شنگ یه خنکِی ق

مثل همون نسیمی که تو شبای گرم و خفه ی تابستون پرده پنجره رو به حرکت  

 درمیاره و حضور 

 ...خدارو تو اتاقت اعالم میکنه

کنار آبتین که قرار میگیره رو میکنم به نسرینی که حس میکنم حس امشبش شبیه 

 حس امشب
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 ...منه

 ....و جنس بغضش درست به اندازه ی جنس بغض من اعالء

 ...امشب همه دخترای تهران به من حسودی میکنن -

 چرا گلم؟؟؟ -

دارم با دوتا جنتلمن وحشتناک خشکل و خوش تیپ میرم بیرون... همشون از   -

 حسودی میترکن 

 ...امشب

 ...صدای خنده ی نسرین انقدر بلند نیست که من صدای شیون قلبشو نشونم 

ا از خوش تیپترین مردای آینده من امشب دارم برای فرار از این بغض لعنتی با دوت

 ...بیرون میرم 

 ...یه ارس کوچولو و یه هاوش کوچولوتر

 ...در صورتی که نسرین داره میره دومادشو دوباره دوماد کنه

 ...و این چیز آسونی نیست واسه یه مادر

 ...بچه میشم بچگی میکنم

 ...یادم نمیره

 ...میدوئیم ومیخندیم

 ...یادم نمیره

 ...خوریمشام خوشمزه می

 ...یادم نمیره

 ...فالوده ی محبوبمم که میخوریم بازم یادم نمیره

 ...یادم نمیره که عروس ارس داره عروس میشه

 ...آسمون صافه صافه

 ...اما بی ستاره

 ...درست مثل دل من

 ...شاد شاده

 ...اما بی ارس 

 ...خدایا

 ...خوشبختی ای رو که لیاقتشو داره بذار تو دامنش



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

246 

 ...دوست موندنا و نرفتنارو اون 

 ...خیلی خوش گذشت خیلی

 ...آبتینو آذینو هامون امشب کلی پابه پام خندیدن

 ...و چی از این بهتر و مهمتر از این

 ...امشب حنا نمیاد خونه

 ...امشب چقدر نبود ارس به چشم میاد تو ان خونه

 ...امروز ماشین دست خودمه... آخه حنا نیست که ماشینو ببره

 ...میا اصرار داره امروز همو ببینیم... اما من ردش میکنمار

 ...نگاه غمزدش دلمو زیرورو نمیکنه که دلم زیروروتر از این نمیشه

 ...حوصله خانم شکری رو ندارم که میگه مهندس ارسالن نریمان منتظر نقشه هان

 ...سالم نقشه هایی که خواسته بودینو آوردم -

 ...رو میز االن میام سالم بیا تو... بازشون کن-

من نقشه باز میکنم و اون با سیستم رو میزش مشغوله... از وجناتش بر میاد که  

 داره میل

 ...میفرسته

یکم صبر و یه لبخند به صفحه مانیتور کاریه که من وقتی ایمیالم با موفقیت ارسال 

 میشه انجام 

 ...میدم

 ...ومده یا هاوشدر بدون تق تق باز میشه... و این یعنی یا اردالن ا 

 ...سربلند میکنم

 ...برق نگاه هاوش طعنه میزنه به خورشید

 ...سالم خسته ی من یه جواب بلند باال داره 

 خوبی نفس؟؟؟ -

 ممنون شما خوبید؟؟؟ -

 ...خوب... ممنون بابت شب خوبی که از دهن هامون نمیفته -

 ...من ممنونم که با هامون یه شب محشر داشتیم -

زنه دیشب یکی از مزخرف ترین شبایی بود که بی خوابی رو مهمون و دلم داد می

 چشمات کرده
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 ..بود

 خوبی؟؟؟ -

 ...بله ممنون -

 ...اما خوب به نظر نمیایی -

 ...یه خمیازه که شرم میاره

زنگ موبایلم که بهترین راه برای فرار از دست هامون و نگاهای دقیق شده ی  

 ...ارسالنه

آروم غریبه ام... یه روزی بود که عاشق خواب   و من سالهاست که با خواب

 ...بودم

 ...جواب بده راحت باش-

 ...بهاره... صفحه موبایل زیر دستم لمس میشه

 سالم بهار جان خوبی؟؟؟ -

 ...سالم امروز چه کاره ای-

این زن یه رباطه... بزرگترین ادبش سالم دادنه... نه حال میپرسه نه جواب  

 ...احوالپرسی میده

 ...شرکتم... بعدشم میرم خونه... چطور -

 میتونی بیای اینجا؟؟؟ -

 اونجا منظور کجاست؟؟؟ -

 ...سالنم میخوام یه تست ازت بگیرم -

 ...بهار داری عجله میکنی... آماده نیستم -

نفس اگه میخوای برسی به لیگ باید عجله کنی... تو خیلی وقته دستت به توپ   -

 نخورده زمان

ی رسیدن... نترس اولشم خیلی بهت فشار نمیارم... راسی کارت  زیادی نداری برا 

 درجه سه تو 

 گرفتی؟؟؟

 آره واسه چی میخوای؟؟؟  -

یه سری کالسای مربیگری درجه دو گذاشتن میخوام تو و شمیم و الی رو   -

 ...بفرستم
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 ...بی خیال شو بهار من وقتشو ندارم -

 ...بی خیال نمیشم نفس باید بری  -

 ر میگی؟؟؟بهار داری زو-

 ...آره دارم زور میگم... عصرم منتظرتم -

 ...تورو خدا بهار... حداقل امروز نه -

 چرا امروز نه؟؟؟  -

شب خوبی نداشتم... از صبحم چیزی نخوردم... وضعم خوبم باشه امروز روز   -

 خوبی نیست واسه 

 ...تست گرفتن

 ...نفس امروز اومدی اومدی اگه نه رو لیگ حساب نکن -

 ...بهار  -

 ...مرگ... من غیر از توام دغدغه دارما -

خیله خب ولی یادم نمیره خیلی زور گویی... اگه ام خوب نبودم بدون تقصیر  -

 ...توئه

 حتماً یادت نگه دار... نترس تستم سنگین نیست... ساعت هفت اینجایی دیگه؟؟؟ -

 ...یه دیقه وایسا من باید برم خونه بعد بیام چیزی همرام نیست -

میکنم به هاوشی که بدون اینکه معذب باشه خیلی شیک داره به مکالمم گوش رو

 ...میده

 میشه من امروز زودتر برم؟؟؟  -

 واسه چی؟؟؟ -

 ...اشاره میکنم به گوشی: میگم براتون

 ...بهار خیلی حوصله انتظار نداره 

 ...وبی شک این مربی خوب و جوون از آدمای تیپ ب نیست

 ...باشه برو  -

 ...ار ساعت هفت اونجام خداحافظ الو به-

 وایسا ببینم تو االن شاکی شدی؟؟؟ -

 ...نه بهار فقط حوصلتو ندارم خداحافظ  -

 ...برو به درک  -
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 ...مرسی -

 ...بهار اگه شناسنامه نشون نده کسی باور نخواهد کرد که خواهر حناست

 ...نه قیافه و نه اخالقش هیچ کدوم شبیه حنا نیستن 

 ...حمیدی که سه ساله باهاش سر رو یه بالشت میذارهبیچاره 

 ...نگاه هاوش منتظره

وضعیت دنده هام بهتره... میتونم ورزشو شروع کنم... اما چون از پاییز پارسال   -

 ورزش نکردم 

 ...بهار میخواد ازم یه تست بگره اگه خوب بودم برم تو تیم

 چه تیمی؟؟؟ -

 ...تیم والیبالی که بهار مربیشه -

 مگه بهار مربیه؟؟؟ مگه تو والیبال بازی میکنی؟؟؟ -

 ...و این مرد دیشب از کسی خواستگاری گرده که چیزی از خانوادش نمیدونه

 ...و من خواهر چیز زیادی از زندگیم به این برادر تازه ظهور کرده نگفتم

 ...خسته ام...بهار به قولش عمل نکرده... تستش سنگین که هیچ فوق سنگین بود

 ...راحتم...بدو ورودم برق یه انگشتر کرو کور و گنگم کردهنا

 ...جلوم وایساده

 ...دست باز میکنم

 ...چشماش براق اشکه

 ...میاد تو بغلم

 ...هاوش و ارسالن و اردالن نشستن به نگاه

 ...دلم آروم و آروم و آروم تر میشه

ش جلزوولز  این زن هیچ وقت محرم و هم بالین برادر من نشد که من بخوام برا

 ...کنم

 ...چه خوب که نشد چه خوب

 ...که اگه میشد من امروز دق میکردم

 ...درد بزرگم دوری از محرم دلمه

 ...غم سنگینم تقسیم همدردم با دیگریه

 ...خیلی آروم تو گوشم هق میزنه و یه ببخش منو قاطیش میکنه
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 ...این ببخش میتونه واسه دور شدن باشه... جدا شدن

 ...ارسی که انگشترش هرگز رو انگشت ازدواج حنا ننشست شایدم واسه

شایدم واسه مراسمی که توش نبودم و اون برای اینکه ا نگاهها بهم بی حرمتی  

 نکنن اصرار نکرد 

 ...که برم

 ...شایدم برای همشون

سرتو گوشش میکنم : خوشبخت شو حنا... برای من خوشبخت شو... بجای ارس 

 ...خوشبخت شو 

هممون خوشبخت شو... حنا برادر این روزامو خوشبخت کن بجای   به اندازه ی 

 برادر رفتم... حنا

خوش باش... خوشحال باش.... عذاب وجدان غم چشمای منو نداشته باش... حنا  

 غمم از عروس 

 ...شدنت نیست... از دوریه... از اینکه دیگه تو این خونه زندگی نخواهی کرد

 ...سرشو تو شونم قایم میکنه

 ...میگم و اون میشنوهمن 

 ...محکمترین فششار عمرمون به شونه های هم میدیم

 ...شونه هایی که خیلی کمک حال هم بودیم باهاش

 ...از خودم دورش میکنم

 ...گریه چرا بخند حنا -اشکاشو پاک میکنم: 

 ...چیزی شبیه خنده لبای خیس از اشِک چشماشو کش میده

 ...گونه های ترانه هم خیسه

 ...د حی و حاضرهمه ی زندگی و دوستی ماستاون شاه

 ...اون دید که ما هر دو کمی خم شدیم تا دیگری بهش تکیه کنه 

 ...تا یدک کشیدن اسم تکیه گاه باعث بشه خودمونم سرپا بمونیم

 ...از هم فاصله میگیریم و مردا برای من بلند میشن

طعاً توسط استاد نریمان این به قول ارسالن بورژوا بازیا از آداب معاشرتاییه که ق

 آموزش داده

 ...شده
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 ...سالم ... بشنید خواهش میکنم ... خجالت میکشم -

 ...نگاه هاوش حرف داره

 ...من امروز تو شرکت اصالً به روی خودم نیاوردم که دیشب یه اتفاقی افتاده

 االن چی؟؟؟ االنم میتونم؟؟؟

 ...محرم دراز میشه میرم جلوش... اولین باریه که دست من به سمت یه نا

 ...هاوش باورش نداره میدونه با نامحرم دست نمیدم

 ...ولی این مرد محرم ترین مرده در حال حاضر تو زندگی من

 ...دستمو میگیره و گریه نصفه مونده تو بغل حنا بغض میشه اینبار

 ...سرم میره نزدیکتر

 ...میفهمه دردمو

 ...سرشو میاره جلوتر 

ت برادرم تکیه کردی... از عمق جونم میگم مبارکت تو گوشش میگم: به تخ

 ...باشه

الهی یمن داشته باشه این سریر پادشاهی... مواظب دوستم باش... خوشبخت کن  

 یار روزای 

 ...سختمو

 ...سرش پایین میمونه و یه تکون نشون بغضیه که از بغض من به گلوش نشسته

پایین افتاده و نامحرمه اما   دست من نیست که پیشونیم تکیه میده رو شونه ای که

 ...محرم ترینه

 ...دست من نیست که این جمع باید شاد باشه اما نیست

 ...قبل از اینکه اشکام سرازیر بشه ازش فاصله میگیرم

 ...بغضو با یه عالمه درد قورت میدم

 ...حق نداری از هم جدامون کنی -

 ...تو جمع خودتون راه بدین نیومدم جداتون کنم... اومدم ملحق بشم بهتون... منم  -

تو برادر این خونه و عشق عزیز کرده ی این خونه ای جات وسط قلب اهالی این  -

 ...خونست

 ...ممنونم از این خونه و اهالیش -

 ...رو میکنم به دوتا برادر ساکت جمع: شماهم خوش اومدین
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 ...لبشارسالن سر خم میکنه و سیگار همیشه گوشه ی انگشتشو میذاره رو 

 ...اردالن یه ممنون خوشحال تحویلم میده

رو میکنم به عضو جدید دوستیمون: چی شده ما امروز مفتخریم به در رکاب  

 بزرگان بودن؟؟؟

چوب کاری نکن نفس... بچه ها ازم سور میخوان... مثل اینکه بچه های شمام   -

 گیر دادن به حنا

 ...بودیم به زور میخوان ازمون شیرینی بگیرن... منتطر تو

مخاطب اینبارم حناست: نه تورو خدا... بهار پدرمو درآورده... دارم از خستگی  

 ...میمیرم

میدونم کیه که بهارورو نشناسه... ولی بچه ها خودشون قرار  -

 ...گذاشتن...میشناسیشون که

 ...منتظرن تو دربند

 بی من نمیشه؟؟؟ -

 ...میدونی که نمیشه -

 ...اقل یه دوش بگیرم یکم سرحال شمپوووف... پس صبر کنین ال-

 ...بدو پس  -

 ...و من نمیدوم و آهسته آهسته میرم سمت اتاقم تا حوله و لباسامو بردارم

و چه خوب که حموم رخت کن جدا داره... وگرنه باید جلوی سه جفت چشم نامحرم 

 ...میزدم به آب

 ...از هاوش اجازه میگیرمو ارمیاروهم به جمعمون دعوت میکنم

لوغ کردن زندگیش... آشنا شدنش با آدمای مختلف... پر کردن تنهاییاش...  ش

 وابسته شدن

 ...احتمالیش به آدمای دیگه

 ...اینا چیزایین که باعث میشن به نیتشون بخوام اونو با بچه ها آشنا کنم

شاید این راها باعث بشن اون بفهمه اولین حسی که تو وجود آدم شکل میگیره 

 اسمش عشق

 ...نیست

عشق اونه که از سر نیاز نباشه... برای پر کردن چاله ها نباشه... عشق اونه که  
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 تو برا موندن و 

رفتنش تصمیم نمیگیری... خودش میاد... خودش میره...عشق میرقصونه اون  

 طور که خودش 

 ...میخواد... و تو تو دستای عشق مومی

 بچه ها اولش متلک بارونم میکنن که نفس و بی اف؟؟؟ 

 ...خیلی زود باهاش کنار میان ولی

 ...همونطور که همه ی ما با تصمیما و آدمای جدید زندگی هم کنار میاییم

 ...همونطور که میپذیریم اشتباهای همو

 ...و من بارها به ارمیا تذکر میدم که من جی اف تو نیستم

 ...شب خوبی میشه برای ثبت یه پیوند

 ...برای آغاز فراموشی

 ...وع یه عشق عاقالنهبرای شروع... شر

 ...برای فراموشی... فراموشی یه عشق جاودانه

 ...گاهی جاودانه ها هم باید فراموش بشن

 ...شاید واقعاً فراموش نشن

 ...اما باید گذاشتشون تو قفسه ی فراموش شده ها

 ...حتی اگه جاشون اونجا نباشه

 ...یه شب خوب برای گذاشتن یه خرج اساسی رو دست هاوش

 ...هاوش چه استادانه میلرزه پای خربزه ای که خوردهو 

مبارکت باشه بانوی سرزمین یاد برادرم...مبارکت باشه این تمام عیار خوش   »

 چهره... مبارکت

 «...باشه حنا... که خوشبختی تو غایت آرزوی منه

 ...و روزای من شکل تکرار نخواهند گرفت هرگز

 ...و غایب شدنها... با اومدن و رفتنها با پر رنگ و کمرنگ شدنها... با حاضر 

حاال من بازم ورزشکاِر مهندس بهار پارسالم... و شاید مهندِس ورزشکار بهار  

 ...پارسال

کم رنگیای حضور حنا رو با توپ والیبال پر میکنم تا حسوِد هاوش نشم... تا برای  

 نبود ارس پرپر 
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 ...نزنم

 ...پدر حنا با نامزدی طوالنی موافق نیست

 ...هاوش نیازی به نامزدی طوالنی برای جمع و جور کردن خودش ندارهو 

 ...هاوش یه بار مراسم ازدواج رو تجربه کرده

ومن نگفته از چشمای رفیِق هنوز یارم میخونم که دوست نداره چیزی رو که با  

 ارس من تجربه 

 ...نکرد با دیگری تجربه کنه

 ...و ارس هنوز یه عشقه

 ...که از چشم بیوفتهو ارس مرد قبل از این

 ...قبل از اینکه از عرش عشق به فرش نفرت بشینه

 ...و چه زیباست که آدم وقتی میره هنوز قهرمان باشه

 ...چه خوبه که آدم رو همون قهرمانی که بود به یاد بیارن

و وفاداری حنا به هاوش با پابند بودنش به عهدایی که روزی با خودش بست زیر  

 ...سؤال نمیره

عاشق و وفادار هاوش میمونه در حالی که پا رو عهدایی که بعد از ارس با   اون

 خودش بست

 ...نمیگذاره

تو اون روزای تلخ جلو روی من با خودش عهدبست که برای هیچ مردی جز ارس 

 لباس عروسی به 

 ...تن نخواهد کرد

 ...و چه خوبه

 ..میشه دل آزارچه مرهمه دیدن اینکه با اومدن حس تازه به بازار عشق کهنه ن

 ...یه مهمونی تا حدودی کوچیک

 ...یه لباس شیری قشنگ که تو تن مدالی رو مجله ها دیدی

 ...یه آرایش ملیح

 ...یه مدل موی ساده

 ...یه عروس پر از ناز و خوشبختی که نشد کنار برادر من وایسه 

درت یه دست کت و شلوار بادمجونی بی نظیر که حس میکنی فقط برای تن تازه برا
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 ...دوختن

یه قدو قواره ی هرکولوار که از دیدنش یه لذت خواهرانه موهای تنتو سیخ  

 ...میکنه

 ...یه کراوات که برعکس اکثر روزا رو پیرهن برادرت جلوه گری نمیکنه

 ...یه جفت کفش بادمجونی که برقش برای یه استادیوم فوتبال کفاف میده

 ...آرزوی خوشبختی دارییه داماد که از ته ترین قسمت قلبت براش 

 ...یه مرد که خیلی حواسش به تو هست

 ...یه برادر که نگاهش نوازشگری میکنه رو سر خواهرت

یه عاقد که مهر خواهرت رو مهر تو سینه نشسته ی برادرت میخواد و یه شاخه  

 گل به انضمام یک 

 ...جام آینه و شمعدان

گوشه ترین گوشه مراسم عروسی یه عالمه اشک و التماس به درگاه خدا که تو 

 خواهرت میریزی و 

 ...برات مهم نیست که کسی این اشکای شوق آلوده به دلتنگی رو ببینه

 ...یه ویال تو شمال که میشه زیر لفظی استادت به یار قارت

یه ماشین پورشه ی ابی رنگ که سوئیچش از دست برادرت بور میخوره تو  

 دستای مو قرمز 

 ...محبوبت

ی خیس از اشک و مزین به لبخند که تو چشمای تو با یه صدای لرزون   و یه بله

 و محجوب ادا 

 ...میشه

 ...که این بله هزارو یک شِب قصه رو تو خودش برات تداعی میکنه

و سند قایق تفریحی ارسی که تنها یادگاریت از برادرانه های نوجوونیته وتو  

 تقدیمش میکنی به 

 ...ب اون قایق تفریحی بشهعروسی که از اولم قرار بود صاح

جیغ و سوت و هلهله و صدای دست که سر به سقف بلند خونه ی پدری هاوش  

 میکوبن از تعجب 

 ...جماعت به مناسبت کادوی باحال عروسی که به دوستت میدی
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قایقی که ارس تو روزای نامزدیشون به دور از چشم حناش خریده بود تا زیر  

 لفظیش باشه و اتراق 

 ...ماه عسلشون

 ...که سالهاست تو ساحل سرزمین مادری من و ارس چشم به راه ارس و عروسه

یه جفت بازوی مردونه و محکم که نامرئیه برای همه و تو حسش میکنی دور  

 شونه هات وقتی داری

رقص رمانتیک دوست نوجوونیت با مرد پر خاطره ی این روزات رو نگاه  

 ...میکنی

 ...حس میکنی میشینه رو سرتیه بوسه و یه چونه ی نامرئی که  

یه لبخند از سر شوق و یه قطره اشک که حس میکنی اون یار سفرکرده رو  

 ...موهات میریزه

 ...و فقط این تویی که اونارو میبینی

 ...و یه قوت قلب... از خوشبختی محبوبت

انبوه خاطراتیه از شب عروسیه بهترینت... خواهرترینت...تو موندگارترین قسمت 

 ی قلبت حافظه 

 ...تا ابد حفظ خواهد شد

تو سالن فرودگاه نشستیم و دست حنا تو دستای بزرگ هاوش میرقصه و نوازش  

 ...میشه

و من هرگز فکر نمیکردم این مرد سرسنگین اینطوری حامیگری رو به جون تازه 

 عروسش ریختنو 

 ...بلد باشه

 ...نونو بی شک خیلی طول نخواهد کشید که حنا بشه مجنون این خودش مج

 ... دوروز پیش بود که بین دلخوریای پدر و مادر حنا از سوت و کوری مراسم

 ... بین اشکای شاد و لبخندای غم زده من و حنا و ترانه

 ...بین سرو صداها و شلوغ بازیای دوستامون

 ...بین نگاههای حسرت زده و تا آخرین لحظه منتظر بهبود پسر عموی حنا 

 ...ِن نسرینو نگاه های گاهی همدرد م

 ...و بی خبری هاموِن خوشحال از مادر دار شدن
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راهی خونه ای کردیم که هاوش به مناسبت شروع عاشقونشون سندشو به نام حنا  

 ...خریده بود

 ...و حنا گرچه مهریه نخواست و با پدرش یه دعوای جانانه رو از سر گذروند

 ...اما کم ناز نفروخت و اموال کمی به نامش نشد

هامون به زور باج گرفته که تمام این دوهفته ای که باباش و مامِی تازش تو  

 سواحل آنتالیا عسل تو

 ...کام هم میریزن آبتین تو خونه ی اونا بمونه

 ...حاال این خونه کدوم یکی از خونه های نریماناست هللا واعلم

ه  و من چاره ای جز باج دادن به جای حنای تازه عروس و هاوش عاشق پیش

 ...ندارم

و من جونمم میدم به جای باج تا صدای خنده های حنای مزرعه بچگیها به گوش  

 ...فلک برسه

 ...و برای ارس مخابره بشه که عشقت خوشبخت شد

حنا همه ی این دوروزو ضعف کرد و افتاد و به درد همه ی تازه عروسا گرفتار  

 ...شد

کشید از این عروس نازدارو بی  و هاوِش یه زندگی از سر گذرونده ناز کشید و ناز

 اندازه ظریف و 

 ...خوردنیش 

خم میشمو زانو میزنم جلوی هامونی که لحظه ی آخر میخواد باجی که گرفته رو  

 پس بدو آویزون 

 ...شده از پای باباش 

 ...وهامونها مرد دل کندن نیستن تو این سن

 ...ش بهش میدمدست باز میکنم و قول یه دو هفته ی عسل تر از عسل بابا و مامی

 ...آروم میخزه تو بغلمو نگاه هاوش پر میشه از ممنونیت

 ...و این بچه به تقلید از آبتیِن من حنارو مامی صدا میکنه

 ...میشنوم صدای هاوشو که منو بچه هارو میسپره دست ارسالن

 ...و سپردن بره به دست گرگ کار عاقالنه تری بود

عزرائیلو بازی میکنه وقتی اون حس  نگاههای این مرد گاهی برای من نقش 
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 ناشناخته توش 

 ...میشینه

و حنا که بدتر از شوهِر پروانه وار به دورش گردون بازم گوشتو میسپره دست 

 ...گربه

و ارسالن که امشب نگاه مهربونش رو ری به ری میبخشه به نگاه از االن  

ِِ منی که هاج و   دلتنِگ

ه ی محشری داشته باشه خودم چطور  واج اینم که وقتی قول میدم هامون دوهفت

 باید دووم بیارم 

 ...این دوری ای رو که از مرگ ارس تا حاال دچارش نشدیم

= 

فیل سفیدشو میچسبونه ِخر گلوی شاه سیاِه ارسالن و این حرکت یه شجاعانه ی  

 بعید از سنش و 

 ...فوق العاده زیرکانست

 ...تو چشمام نگاه میکنه و تأییدیه میخواد

و یه بوسه نرم رو هوا براش میفرستم و لبم یه فداِت بی صدا براش  یه چشمک 

 ...میزنه

 ...یعنی؛ کارت خیلی درسته

سر بلند میکنمو پای نگاهم گیر میکنه به شیطنت چشمای ارسالنی که روبروی  

 مرد کوچولوم 

نشسته و داره دست و پنجه نرم میکنه با آبتینی که حیرونش کرده با این همه 

 هارتش توانایی و م

 ...تو مدیریت اون صفحه سیاه و سفید

سکندری میخورمو میفتم تو باتالق شرم و فرو میرمو وفرو میرم از دیدن لب 

 غنچه شده و یه 

 ...وریش برای جمع کردن خنده مردونش

من قبل از اینکه این حرکت و انجام بدم یه نگاه به دورو برم انداخته بودم تا کسی  

 شکار نکنه این 

 ...صحنه رو
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نگاهش به لبام ...لبخندش به نگاهم... و چشمکش بی حیاش به حرکتم...خجالت  

 رو مهمون پی و 

 ...رگ تنم میکنه

ومن تو اولین شب سفر عسلوار حنا و اتفاق جدید قلبش بازم اعالم میکنم که تو  

 حرارت این نگاه

 ...احساس امنیت نمیکنم

 ...و امشب یه شب مهتاب زده ی پر ستاره ی خنکه

با بساط یه عالم هله هوله که پهنه تو چمنای حیاط ویالی شمال شهرِی زکی گفته  

 به کاخ 

 ...ناتینگهاِم نسرین و پسران

کامی از قلیونش میگیره و مثالً برای اینکه آبتین جلو روشو اذیت نکنه صورتش  

 رو به من میچرخه و 

 ...هرچی دود و کرمه تو وجودش فوت میکنه تو صورت من

از زیر این زره بینی که روم زووم کرده وهیچ بهانه ای بهتر از هامونی  برای فرار 

 که قراره تو این

 ...دوهفته جای خالی بابا و مامیشو حس نکنه نیست

نگاهم ملتمس جمع سه نفره اردالن و ترانه و هامونی میشه که با یه صفحه منچ و  

 مارپله دارن از 

 ...خجالت هم در میان

بازیای عجیب غریب یارنه ای که پدر ازروح لطیف و    و تو عصر تکنولوژی و

 تندرستی بچه های 

روزگار درآورده بازی شطرنج و مارپله شدن دست آویز ما برای نشستن رو خنکی 

 این چمنا و لذت

 ...بردن از خداوندیهای خدایی که این روزا چپ و راست داره تهران نوازی میکنه

 ...نمدست میکنم تو آب استخرو موج درست میک

 ...یکی... دوتا... سه تا... ده تا... صدتا 

 ...آمارش از دستم در میره تو پیچ و خم خاطره ها

دستم که کرخت میشه تو سرمای آب دل میگیرم از خوشیا و غمایی که کنار هم 



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

260 

 ...سپری کردیم

 ...آب ساکن میشه و من یخ میکنم از دیدن تصویری که توش میفته

ر پارچه ای بی نهایت خوش دوخت و برازنده ی  مردی که دست تو جیب شلوا

 هیکل بزرگتر از 

هاوش و اردالنش کرده و کل قواره شاید غریب به دومتریش چشم شده و نشسته 

 رو صورت 

 ...تصویر تو آب من

 ...نگاهش میکنم نگاه نمیگیره

 ...تکون میخورم نگاه نمیگیره

 ...معذب میشم نگاه نمیگیره

 ...جنس نگاهش ِسر میکنه تنمو

حتی نمیتونم بلند شمو تن بکشم بیرون از زیر این نگاه پر از همون حسی که 

 ...نمیشناسم

 ...و من از ناشناخته ها بیشتر از جن و پری میترسم

 ...کنارم میشینه مهندس خوش قدوباالی همکارم

مردی که تو بحثای جسته گریخته با همکارای زنم فهمیدم خوب دلبری میکنه با  

 ا این این تیپ و ب

 ...هیکل و با این خوش پوشی

 ...اون نگران شلوار خوش دوخت و خوش رنگش نیست

 دلت براش تنگ شده؟؟؟ -

..........- 

.........- 

 ...خیلی -

 ...فقط یه شبه که رفته -

بعد از چند سال اولین شبیه که فاصلمون به اندازه ی دوتا کشوره... ما هیچ وقت  -

 بیشتر از یه 

 ...دور نبودیم... فکرش آدمو دلتنگ میکنههفته از هم 

 ...درکتون نمیکنم  -
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 ...نگاه میکنم تو صورتی که منو دوستمو درک نمیکنه

دیدم که زن جماعت احساساتی باشه... اما شما در عین اینکه خیلی بهم   -

 نمیچسبین خیلی 

عجیب غریب بهم وابسته این... شب خواستگاری حنا انقدر بال بال زده بود که 

 همه نگرانش شده

 ...بودن...حتی نمیتونست حواسشو جمع مراسم کنه

 ...حق دارین تعجب کنین... شما ندیدین که ما چه حادثه هایی رو از سر گذروندیم -

 چه حادثه هایی؟؟؟ -

سر تکون میدم... این مرد آخرین کسیه تو دنیا که من دلم میخواد در مورد اون  

 حادثه ها براش 

 ...بکم

 ...نگاه این مرد احساس نا امنی میکنم من از رنگ 

 ...میفهمه که موضوع بحثمون باب میلم نیست

 ...مهارت آبتین تو شطرنج غیرقابل باوره  -

 ...عشق میکنم با اومدن اسمش: آره... بهترین شطرنج بازه کانونه

 کانون؟؟؟-

یب کانون پرورش فکری... خیلی دنبال یه مؤسسه یا سازمانی گشتم که بتونم ضر -

 هوشیشونو 

جهت بدم... اما نبود... برای مدرسه رفتنشونم خودم اقدام نکردم... دلم نمیخواست 

 زودتر از موعد

برن مدرسه... همین که میتونستن بخونن کافی بود... دنگ و فنگم زیاد داشت...  

 ترجیح دادم فعالً 

. اونجام کمک کنم تم عالقه و استعدادشونو کشف کنن... اینه که بردمشون کانون..

 دیدن بچه های

باهوشین تو هر زمینه ای بهشون فرصت دادن... فکری... هنری... کتابخوانی...  

 ...خالقیت

ورزشی... کالً هر چی که میشد تو کانون پیدا کرد... تنها جایی که کمکم کردن 

 ...همین کانون بود
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اتیکو پیدا این مملکت جون میده واسه هدر کردن استعدادا... آخرشم که کالسای رب

 کردمو آبتینو 

 ....ثبت نام کردم... فعالً که خیلی جذبش شده

 ضریب هوشیش چنده؟؟؟ -

041 - 

 ابروهاش باال میره: حس نمیکنی داره تباه میشه؟؟؟

نه... تا جایی که الزمه دارم براش مایه میذارم... نمیخوام به اسم پرورش نخبه   -

 فرصت بچگی 

یه آدم باشه که باوجود نخبه بودن ناتوانی  کردنو ازش بگیرمو تو بزرگسالی 

 احساسی داره و یه 

عالمه عقده... ضریب هوشیشم که قرار نیست بپره موقعش که شد خودش خودشو 

 ...میکشه باال

به نظرم در حال حاضر همینقدر کافیه...شایدم زیاده... آبتین هرروز کالس میره...  

 ...هرروز درگیره

ا اینترنت و کامپیوتر مشغوله... نمیخوام زودتر از  کتاب میخونه... چه میدونم ب

 ...موعد بزرگ شه

 ...تجربش کردم چیز خوبی نیست

 ضریب هوشی خودت چنده؟؟؟ -

 ...تعجب میکنم

 ...عمومیگفت تو پونزده سالگی رفتی دانشگاه-

...051- 

 صداش باال میره: چند؟؟؟

...051 - 

 مطمئنی؟؟؟ -

 ...میخندم: اوهووم

 بوده؟؟؟061میدونی ضریب هوشی انیشتن 

 ...میدونم -

 میدونی تو االن جز نوابغ محسوب میشی؟؟؟ -
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 ...میدونم -

 ...پس اینجا چی کار میکنی -

 کجا چیکار کنم پس؟؟؟ -

 ...میخنده از شیطنتی که خودمم نمیدونم از کجاپریده وسط جملم

 ...ن آدما باشیجدی تو االن باید یکی از موفقترین و شاید مشهورتری -

نیستم؟؟؟ من به چهارتا زبان زنده دنیا مسلطم... تو بیست و چار سالگی یکی از   -

 بهترین 

 ...مهندسای یکی از نامی ترین شرکتای داخلیم که آوازش تو خاورمیانه پیچیده

خودتم میدونی که اینا برای این ضزیب هوشی کافی نیست... البته اگه واقعاً   -

 ضریب هوشیت

 ...باشهدرست 

سه سال پیش همرا بچه ها یه بار دیگه تست هوش دادم... درسته... شما هم   -

 مسلماً میدونین که

ادیسون با بیشتراز هزارو صدو پنجاه اختراع تو کل ساالی تحصیلیش کمترین نمره 

 هارو تو فیزیک 

 ...میگرفت

 خب؟؟؟ -

یگه موفقیت نودو  خب ادیسون یه جمله داره که خیلی بهش ایمان دارم... اون م -

 نه درصد پشتکار

 ...و فقط یک درصد هوش میخواد

 ...و این یعنی اینکه تو به اندازه کافی پشت کار نداشتی -

نداشتم... من تا وقتی نرفتم مدرسه کسی حتی متوجه تیز هوشیم نشد چه برسه   -

 به ضریب 

 ...هوشی باالم

 ی؟؟؟خب بعدش چی شد که تو پونزده سالگی وارد دانشگاه شد-

ارس... اون کمکم کرد... وقتی دید حل مسئله هایی که هم کالسیاو هم سنام توش  -

 عاجزنو من 

قورت میدم خیلی کمکم کرد... درسامو بیشتر دو سال یکی خوندم... کالسای زبان 
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 ...ثبت نامم کرد

همه ی سعیشو کرد برای من یاد گرفتنی هارو فراهم کنه... ولی خب اونم خیلی  

 من نبود بزرگتر از

که بدونه چیکار باید بکنه... نهایت تالشش این شد که وقتی اون ترم دو مهندسی  

 بود منم وارد

 ...دانشکده عمران شدم

 پدرو مادرت؟؟؟ -

 ...اونا وقتی برای من نداشتن -

 ربطی بین ضریب هوشی تو و بچه هات بود؟؟؟ -

درک میکنه تو اینکه   و این جمله باعث میشه فکر کنم این مرد به طرز عجیبی منو

 دلم نمیخواد در 

 ...مورد پدر و مادرم حرف بزنم 

 ...این یه تغییر جهت ماهرانه بود

نه یه اتفاق نادر و کامالً تصادفی... اینکه باهوش باشن عجیب نبود... اینکه  -

 انقدر ضریب

 ...هوشیشون شبیه من باشه عجیب بود

 ...بخوان تو هوش به من برنو نمیگم که اونا حتی بچه های من نیستن که 

 ...ولی تو باهوشتر از اونایی -

 ...امتیاز پایین تر میاد0.1میدونید که طبق آمار میزان هوش از نسلی به نسل بعد  -

 ...نه نمیدونستم  -

 ...و این مرد نیازی به ادعای پوچ نداره

 ...خیلی راحت میتونست بگه میدونستم

= 

 ...از اتاق ارسالن بیرون میاییم

 ...ارسالن و ماهوری باهم دست میدن... سری برای من خم میکنه

کرنش کردنای این مرد چهل و اندی ساله ی همیشه خوش پوش و خوش مشرب  

 رو دوست

 ...ندارم
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ولی ادب و متانتی که چاشنی همه حرکتاشه باعث میشه بدون اینکه دست خودم 

 باشه متقابالً 

 ...بدم بهش احترام بذارم و منم سری براش تکون

اون مرد تو نگاها و حرکاتش نا خالصی نداشته که من بعانه ای برای بد خلقی  

 ...داشته باشم

خانم شکری صدام میکنه... نگاش میکنم... و گوشیرو به سمتم میگیره: میگن 

 ...خواهرتون هستن

 ...کار واجبی دارن گویا... تلفنتونو جواب ندادین

خودمو ارسالن و ماهوری سایلنت کرده   گوشی رو قبل از شروع جلسه سه نفره

 ...بودم

 ...یه تشکر کوتاه و خداحافظی سرسری از ماهوری میکنم

ترانه هیچ وقت به شرکت زنگ نمیزد... هر وقتم سر جلسه بودمو جواب نمیدادم  

 صبر میکرد خودم 

 ...که اسمشو تو لیست تماسام دیدم بهش زنگ بزنم 

 ...الو ترانه-

 ...سالم آجی -

 م گلم خوبی چی شده؟؟؟سال -

 ...خوبم نگران نباش  -

 پس چیه؟؟؟ چی شده؟؟؟ کجایی ترانه؟؟؟ چرا حال صدات خوب نیست؟؟؟ -

 ...چیزی نیست نفس نگران نشو... من... من فق...فق.. فقط -

اَاَاَاَه ترانه... چته هی من من فق فق میکنی... بگو چه مرگته جون به لبم   -

 ...کردی

دای معمولی نفسم نگاه ارسالنو که تازه از ماهوری فارغ شده صدای بلندتر از ص

 میکشه سمتم و

 ...گریه ی ترانه رو در میاره

 ترانه چه مرگته ... چی شده... آبتین چیزیش شده؟؟؟ -

 ...نه -

 ...برا خودت اتفاقی افتاده -
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 ...نه -

 عزیز و آقا جون طوریشون شده؟؟؟ -

اریم که بخواییم این طور براشون بال بال  و ما غیر از این چند نفر کسی رو ند

 ...بزنیم

با حنا هم که خودم سر صبح حرف زدم... قرار بود برن و قایق تفریحی کادویی رو  

 ...ببینن

 ...حالشون خوب بود... حال هردوشون

 ...نه -

صدام دیگه صدا نیست... بمب اتمه که منفجر میشه: زهرمار نه... حناق نه...مرگ  

 ترانه... پس نه 

 چه مرگته؟؟؟

 ...پستچی اومده بود االن -

 ...خب؟؟؟ تران تورو جدت قسطی حرف نزن-

 ...احضارییه آورده بود-

 احضاریه؟؟؟ احضارییه ی چی؟؟؟ -

 ...از دادگاه خانواده خواستنت... خواهان سهراب آذرنیاست -

 ...دیگه مهم نیست که ترانه اونور خط داره هق میزنه

 ...من میمیرم مهم اینه که

 ...مهم نیست که الو الوهاش داره گوش فلکو کر مکنه

 ...مهم اینه که آمد به سرم از آنچه میترسیدم

 ...باشه -

 نفس خوبی؟؟؟ -

 نظر تو چیه باید باشم؟؟؟ -

من بهت نگفتم که حالت بد بشه... گفتم که اگه الزمه خیلی سریع با یه وکیل  -

 ...مشورت کنی

از سهراب یه لحظه غافل شدن برابر میشه با یه عمر   ازش عقب نیوفتی... 

 ...پشیمونی

 ...میام حرف میزنیم -
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 نفس؟؟؟-

 ...صداش ملتمسه... نگرانه... ناراحته 

اما من تو شرایطیم که بهش میگن هنگ کردن... من نمیدونم االن باید چه حالی  

 ...داشته باشم

... ابروهاش هم آغوشن...  راه اتاقمو پیش میگیرمو سینه به سینه ارسالن میشم

 چشماش فخر 

 ...میفروشن به چشمای عقاب

 ...میاد تو اتاقم... بدون اینکه اجازه گرفته باشه و اجازه داده باشم

 ...منگم

 ...خوبی نفس؟؟؟ ترانه چی گفت -

 ...و من حتی یکبارم ازش نخواستم که منو با اسم کوچیک خطاب نکنم

باشم چه نفس، کوتاهترین دیوار عالمرو  نیازی نبود... من چه خانم آذرنیا 

 ...صاحبم

 ...سر تکون میدم: آ... آره خـــــــــــوبم... خوبم

 ...رنگ و روت اینو نمیگه ها -

 نه خوبم فقط میشه زودتر برم؟؟؟  -

 ...ساعتو نگاه میکنه یک ساعت مونده تا هشت ساعت کاری قانون کار پر بشه

اهی دوازده ساعت کلمو کردم تو نقشه و  وروزایی بوده که من ده ساعت حتی گ

 پشت اون میز 

 ...گوشه اتاقم و شاید اتاق خودش وایسادم

 ...بریم خودم میرسونمت -

 ...نه خودم میرم ممنون -

بیخود... با این رنگ ورو نمیذارم بری تو خیابون... حوصله چی شد چرای   -

 هاوش و حنا رو 

 ...ندارم

 ...هیتلرهم دیکتاتورتر باشهاین مرد میتونه از 

شاید تو ویژگیهای مرد آریایی باید دیکتاتور بودن رو هم جزو خصایصشون ذکر  

 ...کرد
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 ...و ارسالن مردی از نژاد هیتلره

 .خودرأی و باهوش و زور گو و جاه طلب و خشن

 .... سرمو تکیه میدم به صندلی

 ...حتی جرأت ندارم چشماموببندم

 ...یحش بیاد جلوی چشمم بیزارماز اینکه اون چهره کر

 ...ارسالن نمیپرسه

تند تند نگاه کردناش... لباش که باز میشن تا چیزی بگن و نمیگن... نشون میده 

 خیلی کنجکاوه که 

 ...بدونه

اما لحن حرف زدنم با ترانه... رد تماس دادن به تماس بازم ترانه... نشون میدن  

 که میلی به گفتن 

 ...ندارم

 ...وت کردن کار سختی نیستچه خوب که سک

 ...چه خوب که اون انجام دادن این کار راحتو بلده

 ...ماشین متوقف میشه و من باید دل بکنم از هپروت

از وجنات حرکتاش که داره ماشن و کنار دیوار خونه ما پارک میکنه مشخصه  

 پیشنهاد خوردن یه

 ...چایی در معیت مارو پذیرفته

 ...مد دارهوچه بد که تعارف اومد نیو

چه بد که اون اصرار داره حس کنجکاویشو ارضا کنه... و بلده که برای ارضای  

 این حس چه باید

 ...بکنه

زودتر از اون پیاده میشم تا درو باز کنم... تا یه یاهللا بگم به ترانه ای که تو خونه  

 تنهاست و 

 ...احتمال داره تو هر وضعیتی باشه

ادآوری اون روزی که نیمه عریان جلو این مرد و  و من بعد از این همه مدت از ی

 خانوادش ظاهر

 ...شدم سرخ میشم
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 ...قبل از اینکه کلیدم تو قفل بچرخه دستی رو دستم میشینه

 ...من این دست پر مورو میشناسم

 ...این دست روزی غایت آرزوی من بود

 ...و اون آرزو غایت حماقت

 ...رگز از یادم نمیرهاین دست انقدر به روزم سیاهی نشونده که ه

 ...ولی اگر اون احضاریه تو خونست صاحب این دست اینجا چی میخواد

معنی اون احضاریه اینه که برای ما صلحی نیست... که اگه باشه هم من 

 ...نمیخوام

 ...معنی اون احضاریه اینه که ما دشمنیم و دیدار به دادگاه

هر نسبتی با اون مردی که از   حتی یه لحظه هم به این فکر نکرده که من ممکنه

 ماشینش پیاده

 شدم داشته باشم؟؟؟

 یعنی فکرم نکرد که به اندازه ی کافی بال سرم آورده؟؟؟

من از این مرد و سوغاتیایی که با وجود اون احضاریه میدونم با خودش آورده 

 ...میترسم

 ...تا سر حد مرگ میترسم

 ...و هنوز یه سالم نشده که آذین غایبه

پخمگی خودم جون به لب میشم اما قبل از اینکه لب باز کنم ضعف و سرگیجه و  از 

 حالت تهوعی 

 ...که از بعد از تلفن ترانه بیچارم کرده باعث شل شدن تنم میشه

 ...ممنون صاحب دستی میشم که لحظه ی اخر زیر بازومو میگیره

 ...دارهمنو سمت خودش میکشه و با دست دیگه دست نامحرمو از رو دستم برمی

و تو این لحظه که نیاز به یه مرد دارم جلوی این نامرد اون میتونه محرم ترین  

 ...مرد عالم باشه

 ...خوبی نفِس غضب ناکش تو صورت طلبکار هم خون نامردم ادا میشه

 ...به جای من اون همخون نامرد جواب میده: به تو چه... تو کی هستی

من از صندلی جلوی مایشن کسی پیاده احمق ترین احمق عالم هم میدونه وقتی 

 میشم یعنی این 
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 ...که خیلی باهاش آشنام

تورو سنه نه که من کیم... خودت کی هستی که با یه حضور طرف مرگو از سر  -

 ...میگذرونه

پوز میخنده اون لبای قلوه ای کدرش: درباره ی من چیزی بهت نگفته؟؟؟ اینبار  

 مترس تو شده؟؟؟

 ...نبودم... من هرگز معشوقه هیچ کثافتی نبودمو من هرگز مترس اون 

 ...من فقط یکم احمق بودم... احمق

کلمه مترس همون بهانه ایه که یه مرد دنبالش میگرده تا بگیره یقه ی یه  

 ...نامردو

و اون نامرد دنبال کوچکترین بهانه ها برای درست کردن بزرگترین دست 

 ...آویزاست

 ...ف و سر گیجه فراموشم بشهترس از دست دادن باعث میشه ضع

میپرم وسط دو تا مرد و برای اینکه نهایت فاصله رو با اون داشته باشم تقریباً  

 میرم تو بغل ارسالن

و میون بازوهای دراز شده سمت اونش آویزون میشم ازش که : تورو خدا ارسالن 

 ...ولش کن

 ...نزن... دعوا نکن... ارسالن خواهش میکنم

 ...ن ارسالنو ارسالن صدا میکنماولین باره که م

 ...و هنوز یه سالم نشده که آذین مرده

 ...ومن طاقت از دست دادن آبتین رو هم ندارم

 ...و من برای حفظ آبتین خیلی کارا میکنم

 ...اگه مرگ آذین منو نکشت رفتن آبتین حتماً میکشه

 ...حضور این مرد خود مرگه برای من

نه دستاشو از یقه ی سهراب میگیره و مِن میون ارسالن که اسفناکی وضعمو میبی 

 بازوهاشو همون

طور میون بازوهاش برمیگردونه و پشت میکنه بهش... با کلید توی قفل جامونده  

 ...درو باز میکنه

زنگو میزنه وچه مهم که تو بدترین شرایطم ادب و اعالم حضور تو خونه غریبه  
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 رو فراموش 

 ...نمیکنه

وم سمت دستشویی تا محتویات معدمو وسط سالن خونه باال  پا تو خونه نذاشته مید

 ...نیارم

 ...بیرون که میام ترانه و ارسالن سر پا منتطرمن

 ...همون جا سر میخورم و با اشکام سور میدم

 ...من اگر آبتینو از دست بدم نمیتونم قوی بمونم

 ...اینجا جمله ی محکم باش معنی ندار 

این عالمه... آدم اگه همه ی داراییشو از دست بده آبتین االن همه دارایی من از 

 نمیتونه قوی 

 ...باشه

 ...ترانه میدوئه و جلو پام زانو میزنه

 ...هق میزنم

دستاشو میگیره دو طرف سرم : آجی بمیرم برات... خوبی؟؟؟ نکن اینطوری  

 قربونت برم چیزی 

 ...نشده که

 ...شُرف وقوعهو اون میدونه که بدترین و مهمترین افاقا تو 

 ...میگیرم دستای دو طرف صورتم نشستشو

 ...تران میمیرم... میمرم -

 ...و اون میدونه که من چرا میمیرم

 ...من از دوری آبتین میمیرم

 ...با شصتاش اشکامو از رو کونه هام میگیره و اشک بعدی جاشو میگیره

 ...ی نمیتونه بکنهچیزی نشده که قربونت برم... بلند شو هالک شدی... هیچ کار -

 ...و اون میدونه که هر کاری از این مرد بر میاد

*** 

باال تنه ی لخت و عضالنیشو باال میکشه و تکیشو میده به تاج تخت دونفره و  

 ...اسپرتش

بلوزی رو که دلش نیومده بده تا بشورن رو پشتی صندلی میز کارش داره چشمک  
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 ...میزنه

 ...نای هفده هجده ساله رفتار کردهخندش میگیره از اینکه مثل نوجوو

حیفش اومد که عطر خنکی رو که از لباسای نفس رو لباساش جا مونده بود  

 ...روبشوره

 ...میخنده

یه بوی مالیم که خیلی نامحسوس از پیرهنش بلند بود و تا رسیدن به خونه  

 مجبورش کرده بود 

 ...چند باری بازوهاشو به بینیش نزدیک کنه

ف میکنه بوی شامپوشو بیشتر میپسنده... اون بو وسوه  پیش خودش اعترا

 ...برانگیزتره

همون بویی که وقتی میون بازوهاش رفته بود تا مانع دعوا بشه به خاطر کوتاهتر 

 بودن قدش زیر 

 ...بینیش بود و حسابی مستش کرده بود

 ...بازوهاشو بغل میگیره و مواظبه که با سیگار الی انگشتش خودشو نسوزونه 

 ...حس شیرین از یه جایی ته تهای قلبش سرازیر میشه تو همه ی تنش یه 

از فکر اینکه چند ساعت پیش اونو تو بازوهاش داشت یه لبخند دیگه میاد رو 

 لبش... مهم نیست 

 ...چه طوری ولی اون میون بازوهاش بود... بهش تکیه کرده بود

ود امشب بهش  چه حس خوبی...مردترین زنی که به عمرسی و سه سالش دیده ب

 تکیه کرد و به 

 ...اسم کوچیک صداش کرد

اولین زنی که حاضر بود اول خودش پیش قدم بشه برای نخ دادن و نشون دادن  

 ...اشتیاقش

همین دیشب بود که وقتی اون چشمک خانمان برانداز و اون بوسه خشکِل رو  

 هوارو برای آبتین 

وری میتونست صاحب اون  فرستاده بود پیش خودش آرزو کرده بود که کاش یه ج 

 چشمای بی 

 ...نظیر و اون لبای شیک و اون شیطنتای زیر پوستی باشه
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مردی نبود که برای پیشنهاد به زنی خجالت بکشه یا بترسه... کافی بود طرف  

 خودشو مشتاق

نشون بده... کمی به اصطالح متجدد.... اون وقت بود که اگه جذابیتی داشت حتماً  

 میتونست برای 

 ...ودن با ارسالنو مزه کنهمدتی ب

البته ارسالنی بی مالحظه و بی احساس که همون اول اعالم میکرد که شروع این  

 رابطه نه از سر

 ...عشق که فقط برای چند صباح تفریحه 

اما این زن با نگاهای سنگینش با اخمای گاه و بی گاهش که دید زدناشو توبیخ  

 میکرد باعث میشد

 به جون نخره... پیشنهادی که حاضر بود خیلی خرجش کنهریسک یه پیشنهاد رو 

... 

 ...این زن زیادی سنگین و خطرناک به نظر میومد برای یه پیشنهاد قبیحانه 

و اگر قرار بود پیشنهادش قبیحانه نباشه شاید میشد با یه صیغه ی دو سه ماهه 

 سرو تهشو هم 

 ...تاده رو به سردی بنشونهآورد تا بتونه این آتیشی رو که چند وقتیه به جونش اف

آتیشی که این روزا عجیب وسوسش میکرد تو یه خلوتی گیرش بیاره و یه کام  

 عمیق از اون لبای 

برجسته و اکثر اوقات فاقد رژش بگیره... آتیشی که عجیب سخت بود جلوش  

 وایسه و تو همون 

خلوتی دستی به سرو تن زیادی خوش استایل و صافو صوف نشون از  

 ...ش نکشهورزشکاری

همون تنی که همیشه خدا با مانتوهای زیر زانو و نه چندان تنگ استتار میشدو 

 بازهم نمیشد که

 ...توجهش رو به باریکی کمر و سایز لباس زیراش نده

گرمای تنش خیلی زیاد بود وقتی داشت میبردش توی خونه.... وقتی از دیدن اون  

 مرد به اون حال 

ی نه چندان تابستونیشم میشد اون گرمارو حس کرد...  افتاده بود... از روی مانتو
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 گرمایی که انقدر 

 ...زیاد بود که بشه به تب نسبتش داده بود

همون تب که حسای مردونش رو بیدار کرده بود و امشب داشت کالفش میکرد...  

 حسایی که حس 

میکرد نه با حضور هیچ کدوم از زنا و دخترای اطرافش که فقط با لمس دوباره ی 

 اون گرما و اون 

 ...تن آروم میگرفتن

حسی که شاید خیلی شبیه ش*ه*و*تای قبلی نبود... مسلماً رنگ و بویی شبیه به  

 ه*و*س ازش

بلند میشد ولی کنارش یه ناشناخته دیگه ای هم بود... یه ناشناخته که باعث میشد 

 نتونه مثل 

 ...همیشه به ترزا زنگ بزنه و باهاش قرار بذاره

رو لبش؛ ترزا یعنی همون مهین خشکله ی خودمون که اسم خودشو   پوزخند میاد

 ....دوست نداره

حس میکنه اسمش به پرستیژش نمیخوره... همون پرسیتیژی که از القیدی و بی  

 مالحظگیهایی 

بلند میشه که اسمشو گذاشته عاشقی و خودشو بی هیچ تعهد و محرمیتی در اختیار 

 یه مرد

 ...گذاشته

ه اخالق سرد و خشن... مردی که از کودکیهاش و از گذشتش  یه مرد هات با ی

 نمیگه... مردی که 

 ...بارها همون ترزا رو به نیابت از همه ی زنها مورد تحقیر قرار داده

زنهایی که یکیشون کودکیش رو تلخ کرد... همونی که پدر یه بچه نه ساله رو  

 ...ازش دزدید

 ...تا بچه هاش گذشتپدری که برای داشتن معشوقش از همسر و سه 

 ...زن برای ارضای ه* و*سها بود و بس

 ولی مگه نفس زن نیست؟؟؟

ته سیگارشو کنار سه تای دیگه فشار میده تو زیرسیگاری بلوری و شبیه به بقیه 
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 وسایل تجملی و 

 ...گرونقیمت محیط تحت سلطه ی نسرین

 ...پوف کالفه ای میکشه

مردونه ی بیدار شدش نذاره شب گویا امشب از اون شباست که قراره حسای 

 ...آرومی بگذرونه

حسایی که توسط مردترین زنی که تا به حال دیده بیدار شده و داره دیونش  

 ...میکنه

 ...پشت پنجره می ایسته و دستاشو پشتش قالب میکنه

 ...کاش تو آپارتمان خودش بود و میتونست یه زنگ به ترزا بزنه 

 ...فریاد میزنه... اما خب کاچی به از هیچی درسته که همه ی تنش نفسو  

 ...هرگز زنی رو با این شدت نطلبیده بود این تن

 ...زنی که امروز با یه تلفن به هم ریخت... و با دیدن یه مرد به هم ریخته تر شد

 ...امروز بألخره تونست اون مرد کم سعادتو ببینه

یشون رو به باال بود و  مردی با چشمای نه درشت و نه ریز که گوشه های بیرون 

 اون رو مثل یه روباه 

 ...مکار نشون مداد

مردی که بهش نمیومد احمق باشه... پس بی شک چیزی با ارزش تر از نفس رو  

 در ازای از دست

 ...دادن اونو و دو تا بچه هاش به دست آورده

 ...و شایدم مثل پدر خودش یه خونواده رو با یه معشوق خوش برورو عوض کرده

چی که هست مردی که بتونه نفس محکم و مقتدر توی شرکت و مهربون  هر 

 بیرون از در شرکت

 ...رو به هم بریزه باید مرد جالبی باشه

 ...از روزی که نفس رو شناخته بود ضعفی ازش ندیده بود

 ...تنها دوبار اونو اینطور داغون دده بود

رو به خاک  یکی امروز... و دیگری روزی که تن خالی از اعضای آذین  

 ...میسپردن

 ...همون روز سرد که باد زوزوه میکرد و دالی زخمی رو بیشتر میسوزوند
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 ...اون روز نفس نه فریاد زده بود و نه زجه

فقط سرشو فرو کرده بود تو خاکای اون مزار کوچیک و بو کرده بود و هق زده 

 بود و نفس کم آورده

وانقدر بی صدا این کارو کرده بود که  بود و بازم بو کرده بود و بازم هق زده بود 

 وقتی از حال رفته

 ...بود کسی متوجه نشده بود

 ...اون روز وقتی مادرش برای دلداری جلو رفته بود متوجه شده بود که بیهوشه

وقتی هاوش ازش خواسته بود ماشین بیاره و خودش دویده بود سمت نفس اونم  

 نگران اون جسم 

 ...نیمه جون شده بود

ز وقتی هاوش دل زده بود و خودشرو سرزنش کرده بود حنا بهش گفته  اون رو

 بود؛ نفس اونطور که

باید ،عزاداری نمیکنه و خودشو خالی نمیکنه برای همین به این روز میفته وگرنه 

 زن ضعیفی 

نیست... و تنها دلیل کارشم اینه که شما احساس عذاب وجدان نکنید... پس لطفاً با 

 سرزنش

 ...ی نفسو هدر ندیدخودتون زحمتا

 ...و این یعنی این که یه زن خیلی میتونه مرد باشه

 ...نفسی که تو روزای بی کاریش نخواست از حس دین ضارب بچش استفاده کنه

نفسی که از مهدوی کتک خورد و به روی هیچ کدومشون نیاورد که دارم جور  

 ...شمارو میکشم

و قتی که مهدوی اونطور مثل یه  نفسی که از پرده پاره شده ی گوشش گذشت و تا

 حیوون وحشی 

 ...افتاد به جونش کار به کارش نداشت

اما وقتی اون اتفاق افتاد نشون داد بخشش نه از سر ناچاری که از سر  

 بزرگواریه... روزایی که

مسرانه پا به پای هاوش و اردالن و خودش تو دادگاه رفت و اومد و هاوشو برای  

 رو کردن بقیه ی 
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ریای مهدوی تشویق کرد به همه فهموند که پا گذاشتن رو دم شیری به اسم  خرابکا

 نفس میتونه 

 ...عواقب وخیمی داشته باشه

تو اون روزا مهدوی هم برای تن زخمی نفس محاکمه شد هم برای کارایی که تو  

 گذشتش کرده

با  بود ... تو اون روزا بهش فهمونده بودن یه من ماست چقدر کره میده وقتی آدم 

 یه اشتباه تا پای 

 ...مصادره اموالش و ورشکستگی میره

 ...تو اون روزا خودشم به اندازه هاوش عصبانی بود از این همکار چند ساله

اما ضعف امروزش و گریه های از ته دلش تو بغل ترانه نشون میداد یه چیزی این 

 وسط درست

 ...نیست

 ...ودنفسامروز نفسی نبود که تو این چند وقت شناخته ب

 ...نفسی که اون شناخته نباید از همسر سابق خودش و پدر بچه هاش بترسه

 ...و این یعنی یه چیزی این وسط درست نیست

 ...خودش تو اون بیمارستان گفته بود حضانت بچه ها با اونه

 پس چیه که اونو اون طور ترسونده؟؟؟

. یه بار قلبشو و بار  و اون چیه که باعث میشه یاد نفس یه بار تنشو زیرورو کنه.. 

 ...دیگه ذهنش رو

 مگه نفس زن نیست؟ 

 مگه معنی زن دزد کودکیها نیست؟؟؟

مگه زن همون موجود زیبا و ظریفی نیست که میتونه پدر یه خانواده رو بدزده و  

 ببره تو تخت 

 خودش؟؟؟

 مگه زن همون موجود آفریده شده برای توی تخت نیست؟؟؟

ردی نیست در حالی که جزو زیباترین و جذاب  اگه هست چرا نفس تو تخت هیچ م

 ترین

 ...زنهاست
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 چرا تو جایی غیر از تن و تخت میشه مشغول نفس بود؟؟؟

*** 

============== 

 ...رو مبل تکی سلطنتی سالن خونه استاد نشستم

 ...هردو آرنجم رو دسته های مبل و دستام به طرف بیرون آویونه

 ...رو پای چپمهخودم صاف صاف نشستم و پای راستم  

و نگاهم خیره به آبتینیه که کمی اونورتر داره سعی میکنه ترفندای شطرنجو به  

 ...هامون یاد بده

 ...باورم نمیشه

 ...قراره دوباره طوفان بشه

 ...و این آرامشو ببره

 ...واخ که قراره بازم طوفان بشه

 ...و طوفانای زندگی من تموم نشدنین

 ...ل روز افتضاحی داشتمروز خوبی نداشتم ... در اص 

امروز باألخره بعد از کلی گیر دادنای ارسالن که چرا وکیل نمیگیریو چرا نمیذاری  

 اردالن تو رو به 

یکی از هم صنفاش معرفی کنه تنها با همراهی ترانه رفتم دادگاه...یه جلسه بی  

 سراجام و تا حد 

 ...زیادی به ضرر من ...و دلم

ه بعد از دادگاه حتماً برگردم سرکار.... حتی اگه از  اونم لج کرد و اصرار داشت ک

 ساعت کاری یه

 ...ساعت مونده باشه

آخر وقتم تو پارکینگ شرکت یه اشاره به حال زارو داغونم کرد و گفت که آدم  

 احمقی مثل من هر 

 ...چی بکشه حقشه

 ...اون نمیدونه 

 ...اون نمیدونه که من احمق نیستم 

 ...نمیدونه آبتین پسر من نیستاون نمیدونه که کسی 
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 ...اون نمیدونه که اون مردک مدرک داره که آبتین پسر من نیست

 ...اون نمیدونه که با حاذق ترین وکیالم باألخره آبتین میره

 ...و من میمیرم

و من االن اگه اینجام اگه قصد دارم اردالن کمکم کنه نه برای نگه داشتن آبتین که 

 برای دفاع از 

 .... در مقابل ادعاش که در مورد آذین دارهخودمه..

 ...میگه از قصد و از سر کینه و از سر بی توجهی باعث مرگ دخترکم شدم

 ...و من برای بار هزارم مردم روزی که آذین مرد

 ...و من نمیدونم قصد این عفریت از حضور ناگهانی و خواستن بچه هاش چیه

ی شک یکی از اهدافش آزار مِن  ولی هر چی هست عشق به فرزند نیست... و ب

 ...آزردست

که اگه عشق فرزند بود و آزار من نبود در کمال وقاحت نمیگفت که از خواهرم جدا 

 ...شده

نمیگفت که اگه مایلم با آبتین زندگی کنم برای بار دوم باید حضور اسم اونو توی  

 شناسنامم تحمل 

 ...کنم

خواهرم گذرونده خاطره ی چشمای  نمیگفت تمام روزا و ماها و ساالیی رو کنار 

 من از جلو 

 ...چشماش نرفته

 ...و اون مرد میدونه که من از اون و از نفیسه و از هر چی اسم ازدواجه متنفرم

 ...من از این نطفه شیطان که عنوان پسر عمومو یدک میکشه متنفرم

 ...کنار می ایستم به تماشا و به صبر

یه بوس کوچولو تحویل نفر بعدیش ندم... پس  انقدر دلتنگش هستم که با یه بغل و  

 دندون رو

 ...جیگر میذارم

 ...کمی پرتر از وقتیه که میرفت

 ...کمی پرتر از تمام این پنج سالی که ارس نبود

 ...چه خوب که جای نبودن های ارس با یه بودن بزرگ پر شده
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 ...خوش به حالش که میتونه آغوش امن استادو داشته باشه

 ...ول پیشونیشو میبوسه و بعدم بغلش میکنهاستادی که ا

استادی که براش یه گوسفند و قصاب آماده کرده تا قبل از ورودش به خونه ی پدر 

 شوهر جلو پاش 

 ...قربونی کنه

 ...استادی که تو این چند روز حسابی مواظب منم بوده

سیمین انگار میخواد تو خودش حلش کنه وقتی اون طور به خودش فشارش میده 

 و میگه ؛چه ناز 

 ...شدی عروسکم

 ...و عروکش واقعاً ناز شده... تپلتر شدن خشکلترش کرده

 ...خدا رو شکر که عسالیی که هاوش به کامش ریخته بهش ساخته

 ...اونم سرحال و خوشحال به نظر میاد

همچین با حسرت نگاه میکنی آدم دلش میسوزه... انگار قراره تموم بشه و به تو  -

 ...نرسه

 ...اه میکنم به ارسالنی که هنوز توپش پره بابت اینکه به حرفاش گوش نکردمنگ

 ...و سکوت تنها چیزیه که این روزا حوصلشو دارم

 ...و یه نگاه پر از خواهشمیشه جایگزین جمله ی لطفاً دست از سرم بردار

 ...از نگاه به اون که فارغ میشم حنا رو جلو روم میبینم 

 ...با یه لبخند

 ...یه جفت چشم که میل به گریه دارنبا 

 ...با دوتا دست باز

 ...فرو میرم تو آغوشش... دستام محکم میشه جایی بین شونه ها و گردنش

 ...بغلم میکنه... دستاشو میپچیه دور گودی کمرم

همدیگرو نفس میکشیمو بو میکنیم... تو سکوت و تو خلوت خودمون بین اون همه  

 سرو صدای 

 ...فرودگاه

 ...نه دو هفته که دو سال جدا بودیمما 

 ...اون تو ترکیه ی زادگاه مادرم و من تو ایران سرزمین مادری اون
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 ...و زادگاه خودم

 ...و من این روزها عجیب احساس بی سرزمینی میکنم 

 ...من تو سرزمینی به دنیا اومدم که آدمای زیادی توش رنجوندنم

 ...زیادی توش بهم پشت کردن من میتونم شهروند سرزمینی باشم که آدمای

 ...من این روزها احساس تعلق به هیچ جارو ندارم

 ...من این روزها همون دربه در بی سرزمینم

 ...یه آواره که آدمای زیادی رو دوست داره ... آدمای زیادی دوستش دارن

 نگو از دوری من انقدر الغر شدی؟؟؟ -

 نگو منو ندیدی انقدر رو فرم شدی؟؟؟  -

 ...: مردم از دلتنگیمیحنده

 ...میخندم: معلومه

 ...و با ابرو اشاره ای از نوک سرتا به پاش میکنم

 دوباره بغلم میکنه : چته نفس؟؟؟

 ...و ما همدیگرو میخونیم... ما همدیگرو از حفظ میخونیم... ما رفیقیم... ما شفیقیم

 ...دلم تنگ شده بود -

 ...عمته -

 چی؟؟؟ -

 ...دراز گوش-

 ...میخندم و شونه میندازم

 ...و من دلم میخواد تو این آغوش و رو این شونه ها یه های های سیر راه بندازم

 به مام اجازه میدی یه عرض ادب کنیم خدمت دوست گرامتون حنا خانوم؟؟؟ -

 ...کنار میکشه: اجازه مام دست شماست بفرمایید

 سالم خانم خوبی شما؟؟؟-

 ...سالم ممنون شما بهتری -

 ...اشارم به حنا در حین شما بهتری خنده رو مهمون میکنه رو لباش

و دست این برادر هنوزم تنها دست نامحرمیه که کوچیکی دست منو تو بزرگِی  

 خودش غرق
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 ...میکنه

 ...جواب شوخیمو با فشار محکمتر از حد معمولی که به دستم میاره میده

 ...وروجک -

 ...براش ابرو میندازم

 ت؟؟؟خوش گذش -

 ...بعله... جاتون سبز -

 ...دوستان و عزیزان به جای ما... خوشحالم -

 ...ممنون-

 ...چشم روهم گذاشتنو سری که برام خم میکنه نشون میده واقعاً ممنونه

 ...کمی از حنا که جدا میشم فرصت غنیمت میشه: مرده ی این تعصبتم

 منظورت؟؟؟نگاش میکنم بی صدا و با نگاه میپرسم؛ 

 ...تعصبی که رو عمت داشتی... حنا بهش لقب دراز گوش داد -

اون حرفا تو گوشا و آهسته گفته شده بود... ما هیچ وقت جلوی جمع همچین القابی 

 رو به هم 

 ...نسبت نمیدیم

 ...و این یعنی اینکه اون تمام مدت هوش و حواسش به ما بوده

ن زیادی دوروبر من میپلکه بلکه  این روزا حس میکنم نتنها هوش و حواس او

 حواس منم گاهی

 ...زیادی پرت اون میشه

 ...و این خطرناک ترین خطر عالمه

در حالی که ازش دور میشم به گوشش میرسونم که: من عمه ندارم... شمام دلت  

 خواست هرچی

 ...خواستین بهش بگین

 ...نهایت سعیمو میکنم که دیرتر و آخر از همه برسم

 ...اقت دیدن ذبح اون گوسفند آماده ی دم در استاد رو نخواهم داشتمیدونم که ط

چند سالی هست که دست و پا زدن هر موجودی حتی سوسک زشت تو حمام دلمو  

 ...ریش میکنه
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 ...سالهاست که دوست ندارم زندگی از هیچ موجودی گرفته بشه

 ...حتی به حق... حتی از رو روال طبیعی

افیک به خاطر تصادفی که ماشین هاوش رو اسیر خودش تالشم بی ثمر میمونه و تر

 کرده بوده به 

 ...من که میرسه باز میشه

نفس که باشی گاهی ترافیک تهران هم سر ناسازگاری باهات میذاره و سنت شکنی  

 میکنه... روون 

 ...میشه

 ...تا تو به مقتل اون گوسفند سفید با خال مشکی رو پیشونیش برسی

 ...دورتر پارک میکنم

اما این دوری هم مانع نمیشه که شاهد خونی باشم که از حلقوم اون موجود بیچاره 

 ...بیرون میاد

 ...و ما به واسطه ی انسان بودنمون تصرفهای زیادی تو این دنیا کردیم

 ...وفائق اومدیم به حق زندگی... و ما میکشیم تا نمیریم... تا بهتر زندگی کنیم

 ...زننده تر از یه زشت معملیهچهره ی حقیقت گاهی 

 ....خون حالمو بد میکنه... نفسمو قطع میکنه

قبل از اینکه ماشینو کثیف کنم خودمو میرسونم به جوب آبی که ماشینو کنارش 

 ...پارک کردم

 ...چیزی باال نمیاد ولی حالم بهتر میشه با چند تا عوق

یازی نیست به اینکه سر باال  بلند که میشم سینه به سینه ی یه سینه ستبر میشم... ن

 بگیرم... این 

 ...دکمه های تا سینه باز تا یک ساعت پیش رو تن ارسالن خود نمایی میکرد

و من نمیدونم دلیل حضور اون تو خلوتی بین ماشینا و درختای کنار جوب آب و  

 ...کنار من چیه

 ؟تو چرا انقدر لوس و نازک نارنجی هستی؟؟؟ چرا انقدر باال میاری؟؟ -

 ...و من خودمم دلیلشو نمیدونم... و بارها قصد دکتر کردمو نشد که برم

 ...و من نمیدونم به این مرد چی باید بگم... چه طور باید بگم
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 چیه حالت خوب نیست؟؟؟ دوست داری من کمکت کنم ببرمت داخل؟؟؟ -

ون  خندش پر از معنیه... نگاهش پر از خاطره... تیکش پر از اشاره... اشارش به ا

 ...شب

و خدا کنه منظورش این نباشه که من خودمو میزنم به بی حالی تا حمایت اونو داشته 

 ...باشم

 ...میخوام رد بشم و جواب ابلهان خاموشی باشه

 ...اما راهی نیست

یعنی اون جلوی راهمو مسدود کرده... با اون هیکل غول تشنی آدمو یاد کینگ کنگ 

 ...اندازش

 ...رفتنو ولی کنار نمیرهاز نگاهم میخونه نیت 

 چی میخواد این مرد؟؟؟

 میتونم برم؟؟؟  -

 ...نه -

 نه؟؟؟ -

 ...نه -

 چرا؟؟؟ -

 چرا وکیل نگرفتی؟؟؟ -

 ...ابروهام باال میره

چه ریگی به کفشته؟؟؟ چرا اون مرد از مادر یه بچه بابت مرگ تصادفیش شکایت  -

 میکنه؟؟؟

 ...من دوست ندارم رو بشه

 ...مگو زندگی آبتین و آذینروبشه راز 

 ً  ...تحکم چاشنی میشه تو صدام: میخوام برم... برید کنار لطفا

چه غلطی کردی که قدیتو زد... چرا ازت شکایت کرده... چرا اون روز فکر کرد   -

 ...فاسق منی

 ...و این مرد از سکوتا و بی توجهی های من به ستوه اومده

 ...رین شکل ممکناما حق نداره قضاوت کنه اونم به بدت
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 ...حق نداره توهین کنه

 ...اون اصالٌ حق نداره

 به شما مربوطه؟؟؟ -

باألخره کارمند شرکتی هستی که بخش قابل توجهی از امتیازش مال منه... باید   -

 بدونم کی 

 هست؟؟؟

شما رو همه کارمنداتون اتیکت میذارین قبل از اینکه چیزی بدونین؟؟؟ نسبت به   -

 همشون انقدر

جکاوین)و فضولین شرف داشت به این کنجکاوین( من کارمند شمام و مهم اینه که کن

 براتون 

خوب کار کنم و نقشه های خوب بکشم که میکشم... بقیه زندگی من که از قضا 

 کامالً خارج از حیطه

کاری منو و شماست به خود مربوطه... لزومی به توضیح اضافه نمیبینم... پس لطفاً 

 بیشتر از این 

 ...ک نکشین تو زندگی منسر

نگاهش رنگی از غضب میگگیره: من سرک تو زندگی تو نمیکشم... این تو و  

 دردسراتین که سایه 

 ...به سایه دنبال منین

درست که چند بار سر بزنگاه رسیدین... درست که کمکم کردین و من ممنونم از   -

 این بابت ولی

 ً  ...حد و احترام خودتونو نگه دارین این حقی به شما نمیده بابت استنطاق ... لطفا

 ...و تنه من قوی نیست که اونو کناربزنه

اون غافلگیر میشه از حرکتم که در حالی که انتظار داشت وایسمو باهاش بحث کنم  

 میدونو خالی

 ...می کنم

 ...من اهل از میدون به در شدن نیستم 

خفیفی از بد دهنی رو بروز  اما لزومیم نیست با مردی دهن به دهن بشم که عالئم 

 ...میده
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 ...لزومی نیست که بحث رو انقدر کش بدم که برسه به اونجا که نباید 

 ...اونجایی که راز آبتین برمال بشه

 ...بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنم وارد آشپزخونه میشم 

 ...سیمین داره به خدمه ی خونش تذکر میده که چیزی کم نباشه

 ...ل دختر جوونی میشه که گویا وظیفه آشپزی تو خونه رو دارهبا دیدن من بی خیا

. 

دستپختش محشره.... غذاهای خارجی و ایرانی رو عالی میپزه... غذاهایی که من  

 اسم خیلیاشون 

 ...حتی نمیدونم

 چیزی میخوای خانمم؟؟؟ -

 ببخشید سیمین جون یه لیوان آب قند به من میدین؟؟؟ -

 حالش بد شده؟؟؟ای وای طوری شده؟؟؟ کسی  -

 ...نه سیمین جون... برا خودم میخوام...خون میبینم ضعف میکنم -

 ...بمیرم الهی... بشین برات بیارم -

 پشت میز میشینم و اون میره سمت یخچال تا آب بیاره: چرا نگاه کردی آخه؟؟؟

خیلی سعی کردم یه جوری برسم که نخورم به پست قصابه... ولی نشد... یه لحظه  -

 م خوردچشم

 ...به اون صحنه

 مادر برات بمیره انقدر از خون میترسی؟؟؟ -

چی بگم؟؟؟ که من از خون نمیترسم... که مردن اون گوسفند که دست و پا زدنش  

 حالمو خراب

 کرد؟؟؟

 که پسربرادر شوهرت حالمو گرفته؟؟؟

 ...آب قند حالمو بهتر کرده

 ...حالم خوبه و نیازی به دکتر نیستسیمین با کلی التماس و خواهش قبول کرده که 

 ...مادرا عادت دارن که همه چیزو بزرگ کنن

 ...مادر منم بزرگ کرد
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 ...بزرگ بود... بزرگترش کرد

 ...انقدر بزرگش کرد که تونست قید مِن دو سه ماهه رو بزنه و بذاره بره

 ...شایدم بود و نیازی به بزرگ کردنش نبود

 ...ه دستشویی بخوره در باز میشهقبل از اینکه دستم به دستگیر

 ...هاوش بیرون میاد

 ...لبخند رو لبش نشون روزگار خوبشه

 ...ببخشیدی میگه و رو به رو وایمیسه

 ...اخمی که میاد رو ابروهاش نشونه ی دقتیه داره خرج صورت من میکنه

 نفس خوبی؟؟؟ -

 ...خوبم -

 ...رنگت پریده -

 ...دیدن خون حالمو بد میکنه -

میندازه به نشانه تفهیم: اون وقت مطمئن باشم آبجی خانوم مارو فقط خون اذیت  ابرو

 کرده؟؟؟

 ...اوهوم -

اوهوم نه بچه... بله... و مطمئن باشم اگه چیزی بود اولین نفری که میفهمه  -

 برادرشه؟؟؟

-  ً  ...اگه نیاز بود قطعا

 ...هممالزم و غیر الزم نداریم هر مشکلی که پیش میاد و میخوام بف -

.......... - 

فهمیدی نفس؟؟؟ جدی میگم... میخوام از هر اتفاقی خبر دار بشم... اینکهاالنم سه   -

 پیچ نمیشم 

که چته به خاطر این نیست که نفهمیدم یا بیخیالم... دنبال وقت و جای خلوت 

 ...میگردم

 ...یکی بیاد باقالیارو بار کنه -

سروتهشو هم یاری...باید توضیح بدی...  میخنده: فکرم نکن با شوخی میتونی  

 حاالبگو ببینم نفس
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 خانوم ما انقدر لوس بود و ما نمیدونستیم؟؟؟ خون حالتو خرابکرده؟؟؟

 ...دیگه دیگه -

 جدی بود جدی تر میشه: نفس؟؟؟ -

 ...نگاهش پر از معنیه

 ...پر از سؤال

 ...پر از حرف

 ...سرمو پایین میندازم

 عد و خلوتی؟؟؟میشه باشه برای همون ب -

 بمونه... ولی من حتماً توضیح میخوام باشه؟؟؟ -

 ...باشه -

 ...و این مرد پسرعموی همون آدمیه که دم در بهش گفتم بهتون مربوط نیست 

 این مرد چی داره که اون نداره؟؟؟

 ...شایدم اون چیزی داره که این نداره

 ...پایینو نگاه میکنم

 ...عاشق این طراوت هوا و این سکوتم

 ...چشم میبندم

 ...روزای زیادی با حنا اومدیم اینجا

 ...ملودی جعبه موزیکالی که زنگ خور گوشیمه از خلسه بیرونم میاره

 ...حالل زادست و تو این شکی نبود

 ...سالم نفِس نفس -

 ...سالم عروسک حنا -

 خوبی؟؟؟ -

 خوبم... تو خوبی؟؟؟  -

 ...اوهوم -

 ...تربیت... بلهاوهوم نه بی   -

 ...بشین، بتمرگ، بفرما -

 کوفت کجایی؟؟؟ -
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 ...یه جای خوب -

 ...کجا اونوخ -

 ...نمیگم دلت بسوزه -

 ...اگه حناست که میمیره از فضولی... ولی میگه: نگو

 ...خبیثانه میخندم: نمیگم 

 ...نگو -

 ...ریسه میرم از خنده: نمیگم

 ...هردو باهم داد میزنیم: کوه

 ...م از حرصی که میخورهنشئه میش

 ...نفس تنها تنها -

حنا آره تنها تنها... ببخش که نخواستم از تو بغل شوشو جانت بیرون بکشمت   -

 ...روزتعطیلی

 ..ببخش که نمیشد تعارف بزنم -

ارزونیت... همون تو از این نعمت بهره مندی مارا کفایت میکند... چیه اونجا بد   -

 بوده حرص کوه

میزنی؟؟؟تازه یه تازه عروس خوب اول صبحی اونم تو روز تعطیل نباید با دوستش 

 ...کل کل کنه

 ...منظورمو میگیره و زود سروته قضیه رو هم میاره

 ...تو الزم نکرده به من درس بدی... کی میری خونه آقاجونینا -

 ...برگردم یه دوش بگیرم میرم

 ترانه و آبتین؟؟؟  -

فتن... من یه متن داشتم که باید شنبه تحویل میدادم تا پنج صبح اونا همون دیشب ر  -

 داشتم 

 ...ترجمه میکردم

بعد نگفتی دوساعت خواب کفافتو نمیده خسته و زار میری از کوه پرت میشی   -

 میمیری هممون 

 راحت میشیم؟؟؟
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اخ گفتی... اگه میشد مرد که داوطلب اولش بودم... حنا همون دوساعتم نخوابیدم...  -

 فکرو خیال

داشت دیوونم میکرد... گفتم قبل از اینکه مسافر امین آباد شم بیام یه هوایی بخورم... 

 این شد که

من شدمو کولی خشکل تو و یه لقمه نون پنیر و فالکس آبتین و به بطری آب که  

 اینجا در خدمت

 ...همیم

 ...باهم بریمنفس با این دیونه بازیا کارا درست نمیشه... رسیدی ندا بده بیام  -

جناب هاوش خان اونوخ چه گلی به سرشون میگیرن با این شوور کردن   -

 نوبرشون... تو مثل 

اینکه کالً نتونستی قضیه رو حالجی کنی خانم یه ماهی میشه به جرگه ی خروسان 

 ...عالم پیوستی

 ...ریسه میره: چرا خروس حاال

ن خروس دیگه چه  وقتی مردا بعد شوور کردن میشن مرغ حتمی زنام میش -

 ...میدونم

به ریسه رفتنش ادامه میده: مرغ ما میخواد امروز بره صفا سیتی با پسر عموهای  

 محترمش.. مثل

 ...اینکه باید سور شوور کردنشونو بدن

یکیم ندونه فکر میکنه نوبرشو آورده با این شوور مو قرمز زشتش... حاال یه   -

 شوور درست 

 حسابی میکرد چه میکرد؟؟؟

 فس؟؟؟ن -

جووووووووووووون... تو أم همچین شاهکار نکردی با اون زن گرفتنت... منو   -

 بیخ گوشت ول 

 ...کردی اَد رفتی دست گذاشتی رو جرجیل

 ...مرض بگیری نفس -

مرضو تو بگیر... ببینم این هاوش خان چند بار سور عروسی میدن؟؟؟ نکنه تو   -
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 همین یه ماه

 ...نداریتجدید فراش کرده و خبر 

نه جونم منو داره دیگه چه نیازی به غیر... سور قبلی برا بچه های ما بود... مثل   -

 اینکه دوستای 

خودشم سور میخوان... اردالن و ارسالنم اومدن که بعد صبحانه بزنن بیرون اینه که  

 منم میخوام 

 ...باهات بیام

مدین که به جمع مرغ و  جالب شد... مثل اینکه هیچ کدوم هنوز با واقعیت کنار نیو -

 خروسا

 پیوستین نه؟؟؟

 ...منتظریم تو روبه رو مون کنی با واقعیت -

هی حنا حواستو جمع کنا اینه وضع ماه اولتون... سال بعد باید دربه در دنبال   -

 ...شهورت بگردی

یعنی چی که مرد یه زندگی یه ماهه با اون پسرعموها و دوستای هفت خط و همه  

 فن حریفش بره

 ...فا سیتی... اونم روز تعطیلی که مخصوص خانوادستص

 من جک میگم این بشر ریسه میره؟؟؟

 ...دست شما درد نکنه نفس... حاال ما هفت خط شدیم  -

 ...و بی شک این صدا صدای حنا نیست

 حنا؟؟؟ -

 ...جووووووووووونم -

 تلفن رو اسپیکره؟؟؟  -

 ...اوهوم -

 مرگ... از کی؟؟؟ -

ی؟؟؟ من دیدم حنا خیلی بهش خوش میگذره گفتم ببینم چی میگی  سالم نفسی خوب -

 ...شم

 ...سالم هاوش ... اونوقت فکر نکردی ممکنه چیز دیگه بگم -
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 ...نفس من چیز بد نمیگه -

 ...البته اگه اونی رو که االن به ما نسبت داده شد نشنیده بگیریم -

 ...ارسالن بود اگه صدای قبلی مال اردالن بود این یکی حتماَ مال 

ومن دلم میخواد خودمو از این باال قل بدم پایین... جوری که جای سالم تو تنم  

 ...نمونه

سالم آقایون... اِاِاِمممم...َم... من.. من ... شر... شرمنده... داشتم با حنا شوخی   -

 میکردم منظوری 

 ...نداشتم

 ...و من کامالً منظرو داشتم

ت رسد نیکوست... ولی اون حرفات به من یکی از خواهش میشه... هرچه از دوس -

 ...ته دل بود نه

 ...صدای هاوش وقی این جمله هارو میگه پر از خنده که نه انفجاره

 ...و و قتی میگم: من باید برم

 ...رسماً منفجر میشه

 ...از تو ایفون تصویری میبینمش

 نمیای تو؟؟؟ -

 ...نه... بپر بیا زود بریم دیگه -

 ...صبر کن االنه میامیه دیقه  -

 ...تو فکره

 ...تو اون پورشه ی خوش رنگش

 ...انقدر آرزوی ماشین مدل باال کرد که باالتر از حد تصورشو صاحب شد

 ...سوار میشم و درو محکم میکوبم تا از هپروت بیرون بیاد

 اووووووو... چته؟؟؟ در ِطویلست؟؟؟-

دیم ِطویله نیست پورشست... تو  چیه به تریج قبای پورشه جان بر خورد؟؟؟ فهمی -

 این محل

پورشه میارن؟؟؟ احمق ما چند ساله تو این محل انقدر با سیلی صورتمون سرخ  

 کردیم که از رو 
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جای انگشتای دستمون دستمون براشون رو شده... نمیگن یه دفه چطور پورشه 

 سوار شدن؟؟؟ 

بارم این  نمیگی پشت سرمون صفخه و برگه میذارن؟؟؟ محض رضای خدا یه 

 شوهرتو یوردی یه 

 ...دور تو محل بزنی بفهمن نونت شیرجه زده تو روغن

 ...و حنا از ازل براش مهم نبود یا مفتای یه عده کوته فکر نوک دماغ بین

 چه خبر... ترمز بریدی؟؟؟  -

 خبرا پیش شما... حنا صبح اون چه کاری بود تو کردی؟؟؟  -

 ...میخنده

احتم کردی...آبرو واسم نموند... پشت همشون بد گفتم...  زهر کاری... حنا جداً نار -

 وای وای وقتی 

اردالن گفت دست شما درد نکنه نفس... انگار یه دیگ آب سرد از رو سرم ریختن  

 پایین... پشت 

 ...بندشم یه دیگ آب یخ 

جون نفس کار من نبود... هاوش تلفنو گذاشت رو بلندگو... آخرشم میخواستم بهت   -

 بگم

 ...... قلقکم میداد نمیتونستم حرف بزنم... خودت میدونی قلقلکیمنمیذاشت 

همون بگو خانم واسه چی ریسه رفته بود... جلو اون دوتا غول تشن داشتین قلقلک  -

 بازی

میکردین؟؟؟ واقعاً که... بعضی وقتا حیام بد چیزی نیستا...حاال من با چه رویی 

 امشب توروشون 

 نگاه کنم؟؟؟

ر نگه داشته ول میده: نفس ارسالن خیلی کفری بود بهشون گفتی  خنده ای که به زو

 هفت خط و

 ...همه فن حریف...داشت دود از دماغش بیرون میزد

-  ً  ...وای حنا یادم نیار... چیا گفتم درمورد هاوش... شوهرش دادم رسما

قهقهش اکو میشه تو فضای ماشین: نمیدونی تا همین یه ربع پیش که داشتم باهاش  

 یزدمحرف م
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یادش میفتاد از خنده روده بر میشد... همشون متفق القول بودن که به مهندس خشم  

 اژدهای

شرکت نمیاد این طرز حرف زدن... هاوش میگفت انقدر تو جلسه ها اتو کشیده و  

 عصا قورت داده

 ....حرف میزنه آدم فکر میکنه از اوناییه که هیچ وقت دست تو دماغشون نمیکنه

 ...م به خنده میندازهخندش و حرفش من

 ...دستمو میگیره و فشار میده: بخند قربونت برم وقتی خندت انقدر قشنگه

 ...این سکوِت چسبیده به ته اون خنده ها یکم یه جوریه

 ...نقش خنده از ته دلت داشت از تو ذهنم پاک میشد  -

 ...نمیاداین روزا خنده از ته دلم نمیاد... اصالً هیچ کاریم از ته دلم   -

...........- 

...........- 

 ...سکوتمون طوالنی میشه

 ...با صدای مازیار فالحِی محبوبمون پرش میکنیم

کمی که میگذره صداش قاطی صدای فالحی میشه: ما این روزا رو پیش بینی کرده 

 ...بودیم

 ...حق باونه ما این روزا رو تو آینه تدبیر دیده بودیم

..............- 

 ...تأیید حرفاشهسکوتم  

 ...نفس گفته بودی پیشو به تنم مالیدم -

 ...میدونم... این دردا عوارض همون پیاست -

 ...قرار بود مثل یه مادر بزرگشون کنی و مثل یه مادر دل نبندی... قول داده بودی -

 ...همه چیزمو پای این بچه ها باختم... حاال هیچی ندارم... حتی خودشونو -

 ...عتماد نکن... گفته بودم آسب میبینیگفته بودم ا -

 ...پشیمون نیستم...باختمو حس بازندگی ندارم -

پشیمون نیستی... نباختی...داغونی احمق... داری از دست میری خودت از   -

 روزگار خودت خبرت
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نیست... تا اون ارسالن خشِک به قول خودت هفت خط نگرانتن...امروز بال بال  

 میزد که بیاین 

 ...رین یه وکیل بگیره... از بین میرهراش بیا

 ...من نگرانی کسی رو نمیخوام -

 ...کسیم بهت نگرانی کادو نمیده... گفتم تا بدونی وضعت داره نگران کننده میشه -

به قول خودت بدتر از ایناشو از سر گذروندم... روزی که مادر بچه هایی شدم که   -

 مادرشون با

 ...دم حاال با یه تلنگر نمیشکنمنامزدم رو هم ریخته بود خم نش 

تو اون روزا دل بستگیت خیالت بود توهمت بود که راحت دل کندی... اما مادری  -

 امروز... مادر تر 

از مادری هستی که باردار شده... درد کشیده... زجه زده ...شیر داده تا مادر شده... 

 نفس خیلی

دیدم... آخ که دلم میخواد با همین  زیادی مادری... نفس لحظه لحظه ی مادر شدنتو  

 پورشه جان

برم تو دره از فکر اینکه با هر بار شب زنده داریت گفتم نکن... نشو... المصب  

 مادر نشو... و تو 

 ...گوش ندادی

اگه تو اون روزا مادر بچه های اون خائنا نمیشدم میمردم حنا... اونا و نیازاشون   -

 ...منو سرپا کردن

نشدم بهشون تکیه کردم... ارس ازم خواسته بود اون بیچاره هارو   حنا تکیه گاهشون

 ندم دست 

بی عاطفه ای که داشت جون برادر وهم خونشو با چند تا سند و چند بسته اسکناس 

 خوابیده تو 

بانک تاخت میزد...اون گفت نذارم از سر بیچاره گی و فقِرعاطفه نذارم آینده اون  

 دوتا بچه رو 

 ...ندمون تباه شده بود... باید اون دوتا رو نجات میدادیمبفروشه... ما که آی 

 االن زیر اون زیر دست عمروعاص آیندشون حراج نمیشه؟؟؟  -

 ...حداقل من زورمو زدم... جلو خودم شرنده نیست هرچی بشه -
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ولی ارس هیچ وقت نگفت یه جوری دل ببند که وقتی میخوای دل بکنی جگرت  -

 ...بشه جگر زلیخا

 ....و جر بخوره و تیکه پاره شه گیر بکنه

نگفت... ولی با اون سن و با اون عالمگی دهرشو عالمگی دهرتون نفهمیدید   -

 نمیشه مادر بود و 

بزرگ کرد و هم خونه شد و دل بست؟؟؟ دشمنم بود تا حاال دوستم شده بود... چه  

 برسه به اینا که

مهمتر از همه هردو   یکی هم جنسم بود و دیگری کپی بدل از اصل عزیزترینم... 

 شون هم خونم 

بودن... میدونی و بیشتر بدون که وقتی دل میبستم میدونستم اونا نطفه ی اون نطفه 

 ...ی شیطانن

میدونستم دیروزود امروز میاد و باید دل بکنم... االن نه بیست سال دیگه اول و آخر 

 که میفهمیدن

م... خربزه خوردم دندم نرم  از بتن من بیرون نیومدن... حنا میدونستم و دل بست 

 میشینم پای 

 ...لرزش

آخه حنا بمیره... آخه حنا قربونت بشه... میترسم برات... میترسم این لرزا جون به  -

 ...تنت نذاره

 ...میترسم این لرزا بلرزونه تن اون تو خاک سرد خوابیده رو

ز کرده بلند  آخ ارس... آخ که نفهمیدی با اون خواستت با من چه کردی... آخ عزی »

 شو تو این دل 

 ...کندن جون پناهم شو

 «...یا منو ببر پیش خودت

 ...از تو بغلش میام بیرون

 آقا جون کجاست؟؟؟ -

 ...واسه زمینای طالقان یه مشکلی پیش اومده بود رفتن با مهرداد یه سر بزنن -

نامزِد سابق دخترش و من امروز باید با مهرداِد متنفر از من به خاطر خواهر ارِس 
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 بودن دست تو 

 ...یه سفره ببرم

 چه مشکلی؟؟؟

چه میدونم واال سر آبیاری بوده گویا... ولشون کن... درد ما خودمونو کفایت   -

 میکنه... خودت 

 چطوری چرا آب رفتی باز؟؟؟

خوبم نفس... خوبم... نگرانی نداره... دنده هام تازه دارن خوب میشن... نوتم که   -

 رسمونو تو 

 ...باشگاه میکشه

مجبور بودی خوب شده نشده دوباره بپری تو اون یه وجب زمین؟؟؟ من نمیدونم   -

 این توپ و 

تور چیه همه عالم و آدمو با یه مدل خودش اسیر و عبید خودش کرده...واال راست 

 میگه آقا جونت

که بت پرستی مدرنه این ادا اطوارا... مردم یا پای به قول خودشون ابزار  

 رونیکین یا با یکی ازالت

 ...این اطوارای از خدا غافل کن درگیرن

و من از جان و دل قبول دارم ای حرف آق جونو که ارزش داره برای با طال و  

 ...نقره ضرب شدن

دردت به جون نفس... تو که میدونی تنها جایی که نفس مال خودشه تو اون یه   -

 وجب جائه غر

 ...نزن به جونم دیگه

 ...ین زن نوشه... شهده... عادته... نفسهو غرغرای ا

 ...و دست میندازم دور گردنشو خودمو براش لوس میکنم

 خبه خبه باز لوس شد... اومدی خیر سرم کمک دستم یا خودمم از کار بندازی؟؟؟  -

صدای حسود حنا بلند میشه که: راست میگه واال... چه معنی داره چسبیدی بهش  

 ولش کن بلند 

 ...ا برسشو برو به کار
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ای جووووونم حسودیت شد؟؟؟ اون وخ یه سؤال شما که امروز قوم الظلمینتون   -

 میریزن اینجا

 برای درو کردن همه چی چه کاره این؟؟؟

من عروسم... تازه تو درس عبرتت نشد با اون گندی که صبح زدی؟؟؟ باز بلبل   -

 میریزی از اون 

 ...غنچه ها پشت سر قوم الظالمین ما

ی اینکه امشب مراسم پاگشای حنا و هاوشه و همه تیر طایفش اینجانو من با یادآور

 باید با اون 

 ...سه تا موجوِد من بدشون گفته روبرو بشم گوشت تنم میریزه

 ...کدر میشم و میرم تو ااق تا لباس عوض کنم

 ...اصالً مگه دروغ گفتم 

نمیداد... مگه همین اردالن  مگه اون شب تو دربند ارسالن با نگاش قورتم 

 نمیخواست منو به 

 ...مادری بپذیره

 ...واال

 ...اسماً اومدیم کمک دست عزیز

 ...و رسماً اومدیم واسه خوش گذرونی

دلمه های مثِل همه غذاهای عزیز بی نظیرو آدمو مجبور به تا سرحد مرگ خوردن 

 کِن نهار

ه رنگیای بچگیهامونو به  شکممونو شبیه خیک کرده و زیر آفتاب بهاری شکل جوج 

 خودمون گرفتیم 

 ... و مست آفتاب بهاری به قول عزیز دوای چهل تا درِد بهاریم

و این آفتاب تا وقتی دوای درد بود که خودمون با دست خودمون اون الیه ی اوزِن  

 بیچاره رو

 ...نکرده بودیم جگر زلیخا

برده و نفری با یه   در حالی که از عدم حضور مرد جماعت تو خونه نهایت سود و

 تاپ شلخته

 ...پلخته یه شلوارک تا زانو رفتیم میون اون هندونه ها و میوه های تو حوض 
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و صدای عزیز لحظه ای قطع نمیشه که من اون میوه هارو میخوام بدم به خورد  

 ...مهمونام

 ...و ما یه سره سرتق بازی در میاریم که تمیز میشوریمشون 

دور هم جمع شیم خدا رو بنده نیستیم چه برسه کمک دست  و آقا جون میدونه که ما 

 بانو 

 ...جانش

 ...همینه که دلمون خوش اون کارگریه که تیز و بز داره امورو رتق و فتق میکنه

هامونو آبتین زیر سایه اون درخت گردوی محبوب من سر رو بالشت گذاشتنو خمار 

 خوابه بعد از 

 ...اون همه دلمه و دوغن

 ...ون تو ماشین خواب بود... االنم خماره مشکلی نداشته باشهحنا این هام -

نه بابا بس که ورجه وورجه میکنه... با اون قلب تازه پیوندم که خب هرکی باشه   -

 زود از کار

 ...میفته... یه خرده ام تأثیر داروهاییه که هنوز میخوره

تور شده میاد:  صدای عزیز از تو قاب اون پنجره تمام قد و عرض دیوارو گرفته و 

 دست آدمو که

نمیگیرین... ال اقل اون طفل معصوما رو نذارین اونجا بخوابن... ششصد سالتونه...  

 هزار سال درس

خوندین خیر سرتون... هنوز نمیدونین خوابیدن زیر درخت گردو خطرناکه و گازش 

 ممکنه خفه کنه

 ...کردنآدمو؟؟؟ بردن بالشم گذاشتن زیر سرشون... فقط قد دراز 

 ...غر غرای این زن شهده... مادرانست 

 ...بی خیالی اون دوتا معنیش اینه خودم باید دست به کار بشم

تا برم اول هامونو با اون قلب تو نقاهتش بذارم تو خونه و کلی غربزنم بابت بی  

 خیالی حنای

تازه مادر شده ی این روزا بابت قلب ضعیف نیاز به مراقبت هامون و دوباره 

 گردمو این بار آبتینوبر

 ...ببرم تو خنکی خونه نشأت گرفته از کولر گازی جون به لب میشم
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 ...و اون دوتا دیگه دارن مرد میشن و سنگین

و ظاهر کالسیک و پر از هشتی و اندرونی و بیرونی این خونه به لوازم لوکسش  

 ...نمیاد

از جانش راحت و آقاجون این ارثیه ی پدری رو طوری برای همسر جاِن عزیز تر 

 تمیز نگه 

 ...داشته که هیچ وقت عاصی نشه از موندن تو این خونه

و این خونه یه دراندر دشت واقعیه که با یه بار از این سر تا اون سر رفتنش حس یه 

 مارتن از

 ...سر گذشته به آدم دست میده

نه پوفی میکشم و تا وسط حوضی میرم و آبی به سر و صورت میپاشم که حنا و ترا

 پاچه توش

 ...آویزون کردنو دارن به شاهکار صبح من میخندن

و من موندم تو حکمت این روزای گاهی در حد بهمن سرد و گاهی در حد مرداد  

 ...گرم بهار

 ...و من تا یه سال نقل محفل این جماعت خواهم بود

 ...خواهرکم که ولو میشه از زور خنده

 ...وتالفی میکنم مسخره بازیاو حرص دادناشون

و آبی که تو گودی دستام جمع کردم تا بریزم رو صورتم تو یه تصمیم آنی میپاشم  

 سمت دهن 

 ....اندازه علیصدر باز ترانه

و این کار من یه شروع جنِگ مسلح به آب حوض و جیغ جیغا و غش غشای  

 ...دخترونه میشه

 ...و آدم تا لب به لب مرگم که ایستاده باشه زندست و باید زندگی کنه

 ...زنگ در زده میشه و آقا جون همپای مهموناش از راه میرسه

 ...خوش و بشا که تموم میشه همه رو دعوت میکنه به راحت بودنو و نشستن

 ...هرکی یه گوشه از این موزه ی من عاشقش میشینه

 ...و این خونه برای من قشنگترین و امن ترین و خوشبخت ترین نقطه ی تهرانه
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 ...شاید چند سال دیگه سازمان میراث فرهنگی بتونه دست روش بذارهخونه ای که 

 ...خونه ای که آقاجون نذاشته کج و کوله شه... نذاشته آجراش دردشون بیاد

و از نگاه مهموناش کامالً مشخصه که این خونه یه موزه معماری قشنگه ...  

 ...محشره

 ...ورت میدنارالن و هاوِش مهندس دارن خونه رو با همه مخلفاتش ق

 ...و من شرمنده که نمیدونم چه طور باید تو روی اون سه تا نگاه کنم

دستم تو دستای همیشه گرم نسرینه و گوشم به حرفاش و ذهنم درگیر یه راه 

 واسهدرست کردن 

گندی که صبح زدم که آقا جون از فاصله یتقریباً زیاد بینمون مخاطبم قرار میده: 

 جان بابا پاشو بیا 

 ...ببینماینجا 

 ...کنارش میشینم....بغل دستش استادم نشسته رو این سه نفری راحت

 ...و ارسالنی همسایه ی منه که اخم میکنه به نگاه گذرام و رو تکی بغل دستم نشسته

 ...صورتم قاب میشه با دستا پیر و زحمت کشیده و هنوز بزرگ و قویش

 ...پیشونیم مهر میشه با بوسه ی پدرانش

 ...هست بهتا  من حواسم -

 ...یه لبخند از ته دل نصیبش میشه

 ...من عاشق این جان بابام.... من بچشم... اون بابام... من جانشم 

 ...فکر نکن چیزی نمیگم یعنی اینکه چیزی نشده... تنبیهت باشه بعد از مهمونی -

 ...مظلوم میشم... لوس میشم براش: اِاِ... آقاجون مگه من چیکار کردم

از این که یاد ما نمیکنی؟؟؟ حواست هت سایت چقدر سنگین شده جان   کار بدتر -

 بابا؟؟؟ تو

 نمیگی دل این پیرزن پیرمرد تنگ میشه واسه دلخوشیاشون؟؟؟؟ 

لب پایینمو به دندون میگیرم: سایه ی من غلط اضافه بکنه سنگین بشه.. شما 

 ...ببخشش

در آرامش منی که نوه لبخند استاد به وسعت همه ی صورتش پهنه از این گفتمان 

 نیستم و اونی 
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 ...که به اندازه ی همهی نوه هاش دوستم داره 

 ...ِد بچه اگه این طفل معصوم دلتنگی نکنه که واسه برداشتن کالتم این ورا نمیای -

شما ببخش آقا جون... سر سایم شلوغ بوده حواسش نبوده داره غلط اضافه  -

 ....میکنه

 ...با این حرفا تنبیهت کم نمیشه -

 ...اِ آقا جون من همین ده روز پیش اینجا بودم -

 ...آره اومدی یه سک سک کردی رفتی... اونم اینجا کار داشتی وگرنه نمیومدی -

ز مجتمع تجاریای زیر دس شرکت همراه اون روز من برای سرکشی به یکی ا

 ارسالن و یکی دیگه

از مهندسا اومده بودم و بعد تموم شدن کار چون ساعت کاری تموم شده بود دلم  

 هوای اینجا رو

 ...کرده بود

اون روز نمیدونم ارسالن چی فکر کرد که نگاهش اون رنگی بود و ابروهاش گره  

 ...خورده

 ...ر... هر چی از آقا جونم رسد نیکوستاصالً کردن من از مو باریکت -

حنا که داشت چای تعارف میکرد می ایسته باال سر ما: باز تو این آقا جون مارو 

 دیدی بلبل 

 شدی؟؟؟ 

 خخخخخخخخ... حسودیت شد؟؟؟  -

 ...و یه ابرومو دادم باال 

 اونوخ به چی؟؟؟؟ -

 ...به اینکهآقا جون منو بیشتر از تو دوست داره -

 کی گفته؟؟؟ -

 گفتن میخواد چیزی که عیانه؟؟؟ -

 آره آقا جون تو اینو بیشتر از من دوست داری؟؟؟ -

 جان بابا چی شده؟؟؟  -

 ...این میگه بیشتر از من دوسش دارین -
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 ...حسودیش شده آقا جون -

 ...و حنا هرگز حسود نبوده

 ...حداقل حسود من نبوده

بابا حرص نزن... تو عزیز  بحث که باریک میشه آقاجون دخالت میکنه: جان 

 بابایی... توروهم من 

به اندازه ی نفس دوست دارم... تازه من میخوام نفسو تنبیه کنم این که حسادت  

 ...نداره

خنده رو لبای جمعِ نزدیک ما کش میاد از حرف آقا جون که هم به آرامش دعوتش 

 میکنه و هم 

 ...خودش با من همدستی میکنه میکنه

بساط شام و چند بار ظرفارو تو ماشین چیدن همراه هلما و ترانه بعد از جمع کردن 

 و بهار داوطلب 

 ...میشم برای ریختن چای

 ....و این اولین بار طی امشبه که واضح و مبرهن جلو اون سه تا ظاهر میشم

 ...و لبخند مهربون هاوش میشه عامل خجالتی کم پیش میاد مهمون نگاه من بشه

کنار هلما و وخواهر کوچیکترش هلیا که دوباره مخاطب آقا هنوز کامل جاگیر نشدم 

 :جون میشم

 ...نفس... از سر راه بالل گرفتم براتون بابا

 ...واییییییی... بالل... تو خوراکیا از محبوبترینامه

 ...وای مرسی آقا جونم مرسی -

بیرون  اونی که پرید من نبودم یه فنر بود که میدونست باید بره و منقل و از انباری

 بیاره... حتی اکه

 ..اون انباری سوسک داشته باشه و تاریک با.شه

در حین رفتن رو به هلما و هلیا میکنم: من میرم بسط بالل جور کنم خواستین یه  

 سینی چای 

 ...بریزین بیاین تو آال چیق

 ...از توی انباری میام بیرون و منقلو کیسه ی زغاال رو میذارم رو زمین
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سخت نبود... تو این خونه از این بساطا زیاد الم میشه اینه که وسایلش پیدا کردنشون 

 همیشه دم 

 ...دستن

نگاهم میره سمت آالچیق... گویا تنها من نیستم که واسه خوردن بالل پایه ام...  

 جمعیت عشاق

 ...زیادن

خم میشم تا دوباره منقل و زغاالرو بردارم صدایی که از صبح از صاحبش شرمنده  

 ...میشه ام مانع

 ...سنگینه... برو من میارم -

 ...سنگیِن سنگین نیست... اما به اندازه ی زنونه بودنم سبک نیست

 ...دستتون درد نکنه لباساتون روشنه ممکنه زغال سیاهش کنه خودم میارم -

تو فکر من نباش یه فکری میکنم... هفت خطا کمترین چیزی که باید بدونن اینه که  -

 چطور از

خودشون و یه کیسه زغال بربیان...میدونی که زغال فروشی کار کوچیکه هفت پس 

 ...خطاست

 ...تعجبی نداره

 ...گفتم باید بشنوم

 ...اگه این جواب و نمیداد و یادم نمیاورد باید به ارسالن بودنش شک میکردم

 ...حاال که هاوشو اردالنم کنارشن بهترین فرصت برای جبران بی ادبی صبحمه

 ...ه بفهمن با هرسه شونم یه دور همشونو نگاه میکنمجوری ک

 ...آقایون من معذرت میخوام بابت حرفای صبحم -

 ...و صدام کمی لرزِش شرمندگی به خودش داره

نفرمایین خانم... شما که حرف بدی نزدین فقط فکری که در مورد ما   -ارسالن 

 داشتینو به زبون 

 ...آوردین

 ...خیلی ناراحت شده... و یا انگ هفت خطی بهش نمیچسبهاین مرد یا کینه ایه... یا 

 ...اما من از حنا شنیدم که از هاوش شنیده که پسر عموهای شیطونی داره
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 ...اردالن بی رودروایسی و زیاد

 ...ارسالن کم و در خفا... در حد رفع نیاز یه مرد عذب سی و سه ساله

حرف درستی نزدم... ولی واقعاً   ببنید اقای ارسالن من معذرت میخوام... میدونم -

 منظورم شوخی

و سر به سر گذاشتن با حنا بود... اصالً نمیخواستم به کسی توهین کنم که گویا نا  

 خواسته این کارو 

کردم... نباید درموردتون این طور حرف میزدم... از صمیم قلبم پشیمونم و معذرت 

 ...میخوام

 ...دمو من هرگز غرورم رو تو این جور چیزا ندی 

هرگز فکر نکردم که قبول اشتباهم و معذرت خواهیم چیزی از من و غرورم کم  

 ...میکنه

 ...من هرگز غروررو تو توهین به دیگران و کل کل کردن ندیدم

 ...من هرگز سعی نکردم خودم رو باالتر از دیگران بدونم

 ...من غرورم رو با حفظ زنانگی هام... و حفظ شأنم برای خودم نگ داشتم

 ....و من روزی کرور کرور غرور داشتم

 ...و روزی که غرور من خرد شد و توموم شد روزی بود شاید دور

 ...شایدم همین دیروز

 ...روزی که هرگز محو گم نخواهند شد

 ....روزی که شاید من توش گم شدم و خبر ندارم

 و این طرز فکرتون در مورد مارو عوض میکنه؟؟؟ -

مورد شما این نیست... من اصوالً سعی میکنم قضاوت نکنم...  طرز فکر من در  -

 نمیدونم اون 

حرفای خرفتانه و بی محتوا چرا به زبونم اومد... به هر حال دارم ازتون عذر  

 خواهی میکنم و 

 ...امیدوارم مورد قبول واقع بشه... وگرنه کار دیگه ای از دستم بر نمیاد

ی نیست نفس... ما به دل نگرفتیم نمیخواد دست اردالن میشینه رو شونه هاوش: چیز

 نگران
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باشی...میدونیم منظور بدی نداشتی... حاالم بحثو بزرگش نکنین بریم به ضیافتمون 

 ...رسیم

 ...ممنونم از بزرگوارتیون... امیدوارم صداقت حرفامو قبول کرده باشین...بااجازه -

حس میکنم واقعاً سنگین... شاید منقل و زغاال رو برمیدارم و راه میفتم... و این بار 

 وزن نگاهی

 ...روش اضافه شده

و معنی این کارم اینه که نه زغال فروش میبینمت نه هفت خط... حرفی بود و  

 بس... کینه ای 

 ...نباش

 ...و نمیدونم چرا دلم نمیخواد فکر کنم هفت خط نیست در حالی که میگن هست

ین دل چه اصراری داره برای درآوردن و سؤال مهمی برای من پیش اومده اینه که ا

 این ناراحتی از

 ...دل کسی که این روزا حس میکنم نگاهش همه جا با منه و مهرش ازم دریغ میشه

 و آیا اصالً این مرد مهری داره که خرج کسی کنه؟؟؟

 ...با اون ابروهای اکثراً گره خورده مشکی زیادی مردونه ی ال مصب

 وادار میکنه به اینکه بهش فکر کنم؟؟؟و چی داره این مرد که منو 

 چی توجهمو جلب کرده تو این مرد؟؟؟ 

 ...نمیدونم شاید توجهی که حس میکنم به زیباییم جلب نشده

شاید مهربانی که ازش ندیدم و این شبیه رفتار هیچ کدوم از مردایی نیست که وارد 

 زندگی من

 ...شدن

 ...مردایی که تا دیدنم نقشه کشیدن

 ...واسه خودشون خیال بافتن مردایی که

 ...مردایی که از مهربونیها منظور داشتن

 ...مردایی که ترسوندم

 ...صفتم کردن

 ...سختم کردن



 در جگر خاریست  نسیم شبانگاه

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران
www.taakroman.ir 

307 

 ...سنگم کردن

 ...یه سنگ ترسیده که دچار دگرگونی شد و حاال شبیه یه تل کوچیک خاکه

 ...سنگی که به پست صخره ای خورد و متالشی شدو چیزی ازش نموند

 ...نگاه میکنم به نگاه شاکی و طلبکارش

 آیا من تعهد و وظیفه ای داشتم که اونو اینطور کالفه و شاکی کرده؟؟

 چته ارمیا طلب باباتو میخوای از من؟؟؟  -

و این اولین باره که نفس تند و بی ادبه برای ارمیایی که موفق نشدم حتی چند سانت  

 از موضعش

 ...فاصلش بدم

هموندیدیم؟؟؟ میدونی چندتا پیامم بی جوابه؟؟؟ میدونی چندتا   میدونی چند وقته  -

 تماسمو

ریجکت کردی؟؟؟ میدونی چندبار خواستم همو ببینیم رد کردی؟؟؟ میدونی چقدر دلم  

 تنگ شده؟؟ 

 ....میـ

 ...و این یه مالقات نخواسته از طرف من و غافیلگیر کننده از طرف اونه

 ...خیلی وقت نمیکنم بهشون فکر کنم و ارمیا این روزا جزو دغدغه هایی که

 ...این روزا آبتین برگترین دغدغه ی منه

بپر پایین با هم بریم... من به تو قول دادم پیاماتو جواب بدم؟؟؟ من گفتم هربار   -

 زنگ بزنی 

صداتو میشنوم؟؟؟من گفتم اراده کردی جلو روتم؟؟؟من گفتم دلت تنگ شه؟؟ من 

 همون اولم بهت 

رم... گفتم عاشقت نخواهم شد... من بازیگر هالیوودی نیستم که با  گفتم دوِست ندا

 یکی کوچیکتر

 ...از خودم باشم... اینجا شهر قصه نیست ارمیا... یکم بزرگ شو ارمیا

 ...و مشکل ارمیا اینه که نوزده سالشه و یه مرد نود ساله رو میمونه

 ...و هاج و واج میمونه رو منی که عصبانیم

 ...بانبتم از دست اون نیست و معلومه که عص
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و ارمیا حیرون نفسیه که مسائلو باهم قاطی نمیکرد و حاال داره عصبانیتش از جای 

 دیگه رو سر اون 

 ...خالی میکنه

 ...و ارمیا انقدر باهوش هست که بفهم حالم خوب نیست

 ...داغونم که ماساشو ریجکت میکنم

 ...پیاماشو بی جواب میذارم

 ...ببینمشنمیخوام 

 ...داد میزنم

 ...این روزا من مریضم 

 ...اون میدونه که باید هوای مریضارو داشت 

 ...ماشینو روشن میکنه و راه میوفته

 ...بدون اینکه چیزی بگه

 ...بدون اینکه ناراحت بشه از اینکه بازم به روش میارم که دوسش ندارم

 ...نزده و واقعاً عاشق منه و این منو میترسونه منو از اینکه نکنه این بشر توهم 

 ...زنگ بزن خبر بده دیر میری -

 ...بی خیال شو ارمیا.. حس شبگردی ندارم -

و شبگردی با یه موجود نوزده سالع یمذکِر غرق در احساسات و قویتر از من  

 خطرناکترین کاریه که

 ...تو عمرم انجام دادم

 ...سیب دیدمو من از کم خطرترین کارایی که تو عمرم انجام دادم آ

 ...اون تو سکوت به راهش ادامه میده

و من تو سکوتم فکر میکنم کخه شاید ضربه هایی که من خوردم بتونه اون بیدار  

 ...کنه

 ...و این همون مسیریه که میرسه به بام تهران

و این کرد جووِن نوزده ساله ی نود ساله همون از نظر من بچه ایه که مثل من بام 

 تهرانو دوست 

 ...رهدا
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 ...و ما عالیق مشترک زیادی داریم

 ...و شاید سرنوشتی شبیه و مشترک

 ...اما از هم جدا

 ...ومن ترجح میدم ما همون دو خط موازی معروف بمونیم

 ...هیچ وقت نشکنیم

 ...نشکنیم تا کج نشیم

 ...کج نشیم تا به هم نرسیم

 ...ومن نامهربون نیستم

 چی شده؟؟؟ -

میکنم به نوزده ساله ای که تیپش با نوجوونا و جوونای امروزی تو سکوت نگاه 

 زمین تا آسمون 

 ..فرق داره

 ...همیشه خوش پوش و خوش تیپ بوده

 ...و من هرگز نگران افتادن شلوارش از رو تنش نبودم 

 ...و شلوار اون هرگز مارک لباس زیرشو به نمایش نگذاشته

 ...پوش و مارک پوش در حالی که اون همیشه جین پوش بوده و خوش

 ...حالت خوب نیست نفس -

 ...آسمون صاف و بی ستارست

 ...آسمون زندگی من نا صاف و پرستاره

 ...ستاره هایی که هم خوبن هم بد... و همه میدرخشن

چشمامو میدوزم به کفشام... میلی به ساندویچ همیشگی و به نوعی عادت شده ی  

 مای تو دستم 

 ...ندارم

 ...ذشته نکردم که دارم مخفیش میکنممن کار بدی تو گ

 ..حداقل شاید ارمیا رو بیدار کنه

 ...و من همین دیشب در مورد گذشته با هاوش گفتمو گریه کردم

 ...گریه کردم و خالی نشدم
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و این دومین بار تو این دو روزه که میخوام کسی رو تو گذشته ای سهیم کنم که تا  

 حاال سربه مهر

 ..بوده

کوچیک بودم که مادرم رفت... من که یادم نمیاد... ارس میگفت شاید دو سه خیلی  -

 ساله ... البته 

 ...اونم دقیق یادش نبود

 ارس کیه؟؟؟ -

 ...و اسم هر مردی شاخکای مردای عاشق رو تکون تکون میده

برادرم... و شاید همه کسم... شش سال از من بزرگتر بود... یه خواهرم   -

 زدارم...چهار سال ا

 ...خودم بزرگتر... نفیسه

 مادرت برا چی رفت؟؟؟ کجا رفت؟؟؟ -

 میخوای همش بپرسی؟؟؟ مثل اینکه تو گلوت گیر کرده بود این کنجکاویا ه؟؟؟ -

 ...و من امشب حالم خوب نیست 

 ...من امشب بداخالقترین نفس عالمم

 ...من امروز یه دادگاه دیگه بر عیله خودمو دلم رو از سر پذروندم 

 ...مروز بازم از سهراب نامی پیشنهاد ازدواج داشتم من ا

 ...قیمت حفظ آبتین تحمل کسیه که هم دست من بوده تو قتل عزیز ترینم 

 ...خوی پاچه گیرانم ساکت میکنه... هم اونو هم منو

 ...کمی درگیر میشیم با سادویچامون

 ...بی میلیم کافم میکنه

 ...کالفگی من کالفش میکنه

 ...م کنارساندویچمو میذار

 ...ساندویچشو کنار میذاره

من دیشب کلی جلوی هاوش گریه کردم... گریه کردمو خالی نشدم... حنا یه آبقند  

 برام آورد تا

 ...ضعفم کم بشه
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 ...بلند میشم وراه میفتم

 ...از پشت سرم صدای خش خش مشمای ساندویچا میاد

 ...بهم میرسه و هم پام میشه

 ...آشغال شاممونو توش سرازیر میکنهموقع رد شدن از کنا سطل 

 ...من دیشب هم شام نخوردم

بی شک بعد از یکی دو ساعت دیگه دلم برای ساندویچم تنگ خواهد شد... بعد از  

 بیست و چار

 ...سات گرسنگی که با استرس فرو کش کرده

 ...کنارم راه میره و ساکته

 ...حاال دیگه فهمیده سکوت بزرگترین نیازمه

 ...شهبهترین کمک

بچه ی نا خواسته ای بودم که مادرم خیلی دیر متوجه حضورم شده... مسائل زنونه  -

 ای که روم 

نمیشه برات باز کنم... عالئمی که حتی تا نه ماهگی هم خودشونو نشون ندادن شاید  

 برای این 

بوده که من باید به دنیا میومدم...تو یه سفر به ایران برای ختم پدربزرگم هفت ماهه 

 دنیا به

اومدم...تو تهران... اینجوری من یه ایرانی بودم که یه خواهر و برادر ترک  

 داشت... ومن نمیدونم 

بعد از به دنیا اومدم تونستم مهر مادری رو تو وجودش بیدار کم یا نه...دو سه ساله 

 که بودم یه زن 

ادعا میکنه   میاد سراغ مادرم... یه زِن نوزاد به بغل...یه نوزاد دختر...ترانه... زن

 که صیغه ای 

پدرمه... و اون بچه خواهر منه... و این ادعا میشه آغاز یه طوفان...ادعایی که  

 آخرش میرسه به

اثبات... طوفانی که میرسه به بی مادر شدن من... مادری که نتونست مهر مادری  

 رو با حضور هوو 

اهایی که پدرم برام  تاخت بزنه... هرچند که یه هووی موقتی باشه... بعدها تو گاه گ
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 ازش گفت به

این نتیجه رسیدم که حضور ترانه و مادرش یه بهانه ی از خدا خواسته بوده برای  

 رفتن... تو سفر

تفریحی پدرم به ترکیه باهاش آشنا شده بود... تو به قول خودش یه کاباره...در حال 

 به نمایش

زن بی نهایت زیبایی بوده گذاشتن تبهر قمار بازیش...بین شیطنتای جوونی... مادرم 

 که نمیشده 

 ...ازش چشم پوشید

 نگاه عمیقش به صورتم رو باید چی تفسیر کنم؟؟؟

 ...اینکه فکر میکنه من این صورت رو از مادرم به ارث بردم

میخندم: اونطوری نگاه نکن... آره شبیه مادرمم... با این تفاوت که چشمای اون  

 سبزه... شاید 

ای من باشه... به هر حال زنی رو که تو خیابون پیدا کنی و موهاشم روشنتر از موه

 پیدا شه... تو 

همون خیابونم گم میکنی و گم میشه... عشقی که تو کاباره به وجود بیاد تو همون  

 کابره از بین

میره... هر عشقی به هر دلیلی به وجود بیاد بهمون دلیلیم میتونه دوام داشته باشه یا  

 از بین بره... و 

مادر و پدر من فقط به ظاهر طرف بوده... یه تب تند که باعث شد چیز دیگه  عشق 

 ای دیده

نشه...عشقی که سر یه میز قمار به وجود اومده بود... پدرم مرد ثروتمندی بود تو  

 ...اون روزا

ثروتی که تا وقتی زنده بود تونستم بفهمم همشو از صدقه سری تبهری که تو ورق  

 بازی داره

تا آخرین لحظه ی عمرشم ثروتمند موند... قصه نبود که با یه باخت   صاحب شده...

 و از دست 

دادن همه ی زندگیش سرش به سنگ بخوره و بیدار بشه و زندگی شاد و خرم  

 بشه... وقتی داشت 
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آخین نفسشو میکشید یه قمار باز قهار بود... قمار بازی که شاید تا حاالم براش رو  

 دست نیومده 

باشه...شایدم همون نونی که خورد و به خورد ما داد عاقبت اونو اونطوری کرد و  

 زندگی مارو

اینطوری ...خالصه اینکه تبشون زود به عرق میشینه... شاید به اندازه ی تولد  

 همون ارس... بعدش 

دلزدگی بوده و بس... پدرم تو همون شهر غربت با مادر ترانه آشنا میشه... یه  

 کاباره هموطن که تو 

 ...ها پیش خدمت بوده

 ...مکث میکنمه... من دارم در مورد زندگی ترانه هم میگم

ارمیا من دارم چیزایی رو بهت میگم که تا حاال مگو بوده... امیدوارم تا همیشه   -

 پیش خودت 

 ...بمونه

لبخند آرومش اطمینان بخشه: تو در مورد من چ فکر کردی؟؟؟ من نمیام مکالمه  

 ی رو هامون به کس

 ...ه عاشقشم با کسی در میون بذارم... خواهشاً رو امانت داری من شک نکن

 ...اشارش به نهفته های قلبش... به عشقش دهنمو تلخ میکنه

 ...کاش این بچه از عاشق من بودن دست بکشه

 خب؟؟؟-

هیچی دیگه... شیرین میشه همدم تنهاییایی که حاصل ازدواجش بوده...دیگه تقریباً  -

 ز تولد بعد ا

نفیسه که دو سال از ارس کوچیکتر بوده اسم اسم خونواده بود ورسم رسم تنهایی...  

 برای مادرم

حتی مهم نبوده اسم بچه هاش ایرانی باشن یا ترکیه ای...بچه ها زیر دست پرستار 

 بودن و مادر

خانواده پای میزای قمار مهمونیای بزرگ ... پدر خانواده پالس پای همون میزا تو 

 کاباره یا یه

مهمونی جداگاهه... یه زندگی که باطنن پاشیده بوده و پدر و مادر م ابلهانه سعی  
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 داشتن نبینن این 

موضوع رو... آخه هنوز مادرم زن زیبایی بوده و پدر م مرد خوش قدو باال و  

 خوش تیپ... همین 

خصوصیات هم باعث شده بود برخالف خیلی از زندگیای سرد... تنها وجه مشترک  

 پدرومادر من

اتاق خوابشون باشه که منجر میشه به من ناخواسته... در حالی که مادرم از لحاظ 

 اخالقی به پدرم

متعهد بوده پدرم روز به روز بیشتر به شیرین نزدیک میشه... هموطنی که برای  

 کار و آینده بهتر

ی که به  راهی ترکیه شده بود...هم زبونی که به دردودالی پدر من گوش میداد... زن

 اندازه مادر من

زیبا نبوده و خیلی بیشتر از مادر من مهربون بوده... پدرم بعد ازدواج با مادرم به  

 طمع پروت پدر

زنش و تسلط اون رو مادرم همه ی زندگیشو جمع کرده و موندگار وان شده بود که  

 چون نتونسته 

ود جایی تو قلب  بود به هیچ کدوم از اهدافش برسه سر خورده بود... نه تونسته ب

 پدرزن ثروتمند و 

دم کلفتش باز کنه... نه این زندگی اونی بود که تو خیاالت خودش بافته بود... اینه  

 که نیاز به یکی 

داشت ه تنهاییا و سرخوردگیاو با کسی تقسیم کنه... این تقسیم کردنا به جایی میرسه 

 که شیرین 

ام واسه لین بوده که گذشته   با یه صیغه وارد زندگی پدر من میشه... اون صیغه

 شیرین تو یه 

خانواده ی متعصب رقم خورده بوده که به وجدانش اجازه نمیداده وارد یه رابطه ی  

 نا مشروع 

بشه... اینارو بعداً از خود شیرین شنیدم... میگفت دلیلیم که باعث شد بره سراغ  

 مادرم این بود که 

که مادر دلزده و منتطر بهونه ی من  پدرم مسئولیت ترانه رو قبول نمیکرد... بعدشم
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 بهونشو پیدا 

میکنه و با استفاده از امتیازاش که یکیش پدر کله گنده وناراضی از ازدواجِ 

 دخترش... و یکی

دیگشم خارج تبار و نابلد بودن پدرم بوده خیلی راحت میزان زیادی از اموال پدرمو 

 صاحب میشه و

ترادعا میکنه که دوست نداره بچه ها دست و  ازش طالق میگیره و خیلی راحت 

 ...پاشو بگیرن

پدرمم یه مدت اونجا میمونه اما با سنگ اندازیا و دردسرایی که پدر بزرگم ایجاد 

 میکرده برمیگرده

 ایران... با سه تا دختر و یه پسر و 

 ...یه زن

پوزخند میزن: زیادی دست پر برمیگرده از سفر... بعدش شیرین میشه مادر  

 مون... مثل ناهم

مادری سیندرال نبود... اما فرشته ی مهربونم نبود... بیشتر از ترانه مورد بی مهری 

 ...بودم

کمترازترانه بوسیده میشدم... اما غذای گرم داشتم... لباس تمیز...تنها داراییام از  

 ...بچگی

 ...ومن هرگز مادر نداشتم

 ...من از ازل تنها بودم

 ...ام مشت میشه و قلبمو فشار میدهیاد تنهاییام و بچه گیه

 ...سکوتم ارمیارو به حرف میاره: خب بعدش

 ...مبخندم: دیدی داری از فضولی هالک میشی

 ...اینبار عصبانی نیستم

 ...غمگینم... و پر از بغض

 ...و خنده ی اون کمی خجالت و شرمندگی داره

 ...اطراتم با پدرم من از دوست ندارم از مادرم بگم... من متنفرم از یادآوری خ 

 ...اما نمیدونم چرا این روزا اصرار دارم به هم زدن خاطرات... نمیدونم
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بغض صدامو دورگه میکنه: خستم ارمیا بقیش باشه حالم بهتر بود بهت میگم...  

 ...برگردیم

 ...دستشو دراز میکنه اشکی که داره از گوشه ی چشمم بیرون میاد بگیره

 ...کمو میگیرمخودمو عقب میکشم و خودم اش

 ...من از همون بچگی یاد گرفتم که خودم باید اشکمو پاک کنم

= 

 ...با صدای در سرمو از رو نقشه بلند میکنم 

 ...نقشه ای که از زور سردرد درست نمیبینمش

 ...چشمام میسوزه و آب میده

 ...و این عارضه ی نمیدونم چند روز بی خوابیه

 ...کردهخانم شکری چهارچوب درو اشغال 

 ...نی که این روزا واقفه به احوالم

 ...و نگاهش پر از دلسوزی

 ...و کی گفته که ترحم بده؟؟؟ من بیزار نیستم از دلسوزی دیگران

دلسوزی که نه توش صدقه ای هست نه چیزی رو مال من میکنه که حقم 

 نیست...اون فقط دلش

 ...به حال دل بیچارم میسوزه

خیلی وقته حالش خرابه... این روزا فقط داغونتر از   دلی که این روزا که نه...

 ...داغونه

 ...دلی که عجیب ترسیده و بی پناهه

 ...خانم مهندس، مهندس نریمان گفتن تا یه ربع دیگه اماده باشین تا برین -

 ...باشه ممنونم -

قبل از اینکه برگرده یادم میفته هنوز دوساعت نگذشه از شروع کارم فالکس من 

 ...خالیه

 ـ آ... خانم شکری؟؟؟

 ...برمیگرده: بفرمایید

شرمنده من فالکسم خالیه و خودم پر از خواب و سردرد میشه بدینش آبدار خونه   -
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 پرش کنن تا 

 من آماده شم؟؟؟

فالکسو میگیره و من با نگاهم و زبونم تشکر میکنم و اون لبخند میزنه و درو  

 ...میبنده

 ...محک زدن زمینی که قرار بشه بیمارستانامروز قراره بریم اسالمشهر برای 

 ...با ارسالن

 ...ارسالنی که نمیدونم چه مرگشه

 ...نگاهش کوره ی اتیشه و زبونش نیش مار و رفتارش کوه یخ

و با همه ی اینا یا خودش جلوم سبز میشه یا نگاهش شده جوجه ای که تازه از تخم  

 در اومده و 

 ...دنبال مِن مامان مرغیه

 ...دست و صورتم میزنم هم افاقه نمیکنه آبی که به

 ...من پر از درد و خوابم

 ...دردی که خوابم رو هم ناآروم کرده

 ...خطر بیخ گوشمه و من با ذره ذره وجودم و با تک تک سلوالم حسش میکنم

 ...کسی که تو خطره آرامش نداره... من و دلم تو خطریم

آب و سخت قورتش میدم و راهی  یه مسکن قوی از تو کیفم در میارمو بدون 

 پارکینگی میشم که 

 ...ارسالن و ماشینش منتطر منن

 ...از صبح که اومدم ندیدمش و نمیدونم امروز از دنده چپ بیدار شده یا راست

 ...سوار میشم و سالم صبح بخیرم با یه سالم جواب داده میشه

 ...شاید به خاطر آفتابیه که صبحمونو بیشتر شبیه ظهر کرده

شاید از اون روزاست که اون از دنده چپ بیدار شده و قراره بد حالیشو با من   و

 ...تقسیم کنه

 ...با سکوتم سکوتشو همراهی میکنم و مشغول رفت و آمدای بیرون میشم

 ...تکونای ماشین خواب آلود ترم کرده

توی لیواِن خود فالکس قهوه ای رو که آقا مسطفی ریخته مزه میکنم... و ازش 
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 ونم که چه خوب ممن

 ...ذاقئه ی من دستش اومده و چه خوب راضش میکنه

 ...و حتی ذره ای هم نیاز به تعارف نمیبینم

 ...این فالکس کوچیک یه نفرست و کفاف خودمو نمیده... لیوانشم دهنیه

 ...و آذوقه برداشتن من برای این مسیر یه وجبی کار بسیار مزخرفیه

 ...ماما من سالهاست که معتاد کافئین

من برای درست کار کردن نیاز به انرژی دارم... و این انرژی رو خیلی راحت از 

 ...کافئین میگیرم

قهوه ی دومو که میریزم نگاه ارسالن سور میخوره رو لیوان و بعدم رو صورت  

 ...من

 ...مهم نیست

 ...حرفه ای هستی -

 ....رومو از پنجره میگیرم و یه نگاه استفهامی بهش میندازم 

قهوه خوریتو میگم... از وقتی اومدی تو شرکت هر پنج دیقه یه بار یا قهوه دستت   -

 بوده یا 

 ...نسکافه

 ...نیشی تو کالمش نیست و این یعنی فعالً غالفه

 ...اوهوم... میشه گفت معتاد شدم -

 ...خوب نیست -

 قهوه یا اعتیاد؟؟؟  -

اعتیاد...با شدت وابستگی که تو به این  هردو... هم این میزان قهوه خوردن هم  -

 نوشیدنیا داری 

 ...اگه یه روز یه جا بهت دیر برسه دیوونه میشه

خودمم میدونم... ولی بعضی وقتا حجم کارام انقدر زیاد میشه که هیچی به جز  -

 کمی تئین نمی

 ...تونه به دادم برسه... من شبای زیادی نیاز دارم به بیدار موندن

 الزمه؟؟؟ -
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 بیدار موندن یا تئین؟؟؟ -

 ...بیدار موندن و اینطوری فرسوده و پژمرده کردن خودت -

 ابرو میندازم: پژمرده؟؟؟

آره پژمرده... خواب داره دیونت میکنه... تمرکز نداری... کالفه ای... قول میدم   -

 کم کم سه شبانه 

سر پوست  روزه یه خواب نداشتی...اولین زنی هستی که نگران بالیی که بی خوابی

 میاره

 ...نیستی...زنا حاضرن برا داشتن یه پوست خوب بیست و سه ساعت بخوابن

 ...لبخند میاد رو لبم: خوب اون یه ساعتم بخوابن دیگه

 ...نه دیگه اون یه ساعتم بیدار میشن تا لوسیون و ماسک بزارن رو صورتشون -

 ...اغراق جالبی بود -

 ...زیبایی ظاهرشون و باال رفتن سنشونهاغراق نیست مهمترین مسئله ی زنا  -

 ...برای من نیست -

 خوب همین دیگه... چرا برای تو مهم نیست؟؟؟ -

 ...کمبودی حس نمیکنم -

 ...منظور این که به زیبایی خودت واقفی -

منظور این که برای دیده شدن نیازی به تالش ندارم... حداقل این که از ظاهرم   -

 ...مایه نمیذارم

 ...اصوالً نیازی به دیده شدن ندارمو 

اگه نیازی به دیده شدن نداری چرا این همه کار... چرا ین همه خوش پوشی... این  -

 ...همه نظم

 ...درسته که همیشه تو نظر حنا و ترانه یه پیر پوش بودم

اما خیلیا هستن که معتقدن ساده ولی در عین حال شیک پوشم...همینم باعث میشه  

 تو  فرم لباسام

 ...چشم باشه

کار میکنم چون دارم خرج زندگی و تحصیل و تفریح یه بچه و یه دانشجورو   -

 میدم... لباسام
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ساده ترین و مرتب ترین لباسایین که میتونم بپوشم و در عین حال شأن 

 اجتماعیموحفظ کنن... از

دوم کارام بی نظمیم منتفرمو کالفم میکنه نمیتونم تو آشفته بازار تمرکز کنم... هیچ ک 

 برای دیده

 ...شدن نیست

 ...ولی شواهد برعکس اینو میگه -

 ...در کمال خونسردی و متانت داره رفتارمو زیر سؤال میبره

 ...و من اشتباه کردم... اون غالف نیست

 ...فقط امروز تصمیم گرفته کاری شبیه به با پنبه سر بریدن بکنه

 کدوم شواهد جناب مهندس؟؟؟ -

 ونی؟؟؟ یعنی تو نمید -

 ...لحنش پر از کنایست و منظور

 ...نه نمیدونم... شما بگین بدونم -

مسلماً اونی که با مهدوی تنش داشت من نبودم... که خودتم خوب میدونی جرقش  -

 از یه

خواستن شروع شد... اون بچه ام که اسیر خودت کردیش نیازی به توضیح نداره...و 

 بی شک 

 ...ه حالمتوجه نگاهای ماهوریم شدی تا ب

 ...این مرد حواسش به همه چیز هست

 ...اون بی خوابی رو تو چشمای من میبینه

 ...اون نگاههای زیر زیرکی و دور از چشمو مچ گیری کرده

این که مردا گاهی انقدر پستن که گاهی فقط کافیه مؤنث باشی تا دیگه مهم نباشه   -

 پشه ای یا

ارمیارو هم من اسیر خودم نکردم مواظب  آدمی یا یه سگ تقصیر من نیست... 

 حرف زدنتون

باشین... اون خودش اصرار داره به این دربه دری...در مورد جناب ماهوریم  

 متوجه هیچی نشدم... و
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ِِ مثل همه ی مردا  ...بر فرض محال اگه چیزیم باشه به هر حال اونم یه مرِد

 ...دشو موقع گفتن بقیه ی مردا نگاه تیزم میشیه تو چشمای خو

 ...و اون هم مردیه که نگاهش همیشه وزن انداخته رو تن و بدنم

و اینکه من خودمو به ندیدن میزنم دلیل متوجه نبودنم نیست... من از وقتی شاکله   -

 ی یک زن رو 

به خودم گرفتم دیدم این نگاهارو... عالجی نداشتن این نگاها جز منزوی شدن... و  

 نوع زندگی من 

ر در نیومده... با آزار خودمم نتونستم کاری از پیش ببرم... پس  هرگز با انزوا جو

 بی توجهی به این 

نگاها شد ترفند من برای کنار اومدن با این اوضاع... خواهش میکنم مراقب  

 ...قضاوتهاتون باشین

 ً  ...تو هیزی دیگران کمترین نقش و تقصیر رو به من بدینلطفا

 ...که من متوجه نگاهای توهم هستمو این اشاره ای بود غیر مستقیم به این

 ...و تالفی حرفای اون و حال خراب این روزامو سر ماشی خال نمیکنم

و من هنوزم میگم این زمین خیلی دور از منطقه ی مسکونیه و این برای مریضای  

 بد حال و 

 ...اورژانسی خوش آیند نیست 

آب دماغشم سر    شانس آدم که برگرده نه تنها اسبش تو طویله خر میشه... بلکه

 باالیی میره

 ...میریزیه تو چشمش

 ...حاال اینا حکایت ماست

 ...خودش حرف زده، خودش قضاوت کرده، خودش بحثو پیش کشده

 ...خودشم قاطی کرده

شاید انتظار داشته بشینم هرچی دوست داره بگه و من مثل یه مترسک فقط نگاش 

 ...کنم

 ...ش گرفته بشه و به روش بیادشایدم قرار نبوده مچ دید زدنای زیرزیرکی 

هرچقدر که من با بعد مسافت این زمین با داخل شهر مشکل دارم اون راحت باهاش  
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 ...کناراومده

میگه اگه بخواییم اینطوری فکر کنیم که همه ی آدما دسترسی راحت به بیمارستان  

 داشته باشن و 

 ...بیمارستان بزنیماراده کردن اونجا باشن سر هر کوچه باید یه 

میگه ساخت این بیمارستان خود به خود امکاناتی مثل اتوبوس و تاکسی و بقیه ی  

 مطالبات رو

 ...فراهم میکنه

 ...میگه خیلی طول نمیکشه که بافت شهر تا خود بیمارستان کش بیاد

 ...و البته به نظرم راست و منطقی میگه

 ...ولی با عصبانیت و کنایه و نیش میگه

 ...ها یادداشت میشه نکته

 ... بحثا با کوتاه اومدن من به سر انجام میرسه

 ...و دیگه کاری برای انجان نیست

خونسردی من در مقابل تند حرف زدنا و عصبانیت آشکارش عصبانی ترش  

 ...میکنه

 ...و من بازم هوس یه قهو زده به سرم

 ...بشم  یادداشتام که تموم میشه عقب گرد میکنم تا تو ماشین منتظرش

 ...و مهم نیست که اون داره مثل یه اژدها نفس نفس میزنه

 ...من همیشه سعی کردم تا آخرین لحظه خونسرد باشم 

 ...و اونم مختاره... میتونه انقدر حرص بخوره تا منفجر بشه

 ...از کنارش که رد میشم یه نگاه شمرگونه به سرتا پام میندازه

 ...و نگاهش پر از تحقیره

 ...مالی نیستی که من بخوام زیرزیرکی دید بزنمتپر از تو 

 ...و عکس العمل من به این نگاِه بددهن فقط بی خیالیه

 ...من حرفمو زدم نیازی به حرص خوردن نیست

 ...هنوز دستم دستگیره در ماشینو لمس نکرده که همه ی تنم کوبیده میشه به در

 ...زمینکوله پشتی سبکم سور میخوره از رو شرنم و میفته رو 
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 ...همه ی وجودم درد میشه و ترس

 ...کمی طول میکشه تا موقعیتمو بشناسم

 ...گیجم

 ...دلیل کویده شدنم مرد قوی هیکل وعصبانیه که چند لحظه پیش از کنارش رد شدم

 ...با یه دست مچ جفت دستامو برگردونده پشت و تو مشتش اسیر کرده

 ...استخوناشون خرد کنهگمونم میخواد انقدر فشارشون بده که 

و با همه ی آرنج به پایین دست چپش سرو گردنمو تو اختیار داره و فشارش میده به  

 ...ماشین

 ...سرم نیمی رو سقف ماشین و نیمی پایینتره

گونم درست رو خمیدگی سقف و دیواره ی ماشینه و فشار دستش باعث میشه دردش 

 طاقت فرسا

 ...باشه

 ...مهمه تنش حائل شده رو تن 

 ...سنگینش شاید قریب به یه تنه که نفسمو میبره

صورتشو میچسبونه به صورتم... طوری که گرمای نفسای تند و عصبیشو کامل رو  

 ...میکنم لب و گونم حس

چی فکر کردی پیش خودت؟؟؟ اینکه خیلی مالی؟؟؟ که همه دربه درتن؟؟؟ آخه  -

 جوجه چی هستی

ه استخون بیشتر نیستی که هستی؟؟؟.....دنبال چی که دیدزدنم داشته باشی... دوتا پار

 تو باید 

باشم؟؟؟ اونم کی؟؟؟ منی که لب وا نکرده قشنگتر از تو و لوند تر از توهاش واسم  

 میمیرن؟؟؟ آخه

من موندم تو رو چه حسابی این همه اعتماد به نفس داری... من کافی بود اراده کنم  

 تا تِو به خیال

ی... اصالٌ ببینم فسقلی االن من اراده کنم وسط این  خودت سرسختم تو مشتم باش

 بیابون تصاحبت

کنم کی میتونه از زیر دست و پای من بیرون بکشتت هان؟؟؟ وقتی قدقد میکنی و  

 سرتق بازی
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 ...درمیاری الاقل یه نگاهم به دوروبرت بنداز

 ...تمام مدت تنش با تنم یکیه

 ...با پوست گوشه لبم حس میکنمصورتش چنان چسبیده به صورتم که حرکت لباشو 

 ...و نفسش پر از آتیشه

دست چپشو از زیر سرم رد میکنه و حاال سروگردن من بین آرنج و صورتش  

 ...اسیره

 ...لبشو میکشه رو گونم و تا گوشم میاره
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