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 "اول فصل"

 

 خرداد

 باهناخودآگا پیچم،میهک بستبنهکوچ داخلیاصلنخیابا از

 رد ماهخانهبهنرسیدهخان دو دریجلوهکیآمد و رفت وهسیامپرچندید

 فلقمچشمانهلحظ یک. کنممیمک رامماشین ضبطیصدا هست،نجریا

 پستم،ناییها الیکدتعدا شود؛یمماگوشیهصفح

 ودبوهکرددر راماهداشتمخودهکیالیکنبیشتریدرکور

 دردشومی باعث ها کامنت و ها دایرکتمحجهبیسرسرینگاهنهما

 را اده،ایست وهشدنپشیما انگارهرا وسطهکیخنگهگربهبچهلحظنآخری

 .بینمیم

 بامپرشتاب ویناگهان ترمز

 متعصبیهانگاههناخودآگاهکدشومیههمرایغریبیصدا
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 درستیبرا کند،میهروانمسمتهب رادانهایستاد درمدهکیمردهای

... ودبهشد دیریخیلمرنگ خوشیزیاد رِژنکرد کمرنگ یا ومشالنکرد

 ،بینمشمی جمعیتنبی اندازم،میمراست سمتهبینگاهیچشم زیر. 

 باههمرا گشرن خوشیطوس شلوار درکتهپوشید

 حالهفاصلنهمی از. رسدمی نظرهبهخف وهبستیزیادهکیبلوز

 بر خودش پس ازیسختهبهکمدانمی فهمم،می را چشمانشننگرا

 تا وهکرد صحبتنمهب راجع اشخانواده با وهآمد

 .یدبیاندیگرامچشهب پیش از بیشنهایما تفاوتدخواهنمینامکادح

 گپارکین داخل معمولدح از بیشیسرعت با گربه،هچبنشددر ازدبع

 تکامن ازیکمیدزدکمکنمییسعدشو باز کامال  در تا ومپیچیمهخان

 ات ومکنمی پارکمپدرنماشی پشتمشومیهکهخوندوار. بخوانم را ها

 خانه، داخلدفریا وددایصدامگذارمینبیرونماشی از رامپای

 مچ دور رامکیف زنجیر کشم،مییپفهکالف. آیدمیمالاستقبهبهصمیمان

 ۀپل دو از رامسنگینیهامقدینارضایت با ومپیچانمیمدست

 رامگوشهعّمیصدامکنمی بازهک را راهرو در برم،می باالهخونیورود

 :خراشدمی



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

4 

 بس دی؟ینم طالقش چراهآخ محمود، خداهب رو تو -

 بزار.. .نرو دنبالش رو باراینهدیگ آبرویی؟بی و ننگ سالههمنایدنبو

 ...درکهبهبر

 زرباف رضا حاج پسر تک پدرم،هکیروز از درست ما ۀخان درنزما

 کشورهبیخارجیزن باهپارچ طاقیبجا و رفت ایتالیاهبیکار سفریبرا

 .بودهایستاد برگشت،

 خانه، ترک ومرمادیجد قهر با بارایننپایایب ویهمیشگ جدالنای

 از. بودهرسید خودش اوجهبهما دو از بیش

 ساکت وممغمو معمول، مطابقمپدر داشتم،ددینسالهبنمهکیازاویه

 پس درمدانستمینم تنها. تازیدمیهوقفیبماهعم ودبوهنشست

 و تاببیهعاشقانیجوان پسر هنوز ام،سالههپنجا پدر سکوتنای

 است مجبور ودترسمی بزرگترش از هنوز ااّم است قراربی

 کندهمطالب شده،نانجا عمل درنداد قرار با تنها را دلشیهاهخواست
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 و نابرابر وهبیهودیجنگهبیزندگ روز، هر مایبراهکدبو ها سال

 وماسال جنگ هرروزهخانواد مثاًلنای در ودشیم تبدیل ناپذیرنپایا

 ودشمی برپا مستحب ومحرو و حالل ف،عر و شرع مسیحّیت،

 راممادربزرگ وهعمنزبا اصاًلهجبهنای طرف یکهکدبویدرحالنای

 ... اعتقاداتهب باور و مسائلمتفهیهبدبرسهچ فهمید،نمی

 اگرهکمداشتنایمانمهگرچ

 فریب، و تظاهریبرا صرفًاهچهرهبینقابهندبویقلبنباورشایاصلهجبه

 دریعمق هیچ اما نشست،مینجا عمقهب ودشمیندلنشی ها حرف

 .شدنمی پیدا پرادعا وحشتناِک اقیانوِسنای

 .شوم پرآشوب برزخنایدوار دیرتریهرچ تامزنمیمقد را راهرو طول

 تاد،افمینمهب نگاهشهعّم ومایستیمنشامقابلدقمتماهاینک محضهب

 :گویدمی افسوس با باشند،هکرد داغشهک انگار



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

6 

 ...تویینخانداناییاصل ننگ! خودش از بدترهساختمهییک بیا -

 دیگری، جمع در ویجایدکرنمی جرأت اّمادبو خودشیاصل ننگ

 در خجالتش از دانستمی خوبنچودکننعنوا هارا حرفنای

 رو حرفش، و حضورشهبهتوّجیب. آمدمخواه

 است محبت از سرشار اشهستخدلبخنمکنمیمسالمپدرهب

 :کندمیهزمزمیوقت

 نباشیهخستمدخترمسال -

 :کندمی قطع را حرفش غضب باهعّم

 اسکماسمناو تو شب تا صبحهاینک از من؟ برادرهنباشهخستیچ از -

 کنه؟می حراج مارو حیثیت و آبرو زاره،یممفیل و عکس

 درهک هستنم پدر سمت از مشکلمفهمنمی کشم،مییعمیق نفس

 لشکیجای از مشکل یادبو فکرنروش سنتی، وهبستهخانواد یک

 د،بوهنگرفتدیا را مخالفدعقای برابر درهمقابلنزباهک گرفتیم

 همشهبدتوانستنمییخوبهبهکیمادر و خواهر قبال در خصوصًا

 .کنندهشیش در را خونش ودبریزن
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 :زندمیمصدایمپدرهکمکنیم حرکتهپلهرا سمتهب 

 بگم بهتمخوامیهک هستیموضوعهی بابا،نبشی بیا نفس، -

                                                      منشینمی مبلناولییروهخست

 بابا؟مجان –

 اینجانمیا تو ازیخواستگاریبرایآشنایهی شب فردا -

 .کندمی قطع رامحرفمکن بازندهامخواست تا

 مراسم،هی فقطنای" نه"مبگممستقیدنش دیرینه،یآشنایمرسهبهالبت -

 ازدواجیبرا انتخاب تویاجبار هیچمگیممبازمگفت هربار

 .باشهیراض دلت و خودتدباییندار

 نجاتیفرشتهمحکنزندانای دردمرنای زند،یمهحلقمچشمان تو اشک

 اب بود،هپرید اشعصرگاهی چرت ازهکممادربزرگ. کردمییباز رانم

 :گویدمیمپدرهب رو و گرفت دستش از رامکالهرشت حرص

 زنونایهبنمیدو چقدر... شده پررو اینقدریکرد رو کارانهمی -

 مانی؟ از بهتریک باشه،مخداش از بدی؟یخوایمهبّچ
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 تدسنرارماقدموع از زودتر علیرضامکردمی تصورهکنم. َبَردمیممات

 باهکرد صحبتیخواستگارهب راجعمپدر با وهشد کارهب

 حرفیمانمکدا از شنوم؟یم درست زند؛میمخشکیمانمنانآمد

 زنند؟می

 .دهدنمینجوالهاجازنای از بیشمپریشان افکارهبماعّمه

 است،هرفت فرنگ بازنای شیم، خالص بگیردتشیماننهمی واال،هآر -

 مثلهوگرنهکن تحمل اینویاطوارهاهتونیم گیره،نای پیش گلوش

 . رفتیمهک برود بشناستشهکمیک خواستگارهاهبقی

 دکنمی قطع را حرفشماهعّم

 االماش گفتیمیزندمخانهسفر تو پیشیهفتهمنداری آبرو رسمًا-

 اِ اِ اِ کنن،یم فالوشمه هاهبچ زادتون، برادرنایهب

 رپس تاهس جز هستن؟یک هاهبچ! دیگههکنیممبارهتیکهرداهمعلوم

 فالونخودشو قولهب رو آبرویبناییها عکس ومفیلهک کلفتنگرد

 کنن؟یم
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 رفح جوابمتوانستمی خوب وقتشهب ومداشتیتیز ودتننزباهگرچ

" کوتس"دبوهآموختنمهبهتجرب اّما بدهم،یخوبهب را تهش سرویبیها

 .گرفت نظر دریشرایط هر درنبرایشادشیمهکدبویجزایندتریب

 راماینستاگرام پیجمخودههمیشهکدبونای در ماجرایخوب

 لباس ونفش یاهب راجعممطالب و ها عکسمتما. دادممیننشامپدرهب

 یوویدهکدبومها سفرهب راجع اکثرًا وهروزمّر اتفاقاتیگاه یا ودبو

 . گذاشتممی مطلب ومساختمی

 لبهن... بازی لباس هیچ باهن اّما گذاشتم،یممپیجیتو عکسمخودم از

 .یپسر هیچ باهن و دستهب مشروب و شلوغیمهمان یک درهن استخر،

 از بیشممحبوبیتنمیزا اخیریهاهمانای درمدانستیم خوب اّما

 و مدلینگ باهرابط در شرکتنچندییحت ودبوهرفت باالیعاددح

 .ردندکمییهمکاریتقاضا ودگرفتنیم تماسمباها پوشاک تبلیغات

 خواستنمیمدل ومشدیمهشناخت بیشترهدانشگا در دیگر، طرف از

 ویایتالیاییمادریزیبایهکمبده ربطماهچهرهب را اینهایهمه

 . بودهکردنگلچی شکلنبهتریهب رامپدریشرقهشکو
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 اش،همالحظ قابل ثروت ومپدرماس کنار درمکن باور ستخوامیمدل

 اتاوقیگاههکدبو ترسناک و... هستمخودیبرا فقطهکمداریاستعداد

 .کردممیمگ را، دونای مرز

 واقعیت از فرارهب ونشدهدیدهب نیاز حقیقتش

 کنم، تکرارمذهن دریحت ومکننباورشامخواستنمیهکیهای

 اما. بودهشدماینستاگرا محیطهبدورویبرانمیاصلیانگیزه

 ومارتباط در نفر هزارنچندی بامدید ومآمدمخودهبیوقت

 دیگر شده، جالب وممه هامآد ازیاهمالحظ قابلدتعدایبرامکارهای

 بخشهک آورداعتیا و عجیبیوابستگ یک. کنم رهایشهکدشینم

 .دادیم اختصاص شخودهب راموقت ویزندگ ازیعظیم

 :آوردمیمخودهب هپروتمعال از رانممپدریصدا

 بگیم، بهش را فرداشبممراس فقطیگفت! من خواهرنک بس -

 دختر؟نایهبیزدهکنای و نیش بس ازینشدهخست

 با ودگیرمی شکلملبهاییرومدلنشد خنک وسعتهبیلبخند

 . ومرمی باالدتندتن هاهپل از" فعال"نگفت
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 کنار مبلیروماروسری و مانتو بندم،میمسر پشت راماتاق در

 پهلوهب کشم،می دراز تختیرویخستگ با وماندازمیمتخت

 زا پاسخیب تماس تا پنجمکنمیهنگامموبایلیگوشهب ومچرخمی

 وعشرمموهای ازیادسته با ومزنمی زنگ بهش سریع داشتم، علیرضا

 کنممییبازهب

 هستین؟ خوب سالم، -

 پشت از راههمهمیصدا گیرد،می شکلملبهاییرو پررنگیاهخند

 کنم حسمتوانمی خط

 !واجبه حتمامگفتیزد زنگدزیامدید اس؟موقعدب سالم، -

 کندمییاهسرف تک

 باشهنخدمتتویگوشهلحظدچنمکنمی خواهش نه، -

 گویممی وارهزمزم

 بفرمایید بله، – 

 قا،آ حاجدبفرمایی شما"دگویمی مخاطبشهبهکمشنومی را ایشصد و

 : دهدمی قرار مخاطب منو سپس". خدمتتونمرسمی
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 ببخشید -

 : گویمیم استدمشهو درشهخند اثرهکیلحن با

 !ایمچکاره ما ببخشه، خدا -

 : گویدمیهکالف

 گرفتاریعیتوض! خدایبندههنهبخشمی خداهنهک فعالمخان نفسدنخن -

 شدم

 ،ندارم خبرهک خدا از واال سخته؟ اینقدرناومدنمیخواستگارییعن -

 خودت توهکنندار جنگ سرمهیاونقدر خدایهاهبندیول

 !وال و هولهبیافتاد
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 :گویدمییاگرفتهنلح بادبع ودشومی ساکتیاهلحظدچن

 ...کهمکرد فکر... نشد ازتیخبر دیشب از -

 :کنممی قطع را رفشح

... نیک تحمل رو وضعنایهدیگیتوننمییگفت توهیادمهکیجای تا -

 هفت از برد،مخواب کاریپا دیشب هستم،محرف سرمنداریمشکلنم

 ونشروی بادشمتمومکالسم تامبود کالس سر صبح

 ازدبع ،نشستیممپیجیها گور گیرویسرهی ومترنپایایکارایپامنسی

 داشتیم، بساطهخون معمول طبقهکوچ درمه شما زیارت

 ...اتاق توماومدهتازناال

 ...امبریده نفس،ماهکالف -

 ،رحم دل و حساسیزیاد بود، خوبیزیاد پسرنای گیرد،میددرمقلب

 جا یک را بندگانشمتمامه خدامه خواستمی دلشهانداز از بیش

 درهکدبویچیزنآخری بودنشهکالف وددارهنگ خوشحال ویراض

 .خواستممی دنیانای

 :گویممی مالیمت با ومکشمییعمیق نفس
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 رونتالشمو تو ونم... علی نگیر سخت خودتهبداینق -

 منوهباشدب حالت... بگیری استرس تویههکنای... بشههکمکنیمی

 ...کنیمیددلسرمه

 :پیچدمیمگوش در اشکالفه نفس

 تو منونفهممیههمهآخ بخدا، بشی اذیت تومخوانمینم یدار حق -

 ... نداریممبه ربطی هیچ

 :بردارمنزمی روی از رامتاپ لپ تامکن میدآزا رامچپ دست

 تو ونم شانسنكنمی ازدواج ولی! ندارنمبه ربطی هیچ ها خیلی -

 فقطنم یخانواده هستن،نموم ودمعتق واقعًا توهخانوادهكهاین درمه

 ... هستیم فرهنگمه و شكلمه ظاهرًا اماندرمیار اداشو

 :گویدمی وار پچ پچ علیرضا

 تیپشهب راماتكیه ومنشست... نباشهممراس تو مادرتهاگهالبت  -

 نداری؟ كاری! علیرضاییأس یآیه همش: دادممتخت

 رقرامكنمی صحبت حاجی با امشب حالیم،هچ دونینمی ببخشید، - 

 ... بذارن رو خواستگاری
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 :دم می جوابنسنگی سرو -

 خواستگاریهی از حرف امشبنچو نیستدب ،هبل-

 ... بود شبهپنجشنبهواسهدیگ

 : شودمی دار خش وهگرفت صدایش

  چی؟ یعنی -

 : گویم می تمركزنبدومجدید ویدیونكرد ِادیت محو

 خبرمبهنكردی صحبتهكمپدر با نفهمیدم، درستمخودم -

 ! بیاینههفتنهمی شمامكن كنسل روممراسناینمهبد

 ...داری خواستگارههفت هرمه توماشاهلل -

 ...شناسممیهنمدیدهن روننصفشو كنه، می جورماعمه ندارم،نم -

 :گویدمیهآهستدشو می بیشتر اطرافشههمهم صدای 

 !فعاًل دانشگاه، برمتمیمخود فردا -

 درهک ویدیویینآخرینكرد ادیت مشغول ومكنمی قطع را گوشی 

 . شوممیمگرفت ایتالیا
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 را ادیت یبرنامهدشونمی داغ وهخست كافی قدرهبمچشمانیوقت

 و باال راملیستیپلیمناسب آهنگنكرد پیدا دنبالهب ومبندمی

 خورشت بوی ودكنمی باز راماتاق درمخان مهنازهك کنم،یمنپایی

 . شودمیماتاقدوار خودش از جلوتر دارچین، عطر با اشهقیم

 اب مهربانش صورتهب شوم،می خیزمنی تخت روی عمیق لبخندی با

 :زنممی زل اشمصلحتی هایماخنآ

 نیست،ممه بپرسی رونپیرزنم حال كنیمسالهیینمیا حاال -

 حداقل بیا ینخورد حتمًاهك ناهار كن،مرح اتبیچاره یهمعدناوهب

 !بخورمشاهذرهی

 می تخت رو كنارشهحالیك در ومكن می لوس رامخود دلبری با

 : اندازممی اششانه دور دست نشینم،

 رونبیرو آشغاالی ومكن ول شمارو پخت دستدبای چراهآخ -

 بخورم؟

 ...بخورهلقمهی بیامبر قربونت زبون،نشیریهبس... َای - 
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 بویش و رنگ خوش وهافتاد جاهقیم خورشت از قاشقی ولع با 

 و پرندهانهما با كند،مینخورد سبزیهبهاشارهك چشم،می

 :گویممی سختیهب ومبرمی ندهاهبنریحا سبزی پردچننكناهخند

 ... همیشه مثل عالی، -

 :زند می لب

 جونت نوش -

 : دهدمیهادام دودلی با سپس و 

 اته خواستگاریهبقی بامیك انگار،هجدی فرداشبممراس جان، نفس -

 : پرسممی پرندها با... هدار فرق

 مگه؟ چطور -
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 تا گیرب شیرینی وهمیومقلدص از انداختن،هرا بیایی بروهیمخانوهعم -

 ... شب برایمشا مدلدص پخت

 مهناز مخصوص نارنج بهار و شربتیمتخ شربت از قلپی

 :پرسممی بهت با ودشو بازملویگهرا تامنوشیممخان

  برگشت؟ كینای اصاًل دارن؟هنگمشا رو مانینخوا می واقعًا؟ -

 شیراز از اشهخانوادمتما بدن،مشانخوانمی مانیهب-

 ... فرداشب براینتهرانمیاندار

 و تصویرههرچمذهن كردم،میهنگامخان مهنازهب تعجب باهك همانطور

 ...دآورمیادهب یكی یكی را اشتد مانی ازهخاطر

 پیش، سالهسنهمی تا بچگی ازهك كاری طلبههمیش مغرور پسر 

 ناتنی یعمه توران،هعم با اكثرًا دیدمش، می چندبار سالی

 فكر اوایل. آمدندمی ماهخانهب هانتابستو چندروزیما

 اما تهس مادرش واقعًادگویمی'' مامان'' نتوراهعمهبنچومكردمی

 از ودكننمی زندگی شیراز در مادرش و پدرمفهمید تا گذشتنزما
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 مادرنتوراهعمنگفتمی پرسیدم،می را صمیمیتنای دلیل هركس

 جاسوسی باههمیشهك بداخالقی مانی تحمل هست، اشخوانده

 و عشق از پردوجو را،دشمینم آزار وهتنبی باعثهعم برای كردنش

 دوست رانتوراهعمهعاشقاننم. كردمینجبرانتوراهعم آرامش

 ازنكرد پشتیبانی ازدش نمی باعث وقت هیچ بودنش ناتنینای ومداشت

 .بردارد دستمحق در اشهانداز ودح بی محبت ونم

 مانی ونمنبی نوجوانی هیجانات و عاشقی و عشق از خبری هیچ

. رفتممی ایتالیاهبممادرههمرانمدبونتهراهك هایینتابستا اكثر نبود،

 خاصش یهعالق داشت، دوست مراهك قدرینهمانتوراهعمهمتأسفان

 از دانشگاهش ازدبعهكمبفهم دور دورادشمی باعث مانیهب

 . آمدنتهراهب كار برای ودش جدا اشخانواده

 و استهكرد شروع صفر از را چیزههمهك گفتمی تأكیدوارنتوراهعم

 پدر باهحالیك درهآورد بدست خودش تالش با را اش ندگیز یههم

 باعثداوممیمیادهبهك اتفاقینآخری. ندارد خوبی یهرابط ثروتمندش

 وماربردمراه سر ازمه را خواستگار یكینای بیشتر، ایانگیزه بادش

 می قلقلك رامذهن موذییحس اما برسم،ما اصلی هدفهب زودتر
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 را خواستگارینای یاجازه خودشهب حسابیهچیرو مانیهكددا

 یك فقطنم برایهعم با خوبش یهرابط دانستمیهحالیك درهداد

 محوشدبای روزیهكدبومذهنهسیا لیست جزءمه او دارد، معنی

 . كردممی

 ازمكرد نمیمتما رامغذای تا عادت طبق و نشستمكنارمخان مهناز

 .رفت نمیمكنار

 رب نازكی پتوی ومپوش می خنكی و راحت لباس رفتهكیوقت 

 كامنت از سری یکهبنداد جواب ازدبع. روم میماتاقنبالكهبمدارمی

 می والگی ادیت مشغول بیشتری انرژی با ها، دایركت و ها

 تو معروفیدبرندجدی محصول رونمایی از پیشههفتهسهكمشو

 اهینگمبودهنرسیدهدانشگا شروع خاطرهبناال تا ومبودهگرفتنمیال

 باهك هایی سلفی ومفیل وممراس هوای و حالندید با ومبینداز بهش

 .شود می تنگ برایشمدلمبودهانداخت ناتالی

 ش،استقاللههمیشنم اما نبود، ایرانی مادر یكهبهشبیهگرچ ناتالی 

. دمكرمینتحسی را متفاوتشهدیدگا و رقصیدنش هنر زیباییش،

 رایب تصمیمش بارنایهك گفتمیمبهممراسنهما وسطهكمآورددیاهب
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  شومیدقاص خواست مینم ازهمصران و است جدیمپدر از جدایی

 ایخانه درهالبتدص ومده انتقالمپدرهبنم را دردناك خبرنای ومشو

 !!كردمنمی را كارنای هرگزنم بود، كربالههمیشهروض بیهك

 یحتهكمبزن پدریهب را خالص تیرهكمباش آدمینآمخواستنمینم

 ودشو دلخواهی همسر تادكر می فراموش رانكرد پدری گاهی

 .ماند میمناكامهههمیش

 

 

 

 

 

 أیهلحظدچن راماخستهنچشما أفكار،مهجو و خستگی شدت از

 درمكن می حس تامشو نمینزما گذرهمتوج گذارم،میمهیرو

 مینبالك خالی صندلی تنها روی كسی ودشو میهبست و بازنبالك

 . نشیند
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 نیما تار تصویرهك زمانی ومده می ماساژمدستان با رامدردناكنچشما

 شك باماهكشید دراز و شل حالت ازدشو می شفافمچشمان مقابل

 از بیشتر خیلیمبین میهكدشو می بیشتر زمانیمبهت ومنشین می صاف

 صاحبشهكدز میدفریا فرمش روماندا. استهكرد تغییرمتصورات

 عضالتش تاهخریدنجاهب راهوقف بی هاینكردنتمری زجر ها ساعت

 شریشهت ودبوهخوردنچی چشمانش یهگوش. شود متناسب وهورزید

 توههمیش مثلهك صورتش از بخشی تنها ودز میمچش توی شدتهب

 سیاهی چشماینبوددسر و تشصور ذاتی سردی زد، میمذوق

 بی سیاهی و تاریكی یك از انتهایی بی های گودال انگارهكدبو

 ...غرور ودكردن می حملنخودشا با رانپایا

 اش،هخورد ژل دقتهب موهای تك تك نوك ازدچكی میهك غروری

 و ونترینگرا از وسواس باهك ادكلنی بوی نایابش،دبرن ساعت تا

 نهایت باهك هایی لباس ودبوهشد انتخاب عنونتری معروف

 :پرسد میهطعنهب. بودندهنشست تنشهبهسلیق

  پسندیدی؟ -
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 نمیمهمسالمههب وقت هیچ ماهكهدیرین عادتنای

 است، همیشگی یهدهند آزاردموجونهما پسرنایهكدآورمیادهبمكردی

 با ار اش كمرنگ آبینلنی كتدداشتنمچشمانهكدنبومخود دست اما

 ودربنكم و دوختش خوشهمرداننپیراه اش، تابستانینكتامكر شلوار

 . كردند میدرص را چرمشمتما مشخصًا كیف

 می پرت خودشهب رامحواسمتماهكدبو چیزیناولیمبرای لباسههمیش

 می معمول از تندتر اش ناگهانیدورو ازمقلب هنوزهك حالی در. كرد

 :پرسم می عصبی ومكن می جمع رامپاهایهردوبا كوبید،

 ومدیا شبیهنصفنپایی انداختی سرت!  سرگردونی روح مثلمهنوز -

  چی؟هك اینجا

 :افتد می خط بیشتر چشمانش دورهكدزن می عمیق لبخندی

  نه؟ یا پسندیدیهباالخر زدیددیههمناو ندادی، جواب  -

 :دهم مینتكا سری

 !باشههتون میمه ربهت نیست،دب ِای، -

 : هست خودش ونمنبیهك شكل أیهدایر میز رویدشو میمخ 
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 Fashion)دیزاینری؟نفش و لباس طراحهشد باورت جدی -

Designer) 

 متشسهبممندباش تأثیرگذاردتوان می چقدرمدانست میهك نگاهی با

 :گویم می ومشو میمخ

 نشده؟ باورت چرا تو  -

 

 

 

 

 

 : گوید می ربط بی ودزن می أیهخند تك

 ! ندیدمتهسالهس -

 : زنم میهتكی صندلی پشتیهب

 ... رفتیهك رفتیمكرد فكر خداروشكر،هآر -
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 :  نشیند می پرپشتش ابروهاینبی غلیظ اخمی

 . گردم برمیهك بهتمبودهگفت -

 : دوزم میمتاب لپهبمچش

  ی؟چهك حاال نیست،مهممهدهرچن یاد، نمیمیاد -

 می ابرپ هایشهچالهسیا در طوفانی ودكن می عصبی أیهخند تك باز

 پاكتی از امامنیست سیگار اهل خیلیهاینك با چرامدان نمی شود،

 ومنز می آتش تفاوت بی ومداریم بر نخی افتاده،نبالك میز رویهك

 : گوید می عجیب لحنی با. شوم می مشغول والگ ادیت یهادامهب

 ژستمهنای واقعًا؛ كردی پیشرفت لیخیهن -

 هست؟( Influencer)اینفلوئنسریدجدی

 : كنم می فوت سمتشهب رامسیگارددو

 ! اتفاقًاهآر -

 رودكر میهگری ودبوهافتاد آب توهك ایهساد دخترناونم ولی -

 ...دم می ترجیح
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 برگردم، عقبهبمخواه نمینم رسد، نمیممغزهبنخو أیهلحظ

 میمول ودكش می راماهیق خباثت با دستیمعمر یهلحظ هرهچگر

 . ام زندگی تاریخ صفر یهلحظ داغ ظهر دردكن

 

 اشكهك بارینآخری وناولی تلخی ودسر آب ازنم نفرت

 رپ وهخصمان زیادیهكدكن می بیدار را نفرت آتشنم درنچنامریخت

 : زنم می لب نفرت از

 ! ببینی خوابهبهدیگ رو دخترناو -

 : گیرد می رامدست سریع ودشو میمخ

 .. .من... آب تو ننداختمتهكنم شدی؟ اینجوری چرا تو نفس؟هچت -

 : كنم می قطع را حرفش جسارت با ومكش می عمیقی نفس

 ! زاده ملك مانیهندار ربطی توهب -

 یامبگذار بهتش پای را سكوتشمدان نمینم ودكن می سكوت

 ربیشت وقتی كند، پیدامبرا بهتری جواب تادخر می وقتهكنای

 : گیرم نمیمكاهبنزباهك نیستمخود دستدشو میمخمسمتهب
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 كلیهمشخص نشه، كثیف لباسات نداره،نكوس صندلینای -

 ! كنینستشو شب نصف گذاشتینزما

 و نفرت دلیل وقت هیچ او ،ددوز میمبه را اشهشد تنگنچشما

 .كشد می نفسنسنگی فهمد، نمی راما بیزاری

 

 

 

 

 

 

 بخندیل با ومبند میمكارنرسیدنپایاهب با بارنای رامتاب لپ لذت با

  كمیممن دار معنی

 : گویم می وارهزمزم ومكن میمخ او سمتهب رومخود

 . بخوابممخوا می بیرون؟ ری می -
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 باز حال در ومشو میدبلنمجای ازدده نمیمانجا حركتی هیچ وقتی

 : گویم مینبالك درنكرد

 ! شه صبح تانبالك تونبمو پس -

 ارد،د میهنگ را در دستش بامبست می رویشهب را درمداشتهك زمانی

   نم،ك می نگاهش منتظر ومكش می عصبانیت و حرص سر از نفسی

  نفس؟ -

 :  گویم می جدی وهخست

  بله؟ -

 ... كنم می خواستگاری ازتمدار فردا -

 : دهم می پاسخهطعنهب

 نمی وقتهی حاال؟ براتمكننجبرا جوریهچ كنی، می لطف واقعًا -

 واقعًا اركن برو دوجانبه؟ جاسوس وایسه،نهیجا ازمقلب شبیهنصف گی

 .. بخوابممخوا می م،هخست ندارم، رو اتهحوصل

 :گویم میهكالف گیرد، می رامبازوی وقتی امامگرد برمی
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 ارید وقت خودت فردا تا رو انداختیهراهك بساطینای مانی،نببی -

 خواستگاری مدلنای دربیاد، قبلش حالتهب چیزههم و كنی جمعش

 .. معلومهناال ازمه جوابت! ره نمینم سر توهجور هیچ هاممراس و ها

  چیه؟ هاممراس جورنای از منظورت -

 : گویم می تلخیهب ومكش می عقبممحك بازومو

 می كارت جایهی یعنی باشینم مادربزرگ وهعمدتأییدمور توهاینك -

 می بر دستت ازهك جایی تا هستمیاد هنوز لنگه، میمهیاساس لنگه،

 دونی میهك كسیماون كردی میهعم برای منو جاسوسیداوم

 مادرهبناالدبیا مادرش مثاًل رو خواستشهك مردی دومًا! منهندشم

 داریمپدر بامشنید سومًا نداره، جایینمنذه توهبگنم یهشتندا

 در سودتناال! جدیدهشعب كنی، می شروع رو كاریهرابطهی

 نم،ك راحت رو خیالت بزار...  بشی نزدیك ماهب بیشتر هرچیهكهاین

 مالی و كاری مصلحت و صالح وناو ونای حرفهبهاینكمآدنم

 ...دونی می خوبمخودت م،نیستدعقهسفر سرمبشین

 بازیمفیلنمهواس پس داری، خبر خوب خودتهبممن إحساس از

 ...بچینهدیگ جاهی رو بساطتنای برو نكن،
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 میماتاقدوارمبده العملی عكس فرصت اوهبهاینكنبدو سریع و

 یزم یهلبهب منتظر ومگذار میممیز روی رو تاپ لپ و وسایل ومشو

 . برودنبیروماتاق از زودتر هرچی تامده یمهتكی

 می همانجا ولیدبند می سرش پشت رو تراس در شود، می اتاقدوار

 : ایستد

 ...نیست گفتی،هك اینایی دلیلش -
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 می جمع رامبودهریختمتخت رویهك هایی لباس و ها پرت و خرت

 فاوتت بی بخوابم،هایستادمتوانست میدمان می دیگر كمی اگر كنم،

 : پرسیدم

  چیه؟ دلیلش بگو تو -

 ودیننش میمبازوهاییرو دستانشدبع أیهلحظ ودایست میمسر پشت

 رسد میمگوشهب وارهزمزم صدایش

 ''...   نفس''  -

 كند،ندگرگو رامحالدبخواههك حالی و حس هر ازمشد میهكالف

 یپسر نداشتم،  خوبی احساس مانی كنار وقت هیچهك خصوصهب

 حواسش ُدنگ شش داشت، حضورهك وقتی هرجا وههمیشهك

 پسری كرد، میهمخابر سریع رو اتفاقات و اخبار ودبونمهب

 راماشكهکدکریم را اشیسعمتما ودش میمدردسر باعثمدائهك

 ...بار یك جزدش نمی موفق وقت هیچهكددربیاور

 ومچش بود، آلهاید دختری هر برای خواستگارهجایگا دریمان 

 لتکمی در خوبش ژست و تیپ متناسب، قامت قدو مشکی،یابرو

 یک بودنش، پولدارهالبتدص و بودنش جمع حواس ونبودیغیرت
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 و هانرما و هامفیل درههمیشهکدبویایران پسر یک از نظیریب آرکتایپ

 امادشیم محسوبیمحبوب بسیار شخصیت واقعیت دردآمیم گیر اگر

 !نه...نمیبرا

 دورش رنگ پر قرمز خط یكمشد می مجبورهعم خاطرهبنم  

 ودوب متقابلیسود سفارشی، خواستگارینای ازنم حس تنها بكشم،

  :گفت می ودایستا مینم رویهروبنكماكا روییهچ بامفهمید نمی

 وهعمنهمومخواست نمیهكدبونای بخاطرمگفت اتهخانوادهب اولهاگ -

 مانبی أیهرابطنكن فكر بری میماسنازشو اینجوریهك ادربزرگیم

 ... بود خودت بخاطر قبل، ازهبود

 انداختی منوهك سالیناو پس! كنی می فكرنمهب چقدر تو جدی؟ -

 زا چقدر دونستی میهاینك با بسته،نلج ودسر آب استخرناو تو

 تو تمشانداخدنبو اسبمن لباسشنچو گفتیمباباهبدبع بیزارم، اونجا

  بودی؟نم فكِر كنه، عوضشهبرهبش مجبورهك آب
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 :  دهم میهادامهكالف كرد، میمنگاههزد بهت

 . بودم متنفر استخرناو ازنم -

 : زند می لب گیج وهزد بهت همانقدر

 ... بودیمهبچ -

 : میكنم تكرار

 ..  بودم متنفر استخرناو از -

 از أوضاع كنترلهكدآم می پیشمك آیم، میمدخوهبنناگها و

 استهشد حواس بی و گیج كمیمه مانی انگار اما شود، خارجمدست

 دكن می تكرارهكمشنو می أیهزمزممه او از و
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 '' مبودیهبچ'' -

 : گویم می تلخ لحنی و رسا صدایی با

 ... كنم نمی ازدواج باهاتنم -

 می موهایشنمیا درهك چنگی یهاندازهب عمیقش نفس

 رگزه را''  نفس'' نایندید توقع وهشدهكالفهك استنایهدهندننشادزن

 . استهنداشت

 : گوید می بهت از پر أیهخند با

 ! نكننجبرا ازدواج درخواست جواب تو رو بچگی دعوای تالفی -

 و گس و تلخ'' دبو خودش مثل پیچد، میممشام توی ادكلنش بوی

 ' ' مرموز

 و كت تولیدینبزرگتری درمپدر با صدا بیهك مرموز همانقدر

 همت ازدبشومباورنم داشت توقعمه باز ودبوهشد شریك شلوارش

 . بودهرسیدنمهسالهپنجا پدرهكهرسید جاییهب خودش تالش و
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 بود،هرسیدمگوشهبنلند در أیهشعبنكرد باز یهزمزم أواخرنای

 طریقنایهبنچو من، با ازدواج و عاشقی ادعای زا بهتر ضمانتیهچ

 . آورد می دستهب آسونیهب رامپدر دل

 و نفرت وسیع دریای در را مسائلههم ومباشنبدبیمخواست نمی

 :زنمیم لبهناخودآگانهمی برای كنم، غرقمانتقام

 ... كنم ازدواجمخوا نمینم مانی، نیست تالفی -

 بامخواه میهپنجشنبنهمیدبفهم اگرهكمگز می راملبهلحظنهما و

 رامحرف پشت صداقت قطعًا بگذارم، ازدواج قرار و قول دیگری كس

 .. كند نمی باور وقت هیچ

 : پرسد می ودكن می نوازش رامبازویمآرا خیلی

  چرا؟ -

 ونم زندگی سال پنج و بیست حرفی،هسهكلمنای جواب در

 میمدلهكدبو نفرینآخری مانیهكدبونپنها  دردهایی ومهاهنگفت

 . دربیاوردنم سرنوشتهگر درهگر ومسردرگ كالف از سر خواست
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 دست مانی،'' مبگویدش می كاش دوزم، می چشمانشهب رامنگاه

 رونم دور اما برسی، بیشتریدسوهبمكن می كمكت حتینم بردار،

 '' نبز خط

 : گویم می جایشهب اما

 می... مكن زندگی ناتالی پیش و ایتالیامبرنایرا ازمواخ مینم -

 سالیق و عالیق با كاًلهكمكن زندگیمخود مدل وهآزادانمخوا

 رقف دادن،مخوردهبممادربزرگ وهعمهك تحمیلی زندگی و ایرانیدمرهی

 ... كردممحدود یادكرممجبورهبشهكمنیست دخترینم داره،
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 :زندیم لب

 و هاتهبرنام و اینستاگرامت ازهجالبمبرا ومفهمید كاماًل اینو بله، -

  ...نای از بیشتر... هبار می محدودیت و اجبارهدار هاتنرفتیمهمون

! ارهد ربط توهبهن فهمی، می توهنهك هست چیزی این، از بیشتر -

 اخالق و نجابت آبرو،! كنم زندگیمخوا میمخود چهارچوب بانم

 های تعریفنم! نداره داره، شماها برایهك معنایی بارناونم برای

 حتی فامیل و اطراف هاینز ازمكدو هیچهشبینم دارم، رومخود

 تی،هس زرنگی پسر خیلی تو! شم نمی عاشقشم،هكنتوراهعمهشبی

 راجعمدونی می دقیقًاناال تا دو ما... دونی می خوب خودت اینارو

 برایهك ازدواجتهبمتصمینای! لفافه در امامنیز می حرف چیهب

 تهسمپدر كار تو جایگاهت بیشترنافتاد جا و ات طلبی منفعت

 ...  تومهمدون مینممه! اسهمسخر

 یشفاف برق وقتی مغرورشهنگا ودشو میهكندمبازوهای از دستانش

 : كند میهزمزم ناغافل شوم، می گیجدگیر می

   چی؟مباشهداشت دوستتهاگ -
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 ازب استهشدهنوشت پیش از سناریویهینایهاینك فرض با حتی

 و دست احساسش ویمان بارنایدنکنهکملرز میمخودهبهلحظهی

 مسلطمودخهب سریع اما بیفتد، تعویقهب بازمهایهنقش ودببند مرایپا

 : گویم می ومشو می

 مطرح رو موضوعنهمی اول از داشتیمدوستهاگ مانی،هندار اما وهاگ -

 گور ومگ و داشتی دوست منو...  ذاشتی می پیش پا و كردی می

... هش راحت خیالتمبگ چیزیهی اومده؟ یادت امشب یهو بودی،

 وتمتون نمینم اس،هطرفهی حست كنم، باور رو دروغتنایهاگ حتی

 وهدخواخو و گر كنترل دربیاره، رونم اشكدبو آرزوشهك پسری رو،

 ... باشمهداشت دوست رو طلِبهجا

 بدهم،هاینگون را محبتش ابراز جوابدش نمی باورش انگار

 : زند می لبهناباوران

 ! بودیمهبچ -

 : گویم میدخونسر ظاهرهب امامكش میدفریامدل در

 !یاد میمخواب بیرون، برو لطفًا -
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 مىمذهن درمفتگر مى دوشهباعجلهحالیك درهشنب پنج صبح

 امامكن انتخابدشا اىهمقنع با روممانتوانزیباتریمخواست

 منصرفمتصمیم از امیرعلى هاىنشددسفی و سرخدیاهبهناخودآگا

 مرگدسرح تادش مى باعثدشا رنگ یك حتى اتفاقى، هرمشو مى

 . شود معذب

 ىمانتوها ازنكند دلنم براى رفت،یم پیش خوب اوضاعهاگ اما

 استیموقعتمهنایهكمزن مى نهیبمخودهب شد، مى سختمرنگارنگ

 . شوم تر نزدیكمهای هدفهبدبلنمگا یكنم تا
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 مى جمع رامكیف نگذارم، جا را اىهوسیلمكن مى سعىهحالیك در

 یغىجنتوراهعمندید باهكمدو مىنپایی هاهپل از بدو بدو بعدش ومكن

 آغوش در رامخود ومكشیدیم خوشحالى سر از

 عطر درمشو مى غرقهكوتا اىهلحظدچن ومانداز مى پرمهرش ومگر

 ...امنیت ودبو آرامشهكنند تداعىمبراهك تنش

 درهأراد بىهك ذوقى با شوم، مى فارغ بوسیدنش از حسابى وقتى

 :  پرسم مى استهكردهخانمصدای

  جونم؟نتورا اومدى كى -

 مى ودبوس مى بارنچندی راما پیشانى دشخو خاص مهربانى با

 : گوید

 ىسرهی دنبالمر مىمدارماالن... ماومد مانى با برم، قربونت دیشب -

 وهشد عصر بزنىمبهمچش...  نكنى دیرنجا نفس... دخری و كار

 . رسیدن هانمهمو

 : گویم مى حرص با ومكن مىهنگا راماطراف زیرچشمىهكالف
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 جدًا همگى؟هگرفتنتو شوخى كنید، بسهدیگ یكى شما توران،هعم -

  من؟ خواستگارىنبیا مانىهواسنخوای مى

 با ودریز مىماهحوصل بىنچشما در پریشانى از دنیایى نگاهش

 : گوید مى آشكار حسرتى

 نمىنم عمه،هننم داشتم، مانى مثل پسرىدبومآرزونم -

 ... یان مىندار حیدر و طناز خواستگارى،میا

 گارىخواستنایددار شباهت بیشتر بازى شبهخیمهب شود، نمىمباور

 ...دیگرى هرچیز تا مانى
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 شكشنای بیشتراز روهقضینای منفیه،مجوابمگفت خودشهبنم -

 .. ندین

 رپسنای دونى مى تو افتادى؟ لج بازسر شم، فدات الهى نفس، -

  داره؟ دوستت چقدر

 : خندم مىدبلن بهت با

 از قبل ونتابستو تومآمدها و رفتنبی جمع سر ماهمگ! خدا یا واى -

 ندبارچ نوجوونى و بچگىمعالمتمو با سرجمع انگلیس،هبر مانىهاینك

 دوست منو بود، شر توشمه همشهك هایی دیداری دیدیم؟ همو

... بودهعمنآنالی خبرگزارى مانىندونی مى شماهندون هركى داره؟

  رفته؟ یادت متنفرم؟هعم از چقدرنمهرفت یادتنتوراهعم

 هرهكممان مى اىهدردمانننم شود، مىدبلنهأراد بىمصداینت

 مى خرابنم سر بر هربارهك آواری دارم، رامخود سقوط انتظارهلحظ

 بر راماهكولهك استهكردهشبی خانمانى بى ىهزدهزلزلهب عمرى مرادشو

 نمى جرأتمخودهك انگیز نفرت اىهكول ،كشم مى دوش

 مىهار از هركس... مبرسممقصدهبدگذارن نمى...   ولىمكنهنگانآهبمكن
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 خیلى آوار زیرهنیم وهنصف زندگىهکدكنماهتوجیدخواه مىدرس

 . استهكاشان وهخاننداشت از ترندلنشی

 :گیرد مى رامهایهشاننتوراهعم

 تو عزیزم،نببی... مچشم نوردنبن جمع اتهمع با رو مانى -

 اشكالىهچ... داره دوستت واقعًا قضا ازهك دارى خواستگارهی

   بدى؟ بهش شناخت فرصتهیهدار

 : نداردیتمام بحثنایمدان مى

 عجیبه،مبراهكهپنهون تئاترنای پشت واضح و تمیزهنقشهی قضا از -

   زدین؟هراناوهب رونخودتو شما چطور

 مىممطمئندشون مى بازهتوجیهبهدوبارهك هایی لب و مبهوتهنگا

 داشت اهمیتىهچ ومندار رانتوراهعم حمایت حتى بارنایهكدكن

 رو شپی ماجراى پس ازمخود زندگیم،متماهبهشبی دانستم، مى وقتى

 ....آمدم مى بر

 قرار مخاطب رامهدوبارنتوراهعمنلرزا صداى ومچرخید در سمتهب

 : دهد مى
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  جون؟هعم رى مى كجا -

 ... دانشگاهمر مى -

 : آید مىمدنبالهب ورودى درمد تا

  خونه؟ نیاى شب سرتهبهبزنهنكن نفس -

 پدرنیدد براىدشدی كنجكاوى و مانى حالنگرفت امادنبو بدىدپیشنها

 : گویم مى آرامش با شود، عوضمنظردشو مى باعث مادرش و

 ...تاشب راحت،نخیالتو -
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 رب مبنى علیرضامپیادلرز مىما گوشىمبند مىمسر پشتهك را در

 . خوانم مى گوشىنكرد بازنبدو راهایستادممنتظرهكوچ سرهاینك

 مى ار همدیگر یواشكىدبای دبیرستانى هاىهبچ مثلهكدبو دارهخند

 پشت اىهسایمكرد حسمبست مىهك را حیاط در دیدیم،

 .استهافتادمسر

 رد مرا كسى نیستممهمبرای نبود، آنجا كسیمگرد برمى سریع 

 سرایتمهنمهب انگار او وسواس و شك امادببین علیرضانماشی

 مى تحرك رانماشیهكمنبستمسر پست را ماشینش در هنوز بود،هكرد

 : كنم مى خالى سرش رانتوراهعم ازمحرص دهد،

  خبرته؟هچ یواش، -

 ... هبرس سر كسىمترس مىهلحظ هر اما ببخشید، -

 وهپرید رنگ زیادى اندازم، مى نقصش بى و جذاب رخمنیهب نگاهى

 : گویم مىهطعن با است،هخست

 امشب جدىهك كردى دست دست اینقدر علیرضا،نببی -

 مى دارى كار چى... شه مى اجراهخون تو خواستگارىممراسهیهدار
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 سىك ترسى مى هنوز تو ما؟هخوننبیای امروز شمادنبو قرارهمگ كنى؟

  ببینتت؟نم با

 : دهد مىنبیروهنصفهنصف را اشهكالف نفس

 !زنن مى زنگ پدرتهب امروز حاجى -

 : كنم مىهزمزم حرص با

 ... ننباشهخست -

 هاىنانساههم مثل. شود مىمه در هایشماخ ودشنو مى راماهزمزم

 كند، مى حفظ رامحرمت اما هست، قرمزش خط اشهخانواد عادى

 تاماهكرد تالش چقدرددان مى اونچودگوی نمى چیزى

 : برسمهلحظنایهب

! فكرننروش پدرت گى مىهك تو! شه مى درست نفس، -

  !منهب بسپر رو اشهبقی'' هن''  بگونذار مىماحترا اتهخواستهب

 اشك شود، مى آشوبمدل بندد، مى شنقمچشمان جلوى مانى تصویر

 ،است منطقى كاماًل و خانوادگى خواستگارىهینایهكنكرد مىنعنوا

 مىنعنوا'' نداشت دوست'' نایهكمترسید نمى قدرنای صورتنآ در
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 حتى كردند، مى تظاهر نیستهك احساسىهبههم چرادشو

 .بودنم طرفدارههمیشهكنتوراهعم

 : گویم مىمخش بامه بازهكدنبومخود دست 

 بیاىهاگ اما شدم، عاشقهكمبگمپدرهبمخوا مىنم علیرضا -

 یزچههمیبد سوتىنكوچكتریممادربزرگ وهعم جلوى و خواستگارى

 ... شه مىمتمو

 

 

 

 

 

 

 عادتنم اما كردم، مى معذبشدنبای كشد، مى ریششهتهب دستى

 رد ودخواب مى شمشیر باهك واقعى جنگجو یك مثلههمیشمداشت
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 !باشم مسلطهقضیدابعامتماهب كشد، مىهنقشمه رؤیاهایش

 : پرسم مىهأراد بى تادكن مى سكوت آنقدر علیرضا 

  علی؟ نخوابیدى دیشب -

 درهتبس نقش سرخ هاىهرگندید بانم ودانداز مىمصورتهب نگاهىمنی

 .شود مى تبدیلنیقیهبمحدس چشمانش، سفیدى

 ... قرارم بى خیلى نه، -

 مكن مى صاف راماهمقنع فرضى چروكمدستان با

 ازهك رو شناختیهذرهینهموهدیگنم... مكن مى خطامه بازمدار -

 ... ندارمهدیگ رومداشتمخود

 علنىنمنداشت دوستهاینك زندگیت، اتفاقات ىههم وسطناال -

  آد؟ مى نظرهب نابخشودنى خطاى اینقدر واقعًا بشه،

 : زند مىنماشینفرماهبمآرا اىهضرب دستش دو با

 ازنم خطاهاى... پاشدى؟ چپ ىهدند از امروز چرا تو نفسهن -

 چیزههمهبنم گذاشتم،ماعتقادات روى پا حتىنم گذشته، مرز ودح
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 وجودت و خدایى رحمت مثلنم براى واقعًا توهكهوگرن كردم، پشت

  ...هستایش قابل

 

 یك فقطنم آید، نمى در جور پسرناینذه باهجور هیچنم محاسبات

 تمتفاو دنیای اما خودم،هب كاملداعتما وهأراد بامآنه بجنگم،مبلد مدل

 رها چوب کارشیجاهیدکنیم حس روز هرهک اعتقاداتش و علیرضا

 .استمهض قابل غیرمبرای خورد،یم را کردنش

 اگردشیم ترسناکنبود اشهبند اینقدرهکیخدای

 کردیم؟یم صدایش دلهت ازیوقتدبو کجا... کنیینافرمانیاهلحظ

 نداشتیم؟ خودش جزیپناهیوقت
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 نمى ومدوز مىمچش صبحگاهى ترافیك همیشگى ىهمنظرهب

 : پرسد مىهكدگذر مى چقدرمفهم

  شدى؟ ناراحت -

 : دهم مى جواب آرامىهب

  كنم؟ كار چىهاینكهب كنم، مى فكر مشباهبمدار نه، -

 : دهم مىهادام كشد، مى عمیقى نفس

 صحبتمپدر با پدرت ها،نمهموناومد از قبلنك كارىهی علیرضا، -

  .خوام مى رو اىهدیگ شخصهكمبیار دلیلمبتوننم تادباشهكرد

 : دهد مىنتكا سرى

 ! حتمًا باشه، -

 حرف ومنشستیمه روىهب روهك بارىناولیهب ومكن مى نگاهش

 چیزىمه او رنج اما خودش جاىنمددرهاینكهب كنم، مى فكرمزدی

 . گذشتهسادنآ ازدبشوهكدنبو
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 كرد، مى معرفى را خودشهكالف و معذب چقدردآی مىمیاد

 در دخترى هیچ با كار محیط وهدانشگا در جز گفت،هصادقانهاینكهب

 بارى یكنهماهاینكهب است،هنشدمهمكالمه وهنبود فضایى هیچ

 ستىپوهچدبوهرفت خواستگارىهبمخان اصرارحاجهب خودش قولهبهك

 مقیدش و مذهبى ىهخانواد درهاینكهب خواهد، نمىدبگوی تادبوهكند

 كمكانی مهندسى فوق مدرك با اما بود،ههمیچشم نورهمتاسفان انگار

 شغل ودبروهحجرهبهک بود،هنكردهرآوردب رو آقا حاج پدرش آرزوى

 بارهاینكهب... شود مى كارهب مشغول شركتى در وددههادام را پدر

 تىسنهك بزرگترش خواهر دو زندگى تادكش مى دوش بر سنگینى

 تداش كنكور امسالهك كوچكترش برادر ودداشتنهبچ وهكرد ازدواج

 یكى از یكى داشتدداما دو حاجىهاینكهب... دنریزمههب او خاطرهب

 چقدرهاینكهب...  دوستهخانواد و ترس خدا و ترنمؤم قولىهب

 مى اشهخانوادممنظ ومآرا و زیبا پازل در نچسبى و زشتهتك

 ... اگردشو

 را دلشهرسف توانست مىهكمبود كسى تنهانم ودبو تنها چقدرهاینكهب

 ... گذاشتند مى اگرمشدی مىمهددرممرههكدكن بازمبرای
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  نفس؟ -

 چرخم مى سمتشهبهترسید كمى

  خوبه؟ حالت -

 : كشم مىماهمقنع جلوینپریشا موهاىهب دستى

  چطور؟ آره، -

 ... كردم صدات چندبار رسیدیم، -

 : گویم مى وارهزمزم ومكن مىهنگاهدانشگا سردرهب

 ممنونم -
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 : گوید مىمآراهكمشوهپیادمخواه مى

 ... چیزى یك فقط -

 چرخم مى سمتشهبهدوبار

 ...  ببندى رو اینستاگرامت پیج مدتهی لطفًاهش مى -

 : دهد مىهادام سریعهكدبین مىمنگاه درهچ

 دنیا ماا نیستن، حرفانای وماینستاگرا اهلهك حاجى ومخان حاجنببی -

 اشن،بهكرد فالو رو توهمرضی وهفاطم هاىهبچ وقتهی نفس،هكوچیك

 ومدربیا حاجى جلونمهكهاینممه نیستن،ممهمه  اونا حاال

 ... هش عوض چیزایىهیهقرارمبگنمطمئ

 : مپرس مى خباثت كمى با امادنبویشك هایش حرف پشت منطق در

 ردافهنشنخا علیرضا اما! شه مى چىمببینمگ مىنشرویهب امروز -

 ... شهدشامهنخانمتو حاج دلهكنك سرتمه چادر بگى

 : دهد مىنتكا افسوس با سری ودزن مى رنگىمكدلبخن
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 هایى حداقلهی اما باشى حجاب بىماهخونواد جلومبگمتون نمىنم -

 .. كن رعایت رو

 : شوم مىهپیاد ماشینش ازهخند با

 ! بجنبن بگومگرا پدرهب فقط مهندس،مچش -

 روبرونشروی ومنسی با وقتىدبوملبان روى آمیز شیطنت ىهخندنهما

 ...شوم مى

 : گوید مىهاكرا بامنسی

  میاى؟ باز نیشنای با بركف،نجا سرباز جوار در دور،هب بال -

 دوستنعنوا عمرم، سالهاىمتما درهك هست دخترى تنهامنسی

 ودخندی مىمكهك جدى ودسر دخترى كشید، مى یدك مرا جنسمه

 دلم لبخند،هیدح در حتى داد، نمى سختى صورتش عضالتهب هرگز

 ما دوستى در دیگه، دخترهاى متداول و خاص اىهصدق ونقربا

 ودشو حریمتدوار زورهبدكر نمى سعىمنسی نداشت، جایى

 ... داد مى خاصى آرامشنمهبنای
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 كنى تعریف برایش را مطلب هزار توانستى مى دخترها اكثر برخالف

 حتى چى؟ آخرش خبدپرسی نمى وقت هیچ و كنى رهایشهنصف و

 . ردك مى نگاهت فقط امادفهمی مى بگویى، دروغ بهش توانستى مى

 را شسر افسوس با ودده نمى جوابى كنم، مىمسال عبوسشهقیافهب

 جا علیرضانماشی مسیر درنكماكانشرویهنگا دهد، مىنتكا

 : دپرس مىهشد تنگ چشمهایى با است،هماند

  گذاشتى؟ كارش سر -

 ودبومنسی دوست واقع در ودخوان مى درس ماهدانشگا درنشروی

 .گذراندیم مىمه با رانمشتركما هاى وقتمتما نفرهس ما مدتى ازدبع
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 ها دیتا و هاهاید و كارها بیشتر ودبومهماینستاگرام پیجنَادمینشروی

 : گویم مى ومكوب مى دو هر ازوىبهب دستى داد، مىمانجامبرای را

 ..  .نكنینمسردرگم بیشتر شماهاهش مى گیجم، كافى قدرهبنم -

 : گوید مى سردىنلح بامنسی

 هات گرىیقرتنای و آرزو وهایدههمناو با احمق،هندار سردرگمى -

 ىمل چادر با خواى مى دقیقًادبع بشى،نمسلموهبچناینز خواى مى

  بكشى؟ چالشهب رونفش ودم صنعت

 : گوید مىنمهب رو ودانداز مىمنسیهب كوتاهىهنگانشروی

 ... یهگر زیرهزن مى پخ بگىنای... دارههگنا پسِرنای نفس،نك ولش -

 : گوید مىمنسی

 ... اونهنهدارهگنا نفس -

 : ببندد یخمهای رگ درنخودشو مى باعث اىهلحظنشروی حرف

 هست اشهكاسمنی زیر اىهكاسهی ناسم،ش مى اینونم -

 أتجر نرمالش پسر بخواد، رو نفس نیست حرفانایدقهپسرهوگرن

 ... نای سمتدبیاهندار
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 : گویم مى بحثنشد عوض براىهشددگر چشماى با ومایست مى

 نخواد؟ منو نرمال پسرهكمدار ایرادىهچنم چرا؟ -

 دردسر دنبال نرمالمآدنچو نداره، جرأتمگفت نپیچون، رو حرف -

 تو اما جذاب، ونخوشگل ها خیلى... چشمى تو زیادى تو... نیست

 پسرى! بپرسنم ازمپسرنم كنى، مىهتوج جلبدح از بیش

 ! گرده نمى دردسر دنبالهبرس مغزشهبنخوهك

 لهند اما دارىمه خوبى فاكتورهاى خیلی قیافه، تو نرو منو،نببی

 ... نیست هركسى كار كردنت

 كنم مىهزمزم ”شعورى بى“ لب زیر

 : پرسد مىهطعن بامنسی

  كردى؟ تعریف ازشناال -

 ! نه یا رو حرفهنكتهبگیرهدار بستگىهشنوند شعورهب -

 : گویم مىهخست

 ندارم كل كلهحوصلنم.. بسه -
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 مىنشرویهب رو ودآی مىمیادنناگهاهاصلى،ك ورودىهبهماندمقد دو

 : گویم

 كنى؟ اكتیو دى رو پیج وقتدچنهیهش مى راستى ببین، -

 شتاب با سرشدایستن مىهیكبار هدفش بى و شل هاىمقد

 ىم است، عجیبمبرایدگوی مىهك غلیظى'' هن''  ودچرخ مىمسمتهب

 : كند مىهاضافنهمی براىهبودهانداز از بیش العملش عكسدفهم

.. یزهر مى فالوورهاتمهدبع... دادن رو پولش گرفتیم، تبلیغ كلى -

 كاریه؟هچ
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 قتو هیچ امامدانست مىنم داشت، فرق ما با خیلىنشروی مالى سطح

 امامدانستیمهکیحقایقیخیل مثل آوردم، نمى رویشهب

 . شوندمایرهایننردبایهاهپلمکدا هر تامآوردینممخودیروهب

 را ترشبیش ودگوی مى دروغنمهب را ها تبلیغ پولنشرویمدانستیمنم

 ودشخ سمت از تبلیغنگرفتدپیشنها اصال دارد، برمى خودش براى

 اوهبدبعهب جایىهی از ندارم،یاحتیاجنم دانستیم ودبو

 هاى خرج براىمآنه دستش،دبمانمگفت

 چقدرددایمننشا كردنش قبول و نداشتیخارجدوجوهكیاهمتفرق

 .چربید مى غرورش بر احتیاجش

 ربط بى حرفاى و متلكهكدش مى باعثههمیش تبلیغات  موضوعنای

 مىننشاهك زندگى یاهكمبشنو ها دایركت و ها كامنت دریزیاد

 و گدا و بدبخت چقدر است واقعى اگر یا است دروغمده

 .گیرم مى پول ومكن نمى تبلیغ مجانىهكمهستهگشن

 شورانگیز بحثهبدبرسهچدش مى قضاوتمه خوردنم، آب حتىنم 

 ''. پول'' 

 ... اشهخانواد جلوهگیم علیرضاهآخ-
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 غردیممکنینم درک را شدتشنمهکیعصبانیت بانشروی

 ...همینی توهگذاشت جلو پا پسهکردهاضاف غلط-

 سمتهب حرفیبنشروی خورد،یمهگرمههبمنسی ونمهنگا

 شیم،یم کالسدوارمهمنسی ونم ودرویم خودشهدانشگانساختما

 صحبتنمهب راجعدداشتن کالسهگوشیاهعد معمول طبق

 پچیگاه از هر بازیولدشدن ساکتمرسیدن باهکدکردنیم

 گویدیمهحوصلیبمنسی شد،یمهشنیدیپچ

 اخالص طبق تویگذاشت رو زندگیتینشستیبیکار واقعا تو-

 چقدر بابا،هبس خودت، از تر بیکار مشتهیهواس

 .خوردمبهمحالیزنکهخال

 هست خودش تماما او گیرم،ینم دلهب رایچیزمنسی از

 دریکن پشت تاهکددارهآمادیخنجرهندرویم قربانت رویتیجلوهن

 است خودشهکنهمی اما نچسب و است تلخهاگ... کند فرو کمرت

 .دهدیمیخوب احساسنمهب
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 اشهخانواد و مانىهبمخواست مى غرض روى ازهاینك خاطرهبهن

 ترافیك ونشروینماشی خرابى خاطرهب اما باشم،هكرد توهینى

 مىهخانهب زمانى كننده،هدیوان شهرنای ىهپیچیدمبهههمیش

 ساعتهبهاشار بادخور مى حرصهحالیك درمخان مهنازهكمرس

 : گوید مى وارهزمزم

 ناینجاهگدی ربعهی -

 سختى روز كافى قدرهب بشوم،نگرفت دوش خیال بىدشو نمى

 ویماننکرد سرهب دست.بودهماند سختش وممه قسمت ومداشت

 .طلبیدیمیخاص درایتهعمیسفارش خواستگارنآخری بانجنگید
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 رف رامموهای ازهتكنآخریهك لحظاتى تا دیگر مواقع تمامى برخالف

 نداشتم،ممراسناینزدمبهیبرامذهن در اىهبرنام هیچ زنم، مى درشت

 قرارمذهن درهگزیننآخرینعنواهبمهنآ و علیرضانكردنعنوا جز

 . دهمیم

 اطبس و هانمهما سروصداى حسابىمرفت مىنپایی هاهپل ازهك زمانى

 وددی نمى مرا كسىهپلهرا اول پیچ تا بود،هشد مگر تعارف و پذیرایى

 ودرب مىمماتدبودنهنشستنسال درهك هایىمآددتعدا از اىهلحظدنچنم

 مىمنرفت لو باعثمبلندهپاشن كفش صداى شود، مى كندترمهایمقد

 : گوید مىمشناس نمىهك صدایى ودشو

 '' ناومدمهمخانو عروس به،هب'' 

 عجیب ولى داشتم، عادتنبودهتوج مركز وهناشناخت هاى جمعهبنم

 مىك ومشو مىمچش درمچش مانى باهغریبهنگاههمنآنبی وقتىهكدبو

 است،نپنها نگاهش پس درهك اىهاراد خاطرهبمهنآمباز مى رامخود

 . مادربزرگم جزدبرخواستن جا ازماحتراهبههممآی مىهكمخودهب

 ونز سمتهب ودگذار مىماهشان روى دست رسد، مىمدادهبنتوراهعم

 ودبر مىدانهنشستهدونفر ىهكاناپ روىنسال چپ سمت درهك مردى
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 مىمب وهگرفت صداى با پدرش كند، مى معرفى را مانى مادر و پدر

 : گوید مى ودخند

 بود،نتهرو راست و چپ پسرنای چرامفهمیدی ماهباالخر -

 توقعهدیگ ولىمبودیهشنید روندخترتو تعریف! نخادمحمو

 ...نداشتیم رو بهشتى حورىنای

 

 

 

 

 و مانى ونم تنهامكن مى حس ودكنن مىهكوتا اىهخندمه با صدادچن

 رود، مى فرومه درنهایماماخ بهشتى حورى ىهكلمنگفت ازمپدر

 لب زیر ومده مى دست اشهزد كراوات وهپوشید شلوار كت پدرهب

 .كنمیم تشكر
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 كوچك روسرى وهپوشید طوسىندام كتهك مادرش سمتهبمنگاه

 در گذارد، مى جلومقد خودش افتد، مىددار سرهب طرحى خوش

 '' مدخترمسال'' دگوی مى حالنهما در ودكش مىمآغوش

 . بودهایستاد كنارش زیبایى ونجوانز

 : گوید مىنتوراهعم

 ... خان مازیار مانى، بزرگتر برادر همسر خانم، شقایق -

 الى را سرشهكدنشین مىهسالهس دو، اىهبچ دختر روىهبمنگاه

 صداى نشود، رودررونم با تادكن مىنپنها شقایقندام

 : كند مى جمع رامحواسنتوراهعم

 ... هستننجا طناز ىهخواهرزاد جون، پرستو -

 ... رانهایشا نسبتمه ومبسپار خاطرهب را اسامىمهمكن مى سعى

 ... خان مازیار -

 مانى اما استنپدرشا اصل برابر زاده،كپى ملکنخاندانمردا ىهچهر

 خودش براى خودش را صورتشنبودهماسك و سردى انگار

 همراهى گرمى،هنگا و بشاش هاى صورت با همگىنچو استهساخت
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 مى معرفىنماكا مانى، كوچكتر برادر... جمعدمرنآخری. كنند مىما

 اجبارهب است مشخص ودكن ىممنگاههحوصل بى كاماًلهكدشو

 !خودشیقلب رغبت و میل تا استهآمدهخانوادههمرا

 سرى كارناوال،نای از مبهوتنم ودایست مى هنوزممنتظر مانى

 ىخال صندلى دونبی از دادن، دستنبدو ومده مىنتكامسالهنشانهب

 صداى ومنشین مىمپدر كنار ،مپدر وهعم كنار

 : گوید مى مانىهب انگارهكمشنو مى رانماكامآرانچنداهنیهطعن

 ... گرفت تحویلت چقدر -

 ىكممكن مى فرصتنم ودشو مى پذیرایى مشغولهدوبارمخان مهناز  

 دیگر بار یك را مجلس چشمى زیر ومشو مسلطمقلبنضرباهب

 تردخهبمچش است،هخیرمصورتهبهك چشمهایىندید با اما كنم،هنگا

 : گوید مى شقایقهكمدوز مى خجالتى و كوچك ىهبچ

 نفسهبهخال دارن، تشریف خجالتى خیلى مامخان گیسونای -

  كنى؟ نمىمسالنجو

 !!كجاست؟هبچنای مادرهكمشو مى گیجنم وهخالدگوی مى
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 ،شناسد مى مراهك سالهاسهك انگار صمیمى ومگر لحنى با شقایق 

 : گوید مى وددهیم پاسخمذهن سوالهب

 ... نیومد داشت كسالتنماكا همسر جون، پریسا -

 

 

 

 

 

 

 

 و استهنشست مانى كنارهك ماكانى سمتدگرد برمى ضربهبمنگاه

 .بودمنگاه منتظر انگار

 .باشد بزرگترنم از سالىدچن فقطدآمیممنظرهب 

 :گویم مى نیایم، نظرهب الل و خشك خیلىهاینك براى 
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 .خانم گیسو هست قشنگى دختر خیلى -

 حسنای است، دخترك دلنبردمقصد ومده مى تابى و آبملحنهب

 نگاهىمنی دخترك كرد، مى آب زودتر رامدرون یخههمیش هاهبچهبنم

 مىمدل از كند، مىمقای شقایقندام در را سرش باز ودانداز مىنمهب

 رف موهاى است،هتوابس اوهب اینقدر دختركهك مهربانى جارىهچدگذر

 زا لبخندى اش، صورتى سر گل وهچهارخان دار پف لباس روشنش،

 !كند مى شكارهماهران مانى، راهنگانای ودنشان مىمصورت بر دلهت

 

 ونمنكرد آنالیز مشغول اش،هخیرهنگا و سكوت پس درمدان مى

 ،امهنداشتمك خواستگارى مجلسهاینك با باز ودباش مىمحركات

 مى هشدار ودكن مىمگیج فامیل اعضاء ازههمنای حضور و صمیمیت

 ىهنتیج اتمكرد مى رفتاردبایمداشت تصورهآنچ از تر محتاط بسیاردده

 !بگیرم رامدلخواه

 : گیرد مى گیسو از رامحواس مانى پدر صداى

  ما؟ پسرنای دل با كردىهچمببین بگو جان، نفس خب -
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 گذشت باهكنپایا بىیهایسیاهنهماهب ،مزن ىم زل پدرشنچشماهب

 از! خشددر مىنآ در شیطنت از برقىهبلكهنگشت فروغ بى تنهاهننزما

 كمى نگاهش گیرم، نمى خوبى حس'' هزاد ملك حیدر''  پدرش

 اش بندىهجمل و كلمات ازهاستفاد ىهنحو و پرواست بى زیادى

 .نشیند نمىمدلهب

 ودشو جلبنتوراهعم و مادرشهبماهتوجدشو مى باعثیعجیب حسى

 انواده،خنداشت با چراهكمبیندیش موضوعنایهب تر جدى كمى بارنای

  .گفت مى''نماما'' نتوراهعمهب مانى برجا، پا و مفصلهخانوادنایمآنه

 ؟...گرفت مى شكل كجا از مانى ىهخانواد بانم ناتنىهعم ىهرابط

 شوهرش پدر جواب در شقایق شود، مى النىطوهكنم سكوت 

 : گوید مى است،هخیرنمهبنهمچناهک

 اىهدیگ چیزهب احتیاج بره، مى دل حضورشنجا نفسماشاهلل -

 ... نیست

 ازنای ودمیشوهكالف استهشدهراندهحاشیهبهاینک از شدتهبهعم

 : شود مى مشخص صحبت،نگرفت دستهب براى تقالیش
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 ... كرده دلبرىهكهرفت دلش الهرحهب -

 ودشو مى منقبضمبدن. خندد مى اشهت و سر بى حرفهب خودش و

 امانم ودكن مىهزمزم''  كردى شروع باز''  لب زیرمحالنفهمید بامپدر

 : گویم مىدبلنماهگرفت آتشهك حالى در

  كنید؟ مى صحبت كىهب راجع! عمه -
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 انىم پدر ودشون مى مانبیدب ونسنگی جوهمتوجههم پرد، مى رنگش

 التهاب از كمى تادكن مى باز را اىهمردان بحث سر چیرگى با

 .شودمكهآمددوجوهب

 اندازند، مى نگاهىمههبهخانواد هاىنز 

 وددارمك چیزى خواستگارىنایدفهمن مىددارنمكمك انگار

 آوردم، مىمكمداشت قعًاوانم و است خوشحال و مشتاق دخترهیمهنآ

 باز ،بستم رو از را شمشیر برایش دانست مى وقتى مانى چراهاینك از

 دلىهك است مشخصهك برادرى و پدر مخصوصًا را اشهخانوادمه

'' هن'' نم ازهكدآمدنمه باههم وهكردههمرادخو با ندارد،نازشا خوش

  بشنوند؟ را

 خجالتش كمی دخترك ،منك مى گیسو پرت رامحواسمسردرگ

 زنم، مى چشمك بهش پاید، مى رادجدی محیط نگاهش با وهریخت

 جمعنای درمبرای جالبدفر تنها. خندد مى نقلى وهبامز خیلى

 . است دخترنهمی
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 انگار ودشو مى قطعهمردان وهزنان هاى بحثنزمامه گذرد،یمهکیکم

 مانى پدر ند،شو مى خواستگارى جدى بحث شروع منتظرههم

 : گوید مىمپدر ونمهب رو ودكن مى باز را صحبت سرهدوبار

 نیست خوبهكهخیر امر مزاحمت از ما غرض خان،دمحمو -

 كار تو اس،هشدهشناخت شما براىهك ما پسر بیفته، تأخیرهب

 نفسهكمه رو رفتارش و اخالق جوره،هچ دیدىهكمه

 ما وهشد كسى خودش براىهگرچ ماهزادآقانای حاال بپسنده،دبایمخان

 هرچىنمنكن شروع رونزندگیشونبخوا اینا اما ،هدون نمى قابل رو

 دخترنشأ درهك اىهخواست هر وممراس هر دم، مىمانجاهباشمالزهك

 هست؟ننظرتودم چىهكنبگی شما حاال شماست،

 : گوید مىهآهست اىهسرف باهكمدوز مىمچشمپدرهب مستأصل

 كار در ومشناس مى را مانى آقانم بله،... مراحمید شماهاینك اول -

 خودشدبای نفس وآخر اول ازدواج براى اما دارم، قبولش بسیار

 اپید مانى از رومالز شناخت خودشدبخوا دلشهاگ وهبگیرمتصمی

 ... كنه
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 ىم نقشملبان روى بخشى رضایتدلبخن ودشو مىمآرامقلبدتن تپش

 بتعج كمال درهكمچید مىمذهن در ترتیبهب رامجمالتمداشت بندد،

 : گوید مىنتوراهعم

 ! بزنن حرفمه باهكلمدچنهینخودشونبدیهاجاز حاال -

 ! عمه حتىدشون مى متعجب اكثریتهبلك من، تنهاهن

 

 

 

 

 ید،گو مى لب زیر چیزى ودكن مىهاشار مانىهبهكمبین مى را نگاهش

 : گوید مى پوزخندى باناكام

 تصحب اىهكلمدچن بارناولیهواس اینستاگرامت شاخنای با برو -

 ... بخوریم رو اش شیرینىهكایشاهلل برادر،نك

 : گوید مى تشر با مازیار
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 ... بسته! ماكان -

 نمىهمعلومهدختر جا،نای زورهبنكشیدتمو. درآوردین شوهمسخر -

 ... شنهخف ونبزارماحترا آقا حرفهبدبایههم بازدخوا

 مىنم سمتهب ودشودبلن تادكش مى جا از را مانى تقریبًانتوراهعم

 :گویم مىماخ با آیند،

 ... بگممتون مىمه جانهمی رومها حرفنم توران،هعم -

 : گوید مى آرامىنلح با

 ! نندازنزمی منو روى نفس -

 آنها از جلوتر سالن،یهدهند زارآ سكوت در ومایست مىهاكرا با

 .كنم مى حركتهپلهرا سمتهب

 مىنتوراهعمهب حرص بامشوی مى خارجندیدشا ازهاینك محضهب

 : گویم

 مى! كنید مى اینطورى چرا این؟ بامدار حرفىهچنم -

 كردم مى تمومشنذاشتی

 .بینم مى را مانىهنگا وقتىدمان مىمدهان در حرف و 
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 ود؟بهگرفتدیا بازیگرى خوب اینقدر كجا بود؟ دردشهچ پسرنای 

 كرد؟ مىمسكوتهب دعوت وهرنجیدنمنلح ازدز مىدفریا نگاهش چرا

 : میگویدهآهستنتوراهعم

 جدىهدقیقدچن حاال... امشب كردى خانمىهك تو جونم،هب دردت -

  جان؟ نفسهمیش چى كنید، صحبتمه با

 ... هعمهآخ -

 در ومده مىنبیرو حرص با رامنفس. دهد مىمهولهپلهرا سمتهب

  مجلسنای و مانىهب اىهتیك پله، هرنگذاشت پا زیر باهحالیك

 مىننشا محكمش هاىمقد پاى صداى ومرو مى باالمانداز مىهمسخر

 . دآی مىمدنبالدداردده

 از راحت خیال با ومكن مى باز شدت با راماتاق در

 ىمدفریا سرشمخشممتما بادرس نمى احدى گوشهبنصدایماهاینك

 : زنم

 چیزى اینجا،یبیار كنى جمع رو تبارت و ایلمتما كردى فكر -

   ى؟كن مى رو كارانای چرا اصاًل؟هحالیتدآدمیزانزبو تو شه؟ مى عوض
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 خوش شلوار جیب داخل را دستش دو هر ودزن مى كنار را كتش

 برد،یم فرو دوختش، و رنگ

 : زند مى لب آرامش با 

 ! ام جدیمنیت تو چقدر ببینىنچو -

 اهشنگ ایستم، مى روبرویش دقیقًا ومگردیم بر راماهشد دورمقددچن

 : پرسم مى بدبینى با چرخد، مىمموهای روى

 چته؟ هایی؟ مستى؟ زنى؟ مى چیزى خوبه؟ حالت مانى -

 ... مكن ازدواج باهاتمخوا نمىنممبگیجورهچ

 با ودكن مى لمس رامموهای از اىهطر ودآی مى باال دستش

 : گوید مى خونسردىنهما

 اسه گالش وهگیوناو از بهتر! آد مى بهت خیلىدبلنهپاشن نفس، -

 ...  پوشى مىهك

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

76 

 

 

 كنم، مى سكوت ندارد، طبیعى حالدمرنای قطعًا ،دبر مىممات

 .شتمندا راندیوانگا با معاشرتهتجرب

 ازب نشیند، مىماهسرشان روىهخورد پیچ موهاىهدست روى دستش 

 .كنم مى نگاهش فقطمه

 ودكنن مى نوازش راماهسرشان و بازو پوست وارهدایر انگشتانش

 !شود مىهریختمجانهب بخش لذت حسى

 عقب قدمىدكن مىموادارهخودخوا ودخونسردموجونای از نفرت اما 

 رد ندیده،نم از حركتى انگار ودشو مى مانع دیگرش دست باهكمرو

 روىهب بازو روى از فرضى هاىهدایرنكشید حال

 : گوید مىهشمردهشمردمساعد

 وهكن مى اذیتت غیرتى و متحجردمر ندارى، ازدواجدقصهك -

 ...  و دارى مهاجرتدقص

 : گویم مىممحك حرص با
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 ! دقیقًا -

 حدىهبدگیر مىممحك رامدست ودرسن مىمانگشتان روىهب هاهدایر

 : آید مىمدردهك

  برسى؟ آرزوهاتهب خواى مى علیرضا با -

 ....!!ریزد مى فرومقلبهیکبارهب

 مىنخانمشو حاج با صبح؟ تایکنیپارت خواى مى علیرضا با -

( vouge) وگ و بكشى سیگار خواهرش با یا بزنى؟ درینک خواى

 های عكس دربندى آقا حاج کنید؟یگردنمزو و بزنى ورق

 چندتا دقیقًا رو اشهآیند عروسهدون مى دیده؟ رو اینستاگرامت

 ای خوندى؟ علیرضا براى حاال تا رو هات دایركت كنن؟ مى فالودمر

 رو هاش قشنگ كنه، مى پاك برات هاشو ناموسىنشرویهپسرناو

 هاى runwayیجاهب خواى مى بیاى؟ سرحالهكهدار مىهنگ برات

  بگیرى؟ الیومخانو حاج هاى نذرى ازنمیال

 : غرم مىمخش بادنشین مىمتنهب سردى عرق

  چه؟ توهب هان؟! چه؟ توهب -
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 ... برهنبی ازنبینمو هاى حرمتناال از نذار -

 .. .بگیرم آتش بیشتر تادكن مى وصل حرفشهتهب پوزخندى و

 دست رى مىناالنیهم... بیروننم زندگى از گمشو مانى -

 نمىهنگامه رو سرت پشتهدیگ و رى مى و گیرى مى را اتهخانواد

 ... كنى

 مى اتاق وسطهب ومكش مىنبیرو دستش از رامدستمحرصمتما با و

 ... روم

 ! خانم نفسهشد دیر -

 طوسنای بیاىهسوسننك فكر ومكن ازدواج علیرضا بامخوا مىنم -

 ! خوره مىمبه چىههم

 : دهد مىهتكی دیوارهبهسینهب دست

 شروع چیزىمذار نمى اصال نخور، حرصمعزیزهن -

 ! بخورهمبههكهبش

 :كنم مىهزمزم نفرت با رود، مىنپایی و باالمخش ازماهسینهقفس
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 حرفات امروز زدی، مى عشق ازمد دیشبهكهگرم پشتت چىهب -

  ده؟ مىدتهدی بوى

 تلخ بوی باز ودرسان مى صفرهب را هاهفاصلهدوبار ،آید مى جلوهدوبار

 : دهد مىههدیممشامهب را ادكلنش گس و

 اجعر واقعا بیانكشیدننشو و خط جاىهبمگ مىنم چیزا، خیلىهب -

 روهعاشقانمفهمیدناال... تو عالیقهب راجع یا... بزنیم حرفنخودموهب

  ...رم مى روهرانهمونمنك انتخاب فقط تو دى، مى ترجیحدتهدیهب

 : پرسم مىهزد بهت

  تو؟ گى مى چى -

 : دگیر مى بر در رامكمر پروا بى باز دستش

 هدف،هیمه باشى، عشقهی تونى مىمه تومگ مىمدار -

 ... كن انتخاب خودتهوسیلهیمه

 : كنم مىهزمزم شود، مى جابجا چشمانش مردمكنبیماهزد بهتهنگا

 ... نبردم رو آبروت تا برو... بیرون برو! اىهووندی تو -
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 خواى مى بیاد؟ چشمتهبهكمكن مهرت چى دارى؟داعتقاهمهریهب -

 طاق یا دکمه، اىهخرد ودسیص و هزار مثاًل كنیم؟ هنریش

 ... طالكوبهپارچ

 

 

 

 

 

 :گویدیم ودخندیم

.. .شه ىم گذار تأثیرمه پیجت تو چقدردبع دیگه،ههنرمند عروس -

 و هاهآرایشگایمعرف ونگذاشت مشکوکیهایاستورنک شروعناال از

 لباس مدلدص خبریه؟ شده؟یچیبپرس ازتهک شهریها عروسنمزو

 انتخابدببخشی آخ عروسی،هواسمه مدلدص کن، انتخابدعقهواس

 شروع اینجا ازیدار دوست اصال! نکندیزای خودتهنهک

  خوبه؟ هان؟ بزنی؟ رو خودتدبرنهکمکنی
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 تومد مى ترجیح رونتهرانم كنیم؟ زندگى دارى دوست كجا

 کشورهی یامباشیهدیگ شهرهی خواى مى یا... رونمیال حتمًامه

 ...برسیمه کاراتهبهک پاریس ونمیالمبری هرازگاهىهدیگ

 طاق داشتمطاقت داد، مىمآزارهكدبو تمسخرى هایش حرف پشت

 : شد مى

 ... مانى -

 : گوید مى تلخ ودشو مى جدىنناگهاهب شود،متمامحرفدگذار نمى

 !  بشناس منو وهبد فرصتهی واقعًا نفس -

  فهمى؟ نمى چرا گذاشتم، ازدواج قرار اىهدیگ كس بانم -

  دارى؟ دوستش -

 مىهخانمدل در ریز ریز ترس ودشو مىدنابومهمجسارتهماندهتمكمك

  كند،

 آزار ارمپوست اش داغىهكدشو مى نزدیكمصورتهب آنقدر هایش فسن

 است عجیبى حال نگاهش در ودكن مى نوازش راماهگون دهد، مى
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 عاشقى و عشق از خبرىمبخورمقسمتوان مى اما فهمم، نمىهك

 ...نیست

 دوستهب جواب براىهزشت خیلى پرسیدم، ازت سوالهیمعزیز -

 مى دست دست اینقدر دارى ازدواج قرار باهاشهك كسىنداشت

 ... كنى

 : گویم مى وقتىدلرز مىملحن چرا

 ... دم نمى جوابهك سهمسخر سوالت اینقدر -

 :  شود مى باز لبخندىهب لبانش

 ... كن ثابتمبه دارى، دوستش پس -

 صداى با عاصى و جدى گذارد، نمىهكمبرو عقبمخواه مىهكالف

 : گوید مى بلندى

 ... ندارم بهت كارىهدیگ دارى، دوستشنك ثابتمبه -

 : زنم مىدفریا وارنجنو ومكوب مى اشهسین تخت دست یك با
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 تومكن راحت رو خیالتنببی... كنم ثابت رو چى... هدیووننكمول -

 ایىعلیرضهاگ حتى كنم، فكر بهشهممكن حتىهك دنیایىدمرنآخری

 ...  شرایطى هیچ تحت نباشه،

 لبدشو نمىمباور رود، مىمنفس ودایست مىنزمانناگهاهب و

 سیگارمطعهك مانى تلخ كمى و داغ هاى لبهبمهای

 العملى عكس هیچهكمشو مىهشوك آنقدر خورد،یمهگرددارن

 فقط ماهرشندستا حرکت و اىهحرف ىهبوس دهم، نمىمانجا

 ،قصدهبیمکث بامآییممخودهب تا كند، مى زایل رامعقلهثانیدچن

 لبانش وددرخشنیم سیاهشنچشما كشد، مى عقب را  خودش

 .استنم رژ سرخىهب
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 : زند مى لب لبهایم، مقابل

 ... نگونمطمئ اینقدر وقت هیچ -

 تلنگر و بیدارى براى داغش نفس ودرو نمى كنار هنوز

 كنند، مى انتخاب رانزمانبدتری ام،هشد سركوب احساساتهبنزد

 عشق ازددرخش مىنآ درهك برقى ترساند، مى مرا چشمانشندروهنگا

 رانبودهبرند خوش حال از جنسى و است مالكیت نوعى از نیست

 : گوید مىهك هستندگرگومحال هنوز زند، مىدفریا

 هنوزهاینك فهمیدنش،دبوهساد خیلىهك ندارى دوستشهاینك -

 چشمات ودشینم خراب اینجور حالتهوگرن...معلومهمه نبوسیدتت

 ... دونى مى امادز نمى دودو

 مىهزمزمهخف صدایى با ودكش مىملبهای روى را شستش انگشت

 : كند

 ... بودى دستىمد اینقدرههمیشمكن فكرمندار دوست -
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 ومیایبنبیرومعجیب ىهشد مسخ حال از تادشو مى تلنگرى توهینش

 اوج ودریز مىمبهموحواس فكرمتما شم،ك مى عقب رامخودممحك

 لعنتى هاىنهورمو خاطرهبدبخواههك دهد،یم معنا اینجا حماقت

 .شود آب بر نقشهكشید هاىهنقش وهرفتهراههمنایما

 شحرکت ازهاینکنكرد ثابت براى كشم، مىملبهایهب دستهاراد بى

 وم،ش مى تر گیج طفق... نكشیدم اما کشم، مى عذاب خیلى وهآمدمبد

 نیست ارادى است،نجریا درنم محاسبات خالف بر چیزههم چراهك

 : لرزد مىمصدای اما

 ... مانىنبیرو برو -

 : دهد مىنتكامبرای سرى ایستد، مى دیوار ىهگوشهسینهب دست

 ''! هن'' نگ مى مدتههمنای ازدبعمخانو عروسمبگمبر تنهایى -

 مى حرص با ومكن مى پیداموارهدیوان قلب شتپهب نسبى تسلطى

 : گویم

  كنى؟ نمىمگ رو گورت چرا هست'' هن''  جوابت دونى مى وقتى -
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 كسى مدتنای است جالبمبرای كند، مىماهبیچارددار اش خونسردى

 : زند مى لب مانى گیرد، نمى ما از سراغى

 '' هن''  بگونپایی بیا خودت -

 ومگرد برمى سمتشهب راماهرفت عقب هاىمقد جسارت با

 : گویم مى ومزن مى زل چشمانشهب

  دم؟ نمىمانجا كارونای كنى، فكرهشد باعث چى -

 طورى دارد، تازگىمبرایدبند مى نقش لبانش روىهك لبخندىهت

 :دهد مى صدامسر در پتك مثلدكن مى ادا را كلماتهك

 یبگ ونپایی برىناالنهمیهاگنچو -

 نمى خالى دست اینقدرمبود جاتنم كردى، جنگناعال رسمًا'' هن''  

 مى فرصتهی جنگیدم، نمى الكى اینقدرمبگ بهتر یامجنگید

 تو منفعتتنكمتری...نرفت پیش تصوراتت طبق چىههمدشایمداد

 بهتر ورنم بانجنگیدهرادشای شناسى، مى بیشتر منوهكهاین ماجرانای

 . ..بگیرىدیا
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 بى و حرص ازمحجنایدشای تامخند مى عصبى ومآورد مىمك

 ند،ك مىهنگامخندیدنهب لذت با شود، خالىموجود از طریقىهب قرارى

 ... كنم مى باز برایشهصادقان را حسنای ومترس مىمكمك

 باهمقابل ازمترس زنی؟ مى چى واقعًا نگرانتم، ترسم، مىمدار مانى -

.. .هست اتهدیوان بخشنای بانشدهمواج خاطرهب نیست نرمالمآدهی

 ... نیست دخیلهك احساسى كنى؟ مى رو كارانای دارى چرا

 : برد مى رامحرف

 ... ! شه مى دخیلهبخوا تو -

 ىاعصابهبنشد مسلط است سخت فشارم، مىممحكمه روى راملبهای

 : دهم مىهاداممشنو نمى چیزى انگار دهد، مى قلقلكشددار عجیبهك

 ...هكهپول برایهاگ -
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 : پرد مىما ذهنى هاى درگیرى وسطهپابرهنهدوبار

 وهتوئماسهب هرچىنازدواجمو ازدبعمكنی مى ثبت محضر،مری مى -

 و دخل هیچ حقنم وهباش خودت براىهبرس بهت پدرت از هرچى

  ؟هدیگ باشم،هنداشت تصرفى

 : مرگی مىمسرهب رامدست

 ...  نفهم؟نزبو وهخودخوامآد اینقدر... اىهدیوان تو -

 :  مگوی مى فكر بى و سریعهاراد بىهكدبردار جلوهب قدمىدخواه مى

 ... نیا جلو -

 ىهگوشهب دستى ودشو مى برابرنچندی پیروزشنچشما درخشش

 : نبینم را اشهخندنم تادكش مى لبش

 و شهرنتعیی یانمسك انتخاب حق طالق، حق خواى؟ مى چى -

 ... كشور از خروج حق كشور،

 : خندد مى بلندتر

 ابحس تحصیل رو دوز و دوختهبشهاگهالبت... تحصیل؟هادام حق -

 دكر
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 : كشد مى سرشهب دستىننمادی و

 مى رو ها حقنای ىههم... نیستممه... یاد نمىمیاد رو شهبقی -

 خواى؟ مى چىهدیگ... بهتمد

 در چهارچوبهب مانى مثل پسرى روزىمدیدینممه خوابهب

 الفستیو در فقطهكدآور مىنزباهب را حرفهایى ودده مىهتكیماتاق

 مىنجنودسرح تا مرا ودده مى معنى روابطهنشدهشنید تاریخ

 و... اسارتى هیچهن... پولهن عشق،هن خواست؟ مىهچ مانى... ترساند

 مبهوت و مات چقدرمدان نمى... اندازد مى كار از رامذهن موضوعنای

 شوخ حس دیگر كند، مى تغییر نگاهش جنسهكمکنیم نگاهش

 مى سعى ودشو مى جدى بندد، برمى رخت نگاهش از لذت و طبعى

 : نشود خرابمحالنای از بیشترنم تادكن ادا را كلمات آرامش بادكن

  چیه؟نم اب مشكلت خواى؟ مى چى بگو،نمهب نفس -

 مى خشمصدایهب خشكىنای ودشو مى خشكهانداز از بیشمگلوی

 : اندازد

  چیه؟نم با مشكلت تو مانى؟ خواى مى چى تو -
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 رفتنش جلو ازدگوی مىهاشار با گیرد، مىمسمتهب را دستش كف

 : ایستد مىمروبروی دقیقًادآی مى نترسم،

 تومذار ىم رو دستتمخود یم،نرسیدهنتیجهبهاگ بده، فرصتههفتهی -

 ... علیرضا دست

 ،مزن مى پس رادچسب مىمگردنهب عرقمن باهك موهایىهكالف

 مرزنم تا رفت مىنبیرو اتاقنای در ازدبای زودترههرچدمرنای

 ...نكنمدر را دیوانگى

 

 

 

 

 

 

 ... بیرون برو مانى -
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 استهماندهكوتامقدهی هنوز چرخد، مى در سمتهب اصرارى هیچ بى

 را رشوا چكش كلمات ودایست مىهكدكن لمس راهدستگیر دستش تا

 آرامش صدایش شب هاىهنیم تاهك طورىهبدكوب مىممغز در

 : خراشد مى رامروح

.. .بود گس ومگر و مرموز خودت مثلیول نبود،نشیری لباتمطع -

 اب داغ وىاسپرس شاتهیمطع... بالكنت تو سیگارهاىمطعهشبی

 ... وانیل بستنى اسكوپهی

 در را حرفهایش تأثیردخواه نمى كند، مى باز را اتاق در

 : رود مى ودكن مى شلیك را آخر تیر امادبخوانماهچهر

 بجنگم، باهاتدخوا نمىمدل بخواى رو راستش... پایین بیا -

 ... بده خودتهب فرصتهی

  

       *          *          * 
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 ماهالسنچندی زحماتمتمایهریشهبنزد تبر یعنى مانىهبنداد رصتف

 رادردنهزارا ومكرد مى صرف وقت برایش سالهاهكدنبویاهنتیجنای و

 گفت مى كاش كرد، مى مشخص رامتكلیف كاش. خریدم مىمجانهب

 ام خانوادگى دارایىهب چشمى یاددار نیازمبهمپدر با شراکت براى

 توانستم مى كرد، حلدش مى رامکدا هر است،هشدمعاشق یاددار

 بیقرارى حرفهایش امامده خرجهب صداقت دهم، توضیح برایش

 مانى ودبو درستنم بدبینى واقعًا اگر انداخت،یممدلهب عجیبى

  كردم؟ مىدبایهچدبوهعمیهاهنقش كنترل غیرقابل ودجدی بخش

 مىملبهایهبممحك رامپررنگ سرخ رژهردوبا ایستم، مىهآین روبروى

 . بودندلنشیمبرای چقدرهلحظدچننآمكن فراموشمكن مى سعى ومكش

 وكن ودشون داغمهای پلك پشتهكهثانی یك قدرهب لحظه، یك فقط

 ... كند مى رو و زیر رامدل عجیب حسى بكشد، تیرما بینى

 بار ودسوز مىما نسانىا نیازهاىمتما ومخود براىمدل ومسوز مى

 دلش بر را داغنایمده مى قولمخودهب دیگر

 . بگیردمآرامجگرهبلكمبگذار
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 مىمهنذ پستوىهب رادباشهگنا بى مانىددرصدچن حتىهاینكهب فكر

 دارم، غریبى حال. آیم مىنپایی هاهپل ازممحك هاىمقد با فرستم،

 نشیند، مى اشهخانواد اعضاى تك تك رو اولهپلهرا پیچ ازمنگاه

 مانىهك ضعفهنقطناینفهمیدهك چرامكن نمى قدرت احساس

 ازهاستفاد و نیست سخت ندارد، اشهخانواد با خوبى ىهرابط

 اىهچار امادده نمى پیروزى ىهویژ احساسنمهب ضعفهنقطنای

 اىهشگوهب رامپدر عمه،مچش از دوریطریقهبمبتوانهاینك مگر نیست

 طریقىهبدبتوان او مگر دهم، شرح برایش را علیرضا موضوع ومبكشان

 .كند خیرهبمخت را امشبهمحترمان
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 اىهوشگهكدنشین مى گیسو روىمنگاه رسم، مى هاهپلنپاییهب وقتى

 ىمشخص بغض و قرارى بى وهنشست نمهما سرویس روىهروب تنها

 ودرو مى سمتشهب لبخندى با است،دمشهو صورتش و رفتار در

 : گویم مىدبلن

  كردم؟ مى فكرمداشتهچهب دونى مى -

 هاىهمژ نوكهب كند، مىدسربلن استنم مخاطبهاینك از متعجب

 اب لرزاند، مى رامدلهك استهشد وصل اشكىهقطر زیبایش وهفرخورد

 : نشینم مى كنارش ومرو مى سمتشمآرا هاىمقد

 شده، تنگممامان براىمدل وهسررفتماهحوصل اینجا تو، ثلمممنهاینك -

  نه؟ بریم،دش مى كاش

 : كنم مىهزمزم ترهآهستدبع و

 ... گیسو مامانت پیشمبری دارى دوست -

 : زند مى لبهآهست

  نیست؟هخون چرا تونماما... نیستهخونممامان -

 : كشم ىم مواجش و فر موهاى روى دستهآهست ومزن مىدلبخن
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  كجاست؟ تونماما سفِر،ممامان -

 : برد مى رامنفسنماكا خشك ودبلن صداى

 مجلسهبدبفرمائی شما كجاست؟ مامانشهدار ربطى شماهب -

 ...برسیننخودتو

 شقایق شود، مى بازنمهما سرویس در ،مده مى فرومخش با رامنفس

 ما سمتهب باضطرا با استهشنید رانماكادبلن صداى انگارهك

 قشقای سمتهب را خودش آشكار بغضى با گیسو ،دكن مىدتنمقد

 رانماكا دختر ودشو مىمخ زانو دو روى شقایق ،دكن مى پرت

 مانبی اىهمكالمهچ نیستنمطمئ انگار ودكش مى آغوشهب

 .. زند مىننمادی لبخندى است،هگذشت

  شده؟ چیزىنجانماكا -

 : گوید ىم پوزخندى بانماكا

 ... كردن مى كنجكاوى رفعنداشتمخان عروس -

 ملتح غیرقابلنخانداناینمردا واقعًا گردد، برمىمسمت شقایقهنگا

 دنبالهب انگارهكدافت مىنتوراهعمهبمنگاههكمشو مىدبلن جا از هستند،
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 مى كنارش ازهحالیك در ومكش مى نفسى ،دگرد مى ما

 : ویمگ مىنزناهطعنمگذر

 ... جوننتورا فروختى نورچشمیتهب منو خوب -

 ازمنگاه ومگردیم بازنسالهب كنم، نمى اعتنایى اشهپرید رنگهب

 مهمى بحث انگار و صحبت مشغول سختهك مازیار و مانى روى

 .نشینم مىمپدرمكنار ودگذر مىدهستن

 

 

 

 

 

 

 ار ایشاتشفرمهخرد استهرفتمزن مى حدس و نیستهعم از خبرى

 با... دهد تذکرمهزار بار براىهبیچارمخان مهنازهبمشاممراس براى
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 کنند،یم دنبال رامحركات ونمهناخواست وهخواست نگاههاههمهاینك

 : زنم مى لبهآهست

  بابا؟ -

 عجیبنای معذبنمهاندازمه او انگار شود، مىمخمسمتهب

 : استهخان درهشد برگزار خواستگارىنتری

  بابا؟مجان -

  زد؟ زنگنبهتو دربندى آقا حاج -

 : دهم مىهادام ببیند، رامصورت تر دقیق تادچرخ مىهلحظدچن

.. .علیرضاست پیشمدل راستش كنم، ازدواج مانى بامخوا نمىنم -

 ...خواستگارى براىنهست شماهاجاز منتظر اشهخانواد

 اچردكن باور است سخت یشبرامهمباورهساد و دل خوش پدر حتى

 بحث متناسب را صدایشمه او كنم، انتخاب را علیرضامخواه مى

 : آورد ىمنپاییدانهنشستنروبرویما درستهك هایىنمهماهب ما ربط بى
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 اونا ندارن؟ مشكلى تو با علیرضا ىهخانواد مطمئنىنجا نفس -

 ىهادخانوهبهشبی تو انتخابمكردیم فكرنم! دارن فرق باهات خیلى

 ... نباشننم

 : نشیند مىمصداینلح درهناخواست نفرتى

 ...راحتنخیالتو نیست، شماهخانوادهشبی دنیا تو كس هیچ -

 کنمیمهزمزم اضطراب بادده مىنتكا افسوس با سرىمپدر

 ... بابانكنسرشوهب دست جورىهی -

 او ودده مىنتكا سرى بزرگهزاد ملكهخیرهنگا مقابل در

 : گوید مى وارهزمزممه

 ... شام ازدبعهبدهاجاز -

 قدرىنهما گردند، برمىنسال داخلهبنماكا و شقایق ونتوراهعم

 درگیر شدتهبمههزاد ملك ىهخانواد داریم، داغ بحثىمپدر ونمهك

 مشغول سخت اشهخواهرزاد با مادرشمبین مى زیرچشمى ودهستن

 گویادكن مى شكار مراهنگاهناگاهب و... است صحبت

 هست، چیزههمهبنحواسشاهلحظ هر وههمیشهخانوادنای
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 اىهلحظدچن است محبت وماحترا نگاهش درهك محترمىنزهب

 و پررنگ بیشترى سرعت بامذهن سؤالهاى عالمت ومشو مىهخیر

 . شود مى تر پررنگ

 مىهپنانتوراهعم ركو و سوت ىهخانهبنزنای آغوش از مانى چرا

 برد؟

 تسمهب گیسونگرفت بغلهبهانهبدشو مىدبلن جا از اشهخواهرزاد

 عمل مقابل در مرا مادرش رساى صداى ودرو مى شقایق

 : دهد مى قرارهشدمانجا

 ...اینجا یاى مىهلحظدچنمعزیزنجا نفس -
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 رامكار مادرشنچشما صداقت ودده مىمآزار مانىهنگا سنگینى

 :  كنم صحبتمآرا و مسلطمكن مى سعى كند، مى تر سخت

 خیلىنباهاتو آشنایى ازنبخوای رو راستش نداره،دوجو مشكلى -

 سكهب اما ببینمتون، نزدیك ازمداشت دوستههمیش شدم، خوشحال

 خواستگارىممراس امشبدبو قرار واقع در دادم، ازدواج قول اىهدیگ

 .. . مانىهبنم باشه،

 را پرخشمشهنگا ودرس مى سر معلق اجل مثلهعم و

 :گوید مى مانى مادرهب رودبع ودچرخان مىمچشمانندرو

 ...   شددسرمشادبفرمایی -

 : دهد مىهادامنمهب رودبع و

 ! عزیزمنبیار تشریفنك تعارف جان، نفس -

 رو' ' بفرماییدى''  لب زیر ودشون مىهفشردمه روىمهایندندا

 رویم،بمشا میز سمتهب تامایست مى دنبالشهب ومگوی مى مادرشهب

 كمىهكدفهمیم کامل راممنظورهجملدچننهمیدح درمكن مى حس
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 زا همگىمپدر وهعم هاى تعارف با رسد، مى نظرهبهگرفت و مضطرب

 ... مانى وممان مىنم فقطهك نیست اتفاقى ودشون مى خارجنسال

 زورهب صورتشهبهك لبخندى و... است خرابمه نىما حال

 : گویم مىهطعنهب آورد، درمى مرا حرص فقطهكردهوصل

 ... ندارید میلمشا شما -

 و استهكالف چرخد، مى وگردنشهچون روىدرو مى راستش دست

 معینىهفاصل با ودآی مى جلودبلنمقددچن با كند، مىمامیدوار كمىنای

 : ایستد مىمروبروی

 ىهخانوادهاینكنفهمیددخوا نمى ذكاوت و هوش خیلى -

 بهت راحت اینقدرهک موضوعنایهب چرا هستن،نم ضعفهنقطنم

 راتب رومدستهساد اینقدردباینم چرا كنى؟ نمى فكرمداد ضعفهنقط

  كنى؟ نمىهنگا موضوعنایهب دیگر جورهی چرا كنم؟ رو

 :دوزم مى سقفهب رامنگاه

 اى؟هدیگ جورهچ مثاًل -
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 با رومآدههمنایهك ارزشمندى وممه اینقدر بفهمىهكنایهب -

 ونببین رو تو سردى ومتخ وماخ اینجا،مبیایمكنههمرامخود

 ... بزننمسر تویعمرهیهک چماقهبش

 : كنم مى قطعهزد شتاب را حرفش

  ارزشمندم؟ وممه براتنم واقعًا مانى -

 از ایشهكلم یک جواب ودرو مىنپایی و باالممحك اشهسین ىهقفس

 : تاباند مىمدل در امیدى نور رنگش بى و پر لبهاىنمیا

 هبل -

 : شوم مى نزدیك اوهبمقد دوهمشتاقاننم بارنای

 مى خواهش کن، تمومش روممراسنایمكن مى خواهش پس -

 ... ببین...بردارمسر از دستمكن
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 از وقتى نیستمخود دست چرخد، مىمصورت دور تا دور نگاهش

 مىمدلهك باریستناولی گیرم، مى قلب تپش گذرد، مىملبهای روى

 مانى رفتار آرامش ومكن حل آمیز صلح را موضوعىدخوا

 مى آرامىنلح با ومبزن حرفىدگذار نمى بخشد، مى جسارتمبه

 : پرسد

 هیچ و ندارى دوستشهك ىكن ازدواج كسى با دارى اصرار چرا -

 و شرایط ازهك اىهخونواد تو برى خواى مى چرا نداره؟ توهب ربطى

 بیزارى؟نزندگیشو سبک

 : رود مى تاریكىهب رومامید كورسوى

  داره؟ ربطى توهب -

 : گوید مىممحك

 ... نكردم دخالت نداشته، ربطمبههك كارىهب حاال تا -

 ... ندارم ربطى توهبنم -
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 تارهاىهدوبارمكن مى حس افسوس با ودگیر مى كمىمصدای و

 كشم مىمگلویهب دستى اند،هآوردمك بازما لعنتى صوتى

  كنه؟ صبرههفتهیهکهندار دوستت اینقدر -

 : گویم مىمب ودگیر مىمصدایمبزن حرفمخواه مىهدوبار وقتى

 قتوههفتهی طرف كردى مى صبر خواستگارىمد بودى تو -

  بشناسه؟ رو اىهدیگ پسرهیهكدبخوا

 و قاشق هیاهوى صداى ونسال خروجى سمتدرو مى نگاهش

 نگاهىنمهبهاینكنبدو کند،یم غوغا معمول تعارفات و چنگال

 : گوید مىدكن

 خواستیم ها كارىهاضافنای ازدكر مىهاضاف غلطنم طرف -

 ... بكنه

 گرفتگىنایهب تامده مى قورت رامدهان آب هى اما است تأثیر بى

 : شوم مسلط

 مشكل دونى مى اصاًل! دادى رو خودت جواب خودتنببی -

 ... خوام نمىنم نیست، علیرضا
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 :زند مىدپوزخن

 صبرههفتهیمگ مى بهت من؟ با زنى مى دارى رو چى ىهچون -

 كوبى مى دیوار و درهب هی چرا بكن، خواى مى هركارىدبعنك

 . ..رو خودت

 مىمهدایتمشا میز سمتهب ودكن مىمكمر حائلهفاصل با را دستش

 : كنم مىهزمزم لب زیر دارم، برمىمقد ناچارهب كند،

  هفته؟هینای تو برسى خواى مى چىهب -

 : دهد مى جوابمخود آرامىهب

 وابتخ تخت زیر شعر كتاب چراهاینك یكیش مثال چیزا، خیلىهب -

... مونده باز بس شده، كج وهكهن یك ودهشتا ىهصفح رو

  ریختی؟ اشک اینقدر هاشهکلمیروهک شعرنای پستهچیهاینكهب

 نم كاردنباش حسرت جز هیچ

 نم یاردش اىهبیگان بد، بخت

 دزدنمپای بر زنجیرهگن بى

 نم بار محنتنزندانازی واى
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 اام باشد، مى ملكا قطع درشرفمصدای ودنشین مىمجانهب عرقىمن

 کند آغاز را اشینمای قدرتدخواهیمهتازیمان

 شهر سرناوهشعبیمل بانک امانت صندوق توهاینک یا-

 وهدوشنبهاینک یا نداره؟ خبر ازش کس هیچهکیگذاشتیچ

  کجایی؟ رو شب تا ظهرهچهارشنب

 زمی سرهاینك محضهب امامبردار آرامش با رامهایمقدمکنیمیسع

 تعجبهكمصدایهماندهت با شود، مى طاقمطاقتمرسی مىمشا

 ومكن مى عذرخواهىدانگیزیم بر رامپدر نگرانى وهزاد ملکهخانواد

 .كنم استراحتدبای و نیست خوبمحالهكمگوییم

 :پرسد مىهكمشنو مى را شقایق صداىهكماهنشد دور آنقدر هنوز
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  گرفت؟نجو نفس صداى چرا -

 : گوید مىدندار اهمیت برایشنمهما حرمت دیگرهك انگارمپدر و

 . گیره مى صداش شه،دواردزیا عصبى فشار بهش هروقت -

 داخل راملرزاننتنم وقتى تا رود، مى فرو كامل سكوت درنسال

 .بیاندازمماتاق

 اتاق تاریكىنهما در آیم، مىدفروماهخست زانوهاى روى درهب پشت

 فروغ شعرهاىهمجموع شود، مىهكشیدمخواب تخت زیرهبمنگاه

 ... استهافتادنزمی روى دمر یك ودهشتا ىهصفح روى

 خاموش ونروشهوقفیبیتخت پایرومموبایل نور 

 اعترافمخود پیش ندارم،یحرکتنکوچکتری قدرتنمیولدشویم

 خوردن،از تدس رو از مانی، مرموزیبازنای ازنم ام،هترسیدهکمکنیم

 ازیچیزهایهاینک از حرفهایش، بامدادنیباز از چشمهایش، حالت

 رو رایهایهگوش فقطدکنینم رو کامل را دستش وددانیمنم

 .ترسمیم بشوم،مهستهکیاین از گیجنم تادکنیمینمای
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 ار شب کل نشینم، مىمتخت روىهتازنمدشو مىهك میش و گرگ هوا

 نگاهش و“ سما ”صورت پریشان، و قراریب رفتم،یمهرامتاقا در

 لحانآ با تصویرش وقتى رفت،ینم كنارمچشمان جلوى ازیاهلحظ

 دم،بوهكرد اشهتجربنفراوا هاى تلخى بامهمخودهك گنگ، وهترسید

 تا ودوش مى فروغ شعر تداعى بازمبرا نشیند، مىمپلك ىهپرد پشت

 : واندخ مى تشویش باهكدپیچ مى صدایىماهفتآش سر در صبحدخو

  زچیست اندوهتهكدپرس مىهگا

  استهآشفت روهچ از آخر فكرت

  را رازنایننكنپنها سبب بى
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 استهخفت نگاهت در گنگىددر

 گیرم، مى آغوش در رامخود ومكش مى باالمشكم سمتهب رامزانوان

 حقیقىماهكرد پیدا سما ازهك هایىهنشانهكمده مى دلدارىمخودهب

 ... شود نمى اماهنماند چیزىهكمكن مىمآرا رامخود است،

 قرارمسامانهب نا وهآشفت زندگى وسطنچنا مانى وقتىدشو نمى

 ىوقتدشو نمى دیدم، نمى را اونم وهبودههمیش انگارهك استهگرفت

 راممراس ترزودهكدندار برش اشهخانواد در حرفش آنقدر علیرضا

 ...کند برگزار

 دلدفریاهبمخودههمیش مثلدبای داشت، توقعى كس هیچ ازدشو نمى

 ومدار برمى رامموبایلمنشین مى صافنناگها رسیدم، مىمخود

 : دهم مىمپیا علیرضاهب

 ازگىت كسى تو، دنبالهبیفتمترس مى دونه، مىماز چیزایىهی مانى، -

  ندیدى؟ مشكوكىدمور نشده؟هاضاف اطرافیانتهب ها

 یدارب دیگر لحظاتى تامدان مى كنم، مى پرت تخت روى را گوشى و

 نمى دیگر را نمازش ودكش مى خجالت خدا ازهاینك با شود، مى

 روىدنشین مى ودگیر مى وضوناذا وقت صبح روز هر اما خواند،
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 ،داند مى خوب را خودآزارى ترفندهاىنم مثلمه او اش،هسجاد

 گاهى كشد، مى خجالت او ازهكددار خدایىهكمخور مىهغبط

 مى قهر او با خدایش گاهى و خدا با او گاهى شود، مى طلبكارش

 درستمحدس برند، مى سرهب صلح درمه با را كمى اوقات و كند،

 : گویم مىماهخف صداى بادخور مى زنگمموبایل گوشى است،

 مبزن حرف درستمتون نمى گرفته،مصدای -

 دشو مى هشیار گیجش صداى

 چى دیشب نكردم، حس مشكوكىدمورنمهن نفس؟هشد چى -

  حالى؟نایهبهكدش

 منه، دنبالهوقت خیلىهمعلوم علیرضا،مترس مىهپسرنای ازنم -

 تو براىمترس مى بدیم،مانجا تر سریع هرچى كارامونودبای

 ... بشهدبمه

 عجایب از ما ىهرابط است، سختمبراینكرد صحبت بیشتر

 نیم،ك هضمشمتوانی مىنخودما فقطدشایهكدباش مى اىههفتگانمشو

 زا سراغىهك كند، نمىهجلو جدىمه مانى حتىمچشهب علیرضا انگار
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 كمىمخواه مى كارنای با ومكن مى حبس رامنفس است،هنگرفت او

 ... ببخشم نیروما صوتى تارهاىهب

 از دستمنخواست بازهاگ خواد، مى وقت روز هفتهگفتمبه -

 ولی رو، پیشنهادشمكرد قبولمبدننشومخوا مى داره، برمىمسر

 ... كنیمدعقدبای هفته،هینهمی تومباشینكارامو دنبالدبای

 

 

 

 

 :گوید مى وقتى استهترسید صدایش

  ببینمت؟ كار ازدبع باشه، فهمیدم، -

 یك انگارهن انگار شوم، مىدبلن جا از ومگوی مى اىهباش

 اتاق در از تا ومكن مى عوض رامهای لباس ام،هنخوابیدمههثانی

 ودآی مى جلو كنم، مى صدایش ذوق بامبین مى رامپدرمر مىنبیرو

 : كند مىهزمزم ودبوس مى راما پیشانى
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  گرفت؟ صدات دیشب چرا بابا؟ شدى چى -

  دیشب؟دش چى -

 انگارهپسرنای نفس شدن، دلخورههم رفتن، سریعمشا ازدبع هیچى، -

  مخالفى؟ اینقدر چرا... داره دوستت خیلى

 قتىوهی زودتر لطفًاهش مى... خوام مى رو علیرضانم بابا،هكمگفت -

  اینجا؟نبیا دربندى ىهخانوادنبذاری

 مىهزمزم را'' ایهباش''  چرخد، مىمصورت دور تا دور نگرانشهنگا

 : دهد مىهادامدبع و استهآوردنزباهب ناباورى و نگرانى اوج درهكدكن

 ىهطبقمگفت بهت پاساژ، بیاىمباها امروزمخواست مى -

 تو ،ببینى تومخواست بندازیم،هراهزنوننمزومخوای مى رودواحهیمهفت

 كار اونجا خواستىداوم خوشتدشای بشه،مانجا كارا چى بدى نظر

 خوب خیاط تادچن برات اىههفتهی... مهیاس چىههم بخواى نى،ك

 جورنیهمهدیگ كنى، معرفى پیجت توهكافی فقطمه كنم،تو مى پیدا

 ... شه مى سرازیر مشترى برات
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 مثلمه مراددار وحشتهكمدان مى دوزم، مىمچش مهربانشهنگاهب

 هاست مدتدندا نمىهكدسوز مى برایشمدل ودبده دست از ناتالى

 قعاش شوم، دلگیر او ازمنتوانستهگا هیچ اما است،هداد دست ازمه مرا

 ستایش قابلههمیش را اومنظر در من، براىنتریهممنوعنای بودنش،

 هاهپل ازمخواه مى دهم، مىنتكا موافقتهنشانهب سرى دارد، مىهنگ

 : زند مىمصدای بازهكمبرونپایی

 مى حس بابا؟هخوب حالت مطمئنى تو نفس، -

  شده؟ خبر مادرت از! نیستىهراهروبهوقتیدچنهیمكن

 افتد،یم یادش دیر سال بیست حدودا پرسد، مى رامحال دیر كمى

 وماآرهخان فضاى آنقدر رود، مى قهر با ناتالىهك هایىنزما فقطهگرچ

 لد... شویم باخبرمه واقعى حال ازمتوانی مىهكدشو مى ساكت

 ىناتال سوداى سرش یك بازماهپیش عاشق پدر هنگام، دیر نگرانى

 ... فراقشمغ و است

 ! ندارم خبرهروزدچن ناتالى از بابا،مخوب -

 را دیروز كل. رسانم مىهآشپزخانهب رامخود سریع هاىمگا با و

 بامخانو مهناز رود، مى ضعف بدجورىمدل ومگذراندهگرسن
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 میزنچید مشغول سخت اش همیشگى استایل وهچهرنهما

 مى حسهشدهخورد برش ىهتاز هاىننوندید با است،هصبحان

 شود مى طاقمطاقتمكن

 

 

 

 

 

 طرع خوش ىهتازنناهتیكهب بزرگى گازمكن مىمسالهك حالىنهما در

 نگاهش تامخانو مهناز كنم، مىهمزهمز را طعمش لذت با ومزن مى

 ... شود مى سرازیرمسمتهب پایانش بى هاى نگرانى سیل افتد،یمنمهب

 جیگرنای مادر؟ دیشب توهشد چى... رو صداش بمیرم، الهى -

 آخرماومددبو قفل اتاقت در... خوابیدىهنخوردمشا تودشنخونم

 ... آوردم غذا برات شبى
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 ذاغ کردم،یسپر دیشبهك لحظاتىنآ در امامبودهشنید را صدایش

 : خواستم مىهكدبو ىچیزنآخری

 دبش چایىهی جاشهب... نخور حرص قربونت،مبود خواب -

 ... بریزمبرا

 معزیزنبشی چشمم، رو -

 راما هلقم هنوز ومگذار مى مربامنانهماند باقى روى

 . شود مىهآشپزخاندوارنتوراهعمهكمبودهنجوید

 اتفاقى مانى، از شا طرفدارى اما كنارهبمدار دوستشهعاشقانهاینك

 ار سالمش جوابنهمی براى كنم، پوشىمچش ازشمبتوانهك نیست

 دهد، مىنتكا سرى ناراحتى با ودفهم مى دهم، مىدسر

 گیرم، مى انرژىمنوش مى داغ چاى لیوانى ومخور مىهكهلقمدچن

 مىهطعن باهاراد بى گیرد، مىنجامصدای كمى اما شود، مى بازمفكرمه

 :گویم

 سنگهب تیرش تهكرد عزیز دیشبدشدب جون،نتورامگ مى -

 ! خوردا
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 : گوید مىنغمگی

 ... نزنى حرف اینجورى و بفهمى اینو كاش كردمى، عزیزمه تو -

 : شوم مىمخ سمتشهب

 حتى نیست راضىمتنهب موهی فهمیدى مىمبود عزیزتهاگ -

 ازدواجهب راجع باهاشمبرهكهبرسهچ ببینم، رو مانى بیشترهلحظهی

  كردین؟ دیشبدبو كارىهچ! بزنم حرف

 : دهم مىهادام بگیرد، نفسمده نمىناما و

 ارتب و ایلهیهك مانى واقعًا،مشد كنجكاو خیلى دیشب راستى، -

 مادرمآد نیست عجیب سرحال، ومسال مادر و پدر و داشت مفصل

  مامان؟هبگهغریبهیهبهباشهداشت

 اىهبهانهبمخانو مهناز گیرد، مى فرا غریب غمى رانتوراهعمنچشما

 : گوید مى ربط بىنتوراهعم رود، مىنبیروهآشپزخان ازدخو بى

 ! خوبیه پسر مانى -

 : خندم مى تمسخر با

  جدى؟ -
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 :آورد مى باال را سرش بهت با

  شده؟ چت نفس -

 ناكجا ازیمان یهوهاینك از قبلدبو خوبمحالنم شما؟ یانم من؟ -

 كیه؟ انىم اصاًل! ازدواجیبراهبگیر قراردتأییدمور قدرنای وهش سبزدآبا

 و شما ىهرابط شد؟نم قرص پروپا خواستگار یهودش چى

  چیه؟هخانوادنای

 ! نداره مانى و توهب ربطى هانای اما برات،مگ مى -

 : شوم مىدبلن جا از عصبى اىهخند با

  چى؟هكنذاری مى اسمش كنارش رونمماس باز ،شدمتموهقضی -

 در سمتهبما سریع هایمقددشو مى باعثدگوی مىهكیاهجمل

 : گردم برمى سمتشهبهزد بهت ودشو خشكهآشپزخان

 ... بودم مانى پدرنزنم -

 : پرسم مىهشوك

  نیستین؟ناال بودى؟ -



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

118 

 : كنم مى عصبى اىهخند تك دهد، مىنتكا سرى

 ... وقتناو چى یعنى كنین؟ مى وخىش -

 از نفرت بامنگاه شویم، مى ساكت هردوهآشپزخانهبهعمدورو با و

 : كند مى گذر اشهچهر روى

 ...سالم علیك -

 

 

 

 

 یزانگ نفرت زنجیر هاىهحلقهكدباش مى رازهایىهخاننایمطلس انگار

 مىهآشپزخان از خروج حال در است،هزدمرق را ماههم زندگى

 : گوید مىنتوراهعمهبهعمهكمشنو

 این، خواستگارىنبیانخوا مى دربندىهخانوادهگ مىدمحمو -

  زده؟ حرف تو باهدخترنای ممكنه؟ چیزىنهمچیهمگ
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 نم،بی مى رامپدر هالنسال درمشو نمىنتوراهعم پاسخنشنید منتظر

 اباورىن و بهتهبمكن مى سعى برویم؟ تامحاضرهكدپرس مى

 جلوى را زیادى دقایقهاینكنبدو بارناولی براى كنم،هغلبما

 در و گیج بگذرانم،مهای لباسنكرد ست و انتخابهب دیوارىدكمهآین

 سریع ومپوش مى رادآی مىمچشمهبهك شالى و مانتوناولی فكر

 . رسانم مىمپدرهب رامخود

 ودكش مى پیش را علیرضا بحثما بینى پیش طبقهرا در

 براىدبو قرار دو هرهك ساختگىیآشناىنداستانهمانم

 ودده مى گوش آخرش تا دهم، مى توضیح رامبگویینهایماهخانواد

 آب بانچنینای علیرضا شرایط با ازپسرى دخترش،هكهشدهشوك انگار

 گاهى از هرهك شكى از پر نگاههاى از رانای ودكن مى تعریف تاب و

  :گوید مىهكالف آخر دست. فهمم مى اندازد، مىمبه انندگىر حال در

 راهى دارى چرا نفس اما بخواى خودت هرچى ندارم، حرفىنم -

 فرضهب دیدى؟ چشمات جلوى رو آخرش تا بارهیهك رى مى رو

 ام زندگى اما باشه، متفاوت اشهخانواد با عقایدشنم مثلمه علیرضا

 ...كه دیدى رو
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 : كشم مى حرصى از پر و عمیق نفس

 از رونزندگیتوننداشتی جسارت اونقدر شماهاینك براى دیدم،هبل -

 تومه با روههم قاجاردعه مثلهاینك براى كنید، جدانخواهرتو و مادر

 با نیست قرارنم خواستین،مه با رو چیزههمنچو داشتین،هنگهخونهی

 ازنازدواجمو ازدبعدشای اصاًل كنم، زندگى علیرضا ىهخانواد

 ... بریمنایرا

 را دلش داغ شود، مى شلنماشینفرما دورهب دستهایش

 : گوید مىهكماهكردهتازهناخواست

 خبر مادرت از گفتى دروغ بذارى؟ تنها منو خواى مىمه تو -

  پیشش؟ برى خواى مىمه تو وهگرد برنمىهدیگ ندارى؟

 م،ش مى اذیت اشهخانواد بامبینبهاگمگ مى... دروغىهچ! من پدرهن -

 تىهس زنت تاب بى خیلىهك شمامهدبع... حتمًاهكمنگفت... ریم مى

 ! كنى مى خودخورى فقط اینجاینشست...بیارش برو پاشو

 قىمطل سكوت كارش محلهبنرسید تا دیگر ومزن مى هدفهب را تیر

 .  شود مى برقرار
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 ىهبقط هاىهمغاز بیشتر یبًاتقرهك است بزرگى پاساژمپدر كار محل

 رادواحدچن ادارى و باالتر طبقات در وددار تعلق اوهب اول

 . استهداد اختصاص دفترىیکارهاهب

 مىهك پاساژ جلوى بر دو فروشى وشلوار كت بوتیك جلوى از

 ند،ك مىدب رامحالنویتری پشتهسلیق بى و زشتنچیدما گذریم،

 : گویم مى ومچرخ مىمپدر سمتهب

 ملتهکهنداریاهجاذب تنهاهن چیده؟هقاعدیب اینقدر رونویترینای كى -

 ! افتضاحنچیدمانای باهدیمیفرار رو

 زا را منحوسش صداى بیاید، باالنم نظردمور سمتهبمپدرهنگا تا

 : شنوم مىمسر پشت

 ... تونودخهسلیق بانبدی تغییر رونچیدما طراحى ونبدی افتخار شما -

 خندىلب بامپدر ایستد، مىنرویماهروبدقمتما شود، مىمتماهك حرفش

 : گوید مى

 كارا تودبعهبنای ازهقرار اینجاست،نهمی براى نفس اتفاقًا -

 ... بیندازههرا خودش روهزنوننمزوایشاهلل وهكنمكمك
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 رمىب قوس تعجب، كمى و تمسخرهبهشبی حالتى با مانى ابروهاى

 : زند مى لب وددارن

 ! حتمًا بله، -

 

 

 

 

 : گوید مى جدیت با ودچرخ مى مانبی نگاهشمپدر

 با ور كارهب مربوط مسائل كنم، مىدگوشزنهردوتوهب رو اىهنكتهی -

 لىمشك اینجامخوا نمى اصاًل نكنید، قاطىنعنوا هیچهبهدیگ مسائل

 ... كنید رفتار اىهحرف لطفًا بیاد، پیش

 : دهد مى قرار مخاطب را مانى گاهشن و

  دیگه؟نهستیهمتوج -

 : گوید مىمپدرهبماحترا نهایت با ودگیر مىنم ازهنگا مانى
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 ... راحتنخیالتو زرباف، آقاىمچش بله، -

 رفتارهاى از وضوحهبنای و نیست راحتنكدامما هیچ خیال اما

 شود، مى مشخص مانى قرار بى هاىهنگا ونم عصبى

 : گوید مى ودزن مى را آسانسورهدكممپدر

 مى رودواحمه بامری مى بعدش دارم،هجلس ساعتمنیهینم نفس، -

 هاهغازمهب سرىهی مدتنای كنیم، مى بررسى رو احتیاجاتش ومبینی

 ... كنه كمكت بگو مهدى آقاهب كنى عوض رو دكورى خواستى بزن،

 بىهك تیزبینىنچشماهبهتوج بىنم ودرو مىمپدر باشه،مگوی مى

 در اكثرًا روم، مىهمغازناولی سمتهب كند، مىمرصدددارهوقف

 آیند، مى جلو علیك ومسال براى ودشناسن مى مرا پاساژنای

 مى مهدى آقا دنبالهبمچشمان با ومده نمى اهمیتى مانى همراهىهب

 در مرا مهدى قاآنكرد پیداهبهانهب هاهمغاز از یكىدشاگر گردم،

 باال و راستهب چپ ازیزیاد نگاهش ودداریمهنگ اشهمغاز

 مى اساسى را حالش تادنبو مانىدخواه مىمدل رود، مى هرزنپاییهب

 مىمخش با مانى شد، مى سرریزمصبر داشتهك اىهلحظ در گرفتم،

 : گوید
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 داپی تونى نمى زربافمخان مانتوى تو رو مهدى آقا حمیدآقا، -

 ... كنى

 : كند مىهزمزم زیرلب مانى شود، مى سرخ آنىهب پسرك

 ! بیرون بیاهدقیقهی -

 اصلى راهروى ازمقددچن شوم، مى همراهش رغبت و میل با بارنای

 : پرسم مىهسینهب دست ومایست مى گیریم، مىهفاصل

  بله؟ -

 را جذابش و رسمیهنیم تیپهدوبارهكوتا نگاهى درهاراد بى و

 ناموفق خسته، دل خواستگار نقش ایفاى در هرچقدر كنم، مىدرص

 وهپارچ جنسمكدا روى دستددان مى خوبىهب اما است،

 اطبشمخ رخهب بیشترههرچ را اشهسلیق تادبگذار رنگىهتنالیتهچ

 : بكشد

   الزمه؟ واقعًا سخاوتههمنای -

 فرستم مىنبیرو صدا با راماهحوصل بى نفس
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 ردىك تنت مانتو جاهبهك حریرى الهینای و باز ىهسین چاكنای با -

 ! بشى؟ دربندى ىهخانواد عروس خواستى مى چطورمموندنم

 :گویم مىهاراد بى ومدوز مى چشمانشهب رامخشمگینهنگا

 بشم،نعروسشومخوا مىمهنوز كنی؟ مىهگذشت رو فعل چرا -

 ! خواد مىمهستهك جورىنهمی رونم علیرضا

 : غرد مى

 ! غیرته بىهك بس -

 : دهم مى جواب تمسخر با

 ت،نیس غیرت ىهنشون پوشش و لباسهبنداد گیر زاده، ملك آقاى -

 ! موندگیه عقب عالمت

 فضا با متناسبهكهبرس شعور از سطحناوهبهنتون خودش نفرهیهاینك -

  چیه؟ اسمش بپوشه، لباس

 مى رعایت را موضوعنایمكرد مى فكرههمیشهك من، براى حرفش

 ومدازان مىممانتوا و شالهب نگاهىهناخودآگا ودشو مىمتمانسنگیمكن

 تلخ حرف از شك و گیج بس از ،دشو مىدبلنمنهاد ازهآ
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 جنسمه دقیقًاهكما مشكى مانتوىیجاهبهكماهبودنتوراهعم

 ىآب مانتوى گشاد، ىهاینآستی بادبلن وهدوالی امادبو مانتونهمی

 داپی زیرش ازمشلوار و تاپ خوبىهبهكمبرداشت رامحریر كمرنگ

 با مانى اصطالحهب راماهسین ىهقفس ام،هرفت عقب شال و است

 سمتهب ومكن مى درست رامشال است،هگذاشت نمایشهب سخاوت

 ت،اسهتگذش بیشتر بود،هگفتمپدرهك ساعتىمنی از ،مرو مى آسانسور

 ایستد مىمكنار

 

 

 

 

 

 :گوید مىهك دوزم،یم آسانسور باالى متغیر قرمزدعدهبمچش

 ناكترسمه اینقدر! نخوابیدى صبح تاهك نیست خوبى ىهنشون -

 ... نیستم
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 : دهد مىهادام ودخند مى تلخمكن مى اشهحوال پرحرص نگاهىمنی

 رو كارایىهی و بترسى... بترسى گاهىهكهخوب نیست،دب ترسهالبت -

 ...! نكنى

 اىهشیش ىهبدنهبهتكی شویم، مىدوارمه با دو هر ودرس مى آسانسور

 : گویم مى ومزن مى اش

 تامزد مى حرف علیرضا بامداشت نشدم، خواب بى تو ترس از -

 ! صبح

 : زند مى لبخندى نهایت در ودفشار مىمه روىممحك را هایش لب

 ! نیستین ارتباط در اىههفتهیهك گفتى پس خوبه، -

 شرط خواستى، وقتههفتهی تو نبود، چیزىنهمچینقرارمو -

 ... نداشت وشروطى

 : گوید مى بایستد، آسانسورهاینك از قبل

 !براتمگ مى داره، چرا -

 رجخا آسانسور از اولنم تادایستیم منتظر زنم،یمدلبخننم بارنای

 شوم
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  کنه؟ گوش تو شروط و شرطهبدخوایمیک حاال-

 ودرسیم گوشهبیزیادیوصدا سرمپدر دفتردواح در پشت

 ازیمان دستنناگها دارند، حضوریزیادیهامآدهکددارنآ ازننشانای

 کامال تادکنیم ترنپه رامشالهلب شود،یمدرمگردن کنار

 کندیمهزمزم حالنهما در ودبپوشان راماهسینهفقسیجلو

 ...وت-

 در گفتهک ”تویی“مبفهم ومآی دریگنگ از تادکشیم طولیکم

 حال  درینفردچن شود،یم بازدواح در. استمخود سوال جواب

 .کنندیمیعلیک ومسالیمان سپس ونم بانشد خارج

 مسئول مقیمی،یآقاهک استیمتنهبنداد گوش مشغول سختمپدر

 از افتد،یمیمان ونمهب نگاهش تا خواند،یمیکاغذیرو از خریدش

 :گویدیم ودداریبرمیصندل پشت از را کتش خیزد،یم بر جا

 کنید،نوشیراهنمای لطفاهزاد ملکیآقا انبار،مبریمقیم با سرهیدباینم-

 ،کنیمهتهی وقت اسرع دردکنی یادداشتمه روننیازشودمور لیست

 مگردیبرمدزونم
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 :گویدیمیمان

 حتماهبل-

 .فرستمیم لعنتمایشانسدبنای بابتمخودهب دل درنم و

 پهلو دویلحن با ودداریمهنگ باز را دریمان

 گویدیمنکارمنداهبقییجلو

 زرباف؟مخاندآریینم تشریف-

 کندیمهزمزم لب زیرمشویمهک همراهش

 نیست تو روز امروز-

 دهمیم جوابماهرفتگیصدا با است، دردناک و کیپ هنوزمگلوی

 !داری اصرارهاحمقان اینقدر ویفهمیمهکهخوب-

 رس با وددهیمهتکی آسانسورهآینهب او شود،یم عوضنجایما بارنای

 گویدیمیخوش

 در نکنی،هاحمقان ازدواجهیهشیم باعثنمهاحمقان اصرار-

 ...فهممیم خوب رویچههمنمنضم
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 . کندیممسکوتهب وادارمگلوییرفتگگ امامده جوابمخواهیم

 دست با ودکنیم باز را چپ سمتدواحنآخری در هفتم،هطبق در

 داخلنمدر و زیبایطراحمشویمهکدوار کند،یمهاشار داخلهب

 سیاقو سبک بایخیل شود،یممحیرت باعثدواح

 چقدرمکن فکردشویم باعثنهمی و استممتفاوتمپدریهمیشگ

 گویدیمیمانهک استهکرد فکرمداشتنهنگیراض و خوشحالهب

 برات رو اینجا خوان،یم تویبرا رودواحنگفت زربافیآقا-

 ...کردمیبازساز

 هرهک هستیمنیتماشا مشغولدلبخن با چرخم،یم سمتشهب

 صحر ازمبخورمقسمتوانیم شود،یمهافزودمایگنگ ویگیجهبهلحظ

 اتهگرفت را لبخندشیجلویسختهب ودشویم لذت غرقنمنخورد

 .نشودهقهقههب تبدیل
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 باز رامهای پلکیوقتمکنیمیسع ومبندیم رامچشمانیاهلحظ

 بیاورمنزباهب آرامش نهایت با رامهای حرفمکنیم

 هرنک باور بگو، رو راستشیمان کنی؟ ازدواجنم بایخوایم چرا-

 ...دمیممانجا براتدبیا برمدست ازیکمک

 پرسدیمیجدیلحن با ودشویمهسینهب دست

  کنی؟ ازدواجنم بایخواینم چرا تو-

 مزنیمدداهکالف

 ...رویبازهمسخرنک بسیمان -

 اسپرتش کت جیب در دست آید،یم جلو گیرد،یمیآنهبمصدای و

 رامکردیمهاستفادیگاه حاد، مواقع درهک رایکورتنیاسپر ودبریم

 ومشو متعجب کمترهکمکردیم عادتدبای گیرد،یممسمتهب

 ازهاستفاد پاف دو ازدبع داند،یمهچگون رانم از جزئیاتههمنایمنپرس
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 روزدچن تامدانیم اما شود،یم برطرفمایخفگ احساسیاسپر

 بوددخواههگرفت و دار خشمصدای

 !کنمیم خواهش-

 مپرسیم متلکشهبهتوجیبدبع ومرویمهرایخالنسال داخلمقددچن

 توران؟هعم یا داده؟ جزئیات ریز بهتهعم-

 گردمیم بر سمتشهب

 ماهخونناومد دیشبهکیاونای نامادریت؟ یاهمادرتنتورایراست-

 بودن؟یک

 کند،یم رفتار تر مسلطنم از مواقعنای در امادجویمممحک را لبش

 دفرستیمنبیرو را محکمش نفس

 بودنماهخانواد-

 کنمیم تکرارهخبیثان

  توران؟ و-

 ...نیستممادرنتورا-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

133 

 اتاقمکدامکنیم تصورمذهن در ودچرخیمیخال اتاق دو درمچشم

 حالنهما در ومده اختصاص پرو اتاقهب رامکدا ودشو هاهپارچ انبار

 گویمیم

 !کالیدارهعالقیعنمیب و عجیب روابطهب پس -

 راجع هایشهنقشهادامهبمدهیمنفرمامذهنهبهاینکدوجو با

 رودیم در دست ازمزبان اختیار امادبپردازنمزوهب

 داری؟داعتقاهزوجدتعدهب پدر، مثلمه شما-

 رامجواب جا در ودشویم تر نوریب و تر تاریک سیاهش،نچشما

 دهدیم

 متاهلنعی درنرفتیآب زیرهب مادر، مثلمه شماهنممکهکهاندازنهمو-

 !باشیهداشتداعتقا بودن،

 گویمیمیسختهب ومشیم نزدیک بهشمخش بایقدم

 انتخاب ازدواجهواس رویزننهمچی دختریکنیم ریسکیدار چرا -

  کنی؟یم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

134 

 زند،یمیکبودهبدشویمهلهرحمانیب دندانش زیر بس از اشیپایین لب

 رد بلندترش نرمالدح ازیکمیصدا ودداریبرممسمتهبمقد یکمه او

 اندازدیمنطنییخالدواح

 !کنمینم حسابهبچیپا رو مادر و پدرهگنانمنچو -

 ...اسهفکراننروش براتیزیاد یاد،ینم بهت تفکر طرز مدلنای-

 آنقدر کند،یمهنظار رامپای تا سر عجیبیحال با چشمانش

 نمکیم گرما احساس ومشویم معذبهارادیبهکدشویمیطوالنهنگانیا

 کن باورمایفکرنروشدمرنم-

 شودیممگ حرفشهادام درمپوزخند

! کریهفنروشهت کنم، ازدواج شرایطتنای با ،تو بامخوایمهاینکنهمی-

 رو زنشیها عکس ومفیلهروزان نفر هزاردصدچندخوایم دلشیک

 روهببندمچشهحاضریک کنن؟ ضعف و غش براش ونببین

 نک رو حصبمد وینشستنفرمو پشت مست ویرفتهکیهاییپارتمتمو

 ویدانشگاهیگیمهکیروزایهنکن فکرهحاضریک خونه؟یبرگشت پا

 چراهننک فکرهکهکی داری؟ اتهخانواد ازیمخفیچهک کجایی؟ نیستی،
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 تایریم دوهدست هی با کنی،یم پارکهرا وسط رو میلیاردیتنماشی

  شهر؟ سرناو

 ور عجیبتیکارا رو، تندت و تلخنزبو رو، دردسرههمنایهحاضریک

 نظرتهب نذاشته؟مک براتیزیبای از خدانچو چی؟هکهکن تحمل

 ازره؟یم

 اسیر شود،ینم باورش هنوزهکمدار رایدام درهافتاددصی حس

 شودیم تقال درگیر سخت و استهشد

 رپیزندگ نذار،همای مردونگیت و خودت از اینقدر بکش،یزحمتهی-

 تلف وقتیدار مانی،هکنینم پیدایربط توهبنم هیچنمیحواش

 ...کنییم

 بنددیم نقش هایش لبیرو کجیلبخند

 دمیم ربطش -

 ...خوامینمنمیول -

 گویدیمیخالنسالهب رو ودگذریمنم کنار از بلندشیهامقد با

 ...نزن حرفنمطمئ اینقدر-
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 موجیمانیصدا درهک استیجدیت ترس ازمدانینم گیرد،یمماهخند

 دارهخندمبرای واقعا اشهساالراندمر صحبت طرزنای یا زند،یم

 باشدیم

 کارمندت پایین،هبریزیهرمدلناالهکمنیستهسالهچهارد دخترنم-

 ”نه“مگفت بهتمه اول از بزنی، حرفمباهایدستور نیستمه

 ...کردمهااشتبمکنیم فکر اماهباشمگفت کنیم، معاشرتههفتهییگفت

 رسدیم نظرهبدخونسریباور قابل غیر طرزهب چرخد،یممطرفهب

  کردی؟یقاط یهو چرا-

 رتاثی تحتنم کنی، رفتار ویبزن حرف درستینیستدبلنچو-

 تو !کنییم لطفنمهبیدارهرینممسر تو گیرم،ینم قرار حرکاتتنای
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 علیرضا، تنهاهن بگم، راحتممن بذار زدی، رو حرفات راحت

 فقطهکیدلیل هرهبهاگ باشن،نمیزندگ توهکندار آرزوشو هایخیلهبلک

 دستنک لطفمخورینم زندگیت استایلهبنم محترمه، خودتهواس

 ...کنییمیبزرگ لطفممنهب دار،هنگ

 هنوز دیگرش دست ودکشیم اشهچانهب را دستش یکهکیحال در

 دست ودچرخیمیخالیفضا در نگاهش است، شلوارش جیب در

 نشیندیمنم صورتیروهب آخر

 نقش چرا پس باشی، حساس اینقدرهخورینم بهت-

 کنی؟یمیباز رو خیالیب ویقویدخترانای

 حرص با لب زیر ومرویمنسالهپنجر تک شتپهحوصلیب

 کنمیمهزمزم

 !چه توهب-

 انشدست ودایستیممسر پشت دقیقا ودافتیمهشیشیرو اشهسای

 کندیمهزمزممآرا ودنشینیممبازوهاییرو

 باشه-
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 است،هآوردنزباهبمحرفمکدا جواب در را”باشه“نایمکنیم فکرنم و

 بر سمتشهب بگویم، تامکنیم اشهمزهمزمدهان درهکیحرف با

 کنم،یم سکوتنبینماهرسید صفرهبهفاصلندید بانناگهاهکمگردیم

 ودکنیممنگاه فقطهکدمانیمدمردیحرفنگفت درمهیمان انگار

 زندیم لبمآرادبع

 بری،هخونناو از ویکن ازدواج فقطیدلیل هرهبیخوایم تو نفس-

  ضا؟علیر چرا

 کنمیمهزمزمهآهست خودشدمانن گیرد،یم رامتمرکزینزدیکنای

  کنی؟ ازدواجیخوایمیدلیلهچهب تو-

 باید،هآنچ از بیشترهلحظدچن اگرهکدبو انتهایبیتونلیمانهنگا عمق

 نشیند،یمماهچانیروهک دستش شدی،یم غرقیماندیمهخیر بهش

 شومیمیغریب حال

 ؟...یامکنییباز رو-

 با کاش نبود،هعمیسفارشمآد مانی، کاشدگذریممدل ازیاهلحظ

 جورنمیبرا دنیا کاش نداشتیم،یکودک ازیمزخرف خاطراتمه
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 لب اختیاریب داد،یم قرارمه مقابل را مادبع ودچرخییمیدیگر

 زنمیم

 ...بازیههکیدار قبول پس-

 داص نوعیرو از ودشویم آورمسرسامموبایلیهاننوتیفیکشیصدا

 اسما اس تا دو اینستاگرام،هب مربوطمپیاههمنآنبی

 شل جیب تایمانهنگا باشد،یم علیرضا طرف ازمهستنمطمئهکدآییم

 مکثمهای لبیرو برگشتهرا در ودرویمنپاییما مانتو بزرگ و

 گویدیم حالنهما در ودکنیم

 ...نیکیباز توهکیوقت تا-
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 ومانت جیب دردرویم دستشهک نیست، کار دریبازمبگویمخواهیم

 با ودکنیمهنگا هامپیاهبهصفحیرو از فقط دارد،یم بر رامموبایل وما

 گویدیم آرامش

 زدی؟ حرف روز هفتهب راجع باهاشینگفتهمگ-

 ...نیستم ارتباط در باهاشهدیگهکمنگفت زدم، حرف-

 ردورت را دستش ودگذارینمهکمبگیر دستش از رامموبایلمخواهیم

 متمایل جلوهبیکممایگوشهبنزد چنگیبراهناخودآگا گیرد،یم

 ادکلنشیبو گیرم،یم قرار آغوشش در تقریبا ومشویم

 خاطرات سمتهب مرانذه انگار و است تلخهک بسدکنیمماهدیوان

 خورد،یم دیوارهبمپایهکمبرو عقبماهخویم دهد،یم سوقماهنداشت

 ودکوبیم تندترهوقفیبنم قلبنضربا امادندارینیت ودقص هیچ

 لرزدیمهناخواستمصدای

 بده گوشیمو-

  کردی؟ قبول رو روز هفتهکیگفت دروغ-

 کنمیم تکرار رامدروغمتما شجاعت با ومزنیم زل چشمانش در
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 نه-

 بردیم فرو کتش یبج در رامموبایلیگوش

 مونهیمنم پیشنای پس-

 زنمیم لبهناباوران

 !مانی-

 آوردیم جلویکم را سرش

 تا ویگذاشت جاهخون رو موبایلتنک فکر هستیم،مه بایوقت تا-

 ...کنی صبردبایهخونهبنرسید

 باشیم؟مباههقرار امروزهمگ-

 گذردیم چشمانش ازیبرق

 ونبگی اینجاهب راجع رونتوهاهاید شما وقت هرهبل-

 ...بیرونمرییمهشمتمونکارامو

 پردیممدهان از

 ببینم کارش ازدبع رو علیرضادبو قرار-
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 کندیم نوازش راماهگون دستش پشت با

 ...نفسننک سختش-

 عقلنزباهکنمهبیچار دل بریوا و است آورهخلس هایش نوازش

 تنش و است نوازش قراریب و ابتیب دلشیزن هر مثل ودفهمینم

 بیزار اوج در استیکسناولییمان ودسوزیمیورز عشق عطش در

 حال کند،یم لمس رامپوست انگشتانش سریوقت بودن،

 ها السهکیهایدنبای ودبایمتمادرویممیادیاهثانیدچن ومشویمیغریب

 شود؟یم گرم اما... نرودمیاد تامکردیمهدیکتمخودیبرا

 کندیمهزمزم ودبوسیممنر راماهگونیاهثانی قدرهب

 ...گفتییم رو راستش کاش-

 رامودنبیدستمدیتئور مانی،یرفتارها برابر درنمنبود منفعلههمنای

 گویمیم آید،ینم برمدست ازیکار انگار اما کند،یمدتائی

 ...هم تو-

 رودیم عقب خودش

  چیه؟ نظرت-
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 پرسمیم جگی

 چی؟هب راجع-

 در را خشکش ویجدههمیش صورتدلبخن ازیکمرنگ طرح

 گیردیبرم

  اینجاهب راجع-

 دچرخیمماطرافیخالیفضایرو دیگر بارمنگاه

 لیستشمنویسیم... شههاضافیچیزایهی وهقفس میز،یسرهیدبای خوبه،-

 ...رو

 درویم در سمتهب

 ...بدیممانجا کاراشو تر سریع تا بنویس زودتر باشه،-

 گویدیمهکمشویم خارجدواح در از

 بریم؟ شد،متمو کارات-

 ازمترسیم لرزاند،یم رامدل غریبیاهشور دل

 رتصومتوانینم. پرورانمیم سر درهکیفکر وماهدادیمانهبهکیاهوعد
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 اتمدهیمنتکا رامسر...بفهمدیوقتددهیمننشایالعمل عکسهچمکن

 کنم دوردخو از را ها اضطرابنایمتما

 کجا؟-

 گویدیم داریمعنیلبخند با

 دیگهمکنی معاشرت-

*** 

 

 

 

 

 قرار درگیر سختمفکر ومنشینیم ماشینش دریمان کنار

 تامنک صبردبایهخانهبنرسید تامدانیم است، علیرضایخواستگار

 است،هرسید کجاهب علیرضا ومپدر صحبتمبفهم

 روز علیرضا، اعتقاداتهبهانهبهکمدهدپیشنهامخواهیم
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 راینمایپا ودشویجد تر سریعهچ هرهقضی تامشویممحریخواستگار

 .ببرد ماهخان از

 !فکری تویخیل-

 گویمیمهحوصلیب ومخوریمیتکان

 ؟گرفتی گوشیموهکیچییعن کردم،یم چک روماینستاگرامدبای-

 گویدیم آرامش بایانندگر حال در

 می خب وقتش،هبیکنیم چکماون-

 کنیم؟ صحبتنخودموهب راجعمیکمگ

 کنم،یم تکراریاهمسخر طرزهب را“نخودمو ”کلمه حرص با

 پرسدیم ودآورینم خودشیروهب امادشنویم

 ریم؟یم کجا نیستممه براتهجالب-

 کنیم معاشرتمرییمیداد جواب شما ومپرسیدهکدبوممه-

 هیچنمهک استنآ تر جالب اندازد،یمنمهبیکوتاههنگا ودگردیم بر

 فهممینم چشمانش درهشد پریهاهنگفت غریب ِعمق از چیز
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 من؟هخونمبری-

 ودکنیطراح رایاهمکالمهچ بازدخواهیمهکمفهمیمیآنهب

 وماهکرد نازکدقصهبهکیصدای با اشیذهن معادالتنریختمبهیبرا

 گویمیمهمسخر وینمایشیحالت

 فکریچنمهب راجع تو باشی،یپسر اینجورمکردینم فکر اصال-

 ...شمهپیادمخوایم کنارنبز کنار،نبز هان؟یکرد

 اعصابش خندم،یمدبلندبلن ومشو مسلطماهخندهبمتوانینم و

 ودنفشاریم قبل از ترمکمح رانماشینفرما انگشتانش ودریزیممبه

 گویدیمیوقتدشویمدمشهو لحنش در حرصش

 ...ندارینداد دست ازیبرایچیز انگار-

 پرسمیم ومدهیمهتکی ماشینشهپنجرهشیشهب تفریح با

  دن؟یم دست ازیچیزمههخوننریم آدماهمگ-

 ،استهشد شروعهکیبحثمدانیم افزاید،یم اشیرانندگ سرعتهب

 اب موضوع،نای برمعل با ودباشیممرفتارهای ونم تخریب هدفش

 گویمیم قدرت
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 بپرس،ممستقی رونهمو! اسهدیگ چیزهی دردتمدونیمهکنم-

 ...حاشیهیب

 پرسدیم جا در ودداریم برهندگذاریمهن بارنای و 

 خونه؟یرفتیممچند قرار-

 را است سوالش الیقهکیجواب و ناسزا هزار خورد،یم رامخون خون،

 دهمیم جوابیخیالیب با ومخوریم

 ونرستورا تو رو هایبعضیدونیم داشت،یبستگ طرفشهب-

 دلقک و رقصهپای هایبعض کنی،یم تحمل زورهبمه شاپیکاف

 اما خورن،یمنرفتیمهمونددرهب ان،یمست ویباز

 مثلیخلوتهیهب تایچشمهگوشهی منتظر تونهستیسرهییدونیم

 ... و جذاب بس ازیبر سر باهکنکنهاشارنخونشو

 است،هدهندنتکاننفرما دو هریبرا“  شوهخف“ دگوییمهک فریادش

 د،شویم صدا پر ودتن هایش نفس ودزنیمیسرخهب صورتش رنگ

 گویمیم ترمتماهچ هریسرد با ومکنیمهغلبمصدای لرزشهب

 !نکنی بازیمزخرف هرنگفتیبرا رو دهنت ویشهخف توهبهتر-
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 پر ویعصب حالهب تامکنیم قالبمه در رامدستان و

 کنمهغلبهگرفت بر در راموجودمتماهکیتنش

 فهمیدیهاشتبا روممنظور-

 ازنچنامکنیم حسهلحظ یک ومدوزیممچشنبیروهبهپنجر از

 ا،ر هیچهب رومسردرگ حالنای وقت هیچ حسی، هیچهکمبیزاریزندگ

 دهد تغییرنم دردتوانینم

 بحثنداد کشیجاهب مواقع جورنای بود، مشخص منظورت-

 تو داره،نیمنظورهک هستیکسیبرانایهالبت ،”ببخشید“نگیم معموال

 کرفمیکیمان! هست تمسخر وهطعن از پر نگاهات و حرفات تک تک

 تغییر نومهگذشتیتونیمهن تو نکن،هنگاهقضیهبیبعدهی اینقدر کن،

 ویکن تربیتش خودت خواستهبیبتونهکمایآدمنمهن بدی،

 برسه خودشیزندگهب کس هر بذار...یبساز رو دلخواهتهآیند

 ونداد جوابنبی خورد،یم زنگ موبایلشهکدبده جوابدخواهیم

 دهدیم جوابیواضحیکالفگ با سر آخر شود،یمدمردننداد

  ماکان؟هبل-
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 رانماشی سرعتهناخواستدشویم باعثدشنویمهکیهای صحبت

 کندمک

 ! ندهنم تحویل ور و شر بزن، حرف درست-

 در ودداریمهنگنخیابا کنار رانماشی ودزیم راهنما حواسیب

 زندیمدفریا حالنهمی

 شدی؟هدیوان تو باز-

 اشیگوش زند،یم راهنماهدوبارنناگهاهک د،گوییمهچنماکامدانینم و

 سرعت بامرفتییمهکیمسیر خالف بر ودکنیم رهانماشی وسط را

 گویدیمیهمیشگیمان از متفاوتیحال با ودرانیمدزیا

 بریم؟نماکاهخون تا سرهی لطفاهشیم-

 گویمیمیحالنپریشاههمنای از متعجب

 برس کارتهبمه تو گیرم،یمنماشی شم،یمهپیاد جانهمینم-

 شهیممتمودزو نفس؟یبیا لطفاهشیم-

 کملهخانوادهدوبار دیدارهبیراضمتنهب مو یک دهم،یمنتکادمردیسر

 دیدار،ناولینهما درهکهزاد ملکنکوچکتری مخصوصا نیست،هزاد
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 نشود،مهدبدشایمکنیم فکر اما بست،مبرای رو از را شمشیرش

 تماالاح ومشناسیم را اطرافیانش ویمان بیشتریکممهنم طریقنایهب

 .بینمیم را گیسو مادر ماکان، غایب همسر

 

 

 

 

 

 رانیماش ودکنمی ترمز یمعروفنمدر ودسفی برج مقابل شدت بایمان

 .شودیمهپیاد ودکنیم رهاینامناسبیجا در

 دیدنش بانمیالب م،رویم دنبالشهب خودکار صورتهبمهنم

 :گویدیمهکالف

 باشم، هاههمساییجوابگومتونینمهدیگنم خداهب زاده، ملکیآقا_

 ...کرده زهرههممکاهب رو آسایشنبرادرتو
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 اضطراب بادبرسهرا از آسانسور تا وددهیمنتکایسرهتوجیبیمان

 اب د،رسیمهک آسانسور کوبد،یم پایشیرو را اشهشد مشت دست

 .فشاردیم را هفت و بیستیهطبقیهدکم بار نچندی شتاب

 و جیغیصدامشویمی نزدیکیباالی طبقاتهب تا

 نسورآسا ازیمان سر پشتهزد بهت. رسدمی گوشهبیوحشتناکدفریا

 فرط ازهکیصدای بایزن و است بازهنیمهخان دریال شوم،یم خارج

 :دزنمیدفریا است،هدش خراش گوش وهخف گریه، و جیغ

 تو! مردی؟ تو چی؟هکناوهبیزد زنگناال کشم،یم رومخود بخدا_

 !داری؟ غیرت

 :درسمیمگوشهب در کاملنشد باز با،همردانیصدای و

 برادر و شهریمردا نصفهک کردم،ینم ازدواج تو بامداشت غیرت_

 ...خودم

 مبهوتنم ودرسیمهخاننسال داخلیماننچو شود،می قطع صدا

 اسباب وهشدهشکستیهاهوسیل از پرهکنزمی کفهب

 ومرویم جلوترمقد دوهارادیب ومنگریم استهخانیهشدنداغویها

 .بینممی را ماجرایاصلهصحن
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 اشیطالی بازیموهاهکیزن وهایستادنسال وسط کمرهب دستهکیماکان

 زند،می هقیدردناک طرزهب و استهگرفت را اش سرخ صورتیجلو

 کنار صورتشیجلو از را موهایشیوقت وهشدهپار بلوزشیهیق

 دهانش کناریهشد خشکنخو و استهخوردهکیسیلدر زند،می

 .شودمی مشخص

 تنهایرو شود،یم تر خراب حالشیمانندید بانز

 :ویدگیم تنفر بانماکا زند،می زار ودنشینیمهنشدنسرنگوهکیمبل

 !امروزنهمی آزمایشمبریدبای... نیار در رو اداهانای پاشو_

 : کندمیهزمزم ودکنمیدبلن سر خراب حال بانز

 ...کثافت_

 در امادکنمیدس را راهشیمانهکدکنهحمل سمتشهبدخواهمینماکا

 :دگویمینزهب خطابهفاصلنهما

 ...زدی تکثافمهمزندگیهبهکیتوی کثافت_

 : دزنمیدفریایمان

 !باز؟هشد چت بسه،نماکا_
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 افتد،یمنمهب نگاهش ودچرخمینماکا حالنهمی در و

 با گردد،برمی ودرویمیمان صورت سمتهب چشمانشیاهلحظ

 :دگوییم عجیبیپوزخند

 !اینجا؟هدادهرا رو تویک_

 : گویدیممخش بایمان

 !بزن حرف تدرس ماکان،هاومدنم با_

 حرص با ودداربرمینم سمتهبمقد دو ودزنمی پس رایمان ماکان،

 :گویدیم

 !افتادی؟هرا دنبالشیچهواس حاالیداددر جوابنایهب دیشبهک تو_

 دیگرمقد دو بازنماکا ومبیاورنزباهبیحرفهکمآن از ترهشوک

 :دداربرمیمسمتهب

 خودش برادرنزهبیبینیمهکیاین... تیگرف تو رو درستمتصمینببی_

 ...توهبهبرسهچ نکرده،مرح
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 : گویدیم جیغ با ودشویم بلندترنزهگرییصدا

 ...ماکان شوهخف شو،هخف_

 اب ودکنمی پرتشهخاننسال وسطهب ودگیرمی رانماکا دستیمان

 :دگویمی ترساند،یمممنهکیلحن

 بس کنم،یم پاکتنزمی رو از خداهبنکاما! کردی؟یغلطهچ_

 حرص از پریسامگفتیوقتیخوردهگ تو! رو هاتیبازهدیوانناینک

 تحویل ور و شر وینکرد گوش شده، نزدیک بهتنم

 لحا خیالتهبهک بهشیچسبیدیدست دو وهشدمحسودیهکیدادنم

 !بگیری منو

 : دزنمیدفریا دو هرهب رو تردبلندبع و

 یاب! کردین؟ گوشنکدومتو نکنین، ازدواجنهردوتوهبمگفت چقدر_

 رومجهننایهبچگانیلجبازهی خاطرهب... بگیر تحویلمخانو پریسا
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 ویبشنونتوهی ویبخور کتک روز هرهکیساختیزندگماسهب

 ...بشههل نفر دو شما دست زیرهبیچاریهبچناو

 ! جاست؟ک بلبشونای درهکنای ومافتیم گیسودیایمان حرف بانناگها و

 : دپیچمیمگوش در پریسایصدا ومکن پیدایش تامچرخانیم سر

 ...برممیمه روماهبچ... بگیرم طالقمخوامی_

... شهممعلو هاتیکار کثافت تکلیف بذار اول کردی، غلط تو_

 هرهب ببر و بگیر رو دستشدبع هست،یکهبچمببینی

 ...خواییمهکیاهدرمجهن

 :گویدیم بهت باهکدرویمیمان سمتمنگاه بندد،یم یخمتن درنخو

 !ماکانیمریض تو_

 !آزمایش؟یآینم ترسی؟یمهچی_

 .شودمی حبسمنفس ومفشاریممه در راماهزد یخندستا

 :گویدیم پریشانش احوال و پریساهبهکوتاینگاه بایمان

 ...دارهنگ رو زنت حرمت درک،هبنم بکش، خجالت_
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 .شودیم تر تحمل غیرقابلمبرایهلحظ هر فضامکنمی حس

 جلومقددچن اضطراب با داشت قراریبلندیراهرومراست سمت

 .زنمیم صدا را گیسومنا ومرویم

 رهایش بازهنیم طورنهما و استیدستشوی در کنم،می باز درناولی 

 خنجریاهکودکان ومآراهگرییصدامنکیم بازهک رامدو در کنم،می

 . کشدیممقلبهب

 زمین، برهنشست میز،یهپاینپایی را گیسو ودچرخیم اتاق درمچشمان

 بغل رد را پاهایش فریادها،هوقفیبیصدا ازنلرزا و تنهاهکمکنیم پیدا

 .ریزدیم اشک و استهگرفت

 ستتوانیمیآسانهبهحنصنای آید،ینم باالمنفسمکنیم حسیاهلحظ

 گیرمیم آغوشش درهآهست ومشویممخ کند،هدیوان مرا

 .عزیزدلم خانم، گیسو_

 تا اشک. زندمیدفریا را اشیتنهای انگار چسبد،یمهغریبنمهبیوقت

 لشمقابیهمیشگ قدرت بایولدآوریممهجوهوحشیانمپلکهپرد پشت
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 ومبوسیم را شنمناکیکم و فریموهایرو ایستم،یم

 باشدیخالیبغض و تنش هر از راملحنمکنیمیسع

 !عزیزم؟یکنیمهگری چرا_

 رد بیشتر دخترک فرستم،یم لعنتمخودهاحمقان حرفهب جا در و

 از و گیرمشیم بغل در کند،یم هق هق هنوز ودرویم فرومآغوش

 .کنمیم بلندشنزمییرو

 ویمان ازمنفرت وددار بتیکممکنیم حس است، داغ بدنش 

 .شودیمنچندا دو اشهخانواد

 را سرشیحالیب بایوقت وددارمنیکم گیسو لباس

 سرما شرف درمشویمنمطمئدگذاریمماهشانیرو

 ودیهایفحاش و دعواها وددایصداهبهتوجیب است،یمفصلیخوردگ

 حماقتیرو از و استهبودیمان عاشق گویاهکیزن و برادر

 .آیمیمنبیروهخان در از شود،یم برادرشنز

 در غرق آنقدر مادرشمه پدرش،مهمبینیمیوقت کند،یمددرمقلب

 ازهتاز کوچک دخترهرفتنیادشاهکدانهشدنخودشایخودخواه
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 وددار تب ودلرزیم ترس ازمجهننآ ازیاهگوش در شان،هآمدمحما

 .بردیمنبیروهخان از ودگیریم آغوش در را اونمنچویاهغریب

 حداقل یا ویگرم لباسهکمخود حماقتهبمرسیمهکنخیاباهب

 در دخترنای ابمداننمی اصال ومفرستیم لعنتماهنداشت بر برایشیپتوی

 !کنم؟هچمخواهیم بغل

 حالنآ رد این، در بیشتر گیسو کنم، تحملمتوانستنمیمدانیم فقط

 .بماند

 زند،میمصداییمانهکماهنشد دوریاصل دریجلو ازمقددچن هنوز

 و استهادافتنبیرو شلوارش از لباسش ازیقسمت گردم،یبرم طرفشهب

 . اندهشد درگیرمباهددهیمننشا اشهآشفت وضع و سر

 :درویم گیسویهصدقنقربادلرزانیم را لحنشهکیمحبت با

 !خوبی؟ عمو گیسو_

 :مویگیمهآهستدببین را گیسو صورت تادرویمنم مخالف سمتهب و

 ...کردیمهگری داشت! حالهیب داره، تب_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

159 

 با شود،یمهآ سنگینش نفس ودزنیم موهایش دریچنگیمان

 :دگوییمیقدرشناس

 آوردیشیکردیخوب کار ممنون،_

 

 

 

 

 

 

 : مپرسیممغ با

 نیست؟نفهمید مادرش و پدر اصال_

. کندمیمهدایتنماشی سمتهب وددهیمنتکا تأسفیرو ازیسر

 ومنشینیم است،هرفت خوابهبمآغوش درهک گیسوههمرا

 عقب صندوق دردرویم خودش ومببند رامکمربنددکنیممکمکیمان
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 گیسویرو رایکوچکیسفریپتو گردد،برمیهکیوقت ودکنیم باز را

 :دکنیمهزمزم وداندازیم

 چیزی؟یاورژانسمبری_

 ...ببینتش دکتردبای  آره،_

 وددا رود،یمهاشتبا را مسیرها است،هداد دست از را تمرکزش کامال

 .کندیمیرانندگدب بسدآوریم در را هاهراننددفریا

 ودکنیم خاموش کلهب خورد،می زنگهوقفیبهک را موبایلش 

 سؤالشیه ودکنمیهنگانمهب سسپ و گیسویهچهرهب اولیهرازگاه

 :دکنیم تکرار را

 شی؟ینم اذیت_

 آزار واقعا اتهخانواد و تویول نه، گیسودوجو ازمبگویدخواهمیمدل

 نمکمخواهینمهک استنداغویقدرهب حالش اما هستید،هدهند

 .بپاشم زخمشهب

 ودرویم ترباال گیسو تب رسیم،یمنکودکانبیمارستا اورژانسهب تا 

  نه؟ یامبردار خیسشنتیرو از رو پتودبایهکمدانینمنم
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 ومرویمیاهگوشهبمبگیری نوبت تا و استهغلغل اورژانسیورود

 . ندارند را گیسو نوز تحملنتوا دیگرمدستاننچومنشینیم

 با رامگردن دورممحک و است گیج و خواب غرقنچنا

 آغوش ازدآیینم دلشیمانیحتهک ،استهگرفت کوچکشندستا

 .بگیرتشنم

 سوال ومهست مادرشدکنیم فکر نشیند،یممکنارهکیخانوم 

 فکرهکنز ومدانینم رامهیچکدا جوابهکدپرسیمیهای

 .کندیمنمهب را پشتشیدلخور با ومشو کالمشمهمخواهینمدکنمی

 بامحال. بندمیم رامچشمانیاتلحظیبرا ومزنیمهتکی دیوارهب رامسر

 در آشنایحس باشد،یم رها موج درهپارهتختنهما حال گیسوندید

 :کنمیمهزمزممقراریب دل ومخودیبرا لب زیر ودشویم بیدارموجود

 

 سبویی درهبادهن سویی،هب دلمچشهن

 من آشنا،دیاهبیگلویمکن ترهک

 ابرینآسما درهنهفت هاهستار
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 ...من باهگرییهوا دوستیاهگرفتمدل

 

 ...شدننوبتمو پاشو نفس نفس،_

 تا کند،یم فرض گیسو مادر و پدر را ماهک دکتر

 .کوبدیمنسرما بر را مایمسئولیتیبدتوانیم

 تامکنینمی باز لب مانی،هن ونمهن چرامدانینم ونخواندمایم لیاقتیب

 سر برددارن  هنوز احتماال لیاقتشیبیواقع مادر و پدرمبگویی

 هنوز وددهنیمهجلو مقصر را یکدیگر ودکشنیمدفریامه

 . استیحالهچ درندخترشادداننینم

 دکتر دانیم،ینم ما ودپرسیم اشیداروی حساسیت از دکتر

 اشیمریضیهسابق دانیم،ینم ما و است حالنایهب وقتدچندپرسیم

 باشیم،یمهافکند سر و معذب واقعا دو ره ومدانیینم را

 . نداشتیاهمیت هیچنبرایما پیش ساعت یک تاهکیحقایقنندانست از

 حتماالا کند،یم تکرار باردچن را بیوتیکشیآنت و دارو دستور دکتر

 ومیکن اشهپاشوی وقت اسرع دردگوییم و استهکرد شک ما شعورهب
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 ازب صبح فردا اگر ومکنی کرارت را کارنهمی صبح تا نوبتدچن

 . کنیمهمراجعهدوباردبو حالنهمیهب

 نشستمکناردورو بدو درهکیزننهمایاصلیراهرو از خروج حال در

 :دگوییم طلبکاریحالت با ودآییممسمتهب

 گیری،یم رو خودت اینقدر چرا ویآشنایمبرامگفت_ 

 ای،هاداف و فیس از پر ینقدرامدونستینمیولمداشت دوستتیخیلنم

 حالهرهب شدن؟ سبز کجا از یهو شوهر وهبچنای مجردی،یگفتهک تو

 رو خودت کمترهبهترمه تومکرد آنفالوتنم نیست،ممههدیگ

 ...بگیری

 وماهکالفهک بس بکوبم، دیوارهب رامسردخواهمیمدل. درویم و

 .شودیم تر خرابیهمحال

 همانجاهداروخان از ودکنیمنزهحوالیاسزاین لب زیریمان

 از ار گیسو رسیم،یمنماشیهبیوقت بارنای ودخریم را گیسویداروها

 .گیردمینم آغوش



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

164 

 دل نقدرآ شخصیتش، ازدبعییانعطاف بایمان ودکنیمینق نق دخترک 

 عقب ودبخور را برش تب شربت ازیقاشق تا دهد،یم دلشهب

 .نشیندیمهرانندیجا سردآییمیوقت و وابانتشخیمنماشی

 :مپرسیمهآهست. استهخست وهدرماند چقدرمکن حسمتوانیم

 خونه؟یگردونیم برش_

 ...نه! خونس؟هدیوونناو منظورت_

 پرسمیمدمرد

 چی؟ پس_   

 :دپرسیم ربطیب ودچرخیممسمتهب سرش

 دارشی؟هبچیدار دوست_

 مکشیمیآرام نفس

 ...دارم دوست را هاهبچ_  

 از شار سریآنهب لحنش ودکشیمهشعل عجیبیخشم چشمانش در

 شودیم نفرت
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 !داری دوست رو هاهبچ پس-

 باز اتمکنیم نگاهش فقط سکوت در افتد،یم حالنایهب چرامفهمینم

 گویدیم خودش

 !خودمهخون ببرمشدبای نیست، امشبنماما_

 

 

 

 

 

 

 ...نماکا_

 کندمی قطع رامحرف

 ...نیستهک اولهدفع... داره عادت منه، پیشهدونیم_ 

 گویمیمهارادیب
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 ...شددب حالش وقتهی کنی؟هپاشوییبلد بیام؟مهنمیخوایم_ 

 چرخدیممسمتهب کامالهبلک سرش، تنهاهن بارنای

 گیسویی؟ننگرا واقعا_  

 کشممیمدردناک وهخستنچشماهبیدست

 !توامننگراهن_  

 زندیمیاهخستدلبخن

 !نباشهنمنتهب سرهکهآرزوت تو_  

 رانماشی دوزم،یممچشمرویهب روهب اش،هصادقاننلح ازهزد بهت

 . ندرایم مایهخان سمتهبنسنگی و عجیبیسکوت در ودکنمینروش

 شوم،یم غرقمافکار در را ترافیک پر ویطوالن مسیرمتما

 ورتص ماکان،یحرفاهب کنم،یم فکر گیسویبرایمان خاصینگرانهب

 نفسیصدا ودرقصیممچشمانیجلو پریساهخورد کتک

 . پیچدیممگوش در گیسومآرایها

 :مپرسیم ومشکنیم رایطوالن سکوت رسیم،یمهکوچ داخلیوقت
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 اقبمرهتونیم بهترناو ماست،یهخون هنوز گی؟ینمنتوراهب چرا_

 ...باشه گیسو

 ...قهرهمباها_

 !کنه؟یممه قهر اشهدوردون عزیز باهمگ_

 ...تو بخاطر_

 دهدیمهادام ودکشیمیسنگین نفس

 رو هواتهجورههمهکهگرفت قولماز گرفت، صداتهاینک بخاطر_

 ...شدی اذیت اینقدر توهکمگفتیچدبویشاک باشم،هداشت

 :پرسممی افسوس با

 گفتی؟یچ بهش_ 

 لبهآهست وداندازیم گیسوهبینگاههآین از کند،می ترمزهخان دریجلو

 :دزنیم

 !زنیمی توهکیحرفاینهمو_

 :پرسیدمدمرد
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 چی؟ییعن_  

 :گویدمی نفس یک با

 ...دروغ_ 

 وهریدپ رنگیگیسوهبینگاه ومگردیم برهارادیب ریزد،یم فرومقلب

 اندازمیم خواب در غرق

 !کنی اشهپاشویهنر یادت_  

 درهدستگیر سمتهبهکمدست کند،میمنگاه فقط او بارنای

 رامموبایلیگوش گردم،یم برهک سمتشهبدزنیممصدایدرویم

 است،هرفتمیادهک است خلقت عجایب از گیرد،یممسمتهب

 کند،نمی رها را دستشهلحظدچنمبگیر رامایگوشمخواهیمیوقت

 کنمیم نگاهشیالسو

 !بگذرهیشکلنای امروزمخواستنمی_

 :گویممی ومبگیر رامزبانیجلومتوانینم

 یاهشدهپژمردیکرد پر پر خوابت تخت تاهکیهای گل احتماال_

 شهمآرو جیگرتیکرد خار از پر رو تختمشاید
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 .کوتاه وهخستدچن هر خندد،یممبینیمهک است بارناولی

 کندمیهزمزم لب زیر“ یاهدیوان “

 روایی،پیب اینقدرهک توهجالبمبرا واقعایول خونه،مبریمخواستنمی_

 بیاد؟ سرتیبالییترسینم

 :دمیم جوابیلبخند با

 هرحالهب ات؟هخونداومیمیک حاال مطمئنی، خودتهبیخیل_

 ...روز ششدش پرید، روزتهی

 :خواندمی رامنامیغریبنلح با

 نفس؟_ 

 ...بله_

 نگاهشیچشم زیر شود،می معمولدح از تریطوالنهک مکثش

 :زندیم لب است،هماندهخیر رویشهب روهبهک طورنهمامکنمی

 بینمتمی فردا بخیر، شب_

 :چرخانمیمهکاس در حرص با رامچشمان
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 !دارمهدانشگا فردا_

 ...یایواقعهدانشگا_

 :کنمیم قطع را حرفشیعصب

 ...دارمیمهم کالس فردا نی،ما_ 

 کندیمهزمزم است،هخیر روهب روهب هنوز

 ...کالست ازدبع باشه،_

 گیسو خاطرهب اگر ومشویمهپیاد ماشینش ازیکالفگ با

 ماشینش سقفهکمبکوبممحک را دریجور خواستمیمدلدنبو

 ومشویمهخاندوارمسر پشتهبینگاه هیچیب. شود خراب سرشیرو

 .کوبمیممبه خواست،یممدلهکیشدتنهما با راهخان در

 

*** 
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 "دوم فصل"

 

 اول روز

 

 د،شهنواخت در زنگهکدکرمیمنرهپنج و دستیاهسابقیبدسردر با

 راهدکمهحوصلیب نیما تصویرندید با ودشویمدبلن جایش ازیعصب

 خوابش اتاق سمتهب ودگذاریم باز برایش رایورد در فشارد،یم

 خواب در غرق دخترکهبینگاه اتاق، بازهنیم دریال از رود،یم

 .اندازدیم
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 را اشهگون ویپیشانهآهست دست پشت با ودداریم بر جلوهبیگام 

 پیشیساعاتنسوزا و داغ تب از و است خنک کند،می لمس

 .نیستیخبر

 تادبندیم کامل را در احتیاط با بارنای ودکنمیدگر عقبهآسود 

 هایشماخدشومی باعث نیمادبلنیصدا اما نشود، بدخواب دخترک

 .بخوردهگرمدره

 چهره هزاردمر به،_

  هال سمتهب را هایشمقد ودکنمیهاشار اتاقهبمدرهیهاماخنهما با

 :زندمی لب ودبخشمی سرعت

 ...یواش_ 

 :پرسدیمهشددگریچشمان با نیما

 !هاهدرست کارتیحاج اولی؟ روزنهمی اتاقه؟ تو_ 

 کندمی رهاهکاناپیرو را اشهخستنت

 ...خوابیده گیسو_ 

 :پرسدیم کنجکاو ودنشینمی کنارشمه نیما
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 !نبودی؟ نفس با امروزهمگ چرا؟ گیسو_ 

 :گویدیم حالنهما در ودبندیم را چشمایش

 گفتن،یوریدردکر شروعدز زنگ یهویچههمهبدزدگن احمقهپسر_ 

 مردک! بیاره سرشیبالیمترسید اومد،یممه پریسایها جیغیصدا

 ! آخرمسیهبهزد شده،هدیوون...بدین آزمایشنبریهکرددکلیمنفه

 گویدیمیوقتدآیینم خوش مذاقشهب نیمانلح

 کرد؟ نگرانت پریسا جیغیصدا-

 :فرستدیمنبیرو را سنگینش نفس

 زنهیم مرگمد تا روهدختر_

  دیگه؟هسابقت دختر دوست دختره، از منظورت_

 دهدیمنتکایسر تاسف با

 کشدر اینقدر واقعا... فهمهینمهبرادرمهکناو فهمی،ینمیرفیقهک تو_

 با حاال تا نکردین؟یغلط هیچیزندگ تونکدومتو هیچ سخته؟

 نبودین؟یکس
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 تویشانسدبهب بودیم،یحاج چرا_

 مشکوکهبچهی بشه،نداداشمونزدبیاهدخترهکمنبودی

 ...کنههخانواددوارمه

 :غردیممخش با ودکنیم نگاهش تیز

 زدی؟یزیاد حرف باز_

 :گویدیم وارهطعن ودشویم ریز نیمایهامچش

  شه؟هبست دهنش دی،ینم آزمایشهی چرا_

 :زندیم لب

 ندارهیربط توهب_

 گویدیم تاسف با ودکوبیم زانویش رویدست نیما

 و گیرنکرد بازهواس فقطنم داره؟یربطهچنمهب واقعاهآر گرم، دمت-

 ماکان؟هخونیرفتهدختر با پس خیالیب گورهاتم،

 سوزدیمددر سر شدت از چشمهایش
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 اونجا،مبر نفس بامشد مجبوردشیقاطیچههم دیگه،هآر_

 ... اومدیم ونبیمارستامرفتی وهدار تب گیسومدیدیهکمبعدش

 دکوبیم زانواشیروهدوبار ودخندمی سرخوش نیما

 ازهچشمهی کرد،می حال باهاتیخیلهدختر قرارت،هبدشهزددگن پس_

 ! نوریعل نورهدیگ دید،مه رو چلت و خلهخانواد

 پرسدیم ودشومیدبلن جایش از سپس

  خوردی؟ امروزهکیضدحالیسالمتهب بخوریم،ینداریچیز_ 

 :گویدیمهکالف

 بده،نمهب یخچال در کنار ازنمسک تا دو ترکه،یمددر ازهدارمسر_ 

 ...هست طرفناویکن کوفتیخوایمیهرچمخودت

 برایش اول ودشویمدبلن شود، ناراحت لحنش ازیاهذرهآنکیب نیما

 گویدیمهطعن با ودآوریم را قرص

 !گردنیم بر تو از تر شارژیخیلیلعبتنهمچی کنار در ملت_

 ...اینجایبیایپاش گفتیک اصال نه؟ یاهدقیقدچنیشیم الل_
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 با ودرویمنسالیانتها رنگارنگیهایبطر سمتهب خیالیب نیما

 دقتهبیلیوان در خودشیبرا ودکنمی انتخاب راییک وسواس

 گویدیم ودریزمی

 !کردنته؟ تشکریجا آورد؟یم براتیک واخبار ریز اومدم،ینمنم_

 حالهبیکم هانمسک دهد،یمهاجاز ودبندیم را چشمانشهلحظدچن

 . ببخشندنساما و سر اشهآشفت

 درنلیوانکردهمز ازدبع ودنشینیم رویشهب روهکاناپیرومه نیما

 گویدیم آرامش با دستش،

 اما دوستن،مه با هستیسال یک تا دونایهدرست حدست_

 مثل رو سال یکنایمتمو نفس خودشه، کارهب سرشیهرک

 هر ویجمع هر برگشته، تنها ویمهمونهرفت تنهاههمیش

 همو وزر هر تقریبا هستهکیوقتای اما نبرده، روهپسرهرفتهکیسفر

 از جدادبع ونزنیم حرفیچندساعت بینن،یم یرستوران ای،هکافهی

 تشهس هاهآتیش دویمذهبنای ازهپسرهخانوادنببی نه،خونگردیبرممه

 اشهخانوادهب رونایدخوایمیجرأت و دلهچ باهپسرمدونینمنم...ها

 کنه؟یمعرف
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 نوشدمی دیگریقلپ و

 دیدی؟هگذاشتهک رویآخر عکسنای_  

 ودرویم نفس پیجهبدآوریم در را موبایلشیگوش حالنهما در و

 کندمیمزو وا عکسیرو

 !چیزیه عجبیخدای_

 از پر ویعصبهنگا ودشونمی بازیآنهب اشهشد ریزددر ازنچشما

 دهدیمهادام سرخوش نیما دوزد،یم نیماهب را خشمش

 ...ببینهآخهن_

 پس را دستشمخش با کند،میمخ طرفشهب را موبایلشیگوش و

 زندمی

 پرسدیمهخبیثان نیما

 شمایها فرمایشهخردیههمهبدبایهک ما ی؟شدیغیرت چیه،_

( crush) کرش طرف چیه؟نجریا بابا نپرسیم،مههکلمهی ومچشمبگی

  یته؟فرضندشم خورده؟ رو بابات ارث کرده؟ گیر گلوت تو بچگیته؟
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 !یفهممی اش موقعهب_

 :گویدیمنزناهطعن نیما

 !خورییمیحمالددرهب فقط ندارم،داعتما بهت بگو_ 

 فشارد،یمهاشار و شست انگشت دو با را اشیپیشان

 تردخ تصویرممدا استهرسیدهخانهبهکیزمان از است،هکالفیجوردب

 ودبوهکشید آغوش درهمادران و عجیبیطرزهب را گیسوهکیحال در

 . بیندیم چشمانشیجلو کرد،میهزمزمیآواز لب زیر

 یشپ غیرقابلیزیاد دختر! نبوددکرمی رتصوهکیسادگنآهبهقضی

 عکسهچدبونمطمئ دل درهکیمواقع در ودشیمیبین

 .دیدمی متفاوت کامالیرفتارنناگها داد،دخواهننشایالعمل

 :کندمیهزمزم گیج 
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 کن باور نیما، نیستداعتما بحث_ 

 با ودشویم او بانکرد بحث خیالیب است،هشدمگریکم سرشهک نیما

 :گویدیم دار خشیلحن

 واقعامموندنمهآخ اما کنیم،می ومکردی باور رو توههمیشهک ما_

 !کنی؟ ازدواج باهاشیخوایم

 پسره؟نای با چرامموند فقط... برهنایرا ازدخوایم مجبورم،_

 پس بگو ها،هرفت سوال زیر هات جذابیت بارناولییبرا آخ، آخ_ 

 ! داغونی اینقدر چرا

 :کندیمهاضاف دارهخندیلحن بادبع و

 کاش بگیره، منو مادربزرگدخوایم انگار مجبورم،هگیمنهمچی_

 ذاشتیم ماهرا سر اجبارهانای از خدا

 دریذهن با وددهمینتکا نیمایهاحمقان حرفیبرایسر افسوس با

 :گویدیم گیر

 ...هبگ دروغ وهزنب زلمچشما تو راحت اینقدرییکدبوهنشد حاال تا_
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 تخواسمی دلش انگار ودبوهشد باز زبانشهتازهک اوهبهعالق با نیما

 کندمیهنگا بزند، حرف

 چشمات، توهزنیم زلمبعد! گه می دروغیچههمهب راجع_

 ...خوادیممدلهکهدارمهیدرازنزبوهی

 ودشویمهمواجیترسناکهغرمچش باهکدکنمییاهزمزم لب زیر نیما

 کندیم اصالح را حرفش

 !بیخ ازیکن قیچیشهک_  

 :گویدمیهاکرا با ودکنمی دراز میزیرو را پاهایش

 رونمزودبایمدختر طراحه،مدخترهگیمهریمهرانهمچیمه باباش_

 کنه،دتایی اونودبایمدختر بپسنده، اینودبایمدختر کنه،هادار

 سریاج بدوزی،هسرهییگونهیهدیگ! خبرههچهکنیم فکرهندونییکهک

 مثلیببر طرفشناو از ترهکوتا رو طرفشهییبیار در رو دستت و

 خواد؟یمیکارشناس ویطراح... کنی تنت خر ُجل

 :گویدمی هایشهخندنمیا ودخندمیدبلندبلن دل،هت از نیما
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 لوارش بلوزهیدبع خرید،دبوهرفت دیروزمه پرستو! جدیدههمد بابا_ 

. ..دیدییم رو مایباباهقیافدباییحاج بیرون، اتاق ازداومدپوشی

 طرفهی سینه،یباالدیایم صافهکدبو ها مدلنای از طرفهی بلوزش

 الهس بازویرودافتایم کج اشهیق منتهادبوهمردون بلوز مثل اشهدیگ

 انگار روشهکیردک شلوار مثلمه شلوارش بود،نآویزو بهشمه نوار

 رفت،یمهرایحسهچ بادبوهپوشیدمبلندهپاشن کفش بپوشی،مدامن

 چقدر گفت و جلوداومهکرد کپهباباهددیهمامان رفتم، فناهبهکنم

 لباسنیا بابتمه پولدپرسی باباهدفعهی باشه، مبارکمدخترهقشنگ

 اینانفهمیینم شماها گفتمسرتقیپرستو آقا دادی؟ دلقک

 داشت مایبابا... پولشهدپونص و دو معروفه،نمزو و طراحهییبرا

 ...کردیمهسکت

 بردشویممتماهک اشهخند خندد،یم دلهت از غش غشهدوبار و

 :گویدیم و مطلب اصل سردگردیم

 درنآپارتما تاهس پاش زیرنماشیهی از فقط داره،همایهبچهدختر -

 اورپانایهکیاونقدر بوده، مهیا براشهخواستیچ هریعمرهی یاد،یم

 روفمع بیسته،هکمهیکلش هست،هک خوشگل نرفتم، شمالنمهرفت
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 تا رسه،یم تا هزاردهشتصهب فالوورهاشهدار هست،هکمه

 روهبچهدونهینهمیهکمباباش داره،همردهکشتدبخوامدلت

! هدیم رو دخترشنبود طراح پز وهذاریم الالشهبیلیلهکهمعلومهدار

 وسط؟ناییگیمیچ تومدونینمنم

 انیم کند،یم باز را پیراهنشیباالیهدکم ودکشیمیاهکالف پوف

 :گویدیمهفاصلنهما از ودکن پر را لیوانش باز تادرویم

 تخودهعمرهیهاینک با کنه؟ حال توهچی بامآدنای باش،یمنطقمیک_

 ی؟نگیر پول بابات ازهک اتهمسخر کوشش و تالش بایکردهپار رو

 و سگت مثل اخالق با هات؟یخرخون و اتهعالی تحصیالت با

 شب تا صبح از با هات؟یبازیغیرت و هات چوب چهار با جدیتت؟

 هان؟ کردنت؟ کار خر مثل
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 :کندیمهاضاف اشهشد پرنلیوا با برگشت حال در و

 و سفریهمه بانبر کنن،یپارتهکدخوایمهپای ونفاهپسرهیناو_

 چلیک ودبرنناو ودبرننایممراس حاال وهبذار الیو ویاستورماین

 ...هشتگ و عکس چلیک

 :گویدیمیتندهب ودکنیم قطع را حرفش

 ! علیرضا مثل پسرهی دقیقا_

 ساکت است،هگذاشت اشهخانهب پایوقت از بارناولییبرا نیما و

 . شودیم

 با خورد،یم زنگ موبایلشیگوشهک استهنگذشتیاهدقیقدچن هنوز

 دو حیرتش ودکنیمهنگا اشیگوشهصفحهبدبع و ساعتهب اول بهت

 .شودیمنچندادص

 ببیند، اشیگوشیرو نداشت انتظار اصالهکیاهشمارندید با 

 گوشش کنار رایگوش ودکشیمهصفح بر سریع را انگشتش

 داردیمهنگ
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 مانی؟ الو_ 

 گویدیمیآرامهب ودشویم مسلط خودشهب

 شده؟یچیز بله،_

 پرسدیمدبع ودشویم قطعیاهلحظ دختریصدا

 اومد؟نپایی تبش بپرسم، رو گیسو حالمخواستیم نه،_ 

 یست،کدپرسیمهاشار باهک نیمانبشک ودپریم باال ابرویشیتا یک

 شود دورنسال ازیقدمدچندشویم جبورم کند،یم پرت را حواسش

 الو؟_

 کندیمیاهسرف

 ... شده قطع تبش_

 خداحافظ باشه،_

 پرسدیم ودشو قطع تماسدگذارینم

 نخوابیدی؟ چرا_

 کندینم باور را دخترهساد جواب
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 از رو اتهشماردبو بیدارمهنتوراهعم پایین،مرفت نبرد،مخواب_

 ...خوابییم دیر اشب معموال گفت گرفتم،ناو

 عطریوقت بارنچندی دهد، شومشیها فکر دلهب دلدخواهینم دلش

 اما.. .باشدهکردهاشتباهکدکر آرزوهناخواست پیچید، مشامش در دختر

 را اشیذهن معادالت ازیقسمت یکددار گیسو،هب دختریعاد غیرهتوج

 .کندیمدتایی

 گیردیمیعمیقمد 

 پاشی؟دزو صبحدنبایهمگ بخواب بگیر_ 

 گویدیمدسر دختر

 خداحافظ چرا،_

 بهت و گیج هنوز گردد،یم بازنسالهبیوقت. دشویم قطع تماس و

 :پرسدیم دیدنش با نیما است،هزد

 بود؟یک_

 رتیبتهبیهستنجها احتماالتمتما گیرد،یم نفسش و نفسدگوییم

 دشونیم قطار ذهنش در
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 !دهیمننشو سبز چراغهدارهکنای_

 دزنیم لب افکارش در غرق

 ...بپرسه رو گیسو حالدبوهزد زنگ_

 دهدیم هل جلوهبیکم میزیرو را اشیخالنلیوا نیما

 ه،باش توهبچندار شکیعالمهیهک تو برادرهبچهشبهی کن،نولمو_

 الشحهبزن زنگ بهت شبهنصفمنی و دو ساعتهشدممه براش اینقدر

 ...ودهنب تاثیریبمهیخیل کماالتت و جماالتهاینک مثل بپرسه؟ رو

 گویدیمدباشهنشنید نیمایها حرف از چیز هیچهک انگار

 مهمن براش هاهبچ! مهمه براش گیسو-

 ...شدیممه براش تو انگارهک فعال گی؟یمنهذیو چرا تومخوردنم-

 تا را ابشخو تابیبیهامچش خندد،یم نیما افکارهب دل در

 شودیم مزاحمش نیمایصدا ببندد،دخواهیم

 چیه؟ فرداهبرنام رئیس_
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 شروع ودنشینیم صاف جایش در نهایت در ودکنیم سکوتیکم

 ودکنیم باز ترتیبهب را دستش مچ دور سفتیهاهدکمدکنیم

 کندیم باز لبهباالخر ودزنیم تا را بلوزشهلب

 نسیمه اسمشهداریصمیم دوستهی-

 کندیم قطع را حرفشهتوجیب نیما

  نه؟ یا هست خوشگل -

 ویدگیم باز ودروینم رو از نیما اما دوزد،یممچش نیماهب عصبانیت با

 کنار درمزنمخواینمنم بگیرم، اینودبایممنیگیمدالب آخرش آقا-

 ...گمیم بشه،یاهعقد زنت

 ! شوهخف نیما-

 هر لذت با ودگذارمی دهانشیرو دست نیما

 شودیمهحوصلیب صدایش بخندد، صدایبدکنیمیسعمتماهچ

 بزن دخترو مخهشد جور هر-

 شودیممک سمتشهبیکم نیما
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 جورمبرا دختریبخواهکهنسوختنم برا دلتهک تو چی؟ بعدش-

 بیرون؟مبکشدبایهدختر ازیچ بگویکن

 

  

 نیا_فرخ_گلناز

 

 

 سالههم سمتهبدرویم ذهنشیول تاس نیما سمت نگاهش

 گوشش در دخترنخواند آوازیصدا باز نهایت در و گذشت،هکیهای

 ددهیمنتکایسرهکالف ودپیچییم

... جمعشون تویبر سریعنکیکارهی شو، دوست باهاش اول-

 ...کنی کاریچمگیم بهتدبع

 پرسدیم شک با ودکشیم چشمانشهبیدست نیما

 از نفرهیهبینیمدیایم خودشهبهدختریریم جلویجورهییدار-

 دومتخهچ وهتوئ پشتهک اشهعم...نمونده کنارش خودش
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 پاس روهدختریشرایط هر تحتدخوایمهک براش،یکردیاهزرد

 رو اعتمادشمتما ویشد شریکهک باباش با! اعلم واهلل توهبهبد

 ازهکماین زدی،هکمه رو یجشپنآدمیهپسر مخ آوردی، دستهب

  رو؟ طرفیبکشیخوایم صلیبهب... اشیصمیم دوست

 هاشبایخوایممکنییم تصور فقطهمرگتهچمدونیینمهک ما حاال خب

 اصالیکن معاشرت باهاشیبرمآدنعیدشینم کنی، ازدواج

 ...شدیم زنت رضایت باداومیممخوششدشای

 !فهممیمهک تودقهگرن ودشینم حتما-

 دشویمدبلن جایش از نیما

 دانشگاهی، اولدشاگر فامیلی،دسب سر گلهعمرهیهک شما بله،-

 ...فهمییم بهتریخیل اجتماعی، و کار در موفقدمر

 اصل در امادبودن رفیق فهمد،یم را هایش حرفندرو زهریخوبهب

 سواههم از را خودشهراهک موضوعنای ودشدنیم محسوب فامیل

 برادرش،یحت رفت، فروههممچش درهکدبویخار شد،مه موفق ودکر

 کارهب وقت هیچهکنای بودند،هشد بزرگمه با برادر مثلهکینیماییحت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

190 

 از رسدخواستنیمههمهکدبوهشدیآویز دست انگار نداشت، کاریکس

 .بیاورند در کارش

 سدپریمهک رفتیم در سمتهب داشت نیما

 شد؟یچ-

 گویدیم ودگردیبرم سمتشهب نیما

 گیسویوقتهدینمهاجازهکمه تونقوانی بخوابم،مخوایمماهخست-

 ...فعال بینمتیم بمونه،یکس اینجاست

 .کند اشهدیواندخواهیمهخان سکوت بندد،یمهک را در

 

*** 

 

 در گیسویاشکیچشمهاندید با ودپریم خواب ازددرنگرد با

 پرسدیمیاهگرفتیصدا با ودخیزیم بر جا از سریع مقابلش

  شده؟یچ جون، عمومجان-
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 را سرش بود،هشد حرفمک اخیریروزهانای دریغریب طرزهبهک گیسو

 در ودبوسیم را سرشیرو محبت با کند،یمنپنها اشهسین در

 سنجدیم را تبش حالنهمی

 درستهخوشمزهصبحونهی تبرا بشور، رو صورتت و دست برو-

 کنم

 سمتهبیآرامیهامقد با ودکنیم دل آغوشش از دخترک

 راچدپرسینمیحت استهشدیعاد برایش دیگر رود،یمیدستشوی

 .نیست مادرش و پدر پیش خودشان،هخان و اینجاست

 کارهب دست ودزنیم آب را صورتش و دستهعجل بامه خودش

 .کند محیا دخترکیبرایمقویاهصبحان تا شود،یم

 

  

 نیا_فرخ_گلناز
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 تلخیاهقهو حالنهمی در ودبیای جوشهب آب در مرغمتخدگذاریم

 سوگیهکیعسل ودگذاریم تستر در راننا ودکنیم درست خودشیبرا

 . کندیمهاضاف کوچک میزهب راددار دوستیخیل

 دخترکیداشتن دوستهقیاف باهکدنوشیم اشهقهو ازیقلپ

 ودکنیم بغلش شود،یممخ شود،یمهمواجه

 .بنشیند تا گذارتشیمدبلنهپاییصندلیرو

 گیسوهکدداریمهنگدسر آب زیر را مرغمتخ ریزد،یمیچا برایش

 زندیم صدایش

 عمو؟-

 گویدیم ودکنیم مرغمتخنگرفت پوستهب شروع

 جانم؟-

 دارم دوستیخیل رو شمانم-

 دبخشیم گرما را سردشهچهریاهمرداندلبخن

 خانوم خوشگلمدار دوست رو شمایخیلممن -
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 الح در ودگردیبرم گیسو شربت با ودرویم افتد،یم یادشنناگها و

 لرزاندیم را قلبش گیسویصدا کوچکیقاشق در ریختنش

 ... بودیمبابا شما کاش عمو،-

 دبریم کشکوچندها سمتهب را قاشق ودکنیمماخ

 شهیم ناراحت بابات گیسو، هاینزن رو حرفنایهدیگ-

 گویدیم وددهیم قورت را شربتهاکرا با گیسو

 ... گفتمبابادخو-

 وچککیدنیا کند،یمنماکایبیشعور نثار لب زیر استدبل فحش هر

 .نکنند باور رانخودشا حماقتهکنآیبرادکردنیمدنابو را گیسو

 زنگ موبایلش گذارد،یم دهانش درهک را مرغمخت اول قاشق

 تذکر گیسوهب حالنهما در وددهیم جواب رایگوش خورد،یم

 پیچدیم گوشش تونتورایصدا بجود، کامل را اشهلقمددهیم

 فتگمبه نفس من؟هبینگفت چرا اونجاس؟هبچنای بازمبمیریاله_

 کندیم رهاممحک را نفسش
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 ...برامیبودهقیاف تو-

 گویدیم است واضح صدایش درهکیبغض بانتورا

 ی،نکن اذیتشدش قرار منه،هجون نفس عزیزی،مبرا تو چقدر هریمان-

 وت فهمم؟ینمنمیگیم دروغیوقتیکنیم فکر چرامکرد بزرگتنم

 ...گفتییدار دوست رو نفسیگفت

 کندیم قطع را صحبتش

 دادم؟مانجامحرفا خالفیکارهچ شده؟یچهمگ-

 ازهمشخص پریشونه، بده، حالشهدید رو تویوقت از دخترنای-

 حرف اتاق تودمحمو با ساعتنچندی دیشب ناراحته، حضورت

 مادر،مکن ناراحتتمخواینمنم بود، آتیش روداسپن مثل زد،یم

 چرا... کنه ازدواج باهاتدخواینم نداره، دوستتهمعلومیول

  ؟کنییم اصراریدار

 پرسدیمنپریشایذهن با وددهیم را گیسو مرغمتخ قاشقنآخری

  دانشگاه؟ رفت-
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 لباساشیول رفتهخون ازدزویخیل صبحمدونینم-

 .. .نکن اذیت رو دخترناییمان نبود،هریمهدانشگاهکیروزهایهشبی

 با بازنتورا پیوست،یم واقعیتهب احتماالتمتما اگردکریم فکریمان

 کرد؟یم دفاع نفس از حالنهمی

 گویدیمهکالف

 حاله، مریض گیسو، پیش اینجا بیا بگیرنماشیهی-

 ده،ن رو پریسا ونماکانتلف جوابمه فعال... بشهنخیابوهآوارمخواینم

 ...آوردن در رو شورش

 مانی-

 مکنیم خواهش بیا، سریع لطفا-

 هشدلخوانارتوک برایشدبع ودبنوش را چایش گیسو است حواسش

 نا شود،یم حاضر سریعدرویم اتاقشهبیکالفگ با ودگذاریم را

 شود،یمههمیش از ترممه برایش هایش لباسیبند رنگهخودآگا

 نقصیبدندار قبولشهکیکسهنگا دردخواهیمهک است دارهخند

 . کندهجلو



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

196 

 دریراحت نفس بادشویمدبلننآیفو زنگیصدا زند،یمهک را ادکلنش

 .گذاردیم بازنتورایبرا را
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 رد را موبابلشیگوش شود،میهآسود گیسو جانب از خیالشهک حال

 هکدگذرنمییاثانیههب هنوزددهمیمپیاهکرد سیو" F" هکیاسمهبدآورمی

"F "دهدمی را جوابش. 

 ...رضمحهینرفتدبع ساعتهی پزشکان،نساختمو رفت پسرهی با_

 کندمی تایپمخش با ودبخوان را اساماسهادامدتواننمی

 ! داشتن کارچییپرسیدمی محضریرفتمی-

 رسدمی سریع جوا

 شدم،هپیادمهیکلمپرسید ومرفت مارو، نگیرمک دست-

 دخترههخوندبیانکرد رزرو رو محضردعاقهدوشنبیبرا

 انگشت دو با را هایششمچ آورد،مینپایی را موبایلشهلحظدچن

 جاهمهیاثانیهدچن بعدشهکددهمی فشارممحک آنقدرهاشار و شصت

 :پرسدمینتورا بیند،می تار را

 ری؟مییدار مادر؟یخوب_
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 ،هست جانشدکنمی ادعاهکیدختردنگوی تادشومی مسلط خودشهب

 آهو لباسهک استیخال و خط خوش مار ویاحرفهیدروغگو

 .کندمینت

 .باشه گیسوهبیخیل حواست بله،-

  بینی؟می رو نفس امروز راحت، خیالت-

 را اششده سرخمخش ازنچشمانتورا و است در سمتهب رویش

 :بیندنمی

 . خداحافظ ًفعال بینمش،می -

 ودایستمی است،هکرد دریافت را آدرسشهکیساختمانیروروبه

 کناِر درهشد نصب شلوغ و بزرگیتابلوهبمچش

 .دوزدمینساختمایاصلیورود

 طالق و ازدواج محضر از چرخد،می مختلفیتابلوهایرو چشمش

 ونزنا پزشک ویبین و حلق و گوش پزشک و وکالت دفتریروهب

 بندد،مییالحظهدچن را اشخستهنچشما روانشناسی، مرکز

 ،آوردمیمهجو ذهنشهبهوحشیان ربط با و ربطبی فکرنهزاراهدوبار
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 شد،نمییبازنایدوار کاش است، سخت باورشمه خودشیبرا

 ودبندمییمذهبیپسرهب دلهک استیعجیب دختر نفسدفهمیمی کاش

 دستشهب دفترنآ وقت هیچ کاش کند،می ازدواجهعالق باددار واقعًا

 و نیما مثل بود،یگیرآسان و تفاوتبیمآد کاش رسید،نمی

 از کاشنآخری ودبستنمی نقش ذهنش درهلحظنآهکیآدمنهزارا

 از تنهاهکدبینمی را نفسیناباورنعی درهنیامدنبیرو دهنش

 ودکشمینپایی سریع را ماشینش گیِرآفتاب شود،می خارجنساختما

 .گیردمی را اششماره ودداربرمی را اشگوشیهارادبی

 ار موبایلشیگوشیواضحیکالفگ با دخترهکدبینمییخوبهب

 نشیند،می لبشیرویپوزخند شود، قطع تماس تادکنمیهنگا

 روهپیاد مسیر او و نیست نفس خاِصنماشی ازیخبردچرخانمیمچش

 :کندیم تایپیاساماس سریعدگیرمی پیش در را

 کجایی؟_

 تک در ،ایستدمی نفس دوزد،می العملشعکس و اوهب را نگاهش و

 زند،می موجیحوصلگبی ویمیلبی صورتشیاجزا و حاالت تک
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 باهآهستهکحالی در افتد،میهرا باز ودفرستمیدکنمی تایپ را جواب

 .دوزدمییگوشهصفحهبمچش کند،می دنبالشنماشی

 .زنممی زنگ بهتدشمتمو کالسم، سر-

 بسیار اویبرا اریخوددار کارهایشنای با کشد،مییعمیق نفس

 .کندمی تایپ سریعدکنمی حبس را نفسشهکحالی در کند،می سخت

 شه؟میمتمو کالستیک-

 ودایستمی روپیاده کنارهلحظدچنهکددوزمی اوهب را نگاهشهدوبار و

 دلش کوبد،می اشچانههبهکالف بارنچندی را موبایلشیگوش

 بکشد،نبیرو را افکارشههمو تردخ سرندروداندازیب چنگدخواهمی

 اسشاماسیوقت کند،می تایپ ودبرمینپایی رایگوش آخر دست

 .گیردمیمخش از نفسش بندد،می نقش اشگوشییرو

 !امخونهمنی و هفت_هفت شه،میمتمو شش ساعت-

 دهد،میننشا را صبحهد کند،میهنگا ماشینش ساعتهب

 دسِت را اویزیاد دختر بندد،می نقش هایشلبیرویپوزخند
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 ودترسنمییزیاد و استنمطمئ خودشهبیزیاد است،هگرفتمک

 .نیستندیخوبیهانشانه هانایههم

 چک باهکددوزمی نفسهبمچش وددهمیمپیاماشده سیوماسهب

 .شودمییرنگدسفیدپرای سوارنماشی پالکنکرد

 :کندمی تایپهطمعانین با

 .دنبالتمیامیمنی و هفت_

*** 
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 "سوم فصل" 

 "ماه تیر اوایل"

 

 

 

 

 

 

 با مادر بلعد،می هوا در انگار رادآیمینبیرومدهان ازهچ هر

 :گویدمیهشرمند ودآیمی اتاق داخلیچایسین

 ًواقعانمدذاریمی وقت سارایبرادبایهکیساعت از بیشتریخیل شما-

 .نکردیدهاضاف رو کالسههزینیتح شما ام،شرمنده
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 اراسهکمبرمی لذتنم دارین، اختیارمگویمی ومزنمییاخستهدلبخن

 ...هبر وهبدمانجا رو کاراشهبتون زودترشااهللان داره،داستعدا اینقدر

 با مادرش نشیند،میهخند دختر و مادر لبیروهب

 ستاهفایدبی تعرفهکمدانمی دهد،میمدستهبیپاکتیهمیشگمشر

 ره کنم،می جمع راموسایل وماندازمی ساعتهبینگاه کنم،می تشکر

 نقشماگوشی رویپیام آیند،میمابدرقههب دو

 پایآسودگ با ومکنمییخداحافظ است،هرسیدنماشیهکدبندمی

 ذکرهکیماشین مشخصات دنبالمچش با ومگذارمیهکوچهب

 .ودشهپارمدلدبندشومی باعثمسر پشت ازیمانیصداهکمگردمیهشد

 دانشگاهه؟دجدیهشعب-

 ظرمنت وهسینهب دست چرخم،می سمتشهب ودنشینمیمتن بریلرز

 کندمیمنگاه

 من؟ دنبالیبیفتهرایباش عالف اینقدرمکردنمی فکر-

 .نمک اشخفهدخواهمیمدلهکدزنمی را سردشیهالبخندنهما از
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 ازمکردنمی فکرممن-

 ! ننش خوشحالندنبالشوهدانشگامدنبرهکیباشیدخترایهدستناو

 سارایخونه سمتهبیمان سر دهم،می فشارمه بر رامهایدندان

 .گذراندیم نظر از رانمیپا سرتادبع ودچرخمی

 ...نیستمیدختر هیچهشبینم-

 ردمچنگ از سریع حرکت یک با رامدستندرو پاکتدآیمی جلوتر 

 .گویممی ومدهمینتکایسر حرص با آورد،می

 ...کنی خوشحال منویبتونهکینیستیآدمناو تو و-

 اب اندازد،می داخلشیهاپولهبیسرسرینگاه ودکنمی باز را پاکت

 ازیاگوشه هرهبددهمیهاجاز خودشهبهکاین ازممتنفردوجومتما

 تامکنمیدتن پاممنتظرنماشی سمتهبمخش با بکشد، کسرمازندگی

 با کشد،می کنار مرا ودشومیهکشیدمبازوی شوم، سوارشمخواهمی

 ماشینش سمتهبیمعنبی غلیِظماخنهما با ودکنمی صحبتهرانند

 .زندمیهاشار استهشد پارکهکوچ سرهک
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 ودشومیمتمایچههمهیگد روز دونچو بتازیتوانمی تامگویمی دل در

 .شوممی خالصههمیشیبرانم

 رانماشییحت شود،میهبستنماشی دِر ومنشینیمی  دو هریوقت 

 است، سارایخانههبست دِرهب هنوز نگاهش ودکننمینروش

 :پرسدمیهکدپاینمییدیرمانتظار

 نظافتیبراهساد کارگرهیناال! کمهیخیلمکنمی حساب جور هر-

 ...گیرهمی بیشتر

 چرخدمیمسمتهب

 کارچی کجاست؟ دخترشهدون یکییک دونه،می زربافیآقا-

 کنه؟می

 زنممیدلبخنیخونسرد بانم بارنای

 ...شه ناراحتهبفهمهک نیستیکار اما دونه،نمیهن-

 اچرمفهمنمینم خورم،می جا اختیاربیهک ”نفس“دگویمییلحن با

 دهم؟ پس حسابدمرنایهبدحنای تادبای

 چیه؟یبرا پولنای-
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 گویممیهاکرا با ودچرخمی صورتشیرومنگاه

 با ودشومیمخ جلوهب گردنشیکم! التدریس حق-

 :پرسدمیینمایشیحرکت

 چی؟ التدریس حق بله؟-

 دشومی تندترمخش ازمهاینفس

 !!!ایتالیایینزبا-

 خنددمیدبلندبلنیعصبیحالت با

 رو اشفارسینزباناال طرفی؟ کوراهدست بایکرد فکر دختر-

 پاکت؟ توهچینای دن،نمی درسنتوم  از کمتریساعت

 ومدوزمیمچش پریشانشدح از بیشیهوا و حالهب

 .شودمی حرص از پر ودبلنمهنمیصداهناخودآگا

 پولمهیهیچهاگ! ندارن رو پرداختش شرایط-

 یشتربیخیل کارناوهواسنضم در خوره،می برنغرورشوهبمنگیرنازشو

 ازممتنفر نکن،هقلمب را گردنت رنگدخوبیندمی پول حرفانای از

 !مریضت و معیوبنذه و جابییهادخالتنای
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 و غریب حالشهک استهگرفت آتشندرو ازیمانیول چرامداننمی

 دارد تب نگاهش

 ونفروت اینقدرمکن باورمتوننمی راچ! هه! مردمی اینفلوئنسر-

 تپاکهیمه آخرشیکنیایتالیای تدریس جااینیاومدهکیدوستممرد

 ...شهنمیمه غذاتهوعدهی پولهک دستت کِفنبذار

 گویممیمخش بادکنمی قفل دراهکمشوهپیادمخواهمی

 تی؟هسیک تو کنی؟ باور توهمهمهمگ اصاًل کنی،نمی باورهک درکهب-

 خوره؟مینمددرهچهب باورت هستی؟نمیک تومبدونمخوامی هان؟

 ...درآوردی رو شورش

 استیمعنبی و گنگیزیادمبرادگویمیهکیاجمله

 جیغ پس بمونه،هبستمدهن تایبکنیکار هریحاضرهکمهستیکسنم-

 !نکنیخودبیددا و

 آرامش باهخورد جانمهب اعتنابی ودکنمینروش رانماشی

 :پرسممی افتد،میمجانهبهدلهر چرامداننمی کند،مییرانندگ

  چیه؟ منظورت-
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 را شپای تندرونالی در ودگیرمی سبقتیخونسرد باددهنمی رامجواب

 فشاردمی گاز پدالیرو پیش از بیش

 مانی؟-

 کوبممی بازویشهبیدست حرص باددهنمی جواب بازیوقت

  ری؟مییدار کجا دی؟نمی جواب چرا! توام با -
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 شه،مینشوزرنگییادعایخیلهکیهایآدمیدونمی-

 افته؟می گیرنپاشودبیجایهی

 .رودمینپایی و باالممحک حرص ومخش ازهارادبیماسینههقفس

 !بیاد یادتیچیزایهیدشای جاهی برمتمیمدار-

 باهاتمخوامنمی ندارم، رو هاتبازیمسخرههحوصل بگو،ناالنهمی-

 .بیامیجای

 :گویدمی غضب با ودفشارمی را ضبطهدکم

 دارهیحدممن صبِرنک باور برسیم، تانبشی -

 :گویممی لب زیِر ومدهمیهتکییصندلیپشتهبممحک

 ...دارهیحدممن صبِر-
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 سرعت بایقدرهب ودبو خودشیهوا و حال دریمان

 کنارش بودم، سرعت عاشقهکنم جز کس هرهکدکرمییرانندگ

 طاقمطاقت شود،میهکنلواساهجاددوار. کردمیهسکت ترس ازدبوهنشست

! کجاست مقصدشهب و است درستمحدسمکن فکرمخواستنمی شد،

 .ببینم رایلعنت باغنآ دیگر بارمازنده تامخواستنمی

 و خشکمگلوی فشارم،میمهیرو رامهایپلک

 حبس رامنفسیلعنتیهاپیچنآمتما در. زندمییتلخهبمدهانمطع

 جلب رایمانهتوجمحال دریتغییرنکوچکتریدخواهنمیمدل کنم،می

 .کند

 ومنکمی حس را نگاهشیسنگین رسد،مینپایاهبیلعنتهجادهباالخر

 از راموجوددبندبن درهکردهنرخ ترسمکن نگاهش متقاباًل اگرمدانمی

 طرزهب انگار شود،می رنگ پرمذهن دریفکر فهمد،میمپریشان حال

 قبل هاسالهکمکردیمی فکریاتفاقهب دو هریمان ونمیباور قابل غیر

 هاذهن ازنزما گذشِت با مسائلههمدمانن امادترسان راههمیکاف قدِرهب

 درمبخورمقسمتوانمی شد، پاک آخر دسِت و کمتر

 آنقدر کوتاه،یالحظه باغ،نآهبیمنته بلواریورودیراستا
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 از شپای ثانیه، یک گفت توصیفش دریحتدشنمیدشایهکهکوتا

 هیچهاینک با دستانش ودشومی شل گاز پدالیرو

 انگار شوند،می متمایل چپ سمتهبدکنننمییحرکت

 درناشیم تیز ترمز باهکدپیچیمیمگوش در آب حبابدممتیصداهدوبار

 .امبسته رامچشمانمفهممیهتاز ومخورمینتکا شدتهبمجای

 رامدستان کف شود،میهپیادنماشی از سریعیمان

 کندمی بازمه رانم سمت درهکمکشمیمزانوهاییروهب

 ! شوهپیاد-

 ودکنمیهاشار سرش پشتنرستوراهکدبینمیهچمنگاه درمداننمی

 :گویدمی

 بخوریممشامخوایمی-

 ینشماش دزدگیرهاینک ازدبعیمان ایستم،میملرزانیپاهایرو  زحمتهب

 فرقهدرجدهشتا ودصهکیلحن با ودگیرمی رامبازوی زیر زند،می را

 :کندمیهزمزم استهکرد

 لرزیمییدار-
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 حالبی ومندارنکرد راضاعتینادپیچیمیماشانه دور را دستش و

 :گویممی

 نخوردمیچیز صبح از افتاده،مفشارمکن فکر-

 نزدیکدباشمیهبقی از دورتر و دنجهکیتخت انتخاب حال در

 گویدمیمگوشهب

 طورهنهمی ًحتما-

 نیستیاطعنه هایش حرف ازمکدا هیچ پشتمکن باورمتواننمی چرا

 رامدست رود،می گیجمسر واقعًانم ومنشینیمی تختیلبه

 .فشارممیماپیشانیهب

 کنممی جمع رامپای معذب بیارد، در رامکفش تادشومیمخ

 کنی؟می کارچی-

 دربیاوردمه را خودشیهاکفش تادنشینمیمکنار

 بحص شش از! آخهیافتاد پا از کردم،می کمکتمداشتهکدنبو واضح-

 ...پایی رو
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 ،گیرممی بغل رامزانوهای استرس با ومرویم تختیپشت تا عقب

 وددهمییفور نباتیچای سفارشیگارسونهبهکمشنومی رایمانیصدا

 ودننشیمینم کناردآیمی دقیقًایچوب تختیرو بزرگیفضاههمنآ از

 : گویدمییخاص آرامش با

 ! شهمی بهتر حالتیخورمییچیزهیناالمعزیزنک صبرمیک-

 دهم،مینتکامخودیبرامروزگار و حالهب تاسفیرو ازیسر

 رس ساراهخانمدهکیمرد بایماننایمبگذارنبیاباهب سردخواهمیمدل

 اب داشت،یعجیب عصبانیتهرامتماهکیمرد با کشید،میدفریانم

 و داشت فرقنآسما تانزمی بپیچد، باغهرا سمت خواستمیهکیمرد

 .ترساندیم مرگدح سر ات رانمنای
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 دهد،می ُهل تخت وسط تا رایمسیسین ودرسمی سریگارسون

 نباِتنزدهم حال در ودریزمییچانلیوا دودشومیمخیمان

 :گویدمییچایندرو

 پیدا رو شاگردهاتیجورهچ داری،مهیدوست نوعهم حس پس-

 کنی؟می

 بادگیرمیملب دیکنز راهشد حل نباتیچای بعدش و

 :زندمی لب ودکننمی رها رانفنجا اما گیرمشمییسست

 !بخور قلپهی -
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 نفس شود،می بازمگلویهرا ومنوشمی داغ نباتیچا ازیقلپ

 چشمانش سمتهب رامنگاه نگاهش،یسنگین ومکشمییعمیق

 کشاندمی

 شه؟مییچمکن ازدواج باهات-

 گیردمی شکل شهایلبیرو موزمریلبخند

 بشه؟یچهقرار-

 !بده منو جواب نکن،هسفسط-

 ...کنیممییزندگ افته،می هاآدمههمیبرا ازدواج ازدبعهکیاتفاقنهمو-

 :کنممیهنال مستأصل

 !مانی-

 .گیردمیهفاصلمازیکم ودکشمی اشچانه زیرهبیدست

 شده؟ عوض نظرت پس-

 شوممی متمایل او سمتهبیکمنم باراین
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 باهاتمخوانمینمیدونمی ویبد طالق حقنمهبیخوامیهاگ-

 دونی؟مییچنم از چیه؟ هدفت کنیم؟ ازدواجدبای چرا کنم؟یزندگ

 هددمی جوابیطوالنیمکث با ودکشمی هایشدندان پشت را زبانش

 و،ت ازیمسائلندونستیکنمیهاشار خودتهکهجالب و! خوبیه سوال-

 ...هشب روهاگهک هست زندگیت تویاتفاقات پس هست، ضعفتهطنق

 گویممییبلندیصدا با ومکنمی قطع را حرفشهکالف

 ...هست آره،-

 :گویممییواردیوانهیکالفگ با کند،میمنگاههزدبهت

 تو مانی؟یهست کدومش دنبال تو...  هست چیزایخیل-

 من؟نجو ازیخوامییچ

 درقهب چرخد،می فضا تو نگاهش ودگیرمیندنداهب را پایینش لب

 نباتیچای نفس یک باشد،می گیج ومسردرگمه او خراب،نم حال

 سوزدمیمدل اعماق تا ومکشمی سر را داغ هنوز

 شکمت تو راستهرودهیهکیتوی باشم، صادق باهاتدبای چرا-

 نیست؟
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 :گویمیم ومزنمی زل چشمانشهبهملتمسان

 چی؟ تو...متوننمی! باشم صادقمتوننمینمنچو-

 اعترافناولیدشونمی باورش گیرند،میهفاصلمه از لبانش

 ...راماصادقانه

 کنم؟ ازدواج باهاتمخوامی چرایدونمی-

 دهمیمنتکا ندانستن، عالمتهبیسر

 صادقیتوننمی تو! بدم نجاتتمخوامینچو-

 تونی؟نمیماین کنی؟داعتماهکیتونمییولیباش

 :زنممی لب ناباور

 بدی؟منجاتیچ از-

 پرتنپاییهب هوابی بلندی،یک از انگاردزنمی زلهکمچشمانهب

 :پرسدمیهخیرهنگانهما با شوم،می

 موضوعهیهب راجعمداری تو ونممکنمی حس وقتایگاه چرانم-

 زنیم؟می حرف مشترک
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 ! برسدمموهای ونگردهب هوایکم تامکنمی باز رامشال

 ...مانیهدار شرطمکنداعتما چرا ونچویب بهتمبخواهاگنم-

 :پرسدمییپوزخند با ودپرمی باال ابروهایش

  خب؟-

 ،بدی نجات منویخوامی تو باشه، درست تویتئورهک فرض بر-

 کارنای از تو چرا؟ خب،! کنمداعتما توهبهبستمچشدبایممن

 دریکنیفداکاریخوامی رسه؟مییچ توهب بری؟میینفعهچ

 !کنممیداعتما بهتممن... بگو اینونمهب تو چی؟یازا

 شنگاه هنوزهکحالی در دهد،میهتکییپشتهب گیرد،میهفاصلنم از

 گویدمی چرخد،میمچشمانندرو

 اما هستی،یزرنگ دختریخیل تو نفس،یدونمی-

 کشسر روحناییقاط یهویابچگانه منطقهیهکیزنمییحرفایهییگاه

 ...یادمیمخوشیخیلهکهشمی اتعاصی و

 وهیدچسبمگلویهب نباتیشیرین دهم،می قورتیسختهب رامدهان آب

 .کندمیماکالفه
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 هوا دریاشارات با ودکنمی دستشهگاتکیه را اشزانو یکیمان

 :گویدمی

 ازت سوال تادچنهینم هست اگر و اما و طشرهب قرارهاگ-

 جوابهکیاونای یایبد جواب رو تاشدچنهکاین نسبتهبمپرسمی

 هوم؟ نه؟ یامبگ بهتمگیرمیمتصمیممن بگی، راست رویداد

 چطوره؟

 .کنممی باز رامموهای بافتنپایی کش ومبریممموهایندرو رامدست

 دل درهکماکالفهیقدرهب اماددهنمیهنتیجمدانمی

 مثبت عالمتهب رامسر ودارزمی کردنشنامتحاهبمگویمی

 .دهممینتکا

 رودمی عقب سرش ودکوبمیمبه را دستانش

 سفارش رومشا بذار! قراریبی قدراینیدمیننشو نیست خوب-

 .شد بازماشتها قشنگ بعد،مبد
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 پسرکنکرد پیدا و غذا ومننکرد رو و زیر مشغولیمان تا

 جوابهبمکنمی شروع ومرومیماینستاگرام سراِغ باشد،مینگارسو

 هر از فارغهدقیقدچن عکسم،نآخری زیِریهاکامنتهبنداد

 .آیممیمخودهبیمانیصدا با تادشومییسپریوحالحس

 خب؟-

 راندازب رامپای تا سر شرارت پرینگاه با گذارم،میمپای کنار رایگوش

 :پرسدمی ودکنمی

  کنم؟ شروع کجا از-
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 کنممیهزمزم حرص با لب زیر

 ...گرفته بازیش-

 !ًواقعاهجذابییبازیخیل-

 ودنیانداز زانو شلوارشهنکردیخدا تادکنمی صاف را پاهایشهدوبار

 رانرستورا مدلنای چرا هایشلباسیبراینگرانههمنای بامداننمینم

 فقط جا،این انتخابدکنمیهاشارهمصرانمذهن ودکنمی ابانتخ

 .است باغهبینزدیکیبرا

 :کندمی حجتماتما شروع، از قبل ودشومی حبسهسین درمنفس

 اما بگی، دروغ یایند جوابیخواستهک رویسوال هریتونمی-

 رجخهبهکیصداقت باهممکنهکنک فکرنایهبهلحظدچن جواب هریبرا

 و موشنایمه ویبگیرمه رو خودتیهاسوال جوابیبد

 ...پسهشمیمتمونبینمویبازهگرب

 :دهدمیهادامدکنمی خودشهمتوج راماتوجهمتمایوقت

 !بکن رو اتسعی-

 !مکنمی باز را بافتشمکنمی شروع ومبرمیمموهای در دستهارادبی
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 داری؟ دوست رو علیرضا-

 کنم،یخال او سِرمتواننمیهکیحرصیجاهب راموهایم ازیادسته

 :باشددخونسر ومآراملحنمکنمییسع ومکشمی

 آره-

 :زندمی اشچانه زیرهبیاضربه اشاشاره انگشت با

 کنی؟می ازدواج باهاشیدار چرا منفی، امتیاز یک-

 .دهممی فشارمهیرو رامهایپلک ومکنمی سکوت

  بری؟نایرا از ازدواجت ازدبعیخوامیهدونمییکس فی،من امتیاز دو-

 :گویممیدخونسر داند،می کجا ازهکماشده شکدبفهممخواهنمی

 .دونهنمییکس فعاًل تو و علیرضا جز-

 بری؟یخوامی چرا خوبه،-

 نیستیآمدورفتماینشستههکیجای در افتد،میمسر ازمشال

 ومشمی خیالشبینهمییبرا

 !شم جداماخانواده ازمخوامی شه،نمییعمل جاایننم اهدافنچو-
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 .زندمیمآرایضربات اشچانههبنکماکا

 بیاد؟ تو بادخوامی چرا علیرضا-

 .باشهنمههمراهک-

 :شودمی رهاممحک نفسش

 چیه؟ اتعمه با مشکلت! منفی امتیازهس-

 .است رنج وههمهم سراسرمبرای سکوتنای ومکنمی سکوت

 سکوت خبیخیل! جالبه کنی؟هاشار بهشهکینداردمورهییحت-

 داشتی؟ پسر دوست تادچن! تا چهارنک

 :گویممیدبلن و ”وای“منالمیهکالف لب زیر

  باشه؟یچ پسر دوست از منظورت تا-

 در را همدیگرهصمیمان هایشاخمهک نیست خودش دست انگار

 .کشندمی آغوش
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  چیه؟ پسر دوست از منظورت بگو تو-

 باشیم،مه با فقط بیام،مبریزمان مدتهییپسرهی باهکاین-

 سرپ دوست! نه...  ویمهمون وهکاف ونرستورامبرییتای دومدونمیهچ

 یام،می ومرمی اونا باهکنهستمدوستا اکیپ تاهس دو،. نداشتم

 ...شناضافهنبهمویادیگهیهامآدهممکنیگاه خودمونیم، فقطیگاه

 داغیصندلنایمشومی امیدوارنم ودکنمی سکوتیالحظهدچن

  .شودمیندگرگومحال اشبعدی سوال باهک شود،میمتماددارهمسخر
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  داشتی؟ دوست رویکس حاال تا-

 پریشانم، خاطراِت داِغنبیابا وسِطدشومی پرتمذهن

 الگود درمعاشق قلِبهتپندنبض اما داشتم،دامی هنوزهکیروزهایهب

 پس رایاتفاق تقاصهکیروزهایهبدشومی چالمسرنوشتهسیا

... ُمردم بار هزارهلحظ هرهکیروزهای نبود،نمهگناهکمداد

 خورد، کوریاگره دروغ و نقاب بامازندگینآ ازدبع ومُمردهکیروزهب

 فقط نیست،نکردیزندگنم حقدشمباورنآ ازدبعهکیروزهب

 :چرخدمییسختهبمزبان است،نماندهزند

 ...داشتم دوست-

 .کنممی رامموی تاردچنهارادبی ودزنمی دو دو چشمانش

  بود؟ سالتدچن-

 .نیستمالز قصاوتههمنایدکرمی باور کاش

 .سالهنوزد-

 از راترف اویپریشان یا است خرابیخیلنم حاِلمداننمی

 .است درک قابل غیرمبرایهکدشومییحد



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

226 

 بود؟یک-

 .خندممییتلخهب حسرت وددر از پر

  کنه؟مییفرقهچ-

 .ممکننلحنتریتند بادکنیم تکرار را سوالشهدوبار

 .بوددفرب اسمش-

 وهسفرنگرفت در ما کمکهب پسرکدرسمی غذانممکنزمانبدتری در

 انگاریمانهننمهن اما دارد، احتیاج غذاهانچید

 با وددهیممانجایتنهایهب را کارش دهیم،مانجایکارهیچمتوانینمی

 . رودمی“ نجا نوش“ نگفت

 با. کندمیمسیریزندگ ازیمان سواالت اما بودم،هگرسنیخیل

 :پرسدمیهگرفت شدتهبیصدای

  شد؟یچ-

 :کنممی هشنگا هدفبی ومکنمی داغننا ازیاتکه

 !هیچی-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

227 

 .شودمیدتنیکم لحنش

 هیچی؟یچییعن-

 ...خوردمبهنرابطموییعن-

 .نوشدمی ولع با قلپدچن ودریزمی خودشیبرا دوغیلیوان

  زد؟مبهیک-

 !اون-

 مقع از ودنداریبازجویهجنب دیگر سوالشنای ودزنمی خشکش واقعا

 :پرسدمیهک است اشناباوری

 چرا؟-

 تادکنمیمنگاه سکوت در آنقدر کنم،می سکوتنم و

 هدفبی امادکنمی داغننایاتکهمه او. ندارمنداد جوابدقصدفهممی

 .ماندمییباق دستانشندرو

 کردی؟ خیانت بهش! تا پنج خبیخیل-

 شماردمی فقط او ومکنیم نگاهش فقط باز
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 کرد؟ خیانت بهت تا، شش-

- ... 

 باشین؟مه باهدوبارنینخواست وقت هیچ-

 -... 

 نیومد؟ سراغتهدوبار وقت هیچییعن-

-... 

  داری؟ دوستش هنوز! تاهد-

 :گویممیناطمینا با

 ! نه-

 قسمشهکیدل را،مدل اشبعدیهجمل ودگیرنمی باور رنگ نگاهش اما

 !لرزاندمییالحظه رادبمان وفادارنمهب ودشو سنگمداد

  بکنه؟ دل تو از تونست چطورهآخ-
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 کند،می جمع را خودش سریع شود،می ربطشبیهجملهمتوجدبع و

 رامغذای تاهکدکنمیهاشار سر با ودکشمی موهایشندروهکالفیدست

 رود؟مینپایینمیگلو ازیچیزناال مگر اما بخورم،

 وحشت د،خورمیمبهمحالمبگذارندهاهب کبابیاتکهمخواهمی تا 

 .ومدمی کجاستمداننمیهکیدستشوی سمتهب ومخیزبرمی جا ازهزد

 چهی کند،میمهدایتیبهداشت سرویس سمتهبیشخصهرایهانیمه 

 شود،میدوارمشکمهبهکیفشار امادبیای باالهکمندارهمعد در چیز

 .است دردناکهاندازبی



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

230 

 نم،ک خشک رامصورتهکآنبی ومپاشمیدسر آب بارنچندیمصورتهب

 ازهشد مسخیحال با ومزنمینبیرویدستشوی در از

 .روممینبیرونرستورا

 در چیز هیچ خواند،می رامنامهکمشنومی رایمانیصدا 

 و استوار عجیبهکیهایقدم بادنداریاهمیتمبرایهلحظنآ

 وسکابدکنمییفرقهچ دارم،می برمقد باغ سمتهبهپیاددانشدهممحک

 را زندگیتمتماهآنچ بایشو رو در رو یایببین

 چشمانت پشتنزد پلک هر با تصویرشیوقتدکشمیدگنهب

 .گیردمینجا

 خاِک در اشریشههکیحقیقت حضور ازمترسیدمی چرانم 

 .گرفتمینجا باغنایهگندید

 باغهکوچ سِرهبمشنیدمی راددوییمیمسر پشتهکیمانیهاقدمیصدا

 .کشدمی رامبازویمرسیدهک

 تو؟یکنمییجوراین چرا-

 :کشممیدفریا سرش



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

231 

 بترسم؟ ازتیخوانمی بدی؟معذابیخوانمیهمگ-

 انداختی؟هرادبویچیبازمسخرهنای

 زندمی چنگ رامبازوی بازهکمبرومخواهمی

 ری؟می کجا-

 و اونجایببر منودبونای قصدتماول از! دیگه باغ-

 چراهدیگمبری بیا... بریم بیا! یبپرس جانهمو را اتاحمقانهیهاسوال

 ...وایسادی

 م،کن رها قدرتمندشنانگشتانمیا از رامبازویمخواهمیمقدرتمتما با

 کشاند،می خودش سمتهبممحک مرا دستنهما با ودگذارنمیهک

 حصار درمهدگیرمیمصدایمههکمبزندفریامدلهت از بازمخواهمی

 .شوممی حبس بازوانش

 ازهچ وددانمیماگذشته ازهچمداننمیهکدمرنای ازنم 

 از پریهانداشتهمتما قدِرهب آغوشش امامبیزار خواهد،میماآیندهنجا

 ازدبعهک استیحصار تنهانای ودباشمی بخشآرام ترسناکم، وهدغدغ

 نیازمهیزندانهییحتهکددهمی را احساسنیانمهب هاسال

 فقط گذرد،می پیرامونش درهچآن هریسوا ودکن پیدایآغوشددار
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 آغوش موجهکهلحظنآ جنس ازیآرامش کند،هتجرب را آرامشهثانیدچن

 .گیردمی بر در راهصخرهبرند ودسرنت ودگشایمی

 :گویدمیهزمزم ودکشمیمموهاییرو رامشال

 .برگردیم-

 با او ومبیاینبیرو آغوشش ازدخواهنمیمدلهک استهاحمقان

 دور دستش هنوزهک طورهمان ودچرخانمی مرا ظریفیحرکت

 رانماشی دِر. کندمی هماهنگ هایشگام با مرا استهشدهحلقماشانه

 از ودبندمی را درمنشینمییوقتدکنمی بازمبرای

 .بنشیند خودش تادشومیدرنماشییجلو

 هنوزنماشی. کندمی بهتر مرا حاِلدگذرمی سکوت درهکیالحظهدچن

 دست مانیم،میهخیرنرویماهروبهب دو هر و است خاموش

 .زندمی ماشینشنفرمایرویچرخمنییمان

 ...دارم قبولدبویبدیباز-

 .استهماند جاممشام در ادکلنشیبو هنوز کشم،میماپیشانیهبیدست
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 ... نفس اما-

 چرخممی سمتشهب

 باهاتدبخوادمرهیهکیهایمحرکهمتما باهوش، ویزیباییخیل تو-

 لذتیبشنویبخوا رو راستش بقیه، مثلییکممن... داری روهکنیباز

 حرفانای از تو ونم بحِثهکیدونمی اما گذاشتن، سرتهب سرهدار

 من،هب راجع ًحتما سرت تویدارنگما و حدسیسرهی فراتره،
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 امایزد حدس درست برم،می تو با ازدواج ازینفعنمیکنمی فکرهاگ

 ویبرمیدسو توهکیقدرهبنک باور اما... ذهنتدمحدو تصوراتهن

 ...نیستنم نفعهبهشمی نفعتهب

  کنی؟داعتمامبهیخوانمیمباز

 نقش رویش مختلفیهاپیامممداهکماوشیگهصفحهب مستأصل

 .دوزممیمچش بست،می

 هر آنقدرنچومبودهبست دلیمجازیزندگنایهبنم

 فراموش را آمیزشتحقیریفریادهایصداهکمشدمینتحسیهثانی

 چشمانش ازدکرمیهشرهکیزاربی و اشزدهوحشتیهانگاه کردم،می

 صالاستی از مملویبیچارگ ام،بیچارگییانتها تا من،یتنهای عمق تا

 ...آمدنمیبرمدست ازیکارنچو

 راماآینده و حال وهگذشتهکیکس ازمانتقا سور کورنای حال و 

 اساِسبی و گنگیهاوعده بادبای چرا رادبوهکشیدیتباههب

  کردم؟میدنابویمان
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 اکخ بامامیدمتما ربایکنم شد؟مییچنقرارما و علیرضا تکلیفهتاز

 سِرهخواستدخو رو بالنایمتوانستنمی ودبوهشدنیکسا

 .بیاورمیدیگرنانسا

 تامتکشمی رانزمادبویکاف فقطدبداننم ازیچیزهاییمانهک فرض بر

 مانی،هندشمییعملنمیهانقشه دیگر وقتنآ ودبرس فراهدوشنب

 ...عمههن

 .خواندمیمناهبمتحک با راماسم

 وزر هفتنقرارموهمگ کنم؟داعتما بهتمتوننمیهک روز دو َسِریمان-

 نبود؟

 قرارماصندلی پشت راستش دست ودچرخمیمسمتهب کاماًل بارنای

 سب“ دکشمیدفریاهکمبخوان درشمتوانمینمهکینگاه با ودگیرمی

 :گویدمی آرامش با ”رایگویدروغنک

 . هکننمی تو مثلیآدمدعقاینشد عوض تویفرق روز هفت و زرو دو-

 :کنممیهزمزمدمرد

 پس؟-
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 .بگوناالنهمی-

 !پرسم؟می ومدهمی فشارمشکمیرو رامدست سوزد،میماخالیهمعد

 بگم؟ رویچ-

 طولهثانیدچن کند،میمنگاه منتظر فقط 

 د،دربیای رقصهبمچشمانیجلو ودشویکوتاهمفیلمزندگیدکشمی

 و هاکسیبیمتما دردهایش، و علیرضایزندگ

 کنممیهزمزم. نیست برایشیدوایمدانستمیهکیهایپناهیبی

 ...مانیهن-

 :گویدمی سریع

 .باشه-

 ودوش پاهبیجنجالهکممنتظردکنمی ترمزهخان دِرمدهکیالحظه تانم و

 .دافتنمییاتفاق هیچ اما ،شودمتما حدش از بیش تمرکز و سکوت

 ومکنمی فکریکم کند،می معذبیخداحافظ موقع مرا سکوتش

 :گویممیمآرا آخر دست

 .خداحافظ-
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 جوابدمانمیهخیر روهروبهبهکینگاهنهما بادسرویعادیلحن با

 :دهدمی

 .خداحافظ-

 ؟یستچهبرنام فردا ازمبپرسمخواهمیهکمهستنم حاال مانم،می گیج

 :آوردمی حرفهب رایمانمامعطلی

 ...داره کارنتورا گیسو، پیِشمبردبای نفس،یشمیهپیاد-

 وددهیم ماشینشهبیشتابپر گاز او ومشومیهپیادنماشی ازهپاچدست

 .رودمی سرعتهب
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 تا ومافتمیهراهخانیورود سمِتهبهخست ودکنیهایقدم با

 جاهمان ومشومیهعمیصداهمتوجمکن باز را درهتگیردسمخوامی

 !کنممی مکث

 ...من بایمانمگمی من، باناو نزنی، جاهکاین شرطهب-

 تمرکز بامکنمییسع وماندازمی اطرافهبینگاهیتاریک در

 کنم گوش حرفایشهبیتربیش

 من؟...دونیمی خودتهک تو کنه،یکارهتوننمی نفس-

 رفتارش خودته، دستهک دفترمبگمداریدروغهچنم

 ترسیدی،یبزن جادخوامی دلت تو ترسیده، کاماًلهمشخصهکمه

 ...نخواینم ازهدیگ فقط نیستیمشکل

 ارمدست سپارد،می گوش اشگوشی پشت مخاطبیصداهبیوقت

 .نرود باالترمقلبنضربایصداهکاین ترس ازمگذارمیماسینهیرو
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 !من باهباش-

 با اشترسیدهیقیافههب رو ومکنمی باز را دریناگهان حرکت یک در

 گویممی استهماندمبرایهکیصدایهماندته

 کشی؟مییانقشههچیدار باز خب-

 کشممی دستش از رانتلفیگوشمزنمی چنگ و

 دیوونه؟هدختریکنیمیغلطهچ-

 کنممیهزمزم حرص با ومکوبمی اشسینه تخت

! کنممی اتبیچارهنک باور کنی،می توههمیشهک رو هاغلط-

 ...خورممیمقس

 .اندازدمی باالهشانننمادییپوزخند با

 خانوم، نفس اسبسته دستتهک فعاًل-

 ولنمیسرهصدقیبودمینزندادبایهکیهایسالنایمتماهکیدونمی

 چرخی؟می

 گیردمی کاملمصدایماجملهنپایا بامدانمی
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 اخط پا از دستیترسمی خودت آوردی،مسرهکیبالهاییسرصدقه-

 ....نره یادت وقت هیچ اینو... نره یادت اینو! کنی

 رم،می باال هاهپل ازیسختهب ومگذرمی کنارش از

 ومزنمی چنگ راهپلراههدستهکدشومی خرابیقدرهبمحالیباردچن

 ،خوردمی زنگهوقفبیمموبایلمرسمیهکماتاقهب. خوردمی چنگمدل

 کنممی تایپ ومدهمی فشار علیرضاماسیرو را قرمزهدکم

 بزنم حرفمتوننمی گرفته،مصدا-

 شودمی ظاهر پیامشهباالفاصل

 امروز؟یشدیچمبود نگرانتیخیل-

 کنممی تایپ برایش

 شد،هچیدپییخیلهقضی بزنیم، حرفمه بادبای بود،یمزخرف روِز ًواقعا-

 ترعسریدبای نیستیاچاره اما نه؟ یاهباش وقتهدوشنب تامدوننمینم

 ...هدار خبرمترسیدمیهکچیزیناو ازیمان بندازیم، غلتک رو رو کارها

 از ترهکوتا جواب ودکشمی طولیزیاد تایپش حال درنآیکو

 استمتصورات
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 منویزندگمتموهکیتوی ؟نگفتیممنهبیحتهک هستیچنای-

 ...دونیمی

 ایپت حالبیهدوبار ومچسبانمیهسینهب رامموبایلیگوشیالحظهدچن

 کنممی

 باهکهافتادیهایاتفاق اخیرًانچو دارم، شکمهنوزنچو-

 شمنمطمئ اولمخود بذار نداره،یخونهمیقبلیهاواقعیت

 گرفته؟ صدات چرا عزیزم،هباش-

 ...علیهنابودی شرف دریچههمممطمئنمداریعجیب احساس-

 هاکسییب توهکیکسمذارنمینم کنیم،می درستشیقیمت هرهب نترس-

 نترس نفس بکشه، عذابیجوراینهرسیدمدادهبمروزهانبدتری و

 کردم فکریموضوعهیهبیحتنم... زنیممیهشدیدر هرهب

 کنممی تایپ ومنشینمی تختهلب

 چی؟-

 کندمی تایپدبع ودکنمی مکثیالحظه
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 شماممراس آمارهاومدیآقایهکنزد زنگ امروز محضر از نترس، فقط-

 دردص اینا، وهخودتون طرف ازهکمشینمطمئمخواستیمی وهگرفت رو

 نه،زمیمههب روممراس باشنمطمئ رو،هدوشنبهبدونهاگ وهبودیماندص

 ...گممینم

 رودمیدبنددارمنفسنم ودافتمیهفاصل ایپشتنبی

 مامبگیدافتایاتفاقهاگ ومبگیری نظر در رو احتمالنایمگمینم-

 !بارداری تو ومکردیهصیغهکهوقتیخیل

 اعلیرضهکنای عجیبشدپیشنهایسوادشونمی تربازنای ازمچشمان

 ازمبرایددهمجاان اشخانواده دریبزرگیفداکارنهمچیدخواهمی

 ودشومینمهبیبزرگ کمک حرفش است، ترعجیبیمانیرفتارها

 درهکیبلند بسیارمگا یکنای

 .استدارزشمنیخیلمبرایدبرداردخواهمیناهدافماهرا
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 کنممی تایپ سریع

  خداهبیدربندیآقایکنمیهشرمند-

 ویسدنمی سریعدبع ودتفرسمیمه بایشرمندگ وهخند شکلک تادچن

 نفسمنگرانتیخیل-

 جزیاچارهیولمهستننگرا سخت مخودیبرامهمخودمگویمی دل در

 .ندارم صبر

 ...گذرهمیمه روزانای-

 کندمی تایپ تأخیر با ودکنمی مکثیکم
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 ور هاغصه باِریتنهایمدونمینم دونستی،می خودتممحر منو کاش-

 .چیینیعنکشید دوشهب

 ار بحث ندارم،نگفتیبرایحرف نهایت در ومکنمی مکثنم باراین

 کنممی عوض

 کارهاگمکنینعنوا منویحاملگهکمموافقدبو خوبیخیل پیشنهادت-

 ...رسید باریکیجاهب

 و خیرهبمامیدوارمبذاریهمای تویآبرو ازمندار دوست-

 .اشهنب حرفانایهبمهینیازمکنیدعقیخوش

 را عموضونایمادیدهیمان ازنمهآنچ امادباش امیدواردبتوان علیرضادشای

 .دهدمیننشادبعی بسیار

 تامنکمی عوض رامهایلباسهکالف کنم،مییخداحافظ علیرضا ازیوقت

 کرد،یم فلج داشت رامتنهکیترسههمنایدبتوانمگرآب دوش یکهبلک

 .کند فروکش

 .خوردمی زنگمموبایلهکمنگذاشتمحما داخل رامقدم هنوز اما
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 ونداد جوابنبیدمرد دوزم،میمچشیمانیشمارههب تعجب با 

 کنممی تایپهبالفاصل ومدهمی فشار را قرمزهدکمننداد

 بزنم حرفمتوننمی-

 .کندمیممیخکوب سریعش جواب

 !نک باز رو اتاقت در هستی، حالتنبهتری تو بهتر، پس-

 با ومکنمی ترسفتمکمر دور رامحمامهحول شود،نمیمباور

 ومچرخانمی را در قفلهآهست باشد، در پشتدندارنامکاهکیاطمینان

 . کندمیماشوکه ادکلنشیبوهکمنکرد باز را دریال هنوز

 درهانخ آید،می باال ضربهب هست موبایلش سمتهبنپاییهک سرش

 داخل ومرومی کنار در پشت ازهارادبی باشد،می کاملیخاموش

 .کندمی قفل سرش پشت را در ودآیمی

 پرسممیدباشنمیدآدمیزایصداهشبیهکیآوای با زحمتهب 

  کنی؟می کارچی جااین-

 میزیرو را دستشندرویکیسه ودرسمیماتاق وسِطهب

 .گذاردمیمآرایش
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 ...خونهیرفتهگشنمآوردمشا اتبر! ندهنزد حرف زحمت خودتهب-

 !کنممی نگاهش مبهوت

 .یچدپمیماتاقندرو کبابیبو ودآورمینبیرویابستههکیسندرو از-

 نخوردم،یچیز ظهر دیروز از تقریبًا رود،می گیجمسر

 .گیردمیمسمتهب راهلقم ودگذارمی کبابنتافتوننویاتکهیال

 رامدستهکیخراب حال برابر درمکن قاومتمهنمبزن حرفمتوانمیهن

 .بردمی بو و عطر خوشهلقم سمتهب

 با اما است ترسناکیزیادنهایما حرف ازدبعماتاق در بودنشهگرچ

 گردد،می برمارفته دست ازیقوامکنمی حسهلقمدچننخورد

 .شودمی ترهوشیارمذهن ودرومینبی ازهگیجسر

 را درمگردمی برمحما داخلهب عجیبشیرفتارها وهخیرهنگاهبهتوجبی

 ضاعلیر باماچتهصفحنکرد پاکمکنمیهکیکارناولی کنم،می قفل

 .مآیمینبیرو ومپوشمی راهشدهکندیهالباس سرعتهبدبع و است

 ت،اسنسرگردا فضا دریجای نگاهش وهنشستمتختیروهکمبینمی

 د،ایستمینتپید ازمقلبمکنمی احساسنناگهامرومی جلوترهکیکم
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 جانهما. لرزاندمی رامپشتهتیر دستانشندرو دفترییشمدجل

 :گویدمییوقت استنزمیهب نگاهش هنوز ایستم،می تکلیفبال

 مرعهی ان،ایرانی دو هر مادر و پدرهکیهایبچه خوبه،یخیل ادبیاتت-

 !  نویسننمی تویخوبهبنشد بزرگ کشورنهمی تومه
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 درهکیحلهرانکرد پیدایبرامآورمی فشارمخودهب

 را امانشبی لرزشمخود فقطهکیهایقدم با دهد،منجاتهلحظنهمی

 ومنشینمی ومرومیمآرایش میز کناریصندل سمِتهبمکنمی حس

 . استهخریدیاسپرمبرای افتد،میهداروخانهکیسهبمنگاه

 تاهکدبوهکرددتأکی دکترهکاین با رود،میهکیسندرومدستهارادبی

 وهتازینفسهبمداشت احتیاجیولمکنهاستفاد کمترنممکدح

 ودکن ترکیب را راست و دروغ باز توانستمیهکیصدای

 حد،بی سوزش و پاف دو ازدبع دهد، تحویل نچسبیترکیب

 .شودمیمآرایکممگلوی

 .داشتم دوست رو ادبیاتهشهمی-

 بنددمی نقش لبانشهگوشیپوزخند

  نداشتی؟یبازیگردپیشنها حاال تا تو-

 زنممی زل چشمانشهب

 !بکشنبیروهقضینای از رو پاتیمان-

 کندمینستو اشچانه زیر را دستانش
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 ابعذ هیچبییکنیزندگ راحت باشی، راحتیتونمی اینقدر چطور-

 !وجدانی

 مفشارمیمبهممحک رامهایلب

 چی؟یبرانوجدا عذاب-

 خاطرات دفتر ازیاصفحهدشومیدبلن جایش ازیعصبیحال با

 رامچشمان گیرد،میمچشمانیجلو ودکنمی باز مرایبچگ

 غردمیهشد کنترلیصدای با. گذارممیمهیروممحک

 کن باز رو چشمات-

 :گویممییسختهب ومکوبمی اشسینه تخت

 . بیرونماتاق از گمشو-

 هواهبددر ازمآه پیچاند،میمبدن پشتهب ودگیرمی هوا در رامدست مچ

 .رودمی

 من؟یزندگهبنبزنیدگن کثافتهزنیکناو دستمهیشد چه؟ توهب-
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 ودشومی جمعمپلکهپرد پشت تا اشک گیرد،می رامامان دستش فشار

 داغش نفس شود،می ترختسههمیش از نشدنش ریز سرهب تسلط

 گویدمییوقتدبرمی مرا نفس ودشومی بخشمصورتیرو

 زنم؟میدگن زندگیتهبمدارنمیکشتمآد تو-

 لرزندمیملبان

 نبودنم تقصیر-

 فشاردمیممحک دیگرش دست با راماچانه

 !!!کهمننوشتی اتعمه ونمهک اینو نوشتی، خودت-

 برنزنادفریا رامدرد ومبزن حرفمتوانستیم کاش لرزد،میمبدنمتما

 ... کاش رساندم،میههم گوشهب دنیاهقلنبلندتری سر

 شود،میدخر آهنینشهپنجنمیا درددارمدست مچمکنمی احساس

 کنممیهنال

 ...دستم-

 کند،میمپرت عقبهب عصبانیت با ودشومی قطع فشارنناگها

 .تمافمی تختیرو ومدهمی دست از رامادلتعدخورمی تختهلبهبمپای
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 :کندمیهزمزم بانفرت

 بدی،ننشونپشیمو رو خودت دروغهبیحت بریز، اشکهقطرهی-

 ...زدیمبه رومحال

 هاستسالهکیمنجالبنای ازدخورمیمبهددارمهمخود حال

 مِچ ومنشینمی تختیرو زنم،می پا و دست درشیزندگماسهب

 دهمنتکامکنمییسع رامدست کدردنا

  مانی؟یخوامینمنجو ازیچ کنه؟می کارچی تو دست دفترنای-

 نشیندمیمرویهب رو زانو دو رو

! بودنالکاتبیکرام با حسابتناالهکدنبونم دستنایهاگ-

 ام،یمیهرا باهاتمداریخیل واقعًانممکنمی حجتماتما باهاتمدارنببی

 !بزنیمدوریتوننمییبفهمهکمداد نشونتمه ردفتنای

 :دهدمیهادام ودگیرمیینفس چرخد،می چپ سمتهب سرش

 ...کنیمی گوش رومگفتنمیچ هر بسه،یباز زرنگهدیگ-

 ربیشتیبرق جز سیاهشنچشما از اتاقم، آباژورنجومک نور کنار در

 .شودینمننمایا
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 بکنم؟دبای کاریچ-

 ودداربرمی درمدیصندلهدستیرو از را کتش شود،میدبلن جا از

 : گویدمی اتاق ازنشد خارجمهنگا

 .گممی بهتمکردی ازدواج-

 

 

 

 

 

 

 

 است،هنکرددر را راهرو پیچ هنوز ومدومی دنبالشهسراسیم

 جخارمدردناکیگلو ازهکیآرامیصدا با ومکشمی را کتشنآستیهک

 گویم:می شود،می
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 !لحظههی یساوا-

 :کنممی تکرار مستأصل چرخد،میمسمتهبیکندهب

 ...لحظههی-

 سمتهب ومگیرمی را دستش شود،مینروشنپاییهطبق ازیچراغ

 از زودتر وددارمی برمقدمدنبالیمقاومت هیچبی کشم،میماتاق

 تختیرو است،هنیافتادیاتفاق هیچ انگار ودشومیماتاقدوارنم

 .نشیندمیمبخوا

 نوزه شوم،می پرتنزما تونِل داخل ومدهمیهتکیماتاقهبست دِرهبنم 

 سمانجاهنیمنبد سر باالهکیزمانمقلبهوحشیانیهاتپشیصدا

 .شنوممی وضوحهبمگوش در رامبودهایستاد

 !نکشتم رو سمانم-

 گویدمی است مسلط وممحکنم خالف برهکیلحن با

 ...تینوش خودت-

 ومداربرمی اتاق وسط تامقد دومکنمی قطع را حرفش قراربی

 :گویممی
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 بودهکردمتمو سرش باالمرسیدیوقتنم-

 نوکیدیدهکیکرد اعتراف خودت! کنی خبر رویکسیتونستمییول-

 ...خوردهنتکو انگشتاش

 ازهلفاص با ومبردارممحک رامهایقدممکنمییسع شود،می شلمزانوهای

 .نشینممیمتختهلبیمان

 بودمهترسیدیخیل بود،مسال شش همشنم-

 من، با رفتارش دریعجیب آرامش چرخد،میمسمتهب

 موج است،هچسباند اشپیشانیهبنبود قاتل َانگ پیشیلحظاتهکیکس

 .زندمی

 استخر، وتهافتاد سمایبگییکهبیبریتونستمیهسال ششیتویول-

 داده، نجات رو خودشیسختهبیبگیتونستمی

 ...بکنییکارهی اسزنده هنوزیدیدیوقتیتونستمی

 آب رد خودش سمامبگویمتوانستنمیهکدبو فرسا طاقتددرنای چقدر

 ازهکیزماننم ودندا نجات را خودش نیوفتاد،

 دستشهکمدید ومآمدنپاییمبودهشدمقایهکیدرختیباال
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 تامکرد رهایش مخصوصًاماساله شش عقل بادورخیکوچکنتکا

 زجر با رایعمرنم مثلهکمشد خوشحال برایش ودشو راحت

 پرسیدم ومفشردمدستاننبی رامسر. کندنمییسپر

 بگیری؟نم از رو سمامانتقایخوامی توناال-

 .نداشتمیتقصیرنم خداهبیشمینپشیمویمان

 :کندمینفورا لحنش از خباثتدکنمیمخ را خودشیکممسمتهب

 مثاًل!  آدماهبقی مثل... خودمم فکرهب تو مثلممن! نه راستش-

 خودت پدر یا بدی، نجاتشیتونستمی توهبفهم سماهخانوادهاگ

 فکر... شهمی خارج کنترل ازهقضی واقعًا اتعمه یا! هبفهم

 هست؟ نفعتهبیکنمی

 . دهممینتکا رامسر

  خوای؟مییچنم از بگو-

 دارخشومبیکم لحنش شود،میمخمسمتهب آرنجشیرو

 :گویدمییوقتدشومی

 ! چیزایخیل-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

256 

 ازددار امنبیهفاصلهلحظ هر چرامعجب در ومدهمیهتکیمتختیپشتهب

 .استهزدهخیممرویهب اشتنهمنیهکمآیمیمدخوهبیزمان ودرومینبی

 

 

 

 

 

 

 گویممیهصادقان

 خوشحال رو توهک هستیکارهاگ اما کنم،نمی ازدواج باهاتنم-

 ...دممیمانجاهکن خنک رو دلت یاهکن

 با مماس سوزد،میملب پوست ودکنمی لمس راملبان انگشتانش

 کندمیهزمزمملبهای

 کاری؟ هر زرباف،مخانیشد شجاع-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

257 

 ...کنیمخالص ویبرمزندگی ازهش باعثهکیکار هرهار-

  کنی؟یمعنیچ رویخالص تا-

 ومیرگمی قرار اششدهنستوندستا زیر کاماًلهکدشومیمخمروی آنقدر

 .شودمی مسلطماحوال و حالهب کاماًل او

 پلیریهازن عاشقنم راستش زبونمه، زیر هنوز اتبوسهمطع-

(player )و لگیبو عطرشهک تو مثلیزن ام،بینیپیش قابلغیر و 

 Tuscan)  لدرشتاسکنیبوهک جسورنزهی ده،نمیهمیو و سنبل

Leather )تنتهک...  تو مثلییک کنه،می عوض رومآد حال 

  هست؟هاجاز...انوانیلی لبات وهدمییخاصیبو

 زمر در شود،نمی نفس یک بوسیدنش تا گرفتنشهاجازنبی مرز

 و داغیهالب ومازدهترک و خشکیهالبنسرزمینبیهکیباریک

 :پرسممی است،هماند دارشتب

  استخر؟ناو تویانداخت منونهمییبرا-

 انگشتانش نرمالدح از بیشیکم ودکنمی قاب رامصورت دستانش

 :گیرندمی نیرو
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... رسیدهمدست دفترتهسالیکنم باش، عاقل نفس-

 واقعًا توام، تسم واقعًانم نباش احمق اینقدرهدیوونهدختر

 تو و! شی راحتنکشید براتهکیهاینقشه شر ازمکن کمکتمخوامی

 . کنیداعتمامبهیمجبور کن، فرو گوشت تو اینویمجبور

 بوسند،می را گیج وهبست یخنمنلبا عمیقًا هایشلب و

 ازیاهمیتبییول بزرگ بخشهکدباشنای خاطرهبدشایماترسیده

 امامبگذارمنجاتیرو را تمرکزدباینم شود،می روماآینده وهگذشت

 ازمتیاقاشنعناهکمکنمیهاشتبا باز سال بیست ازدبع کنم،میهاشتبا

 .روممی جلو پایشهب پا ودرومی درمدست

 است،هنبرید نفسشمدانمیهگرچ کشد،می عقبهبرید نفسیمان

 در رانم مثلیدخترنتنای از بیشدترسمیدشای کند،یدیوانگدترسمی

 .باشدیمسر قتلدترسمی انگار بگیرد، آغوش

 

 دقت بایجورنم صورتیرو نگاهش

 شبهنصفهکیدخترنشا در رفتارنای شود،مییخالمدلهتهکدچرخمی

 با دنیادخواهمیمدلنم امادباشنمی است،هشدهمحاکم اتاقش در
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 طشع درهکیواقعنم ازینیمودبایستیالحظه مزخرفش اتفاقاتمتما

 پرتیبرا بگیرد، قراریمانیهابوسه آمال باز سوختمی

 :گویممییسختهبمذهننکرد

 ...باشمهداشتهرابط باهاتمتوننمینممکنیمه ازدواجهاگیحتیمان-

 را مانشچش عمق درهگرفتنجادلبخن طرِح بیشتر نزدیکهفاصلنای در

 زنممی پلک بینم،می

 مگمی راستمدارهبارناولی-

 کشدمیممربوطیهالبیرو را انگشتش

  ای؟یمیمپاهب پا ویشمی شل خوره،می بهتمدست تاهکههمینیبرا-

 ...مانی-

 سنف واقعًا باراین بندد،می گیرش نفسیهابوسه رامهایلبهدوبار

 ختتهلب صافهلحظدچن ود،شمیدبلنمروی از ضربهب او ومآورمیمک

 راینم در،هب رودایستمی معمولدح از بیشیسرعت با باز ودنشینمی

 قرار مخاطبمکن جور و جمع رامخود زودترهچ هرمکنمییسعهک

 :دهدمی
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 از داشت، ربط خودتهب زندگیت پیشهلحظدچننهمی  از-

 وت نیستم، رمانتیک نقدرایههمیشنم داره، ربطمهنمهب بعدشهبناال

 .کن جمع رو حواست پسیسوزوند رو هاتکوپن بیشتر

 اندازدمییسرسرینگاهمبنشینماتوانستههتازهکیمنهب ودگردبرمی

 نکنمپشیمون نفس، شو عاقل-

 . شوم مانعشمبخواههکمندارنت دریجاننمدرومییوقت باراین و

 

 

*** 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

261 

 

 

 

 "مچهار فصل"

  

 دوم روز

 

 روروبههب کردنشنروشنبدو ودبندمیممحک را ماشینش در

 سوخت،می دختریبرا دلشهکدبودبیخیلنای ماند،میهخیر

 ور ازدبع رفتارش درهن نگاهش درهنیپشیمانیاذرهیحتهکیدختر

 باز سرش از را او تادزمی پا و دست فقط نداشت،دوجو ماجرانشد

 . کند

 سریزندگ دریزیاد صفِتحیوان و طلبجاه وهخودخوایهاآدم با

 چشمانش بایسالگ شش درنز یکدبوهندید وقتهیچ اما داشت کار
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 در ودندهمانجایکارهیچ ودببین را اشبازیهم مرگ

 .دهد خودشهب را حق هنوز اشزندگیمسوهده

 ابن ویوحش عطِریبو دستانش هنوز  زند،می استارتهباالخریوقت

 .بودهماند جا خوابتختنآیرو ذهنش وددامی را دختر

 نجاآ درمهنآ از بیشتریحتدبویراض صاحبش انگارهکیخوابتخت

 .بماند

 بحص تا فقط استهشدیقیمت هرهبدخواهمی دلش رسد،میهکهخانهب

 بادآیمی آپارتمانش داخل ازهکیاخندهیصدانشنید با امادبخواب

 :گویدمی دیدنش با نیما. شودمی داخل وداندازمیدکلی تأسف

 گذشت،می خوش داشت واقعًایاومددش خوبهچ-

 .شدممی خارج تعادل ازمداشت بگیره، رومحالدنبویکس

  اومدی؟ خبربی تو باز-

 زدم؟ مسیج بهتههمناویکور-
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 کتشهالفک کوبد،یم اشپیشانیهب را دستش کف مسیج،هکلمنشنید با

 هایشمسیجمتمایرو از نشیند،می مبلناولییرو ودآورمی در را

 :بودهنوشت برایش کشد،می دست"  F"ماسیرو ودگذرمی

 شدی؟ موفق امشب؟دشیچ-

 ودآیمینبیرویدستشوی ازیدخترهلحظنهمی در 

 ار ختردمسال گیرد،میهنشان را نیما تیز شمشیرنبسایمانهنگا

 ازهدستپاچ نیما کند،میهنگا را نیما فقط منتظر ودگذارمی جواببی

 :گویدمی هول ودشومیدبلن جا

 . رسید ماشینتمعزیز مانیه،مدوستمایننجو رویا-

 تاهک دختر با اشخداحافظیهکنند مشمئزهصحن ازدگیرمیمچشیمان

 رد تا ودبوهدیدمه دیگر دختردص با حالهب

 :شودمیدبلن فریادشیصدادشومیهبست

 بایبگیرماهرزههی دستیسر هرهگفتیکیااضافه جااین خودت تو-

  خونه؟ تویبیار خودت

 .گیردمی باال را هایشدست نیما
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 اقتات تو پا تونجا نبود، ماجرانک ول داِفدخویسرنایوهللهبیحاج-

 ...هایمبلنای رودشدخرمکمریخدای نذاشتیم،

 !گمشو فقطماالن نیما،دببن-

 شودمی نزدیکش احتیاط با نیما

 اینا کنم؟می ول سگیت اخالق و خراب حالنای با رو تونمهمگ-

 ...منی عشق تو آخرش! ایرودخونه کف سنگ تونارفتنی

 .پردمی عقبمقددو نیما شود،میدبلنیعصبیمان

 از واقعًا تو آزاده، ساعتدویکنمیمخدااستمه کارگر بابا کردم، غلط-

 ...کشیمییبیگاریدارنم

  کنی؟ کارچی امروزدبو قرار-

 رودمی عقبمقد یک باز نیما

 تامرفت راستش بزنم، رو نفس دوستمنسی مخدبو قرار-

 ...خداییدنبویمال اصال دانشگاهشون،

 :گویدمی سرعتهب چسبد،می اشهیقهبهکیمان دست
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 !!!رو توهکردیوحشهچ نفسنای! من براهشمیهیقهب دستمزودهچ-

 نفسنایمگرفتمه روهدختر آمار دانشگاهشون، واقعًامرفتیمشت

 روزهی سرمبعدش نیومد،هدانشگا ودبوهپیچید امروزهکمه شمایدلربا

 وسطناومهمشیصمیممهمبریزیدوست طرحمهمش آشنامههشنمیهک

 !اینجا بیارمشمشبمه ایشون؟ ازیبدونیخوامییچمبپرس شما از

 ...زدم روهدافناینشودانشکدههکاف تو ازهکدشنای!  واال
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 اتاقش سمِتهبدندار را نیمایهاپرتوچرتهحوصل دیگرهکیمان

 ودآیمی دنبالشنچناهم نیما امادکن عوض را هایشلباس تادرومی

 .زندمی حرفهقفوبی

... بفهمی رو طرف قلقدبای! کهمندارینزد مخیکل فرمولهینببی-

 ازیبخواهاگ حاال زدن، مخهدار مختلفدُبعدچن ونچندی

 هستی، ناای و کثیف ساندویچهپاییبگییکهب کنی، شروعیغذایدُبع

 ساندویچ باهات جوب لبهشینمی وارمشتی داشهکنمی ذوقیکل

 رویکی اما هستی،یباحال پسریخیل توهکهکنمی حالمهیکلهزنمی قس

 دست فکهییبد رو باباتنخو پول ونفسانچسانرستوراهییببردبای

 ...روهدیگییک بزنه،دلبخنهی بیاد،هرامیک تاهبخور گوشت

  نیما؟-

 عشقم؟مجان-

 بشنوم رو هاتورییدرمخوانمی واقعًا شو،هخفنکیلطفهی-

 عوضهک را هایشلباس بندد،می را اتاقش در و

 نهایت در وددوزمیمچش موبایلشیگوشیرومپیاهبهدوباردکنمی

 کندمی تایپ
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 .نشد-

 .بنددمی نقش اشگوشییرودکرمی تصورهچآن از ترسریع جواب

 نداد؟ پا نشد؟یچییعن-

 را موهایشهریشیعصب ودبرمی فرو سرش در را آزادش دست

 داشتیوقتهکدافتمی نفسمآرا و زیبا صورتدیا ودکشمی

 دستانشنمیا درمآرا بدنش ودکرنمییمقاومت هیچ بوسیدشمی

 :کندمی تایپ دروغهب چرا دانستنمی بود، محصور

 .نه-

 .ریزدمی بهمش کلهب جواب و 

 !ندادی دست ازمه رویسوزدهن آِش حاال-

 مخصوصًا چشمانش،دکن باور خواستنمی ،شودمی داغ سرش

 دروغهماهران قدرایندتواننمیمه بوسدشمی و اوست آغوش دریوقت

 داشت کند،می پرت تختیرو را موبایلشهکالف بگویند،

 اما بود،هکرد پیدا جواب زندگیش دریسوال هریبرا شد،میهدیوان

 هردبگوی اوهب ودبگذر تنش ازدبای نفس چرادفهمینمی
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 سر تا چرا و نکند؟ ازدواج او باهکاینیبرا فقط دهد،میمانجایکار

 .دکنمی طاقتشبی و گیجنجنودح
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 باز را اتاق دِر نیماهکدبو غرق تهش سروبییهاخیال و فکر در

 با ودایستمی در چوبچهارندرو نیما کشد،مییآههکالف کند،می

 :گویدمی اششگیهمی خوش اخالِق

 خوشتهدخترنای از شده؟یچ هااا،باشی پنجرمنبینیحاج-

 یا کرد؟ اذیتتیشناس دافهفلسف یا جا؟این آوردمشدنیوم

 گرفته؟ رو حالتهدریدچشمناو

 :گویدمی حالبی ودخیزمیبر جا ازیمان

 کنی؟می درستمبراهقهوهی-

 ودکشمییشوخ از دست یمان گذرد،میهزدبهتینیما کناِر از و 

 باهکدگذرنمیهدقیقدچن ودشومی کارهب دست سریعننگرایکم

 رویشروبه ودگردبرمی هالهبیمان طبِع باِب غلیِظهقهویفنجان

 ودبیا حرفهبیماندخوهکدبمان منتظردبایددانمی نشیند،می

 . شودمیمهنهمی

 :رسدپمی نیما گرپرسشنچشماهبهخیردنوشمیهکیاجرعهناولی ازدبع

  شناسی؟می چقدر رویامامدفرب-
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 اطرافشیفضا در جواب دنبال انگار ودچرخمیهکاس در نیمانچشما

 :کندمی تکرار متعجبدباشمی

 کنی،می کار باهاش تو شناسی،می توهک قدرهمون امامی؟دفرب-

  طور؟چه

 پرواز ذهنشیولدچرخمی چشمانش مردمٍکیرویمانهنگا

 :کندمیهزمزم سپسو...نزدیکش و دور خاطراتمتما سمِتهبدکنمی

 کرد، گیر گمرک تومبارهامتما پیش سالدچنهیادت-

 تقریبا کردم، ضرر چقدر و شد؟یچدنشممعلومآخرش

 شدم؟میدنابومداشت

 .دهدمینتکا سر نیما

 خیاطاش دست رومخودیهارچهپانعیدبعهمادچن بود،دفرب کاِر-

 ...دیدم

 :دهدمیهادام او ودکنمی نگاهش فقط نیما

 ! زرنگیههبچ-

 .دهدمیهتکییصندلیپشتهبهزدوحشتیکم نیما
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 مخصوصًا دارن، ضعفهنقط آدمایهمه خب اما-

 ...نفس مثل فربد،نهمی مثل شه،مینشوزرنگییادعاهکیاونای

 امادچرخمی هوا در نیما دسِت

 ذهنش در انگارهکدباشمییممتدیخالیفضاهبهخیریمانهنگا

 .نداردیانتهای

 نبود،یکار رقابِت فقط موضوعهدیگ زد،میمبرا راست و چپ-

 ...فهمیدممیدبای لنگید،می کاریجاهی

 اب چرانای اصاًل چی؟هکیداشتهنگ دلت ور رو دشمنت سالههمنای-

 دشمنه؟ تو

 :گویدمی ودکشمییمیقع نفس

 برا تویههکاینمگفت چیه؟ دردشمبفهم تامشد رفیق باهاش-

 شریک بیا اندازه،می عقب فقط روندومو هر تویبرانمیبزننم

 برهکیقدم هرمهنکوبیدیبرایانرژ و وقتههمناییجا وقتاونمشی

 ...شهمیمه پیشرفتهواسمداریمی
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 خاطرهبهکردمییکار هر گفتدکرداعتماهکمبه

 ترمهم بابایبرانم پسرانبی ازهدونستمینچوهکاینهبودمپدر

 رازهی از پدرت گفت بگیره، اونو حاِلنمنچزوند باهخواستمهست

 ...وهکردیخورحق کرده،نپنهاههم از اونو وهداشت خبرممه

 .کنمنمیدااعتمیکسهبنمهکیدید امادشمباورمیک اوایل

 :کندمیهزمزم لب زیر نیما

 .اممتوجههبل-

 ذهنش دریکم را مسائلدخواهمی انگاردکنمی مکثیالحظهدچنیمان

 بیاوردنزباهبدبع ودکننسنگی و سبک

 دفترهی راجعمشنید بارنچندی شدم، نفسهعم با اشرابطههمتوجدبع-

 ... برگشتمهکدشنهمی ونداریانقشههی ونزنمی حرف

 : پرسید گیج نیما

 !نفهمیدمنم شد؟یچ-
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 نظردمهچآن از بیشترمهدبزن حرف خواستمی دلشمه

 بادکن رو را،یبیشتر اطالعات خواستنمیدبوهگرفت

 :دهدمیهادامهطعمأنین

 !بالعکس و هستدفربهواس نفسهعم اموال و مالههممفهمید روزهی-

 زیِرهکیزنناو زنن،میمدورندارمبازمفهمید روزهی

 نفس اب بیایشد بزرگهخوننای تویبچگ از تویآهکدبوهنشستمپا

 اموال و مالهاینکمههش راحتمبرادرهبچهب راجعمخیالمهنکیعروس

 عامل تو؟ از ترمطمئنیک تو، دستهافتمیمداداش

 نفس آزاریبرامازدخوامیمفهمید! جوابهبییهاسوالنایمتمویاصل

 ...برسننشونقشههبمهدفرب و خودش وهکنهاستفاد

 : پرسدمیدباش توانستنمی ترمتعجبنای ازهک نیما

 ! کنیمی کارونهمویدارهکمه تو-
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 :گویدمی آخر دسِت ودنوشمیهجرعهجرع را اشقهوه آرامش دریمان

 رازنم! منه دستنکن بدبخت همونخوامی شاستنادهبهکیدفترناو-

 فترد و نفس نفس، با ازدواج ازدبعدبو قرار و! دونممی رونمشترکشو

 رومدیآور دستهبمه باهکیاموالمتماماون کنم،دفربمتقدییدست دو رو

 ! منهبهبد

 شما،یکارانایدح درهنهدیگیول هست خوشگلهدختر حاال-

 کنی؟ کارچییخوامی تو آخه؟یچییعن

 :کندمیهزمزم ودگذارمی میزیرو را اشقهوهنفنجا

  کنم؟ کارچیمخوامی-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

275 

 :گویدمی بلندتر ودکشمیینفس

 کنم، ازدواج باهاشهشمتمو دخترناییهابازیهدیوونهاگمخوامی-

 ! هبرس نفسهب دستشمذارنمیمبعد گیرم،میدفرب از رو هاپول اول

 :شودمیمخ سمتشهبیکم انیم

 ...شهنمی تونز نفس بازیه؟هبچهمگ انگاریداددر داداش-

 :زندمی لب

 .شهمی-

 :گویدمیهکالف نیما

 حقیگفت بهش گفت،مینماکا شه،می جدا ازت سوتسهمههبش-

 پیشکشمه رو هستیکوفت حقوِقوحقنای ازیچ هر و طالق

 ! گیرهمی طالق وتسسههبشمزنت خب بهش،یکرد

 تأثیرهکیبهتر حاِل با وددهمیهتکی رنگشهسیامچرهکاناپیپشتهب

 :دهدمی جواب استنکافئی
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 طالقدبخوا موقعناوهاگهکهشمی خبرداریمسائل ازمکنی ازدواج-

 تنهانم! بزنه رو فندک و خودش روهبریزنبنزیهمونمینای مثلهبگیر

 !دنیا تومنجاتشهرا

 :پرسدمی ودکنمی نگاهشیغریب طرزهب نیما

 دست ونکنمی نگاهتیجورهمیننشینمیمههعم ودفرب-

 تویثان در زرنگ،هبچ باریکالنگمینزنمی

 زیریبگیررو پولیخوامییکردهمعاملیکنمیینامردیدار

 بزنی؟مقولت

 کنی، رفتار خودش مثلدبایدنامر با مرِد، مالهمردونمقس و قول-

 عمِرهییهازحمت! منه حق هاپولناو! نامردیه موقعناوینکنهاگهک

 فهمید،میهچ بیزینس بود، پایینشهب کمر فکر فقطهک کثافتناو منه،

 نصفشیحت پوالناوماالنمبود مجبورنچومکرد آدمشنم

 اپهن دوالههمیشمه شراکت تو! شهنمیدزمبههکیهایخسارتنجبرا

 روهبممن ام،پاچه توهکنمیهداردکرمی فکردکر حساب

 ...بیرونمکشمی حلقومش از جا یک بذارمگفت آوردم،نمیمخود

 چی؟ نفس اول گفت ودندا رو پولهاگ-
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 :زندمی لبنمطمئ

 .دهمی-

 : دهدمیهادام سکوتیادقیقهدچن ازدبعیمان ودکنمی سکوت نیما

 ازهکیربطبییهاتیکهنای وهباش درستمحدسهاگ... نفسهعم اما و-

 ازدبای اسزنده تا شه، وصلمبههنشونهی بامکرد پیدا کجا هر

 ...چونمبمون ساکت تاهبد باج وهبترسممنهسای

 :کندمی تکرارهمصران نیما

 چون؟-

 :پرسدمی سپس ودگذارمیمهیرو را هایشپلکیالحظهیمان

 .باشیمعقددشاهمخوامی حاضری؟هدوشنبیبرا-

! انسانههینکنیمییباز زندگیش بانداریهکیدخترناو مانی،-

 مادر داره، درپ طرف بابا کنید؟ تکلیفنتعیی براشدبای شماهاهگفتیک

 ...داره دوست روهدیگییک داره،

 رههب امشب! نسوزهناویبرا دلت تو داره، زندگیش تومهدگنیکل-

 بهش اومد، در دهنش از درستهکلمهیهاگمگفتمخود بامدزیدر
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 رادیوهشد ضبطهبرنامنعی چیه؟ مثلیدونمییول. دممی فرصت

 !گهمی دروغ فقطهکنمی باز رو دهنشیوقت

 یشپا نیما. فربد عشقهب اشصادقانه اعتراف جزدافزایمی دلش در و

 کندمی دراز میزیرو را

 .بگه دروغهکشمی عشقش اصال بگه؟ استر توهبدبای چرا-

 ،منه دسِت و اون، دستهرسمیهکنمی فکردفربهکیدفترناونچو-

 !نفسه خاطراِت دفتر

 :گویدمی وددهمی جلویلب رود،می فرومه در نیمایهااخم

 حاال هاش،بازی پسر آمار جزهچیهبچ دخترهی خاطراتدفتر تو-

 ! دیگههخوابیدییک باهکهاین خالفشهتهدیگ

 .نفسهنهجوریاینیعادیهابچه دختر خاطراِت دفتر-

 و استهشدمتما بحثهکددهمیننشا بندد،می را چشمانشهکیمدل و 

 .داددنخواه جواب رایسوال دیگر
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 با شود،میدرهکهمغازندومینویترییجلو از

 نفسهخوردهگرمدرهیهااخم

 در ودکن عوض را هامانکنیجادکنمییسعددارهکدشومیهمواج

 بارناولییبرا ودرومی کنار شالشدشومیهمتوج حالنعی

 .داردنتهب بازش جلو ودگشا مانتو زیِریابستههیق کاماًل بلوزهکدبینمی

 را شانمایشییزندگ با متفاوت خاطرات خطهب خطیحتهک دخترنای

 کی مثل برایش هنوز کند، تعریف خودشیبرا نستتوامی حفظ از

 .بود گنگ معما
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 و رفتمی در دستش ازیگاههک زیبایگودروغ یک

 و تداشمیبریسرکش از دستیگاه کرد،می حرفایشیچاشنیصداقت

 حالشدپیچیمیهک اششامه زیر عطرشیگاه کرد،می گوش حرف

 ...گاهی فقط اما شد،می عوض

 است اعجایب از باز ودخورمیهگرمبهنویتری پشت ازنشانگاه

 داخل سالمش جوابیجاهب دهد،مینتکامسالهنشانهبیسر نفسهک

 ،داردبرمیمقد سمتشهبنکارکنا با علیکسالم ازدبع ودرومیهمغاز

 :پرسدمی او ودزنمییاناشیانهدلبخن نفس

  امروز؟ینداشت کالس-

 :شوندیم کارهب دستهدوباردبع ودایستنمی کار ازیالحظه نفسندستا

 امروز گفت بابا جا،اینمبیامگفتمنداشت روهدانشگاهحوصلیول چرا،-

 ...ببینمهکهزد طرحیسرهینمزوهواسدیامی نجار

 عوض کلهب را وسایلههمیجا داشتهک حرکاتشهبهخیریمان

 :زندمی لبدکرمی

 !خوبه-
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 است نفس باراین ودبرو تادکنمیدگر عقبیرفح هیچبی و

 :پرسدمیهارادبیهک

 ری؟می کجا-

 را اشهگرفت شکلدلبخندگردبر او سمتهب رویشهدوبارهکاین از قبل

 بشیبرا چقدر دخترکدکن حسدتوانمی ودکنمی پاک لبشیرو از

 فاقاتنآ امروزهباالخردکنمی فکر و است قراربی و تاببی

 ودآیمی در رضاعلیدعقهب ودافتمی اشزندگیهدهندنجات

 . کند رفتاریطبیعنامکادح تادخواهمیناال

 : گویدمی ودکنمیهگر اشسینهیرو را هایشدست جدیت با

 بده،یخیل گیسویروح وضعیت کنم، صحبت پریسا بامبرمخوامی-

 ...بشهنروشهمسخر وضعنای تکلیفدبای

 لب زیر “آهانی“ حواسبی وددهمی قورت را دهانش آب نفس

 آب سطل سوالش بادبروهکاین از قبلیمان ودکنمیهزمزم

 :ریزدمی رویشهبیسرد

 کنه؟یزندگ ما با مدتهی گیسوینداریمشکل تو-
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 :پرسدمی بهت با ودشومیدگر شفافش و زیبایچشمها

 منظورته؟ کجا ما؟ با-

 .گیردمی شکلیمانیهالبیروینگر پردلبخن

 !خونمون تو! دیگه تو ونم با-

 ار دستش در وسایلددهمینتکا تأسف عالمتهبیسریعصب نفس

 بازویشهکدشودر کنارش ازدخواهمی عصبانیت با ودگذارمینزمی

 قدرتش پریصدا ودشومییمان دست اسیِر

 :آزردمی را گوششدکن صحبتهآهستدکرمییسعهک

 ...باشی عاقلمخواست ازت نه؟ زدیم، رونحرفامو تو ونم-

 لب زیر ودکشمینبیرو بازویش از را دستشهکالف نفس

 :کندمیهزمزم

 !دیواااانه-

 :گویدمی وارزمزمهمهیمان شود،می دور ًکامالیوقت

 .ندیدی منویدیوانگ هنوز تو-
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 رایارهشما کشد،مینبیرو بشجی از را موبایلشیگوشیخونسرد با و

 تماسنشد وصل محضهبدکنمییط را پاساژ طولنزناقدم ودگیرمی

 :گویدمی ودکنمیهکوتایاسرفه

 بخیر،نتوصبح زرباف، جنابمسال-

 رضعهینباهاتوهدقیقدچننداری تشریفمبدونمخواستمیمپاساژنم

 داشتم؟یخصوص

 ودکنمیدتن پا آسانسور سمتهبدگیرمیهک را مثبت جواب

 اساژپ از ودگذرمی کنارش ازنپریشا وهکالف حالنهماهب نفسدبینمی

 .شودمی خارج
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 بادشومیمتماهک رویشروبههزدبهتدمر با هایشصحبت

 یداپ را خودش هنوزدمر دهد،میهتکییاداریصندلیپشتهبیخونسرد

 چرخد،می او صورتیرو ناباورشهرخیهنگا وهنکرد

 :دهدمیهادام ودکنمی صافیگلوییمان

 هر و شماست دختر از محافظتنمدقصدکنی باور زرباف، جناب-

 دم،مینبهتونمنبخوای اشخوشبختییبرایتضمین

 ...شماستهخانواد و خودشنشأ در باهاشمرفتارنباشینمطمئ

 :کندمیهزمزم وددهمی خودشهبیتکاندمر

 مشخِص کاماًل! بریننمی ماجرانای ازیسود هیچ شماهشنمیمباور-

 .هستینیخاص احساِس درگیِر شماهنهدار شماهبیاعالقه نفسهن

 و شمانزیاهبنمدسو اما برم،میدسوممن دارین، حق -

 باشین،هشناختیکم حداقل منو حاال تامامیدوار نیست،ندخترتو

 .شددخواهیمهنممنونم ازدکنی باوردرسیهک وقتش کنید،ناطمینانمهب



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

285 

 ودارند شکستنشیبرایاعجله هیچیمان ودشومییطوالندمر سکوِت

 اب ودآیمی حرفهبدمرهباالخردشومیهخیر اطرافیفضاهب آرامش در

 :گویدمی استدمرد و دلخور هنوزهکیلحن

 کناِر درهکاینماون کنم،می موافقتدقعنای با شرطهیهبنم-

 زدین، حرف بهش راجع وندیمی نفسهبهکیقانونیهاحقمتما

 اثباتنحرفاتو صحتهاگ کنید،هنگادنباییزناشویمچشهبدعقنایهب

 صورتنای غیر در... یهیچهکهبمون شما با خواست نفسدخو یادش

 ه،ش پاک اششناسنامه ازناسمتوهکهش جدا شما ازیشرایط درمخوامی

 که؟نهستیممنظورهمتوج

 

 باددوانمیهریش جانش دریبد حس ودگیرمی گرهناخودآگا

 : گویدمی ودکنمی حفظ را لبخندشدوجونای

 . باشه راحتنخیالتو حتمًا،-

 :دهدمیهادامدمر

 .باشینهتداشمدختر بایناشایست رفتار ویحرمتبی هیچمخوانمینم-
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 .چشمیروهب امامندارمهیقصدنهمچیهکنتوخدمتمکرد عرض-

 :کندمی تایپ پریسایبرادآیمینبیروهک اتاق از

 .اونجامهدیگهدقیق بیستنم -

 :نویسدمی نیمایبرا و 

 .بخرمیداماد وشلوارکتمخوامی بیادشمتمو کارات-

 :آیدمی سریع جواب

 ...نفسهاربیچ شد؟یاوک!!! هن-

 :آوردمی لبشیرودلبخنیبعدمپیا و

 جونت،هبدافتادخری مرض بازیدار شلواروکتهخونهی_

 . ندارم رو تویاداهایحوصلهمیانمیممن

 :ویسدنمی برایشدبده سر کتش جیبندرو را موبایلشهکاین از قبل

 .فرستممی برات رونلوکیش-

  

**** 
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 چرخد،می دختردکبو رِتصویرو نگاهش

 آنقدر کرد،دبلن مادرشیرو دست پدرشددینماکاهکیبارناولی

 ریخت، اشک مفصل ودشهمچال آغوشش درهکدبوهترسید و کوچک

 هیچیرو دست وقتهیچهکددادن قولمههبدشدن تربزرگهکیکم

 تِردخنیا پریسا،یپا تادبودنمقسمه وههمراههمیش نکنند،دبلنیزن



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

288 

 بازناشزندگیهبدبوهنشست رویشبهرو خراب حال باهکیبختنگون

 .شد

 اشخونیندشمهب تبدیلهبلکدنبو همراهش دیگر تنهاهننماکا

 کوچِک حرکت هر باهکیهایلب ودکبو صورت ودبوهشد

 را قسمشهکدبونایهگوا شدند،میهفشردمبهددر ازیصندلیرو

 .بودهشکستهکدشمی توقیخیلمه

 ومبهناخودآگا صدایش ودکشمی ریششهتیزبرهبیدست

 :شودمیهگرفت

 رو خوب ازدواجهی لیاقت تو کردی؟ کارچی زندگیت بانببی-

 ! بخوری کتک روز هرهکاینهنیداشت

 :گیرندمیهفاصلمه ازددر با پریسایهالب

 .خواستممی رو تو بایزندگنم-

 حسیگاه دوزد،میمچش شاپکافییورود درهب ودشومیهآ نفسش

 ردختناینت و روحهبهرحمانبی برادرشهکیضرباتنمیا دردکنمی

 .استهشد زائل عقلش کند،میدوار
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 :لرزدمی بغض از پریسایصدا

 مانی؟-

 :شودمیهخیر دختر اشک پرنچشماهب ودگیرمییورود ازمچش

 بله؟-

 ! بدهمطالقنزب حرف باهاش-

 :زدمییپوزخند

 ؟!داره اهمیت براشنم حرفیخیلنچو چرا؟_

 :شکندمی دختر بغض

 ...دمنمی طالقت ندین، آزمایشیمان و تو تاهگمی-

 :دهدمینتکایسر

 شکمبهمک هست، حدیث و حرفمپشتمک! بدترهدیگ-

 بده؟مطالقتمکن وساطتمبیاهدار

 :زندمی هقهدوبار

  کنم؟ کارچینم-
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 اپشکافییفانتر و ناراحتیصندلیپشتهبهسینهب دستیمان

 :گویدمییمسخرگهب ودزنمیهتکی

 آزمایش؟مبری-

 دست را موبایلشهصفحیمان ودگیرمی شدت اشگریه پریسا

 .بنددمی نقشهصفحیرو"  F" مپیاهک نه، یادداریپیغامدببین تادکشمی

 بیاره؟ در رو  سالیدارحساب لیستیرضاییگفت تو-

 :کندمی تایپهکوتا

 چطور؟. آره-

 پریسانپریشا صورتهبدشومییناشدفربنخورد حرص ازهکیلذت با و

 .دوزدمیمچش
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 :                      گویدمی حرص و بغض با پریسا

                                                    داره؟هخندنمیبدبخت_ 

:                                   دهدمینتکا تأسفیرو ازیسریمان

 ومکرد دفاع تو از مدتنایمتمانم..... شیمی هدیوان یدار تو پریسا_

 تمومشمگمینم بخندم؟ توهبدبای چرامشدنماکامچش تو خاِر

                                          .                      بده نجات رو خودتنک

:                                                                                                 دکنمیهزمزم

            .                                                                                             تونمنمی-

 ریساپهب رو اولیولداندازمیدفربمپیاهبینگاهنیم دلرزمی اشگوشی

:                                                                       گویدمی

 درچقیبینمی سوزه؟می گیسویبرا دلت اصاًل مادری؟ واقعًا تو__

                                                                                بگذره؟یشکلنای ندگیشزیذارمی چرا شده؟ گیرگوشه و ساکت

 چرا:                         _شودمی سرازیر هایشاشکهدوبار پریسا
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                                                   نه؟نمیبرا اماهسوزمی گیسویبرا دلت

 :غردمی باحرصهدوبار ودشومیمخ میزیرویانم

 رو خودتهخودخواست ویبود بالغ و عاقلمآد توهکاینیبرا_

 کبابه، گیسویبرامدل اما! کردی بدبخت

 دعوا و ترس تونماکایبچگمتما! شهساختههدیگنماکاهیمخوانمینچو

 .خوردهضربیخیلناو گذشت؛ممادر و پدریکارکتک و

 نشدی؟یجوراین چرا تو_

 رو تأثیرهی اتفاقهی از آدمایهمهمهدبعمبود تربزرگنم_

 با! داره فرقییکناو با کس هر ظرفیتنگیرنمی

.....                                                               دنکنییبازهبچناییزندگ

.                                                                                               کندیم باز رادفربمپیادشومی صورتشنکرد پاکمسرگر پریسا تا

  رواِل؟ رو اوضاع داره،یاشکالهچهن_

:                                                               کرد تایپ

                                                                                 "                ردیفهیهمچ"

.                                                                                                   بگیردمچش اشگوشییصفحه ازدشومی باعث پریسایصدا

 دست و بددِل و شکاکییک ؟کنهمییفرقهچ! مریضِیمه تو_
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....                                                                         هندار قلب تو مثلمهییک! دارهنبز

 :پرسدمییکند با

                                                                    ندارم؟ قلبمنداشت دوست رو تونچو_

                                                                                  داری؟ دوست رو نفس_

 برسی؟یخوامییچهب_

 :کندمیهزمزم وددوزمی اشگوشیهبمچش پریسا باراین

                                                                  .                                 شهمیدنابوهباش تو کناریزن هر نداری؛ دوستش_

.                                                                                  خواندمی رادفربمپیا

 ".بیرونههپسر با نفسناالهکیدونمی"

 :گویدمی پریساهبهنگانبدو

 .باشیهداشت گیسوهب داری، نفسهبهک رویادوستیانسان حسهخوب_

 کندمی تایپدفربیبرا

 ".باش خودتیکارا دنباِل تو دونم؛می" 

 ساپریهخصمانهنگاهمتوج وددهمی سر جیبشندروهکالف را موبایلش

 .شودمی
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 .مطمئنمهکنمی رو پوستت نفس_

 یِلوکهیمدوستنای پریسامبردباینم شه؛می خنک دلت تو، بهتر_

 من، با کاراشههم برونایرا از و بذار. بلدهکاریخیل

 ...بگو رو راستش برو یامگیریمی رو طالقتیغیابمهدبع

 :کندمیهزمزم وحشت با پریسا

 .کشتممی_

 :خیزدبرمی جا ازیمان

 ادرمبی گیسوهبخور سرتهبهضربهی میری؛می ریز ریزیدارماالن_

 ولیهشمی بزرگ

 !هم کنار درنباشیهداشت نرمالیزندگهینتونیمییجورنای

  هایشحرفمختاحسن در میز ترِک از قبل و

 :گویدمی

 .بده خبر ونبک زودترههرچ رو فکرات_
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 آنقدر ودگیرمی را نفسهشماردشومی خارجهک شاپکافی دِر از

 باراین امادگیریم راهشمارهدوبار. شودمی قطع تماس تاددارمیهنگ

 :آیدمییپیامهبالفاصل ودشومی ریجکت

 داری؟ کارچیمکالس سر_

 ماشینش سوار حالنهما در ودگیرمی شکل صورتشیرویلبخند

 ".آخِریهاساعتهکمخان نفس بتاز"دکنمیهزمزم ودشومی

 تکتک ودکنمینروش رانماشی

 در را خالیست دفتریادامه بعدشهکیالعنتییصفحهنآیهاجمله

 .کندمی مرور ذهنش
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 آب،یهاحبابیصداناالمدونستمینمدبو آب زیر سرش" 

 مرِگیآرزوناو لعنتی، خالء حسناوهکرد پر رو گوششمتما

 آب ازناموبی سوزشناو خودی؛بینزد پا و دستناو بخش،لذت

 آب اما اشتدددر سوخت،میمشناختمینم رو اینایکوفتدسر

 ول ور سما ودترسیداوم پایصدا! سوزوندمی تربیشدبو بدتردسر

 ازدبع و آبیروداوم سما رفتنساختمو پشت از ُبدو_ُبدو ودکر

 امامفهمیدمی رو حالشنمدبو حالبییخیلدخورنتکوهثانیدچن

 دردافتا استخر لِب جانهمو اماهبکش باال رو خودش زورهب تونست

 ...سنگینزمییرو کمرش ودبو آب تو هنوز پاهاشهکحالی

 نفسمرسید سرش باال ونپاییماومدیوقت گذشت چقدرمدوننمی

 راحتمخیالدشمی راحت داشتمشد خوشحالدکشینمی

 خورد،نتکا چپش دسِت انگشِتنناگهاهکدش

 از روصداسیب نبود، کسهیچمکردهنگاماطرافهبدزهوحشیانمقلبنضربا

 .مشدیاصل عمارتدوار ومگذشت استخر کناِر

 جلب تا چرخیدم،یخودبی رویزمان مدت

 برومیجلوی حیاِطهبدخونسرمکردیسعمنکنهتوج
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 شددبلنیخراشگوش جیغیصدا اون، از قبل اما

 :شنیدممسر پشِت از را منحوسشیصدامبرگردمخواست تا

 ! "هارفتی در خوب_

**** 

 در نفسهک دکنمی فکرنایهب ودایستمی قرمز چراغ پشت

 ًدقیقا است،هنوشت را خاطراتنآیسالگپانزده

 .داد هولش استخرنآ درهخواستنایمانهکیسالنهما

 ...سال از فصلنهمی ًدقیقا

 ازییک. زندمی اشچانههبمآرایضربهنچندی ودکنمی مشت را دستش

 دردفربدوجودبوهکرد مشغول را ذهنش دتشهبهکیهایتئوری

 .است نفسیشده توصیف ی،صحنه

 فتاِرریوقت اما است،هگرفت قرار تعرضدمور نفسدگویمیهکیوحس

  پسرها با را اشعادی ودشا
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 ،شدمیهبوسیدمتسلی ومآرانچناآن اوندستانمیا دریوقت وددیمی

 تجاوزدمورهگذشت درهکیدختردمور در هایشدانسته ازمکدا باهیچ

 .نداشتیخوانهم استهگرفت قرار

 ربطدفربهبهکیعظیم بخش. لنگیدمییاساس نفسیزندگیجا یک

 .استهداشت دوستشهکهبودیکس تنهادفرب گفتمی نفس اما داشت

 کند؛میهنگا را ساعتهکالفدشونمی حل ذهنش ،در زشت پازلنای و

 .شدمیهآماددبایمککم

 

* * * * 

 نیا_فرخ_گلناز
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 "پنجم فصل" 

 

 

 

 "لعنتیهما تیرنای" 

 

 امروزهک استنآیبرا شجاعتنای وددارمیهنگهخان درمد رانماشی

 نگاهش در اضطراب ومشر. آمدمخواهی درمهدعقهب ماهباالخر

 :کندمیهزمزممآرا ودکنمیهخان

 .نفسمممنون_

 :پرسممی ماشینش ازنشدهپیاد حاِل در ومزنمییجانیبدلبخن

 ری؟می کجاناال_
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 :گیردمیینفس

 ضرحاهخونمبر ومگیرمیهرا سِرمداردحام دسِتهبستهی دکتر،مرمی_

 .شما خدمتمبرسییعصرهکمش

 :کنممیهزمزم

 .فعاًل بینمت،می_

 با تاسهشد پارک ینگپارک درهغریبیماشینمشومیهکهخان حیاطدوار

 بیش آرامِش. روممی باالیورودهپلهس ازددارنمهمامپدرهکاین حدِس

 برانگیزتعجبمبرای دیگر ساعِتدچن مفصِلممراسهبهتوج باهخاندح از

 .باشدمی

 از قبل نیستنپایی هالنسال در کسهیچ

 مهناز از را نزلمیاهال و امشب آماِر ومبروهآشپزخانهبمبخواههکاین

 ومکن عوض راملباس تامبروماتاقهبمدهمی ترجیحمبیاور درمخان

 .بگیرم سریعیدوش

 استهنشستمتختیروهکیمانندید بانناگها ومکنمی باز راماتاق دِر

 کند،میمنگاه فقط خونسرد، او امامکشمییجیغ
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 لرزاند،می رامپشته،تیر درش وِرغوطهمخشیهاشعلههکینگاه

 :زنممیددا عصبانیت با ومآیمیمخودهب

 خبر؟ وهاجازبییآیمییندازمی رو سرت اسطویله جااینهمگ_ 

 :گویدمیهکنندمنزجریخونسردنهما با

 .باش مؤدب_

 .گیرممیهفاصل در چهارچوب ازمقد یک

 دخترهی تاقادوارهاجازبیدنباییدوننمیهکیتوی تو؟ کی؟ مقابل در_ 

 شد؟

 :کندمیهزمزممآرا تمسخر با

 !دختر_ 

 :گویدمی بلندتردبع و

 !شیمیمزنهدیگ ساعتدچنیوقتهچی فرقش_

 :خندممیدبلندبلن



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

302 

 دفترخاطرات،ناو ترِس ازیکنمی فکر ببینی، خوابهب_

 دم؟مییحماقتنهمچیهبنت

 شدتمقلبنضربادشومیدبلن جایش از

 :کندمی تلخ را لحنش نفرتیسایهددهمیدبیگواهمدلدگیرمی

 !میدی کاراینهبنت اتدیگهیهاحماقت خاطرهبمعزیزهن_

 کاو ودکن وقتیزیادنزما مدت انگار ودرومیملباسدکم سمِتهب

 ومدسفییاپارچه شلوارههمرا رامسفیدیمانتو سریع. باشدهکرد جاآن

 :کندمی پرتمخوابتختیرو ودشکمینبیرو رنگشهم تاپ

 .هستند ما منتظر محضریتوههم شو حاضر سریع_

 و سربییباز درگیِرمکنمی احساس گیرد،می شدتمدرنخندیدهب میل

 خودشندستا در رامازندگی نبض داشتهکماشدهیامسخره وهت

 .گرفتمی

 با ودرومی تختیرویهالباس سمتهبمنگاههارادبی

 :گویممییپوزخند

 .ندارمدسفی شال حیف-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

303 

 کند، روف شلوارش جیبندرو را دستانش تادرومی کنار کتشهلبیوقت

 ومابریشمتما و رنگیخاک شلواِر و کت ویرسم  تیِپهبمچشمهتاز

 سفیدرنگیپیراهن افتد،می دوختش خوش بسیار

 با ار اشیقهیانآسمیآبیهارگه با شیک بسیاریکراواتهکددارنتهب

 او از اشاییقهوهمچرمتما کفِش ودکمربن و استهبرگرفتدر سخاوت

 .استهساخت تیپخوش نهایتبیدمر یک

 :گویدمی اویوقت

 را هایشحرف جدیت هنوزنمهبیاردسفی شاِل براتمگفتنتوراهب_

 بدهد، دست از راددارهچ هریروز اگرمکنمی فکر ومکننمی باور

 کندمی انتخاب هوایرو را اویمادلینگ شرکت هر قطعًا

 پسندیدی ویدید سیر دِل عقد، قبلهخوب-

 :شودمی صورتش جمعمحواس

 کنم؟ تنتمخود یایپوشمی-

 :زنممی صدایشهناباوران

 مانی؟-
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 بله_

                                                           ؟ ماست منتظر محضر تویکناال_

 عاقدشهکیمحضرنهمو برادرم، ونمیپسرخاله توران، و پدرت_

 ...نباش ناراحت جاسهمون امروز،یبرایبودهکرد رزو رو

 اتدبرنمیهپنا چپشمچشهب راستشمچش از رامپریشانیهامردمک

   اما" مکردیشوخ"دبگوییاخنده بانناگها ودافتا اتفاقیامعجزهدشای

 .زندمی موج نگاهش در عجیبیجدیت

 ...کهحالی درهباش ما منتظر محضر توناالدبای چرانم پدر_

 :کندمی دنبال رامحرفهادام
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 ازتنم باشن؟ رضاعلییخواستگار منتظردبایناالهکحالی در_

 قدراین امایبشنم منظورهمتوجهکیبد وقتمبه روز هفتمخواست

 !مجبوری حاالهکدکر گل اتزرنگی حِس قدراینیکشید رو و زیر

 کردم،یم رفتار درست باهات تایکن رفتار درستیتونستمینبدو اما

! نزن زلنمهب داریچوبهیپا ببرنشنخوامیهکیآدم مثل حاال

 !بپوش نیستم،نمیبترس ازشدبایهکیاون

 کِفدگیرمی شدتمسر دریترشدید فشار بانخو انگارنناگها

 :پرسممی حرص با ودشومی داغمدستان

 ِوت! توییمبترس ازشدبایهکیاون اتفاقًا گفتی؟مپدرهبیچ_

 از دست چرایفهمنمیدآدمیزانزبو چرا. دیوانه...یادیوانی

 م؟بش تو مثلیمریضمآدنزممجبورنمیحسابهچ رو برنمیداری؟مسر

 برادِرنز باهکیتوی چیه؟ زندگیتهن کیه؟ مادرتهمعلومهنهک تو

 ...خودت

 دور دستانش ودایستمیممقابلیزدنبهممچش از کمتر در

 :شوندمیهحلقممانتواییقه
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  نصِف تو جاِش؟ سِر زندگیتیچههم تو سالمی؟ تو_

 از ویک از نیستممعلوهکیتوی نکردی؟نپایی و باال رو شهرناییآدما

 وینداشتمرح اونقدریسالگ پنج توهکیتوی کنی؟می فراریداریچ

 اب کنی؟می نطقنمهواس تو ؟...بمیره چشمت جلوهبچهییگذاشت

 بدی؟ گیرنمیزندگهبهشمی روت چطور حماقت ویگنِدکارههماین

 اگر! درازه زبونت فقط میاد؟ سرتیبالیهچهداریفهممی اصاًل

 خوری؟مییدار کجا زایفهمیدمییکردمی فکرنزد حرفیجاهذرهی

 آوار سرش بر سقفهلحظ هرددانمیهکمدار رایکس احساس

 .نکند باور رایخراب ودبمانددار اصرارهمصران امادشومی

 ...کنیمیدنابو رومزندگییدار_

 :زندمیدافری ترسناکیعصبانیت با ودشومی ترتنگ دستانشیحلقه

 ًاصال تو دم،می نجاتتیابودن ازمدارنم بدبخت منم؟یمطمئن_

 کنه؟مییغلطهچ تو پیِج پشِتهدارنشروییدونمی

 :کنممیهزمزم ندارم؛ را قدرتشهکمبزن پسشمخواهمی

 .شوگم برو_
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  ُرخمگردن دوِر ومایقه از دستانشنکرد جدانبیهکیکشمکش در و

 .برود بعقهکدشومی باعثنای ودخورمی جرمبلوزییقهددهمی

 

 

 

 نیا_فرخ_گلناز

 

 

 

 

 

 

 کاماًلمزیر لباسمکشمی دستماشدههپارهیقهب کنم،مییخفگ احساس

 گذارم،میمگلوی دور رامدستان ومشومی خیالشبی پیداست
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 ومخش از هنوزیصدا ومافتمیهسرفهب کند،میددر هنوز دستانشیجا

 :شنوممی زورهب را اششدههرگ دو حرص

 دردت هستی؟یچ هستی؟یک وت_

 و تربدبخت نفردچن همه؟ و خودتیزندگهبیزددگنهکیعوضهچی

 اگرهبیچار شدی؟یُپخیکرد فکرنکنمی فالوت خودت از تربیکار

 َفِشنت پیِج پشِتیدونمی بود؟ کیا با حسابتناالیدونمیمنبودنم

 نه؟ یایدونمی داشتی؟ خبر خودت بود؟نجریا دریکارکثافتهچ

 :کشدمیدفریا ترمحکم و

 دونی؟می-

 :سوزدمیمخشکیهاسرفه ازمگلوی

 ...یکندعق منویتوننمی تو... مانی بردارمسر از دست_

 چشمانش،ندرو ترسم؛میهناخودآگادگردبرمیمسمتهب

 ازدایش باراینهک استهنهفتیجنون تاریک، ونپایابییهاچالههسیانهما

 . نشودنپشیمامجاننگرفت
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! نه... داری ارزشمبرا تویکن فکرهکهن کنم،میمبخوایکار هرنم_

 ...هم تو کنم،ماهدافیفدا رویچههممکرد عادتنم

 ُبرنفس و عجیبیقدرهبمحرف اما استمآرا وهخفمصدایهکاین با

 .زندمی خشکش درهآستان درهک است

 ! امحاملهنم بار،اینیچیدهاشتبا رو هاتمهره_

 ...کرددعقهشنمی روهحاملنزهنشد ذکر اتنقشه تومکن فکر

 :پرسدمی تمسخر با ودخندمییعصبیریتم با

  سالمتی؟هبیک از_

 !علیرضا-

 شک صحتش در ویک ازدپرسمیهکاین

 رهامکنمی احساس ودبخشمیمجانهنیمنبدهبهتازیجاندکننمی

 .بودمهنشناخت رایمان من، اماماشده

 !نفسیکنمیماخستهیدار-

 اب قبلهثانیدچندماننهکآن از بیشترمکنمی نگاهشیچشم زیر

 مکث آید،می گیج وهدرماند نظرهبدباشنگریباهب دستنجنو
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 یا استنم احساسمداننمیدگردبرمی را اشرفتهمقددچندکنمی

 :استهشد اشدستوریههمیشنلحیچاشن التماسیکم

  نه؟یگمی دروغ-

 زند،می موج چشمانشندرو استیصال ازهکیحس اما چرا،مداننمی

 .کندمیماشرمنده

 ...نفس_

 .کنممی نگاهش سکوت در وماشده الل انگار

 ...گیمی دروغیدار اتهمیشه عادتهب بگو_

 :زنممی لب

 .گمنمی دروغ_

 تنها و نیست خوبمحال کند،میماکالفهمچشمان عمِقهب نگاهش

 .بگذارد تنها مراهک استنایمخواهمی دنیا درهکیچیز

 کمک بهتمکن باورتمخواست واقعًانم_

 واقعًانم شی،هتبا مریضمآد مشتهییهانقشهیقاطمنذارمکن

 دستهک اول روزنهمو از... جلوهبریچههمماحترا بامخواستمی
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... فهمینمی نیست، خودت دسِت اما! جااینمآوردمگرفت وخانوادم

 ...یندار لیاقت

 :گویدمی آمیزتهدید ودگیرمیهفاصلمازهدوبار

 راستهاگهک... باشیهگفت دروغمکنمی دعا بارناولییبرا_

 ...کندی خودتیدستا با رو گورتنبدوهباش

 :بازمنمی رامخود اماماترسیده واقعًا

 تو ونم نکن،یباز روهخورددست رومآد نقِشنمیابر_

 !کردهدب رو حالتنمیحاملگ حاالهکمنداشتییصنم

 .کن عوض رو بلوزت-

 :پرسممی بهت با

 بله؟-

 :کندمیمایقههبهاشار

 .بریمنک عوضش شده،هپار-
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 خفیفیلرز رامبدن کنم، پیدا تسلطمترسهبمتواننمی دیگر

 :دهدمینتکا

 بریم؟ کجا کن، بسیمان-

 :دهدمینتکا سردخونسر

 .فهمیمیمریمی کن، عوض رو لباست_

 جلومامانتونآورد دردقصهب دستانشدبینمی مرا مبهوتهنگایوقت و

 عقبهبمقدمنی سریع ومآیمیمخودهبدگیرمی رامبلوزهلبیوقتدآینمی

 :روممی

 ؟!کنیمی کارچی_

 ...نک عوضش پس خودت_

 سنف نداشت،یطبیع روز و حال ودبوهشدهدیوانمبخورمقسمتوانمی

 :گویممی ومکشمییانصفه

 ...آممیمپوشمیناالنبیرو برو خوب،یخیل-

 :کندمییاخنده تلخ
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 دیدم، رومنبیندباییچ هریثان در ذارم،نمی تنهاتمههثانیهینم_

 . باشدزو

 

 

 

 

 

 

 ودآوریم در جیبش از را موبایلشیگوش کشم،میماپارههیقهبیدست

 سکوتهثانیدچن بیاید، ماهخان سمتهبدگوییمینام نیماهب

 ونمهبماخ با و ”بیاهپیاد ”زندیمددا تردبلندبعدشویم

 بهشمپشت تامچرخمی دیوار سمتهب ناچارهب کند،یمهاشارمبلوز

 ختتیرودسفی تاپ ومآورمی درمتن از روهپار شرتتی سریعدباش

 رامدست مچدشومیمتمامکار تامپوشمی ومزنمی چنگ را

 تحویل رایفراریزندان است قرار انگارهکدگیرمییجور
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 رامایقبلیمانتو و شالمکنی حرکت در سمتهبهکاین از قبلددهنقانو

 تقریبًا دنبالش ومزنمی چنگ هوا رومآزاد دست بامکیفههمراهب

 .کنم هماهنگ او با رامهایقدم سرعِتمبتوان تامدومی

 پیشهچنآ ازیتصورمذهن هنوزدکنمیمپرت ماشینش داخل تقریبًایوقت

 .ندارم هست،مروی

 و ار موبایلشیگوش دیگر دست با ودگیریم رانفرما دست یک با 

 یشتربنخیابا تا دو هنوز کند،یم بحث خط پشت ”نیمای“  بانکماکا

 وسط تقریبًا ودکنمی ترمز واردیوانه سرعتنهما باهکماینکردهدر

 ودشومینماشیدوارهزد شتابیپسردایستمینخیابا

 رامهایپلکیالحظهدشومی باعث هاماشیندممتیهابوقیصدا

 .دهم فشارمهیروممحک

 بزنمنتلفهیدباینمهباشنایهب حواست نیما_

 عقبیصندل از ناباورشهنگا ودچرخمینم سمتهب پسر

 .استدوآمرفت دریمان سمتهبمانشستههشدهگولنمهکیجای

 :پرسدمیهزد بهت نیما
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 بود،":"  ساعِت قرار شاکیه، داِرمحضر ریم؟میمداری کجا شد؟یچ_

 کنین؟می کارچی رفت، بست آخرش شد، عالف ساعتدچن

 شتماسیوقتدبع و استنتلفیپاهکدکنمیهاشار بهشماخ بایمان

 .کندمی تایپهب شروعیرانندگ حاِل در ماند،یممناکا

 .بودنتوخواستگاری تو پرستومخواهر ام،مانییخاله پسرنم_

“ مبگوینمکا و وقتخوشیمعرفنای جواب در خواستمیمدل

 بابت را علیرضا دل در ومداشتهنگ رامزبان اما“ مجهنهب

 . کنممی لعنتیحاملگدپیشنها

 نظِردموردمقص و استهزدگرهمبه را هاماشینههمیوحشتناک ترافیِک

 ازیخوشحال بادباشمینمیذهن محاسبات از دورتریجاییمان

 در ومدوزمی هاماشینهبمچش محضر قراِرنشد کنسل و هوایتاریک

 بانماشیهکمهستهآمددوجوهب موقعیِتنای از فراریبرا حلهرا فکِر

 ِرنظدموردمقصهب انگار خورم،مییمحکمنتکا ودایستمییبد ترمز

 .ایمرسیدهیمان

 خودش دنبال ودگیرمیممحک مرا دستهدوبار ودشومیهپیاد

 .کشاندمی
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 اب مرایمانیوقت آید،نمی باالمنفس کشد،می تیریبدجورمدست مِچ

 ودچرخمیمسر دهد،می هلیساختمانیورود سمتهب خشونت

 خشکنزنا پزشک مطبیتابلویرویناباور کماِل درمچشمان

 ،شودمیدبلنددر ازمفریاد کشد،می رامدستیمانهک باراین شود،می

 نفرتنم در ودکشمیهشعلنجنو اوهنگا در ایستد،میهلحظدچن

 . کندمیدبیدا

 :زندیمدفریا رشس نیما

 ...کنیمی خرابش رویچههمیدار مانی،ننک_

 خطیپا آورد،مینبیرو را موبایلشیگوش او،هبهتوجبی

 . شودمی بازیتق بایچوب دِر ودگویمی را اشفامیلییکسهب

 ها، مطبیتعطیل ساعت در سرعتنایهب متخصص دکترنکرد پیدا

 دستم، مِچنگرفتیجا باراین آید،برمی اونچویادیوانه از فقط

 .دهدمیمهلیکوچکنسال داخِلممحک ودگیرمی رامبازوی

 رد،نگمی نفرهس ماهبهزدبهتدسفی روپوش دریزن و استیخال مطب

 رویعصب و سرخیصورت وهگرفتیصدای بایمان
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 را دیگرهمیخوبهب است، مشخصهکیدکترمخانهب

 :گویدمیدشناسنمی

  کنی؟می اشمعاینه-

 :کندمیهزمزم ودچرخمیماآشفته وضعیت ونمیرو نگاهشنز

 چی؟یبرا_

 ...هباشهاگهک نباشه، کاشیاهک اس،حاملههگمی_

 :گویدمی افسوس با ودآیمیمسمتهب نیما

 ...بازیدیوونه از برداردست مانی،هبد حالش دخترنای-

 :کندمیهزمزممگوش کنار ودزنیم پس را نیما قدرت بایمان

 مشخص تاممونیمی جانهمیهماهی هفته،هی ، روزهیهشدنببی-

 ...اتاق تو برو رو خودتنک جمع پس کردی،یغلطهچهش

 داشت،نزددفریا قدرِتماسینه کاش دانست،می رانمددریکس کاش

 زرییصدا کرد،می پر رامهایگوش آب قلقِلیصدا و سوختمیمبدن

 صفرهلحظهب را،نم ازینیم مرا، داشت ودکرمیمادیوانه آبیهاحباب

 ...زدمیدپیونمازندگی تاریخ



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

318 

 

 

 

 

 

 

 

 ودزمیمزمین داشت خاطرات رفت،می گیجمسر

 . نداشتم راهوحشیانمهجونای باهمقابلنتوانجانیمهنم

 :گویدمیهآهست ودگیرمی رامدست دکتر

 نیست؟ خوب حالت_

 ازشمچش. بیزارم کند،می پیدا ربط اوهبینوعهبهکیکس هر ویمان از

 از قبلمکشمی دراز ترسناکشهمعاین تختیرو ومگیرمی



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

319 

 دستشنم  باراین  آمیزتهدیدیحالت بادبردارمپاییرو از راهملحفهکاین

 :کنممیهزمزمیآرامیصدا با ومگیرمی را

 فقط در پشتیدیوونهناوهبهکهاین تاوظیفه تو_

 فهمی؟می کم،هنهاضافهجملهیهن! نه یامهستهحاملنمیبگ

 راهملحف دهد،مینتکا سرهمطیعانهکدبینمیهچمصورت درمداننمی

 آب قل_قلیصدا ومبندمیممحک رامهایچشمدزنمی پسهک

 کنم،می بازمچشیخفگ حِس با کند،می پر رامهایگوشهدوبار

 استهپرید دکتر رنِگ شود،میمتمامکنمی تصورهآنچ از زودترهمعاین

 ودکشمی کوتاهشیروسرهبیدست دارم،یوحشتناک تهوع حالتنم و

 :غرممیدکن باز لبدخواهمی تا

 روزهی بگی،هاضافهجملهیهباش یادت فقط! بشنوممخوانمییهیچ_

 ...زنممی آتیشت ومیامیممرگهبهباشهموند

 ترسریعمکنمییسعنهمییبرا ومشویم بیزار نگاهش درمترح از

 . بردارمیلعنت تختنآیمعاینه مخصوصیجا از رامپاهای

 در پوشم؛می راملباس مرگ حالهب چرخد،میمسر دورنزما ونزمی

 ستد از را دکتر ویماننزد حرفهصحنمخواهمیدشومی باز اتاق
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 ومبخشمی سرعتمجانبییپاهاهبیکم خاطرنهمیهب ومنده

 :گویدمیهک دکتریصدانشنید بانزمامهدشومی باعثنهمی

 .نیستهحامل-

 کفشیهاپاشنهیصدا پیچد،میمجان دریبدددر ومشومینزمی پخش

 ...نزدیکیماننادکلیبو ودشومی دورماز دکتریزنانه

 :گویمیم استهماندمبرایهکیتوانهماندته بادرسمیمازویبهب دستش تا

 !عوضیهنخورنمهب دستت-

 را نیمایصدا شود،می دور دستشمتصور خالِفبر

 :گویدمیهکمشنومی

 ...کنهنمی اختیارنزیجوراینمه داعش! گند زدی،دگن -

 وزاننزمییرومکنار دکترمخان ودشونمی نزدیکهزنانیهاکفشیصدا

 .گذاردمیملبیگوشهیلیوان ودزنمی

 فشاِر امادرومیمهدرماچهره گرم،دقن آبیمزه از ومنوشمییاندک 

 سپس ومبنوش دیگر قلپدچندکنمیممجبور دکترمخان دسِت

 .ستمبایدکنمیمکمک ام،آمادهدکنمی حسهکیزمان ودنشینمیمکناریکم
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 نیما ویمانیپایصدا ومگیرمی پیش را خروجهرایحرف هیچبی

 حضورهبهتوجبیمگذارمینخیاباهب پاهکیزمان کند،میماهمراهیمه

 هنوزمکنمینرفتهراهب شروع روپیاده مخالف جهت در آنها

 :ایستدمیمرویروبهیمانهکمابرنداشتهمقددچن

 .بزنیم حرفدبای-

 فقطمدل است،هکردمقراربیدسوزانمی راموندرهکیآتش ومبغض از پر

 ...سکوت ودخواهمییتنهای

 ...من نفس،-

 باور دوزم،می چشمانشهب رامنگاه ومکنمیهغلبمنفرتهبهباالخر

 .است تاببینمیخرابهب غریبش حاِلهک نیستیکردن

 حاضریحتهکیدیدیچنم از گفتی، دروغ بس ازیکردمادیوونه-

 سالنندیچهکاین نفس؟مکرد کارتیچ چیه؟منیت ودقصیبفهمیستنی

 ویعوض نظرت در قدرایننمهشد باعث استخر تومداد هولت پیش

 باشم؟ اعتباربی
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 شمخالف سمتهب رامروی مهارشیبرادآیمیمپلکهپرد پشت تا اشک

 ار هایشدست شوم،می روروبه نیما بامخوب شانس از ومچرخانمی

 :بردمی باالمتسلی عالمتهب

 بگم،مخواست فقط نباشه، مانتهب سریخوامیناالمدونمی-

 نولش و فازمیک فقط نیست،یعوضیگفتهکیغلظتناوهبنای

 توهنهدلش توهنیهیچهگرنوهرسمی سرشهب دیرنخو چسبه،میمبهدزیا

 ! عوضی تاهاحمق بیشتر پوکش،هکل

 نیشمچشمانهبهمصرانهکیهایاشکننریختیبرا الاستیصیرو از

 .زنممییلبخند نیماهت و َسربییهاحرفهبدزدنمی

 !عوضیهنیادیوونه و احمق توداوم خوششنببی-

 موج درش لذتهکیلحن و نیما جانبهب حق صورت

 فقطهکهکوتا و خشکیاخنده اندازد،میماخندههبدزمی

 .کنممینپنها پشتش رایحسهچمدانمیمخود
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 :گویدمی ودگیرمی اشخندهمه نیما

... اینستا شاخ حاال تاهآخمشد هولنمدببخشی_

 باماونمندید نزدیک ازیاجتماع گذاِرتأثیرهچهرممنظورمِامم

 ما کنه،یقاطهدار حقمهیمانیخدای! ماشااهلل باال،نرزولوشنای

 قشرنای با معاشرت آدابمداشتی کار و سریعادیآدما باههمیش

 .نیستیمدبل رو خاص
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 ودکنمی رها را نفسش نیما دهم،مینتکادلبخن با تأسفهنشانهبیسر

 :گویدمییمانهب رو

 وقتهیچ تودش خوب اخالقش کن، اشتوجیه بیا حاال_

 .تسنیدبنبهمویبدمهمشاهی قبلش گیری،نمییجد منویهاتئوری

 :ایستدمیمکناریمان

 .بیارنمشامگمی خونه،مبری_

 وسط را خودش نیماهکمبزنیحرفمخواهمی ومشومییعصبهدوبار

 :اندازدمی

 منتها خونه،مهمدارینرستورانآپشمههکهاین منظورش_

 تو جور هرمباز بزنیم، حرف آرامش تومتونیمی ومتریراحتهخون

 !عزیزمیبگ

 نیما رود،می ماشینش سمتهب ودکنمی نگاهش تأسف ابیمان

 :کندمیهزمزممآرا ودکنمی هدایتنماشی سمتهب مرانکناتفریح

 ودشخ دست برده، ارثهب بزرگ هیتلر از رو دیکتاتوریشیخونای_

 .نیست
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 بزرگ؟ هیتلر_

 :گویدمی ودکنمی بازمبرای رانماشی در نیما

 گرام پدِر_

 ازیماندنشینمینماشی داخلمه خودشیوقت

 :گویدمی وداندازمینمهبینگاههآین

 فشارتهشددب حالتمگفت زد، زنگنمهب پدرت_

 محِض لطفًا خوبه، حالتیولمزدیمسرنبیمارستامرفتیهافتاد

 .بکنیخواستیکار هردبع بیارمدوو ساعتهی خدایرضا

 :رسمپمیدسر ودچرخمیهپنجر سمِتمنگاه

  آوردی؟ علیرضا سِریبالیهچ_

 :دگویمی نیما جایشهبدکنمی سکوت ودشومینسنگییمان نفِس

 علیرضا علیرضا، بسیکردیاعقده روهبچنای خداهب_

 هیچ ات؟رفته وا و شل پسِردوسِتنایهچی! جلوشیانداختهرا

 دریچیخدای راحت، خیالتهخوب حالشمنیاوردی سرشیبالی

 نیست؟ جذابدمرشیرنای درهکیدید شیربرنجناو
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 پر و جالب شخصیت امادکن سکوتهکدزنمی تشر بهشیمان

 هرهبیمانیخونههبنرسید تا ودندار سکوت طاقت اشانرژی

 و لمی بامخوددایستمینماشییوقت بارنای. پراندمییاتکهیابهانه

 منتظر محضر دریضرامپدریوقت روم،مینشاهمراه رغبت

 یدنششنهب پشتش موضوع حتمًادبوهشدهتوجی علیرضایوقتدبو

 . ارزیدمی

 منتظِر ساختمانشنمدر و شیک آسانسورندروهکیزمان

 :گویممیهخواستنامباشیمی بیستهطبقهبنرسید

 آوردی؟ دستهبیفرد تالش ازمه رو جااین پول_

 :گویدمییتلخهبمهیمانمامتلک جواب در

 !دزدیدم باباتیهاپول از نه،_

 :گویدمیدبگیرمکاهبنزبانم از بدتردتواننمیهک نیما باز و

! هاکنیمییبازسرسرهیدار قرمزهاش خط رویخیل تونببی_

 از کرد،مک روههمیرو ، کنار گذاشت پول َسِر رو باباشنای

 ! چسبهنمی بهش هاوصلهنای
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 دِریمان ومرسیمی نظردمورهطبقهب تامکنیمی نگاهش فقطیمان ونم

 دوست شود،مییکنجکاو از پرموجودمتما کند،می باز را واحدش

 نوازمچش و خاص پوشیدنش لباس مثل اشخانهندکوراسیومبدانمدار

  نه؟ یا است

 بودنش خاص چرخد،میهخان دورمنگاهدکنمینروشهک را چراغ

 ودهستننخش وهتیریزیاد آنها مدل و وسایل رنگ اما است خاصهک

 ومچریمشکنمبلما با اشخوابه یکنآپارتما تاریِکنیمهیفضا

 شصاحبهکددهمیننشا کاماًل سالنشیانتها مجلل بار ویفلزیهامیز

 اتاق تنها سمتهبیحرف هیچبییمان باشد،میدمجر پسر یک

 :پرسدمینمهب رو ودداربرمی راهانخنتلفیگوش نیما ودرومیهخان

 همبرگر؟ یا پیتزا_

 :گویممی ومنشینمییانفره تک مبلیرو ومرومی دعوتنبدو

 .پیتزا_

 :پرسدمی بازدشو وصل تماس تا ودزمییبشکن

 زمینی؟ سیب نوشابه،_
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 :گویممی

 .دو هر_

 :گذاردمییگوشیرو را دستشدشومیدگر چشمانش

  تو؟یندارمرژی_
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 ودگیرمی را تمرکزش خط پشِتیصدا دهم،مینتکا سرهحوصلبی

 بازیمان اتاق دِر. بگوید را سفارشش تانسالهتدرومینزناقدم

 کوچِکیجزیره سمتهب راحتیش ویورزشیهالباس با ودشومی

 سفارش نیما گردد،مییچیز دنبال یخچال در ودرومی اشآشپزخانه

 ودکنمی رها را خودشهکاناپیرویآسودگ با وددهمی را

 :گیردمی قراریمانهمواخذدمور

 !بمونی جااین نیست قرارهک شما_

  نه؟ یامکن کوفتمشا هستهک قرار_

 شُرک و تلخنزبامبرمیپینم ودشومی مشغول کندوکاوهب بازیمان

 :گویدمی لب زیِر نیما است،ههم مخصوص

 !نکنشهددر دسِتیجا_

 او لمثیکسهبیزندگ دریمان واقعًادگیرمیماخنده زدنش غردبن یک از

 :دارد نیاز

  زنی؟می غر چقدر_

 :کندمیدگرمبرای را چشمانش
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 برو جا،این برو آقام،یهافرمایشهخرد دنبال صبح از نزنم؟ چرا_

 ...خونه بدو حاال محضر برو حاال. جااون

 رامجانمتمایبد حِس ودشومی تلخمکامهدوبار محضرمنانشنید با

 .گیردمی

 اب... کههبکن خواستنمی عقدت بابا! قیافه تو نرو! منونببی_

 زا دور مدتهییبتون توهکنبخونهصیغهینخواستمی پدرتهاجاز

 و عسل ازدکنیدعقهاگیحتدبوهگفت پدرتنچو کنی،یزندگهخون

 و نیستیبرخ اینا و عسلهما

 اًلاص گفتمههبیچارنای طالق،دبعهشدسفیمدخترهشناسناممخوامی

... جلومریمیدسفییجورهمین شه،دسفیهکمکنیهسیا چرا

 . نباشهدسفی ازدواج منظورشمامیدوارهالبت

 :دهدمیهادام ودکنمییکوتاه مکِث

 بگیره،مچش زهِر ازت خواستمی فقط حرفاس،نای از ترداغونهن_

 کردن؟دعقهکشکهمگ البته،یترسید توهکمچقدر

 :کندمی پر رامگوشیمانیصدا
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 ! اللیهکننمی فکرینزن حرف_

 بگو براش بیاد گرفته،نجنو بدبختناییبزن حرف تامه تو_

 ... دیگهنک خالص رونهممو

 ! نیما_

 :دوزدمی نیماهبمچشیعصبان ودایستمینم سِریباال 

 دودبعیکن دک منونبیار رومشا حاال خوای؟مییلفظ زیریحاج_

 خالصش بگو بگی،هجمل تا دویخوامیهکنبگیری هموهپاچ ساعت

 .کن

 ارددار دست درهکیلیوانیمان چرخد،میدمر دوناینبی قراربیمنگاه

 داخل از نارنجبهاریبو رود،می نیما سمتهب وددهمینم دستهب

 آورد،می در پروازهب رامروح استهدادمدستهکیربتش

 :ودشمیدبلن نیمایصدا شود،می خوب عجیبمحالمنوشمیهکیقلپ

 ریختی؟ناوهواس فقط چرا چیه؟نای_

 :نشیندمیهماندیخالهکاناپ تنهایرو تأسف بایمان

  بده؟ حالت توهمگ! ساله دو_
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! اینه حالشیهست توهروزدچنهدخترنای بده،هکیچ پس_

! ندادیمدستمهیدستشوی آِبنلیواهیمکنمی تحملتمدارهعمرهینم

 !کنهمی درست شربتهدارهشدمخ یخچال تو کمر تاهساعت دو حاال

 :شودمی بدتردکن درستشدخواهمیهکالف وهخستیمان

 ...داره دوست نارنج بهار نفس گفتنتورا_

 ار خودش گیرد،میبر در را فضا حرفشدبعهکیسنگین سکوت و

 بیشترهلحظدچن سکوتنای اما. کندمی معذبههم از بیشتر

 :گویدیمیمصلحتیاهسرف با نیماهکدآورنمیمدوا

 ...کنممک رو سرخر زودترنمننیاوردمه رو غذانای! دیگههبل_

 ار پیشش ساعتدچنهظالمان رفتار و را اشبازیوحشیمتوانمیهننم

 درمدار دوست نارنج بهار شربتنمنچوهک را حرفشهن کنم، باور

 ومعالهبنمهکاین در دارد،میهنگ اشهخان یخچال

 الینحلهمسئل یکهبنمیبرایمان شناخت اما نبود،یشکمبودنبدبیمآد

 ودنکمیندواندهریشهب شروعمدل در گنگیاضطراب بود،هشد تبدیل

 ازمبده قرار مخاطب رامکداهیچهکآننبدونزمامه

 :پرسممیمرویروبهیفضا
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 چیه؟هقضیمبدونهشمی_

 

 

 

 

 

 

 

 جا ازیخوشحال با نیما ودزننمی را در زنگ حالنهمی در

 :گویدمی ودشومیدبلن

 .گممی براتمخودمبزنی رومشا_

 :گویممی اصرارهبدچینمی میزیرو را غذاها ودگردمی بریوقت

 .بگینناال_
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 را کارنهمادخواهمینم ازهاشار با ودداربرمی پیتزایاتکه

 مشغول رامخودمکنمییسع ومداربرمییاتکهمهنم اجبارهبمدهمانجا

 :گویدمینناگهاهکمکن

 . ببین رو هااین بیا_

 ِتدس با چرخد،میهگرفتمطرفهبهک موبایلشیگوش سمتهبمسر

 :گویممیهثانیدچن ازدبع ومگیرمی را اشگوشیمزادآ

 خب؟_

 !کهنشوشناسیمی_

 :گویممی تعجب با

 چی؟هکنشناسمی رو ایناماینستاگرا تو تقریبًاههم آره، خب_

 راددارندها درهکیبزرگهلقم نیما ودپیچمیمهدر را هایشدستیمان

 : کندمی پاک را شلب پشِتممحکیدستمال با وددهمی قورت

 تونکنمییتبلیغاتهچ چیه؟نشوشریف شغلهکیدونمیماین_

 !هاشونپیچ

 :گویممیهکالف
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 ...ندارهیربطنمهبهبقییزندگ_

 د،شومینسنگیدخورمی است مشخصهکیجوشوحرص ازیمان نفِس

 :شودمییجد بارناولییبرا نیماهنگا

 تونیادمیوقت اما! خودته کارهب سرتهک خوب دخترنآفری بله،هکناو_

 جور هزار و سایت ومخان تبلیغندار اسمت زیر وهیکی اونا و

 ! داره ربط توهبنکنمییکارکثافت

 :گویممیهزدبهت

 ...ندارهیربط هیچمه هااینهبهمننادمینشروی_

 ازیبخشمهنایدشایدندارنامکا خورد،میهگرمهدرنشانگاه

 :پرسدمییاگرفتهیصدا بایمان باراین باشد،مییمانهنقش

 شناسی؟می رونشروی چقدر_

 :دارمنشروی ازهکمهستیاطالعاتههمنکرد آنالیز مشغولنذه در

 ...مونهدانشگاهیمه... نسیمه دوسِت_

 :پرسدمی نیما
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 ه؟کنمی کارچیهدارهکممستقییکن چکیبیا خودتهشد وقتهیچ_

 :گویممی گرمواخذهمچش جفت دوهخیرهنگا از تأصلمس

 .داشتمناطمینا بهش نه،_

 :گویدمی حرص بایمان

 !نکردناطمینانمهبمه ساعتهییحت اماهدارناطمینا ایناهب_

 :گویدمی نیما شود،میدبلن جا از و

 جمع ربیشت رو حواستدباییداریمعروف ویبزرگنایهبیپیجیوقت_

 !دیکرمی

 :پرسمیم استرس با ومگردانبرمیهجعبهب رامدستندروهنصفیپیتزا

  مگه؟هشدیچناال_

 شما دنبال اینا؟ تک تک دنبالهافتاد فتا پلیسهکیدونمی_

 شماستماس زیرهکیهایتبلیغمهدبع...عزیز دوستنبودمه

 !جرمهنگرداهی خودشماشااهلل

 :پرسممییسختهبدآینمی باالمنفس
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 ! بودم خبربی خداهب بودم، خبربی ًواقعانم بکنم؟دبای کارچی_

 :گویدمیمجواب در وداندازمییمانهبینگاه نیما

 شد، رفیقهپسرنای با رفتنچویبکنیمان ازیتشکرهی نیستدب_

 وهدزدی پیچهبگ گفت وددا بهشهقلمب پولهی رسید، جااینهبهکنجریا

 !کرده رو کارهانایههم خودش

 کجاست؟ناالنشروی_

 .زندانه_

 :پرسممییسختهب ومگذارمیمقلبیرو رامدست

 گرفت؟مینگرد کارونایدبای چرا_

 غلط وهدمیدتعه تا دو تو،ناوهمونمی وقتدچنهی پسره،هیناونچو_

 گیشدزنهبهداد بهشیمانهکیپول با ونبیرودیامیمخورد شکر ومکرد

 !شهمییکس خودشهواس وهدمییاساسنتکوهی

 :پرسیدممی سوالمه پشت فقط ودکرنمی کارمذهن

 داده؟ بهشیهنگفت پول قدراینیمان چرا_
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 :گویدمی دارمنظوریلحن با ودخارانمی را گردنش نیما

 ه،برس جااونهبمههلحظهی تویپا خواستنمینچو بود، مجبوریمان_

 چیه؟هبیافت تویبراهممکنهکیاتفاقات ویدختر تومبد توضیح براتهالزم

 بزرگ اتفاقنای شک از هنوزدزنمی یخمبدنمتما

 زندمی ترمحکم رایبعدهضربهکمنیامدنبیرو

 وت پیچ تو ًمخصوصاهکهدادمی پول بهشمههدیگ نفرهیهکاین و_

 !رفت باالماین سر قیمتیدونمی بیفته، اتفاقانای

 :زندمیدداهکالفیمان

 !بسه نیما_

 :گویدمیهزدبهتنمهب روهخبیثان نیما

 ؟شناسیمیهک رویامامدفرب_

 :لرزاندمی رامتنمتمایمانمدودفریا

 !یزددگنهبس نیما،_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

339 

 بایمانیخانه دِر از خروج از قبل ودشومیدبلن سرعتهب نیما

 :گویدمییخونسرد

 .دونمنمیممننچو بگو خودت حاال رو اشبقیه دونست،میدبای_

 احساس شود،میمگ درنشدهبستممحکیصدا دریمان ”گمشو“دفریا

 وزامر چرا شوم،می اسیریوحشتناک خالء درنم ودایستمینزمامکنمی

 دریچیز بخورد،هگرمدرهنمهآیند و حال وهگذشت شدت،نایهبدبای

 :کنممیهزمزم لب زیِر ودشومی داغمهایپلک پشت ریزد،می فرومدل

 ...  فربد_

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

340 

 

 

 

 بخشلذتمبرا داشت اسمش تکراِرهلحظدچننهموهکدبو حماقت

 کویرهی برهوتهشبیه پرت،یجا یک قلبم، ازیجای یک شد،می

 تنهاهنهکیمردیبرا تپید،می برایشیسختهب ویکندهب هنوز انتهابی

 کمر گویامهناالیحتهک کرد،مرهاینممک شکِلنبدتریهب هاسالنآ

 حِق دریکارچه عشق جزهبنم ؟ چرا اما. بودهبستمانابودیهب

 . شدمیمآرامآزار از اوهکمبودهدادمانجادفرب

 ...عاشقیمهنوزهک تو گفتی، دروغهکمباز_

 :مکنمیهزمزم ومآیمیمخودهبیمانیصدا با

 !فربد_

 چی؟دفرب گرفتی،دفرب ذکر ربِعهی نفس_
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 هرددار استهکرد اشغال راماسینههقفسهکیحجمنآ قلبم،مکنمی حس

 تادنچ حداقلدبو بدهکارنمهبدمرنآ شود،می ترسنگین ونسنگیهلحظ

 ...جمله

  شناسی؟می کجا از رودفرب تو_

 آتشیسیگار ودشخیبرا و استهشددبلنیکیمانمنفهمید

 هیچبی او ودشومی دراز سیگارش سمِتمدستهارادبیدزنمی

 ودسپارمینمنلرزانانگشتاهب انگشتانشنبی از را سیگارشیمقاومت

 :زندمی آتش دیگرینخ خودشیبرا

  مانی؟_

 :گویدمینشاشدن باز بانزماهم ودبندمیممحک را چشمانش

 بله؟_

  گی؟می_

 :دهممیهادامدبع ومکنیمیمکث و

 !لطفًا-
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 دوستناو چراهکاین اما استهطرف یک کاماًلدفربهب تو احساس_

 ...سوالهیجامبراهکندنابو رو توهدار

 وضعنآهب خواستمی اگرنچو خواهد،نمی مرادفرب چرامدانستمینم

 امشب چرا زد،نمیماپس وحشتناک

 نریزم، اشک هرگزمبودهداد قولمخودهبنمدسوزمیمچشمانیه

 ...هرگز

 اما باشه،هطرفدودبایمبزنی حرفهقرارهاگ_

 باشه؟مگمی برات رویچههم اولنمیکنناطمینامبههکاینیبرا

 .کنممیهنگادبوهدوختمچشمهایلبنمیا سیگاِرددوهبهک چشمانشهب

 نیستمتوان درهکیچیزای نپرس بگم، رو راستشیخوامیهاگ_

 بیشتریکنمی حمایتیادعایدارهکیتوی حداقل بدم، توضیحش

 ...گوییدروغهبننکموادار

 در ودکنمی خاموش اشفلزییزیرسیگارندروممحک را سیگارش

 دگویمیماناباوری اوِج
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 بهتنمهکیجورهمون نگو، دروغ فقط بگویخوامییچ هر باشه،_

 !گمنمی ومنگفت دروغ

 :گویدمیهک است خودشیهواوحال درمدهمینتکا سر

 شروع رومخود کاِر ومشد مستقلیمال لحاِظهبمپدر ازنمیوقت_

 از سال یکمشد مجبور بود،مکیخیلماسرمایهمکرد

 کغلت روهتازمگرفت پامیک تامزدیدر هرهبمبگیریمرخصهدانشگا

 وهچیدپیهقضییخیل زنه،میمبرا تراس و چپییکمدیدهکمبودهافتاد

 هستدربف پشتشمفهمید بود، عجیبدافتامیمبراهکیاتفاقاتهطوالنی

 تو پدر گفتمی!!! چرامبفهم تامشد رفیق باهاش زور و ضرب هزارهب

 توهب بحثمکمک...  وهزد ضررنمهخانوادهبهکهدونمی رویبزرگ راز

 ...ونبود شماینوادگخایدوستامفهمیدنم ودرسی

 :پرسیدم حسرت با

  نگفت؟یچیز وقتهیچنم از_

 رحم،هبهآمیخت تعجب رنِگ جور یکدشومینسنگی نفسش

 رپ را چشمانشیسیاه دارد،می روامحق دریکسیوقت مبیزارهکیرحم

 . کندیم
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 ازهکهواجبیخیل و بگیریم،ممهمتصمیهیدبای تو ونم امشبنببی_

 !نباشهیلجباز و احساسات و حرصیرو

 از میدهد، پاسخ خودشهدلخوایهاجواب با رامهایسوالدآیمیمبد

 :خواندمی رامحالماکالفههنگا

 !داریداعتمانمهب چقدرهداریبستگنمیهاجواب نفس_

 : گیرممیمدستاننبی رامسر

 منودخوامیمآدناو سواله،یجامبراماعمه و توهرابطیمانهآخ_

 کنی،مکمکیخوامییگمی شده، پیدا اتکله و سر یهو تودبعهکندنابو

 چرا؟یول قبولهباش
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 کشمبدنیهاعضلهمتما کنم،مینرفتهراهب شروع ومشومیدبلن جا از و

 راهخستمجسنای درنماندنای از بیشتر طاقِتمروح انگار ودآیمی

 :زندمی حرف او ومرومیهرانم. ندارد

 ،هستییبار ودبنبی و سرکش دختِر تو گفتمیههمیش اتعمه_

 راستش ت،نیس تربیتت فکرهب اصاًل مادرتنچوهنگرانتیخیل گفتمی

 لباس نوع از اومد،نمیمخوش رفتارات ازممنینوجوونیهاسال تو

 رقداون از و نتشدیصمیم ناکس و کس هر با قدراون از پوشیدنت،

 هاتخنده غِشغش از پسری، هر با رقصیدنت نزدیک

 اتاقتیگاه گفتمی بود، آمیز اغراقیخیلمچشم تو چرامدوننمیهک

 پیدایویسکیبطر لباساتدکمهت ده،می سیگاریبو
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 هاموقعناو بود،دزیایخیلهسالهپونزد دخترهییبرانای...کردهمی

 تداش جذابیت دنیاهیمبرا شماهخوندبوهشد بازناتهرهبمپاهتازنم

 احساس و اتعمهمتی تومرفتهکهناخودآگاهاومدمیمخوش ازتدشای

 ، الس بیست بود؟مسالدچننمهمگ... شیهراهب سرمکنی کمکدبایمکرد

 ارکن رومپدریمال کمِکهکیروز نداشتم، رو تویکارها جرأت پسرنم

 شماهخونیدنیا ازمکرد کارهب عشرو ومگذاشت

 رونتوراهکیگاه رفت،مذهن ازیچههممگرفتهفاصلمه

 و مست آشفته،ههمیش دور، از دیدمتمینتوخونهمرسوندیم

 ازدعب! خونه تویرفتمیهبرهن پا ویکردمی پارک رونماشی حواسبی

 اب هاسالنهمو ندیدمتهدیگ محبوبیتت و اینستاگرامت پیج

 ومشد شریک پدرت با طرفنای ازنم ومشدییکار شریِکدفرب

 ازهدیگ روز،هی لندن،مرفتینمایندگهب کارهاهادامیبرا

! رتباطها در اتعمه بامفهمیدیتصادفهکمبودهکالفدفربیهاحسابیدب

 بازمفهمید زنن،می حرف دفترهی و تو راجعمفهمید

 تو سردفرب بانم نفس. برگشتمهکدشنایهزنمیمدورهداردفرب

 ...کردمهمعامل
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 نیستدزیایکم زند،میمخشک ومارسیده اشخانهنسالیانتهاهب

  کوبد؟میمصورتهبهرحمانبیهکیحقایق ازمحجنای

 تاریکهنیمیفضانآ در باشد؛نمیمخود دستمهایالعملعکس انگار

 هر با متناسب و است مجهز شبار افتد،میمدلخواهیبطرهبمچشم

 . استهشدهچیدمه اشاستفادهدمورنلیوایبطر

 میزیمشک سنِگیرو رایخالنلیوا ومرومی باال ضرب یکیوقت

 :بپرسممکنمی پیدا جرأتمکوبمی بارش

  ای؟معاملههچ_

 باوریگویهک استهخیرنمهبیجور هنوز است،هنشست هنوز

 .نزنمدفریا تامکنمینجامدار اشخانهندروهدزننانسا یکنمدندار

 رومه باز ومکرد رودسن و مدرک با براشهکیهایپولمتماهکاین سر_

 دفترناو با رو توممنهکیشرطهب برگردونه،هدزدیدمازهکمکنمی

 !دستشمبد

 :ریزممی رامدونلیوا ودنشینمیمهایلبیرویلبخند

 ...خوادمی منو پس_
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 تا ودشومیدبلن جایش از ضربهب

 سوزد،میمجان اعماق تا و استهشدمتمامهمدونلیوادرسمینمهب

 :گذاردمییخالنلیوایرو را دستش

 .ذارمنمییوقرارقول هیچ مستمآد بانم! بسه_

 :خندممی رویشهبدخونسر

 نیستماول بار! بدهمانجایخواستیکار هر دیدی،یمست توهاگ_

 .زادهملکیآقا

. کشممینبیرودبوهداد قرارنلیوایروهک انگشتانش زیر از رامانگشتان و

 :زندمی زلمهایچشمهب

! کنه حلوات حلوا سرش روهبذارهکدخوانمی رو تو_

 بیارن سرتیبالیهینخوامیممطمئننم

 :کنممیهزمزممآرا ودشومیمگرم

 بهتر یا بود؟یچ اتبرنامه حاال... کنیمی فکر درست_

 ببری؟ پیشیجورچه روهمعاملیخوامی هست؟یچمبگ
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 یامبرو ترعقبهکمنداریجاینم ودآیمی ترنزدیکمقد یک

 .بخورمیتکان

 از رومپولهکاین کنار درهکهاینمابرنامه_

 ...برسه بهتندستشومنذارمبگیرهلقمحرومناو

 ونتاریکیزیاد هایتمچشمبگوی خواستمیمدل

 چراغهی لطفًا پسمببیننشاعمق در را صداقتدخواهمیمدلنم

 :پرسممی جایشهب امانکنروش

 چرا؟_
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 تومفهمید خوندم، رو خاطراتت دفتریوقت ازنچو_

 س،نفیدارددر تو کنی،مییباز رو نقششیدارهکینیستیدخترنای

 چرا چرا؟نِبَد آزارتنخوامیمآدیسرهی ه،افتاد براتیاتفاقاتهی

 گی؟نمی پلیسهب چرا گی؟نمی پدرتهب چرا کنی؟ فراریخوامی

  کنن؟می کارچییکسنمردندیدهواس روهسال پنجهبچهیهمگ

 :کنممیهزمزم ومدهمیهتکیمسر پشِت دیواِرهب

 !خاطرات تردفنهموهواسیکشیدمیممیخ چهارهبیداشت تودخو_

 واِردیهب را راستش دست ودگیرمی سقف سمِتهبیالحظه را سرش

 را لحنشیسختهب است مشخص دهد،میهتکینم سر پشت

 :استهداشتهنگمآرا
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 شچشم جلو بازیشهمهبذار تونسهبهبچ دخترهیهکهعجیبیخیل_

 !نگفتی؟ رو راستش چرا اما کنم، درکمتوننمیمهنوزنمهبمیر

 را اشپیشانی کنم،می پر راملیوان دیگر بارمخودیبرا دستش زیِر از

 کند،میهنگانمیخونسرد ازمحجنایهب قراربی ودچسبانمی بازویشهب

 :گویدمی شود،می نزدیکملبهبنلیوا تا

  کیه؟ناو بگو! کردهمیهخفهداشت اونوهدیگ نفرهیینیست قاتل تو_

 :گویممی ومنوشمییاجرعه

 ! قاتلمممنهبمیر تامکرد ولش مخصوصًانم-

 تاددهمی هل راملیوانهت وددهمی فشارمهیرو را هایشدندان

. سوزدمی شدتهبمگلوی شود،یخالمدهان در جا یک محتویاتشمتما

 :گویممی ومکنمییاسرفه

 ...یشنونمیمزبون ازمنخواهکیحرفمبخورمهیبطرنایهت تانببی_

 .کندیم پر راهخانیفضا شکستنشیصدا ودکنمی پرتهکالف رانلیوا

 بودی؟ سما عاشق زنی؟یم جوشیدار چرا تو_

 :شودمی پخشمصورتیرو نفسش
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 عاشقیسالگ پنج در توهاگ خوب، دختر_

 !نروهطفر قدرایننباشهداشت رو حسنهمیهبقیهنداریدلیلیشد

 کرد؟میهخف آب تو رو سما داشتیک

 تایکردمی باز را دهانتیوقت گرددند،می باز سرعتهب تصاویر

 باردچنمآد یک مگر کرد،می پر را گلویت آبیمشتیبزندفریا

 بمیرد؟ توانستمی

  آره؟ بود،دفرب_

 بایمانهلفاصمنفهمهکدکن تأثیرنم در سرعتنایهب الکلدآممی پیشمک

 است نزدیکمچشمانهب صورتش قدرآن ،استهرسید صفرهبنم

 .را او تامبینمی درونش رامخود بیشترهک

  آره؟ینگفتیکسهبیداشت دوسشنچومه تو بود؟دفرب_

 و دست یکهکاین از ومزنمی زل رنگشیمشک و پشت پریهامژههب

 صدایش گیرد،میماخندهدانبرداشته باال سمتهبیتابممنظ

 :دشومیدفریا
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 پدرشمتونیمیهبش روماینهکمدار آتو ازش قدراون! بگونمهب نترس،_

 ! نترسیهدیگ کنی،یزندگدآزایتونمی بیاریم، در رو

 :شودمی مانع دستشییکنآهکمبرو ومشودر چپ سمت ازمخواهمی

 نفس؟؟؟_

 :گویممی دستانشنبی درهشد محصور

 .برم بذار_

 :شودمیمخمصورتیرو

 .باشمآرو خب،یخیل_

 سردکنمتشویق ادکلنشیبو ومبکش عمیقینفسیحتمترسمی

 :گویممی ومشومی مسلطمخودهبیسختهب بگذارم، اششانهیرو

 ...بذاریهاگهالبت آرومم،نم-

 :پرسدمی وارزمزمه

 تهدیدت وهکردیکار باهات زورهب یا کرده؟ تجاوز بهتدفرب_

 نزنی؟ حرفهکرد
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 حدسدبونممک محال دید،می وضیعتنای در را مایکس راگ

 با استهکرد محصور اشمردانه آغوش در مراهگوناینیوقتدبزن

 :گویممیهخند با زند،می حرف تجاوز ازددارنلحنای

 !نه_

  خندی؟می چرا_

 کنم؟هگری_

 :گذاردمیماشانهیرو وددارمیبر را راستش دسِت

 تو بده،ننشویطبیع العملعکسهی کن،هگریهآر_

 کنی؟هگریدنبایهگفتیک بیای؟ برههم پس ازهتنهیدبایهگفتیکیزنهی

 پنج اچر کنی؟ فرار ویبکشهنقش ویبگ دروغیزندگمتماهگفتیک

 دی؟می قورت رو بغضتیدارهساعت

 :کندمیهزمزم ترآرام ودنشینمیمچپهشانیرومه دستشییکنآ

 نفس؟_

 :لرزدمی بغض ازمصدای

  بله؟_
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 :زندمی لب ودبوسمی راماپیشانی

 !کنهگری_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیستیهااشک سیلدبیننمیدشومی مهرماپیشانییرو هایشلبیوقت

 ،حکم یک با وهلحظ یک درهکیاسیراننبسا ودانکردهنطغیاماساله
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 رامحالبی ودسر صورتنرقصا ونکشاهلهلههچدشدندآزاههمیشیبرا

 قلب ازهافتاد گیر تور درهپروان هزار انگار شورند،می

 معلقیفضای درمکنمی حسنم ودشونیمدآزامتنهای

 ...روممیهرامدار نازکیطنابهلبیرو

 تصورندید با ودکنمی جداماپیشانی از را هایشلبیناامید بایمان 

 ودکنمیمنگاه مبهوتیالحظهدچن شود،میهشوکماشک از خیس

 را دستشنناگها ریزم،می اشکیزدنپلکنبدویحتنم

 :لزردمی صدایشودگذارمیماگونهیرو

 مدلهچنای یاد؟نمی در صدات چرا تو شه؟میهمگ... کردمهاشتبا! نه_

 ...زنیمیمآتیشیدارننکهگری بسه، نفس کردنه؟هگری

 .روممی فرو آغوشش در ومشومیمقد شپینم باراین

 باز آغوشمبرای تامبمان منتظرهکماگریستهمعمر طول در باردچن مگر

 از پر است،یتنهای و خالء ویناامنیچ هر ازمپرنم کند،

 .معروفیخال از پرنهما. ماندگیدر و نفرت و اضطرابیعمر
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 عادتنمدشومی بدترمحال شوند،میهپیچیدمدورهک دستانش

 خوشحالدبایناالمفهمنمی ومشو شریکیکس با رامبد حالمندار

 .تاسهشد روماپوشالییخوشبخت دسِتهکنغمگی و معذب یامباش

 ودگیرمی نشأت کجا از اشکههمنایمداننمی

 رایمانیصدایسختهبدافتمیهرامسر درهک ترسناکی،یهیاهوناینمیا

 بر را هایشبوسه فقط نیست واضحمبرای هایشرفحمشنومی

 .کنممی حسمموهاییرو

 دوستههمنای و کاملیاخانوادهنداشت بانمهک استیغریب روزگاِر 

 . امنشدههگرفت آغوش درهگوناین حالهب تا آشنا و

 :کنممیهزمزم

 ...یخیل کشیدم، زجریخیلنمیمان_

 اشبرافروخته و سرخهچهر هوِتمبنم ودکشمی عقب را صورتش

 با رامخیس صورتیمانندستا ودشونمی خشکمهایاشک شوم،می

 .کنندمی پاک لطافت

 .بدهنزمامبه سخته، گفتنش_
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 :زندمی لب

 .باشه_

 :پرسممیمآرا ودگیرمی شکلملبیرویلبخند

 داری؟ دوست منو تو-

 در ودنشینمی سردش صورتیرودلبخن جنسنهما از دقیقًا

 :گویدمیددار آغوش در مرا هنوزهکحالی

 .نه_

 :دهدمیهادام ودگذارمیمگوش پشت رامموهای ازیادسته و

 کمکتیبخواهکیجای هر تانبدو اما دیگه،منگی دروغمبههقرار_

 .کنممی

 :زنممی لب ومدهمینتکایسر

 راحتهکیچیز هر یاهصیغ یادعق زودتر کنم،می باورت حاال_

 ...ندارم حسابهتسویمکممن بدیم،مانجا رودش خالص ازشهشمی
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 بهشمخواهمیمکنمیدوار اشسینههقفسهبهکیکم فشار با و

 تادکشمی عقب را خودش سریع برود، عقبیکمهکمبفهمان

 :گیردمی رامبازویهآهستمبگذر کنارش ازمخواهمی

 زنیم،یم حرف بیشتر فردا حاال نکنی،یارکدسرخوهبد قولمبه نفس_

 .نیستیدبن پا رویبخوابهخون ببرمتناال

 :پرسممی ومکشمیمچشمانهبیدستدچرخمینسال درمنگاه

  بمونم؟ جااین شبهشمی_

 حاِل در ودشومی مسلط خودشهب سریع امادشومیهشوک

 : گویدمی لب زیِر اتاقشهبنرفت

 .بمون_
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 جابهجادخواهمی رایاوسیله لباسی، اگر احتمااًلهکممانمی منتظریکم

 را آرامش“  بیا“ ومزنمی در سپسدباشهداشت وقتدکن

 تاسیلحاف و بالشنبرداشت حاِل درهک اوهب درمد جانهمامشنومیهک

 :گویممی

 .نکن اذیت رو خودت خوابم،می هال تونم_

 هال توههمیش جاستاین گیسوهکیشبای خوابم،می هال تونمهن_

 .دارم عادتمخوابمی

 :گویممی وماندازمی اطرافش و تختهب آمیزشیطنتینگاه

 کردی؟ جمع رویچههمیمطمئن_
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 اتاق دِر چهارچوِب از ودشومیدرمکنار ازهکحالی در

 :گویدمیدبلندرومینبیرو

 تختناو روهکیزن تنها تو،یکارا دنبالمافتادیوقت از_

  خوای؟نمییچیز گیسوئه،هخوابید

 اتاق دِر از رامسرمبزن حرفومبکشددا خودش مثلهکاینیجاهب

 :گویممی ومبرمینبیرو

 ...هاااابزرگنلیواهی خنک، آبنلیواهی_

 مبلیرو را لحاف و بالشیلبخند با ودکنمیمنگاه فقط مبهوت

 .رودمیهآشپزخان سمِتهب ودکنمی رهایچرم

 باز را اشدیوارییهاکمد ازییک دِر ومگردبرمی اتاق داخلممن

 ماندمی باز تعجب شدت ازمدهان ومکنمی

 از بیش و تمیز وهسلیقخوشنچنیناییمرددکم نداشتنامکا. 

 ازدبعییکهارادبی باشد، شلواروکت فقط دست چهل_سی

 شود،میهافزودماشگفتینمیزا بر ومکنمی ازب را هاکمدیدیگر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

362 

 با و استهچیدهتیرهبدسفی از رنگ ترتیِبهب را اشمردانهیهاپیراهن

 .کرد قاچ راههندوان هاصددشمی هالباسمتمایاتو خِط

 تدس یک درمبینمی ومگردمیبرمکنمی حسهک را نگاهشیسنگین

 در چوِبچهارهب وددار قرارنلیوا دیگرش دسِت در و آب پارِچ

 :پرسممی استهزدهتکی

 ! ببینم رو لباسات خواستمیمدل واقعًا_

 :گویدمی ودگذارمی اتاقشدبلن دراور تنهایرو رانلیوا و آب پارِچ

 ...شددبمحال! ایشلختهیخیل منم،تو_

 :زنممی کمرهب دست

 داغونایی؟یوسواسنای از! تمیزییزیاد تو_

 :دهدمینتکا تأسفیرو ازیسر

 یای؟ینم شبیبگیزننمی زنگ_

 :ریزمیممخودیبرا آبیلیوان بیخیال

 دارن عادت نه،-
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 : گویدیمیسنگین نفس با

 بخورنکمگر یخچال، تومذاریم رو غذاها شد، اتهگشن-

 کنمیم کج رامسر

 !دمخومبلدمنیست گیسونم زاده، ملکیآقایشد باباهاهشبی آخی،-

 :زنمیم صدایشهکدرویمددار

 مانی؟-

 گرددیبرم

 !چیزییشرتیتهی خوابی؟یمیچ با شبا جسارتا-

 دپرسیمهشددگریهامچش با

  بخوابی؟نم لباس بایخوایم-

 توا براتمدیممشوریم نترس کنه،یمدب فکرمآدیگیمیجورهی چرا-

 مطب تخت روهکیهای باسلنای باهکیندار توقعمدیم پس کنن،

  بخوابم؟مبگیرمکرد جارو باهاشمزمینش کف ومرفت
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 ازدوشیممخ افتد،یم زیرهب واضحیغم با چشمانش مطبمنانشنید با

 د،گیریممسمتهب ودآوریم دریشرتیتدبلن دراورنهمامپنجیکشو

 سمتمنگاهیسوال کند،ینم رهایش امامگیریم بیخیال را شرتیت

 .گرددیم بر چشمانش

 :زنمیم لب

  چیه؟-

 انگار پرد،یم چپش پلک پشت وددهیم قورت را دهانش آب

 نهایت در وددهیممانجا را عمرشیکارهانتری سخت ازییکددار

 :گویدیم

 ...خوامیم معذرت-

 ومده فرویسختهب راماهشد خشکندهاهنداشت آبهک استنم نوبت

 :پرسمیم شنوم،یم زورهبمهمودخهکیصدای با

 چرا؟-

... من... دکتر بردمت زورهبهک مخصوصا امروزم،یکارا بابت-

 ...راستش
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 :دهدیمهادام ودکنیمهدل یک را دلش

 آورد،مسریبالینهمچی پریسا کوفتی،یحاملگنای ازمداریبدهخاطر-

 ...لحظههیمشدهدیوون واقعا

 غروری،هکو توضیحاِت باههمرایخواه معذرتنای ازهزد بهت 

 :کنمیمهزمزممآراهزاد ملکیماننچو

 نیستممههدیگ-

 :گویدیمیاهگرفتیصدا با ودکنیم خاموش را اتاق چراغ

 بخیر شب-

 ...بخیر شب-

 ومکنیم عوض رامهای لباس سرعتهب بندد،یم سرش پشتهک را در

 .کشمیم دراز تختشیرو

 رهمدهیم ترجیحهکمدارنکرد فکریبرا دردناک وممبه موضوع آنقدر

 .بسپارم خوابیدنیاهب رامخود تر سریعهچ
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 نیا_فرخ_گلناز

 

 

 

 

 

 ششم فصل

 "سوم شب"

 

 

 

 چشمانش حائل را راستش دسِتدساع ودکشمی درازهکاناپیرو

  د؟شمی مگر امادبخوابدبتوان ودشومآرایالحظهدچنهبلک تادکنمی
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 و نداشت صداهکیدختریهاگریهدکن فراموش توانستمی مگر

 ،بود داغ تنش وددامی الکلیبو نفسشدبو غرق آغوشش دریوقت

 تردخنای بادبتوان را شب یکهشد اگریحتدبو جذاب برایش اوایل

 نفِس از بیشترهچ هر رفت،می پیشهچ هر امادکن صبح

 نظرش در ودشمیهکشید دختر دوریحریم یک انگاردفهمیمییواقع

 .کردمی پیدا اعتبار و ارزش

 تریشبددهمانجا برایشدبو قرارهکیکمک از تربیش خواستنمی دلش

 چرادنکن فکر توانستنمی شد،نمی امادکن درگیر را ذهنش

 ویزیبایهبیدختر چرا داشتند؟ او بایچنیناینیرفتار اشخانواده

 یکننگرایحت ودکن صبح اشخانه جزیجای را شبدبای اویدلربای

 پسردچنهخان در اودنکن فکر توانستنمی نباشد؟ پدرشهبنزدنتلف

 کاشدکنمی احساس بارناولییبرا است؟هماندهآسود ومآرا قدراین

 ذهنش تا دوختمینآسماهب رونزمی ودزمی حرفهوقفبی ودبو نیما

 درش پا از داشت خواب در دخترندیدهوسوس .شودمآرایکم

 چشمانش ودش پیروز اشوسوسههب منطقش زحمت هزارهب آورد،می

 از را ساعدشیخش_خشیصدا باهکدبودنهشدمگرهتاز



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

368 

 با ودکنمینروش را سرشیباال آباژوِر ودداربرمی چشمانشیرو

 در و شتدانت بر را او شرتتی تنهاهک دخترهژولیدهقیاف

 .شودمی روبهرو خورد،می پیتزا داشتهآشپزخانیتاریک

 .مردممییگشنگ ازمداشت شدی، بیداردببخشی_

 .نبودم خواب_

 سمتهبهارادبی چشمانش ودنشینمیهکاناپیرو حرفش دنبالهب و

 .بودهکوتایزیاد اونتهب شرتشتی گردد،برمی دخترنبد

 راحتی؟ قدراین مرداههمیجلو_

 عسریدبع ودکنمیهنگا دستشندرویپیتزاهب گیج ابتدا نفس

 :اندازدمی پاهایشهبینگاه ودشومی او منظورهمتوج

 یک،پ شیک شما مال مثلهننداشت گشادا و شل شرِتتی ازهبقیهن_

 !بود بلندتر قدشنهمیهواس

 :ویدگمییعصب ودبرمی فرو موهایشندرویدست ودگیرمی را نگاهش

 !اسنقشه ومفیلهیماین یایحرفاتهشبی واقعًامکنمی شکیگاه_
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 ودگذارمی یخچالندرو را پیتزاهبقی استهشد سیر انگارهک نفس

 :ریزدمیهنوشابیلیوان خودشیبرا

! نکنهنگا ناراحتی، شدی؟یغیرت خودتهواسناال چیه؟ فرقش_

  هاااشدیمیگرفتار

 کند،مینتحسی را قدرتشههمنای دل در ودکنیم نگاهشهدوبار

 شد،نمی خشک هایشاشکهچشم پیش ساعتدچنهکیدختر

 حقش درهکیزشت رفتار از کامل روِز یک هنوزهکیدختر

 هنوز اقض ازهک سابقش عشِقدبوهفهمیدهکیدختر بود،هنگذشتهکرد

 است،هکشیدینابودهنقش برایش سرید،می برایش دلش

 هنوز شود،یعملنهایشانقشه تادکرناطمینا اوهبنناگهاهکیخترد

 اب کرد،مییزبونبلبل برایش داشت ودبوهکرد حفظ را اشروحیه

 :پرسدمیهاشار

 چیه؟_

 میزهتیر سنِگهب را نگاهش وددهمینتکا تأسفیرو ازیسریمان

 مبلیرو نفسدشومیهمتوج تعجب کماِل درهکددوزمی رویشروبه

 :بیندمی را او گرپرسشهنگایوقت ودنشینمی اشکناری
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 .برهنمیمخوابنم ؟بزنیم حرفمیک_

 را هایشآرنج ودکنمی قالبمه درهچان زیر را هایشدستیمان

 :دهدمی قرار زانویرو

 نه؟ یادیامیمخوابنم نیستممهم_

 :گویدمییاخنده با

 !بودیهگرفت رو شژست فقطهدیگینبود خواب_

 :گویدمییتندهب ودرومیمدرهیمانیهااخمنناگها و

 !بشین درست_

 حرص ازهشد ریزیهاچشم بایمان ودچسبانمیمبه را پاهایش دختر

 :دهدمیهادام

 دوست مردم؟هینمیفهمنمی واقعًا یا دی؟می نخیدارمدوننمینم_

  کنم؟یادیگه فکر بهت راجعیدار

 رایتخت رودبعهلحظدچن ودشومیدبلن جایش ازیحرف هیچبی سنف

 رویش رایتخترودنشینمییوقت ودکشمینزمییرودخو دنبالهب

 :گویدمیمآرادشومیهکالفیمان سکوت ازیوقت ودکشمی
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 !نبودمحواس کن، باز رو اخمات خب،یخیل_

 :گیردمی هدف را پریشانشنچشما ضرب،هبیماننچشما

 تنیس وقتش! نبوده چیزایخیلهب حواست جاهایخیل انگار نفس_

 بیای؟ خودتهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 اب ودکشمی پشتش پر و رنگخوشیموهاندرویدستهکالف دختر

 :کندمیهزمزم حرص
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 ! دینمی وامآد ازیبگیر آتوهیهنکن خدا_

 را اشهخند ودآورنمی خودشیروهبیولدشنومی را صدایشیمان

 :کندمی کنترل

 مانی؟_

 .کندمی نگاهش منتظر

 رفحنمهب راجع داشت ودبونتلفیپاماعمههخونمرسیدیوقت روزهی_

 کرد،مییزبون چرب وددامیهوعد داشتههمیش مثل وییک بادزمی

 حاال زدن، حرفمه توهب راجع اما خطی، پشت تومکرد فکرهلحظهی

 جایخوامیهاگ تو! من بایمان گفتمی بوده، خط پشِتدفربمفهممی

 ! خودته دستهکمه دفتر گفت!!! اسدیگه بحثهییبزن

 :دهدمیهادامیپوزخند بادبع

 دارین؟میهنگدجلهیینفرنکردییکپ منو خاطراِت دفتر_

 :گویدمی آرامش بایمان

 ...داشتم برشنمدبودفرب دست_

 !زرنگهیخیلناو آی؟میبردفرب پِس ازیجورچه تو_
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 :گویدمی آرامش دریمان باز و

 نقطهمتونمی پسمنیست عاشقشنم_

 !کنمهاستفادنازشو ومببین هاشوضعف

 :دوزدمی سقفهب را نگاهش نفس

  بودم؟دفرب عاشقنمهعجیب برات چرا تو_

 :کندمیدتأکی

 !هستی_

 مشترکیهانقشهیسرهیمه بادش قرار کنه؟می اذیتهدار رو تو چرا_

 !ببریم پیش از رو

 :دهدمیهتکی مبلیپشتهبیمان

 .کنیدمییبزرگیهاخریت عاشقی، َسِرمشناسمی رو زنا شمانچو_

 :گویدمینکنا تفریح ودگذارمیهکاناپهدستیرو را سرش نفس
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 گفتی؛ هازن از زیادت شناخِت از نامحسوسناال_

 تخری براتهکینفرنآخری حاال زمینه؟نای دریاخبرهیخیلیبگهک

 چطوره؟ حالشهکرد

 :کندمی نگاهش گیجیمان

 چطوره؟ پریسا_

 .دهدمینتکا را سرش فقطیمان

  گیرن؟نمی طالق چرا_

 !دهنمی طالق ندین، آزمایش تاهداد گیرنماکا_

 :شودمی جابهجا جایش دریکم نفس

  احساسیه؟هچ_

 :پرسدمیدمانمیهخیر میزهبهک طورهمانیمان

 چی؟_

 لتحم رو شرایطناو باشه، نزدیکتهکاینیبرا فقطیزنهیهکاین_

 کنه؟می
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 ونماکا ونمهرابط وهخانواد کلهبهزدگندهتنهی باشه؟دباییحسهچ_

 ! پناهبییبچهناویزندگ

 :پرسدمی آرامش با نفس

 اطرخهب اتفاقانایههمینک کیفهک نیستیجایهیمه دلتهتییعن_

 داره؟ دوستیخیل رو تو نفرهیهکهاین

 جزدندار هایشحرف ازیدرک هیچ کند،می نگاهش ماتیمان

 ویدیوانگ بایمساو عشقیمعن نفسیبرادشایهکاین

 .باشد برانگیزجنجالیکارها

 رشخاطهبهتاز نداره،یارزش نامتعادلنروا بامآدهی احساِسنمیبرا_

 ! هستممههشرمند

 :کندمی تکرارهطعن با نفس

 !نامتعادل_

 درکشمتونستمیددرصهی فقط درصد،هیدشای نبود، مادر پریساهاگ_

 وهنکرد باور رو زندگیش هنوز دخترشدوجو باهکیکس امامکن

 ...بیماره و متعادلنانم نظر از کنه،نجبرا رو اشتباهاتشدخوانمی
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 نیستی گیسو پدر تو_

 :نشیندمییماندآلوخواب صورتیروهخستیلبخند

 دکتر؟مخانیرسیدهنتیجنایهب کجا از_

 :بنددمی را چشمانش نفس

 چرا؟مگمی برات بعدًا بذار کنم،می حس_

 نفسهپرید رنگ صورتهبیچشم زیر ودپرمی باالیمانیابروها

 .کندمیهنگا

 بود؟ خوبنماکا با اتهرابط_
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 :شودمیهآیمان نفِس

 .کنممی فکر_

  نیستی؟نمطمئییعن_

 :چرخدمی فضا درهناامیدان نگاهش

 رابخ تونستهغریب دخترهی رویبرادر و صمیمیتههمناویوقت نه،_

 از حتمًامگمیمخود با... نکرد باور رو برادرشنم حرِفیوقت کنه،

 اماملرزیدیمیدشای بود،یقو ماهریشهاگ لنگید،می کاریجاهی قبلش

 ...شدیمنمیهکند جا ازیجوراین

 !یادمی بدت عاشقیهازن ازههمینیبرا_
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 ،داره فرقیخیل تو بانم نظر از عشق تعریفهکاین از نظرصرف_

 ...سازندردسرمگفت! یادنمیمبد

 :زندمی لبهبستنچشمانهما با نفس

 .کننمی خریت_

 :گویدمییخستگ با ودکشمی درازمهیمان

 .بله_

 نیست؟ عاشق پریسا تو تعریِف در_

 مرِز دریخستگ و خواب از دختر گیرد،می اشخندهیمان

 .کندنمی جو و پرس از دل اما استیهوشبی

 .خودخواهه وهخودشیفت نه،_

 خوابش نفسدکنمی فکریمان ودگذرمی سکوت دریالحظهدچن

 :شنودمی را صدایشهکهبرد

 هیاهو توهکیهایبچههشبی نشه،نمهشبی گیسویزندگ کاش_

 یاد،مینسرشوهبیچ نیستنشوحواس کسهیچ ونشمیمگ

 ...شانسهیخیل خودشنای داره، رو تو گیسوهالبت
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 :پرسدمی احتیاط بایمان

 شدی؟مگ کجا تو_

 سوالش زانپشیمایمانهکیالحظهدرومی فرو سکوت درهخانهدوبار و

 :گویدمی نفس بخوابد،دکنمیدقص

 ازنخودشوهکیمادر و پدریحوصلگبی تو ناتالی،یخودخواه تو_

 تو خونمون،یهمیشگ جنِگ تو بودن،هخست کشمکش و بحث

 تو... پدرمنبودهارادبی ویسست تو ام،عمه و مادربزرگیهافتنه

 فکر امانش داربچهنخواستنمیهکیالحظه

 ...الزمهیزندگیبقایبرانکرد

 !کنیمیمگیج_

 شروع رویحرفای ویکنداعتماهکاینیمانیدونمی گیجم،مخودمنچو_

 بوده،مآرویازمزمهدح درمه ذهنت تویحتهکنگفتدبلنیکن

 بهتنبدو اما کنه، باز رو راهشدبای خودش سخته،یخیل

 مانی؟...خواممینزما فقطمدارداعتما

 :گویدمیهک است سقفهب شنگاه
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 بله؟_

 راحتمخیال واقعًاهکاین وینیستمکردمی فکرهکیبدناوهب تو_

 از یهومگفتمی همش نیست اینا ونداشت دوستهقضیهکدش

 تم،داش دوستتییعن آب تو انداختمتهکنهمی گی،میدبعهبیجایهی

 وهدبو تو عشق ازمبود ارتباط در اتعمه باهکنهمی

 باهاتممن باشنمطمئ بود، کابوس مثلمبراهکیاتفاقاتمتما

 ...بگیمبرا رو جزئیاتههمهکاین شرِطهب فقطمکننمییلجباز

 ودکنمی خاموش را سرشیباال آباژور ودکنمی دراز را دستشیمان

 دلش آید،نمیمچشهبهخانیتاریک در هایشلبیرودلبخن طرِح

 رد ودتواننمی امادبیای دختر دست کار حساب تادباشیجددخواهمی

 :زندمی موج اشخنده ازیکمرنگدر لحنش

 باشه؟یادیگه امر_

 آغوش در وارجنین را خودشهنفر یک کوچکهکاناپ در دختر

 : گویدمی آرامش با ودگیرمی

 ،اصاًلدنبومپیجمدیدناال...کنیم کارچیمببینی فردا تانهمی فعال_

 شده؟یچ
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 شده، خارج دسترست از پیجتنکن باورهکیندار توقع دیگه،مبست_

 بذاری؟ پستهدوباریبشینمفرداش از نداشتی، هاتبلیغهبیدخل خودت

 ؟کاراش دنبالیافتادیچکارش توننپرسید نباشه،مشمیهدیوون_

 .رفتیم پدرت با آخر روز نامزدشم،مگفت_

 ًاحتم شود،می قبلیروزها در پدرشدنبو ویسردهمتوج دخترهتاز و

 .استهکرد درستیدردسرنهمچی برایشهکدبویعصبان او از

 بزنم؟هدیگ پیچهیمتونمی_

 :گویدمیهکالفیمان

 شه،مآرویچههممیک بذار تابلوئه، اتقیافه وماسناال نه، فعاًل_

 .کنی شروعیکمگمی بهتمخود

 : کندمی نگاهشیتاریک دردبع و

 بخوابی؟ اتاق تویرنمی چرا_

 ...دهمی رو ادکلنتیبو اتملحفه و بالشمتما_

 :گویدمیهکوتا مکث یک ازدبع و
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 .تندهیخیل_

 :دهدمی جواب افسوس بایمان

 .براتمکن عوض رو هاملحفهدنبومحواس_

 راهکاناپمنرهدست ودپیچیمی دورش ترمحکم رایتخت رو نفس

 نفِس ودکنمی انتخابیمان  برانگیِزوسوسه و عطر از پر الشبیجاهب

 :کشدمییراحت

 !نمونده صبحهبیچیز راحتم،مه جاهمین نیست،ممه_

 و تاسهخوابید نفسهکدکنمی تصوریمان شود،مییطوالنهک سکوت

 .عکسبر

 ِچپی و هافیلم و هاعکسهب دختر،یخیالیزندگهبدکنمی فکریمان

 طورچهکاینهب کند،میهکالفدحنای تا را او نبودشهک نستاگرامشای

 و شعشقنبود القلبقصی ازهچگون بگوید، اوهب را جزئیاتههمدبای

 . بگوید اشعمه

 زیر ازهچگونهکاینهب کند،می فکرهبستیهاچشم با نفس طرفنآ و

 طشراینای باهچگون شود، خالصدزمد خودشهکیجزئیاتنگفت بار
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 قول زیر نفسدنکن فکر ودکن صبر بیشتریکمدبایدکنیحال علیرضاهب

 . استهزد قرارش و

 پِس زا فردا تادخوابیمیدبای زد،می زنگیناتالهب وقت اول فردادبای

 ...برآید سازش سرنوشت وممه تصمیماِت
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 ودپرنیم خواب از دو هر ودشومی بازیبدیصدا باهخان دِر

 وصداسرههمنایدکنن درکهلحظدچنیبرادتوانننمیمکداهیچ

 خیزنیمهکاناپیرو ودآیمی خودشهب زودتریمان چیست؟یبرا

 نفس .نیماست با بحث حاِل درهکددوزمییپریسایهبمچش ودنشینمی

 ودکنمیددر سرش دهد،می تشخیص را موقعیتشیسختهبمه

 نیما ،شود بدتر حالشدشومی باعث پریسا داربغض وهگونجیغیصدا

 :گویدمیهکالف

 ... و جاایندبیاهزدیقفل صبح از! دادهدر واقعًاناییحاج_

 و استهنشست نفسیبغلهکاناپیرویتخترومحج زیِردفهممیهتاز و

 شود،می قفل نفسیروهبمه پریسانگریانچشما شود،می ساکت

 ریساپ وقِتبی حضور و قبل شِبیخواببد ویخوابکم ازیعصبیمان

 دادشیصدا کند،می پرتیلگد با را رویش لحاِف اشخانه در

 :گویدمییوقت استمب وهگرفت

 ونپایینبندازی رونسرتونخواستی وقت هرهگفتیک جا؟اینهخبرهچ_

 داشته؟دکلینتوکدوم من؟یخونه تونبیای

 :زندمیددایعصب او مثلمه نیما
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 یست،نمگمی مانی،یخونه ببر منو بیاهکهکرد صاف صبح از منونده_

 !دارمدکلیمخود بیا تودفرماینمیمخانو ندارم،دکلی

 با ودکشمی پریشانشیموهانمیا دریدستدتندتنیمان

 ودبنشینمآرا جایش در نفسدشومی باعثیحتهکیترسناکنلح

 :پرسدمیدبفشار خودشهبممحک رویروتخت

 داری؟دکلی شما پریسا؟هآر_

 سنفیروهب اشخیرههنگا هنوز ودترسنمییمانیصدا ازهکیکس تنها

 :زندمی یشپهلوهب نیما. پریساستدخو است

 چرا کنه، ازدواجیمان بادخوامیهکیدونمی! نفِس ندیدی،هکنج_

  دیدی؟هدیگنزهی با تخت تو رو شوهرت انگارهزد خشکتیجوریه

 ارباین ودرسمی اشخانهنسال وسِطهب ودشومیدر نفسیجلو ازیمان

 :پرسدمی ترنزدیکیافاصله از

 داری؟ کارچی جااین پریسا_

 :گرددیمهخیریماننچشماهب ودشومیهگرفت نفس از پریسا خیِسهنگا

 .بزنم حرف باهاتمخواستمی_
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 :شودمیدبلن نیماددایصدا

 اختراعات دستنای و موبایل ونتلف با هنوز کردی؟نموفیلم_

 کار؟چییخواستمی منو! منیهمخ رو صبح ازهکینشد آشنایبشر

! بیاره رد رومپدرهدوبارهبفهمنماکاهاگهکمنباش تنهایمان بامخواستمی_

 ...نیست تنهایمانمدونستنمیهدیگ

 بهشیاتنه مخصوصًا ودشومیدر کنارش ازیعصبیلحا با نیما

 :کندمیهزمزم ودزنمی

 رودمجر پسِر مِچهافتادهدور دارشوهرنز! خداهبیازمونههدور خوب_

 .زنیمیمبه رومآد حال بگیره،

 :زندمی تشریمان

 !نیما_

 : گویدمیدبلن مخصوصًا نیما

 اسرابطه ونزیچ هر از روزدچن تا بینمشمی اصاًل-

 .خورهمیمبهمحال

 : زندمیددا سرشهدوباریمان
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 .اتاق تو نرو ری؟می کجا_

 جا زا سریع دختر کند،میهاشاریعصبیاغرهمچش با نفسهب سپس و

 را دیروزشیهالباس اجبارهب ودبرمیهپنایمان اتاقهب ودپرمی

 . آیدمینبیرو ودکنمینتهب

 بایمان و استنکرد درستهقهو مشغوِلهآشپزخان در مانیهکدبینمی

 باددارهنگنپایی را صدایشنُتدکنمییسعیسختهبهکحالی درمخش

 سمتهبهناخوداگادکنمی صحبتنسالهگوش در پریسا

 .اندازدمی اوهبینگاهیچشم زیر نیما رود،میهآشپزخان

 موندگار شما کردم، عریفتهذرهیهمرد اللنای از دیشبنمهخوب_

 ! دیگهیشد

 داری؟نمسک قرص کنه،میددرمسر_

 دارد،میهنگ جاآن در را داروهایشیمانهکیکابینت سمِتهب نیما

 :چرخدمی

 مخصوصًا آدم،هبهدمیددرسر واقعًا سفیده، شراب از بدتریماننای_

 ...هاشعربدهیصدا
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 سنف دهد،می هول سمتشهبهآشپزخانیجزیرهیرو را قرصیبسته و

 آب یِرش زیِر ودکنمی پیدایلیوانهباالخر کابینتدچننکرد باز ازدبع

 .گیردمی

 خودتهسلیق با رو هاکابینتیزودهب حاال_

 !نزنی گیجیجوراینهدیگهکیچینمی
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 :دهدمی قورت را آب قلپنآخری نفس

 زنکی؟هخال قدراینههمیش تو_

 :دهدمی جواب ودایستمی سازقهوه کناِر دردخونسر نیما

 !هاوقت بیشتر_

 :بردمی پریشانشیموهاندرویدست نفس

 کنه؟می تحملتیجورچه_

 :کندمی دنبال را نفس دسِت حرکِت نیمانچشما

 .سختیهب_

 :شودمیدبلن پریسایصداهکددهمینتکا را سرشهکالف نفس

 اینونم! نداره دوستتمبندمی شرطنم گی؟می دروغ چرا_

 پویاس، ونامی اکیپیهاپارتی تو شب هرنای  شناسم،می

 ...که هاساون ازنای بشه؟ تونزدبیانای

 ودکنمی تیز پانسال سمتهب وددهمی دست از را تعادلشنناگها نفس

 :گویدمیددوزمی پریساهب را خشمگینشهنگاهکحالی در
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 باشه، خودشیهرزگ فکر هنوز وهندارهبچهییگمیهکیاین_

! کنیمادر و بذار وقت اتبچهیبرایدربیار منو آمارهکاینیجاهب

 رونبذار پاهکماونا ازنممکن کامل رو تحقیقاتت بذار

 ویبمیر شوهرتیهاکتک زیرمکنیکار نذار شم،مییادیوونهدبمُدَم

 پیشدبایهبچ حال هرهب نم،ک بزرگ رو اتبچهمخودمش مجبور

 ...باشه پدرش

 تا کنند،میهنگامههبیالحظه نیما ویماندشومی الل پریسا

 رو ودکنمی باز راهخان دِر نفسددهمانجایالعملعکسدبخواهیمان

 :گویدمی پریساهب

 ای،ینمییمان َپِرمدهدیگ ونبیرویرمیهخوننای ازمشمرمی پنج تا_

 !کن فرضهمرد رو خودتیبیاهاگهک

 نفس ودآیمینبیروهآشپزخان از اختیاربی نیما ودلرزنمی پریسایهالب

 :شماردمی

 !یک_

 دریخوشایند برقیوقت ودگردبرمییمان سمِتهب پریسایچشمها

 .شودمیدناامی بیند،می هاآن
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 !دو-

 :کندمیهزمزم پریسا

  بگی؟یخوانمییچیز_

 :دهدمی بدنشهبیتاب سینه،هب دستیمان

 ...روهیقضیبد کششهکهنیبگیرمتصمیدبای فقط تومزد رومحرفا_

 !سه_

 :گویدمی چهارنگفت ازدبع نفس ودشومی متشنج بسیارهخانیفضا

  گیری؟می رونماکایشماره لطفًا نیما_

 نفس ودنکمی ترک راهخان پریسا برد،می فرو جیبش در دست نیما تا

 :گویدمییآسودگ با ودبندمی پشتشممحک را در

 .پنج_
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 :کندمیهاضاف لب زیر و

 !کم َشِرت_

 شود،میهمواج متعجبمچش جفت دو بادگردمیبرهکیزمان و

 خطاب ودگردبرمیهآشپزخان سمِتهب دو هرهبهتوجبی

 :گویدمییمانهب

 وت بساطنهمی باهعمرهینمنببی! تویداریطاقتهچ رفت،مسریواااا_

 پیشیجوراین خواستمیمه جااینمشد بیدارنخونمو

 !شدممیهدیووننمهبر
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 درهب در باز نفس خندند،می صدابی دو هر ودکنمیهنگا نیماهبیمان

 نیما ریزد،میهقهونلیواهس باراین ودگردمییخورقهوی کاپ دنبال

 :گویدمی ودکوبمیمهب را هایشدست

 رو وت فقط پکیج تویخدای نیومده،یکردیخاک ودگرهچ بابا،نجو_

 .شده خلوت شهریکنیقیچهدیگمُد تا چهار_سههی داشتیم،مک

 :نوشدمی تلخشیقهوه ازیقلپ نفس

 مانیه؟هواسیگرم بازار اتوظیفه_

 :یندنشمیهزیرج پشِتدبلنهپاییهاصندلی ازییکیرو مشتاق نیما

 جذب رباسآهن مثل خودش ندارم، روهوظیفهیناییخدایهن_

 قدرچ فامیل تویبینمی شیرازیبیا حاال! لطیفه جنسیچ هرهکنمی

 !دارههمردهکشت

 :زندمی لب خلقدب لب زیر نفس

 .خودشونیارزون_

 .گیرهمی روینویز هر هوا روهماهوار مثل هاتیزه هاشگوش_

 کنم؟ کارچییگمی_
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 :نشیندمییدیگریصندلیرویمان

 .نذار سرشهب سر قدراین نیماهبس_

 فقط نیما سکوت از گیرد،می دستانشنبی را سرش سپس و

 :شودیمدبلن نفس اعتراضیصداهکدگذرمیهدقیقدچن

 من؟هبیزد زلهچی_

 خوبه،یخدای کنم،مییبررس رونخاندادجدی عروِسمدار_

 رو و دست و خوابکم وهشد پا خواب از ام،راضیهکنم

 وقتشهبیالل و کور و کر وقتشهبهخوبهکماخالقت خوبه،یزیادهنشست

 ...ویکنمی غرش خوبمه

 چیه؟نجریایدوننمی خودتهمگ انداختی؟هراهچی عروس عروس_

 باشیم؟مه بامخوایمی ما چرایدوننمی

 :دهدمی جوابدخونسر نیما

 رو شماهک هستمههدیگیچیزایسرهیمدونمی دونم،می چرا_

 !دهمی ربطمبه

 خب؟؟؟_
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 اهداِف و مشترکدمقاص شه،می شروعیجورهمین اولشههمیشهآخ_

 عروسیشدیبینمیییامی خودتهبدبع... انتقام و بزرگ

 !زادهملکنخاندا

 .رودمییاغرهمچش بهشیمان

 استهکرد جمع چندش حالتهب را صورتشهکحالی در نفس و

 :گویدمی

 ...بستی پشت از رو هستیباجخانهخالیچ هر دسِت_

 کند، صحبتیناتال بادبتوان تادشومی دور هاآن ازنامکادح تا سپس و

 :گویدمی اشغرهمچشهادام دریمان

 .جات سرنبشی شد؟ خوبت_

 .دیگههخودت مثل تو انتخاب حال هرهب دارم، عادت داداشهن_

 وارمهزمز ودنگرمییمانهب بهت با نیما ودشو ساکت کند،میهاشاریمان

 :پرسدمی

 بلدی؟یایتالیایهمگ_
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 با تادکنمی را تالششمتما ودگویمییهیسهدوباریمان

 و رسدبتوان است،هگرفتدیاهکیاشکسته پا و دستیایتالیاینآ

 تردخنزبا ازیههک علیرضامنانشنیدهگرچدهمبف را نفسیهاحرفهت

 .نداشتیخاصنزباندانستهب احتیاج شد،می تکرار
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 گه؟مییچ_

 چیِزهجمل یک وهکلمدچن جز وددهمی گوش فقطهکالفیمان

 ایپت آنالینشیدیکشنر درهکلمیچندتای سریع فهمد،نمییبیشتر

 .اندازدمیینگاهیمعانهب گیج ودکنمی

 ...کننهترجم برات بعدًاهبدنک ضبط صداشو مهمه، برات قدراین_

 سِر ودشومیمتما نفسنتلف ودگویمی دیر را وقتشهب کمِک باراین

 . گرددبرمی میز

 :پرسدمی نیما

 مراسم؟یبرانیارنمی تشریف بودن؟ خوبمگرا مادِر_

 فکر روسع لباِسهبمگمی از،شیر تا بگیر ایتالیا ازمبگیرییمراسمهچ

 کردی؟

 کند،می هولیکم ودمانمیهخیر رویشهب نفس ویمانهنگا

 :گویدمی وددارمیبر را اشقهوهنلیوا

 .دارمنتلفهیممن_

 :پرسدمی نفس گیرد،میهفاصل آنها ازهکیزمان
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 کنیم؟ کارچی_

 .است ماگش داخِل رنِگهسیاهقهوهب نگاهشیمان

 !دونهمی صالحیچمببینی کنیم، صحبت پدرت بانخونتومبری_

 :گویدمییپوزخند با نفس

 رو صالحشنم پدر کشن،میدمر تا دو رو اشنقشه دیگه،هخوب_

 ...سومنجها واقعًا... هیچیهکممن کنه،مینتعیی

 :شودمیدبلن نیمایصدادبگوییچیزدبخواهیمان تا

 هر ری،مییبخوا جا هر سوم،نجها تویشد حیفهکییک تویخدای_

 ونماشینبهتری کنی،مییدار دوستیکار هر مونی،مییبخوا جا

 دردنشهکیبکنیخواستمی کارچی! داری رو امکانات

 بدی؟مانجامسونجها

 :گویدمییمانهب خطاب ودکشمی صورتشهبیدست نفس

 باشه؟هداشت فعال حضوردبای لحظاتمتما در جهازیته؟ سرنای_
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 حاال ذارم،مینتنهاتو خواب وقت نترس بیشترش، در_

 رونکدومتو هرنخوایمیهک شما! دارهمهیفرقهچ

 !دیگهمخوابمیییکنای روممننبخوابیهکاناپهی

 :گویدمیدتنیمان

  نیما؟_

 بله؟_

 باشی؟یجایدنبایناال شما_

 :گویدمیماخ با نیما

 .دیگهمبرنم! آرهنآها جاست،اینهک نفس_

 را آتششهک نیما ماند،میهخیریمانهبهشد ریزیهامچش با نفس

 .رودمینبیرو در از سرخوشدسوزان

 سینک در نیمانلیواههمراهب را لیوانش شود،میدبلن جایش ازیمان 

 :گویدمیمآرا ودگذارمی

 اما! نفسمندارداعتما بهتمهنوزنمیبخوا رو راستش_

 .نگیرنمهواس روهقیافناو پس کنم، باورتمکنمییسعمدار
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 :پرسدمیهمقدمبی وددهمینتکا تأسفهنشانهبیسر دختر

  ببینم؟ رودفربیکن جور قرارهییتونمی_

 :گرددمیبر سمتشهب مبهوتیمان

 تو پیشیوقت تا ویدار کتاب و حساب باهاشیگنمیهمگ_

 !ببینمشمخوامی فقط بزنه؟یسیبآمبههتوننمیمباش

 بشه؟یچهک_

 یا !دارم دوستش هنوزمبگ یا گوشش تومبزنمخوامینک فکر تو_

 چیه؟ فرقشمبپرسهسادیچراهی

 :گویدمی ودکنمیهاشار کنارشهبیمان

 !اینجا بیا_

 ودکنمی باز را" F"هصفحیمان ایستد،می کنارش میلبی نفس

 . بخواند تاددهمی نفس دسِت رایگوش ودآیمینپایییکم

 رآخ دسِت ودکنمی دنبال را دونآنبیهمکالمهزدوحشت دخترنچشما

 را دستش ندهد، دست از را تعادلشهکاینیبرا

 :گیردمییمانیصندلهلبهب
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 فربده؟یکرد سیوهک" F"نایممعلو کجا از_

 دستشهارادبی نفس ودفشارمی را تماسیدکمهیمعطلبییمان

 و خاصهمردانیصدا بوق تاهس ازدبع شود،می چنگ قلبشیرو

 :شودمی پخشهخانیفضا در اسپیکریرودفربمب

 داداش؟مجان_

 خاطرهبیدیگر و استرس ازییک گیرد،می دو هر صورِت عضالِت

 بازدشومی رو هایشدروغ دسِت چقدر هرهکیمردنبود خط هفت

 :کندمی حفظ را خودش

 ردیف رو کارات بدم،مانجا باهاتینهای چکهیمخواستمی_

  اس؟آماده پولیکرد

 :گویدمی ودکشمییاخمیازهدفرب

 .راحت خیالت حله،_

 هتبمحواس ری،نمییآبزیرمکهآخمشنمطمئمخواستمی فقطهباش_

 !گیرمیم تحویل رو درست و کامل پولمه اول هست،
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 کلهب قلبشدفربیجمله باهکدآورمیمک نفسدردادکنیم حس دختر

 ایستد؛می

 کنی؟ عقدشیخوامییجوراین نیومده،هخون دیشب گفتمی_

 :زندمی لب نفرت بایمان

 .بودنمیخونه_

 یعسر مواقعنای در زدنش حرف نوع ودفرب زشِت اخالِقندانست با و

 خترد امادچسبانمی گوششهب ودآورمی در اسپیکر حالت از رایگوش

 پشِتهب رو سرش ودکنمییط رانشابینمکهفاصل سریع

 پسشهکالفیمان شنود،میدنبایهک راهچآن ودرسانمییمانیگوش

 .گیردمیهفاصل او ازمقددچنیاغرهمچش با ودزنمی

 شقلب دریجای و گلویش در بزرگ ومبدخییاتودهدکنمی حس دختر

 درهکیسرطان وهآلودیاتوده کند،میدرشددار سرش دریاتکه و

 کند،می اسیر را جانش دیگر قسمت یک ودشومی تکثیرهلحظ

 ...کامی تلخ ویبیزار نفرت، از پریاهتود
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 را اشروسری و مانتو خرابش حاِل با دختر شود،می قطعنتلف

 :گویدمی ودداربرمی

 .بگیرم دوشهیدبای خونه،مرمی_

 .شودمیهبستهخان دِر بیاید، خودشهبیمان تا و
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 شتپ شرتتیهب چشمشهکحالی در ودگردبرمی اتاقش داخِلهکالف

 عوض را هایشلباس سرعتهب باشد،می تختیروهدرآمد رو و

 ِرمنتظ ودداربرمی آخرهلحظ در را موبایلش ونماشی سوئیچدکنمی

 کی کوبد،می اشچانههب را اششده مشت دسِتیکالفگ با آسانسور

 یا ودکردنمیداعتمامبهدبای یا شد،میمتماهمسخریبازنایدباییجای

 در حوادِث آتِش درمهیزنریخت جز هااثباتنای شدند،می خیالبی

 .نداشتیدیگردسو جریان، حاِل

 گزن تردخ موبایلهب آورد،مینبیرو پارکینگ از رانماشیهکوقتی

 قراربی شود،میهمواجه است خاموشمپیغا با ودزنمی

 آخر دسِت ودگردمی دنبالشهبمچش با رایاحتمالیهاخیابان

 داخِلهکیالحظه راند،می دختر منزِل سمِتهبدناامی

 پیشیساعت را نامشهکدافتمییپسرهب چشمشدپیچمیهکوچ

 گرو در دلهکیدختردفهمنمی بود،هشنید نفسنزبا از بارنچندی

 کشورش از اوههمرا تادزنمی آتش و آبهبهچگوندداردفربنچویمرد

 .کند فرار
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 دختریخانهیورود دِر از دورتریکم ودشومیدر پسریجلو از

 ارشانتظهباالخر تادنگرمی عقبهبممداهآین از ودکنمی پارک رانماشی

 ودشومیهادپییتاکس ازهکدبینمی را دختریاصلهچکو سِر ودیابمینپایا

 بادکشمی نحیفشیهاشانه بر رامعالمغهک انگارهسالنهسالن

 انگاردرسمیهک پسرهخان دربهبدداربرمیمقدهخان سمتهبنپایییسر

 با ودآیمینبیرو پسر زند،می صدایش داخل ازیکس

 و ناراحت دو هردکننمییط راهخان ودنبیمکیفاصلهنزناقدممه

 مقابل درهلحظدچن ودآورمی باال را اشگوشی پسریگاه ودانمغموم

 .ندشومی پاهب پا دخترهخانمد هدفبیهدوبار ودگیرمی دخترنچشما

 ودشومیهپیاد ماشینش از سریع حرکِت یک با ودآورنمی طاقت

 ،رفتمینشاسمتهبنسنگییهاقدم ابهک او قامتهب نفر دو هرهنگا

 .شودمیهدوخت

. شودمی معذب و استهشد هول پسر دختر، از تربیش

 با وهنیامد جا هنوزهکیحال با نفس ایستد،مینکنارشایوقت

 :گویدمی ودکنمییمانهبیااشاره اشگرفتهنلح

 .مانی_
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 :خاندچرمی مخالف سمِت در را انگشتشیاحساس هیچبی سپس

 علیرضا_

 را در ودرومی داخل وداندازمیدکلی ودچرخمیهخان دِر سمِتهب و

 .گذاردمی بازیمانیبرا

 ازهک دخترهبهنگا یک شود،می گیج اشزندگی در بارناولییبرایمان

 اوهب وهایستاد هنوزهک پسرهب دیگرینگاه وداندازمیدشومی دور او

 :پرسدمییقراربی با ودشومیهکالف چرادداننمی نگرد،می

  دارین؟نم بایکار_

 نجارکل در خودش با شود،میهدوخت نفسهرفت مسیِرهبمه پسرهنگا

 ودتواننمیمه آخر دستهک نه، یادبگوی را حرفش است

 از ترهدفبی و ترخستهیهایقدم با وددهمینتکایمنف عالمِتهبیسر

 .شودمی دور او از دختر،

 بندد،می را در تا ودشومیهخاندوار ودکشمی صورتشهبیدست

 باالنچنا راهپلهس ودبدویورود سمِتهبدکنمی ترغیبشدفریایصدا

 با کند،می بازهک را در. دهدمی دست از را تعادلشیالحظههکدرومی
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 زایمنیدکن باوردتواننمی زند،می خشکش رویشروبههصحنندید

 اپ اختیاربی است،هشدنگلگو اشعمهیسیل از نفس سرِخ صورِت

 تختهکوقتی نیست خودش دست ودگذارمی پیش

 با وداندازمییافاصله نفس و اونبی کاراین با ودکوبمینزیسینه

 :گویدمیهدوستان ومآراهنیلحن

  کردی؟دبلن روش دستیااجازههچهب_

 :دهدمی پاسخیعصبیلحن بانز

 ...االن بود؟یگورمکدو دیشب نداره؟یعروس قراِر و قول تو باهمگ_

 !بودنم پیش_

 الشمثیآدم هیچ در کجا هیچ وقتهیچهکینفرت با ودآیمی جلو دختر

 :گویدمی ودزنمی زلنز صورتهب استهندید را

 کندی، خودت دست با  رو گورت تویولمشمییماننزنم_

 یایکن فرار یایدار وقت مونده،ممراسهلحظهبهکیهایساعتدتعداهب

 رس ویفرارمکنمییکارنم بعدشنچویکن نیستهب سر رو خودت

 ...بشی نیستهب
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 با ودآیمینبیرو اتاقش از نفس پدِر شده، پاهب جنجال و جاریصدا از

 از ودنکمیدتن پانپایی سمتهب خواهرش و دختریهمیشگ بحِثندید

 :گویدمیدبلنهرایهانصفه

 شده؟ خبرهچ باز_
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 قدراینمهدمر“ دگویمی دل در ودچرخمی سمتشیمانهنگا

 رشپدهنگا رنِگنناگهاهکدچرخمی پدرش سمت نفسهنگا“ هعرضبی

 :زندمیددامخش با ودشومی عوض

 شما باز بودی؟ اشم خواهر کرده؟دبلننم دختر رو دستیک_

 کشی؟نمی خجالت کردی؟ دخالتهبچناییزندگهب

 اوج در وههمیش خالفبرهکدبگیر آغوش در را دخترشدخواهمی و

 .رودمی هاپلهراه سمتهب صدابی ودگذارنمی دخترههمیناباور

 :گویدمی خواهرشهب رو پدرشهک اوستهب نفرهس هرهنگا

 حاال زدی، آتیشنمیزندگهبمک آوردی،در رو شورشهدیگ شما_

 دخترمه؟ نوبِت

 :گویدمییمانهب رو سپس

 .مکنی صحبتمبیانم تا نفس پیش برو دارم، واجبنتلفهینم_

 رودبرداریقدمهکاین از قبلیمان. گرددمی باز اتاقشهب سریع و

 :گویدمینزهب
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 !ذاتیدب قدراینهک گی،می دروغمنکرد شک وقتهیچ چرامدوننمی_

 ربایکمببین فقط اما! آخور ازمهیخورمیهتوبر ازمهیدارناال چراهک

 خردشیجور بشه،در نفس نزدیِک از دستتهدیگ باِریک فقط

 !نره یادتیازنده تاهکمکنمی

 هاپله سمتهبنز متعجبهنگا وهترسید صورت مقابِل در و

 و شکمتخ است، آشوب قدراین چرادداننمی وددارمیبرمقد

 حرف شود،میدمرد تصمیمش در وهافتاد دلشهبدتردی

 عشقش و دختر خراِب حاِل در،مد پسر و دخترهکالفیهازدن

 وههم دارد، وجودش در حسنای ازهکیعمیقیخوردگسر ودفربهب

 کرد؟می کمک نفسهب داشت واقعًا آیا بود،هکرد پریشانش و گیجههم

 و قول است،هشد دیر دیگردفهممی کند،می باز را اتاقش دِریوقت

 را او خودشنتوادح درهکدبو قدرآن اومسه ودبوهشدهگذاشت قرارها

 .ندهد آزار

 ودبوهتادافنزمی کِف دکتر مطِبهبهآلود دختر قولهب و کثیفیهالباس

 . آمدمیمحما از آبیصدا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

411 

 طاقت آخر دسِت ودنشینمی اتاقیدکورهناپکا تکیرویالحظهدچن

 ”اسار“هکیاسمهب ودکشمینبیرو جیبش از را اشگوشی ودآورنمی

 :هدمیمپیادبوهکرد سیو

 .کنم تشکر دیروز بابتمخواستمسال_

 قطع آبیصدا گذارد،میهکاناپیرو کنارش رایگوش خیالبی و

 با تنهاهپوشید لباس دختر رشانتظا خالِفبر دبعیلحظات ودشومی

 را انتظارشهکددهمیننشانای ودگذارمی اتاقهب پا سرشیروهحول

 گذرد،می کنارش از کشید،میمحما در مقابل جااین دقیقًا

 در ودبزنمکر هایشدست و صورتهب تادنشینمیهآینیروروبه

 :پرسدمی حالنای

 کجاست؟مپدر_

 جواب ودگردمییسیلدر دنبالهب را صورتش ردو تا دوریمانهنگا

 :دهدمی

 .کنیم صحبت تو اتاقنیامی بعدش دارن،نتلفنگفت_
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 در اشخورده شامپویموها عطر ودکنمی باز را سرش دورهحول نفس

 حال در نفس زند،مییرنگکمدلبخنهارادبییمان ودپیچمی اتاق

 :کندمی نگاهشهآین از موهایشنکشیدهشان

 زنی؟میدژوکوندلبخنیچهب_

 شامپو ومکر و عطر انتخاب تو اتسلیقهیاشلخته چقدر هر_

 ...خوبهیخیل

 ودکنمی مویشیهاساقههب هااسپریماقسا و انواعنزدهب شروع دختر

 تنها انگارهک استهشدهخیر اوهبیجور اشباطنی میلمرغعلییمان

 . ندکمیدتأیی را نیمایگفته دل در و استدنی درندید قابِلهصحن

 نزدیکش اگر خواندی،نمی را اشنامهغم اگر بود، خوبیزیاد نفس

 فقط برآورند،دفریاهب سرییک_یکی دردهایش تایشدنمی

 نگاهش کرد،می تحسینشیچشم هرهکیدیدمی رایمطلقیزیبای

 :شنودمی را صدایشهکدبو موهایش موجهب

 گفتی؟یچنمهب راجع اتوادهخانهب_
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 :بگیرد او از را اشخیرههنگادکنمییسعیمان

 گفتم؟میدباییچ_

 اوهبهآینندرو از را سنگینشهنگا ودکشمی کارش از دست دختر

 :دوزدمی پرد،مییاگوشههبهلحظ هر نگاهش هابچهنچوهک
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 و نفسهکرد شرط ویداشتیمالهبردهخردهی شریکت، بانبهشویگفت_

 ش،بگیرممخوامیممن بگیرم، رومپول ومبد بهش رو خاطراتش دفتر

  باشه؟نگفتمهههم

 در را هایشدست کرد،میهتجرب را عمرش حالنتریمرددهکیمان

 :کندمی قالبمه

 .کنم ازدواج باهاتمخوامیهاومدمخوش تو ازمگفتهن_

 موهایش و گردنشهب دریغبی ودداربرمی را عطرش دختر

 :کندمییاسپر

  چی؟نمهن جواِب در_

 دخترنتیرو عطِرنبوییدهب شدیدش میلدشومینسنگییمانیهاپلک

 :دهدمی پاسخیجد اما کند،می ترشکالفه

 !شدن خوشحالههمممادر جز_

 !گرددمیبر سمتشهب بهت با نفس
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 شدم، موفق ومشد جدامپدر ازیمال ویکار لحاِظ ازنچونم_

... کهمهنماکا ندارن،مازیخوش دِل مازیارهن خودشهن

 .دنش ویبست دلیعمردبع گفتمی خداهبند بود، ناراحتممادریول

 :زندمی لب ودچرخمی آرایشش میزیصندلیروهآهست نفس

 مادرت؟_

 ومیبد مایشآزمبریمهممادر ونم بلبشونای توهکاینهمگ طنازه،ممادر_

 !بیاد در توش ازیچیزهی

 مامان؟یگمینتوراهب چرا_

 :زندمی روزش هر از ترپریشان وهنگرفتمنظیموها دریچنگ

 .دارهنداستا_

 :پرسدمیهمصران دختر

 بدونم؟ممن رو هاداستاننای ازمیک نیست وقتش_

 اوضاع و حالنای دردندارنامکا کند،می نگاهشیمان

 شزیرهکیچشمان است،هشد برابر هزار برایش دخترنچشمایزیبای

 ار نیما دلش در است،هبست نقش درشنخویهارگه وهافتاددگویکم
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 لبهآهست است،هانداخت حالنایهب را او هایشحرف باهکدکنمی لعنت

 :زندمی

 داربچهنچوهکهاین اشخالصه اما وقتش،هب براتمگمیهطوالنی_

 ...گفتممینماما بهشیبچگ ازنمدبو تنهاههمیش ودشنمی

 :شودمییبیچارگ ومغ از پریدردناک طرزهب نفسهنگا

 دارم؟ دوست رونتوراهعم چقدرنمیدونمی تو_

 .دهدمینتکا سریمان

  ته؟گرفنگروگایچهواس منو خاطراِت دفترهنگفت بهتهعفریتناو_

 را ردختدگویمیهکیا”نه“ ودنگرمی ردختیعصب حاالتهب گنگیمان

 .کندمییعصب بیشتر

  احمقم؟نمیکرد فکر یایدوننمی واقعًا تو_

 :گویدمی فقطهزدبهتیمان

 !دونمنمی_

 .بودنتورا دختِر سما،_
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 :گویدمیهشک ودشومیدبلن جایش ازیمان

 !ندارهنامکا_

 ،زندمی زل خودش رتصویهب ودگردمیبرهآین سمِتهب نفس سِر

 :دهدمیهادامیمان

 ... داربچههکهبودنم پدر باماون کرده، ازدواج بارهینتورا_

 اتاقیهوادکنمی احساس شود،می خشک دهانش در حرف و

 را قرمزش لب رژ دِر دختر دارد،یخفگ حال و استهشدهدرجدص

 صدا را نامش ودآورمیدر سرخ رنگهب را باالیش لِب کند،می باز

 :زندمی

 مانی؟_

 :چرخدمی سمتشهبهافروختبریمان

 خواهِر سماهکاین یا کردم، فکر دوش هرهبنم! داره حالت دو_

 از روهبچناینتوراهکاین یا! پدرت ونتورا ازهبود تویناتن

 در اولدمور اما! کجاست وهکیهدوننمی کسهیچهکهداشتیمرد

 ...گنجهمی تربیشماعمهمانتقایراستا
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 با ودایستمی سپس ودزنمی رژ را پایینش لبدبع و

 :کندمی کج را سرش ودایستمییمانیروروبههکوتامقددچن

 داری؟ دوست رو وانیلیبویکنمی فکرمهنوز_

 نفس پدِرنآمد با ودشومی باز اتاق درددهیجوابدخواهمییمان تا

 خاموشهنرسید لبانشهب بسته، نقشینمانذه درهکمسو حالت

 .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 پارت 
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 .زدممی حرف نفس مادِر بامداشت کشید، طولدببخشی_

 در آنهانذههکحالی دردمانمیهخیر نفس پدِرهب دو هرهنگا

 .استهماند پیشهثانیدچن

 باز رو پیجتهکیروز کردی؟دبویکارچهنای نفس_

 کردم؟ فکر جاشههمهبینگفتیکرد

 وت بدو حاال بیاد؟ سرتدبونممکیبالیهچیدست_دستییدونمی

  کردی؟داعتما بهشهکدبویک پسرنای! گناهیبیهک هادادگاهنای

 :گویدمییمانهشد ریزنچشما مقابِل در دختر

 موقعهب منودبو فعالنهاشوشاخک زاده،ملکیآقا شکر رو خدا_

 ...دادن نجات

 جلوهبیقدم محبت با شناسد،می را او دلخورنلحهک پدرش

 :داردبرمی
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 روممنیزندگ...امکالفهممن بابا،یدار حق ناراحتی؟ اتعمه دسِت از_

 برم، سفرهیدبای ده،نمینمهبیحساب و درست جواب مادرت هواس،

 تنها تومنبود درهکاین بابِت از فقطهقضینای تو راستش

 و شرط باهاش کرده، ثابتنمهب رو خودشیمان لم،خوشحاینیست

 بابا؟هچی خودت نظرت گذاشتم، رومشروط

 را نفسیصدایمان ودکشمی آغوش در سخت را دخترش باراین و

 :گویدمیهکدشنومی

 .بابایافتادنمیتنهایدیا دیریخیل_

 با ازدواجیرابهکیهاینقشهههم از شود،میهشرمند چرادداننمییمان و

 را وجدانشدفرب برابر در او از دفاعماسهب و استهکشید او

 دروغ و اغراقیچاشنیکمهکیهایحرفمتما خاطرهب است،هکردمآرا

 بارنیاولیبرا کند،یراض را دختر پدر تادکر حقیقتش تلخمطعیقاط

 راتشخاط دفتر و استهکردیدراز دست اومحریهبهکدشومیهشرمند

 زورهب وهکردنزنا مطبیراه زورهب را او وهآورد دستهبیزیرک با را

 ودبیاورنزباهبیحرفدخواهمیدمرد کند، کمک اوهبدخواهمی

 :گویدمیهکدشنومی را نفسیصداهکددهیتوضیح
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. کشهمی طولیجدایهپروس کنم،دعقمخوانمینم_

 .شهمی باطلمه سریعهکهبهترهصیغمهمو

 در جبتعهبهآمیختیلحن با نفس پدِر دوزد،می اتاق کِفهبمچشیمان

 :گویدمی دخترش جواب

 نباش بعدش مسائل ویجدایننگرا تو جان؟ باباهحرفیهچنای_

 یستن درستیبخوا منو نظر کردیم، رونهاموصحبتیمان باهکمگفت

 یبگ خودتیچ هر بازیول شی،هصیغ

 :پرسدمییمانهب رو و

  ؟کنهمی فرق براشمدائ و موقتدعق شمایهمسر اثباتیبراهدادگا_

 :دهدمی توضیح نفسهب رو و

 از بچرخه، تو سمتهبیرأ کاًلهکاینیبرایمان_

 .کرد شکایت همسرتنعنواهبنشروی

 .ماندمییمان جواب منتظِر و

 .ترهدرستدعقمکن فکر_

 :پرسدمییخنثیلحن با نفس
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 کردی؟ شوهر شکایتنجریا ازدبع چراهپرسنمیهدادگا_

 ...نامزدتم محرمیم،مگفت_

 از رایمان بارنچندیهکیاتاق چرخد،می اتاقشیفضا در نفسهنگا

. بودهخندید اشمسخرهیخواستگارهب ودبوهکردنبیرو جاآن

 هرگز ودبوهچشیدنآ در را عمرشهبوسنتریعجیبهکیاتاق

 دورنچنداهنیروزهکددینمیمه هایشوسکابهب

 مسیرمه اشنقشه و هدفیبرا او با وددهمییمانهخواستهبنت

 :زندمی لب ودگردمیبر پدرش ویمانیرو نگاهشهدوبار. شودمی

 .کنیمدعق_

 ودکن باز را اتاقنای در خواستمی دلش شود،می بدتریمان حاِل و

 ذهنش از اوهب مربوطیهاموضوعمتما و نفسمسا رود،مینبیرویوقت

 :گویدمی پدرش. شود پاک

 اگرمه شما بکنید، رونهاتوهماهنگی زودتر پس_

 زودترهچ هرنمنچودکنیماقدا ترسریعنبگینخانوادتوهبنخوایمی

 !شمادعق ازدبعهالبت ایتالیا،مبردبای
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 حِس هیچبی ویخالنلحنهما با نفس بندد،میهک را اتاق در

 :کندمیهزمزمیخاص

 .ناتالیههبنرسید هولش فقطههمیش مثل_

 سمِتهب ودگذرمی کنارش از نفسدکشمی صورتشهبیدستیمان

 .بردارد را اشمانتو کنارشدکم از تادرومیهکاناپ

 نفس؟_

 :چرخاندمیمچش هدفبی هامانتویالبهال

 بله؟_

 :آیدمی اولهدفع از ترزدیکن بسیاریجای از صدایش

 .دممی قولمرسوننمییآزار بهتنم_

 دختر شود،میدبلنیمانیگوش اساماسیصدا

 سارا طرف ازهکیخط یکمپیاهبددوزمیمچشهارادبی

 :بنددمی نقشهصفحیروینام

 شناسی؟یم چقدر رو دخترنای مانی،_
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رود،میدبن نفسش زند،می دو دو صورتشیرو دخترنچشما

 باز رایگوش اضطراب با چرادداننمییول نیست ودنبونداد توضیحمآد
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 الاستیص با ودگیرمی دخترمچشیجلو سارا با را اشمکالمه ودکنمی

 :گویدمی

 .کنم تشکر ازشمخواست فقطنک باور_

 اوهکدکشمیدفریا درشهناخواستیجنون ودشونمیهبست دخترنچشما

 نفس تا ودبگیر آغوش در سرخنلبا و بکریزیباینای با را

 .شودمی مسلط خودشهبیسختهب امادببوسددار

 ار معنایشنزما انگار شود،می باز چشمانش درممستقی دخترنچشما

 درخشانش و رنگخوش مردمِکندرو دنیاههم دهد،می دست از

 را صدایش ودیرنگمیهفاصلمه از لبانشددرخشمی

 :گویدمییوقتدشنومییسختهب

 دست ازهواس چیز یک فقطنمنچو اما کنم، تهدیدتمخوانمییمان_

 کارچیهک نیستممهمبراناو جزهدیگ علیرضاست،مهاون ومدارنداد

 تو زورهبندادی قول خودت و دکترتمخاننای! بشهیچ یامکن

 امامکنمی کارچیمدوننمینیدیکشهاگ! نکشین سرکنمیزندگ

 !کنین تمومش پسمباشدبهدار جاهکیجای تامتونمی واقعًانم

 :پرسدمی حرص بادشومینسنگی نفسش
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 تویزنمی رو حرصش قدراین چرا نیست عشقتهک علیرضا_

 ...ندا دوستشهک

 :شودمی قطع دخترمخش از پریصدا با حرفش و

 خیالبی رو بحثنای پس خب؟! ارمند دوست رو کسهیچنم_

 .بده گوشیتو... شو

 :پرسدمی بهت بایمان

 چی؟ییعن_

 !منهبد رو موبایلتیگوش اس،سادهیخیل_

 جنگنای داخل را خودش چرا کند،می نگاهش مات

 اِرکنتریسختهب برایش اوهبنگفتهن چرا است،هکردهوتسریب

 وا منتظر دسِت کِف را یلشموبایکندهب است،هشد تبدیلنممک

 :گذاردمی

 رمز؟_

 ار اشگوشی رمِز هایشلب امادداننمی مسخ یا استهشد صالح خلع

 اتاق درهکدکنمی تعقیب را او نگاهشدبعهثانیدچن ودگوینمی
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 و اوست همسردگویمی ودکشمیننشا و خط سارایبرا ودرومیهرا

 .شود مزاحمشدندار حق

 استهشد جذابهجورهمه برایش دخترنایدگیرمی اشخنده 

 وهشددگرنچشما و کمرهب دست ژستنای با مخصوصًا

 ..کارشطلبنلح

 اقراردتوانمی ودانگرفته سرعت اتفاقات کشد،می صورتشهبیدست

 ...ترسدمیهکدکن

 رادفربنچودترسمی باشد، نفس مراقِب واقعًادنتوانهکاین ازدترسمی

 میِل ازدترسمی رود، در دستش از ماجرانعنادترسمی شناسد،می

 ازدترسمی نیست، عشق ازهکددانمی وددار دخترهبهکیشدید

 .فهمید رانآ ازیاگوشه امروزمه خودشهک مجهولیاگذشته

 . فهمیدمیدبای کرد،می صحبت پدرش بادبای

 :گویندمی صورتشیورروبه سرخشیهالب آید،میهک خودشهب

 کارونایهک کنی،یپیگیر خودتهکاین مگر زنه،نمی زنگهدیگ_

 نه؟یکننمی
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 افت برایش برسند، چشمانشهب تادکشیم باالیسختهب را چشمانش

 سر دیگریک بایمدتدبای نیست،هلحظنای و امروز بحِث اماددار

 :گویدمییسختهب پسدکنن

 .نزن قرمز رژهدیگ_

 

*** 

 

 

 

 

 "هفتم فصل"

 "یلعنتهما ریت ریاس"
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 دوهک نفر دوهبیشباهت چیه ومینینشیم اشخانه درمهیروروبه

 .میندار است،هماندنعقدشاممراسهب ساعت

 دوهیشب شتریب

 ودکننینمداعتمامههبیکمددرصیحتهکمیباشیمیاکنندههمعامل

 دقت با راهمعاملدمواریامتم قرارداد،دعق از قبلدخواهنیم

  .بخورند دست رو ودبماننپنهایانکتهییجا مبادا تادکننیبررس

 الیخیب ومآرانمیبیغر طرزهب قرار،یبیمان خالِفبر

 رضایعل کند،یمیط را خودش روالددار کارهامدانیمنچومانشسته

 بالفراغ بانم ودبوهکردهیته را طشیبلمپدر ودبوهشددمتقاع

 هر تامشویم اشالهیپمه واقع در ویمان ِریاسهک حاالمتوانستیم

 .بردارممگایگرید قیطرهبمیببر ماجرانیا ازیسودمکدا

 و درستیسرکمتوانستیم ودشیمیخوبهمهرمیبرایمان اتفاقًا 

 وهادزملکنخاندا کثافِت ودگن از پر و زیآماسراریگذشتههبیحساب

 ومربردامراه سر از راهعم ودفربنمطمئ و ُپِر دست بارنیا ومبزنیامام

 دنبالهب ومببخش شیلقاهب راددر از پر شهِرنیایعطا راحت اِلیخ با

 .رفتمیممیآرزوها
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 .بودهشد بزرگیزندانمیبراهکیشهر ازیاخاطره چیهیب بارنیا 

 خب؟_

 :شودیم بود،هزد زلنمهبیموشکاف باهک چشمانشهمتوجمنگاه

 ؟یچ خب_

 جنِگنگیم م،یکن چکمه با رو هاشروط و شرط بارهییخواینم_

 !آخر صلح ازهب اول

 :کندیم خوش جامیهالبیرویلبخند

 .میندار آخر صلح تو ونم_

 . کندیم قالبهچان ریز را شیدستها ودشویم زیر شیچشمها

 .افزربمخانهاصطالحهی_

 :میگویم ومخندیممازنانهیبدجنسمتما با

 !نظرناو از_

 :اندازدیممتنهبیلرز بودنش ُرک با ودکنیم سکوتیکم
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 باهاتمیباهمهکیمدتنیا تومدار دوستنمیدونیمهک خودت_

 !ییتوهکشیم پس پا وهکنیمیلوندهکیاون باشم،هداشتهرابط

 رامشآ بادکوبیم برابردچنمقلبنضرباهکیحال در ومریگیمینفس

 :میگویم

 ازدواجنیا م،یکنیم مرور رو هاشرط جانیهم ازدبویخوبهنکت_

 ...یکرد شرطمپدر باهک طورهمون! زیچههمهیصور زشیچههم

 :ردیگیممصورتیجلو سکوتیمعناهب را دستش

 !ستینیصور ازدواجنیا زیچههمیولمیباشهنداشتهرابطمه باهقرار ما_

 :پرسمیمدمرد ومکنیم نگاهشمچشهگوش از

 ؟ییزهایچهچ مثاًل_

 : شودیممخ اشآشپزخانههریجز زیمیرومسمتهبیکم

 از نپرس،ماز کردم، گوش حرفتهبیادیزمه جاشنیهم تانمنییب_

 تو اما. قبول خب؟! نکنیریگیپ اونو... گمینم نویا نزن، حرفناو

 .یبدمانجانمیبرا متقابلیکارهایسرهیدیبامه

 :دیبگو شروطش از تامنینشیم منتظرهنیسهب دست
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 هرهب پس ه،یصور ازدواجنیاهدونینمنمیخانواده از کسچیه_

 .یکنیم رفتار درست ،میشد روروبهنباهاشوهاگیلیدل

 باِب اشخانواده با زودترهکدبومیخدا ازنم درخشد،یممچشمان

 داشتهکدبویکمکنیبزرگترنیا م،یکن باز را معاشرت

 .دادیممانجامیبراهناخواست

 هاعتسا وهبزن بتیغیندار حق روزیپر_روزید مثلمیکرددعقیوقت_

 !چه توهبیبگمهاسوال جواب در ویند جواب رو تیگوش

 :کنمیم تکرارهکالف

 ویریبگ نظر تحِت رو زیچههمیخوایم چرا چه؟ توهب واقعًاهآخ_

 نشأت تیگرسلطه ازنیا ،یباش مسلطیموضوع ونانسا هرهب

 .رهیگیم

 هر حال هرهب داره، هاتییگودروغ درهشیرمه تویرفتارها_

 باشم؟ کاراتنایجر درنمیداریمشکل داره،یبیعهییک

 :کنمیمهزمزم حرص با

 !ریخ_
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 .لیتعط نایا و َدرَد وینینششب ویپارت خوبه،_

 :میگویمیپوزخند با

 با گرفتم، قرار شما اهدافیراستا درنچومبپوسمتونینم_

 !جان همسردشمالزهاگمیریممه

 .دهدیم فرو را حرصش با نفِس

 .کن حک ذهنت تو نویا فربد، سراِغیرینمنم اطالعنبدو_

 !یگفت بارهد_

 :کوبدیممآرا زیمیرو مشت حالتهب را دستش کی

 .گمیممه بارهدیروز باشه،مالز_

 :دشویم معمولدح از تربلندیکممیصدا

 !خبیلیخ_
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 :میگویممبلندیصدانهما باهکالفدبع و

 !یدیم پسمبه رومخاطرات دفتِرمه تو_

 .طالق روز_

 :زنمیمدایفر بًایتقر حرص با

 .یمان نگو زور قدرنیا-

 :بنددیم نقش شیهالبیرو لذت ازیپوزخند

 .یذاریمماحترامهاخواستههب چقدرمنییب عقد، ازدبعدیشا حاال_

 :کنمیمهزمزم
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 .یاعقده_

 .انداختین عربهکیباشییاونجاناال نذاشتیاعقدهنیهمهک فعاًل-

 !نکوبه طرف سر تو رو کمکش قدرنیامآدهخوب_

 :کوبدیم زیمهب انگشتش با

 ارکطلب تانباشنداقدریکم محبت و کمک قباِل در هاآدمهکهخوب_

 .چارگویل و

 رد سال ستیب ازدبعهکییجامدوزیمنسالیانتهاهب رامنگاههکالف

 .ختمیر اشکیمان آغوش

 وجودش عمق دریقیعمیمهربان اشیخودخواه کماِل دریمان

 رانگراید از تیحماهفیوظ اوهبیکس انگار داشت،یجا

 دلش ونجا از انشیاطرافههمیبراهگوننیاهکدبوهسپرد

 :شکندیم را سکوت. گذاشتیمهیما

 ؟یچهیمهر_

 .گرددیبرم اولشیجا سرهبمنگاه
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 ده؟یمیمعنهچهیمهرهگیدمریگیم ازتهکییهاحقههمهبهتوج با_

 بهتهگیدهیمهریریبگ رو هاحقنیامتمایوقت گفتیممینسمدونینم

 الیخیب و ؟نه ای گفت درستمدونینم نا،یا وهریگینم تعلق

 .خندمیم

 ؟یزد حرفمینس با بهش راجع پس_

 ! کهمآورد درت لپلپ ازمبگ نتتیبیمهکمتونستینم آره، خب_

 .بودهیمهرممنظور_

 .زنمیم زل احساسشیب ودسر صورِتهب

 .میکردیمیشوخمیداشت_

  ه؟یمهریخوایمیچیشوخیبرا حاال_

 ؟یکرددیکل چرا ؟یچهیمهر باز؟ تویشد خل_

 از تادکشیم شلوارش کتهبیدست شود،یمدبلن شیجا از

 ودداریبرم را نشیماش چیسوئ شود، صافیفرضیهاخط

 .کنم اشیهمراههکدکنیمهاشارنمهب
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 ودایبنرویب جالبهدیاهی تو، خالقنذه ازمکرد فکر_

 .بدم بهتهیهدنعنواهبمبتونمنم

 .شوم خارجنمدشویم منتظر ودکنیم باز را اشخانه دِر

 ؟یبد کادوش ویکن جورهیمهرهکیابهونههی دنبال قدرنیا چرا حاال_

 :دهدیمهیتک آسانسورهنیآهبمیشویم داخلمباه ستد،یایم آسانسور

 . کردمهکیتیاذنجبرانک فرض تو_

 :زنمیم لبهانداخت باالییوابر با

 .یاریبمسرهبهندیآ در هست سرت توهکییهاتیاذ و_

 آسانسوریباالهبست نقش قرمِزداعداهب را نگاهش ودخوریم جا

 .شوندیممکیههکددوزیم

 .کنمیم دایپیزیچهییمشتاقیلیخهاگ_

 :چرخدیممسمتهبیواقعیاقیاشت با

 .بگوناال_

 :زنمیمدلبخن خباثت با
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 اول عقد،دبعدیشا حاال ای! طالق روز بذار_

 !بعدیدیدمبرایخوابهچمنییب

 سوار قبل کند، باز را نشیماش درهکمکنیمهاشار ماند،یم مات

 .کشدیم قیعم نفسنیچندنشد

 

*** 
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 ومریگیمهعم آورچندش ویمصنوعهخند از نفرت با رامنگاه

 محبت آبش پرنچشماهت دوزم،یمنتوراهعمنبامهر صورِتهب

 مادِرهکمکنیم احساس هنوزنم ودکنیمددایب اشیشگیهم

 ازیکییمنطق ومآرا کاماًلهکیمادرهن استنتوراهعمیمان

 .استهکرد اشغال را محضریهایصندل

 . کنندیم صحبتهآهست و استهنشستمپدر کناِر در پدرش

 اشخاله ویمان سِرهب سرددارممداهک است ماین جمعهندسرزدفر تنها

 .رودینم کنار لبشیرو ازدلبخن ودگذاریم

 محضر رنِگییطال و زشتهنیآندرویمان ومخود ریتصوهبینگاه

 ودکنیمهاشار اوهب پدرش است؛ ترحالنشایپرههم از او اندازم،یم

 ودرویممهدریمانیهااخم امامشنوینمنمهکدیگویم لب ِریزیحرف

 بینهمدل درهشیهم از تریقویحس خندد،یم غشغش خودش

 بادمرنیاهب اشگوشه کی ماجرانیا دراز سِرهکدزنیم

 .رسدیم اشدهیدرنچشما

 شیب را دارمحضر وقت مادایز شروِط و شرط رود،یم سرماحوصله

 .اندازمیم زیمیباالدگر ساعِتهبینگاه. استهگرفتدح از
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 باشد،یمهما ریت یروزهانیآخر ازیکیمین و چهار ساعِت

 ناکجاهبدخو با مرایزندگهشیهمهکییهالحظهنیهم ساعت،نیهم

 و روز و فصلهبنشادردناک ربط و خاطراتنایم کشمش در برند،یم

 :آوردیم خودشهب مرایمانیصدا ساعت

  ؟ینکیم فکریچهب_

 :میگویمیپوزخند با

 .انتظارمونه درهکیقشنگهندیآهب_

 :کنمیمهاضاف تمسخر با سپس و

 .زمیعز_

 :پرسمیمیآرامنلح با دهد،یمنتکایآهستگهبیسر

 هست؟ چقدر حاال_

 :زندیم لب ودکنیممنگاههنیآ تو از

 ؟یچ_

 ...هاتونحسابهخرد ودفرب از طلبت_
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 :دیگویمهکالف

 .سنف_

 :شودیمدبلن دارمحضریصدا

 ایآ شروطنیا بامستیننمطمئنمهگرچ خب، اریبس_

 الح هرهب د،یببندییزناشونمایپ ایدیبش جنگندایمدوارنیخوایم

 جسارتًا فقط شد، لحاظهشد ذکردموارمخان عروس

 نشده؟ مشخصیموردهیمهریبرا

 :میگویم ومکنیم صاف رامیصدا

 .ریخ_

 :کندیم تکرار ودچرخیم بزرگترها سمِتهب شنگاه

 شما، همسر جانب از استهیهد کی زِن، حرمِت واجبه،هیمهر_

 .کنم مشخص جانیایزیچهیدیبانمهباالخر

 :کندیمهزمزمیمان

 .یگیمهک تادچن هر م،یکنماعالهیمهرنعنواهبهسکدتعداهی بذار_
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 ازدواجیایرو وقتچیهنمهگرچ اندازد،یم چنگمجانهبیتلخمغ

 خواستم،ینم وقتچیهمه راندرآمدیمرددعقهب حالنیا با امامنداشت

 ...را اشیشینما ویصوریحت

 :کنمیمهزمزمهآهست

 سخاوت در از جورنیا ،یکنیمهمعاملنمیزندگ رو پول سِرهک تو_

 !نشودوار

 دنشیرنج ومختل حرف از لیدلیبنم ودشویم منقبض فکش

 فقطیمان ِتینمتمایدرصدیحتمکن تصورمندار دوست رم،یگیممآرا

 وماندازیممپدرهبینگاه. باشدیم اشیبدهنگرفت پس ونم نجات

 :میگویمدبلن

 .دیسیبنوهسک کی شما_

 در دارمحضر مدِح ازمحواس ودخوریمهگرهعمهزدبهتهنگاهبمنگاه و

 .شودیم پرتیتسیزسادهیراستا

 بهِتمباشهرفت درست راهراددرصهدیحت فقط و فقط اگر

 .رسدیم اعالدحهبنزنیاهنگا
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 ؟یبزن زل بهش تنفر با قدرنیاهالزم_

 استهنشستنمهب کینزد قدرآنیمان امامشویم جاجابهمیجا دریکم

 کند،یمدبرخور اوهبمیهادست وهشانمحرکت هر باهک

 :کنمیمهزمزمهحوصلیب

  من؟هبیدیچسب چرا الزمه، حتمًا-

 :دیگویم حرص با وددهیمنتکایسر

! لتد وِرمنشستیتابیب و عشقیرو از بزرگه،یلیخ مبلنیانچو_

  ندارم؟ جاینیبینم

 حرف از اشیناراحت ممطمئن ومکنیم نگاهش ومچرخیمیالحظه

 و ناراحت مبِلیرو شلوارش کتنشد چروکننگرا و ستیننم

 .باشدیم محضرهرفتدگو ویچرم

 ،کندیم دعوت زشیم سمتهب را مانکرد امضاءیبراهکدعاقیصدا با

 اولماینیبشیپ طبق ودشویمدبلن جا ازدشویم رهاهچل ازهکیریتدمانن

 شود،نمطمئ تاداندازیمیچشم ریزینگاه ودکنیم صاف را لباسش
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 ودباشهنشدیرییتغ چیه خوِشدست اشکنندهرهیخ ِپیت

 .داردیبرممگا زیم سمِتهبیراض

 درمشوهنقشنهزارا تادکنیمماوسوسه بودنشیوسواسنیا 

 .بکشم شیبرامذهن

 تاددهیممنشان راییباالبلند ستیل وددهیممدستهبیسینورواندعاق

 .زنمیم را امضاءنیاولیبیعج حاِل اب وممانیمهریخماسمهب کنم، امضاء

 

 

  

 این_فرخ_گلناز

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

445 

 

 ومیگردیمبرهدوبار شود،یممتماهکنمایدو هردایزیهازدن امضاء

 . مینینشیمییکذا مبلنهمایرو

 شروعهعم ودرنیگیمنسرمایباالیتور ،یمان مادِر ونتوراهعم

 توسطهکدعقهخطبهب سکوت درههم ودکنیمدقنندیسابهب

 دل درماهیسبختهبنم ودسپارنیم گوش شود،یمهخوانددعاق

 کینچو ودکر جدامیآرزوهایهمه از مراهکیبختهب خندم،یم

 انداختیکسانیزندگ پازِل داخِل ربطیبهتک

 .نداشتندیربطنمهبهوجچیههبهک

 جانیاهب حالنیا اب وهلحظنیاهب تا مراهکیبد بخِتهبمخندیم 

 ومشناسینمهنیآ در عروس کینعنواهب رامریتصوهکیحد دردکشان

 با امادقنندیساب تین بادباشدیسفدخواهیمهکیبختهبمخندیم باز

 ...یکسهچندستا

 مکث چیهیب شنوم،یم را“ملیوکمخانو عروس“ یآشناهجمل تا

 :میگویمیااضافه

 .بله_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

446 

 ندارد، را عیسرهبلنیا توقع کسچیه انگار شوند،یم ولهیکمههم

 باینماهکمنیبیمیچشم ریز ودگردیمیزیچ دنبالهزدشتابیمان مادِر

 .استهزد زل فیکث و زشتدعقهسفرنآ دریسیدهبیعصبیحال

 سمتهبهکیمخملهجعب و مادرشنشدمخ بادشویم مصادفیمانهبل

 حال چشمانش اما ”باشد مبارک ”زندیم لبنزمامه ودریگیمنم

 راماگونهیوقت. خوشحال تادهستنننگرا شتریب ودندارنیمبارک

 جالبمیبرا و استهختیر اشکمفهمیم اشیخنک ازدبوسیم

 امامانداشته کامل مادِرهی وقتچیهمیزندگ طول درنمهکدشویم

 غرقنشاچشمان نامش،نبرد و اوندید با دو هرهکددار مادر دویمان

 .شودیم محبت

 استمپدر عشق پر و قیعمهبوسدنینشیممدلهبهکیابوسه تنها

 اماددارمدوست دهد،یمننشاهکیزیچنآ از ترشیبیلیخمدارنمایانمهک

 رد خودشیسست ویناتالیناسازگار و مایجمعدستهیزندگیاهویه

 رانودب نقصیب پدر کی وقِت اوهب وقتچیهنگرفتمیتصم مستقل

 .دهدینم
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 دست بدهد،یمان ونمهب را اشهیهد تادشویمنتوراهعم نوبِت 

 هر شود،ینم صافنتوراهعم بامدلهک ستینمخود

 ودداریمتفاوتیهاُبعد تشیشخصیمان چقدرهکمنیبیممچشهبدچن

 ویکودکندورامتما درهکنیا خاطرهب امادباشیداشتن دوستدتوانیم

 دوست و خاص شیبرانمهکیزن تنهایپدرهخان درمایزندگ

 نسبت تیمالک احساس جور کی بود،نتوراهعممبودیداشتن

 تسخمیبرایماننشد زتریعز ومداشت شیهامحبت و شیرفتارهاهب

 .شودیممتمانگرا

 م،ه باههمهوقفیبنزدحرف و کیتبریصدا اوج در

 تا ومکن باز را محضر دِردخواهیممدلدشویمندگرگومحالیالحظه

 . کنم فرار بیفر و دروغههمنیا از ومبدوددارننتوامیپاهاهکییجا

 از ،بودندهرفتیپذ رامه حضوریمنطقهگوننیاهکیزن دو ویمان پدر از

 باعث عشق از فشیتعرهک نبود، وقتچیه انگاریولدبوهکمپدر

 شِقعا توانستیم هکمباشیدخترنیترشانیپر ونیترجیگنمدش

 ارفریمان ازمخواستیم. شود گرفت، قرار راهش سِرهکیمردنیبدتر

 ومیکرد اعترافمهیبراهکیاتفاقاتههم از و شناختمشینمهکمکن
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 ازمنک فرارمخود ازمخواستیم ترمهمههم از ودبو تیواقع ازیمینهتاز

 از. شدینم خوب ودنبو خوب وقتچیه حالشهکیامهینهنصفدخو

 از بود،هنکرد انتخابشهکیراهندادهادامهبدبوممحکوهکیخود

 رامکدا هرهکماحساسات وموجودیهابخشههم از ام،پارههتکدخو

 .بودمهگذاشت جایاحادثه در ویکس ِشیپ ،ییجا

 استییدستشومکنیم حسهکیدر سمِتهبهرادایب ودجوشیممیگلو

 ودنیآیم باالمامعده اتیمحتومکنیم قفل را در تا ومدویم

 .شوندیم ریسراز شود،یمدوارمشکمهبهکیفشار شدِت ازمیهااشک

 قیمعینفس ومشوریمدسر آب با رامصورت د،یآیم شیجا سرهکمحال

 :میگویم ومزنیمدلبخنهنیآندرو ِریتصوهب ومکشیم

 خودتهکنیایبراهزود ،یهست خودتهپنا تنهانچویباشیقودیبا تو" 

 ! "یبباز رو

 :رسدیممگوشهبیمانیصدا ودخوریم درهبیاتقه

 نفس؟یخوب_

 :بندمیم را آب ریش
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 .اومدم بله،_

 وم،شیم معذبهزدبهت و کنجکاوهنگاههمنآ ِریزمرویمهکنرویب

 :گذاردیممیبازویرو را دستشهآهستیمان

  ؟یشدیچ_

 ومکنیممآرامنلحیچاشنیلبخند کنم، رفتاریعیطبدیباهکدیآیممادی

 :میگویم

 .شدمایسردمکن فکر ،یچیه_

 :نرسدمگوشهبهک ستین فیضع آنقدرهعمهزمزم

 !نباشه ازدواج از قبل محصول_

 ازدواجدسننکرد امضاءیبرادعاق بازهکمبده را جوابشمخواهیم

 .کندیمنمایصدا

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

450 

 

  

 این_فرخ_گلناز

 

 

 

 

 

 گذارم،یمدآزایفضا در پایوقت ودشویممتما کابوسنیاهباالخر و

 .شودیم بهتر واقعًامحال

 سرش در رایموضوعهچمدانینمهک ماین جزههم

 و نگگ حاِل ست،اهبست نقش لبش رویطانیشیلبخندهکدپرورانیم

 .دارندیفیبالتکل
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 ابنتوراهعم وهعم کند،یم دعوت منزلهبمشایبرا رایمانهخانوادمپدر

 ودبروننماکا منزلهب تادشونیم جدایمان مادِر و پدر از ودرونیممپدر

 هنوزهکمیمانیم ماین ویمان ونم آخر دسِت ودبرگردنمه با شب

 .میستادیاناابیخهگوش در هدفیب

 شه،ینمهمعجزمیسیوا جانیامه امتیق تا_

 ن،یزد غمبرکیجورنیانینگرفتهک العالجصعبیماریبدیکرددعق

 .کنهیمنکمکتوهبزرگ خدامیبرنیایب

 ماین کند،یم رها را استهداشتهنگ دلش درهکییهاخندهمتما و 

 باعث اشخندههکدخندیمیجورهشیهم

 ودکنیم وصلمبههوقفیبهکییهاپرتوچرتهندشویمماخنده

 .آوردیمنزباهبدبلندبلن

 شد؟ خوب حالت_

 خندم،یمهکیمن از شیپهلو دو سوال ویمانماخ جواِب در ماین

 :دیگویم

 نداره،یمشکلهکنم با ؟یدینفهم هنوزهشیمدب تو با حالش_

 .ستمفریم عشاقتیبرامکن نابودتمخواست وقت هرمگرفتملیفهی
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 :کندیمهاشارنمهبدبع

 .نیبب ایب_

 ریتصومچرخانیم اشیگوش سمتهب رامسرنرفتهرا حاِل در

 در پشت ومرویمییدستشوهبنمهک استیلحظات

 :میگویم خندانش صورتهبینگاهمین با شود،یمدجایایاهمهمه

 ه؟یچنیاناال_

 عروسیوقتمکن هشتگدبعمنستاگرایاماربذمخوایم شد؟یچینگرفت_

 !نگه زورنمهبهگید تامکن تگشدآوریم باالدعق ازدبع

 و روحهبیفشارهچماخندهندیدمدانیمنچوماندازیمنییپا رامسر

 :دهدیمهادامنچناهمهکددارینترس سِر ماین اما کند،یمدواریماننروا

 بایعمرییخدا اس،عیضایلیخ_

 فشار از زنتیریبگنزدبعیکنیزندگهکبکبهدبدبنیا

 ...ییدستشوهبرهکردهکیحماقت

  ما؟ین_

 :دیگویم ماین امادلرزانیم ترس از مرا قلب شیصدا
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 روهشیهم در نداره، اشکال نخور،هغص زم؟یعزمجان_

 ...همیکینکنینمیخودکش براتهکههمهچرخینمهپاشنهی

 ماین تا ومیرسیمیماننیماشهب خندد،یم حرفشهادام در و

 :دیگویمیمان کند، باز را عقب دِردخواهیم

 .ایب خودت ریبگنیماش شما_

 و آدابمتماممراس طوِل درهکنم چه؟نمهب خت،یگس افسار باز ا ا ا_

 زورش اره،ییم باالهگیدیکی آوردم، جابه رومرسو

 .شمبک رو جورشدیبانمهرسینم

 :زنمیم لبهآهست

 .کن بس_

 :کندیمهزمزم خودش بایمانمینینشیمنیماش داخلههمیوقت

 !کنم؟یم تحمل رو احمقنیا چرانم_

 :دهدیم قرار مخاطب مرادخونسر ماین

 ساعتهی هنوز برات، ستین بشو شوهرنیا ها،ییتو منظورش_

 ...یشد زنشهنشد
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 جارانفیآستانه درهکیمانیصدا ومنگردایمبرهپنجر سمتهب رامیرو

 :رسدیممگوشهب است

 .نشنوم رو صداتمیبرس تا باشه؟ شوهخف_

 پسرنایشجریصدا ودکنیمدبلنیرعادیغ را ضبطیصدا سپس

 ویقیموس سبک چد،یپیمنیماش در ”دار خبریآها“ دخوانیمهک

 وهگرفت دِل و است بیعج وهدیچیپینوعهبمه شیهاآهنگ انتخاب

 :خواندیمیوقتدزنیم چنگیرحمیب بایدست رامغم پر

 داره نفرهی" 

 جارهزنیم جار

 کهیغمیآها

 بختکهی مثل

 منینهیس رو

 آواریاشده

 منیگلو از
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 بردار دستاُت

 بردار دستاُت

 منیگلو از

 منیگلو از

 بردار دستاُت

 شهریهاکوچه

 ولگرده ُپِر

 درده ُپِر دل

 ودَمر پر بش

 نامرده ُپِر

 خبرداریآها

 خبرداریآها

 باغ تامیدار باغ

 گل غرقیکی
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 خار ُپِریکی

 مرد تامیداردمر

 کار َسِریکی

 بار َسِریکی

 خبرداریآها

 دار َسِریکی

 هاکوچهیتو

 رفتهمینسهی

 یولگردیپ

 هاهباغچیتو

 اومده زییپا

 ینامردیپ

 آسمونیتو

 دهیم دقهما
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 دهیم دقهما

 یدردیبددر

 اومده زییپا

 اومده زییپا

 ینامردیپ

 رفتهمینسهی

 "یولگردیپ

 ونزما از مرا ودچیپیممسر در حسرت وددرنهزارا ودشویم داغمتن

 بانآ درهکیبزرگ خالءهبدبریم مراهکیواربختکمغ کند،یم جدانمکا

 نابددرههمنیا از مست ومکشیم آغوش در راماییتنهاموجود عمق

 االتم،یخهب زنم،یم زیگرهندیآهب سرخوش

 ایرو است قرارمکن فکریدرصدیحتمخواهینمهکییاهایروهب

 رامخود ودکننیم پر رامذهنیگرید از پسیکی هاطرح ودبماننیباق

 راماتزحمیجهینتیوقت اورپا،دمیهاسالننیترمعروف درمکنیم تصور
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 افتخار و لذت حِس ومنیبیم هامانکننت رب

 .کندیم بیعجیآرامش خوِشدست رامجانمتمایقویمخدرنچو

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاِل از افتد،یمهرانیماش دریبحثهکنیا احساِس با

 ودزنیم راهنمایمانمینیبیم ومیآیمنرویبمخود

 متسمنگاهدستیبانابایخیگوشه تا هستنگرفتهراددرصدممصم

 تا ودکنیم اجرا را ”سرت بر خاک“ حرکت دست باهکدگردیبرم ماین

 :دیگویم حرص با شدنشهادیپ از قبلدداریمهنگ رانیماشیمان
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 !خودتون سر تونیبزنهخون تا بذارهنوح حاال_

 از .کندیم حرکتهبالفاصلمهیمان. بنددیمممحک رایماننیماش دِر و

 . ردیگیمماخندهنشایدو هرهگانهبچیرفتارها

 شوم،یمهریخمیروروبههبیحرف چیهیب ومکشیم قیعمینفس

 :پرسدیمیاگرفتهیصدا بایماندگذریمهکیکم

  خونه؟ بذارمت_

 .بکشمیدرازهیمخوایمنیایب شماها تامدینخواب خوب شبیدهآر_

 .باشه_

 :میگویممآرادیچیپیمهکهکوچ سر

  تو؟هخونمایبدیبا امشبنیهم کردم، جمع روملیوسانم_

 کی در راملیوسایجدنمدندار باورهک انگاردچرخیممسمتهب سرش

 وقتشهب تاماگذاشتهماتاق واِریدیگوشه وماداده جانچمدا

 .ردبخومرقمیبرایاتفاقاتهچ است قرار بازمنیبب ومریبگمدست

 جمعهکماگرفتهیزندگ دریترسختیلیخیهامیصمتنمهکددانینم او

 .شودیم محسوبیشوخ ششیپهکوتا مدِت کییبرانچمدانکرد
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 :کندیمهزمزم ودستیایمهخان دِرمد

  چرا؟ ،یخونسردیادیز_

 چراناال نرسم، جانیاهبهکمکرد قبلش جزهامو و عز_

  باشم؟دخونسردینبا

 را اشیاصل حرف آخر دسِت ودنکیم دل دلیادیزیهالحظه

 :دیگویم ودخوریم

 .بعدمکن صحبت پدرت با بذار_

 باهکمشوهادیپمخواهیم کنم،یم باز را نشیماش دِر

 :گرددیبرم اولشیجا سِرمیپاهدوباریحرفیادآوری

 هست،یواقع ازدواجتنکنیم فکر اتخانوادهینگفتهمگ_

 کنم؟یزندگ باهاتماومدیسعرونجش قبِلناال چرانگینم

 !روشنفکرترن خودت از ایگو اتخانواده

 اصدشمقمتما وهشدهبرندهکیکسهب اشیکالفگدکنیممنگاه ضربهب

 .خوردینم است،هکردیعمل را

 .یزنمناال_
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 :میگویمیپوزخند با ودپرنیم باالمیابروها

 ستینملد تو دل ومپروازتیسکو بگو مسخره، و پیچیحرفا_

 فکر تمام، ومگیم بارهی فقط نویانیبب کنم،یعمل هامونقشههیبق زودتر

 نزن، صداقت از حرف ار،ین در رو خوبامآدیادامفهمینمنمننک

  ه؟یچیدونیمنچو

 .کندیممنگاهددار قیدق

 .ندارم باورتنچو_

 .شومیمهادیپ نشیماش از و

 

*** 

 

 ت،اس در پشتهکدزنیم زنگمینسهباالخر تامرویمهراماتاق درهکالف

 تدارک ریدرگ قدرآنههمهبختانخوش ومدویمنفویآ طرفهبنهراسو

 داخل تا. شودینممینسدورو و ما جلبنشاتوجههکدهستنمشایبرا
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 ومشکیمهآسودینفس ومبندیممسر پشت را در آرامش بادشویمماتاق

 .دوزمیممچشمینسننگرا صورتهب

 بشه؟یچهکیشد زنشناال_

 :رودیم اشکوله سمتهبمدست

 ...منهبهبد ست؟ین مشخص  گه،یدمش خوشبختهک_

 روم،یممتخت سمِتهبنم ودافتیم اششانهیرو از اشکوله

 :دیگویم آرامش ویخنثنلح باهکمشنویم رامینسیصدا

 !ارهییم در پدرمونیشرو_

 :کنمیمهزمزمموجود حرِصمتما با

 ...یانشنگر باز تودفرستایم درکهب منو داشت ،یعوضهپسر درک،هب_

 :ندینشیم تخت گرید طرفمینس

 .بود امانتنم دست نایا_

 .شومیمهریخ اشچهرههب
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 تویدینفهم... هوا رو رفت کلشدبو امانت دستشممن ِجیپ_

 نه؟هشدیچ

 لشیوبام دنبالهبنیشرویپشتکوله در ودکنیمماکالفهمینس سکوت

 . است خاموشمنیبیم ومگردیم

 .شومیمهنیسهب دست ومزنیم شارژهب را لشیموباهعجل با

 ؟یدونستیممه توهنکن ره؟یگ گلوت نه؟دبو کشک نایا وهدوستم_

 :زندیم لبدخونسرمینس

 ساطشب ودبنیهمهمداشتیبرمدبویکی باهاشمدست نگو، چرتهگید_

 تو؟یبراماریب رو

 :میگویم تلخ

 دست رومکردینم فکرشویک هر از قدرنیا_

 .ندارمداعتمامخودمهبهگیدمخورد
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 منتظِرهک قراریبنمهبیتفاوتیبهنگا

 :اندازدیممباشیمنیشرویگوشنشدنروش

 .نکنهددر دستت_

 الدنبدبخواهمدلیحتهکنیا از قبل شود،یمنروشهباالخر لشیموبا

 ومشویم نستاگرامشیادوار عیسرمبگرددفرب ویمان ازیانشانه

 رباومقلبهتییجا هنوز انگار کنم،یمهنگا را شیهارکتیدا هدفیب
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 اوهبهندانست وهدانستهکیباجههمنآ وماجانبهههمداعتما جواِبهکدندار

 .دباشماشهیرهبنزدشهیت دادم،

 گذرم،یم هااسمیرو از عیسرمچشمان باهک طورهمان

 باز رانشامکالمه سرعتهبدخوریممچشمهب آشنایاسمنناگها

 کی غیتبل از صحبت ابد،ییم کاهشمبدنیدما جیتدرهب ومکنیم

 و استنمیویدیو تیاد پشت در نامحسوسیلیخ صورتهب تیسا

 ریدرگیلیخهک هاپروژه لیتحونورادهکمآوریمدایهب خوب احمقنم

 . کندمکمکمخواستیم او ازمخودمیشدیم

 اماماندازیم جا رایخط ودشویم تاریگاهمچشمان

 رامجیپ در غیتبلهقیدق کییبرایشنهادیپدعدیوقت

 !زندیممخشکیالحظهمخوانیم

 بود،نمیفرن هزاردچن چیپ در غیتبلهقیدق کییبرا فقط اگردعدنیا

 ماجرا وِرنآ از و دهد؟هادام را کارنیاهکددایم پول اوهب چقدردفرب

 تیمسئول ودیایبنیشرومچشهب عددشهک استهکرد خرج چقدریمان

 ...ردیبگنگرد را اتفاقاتههم
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 درقآن کنم،یم خطر احساس قبل از شتریبنم ودنبودنیعادداعدانیا

 وداافتیم بیعج اتفاقاتههمنیامگوش ریزهکدبومیهانقشهمگرمسر

 .دمیفهمینمنم

  آن؟یمیک مهمونا_

 شیهاتماس و هاجیمس قسمتهبیجوابنبدو ومکنیم نگاهش جیگ

 .استهنشد ویسدفرب اییماننعنواهبیاسم چیهمرویم

 .رمیگیممدستاننایم در رامسرهکالف

 شد؟یچ_

 .ستین جانیایاسم چیهمکن چک رو هاشمارههدونهدونمنیبشدیبا_

 :کشدیم درازمتختیرو

 .ینباشهخست_

 اشیگوش هدفیب ومنینشیمنیزمیرو است شارژهبهکیلیموبا کناِر

 حدس هااساماسیمحتوا ازمکنیمیسع ومکنیمنییپا و باال را

 . باشدیم صاحبشیکسهچمبزن
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 نقش ساعِتهب

 صالیستا با است،هنماندنشاآمدنهبیزیچمکنیمهنگایگوشیباالهبست

 :میگویم وماندازیمینگاه استهبست را چشمانشهکمینسهب

 .خوامیم رو لیموبانیانمهکم وقت رسن،یم االنا_

 :دیگویمهبستنچشمانهما با

 !دارنگهش خب_

 بذارم؟ کجا_

 تختیرو ود،ش باز چشمانش شود،یم باعثمیصدا صالیاست

 :ندینشیم

 !کن مشیقاییجاهی جا،نیهم_

 :دهمیمنتکایسر افسوس با

 رآما برداشتن، رومخاطرات دفتر ندارم،یشخصمیحر چیه جانیانم_

 ورهصفحمکدو شعر، کتابمکدو ازهکنیایحت دارن، روملیوسامتما

 ... خونمیم

 :کندیمهاشارمفیکهب آخر دسِت ودچرخیمماتاق در نگاهشمینس
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 .فتیک تو بذار_

 :دهدیمهادام او ومکنیمهنگامفیکهبماخ با

 جلویوقتنگردیمیمخفیجاها تو لیوسا دنبال آدما_

 .ببر خودت با جاههم رو فتیک اد،یینمنشوچشمهبهباشمچش

 پراند،یم جا از مرانفویآ زنِگدشویممتما حرفش تا و

 ارنیشروهکول وماندازیممفیک ِپیز در رانیشرویگوشهزدوحشت

 :میگویم دواریتهد ومدهیممینس دستهب وماندازیمینگاهیسرسر

 .کن رفتاریعیطب زه،یتیلیخهباش حواست_

  استهدیپریادیزمرنگمستیایمهنیآیجلو

 باز رامکمد دِر حرص با. ندارم راهزادملکنخاندایحوصلههوجچیههب

 .گردمیم مناسبیلباس دنباِلهب ومکنیم
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 شِل حالت ازیمانندید بامینس ودشویم بازماتاق دِرنناگهاهک

 کند،یممسال ودزیخیبرم جا ازهارادیب ودیآیم در اشنشسته

 را جوابش ودرویم عقبیقدممین استهخورد جا کاماًلهکیمان

 و جیگ قدرنیا را او امروزیاتفاقهچمدیفهمیم کاش دهد،یمیسختهب

 :میگویم ومگردیبرم سمتشهبیلبخند با است،هکردهآشفت و ریمتح

 .مینسمدوست_

 :دهمیمهادام

 حیتوض براتهکنهستیادستهنهمو ازنشویا همسرم، ،یمان_

 ...ندارههعالق اصاًلمهنزد درهب کنن،ینم درک رویشخصمیحرمداد
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 ودریگیمنم ازمچش دلخورینگاه بایمان ودکشیم خجالتمینس

 :دیگویممآرا

 .یستین تنهامدونستینم_

 .امییممکن عوض لباسنم باشنییپا لطفًا باشه،_

 :کندیمهزمزممگوشمدمآرامینس حضوِر از معذب ودشویممکینزد

 .کنن کل کل باهاش لطفًامبگ بهتمخواست اومده،مه سایپر_

 .چشم بله،_

 :زندیم لبیعصب ودبندیم را چشمانش حرص با

 ! نفس_

 !االن برو باشه،مگفتیمان_

. رودیمنرویب اتاق از عیسر ودچرخیممینس ونمنیبیاهیثان نگاهش

 :دیگویممینسهکمآوریمنرویبیلباس چوب از رایراهنیپدخونسر

 !خوبهیلیخهکنیا نفسیوا_

 لباسم؟_
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 :دهدیمنتکا هوا در را ستشد

 فکریدینالیمیجورهی گم،یم رویمانهخر_

 ...بدن شوهرت مغولنزخایچنگهبنخوایممکرد

 سسپ کنم،یم عوض راملباس پشتش ومگذاریم بازهمین رامکمد دِر

 :بافمیم رامیموها ومنینشیم مشیآرا زیمینهیآیروروبه

 !داشتیپیتهچ_

 !منه شوهرناال مثاًل ها،شده خراب حالتیجورنیا ستین خوب_

 :نگذارد جایزیچ تادکنیم چک را لشیوسا ودستیایممینس

 .مثاًلیگیم خودت_

 ازنیشرویمونینم منتظر دم،یمدشنهایپ بهش رو تومیشد جدا_

  اد؟یب درنزندا

 :رودیم اتاق در سمِتمینس

 قدرنیامیدیند روسع ست،ین خوش حالت اصاًل امروز تو_

 ؟ینداریکار ره،یبگهپاچ
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 :شومیمدبلنمیجا از

 .امییم باهات_

 طبق م،یرویم هاپله سمِتهب ومیشویم خارج اتاق ازمه با دو هر و

 بامخراب اعصاب ودشویم مشخصنسال اول ِچیپدبع معمول

 م،یبرسهک استهماندهپل دو شود،یم ترخرابنشادوبارهندید

 :دیگویم بهت بامینسنناگها

 کنه؟یم کاریچ جانیاهپسرنیا_

 استهخورد جامه اوهکمرسیم ماینهب ومکنیم دنبال را نگاهشدامتدا

 .کندیمهنگا رایمانهدیترسیحال با و
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 :پرسمیممآرا

 ش؟یشناسیم کجا از تو-

 باههمهک چرادشویم ریدمینسنداد جوابیبرا گرید اما

 :رودیممینس سمتهبمگریرفتار بامپدر ودستنیایمماحتراهبنمادنید

 .ما شیپنبمویاومدمدیند دخترم؟یخوب-

 عیرس ودکنیم تشکر معذبهبیغر جمِعنیاندید از اضطراب بامینس

 .شود خارجنسال از تادرویم عقبعقب

 :کنمیمهاضاف سپس ومیگویمیآمدخوشههمهب رو

 .گردمیبرم کنم،یمهبدرق رومدوست-
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 جایهانگاههاضافهبمبزرگمادر وهعمنیخشمگهنگا و

 .کنندیم دنبال راممصمیهاقدمهزادملکنخانداهخورد

 ماهانخ از دارد، شباهتندییدوهب شتریبهکییهاقدم باددار انگارمینس

 !خوردیم جا کشم،یم را شیبازو ومشویم شیپامه کند،یم فرار

  ؟یشناسیم رو ماین کجا از-

 ...دمشیدهدانشگاهکاف تو-

 :پرسمیم حرص با وماندازیممسر پشِتهبینگاه

  دانشگاهه؟یهابچه از-

 :دیگویمهکالفمینس

 دمشیدهکاف تونم ؟یکنیمییبازجومازیدارمکنیم احساس چرا-

 ... نایا وددا شمارشو ودکر باز رو صبحت سرداوم

 بفهمم؟دیباناالنم! جالبه-

 :کندیم درست سرشیرو را شالشمینس
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 رفح باهاشیتلفن بار دو دمشید بارهی فقطمهدبع اصاًل؟یبود تو-

 رسوندم؟یم گوشتهبهلحظنهمودیباهک هستیچمزد

 :زنمیم لب ومکنیم رها را شیبازو

 .یبگ راستهکمدواریام-

 نفسیصدا ومگردیبرمنسال سمِتهب ومکنیم شیرها ردمدنهما و

 .رسدیممگوشهب بهتش از پرنگفت

 رو عیسر وهدوباریسالم ستند،یباهدوباردنشون مجبورهکنیا خاطرهب

 ونیترکینزدیرو ومیگویمههمهب

 .نمینشیم استهعم دسِت کناِر اتفاقًاهکمچشمیجلویصندلنیتریخال

 :پرسدیم مجلس سرنآ ازمپدر

 .شامهواسیداشتیم نگهش جان؟ بابا رفت دوستت چرا-

 وماندازیم اند،نشستهمه کنارهکیمان و ماین و پرستوهبینگاه

 :میگویم

 .شد معذب بدتر د،ید آشنا ایگو-
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 ت،اسهماندهریخ شیروروبه زیمهبدخونسرهکیمانهبیچشم ریز ماین

 کند، درک مرا گنِگ جواِب منظوِردخواهیم تامپدر وداندازیمهنگا

 :دهدیم قرار مخاطب مرایمان پدر

 ،یشدنعروسموهباالخریدید چطوره؟ مامخان عروس حال خب-

 .یکردیتلخیخودیب

 رادبوهنشست شوهرش کناِر قًایدقهکیمان مادرهزمزمیصدا

 سرهب سریعنیدبالنیا و ”خان دریح”دیگویمهزمزمهبهکمشنویم

 .دکننفورایک ستینممعلو صبرشنآتشفشاهک نگذار دخترنیا

 :میگویمنمطمئیلحن با ومزنیمیلبخند

 اصرار شماهخانوادیمردها چراهک عجبم، دریولمخوبنممنویلیخ-

  دارند؟هاشتبایهازن با ازدواجهب
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 ازمنگاههلحظ کی فقط شود،یم سرخیکم صورتش رنِگ

 :دوزمیمهعمهبمچشدبع ودکنیممنگاههریخهکدگذریمیمانیرو

 جون؟هعمهیچ شما نظر-

 و خطنهما جز ستینیزیچ اشزدهبهت و ثیخبهنگا در

 پدِر بندم،یممچشنشایروهبنم بارنیاهکیشگیهمیهانشان

 :دیگویمیمان

 .جان دختریداریتلخنزبو-

 .شمینم منکرش-

 برمحاکنیسنگ ِجو از خداهبند شود،یمدواریچاینیس بامخانو مهناز

 . خوردیم جا مجلس
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 ابتب مشیتصمیآنهبمخان مهناز کنم،یم دنبال رایچاینیسمنگاه با

 ار کوچکهب بزرگ و آقا ومخان بیترتهبیچا تعارف نوبِت تیرعا

 دقت اب رد،یگیم پرستویجلو راینیس ابتدانهما از ودکنیم فراموش

 و پوشخوش کنم،یمهنگا فشیظر صورت و مؤقر رفتارهب

 کند،یم افتخاریلیخ دخترشهبیمانهخال حتمًا و استمانداخوش

 شلواریرو را راستش دسِت کِف ودداریبرنمیچایمان

 را شیچا معذب ماین کند،یم جمعممدا شیاسرمهیاپارچه

 .کندیم تشکر ودداریمبر

 رویچاینیس ودشویمنمهب پشت ودداریمبرمقددچنمخانو مهناز

 دو هریبرانماکا رد،یگیمددار بغلهب را سویگهکییسایپریجلو

 کنارمخانو مهناز تا. داردیمبریچایاستکان

 اریاختیب شود،یم قفلنماکایهاچشمندرومنگاهدرویم

 با رانیزمهنقطهبهنقطدعمهب سایپر دهم،یمنتکایسر ومزنیمیلبخند

 .نکندیتالقمههبنمانگاهمهیتصادفیحت تادکاویم نگاهش

 :کندیم پرت رامحواسهعمهزمزمیصدا

  ه؟یچ اتیجفنگنیا از منظورت-
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 :دهمیم جواب خودشمآراهزمزمنهما با

 ست؟ین مشخص-

  ؟ینشدمآد هنوز تو-

 .ترسدیمیالحظه وضوحهبمچرخیم سمتشهب

 .کنممآد رو توهنیامقصد اما متاسفانه،هن-

 کنه؟یمیغلطهچ پسیماننیا ح،یوقهدختر شوهخف-

 بذاریهیتوجهجلسهی زنه،یم جیگهدار فعاًل تینفوذ ه،یخوب سوال-

 ...براش

  زم؟یعز جانیایآیمهلحظهینجا نفس-

. دیآیمددار قرارهآشپزخانهکییجا ومسر پشت ازنتوراهعمیصدا

 درنیا از شیبمخواهینم ومهستیعصبیکنترل قابِلریغ طرِزهب

 با امروز تادبودنهشدیمخفمدلیکجامدانینمهکییحرفانایم

 ومکن رو رامخود دست شوند،نایبنممک شکلنیپرواتریب

 تانسال ریمس بًایتقر ومشویمدبلن جا از عیسر علتنیهمهب

 .کنمیم پرواز راهآشپزخان
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 بخار و غذا نوعنیچندیبومشویمهآشپزخاندوار تا

 شیرو ومکشیم رامدستمدیصندلنیاولهارادیب د،یآیمماستقبالهبیگرم

 عضو اشک برق وینگران ومغهکیچشمان بانتوراهعممنینشیم

 چیهیبنم وددهیممدستهب خنک آبیوانیل استهشدنشایشگیهم

 .کشمیم سر انتها تا رانوایلیحرف

  ؟یکنیمنیهمچ چرا شده؟یچمجونهب دردت-

 :کندیمماکالفهمیصدا لرزشمزنیم حرفیوقت

 رفتمایزندگهبنیزددگن شده؟یچینیبینم واقعًا شده؟یچ-

 و ایالتیاهبنرفتهواس  رومچمدون ومکردیمدعق رضایعل بادیباناالنم

 !نکبتناوهخونهبنرفتهواسهنمبستیم عسلماه

 کند،یمهنگاماحوال و حالهب معذب ودگزیم را لبشنتوراهعم

 لرزند،یم محسوس نامدستان ومکنیم حس رایااندازه از شیبیگرما

 :رمیگیمنتوراهعم سمتدیتهدهنشانهب رامانگشت

... دارم حرف باهات ،یرینمییجایثانو اطالع تا شما-

 باشه؟! بدهکارم بهت ویبدهکارمبههکییحرفا
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 سرییبالهی ؟یخوریم حرصیجورنیایدار چرا شم، فداتمچش-

 .جورنیا خودت باننکیارییم خودت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بردیم تاراجهب راماعصابهماندهتیمانیصدا

  مامان؟نرویبیریمهلحظدچنهی شما-
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 استهماندمدستهکیخنکیخالنوایلمندار را اوهبنکردهنگایحت طاقِت

 . شودهکاستمدرون التهاب ازیکمدیشا تامگذاریممایشانیپیرو را

 و داغنتیبرا شیگرما ودنینشیمماشانه طرف دویمان دسِت

 .شودیممتحملدح از شیبمملتهب

 نفس؟-

 .سالن تومگردیمبرمخود رون،یب جانیا از شوگم برویمان-

 از مرا دستانش کمک با و زورهب وددهینمیتیاهممحرفهب

 :داردیممانگه خودشیروبهرو ودکنیمدبلنمیجا

 ! نیبب منو-

 :زنمیم لب امامکنینم نگاهشنچناهم

 ...متنفرم ازت زارم،یب ازت تونم،ینم-

 د،چسبیم کتشهلبیروهبهکمسرموشیمهدیکش آغوشش درنناگها

 لسلو هرهبهک است آرامش ودکنیم نفوذمجان اعماق تا ادکلنشیبو

 در ودکننیم نوازش رامکمرهمالحظ با دستانش. شودیم قیتزرمبدن

 فقطدبوسینم چسبند،یممایشانیپهب شیهالبمیغرب حاِلنیانایم
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 را شیهالبدشویمیمعنیبمیابرنزما اشیط درهکیاهیثاندچن

 :پرسدیم آرامش با ویعادیلحن با سپسدداریمهنگ جانهما

  ودته؟یپر کینزد-

 از موضوعنیاندیپرسهکنیاهندزنیممخشکیالحظهنم و

 و حالهبهکیدقتنزایم ازدزنیممخشک کند،مشرمساریماننزبا

 ومکنیمنییپا و باالمذهن رد را روزهایاهیثاندچن دارد،میهوا

 :میگویم درستش، حدسنیا ازهزدبهت

 .آره-

 ریتأثتحت فقط ،یهستیخوبنکیباز تو درسته،محدس پس-

 ! یخاکهجادیزنیمیدار هاتهورمون

 کارنیهممدانیم ومبردار اشنهیسهقفسیرو از رامسردخواهینممدل

 . استیبزرگ ضعفنقطهندادننشا

 چطورددانیم خوب انگار ند،ینشیممیموهایرومآرامآرا شیهاتدس

 .کند بهتر رانز کی حاِل
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 از جدایهاراه و کارهامهنوز تو ونمهدرست! نکنیباز رو-

 ،یفشار تحِتمدونیم نکن، خراب رونمومشترک هدِف امامیدارمه

  نه؟ اییکن رباویتونیممدونینممندار طیشرانیا ازیخوشدلممن

 ارکیبمهناوننک فکریکن کل کل اتعمه با ترشیبیچ هرنیبب

 ...نکن حساس ازدواجنیا ونخودمو رو رو آدما نه،یشیم

 و باال سرعت از رانیا ودریگیم اشخنده دهم،یمنتکاهآهست رامسر

 ابق دستانشنیب رامسر سپس فهمم،یم اشنهیسهقفسنشدنییپا

 کندیم

 :شودیمهریخمچشمانهبیلبخند با و

  ؟یبهتر-

 :میگویمیبازلج با

 باشم؟ بهتردیبا چرا-

 خارج سمتهبینامحسوس طرزهب کند،یمهحلقماشانه دور را دستش

 :دیگویمیبیعج آرامش با ودکنیممتیهداهآشپزخان از

 ! کنهیم آرومتمادکلنیبومکرد فکرمدونینم-
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 :زنمیم لب

 !یافتهیشدخویلیخهگید تو-

 .میشویم خارجهآشپزخان از

 و باشه،یمساو طیشرادیبا جنگه،هاگیحت زم،یعزمهستنیبواقع-

 ...ندارهیلذتهکنبردهگرن

 .زنمیمیچرخمین سمتشهبماخ با

 شد؟یمساونموطیشرایچطورناال-

 اتفاقنیترمهم لدنبا انگارمچشمانندروهنگا با ودکشیمیقیعم نفِس

 :گرددیم ایدن

 رونخودمویکاراهپرد پشت هنوز ما م،یگیم دورغمههب هنوز ما-

.. .برعکس ونمیبرامه تومداردسو تویبرانمهکیقدرهمون ،میکنیم

 همویهوامیتونیممهیگاه اما! هیمساو فعاًلهک جانیا تا

 ....میباشهداشت

 :دهدیمهادام ودکنیمیمکث
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 tobacco vanille)  عطر تو م،یبگ راستمهبه کوچولوهی مثاًل-

... یریبگمآرونم بغل تویاکالفه تویوقت اد،ویب جانم حال ،یبزن رو(

 ترآسونیبراهتبصریسرهی هاقرارداد و هاجنگمتما تونک باور

 ...هست طیشرانکرد

 ؟یاگهیدهامر-

 رژیکم ودکشیمیآهستگهبملبیرو را اشاشاره انگشت

 :دیگویمهدفع کی ماند،یم جا انگشتشیروهبمرنگیصورت

 توهشد ذکردموارهاگ. نزن رژهگید ست،ین قرمز بحِث-

 .مهمه برات امروزیقراردادها
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 ازددارمککمنم د،یآیممخوش زشیآمتحکمنلح ازهک است بارنیاول

 ست،ینیمساو اصاًل ما طیشرا د،یآیمموشخیزندگیهاممنوعهمتما

 جاناتیههبراجعدتوانیم راحت او هستم، عقبیمان از چیه هزار،نم

 شروع بادداردیاممه ذهنش دریاگوشهدیشا بزند، حرف اشیجسم

 . رسدیم دلشدمراهبییجا کینرفت سقف کی ِریز ویزندگنیا

 و شور از دورهب ومیباشمه کناردشویم مگر اصاًلهک

 د؟شویمدجایانبودمه با وییتنها در نفر دو هرنیبهکیارابطهنجایه

 .بپرورانممدل در را شیایرومندار حقیحتنم اما

 رایزندشویم دم،یشنیمدبودن پسرنشاشتریبهکمدوستانیلیخ از

 ما خب داشت،یجنس شیگرا اوهب شدتهب اما نداشت دوست

 و حال درنبود ریدرگهب ،یعاطفگیبهبمیکردیمنشاحکوممهشیهم
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 درهن هاآن احساس ارزشهکنیاهب ،یبند ودیقیبهب آلود، هوسیهوا

 شعار اام باشد،یمنشاشکم از ترنییپاییجاهبلکهشیاند و فکر ونذه

 بودنش غلط و درست ازیسوا اتفاقنیاهک ستین ودنبو

 عرف و شرع و طیشرا ومیاقل ازهبرگرفتمهیدرستنا ویدرستنیاهک

 .تاسهطرف دو کاماًلیامردباشیم شهرنآ بریحت و کشورنآ برمحاک

 چیهنز کی قلب ونذه لیاص و قیعمیدگیچیپ و ظرافت در

 نفسیجاهمردساالران غالِب فرهنِگنیا اما ستین ودنبویشک

 اهوپرسِتیهیماههکیزن بود،نشکسنتهک یزنیبرا گذاشتینم

 .داشت را آبنایجر خالفبر شنا هوِس وجودش

 سپرد،یمیمردندستاهبنت ودنبو عاشق اگر احوالش بریوا و 

 آخرشهکییافترا و تهمت هریرایپذ باز آغوش بادیبا وقتآنهک

 .شدیم د،یرسیمیهرزگهواژهب

 صحبت مسائلنیادمور درماییایتالیاندوستا بایوقتنم

 حرفت گفتمبه هاآن ازیکیهکیروز دند،یخندیممکردیم

 مردها فقطنم کشور درییبگوهکددهیم را معنانیامیبرا
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 عاتیما و سوپ با هانز و خورند،یم غذا ودشونیمهگرسن

 ... کنندیم ریس رانخودشا

 ترگشتهگمیحال وهلحظ هر از بلوغندورا اوِج درنم

 وقِتهسفر توهکمخانویمل دختر سِر پشِتماعمهمدیدیمیوقتمشدیم

 رنگش قرمز ریز لباس ودبوهشدهدیکش بلوزشیقهییچا پخِش

 در ایآمکردیم فکرهشیهمنم و گفتینمهک هاچه شود،یم دایهو

 موضعنیا ای است؟ زیآمفاجعهنیچن نسل دوهفاصل کشورهایهمه

  است؟مسوهدیپوس گاهًا وهدغدغ پریول بایزناجهیبرا اختصاصًا

 بارنیاولیبرایوقتهکمکردیم حس راههرزیزن حاِلمهمخود و 

 شیگرایمانهبیبیغر طرِزهبیعشق و خاطرتعلق احساِس چیهیب

 .داشتم

 رمگ امادنبومنجابت از ومنداشتمه را طشیشرا نبودم، آدمشنمهگرچ

  داشت؟ییانتهانذهیانتهایب و القخ وهدیچیپیایدن

 اب دوهب دوههم بود،هکرد رییتغ اریبس َجومگردیمبرهکنسالهب

 .بودند گفتگو مشغولمه
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 ومداریمبریااضافهیصندلمکنیم کج رامراهیخورناهار ِزیم سمِتهب

 رارشق مخاطبیلبخند با ومنینشیم ومگذاریم پرستو کناِر قًایدق

 :دهمیم

 لباس تو قدرنیایخانوادگ شما جون؟ پرستویخوب_

  ن؟یهستهقیسلخوشندیپوش

 طنازهنگامنیبیمیچشم ریز ودشکفیم گلش از گلمفیتعر از

 .شودیمهدوختمبه محبت بایمان مادرنجو

 باهات خواستیممدل چقدرهشینم باورت راستش زم،یعزمممنون_

... بودیعال کردم،یم دنبال رو نستاگرامتیا ِجیپهشیهمنم بزنم، حرف

 جتیپ فتا سیپلنگیمهراست داشت، فرقیزار دویهاجیپنیا با واقعًا

 عکِسهن ؟یکردینمیکار اصاًلهیبقهب نسبتهک تو بست؟ رو

 ازهن داشت، مشکلهذرهی لباساتهقییحتهن مشروبهنیمهمون

  بود؟یچ مشکل ؟یکردیم هاپرتوچرت غیتبلنیا
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 گر آتشهب آبیمشت ومکنیم حفظ راملبخند

 ومنستاگرایایب چقدردیاین ادشیهکمپاشیممدرونهگرفت

 و استهشدنجایه و هدفیب و پوچمیروزهانیایایدنمجیپ

 :دهمیمهادام

 ودازنسیم رو مشکلهکییکسانهست امانجو پرستودنبوهکیمشکل_

 !شنیمنقهرمادبعنکنیم حلمهنخودشو

 مایننم ودکنیممنگاهنکماکادکنینم درکمحرف از زیچچیههک پرستو

 :دهمیم قرار مخاطب رو
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 زا حاال ده؟یچ رو دمت شده؟یزیچ! ندارم عادت ما،ینیساکتمنینب_

  ن؟یبپرسنیخواستیمیچمینس

 تعجبم، و بهت مالک در و قراریبهنگا ودکنیمدبلن را سرشیمان

 :میگویمنم وددوزیمنمهب را شرمسارشیکم

 هستیچ هر جان،یمانهدونینممیزندگ ازیخاصیزیچ چیهمینس_

 .بپرسمخود از شب

 لبهآهست شود؛یم سرخهخند و خجالت فشار از صورتش ماین

 :زنمیم

 سفارِشهاگ اما ه،یخوب دختریچیههکهاومد خوشت ازشهاگ_

 .نکن معطل رو خودتدایینم دریزیچ ازشهکار

 تویاومدیم زودتر تودشیمیچهبد عمرت خدا_

 دم؟یکشیم والیهنیا دست از راحت نفسهینمنمویزندگ

 :دیگویم ذوق با پرستوهکمشویمدبلن جا از

 خاِصنمزوهینیخوایم گفتیمیمان جون، نفس_

 ...دهیایسرهی راستشنشتویپمایب روزهیممنهشیمنیبزنهزنون
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 : کنمیم قطع را حرفش

 هکمآزادیروزهچمدیم خبر بهت زم،یعز حتمًا_

 .نمتیبب

 استیخال سایپر و اونیبیصندل کی فقطهکیمان مادر طرفهب و

 رامرفتاریتلخ ویتند مادرش. نمینشیمنکنارشا ومرویم

 :دیگویم محبت با ودآورینممیروهب

  دخترم؟یوبخ_

 :دهمیم جوابهصادقان

 .جمیگ_

 :زندیم لب

 .یدار حق_

 دارم،ندرمایبددر کیددانیمیمان مادِر کند،یممازدهشگفت

 و ستینیمان بامدلددانیم خواهم،یم را رضایعل مثاًلهکددانیم

 وهدوستانیارابطهمبتواندیشاهکدکنیممدواریام هادانستننیا

 رامقاتیتحقیهیاول استارت ومکن شروع او بایانهصادقا
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 لیتکم را استهنشست کنارشهکیآورچندش و مرموزدمرهبراجع

 .کنم

 .ادییم خوشت حتمًا شمون،یپ رازیشیایبدیبا_

 لیتحوهی فقط دارم، دوستیلیخ راستش_

 تاهاومد شیپ براشیکار سفِرناستادمونچوماونهموندماپروژه

 .شتونیپمیاییمهبشمتمو د،یکش طولنالا

 :دیگویم استهدیشنهکییحرفا پاسِخ در باصالبتشنلح با پدرش

 .عروسمچش رو قدمت_

. کندیمنپنها پشتش را تلخیمنظوریمانمناننبرد و

 و داشتیمعن حرفاهکمکردیزندگیاخانواده درهشیهمهکیمنیبرا

  .بودهسادیلیخ مسائلنیاندیفهم د،نبویپاک دلیرو از وقتچیه

 رامزهریقیطر هرهبمداشت دوستهکمبودهعقد و حرص ازییایدننم

 .شودمتمایمانمدشمن از دفاع متیقهب اگریحتمزیبر

 :شومیممخ سمتشیکم
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 صالح ومداشت نظر اختالفیمان بانمهدرست خان،دریح_

 تکهن م،یکنیم دایپیمعنمه کنار ماناال اما م،یکن ازدواجمدیدینم

 .رمینمییجا تنهاهکنم... تک

 :دهمیمهادام ومچرخیم سایپر سمتهب و

 حالیک هر از بهترهگید شما....واقعًاهبیعج احساس جون؟ سایپرهن_

 .یکنیم درک منو

 ار راستشیپایعصبیحال بانماکا ودیگویممآرا “یابله“ سایپر

 با سویگنناگهاهکددهیمنتکاممدا استهانداخت چپشیپایروهک

 بزرگشمادریبرا ماهش قرص مثل صورت ونیریشنلحنآ

 :کندیمیزباننیریش

 ودکرمبغل مارستان،یبمرفتهخانومنیا بانم طناز،نماما_

 .خوند شعرمبراهرا تومهیکلدکرمبوس

 آغوشهب ترمحکم را سویگهناخودآگا سایپرهکمنیبیممچشهگوش از

 :دیگویم تسلط تینها بانجو طناز. کشدیم

 ...نکنهددرنجو نفس دسِت مادر،مبر قربونت_
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 ترسشهک ماین گردد،یبرم پرستو ویمان و ماین سمتهبمنگاه

 وددهیمننشایروزیپ عالمِت محسوسنا دستش دو با استهختیر

 . خنددیم زیر پرستو

 استهشدیاسالههچهارد دختِر مثِلهکدعق ازدبعیمان ازناما ،یمان اما

 ویشرمسار از پر شیهوا و حال ند،یبیم را اشیزندگدمرنیاولهک

 .استیسردرگم و بهت

 و قیعمیهاچالههایس از گریدهک شیچشمها بیعج حال و

 پدِرهکیحد دردکنیمهنگاهریخیخاص طرزهب مرامترسینم شیانتهایب

 اتداندازیمهرایبحث ودرویممهدر شیهااخمنم اِلیخیب و فکرروشن

 .شودیمنگراید با صحبت و بحث در شرکتهب مجبوریمان
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 و استدقع شبهکنیا باِب در مایندشنهایپهبهکیالحظه تاممراسیهیبق

 .رفتیم شیپ آرامش با داشت م،یکنیشادیکمدیبا

 جا ازهزدبهتیهانگاه ودسر رفتار مقابل دریخونسرد کماِل در

 اش"USB"  ودرویم هالنویزیتلو سمتهبیخجالت چیهیبدزیخیمبر

 شپخمستیس ازیدیناام و کلنجاریکم ازدبع ودکنیم وصلنآهب را

 در مهتاب عروِس آهنِگنویزیتلو ِتیفیکیب ومکیصدا

 .اندازدیمنیطننسال

 دریحتهکمنداشتمانیاطراف در رایشخص وقتچیهدریگیمماخنده

 درش طنتیش ویسرزندگ روح قدرنیانیسنگیفضا و طیشرانیا

 .بزند موج

 سمتهب اولددهیمیزیریهاقر ودزنیمنبشکهک طورهمان

 از صورتشهکیمان سمتهبمه با سپس ودریگیم رامدست ودیآیمنم

 .میرویم شده، سرخ وضوحهبمرشدیشا و تیعصبان
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 کنم،یم نگاهش منتظردلبخن با ودکنیم تیسرامهنمهب ماین طنِتیش

 جا از رند،یگیمنجاددار مککمهکییهازدن دستیصدانیب در

 . میستیایمنسال وسطمهیروبهرو ودشویمدبلن

 ملحق ماهب ودرنیگیم را سایپر ونماکا دستمه پرستو و ماین

 .شوندیم

 عاشقهکیمنیبرامدهیمنتکا آهنگمتیر با رامبدنینرمهب

 و خاصیهارقصیناتال ازمیبایز ودشاهخاطر تنها ومهستندیرقص

 ارانگهکیمان تا است ترراحتیلیخ موضوع باشد،یم اشالعاده فوق

 حرکتیب و خشک ماینیناگهان حرکت انقباض از عضالتش هنوز

 . اندماندهیباق

 بر زدنشبشکن خشک، ویرسم و ستادنشیا ثابتنهما اما

 اوهبهکیشغل تنها د،یافزایم شیهاتیجذابمتما

 و لباسیدیتول صاحب ونبودنمنسیزیبدیآینم

 .استهپارچهکننددوار

 درش سختهکیگریباز الخصوصیمانکنیبرا استهشدهزاد او

 .داردمه مهارت
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 :خوانندیم ودچرخنیمندورما پرستو و ماین

 صداکینخونیم ما با عاشقامتمو امشب_

 ایدن عروسنیترعاشقییتونگیم

 شود،یممخهخند از خودش ودکنیمهاشارنمهب نگاهش با ماین و

 :دیگویم پرستو

 ...یخالمه اریماز و قیشقایجا_

 انگار امادریگیم را اشیشانیپ عرق راستش دست پشت بایمان

 آمده،دوجوهب وضع ازمهنتوراهعم ونجو طناز ونماکایحت

 . زنندیم دست ذوق با ودستنیایمنکنارما ودنیآیمدوجهب

 رخهبمتین ایدباشیممخود دلیبرامرقصمدانینم

 دلنسوزاند ای و استیمانیبراممهارتندیکش

 زانشیعزنیترکینزد ازیکییعزادارممراسدشاهییگوهکییسایپر

 .باشدیم

 ومکنیمهاضاف محسوسنایاعشوهمرقصهب هستهکهچ هر

 :زنمیم لب شیبرا ومریگیم دست در رایمانهشد خشکیدستا
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 ییطال حلقةهی وهایسمچش جفتهی

 الماس و اسی فرِشهی

 ییفدادشهکیدل

 مستم مسِتنمهآر

 بستمهکیعهدنیا با

 شماتچهنیآناو شیپ

 هستمیکنم از نپرسیوا

 :دیگویمیمانهبهاشار با ماین

 هاگهیم رو تو_

 از پسههم روزانیاهکیاسادهییطالیهاحلقههبهناخودآگانم و

 .کنمیمهنگا کردند،یممه دستیدوست روزدچن

 بزنم، چرخمخواهیمهکیالحظه درنم ومیدار لبهبدلبخنههم

 ت؛اسهگرفت دست در رامدستانممحک چقدریمانهکمشویمهمتوجهتاز

 خوبیحال و ستیننم دست امانشیب تپشهکیقلب با خوردم،یم جا
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 سِرهاردوب ومبچرخمبتوان تادکن شل را راستش دستیکممکنیمهاشار

 .گردمیبرممخودیجا

 مهنازمیستیبا جانهمادکنیم اعتراض ماین امادشویممتماددار آهنگ

 : رودیمهغرمچشهعم و استهشد مایتماشا محو دستهبهمالقمخان

 .کندیم خیمشا_

 :دیگویمدلبخن با ماین

 خشکنکمرمو تو قرهانیایعروس تا زرباف،مخانهگید آهنگهی_

 .شهیم

 شروعیبعد آهنگ ودرویمهآشپزخان سمتهب وددهیمنتکایسرهعم

 .شودیم

 از هست ودبوهکهچ هر از فارغیالحظه لیتخیکم ابدشیمیگاه

 . شددشا قلبهت

 دنبال رامناز پر وهشد حساب حرکاتیمانمگرهنگایوقت

 و استیواقع اتفاقاتنیامکن باوریلحظات داشتیتیاهمهچدکریم

 الس ستیب داشتیتیاهمهچ نداشتم،دفرب با را هالحظهنیایآرزونم
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 ار آخرشیهانفسمخودهکدکریم فکرییسماهییک و شد؟یچ شیپ

 .کردمتما تامشمرد

 هر ردم،ک باز عیسر ومبست رامچشمانیاهیثان شد، داغمیهاپلک پشت

 در ونزد نقاب امامداشت مهارتمدردناک خاطرات قبر نبش در چقدر

 بانیهمیبرا بود،مایستودنیهاقدرت ازمهنکردیزندگهلحظ

 ماهساد برقصنبز ازهکیکوچکیسویگ بایحتمدیرقصمتوانههم

 هر ومدیرقص سایپر با بود،هشدهزدجانیه سخت

 توپرس با دادم، حیتوض براشمنگاه بامیبگونزباهبدبومالزهآنچ

 قراریمانیروهب رو بازهکیزمان آخر دست ومدیرقصهکوتامه

 :خوانمیم شیبرا طنتیش با بازمریگیم

 یکرددب دلو حالیکردمعاشق»

 موندهوا دل قلقهگیدهیتو دستهآخ الیخیب

 یکرد پاهبیشیآتیکرد کاریچ تو

 مونده جا تو شیپهکیدلهریگیمینباشیدونیم

 :زد لبهآهست ماین چرخم،یم دورشیاعشوه با و
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 نیخوابینمهکاناپ رو امشبهگیدهن_

 قطع اهنگیصدانناگهاهکمیخندیممباهیمان ونم بارنیاولیبرا و

 :گفتهعم ودش

 .کرد خیمشادییبفرما_

 

 

 

 

 

 

 

 عمه، حرِفماحتراهبههم ودشویممآرانناگهاهب اهویهپر ومگر جمِع

 مچ بردارم،یقدممخواهیم تانم ودکننیم حرکتمشا زیم سمتهب

 .شودیم ریاسیمان داغ دستندرومدست
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 .سایاوهلحظهی_

 .شوندیمدرنکنارما ازمه پرستو و ماین تامستیایممآرا

 بهت موقعناونم بود،نهاموقراروقول از قبل مالمینسنایجر_

 ...نداشتمداعتما

 با کنم،یمهنگاهشد سرخ انگشتانش فشار ریزهکمدست مچهب

 :پرسمیمیلبخند

  ؟یدارداعتمامبهناال_

 :بردیم گردنش پشِت ودکنیم رها رامدستهکالف

 ...نیبب_

 :کنمیم قطع را حرفش

 اول از کاشیکردیمیباز رو کاشیمانیولیندارداعتماماالن_

 هر وت کاش فربد، با حسابتهیتصفهواسمهست توهمهرنمیگفتیم

 وسجاسمانیاطرافههم از کاش ،یدیکشینم سرکمیزندگهسنب سوراخ

 روز بهتهکنم... یفرستادینممدنبال بپاهیهشیهم کاش ،یساختینم

 پولمزدینم حدس حاال بگو،مخودهبهپول مشکلتهاگمگفت اول



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

505 

 کمکتنک باور اس،گهید پولهی موضوع ستینمبابا

 اما...یگفتیم رو راستشهاگمکردیم

 خوام،یم وقت روز هفت فقطنمهکیانداختهراهمسخریبازهی

 روز هفتناو توهجالبمبرا... دینکشمروزهسهبهک

 ای فربِد؟مآدنیشرویبگیکنینیچمقدمه مثاًل ؟یبرسیخواستیمیچهب

 ای کنم؟ حسابهیتسومخوایمنم ای داره؟ فتا سیپل رو اسمت

 ؟یکن معاشرت کینزد از قاتلهی بایخواستیممدیشا

 درنم مثلمه اودیشا است،هشدهخستهکدزنیمدایفر نگاهش

 لبهآهست استهدرماند ونشایپرنیچننیاهکدکنیمیگریبازیزندگ

 :زندیم

 .یستین قاتل تو_

 :شومیم کینزد بهشیقدممین

 بانم هستم،هک باشنمطمئ  ومهستیگفتیمنمطمئیلیخ قباًل_

 ...قاتلم پس کشتم،مآدیلیخمافکار با نگاهم، با زمان،نکشت
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 رقدنیاهک است بیعج شوم،یم کشیزدن گریدمقدمین کی سپس

 ازمکنیم حسنچو گذارد،یم ریتأثمهیرونمایهوا و حال

 .کشدیمهشامهبنچندادص دو لذِت با را دمشمایکینزد

 عوض رو باورهاتدزو قدرنیا هات،هورمون ِریتأثتحت وقتچیه_

 ...نکن

 زیم سمتهب ومشویم دور ازش عیسر و

 ونمیجا کنم، خرابشههم سریرودخواهیممدلهکمرویمیشام

 کنار از ماینمینینشیمیوقت اند،گذاشتهیخالمه کنار رایمان

 :دیگویممیبشنویمان ونم فقطهکیجورمدست

 حد؟نیا در ن؟یکردیمهبوس و ماچنیداشت هادیبددیند_

 :میگویم حرص با

 .بخور رو شامت جون، مایندحنیا تا_

 :دیگویم پرستوهبهزدهتب

 القاخ زیچنیا با وصلتهجینتنیبب ها،داشت اخالق شبید تانیا_

 !هیچ
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 ستدوهکییغذاها قًایدق کشد،یم غذامیبرا ودداریمبر رامبشقابیمان

 دنبالهب را سایپر حسرِت پرهنگا ونجو طناز متعجبهنگا ومدار

 .کشدیم خودش

 تادکنیبازملیفدخواهیم واقعًادگذریمهچ اونذه درمدانینمنم

 دلدیباهکدبفهمان سایپرهب بشوند؟ رازیشیراه مادرش و پدر زودتر

 دلشهگوش دریحسرتمه او ای کند؟ مشخص را راهش ودبکن

 شخص با اشرفتهدبا بریآرزونم ودخوریم خاک و استهنشست

 ... ای ومهستیگرید

*** 
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 بامیخواستیم آمدم،نرویبهخاننیا از دستهبنچمداهکیبارنیاول

 پشتهکهخان دِر م،یبرو سفرهب رانتابستا کِلیناتال ومپدر

 احساسمیشد آژانس رنِگدیسفنکایپ سوار ودشهبستنسرما

 حالنهما درمخواستیم ومداشتیبیعجییرها

 راموجودمپدر حضوِر ِتیامن ودبومکناریناتال حضوِردنیآخوشیبوهک

 تفاقاتاههم م،یبگو قبل سالنتابستا از شیبرا بود،هکرد آرامش غرِق

 د،یایبنرویبمدهان از خواست تا ودش مرورمذهن در بیترتهب

 .دمیترس ودزمخشک

 وهدان کییکی دختر گرید قت،یحقنگفت ازدبعهکمدیترسیمدیآیممادی

 وقتمیبراهکمهیقدرنیهم گریدهکمشنبانشایداشتن دوست

 تانزمانآ از ودکننمیرها ودنخواهن مراهک شود،هگرفتمازمهدگذارنیم

 نشیماش عقب صندوق در رامکوچکنچمدایمانهکیالحظهنیهم

 .استهدواندهشیرمجانمتما در ودکنیمیزندگنم با ترسنیادگذاریم
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 بروم، همراهشمخود وداوریب رامنیماش ماینهکدکنیم اصراریمان

 بامداشت ومبودهصحنیرونمهلحظنیا تا کنم،یم قبول چرا ونچویب

 استیزمانناالمکنیم حس کردم،یمیباز رامنقشمتوان تینها

 .کنمهنظار رایمانیباز ومنیبنش راحتیصندلیرومدار فرصتهک

 دور حاِل درهکدگذرینم نشیماشنکردنروش ازهلحظدچن هنوز

 :دیگویمنزد

 چیهمهاهورمون ریتأثتحت وقتچیهنم_

 ... شه عوضدبخوامباورهکنیاهبهبرسهچمندادمانجایکار

 شیبرامحرف قدرچهدنیآیم کشمیهالب پرند،یم باالمیابروها

 از ودنبز حرفدخواهیم طاقتیب بارنیاولیبراهکدبوهشدمتمانیسنگ

 :کند دفاع خودش

 بشه، باز تختتهبمراهکمبذار الالتهبیلمخواینمنم_

 رو راهشمبخوانبدو رونیا هست،مایواقع نظِرمزنیمیحرفهاگ

 ! ننداز هاکهیتنیا ازنمهبهگید بلدم، خوبیلیخ

 درماخورده فروهخنددر اریاختیب امامکن اشیعصبمخواهینم

 :ندینشیمملحن
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 .زادهملکیآقا شمایبود حساسهچ_

 :کندیمهزمزم تیجد با ودچرخیممسمتهبیالحظه

 !زادهملکیآقایگیمیوقتممتنفر_

 خطابهبیغر ای ؟یندار دوست رو اتیلیفام اد؟ییم بدت شیچ از_

  اس؟دهنده آزار کردنت

 :دهدیمنتکایسر تأسف با

 !سادهنده آزار لحنت تو نفرِت_

 :کشمیمیحرصپر و قیعم نفِس

 اشه؟بهعاشقانملحنیخوایم م؟یزندگهبیزدیگندهچینیبینم واقعًا_

 :خورمیمیسختنتکا ودیچیپیمنممک حالتنیشتریب با رانابایخ ِچیپ

 ازینیبینم واقعًامه تو باشه،هعاشقان لحنتمخواینمهایس ساِلدص_

  دادم؟ نجاتتییهادردسرهچ

 پشتهکییهااتفاق ونیشروهیقضهت تامیبگوهکدیآیممزبان نوِک تا

 دردسر ازمباشنمطمئمتوانینم نفهمم،مخود تا را استهافتادمجیپ
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 رد ومریگیممکاهبنزبا اماماافتادههچاهبهچال از ایماکرده دایپ نجات

 . شومیمهریخمیروبهروهب سکوت

 :اوردیب تاب رامسکوتدتوانینم

 .نفس_

 ومدهیمهیتکهپنجرهشیشهبمچرخیم سمتشهب

 .باشدمآراملحنمکنیمیسع

 رو هاتیفداکارمبرامکییندار دوست_

 دوست مثاًل بشم؟ زحماتتنقدردایکمممندیشایبشکاف

 از عدفا هول از توهکهگفتیچ بهت قًایدقدفربیبد حیتوضیندار

 ثاًلم ای ؟یبشنقهرما تایگردیبرمنلند از ویدزدیم ازش رومدفترنم

 دوست ؟یبزن حرفنیشرو با اتییآشناهنحوهبراجعمکی

 ای ؟یبودمدنبالهیساهبهیسا جاههمهکیترسیمیچ ازیبگیندار

 رو شاعرمکدو کتاب از شعرمکدونمیبدونهداریلیدلهچ

 زا شدم؟هتبرئناالیکنیمممحکوم سما با اول چرا ای خونم؟یمیلیخ

 تو شد؟ جدایک ودش باباتنزنتورایکهکنیا از ؟یچ اتخانواده

 اتیناتن خواهِر مرِگ خاطرهب تورانه؟هدختر سمایدونستینم واقعًا
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 نجاتهفرشت خورده؟دفرب رو پولت ؟یاومدمسراغ ویگرفتهنیک

 انتظاردبع رداربمقدهی تو ه؟یچ فازت ؟یاخورده بیفریهاآدم

 .باشم دانتقدر باشهداشت

  

 

 

 

 

 

 

 

 باز ظرمنتهکیحال در ودستیایم اقامتش محِل برِج نِگیپارکیروروبه

 :زندیم لبدباشیم درنشد

  ؟یکنیم باور تومبگیچ هرناالنم_
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 ومزنیمدبا رامخودیکم اشدنباله با ومکنیم بازمگردن دور از رامشال

 :دهمیم جواب

 کرف ،یکننامتحا رو شانستیتونیم اما ،یبگهکیزیچ هرهن قطعًا_

 رومهیهاحرف دروغ و راستمیتونست خوب تو ونمناال تامکن

 .میبد صیتشخ

 :دیگویممکال کی تنها

 !باشه_

 :پرسمیم کند،یم پارک مخصوصش نگیپارک در

  ؟یچهباش_

 .کن صبرمکیمگیم بهت_

 قابلریغ طرِزهبدستیایمیالب در آسانسور ومیشویمهدایپنیماش از

 باالدگذارینم ودریگیم ماین از مرانیماش چیسوئدسر ویجدیباور

 ماینهکییهاپرتوچرت و هاراهیب ودبنیب در آسانسور دِر ودیایب

 .شودیمهبستممحکدیگویم
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 بازهک ار اشخانه دِر تد،سیایم آسانسور تامکنیم نگاهشهریخ پروایب

 داخلهب پادخواهیم تامشویم داخلنم اولدکنیم

 :دیگویمنناگهادبگذارهخان

 گردمیمبرناالمگذاشت جا رو چمدونت َاه،_

 ومآوریم در رامایروسر و مانتومبندیممسر پشت را در

 .زندیم برقیزیتم از اشخانه اندازم،یم مبلنیاولیدستهیرو

 اولهنگانهما با ومرویم اشخانه اتاِق تنها طرِفهب

 استهکرد رییتغیتخترو و هاملحفه رنِگمشویمهمتوج

 دِرمریگیممیتصم اول کمدش، درنکرد باز و تخت سمتهبنرفتنیب

 راموجود رنگ ومنظههمنآ ازیبیعجیسرخوش حِس ومکن باز رادکم

 ست،ایخال نصفشمنیبیممکنیم بازهک رامدودکم کند،یم پرهدوبار

 از ار بالشمرویم تخِت سمِتهب ودکنیم خوش جاملبیرویپوزخند

 عیمایبومکنیم کینزدماینیبهبهارادیب ومکشیمنرویب لحاف ریز

 شیصدا با ودشویم ترپهنمپوزخندددهیمهکنندنرم و شستشو

 :دزیریم فروهنیس درمقلب

 .ینش خوابدبمگفت_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

515 

 :چرخمیم سمتشهبدکوبیمدتنتندمقلبهکیحال در

 باردص تاهکییاونا از هااا،گفتم بهتهکلمهیهاومد فشار بهتیلیخ_

 کنترل وهارادیخدا تو اصاًل نه؟یشینممآروینچزون رو طرف بدتر

 شد؟ خوبیهست نفستهب

 حرص با را بالش ستد،یایم جاهمان ودگذاریم اتاق داخل رانچمدا

 :میگویم خصومت با ومکنیم پرت تختیرو

 ازمَدنمهواسهنکردمالزمه تو! خبرههچ انگارهکنیم رفتاریجورهی_

 چیهمنخوانم ،یبزن حرفیکس تختهب نفوذهواس مارتهمهر

 تمومش رو بحثنیا پس بشه،درمایمترهد ازهکنینم جرأتیمرد

 !کن

 خی آب سطِل انگار حرفشندیشن باهکمشودر کنارش ازمخواهیم 

 :شودیمیخالمسریرو

 ! گفتیمیاگهیدهزیچدفربیول_
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 کشد،یم ریت و استهگرفت عضالتشمتماهکیتن وهرفتدبنینفس با

 باهکمهستیحالهچهکددانینم ستم،یایم جانهما

 :دهدیمهادامیرحمیب

 هاشوسیومه باشم،هداشتهرابط باهات داشت اصراریلیخ_

 ...رونهاموچتمهمدار

 شیاهحرف باِر ِریزمقلب و استیآبیب ازهخورد ترکیصحرامیگلو

 . شودیمهمچالددر از

 صورِتنهما با ودستیایممصورتیروروبه قًایدقدیآیم

 سردشنلح و استهبرگشتهدوبارهک اشیشگیهمهشدهماسک

 :دهدیمهداما

 توهمگهزد خشکت چرا ،ینکن قتیحقندونستهب اصراریگاههخوب_

 گفتهکنیا ومکنیم شروعدفرب از ؟یخواستینم جوابمازنیماش

 گفتهبود شیزندگهرابطنیبدتر تو با اشرابطه

 ...هنوزمهنیببمکننامتحاممن

 :کشمیمدایفر
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 ! شوهخف_

 درشیجنونهچدیآینمهکوتایمان اما

 :دانمینم سوزانتم،یمهرحمانیبهگوننیاهکدکشیمهشعل

 ازتهاگ گفتیدونیم داده، حیتوضمبرا رو قلقتیحت_

 کنه؟یم کارهاهچمبرامبفرست براشمریبگملیف

...  حرفاش از جنونش، از دم،یترس ازشمبودندمرهبنمیدونیم

 دستشهگیدهکمبدمانجایکار ره بزنم،یدر هرهبمدارمیتصمیدونیم

 ایدننیایجاهییبر رتیغیب تیخاصیبهپسرناو با تو وهنرس توهب

 سما مرِگ ازدبعیدونیم شه؟ راحتمالیخ تایش گور ومگ

 ده؟یمدباهب رونشویزندگ انتیاطراف از غفلتهلحظهی فقطمدیفهم

 دستیتفیبینیبب آزارمخواینم ،یمهممبرایبفهمهسخت قدرنیا برات

 تومدونینمنم ؟یهستمکارطلبنم از وقتناو ؟یروان مشتهی

 تا و راسِتدحهچ تادفربیحرفا ویکردییهاغلطهچ قًایدق اتگذشته

 سما مثلمه تومخواینمنم... ضهیمرناومدونیم فقط دروِغ،دحهچ

 امایگرفتنخوخفههک ستینممهمبرایبشدنابو

! فربدههشد فیتوص تو خاطرات دفتر توهکیاونممطمئنمدلهتییجاهی
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 حاال...یباشیبعد نفر تومخواینم! فربده کشت رو سماهکیاون

 اربذ بده،نامو فقط گم،یم براتمه رومگرفتنخوخفهممن چراهکنیا

 .ندهمعذاب قدرنیا کنم،یمیغلطهچمدارمنیبب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

519 

 اسب بر سوارنقهرمایبود کجا ”میگویم دل در ومزنیمیلبخند

 ”بود سمایدوم و بودم؟یاول نفرنمیوقت

 گذشت؟ ذهنت ازناالیچ ؟یزنینم حرف چرا-

 راممیحریوقتدداریتوقعهچنم از شوند،یمهگشوددلبخنهبمیهالب باز

 رکف خودشهچآنهب را شیهادهیشن نصِف وددریمهانیوحشهگوننیا

 دردناکیلیس کی مثل ودکنیمهنیپهوصل است درستدکنیم

 با بد،کویمهرحمانیب است، سرخیلیس ضرِبهب خودشهکیصورتهب

 :میگویمدلبخننهما

  ؟یمان-

 .کندیممنگاه سکوت در

  ه؟یچناالنیهمنمددرنیتربزرگیدونیم-

 .دیآیمنرویب شیهالبنایم ازیآرام ”نه“

 دوستهکنکنیم باور قتیحق از رویاتفاقناو آدماهکهنیا-

 !کنن باورشندار

 :گذاردیممیبازوهایروینرمهب را دستانش
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 هر مثلناال چرا ؟یبد رییتغ رو باورهاهکیزنینم حرف چرا-

 چیه چرا ؟یکنینمهیگر ،یندازینمهراددا و غیجیاگهیدیدختر

 ست؟ینیعیطب رفتارت

 ومکنیم لمس را راهنشیپهدکم ومگذاریم قلبشیور رامدست

 :کنمیمهزمزممآرا

  ؟یزیریممبهممسائل ونمدمور در قدرنیا چرا تو-

 ونم بیغر بیعج اریبس و مدتهکوتا ع،یسرهرابطیخوب

 چشمانش حال م،یفهمیم خوبیلیخ رامه حرفهک هستنیایمان

 ناراحتمفهمیمدرویمیشخاموهب روهک برقش ودشویم عوض

 .استهشد

 :میگویمهصادقان ومزنیم اشنهیسهقفسیرومآرایاضربه

 بهتمخواینم خداهب دونم،یم رو تهشنم... نرو روهرانیایمان-

 عاشقانه،هن امایشیمنم ِریاس شه؟یمیچ براتمبگ بندازم،هکیت

 با ویشیم ترحمت احساِس ِریاس ه،یآدم هر اقتیلهکیمدلهن

 یروان بار کلماتنیاههم ومیشوهر ونزهگیدناالهکنیاهبهتوج

 ویکن دایپ تسلطنمیزندگهبیبتون بازهکیبمونیخوایمندارییباال
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 انگارهک شناسمتیمیجورهییگاه چرامدونینم...یکنمخوشحال

 ،یهستیآدم جورهچ تومدونیم ومشد بزرگ باهاتهعمرهی

 قدرچمنیبیممدار اماهبودنمیبرا تیزندگ کیتار وهایس بخشدیشا

 ،یکن کمکههمهب زورهبهشدیکن کنترل رو طیشراههمدخوایم دلت

 وخودشدینبا تو مثلیآدم هست، انتیاطرافههم و زیچههمهب حواست

 عمره،هیهستادیا روتروبههکینیانچوهکن ”من“یزندگ ریدرگ

 رو مادرش و پدریحتمترح اماهدیکش زجرهعمرهییماننیبب

 نخواسته، زورهبیزیچ چیه کسچیه از وقتچیه ده،ینخرنجوهب

 ازشیدارهکیفربدنیهم ازیحت خودش،یجا سرهکهتوج و محبت

 .نکن رفتاریجورنیا پس... یزنیم حرف

 حالتنیترکینزد در دلخورشنچشما با هنوز

 .استهستادیانمهبنممک

 ؟یرفتارهچ-

 حسمانگشتان ریز را قلبشیهاتپش بندم،یم رامچشمان

 خوب راهقص آخر رفتم، راهرانیا آخر تادفرب با بارکینممکنیم

 :زنمیم لبنمطمئ ومکنیم باز رامچشمان. دانمیم
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 از زدن،یعاشق و عشق ازمدمبرادمر تادچنیکن تصوریتونینم-

 ازنشتگذمبرا امایخودکش و مرگهبدیتهد تا رفتار نوعنیترکینترما

 وندیدیم روهگید نفسهی اونانچو نبود، سختمکدوچیه

 کارت پشِتنیا بایول ،یدونیم روییزایچهی تو اما... خواستنیم

 بهتمودخیبذارمشیمنممنوهکیاریدرب سرممسائلهیبق از ستیندیبع

 تیحما ازمد مسائلیسرهینستدون با بگم،

 سختش... نهیسنگیلیخنمیبراهکیاواژهیزنیم

 باهاتمهمریبم عشقت از محال فرض برهکیروزهاگنچویمانننک

 .نکنهاضافندوتامویزندگهبدیجدیتراژدهی پس مونم،ینم

 سوزاند،یم رامصورت پوست بازدمش ودشویمنیسنگ شیهانفس

 ودگذاریممدستیروهکوتایالحظهدچن فقطههستآ را دستش

 ودآوریمنییپامآرا دارد،یبرم اشنهیسهقفسیرو از رامدستدبع

 از شیهالبنزمامه ودکنیم شیرها ترتمامهچ هرینرمهب

 ودیگویم فیضع ”یاباشه“ ودریگیمهفاصلمه

 کی با رانم ودشویم خارجنآ ازدش اتاقدوارهکیشکلنهماهب
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 ادکلنشیبو ازیاثر چیههکیتخت ویخالدکمهنصف کی ونچمدا

 .گذاردیم تنها ندارد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتم فصل

 "عقد شب"
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 رد هال مبِلیرو محضریهالباسنهما با هنوز وهگذشت شب ازیپاس

 سرش درهلحظ هر مختلفیفکرها قدرآن و استهنشستیکیتار

 .استهنماند انفجارش تا شیبیلحظاتهک تاسهرفت وهآمد

 ار لشیموبایگوشهارادیب ودکشیم دردناکشیشانیپهبیدست

 :سدینویم ماینیبرا ودداریبرم

  ؟یاکارههچ فردا-

 :دیآیم ترتمامهچ هر سرعتهب جواب

 ،یکنیخواهمعذرتمآدنیعیتونینمهکمعشقنممبر غرورتنقربو-

 .زمیعزهنداریربط توهبمفردامهبرنام

 شیزندگ در را اودبو خوب چقدردنینشیم لبانشیرویاخستهدلبخن

 . لرزدب نبودنش اینبود بابت دلش و دستدینباهکیکس تنها داشت

 ماین ازیامیپهدوبارهکدبوهنکرد قفل را اشیگوش هنوز

 .بنددیم نقشهصفحیرو
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 تیاخالق سگ ونمدایهکیدیخوابهکاناپ روناال بدبخت»

 ستینیپادشاه صبح ازمک زفاف شِبنگیمهکهگرنویافتاد

 !«ایگو داشتمایشرطهیدایینممادیهگید

 دهد؛یمنتکا تأسفیرو ازیسریمان

 جزتداییممخوش قدرنیا دارم، دوست رو نفسنیانم قدرنیا»

 «رهیبگ ازت منو حقهفرستاد خدا ده،یم

 :کندیم پیتا

 «بخواب ریبگ»

 دختر ودشویم باز اتاق دِرنناگهاهکددهیمهیتک مبلیپشتهبهدوبار و

 اب ستد،یایم شیجلودبوهدید هاینقاش در فقطهکهچآنهبهیشب

 در را چشمانش خوابش؛ مخصوِصدبلننراهیپ ونشایپر و بازیموها

 نگاهش رشتیبهچ هر تادکنیم صیحردتابیمنرویب اتاق ازهکیکم نوِر

 .است زاریب حالشنیا از ودکن

 چروکهغص ازناالمکرد احساس کن، عوض رو لباسات برو پاشو-

 .یستیمیوا  صبح تا لباساتنشد
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 شیجا ازهک اوستدلبخن طرحهب نگاهش خندد،یمهکوتا و

 . رودیم اتاق سمتهب دختردشنهایپ از مشتاق ودشویمدبلن

 را راحتشیهالباس ودزنیمیلباسچوبهب دقت با را شیهالباس

 با ودزنیم دختریهالباس قسمِتهبیسرکهخوداگانا ودکنیمنت

 صورتشیرو محویلبخندهشدهدیچ دقت با وممنظدکمندید

 .ندینشیم

  ؟یدیپسند-

 .بچرخد اتاق در سمتهبهشوکهک اوست نوبِت بار.نیا

 .خوبه-

 :دیگویمیخوشسر با ودگذاریم اتاق ِلداخ پا دختر

  بابات؟ ایدبویوسواس مامانت کردم، تقلب روت ازیکل-

 :زندیم زیگر دوریروزهاهب ذهنش امادستیایم اتاق وسِط

 !کدومچیه-

 :دهدیمهادام سپس ودستیایم سکوت درهکوتایلحظهدچن
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 وره،دهی اما بود،یشناسسر و موفقدمرهشیهممپدر-

 شد،نداغونمویزندگ گذاشت،هکال سرش قشیرفیجهنمهدورهی

 ... افتاددب اتفاقیکل

 ردختیبرایشتریب اطالعات جمالتشنایم ازهکدکریمیسع قدرآن

 با و خشک زدنش حرفهکدنکن رو شیروروبه باهوش

 .بودههمرانفراوایهامکث

 :کندیمهمزمز ودنینشیم تختیرو مشتاق ومآرا دختر

 فربد؟ پدرهگیدیگیم رویامامداحم قشیرف-

 ودتنهس باهوشیکاف قدرهب نفر دو هر استهشدیکریپ و دریبیباز

 . اندآورده دستهب اطالعاتمه ازدتوانستن تا

 :ردیگیم را خودش حرفیپ اماددهیمنتکادیتأک عالمتهب را سرش

 از ور اعصابش کنترلمپدرهکدبونیا شیکیدب اتفاقههمناونیب از-

 فقطنم هاموقعناودکریمدبلنممادر رو دست وددا دست

 ...نشههک نترسه،هک نه،ینب بیآسنماکامخواستیم
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 تخت گریدیلبه ودشویمههمرانممکهآنیترنیسنگ با نفسش و

 :دهدیمهاداممآرا ودنینشیم

 ...دشناالهکینیاهنش-

 :کندیمهزمزممآرا وددهیمهیتک تختتاجهب دختر

 ن؟یشناختینم رویامامهخانواد هاموقعناو واقعًا شما-

 ؟یشدیمیشدینم کیشر باهاشهکیشناختیمهاگهالبت

 :دهدیم جواب استهدوختنیزمهبمچشهک طورهمان

 تو دخالتهب شروعدفربهکیزمان تا. میشناختینمهن-

 ما احمِد، پسِرمدونستیمندنکرمکارها

 .نیداشت شمامینداشتیخانوادگدآمورفتنباهاشو
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 :دیگویمینکردن باوریحسرت با دختر

 .مینداشت کاشیا-

 منطقیب و سخت چقدرددانیمهکیقلبماحتراهبدکنیم مکث او و

 ودیآیم خودشهب او از زودتر دخترهشیهم مثل. استهشدهشکست

 :دیوگیم

 ...یگفتیمیداشت خب-

 نگاهش هنوزهکیحال در ودکشیم شیموهانایم دریدست

 قبلهحظلدچن نسبتهبهکییصدا بادکنیم دنبال را خاطراتشنیزمیرو

 :دیگویم استهشد دارخش وهگرفت شتریب

 برد،یم خوابشیوقتدکریمیقراریبیلیخ د،یترسیمیلیخنماکا-

 تویولهنیبب بیآسممادر خواستینممدل افتاد،یممدخونجوهب ترس
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 رومپدر با مخالفت جرأتمخود درنسناو

 مرتب رو کمدهامتمامنشستیمهکدشنیامنداشتمه

 ومدیچیم بیترتهب رو هارنگ کردم،یم تا رو هالباسیهمهمکردیم

 ..موندمرو عادتنیا

 :شنودیم را دختر فیلطهزمزم

 !!!شهینممباور-

 : چرخاندیم او سمتهب را سرشهباالخر

 اس؟زنونه عادتهینیاهکیکنمامسخرهیخوایمناال چرا؟-

 از تررهیت آباژورنجامک نور کناِر در دختر رنِگخوشنچشما

 :دیآیم نظرهبهشیهم

 ندارم،همردون وهزنون کاِریهایبنددستهنیا ازمذهن تو اصاًلنم-

 از ،یزنیم حرف احساساتت ازهبارنیاولهک ِبیعجمبرا

 ...یدیترسهکنیا

 :دیگویممآرا چشمانشهبهریخ

 .نفسمدیترس هااتفاقیلیخ از جاهایلیخنم-
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 لحنشددار فرقهشیهم بادیگویمهکینفسنیا

 .دارند مشترکیدردهکدشویمیمیقدیهاقیرفهیشب

  سخته؟ چقدریهمفیم دم،یترسمعمرههمنمیول-

 هدفیب را اتاقیفضا چشمانش کند، نگاهشدتوانینم گرید

 :زندیم لب ودکاویم

 .فهممیم-

 :دیگویم دختر

 ...چرا پس-

 حس امایمان. شودیمنمایپشهرایمهین و

 تتوانسیمهچگون شود،یمنیسنگ اشنهیسیقفسهیلحظاتدکنیم

 راینفسنآ ریتصو فقطمه اوهکدده شرح شیبرا

 ستا بارنیاولیبرا. ستیگرید شخص پشتشددانیمناالهکدیدیم

 :کنندیممه خرج صداقتهدلبازان و دست قدرنیاهک

 دم،یدیم رویساختهکیریتصوناویگفتهکییآدمانهمو مثلممننچو-

 اًلقبنمنچو ام،شکه ومفهمیم رو هاقتیحقیسرهی تو بامدارممننچو
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 برات کسچیه و زیچچیهددایمننشو ظاهرهبمدید ازتیچ هر

 ...نداره تیاهم

  شد؟ پدرتنزیکنتورا-

 بود،داحمهنقش جزءمنیا نحس،ندورانهمو تو-

 تونست خوبداحم اماهینقصیب و بینجدمرمپدرمگینمنم

 .بسازه منفورمآدهی ازش وهبد فشار رو وجودشهایسیهادکمهمتمو

 :پرسدیم ودشویم جاجابه شیجا در دختر

 چطور کردن؟ ازدواجمه بانیدیفهم شماها-

 کردن؟ عقدشیزوریجورچه بشه؟یمردمدونزدشیراضنتوراهعم

 :کندیمهزمزمهناخودآگا لب ریز و

 .نهیزمنیا درنیدار تخصصیخانوادگ شماهالبت-

 :دیگویمهآهست ودریگیمیقیعممدیمان

 ،یبپرسنتورادخو از رو چراشهبهتر امانکرد ازدواجمیدیفهمهرا-

 . خودشهیزندگمیحرهگیدنیا
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 رایمسافت حرص با تخت سر از شیزانوهایروهخوداگانا دختر

 رایاختیب شیصدا ودزنیم چنگ را شیبازو ودرویمیمان سمتهب

 :رودیم باال

 کسچیهیبرا ایدن تونممیحر فقط آره؟ ه؟یچیفهمیممیحر تو پس-

 نداشت؟ تیاهم

 متعجب شیبازویروهب دختر فیظرنانگشتادایز فشاِر ازیمان

 :اندازدیمینگاه اشدهیپر رنگ صورِتهب ودشویم

 نفس؟-

 اتاق تویاومدیمیحقهچهب! بده منو جواب درمون،یبددر و نفس-

 دفتر نبود؟نممیحر جااون هان؟ ؟یزدیمملیوساهب دست من؟

 خودتهبیجورهچ بارنیاول اصاًل ست؟یننممیحرمخاطرات

 مثل منو ستیننممیحرنمنبد من؟ اتاق تویبذار رو پاتیدادهاجاز

 گذشت؟نمهبیچیدونیم زنان؟ دکتریبرد هایوحش

 ودشدنیم تردیسفهلحظ هرهک شیهالب و دختریعصب حاِل ازیمان

 .دیترس ،دندیلرزیم ترشیب
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 : گفتمآرا ودزیچرخمین طرفشهب

 .باشمآرویدار حقهباش-

 اشنهیس بقفسه وهسرشاننایمییجا ودشویم مشت نفس دسِت

 :دیآیمدفرو

 تیشخصهیههمیبرا چرا باشم؟مآرومخواینم باشم؟مآرویچیبرا-

 اچر ؟یندار احساس و درک و شعور جوهییرسیمهکنمهبیرینظیب

 ...یکن حسابهیتسو کثافتناو بایخوایمنم با

 دردناک وممحک قدرِتمهدشیمهیشبنگفتنایهذهب شیهاحرفمه

 ... کمتر و کمتر شیهامشت

 :کردهزمزم و گرفت را دستش دو هر مچهآهستیمان

 .ریبگمآرو رن،یگیمددر دستات-
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 :کندیمهزمزم ودریگیم بغل را شیهادست دختر

 !متنفرم ازت_

 محصور اشمردانهنبازوا ومگر ِآغوشنایم دریآنهب و

 رمه اشیشانیپ و موهایروهکییهابوسه با اعتراضشیصدادشویم

 شکل دارشتبیگلوندرویمیعظ بغض و خاموش شوند،یم

 .ردیگیم

 :کندیمهزمزمیکالفگ ویحالیب با

 ...رونیب برو_

 :رساندیم گوششهبنممک حالِتنیترکینزد دریآنهب را جوابش

 ؟یشیممآرومبغل تومدونیمهکیوقتمبر چرا_
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 :کندیمهزمزم خرابش حاِلنایم در خودش خاِصیسرتق با دختر

 !یبردیباهک حال هرهب_

 هرهک بازوانش حصاریجادو ای است، شیهالب ِتیخاص

 .کندیم نفوذ جانش عمِقهب آرامش قبلیلحظه از ترشیبهلحظ

 .وقتشهبیزیچ هر_

 .گمیمنم رو وقتش_

 اصخ و قیعمیاحساس بادنینشیم شیهالبیرو قیعمیلبخند طرِح

 :کندیمهزمزم لذت با و ردشیگیم آغوشش در شتریب

 .یبگ تو وقت هر_

 حاِل غرِقدگردیبرم اوهدیبرهدیبریهانفسیصداهبهکیآرامش از و

 .شودیمیبیعج

 :دیوگیمهطعنهب ودداریمبر اوینهیسیرو از را سرشیحالیب با دختر

 تو ،یارییم در رونک گوش حرفیهاآدمیادادآیممبد قدرنیا_

 .بخواد دلتهکیکنیم رویکارناو وقتشهب
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 دخترنچشما در ریتصونیا ودریگیمیترشیب عمق لبخندش

 .ودشیم هک بارنیاولیبرا

 ونچشمانیب نگاهش ودریگیمهآهست را دردناکشندستاهکیوقت

 :کندیمهزمزم استدآمورفت در انگشتانش

 ؟یچمکن گوش تو حرفهب وقتشهبمبخوا بارنیاهاگ_

 از اما استیوانگیدددانیم او ودکنیمهنگا صورتشهب مات دختر

 در ومکهفاصلنیا در را صنقیبهچهرنیاهشیهمدبتوانهکدگذریم دلش

 :دهدیم تکانش سخت دختر جواب اما. ندیبب اشیشخصمیحر

  شه؟یمیچهیشبمکن باورمبخواهاگیدونیم_

 .دهدیمنتکایمنف عالمتهب را سرش

 کرده؟ بغل منوهکیهستیمرد تنهاهکهشیم باورت تو_

 انگار ند،ینشیم ذهنش در پهلو دو و تلخ ب،یعجیادیز دختر حرف

 را شصورتهبنستینگر شتریب طاقتیحت زنند،یم قفل دهانشهب

 اتاق ازدبلنییهاقدم با ودشویمدبلن شیجا ازهارادیب ندارد،

 .رودیمنرویب
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 وارید و درهک انگاردزنیممقدهخان دریبیغریکالفگ با

 اورب نگفتممحک چرا نزد؟یحرف چرا کنند، اشخفهدخواهنیمهخان

 ورشعله جانش دریآتشنچنا چرا دارد، باورهکدکنهزمزمدمرد ایدندار

 . دادیم حق دخترهب ودیترسیم خودش ازهک استهشد

 شیبرا اتفاقاتمتما بود،هشد حساسیادیز خواست،یمیادیز داشت

 ...بودهکرد دایپ تیاهمیادیز

 گاهشجیگ در ترتمامهچ هر قدرت با را نبضش ستد،یایمیالحظه

 استهآمدنرویب اتاق ازهکیسرعتنهماهب کند،یم حس

 خشکش دختریصداندیشن بادوروهلحظ درهکدبرگرددخواهیم

 :زندیم

 .یعل ستین خوبمحال_

 مغزشهبنخودکنیم احساسیالحظه شوند،یم مشت دستانش

  شود؟ برعکسیباز است قراردکریم فکر چرا رسد،ینم

 هالهکاناپ تا راهرفتهرا ودشویم مسلط خرابش حاِلهبیسختهب

 . دکنیم رها تشکشیرویوقت هر از تررمقیب را خودش ودگردیمبر
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 گوش وجودشمتماددانیم فقطدگذریمنزما چقدرددانینم

. بشنود را شیهاحرفدبتوان دختریهازمزمهنایم از تا استهشد

 و استهدیکش درازهکیحال در رود،یم فرو کامل سکوِت درهخانیوقت

 :کندیم پیتا ودداریمبر را اشیگوش پاستهبییغوغا ذهنش در

 «؟یدار وقتیک نمت،یببدیبا فردا »

 

*** 
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 باز را شیهاچشم زند،یم موجهخانیفضا درهکهقهو خوِشیبو با

 است،هدیند اشخانه در راهصحننیا رینظ وقتچیه. کندیم

 و ختدوهکیرنگخوشنراهیپ باییبایز و ظرافت ِتینها درهکیدختر

 لب ِریز ودیچرخیم اشخانههآشپزخان در داشتیبیعج مدل

 .کردیمهزمزممآرایلیخ رایآهنگ

 شیروهکدشویمیسبک لحاِفهمتوجهتاز ودنینشیم مبلیرو

 .استهشدهانداخت

 برد،یم فرو شانشیپریموهاندرویستد کشد،یم ریت گردنش

 غرورش. استهکردمگ اتفاقنیچندنیب را احساسش

 دردآورنایمهب شبیدنتلف ازیحرفددهینمهاجاز

 ودکنیمیسردمسال کند، رفتاریعیطب کاماًلدتوانینمهکیحال

 .بخشدیم سرعتمحما سمِتهب را شیهاقدم
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 ،سویگ دکتِر وقِتهب کند،یم رفک قرارشهبدسر آِب دوِش ریز

 فسن حضوِر خاطرهبهکییکارهاهب زد،یم مادرشهبدیباهکیتلفنهب

 کیهب اجیاحت ودبوهشد تلنبارمهیروههم

 .داشتیاساسندادنوساماسر

 اشخانه در دختر و ماینیهاخندهیصدا آمد،نرویبمحما ازهکیزمان

 مایندیآیمنرویب اتاق ازهآماد وهدیپوش لباسیوقت. بودهانداختنیطن

 :دیگویمنجایه با ودکشیمیسوت

 .دامادیآقاهب-

 تییسکویب از پر کوچک ظرِف وهقهویهاماگنیب زیمیرو نگاهش

 .شودیمهریخ براقشنچشماندرو دختر،یصدا با تًاینها ودچرخیم

 .ویماکروو تو بذارش کرد، خی اتقهوه_

 دردزیم زنگ رضایعلهبدینبا کرد،یم را کارنیادینبادگذریم دلش از

 درست بود،هشدمآرا او آغوش درهکیحال

 سمتهب رانشا.جان.یب وهخستیهاقدمنداشتهکیزمان

 ...اوهخان و خوابتخت درهن حداقلدداشتنیبرممه
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... ینخوابهکاناپ رو امشبهگیدمکنیم دعانم! نگاه با شیخورد_

 .ارین دریبازدیپددیندهبس

 استهشدهاشار بهشهکیاقهوه ماگ سکوت در وددهینمیجواب چیه

 ازهقهومطعدکنیم حس لیدلیب ودنوشیمیقلپ دارد،یمبر را

 .چسبدیم جانشهب ترشیب گریدیروزها

  خوبه؟ حالت_

 در شنگاه کند،ینمهنگا دخترهب گرید د،یآیمنرویب فکر از

 :زندیم لب ودچرخیمهآشپزخانیفضا

 .خوبم_

 :دیگویمدشونیم کینزدمبهیکمهکییهااخم با ماین

 ...یخوش ازیریَنم_

 :پرسدیم دختر از 

 زشروهبهشبهییچ شکسته؟ بالش و پر چرا رو؟هبچیکرد کاریچ_

 ؟یآورد

 :دیگویمممحک ودنوشیم اشقهوه ازیقلپدخونسر دختر
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 ستین اجیاحت ه،یکاف خودش حالنگرفتیبرایکاف قدِرهب ودشخ_

 .بدممانجایکارنم

 وپهل دو حرفنیا ازدبع را نشیخشمگهنگا ودشونیم زیر چشمانش

 دهانش. اندازدیم آرامش ودخونسر صورتهب دختر داریمعن و

 موقعهب را شود، بازنشکندندایجوابنگفتهبدخواهیمهک

 ازنشد خارج حاِل در ودکشیم قیعمینفسدبندیم

 :دیگویمهآشپزخان

  رون؟یبیبرهخون ازیخوایم دارم، کاریلیخ امروزنم_

 :دهدیم جواب ماین دختر،یجاهب

 شب تایکرد خرجشهکیاجذبهنیا با ره،ینممش فداتهن_

 وهبذار بار رویسبزهقورم تامبعد خونه، توهمونیم خکوبیم

  ه؟یچنرویب ،یدیرس شماهکنییرایب آراهی وهببرهخون نظافتهبیدستهی

 :دیگویم اما دختر

 . دارم کارنرویبممن_

 :دیگویم ماینهب رو ودداریم بر را نشیماش چیسوئ
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 . سازب براشیسرهی دتیکلهدست رو از برو باهاش لطفًاهشیممریدنم_

 .کوبدیم سرش پشت راهخان دریلب ریز ودسریخداحافظ کی با و

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدواجددانیم ست،ین خودش دسِت امادکن رفتار بیعجدخواهینم

 کی حرمِت دخترددار انتظار امادباشن وفادارمبههکداننکرده

 ازهکدشویم ریدرگ خودش با سخت ودکن تیرعا را مسائلیسر

 . استهگرفت شکل او در انتظارنیا چرا و کجا
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 ازهکالف ودکنیم دایپ پارکیجایسختهبنساختمامد

 شحرص ودشوینم آسانسور منتظر رد،یگیمهکیپاسخیبیهاتماس

 دستش ودکنیممآرایکمیطوالنیهاپلهراهنکردیط ترتندهچ هر با را

 بازیمک ِریتأخ با دریالهباالخر تادفشاریمهوقفیب را یاداردواح زنگ

 ودرویم کنار دریجلو ازیلیمیب با دنشید ازدبع سهراب ودشویم

 :دیگویمیعصبان کند،یم باز ورودشیبرا راهرا

 ؟یدینم رو هاتتلفن جواِب چرا-

 :کندیم نگاهش ودستیایمهنیسهب دست سهراب

 رویآدمیرو مخصوصًا ومبشنو رویکسیصدامخواینمنچو_

  ست؟ین مشخص نم،یببمه

 بعدشیحواش و بیعجهپروند کییط درهک روانشناسش وسِتدهب

 شهرت و تیموفقههمنآ از و استهشد باطل مطبش مجوز

 اب کند،یمهنگا استهماندیباقهافسرد و پرخاشگریمرد فقطناکنو

 :دیگویم وددهیمنتکایسر تأسف

 .سهرابمدار اجیاحت کمکتهب_
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 مطبیمنش مخصوِص قباًل هکیزیم سمتهبمآراییهاقدم بادمر

 :دیگویممغ پریلحن با ودرویم است،هبود

 ...یدار باور رونم تو هنوزهخوب_

 :دیگویمممحک ودرویم جلوهکالف

 اشیسعمتماهدار گفت لیوک ،یآوردیشانسدبهکیدونیم خودت_

 ...اتپرونده کنه،یم رو

 :کندیم قطع را حرفشهحوصلیب

 ه؟یچ کارت_

 لهو سمتشهب زیمیرو را نفس خاطرات دفتر قیعمینفس باههمرا

 : رددگیبرم چشمانش سمتهب دفتر از سهراب گرپرسشهنگا دهد،یم

 خب؟_

 !نفِس خاطرات دفتر_

 :دیگویم عیسر وددهیتراضافه حیتوضدگذارینم

 .ستینیقانون کارنیا_
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 دریبد سکوِت ودرویم فرودزنیمهکیحرف بهِت در خودش و

 محسوب شهرنیایهامطبنیترشلوغ ازیکییروزهکیمطبیفضا

 .شودیم فرماحکم شد،یم

 کینداستا تیرواهب...شمیمهوونیدمدار بفهمم،دیبانم سهراب،_

 ...کهیدختر... رهیمیم نفسیچشما جلو دختر

 :دهدیمهادام سهراب مکثهیثاندچن ازدبع

  که؟یدختر-

 :زندیم لبددارهکیخراب حاِل ویاباورن با

 !شهیم محسوبنمیناتن خواهِر احتمااًلهکیدختر_

 :پردیم باالنممک حالتنیترشیب تا سهرابیابروها

 ؟یدیفهمناال وهمردهکیداشتیخواهر تو ؟یگرفت منو_

 :کوبدیم شیپانراهبیپ دریپ مشت تا دو

 ست،ینممه نایاناال خودمم،مستیننمطمئ دونم،ینم_

  اومده؟ نفس سرییبالهچمبدونمخوایمنم
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 شود،یم کنجکاودشنعنواهکیبیعجیماجرا ازمککمهک سهراب

 :کندیم لمس را دفتردجل

 گفتیم بهت خودش خواستیمهاگ ؟یپرسینم خودش از چرا_

 نه؟

 ذاربیچههم رو پانم خاطرهب بار کی کنم،یم التماست سهراب_

 .نیهممدار سوالهی فقطنمنبخو رو دفترنیا

 محسوبننشویترنیام توهکنخوند هایلیخهمتأسفان رو دفترنیا

 ...لطفًا...یشیم

 با ودکنیم رها را نفسش بود،هدیندهدرماندنیچننیا را او عمرشهب

 :دیگویم استننامطمئ ودمرد هنوزهکیلحن

 .باشه-
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 وددهیم راست دستهب چپ دست از را لشیموبایگوش

 :دیگویمهکالف

 سویگ ریگیپ من؟ مادِرهیچ حسابت حرِف حاال_

 بزرگ طیشرانیا توهدارهکیابچههب اصاًل حساسه؟نماکاهکمینش

 خودشهواس رویزندگنیا داشت عقلهاگنماکا د؟یکنیم فکرهشیم

 ...کردینم پا و دست

 پسرشهدردانهب ودشویم خارج اشنهیس ازیبلندهآ شکِلهب طناز نفِس

 :دیگویم

 رو اتیزندگ تو ؟یکرد ازدواج عقلت با توناال ،یمان_

 جان؟نمامایندادیبازهب

 :استهبود صادقهشیهم مادرش با جواب دردکنیم سکوت
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 جمع رومخودمبلد بردم، درهبمسالنجویادیزیهایباز ازنم_

 ...ستمیننماکا مثلمکن

 خودت دلتهت حداقلهکن خدا جان،نماماهکن خدا_

 بایکنیم کاریچیدارهکیبدون

 .میریگب کیکوچیهمدورههی راز،یشنیایبنکیخالمهیوقتهی...تیزندگ

 زا را کتشدشویمدبلن جا ازیخستگ با کند،یمهنگا ساعتشهب

 :داردیمبریصندلیپشت

 برب رو سویگ خودتنماما پس مناسب، وقِتهی تونیبدهاجازمچش_

  ن؟یریمیک شما رم،یگیمنمهبدمه رو اشنسخه

 قن،یشقایدرمانیکارا دنبال م،یباشهگیدههفت آخر تا گفت اریماز_

 م،یشنویم خوش خبِر ونریگیمهجینتیسرنیاانشااهلل

 .شهیمدشاندلمو

 :دهدیم جوابهخستنلحنهما با ودبندیم سرش پشت را اتاق دِر

 چیه هتربنهمو ن؟یهستیبعدهنو منتظرهکهخوشبختیلیخ سویگناال_

 !ادین ایدنیابچه
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 چرادبداندخواهیم دلش د،یآیمددرهب قلبش اویخستهنلح از طناز

 رایدختردیبا داشتنذه در آرزونهزارا شیبراهکییاو اشکرده زیعز

 عشقشنکردنعنوا از نداشتییابایستگارخوا مجلس درهکدکندعق

 خواستیم پسرشیبرا رانیبهتردبو مادر...یگرید شخِصهب

 ...را پسرش خراِب حاِلهن ،یلیتحم ودسردعقنآهن

 دنبالنچوندار دوست روهگیهمدندار فرق قیشقا و اریماز_

 .نشینم سایپرهکههم دونن،یم رو قدرشنهستهبچ

 .رسدینم مادرش گوشهبهکدکنیم گنگیازمزمه

 خونه؟ینرفت هنوز توهشبهازدی ساعِت جان،نماما_

 :کندیم باز را نشیماش درب

 .نبودم مدتهیهدیچیپمبهمکار رم،یممدار_

 از شیب تادکنیمهخف گلو در را شنهادشیپ و حتینصنهزارا طناز 

 .اردسپیم خداهب را او ودنکن تلخ را پسرشمکانیا

 ،افتدیم اشیگوشیرو ماینیشمارههک استهنگذشتهقیدقهد هنوز

 ابپرتنرویبهبهپنجر از را اشیگوشدخواهیم دلشدکنیمددر سرش
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 ماینیصدا ودکشیم راهصفحیرو سبزیدکمهیخستگ اوِج در امادکن

 :شودیم پخش نشیماشندرو

  ؟یمان_

 :کشدیم اشیشانیپهبیدست

 ه؟بل_

 !ترسمیمنم_

 :زندیمیعصبیاضربهنفرمایرو انگشتانش با ودکشیم قیعمینفس

  ؟یچ از_

 :دهدیم شیصداهبیساختگیاسترس ودکنیم مکث ماین

 ! تو از_

 .کنهیمددرمسر ست،ینیزنکخالههواسیخوب وقِت واقعًاناال_

 حاال ت؟سینهتیفرمال ازدواجتهمگ! تو کار تومموندنم بابا_

 ؟یدیم عذاب روهدختر چرا جونتنوشمهیببرمحالشیخوایم

 :خورندیمهگرمه دریسختهبیمانیهااخم
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 تو؟یگیمیچ_

 دخترنیا ؟یهستیچ دنبالناال شد؟ تو برادرنزدبوهباکر سایپرهمگ_

 حاال زنان، دکتریکشیم وضعناو با روزهی رو بدبخت

 ...جورنیاهکمه

 از را تمرکزش ودشویمهبرداشت گاز پدالیرو از شیپاهدآگاناخو

 :دهدیم دست

 !ماینیگیمیچمنیببنبز حرفمآد مثل شده؟یچناال_
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 احساسهکیحال در ودشویم هولیمان متعجب ویجدنلح از ماین

 .کند سکوتددهیم حیترج است،هزددگندکنیم

 شده؟یچمگیم ما؟ین الو_

 زنگ نفسیگوشمیبسازدیکلمیرفت ه،یچهیقضمدونینم واقعًانمنیبب_

 سر از خدا اصاًل نداد، جوابدنش دورنم از کامل تاماون خورد،

 تیتربیجاسوسهواس منو قدرنیاهنگذر راتتیتقص

 !چهنمهب کنم، رفتاریعیطبمتونینمهکیکرد

 ...ماین_

 :رسدیم گوششهبدکنیم رهاممحکهکینفس

 جداهکمه شبید ،یکرد رو هاتقشنگ اخالقناو از بازمکرد فکر_

 وقتهاردمکرد فکر دختره،یگذشتههبیداد ریگ بازمگفت ن،یدیخواب

 !گهیدیجراحیبراهریگیمنزنا دکتر

 :رندیگیم سبقت کنارش ازدبلن بوقیصدا با هانیماش
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 ؟یدیشن رویجراحیکلمه تو_

 ...دمیشنمهمیترمهکلمهببخش نوم خدا وهار_

 تابش نشیماش ودفشاریم گاز پدالیرو رادبوهشد شلهکییپاهدوبار

 :ردیگیم

  ؟یچهگید_

 :رسدیم گوششهبهسرخورد ونمایپش ماینیصدا بارنیا

 مثلماشاهللماون کردم،یخونلب ومدیشن زورهبمه رو هانیهم_

 ...هستیچههمهب حواسش خبهتوئ

 :دیگویمهکوتا

 باشه_

 قدرنیادینباییخدامگرفتنوجدا عذابنمنیبب نکن، قطعیمان الو_

 .دارههگنا م،یباشهداشت کار نفسیهاکاریهمههب

 سکوت رسد،یم ماین گوِشهب شیهانفسیصدا فقط و

 :کندیم باز لب شود،یمیطوالنهک
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 ؟ینداریکار_

 :دهدیم جواب پکر ماین

 .رفتدشمتمومزد رودگن گه،یدهن_

 سِرددانینم واقعًا رد،یگیم شدت سردردشدشویم قطعهک تماس

 .سدبر معنادارهجینت کیهب فقط حداقل تادبشکاف کجا از را کالف

 نفسهکدبونیادآوریمنمایانآهب شتریبهلحظ هر داشتهکیقتیحق تنها

 اشهیتشب درهچ لمه،کیواقعیمعنا درهچ داشت،هگنا واقعًا

 ...ممظلویانسانهب

 زهنو ودبو او از مشیحر کاِرطلب ش،یهامشت با دختر شبیدنیهم

 سهرابهب را خاطراتش دفتِرهکدبوهنگذشت موضوعنیا ازیحت روز کی

 .دادیم گزارش اوهب مشکوکشنتلف از ماین وهداد

 ادعادانبتویروزیحتهکدبودنهنگذاشتیباقیمیحر چیه شیبرا واقعًا

 .اندخواسته را اشیخوب فقطهکدکن

 بدتر خرابش حال ودکنیمهمحاسب ذهنش در را هاخیتارهناخودآگا

 شیبرا موهب مو قباًلهآنچهبدنبونمطمئهکنیایبرادشویم
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 اشیذهن معادالتهکنیا از بود،هدیکشهنقش

 .شدندیمدنابودداشتنیکییکی

 ودبونروش هاچراغمتما تصورش برخالِفدرسیمهکهخانهب

 وجلیکم جیگ. رسدیم مشامشهبهخانآشپز سمِت ازیمطبوعیبو

 ازگیرویقابلمه وهتابیماه ودیخریهاکیپالست از نگاهش ودرویم

 ست،ا پردشناسیمهکیجاتیسبزهچ هر از درشهک آبکش قرمِزدسب و

 .رسدیم است،هافتادهکاناپیرو رو، و پشتهک دختریروسر و مانتوهب

 جا سر پشت از شیصداندیشن باددارنبرشاهکدکنیم دراز دست تا

 :خوردیم

 چطور اتاقم، تویاومدیمیجورهچمفهمیم حاال_

 از زودتر ادکلنتیبوهخوب ؟یکندترد صدا و سریبههمنیایتونیم

 ...شهیم روح قبضمآدهوگرنداییم خودت

 آبکش کی داخل ودداریبرم راهقابلم دردشویمدر کنارش از و

 وددارمیمالیشیآراهتهک صورتشدکنیم اشیخال نکیسندرویفلز

 استهشدهبستهگوج شکِلهبنشایپریحالت با سرشیباالهک شیموها

 .رودیم فرو بخار در
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 ؟یکنیمیدار کاریچ_

 :خدبچر سمتشهب دختر صورتدوشیم باعث شیصدا واضِح بهِت

 !یشد اللمکرد فکر_

 در ودزنیممه را اتشیمحتو ودرویمهتابیماه سمتهب سپس و

 :دیگویم حالنهما

 درست غذا زده، خشکتیجورنیا فضامفرستینمهک موشک_

 !خبهگشنممکنیم

 :دپرسیم حالنهما بادکننینم عادتدنیبیمهکیاصحنههب چشمانش

 ؟یبلدیآشپزهمگ تو_

 قاشق ودگردیبرم سمتشهبهشد زیریهاچشم با دختر

 :دهدیمنتکا هوا دریزیآمدیتهد شکلهب را دستانشندرویچوب

 .کشمتیمنک باوریبنداز متلک وهکیتیکن شروعیبخوا_

 رشیدرگهلحظنآ تاهکییفکرهاممسمویفضا در مطبوعیحس

 اشیعصباننلح آورد،یم لبشیرو رایانصفهدلبخن ودزنیمهشیردبو

 بود، جذابیادیز نظرش در دختر صیحر وهشددگرنچشما و
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 مِتسهب ودداریبرم را اشیروسر و مانتو ودگردیبرم عقبهبمقدمین

 .شودیمدبلن نهادش ازهآهآشفت تختندید با ودرویم خواباتاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبانشنیب ازهکیاخسته نفِس باههمرا ودآوریدرم را کتش

 را کتش ودکنیم باز رادکم دِر فرستد،یمنرویب

 شروع ودآورینم طاقت بعدش ودکنیمنزایآویلباسچوبهب



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

560 

 تادکنیم نفس ِلیوسا و هالباسنکرد جوروجمعهب

 :شنودیم را نفسیصدادکنیم جاجابه راهتکنیآخرهکیزمان

 .ایبیدنخورمشاهاگ_

 ار صورتش ش،یهادستنشست ازدبع ودرویمییدستشو داخلهب

 و لمفصدساال گردد،یبرمهآشپزخانهبیوقت ودزنیم آبهمرتبنیچند

 مشغول دختر و استهشدهگذاشتهریجز وسطیلعاب و رنگخوش

 را اهشنگ تا ودباشیم رنگشدیسفدگر بشقاب دریاسپاگتندیکش

 :دیگویمدکنیم حس

 ؟یاریبهشیمیدار شرابمدید-

 از زیچچیهدپریم باال شیابرویتا کی

 چیهیبنیهمیبرا ست،یندیبع شناسدشیمدداریتازگهبهکیدخترنیا

 ودداریبرم را شرابیبطردرویمنسالیانتهاهبیکلکل و حرف

 دو باههمرا ودکنیم باز را درش مخصوصشنکباز در با جانهما

 فسننزماهم ودنینشیمیصندلیرو ودگردیمبرهآشپزخانهب السیگ

 را اشیخال شدتهبهمعد غذا عطِر گذارد،یم شیجلو را بشقابش

 کاماًل ودچشیم پختشدست ازیچنگال اولهارادیبدکنیم کیتحر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

561 

 بخش زبانش ریزهکدشویمیخاص و رینظیبمطع مبهوت و مات

 :کندیمهزمزمهاناخودآگ و استهشد

 !شهینممباور ه،یعال_

 بشقاب نصفهکیحال در ودکنیم پر را خودش السیگ دختر

 :دهدیم جوابدکنیم زشیانگوسوسهدساال از پر را خودش

 .آمیم بریکار هر پس ازنم ؟یکرد فکرنمهبراجعیچ واقعًا_

 :زدیم لب

 .دونمیمهگید رونیا_

 زد،یریممه خودشیبرا ودرویمیبطر سمتهب دستش و

 نگاهشهلحظ کیهکدریبگ را فکرشمکدایپددانینم

 در را اشزده شتاب حرکات ودنینشیم دخترهکرددبایهالپیرو

 دارمعنایلبخندهناخودآگا ودکنیم دنبالنغذاخورددتندتن حال

 بادشویم لبخندشهمتوج تا دختر ند،ینشیم شیهالبیروهب

 :دیگویم حرص با وددهیم فرو را اشلقمههلعج

 ...گرسنمه ام،خسته نداره، موضوعناوهبیربط_
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 با سسپدشویمدبلن اشیخالهمعددنها ازهآهکدنوشیم شرابش ازیقلپ

 :دهدیمهادامدلبخننهما

 .مشخصهمه اخالقت از بله،_

 چته؟...ییتوهک صبح ازهبست سگهکیاون_

 .داردیمبر شیغذا ازیچنگال

 .مشغولهمذهن ،یچیه_

 استهشدهکاست اشیگرسنگ شدت ازیکم است مشخصهک دختر

 :دیگویم وددهیمهیتکدبلنهیپایصندلیپشتهب

 کتیشر با هنوز ؟یاریبنم سریدیجدیبالهچهکنیا مشغول_

  ه؟یکهمعامل وقتنیدینرس توافقهب

 ار گردانشسرهنگانناگها ودوشیمهفشرد چنگالهدست دور دستش

 :دوزدیم  دخترنروشیهاچشمهبمیمستق

 ؟یریبگ رومحالداییم خوشت_

 :دهدیم جواب چشمانش درهریخ ودکنیم رها را چنگالشمه دختر
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 جورمبتوندخوایممدلیحت... یلیخهآر ؟یبشنویخوایم رو راستش_

 کرف روشمدار...متلک وهکیت تا دوهنمریبگ ازتیاساس حالهیهبش

 .کنمیم

 سرشنیهمیبرادکنیم برابرنیچند را دختر حرص لبخندشددانیم

 کی از چشمانش ودشویمدساالندیکش مشغول وداندازیمنییپا را

 .شودیم لذت غرِقدساال جاتیسبزنشددخورممنظ و دست

 صاحبدشوینم باورش قلبشهتمه هنوزدآوریم باال را نگاهش

 دومش السیگ آرامش باددارهکدباش دخترنیهم غذامطع وهقیسلنیا

 :پرسدیمهآهست کند،یم پر را

 هست؟مباز-

 :شودیمهدوخت اوهبیاخنده با وهکند لشیموبایگوش از دخترهنگا

 . بکش پاشوننکیبیغر زاده،ملکیآقاهخودتیخونه_

 وهخست و سرخنچشمایابر دلش شود،یممتما اشجمله تا و

 دلش از را ”زادهملکیآقا“ هکیتهکنیایبرا ودسوزیم اشدهیرنجهنگا

 ودکنیم پر را اشیخال بشقاب ودشویمدبلن جا از خودش اورد،یبدر
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 دسِتندرو دستشهکدشو دور او ازدخواهیم تادگذاریمیمانیجلو

 :پرسدیم تعجب با شود،یم ریاس اشمردانه و داغ

  ؟یدار تب-

 بود؟هآورد رو هاطرحمتما نجار ؟یومدین امروز چرا_

 با سپس و اوست دستندروهکدکنیم دستشهبینگاه دختر

 پس را دستش عیسر بود،هنشستهکیقبلیجاهبیااشاره

 در بارنیا ودداریمبر را شرابش السیگدرویممقددچندکشیم

 السیگ دوِر را دستش دوهارادیب ودنینشیم اوهبیصندلنیترکینزد

 :دیگویم ودچیپیم

 .داشتم ارکیلیخممنینزدهکممنهبیحرف ،یرفتیشکلناو صبحهک تو_

  ؟یداشت کاریچ_

 :دیوگیمیپوزخند با و هست السشیگ داخل اتیمحتوهب دخترهنگا

 السکمه بعدش ومرفتهدانشگا سرهی ها،رفته در دستت ازمهابرنامه_

 .داشتمیخصوص
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  ؟یرفتیچ با_

 خودش حاِل در ودکشیمیالیخ اشکاِل السیگهبدنیرو

 :کندیمهزمزم

 !اسنپ باهشیهم مثل_

 :گذاردیم دهانش در را شیغذا ازیکمهدوبار

 ...یکردیمیخداحافظ پدرت بایاومدیم_
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 :دهدیم جواب زیمهبهریخ طورهمان

 !گهیدهمدتهکوتاهسفرهی حاال نمش،یببمنخواست شده،مثبح باهاش_

 دختریهشد چفت ومدرهنانگشتایرو انگشتانش بازهک ستینیاتفاق

 :ندینشیم

 ن؟یکرد بحثیچ سر_

 دسِتدخواهینم رود،یمنییپا و باالممحک دخترینهیسهقفس

 :دنینشیم شیصدا در بغض کی ازیرد امادبفشار را شیگلومغ

 ...یمانهآسونیلیخنگذشتنم از_

 ار السشیگ آزادش دسِت با رد،یگیم گرندرو از ودریگیم نفسش

 :دهدیمهاداممتمایناراحت با دختر کند،یممتما ضربهی

 ؟زنش دنبالهبر باز وهبسپر تو دست رونمهساد قدرنیادیبا چرا_

 :کندیم نوازش ار دختر دسِت پشِت ِفیلط پوست اش،اشاره انگشت

 !توئه مادر زنش_

 :کشدیم طرف دوهب را دختریهالبیبزرگتردپوزخن
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 بذاره؟ وقتنمیبراهقراریک شه؟یمنم نوبتیک کجاست؟نمیجا_

 :زندیم لب را اسمش فقطهناباوران

 نفس؟_

 السشیگ اتیمحتوهبهدوبار ودکنیم نگاهشیاهیثاندچن دختر

 :دوزدیممچش

 ویزندگ و آرامش واقعًایکیهکدبخوامدلدینبانم ؟هیچ_

 مادر و پدر شاملیکی ازممنظور باشه؟ممه براشنمیهاخواسته

 وسطناونداشت ایدبو تئاترهصحن مثِلهشیهمنخونمو هاااا،شهیم

 وددا و غیجیصدا ای رفتن،یممههصدققربون وندیرقصیمهعاشقان

 ؟یمان...  بود هواهب افترا و تهمت

 اما «جانم»دیبگودخواهیم وجودشههم باهک دانست.یم

 :دیگویممآرادنشو برداشتمترحهکآنیبرا

 بله؟_

 بود؟هخوشمز ؟یداشت دوست رویاسپاگت واقعًا_

 :دهدیم پاسخ متفکر ودشویممخ سمتشهبیکم
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 ومخورد حاال تاهکیاسپاگتنیترطعمخوش بود،یعال_

 گیدته رشیز ودکریممد رویماکاروننمنماما ن،یترمتفاوتهالبت

 ...ذاشتیمینیزمبیس

 :دیگویم غمناکش حالنهما با دختر

 براتهدفعهی حاال... نهیایاسپاگت اصل هاست،یرانیا اختراعناو_

 وت سرشناس سرآشپِزهی ازمخودمکنیم درست آلفردوینیفتوچ

 از ه،جالب قدرنیا هستنرستوراهییناتالیخونه ِکینزد گرفتم،دایمر

 ه،پختیم پاستا فقط وهبودنرستورا شیپ سالدهشتاهب کینزد

 رو تاپاسنیاول گفتیم صاحبش کنن،یم درست پاستاهاشونخودشو

 ..یلیخمیپخت ما

 رایالحظهدچن ودشویمهکاست کردنش صحبتنجایه ازنناگها و

 :کندیم باز لبهباردو ودگذراننیم سکوتهب

 گفتهعاشقانیلبخند بامبابا پختم،نبراشو شبهی رو غذانیهمنیع_

 «اسگهید زیچهییناتال پخت دستیول»

 .شودیمهکند جا از شدتهب قلبش دختر، سکوِت با بارنیا و
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 دختریشده ترآرامیصدا با ودبندیم را چشمانشیالحظه

 :کندیم نگاهشهریخهدوبار

 ایهریبگ روماعمه حال خواستیمدیشامفهمیم رو، طیشرامفهمیم_

 ...منیول...یزیچ هر ایهبدننشویناتالهب رو اشعالقهنزایم

 شاِرف با ودریگیم دستهب ودکنیم باز السیگ دور از را دخترندستا

 تنهاهک راهریجزیزیت ودزیخبر جا از تادکنیم تشیهدایمیمال

 .ردیگیم آغوشش درممحک ودکنیطدبونشاانیمهلفاص

 اب امادآوریمددرهب را قلبشدشویم جمع آغوشش در دخترهکیحال با

 :دیگویمدکنهاضافنآهبیشوخیچاشنیکمدداریسعهکیلحن

 .یشیم سلویدارهگید_

 درهستادیاهک را دختر و استهنشستدبلنهیپایصندلیرو هنوز

 را سرش دخترهکیالحظه ودفشاریم شتریب بازوانشنایم

 گرندرو از کشد،یمیقیعم نفس ودگذاریم اونگردیگودندرو

 .شودیم ذوبهکورندرودداردکنیم حس ودریگیم
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 و قیعم را شیهانفسهگوننیاهکدیبگو دخترهبدکشیم خجالت 

 استمترحدندار دخترهبهکیحس تنهاهک ِبیعج شیبرا نکند، رهامآرا

 ...بس و

 ار استهنشست دخترنجاهبهکیآرامش اش،زهیغر خاطِرهبدخواهینم

 ودبوسیم را اشیشانیپمآرانیهمیبرا ودکن دارخدشهیدرصدیحت

 .داردیمهنگ آغوشش درنهمچنا را او
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 تنها و استهچسباند اوینهیسهب را خودشینوزاددمانن دختر

 حسهکدشویم اش،شدهمآرایهانفسیصدا اشیخوشدل

 . اوستدوجو خاطرهبدکنیم

 چشمانش دارد،یمبر را سرشهآهست دخترهکدگذریم چقدرددانینم

 :دیگویم وارزمزمه دارند، تب و سرخ

 !بزن حرفمبرایدار دوستهاگ_

 دارد،یرمب را وانشیل و شرابیبطر کشد،یمیقیعم نفِس دختر

 . ندینشیمهکاناپیرو ودرویم هال سمت

 :دیگویمهخند با دختر ودچرخیمهآشفتیآشپزخانهیرو نگاهش

 .کنمیم جمع صبح_

 را بحث شیهاوسواس بادانشده کینزدمبهیکمهک حاالدخواهینم

 اما است، ترمهم او احساسات ازهآشپزخانمنظددهننشا ودکن عوض

 جانشهبهآشپزخان ترِکهلحظهکدشویعذاب حِس منکردتوانینم

 .ندینشیم
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 فیکثیهاظرفنیبهکیفکر بادنینشیم او چِپ سمت مبلیرویوقت

 است، شیروبهرو زیم سنگ طرحهریخهک دخترهب استهماند جا

 :دیگویممآرا وداندازیمینگاه

 ازیگیم ویتگف دروغ بس از اما نفس، ستیننآسونگذشت تو از_

 آدمایدیمننشونهستهچاون از تربزرگ رو بدتیهاعادت بس

 ... شنیمهخست

  مادر؟ و پدریحت_

 :دهدیمهیتک مبلیپشتهب

 زربافیآقامکرد حسهشیهم امامشناسینمدایز رو مادرتهکنم_

 وادِثحدبو بهتریکنینم فکر هست، قائلیخاص عشق وماحترا برات

 وت مادربزرگت وهعم حضور بانناام دفترهی توهکنیایجا رو تیزندگ

  ؟یکردیم صحبت پدرت بایسیبنوهخونناو

 را تلخش حرِفمآرایلحن با  ودنوشیم السشیگ ازیاجرعه دختر

 :آوردیمنزباهب

  بگم؟هصادقان بهم؟هدیم حرفاتیحسهچیدونیم_
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 :زندیم لب

 !بگو_

 اشتد دوستت قدرنیاهکییسایپر بایتونستیممبگهکنیا مثل_

 اتشاحساس حال هرهب ،یندار دوستشیبگ بهشهکینکن برقرارهرابط

 ...یگرفتیبازهب رو

 :پردیم حرفشنایمهکالف

 مانیب وقتچیهیعاطفهرابط چیه و  ندارم، دوستشمگفت بهشنم_

 .بوددنخواه

 :کندیمهزمزممآرا دختر

 ازینهکیاون اما ،یخواستیمیچهرابطناو ازیبودنمطمئهکهخوبیلیخ_

 برمعل با تو کنه،هبرآورد تونستیمیکس هر رودبو تو

 ...یبود باهاشهدار دوستتناوهکنیا

 .مدینم ومنداد پس تقاصمهمکهکینیبیم... کردمهاشتبا خب،هآر_

 :پرسدیم کند،یم نگاهشهریخهک طورهمان دختر

 دخترته؟ سویگ_
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 :فرستدیمنرویب اشینیب از شدت با ودکنیم حبس را نفسش

 شه؟یم باورتمدونینممبگ_

 کند؛یمنستو اشچانه ِریز را شیهادست ودشویممخ دختر

 دوستیولیدونینم ؟یبفهمدینبا جاهیهباالخر ؟یدونینم_

 باشه؟ طیشراناو تو سویگیدار

 دلش از ودنیبیم عمرشهب دخترهکددار رایحالنیترنیغمگ نگاهش

 ودباش او واقعًا پدرش اگر سویگدشویم خوشبخت چقدردگذریم

 !!شود بزرگ او کنار

 بزنم؟هضرب شیزندگهبنیا از ترشیب ؟یچدنبوهاگ_

 دسِت ودشویم زیردپرورانیم سر درهکیپرسش از دختریهاچشم

 :پرسدیم ودآورینم طاقت آخر

 روزش هر وهمتنفر ازتنماکاهک حال هرهب ؟یدینم شیآزما چرا_

 ؟یکنینم تمومش چرا کنه،یم شب وحشتناک سواِلنیا باهدار رو

 چرخد،یمهخان ِکیتارمهینیفضا در نگاهش

 آرامش و تیمعصوم اوِج درناالهک دخترنیاهبنکردننایاطمددانینم
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 دارد،نپنهاهشیهم اشچهره پس درینطوفاددانیم امادکنیم نگاهش

 نه؟ ای استیدرست کار

 !خودتیبرا فقطهن بارنیا ؟یباش رازداریتونیم_

 از بارنیاولیبرادخواهیمهباالخر کند،یم مکث دختر

 .تسینمک شیبرانیا ودبشنو رایموضوعهصادقان اویشخصیزندگ

 .تونمیم_

 سرشندروممسمو فکِر از را خودش قیعم نفِس کی باههمرا

 :دیگویم ودکنیم رها استهشد کابوسشهک

 ونه،میمنماکایبرایزندگهن وقتاون باشه،یاگهیدمآدیبچهمترسیم_

 !کنهیادرمهمینهنصف قدرنیهمهکهمونیمهزندییسایپرهن و سویگیبراهن

 :دکنیمهزمزمهزدبهت ودمانیم باز تعجب از دخترندها

 ...یعنی! نه_

 :پرسدیم بهت شدتنهما با دختر. اندازدیمنییپا را سرش

 ؟یکنیم دفاعنزنیا ازیدارمه باز تو_



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

576 

 سطو وهنداشتیریتقص چیههکیابچه از کنم،یم دفاعماخانواده ازنم_

 .اومده ایدنهب نکبتنیا

 :رودیم فرو فکرهب قًایعم دختر

 و تیحمایبرا تو بترسم، ازتمداشت حق پس_

 تا و... یکنیمیکار هر تیزندگیهاآدمیایدننداشتهنگمآرو

 ...یذاریم پا هاتخواسته روهدار جاهکییجا

 .کندیم سکوت پسدندار دختر جواِب دریحرف
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  ؟یمان_

 .کندیم پر را السشیگهدوبارددارهکداندازیم اوهبینگاه

 !نمیبب رودفربمخوایمنم_

 و در گریدیبازنیاهک النصاف و الحق ند،ینشیم پشتشهریتهبیعرقمن

 گرید طرف دو هر و استهداد دست از را نشیقوان و کریپ

 .زمان ازهلحظنیا در حداقلدندارن رانشایهانقشهحوصل

 ،یوقت هر ای روز،نهمو ؟یریبگ رو هاپولیخوایمیک خودت تو_

 ...نمشیببدیبا

 :کشدیم اشچانه ریزهبیدست

 .نفسمیبزن حرف بهشراجعدیبا_

 :دهدیمهیتک مبلیپشتهب الیخیب استهشدمگر سرشیکمهک دختر
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! یکن تکرار رونداستانیایدار دوست چقدر تو_

 م؟یبزن حرف بخششمکدوهبراجع

 جاک ازددانینم ودریگیم دستانشنیب را صورتشیالحظهدچنهکالف

 .کند شروع

  رو؟دفرب حرف اییکنیم باور منو حرفمبفهمدیبا کجا ازنمنیبب_

 :شودیمهنیک و نفرتیهاشراره از پر دختر خماِرهنگا

 ؟یچ رونکدومتو چیه حرفمبگهاگ_

 اولشیجا سرهدوبار ودرویممقددچن شود،یمدبلن شیجا از قراریب

 :دیگویم تیرضا با ودستیایم

 !خوبهیلیخ_

 :دیگویم متلکهب ودکنیم جمع دلش در را شیپاها دختر

 !زمیعزیشد خوشحالهکهخوب_

 دخترهباالخر تادکنیم نگاهش منتظرهستادیا جانهما مستأصل

 :دیگویم
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 شو، الیخیب اینبز حرف اییمان_

 رومیزندگ توهزددگنهکیکسهکنیایحوصلهنم

 ندارم، رومنیبب دارچوبهیپا برنشیمندارهکیآدمهیشبناال

 ...یندارنبز حرفیدار دوست نکن،یبازملیف

 .یکن گوشمحرفاهبهعاقالنمدواریام فقط خبیلیخ_

 :کندیمهزمزم ودبریم مواجشیموهانایم دریدست دختر

 !داره ربطمخودهبهگید اونش_

 و دختر اساتاحسمتمایوقتدنینشیم اولشیجا سِر ودگردیبرم

 دستهب دست خاطراتش دفتر درهشدهنوشتیهااعتراف

 :کردیم اعترافیکممه اودنبودبدچرخیم

 شه،یپهسال ستیب ماِل حداقلمبگ بهتمخوایمهکیینایا نفسنیبب_

 و سالیس عقِل باناال شه،متمومحرفا تانک صبر پس...شتریبدیشا

 ...کنمیم مرور ور روزهاناومدارمایاخرده

 :کندیمیاسرفه تک شود،یم فرمامحکنشانیبیبیعج سکوِت
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 متنفرممادر و پدر از ایمداشتیسختیبچگنممبگمخواینم_

 ِزیچههم شما،یخونهماومدیمنتورا بایوقت اماهنبودیجورنیاهنمبود

 ات کرد،یمیدگزن جااونهکییایتالیانز از ل،یوساندمایچ از خونه،ناو

 الگومبرا پدرتییجوراهی بود، خاصمبرا همشنتویزندگ مدِل

 زنتهوال وهفتیش قدرنیاهک... نیایعنی موفقدمرمکردیم حسدبو

 اتخانوادههکهگذشت ازدواجت از سالنیچندهکیحال دریباش

 ودبومناهب و موفق واقعًا کارش تو پدرت ،یباشهداشت کنارتمه

 ...داشت تو مثلیتردخ

 پشتددانیمدکنیم حسهناخودآگا ودریگیم دخترنت عضالت

 حدس درست ودشونعنوادخواهیمیمطلبهچ هایبندجملهنیا

 .زندیم

 دریدروغ خداهب عاشقتم،مکردیم فکرنمیبچگیهاسالناو تو_

 بود،مسال" هچهارد_زدهیس"مکن فکرمنگفت بهتهنیزمنیا

 دم،یخوابینم صبح تانتهرامایبمخواستیمیکییهاشب

 ایتالیا وینبودمه وقتا ترشیبهک دمتیدیدیم ویبوددیشاهتاز

 ...ستیننیا اصاًلهیقضوهللهبیولیبود
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 :پرسدیمدخونسر است،هرفت فروهکاناپ دل درهک طورهمان دختر

 ه؟یچهیقض پس_

 رید گرید اما ترسد،یمنفاطو از شیپ آرامشنیا از ترسد؛یم

 اگریحتدکریمیط انتها تا خودشدیبا راهدیرسنایمهبهرا و استهشد

 .بودهدرهجاد آخر

 باممدا معاشرت در هاموقعناو اومد،مبد ازتمشدهک تربزرگ_

 رپس هات،خنده رفتارات، کارات، بودم،هکرد دایپیمذهبدیعقانتورا

 تشیهوهکیپوچ دخترهیمکردیم احساس بود،ممخ رو هاتیباز

 ...بنده هاشیگذرونخوش و باباش پولهب

 کردم، دایپ کمدتهتیسکیویبطرههم از زودترنم

 لعنتهَا.... منمخوردیم حرص ومدیدیم رو لباساتدکمهشیهمنم

 ...منهب

 با استهکرد دایپ تیجذاب شیبرا موضوعهتاز انگارهک دختر

 :پرسدیم ارخمیچشمان

  بودم؟ تیبچگ عشقنمنچو چرا،_
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 :است متنفر مستأصلش حاِلنیا از ودزنیمنامایب قلبش

 .نه_

 پس؟_

 ...خودمیایدن تومگرفتمیتصمیسالهی_

 :شودیممخ جلوهبیکم دختر

  خب؟_

 .بکنم دل ازت مثاًلهک_

 :شودیم قطع حرفشهدوبار

 کندم؟ دل ازت مثاًل شدم، عاشقت مثاًلیگیمیکرد دقت_

 مثاًل؟یچیعنی

 اوِج در شیهاقدم بارنیادشویمدبلن شیجا ازهدوبار

 شود؛یمهبرداشتیسردرگم

 ...ستین نایانم حرف اصل اصاًل! نفسهند ریگ_

 :زندیم لب حرص بادشویمیعصبددارمککممه دختر
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 .دییبفرما دنشم،یشن مشتاق_

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشیذهن محاسباتمتمادکنیم حبس را نفسشیالحظهدچن

 بردعبهبهلحظنیا ازهکیاکلمه هر باددانیمیخوبهب و استهختیربهم

 شیبرا رگیدهکیاتفاق د،یافزایم دخترنیا نفرت آتِش برداوریبنزبا

 اما. دیکشیمددر رنجاندنش از بارنیاولیبرا داشت ودنبو تیاهمیب

 ات حداقلدیبگو را قتیحقهکدریگیم را مشیتصم عیسریلیخ

 :ندیبنش عواقبش منتظر و است مربوط خودشهبهکییجا
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 از ن،یداردآم و رفتدفربهخانواد با شمامدونستینمنمهکیدونیم_

 خاطراتت دفتر توهکیروز و سالناو شدم،نمطمئ تامدیپرسنتورا

 ازدبع ومدم،یننتهرانخونمو خراب اوضاع خاطرهبنمیکرد ثبتش

 ...میبش روروبهمه بادفرب ونمدنشیاتفاقیحت وقتچیهماون

 بانمییآشنا م،یبگذر نایا از حاال

 وهچیپیممپا و پرهبهدارمدائ نفرهیمشدهمتوجنمهکدبویجورنیادفرب

 تامشددوار باهاش رفاقت دِر ازدبع مدتهیهاندازیممپا جلو سنگ

 ...دارهیدشمننم با قدرنیاهیچ مرگش چشه؟نیامبفهم

 ...بعدش

 هرهبهکآن دردشویمهخالص تالشش تینها ودکنیمیطوالنیمکث و

 :نشودمچش درمچش دختر بایقیطر

 لونتورامدونینم بود، خوب اتعمه بامارابطهیدونیم خودت_

 ریزینوجوونیروزانهمو ازدبوهدیفهم خودش ایدبوهداد

 تا هزار...  اوف ومکن ازدواج تو بانمهدار دوستهکدخونیممگوش

 بایوقتمه طرفناو از اد،یینممادی اصاًلناالهکیزنکهخال حرف
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 شدم، کیشر کارهایسرهی تو باهاش بعدش و قیرفدفرب

 ...هست ودبو مشکوکمنظرهبیلیخمشد اتعمه بادفربهرابطهمتوج

 اونادبودفربماسهب اماهدار ملکیسرهیهکنیا مثل اتعمه

 خاطراتت، دفترهبراجع دن،یکشیمهنقش توهبراجعنداشت

... یکن ازدواجدفرب با تویدیتهد ودترفن هرهبهکنیاهبراجع

 واقعًادفرب امامبد کش رو بحثمخواینمنمنیبب

 توهچ کار، توهچ ها،زن باهرابط درهچ معناس،متماهبیعوضهی

 ...هاشقیرف و انشیاطراف با اشرابطه

 ودانشده ترخماریقدرهکیچشمان ودیآیم کشیکمهکیلحن با دختر

 رفشح اوست،هبهریخهکیحال در است،هافزود تینهایب تشیجذابهب

 :کندیم قطع را

 رس دو وید دسِت از رونم ویاهیقضیخوبهمآد توهک جاشنیا تا_

 روزت و حال از اما ،یداد نجات

 وارید و درهب قدرنیا بگو، اونویزدمیزندگهبیمبسوطدگنهیهمعلوم

 .رو خودت نکوب
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 را دستش دو ودکشیم اشخوردهترک و خشک لِبیرو را زبانش

 اب آخر دسِت وددهیم بدنشهبیتاب ودکنیم قالب سرش پشِت

 :دیگویمیبیعجنلح

 ای ،یکن ازدواجنم با تویابهانه هرهب تنداشنامکا_

 ازهکیکارات دنبالمدونستیمنم بزنم، حرف باهاتیبدنامومبه

 ...یبرنرایا

 فکرهکهچاون ازمکرد احساس دمتید هاسال ازدبعهدوباریوقت

 بود،ممخ رو رفتارات قدرنیا چرامدونینم ،یشد بدترمهمکردیم

 ،یگرفتمبرا اتاقت تو اول شبنهمو ازهکمهیوحشتناکدگارناو

 شتپ دروغ ز،یآمریتحقیحرفا متلک، که،یت همش بود،هکردماوونهید

 ...دروغ
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 :شودیمهآزاردهند سخت شیبرا دختر سکوِت ودکنیم مکث باز

 از. ینذاشت ام،یبهرا باهاتمکردیسعیلیخییخدا_

 تالِش بود،نم فکِر پشتشهکیمالمتمودفربمبذارمتونستینممطرفناو

 باهاشدیبا بکشه، باال شیزرنگ حسابهب رودبونم

 سپ رومپول توهواسطهب وهمنگنیال ذاشتمشیمدیبامکردیمهمعامل

 ...ستینهکیکممرق گرفتم،یم

 :پرسدیم وددهیم رییتغ را نشستنشنشیپوزدخونسر دختر

 !بودیتکرارهکمه جانیا تا_

 ازدیبا چرا ستد،یبا جاهمانداب تا ایدبروهرا ند،یبنشددانینم

 رد دانستیم خودشممسل حق وددا انجامش افتخار باهکیکارنگفت
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 قد،عنیا از قبلیلحظه تایحتهکینفهمنزبا و چموش دختِر برابر

 ند،بزن حرفمباه تادبده فرصت ودنیبنشمآرادحنیا تادنبو حاضر

 .باشدنیشرمگ

 تو ِجیپ پشِت و اسکاسههی تونیشرو ودفرب دسِتمدونستیمنم_

 ...دونمیمهسال کیهب کینزد کنن،یم کاریچندار

 شیزانوها ودشویمهبرداشت چپشیپایرو ازهارادیب دختر راسِتیپا

 :دهدیم فشارمبه را

  خب؟_

 !دادم لوت فتا سیپلهبنم_

 .کندیم نگاهشنینماد مشآرانهما با دختر

 رو رهایتقصههم فعاًل تامداد هنگفت پولهینیشروهبمهدبع_

 ثابتهدارهکیمدارکمتما ازهاستفاد با وقتشهبهکهریبگنگرد

 ! درکهبهبر وهبش رو هاشیکارکثافت وهفربدیاصل مقصِرهکمیکن

 :شودیمدبلن شیجا ازمآرا دختر

  ه؟یک وقتش_
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 رو خاطراتت دفتر و تو ازاش در ودکر حسابهیتسوهکینزما_

 .خواست

 گریکدی با نفس کی قدرهبیوقت شیروروبه درست دختریهاقدم

 .شوندیم متوقفددارنهفاصل

 ببنده، پول رو چشمشوهتونیم ایدن تویآدم کمتر ،یدار حق_

 ات،دهیکش زحمتیهاپول تویحرفا طبق حاالماون

 وتهگفتیک برسه؟نمهبدفرب دسِتیخواینم چرامفهمینمنمیول

 ویکن فکرههمیجاهدادهاجاز توهبیک ؟یدادیم نجات منودیبا

 هان؟ ؟یریبگمیتصم

 برگشت و رفت در دخترمچشنآهبمچشنیا از نگاهشهکیحال در

 :زندیم لبدباشیم

 ...بازمدخوایم داده، آزار رو تومآدناو_

 :کندیمنفوارا درونش داغ ودشویمیبلنددایفر ختردیصدا

 مهمه؟چرا براتنمیکوفتهگذشت چرا چه؟ توهب هان؟ چه؟ توهب_

 و کف و سایپر ونماکاهکنم ؟یکن رها رو قهرمانت ابر نقشیتونینم
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 اتخودخواهانه وهاحمقانیهامیتصم بایبخواهکمستین لتیفام

 ومیزندگ مدل ومحرفا ومرفتارها ونم ازهک تو ؟یکن دفاعماز

 ،بده جواب ؟یکن دفاعمازدیبایکرد فکر چرا ،یزاریبمقیعالیحت

 چرا؟؟؟

 :دیگویم فقطهشد مسخ

 !دونمینم_

 :بدکویم اشنهیسیروهبدیتهدینشانههب را اشاشاره انگشِت دختر

 گم،یم برات ؟یبشنودبلن رو نایایدار دوست ،یمان_

 ست،ینیزیچهکمنستاگرایا ِجیپ بکنم،یکار هرنشدهدیدیبرامضرحانم

 آرزو تا هزارنم. سازمیمهدوبارمبخوا

 هاآدمدیبا باالهااااا، باالناومبردیبامبرسنبهشودیباهکمدار

 اصخ و مشهور و بزرگدیبا بذارن،ماحترامبه بزنن، دستمافتخارهب

 وهعقدنمدوجودبندبن. دارمهآر دارم؟هعقدیبگیخوایم بشم،

 بایفرق چیه تو! ییتوهبدترنم از حالشهکیاون اماهحسرت

 ازین قدرهمون هستم،نمهکیبدبخت ویاعقده قدرهمونیندارنم

 تاینکیم اتو رو کمبودهات و هادرد توهنیا فرقش فقطیبشهدیدیدار
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 ویرببههمیزندگ تو رو تسریزنیم زوریدار نه،یبش بهتر تنتهب

 از تو رسم،یم آرامشهب شهرت ازنم...یکنیفداکارنبراشویزور

 رو ازتین جنس. هیبق رو تسلط ویزوریهامحبت

 شیپ حناتمیقماش کی از تو ونمهمتاسفانمشناسیم

 خب؟هنداریرنگنم

 تلخیهاحرف باِر ِریز شیهاشانه وددهیم قورت را دهانش آب 

 .کندیمینیسنگ ردخت

 ازهاردوبدفرب دسِت ازنم نجات بایتونینم! کن بس ،یماننک بس_

 ...کن تمومشیبسازنقهرما خودت
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 در ار استهشدهدیکوب اشنهیسیروهبدیتهدینشانههبهکیدستنهما

 ویعصبان حاِلنیا وهانداخت گل دختریهاگونه رد،یگیم دست

 .کند تحملدتوانیمن را شانشیپر

 رو خودتیدارمنشنقهرمانم خودت قولهبهکنیایبرا چرا تو_

  ؟یکنیمدنابو

 . بردارمسر از دست بابا کنم؟یمدنابو خودمومدارنمهگفتیک_

 :زندیم لب ودکنیم نوازش را اشگونهمآرا گرشید دست با

! یجنگیمیرداهتنهی نداره، خبر دردت از کسچیه ،ییتنها تو_

 ؟یبرس آرزوهاتهبیخواینمهمگیارییممک

 :دهدیمنتکا تأسفینشانههبیسر قراریب وهکالف دختر
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 قسمِت فقط حرفههمنیانیب از ستین خودت دسِت_

! یبرسونمآرزوهاهب منودشنروش موتورت ویدیشن رونمیآرزوها

 ؟یدینشن ور بردارمسر از دست! چه توهبمگفتههمنیا

 :دیگویم آرامش با ودشویم قطع انگشتانش وارنوازش حرکِت

 نفس ؟یشنویم رومحرفامه تو امامشنویم چرا_

 حقههمناو و طالق حق بهتهکمدار نگهت زورهبمخواستیمهاگنم

! زدمینم امضاء روهنامتوافقههمناو ریز ومدادینم رو حقوق و

 ورنحرفاموهک ما ،یبموننم با توهکهخطرناک ایدبدفربمگینمنم

 فقطنم م،یکرد مشخص ازدواجنیا ازمهنقصدمو ومیزد

 ات ،یریبگهفاصل ازشمکن تیحالیبفهمهکیزبونهیهبمخوایم

 ایتالیاهن ران،یا از برو پاشومشوهرت مثاًل ومهستنم

 ور اتگذشتهیواخینمهک تو گه،یدیجاهی بروییکجاندونیمههمهک

 !ریبگهفاصل ازشیتونیمهکییجا تا پسیکن حل

 با ودشونیمهبست و بازیسختهبهخست ودآلوخواب دختریهاپلک

 :دیگویم دارخندهیلحن
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 حاال م،یزندگ وسطیدیپر پا جفتمکردیم کارونیهممداشت_

 !برویگیم

 .یبرنذاشتینم موقعناو_

 خواب اتاق سمِتهبهکوتاییهاقدم با ودزنیم پسشهحوصلیب

 :رودیم

 درسته؟هکیمطمئن ویارییم کجا از رو اطالعاتههمنیاهجالب_

 بازهارادیب اندازد،یمینگاهدشویم دور او ازیآرامهبهک دخترهب 

 :دیگویم

 ور شناختم،نمهکهیآدمنهمودفربهکیدیرسهجینتنیاهب خودتهاگ_

 .میاریدرب پدرشومیتونیمنک بحسانم

 .بردارمسر از دست_

 سکوت دردبندیم سرش پشتهک درممحک تِقیصدا و

 .اندازدیمنیطنهخان

 ودکنیم باز را اشمردانهنراهیپمدو و اولهدکمهکالف

 .ندینشیم بود،هنشستنآیرو دختر شیپیلحظات تاهکییجاهکاناپیرو
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 با است زبانش ریز هنوز طعمشهکیاسپاگت و شراب بیترک

 منگ و جیگ را سرش اند،کرده بدل ودرهکینیسنگیحرفایچاشن

 از ترشیبهچ هرندانستهب نسبت وارجنونیعطش چراددانینم. کندیم

 شد،یم محسوب همسرش هاشروط و شرطیتمام باناالهک دختر،نیا

 .استهافتاد جانشهب

 چپ سمتهب قراریب استندیخوابددهمانجادنتواینمهکیکار تنها

 با ودکشیمنرویب بشیج از را لشیموبایگوش ودچرخیم

 استهنوشتهک سهرابمایپندید

 ”یایب خودش با کاشمگیممباز اما شم،یپ ایب فردا خوندم،“

 خواب و آرامش دلشدیشاهک دخترهبهتوجیب ودزیخیمبر جا از

 و استهدادهیتک تخت تاجهب دختر شود،یم اتاقدواردخواهیم

 چیهیب او ودکننینممههنگامبهیحت دارد، بغل دریبالش

 .ردیگیم شیپ رامحماهرایحرف
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 و مستقل ویقویتیشخص تاهکرد تالشیکاف قدِرهبدکریم فکرهشیهم

 را وا شیپ روِزدچن تاهکیدختر حاال ودبساز خودش ازدفرهب منحصر

 باورشهکدبوهدیکش چالشهب را روحشنچنا نداشت قبولهجورچیه

 .بود سختمه خودشیبرا

 فرارنآ از عمرمتماهکیصفات بدبخت، ویاعقدهدبوهگفت اوهب دختر

 .بودهکرد



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

597 

 بدنش و صورتیروهبدسر آِب قطرات

 .نداشت دشب حاِلدبهبو دریریتأثنیترکیکوچیولدیکوبیم

 با اتاقیکیتار در بود،هدیخواب ظاهرهب دختردآمنرویبمحما ازیوقت

 و سرنیکوچکترهکنیانبدودخواهیمهچددانیم قًایدقهکنیا برمعل

 اتاق ازدخواهیمهکیالحظه درست ودپوشیم لباسدکندجایاییصدا

 :شنودیم را دختریصدادبرونرویب

 هشب مالقاتیرفت بردار، رو شیگوش ونیشرو ِلیوسامفیک تو از_

 .بده

 ودگردیبرم سمتشهبهزدبهتدشویم خشک شیهاقدم

 :زندیم زلددار قرار سرش لحافمحج ریزدزنیم حدسهکییجاهب

 چیه وهمکالم چیه اصاًلهکنیگفتمبهیچ قًایدقمنیببمخواستیم_

 جورهی تو با ای حاال نداشت،دجوومبد نسبت توهبمبتونهکیاشماره

 حال هرهب کرده، پاکش تو دستورهب ایهبود ارتباط درهگید

 .یبد پس بهشیتونیم خوامشینمهگید

 :زندیم لب
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 !نفس_

 :ندینشیم شیجا در حرص با دختر ودشویمهزدپس لحاف

 ویاشبهنداشتهرابطنم باهکهریبگدتعه ازتهکنیایجاهبمپدر کاش_

 ومچش و سر گرفتیمدتعه ازت بشه، حفظنمیجسممیحر مثاًل

 ،یضیمر تو! رونیبیبکشنمهب مربوط مسائل از رو گوشت

 مجبورممن ،یبدمانجا رو کارانیاههمیتونستیمیدونیم

 ومنیهامیحرمتما قدرنیا امایریبگ پسمپولت م،یکندعقهکیکن

 تو ازینشونهییسوراخ هر تو باشه،ملدنبایکی جاههمهکیشکستینم

 ازممتنفریکردماخفه ،یباشهداشت کارماخواسته و کار هرهب باشه،

 آزاردخوایم دلت باشه،نخودشو کارهبنسرشونستیندبلهکییهاآدم

 تنهام؟یکنیم حس نشم؟ سما مثلهسوزیم دلت نم؟ینب

 دلت واقعًا نداره؟ تیاهم براشنم حرف کسچیههکینیبیمیدار

 ؟یکنمکمکدخوایم

 ازمحجنیا برابر درددانینم و استهستادیا مستأصل سکوت در

 .دهدمانجادیباهچ دختریقراریب و تیعصبان
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 هات،پولنگرفت پس جزهبمپرسیم ازتمدار ؟یاللیمان_

 ...بده جواب منه؟هب کمکهیقضهگیدیروهی

 هآر_

 قیدقا شیبرا ودشویم برقرار قیعمیسکوتنشانیب و

 .گذردیمیسختهب

 دختر کناِر قًایدق ودرسانیم تختهب را خودشهکوتامقددچن باهارادیب 

 .ندینشیم

 تادشویم او مسِتمهین حاِل و ملتهبیهاگونههمتوج کینزد از

 :چرخدیم سمتشهب دختر صورت بزند،یحرفدخواهیم

 چیه اهل دارم، فرقیدید تیزندگ توهکییدخترهامتما بانم ،یمان_

 تو مخصوصًامستینیمرد چیه دلنآورد بدستیبرایاعشوه و ناز

 پسهنباش تنتهب سردخوایممدل واقعًاهک

 و خطهیمبزن بهتمخوایمهکیحرفنیانبدو

 خودت دل تو واقعًاهاگ. ستینهعاشقانندیکشننشو

 از رو پات ،یکن کمکنمهبیخوایمهکیمطمئن

 من، از دفاعیبراهچ! جورههمه ،بکشنرویبهجورهمهنممیحر
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 توهکیمار زهر و کوفت هریبراهچ و ،یکنجکاو حس ارضایبراهچ

 رو مرزت ودحیدارمنیببهگید بارهیهاگهک خب؟! گذرهیم ذهنت

 لقبنیا بایحتیاییمبرنم پس ازننک فکر ،یکنیمدر

 ز،یچههمهبمبزندگنمتونیمیجور .«شوهر»یاهیرعا

 و توهک گردو پوسِت توهبمون دستت ومبرمبذارمتونیمیجور

 انگشتماعمه و کثافتدفربناو و زنکتخالهیخالهپسرناو

 فکرمرقصیم سازتهبمدارینیبیمهاگ. نیبمونندههب

 از کامل آب تاهموند وجبهی هنوزنچومنداشتیاچارهننک

 ؟یدیفهم بگذره،مسر

 از کند،یم سقوط سرعت با ودشویمهکند قلبش ازیاتکه انگار

 قول خودشهب دل درهلحظنهما ودکشیم خجالت خودش

 او حداقلهکدکن گوش دختریهاحرفهبهکددهیم

 اوهبیاذرهدیشاهک درشدربه ویزخم روِحمزخیالناستخوادنشو

 .استهکردداعتما

 بحث وسِطیگاه رود،ینم شیپنیروت طبقنشانیب  روابِط وقتچیه 

 دختردبلندایفر آخرهکهلحظنیهم مثلیگاه ودکشنیم هواریمنطق
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 ادامبهکدجنگیمددارهشیهم مثل و است پر شیهاچشمدنیبیمیوقت

 و. ردشیبگ آغوش در تادکنیم باز را شیهادست زد،یبر فرویاشک

 اویکسیب از تنشدریگیم جا آغوششندروهداوطلبان دختریوقت

 .زندیم چنگ جانشهبیمیعظمغیاحساس هریجاهب ودلرزیم

 هاستسالهکیمالقاتیبیزندانهکددار رایبانزندان حاِل

 اوهب اشیکسیب وییتنها شدت از استیانفراد دریزندگهبممحکو

 ... استهبردهپنا

 !!دهدیم راندشمیمعناهکلم درهک اوهب 
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 ازدشویممآرا دختریعصبیهانفسیصدا آغوشش دریوقت

 آرامش دخترنیاهب وجودش ازیبخشهی حداقلهکنیا

 درهگوننیا دختریوقت چراددانینم کند،یم خوشحالشدبخشیم

 عقلمتماهبنناگها وجودش جسارِتدشویم دفاع ودگاریب آغوشش

 . شودیم مسلط منطقش و

 خودشیااجازه چیهنبدو ودخوابانیم تختیرو را دختر آرامش با

 .شودیم او تختنمهمامه

. استهزد زلیکیتار در شیروروبههب و است داریب دختر

 را سرشیکمدخواهیم او ازمآرایااشاره بادکشیم دراز کنارشیوقت

 در لقب از ترمحکم را او ودکندر گردنش ریز از را دستش تادکندبلن

 اشیزندگ درهماندیباقیهاشبیهیبقیبرا را عطرش ودریبگ آغوش

 .کند حبسهنیس در

 :زندیم لب ودبوسیم را شیموهایروهآهست
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 سویگنجوهبمدیممانجا حقت درهکهیشکنمیحرنیآخرنیا_

 .خورمیممقس

 لحنش در اضطرابیکمیحت ایمخش ازینشانهکآنیب دختر و

 :دیگویمیآرامهبدباش

 !باشه_

 اول ماند،یم مجهول سرش دریذهن معادالتمتما

 انگار دختر خاطرات دفتر سراسر دریحسهکدافتیمنآدایهب

 فقطهمصران او و استهشدیدرازدست اومجسهبهکدزنیمدایفر

 حِس با خاطرات دفترهب فکر با ودیآیم ذهنش دردفربمنا

 از ار دفتردبرو وقت اولهکدکنیمیادآوری خودشهبیبیعجیشرمندگ

 دسِتهب را خاطراتش دفتر ودنده گوشیحرف چیههب ودریبگ سهراب

 .برساند خودش

 پر ومگرنبد از دلدتوانیمهن اما است داریب دخترهکدکنیم حس

 استنممک چطوردکنمهضدتوانیمهن ودریبگ او التهاب

 سِر تاهکیدختر است،هشد تجاوز اوهبدزنیم حدسهکیدختر

 بریمبنیالعملعکس چیه است، زاریب ویعصبان او از مرگدح
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 فقطدنداریروشیپدقص او. دهدینمننشا خودش ازیناراحت

 جاک از دختر امادکنهتجرب راندیخواب او کناِر شب کیدخواهیم

 را سرش وارمیتسلهگوننیاهکدگذریمهچ اوهمرداننذهندروددانیم

 گوش او قلبیهاتپشهبددار انگار و استهکردمخ پشتهبیکم

 .کندیم

 :پرسدیم قراریب آخر دسِت

 ؟یدارداعتمانمهب قدرنیا چرا تو_

 جانشمتما در اشخنده از بخشلذت و قیعمیحس ودخندیم دختر

 .شودیم پخش

 ریز تیمردونگیکنیم حس ای دارم؟داعتما بهتهکیشد معذب_

  رفته؟ سوال

 :کندیم نوازششمآرا ودنینشیم دخترمشکیرو دستش

 ؟یچیآروممبغل تو قدرنیاهکمبریم لذتمبگهاگ_

 سکوتشنچو استهکرد سالح خلع را دختر حرفش بادکنیم فکر

 :زدیریم جانشهب زهر دختر وابجنناگها امادیآیم کش
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 با تو مثلییگراآلدهیا و مغروردمرمدونیمنچومدارداعتما بهت_

 نداره،یلیمهیبقهخورددستهب ساالرانت،دمر ویسنتهمیندیعقاهبهتوج

 !یامامدفرب مثِلیایعوض خودت قولهبماون

 دخترنیا. ردیگیم عضالتشمتما ودزنیم خی تنش درنخو

 حس ودشویسم وجودشمتماهکدبزن شیندتوانیمیجور

 آرامشش و لذت احساس است،هشد پرت داغیاکورهندرودکن

 عوض ستیچ ازددانینمهکیسرخوردگ ومخش کی با را شیجا

 استیشب تنها امشبددانیم تینها در. کندیم

. باشدهداشت ارشکن را تلخ ودتننزبانآ با فیظرمجسنیادتوانیمهک

 پردازد،یم شیموها نوازِشهبیحرف چیهیب ودکنیم سکوت پس

 دستکی وممنظ دختریهانفس تاددهیمهادام را کارنیا قدرآن

 . استهرفت خوابهبدفهمیم ودشویم

 زیچ چیه از لیدلیب ودزیبرخدیگویم عقلش

 بمان،دزنیم بینه قلبش امادنساز حساسشنذهیبرایاخاطره

 احساس را آرامش بامتوا لذِتنیا کسچیه کنار در وقتچیههکنبما
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 تاهکیخاطراتیهیبقیرو دردناکیخاطره کیدشویم فوقشیانکرده

 . یادهیکش دوشهبهلحظنیاهب

 با ودخوابینمیالحظه اندازد،یمهیسا اتاق در آفتاب نوِرهکیالحظه تا

 دختر سِر ریز از را دستش اطیاحت با دستشدیشدیرفتگخواب حِس

 باز رادکم دِر کشد،یم شیرو را لحاف. شودیمدبلن جا از دارد،یمبر

 ودداریبرمنراهیپ و شلواروکت دست کیهحوصلیب ودکنیم

 .بنددیم سرش پشت را در ودرویمنرویب اتاق ازهآهست
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 بایتحیگاه استممعلوهک تنشیهااسلب وهآشفت وضع و سرهب هنوز

 هر و استهنکرد عادت اند،شدههقواردب و چروکهک بسدخوابیمنآ

 .خوردیم جا شدتهب بار

 :پرسدیم سهراب

  کدومش؟هآمادهقهو ومداریبگیتیچا فقط_

 را است متنفرنآ از دوستشددانیمهک اشرهیخهنگایجلودکنیمیسع

 :دیگویممآرا ودریبگ

 .مونمینمدایزیول قهوه؛_

 :دیگویم افتینتواینمنآ در رایحسچیههکیلحن با سهراب

 .برهیمنزمانمیهاحرف اما_

 وهتککهتهک نفسیگذشتهندانستهب لیما گریدهکدیبگودخواهیم تا

 سهراب. ستین است،هشدنپنها دفترنآ برِگبرگیال مجهول

 :دیگویمهمقدمیب

 ؟یداشتهرابط باهاش_

 :زندیم لب ودچرخیم مطبهگرفت خاک ویخالیفضا در نگاهش
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 ! نه_

. ندینشیمیمنشیجا سِر ودگردیم بازهقهونفنجادو با سهراب

 در و استهکرد قفل را اشمشاوره اتاق درهکنیا

 .آوردیمددرهب را دلشدکنیمیزندگنسال

 .یکردیخوب کار_

 کمکهب دختر از ترشیب خودشدکنیم حس کند،یم گاهشن جیگ

 را صالیاست ویگم در سر احساِس قدرآن حالهب تا. دارد اجیاحت

 :دیگویمهارادیبدکنیم  بازندهاهکیزخم مثل و استهنکردهتجرب

 کیهاگ گفتمبه شبیدنهمو دم،یکش دراز صبح تا کنارش شبید_

 ولش رو نایا... وهریمهذاریممببر سوال ریز رو هاشمیحرهگید بار

 تجاوز بهشمکنیم حس همشنم سهرابمشیمهوونیدمدار کن،

 بغلشهکنیاهب نسبت بدنش العملعکسیحت رفتارش اماهشد

... دونمینمهکهتفاوتیب و نرمال قدرنیا بوسمشیممکنیم

 زادرنیگیم قراریآزاِرجنسدمورهکییدخترهامکردیم فکرهشیهمنم

 بازنکنیکاریمخفنبخواهاگیحت ترسند،یمهرابط

 ...دهیمننشویمنف العملعکسهینبدنشو



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

609 

 بازنگفت از شیهالب سهراب احساس ازیخالهنگاهب رو سپس و

 .ماندیم

 لقوهب کنارش شبید ای و ؟یکنیم بغلش ش؟یبوسیم چرا تو_

  ؟یدیکش دراز فقط خودت

 :کشدیمیقیعم نفِس

 .شهیممآرونم بغل توهآخ_

 :زدیریممبه را اعصابش سهراب خشکیصدا

  ؟یشیم کینزد بهش چرا تو_

 :زندیم لب سپس ودکنیم نگاهشیالحظهدچنهناخواستیخشم با

 !دارم کشش بهشیلیخ_

 ؟یدارمه احساس ؟یچ احساس_

 :دیگویمدمرد

 !!!نکنم فکر_

 :پرسدیم باز ودنوشیم اشقهوه ازیقلپ سهراب
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  داره؟ احساس بهتناویکنیم فکر ؟یچناو_

 :دیگویمنمطمئ بارنیا

 !نه_

 ... ویبخواب باهاشیخوایم فقط تو پس_

 :دیگویمهکالف ودندار راهجملیادامهندیشن تحمِل

  ؟یچهک آره،_

 :شودیم استهدینوشهکیاقهوهیتلخهب سهرابنلح

 دخترنیاهکییجااون از اما ،یقمیرفیستیننم ضیمر تو ،یماننیبب_

 تومکنیادآوری بهتمخوایم نداره،یخوش حاِل واقعًا

 باهرابط از داره، مشکل تیزندگیهازن با روابطتمتماهشخصهب

 ودش بردارتنزهک دخترت دوستناو تا پدرتمدونز تا مادرت

 بحث اًلاصماالن خب؟ ،یداشتهرابطنباهاشوهکییدخترهاهیبق بًایتقر

 مثلمههرابطنیانبدو اما ستین مسائلت حل و توهب کمک

 دل وتهب دخترنیایروزهاگیحت و! وبهیمعییجوراهی روابطتتهیبق

 ازمحجنیاهکیزمان تانچوهکندنابو رو خودشهکهنیایبرانبدوهببند
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 عامِل سِرهتونینموهوجودش تومخش و نفرت

 شیخالهاشب تجاوز از تردهیچیپیکمداییم نظرهبهکییهابتیمصیاصل

 ...زنهیمیبیتخرخودهب دست کنه،

 :پرسدیم وددهیم فرو را دهانشینداشته آب

 !شدیچمدینفهمنم_

 زشیممدویکشو ودنوشیم اشقهوه از گریدیقلپ تفاوتیب سهراب

 :دهدیم هول سمتشهب زیمیرو را دختر خاطرات دفتردکنیم باز را

 وهروشن و واضحیامرهشدیدرازدست دخترنیامیحرهبهکنیا_

 امادکریکار براشهشینم ره،یبگ کمکیکس ازدنخوا خودشهکیمادام

 دنبال رو فرضنیاهاگیحت داره،دوجو ملموس وهسادیتئور کی

 بار کینم نظرهبهک شده،یتعد دخترنیاهبیسن کی درهکمیکن

  ازیبرخنروا درهممکنیاتفاق کی شتره،یب تعدادش وهنبودمه

 کیندار اتفاقناو ازهکیتنفر اوج درهکهنیاماون اد،یبدوجوهبدافرانیا

 ن،بریم لذت اتفاقنیا تکرار ازهناخوداگا صورتهبنذهنشو ازییجا

 مثاًل.. .یمتفاوتیلیخ لیدالهب حاال! ناخودآگاهیلیخ
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 وننباشیقربان هااون بارنیا وهبشیسازباز اتفاقنیادبخواندلشوهممکن

 ... ونباشهداشت رو مقابل نقش

 توهکنیاهبهتوج با تو،دمور در اما

 دخترنیایخصوصویروانمیحرهبهجورههممه

 ویهست شیبچگ اتفاقنهمویتداع براشیکردیدرازدست

 ازهناخودآگا ای! اصلهنیهم طبق برهببند دل توهب اگر باشنمطمئ

 ای وهنکیقربان رو تودخوایم ای بره،یم لذتیکن شیقربان توهکنیا

 .شهینممسال عشق کیهبمخت تشینهاهکیاحتمال هزار
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 :شودیمدبلن شیصدانُت

  ؟یکنیمیکی کثافتناو با ونم تو-

  ه؟یچ شمانیب فرِق-

 :کشدیمدایفر شود،یمدبلن سرش ازددودکنیم حس

 !بوده سالش هفت شش، فقطیوقتهکرد تجاوز بهشناو-

 ه،بود سالشیاخرده و ستیب فقطیوقتیکرد تجاوز بهشمه تو-

 ؟یکن جاجابه رو آدمانذهیبندمرزیتونیم تویکنیم فکر چرا

 و رتسختیجسممیحرهبیدراز دستهکن مشخصهتونیمیک

 گفتیم ماین ه؟یروان ویروحمیحرهبیدراز دست از تروحشتناک

 دست انشیاطرافیهمه با د،یکنیم بیتعق روهدختر

 اشیشخص لیوسا! بشه تونزیزوردایب وهبمون تنهاهکنیکردیکیهب

 تنهاهک اتاقش لباسش، خاطراتش، دفترهب ،یگشت رو

 تویکنیم کرف چراینکردمرح هست شیزندگناممیحر

 ازت خواست؟ کمک ازت دخترنیاهبد؟مگناویخوب

 رو هاتگوشننکیسع بود،یزور کارهاتیهمه داشت؟یدرخواست

 ...یشد دخترنیامیحردوار زورهبمه تویریبگ
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 حرص با لب ِریز ودکشیم اششده سرخمخش از صورِتهبیدست

 :دیگویم

 !کنهیمیکینوویحناو با رونم-

 :ندینشیمهنیسهب دست سهراب

  ه؟یکمآدناوهک انگاریمطمئنیلیخ-

 نفس! گهیدهفربدمآدناو ،یداد دست از رو عقلت واقعا سهراب-

 ...زده پسشناو ایگو وهبود عاشقشنزماهی گفت خودش

 :کشدیم اشروزهدچن شیرهتهبیدست سهراب

  زده؟ پسش چرا-

 :دهدیم پاسخیزاریب با ودشویمنیسنگ نفسش

 .نداشتم دوست رو باهاشهرابطهگیم-

 حسهکنیا ازیعصب او وددهیمنتکایسر سهراب

 باز ودزنیم شیهاموندرویچنگدندار باور را شیهاحرفدکنیم

 :رودیم در دستش از کنترلش
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 دوستنمرددیباهبچهی چرا بگونمهب فربد،یبابا گوِر اصاًل-

 کنه،هنگا درختیباال زا رو اشیمیصم

 چرا؟! کنهمتمو تاهسیواهبگیکسهبهنرهدارنجوهنیببدایب

 صبح ،یبگ ویبشنویزیچینداشتیلیتمایاومدیوقت انگار-

 !یمونینمدایزیگفتمه

 رادخودتوانینم...کندیمهتجرب را وارجنونیتیعصبان. زدیخیمبر جا از

 .ندیببهانداز کی دردفرب با

 :زندیمدداهکالف 

 تومایعوضنمهک چقدر هر سهراب، ارین باال منو سِگیروناو-

 رو حرفت نرو،هرانم اعصاب رو قدرنیا! یکارهاجازنبدو دکترهیمه

 روز؟ناوهشدیچ بگونمهبنبز

 ودنوشیم را اشقهوهمآرا اویعصبیهاحالتمتما عکِسبر سهراب

 سکوتش بادکنیم احساسیوقت. شودیمهریخ زیمیرویانقطههب

 :دیگویمهنیطمأن با استهکردهیتنب را اویکافیقدرهب
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 سما ازیاطالعاتنم م،یبزن حرفمیبخواهصحنناودمور در فقطهاگ-

 باهلحظناو درهکیقیعمیپندارذاتمه و نفس فیتوص امامندار

 دفاع داده،مانجاهشیمهفخیکس دستهب آب توهدار انگارهکیدختر

 تراما،یصحنهیمشاهده با واقع در. کنهیم داریب رو خودشیروان

 نفسهسوزیمهک ستین سما. زنهیم بکفلش خودشیتراماهب

 ره،یمینم آخر دست وهشینمهشکنجدسر آب تو سماهسوزیمهدار

 !نفِسهریمیمهکیاون

 :دیگویمهزدبهت

 ؟یچیعنی-

 آب وتهداشتهشدهبردماس ازشهکییسمادیشامدونینمنمهکنیایعنی-

 نفس فیتوص واقعًادیشا شده،هخف وهکردیمیباز

 سنفهکهنیانم نظرهب هستنمبره واضحهکیزیچناویولهباشیواقع

 وهشدیمهانداخت استخردسر آب داخلدبع وهشدیمهشکنج

 و خودشیروانیمرزهامادغایجورهیهنکرد کمک دخترناوهبهکنیا

 رزم وحشتناکیروان فشارناو بار تحتهتونستینم هست، دخترناو
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 حسنمیچ هرهکردیم حسهکن جدا دخترناو از رو خودشیوجود

 .رمیگیممیتصم براشنم پسهکنیم حسماونمکردهتجرب ومکرد

 با ماا تراما رارتک. دادم حیتوض براتهکیهمونهریگیممیتصم نفس

 لیم و هستیناج نقش درهکنیم فکر نفس بارنیاهک تفاوتنیا

 .کنهیمنفرافک سماهب رو خودش در مرگهب

 ور نفرت وهنیک ازمحجنیاهکیزمان تا ستینهرانایپامیتصمنیا اما

 شیزندگدوارهکییهاآدممتما هاشانتخابمتما کنه،یمینیسنگ دوشش

 رویدنابوناو زنه،یم خودشهشیرهبهکنهستییهاشهیتینوعهبهکنیم

 ...یعنوان و شکل هرهبهدار دوست
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 :پرسدیمیوقتدلرزیم شیصدا

 ...قدرنیادفربیعنی کنن؟هشکنج روهبچ دخترهینتونستیجورچه-

 مثاًل اد؟یینم ادتی نفسیگذشته تویاگهید شخص چیه-

 هاتابستون فقط مثاًلهکیکس ،یلیفام ،یغبونبا ،یداریسرا

 باشه؟هداشتدآم و رفتنخونشوهب

 را قلبشنیسنگیاوزنه ودسوزیمددار وجودش کلدکنیم حس

 :کشدیمنییپاهب

 ...باشهیشگیهمهکدنبویخاص کِس نه،دفرب ومخود جز-

 :کندیم قالب اشچانه ریز را شیهادست سهراب

 ؟یمان-
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 !دوزدیم اوهب را قرارشیبهنگا

 احساس و شعور و عقلمآدنیاهک ستینیمعننیاهب مسائلنیامتما-

 وتهکهنداریلیدل پس... خشِم از پر وهخوردمزخ شدتهب فقط نداره،

 بایلیخنم خب؟ ،یریبگمیتصم شیزندگیبرایبخوا

 وهپروانیب دکترهینم تو قولهبهدرست نه، ایمبگ بهتهکمدیجنگمخود

 دفترنیاهک حاالمکرد فکرمدارنوجدا هنوزهکییجااون از اماممدرک

 رفتارت از رو توهکهنیا دخترنیا حِق درمکمک تنهاهافتادنم دست

 ... ینشمآدنیایبعد رنج توهک کنم،هآگا

 رو سکوتشدبخوا دلشیلیدل هرهبیروزهیهاگ باشنمطمئیمان

 اشیاجتماعیهامهارتیهمههبهتوج بادبخوا کمک وهبشکن

 محبت با موضوعنیا کنه،یم دایپ رو راهش خودش باشنمطمئ

 .نکن تشیاذ شه،ینم حلیزور

 :زندیم لب

 !کنم تشیاذمخواستینمنم-

 دلشهاگیحت نشناسدت،هک بندازهرایکس جلو رو بحثنیا_

 ماجراهاس،نیامتما مقصِریدیم احتمال توهکهنیبب رودفربدبخوا
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 ،یبدماانج براشیکاریتونینم تو باشه،هداشت دوستش هنوزهاگیحت

 فتیکثهمعاملنیایخوایم منو نظر... رو اشاجازههنیدار رو ِعلمشهن

 .نیش جدامه از ونکمتمو زودتر رو

 دنبالهشرمانیب ذهنش و استهشد خشک فضا در مات نگاهش

 ودلرزانیم را پشتشهریتیسرد عرِقنناگهاهکدگردیم هاشکنجهیجا

 آغوشش در دخترنکردهیگر ریتصو د،یآیمدبن نفسش

 اشاحمقانه کاردای زند،یم آتشش ودرقصیم چشمانشیجلو

 ودخورمبه تعادلش سارا مطب کفیوقت دخترهنگا ودافتیم

 دنبالهچ هر ودبکشدایفر خواستیم دلش. افتادنیزمهب

 .دشینم صشیحریهاهیر بینصهتازییهوا گشت،یمنژیاکسیاذره

 زا آب قطرات هنوزهکیآبنوایل و نشست اششانهیرو سهراب دست

 سنف کی ودریگیم رانوایل گرفت، سمتشهب رادکریمهچک رشیز

 .شودیم باز نفسشهراهدوبار ودنوشیم

 :دیگویمدبوهدیچینپ شیصدایالالبه وقتچیههکیعجز با

 کنم؟ کمکشمتونینمنم-

 :ددهیم پاسخ افسوس با ودگردیمبر شیجا سِر اعتنایب سهراب
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  خوندم؟یم خر گوشهبنیاسی-

 :دیگویمنیسنگینفس با

 !کردمیکارهینم سهراب-

 کِف خورد،یمهگر کشیتاریهاچالههایسهبیجد و زیت سهرابهنگا

 بر گاران تیعصبان با ودکشیم سرش بر بارنیچند را راستش دسِت

 :زندیمدایفر خودش سِر

 فکرمدونستیمهچمبودهنکرد بو رومدست کفهک احمقنم بابا-

 در ویچههم شورهکهنستاگرامیایهامعروف دخترنیا ازمکردیم

 سایپر سرنمیدونیمهکمه تو ام،حاملهنم گفت... آوردن

 ...سارا مطِب بردمش زورهبمشدهنوایدمدیکشیچ

 !ردیگیم تأسف ازیرنگ سهرابهنگا

 بعدش...سارا حالمهدبو وحشتناک خودش حالمههنیمعا ازدبع-

 جواب واقعًامه سارا. نزنه زنگنمهبهگیدهکدکردیتهد رو سارامه

 ...من... دهینم منویهااسما اس و زنگ

 :دیگویمیتلخهب ودزنیمیچرخمینیصندلیرو سهراب
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 .یطلبسلطههخودخوا احمِق کی تو-

 اِطیح دریمیقدیسوزخود کی خاطرات افکارش در 

. دنشانیم اشیشانیپیرویسردعرِق ودرقصیم چشمانشیجلوهخان

 :کندیم نگاهش دقت با سهراب

 ؟یکنیم فکریچهب_

 :دیگویم اام استهماند جا آتشیهاشعلهیالالبه هنوز نگاهش

  ه؟یناحناو چرا-

 گردنش ریز شیرهت کند،یمنپنها او از را حالشهکدفهمیم سهراب

 غیت بادبخوا دلشودشودب حالشدشویم باعثهکدخارانیم را

 .افتدیب دوستشهآشفت و فیکث او نظر از صورِتنجاهب
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 اشانهزن ِتیهو ویگزنانهکنیایکی باشه،هداشتیادیز ِلیدالهتونیم-

 ایننینبنبستگا ای مادر و پدرهکهباشییجاهکنیایکی ره،یبگ ازش رو

 ابناال تو ونمهکهنیا از فراتریلیخ معناش باشه،مچش تو کمتر

 ...میبزن حرف بهش راجعمیبتون خودشدوجونبدومه

 هرهب اینکنیمهشکنج زنن،یم کتکهکییهاآدمنیبب

 تیعصبانهی از صرفًا زنن،یمنگرایدهبییهابیآسنیچنیشکل

 قرارهدیچیپیلیخیزیربرنامههی پشتش ست،ینیآن تنفر اییالحظه

 بهش هاسالیحت و روزها و هاساعت آنها، ماریبنذههکهدار

 ... دهیرس جانیاهب تاهپرداخت

 فتگیم ودزیمهضج ودکر غش درمدنهموداومنم شیپیمادر

 اریبس و هستیپزشکیآقاهینز هاسسال دخترشهک

 خاصیهاسفر ونبرخورداریچنانآنهرفا از ونداریخوبیزندگ
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 کادو دخترشیبرا متیقگرون اریبسیهاجواهر و رن،طالیم

... بودهماحترا و عشق تینها در دخترش با رفتارش جاههم وهخریم

 هست، قبل از بدتر حالش روز هر دخترنیاهنیبیمهمادرهکنیا تا

 فقط وهزدینم حرفدایز و استهحوصلیب وهکالف

 چرا؟ وبگ فقط ریبگ طالقنگفتیمههم! رهیبگ طالقدخوایمهگفتیم

 ِشیپهارییم رو دخترشهاریینم طاقتهگیدهمادرهخالص... گفتهینم

 با و ستین خوشبختهبچنیایلیدل هرهب اصاًلهگیم و خودش

 از وندخترشو طالقهواسنکنماقداهکنکنیم مشورت شوهرش

 خدا رو توهکیزار وهیگر و زنگ روز هرهدختر شوهر طرفناو

 ...فرستادهیمیچنانآنیهاگلدستههفرستادیم کادو ودبرگر

 ومحموهریم دخترهنبودهخونهمادرهک روزهی

 وهسریم سرهمادر بوده،هنکرد قفل درو ستینهخونیکسهکنیایهواهب

 رشدختنبدهنیبیم توهریمهمادر حموم، تو ایننماماهزنیمدداهدختر تا

 شدت ازهاهیس دست کی پاش، مچ تا هاشنهیس َسِر ازهکیتهی

 ... خوردههکییهاکتک
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 با زیشوم و شرتیت اینیآستهحلق بلوزهشیهمیعادیروزها توهدختر

 اینیآستهحلقنراهیپ هایمهمون تو وهدیشپویم شلوار

 وهکنن شک کسچیههکنیایبرا وهکردیم تنشدبلنیولهدکلتنراهیپ

 ،صورتش تو وقتچیه نشه، عوض ازدواج ازدبع دخترنیا پیتیحت

 نبوده،یکبود و هاضربه ازینشون چیه اشهنیسهقفس و دستاش

 . کردهیم رفتار قیدق وهشد حساب نقدریادمرنیانیبب

 گفتمبههباالخرهدخترداوم و رفت وهجلسیکل ازدبعهخالص

 دستدعب زدتشیمدبنکمر با و بستتشیمهخونیتونستوهب شوهرش

 وهکردیمهیگر زار زارهدیبوسیم رو تنشمتماهکردیم باز پاشو و

 فرس بردتشیم ستینمخود دسِتهگفتیمهخواستیم معذرت ازش

 ... نو ازیروز نو از روزهدوباریولهدیخریم کادو راشب

 هرششویبرا دلش گفت گفت؟یچمبه جلساتش ازیکی تویدونیم

 اشکیجوراونیوقت گفتیم سوزه،یم

 ...شد خوبدیشامگیمهشیمدبمحالهزیریم
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 اماهمهمیلیخ چرا؟ وهدادمانجا نفس با کارونیایکسهچهکنیا حاال

 پس و هاتیکنمروکنهمو دنبال برو تو... ندارهیربط توهب

 .باشه خودش حاِلهب دخترنیا بذار پولتنگرفت

 :دیگویمدیتأک با ودکنیمیکوتاه مکث سپس

 هاآدم جورنیا نده، رفتارت تویرییتغ چیهنرویبیرفت درنیا از لطفًا-

 ازیردهیکاف کشن،یم بویفرسخصد از رویدلسوز ومترح

 خب؟ خونه،یم رو خطهت تاهنیبش نگاهت تویدلسوز

 .ازداندیمنیطن مطبیخالیفضا درهک استیمطلق سکوت جوابش و

 :دیگویمیعادیلحن با سهرابدگذریمهکهقیدقدچن

 .دارممخود خلوِتهب اجیاحت ،یمانیبرهگیدهشیم-

 و نفس طراتخا دفتریحرف چیهیب ودشویمدبلن شیجا از گنگ

 را نشیسنگیهاقدم ودداریبرم زیمیرو از را نشیماش چییسو

 .بردیم در سمتهب

 

*** 
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 لیتحو را""  لباِسیطراحهپروژیحوصلگیب ِتینها درهکنیا با

 داشت را کالسهنمرنیباالتر وهجینتنیبهتر ایگو امامدادماستاد

 ومزدیمدونیپ حالهب روهگذشتنمهک اخالقنیا کرد،یممبینص

 راماستادنید و دلمکردیم خلقمذهن در متفاوت و مجزایاندهیآ

 اِپچ درِس َسِر شیپمترهکمکردهاستفادیاپارچهنهما ازنم بود،هربود

 ِفیلطیهاتکه با ومساخت را استمپشمفردهب منحصر کیتکن باهپارچ

 جنِسهکمکردیطراح رانمدریلباس تینها در ومکرد بشیترک ریحر

 شارزش از تنهاهندکریمیتداع راهگذشتهکهپارچیدست چاِپ و ِریحر

 .بودهزودافیینها کاِرهبییبایز ودیجد استقالِل و تیهوهبلک نکرد،مک

 ازهکنیا بود،هگذاشتمدرسیرومیمستقیریتأثیزندگ درنم جسارت

 گریکدی با متناسبریغیعقل نظِر ازهکییهاپارچه بیترک

 کی با را برش و کات نوعنیدتریجد و دم،یترسینمدبودن

 .شدیمیعال کاریجهینت ومکردیم بیترکمشانزدهنقریمیقدنیآست

 سالهس ازدبعدشویمیکس هر بینص کمترهکیافتخار با

 ابهکیکسانمتما حاِل ومگرفت قاملومداستا از را کاملینمرهنیاول
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 و خوشحالمسر پشت عاِتیشا ومنستاگرامیا جیپنشدهبست

 .شدهگرفتیاژهیو طورهب بودند،مسرگر

 گریدهکیمان برد، فرویدیجد چیپهدوبار شروع فکرهب مراهلحظنهما و

 .شدیمهوانید ودزیم سرشهبهدوبار باز مگردکرینمیتیشکانم از

 :گفت ودزمیپهلوهب آرنج بامینس

  ؟یریگیمنمهواس رو خودت قدرنیا چرا تو-

 ِبیترت ومنظنبدو راملیوسایهمه ومانداخت بهشینگاهیچشم ریز

 :زمیریمدنبویکوچکنچمداهب شباهتیبهکمبزرگ ِفیکندرویخاص

 ! رو تو مخصوصًامندار رو کسچیههحوصل-

 :ردیگیم رامامانتونیآستهگوش

 نجپهی رو تویماننیا واال چه؟نمهبیعواطف و احساسدفاق کاًل تو-

 اشخاله پسرهالبت خبمبودهمرد باردص براشندادیمنمهبهقیدق

. گهیدمگرفت دستم،یداد رو نخ سر تانجو بابامبعدش! جذابهیلیخمه

 ورنیشرویگوش و لیوسا تبراهکماولش از! ندارم ماین کارهبیکار
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 بجوادیبانممنیا بود؟ پرستپول ویعوضنیشروهچنمهبناالمآورد

 بدم؟

 شیهاقدم ومینسیصدا ومیآیمنرویب کالس دِر از

 :ندیآیممدنبالنچناهم

 خوب"portfolio"هییگفتینمهمگ ،یگرفت روهنمرنیبهترهکماالن-

 ه؟یچ مرگت ؟یکنماقدا فوقهواسهکیخوایم

 مرداد، شروع بخشدینوهکمگریهوا ومیشویمهدانشکدهمحوطدوار

 .خوردیممصورتهب استنتابستا فصلنیترداغ

 :کشمیمیقیعم نفِس

 .دونمینممخودم-

 :ردیگیم قرارمیروروبه ودیآیمیبلندیهاقدم بامینس

 !یچیه ،دهینپرسماز تودمور دریچیه ماین خداهب نفس-

 :بنددیم نقشملبیرویپوزخند

 خدامقس راحتهچماعمه مثلمه تو ره،ینگ اشخندهمآد بگویزیچهی-

 شماهایولمندارنمایانخداتوهبهکنم ،یخوریم دروغهب رو
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 دوست طیشرا ازمکنیم فکر ن،یکن حفظ رو حرمتشنیدارنمایاهک

 .هست اریمیحر حفظ داشتن،

 : دوزدیمنیزمهبمچش ودشویمنیسنگمینسیهاپلک

 دوستمه بایجورچههکنیادیپرس رضایعل ازدینپرس تو از خب-

 !زایچنیهم ونیشناسیم روهگیدهم کجا از ن،یشد

 دنبالهبهتبسهمینیچشمان بادسوزیم آفتابمیمسقت تابش ریزمپوست

 :پرسمیم ومگردیممایآفتاب نکیع

  ؟یداد رو بشجوایچ تو-

 تصادفنیداشتهکوچ تو بارهیدبو تیواقع ومدونیمهکیهمون-

 ...نیشیم آشنا بعدش ونیکردیم

 دردبو کیتار شبهنصف کی ماجرا تیواقع

 . مشیدینامیممبانخودمانیبهکیامنطقه

 مثلیعاد و سطحمههن داشت رانتهرامباییبایز ویبلندهن

 .بودیلعنت شهرنیایهاابانیخمتما
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 ویکن دراز دستهک رها ودآزا قدرآنهننخودماهیشبییجا کی

 چیه چشمتهکنییپا و پست آنقدرهنینیبچ را نور پریهاستاره

 .ندینب راینور

 قراریبمقلبنم بود،نم از ترخراب بار صدهزار او ومبودهدیبرنم

 .زدیمدایفر رایرارقیب اشمردانه هِقهق پِس در او ودزیم
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 راهگیدهم دو هر شدم، قراریبیاو قراِرنمدش برعکسنداستاهادام در

 ودتنشناخیممنستاگرایا از مراهک دوستانشیواسطههب اومیشناختیم

 اعتراف. بودنمایهایدورهم درهشیهمهکدحام قیطر از را اونم

 فکرنچودز حرفمیبراههموا و ترسیبهکمبودیکس تنهادکر

 ازدبع امامدانستینمهکیحال در. ستیک واقعًادحاممدانیمنمدکریم

 وهخوردزخمنچنا اوردم،ینمخودیروهبیزیچ گرید شیهاحرف

 ازهکیشب درمکرد فراموش ودش کمرنگمیبرامخودددرهکدبونشایپر

 سرنوشت در رایگاهناخودایخودکشمخواستیمدیشایمست شدت

 تامادد رفاقت دست بهش ومشد اویزندگهزیانگمبزنمرقمدیسف وهایس

 دست ازمده نجاتشیقیطر هرهب

 .بودهنذاشتینجاتهرامخودیبراهکیسرنوشت

 ودبنیب و قلب قساوتهبهکمیشدیکسان عاشقهگذشت در دو هر

 ازهن امامیداشت شترکمددر بودند،معا و خاصهشهر و معروفیبار

 قرار انگارهک قیعم حِس کی ازهگرفتبریول جنس، کی

 .بزندمرق متفاوتیاندهیآنمایبرادبو
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 رییتغ را اشندهیآمبتوانهکندیجنگیزهیانگمیبرادش رضایعل

 شور وینیریش ازیاروزنه چیهمخودیبراهکیاندهیآمده

 .نداشتیزندگ

 نفس؟-

 موتیرهخست م،یاآمدهماشده پارکنیماش تا راهراههمنیایکمفهمینم

 :فشارمیم رانیماش

  بله؟-

 ومگذاریم پشتیصندلیرو راملیوسا ِفیک

 :دیگویمهکمنیبنشمخواهیم

 ! نمکه بایلیخ خب کنم؟ معاشرت ماین بانمهدار اشکال-

 ود حِس کینیامدارنمایامکنیم نگاهشمیمستق ومستیایمیالحظه

 گران،یدهب نسبتهکیشناختمعدنیا استهطرف

 :کنمیم احساسمیزندگیهاآدمنیترکینزدهبیحت

 بادبونیشرویپ حواست و فکرههمهک روزید تا فقط نداره،یاشکالهن-

 صبرمکی ستیندبیکنینم فکرناال ش،یخال بیج
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 فیح نظرتهب... دهکر فرقنآسمو تانیزمهکمطشیشراهبرگردیکن

 ست؟ین

 :میگویم باز ومدهینم اوهبنداد جواب فرصت

 بهتر مایندیشا اصاًلهباشمگرمسر مدتنیا ستیندبیگیم اما-

 نه؟دبومه

 راتیتأث واقعًا ،ینبودیمدلنیاهک تو شده؟ چت تو نفس-

 اس؟پسرهنیا

 وابج سافسو با ومکنیم پرتیکنارنیسرنشیصندلیجا رامفیک

 :دهمیم

! ندارهیربطنمهب دشیعقا هست،یمان پسره،نیا از منظورتهاگ-

 حذف و انتخاب روماطرافیهاآدمممنافعهواس وقتچیهمخودنم

 انتخاب رونیشروهکیروزیحتنم نکردم،

 حماقتنیبزرگترهب لیتبدهکهبشمجیپنیادمهکمکرد

 ؟یفهمیممبدناویزندگهبیحالهیمکرد فکرنیاهبدشمیزندگ

 :دیگویمهزدبهتمینس
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 شیخالنم سِر ربطیبیدارهپرهگیدیجاهی از دلتمکنیم حس نه،-

 !یکنیم

 :میگویم ومدهیمنییپا راهشیشمنینشیمنفرمو پشت

  خوره؟یم رتیمسهب پاساژ سمتمریمنم-

 :زندیم لب ودکنیممنگاه جیگ هنوز

 .ممنون نه،-

 چقدرمکنیم فکرنیاهب ومفشاریم گاز پدالیرو رامیپا

 امکاناتنیبهتر کالس،هنمرنیبهترنمهکدباش ترسناکدتوانیم

 رامنیماشهکناال مثلدکریمهشرمند رامخودیگاههکیمال

 د،یایبمچشهب کمتر تامکردیم پارکهدانشگا از ترنییپانابویخنیچند

 و داشت را شیآرزویزن هرهک تیجذاب وییبایز ازیبیترکنیبهتر

 دستهب اگرهجامعنیروت عرِف درهکیمردنیبهتردیشا

 امامداشت د،یبخشیمیترزیانگجانیهیمعنا تویزندگهبدآمیم

 ارافک دسِت از مرا ایدکنن خوب مرا حالیاذرهدتوانستنینممکداچیه

 .کنند رهایالحظهمآورزجر
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 داشتدبوهکردمادورههکییهانیبهتر آورخفقانهمجموعنیا

 اردبوهدیند را انشیعرهچهر کسچیههکیواقعدخونآ مرا،نپنهایمهین

 ودآمینم باال تظاهر ازمحجنیا ازمنفسنم کشت،یم زجر باهذرهذر

 .دیرسینممذهنهبیمطمئن حلهرا چیه

 ودشویممتمامطاقتهباالخر ژپاسا ریمسهکنندمنزجر کیتراف در

 زنگ قدرآن وقتدچننیا معمول مطابق ومریگیم را رضایعلیشماره

 ازدواجهکددانیمیخوبهب اودندان کس هر شود، قطع تادخوریم

 را حرمتنیاهکیکس تنها و ستین شیبیامسخره تئاترنم

 شیبرا ومکنیم زبا رامتلگراهکالف. اوست فقط استگرفتهیجدیادیز

 :گذارمیم سیو

 لج ؟یدینم رونمیهاتلفن جواِب چرامفهمینم واقعًانم ،یعل»

 ؟بودیچ لشیدلیدونیمهک تو ؟یذاریمماحترامازدواجهبیدار ؟یکرد

 اتهخانواد بادشمالزهاگ تامباش کنارتنمدش قرارمیدادیقولهیمههب ما

 ،شمروروبهدفرب بامبخواهکیروز تایباشمکنار تو ویبزن حرف

 !یستین اماهدیرس وقتشناال
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 هنوز ودکنیم گوشهلحظنهما انگارمفرستیمهک را سیو

 افسوس با خورد،یم زنگهک هواست ونیزمنایمملیموبایگوش

 :دچیپیمنیماشندور اشگرفتهیصدا ومدهیم فشار را سبزیدکمه

  نفس؟ الو-

 :چسبمیمیدست دو رانیماشنفرما

 ؟یدادینم رومجوابدبویچ دردت واقعًا عجب؟هچ-

 :ندینشیممگوش در آرامش ومبیصدا سپس ودکنیم سکوتیکم
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 ویرفک بارمتما مدِتهی کنم،یزندگ تونبدومریبگدایدبونیامدرد-

 پس ازمخودمتونیممنیببمخواستمکردمیتقس باهات رومایروان

 نه؟ ایمایب برمخودیزندگ

 از پرمچشمانهکمشویمهریخییروروبهنیماش ترمِز چراغهب قدرآن

 :شوندیم اشک

 ؟یتونست-

 ت،سیندبل کسچیه انگارهکیجورهی ،یگاههیتکیخوب جوِرهی نه،-

 ویکن درک رومآد غرض ودقص و قضاوتیبیبلد

 وهاریدرب رو اداتیحتهتونینم کسچیه ،تو ازدبعهکیباشههمرا

 تیزندگ دنبالیبردیبایروزهی تو! نفسهترسونیم منونیا

 خودت بالدنهگردنت وبالهکیاشکسته دسِت مثل منوداب تاهکیتونینم

 ...شمیمماالن از ترداغوننم روزناو باشنمطمئ ،یبکش

 پشتش ونشد قرمز و بزس بارنیچند ازدبع رو قرمز چراغهباالخر

 :میگویممآرا ومکنیمدر ماندن، حرکتیب
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 وت... یدوستم تو ،یعلیستیننمنگرد وبالهشکست دسِت تو-

 باوریخواینم انگارهکدچن هریباشنمیزندگ تویتونیمهشیهم

 ...دمینممانجا رو هست ذهنت توهکیازدواجناو وقتچیهنمیکن

 ویبوددفرب عاشقیروزهینچو چرا؟ینگفتمهب وقتچیه چرا؟-

 طخ تو هاشیتلخمتمو باهکهیقشنگ حسیکنیم فکر ماجراها؟ناو

 پشتمکنیم حسنم امایدونیم منویزندگ خطهب

 انگار وینگفتنمهب هرگزهک هستیاتفاق تیزندگمیتصمنیتربزرگ

 ؟ینگمه وقتچیههقرار

 با ومهدیمهیتکنآهب رامسر ومگذاریمنیاشمهشیشهگوش رامدست کی

 :زنمیم لبومکنیم لمس هدفیب رانیماشنفرما دورمچرمآزاد دسِت

 هر وتمدونیممکن فیتعریکسیبراهکهنشد حاال تا بگم،متونینم-

 دروغمازدخواینمهک دلت تونم،ینم بهتمبگهصادقان امایستینیکس

 ؟یبشنو

 رقراربیطوالن نسبتًایسکوتنمانیب سپس ومشنویم را شآرام «نه»

 :شودیم

 کنه؟ کمکتهتونینمیمان-
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 :میگویم حرص با اشگذشته شبدچننیا بیعج رفتاِرنآورددایهب با

 ...کنه کمک خودشهبدخوایم رویکیناو-

 ...شوهرتناو نفس-

 :کنمیم قطعمبلندیصدا با را حرفش

 سِرهک گِرسوءاستفادهدموجوهی جز ست،یننم کِسچیهناو-

 کِسچیهناو کنه،هزند رو اشمردهیهاپول تادکرهمعاملنمیزندگ

 ؟یدیفهم ستیننم

 کنار درهدار دوستتمکرد فکرنم زم،یعز باشمآرو دم،یفهمهباش-

 ... هاشیبازهوونیدمتمو

 :میگویمهطعنهب

 !نهیا حالتیکرد رو فکرانیهم-

 :دهدیم جواب محبت با ودریگیمهدینشن راماطعنه

 تنهامکن فکرنمیدار اجیاحتیواقعنداشت دوست کیهب تو-

 !نهیهمهکن کمکتهتونیمهکیاتفاق
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 .یچیبپهنسخمبرا تودبوهموندمک فقط-

 ودکنیممکمایعصب تنش از اشخندهیصدا ودخندیممنر وهآهست

 «ییتو» ازنم منظوردکن حس اگردریگیممدلنزمامه

 :میگویم اشندهخنیبهکالفنیبنابرادباش ریتحقهبهختیآمیاطعنهمگفتهک

 ...مننیبب رضایعل-

 حاج قوِلهب فقطینداریمنظور وقتچیه تومزیعزمدونیم-

 .ادییم جوشهبدزو خونتمخانو

 رایانممناهکیخط پشتنکویآهبمنگاه زند،یم چنگ رامدلهتیاضطراب

 !افتدیم کند،یم خاموش ونروشیکوچک بیب با

 ؟یداریخط پشت-

 :دهمیم فشارمانگشتان با رامایشانیپ

  ؟یاییمدفرب شیپمبرمبخوا ست،ینممه-

 از اولیخواینم ؟یدار رو شیآمادگ نفس فقط ام،ییمهکهمعلوم-

 با رویچهمهیداریکنینم حس بعد؟یریبگ طالقیمان

 ؟یکنیمیقاطمه
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 دایپ بزرگ پارکیجا کی پاساژیجلوییآسامعجزه طرزهب

 :میگویمنگرفت عقبهدند حاِل در ومزنیم راهنمامکنیم

 ور تیگوش شدم، دارخبر ریدنمهشدیقاطمه باهوقتیلیخ زیچهمه-

 .برمدیباناال هااا،یبد جواب

 راست سمتیهامغازه سمتهب راست کیمشویمهادیپهکنیماش از

 ازهباالخرنزدهکل و سرههمنیا ازدبعمرویم

 دارهامغازه کیعل ومسالهب تیرضا بامهستیراضنیتریوندمایچ

 آسانسور سمتهبیبخشتیرضایخستگ حِس با ومدهیم جواب

 .رومیم

 توافقهب اگرمبتوان تامکن مالقات رایاتجربه با اِطیخدبو قرار امروز

 کند، نظارت گرید اطیخهس کارهب ودشومخود اریدستمیدیرس

 حسمکار در شیشاپیپهکیتیموفق حس ومذهن تویهاطرح

 ومریبگیجد رانمزونیایحتمپدر از شتریبدشویم باعثمکردیم

 در زجهبییجا رامیهاییتوانا تامکنهنگایپروازیسکومچشهب بهش

 .بزنمیمحکمبتوان کیادمآک طیمح
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 شیصداهکمانداشتهبریقدمنمزو سمتهب هنوز ودستیایم آسانسور

 :پراندیم جا از مرا

 ؟ینداد جوابمزد زنگ بهت باردچن صبح ازیدونیم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و چروکیمانتو با هالک وهخستنم عکِسبرهکمگردیبرم سمتشهب

 سِر ازهلحظنیهم او انگارهشد کجهمقنع
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 زادآمیم باالمکفر بود،هآمدنرویب نگیمادلهمجلیبرایبردارعکس

 شیجاهب و درستیبندبیترک ویشناسرنگههمنیا

 .داشتیمهنگهریخ شیرومالزدح از شیب رامچشمانهشیهمهک

 .هستن شما منتظرهساعت کییریبصمخان-

 ودبوهستادیا ازشهاصلف باهکهسادیزنهب او ازمازدهشرمهنگا

 با .کنمیممسال حواسیب ودشویمهدوخت داشت، لبهبمگریلبخند

 ومکشیم مامقنعههبیدستهک ددهیم جوابییروخوش

 :میگویمهآهست

 .بود کیترافیلیخمخوایم عذر-

 را دریمانیوقت ودکنیمهزمزممآرا را سرتیفدا

 منتظِر ودداریمبر سر از را اشیمشکهدسا چادِردبندیمنمایروهب

 .مینیبنش زیم پشتمه با تادستیایمنم

 و کار شروِع بیترت تامیهادهیا و هاطرح از تامبودهزدجانیه قدرآن

 ومکرد صحبت نفس کیهکمیبگویضروریزهایرخرده وهپارچدیخر

 مرورهدوبارمه با آخر دسِت تامکردیمهیته ستیلمیهاحرف ازممدا

 درهبهکیاتقهیصدا با و گذشت شبهد از ساعت تامیکن
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 درنزمانیب انداختیافاصلهیمان. برگشت حالنزماهبمذهندخور

 را چادرشیریبصمخان لحظاتنیهم درهک آمدنش داخل و زدنش

 ودنینشیمملبیرویاثانهیخبدلبخن انداخت، سرشیرو

 و است وقت ریددیگویمنزهبماحترا ِتینها درهکمدوزیمیمانهبمچش

 ودچرخیم مانیب نگاهشیالحظه سپس ودریگیم اسنپ شیبرا

 :دهدیمهادام

 افزربمخان باهک هست مشخصنگرمتو ویطوالن بحثهبهتوج با-

 .متونینیبیمدقراردانبستیبراانشااهلل د،یدیرسهجینتهب

 ومشویممدیشدیگرسنگ و ضعفهمتوجهتازیریبصمخانونرفت ازدبع

 خشک و سفتیصندلنآیرو جانهمایخستگ شدت ازدخواهیممدل

 .بخوابم ومبمان

 ؟یدادینم رو تلفنت جوابهکدبوهشدیزیچ-

. برگشتیچوب زیمیروهب و رفت صورتش تایالحظهماخستههنگا

 حضورش تحمل گذشتیمهکیروز هریباور قابلریغ طرزهب

 ات و داشتمکارهبیکار گریدهنهکیوجود بادشیم ترسختمیبرا

 .زدینمیحرفدبونممکهکییجا
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 .بودمترمنیا لیتحونیآخرمداشتیشلوغ ِروز-

 راماساحسیب ودسرنلح را،منگاهیلیمیبدیفهمیمهکدبونیا اشیخوب

. کردیم کوتس ودیدرخشیم اهشیسنچشما در بیعجیحس و

 :دیپرسهاضافیسوال ریاخ وقتدچننیروت خالِفبر

 بود؟ خوب-

 ومدیکشیالیخ اشکال زیمیرودبو کمرنگیآب رنِگهبهکمیهاناخن با

 :دادم جوابمآرا

 کاملهنمرداستانیا درس از کسچیههسالهس گرفتم، کاملهنمر-

 ...نگرفته

 باعث شیصداندرو ذوق ودنینشیمماشانهیرو دستش

 :شودیممتعجب

 شافتخارهبهنباشدبمکن فکر باشه، مبارکت خوبه،یلیخهکنیا-

 هان؟ ،یکنممهمونمشاهی

 :کنمینم درکش واقعادچرخیم سمتشهبمسر

 ؟یکردیمهمسخر منو درِسهشیهمهک تو-
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 :دیگویم آرامش با ودنینشیمیریبصمخانیخالیجامیروروبه

 هر ازنگرفت کاملهنمر هرحالهب بوده،مشناختمعد خاطرهبدیشا-

 ! ارزشمندهیدرس

 :چرخدیم صورتش دورمنگاه

 خورده؟ییجاهب سرت-

 :بنددیم نقش رنگشیبیهالبیرو کجیلبخند

 دم،یشنیریبصمخانو با رو حرفات خورد،مدردهبمهایفضول جاهیهن-

 ،یدار کارتهبهکیشقع ویانرژ ازمحجنیا ازماشکه هنوز

 افتخار بهت راستش ،یازهیانگ از پر قدرنیاهشینممباور

... هیراض ازت قدرنیامدانشگاهتداستایگیمهک حاال مخصوصًامکرد

 تادخوایممدل کن، حساب کارت باهرابط درهجورهمهنم رو واقعًا

 .یکن شرفتیپ هست اقتتیلهکیقدراونیهستنرایاهکیوقت
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 مات ودمانینممذهن در" کنمیم افتخار بهت"هجمل جز زیچچیه

 راهجملنیاهبهیشبیحتنم چرا. مانمیمهریخ رنگش شبقنچشماهب

 بخشش قابلریغ و بزرگ قدرآننمیهانقص واقعًا ام؟دهینشنییجا

 حال ودکن افتخارنمهب نتوانستیانهیزم چیه در کسچیههکدبو

 و زیریآرزوهامتما وماینگرندهیآیبرا کند؟یم افتخارنمهبینما

 ! نبوددارزشمنیکسیبراهکمدرشت

 !گهیدهشامهییباش سیخسدایینم بهت نفس،-

 رپ حسنآ بامکنیمیسعهزدوحشت ومبندیم سرعتهب رامیهاپلک

 ترمچشمهوشگیدیناام اوج در امامکنهمقابلمیهاپلک پشِت داِغ و آب

 حالنیهم درمافتیممچشماننجاهبیخستگهبهانهب عیسرنم ودشویم
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 دو هر شیهادستنناگهاهک. نمیبیمیرنگدب قرمِز دسِت کی را ایدن

 مچ مقاومت از ودداریمبرمچشمانیرو ازممحک رامدست

 :دیگویمهزدبهت ودشویم متعجبمدست

  ؟یکنیم کاریچ ست،ین چشماتنیا فیح-

 زا بلندتریکمیصدا با ومشویمدبلن جا از ومزنیم پسشیعصب

 :میگویم نرمالدح

 !دارهیربط توهبنارمشویب درهکاس ازمخوایم اصاًل خودمه،یچشما-

 و باال شیگلو بکیس استنم رفتار مبهوتهک طورهمان

 :دیگویمینیسنگهب ودرویمنییپا

 هن-

 استمعمریتو بارنیاول بندد،یم رامنفسهرایاکنندههخف بغِض

 کنم،هیگرمخود حاِلهبیها_یها ومنیبنشدخواهیممدلهک

 .دانمینم را واضحش لیدل گریدهکیاهیگر
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 در کاشدرویمنییپا و باالممحک اشنهیسهقفس ستد،یایمیمان

 حاِلهبمهنوجدا عذاب قدرنیا وقتآندآمینمهکوتامبرابر

 .شدینمهاضافملیدلیبدب

 بامگردیبرم سمتشهبهناخودآگایوقت ومشویم دور ازشمقددچن

 ودبندیم خیمتن درنخو است زیمیروهکیدفترندید

 قدرهب وهکالفیکم وددار خش شیصدادزنیممخشک

 :استیعصبیکاف

 ونرویبمیبرمشا امروزتهنمر خاطرهبدبویخوب مناسبت-

 قدرنیامنیبیمیوقت اما برگردونم، بهت رو دفترنیاهکهبشیابهانههی

 ...راستش شه،یمدبنم حضور از حالت

 در ودزنیم دو دومخاطرات دفتِریآشنادجلیرومچشمان

 وجلدیترد با ”کند تتیاذدخواهیم است دروغ ”دیگویمییصدامذهن

 شیکاغذهایآشنایبومداریمبر را فترد حضورشهبهتوجیب ومرویم

 است، خودشمزنیم ورق حواسیبدکنیم آشوب رامدل

 فقطهکیمعوج و کج خِطدست با هانوشتهنهما

 :زنمیم لب حواسیب شان،نوشتمیحالهچهبمدانیممخود
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  چرا؟-

 شناسمش،ینمهکیاحساس ازدشویم پر چشمانش وددهینم رامجواب

 : استیعصبانمباشهنداشتنآ ازیدرکهکیقدرهب هنوز

 موندیم خودت دستدیبا اما شد، ریدیلیخ -

 :میگویمیوقتدلرزیممیصدا

 ...کردنیفتوکپ روش از شهر کییوقت ره،یدیلیخ قًایدق-

 دستش در راماچانه خشونت با ودداریمبرمسمتهب عیسرمقد کی

 :دهدیممصورتهبیفیخفنتکاهونگهشداریحالت با ودریگیم

 از ترشیبنیبب ،یکارطلبنم از هاتنداشتهههمیجاهبهکممتنفر-

 !!!یریمب تانکیبازلج و بگو چاریل قدرنیا حاالدایینمبرمدست ازنیا

 در شب سر ازهکیلعنت بغضنآ ودخوریم ترکمقلب دریحس

 !دهدیمنشانیخودهدوبار استهکرد خوش جامیگلو

 از تدس ومگرفتنخوهخفهاگ! آمیمهکوتا مقابلت درداب تاننک فکر-

! سرمهبینکوب چماق مثل رویکوفتدعقنیاهکهنیایبرامکنینم خطا پا

 ور مراعاتتمداریبفهمهکهشد سر دو وید ریاسننکن حسهزادیپرهک
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 هر و روز هرهبلکیفهمینم تنهاهنیشعوریب بس ازهکمکنیم

 واقعًانمهاگمبفه زرباف نفِسمخان! یشیم ترمتوقعیدارهلحظ

 اتعمههن ویمحضردتعه چیههن پدرتهنمبودیعوض

 ... تانریبگ منویجلونتونستینممکدوچیهیعوضدفربناوهن

 :پرسمیممخش با

 تا؟-

 : شودیم بخشمصورتیرو تندش نفس

 ...کنم رفتار باهاتدخوایممدلهکیجوراون تا-
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 ردفتدخوریم زنگ اشیگوشهکمبدان را دلخواهش رفتارمدار دوست

 ادشیفریصدا فشارم،یممقلبیروممحک را

 نبِضهب ومداریمبر عقبهبیقدممینهناخودآگادشویمدبلنهک

 استهشدهجستبرهک اشقهیشقیرو

 ازمنفرت ویزاریب حِس بادتضا دریاهرظیهاتیجذابنیامشویمهریخ

" وشهخف" کی با صحبتش است،هکنندهچاریبمیبرا او ِتیشخص

 :دیگویمدرویم در سمِتهبهکنزماهم ودریگیمنایپا

 !رگاههیتعممنیماش ؟یبرسوننماکایخونهمد تا منوهشیم-

 دریاجمله هر ای و برویتاکس با چه،نمهبمیبگودچرخینممزبان

 فقط ؟استهرگایتعم نتیماش چرامبپرسیحت ای او، با مخالفت جهِت

 داخلنشتاباهک اوهب آسانسورمد ومبخشیم سرعت رامیهاگام

 .رسانمیم رامخود شود،یم
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 بانم ودفشاریم را" G"یدکمه بارنیچند اششهیهم عادتهب

 را قرارشیبهنگامکنیم دنبال را اشیکالفگمچشمان

 :دیگویمیناگهان و ربطیب وددوزیممچشمانهب

 نه؟یایب برههم پس ازهتنهیدبو سختیلیخ شده،ینامردیلیخ بهت-

 ادته؟ی رو طعمشیدیجنگ آبروتیبرایلیخییجاهاهی

 تسرعهبهکمدوزیم آسانسورهصفحیروهبست نقشداعداهب رامنگاه

 !شوندیممک

 ! شمام با نفس-

 :کنمیم باز عیسر ومبندیمیالحظه رامداغیهاپلک

 ه؟یچ منظورت ؟یمانیچهک-

 رامیبازو م،یشو خارجدگذارینمیمان امادستیایمیالب در آسانسور

 :پرسدیم ودریگیم

 اما کیکوچ ومکدچن هر تونستیمهکدبویکسیداشت دوست-

 شت؟دایبرم دوشت ازیبارهی ودکریم کمکت
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 پاساژیخلوتهبهتوج با امادشویمهبست باز آسانسور درِب

 !فشاردینم رایاطبقههدکمیکس

 !یکنیممتیاذ حرفات بایدار-

 :کشدیم خودش سمتهب مرا

 بده جواب فقطهکلمهی شم،یم تیاذمدارنچو-

 :زنمیم لب چشمانش درهریخ

 هر خودت قولهبدکریممکمک ودبویکسمداشت دوستیلیخهآر-

 خب؟ کم،دچن

 ودیببخشمآد و اتگذشته قبال درمبگیچمدونینمنم-

 اما بگم،یچمخودیکارا قباِل درمدونینمیحت ستم،ینمهنگفتممتأسف

  ؟یکنیممکمکمبخوا ازتهاگ

 زائل رامعقلیگرسنگمکنیم احساس ومخارانیم رامچپمچش

 :پرسمیمنچو استهکرد

 ؟یخوایم کمکنم از تو-

 :کندیم تکراردلرزانیم رامآشوب دِلهکیلحن با ودکشیمیقیعم نفِس
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 !نفسمخوایم کمک ازتنم. بله-

  کنم؟ کاریچ -

 : بردیم فرو شیموها درنزمامه را دستش دو ودکنیم رها رامیبازوها

 تو مثل ام،ییبرنم هااتفاقنیاههم پس ازهتنهیمشدهخست-

 ؟ینذارمزخم الناستخوهگید توهشیممدیبر اماهمهممبرامآبرو

 ویلیلهشنامینمامخواینم ؟یکنیآبرودارمکیهشیم

 ،بمونهنخودمونیبییرفتارهاهیییحرفاهی فقطمیکنیبازنمجنو

 ازنبفهم شهرههموهلل بدونه، لیتید با رویچههم ماینمخواینمیحت

 ...اماهذارینمیریتأث تو رنوشتس تویمتنفرنم

 :زنمیم لب

 !داره؟ ریتأث تو سرنوشت تو-

 :دیگویمیقیعم نفِس با ودکنیمهدل کی را دلش

 هر اییکنمکمک اییدارهکییآتونیا بایتونیم حاال داره،-

 !میبچزون شتریب خواست دلتهکییجا
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 ازدبلنییهاقدم با ودکنیم باز را آسانسور در و

 .ردیگیمهفاصلهزدبهتنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :میگویم ومدویم عیسریهاقدم با دنبالش

 ...اامایبرنمنیماش باهقرارهخوب سا،یوا-
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 را قفل دِرهریدستگیههعجوالنهشیهم مثل ودستیایمنیماش کناِر

 کنارش از. شود بازدخوهبدخو در ودشوهمعجز احتمااًل تادکشیم

 :پرسمیمنیماش موِتیرنزد از قبل ومشویمدر

 شه؟یمهگرفتییکساهچ حال قًایدق آبروت حفِظ با مبپرسمتونیم-

 ند،یشنیممدلهب اریبسهکیحرص با ودریگیم ضربنیماش سقفیرو

 :پرسدیم

 برات؟هدار فرق-

 :نشانمیممیهالبیرویرنگ پردلبخن

 ...داره فرقهکهمعلوم-

 راینام کوبش هر پس در ودکوبیم سقفیرومراآ را دستش کف

 :آوردیمنزباهب

 !فربد عشقت ترمهمههم از... اریمازیحت پدرم، سا،یپر ماکان،-

 حاِل درمینینشیمنزمامه دو هر ومدهیم فشار را موتیرهدکم

 :میگویممکمربندنبست

 !کن حسابنم کمک رو ه،یعال-
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 :دیگویمهکمشنویم

 !وانهیدیهدختر-

 و قدرتمتما با او با و استمفیک درمخاطرات دفتریوقتدداریتیاهمهچ

 امروز ترمهمههم از وددار اجیاحتنم حضور و کمکهب صالبتش

 ".کندیم افتخارنمهب"هکمادهیشنمایزندگ طول در بارنیاولیبرا

 :پرسمیم ومآورینم خاطرهب اتیجزئ با رانماکایخانه آدرِس

 فکر حاِلماگرسنه قدرنیا زیو تومبزن بگو رو آدرس-

 !ندارم رو هاابونیخهبنکرد

 رد ودیگویم را آدرس استهریخنابایخهبهکالف و دلخورهک طورهمان

 :کندیمهاضاف آخرش

 .یاخسته قدرنیایوقتمکنیرانندگنمیذاشتیم-

 راهنمانزچشمک چراِغمدانیم و ستانگرفتهراهبهنیآ ازمحواسمتما

 :کندیم بیترغنندادهرایبرا راههم ترشیب

 رومیزندگنفرمو کاًل کنه،یرانندگمنیماش بایکسدایینممخوش-

 ؟یدینفهم هنوزمبدیکس دسِتهبداییممَبَد
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 :کردهزمزم وددانتکویسریدیناام با

 !دمیفهم چرا-

 را ضبطیصداهحوصلیبدشویمیطهرا ازهکیکم

 برده، سر را اشحوصله مسلمًا و استییایتالیایهاآهنگیروهک

 :دیگویمیقیعم نفِس باههمرا ودبندیم

 .یبمونمیزندگ تویستین مجبور تو-

 بشیعجیهوا و حال ازهکالف ومچرخانیم رانفرما دست کی با

 :دهمیم جواب

 ،یناخوش و شیآسا غم، ویشاد درمینبستدعههمگ نبود،مادی ؟یجد-

 نبود؟ قرار م؟یبمونمه کنار ثروت و فقر

  منو؟ فقط اییکنیم حال قدرنیایکنیمهمسخر روههم-

 :مکردهزمزمناوردینمکیبرا ومدیکشمنییپایهادندان پشت رامزبان

 .یخاصمبرانچو! تو فقط-
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 ودنینشیمدبوهشد رهانیماشهدندیرونینمادهکمدستیروهک دستش

 را دستش عیسر وماهشدهشکدفهمیم خودش لرزد،یممتنمتماهناگاهب

 :دیگویمهآهست ودکشیم پس

 !زنمیم حرفیجدمدار نفس-

 .شومیم جاجابهمیجا سر

  ؟یبر ویبدمانجا رو کاراتیتونیمدمردا آخِر تا-

 :پرسمیم جیگ ومچرخیم سمتشهب

 رم؟ب کجا برم؟-

 ازدکنیمهاشارهکیحال دریمان ومیادهیرسدمقصهبهکدیگویم زیو

 :دیگویممشوهادیپنیماش

 منویهوادشهکیزیچ هر لطفًا فقط م،یزنیم حرف بهش راجع-

 .باشهداشت

 :زنمیم لبهارادیب ومشویمهریخ تابشیبنچشما در

 .باشه-
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 افضنیهم در رامایزندگ نصِفنم ندارد،یازگتمیبرانماکایخانهمجهن

 ما امادبودن معشوق عاشق ظاهر درنم مادر و پدرهگرچ ام،گذرانده

 و اشک ویفحاشیهایچانشنیهم با را بازارهآشفتنیهم مثالمه

 هر جنگهجبه طرِف دو فرق، کی با تنهامیداشتیزار
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 خوب ،دندیکشیمننشاوخط ودگفتنیمهرایب ودبنخودشانزباهبمکدا

 ازهکینفس با و گرفتیمنشگوین رامیپهلوممدامبزرگمادرمدار خاطرهب

 :دیپرسیمدبوهشد تنگ حرص سِر

  گه؟یمیچ اتدهیورپرهنننیا-

 ایقضانکردیمالماست دریسعهبچگان عقلنهما بانم و

 .ماندیمهجینتیبمههشیهمهکمداشت

 خودشیحرفاندیفهمهب قادرهنهکدبودبلن سایپریهاغیجیداص قدرآن

 . گرانیدهن ومبود

 ودشویممحاک فضاهب بیعجیسکوتیماندورو با

 بالدنهبمچش بادانشدههریخ ماهبهکمچش جفتنیچندهبهتوجیبنم

 را شیزندگیهاسالنیباتریزهکیموجودنیترگناهیب گردم،یم سویگ

 .کردیمهتجرب داشتنممک شکلنیبدترهب

 اسیپر خواهِردبو مشخصهکیجوان دختر خودشان، از ریغهب بارنیا

 هر با ودیرسیم نظرهبیخجالتیمردهک همسرش،ههمراهبدباشیم

 و اریماز ودشیمدیسف و سرخدآوریمنزباهبنماکاهکیکیرک الفاظ

 درنکماکانم. داشتند حضورمه قیشقا
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 هاخواب اتاق سمِتهب ریمسنیا در قبلیسرهکیورودیراهرونهما

 و مستأصل کردم، دایپ را سویگ ومرفت

 کوتس بازهت و سریبیغوغانآنایم درنناگهاهکمبودهستادیانسرگردا

 بهِت کی حاصلییگوهکهآمددوجوهب سکوت ازنماکا ودشویم

 :دیگویمیمانهب خطابنزنانفس ودبریمهبهردبو بزرگ

 ...ببرهخوننیا از رو کثافتتنیانک جمع-

 ومکنیم کینزد رامخودنسالیورود واریدهبنلرزاییهاقدم با

 .باشد سویگ حرفش منظوِرهکنیا تصور ازدلرزیممتن

 :دیگویمنماکاهب روهکدشویمدبلن بارنیا اریمازدایفریصدا

 ازنیا زدنه؟ حرف طرزهچنیاهکیمرتهآخنریگب ِگل رو دهنتناو-

 !بزنن گندت ت،یدارهبچ ازمنیا ت،یزندگ

  رو؟ برادرت وههزرنیا ای بزنن؟دگن منو-

 :دیگویم صالیاست با ودرویم جلو اریماز

 کمر چرا رو، بساطنیانک تمومش هست،مه تو برادرماون زنته،نیا-

 خانوادمون؟یزیآبرورهبیبست
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 :کوبدیمیمانینهیس تخِتممحک ودرویم جلونکاما

 نویا چرا ماست،یهایزیآبرورمتمو باعثنیا-

 حال اشکارهنیانز کناِرهرفتهزدهگههمیزندگهبناالهکنینیبینم

  کنم؟ بزرگدیبانم رو اشبچهیولهکنیم

 رادردنمهکدنینشیم صورتشیرو ریگنفس وممحکنچنایمانیلیس

 قدرتمیهاقدمهب. کنمیم حسمصورتیجایجا در شیجاهب

 اشک از سیخیصورت بادنینشیممیبازویرو قیشقا دسِتهکمبخشیم

 :دیگویم

 !جون نفس باشمآرو خدا رو تو-

 ودگردیمبریماننشایپر و سرخ صورتهب قیشقا دست ازمنگاه

 :زندیمدایفرهکییهالب

 !کنمیمدخر رو دندوناتمتمویبزن حرفنمنزهبراجعهگید بار کی-

 :خنددیمیعصبیحال بانماکا

 !داداشهشن چروک لباست نتیپلیسید و لیاستانیا با تو ؟یزنیم تو-
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 اریماز کنم،یمهتجرب رایوحشتناکیخفگ حِس

 :آوردیمددرهب رامگوش ادشیفریصداودستیایمنشاانیم

 و چک قدرنیا حاال تا بزنتت؟دایبیکنیم شکیتحرنماکاهبس-

 شد؟ دوا دردتمکدویزددلگ

 قامت پشِت ازدکنیمیسعددارهکیواروانهید حاِل با هنوز امانماکا

 در را مرگ شیهاحرف کیشل موقع تادکن دایپییفضاهخرد اریماز

 :ندیببیمان صورت

 نصف رو زنشهکیکس کنم؟ کیتحر رو رتیغیبنیاهیچ-

 ...شهریمردا

 صیتشخدشویمیسختهبهکدشونیم ریدرگنچنا برادر تاهسیآنهب

 ودنرسمبه دونیا دست تاددهیمنجاددار اریمازددا

 و وحشتناک آرامِش از ودافتیم سایپر صورتهبمنگاهیالحظهنم

 شدت اب رامسریمحکم مشتیصدا لرزد،یممپشتیرهیت بشیعجهنگا

 اب اریماز ودشویمنروایمانینیب کنار ازنخو گرداند،یبرم اولیجاهب

 محضهب کند،یم پرتیاکاناپهیرو رانماکا توانشهماندهت

 را دستش خواهرشهکدبرو جلودخواهیم سایپر خون،نشدیجار
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 امادبرونهکدکنیمهاشار قیشقاهب خرابیحال با اریماز رد،یگیم

 :زندیمدایفردکنیم نابودشددارهکینجنو بانماکا

 !بشه مشخص فیتکلدیبا امشب کجا،-

 :دیگویم سایپر خواهر بارنیا

 !یبازوونهیدهبس ماکان؟یچ ِفیتکل-

 ! اشزادهحرومیبچه و تو خراِب خواهِر ِفیتکل-

 

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

669 

 :بردیم غمایهب رامصبرهماندهت خواهرشهگونغیجیصدا

 خودت گفته؟ رویچههمهصادقانهکنم خواهر ابه؟خرنم خواهر-

 خواهرنیبیفرقهیدینبا ِاال و! شیگرفت تمنا و خواهش با ویدونستیم

 خاصیشهرههک هایبعض باهبود عشقش و پسر دوست با فقطهکنم

  نه؟ ایهباشنهستمعا و

 سایپرهب رو ومکشیمنرویب قیشقا دستهشد شل مِچنیب از رامیبازو

 :میگویمیپوزخند با خواهرش و

 وهفتگرماحترا و عزت با منوهکنیا کنه؟یم تیاذ رو تو شیچ قًایدق-

  اش؟یروان برادر دستهفتیب تاهکرد ول رو تو خواهر

 پشت با وددهیم گردنشهبیقر وقاحت کماِل در خواهرش

 :دیوگیم است،هعمیشگیهمیرفتارهایتداعمیبراهکیکردن نازکمچش

 خوب روزانیاهک تو مثلییهازن شم، تیاذنم چرانجا زیعزهن-

 ،ینیبیم ریخ انگاریکن ریخهالیپهیمجونمخان قولهب تازن،یمندار

 رو طالقشهک ما وسط،نیادشهتبانم بدبخت خواهِریزندگ

 .نیدونیمنخودتو وقتاونمیریگیم
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 ناقصیجمله کجاست؟ سویگدپرسیمداردهکمشنویم رایمانیصدا

 خورد،یم چیپمایخالیمعده ودشویم اکومسر در"!تو مثلییهازن"

 روند،یم سویگ دنبالهبیمان و قیشقا انگارمشنویم راییاهویهیصدا

 رامجان شیهاشعله ودریگیم آتشددارمدل است،هشدنیسنگیکممسر

 لوونکماکاهکاناپیرو حالیبهکیماکانهبمگردیمبر رد،یگیمبر در

 راناشیپریسویگهکمنیبیم رایماننزمامه وماندازیمینگاه استهشد

 ونختیر اشک بار هاصددرهکیصورت و فیکث و چروکیلباس با

 سمتهب وددار بغل در را استهماند جاهب شیرونشد خشک

..." تو مثلییهازن"دزنیمدایفرمذهنهتییصدا هنوز د،یآیمنم

 :چرخمیم سایپر سمتهب ودشویمدبلنمیصدا

 !بذارن دلتهب داغیجورهچنهستدبل خوبنم مثلییهازن-

 :شنومیممگوشهب کینزد رایمانیصدا

 ...نفس-

 از وماندازیم آغوشش دریسویگ و خودشیآشفته حاِلهبینگاه

 :پرسمیمنماکا

 پدرشه؟یمانهکیمطمئن-
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 اماهبیغرنعنواهبهکیدخترهب نسبتیحتیانسان حسهگونهرهبهتوجیب

 :دیگویم استهکردیزندگ او بایسالدچن فقط

 دچارنتومسخرهیزندگ ره؟یگیم رونپاتو و دست جلوهیچ آره،-

  ؟یریبگ طالق ویکن تحملینتون شوبچهیترسیم شه؟یمنبحرا

 :میگویمیلبخند با

 وت زنتمنباشهخون شبهیهاگنم ،یبترسدیبا توهک رو جاشنیا-

 ...کنمیمیزندگ باهاشمدارهکنکمجونهب دعا پسهیمان تخت

 گریدیقیدقا تامدانیمدرسیممگوشهبیبلندنیهیصدا

 استهتادافمجانهبهکیدیشدهجیسرگ وماینیب دو از رانیادافتیممفشار

 چیهیبدکشیممنر رامیبازو انگشتانش نوک بایمان همم،فیم

 آخریلحظهمرویم دنبالشیمقاومت

 قطفهکیلحن با سایپرهب رونسالهبهبرگشتیاهویههبهتوجیب

 :میگویم است،هنهفت درشننایاطم چقدرمدانیممخود

 ینیبب رو سویگهگیدیدید رو گوشت پشت-
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 ستم،یایممیپاهایرونکماکا امادشویم تارمیبرا ریتصاو

 ارنماکاییکذایخانه دردیآیمنرویبندنبالماهب قیشقاهکمفهمیم

 فشیلط ودآلوبغضنلح بادزنیم را آسانسوریدکمه ودبندیم

 فقطنمیهاگوشهکدیگویمییهازیچیمان ونمهبددار

 ودفهمیم رامالح قیشقا. شنودیم نشیب از رایفیخفیسوتیصدا

 ستد زحمتهبمیرسیمنابایخهبهکیزمان وداندازیممیبازو ریز دست

. رمیگیمیمان سمتهب رانیماش موتیر ومکنیممامانتو ِبیج در

 را سویگیمان تاددار آغوش درهمینهنصف مرانکماکا قیشقا

 از مرادیآیمنم سراغهب سپس ودبخوابان عقبیصندلیرو

 ِرد کند،یممنیماش سوار ودریگیمدخو آغوش در قیشقاندستانایم

 اما ستین خوبمحالمیبگومخواهیمدشویمهبستهکنیماش

 .افتدیممهیرومآرامیهاپلک و استهشدنیسنگمزبان

*** 

 ثباعمدست پوسِت ریزمسرنسوز سوزِشمکنیم بازهک رامچشمان

 بانزمامه ومچرخانیم رامسر بخورد،هگرمه درمیهااخمدشویم

 ازنخوهکمنیبیم استهریخنمهبهک ماینننگرا صورِتندید
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 ومگردانیمبر رو چندش با است،هبرگشتیخالمسر داخلمدست

 :میگویم ماینهب خطاب

 درشنایب بگو ،یانداختیممسرمهبهنگاهی ،یبزن زلنمهبهکنیایجا-

 !ارنیب

 رنگیشمیهپرد" یموندهزندنجو آخ" نگفت با ودپریم جا از

 .رودیم پرستار دنبالهب ودزنیم کنار را اورژانس
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. شومیمنجاهنصف اورد،یب درمدست از را وکتیآنژ ودیایب پرستار تا

 رامدست پرستار داشتم، وحشتمسر ازیدارخنده طرزهبهشیهم

 کینگفت با ودگذاریمیالک سیخهپنبیرو خودش دستیجا

 هنوز رود،یمیهولکهولدنشودکبو تاهبد فشارشهقیدق

 بازهمین شرفتن وقت پرستارهکیاپردهنایم ازیمانهکهنگذشتیاهیثاندچن

 .دیآیم داخل است،هکرد شیرها

 ازهماندیباق کمرنگدر و اشگونهیرودکبوههالیرومنگاه

 .شودیم خشک بود،هماند جا اشینیب ریزهکیخون

 :دیگویمهکمشنویم را ماینیصدا

 جورنیاهومدین ایدنهبهک اتبچهدشمتمو سرمشمگفت داداش-

 ...یدویمهمیسراس

 اگرمکنیم فکریالحظه رد،یگیم دارشخنده ظاهرهب حرِف ازمقلب

 استیرپدنیتردرمانده ونیتنهاتر قطعًادباش پدر واقعًایمان

 .امدهیدمعمرهبهک

 از رپ و زیآمطنتیشهنگاهبمچشیگوشه ازمحواسنم ودیآیم جلویمان

 شوم،یم محبوسیمان آغوش دریآنهبهک است ماینیزندگ برق
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 درهمنتظر ریغهک ستینیبارنیاول چسبد،یم اشنهیسیرومسر

 مثلهک قراریب و داغ آغوشنیا جنس امادکشیممآغوش

 حس را تنشهبهنشست عرقمن ازیکم ودندارنادکلدتنیبوهشیهم

 و جمع رامشانیپریموها دستانش با کند،یم فرقهشیهم بامکنیم

 رامشال ودکنیم رهاهآهستماشانه طرف کی سپس

 آخریلحظههکدآورینم طاقت انگاریولداندازیممسریرو

 ماین تنهاهنهکیقدرآنمآرایلیخ ودبوسیم رامایشانیپممحک

 صحت تادافتنیم وال و هولهبمهمخودیهاگوشهبلکدشنوینم

 :کندیمهزمزم کنند، باور را اشگفته

 ... برم قربونت-

 وقب در رامنفرتمداد قولمدانیم است،یدنیدمازدهبهتیافهیقمدانیم

 ازمه مایندخواهینمیحت تگفهکدیآیممادییخوبهب نکنم، کرنا و

 کی زن، کینعنواهب اما شود، باخبریاجباردعقنیا اِتیجزئمتما

 قربونت ومدار دوستت سرشیموهادتعداهبهکیزن

 را صداقتش و لحنش درهنهفتیقراریب است،هدیشنیمصنوعیهابرم

 ن،یدلنش و بخشلذتیحسیجاهب. خوردیم چنگمدل ومفهمیم
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 صورتیرویلبخندیسختهب. ندینشیممجانهبیاباضطر

 :میگویم ومنشانیممسرد

 ...هکمبودهنخوردیچیه امروز خوبه،محالنم-

 :کندیم قطع رامحرف ماین

 نه؟ اتمعدههب نساخت چار،یلیمقدار جز-

 معذبدکنمیپا رامیهاکفش تادشویممخ ودزنیم اوهبیتشریمان

 :زنمیم لب ومگذاریم اشهشانیرو دست

 !پاشو پوشم،یممخود-

 با امامدارهجیسرگیکم هنوزمشویمدبلن تختیرو ازیوقت

 گرید انگار امامدههجلویعیطب رامحالمکنیمیسعدوجومتما

 از وداندازیمماشانه دور را دستشهکدکریبازملیفیمانیبرادشوینم

 :پرسدیم ماین

 ؟یگرفت رو صیترخیبرگهیکرد حساب-

 !سیرئهبل-
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 طایاحت بانچنایمان اما استهرامقد دو فقطنابایخ تا اورژانش دِر از

 :دیگویم ماین رد،یگیمماخندههکدبریمهرا مرا

 دختر دهات و در از قاجارنزماممرد خداهب ها،کنهیم خرتهدار-

 سر ونآوردینممههساددعقهی با رو تهش و سر گرفتن،یم

 ...طرفندام تونبذارهسال هبچهیمههماهی

 با. خنددیمنمیپاهب پامه مایندخو ودشویم رهاماخورده فروهخند

 است خواب عقبیصندل رو هنوز سویگمنیبیممنیماشهبنشد کینزد

 .شودیمهفشردمقلب و

 با امشبنیهم ازدخوایم خاله، شیپ ببرمشدنداهاجاز سیری-

 با روههمیطورچهمموندنمییخدا کنه، آشناتیمادریهاتیمسئول

 بحساهیتسو ویفعلنز و سابق دختر دوست و کار کنه،یم هندلمه

 ...نسرگردوهبچ و

 :میگویم حالیب

  کنه؟ بارت درشتهکیتهیناالداییم خوشت-
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 کاریچمشددمعتانشد ریتحقهبمکن فکر متأسفانه،هآر ؟یدیفهممه تو-

 نظرت؟هبمکن

 :میگویمیمانهب رومندارندیخندنیا از شیبنجا واقعًا

 تاهدب سفارشیزیچهیناالنیهم فقط نم،یشیم سویگ شیپ عقبنم-

 . ندارم طاقتهگیدناریبهخونمیرسیم

 را ماینیصدادشوهبستدبخواه در تا ومنینشیم سویگ کنار اطیاحت با

 :دیگویمهکموشنیم

 !دارم توپدشنهایپهینم-

 رد،یگیمددرمقلب ودمانیمهریخ دخترکیرومنگاه

 ومکنیمدبلن را کوچکش سِر ومکشیم سمتشهب رامخودیکمهارادیب

 باالیکم استهانداخت شیروهک رایمان کت ومگذاریممیپایرو

 .کشمیم
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 کند، تیمسئول احساس سویگ قبال در چقدر هریمان قطعًا

 تنها دست و طشیشراهبهتوج بامه باز باشد،یخوبنانسا

 وانستتیم حتمًا اما بزند،مرق شیبرا رایبهتریلیخیندهیآدتوانینم

 .بسازد شیبرادبو رشیاسهکیجهنم ازیباتریزیایدن

 اربنیاولیبرانم ودبوهریخمیروهبمیمستقنیماشهنیآ ازیمانهنگا

 ماینیصدا دوزم،یممچشهشیش پشتهمنظرهب ومآورینممخودیروهب

 دو رامضعفنتلفیپایسفارشیغذاهاماسنبردمنا حال در

 ماجرانک ول ماین امامبندیم رامیهاپلکیالحظهدچن کند،یمنچندا

 .نبود
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 رو هاساله چهارهسهبچنیا احساس! دارههدکم نتیماشنیا چقدر-

 ...دستشونندیمنخفنشیاستیپلهی بارنیاولهکمدار

 لشیموبا زنگیصداهکمدهیمنتکایسرهبستیهاچشمنهما با

 :دیگویمیمانهب خطاب ودشویمدبلن

 کنم؟ کاریچ اس،خاله-

 :دیگویم ماین تامشنوینمیمان ازییصدا

 خوبه، وهخوابماونهبل خوبه،ماون خوبه،هبل جون،هخالمسال-

 ! میخوبههم

 :کندیمهزمزمدنرسیمان مادر گوشهبهکییصدا با و

 !نکن باور شما اما-

 :کندیم صاف را شیصداهدوباردبع

 وهبندیپا اصولهب چقدرهکنیدونیمهکنیمیرانندگهدارهخال واالهن-

 ن،یشبانننگراهن بله، پسنده،ینم رویرانندگ حال دریگوش با صحبت

  نفس؟
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 است مشخصمیها پلک لرزش از چرخد،یممسمتهبمکنیم حس و

 :دیگویم ماین امامستین خواب

 هر خوبن،هخال واال هم، طفلکناوهبرد خوابش-

 ؟حاال تامگفت دروغنم وقته؟هچهیگرهخال بابایا...خوبننتاشوسه

 .دمیم خبرمچشهباش

 :دیگویمنمهب خطابدکنیم قطعهک رایگوش

 بهش زنگهییخورد غذا بود، نگرانتنجا شوهر مادر نفس،-

 حقهبتال زه،یریم اشکهنیشیم صبح تاهگرن ومشناسیم موخالهنمنبز

 .ناجورتریکی ازیکیهدار پسرهدار

 :کنمیمهزمزم حالیب

 !باشه-

 زا سویگ سریوقت برد،یممخوابهناخواستهخانهبندیرسنزما تا و

 .کنمیم بازمچشدشویمهبرداشتمیپایرو

 :پرسدیمدریبگ آغوش در را سویگ تاهشدمخهک طورهمانیمان 

 ؟یشهادیپیتونیم-
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 قًایدق لحنش وهنگا درهشدهختیر حِسههمنیامتمامکن باورمتوانینم

 اجازدونیاندادننشایعیطبهبمیتصم و شیپ ساعتدچنهب مربوط

 ومیدادمبههکییهاقولمتما کناِر در ما دارم،یبیغر حال باشد،

 ومیمستق بارنهزارانممیگفتمبههکییهادروغ

 رامالیخ بار هر او و است؟نایم دریاحساسیپاهکمدیپرسمیمستقریغ

 ربدت مرا خراب حالدبو اگرهک ستینیحس چیههک داشتهنگهآسود

 وسط پا جفت وا وهبودیحسمکن فرضهکدکریم

 از ،ایدن درمایدلخوشنیبزرگتر از مراهک است،هدیپرمیهابرنامهمتما

 درهک گرشیدیهایخودخواهمتما و استهکرد جدامنستاگرامیا چیپ

 و حالنیامتما اگر اما. گرفتیمیگریدیمعنامیبرا صورتنیا

 زجریبرامذهن هنوزهکدبویاجملههب مربوط شیهوا

 لمثهک داشت رامترحیکشنده و تلخیمعنادکریم تکرارشممدامدادن

 . شدیمهدیکوبمصورتهب دردناکیلیس

 با باشد،هکرد درک..." تو مثلییهانز" یجمله ازیمانهآنچ

 وابج در ودفرب عشقهبیمنبمخود اعتراف ومخاطرات دفتِرهبهتوج
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 برداشت من،ینابود جهت در شیهانقشه ودفرب کیرکیهاحرفمتما

 . بروم رششیپذ بار ریز خواستینممدلنمهکدبویمزخرف

 استهاحمقان شوم،یمهریخمخود ریتصوهب آسانسورهنیآ در

 عمقهبهک استنیا از ترقبول قابلمیبرایهرزگ برچسب رشیپذیول

 .دنیبنشمتابیب روح بر گرید بارمخود مثلییهازنددر ومبرو ماجرا

 و تیاهمیب اتیفرعهبمکندجایایرییتغهیقض اصل درمتوانینمنچو

 و خط سایپریبرامکنیم شروعمذهن در ومپردازیمهمسخر

 اصاًلهنانیبواقعهکیارابطه درمهنآ دن،یکشننشا

 ستیننمیزندگنیا ومستینیمانیواقع همسِرنمنچودنداریربطنمهب

 .رمیبگ ازشیچشم زهرمانتقا ای دفاعممقا درمبخواههک

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

684 

 

 

 

 

 باهک استیمتفاوت و ذیلذییتزایپ و برگرزیچ واقعًا ماین توپدشنهایپ

 گریدمکنیم حس را رشینظیبمطعمدهیم فروهکیالقمهنیاول

 ودشویممتمامبرگرزیچیسرعتهچ بامفهمینم

 :دیوگیمهشددگریچشمان باهک رود،یم ماینیتزایپیجعبهندرومدست

 چرا کاًل تویلوهندار اشکالیکرد غشهک امروز حاال-

  ؟یریگینممیرژ

 :میگویم پرندها با

 چه؟ توهب-

 سیتدر دارم،یشناسزن تخصصنم من، خواهر-

 کالسمه اخالق سگنیاهواس اتفاقًا شبدچنهیمکنیممه

 در مایول! شدیچیبزن حدسیتونیمهکمگذاشت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

685 

 و چیساندویلپ دودبعهب شبهدمینداشت دختریبررسدموریهانمونه

 !ببلعه پاستا و تزایپ

 رامدهان ِردونرستورا طرِف ازهشدهفرستاد تیفیکیبیکاغذ دستمال با

 :دهمیم جواب ومکنیم پاکممحک

 !ندارممهمیرژهبیازینمکنیم فرق دارم، خوبنژنم-

 :دیوگیم لب ریز

 !داسیپننتویماش ازهبل-

 :کنمیمدیتأک ومکنیم باز راهنوشابیقوط دِر

 .برترنژهن خوب،نژمگفت-

 دد،ونیپیم ماهب اشیورزش ست لباِس درهدیپوشیمانهلحظنیهم در

 دهد،یم نوازش راماشامه ودچیپیم هوا در شامپواشیبو

 اشینیب چپ متس و استهشد ترپررنگ اشگونهیرویکبود

 :دیگویمهآهست ماین دارد،موریکم

 ...وقتشهبمکندخر رو دستشدیبا-
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 چقدرهکددهیمننشا و استدتضا در مهرش پرنلح با خشنشهجمل

 شیهامچش ودزنیمهیتکهکاناپیپشتهبیمان دارد، دوست رایمان قًایعم

 :دیگویم ودگردیمبر اششوخ قالبهب ماین بندد،یم را

 !درآورده رو غذاهاهتهدخترنیایبجنب ریدنبزهلقمهی پاشو-

 :دیگویمهبستنچشمانهما بایمان

 ! جونش نوش-

 کنم،یم رها رامیتزایپهزد گازهکیتهکالفنم و

 افتد،یب کار ازماحنجرههکییجا تامبکشدایفردخواهیممدل

 ای و سرنوشتم؟ خدا؟ باشم؟یکسهچ کارطلبدیبامدانینم

 در رامیازهایندیبادوجومتما باهکدانداختن روزنیاهب مراهکیکسانمتما

 نه،هکیعاشق حقهکمکوباندیمیدلهب مشت ومکردیمهخفهنطف

 . کردیمهتجرب راهسادنداشت دوستهیدینبایحت

 زاریب ذهنم، ومجس و روح با جنگ ازمبودهخست

 ودنکیم رییتغددارنم با ارتباط دریمان حاِلمدیهمفیمیوقتمشدیم

 فقط امادبو هاییبایز ازیانهیآدیشاهکیاچهره ازمشدیم متنفر
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 صالیاست وددر ومزخ چقدرییبایزههمنیا پسمدانستیمنم

 . استنپنها

 و بتیمص هر ازهکاسهکاس بس ازنم و داشتیصبریآستانهیآدم هر

 سرکوب رامخود بس از بودم،هختیرمخود درینجر و اتفاق

 .شدمیم زیسررمداشتمبودهکرد

 ارب کیهکییکشو ومرویم خچالی سمتهبهکالفمشویمدبلن جا از

 کنم،یم باز رادبوهخوردیگاریس پاکِتهبنآ درمچشم

 داشت، قرار جانآ هنوز گاریس بازهمینهبستهخوشبختان

 پشِت جاهمان ومکنیمنروش گازیشعله با ومداریبرمینخ

 .نمینشیمهآشپزخاننُاپ

 :پرسدیمهکمشنویم را ماینیزدهبهتیصدا

 اده،یز و چربیغذا مال کرد؟یقاطنروغ آب چرا شد؟یچ-

 ...بخور کمترمگفت بهشیه

 تعجب کمال درهکدزنیم ماینهبهآهستیلیخ رایحرفهچیمانمدانینم

 با ودداریمبر را شیتزایپیجعبهیااضافه حرف و بحثنبدو

 .کندیم ترک راهخانیآرامیخداحافظ
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 وارونجنیحال باهک ستینمخود دسِت گذارد،یمهآشپرخانهب پاهکیمان

 :پرسمیم ازشهشرمانیب گاریسددو پشِت از
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  م؟یباشمه بایخوایم-

 جا از د،بندیمددر با را چشمانش ودشویمنییپا و باال شیگلو بکیس

 :ستمیایم شیروروبه ومشویمدبلن

 نوزه امامکرد سنگ از رومقلبهدرستنمنیبب ،یمان باش صادقمباها-

 تو اول روزداییممادی... کنهیم کارمازنانهیهاحسهمتأسفان

 بهتهادتی ؟یچمباشهداشت دوستتهاگیگفتماتاق

 باز ؟یگفتیم اولش ازیداشتمدوستهاگمگفتمدیخند

 ادته؟ی! لهیوسمه هدفمهیباش عشقیتونیممه تویگفتهدفعهیهادتی

 ویزدمهیبچگ خاطراتهبیزیگرهی ،یومدینهسوس وسطنیامهمک

... ومبود بلوغت وینوجوونندورا عشقنمهکنیا

 نه؟خوب گم،یمیچنمیفهمیمیمان

 جاکهبیخوایم دم،یکشینم عذاب قدرنیایدیفهمینمهاگهکیفهمیم

 فکر شم؟یم اتوابستهیکن محبتنمهبیکنیم فکر ؟یبرس

 دستت روهکیابچه و تویبرامدل ایممونیم نتید ِریزیکنیم

 ! نهیمانهن سوزه؟یمهموند

 :میگویم نفرت با ومکوبیممقلب روماگرفته را گاریسهکیدست با
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 کنه،یم کاریکیزولوژیف فقط قلبنیا ست،ینیچیه جانیا-

 ،یمانمخواینمنم کنه، درک وهبفهم رویحسدبخوامذارینمنمهک

 ؟یفهمیم ذارم،ینمنم

 تپوس اندازد،یمهآشپزخان نکیسندرو ودریگیممدست از را گاریس

 اومبخواههک تاسیآن از بدترنم حال اما است داغیعیطب ریغ دستش

 .ابمیدر را

 :میگویم تلخ ومزنیم زل دارشتبنچشماندرو

 اتوسوسههکیازیننیاهمونیم فقطدش مشخصهک احساس فیتکل-

 !امآمادهنم باشه، ،یکنهتجرب منوهکن

 :دیگویمیتندماخ با

 ...یگیم پرت و چرتیادیزیدارهگیدهبس-

 تخت ومآوریم درمتن از حرکت کی با رامبلوزدیایب خودشهب تا

 !نگردیمهزدانیعصیوانهیدنمهب مبهوت و مات کوبم،یم اشنهیس

 نبود؟نیهمیبرایبازمسخره ودعقناوهمگ ؟یهستیچ معطل-

 ...من مثلییهازنهمگ
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 :دیگویمنیسنگیلحن با وداندازیممتنیرو رامبلوز بیعجیخشونت با

 رویمزخرف هرنگفت حِق اما درست،هاومد فشاریلیخ بهت امروز،-

 ! بخواب ریبگ برو بپوش رو لباست ببند، رو دهنتیندار

 هست،مدونیمهکنم ست؟ینممه براتیبگیخوایم-

 ازدبا تا صدات لرزش و نگات تویتمنا تاینیبب رومتنههمیخوایم

 راحت التیخ تامکندُخر برات رومخودیخوایم کجا تا بره؟نیب

  ؟ینداد دست از رویناب و سرخ بیسهش

 رامااراده شیصداددردنینشیممنیج شلوارهدکمیروهکمدست

 :شکندیممدره

  تو؟یشدیجورنیا چرا نفس،ننک-

 :ردیگیمممحک رامدست دو ودیآیم جلوتر

 باننک ببخش، تومکردیغلط هر امامکرد کاریچ امروزمدونینمنم-

 ... زمیعز جورنیا خودت

 :کنمیمهزمزم حرص با مستأصل و آب پریهاچالههایسنآ درهریخ
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 ؟یدیفهمیبرنمهصدققربونیندار حقهگید ستم،ین تو زیعزنم-

 ...یکن رفتار امشب مثلهگید بارکی

 :پردیمماته و سریبیهاحرفنایم

 !باشمآروناال ،یبگ تویچ هر باشه،-

 زامتنمتماهکیحال در ودافتیمنیزم کفمبلوز گذرم،یم کنارش از

 :میگویم واردیتهد ومرویم اتاق سمتهبدلرزیم داخل

 ...کنمآرو رو خودت تو آرومم،نم-

 

*** 
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 تختیرو سویگ کنار

 اساحس ودزیریمنییپایهرمانهیسهقفسنایمیزیچنناگهامنینشیم

 چقدرهکمکن انکارمتوانستینم رد،یگیمبر در رامجانییآشنا سوزش

 صرفًامهنم عاشقانه،هن ببوسم، ومکن بغل رایمان خواستیممدل

 . نداشتیادهیفا سرکوبش گریدهکییازهاین رفعیبرا

 باعثمذهن در لذتشیتداع ویخواستگار روز در اشبوسهدای

 اما دشویمهچمفهمینمنناگها د،فتنیبیبیعج سوزشهبمچشماندشویم

 درمیبدخیاغده شود،یم خارجمدست ازیچههم کنترل

 هققههبیمیعظددر بامباشهخورد کتک انگار ودافکنیمهشیرمیگلو

 قدرهب دخترکمشویمدبلن تختیرو ازهزدوحشت افتم،یم

 واِبخ ازنمیانهیوحشهیگر بادنبو روا و داشتیتراژدیکاف

 فشارمدهانیرو ترمحکم رامدستهچ هر شود، داریب دردناکش

 شود،یم تربلندمهقهقیصدامدهیم

 دست کی با کنم، دایپ تسلطمخودهبمتوانینمهکدشوینممباور
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 از شیبیخشونت با گرید دست با ومبودهگرفت رامدهانیجلو

 پاکممحک رادبودنهشد ریسرازهاجازیب ونامایبهکییهااشکهانداز

 رامیهاشانههکیهقهق بامدانستینم ومنداشتهیگرهتجربنم کردم،یم

 کنم؟مآرا رامخود چطور ومکنهچدیبادلرزانیم

 صورت مخصوص کوچِکهحولمرویم اتاقییدستشوندروهب عیسر

 اام نرود، باالمیصدا تامفشاریممیهالبنیب ومزنیم چنگ را

 رامدل داغ رسد،یممخود گوشهب هنوزهکیمانندهزوزینوا

  بود؟هشدهچ مگر... هااشکنیا ازناما ودکنیمهتاز

 نتقربو ”گفت قلبشهت از فقطهکدبویشگیهم منفورمآدنهمایمان

 مشکالتهب! نیهم د،یبوس رامایشانیپ قلبشهت از و ”برم

 و قراریب حاِلنیا پس ،بودهنشدمک وهاضافیزیچمهنم

 بود؟هچیبرانداغو

 هقهقهکمبشور راماکردهمور و سرخ صورت تامکنیم باز را آب ریش

 گرید شود،یم اکوییدستشویفضا درماارادهیب

 شوم؟ مسلطمخودهبمتوانستینم چرامشدیمیعصبمداشت
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 تسمهبهکیرعتسنهما بامخواهیم تا ومبندیم را آب ریش حرص با 

 وم،شیمهدیکوبیمان راستیبازوهبممحکمش خارج ام،آمدهییدستشو

 سر تادبفهممکشیم خجالتمکنهنگا صورتشهبدخواهینممدل

 بارکی مرگ حال هرهب. است پر هنوزمدلیولماختهیر اشک مرگدح

 غرقهک چشمانشهکاسندید بامریگیم باال رامسر بار،کینویش و

 ومچشمانیروهک نگاهش رد،یگیممنفسدبونخوهب

 گوشهبهکیاگرفتهیصدا با ومشویم معذبدچرخیممصورت

 :میگویم ناآشناسمهمخود

 ...سوخت سویگ حالهبمدل-

 خودتیبرا دلتهکمدادیم جوابمبودیمانیجانم اگر قطعًا

 د،دارننمنلح ازمک ستدهکیاگرفتهیصدا بایمان اما! بدبختدبسوز

 :دیگویممآرا

 بغل تومدونیم فقط شده،یچمفهمینم اصاًل کردم،یقاط واقعًانم-

 ازهک هستیکار تنهاناال اما چرا،مفهمینممه رونیا ،یشیممآرونم

 ... ادییمبرمدست
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 در ودکنیم خاموش راییدستشو چراغ رد،یگیم رامیبازوهآهست و

 رد غرقیسویگیرو را اتاق در تا ومکشاندیمنرویب اتاق زا سکوت

 .ردیگیم آغوش در مرادسرنت بندد،یم خواب

 تانشدسیداغ ازیاحساس هر قبلدنینشیممکمر پوستیروهک دستش

 واقعًا حالش ایآمبپرس ومببر باال رامسرمخواهیممشویم متعجب

 چسباند،یم اشنهیسهب رامسر گرشید دست باهک هست؟ خوب

 پر بادشویم مصادف قلبشنضربادتنیقدر وممحکیهاتپشندیشن

 ...چشمانمهکاسهدوبارنشد

 ست،یچمدانینمهکیموضوع سریاشک هنوزهکدشوینممباور

 حرِفدای. باشمهداشت بساط درنختیریبرا

 اگر ،است سخت هابارنیاول گفتیممپدرهبهشیهمهکمافتیمهعم

 بارنیلاو اگر ،یشکستیم را شیپامقل رفت قهرهب زنتهکیبارنیاول

 تویزدیم برگشتیزهرماریبو با و رفت مختلطیمهمان نفسهک

 اولش گفتیم! نبودنیا وضعتناال... اگر... اگر... اگر گوشش،

 آب رگیددبرگردهخانهب شبهنصف دو بار کیهکیدختر است سخت

 .شودیمنخورد آب مثل شیبرامدو بار و استهتگذش سرش از



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

697 

 ازمهست موافق حرفش بامکنیم احساسمعمر در بارنیاولیبرا

 ترراحتیلیخماختهیر اشکیماننچشمایجلوهکیبارنیاول

 .زنمیم هق ریس دل کی ودشکنیممبغض
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 از زودترهکنیاهندداریدلداریبرایاصرارهن زند،ینمیحرف چیه

 ازشنو رامیموهایگاهمآرویلیخ دستانش با فقطمبرونرویب آغوشش

 ...رامکمریگاهو راماسرشانهیگاه کند،یم

 ودآوریمددرهب رامچشمانهک دعوتیبدب حاِلنیا ازمشویمهخست

 از سر ومکشیم باال راماینیب کند،یمیخال سیخ رایمان بلوز

 :دیگویمهخست و زورهبیلبخند با دارم،یمبر اشنهیسیرو

 !ارمیب دستمال بذار شه،ینم محویبکش باال ترمحکمیچ هر-

 در ودکشیم حواسیب را دستمال برگدچنهآشپزخانهریجزیرو از

 راماافتاده بلوزنیزمیور از .ستدیایمهلحظ کی برگشت ریمس

 جک شیهاقدممکنیم حسهلحظ کیدیآیممسمتهبیوقت دارد،یمبر

 در فقطهکیاحوصله با وددهیممدستهب را هادستمال شود،یم

 با ودگردانیبرم اول حالتهب رامیرو و پشت بلوز است خودشنتوا

 کند،متن رامبلوز تامکن اشیهمراههکدکنیمهاشار دستانش

 اصولهب ماًلکاهگذراند وقت سویگ با بس ازدریگیمماخنده

 .داردمهنم با را رفتارنهما و است واقفیداربچه

 :پرسمیم طاقتیبدخوریممتنهب دستانشهک گرید بارکی
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  خوبه؟ حالتیمان-

 :زندیم لب ودکشیم اشنشسته عرقمنهبیشانیپهبیدست

 ...امخستهمکی فقط خوبم،-

  ؟یدار قرصهخون تو ،یدار تب-

 خچالی کنار نتیکابهب حالنهما در ودرویمهکاناپ سمتهب

 .کندیمهاشار

 و نواعا از مرتبدسبهیمشویمهزدبهتمکنیم باز را نتیکاب دریوقت

 بیترتهبنمسک ونیتامیو ویسرماخوردگیهاقرصماقسا

 اییداریخر سویگیبرا است مشخص داروها اکثر است،هشدهدیچ

 . استهشدهیتوص

 ومکشیمنرویبنشایهاخشاب از تلفمخ قرص دو

 ومکنیم آبش از پر وماندازیم را" c"نیتامیونجوشاقرصیوانیلندرو

 شیهاحباب و آب در شدنش حلیصدا تا

 واسشح ودبوهماندهریخ زیمهب وهنشستهکمکنیمهنگایمانهبدشومتما

 ...اشخانه در جانیا جزدبوییجا هر
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 را هاقرصهکمکنیمهاشارمدهیم دستشهب رانوایل ومنینشیم کنارش

 دستشندروهکییهاقرص ودکنیم باز را دستش کف رد،یبگ

 نفس کی رانوایل آخر تا وداندازیم باال ضرب کی با رامگذاریم

 .خوردیم

 :پرسمیمدمرد

  ؟یبود خوبهک تو ،یمانهشدیچ-

 :دیگویم ودریگیمیدم

 ؟یداریجواب تومدار رو سوالنیهمممن-

. کنمیمهزمزمیحالیب" نه" ومکشیممدردناکنچشماهبیدست

 :آورمیمنزباهب رامافکاردبلندبلن ودگذریمیاقهیدقدچن

 کنم،هیگرهکیدید تو فقطناالهچیبچگ تو بارهیهچنم-

 پشتیجورنیهمهماه کینیا تونمهباشیعیطبدیشا امامدیندمخودم

 تون،معامله ودفربهنقش ن،یشرو کار تو،یکارا شدم،هشکمه

 نایا ازمکدو چیهیبرانم لحظه،نیا تامهانقشهنشدهدیکشدگنهب

 سکوتت،یمان اما داشتم؛ انتظارشوهنمبودهکردیزیربرنامههن
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 شیآزمانبدو موضوعهکیکن کمک سایپرهبهجورهمهیخوایمهکنیا

 هاتحالتهکنیم نگاهتمآدیوقت اصاًل بشه، حل جنجال ونداد

 از ارک وییسویگ پدریمطمئن انگارییجاهی از خودت تو... تابلوئه

 !گذشتهنیقی و حدس

 ،یخوریم رونماکا با تیبرادرهرفت دست ازهرابطهغصییجاهی

 امروز مثل و بشه، راحت الشیخیبد شیآزمایرینممهییجاهی

... خودت با شیارییمیداریم ورشهدیم نسبت بهت رو سویگیوقت

 رو سایپرنماکا ای! یمانهندار شتریب حالت دو باشه، توهبچ سویگهاگ و

 ...تو با ازدواجش ازدبعهکنیا ایهگرفتهحامل

 کند،یم قطع رامحرفدیگویمیدرماندگ باهکیبلند" نه" 

 :کوبمیممچپ دست کف ارمراست دست ومکشیمهکوتاینفس

 ماامبذار زخمت الناستخومخوایمینکن فکرمبگیجورچهمدونینم-

  عمرت،ههم قدر بزرگه،یلیخمتاوانش ،یکردهکهیکار

 حالتیجورهجالبمبرایول ،یریبگهعهدهب رو تشیمسئولدیباهک

 ! شدهیچیدونینممه خودت اصاًل انگارهخراب

 :دیگویم اشگرفته ومبنلح با ودفشاریم نشدستانیب را سرش
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 ! شدهیچمدونینم واقعًانچو-

 :دهمیمهیتکهکاناپمنرهدستهبهکالف

 ابمهنماکا بامههبود تو بامه سایپریبگیخوایم نگو! اسمسخره-

 باشه؟یومس نفر باهداشت وقتیک اصاًل مگه؟یاهیترکملیف! گهیدیکی

 .ستیننیاممنظور نه،-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

703 

 

 !دیایب حرفهبهدوبار خودش تاممانیم منتظر

 هر تحت حرفنیامبخوا ازتیجورچهمدونینمنمنیبب-

 حسهکیحال درهبموننخودمونیبیطیشرا

 ادتحس توهممکن مثاًل ای هستیواقع ماهرابطهکمکنیمهاشارمدارینکن

 ،یبحثهی تومخواینم فقط! یباشهداشت سایپرهبیازنانه

 .یبکش شیپ رو موضوعنیایریبگ رو حالشهکنیایبراییدعوا

 :دهدیمهادامیمان ومدهیمنتکایسر

 مامه اولش ازدبو واضحیچههممکردمتمو سایپر با رومارابطهیوقت-

 اومده،مخوش ازت گفتداوم روزهی م،ینداشتهرابط تویگنگهنقط

 مخصوصًا م،ستینهرابط دنبالهکمهستیامرحله تومیدگزن تو فعاًلمگفت

 شیزندگدمرنیاولممن...میباشمه با فقطهن گفت! یجدهرابطهیماون

 ...ومنبود

 ماهمگ! ماکان سراغ رفت چرا کرد؟ کارونیا چرامهنگ هنوزمدونینم

 ونکرد غلطهبمفتیبیحسود ازنمهکمیبود معشوق و عاشق

 رونایجرمرفتهکیاول روز زد؟ چت چرانم برادرنیادبع ؟رمشیبگمبر
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 اصاًل هست حواسش گفت گرفت، اشخندهنم مثلماونمگفت بهش

 ...کهدنبویجدیچیه

 فکرمداشت ومبودهزد زل خرابش حاِل و دارتب صورتهب

 اگردشیم خوب چقدرمکردیم

 ومینبز حرفمه با دن،یجنگ و قضاوتیدغدغهیبهشیهممیتوانستیم

 !مییبگو هاتیواقع از

 شانتخاب نوعهبمداشتداعتمانماکاهبیقدراون ودبو توهبمحواسنم-

 ریزهکیاگهیدیهااتفاقههم ازهکمیزدمه باهکیحرف حرمتهب

 سایپر ازهکدشیمیماهدچن شدم، غافلدافتایم داشتمگوش

 بود، خرابمحال دمش،یدهوباردیمهمونهی تو شبهی نبود،یخبر

 قدرنیا دمشیدیوقت... بودهزد حرفمباها توهبراجعدفربهکدبویشب

 کی و رفتمشیپ از صبحیوقت فرداشهکیحد تادکر رفتاریعیطب

 ...نکردم شکیچ چیههبدنشیخبر ازشمههما

 پرت را حواسش چرامبداندخواهیممدلیلیخنم ودکنیم سکوت

 را اشگوشهیحتدبخواه رایتراژدنیهمچ حاالهکدبوهکردنمیگزند
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 باهدوبار تامپرسینمیزیچ امادده ربطنمهب

 :دهدیمهادام شود،یم ترگرفتهددارهلحظهبهلحظهکییصدا

 از ومخوایم کمک و نمتیببدیباهکیزار وهیگر بادز زنگ روزهی-

 تا هزارماحامله گفتمیدیدهک روهگیهمد ها،حرفنیا

 ست،ینیحاملگ موضوع اصاًل گفت آخرش هویهکمیگفتمبهیوریدر

 شیپهما ومدوستنماکا باهماه پنجنمهکهنیا موضوعمگفت دروغ

 ...وهبدیلیخمحال ومکرد انتیخ بهش تو شیپماومدهک

 :پرمیم حرفشنایمهب

 و تویهاحرف و تو ازدبعهبالفاصل بوده؟ دوستنماکا با واقعًا-

  هم؟ بانماکا

 ارجخ اشنهیس ازهکیقیعمهآ باههمرا ودکشیمیبلند ونیسنگ نفس

 :دیگویم شود،یم

 ! متاسفانه آره،-

 :زنمیم لبهزدبهت

 کرد؟ کارونیانماکا چرا-
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 :دهدیمنتکایسر

 !دونمینم-

 :میگویمهکالف

 قدرنیاهک تو ؟ینگرفت رو خودت جلو چرا تو-

 حاالهکنیم رو کارنیاداییمنزدمبه ازدبعیدخترهیینیبیمیوقتیزرنگ

  ؟یاشب باهاشدیبا بازهدوست برادرت بامهیندون اصاًل و بعدشهمادچن

 لب ریزیااضافه حرصیچاشن با رامحرفنیآخرنم ودکنیم سکوت

 :آورمیمنزباهبنکناغرغر

 هرنچوینشنم مسائل و مشکالت ریدرگیلیخنکیسعهگید-

 ایدننیاهبهبچهی شیخورداعصاب ازیبخوایسر

 ! بتایوامصهگیدهکیکنهاضاف

 :دیگویممآرا ودشویمهریخ شیروروبههب

 دکتر،میبرمداد ریگ بهش روزناودبع! نه ایهمنهبچمدونینم هنوز-

 وندکردعقنماکا باهمانهمو تو اما ستینهحامل گفتیدکترهیمیرفت

 ارانکدشیمهکییجا تاهکیکس اومد، ایدنهب سویگ بعدشهما هفت
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 از وهیچمالعملعکسهنییبهگفت فقط گفتیم و رو شیحاملگدکریم

 رو شکمتخنیادشهسال کی سویگ گذاشت... هایبازمسخرهنیا

 ودشدبنماکا با اشرابطه! توئههبچهکمدل تو انداخت

 ...راهههب موقع ازینیبیمهکیجهنمنیا

 الشب تادرویم او ومزنیم زل سرش پشتنسالیکیتار دریانقطههب

 .بردارد اتاق بغلدکم از را خوابشیپتو و
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 ستشد ودکشیم درازهکالف ودکنیم پرت را بالشش گردد،یبرمیوقت

 :پرسمیمهآهست. کندیم حائل چشمانشیرو را

 ؟یکنیم کاریچهباش اتبچه واقعًاهاگ-

 وابجیاسرفه تک با ودچیپیمهخان سکوت در بلندش نفِسیصدا

 :دهدیم

 .کنمیم بزرگش بکنم،دیباهکیکار-

 :شودیم تلخملحن ودنینشیمملبیرویپوزخند

 عمونعنواهب رو توناو ؟یبدیخوایمیچ رو هاشسوال جواب-

 بارهبهکیافتضاحهب اصاًل شدن؟یچمبابا ونماماهگینم !شناسهیم

 ؟یکرد فکرداییم

 ؟یکنیم تکرار روممامانیهاحرفیدار چرا-

 و هاحرف ازهکیانهیک امادنبویتالفیبرایخوب وقتدیشا

 :کندیم باز سرمداشت دلهب شیهاقضاوت
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 مستیمهمون از صبحمدهشیهمهکیاون افتاد،مادی هوییدونیمهآخ-

 ویردمنگیم گن؟یمیچ توهب اما شکنم،تابونم بودم،نم گشتیبرم

  گن؟یمیچ شماهاهب ؟یچ ای خواست؟ دلت

 :کندیم خشکیاسرفه

 ! پست ویعوضمآدنگیم-

 :میگویم ومزنیمدلبخن اشیعصبنلحهب

 ،یماننیایحتهفهمینممآدیدیم موضع رییتغ عیسر قدرنیا-

 عوض نظرت عیسر قدرنیاهک تو نه؟ ایهشیپ ساعتهیمآد

 خودت سمت رو گرتقضاوت هاشار انگشتمدائهبهترهشیم

 !فربد تا ماکان، تا من، تا! هیبق تایریبگ

 د،نینشیم ودیآیم درهدیکش دراز حالت ازیعصب ودتنیحرکت با

 احتمااًل گرید ساعتدچن تاهکییصدا با ودشویممخمسمتهبیکم

 :دیگویم افتد،یمنآ دریقیعم خش ودریگیم

  ام؟یخوبمآدمگفتیکنم-

 :میگویم ومنگریمیالحظه را شیپا تا سردخونسر
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 روهیبقیهابیع فقطمدائیوقت اماینگفت روهجملنیانیع-

 رسپ شماهکیدیم رو حسنیامآدهب اسهیبق سمت نگاهتمدائینیبیم

 .میکنیمیزندگمیدار لطفتهیسا ریزهکدمرت مشت هیمه ماهایغمبریپ

 !مباشمهدفربیبدهبمکنینم فکر اما ستم،ین غمبریپ پسرنم-

 :میگویم زهر ُپریپوزخند با

 شمانیبینخوایبخواهکیدخترهی نداره، مشکوکهبچهیدفربهک فعاًل-

 .شهیمهل نفرهس

 را شستش ودکشیم اشیشانیپهبیدست ودخندیمددر با

 :دیگویم ودکوبیم لبشیروهمرتبنیچند

 ،یبدمعذابیبریم لذت قدرنیاهجالبمبرا-

 حالشهجورههم طرفیبگیندارمههزنانیسوزدلیحت

 ...رمیبگ رو حالش فردامبذارمکن غالفهگیدنمهخراب

 :پرمیم حرفشنایم

 ریشمش خودم، حق در فقطهنمزاریبمترح زا کاًلنچو ندارم،هن-

 سویگ! یشیم خوبهگید روزدچنیخوردسرماینخوردهک
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 خودت قولهب ستین امشب وناال موضوعمه

 اًلاص بسوزه؟ براتدیبامدلهکهشدیچ... برپاستمجهننیاهسالهس

 ؟یدارمترحهب ازینهمگ

 :زندیم لب ودکشیم عقب را خودش

 ...نهمترح-

 قدرآننم ودمانیمهریخمه درنمانگاه خورد،یم را حرفشهادام و

 الاتص اویوقتهکمزنیم زل چشمانشهایس مردمِک درمخود ریتصوهب

 ارمخود ریتصو هنوزنمدبندیم را چشمانش ودکنیم قطع رانمانگاه

 .نمیبیم محو

 :زنمیم لب

 ده؟ینرس وقتش-

 :رسدپیمهبستنچشمانهما با

 ؟یچ وقت-

 ازیودسهچ پولت جزهکنیا مثاًل ،یبگمبه روییزایچهی ،یبزن حرف-

 اکخطرندفربنیا ای ه؟یچدفرب وهعممشوهنقش ای ؟یبریم ازدواجنیا
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 ویبد نجات منو تو وهریبگ رومجوندبخوا ودایبهک کجاست

 ...یداریفیتعریکلمدونیمنم! یبشنقهرما

 اقات سمتهبهمیسراس دو هر ودشویمدبلن سویگهیرگیصدانناگها

 .میرویم
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 خودش درهک حالشندید بادزیریم اشکنلرزایبدن با دخترک

 کنار را لحاف کشد،یم عقبهبنزما تونلنایم در مرا استهشدهمچال

 ونمهب اعتمادش باممزخرفدب حال رم؛یگیم آغوشش در ومزنیم

 د،یآینم باالمنفس شود،یم ترشیبمبدنهب دنشیچسبممحک

 . چدیپیم آب قلقلیصدامیهاگوش در ودنیبینمیدرستهبمیهاچشم

 شیهالب حرکت فقطنم ودنینشیم سویگهب رو تخت طرفنآیمان

 ومنریموهانایم رامصورت ومکشیم دراز سویگ کنار نم،یبیم را

 وم،ش مسلطمخودهب تا گذشتیمنزمادیبا کنم،یمنپنها اشیفرفر

 دست شدم،یمدرمههمرحلنیا ازدیبا ومتوانستیمنم

 دهم،یم فشارمهیروممحک رامچشمان ند،ینشیممیبازویرویمان

 و استییصداندیشنهب قادرمیهاگوشهنمدار را حضورش تحملهن

 حاصلهکیمانسا و سریب قرمزیهارگه جزدخواهنیممچشمانهن

 .نندیببیگرید زیچ باشند،یممهیرومیهاچشم پلک لیدلیبنفشرد

 از بلق قسمتشنیترکیتار ودشویممتماهباالخر شبهکمبودهدیشن

 رنج ودکنیم اتحسیبدبعهبییجا کی ازددر است،مددهیسپ

 گمر برادر ترس و استیدنهفلسف و خودت شناخت ویزندگیالزمه
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 جشرن وددرهک ترسناک ویطوالنیشب بادبونیعجنمیزندگ اما تاس

 ودیبلعیم را روحتهتکهتک اما کشتتیمهندکریم اتحسیبهن

 .نبودیسحر را شبهریتنیا

 قشیعم خواِب ازننشا سویگممنظیهانفسهکمیآیممخودهبیزمان

 گردنش ریز از رامارفته خواب دستیسختهبنم وددهیم

 ختت لب دردناکییگلو ونیسنگیسر بایالحظهدچن کشم،یمنرویب

 پرمدلمکنیم چک راملیموبایگوش ومنینشیم

 کار ومنستاگرایا درهناخواندمایپ قدرآنهکییروزهایبرادکشیم

 وصلمههب ترتمامهچ هر سرعت بامیهالحظههکمداشتمجیپیبرا

 .دمیفهمینمهما کینیا مثل را روزها گذِردکن سرعت ودشدنیم

 ودبو صبح پنجهب کینزد ساعتمرویمنرویب اتاق از

 . بودهکرد جمع را خودش خواب در غرق سویگدماننهکاناپیرویمان

 تادبو مسئول و خوب قدرآنییتنهاهب او ایآمکنیم فکرمخود با

  نشود؟نم حاِلهادام سویگیندهیآ ویزندگ

 ودکنیمهسرف خواب دریمان دهم،یمنتکایسر افسوس با و

 خاطراتنداد فرو و بغضههمنآ حاصلهکمافتیممدردناکیگلوداینم
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 ومریگیم او از رامنگاه. است صبحمد تا مزخرف ومطعدب

 .کشانمیم خچالی طرفهب راماخستهیهاقدم

 

*** 

 

 "دهم فصل" 

 "حساب روز"

 

 

 خرابیحال با پرد،یم خواب از شیهااستخواندیشدددر با

 ازدبع شبیددآورینمدایهب امادزنیم پس را شیرویپتو

 برگشت هالهبیوقت عمرشهصحننیتردردناکندید

 .باشدهانداخت خودشیروییپتو

 و تب از شیهاپلک کشد؛یم داغشیشانیپهبیدست

 ودداریمبر را لشیموبایشگودکنیم دراز دست. سوزندیمیخوابکم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

716 

 نگاهش تعجب با اشصفحهیرو نفسمایپندید با

 .چرخدیم اتاق دِر و ساعت لش،یموباهصفحنیب

 دکتر، تببرتدایبمگفتدسوزونیم رو تیگوش داشتهک تیسرجهازهب-

 .دانشگاهمریمنم

 گازیروهقابلمهمتوج اتاق درنکرد باز از قبلدزیخیمبر جا از

 باز ار اتاق دردبع ودکشیم چشمانشهب دستهلحظدچن جیگ شود،یم

 سمتهب هراس با سویگیخالیجاندید با ودکنیم

 اشگرفتهیصدا بادنیبینم را او بازیوقت ودچرخیمییدستشو

 را نامش گرید باردچندشنوینمیجوابیوقت اما «سو؟یگ»دکنیمهزمزم

 زیمیرو از را لشیموبایگوشدگردیبرم هراس با ودکنیم تکرار

 در تماسشیوقت امادریگیم را دخترهشمار ودزنیم چنگ هال وسط

 ردختمایپ تادکنیمهنگا را اشیگوش مبهوتدشویم قطعمسو زنگ

 !بنددیم نقش شیرو

 "؟یدار کاریچمبزن حرفمتونینم گرفته،مصدا" 

 .کنندیم پیتا استرس با انگشتانش

 !"ستین سویگ" 
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 .رسدیم عیسر جواب

 ."منه با ؟یدیفهمناالینباشهخست" 

 .رودیم جیگ سرشیکمدکنیم حس

 "؟یدانشگاهینگفتهمگ" 

 بادشویم برابر هزار بهتش امادکشیم طولیکم جوابش بارنیا

 نگاهش بندد،یم نقش اشصفحهیروهکیعکسندید

 ودشویم جابهجا سویگنیریشیخنده و دختریبایزنچشمانیب

 .کندیم پیتاهدوبار

 "چرا؟ کالس سریرفت سویگ با" 
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 .االنهترامن جاشنم ِشیپدشیم ضیمردمونیم تو شیپنچو-

 اریاختیب نگاهش ودآوریمنییپا را اشیگوشهلحظدچن

 ودنکیم باز راهقابلم دِر ودرویم جلودافتیم گازیروهقابلمهبهدوبار

 . شودیم پخش فضا دریمطبوع بخارنزمامه

 ودبو خودش کار متفاوت کاماًل و رنگ و آب خوش سوپنیا

 با مادرشهچیماه و مرغنگردیهاسوپهگرن

 کی سوپ با لشیشما و شکل بازار دردموجویهاجاتیسبزمتما

 .داشت فرق کاماًلهقابلمندرو رنگینارنجهشد مخلوط دست

 !کندیم پیتا ودآوریم باال را شایگوش

 "ممنون" 

 خودش،ههمرا سویگنبرد ای است سوپیبرادفهمینم دخترهچگر

 .دهدینمیجواب امادخوانیم
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 ودکنیم باز ماینیروهب را دریکسل بادیآیمهک در زنگیصدا

 .شودیم اشیجهاز سر از دختر منظورهمتوجهتاز

 ! که تویدیپکهاوهاو-

 ودکشیم سرکهخانندرو کنجکاو ماین ودگردیبرمهآشپزخانهب

 :پرسدیم

 بردنش؟ناومد کجاست؟ سویگ-

  ها؟رتیغیبناو-

 . شهیمهاضاف هاتتیجذابهب سرعت باهدار روز هر رو، صدا-

 سوپدگویاکاسه در خودشیبراهکدکنیمهنگا اوهب ودستیایم سپس

 :کشدیم

 کجاست؟ پس-

 .شدیم ضیمر تو شیپ گفت خودش، باهدانشگا ردتشب-

 را سوپیقاشق ودنینشیمهآشپزخانهریجز پشت سپس

 :دیگویم سپس ودکنیم دردناکشیگلویراه
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 ر،انگاهن انگار آوردتش ایدنهبهکیاون فهمم،ینم واقعًا فهمم،ینمنم-

 ...ازهیپهتهنهازیپ سرهنهکینیا

 .تدافیمهسرفهب سپس و

 ! حاالیرینم کروب،یم منبع ورناونبک رو روت بابا،یا-

 :کندیمهاضافیلبخند با وداندازیمهقابلمندرو سوپهبینگاه سپس و

 خدا ه،یاوکهکمه سویگ با تهش،مههشد ازیپ سرمهنشویا انگار به،هب-

 ج؟یهوهپورنیا هستیامزههچ حاال...واال شانسهبد

 دنبال پاسخشیبیهاتماسنایم در اوهبهتوجیب وددهینمیجواب

 :خوردیم را سوپشنزمامه ودگردیمیاشماره

 .کردهمسیسرو صبح ازنماکا-

 :دیگویمیعصب ودکنیمیاسرفه

 خبرشداومهک جوابش شیآزمامریم فردا بگو بهش...کرد غلط-

 .کنمیم

 جواب چشد،یم را سوپهلمقاب داخل ازهمالقنهما باهکیحال در ماین

 :دهدیم
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 خودش با  رو سویگ امروزهییکن خاک ودگردخواینم حاال-

 االح چشمش از سویگدایب خودشهبچهک فردا پس ور،اون ورنیاهبرد

 !عمرهیهنهزیعز روز دویکیهیبقیبچه شه،یم کمرنگ امامههفتین اگر

 ای شود؟مختنشد داربچههبهک ستینیازدواجنیا دانستینم

 . دیپاشیم زخمشهب نمکدقصهب

 :زندیمددا تیعصبان با ودگردیبرم سمتشهب

 چقدر کردن؟ تیتربیجورچه رو تومدونینمنم مالقه؟ با-

 جا؟نیاننکیکارکثافتمبگ

 :کندیمهزمزم وددهیمنتکایسردخونسر ماین

 !اسخوشمزههکهبیعج-

 :دیوگیم بلندتر سپس و

 کثافتنم مثلمهیسرهی شن،ینم آقاهپارچهی تو، مثلهکههم-

 !خورشسوپهمالق با نوع ازمهناونشیم
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 دختر مثل. زدیریم را زهرش و است پهلو دو کاماًل حرفش

 متلک وهطعن  توانستیم تا و گفت خواست دلشهچ هر شبیدهک

 .بودهکرد بارش

 :کندیمهزمزم وددهیمنتکا سرهکالف

 ...یفهمینم-

 .گهید نباش سوسول قدرنیا فهمم،ینممخودنجاهب-

 :زندیم زل شیهاچشمندرو ودنینشیم شیروروبه و

 ارکهبیتونیم چطور اصاًل تیوضعنیا وسط واقعًاناال چته؟ هان؟-

 ...یشیم بدبختیدستیدستیداریَمشت ؟یکنهتوجنم

 :زندیم اشآشفتهیموهاندرویچنگ

  پدرشم؟نم انگاریمطمئنیلیخ-

 تو ایگوهدیمننشومیعال ودشواه امامنبودهکنم واال-

 کنه؟یم اشزادهبرادر وقف شیزندگههمییعمومکدوهوگرنیپدرش

 وپرتچرتنینیبشیههکمداد رونتوهمههب قدرنیاهمن ریتقص-

 !نیکنمبار
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 :دیگویم لذت با ودشویم ترپهن مایندلبخن

 شه؟یممه طرفدارت پر ِبیغرمغ شاملنیا-

 :کندیم رهاهکاسندور را قاشقش

  ؟یک-

 ...کنمیم عرض رو سوپهپزند! من گه،ید عشقت-

 :نالدیم مستأصل

 ! ماین-

 شیصداهبیمضاعفنجایه ودکشیممبه را دستانش کف ماین

 :بخشدیم

 .نمونده فالکتتهبیزیچننشونیا خطنیا منونیبب-

 :دهدیمهادام خشمش پرهنگا جواِب در و

 ،یعاشقمغ ازیزیبر اشک ونمیشونهنیا رویبذار رو سرتیایب-

 مادرت ونتورا دکتر،میبر بپوش پاشو...بخندمیآ... بهتمبخندیآممن
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 ازهنممکنکرگد تونکنیم فکرهکییهازن پیاکهبمخان نفسنبودمک

 .شدهضافایریبمیسرماخوردگ

 :دیگویمهکالف ودشویمدبلن شیجا از

 ".DNA"  شیآزمایبرامیکن جووپرسهیمیبر-

  گه؟یدیگیمیجدیدار-

 :غردیم اتاقشهبنرفت حال در

 دارم؟یشوخیکس با ایمدلقک تو مثلنمهمگ-

 :کندیمهزمزمدشنوینم اوددارننایاطمهکییصدا با ماین

 هاتیشوخیکنیم فکرهکیاخسته ومخز پر دلقکهی تو" 

 ... "یدرآورد روههم اشک اما خندونه،یم
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 کند،یم باز را درنکناغرغر ماین ودکنیمدیشدیاسرفه

 باز با ودچیپیمنشاگوش دریابچگانه وهدخترانیهاقهقههیصدا

 جلو قذو با ماین شود،یمهکاست هاآنهخند اوج از در کاملنشد

 ازدکنیمیسع ماینندید با دخترک ودرویم

 امین رند،یگیم را کمرش دختریهادستهکدیایبنییپاهریجزیرو

 دخترکنگرفت آغوش در با ودیافزایم شیهاقدم سرعِتهب

 . ردیگیم اوجهدوبار شیهاخندهیصدا

 شیبرا انگار و اوستهب پشتش دختر

 سرهب سر ازهکآن از پس ماین نه؟ ای استهآمدهخانهبدنیببدنداریتیاهم

 :دیوگیم دخترهب رو شود،یم فارغ دنشیبوس و دخترک بانگذاشت
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  خانوم؟ حاجیچطور-

 اشهدیکش سشوار و بایزیموها ازیادسته لبخندش،هماندهت با دختر

 شتپ کنند،یم پخش فضا در را محبوبش لیوانیبو ازیبیترکهک را

 را اشگونه کنار اریخنگرفت پوست حال در ودنزیم گوش

 :دهدیم جواب ودخارانیم

  ؟یچطور تو خوب،-

 تردخ سر پشت در هنوزیکمهفاصل درهک اندازد،یمیمانهبینگاه ماین

 :زندیم لب حرص با و استهستادیا

 ...دستش ازنابویبهبمبذار سرمخوایم-

 :پرسدیمیتلخدپوزخن با وددهیمنتکایسر دختر

 دکتر؟ از ایدیترسیم آمپول از چرا؟-

 را کوچکش آغوش ودزنیم شیصداهزدذوق ودنیبیم را او سویگ

 . کندیم باز شیبرا

 :دیگویم ودشو باز دردناکش وهبستیگلوهرا تادزنیمیاسرفه

 .یشیم ضیمرمسمت این عمو،مبر قربونت-
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 وهگرفتیصداندیشن با دختر اربنیا ودشویم کور دخترک ذوق

 :دیگویم روزش و حالندید با ودچرخیم عقبهب مارشیب

  ؟یشد بدتر چرا تو-

 :دهدیمهادام را حرفش ماینهب رو سپس

  دکتر؟نینرفت-

 :ندینشیم ودکشیم رایصندل کی ماین

 ...میشگاهیآزما و دکترهرا تو صبح از-

 بایفرنگگوجهنکرددخر مشغولهک کند،یمهاشار سویگهبمچش با و

 وداندازیم باالییابرو دختر. است مصرف بارکیدکار

 .پردازدیم ساالدشنکرددخرهادامهب

 :دپرسیم تیرضا با وداندازیم گازیروهبینگاه ودکشیمنگرد ماین

 صبح هاااا،یهستیزندگنزمکنیم حال قشنگ خانوم؟ حاجهیچمشا-

 فکر همشنم چرا ودساال ومشا ودیخردبع بچه، باهشگادان و درس

 ...گهیم دستتناوهب دستتنیاهکیهستییهانیا ازمکردیم
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 شحرفنیبهکدشویم باعثمباه دو هر دخترهغرمچش ویمان زیتهنگا

 :دهدهادام تمرکزنبدو ودفتیبهوقف

 ! منههنوبت و کناردییبفرما حاال... که-

 :غردیم دختر

 .تیتربیب-

 ! کهمنگفت-

 ماین. ردیبگ دوش تادرویم اتاق سمتهب او ودخندیم دختر

 :پرسدیمهمصران

 ماشاهلل،یحفظ رویدارخانهنف و فوت ،یهستیزندگنزههمنیا-

 ازیگفت ؟ینخوند کاًل رو نایا و همسرهبییگوآمدخوش آداب بخش

 ه؟ننامتحا تودایینم سوال فصلنیا

 بزرگ ظرفیراه را استهکرددخرهتختیروهچآن هر دختر

 :بشورد را شیهادست تادشویمدبلن جا از ودکنیمدساال

  ضه؟یمرینیبینم-

 :دیگویم خباثت با ماین
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 ...یبکنیتونستیمهکمسال! کهدحناو تامنگفت-

 ودورآیمنرویب را ریش بزرگ پاکت ودکنیم باز را خچالی در دختر

 . کندیم سکوت

 مشغول هنوزهکدشویمییسویگ بایباز مشغول ماین

 :شنودیم را دختریصداهک استیفرنگگوجه کینهمانکرددخر

 ؟یشناسیم رودفرب چقدر-

 ودنکیمهنگا اتاقهبستهمین درهبهارادیب ودیآیم باال سرشهزدبهت

 :کندیمهزمزم

  فربد؟-

 ودزنیممه رو هاقابلمه ازیکی داخلدموایبچویقاشق با دختر

 :دیگویمدخونسر

 ...یمان کیشر! یامامدفرب فربد،هآر-

 .شناسمینمیلیخ-

 ریزیپوزخند با ودشویم قطعیالحظهدچن دخترندستا حرکت

 :کندیم نگاهشیچشم
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  ؟ینشناس تو-

 تامکن فکرمسشناینممه رو هایلیخ دونم،ینم رو زایچیلیخنم واال-

 !منهبیحتهگینمدنخواهاگیباشهدیفهم حاال

 :دهدیمهیتکهنیسهب دست خچالی کنارهب ودبندیم راهقابلم در

 بر رو محال فرض نگفته؟مه توهب چرا نظرتهب خب-

 ...یدونینم ویگیم راست توهکمیذاریمنیا

 :دیگویمهکالف ودکشیم سویگ سرهبیدست ماین 

 ! کههندار داره؟ منطقنیایکارا! گهیدهنگفت-

 گاز سمتهب ودشویمدبلن جا از رفتارشهبنشد مسلطیبرا و

 :شدباهداشت را شوخشیچاشنهشیهم مثل لحنشدکنیمیسع ودرویم

  آقاتون؟هواسیپختیچمشاینگفت-

 :دهدیمهادام تعجب با گازیروهبینگاه با و

 اصرار حاال مونم،یممنگفتهکنمهخبرهچ-

 ن؟یاهیچ...مدهنمذاریمهلقمهینیکن
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 .کربونارایاسپاگت-

 :شودیم جاجابه گاز و دختر صورتنیبیالحظه ماینهنگا

 ؟ینپختدایز-

 :پوشاندیم را دختر صورت تلخیپوزخند

 .میدارنمهمو-

 صدا را دختریعصبیحال با او ودشویم باز اتاق درهلحظنیهم در

 از نگاهش اوست منتظر وهآماد انگارهک دختر زند،یم

 پشچ دست درهکیلیموبایگوشهب ودیآیمنییپا سرخشنچشمایرو

 :شودیم ترقیعم پوزخندش ودرسیم استهکرد خشک جا

 ،یباشهداشتهگیدیگوشهی توهکمزدیم رو حدسنیاهشیهم-

 ...یدز جیگ خوبدشمنفعهب تیخوردگسرما
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 تادکوبیم شیهالبیرو باردچن را اششده مشت دست

 رادخندیمددار امشب کیهکیپناهیبهبچ دختر دل ادشیفریصدا

 شیروروبههکیالحظه درست ودبخشیم سرعت شیهاقدمهب. نلرزاند

 :زندیم لبدستیایم

  ؟یکرد کاریچ نفس؟یکرد کاریچ-

 :دیگویم آرامش با دختر
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 ودش باز صورتت جلومگرفت رو لتیموبا ،یبود خوابیوقت-

 شد؟یمهمگ ،یندار جاچیهدفرب بایامکالمه چیهمدید

 زورهبهندار اشکالیبگیخواینمیکنیمنپنهاماز رویزیچهییدار

 از سریکسمخواستینمهکنم مثل! فهممیم

 ن،یخوند رومخاطرات دفترنوهمت زورهب اماهاریدربمیزندگیهاتیواقع

 ؟یزمانهینینبود کیشرهمگ کنارهبنم کاًل... درناوهبنیا اصاًل

 نباشه؟ تیزندگ تودفرب آثار ازیاثرهکهشیم

 داشیپ ومگشتهخونمدیرسهکیعصرهخالص

 ...یبودهکردمهیاطیاحتیبهکهالبتمکرد

 و داغ دست. کندیمهاشار شیهادستندرویگوشهب چشمانش با و

 :ندینشیم دختریبازویرو دارشتب

  جا؟نیادایبیگفت چرا-

 :دهدیم جواب ربطیب دختر

 ! نداشت رو اتخونه آدرسدبو جالبمبرا-

 :شودیم ترشیب دختریبازو دور دستش فشار
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 جا؟نیادایبیگفت چراهبد رونم جواب-

 سمتشهبهکالف ماین کند،یم جلب را سویگ حواس بلندشیصدا

 :دیگویممآرا ودرویم

 شکر رو خدا کرده، درست غذانیهمهواسداییمهدارمشادفرب خب-

 !یعال چقدر

 :زندیم لب وداندازیم دخترکهبینگاهمین دختر

 جانیا رودبو توشهکیکثافت روالنهمویخوایم نزن،ددا-

 نکنه؟یبگیغریبدهاداممه

 سپس وددهیم هولشنرویبهبهآشپزخان از بًایتقر ودکشیم را شیبازو

 بادشویمهبست درهکیزمان و کشاندشیم اتاق سمتهب

 :کشدیمدایفرننایاطم

 جا هر برو برو، ایب نفس ؟یارییم دریبازهوونید چرا-

 بذار ؟یبسوزون منویخوایم نکن، درست شیآتیولیبریخوایم

 ...یسوزیم شتریب خودتیکنیم توهکییکارا با! نهیا راهش برو
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 ورش پریهایباز آتش ازمک نگاهش رد؛یگیم بغل را شیبازو دختر

 :درخشندیم چشمانش کند،یم باز لبیوقت ودندار

 حرفهنهک تو دم،یدیم رودفربدیبانم-

 تا اتخونه تومنیبش عمرهیمتونینمیکنیمیکارهنیزنیم

 چته؟ماالن! یبکنیخوایمیغلطهچیریبگمیتصمیبتون

 روهگید کار تادص و کارهانیاههمهکیجورهمونمتونستیمنم

 اما! یننکمه شک اصاًل تو و نمشیببییجاهیمبر ،یدینفهم ومدادمانجا

 رتیغناو و اتمردونهیکوفت تیهوناوهکمگذاشت قرار جانیا

 ! نشه دارخدشه ه،یچ اشیمعنمفهمینم اصاًلهکیمزخرف

 زا اوهکدداریبیعجیهوا و حال کند،یم صاف را زشیشومهقی سپس

 وددوزیم اوهب قًایعم را نگاهش باشد،یم عاجز کاماًل درکش

 :دهدیمهادام

 تونینمویم شم،یپهموند جا تیگوشمگفت! توئههخون جانیاهدونینم-

 !بره تا اتاق

 :کندیم مشت را دستش دو هریعصبان

 ...کنمینم رویحماقتنیهمچ عمرًانم-
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 سر تاهکیلبخند با دختر لرزد،یم دستشندرویگوشنزماهم و

 کند؛یمهاشار کشاند،یم جنونشهب مرگدح

 !دیرس شد، رید-

 :دیگویم ماینهب رو ودرویمنرویب اتاق از سپس

 !هایکنن سروصدامجون سویگ ن،یباش اتاق توهقیدقدچنهی لطفًا-

 ،است انفجار مرز در تیعصبان و بهت شدت ازهک اوهبینگاهمین و

 :اندازدیم

 خواستهاگ ،یبشنو رو صدایبتونهک بذار باز رو اتاق دریال-

 .زنمیم صداتمبدزدت ایمروهبپاشدیاس ایمبکشت

 دردشوینم باورش ودزنیم جانشهب آتش دختر،نلحندرو تمسخر

 اعصابمتما وسط ودبو قرصیکم دلش بارنیاولیبراهک روزمتما

 و او پختدست سوِپیمزهیتداع اشتینهایبیهایخورد

 خاصیآرامش شیبرا سویگیدارنگه در اشیهمکار

 آچمزشهگوننیا وداوریب سرشهب را بالنیا دختر بود،هآوردههمراهب

 .کند
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 خوابهکدشویم ورشبا شنود،یم اشخانهندروهک رادفربیصدا

 توانستینم اصاًل. استهنگذاشت کارش سریتالفیبرا دختر و ستین

 ودخونسرهدرجنیا تا و استهشددفربندیدهب قادر دختردکن باور

 ساکتهک سویگهبینگاه استرس با ماین. کندیم رفتار مسلط

 است،یباز مشغول سخت اوهشد لنتیسا لیموبا با تختیرو

 :زندیم لبهآهست ودازاندیم

 ریز ،یخورد سرماهییعنی سرت، تو خاک-

 روهواموندنیایبودهگذاشت کجا! یزددگنیجورنیاهکینرفتنویکام

 ندهد، دست از رایاکلمه چیه تادشویم گوش جانشمتما امروز؟

 بادربفهکنیا تصور ودنیببیادیز زیچ در کیبار درزیال ازدتوانینم

 است،هشدهریخ دختر خوشرنگنچشماندروناال ضیمرنچشمانآ

 شیپایرو را اششده مشت دست تابیب ودکنیم اشوانهید

 اتاق دِر و هالهبنشد کینزد با هاآنهمکالم گنگیصدا تادکوبیم

 .شودیم واضح شیبرا

 !یستینمدنبال اصاًلهکمبرادبو جالب-

 :دیگویمیلبخند با دختر
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 ...یداشت کارنم با ایگو تو باشم؟ دنبالتدیبا چرا-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کندیم پر را شیهاگوشدفرب نحسیصدا

 ات،یشینما شوهرناویحت دونن،یمههمهک رونیا ،یمن عاشق تو-

 کجاست؟ جانیا مدته،هی ستین داشیپهک هست کجا

 :دهدیم جوابیجد ودسر دختر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

739 

 باورتمخودت انگار دمت؟یدیم لساهد ازدبعمبود عاشقت عاشقت؟-

 ! شده

 :خنددیم پروایب ودبلندفرب

 ورتصنیا پشتدنبو تحمل قابلییخدامزد َپِستنم بود، خدات از-

 ...کلیه و

 را او قلبهک داشتیفیخف لرزش قدرت اوج در دختریصدا

 :آوردددرهب

  ارم؟یبدر رو پدرتمتونیمهکیدونیم ؟یشیمهخف-

 در سمتهب دستشدشویم باعث ودریگیم اوجهخندیصداهدوبار

 .باشدمآرادکنیمهاشار ودنینشیم دستشیرو ماین دست برود،

... رو حرفتمداشت دوست... زمیعزیهستییایرومهنوز-

 ...کهنیایاریدرب رونم پدریخوایمیاتهامهچهب

 اشنشستهنخوهبنچشما برد،یم کارهبهکیکیرک لفظندیشن از

 . شودیم قفل ماین مستأصل ویعصبنچشماندرو
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 تادکنیم را اشیسعمتما ودکشیم ریت سرش ودریگیم نفسشهرا

 ...ترفیم اگرهکدنرونرویب اتاق از ودشو مسلط وارشجنوندب حاِلهب

  ؟هیچ نظرتییزایچنیهمچهی ای جم،یپ تویکاردستمجرهبدیشا-

 کجاست؟ جانیاینگفت ،یکن خرابدیبا رویمان اولهکناو خب-

 .«کردهدیکل! نکبتهچ توهب» دغریم وارزمزمه ماین

 !عمه ویمان و توهکنیمیفرقهچمکنیم خرابش دوستمه،هخون-

 شتریبیکم صدایبدکنیمیسعهچ هر او ودشویم سکوتیالحظهدچن

 .شودینمدکن باز را دریال

 بار ویفلزهبدن زیم ویمشکمچرههمنیاهخورینم ختردهیهب-

 ! یمفصلنیاهب

 مگه؟هدخترمگفت پسره،مدوست-

 از است عجب در ودکنیم کیتحر را اعصابش اشخنده باز و

 انگارهن انگارهک دخترمآرایصدا و مسلطنلح

 و استهنشست باشد،یم تجاوز و قتلهب مشکوکهکیآدمیروبهرو

 :زندیم گپ
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 رتیغیبهپسرناو نه؟یگردونیبرمهتشنهچشم لبیبریم-

  ت؟هسیکهپسر ،یریم گازهتخت خوب بابامگر دمت ؟یچونیپیممه

 :دیگویمیاخفتهمخش با دختر

 ...ستین شماها مختص فقطهکنتازوند-

 ما؟-

 ! عمه ،یمان تو،-

 م؟یدارمبهیربطهچ تاهس مایبندیم جمعیه چرا-

 :نیسنگ و تلخ وهکوتا خندد،یم دختر بارنیا

 ؟یآورد رو چک نظرت؟هب چرا واقعًا دونم،ینم-

 "م؟یاومدیاشتباه روهخون ای نفِس؟هدخترنیا" دزنیم لبهآهست ماین

 دورهک دختریهاقدمیصدا برد،یم باال سکوت عالمتهب را دستش

 جواب اما  شنود،ینمهکیگنگ سوالیصدا ودشنویم رادشویم

 :کندیم منقبض را صورتش عضالت ودیآیم وضوحهبدفرب

 .یبخور تویچ هرهنداریفرق-
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 دختر بندد،یم نقش جوابیب سواِل هزاردمر دو هرنذه در

 بود؟هچ قًایدقیریگچشمهزهرنیا از هدفش کند؟ کارهچ خواستیم

 با اوهمانیمص معاشرتدشاه اتاقندرودشو مجبور اوهکنیا

 دودبرخوردبلن تقیصدا رود؟ شیپ خواستیم کجا تا باشد؟دفرب

 :چدیپیم گوشش در زیمهبنوایل

 گه؟یدهحل فقط چک،نیا ایب-

  هست؟ چقدر-

 ...میبده ازیبخشهی-

 وضوحهب دختریصدا بارنیا بهت از پر سکوِتهلحظدچن ازدبع

 :لرزدیم

  تومن؟داریلیم هشت-

 :خنددیم

 !الیر پسهن-

 از شود،یمدبلن زیمیرو سنگهبنوایلدبرخوریصداهدوبار و

 :شود مسلط خودشهبدتوانینم هنوز است مشخص دختریصدا
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  تازه؟ هست اتیبده ازیبخشهینیا-

 جیپهییشد جدامگیم ،ییخدادبو برکت پر جتیپهآر-

 !کنمیم تتیحمامخودمنبزدیجد

 .دهدیمنتکا شیبرا تأسفهنشانهبیسر ماین

 گه؟یدیکنیم شیراض-

 .آره-

 ب؟خوننک هاتخواستههبندیرسهواس فشارماهر رویمانهگیدنیبب-

 تهاحسابهخرد ،یکنمدایپیتونیمهشیهممشینممیقا شماها مثلنم

 ! کنهیتسومخود با رویندادمانجا وهموندهکیکار هر و

 .دهینمیخوبیبو حرفت-

 :استهناشناخت شیهاگوشیبرا دختردخونسرنلح

 .کن فکر هدفتهب تو باش،هنداشتیکار بوشهب-

 :شودیمدیترد از پردفربنلح

  بهت؟هگفتیچنم از ؟یهدفهچ-
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 روغدیمان حتمًا نه؟ ستین سرت تویزیچهک تو بگه؟هتونیمیچ-

 ...گهیم

 :شودیمدبلندفربیصداهکوتایالحظهدچن ازدبع

 رفته؟ ادتی انگار ،یدرآوردمدیلیخ تو-

 حسابهیتسوهواسهکهنر ادتیمه تو هست،مادی خوبهن-

 !ایبمخود سراغ ،ینشناو ونیانزویآو

 !یترسینمهخوب-

 از پریصدا وداندازیم سویگدآلوخوابنچشماهبینگاههکالف

 :چدیپیم گوشش در دخترننایاطم

 .دارم دوستیلیخ روماخالقنیامخودم خوبه،هآر-
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 ...مندار توهبیکارنمهکهالبت کنه، محافظت ازتهدار اصراریلیخناو-

 :کندیمهکوتایاسرفه دختر

 !یدیکشمبراهنقشیکلمکرد فکرنم ؟یجد خودشه، انتخاب-

 :رسدیم گوشهب تربلند بارنیا زیمیرو تقیصدا

 خاطرهواسهنیهمهشیهم سوونهیدیماننیایچهنقش-

 واال من؟مدار تو کاریچ داره، شکههمهب زشیچههمیبیباباناو

 ...نجامیاناالیجراتهچهبمدونینم ام،یفرار ازتمخودنم

 .خنددیمهدوبار لوسش حرفهب و
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 مادرت؟ و پدر ایهخورد تونتهبیمانیبابانصابو-

 خوبن؟ چطوره؟نحالشویراست

 :دیآیم کش شتریبهشیهم از سکوتنیا

 رویمان قدرنیاهکنیهم باشن؟یک سِگیصابونهچ باباهن... خوبن-

 .هیکافمبرامچزوند

 د؟کر آرومتیخورد رو پولشهکنیهم ،یشد توقعمک-

 ونگراید بیتخریبراهشیهم ودشیم مستدزوهشیهمدفرب

 راییهاحرف املک صداقت با و شدتهب سرشان، پشتییگوبد

 .خوردیم دخترددرهبیلیخ امروزهکدآوریمنزباهب

 رو نایا اتهدیکشیبدبخت چقدرهگشن گدایدونیم ه؟یزیچمک پولهمگ-

 نخواستهک باختناومارییم درهدوبار سوتهسهکنمهکرد جمع

 ...تیسا توهباش کیشر

 غات؟یتبل تیسا-

 دست ودرنیگیمیمستیبو و رنگ شیهاخنده

 :ندینشیم دریرهیدستگیروهارادیبیمان
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 دئوهاتیو آخر و اولیدیند واقعًا تو غات؟یتبلهگفت بهت-

  رو؟ تیسایلگو

 ذاشت،یمنیشرودبعمکردیم چک رویینهاهشد تیادنم-

 ...نبودیزیچ

 ؟یکردداعتمانیشرو مثلیکیهب مثاًل چرا! احمقن دخترا واقعًا-

 زار دوهب لرزه،یم پاش و دست عددها جلودایب شتریب صفرهیهکیکس

 بهشمه تو و بهتندادیم غیتبلهواسیزار دویهاجیپهکیشهد

 ؟یکنیمداعتمایمانهبیاییم ای شه؟یم قانع ،یدیبخشیم

 هست،مه حقشیذاریمهکال سرشیدار خوبمنیبیمهالبت

 خوبیکن دایپ رو راهش گقشن داره،یزرنگیادعا فقطیدونیم

 حاال کسچیههکمخود شصت نازیول! یکن اشپاچه تویتونیم

 ...رسهینممپاهب حاالها

 ودکنیم تحمل را اعصابش رویهاخندهیسختهبمه دختر بارنیا

 :خوردیمیزیرنتکاهک است اتاق درهب نگاهش
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 ،اسکلیدهاتهپسر واال ادشه،یزمه تا هشتنیا اصاًل-

 خترودهیهنیبشهکدایب اتوبوس بانتهرا تاهبکوبیکینیببهاخ

 ...گهیدهخرهکنهنگا

  ن؟یکردیم مسافرت پدریاختصاص جت بایبودهبچ شما-

 من، بهتر ،یشکار دستش ازدبمدونیمهکیکن دفاع ازشهنخوانیبب-

 هرز ویباش زنشهکنیا. نهیبب چشمات تو رو نفرتهکنیا

 ! دهیمنمهبیحالهچیدونینم تو... بزنه دست بهتهنتونهکنیایبر

 ودشویممخدفرب سمتهبیکم دختردشویم باز اتاق دریال

 :کندیمهزمزم

 !یضیمر هنوز تو-

 !خرابهمحال کن،یمعرفیدار سراغ خوشگل و خوب دکتر آره،-

 ...رو اششمارهمفرستیم براتمدار سراغ-

  ؟یندار بالت و دست تویزیچ داف و در دوستییخدا-

 !کنهینممههنگا توهب داف و درهنیا مشکل امامدار چرا-
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 او امادکنیم دارخندهیااشاره ودزنیم هوا درییصدایبنبشک ماین

 .ندکدخر دستانشنایم رادفربنگرددبتوان تا است منتظرنکماکا

 ازمدارنم همشو ه؟یچ دنبال دختر من، با اشهیبقهبد پاسش تو-

 مدلمکرد عوض رومنیماش! پرستنیمهک پول ترمهمههم

  ؟یدیدهنتیماشهدیجد

 :اندازدیم لشیموبایگوشهبینگاه ودکشیمیقیعم نفس دختر

 .شهیم شر نتتیبب برو پاشو دنبالم،داییمهداریمان-

 منتظر نهات انگار ودبوهستادیا در چهارچوب درهکیازمان نگاهش و

 الشچنآپارتمانیهم درهزندهزند تادبودفرب طرف از شتریبمکال کی

 کند،مک رادفرب شر زودتر تادزیخیبرم جا از ودشویمدر کند،

 انگارهکیالحظهدچن ودشویم دورنشایهازدنحرف و هاقدمیصدا

 در تادکنیم تحملیسختهب رادکشیم طول سال کی

. زندیمنرویب اتاق از خودش از زودتر ماین ودشویمهبستهخان

 بدهکار امادشوینم قبل مثل زیچ چیهدبعهبهلحظنیا ازددانیم

 خترد و گفتنشیبرادبو ریددیشاهک رایقیحقا خواستیم دلشدبو

 ردخت. گفتیمییکذا امشب از زودتر را نداشت دنشیشنهبیلیم
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 ودکنیمیتداع شیبرا رامجهن شمانشچ حاِلدستیایم شیروبهرو

 .کندیم حسهفاصلیکمدوجو بایحت را تنشیگرما

 :گفت ماین

 شام؟یبرایکنیم صداش برد؟ خوابش سویگ-

 بیج ازدخونسر چرخد،یم صورتشیاعضا تک تکیرو دخترهنگا

 ودآوریمنرویب رایاشده تامیضخ و چککویاسهیک شلوارش

 وداردیمبریکاغذ دستمال با رادفربیخالنوایل ودرویم زیم سمتهب

 :پرسدیمهزدرتیح ماین. گذاردیمنآندرو

 .میاومدهاشتبا روهخونمگیم بهتنمیمان-

 :کندیمهزمزممآرا ودشویمدرنشامقابل از دختر

 .میبخورمشادبعمکنیم عوض لباس-
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 باهکدچرخیم ماین سمتهبهارادیب سرش بندد،یم را اتاق دِرهک دختر

 :کندیمهزمزم افسوس

 هلهال زهرهسهلهک سوپ شد،هپنبیبودهرشتیچ هریعنی ،یزددگن-

 !پزهینم براتهگیدمه

 بیعجنراهیپهکیحال در دختر تادکنیمهنگا فقطهزدبهتنکماکا او و

 است،هگرفت وششآغ در رادآلوخواب دخترِک وددارنتهبیبیغر

 .شودیمهآشپزخاندوار
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 و آرامش با ودگذاریمیصندلیرو را دخترک

 ودکنیمهاضاف سسدساالهب کشد؛یم را شیغذایترسناکیخونسرد

 :دیگویم ماینهب رو سپس

 .زیمیرونیبچ چنگال ودکار و بشقاب من،هبنزد زلیجاهب-

 وهدارهکمد نتیآستهی چرا ه؟ینریزایدهگیدیلیخ مثاًل لباسه؟ناالنیا-

 ساساحمآد ن؟یپوشیمهیچ نایا بابا کوتاهه؟ وهدار پیزیکیناوهبلند

 !کنهیم تیامنمعد

 ریز ودزنیممه بزرگیچوبهدستیهاقاشق با رادساال دختر

 :کندیم نگاهشیچشم

 داده؟ تیامنمعد احساس بهتیچناال-

 هاچنگال و قاشقیصدا ودگذاریمهریجزیرو را هابشقابدتندتن ماین

 :آوردیمدر رو

 هست، دستهیهن داره،نتقارهنهشیم تیاذمآدمچشییخدا-

 گولجنهپارچهکیتهیمچرهکیتهی اسکهیت چهل لحافهمگ جنِسهیهن
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 روانش خودت مثلهک ریبگمه رو ما خواهر دستنیا ایب! بنگول

 ...شاده

  ؟یدیم نظریچهواسیفهمینمهک تو-

 :دپرسیم ودگردانیبرمنشایپر و مستأصلیاو سمتهب را نگاهش و

 ؟یخورینممشا-

 :دیگویم لذت با ماین

 .کنم فکرهریس. خورد بخوره،دیباهکییزایچ-

 عقبهب رایبلندهیپایصندلیعصب وددهیم بدنشهبیتکانهباالخر

 .شنوندینممکداچیههکدکنیمهزمزمیحرف لب ریز ودکشیم

 چنگال ودکشیم غذایکوچک ظرِف در دخترکیبرا ابتدا دختر

 شبشقابیخونسرد کمال در سپس وددهیم دستشهب را مخصوصش

 .کندیمیاسپاگت ودساال از پر نصف نصف را

 :دیگویم وارمتلک اوهب ماین
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 زد،یکیپهیداوم پا ُتِکهیدفربهکهنشدیزیچ بخور، بکش داداش-

 رو اتافهیق چرا! رفت گرفت، رو داف و در تادچن آمار وددایچکهی

 !مثاًلهشدیچ انگاریکردیجورهی

 :ماندیم ثابت اویرو تینها در ودچرخیمدمر دونیب نگاهش دختر

 س،مزهخوشیگفت ،ینگفتهن رو؟مپخت دستیدار دوستیبودهگفت-

 ؟یکشینم چرا حاالییزایچنیهمچهی

 :کندیمهزمزم حرص با

 ! بسه-

 :کندیم شیصدا دخترک

 !اسخوشمزهیلیخنجو نفسیمرس-

 :دیگویم بندشپشتمه ماین

 اسبرهیو رومبدن هنوزهکنیا با جون، نفس اسخوشمزه واقعًا-

 !خوبه واقعًانفشارمو افتیبرا بود،ییجاهب انتخابیول

 :کندیمهزمزم حالیب ودسر دختر
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 .جان نوش-

 تا است سویگ بشقابهب حواسشمتمادشویم طاق طاقتش

 سر چنگال دو فقط دختر کشد،یم غذا از دستیکدنیبب

 :دیگویم ماینهب روهکالف کند،یمیباز ساالدش با ودخوریمیخال

  ن؟یبزنیچرخهییببر رو سویگهشیم-

 :دیگویمیدلخور با ودچرخیمننشایب ماینهنگا

 کار برگردم؟یک ن،ینزن دستنممسههبهگشنممهنوزنم-

 !دارم کار تا هزار فردامبخوابهخونمبرنبز تکستهیدیرس کیباریجاهب

 :کندیمهزمزم فقط

 !برو-

 :دیگویم محبت با ودکشیم آغوش در را سویگ ماین

 .خانوم سویگمیبخور دسریجا توپیبستنهیمیبرنبز-

 هر از شتریب ودزنیم نبض سرش بندد،یم ماین رس پشتهک را در

 :زدیریممبه را روانش دختر منتظر ودسرهنگا ویخونسردیاتفاق
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 خوبه؟ حالتهکیکنیمیبازملیفیدار چرا-

 با ودکنیم تیهدا عقب سمتهبهشانیرو از را شیموها دختر

 :دیگویمیپوزخند

 کنم؟یبازملیف براتدیبا چرا خوبه،محال-

 :داردیمبر سمتشهب را اشیعصب ودبلنیهاقدم

 خوبه؟هکیمرتناوندید ازدبع حالت-

 :خنددیم حرص با دختر

 قدرنیا توهدگاید ای ه؟یبعد تک وهبست قدرنیاهمردونیایدن واقعًا-

 اس؟مسخره ویسطح

 :دیگویمیسختهب ودکشیمینیسنگ نفِس

 دهنت ازهکییهاکلمههبمکی دارم،هنگ ور حرمتتهکمدیمنجومدار-

 !کن فکرداییدرم

 پرت بعقهب شتاب بایصندل رد،یخیبرم جا ازنناگهایحرکت با دختر

 :چدیپیم فضا دریآورچندشیصدا ودشویم
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 ه؟یچیفهمیم حرمت تو ؟یداریمهنگ رونم حرمتیدار-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با ودکشیم شیموهانایم را دستش دوهکالف

 :دیگویمدشویم کینزددایفرهبددارهکییصدانت

 !انداختنهرا خاطرات دفتر و حرمت بحِثننک شروعهدوبار-
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 کاًل کرد، جمعهشینمیریبگیور هر از رو کاراتدگننچو چرا؟-

 آره؟هشیم حلمیکن پاک روهمسئل صورت

 :غردیم تیعصبان با ودستنیایممهیروروبه

 شروط و شرط هزار باهک سرت رومگذاشتهاسلح اصاًلهکنیا جزنم-

 ها،شروطه و هاشرطهب و موقت ویشینما ونینمادماونیبشمزن

! سنفمستین تیزندگیهایبدبختمتما عاملنم هان؟ کردم؟ کارتیچ

  ؟یریگیمنم از روههم تقاصیدار چرا

 بودم، ایالتیا رضایعل بادیباناالنم ؟یکرد کاریچ-

 نفس شهرنیا توهکهلحظ هرنم ،یدیکشدگنهبماونیزندگ

 ویداریمهنگ جانیا رونمیدار تومشیم آبهذرهذرمدارمکشیم

 ازمدونینمهکیکثافت پول پولت،منیا ایب ؟!بشهیچهکیخریم وقت

 ...یارییمدریداریراههچ

 :شودیمهدیکشممحک شیبازو

 ارم؟ییمدر پولیراههچ ازنمهچ توهب-

 :زندیمدایفر صورتشهب کینزد تنفر با دختر
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 ...مشتهییقاط رونمیزندگیکنیم غلط اماهنداریربطنمهب-

 :کشاندیم خودش سمتهب شتریب را دختر

 ونک باز رو چشمات! من از قبلدبو هاکثافتنیاههمیقاط تویزندگ-

 تو نتسوخت ازهِگلیدار حاالهکنرویب تدمینکش بهشت وسط ازمبفه

 انگارهکیآدم مشتهی وسط ؟یبود کجا تو! یکنیممجهن شیآت

! ییکجا تو دونستینم کسچیه دارن،یخون نسبت باهات انگارهن

 و کرف طرزنیا با توهکهیک رضایعلهپسرنیا اصاًل! یکنیم کاریچ

 خودت؟ با ایتالیایببریریبگ رو دستشیخوایمیزندگ

 ازمشدهخستهگیدنم دارم؟ کارتیچ کنم؟یم اتشکنجهمدارنمناال

 بررخه، ستینمجهن تویبرا جانیا... تویپوشال بهشت

 سراغیریمهشیممتموماونهک

 تو بشه؟ عوض توشهقراریچمفهمینمنمهکییایرویزندگناو

 فقط مدتههمنیانمهکیکنیزندگیمادر شیپ ذوق بایریمیدار

 حرف باهاش بارهیهرفت پدرتیوقت از! اسمهی فقط! دمیشنماسهی ازش

 ؟یزد حرف مادرت و پدر بایک بارنیآخر اصاًل ؟یزد

 چیه من،یزندگ تویاومدیوقت ازنهست اطرافتهکییهاآدمنیاههم
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 تن،داشننم کنار در ،تو طیشرا از ترس اییناراحت بریمبنیالعملعکس

 ریس دلهییایبهکیهستنمطمئنم ازیقدراون خودت! یندارمخودت

! انگارهن انگاریبرمهدبع ویبشمآرو ویزیبر اشکمبغل تو

 راحت التیخ باز ویاریدرب رو لباست ویکنیباز تئاترمجلوهک

 خطا پا از دست دارم، کشش بهتمگفتهکنیا بایحتنمهکهباش

 و تیامنمعد ازیکیکوچیلیخ بخشهی ،یبخشهی لحداقهکمکنینم

! ییرروپ تو امامکننجبرامبتوندیشا رومکرددجایا براتهکیشونیپر

 جنگجویزندگ تویگرفتدایهکهخوبیلیخ... یکار طلب

... یدار رو زبونش ویکن دفاع حقت ازیبلدهکهخوبیلیخیباش

 رو خاطراتت دفترهاجازیب! آره ؟کردمیدراز دست تومیحرهبنم

 دفترناو توهکیاتفاقات! منهمسه نجاشیا تا خب خوندم؟

 ،مادرت و پدرت کردنت،یزندگ مدلنیا علت... یداد حیتوضیکوفت

 شماهاستنیبهکیاحساس و اتفاق هر و بزرگت مادر وهعم ودفرب

 جتیپمشد باعثنم! بفهم! یلعنت رونیامبفه ستم،یننم مقصرش

 کنم،یم رو کارنهمومبازهفتیب اتفاقنیامههگید باردصهکهبشهبست

... یکنیبازدینبایستیندبل رویبازنیقوانیوقتنچو خب؟

 ونیشرو مثلییالشخورایوقت ستین اطرافت جمع حواستیوقت
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 زامخودیچشما باناالمداریوقتنکنهسواستفاد ازتنتونیمدفرب

 خاص و خوب چقدرمنیبیمیاواسطه ومآد چیه حرفنبدو ک،ینزد

 دلت چراهکهکشینمممغزیهستنمهربو و پاک و

 آزارتیچ ؟یاریدرب رو خرابیدخترایادادخوایم

 بایآورد بدستیچ اصاًل ؟ینباش خودتیخوایمهکهدیم

 ؟یکنیم تیامن احساس شه؟یم بهتر حالت ؟یهرزگهب تظاهرههمنیا

 تومایب زورهبمشد مجبورممن توئه،یزندگنیاهنداریربطنمهب اصاًل

 رومیسادگ چوب جاهیممن ؟یفهمیممشد مجبور تیزندگ

 روهمربوطمخودهبهکییزایچههم برات شدم،نیاناالهکمخورد

 ازنگرفت پس پولنمهیقض! لطفًا برو بعدشیولمدیم حیتوضمه

 تومخواست فقطنم تسیننمویبچگیلجباز و لج ودفرب

 !نیهمینش غرقنساختهیبقهکیمرداب

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

762 

 

 

 

 

 :کندیمهزمزمهزدبهت دختر ودریگیمنزددایفر شدت از شیصدا

 مرداب؟مکدو ه؟یچ منظورت-

 خچالی دِر از ودرویمهآشپزخانهب زند،یم پس راهش سر از را دختر

 :کشدیم سرهوقفیب ودداریمبریکوچک آبیبطر

 خودت؟یبرایگیمیچ توام، با-

 ودکنیم آشغال سطلهروان شتاب با را آبیخالیبطر

 :زندیم لب ودکشیم دارشتبیشانیپهبیدست

 زیسوپراهاگ گم،یم بهت فردامبخواب بذار ترکه،یمددر ازهدارمسر-

 !البتهمبرایباشهنداشتیدیجد
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 ودداریبرمدکم از را بالشش و لحافهحوصلیب و

 :اندازدیمهکاناپیرو

 .دمیدیم رودفربدیبانم-

 :زندیمیعصبیپوزخند

 ویمننزناال توهکنیا رم،یبگ پس ازش رومخود پولمبوددبلنم-

 رونم حقیبخوا وناو ضیمریچشمایجلوینیبش

 دست ،یبدمانجامحق دریتونستیمهکدبویاشکنجهنیبهتریریبگ

 رونمیتونستیعالهک بخواب راحت حداقل رو بتامش زاد،یمر

 خروس کبکشهکیدید کرد، فیک خوب امشبموونیحناو ،یبچزون

 ...خوندیم

 ارفش از دانستینم کند،یم رهاهکاناپیرو را دردناکش ونیسنگنَت

 بود،هبست را نفسشهرایکوفتیسرماخوردگ ای استیعصب

 تا ار چشمانش دختریصداهکدیکش دردناکشیگلوهبیدستهکالف

 .کندیم بازدحنیآخر

 ازشیاهنمونهیدیبا دمش،یدیمدیبا نمش،یببمتونستینمینبود تو-

 دارم، جایاحت رودفربنناخ ای براق ای مومگفتیم بهتهاگمداشتیمبر
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 ویعاشقشهآرهک متلک مشتهی جزهبیکردینممکمک

 دنشید طاقت....شدینمینبود تو ...کنم ابتث روییزایچهیدیبا...نایا

 ًااستثنائ کرد،یممآروممدیدیمدریال از رو اتهیساهکنیهممنداشت رو

 .بچزونمتمخواستینم

 را چشمانش ودنگریم صداقتش ویطاقتیب ازمحجنآهب

 ات بارنیا وددهیممایپ ماینهب ودیآیم ادشینناگها ودبندیمهدوبار

 .رودیم فرو خوابهب بندد،یم را چشمانش

 

*** 

 

 شیهااخم اشنهیس و گلودبددر از ودکنیم باز را چشمانش

 غرِقیماینندید با ودشویم زیخمین شیجا در خورند،یمهگرمدره

 تساعهب دهد،یمنتکا افسوسیرو ازیسرهنفر تکهکاناپیرو خواب

 هر متیمال با را اتاق دِر زد،یخیمبر جا از ودکنیمهنگا اشیگوش

 اب چد،یپیم دردش پرهنیس در گنگیحس ودکنیم باز ترتمامهچ

 را دخترکهکدنگریم دخترهب وددهیمهیتک درهدرگاهبیدیناام
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 با طرف هر از شیموها بودند،هدیخواب وهگرفت آغوش درممحک

 در دخترِک قدرهب صورتش ودبوهشد رها بالشیرو خاصیتابوچیپ

 .آمدیممچشهبممعصو آغوشش

 با ودخوریمیسختنتکاهنیس در محکمش و سنگهشیهم دل

 فرزندش دخترکنیا اگردکنیم فکر دارد،یبرم جلوهبیقدمهدلهر

 ومیعظیرنج ودنشو بزرگ گریدینفسهکدکنهچدیبادباش

 وسط راه،یمهیندکنیم فلجش ترس نکشد، دوشهب رایاناشناخته

 ربطیب و زشت قدرآن زیچههم کاش ستد،یایم اتاق

 توانستیمیاجبار ازدواِجنیانبدو کاشدبوهنشدهدیچیپمبه

 وهدیترس وهدیکش رنجیمهیننیا بشناسد، را دختر گِریدیمهیننیا

 ... را غششوغلیب

 ش،یباالیریپذتیمسئول حس و حساسش ونمهربا قلِب

 .کندیمنچندادص دو شیبرا را اشیظاهرییبایز

 ومنریموها اطیاحت با ودنینشیم زانو دویرو شود،یممخمآرا

 جانش در حسنیا بارنیاولیبرا ودکنیم نوازش را دارشحالت

 ارزبیمشخصههکهچآن هر و تالش وهاراد با گرید بارنیاهکدنینشیم
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 ِسح بادتوانینم باشد،هداشت را او قلبدتوانینمدبو تشیشخص

 ریس دلدتوانینم بکشد، مواج آبشارنیا در را اشپنجه تیمالکنیریش

 مشامش درداب تا را عطرش ودببر فرو اویموهایالالبه را سرش

 ُپرند،مخش از اغلبهک قراریب خوشرنِگیهاچشمنیا کند، حفظ

 ودشونینم شیهاچشم خاِص مخاطِب وقتچیه

 ضمشه خاصش منطِق قدرِت بادبتوانهشیهم مثلهکدنبویشکستنیا

 را اودیبا چرا اهویپره آشوِبنیا وسطدیفهمینم اصاًلنچو کند،

 :زندیم لبهآهست کند؟ آرزو

 !نفس-

 بکس خوابش پس شوند،یم بازهمین ودلرزنیم عیسر دختریهاپلک

 :زندیمیتلخدلبخن بود،

 !میدار شیآزما وقتمبرب رو سویگدیبا-

 اوهب وددهیمنتکا موافقتهنشانهب را سرش خواب جیگ دختر

 صافدق تا. بکشدنرویب آغوشش از را سویگ تاددهیمهاجاز

 :پرسدیمدآلوخواب دختردکنیم

  چنده؟ ساعت-
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 :دیگویممآرا ودکنیم جاجابه اششانهیرو را سویگ سِر

 .هفتهب ربعهی-

  ن؟یریمهشگایزماآمکدو-

 اتاقیقدهنیآندرو آغوشش در دخترِک و خودش ریتصوهب

 :دیگویمهآهست ودکنیمهنگا

 .مسعود-

 :شودیم زیخمین تختیرو دختر

 ن،مزومریم بعدش خونمون،مبردیبامه سرهی شگاه،یآزمامبردیبانم-

  جا؟اونیاییم

 .آره-

 !ینذار نهاشت هست بهشمحواسنم اریب رو سویگ-

 ،اندازدیم آلودشخواب ویداشتندوستهافیقهبیقیعمهنگا

 .رودیمنرویب اتاق ازدبع وددهیمنتکایسرهآهست
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 د،یبریم را امانش داشتیخستگ و تب فشاِر ودبو ساعتهب چشمش

 ،یکاف تمرکِزننداشت و نفس پدرننبود افتاده،عقبیکارها

. بودهکرد برابرنیچند را شیرهاکادایزمحج

 زیمیرو را سرشیالحظهدچندشویممتماهکهجلس

 شیگلو ودکوبیم شدتهب اشیشانیپ در قلبشنضربادگذاریم

 .است دردناک و خشک
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 متسهب ودبندیم را دفتر دِردشویمدبلن جا ازیبیعجیخستگ با

 چشمانش ودخوریم تلوتلودکنیم حسیباردچن افتاد،یمهرانمزو

 دِر پشِتدشویم مسلط خودشهب امادرونیمیاهیس

 وششگهب دخترکنکردیزبوننیریش ونزد حرفدبلندبلنیصدانمزو

 :ندیگویمهچدبفهم تادکنیم سست پایالحظهدچن رسد،یم

 کمک؟ جانیامایب روز هرنمنجو نفس-

 ابدکنیم متعجبش اشیخستگ ویگرفتگهکییصدا با دختر

 :دهدیم جوابهخند

 کوروجیتو بادیبا فقطمرسینمیکارچیههبممنهگید شه،یمیعال-

 .بزنمهسروکل

 م؟ینکرد کارههمنیاهمگ-

 ازمحجنآندید ازدکنیم باز را دریال تا ودریگیم اشخنده

 اب ودمانیم باز دهانش مختلفیهاوپرتخرت ونیزم پخِشهپارچ

 :کندیمهزمزم بهتنهما

 ؟ینکرد قفل درو چرا-
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 جا ازهزدذوق دخترک ودنینشیم چشمانشندرو دخترهخستهنگا

 منتظرش شیزانو دویروهک او آغوشندرو رادخو ودزیخیبرم

 .کندیم رها است،هنشست

 !کنهیم فرارهکن باز رو جانیاهدریک هر-

 :ستدیایم صاف آغوششندرو دخترکههمرا

 ...یکن اطیاحتدیباهخلوت پاساژ شده،متمویکار ساعت-

 تادکنیمیسع ودشویممخهکیحال در دختر

 :دیوگیم لب ریزدده جاآنهآشفت اوضاعهبیسامونسرودشویمهکییجا

 وسیگ ونم سرییبالهیهممکنهلحظ هرهکنیم فکرهکیکس تنها-

 ...ییتودایب

 را دخترک ودشویممخ کنارشهکدنیبیم را اشهیساهبالفاصل و

 کمکهشدهختیر لیوسایآورجمع در اوهب ودگذاریمنیزمیرو

 :کندیم

 خته؟یرمبه رو جانیا  سویگ-

 :زندیم گوشش پشتهکالف را شیموها
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 چرا وت کرد، ولهگیدهمگهکنیبازمکیمگفتدبوهرفت سر اشحوصله-

 شه؟یممکیزیچ ازتیرب دکترهی ؟یشینم خوب

 مخصوصیجاندرو را هادکمه ودزنیم تا را هاپارچه آرامش با

 :زدیریم اشیکیپالست

 !دیببخش کرده، اتخسته-

 اوهتبسهمین و سرخنچشما تا را نگاهش ودافتیم کار از دخترندستا

 :آوردیم باال

 قدرنیا چشمات چرا... ستین سویگ خاطرهب همش اما ام،خسته-

  سرخه؟

 :دیگویم ودگذاریم زیمیرو استهکرد جمعهک رایلیوسا

... شدهیقاط کارهاههم ستین پدرت کنه،یمددرمسر-

  گردن؟یمبریکیدونیم

 کارها خرج و هاپارچهیحدودنکرد جاجابه ازدبعدستیایممه دختر

 و وسواس هزار باهکییهادکمه و

 شفیک سمتهب بود،هدیخر اشییاجرایهارحطیسرنیاولیبرانجایه
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 کف قرص تا دو ودکنیم باز رادیسف و کوچکیاجعبه دردرویم

 :ردیگیم سمتشهبیکوچکیمعدن آبیبطرههمراهب وداندازیم دستش

 .کنهیم اثردزو هست،یقونمسک-

 آرامشیکم آبیخنک از ودخوریم را هاقرصیحرف چیهیب

 نگاهشهریخهک طورهمان دختر. گرددیمبر تابشیبنجاهب

 :پرسدیمدکنیم

 امروز؟هشگایآزمانیرفت-

 بایبازمسرگر هنوزهکدچرخیم دخترکیرو نگاهش

 جوابینیسنگ نفِس با ودباشیمنیزمیروهبازماندیرنگیهادکمه

 :دهدیم

 .شهیم مشخص اشیقطع ویینها جوابهگیدههفتهس تا دونیب آره،-

 ست؟ینیخبر سایپر ونماکا از-

 :پرسدیم وددهیمنتکایمنفهنشانهبیسر

  شگاه؟یآزمایرفتمه تو-

 ...آره-
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 :دهدیمهادام ودکنیم مکثیالحظهدچن سپس

 ...رمیممدارنمیمان-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خکوبیم براقشنچشماندرو سرعت با رشیزهب سر وهخستهنگا

 :زندیم لب شود،یم

 کجا؟-
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 :شودیم فشیکنکرد جمع مشغول ودافتیمنییپا دخترهنگا بارنیا

 ...دارم کار ا،یتالیامبردیبا-

 ودستیایم او مقابل وداندازیم دوششیرو را فشیک سپس

 لیدلیب ودشویم معذبهکدنیبیم اشچهره دریحالهچدفهمینم

 :زندیمیلبخند

 .نزدهیچیههب لبهگیدیعصر ازمه سویگ م؟یبخورمشامیبر-

 حرارت از دختر رد،یگیم را شیبازوهکدشودر کنارش ازدخواهیم و

 .سوختیم تب درهکدشیمیروزهسدمرنیا شود،یم متعجب دستش

  ؟یریمیک-

 بادکنیمیسع ودگذاریم او دستیروهآهست را دستش دختر

 :کند جدا شیبازو زا را او دستدتوانیمهکیحرکتنیکمتر

 .گردمیبرمهشیهم از زودتر اما گرفتم،هگید روزهدیبرا تیبلهی-

 :پرسدیم تمرکزیب

  شه؟یهم-
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 با ودنینشیم اشگونه سپس ،یشانیپیرو دختر دست پشت

 :دهدیم جوابهخست و تلخیلبخند

 کرف گشتم،یبرم مهریکاینزدمرفتیم موقعنیا هاتابستونهشیهم-

 ؟ییجایدرمونگاههیهرا سرمیبریدار تبیمان باشه؛ ادتیمکردیم

 .ذارهیم اثر مغزت روهدار تبمکنیم حس

 توانستینم امادیفهم خوبمه را دختریپهلو دوهجمل بود، ادشی

 بدهکاِر باز تادزیم را شیهاحرفدیبا شود، مسلط خودشهب

 .نباشد خودشهب بارنیا حداقل شیهانگفته

 در از دخترکههمراهب دختر دنبالهکالف ودکشیم شیموهاندرویستد

 وهخستیسویگهکددهینمهاجاز دختر آسانسورندرو شوند،یم خارج

 با خودش ودریبگ آغوش در رادبوهافتادنزد غرهبهک را تابیب

 از او ودکشیم آغوش در را دخترک مشهودشیخستگدوجو

 .شودیم زاریب خودشدب حالههمنیا

 کارهب اویبرا لحنش در وقتچیههکیمتیمال با دخترنیماشمد

 :کندیمهزمزممنر است،هنبرد
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 نگیپارک وتهبمون نتیماش. بهترهینکنیرانندگ م،یبرنمنیماش با ایب-

 ...شهینمیزیچ

 دختر، تادکنیم باز رانیماش دِر وددهیم گوش را حرفشهشد مسخ

 کمکیصندل درهکیزمان ودبگذار پشتیصندل رد را دخترک

 .لرزاندیم را تنشیفیخف لرزدنینشیمهرانند

 ،یبزنیسرمهیدیبامکن فکر خونه، کینزدهدرمونگامریممدار-

 .کنمیم صداتمیدیرسدببن رو چشمات

 ،شودیم خارج دخترنلبانایم ازهکدباشیاکلمه هرمیتسلدخواهینم

 مدهوششیستودن ظرافِتههمنآ با او برنکردهیتک لذتدهمفینم اما

 ودیبچسمبه شیهاپلکهک گذاشت را رشیتأث دختریهامسکن ایدکر

 ریتسخ را نشیماشیفضامتماهک دختر عطریبو باههمرا

 .رفت فرویقیعم خواِبهبدبوهکرد

 ای و اشسرمندرو داروها انواع ودریگیممه پشتمُِسر تا دوهکیزمان

 د،بودب واقعًا حالشهکدشویم باورشهتاز شوند،یم قیتزرهجداگان

 ازینگران با سپس ودفشاریم انگشتش دو با را شیهاچشمیالحظه

 را دخترکدیبایمشهودیخستگدوجو  باهک دخترهآشفت و خراب حال
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 ودریگب شآغو درهوفقیب رادبوهشد قلقدبیخواببد ویگرسنگ ازهک

 .کندمگریابهانه کیهب را سرش تادبزنمقدنابایخ در

 و ضعف ازیخبر رد،یگیمیاتازهنجا انگاردرسیمهمینهبهکمدومِسُر

 التهاب ودشویم خنک بدنش و ستینددایم آزارشهکیاجهیگ سر

 ،بودنکورت آنها ازیکیهکیآمپولنیچند لطفهب شیگلو و گوش

 .است تربهیلیخ

 د،زنیم زنگ دخترهب ودداریبرم را اشیگوش ودنینشیم تختیرو

 هنوز اما ،دیایب تادننیبنشنیماشیتو است،هشدمتما اشسرمدیگویم و

 دلش کند،یم باز را اورژانسهپردیال دخترهکدبوهنگذشتیالحظه

 ازهکیانگشتان نوک وهدیپررنگ صورت نشسته،نخوهبنچشمایبرا

. رودیم ضعف زند،یمیدیسفهب آغوشش، در دخترکنداشتهنگممدا

 :دیگویم ودکنیمهکوتایاسرفه معذب

 کنم،ینمنداشویپمزد صدایچ هر ارن،یب در رومسرنایب بگو-

 . بهترمیلیخهگیدمیبر

 رشنظدمور پرستاِر دنبالهب وددهیمنتکایسریحرف چیهیب دختر

 .کندیم رها راهپردهدوبار



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازبهمینیچشمان با دختر فرماست،حکمیخاص سکوتنیماشندرو

 هر از او اما استهبرد خوابشنیماش عقِب دخترک ودکنیمیرانندگ

 :کندیمهزمزمهآهست است، ترسرحالیزمان و حال

 خونه؟ناریبمبد سفارش ایمیبخورنرویبمشایدار دوست-
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 رنگشینارنجیهاناخن با ودکشیم آزادش شالهبیدست دختر

 :دهدیم جواب حالیب ودخارانیم را اشیشانیپ

 تو اما نه، ای هستنخورد قابلمدونینممکرد درستییزایچهی صبح-

 .یدار سوپ

 :دیگویم محبت با وددرخشیمیشناسقدر از چشمانش

 ؟یدونستیم ،یمهربونیلیخ تو-

 :اندازدیم اوهبیتفاوتیبهنگامین دختر

 !شهیم خوبهدار حالتهن-

 :پرسدیم ودخندیمدشو ناراحتهکآننبدو

 غذا روز هرمخان مهنازهمگ ؟یکنیآشپز قدرنیایکرد وقتیک تو-

 کرد؟ینم درست

 حال در اوهبنکردهنگانبدو دختر ودستنیایم قرمزچراغ پشِت

 :زندیم لب هاهیثان شمارش
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 هاقتو شتریبمکردیم درست غذانمهشیهم ا،یتالیا تو هاستونتاب-

 ازممن.. .خوردنیمیزیچهینرویبمه اکثرًا بودن،نرویبهکمبابا ویناتال

 ...کردمیمیآشپزمخودیبرانیهمهواسداومیممبدیالکیحاضریغذا

  وب؟یوتی ؟یناتال ؟یگرفتداییک از خوشمزه؟ قدرنیایطورهچ-

 :شودیمهآ دختر نفِس

 بایالسهی راستش امامگرفتداییناتال ازییزایچهیهالبت کدوم،چیه-

 پول ازشمنخواستدشمدعوامبابا

 کار ،رم تومکرد فیتعر براتهدفعناوهکیرستوراننهمومرفتمریبگ

 ...کردم

 صاحب وهپارچ معروف تاجرهدان کییکی دختِر ماند،یم باز دهانش

 وهشکو و ثروتههمنیا بامنابههمردان شلواروکتیدیتولنیچند

 زند؟یم حرفیزیچهچ ازهدستگامد

 :نشوددجایا لحنش دریرییتغدکنیمیسع

  ؟یکرد کار جااون چقدر-

 :دهدیم گاز شتاب پر دختر ودشویم سبز چراغ
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 زورهبماوندش باز هامدرسههکنیا ازدبعههفتهی تابستون، کل-

 پولمکرد حسهگید بمونم، جانهمو خواستیممدل ران،یامبرگشت

 ..بشم مستقل ومبمونماریب درمتونیمهکمه

 خشک لبشهب او حرف با اشخنده اما خندد،یم لب ریز خودش و

 :شودیم

 .یایینم گفتنتورایولمرفت وماومدیباردچن ادمه،ی رونتابستوناو-

 :چرخدیم سمتشهب دختر سر

 موکارا آمار ویبگ چاریل تا دویایبیبودنیا عاشق بود؟یچ فازت-

 بوده؟یاعالقه جورهچنیا ؟یبر ویبرسونهعم گوشهب

 :دچرخیمدشدنیمدرمه کنار از شتاب باهکییهامنظره سمتهب او سر

 تومکن قبول رو تو تیواقعمخواستینم گه،یدمبودهبچ دونم،ینم-

 ...خوامیمنمهکیبشیاونمخواستیممذهن

 :ندینشیمنیریشیطنتیش دخترنلحهب

 ه؟یچنم تیواقع-

 :خوردیمهگرمه درهکوتایاهیثاننشانگاه ودگردیبرم
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 شیپ سالهشونزدهکدبو مستقل ودآزا دختر کی تو تیواقع-

 و پدرتهب رو آمارتهاگمکردیم فکر کرد،یم تیاذ رونجوونوهمن

 ...اما... خوامیمنمهکنبسازیزیچ تو ازنتونیم اونامبد اتعمه

 :دهدیمهادامدبع ودکنیم مکثیکم

 و کار و درسهبمدیچسبیوقت-

 عوض تو تنهاهنمدیفهمدافتاهفاصلنجایهههمناونیب

 توهکمبودهشد هاییبایز عاشقنم شم،ینمممنیبشمدینباهکیشینم

 !گهیدمبودیدهاتنمدفرب قولهب... نداشتییاجمایدن

 .کندیم آرامش دخترمنرهخند

 ؟باشههداشتیارزش حرفش اصاًلهکهآدمدفرب خورده،مه بر بهتهچ-

 و هاتیبازهوونیدهب بلوغ و درک ازنزایمنیامموافق حرفات با اما

 ازینزماهیهممکن فقطنشینم عوض آدما قًایدق خوره،ینم کارات

 ارفشماهرهی مثلهکیمال ازین مثلیدیشد ازینهی ای ترس عشق،یرو

 محضهب امانکنیبازملیف مدتهی ذاره،یم ریتأث

 ونرسنتنبرس قدرتهبهبش رنگمکهعشق... شههبرداشتماهرنیاهکنیا

 حالتنهموهبهدوبارهبش حلنشویمال ازین ای
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 تا ود بحث ستیننبودیشهر ویدهات بحث! گردنیبرمنخودشوهیاول

 تو فرهنگ تو! اسجداگانه فکر طرز تا دو و مختلف فرهنگ

 قولهبهبپوش لباسدآزا وهبخور مشروب ،یمهمونهبر تنهاهکیدختر

 فرهنگ تو اماهنباشههرزهاگ حاالهکنیمیهرزگیادا خودتهکلم

 وهشیمهدیسنجیاگهیدیهااسیمق با وهارزشمندنزنیهمهگیددمرهی

 بدتماز ایمباش مخت روهکمدیم حق بهتنم...آخر تا جورنیهم

 .ادیب

. خواهدینم دلشهکدرویمیسمتنآ کاماًلهمکالمدریگیم زبانش

 کرد، خراب را حالش گفت دخترهکیتلخ ِقیحقاندیشن

 .کند صحبت ازش امشبهبهان هرهب خواستیمهکدنبویبحثنیا
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 غذا خودش ودبروهآشپزخانهب دختردگذارینم رسند،یمهکهخانهب

 ودکنیممگر شبیدیغذا ازیکم سویگیبرا وددهیم سفارش

 شود،مرگ زیر زیر تادگذاریم گازیروهپخت او تینهب دخترهک رایسوپ

 مخصوصدسب داخل جا در را شیهالباسدرویم اتاقهب عیسر سپس

 گرید بارکی آب دوش ریز وداندازیمییخشکشویهالباس

 آب ازیخوب بیترکددانیم کند،یم مرور خودش با را شیهاحرف

 فعاًل ودیلنگدخواه کاریجا کی شیهاصحبتمتما در د،یآینمدر

 .استهکوتا جاههم از دستش

 ند،یبیم خواب در غرق تختیرو را سویگدگردیبرممحما ازیوقت

 عیسر کند،یمیخال را دلشهت ترس باز ودشویمهفشرد قلبش

 نوک از آب هنوزهکیحال در ودپوشیم را شیهالباس

 بشقابندید با ودشویمهآشپزخاندواردکنیمهچک اشآشفتهیموها
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 و استهداد را دخترکمشا دختردشویمهمتوجهشد فیکث کوچک

 چراهک است سوالیجا شیابر ند،ینشیم شیهالبیرو تلخیلبخند

 ماسکددار اصراردزنیم موج وجودش در احساسههمنیایوقت

 رایکس خودش از ودبزن اشچهرههب روز هر رایتفاوتیب

 !ستینهکدبساز

 آغوش در را شیپاهاهکاناپیروهکدزنیم زل حالشیبهچهرهب

 ازننشا چشمانش قراریب مردمک و استهدیپر رنگش استهگرفت

 .دارند اشیقراریب

 :کندیمهزمزم ودنینشیم کنارشهآهست

 .ممنونم-

 لقف شیهاچشمندرو جیگ نگاهشیوقتدکنیم نگرانش دخترهنگا

 :دیگویم تمرکزیب او ودشویم

 توقع ازت واقعًایبودمحال کمک قدرنیا ویداد رو سویگیغذاهک-

 .نداشتم
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 خواهشهیشبیزیچ لب ریز ودزنیمیروحیبدلبخن دختر

 در امادنیبنش دخترهشانیروهکدیآیم باال دستش کند،یمهزمزممکنیم

 ودکنیم عوض خودشیشده تایزانو سمتهب را مقصدش هوا

 :دیگویمهآهست

 .بزنم حرف باهاتدیبا نفس-

 تنهاهکییفضا. چرخدیمهخان کیتارهمینیفضاندرو دخترهنگا

 رنگهایس آباژور کالهک ازهکدبویکمرنگ نور اشییروشنا

 :زندیم لب ودکریمییخودنمایسختهب

 .بگو-

 از شیبرایدرد گلوهت هنوزددهیم فرو را دهانش آب

 :استهماندیباق سختیضیمرنآ

 ست؟ین خوب حالت-

 :شودیمیقیعمهآ دختر نفس

 ...ستمین خوبهن-

  شده؟یچیبگیخوایم-
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 .یبزن حرفیخواستیم تومکن فکر-

 ودکوبیم لبانشهبممحک بارنیچند را اششده مشت دست

 :دیگویمهآهست

 !نیبب-

 با ودچرخیم سمتشهبیکم دختر کند،یم مکث سپس و

 .دوزدیم اوهبمچشیخنثینگاه

 ازمدقصمبودنمطمئ زایچیلیخهبهلحظنیا از قبل تانمنیبب نفس-

 ...بود مشخص کاماًلمبش تیزندگدوارهکنیا

 :پرسدیم تلخ ودکنیم قطع را صحبتش دختر

 رو رفاتحهیبقمبتونناالهکیبودنمطمئیچ ازیبگ واضح بارهیهشیم-

 !بفهمم

 سما دتخویدستا باهکدنبونیا قتلیمعنمبرا ،یقاتلمکردیم فکرنم-

. دبومهض قابلریغمبرا. ینکرد کمکشهکنیهمیکنهخف رو

 رشس پشتیهاحرفههمهکیبودییگودروغ بار ودبنیبمآدهیمنظرهب

 فکر کنه،یم کاریچنیشرویندوندشینممباورنم! بود درست
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 خوشتدیشا اصاًل و ستینممه براتمکردیم

 شه،یمدایز فالوورهاتیههدارهکدایبمه

 کاریچ ویگیمیچیدارهکدنبوممهمبرا

 تاننشویتریجد ازمکردیم فکرمخودیهاهدفهبنمیکنیم

 !نشیترمسخره

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودچرخیم انشیپایبیهایاهیس درییسوکم نور با دخترنچشما

 :کندیمهزمزم
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 شه؟ عوض تصوراتتنیادش باعثیچ-

 ِرییتغمهمقیعال و رفتار! رهیبم سمامگذاشتهکمایدخترنهمونم

 تثاب بهتمکنیم مواظبت سویگ ازمدارهروز ودهکنیا نکرده،یخاص

 عوضنم رفتار تویچ ستم؟ینمرحیب و قاتلنمهکرد

 دروغمهنوزنم ستم؟ین بار ودبنیب نظرتهبهگیدهکهشد

 ...نشستم شتیپهکهلحظنیهمیحتمگیم

 :کندیمهزمزم لب ریز ودزنیمیتلخدپوزخن و

 .تسینممعلو خودت با فتیتکل تو-

 ویردکیم تیاد ویگرفتیم ویدیویذاشتیم وقتهکیقدراون نفس-

 ویدلبر غرق ویدادیم جواب رو کامنتیاخورده هزار

 نسبتهکینیبدبههمنیا با بارهیدبویکاف فقط ،یبودیعکاس

 واقعًا! یکردیمنییپا و باال رو جتیپیباشهداشتیدارمحق ویدارنمهب

 غاتیلتب پولهکییکسایدیا وماس وقت چیه توهکدونب بیعج برات

 وهشقتعانیشرویکردیم فکر ایدنبو بیعج برات ؟ینیبینم روندیم

 هاتکامنت و هارکتیدا ودبونیآنال خداهشیهمهکهدار رتیغ روت

 کرد؟یم پاک کیرکیهاحرفهبهانهب رو
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 توهدکریغیتبلهیماونهدادیپولهیدفرب حاال ،یتکرار حرفمبازیوا-

 !کن تکرار رونیایهمه

 حالهبددانینم هنوز ودکنیم پرتاپنرویبهب شدت با را نفسش

 .بخندد ایدکنهیگر دخترنیایسادگ

 تیسانیتربزرگدفرب! ستین وهنبود غیتبلهی بحث نفس-

 .داره رونرایایبندشرط

 با ودیآیدرمیآنهبیخستگ ویحالیب از دختریهاچشم ودکنیم مکث

 .شودیم اشرهیخ بهت

 و لسا کی تو رو هانیاههم... فوتبالینیبشیپ ،یسوار مسابقات-

 ؟یدیند رو تیسایلگو ؟یدیندیداشت رو جتیپهکیاخرده

 خاصیروزا توهکییهایاستورهقیدق کی هر متیقیدونیم

 بود؟ چقدریذاشتیم

 :لرزندیم دختریهالب

 و کیدبو غیتبل پشتشهکییهایاستور کاملیسر کی متیق-

 !بودنویلیممین
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 با وهکالف ودشونیمهبستمخش و حرص ازیالحظه چشمانش

 :دیگویمیبیعجدیتأک

 .بودنویلیم پنج و ستیب اش،قهیدق کی هر متیق-

 :کندیمدیتأکهدوبار و

 .ونیلیم پنج و ستیب-

 مبلیرو از شیپاها ودشویم شلهارادیب دختریزانوها

 :شوندیمنزایآو

 ...دونستمینمنم-

 شیپایروممحک را چپش دسِت ودشویمدبلنیعصب شیجا از

 :کوبدیم

 ،یزرنگیادعاههمنیا باهسخت باورش اما ،یگیم دروغمگینم-

 ...یدینفهم

 :ندینشیم صاف د،یآیم خودشهب دختر

 ست؟ینیقانونریغ کارنیاهمگ صاًلا دونستم،ینم واقعًانمیمان-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

792 

 :کندیممآرا را شیصدانلحهناخودآگا ودترسیم شتریب سپس و

 ؟یکیشریجورنیادفرب با نه؟یهم کارتمه تو-

 شود،یمدبلن گازیرو سوِپیسوختگیبو

 حواسیبدکنیم خاموش را گاز ودرویمهآشپزخانهبهزدشتاب

 دستشهکدنیبب رایسوختگنزایم تادربردا راهقابلم دردخواهیم

 تسمهبدخواهیمدافتیمنیزم کفیبدیصدا باهقابلم در ودسوزیم

 ششیپهقیدق کی سوال ودنیبیم شیروبهرو را دخترهکدبرگرد نکیس

 :کندیم تکرار هراس با را

 کتابت، حساب ازیبخشهینیهمهواس نه؟یهم کارتمه تویمان-

 بود؟داریلیم هشت

 :زندیم لب ودکنیم مشت را اشسوخته دست

 .گمیمناالماییمنیبش برو-

 .بگوناالنیهم-

 چرادفهمینم او ودزنیم دو دو دخترنچشما

 باشد؟ او کارننگرا خودش،یبراینگرانیجاهبدیبا
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 .نه-

 :گذاردیم جلوتریقدم دختر

  ؟یچهن-

 .امییمناالنرویبهآشپزخون از بروهقیدقهی نفس-

 دختریوقت ودگردیم باز هالهبهکالف ودریگیمدسر آب ریز را دستش

 کجنسالیانتها باِر سمِتهب را راهشهناخودآگا ند،یبینم جاآن را

 :کندیم

 !دارم اجیاحت تیاریهوشهبنم-

 آرامش با ودرویم باال ضرب کی ومگر را وانشیلیمحتوا دختر

 :دیگویم

 .ارترمیهشیجورنیانم-

 ...نفس-

 آرامش با ودزنیم بار زیم مجلل سنگیرومتیر با را شیهاناخن

 :دیگویم
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 . شنومیم-

 دخترهشد تر و ُپریهالب ویخالنوایلنیب نگاهشهک قدرهمان

 .پردیم گریدهحادثهبیاحادثه ازممدامه ذهنش است،نسرگردا
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 بامباکتا حساب توهکدبوهگذشتنلندهبمنرفت از سال کی قًایدق-

 طبقمدید وهاریدرب رو توش_تهمفرستاد رو ماین خوردم، مشکلهبدفرب

 روشهب تا بارنیا ره،یمیآب ریزهداردفرب وهدرستمحدس معمول

 کوکمش بهش داد،مبهمطلب از شتریب ودکر جمع روهیقض عیسرمآورد

 هویمدید د،یچکینم دستش از آبهکدبو سیخسیقدرهبناومشد

 شده، حسابخوش وهکنینمیدزدهدلهگید وهشد باز دستش

 خب اما. کرد عوض رو اشخونه کرد، عوضنیماش

 درستمه کتابش حسابیوقتدنشمریدستگیچیه

 خبره؟هچهکمبددخویب ِریگ بهشمتونستینمهگیددبو

 .کردهنگا دخترندینوشهبهزدبهت

 خب؟ بزن، رو حرفت وت-

 :ندینشیم دختر دستیرو دستش

 !زنمینمیحرفنم ،یبدهادامیجورنیا-

 ودشویم بیفردلهانداز از شیب لبخندشدبخواههکآنیب دختر

 کی فقطدزنیم کنار اشچهره ازینرمهب را شیموهاهک دستش حرکت

 . ”لوند ”کندیم تکرار ذهنش در راهکلم
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 ویعملیهاچهره از را اشییبایزهکیخصلت

 و حرکت چیهیبرا. کردیم متفاوت اطرافشندختراهشدهماسک

 از توانستینممهیچشم چیه اما نداشت هدف ویزیربرنامهینگاه

 :دیآیم خودشهب شیصدا با. شود ریس اشیعیطبهعشو و نازندید

 نداره؟ اثرنم رودیتهدیدینفهم هنوز-

 سطحنگران ستینمالز ،یبگهیکاف فقطهبموننخودمونیبهقراریزیچهاگ

 ...یباشنمیاریهوش

 مسئول اودزنیم بینه خودشهب ودکشیم پس را دستشهناخودآگا

 :دهدیمهادام تمرکزیب و ستین دخترنکرد کنترل

 شدم، غافل کاراش زیر از مدتهی بود، شلوغیلیخمسرنم-

 م،یکردیم افتتاح جااوندیجدهشعبهی پدرت بامیداشتهکیدونیم

 ومحسابهبدز روهنکرد فروش پول داد،یسوتدب جاهیهک

 و سراغشمرفت ونرایامبرگشت بعدشهمادچن. اوردین خودشیروهب

 پولت ابمدار گفت باشم، کیشر باهاتمخواینمهبد پس رومپولمگفت

 بهت رو سودش ه،باشمدست مدتهی بذارهشینمناال کنم،یم کار
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 قموفهک هچل تومبندازت خواستیم... بانکیگذاشتنک فکرمدیم

 ...شد

 :زد لب ودبوهدوخت چشمانشهب قًایعم را براقشهنگا دختر

 شد؟یچ-

 :دیگویم کردنش رها با ودریگیمندنداهبممحک را لبش

 اارهک تاهگذریمننمویبهکیزیچ هریسواهبد قول رم،یگنم نفس-

 ؟یتونیمیباش دارراز ده،ینرسمسرانجاهب

 :دهدیم فرو وانشیل ازیبزرگ قلپ با را بغضش دختر

 ...نقصمیب توشمکن فکرهکهیکار تنهانیا-

 :دهدیمهادام ودکنیم مکث

 وقتچیهنم لب دونیانیب از باشنمطمئ دم،یم قول-

 .ادیینمنرویبیراز

 دسِتندرونوایل اِتیمحتوندینوشهب لیم ودکشیم اشچانههبیدست

 ودریگیم او از را نگاهشیسختهبدکنیم اشکالفه دختر

 :دهدیم کیتارنسالندرو گنگیانقطههب
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 شد،هبستمحسابا شدم،هشوکمسراغناومد فتا سیپل طرف ازیوقت-

 کی شد،یمدنابو داشتمیکار ِتیثیح شدم، الخروجممنوع

 ثابتمتونست تامشدیمییبازجو روز هر ومبود اشتبازددیماه

 حال هرهب اما شده،یم کارمحسابا ومپول بامدونستینم واقعًامکن

 ازمگذاشتهمانیچند باز ومبودهکرد َشکهکدبونم از ریتقص

 تامکنیهمکارهکیشرطهبمشددآزا... بگذرههیقض

 خودشنبفهم اصاًل ونکن دایپ رودفربیهایاصلهمهرمتمونبتون

 ...رهیگیم کجا از رو تیحما ازمحجنیا

 :زندیم لب ودچرخیمنوایلیخارجهلبیرو دختر انگشت

 منو ه؟یچهنقشناال ؟یشیمنقهرمامه هامجرم تویحتیکرد دقت-

 ه؟یسردرگم و عذاب نگاهت تو همشنیهمهواس ؟یبد لیتحو

 تو جیپ تو غاتیتبل ازیمیعظ بخشیبودیبعددمور تو-

 از سر تامشدیم کینزد بهتدیبانم داشت،یخوبیلیخدبازخورهکدبو

 نایا وددایهمکاردشنهایپمبهدفرب طرفناو از ارم،یبدر کارت

 مخصوصًادفربمدیفهمدبع اد،یبمدستیشتریب اطالعات تامکن قبولنگفت

 اوربیک... ییتو ونتشسوزیمهکیکسنیاول وهکرد انتخاب رو تو
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 اکثر ؟یدونینمدکریم

 حاال ونکنیم غیتبلهخواستدخونخودشومنستاگرایایهامعروفمآدنیا

 خاطرهبمهدفرب! نه اینافتیم ریگ ای

 تویرو مخصوصًا! هیچمدونینممهنوزهکننتویبیاتفاقاناو

 طشر ما ،یدونیم رو بعدشهب جانیا از... بودهکردمزو

 پولهیماونمبد لشیتحو خاطراتت دفتر با و رو تونمهاگهکمیبست

 ازشینتونمه تاهببند رو بالت و دست خواستیم بده،نمهبیاقلمبه

 فقطنک قبول رو شرطنگفتمبه اد،ین در صداتمهیکن تیشکا

 ...یزیچهی

 مارخ وهشدنیسنگیکمییهاپلک با دختردشویمیطوالنهک مکثش

 :پرسدیم

 ؟یچ فقط-
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 سرنم نبود،یشرط وهنقش چیه تومکن ازدواج تو بانمهکنیا-

 قبل از ما ویزنمهکیابهانههب ومکرد رو کارنیادخو

 جتیپمدخو ،یباشهداشت جیپهگیدمخواینم ومیکن ازدواجمیداشتهبرنام

 بابتمهمدادنیشروهبهکیپولهوعد! شدنهشوکههم ومبست رو

 تونبگ ونکنیکیهب دستهکهبزن رو مخشهنتوندفرب وقتهیهکدبونیا

 ِصیتشخمبرادبو سخت واقعًا هالحظهناوهگرچ ،یبودنایجر درمه

 ...نه اییانیجر درهکنیا
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 بآشو دلش بندد،یم نقش دختریهالبیرویبیعج رنِگ پردلبخن

 :دهدیمهادامیسختهب ودشویم

 باور عتیوضنیا بانبخوا تا اومد،یم تو سراغ حال هرهب سیپل-

 تحمل رودوآمرفتههمناو و هاییبازجوناودیبایگناهیبنکن

 دفتر با گفتمبهیمست تو شبهیدفربمهیطرف از... یکردیم

 توهک ،یکشت رو سما توهکهکن ثابتدخوایمدشاه تا دو و خاطراتت

 باندیرسیوقتهکنشاهدهگید نفر دو و خودش ویکرد اشخفه

 ... ویبودهداشتهنگ آب ریز رو سما دستات

 را وانشیل باز داشتهک دختر از ربطیب وددهیمنتکا را سرشهکالف

 :پرسدیمدکریم پر

 کشیچهب ؟یریبگ شیآزمادفرب ازیخواستیم چرا!  بسه نفس-

 ؟یدار

 :نوشدیمیگرید قلپ رود،یم انتظارشهآنچ از ترمسلط دختر

 ت؟یعوضمکدو قًایدق کردن،ینم باور رومحرف تیوضعنیا بایگفت-

 گناهم،یب و خبریبمکن ثابتیجورهیمتونستیم حال هرهب تو مثلممن

 نبود؟ بود،یشدن امادبریمنزمادیشا
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 و ستین مستهکدیبگو دختر چقدر هر شود،یمنیسنگ نفسش

 اشگرفتهیصدا امادکنننایاطم قولشهبهک چقدر هر ،است اریهوش

 :دیگویمیوقتدلرزیم

 ...پدرت-

 :پرسدیم الیخیب ودشویممخ زیمیرویکم دختر

  ؟یچمپدر-

 :زندیم لب ودزنیم خشکشنناگها و

 !نه-

 اشیقراریب از دلش ودنینشیم دخترهافتادیهاشانهیرو دستانش

 :ردیگیم آتش

 ،یباش مسلط خودتهبدیبا گم،یمیچنیببنک گوش فسن-

 پشتمدونینمنم ،یدونینمیچیه انگارهکیکن رفتاریجوردیبا

 مطمئنن،دیشا حدِسهیدیشا دن،ینمیاطالعاتنمهب اونا ه؟یچهپرد

 موضوعنیاهاگهکهنیاممه اما... رنیگیم نظر ریز منوندار هنوزمدیشا
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 شه،ب ثابت تیگناهیب تو... ینش ریدرگ توهاشبهداشت تیواقع

 ...خوامینمنم

 و ترس ازمحجنیا با را دخترهنگاهک است بارنیاولنیا کند،یم مکث

 تشآ قلبش د،یآینمبر دستش ازیکارچیههکنیا از ودنیبیمیدیامنا

 :دهدیمهادام ودکنیم لمس را شیموها ازهحلق کیهارادیبدریگیم

 ...یگناهیب واقعًا تو بشه،مک سرت از موهیمخواینمنم-

 امادریگیم دردش دختر شود،یم شتریبهارادیب دستانش فشاردبع و

 :رودیم باالتر شیصداهکالف آورد،ینم ابروهبمخ

 ...یگناهیب تومدارنمایا واقعًانم... یبفهم کاش ستینمترحنیا-

 وهریخینگاه با و است مسلط اشتهآشف احوالهب سخت اما دختر

 :پرسدیم قیعم

 م؟یکن ازدواجیخواست چرا-

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

804 

 

 

 

 

 

 

  ؟یکنیم باورمبگ-

 را چشمانشیالحظه الکلدتنیبو از شود،یم رهاهک دختر نفِس

 .کندیم باز ودبندیم

 ...کنم باوردیشا بگو، تو-

 و تمس او ودبو اریهوش دختر استهشد عوضنشایجا انگار

 :کندیم مرور را ذهنشیهاهیواگونشایپر

 ازمخواستیم فقطیکنیمیغلطهچیداردنبوممهمبرا واقعًا-

 کارات اما بشم، راحتمافتاد توشهکیامخمصه
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 امامکردینم درکتهرقم چیهدبو سخت تحملتیلیخدکریمماوونهید

 راچمدونینم ،دمیدیم کاراش و حرفاش تو رودفربنبود ُمصریوقت

 و هاتیبازوونهیدههمهتیدونیم برسه، بهت دستشمنخواست

 تو اصاًلمگیمیچنمهَا... دمید رومخودهلحظهی بودنت زرنگیادعا

 گم؟یمیچناالنمیفهمیم

 ودبوهزد زل اوهبهخست و سرخیچشمان و تیجد با هنوز دختر

 :گفتیتلخهب

 ...یبد حیتوضمآدنیعهاگمفهمیمنم-

 مزخرِف بحِثنیهم وسط خواستیم دلشهکدبو محضیوانگید

 در ببوسد، را دختر براق و سرخیهالب ودشومخنکدخر اعصاب

 هرز تادکریم چشمانشدبنیسختهب را نگاهشهکیحال

 :دهدیمهادامدنرو

 درنچو ستینمترحهک باش خوشحال امامکن کمک بهتمخواستنم-

 ضرر چقدر! رمیدرگهوقتدچنیدونیم... خوامیم کمک ازت ازاش

 ودترزدیباهکنیا وهرسیم کجاهب پدرت بامیکارهندیآمدونینم و دادم؟

... یبود توهراناو ومکن جدا ازش روماهیسرماهکمکردیم دایپیراههی
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 و مالهبیداشتچشم چیههکمکرد امضاء روهنامتوافقههمناونیهمیبرا

 اما... ندارمهرسیم ایهدیرس بهت پدرت طرف ازهکیاموال

 برومهیبریخوایم ،یکنمکمکیستین مجبورمگیم بهتمدارناال

 اگرهک رینگ طالق بازه،هپروندنیا وهنشد مشخصهیقض تایول

 ...کنم کمکتمبتوندشمالز

 رایفرضیخطوط انگشتانش سر با ودآوریم باال را دستش دختر

 :پرسدیم وارزمزمه ودکنیمیطراح زبرشهگونیرو

 ؟یخوایممازیکمکهچ-

 :دیگویم تمرکزیب و است اشچانه وهگون لمس پرت حواسش

 روملپومبتونهکهتیموقعهینمیبرایاندازیمهرایدارهکهزنوننمزوهدیا-

 تونچو ستینیمشکوکدمور چیه خب ومکنیگذارهیسرما اونجا

 ...کارتیبرامکن تتیحمامخواست ویزنم

 :دیگویمیلبخند با ودنینشیم لبشیرو سکوتهنشانهب دخترنانگشتا

 وقت هر از حالتنیا تونمیکنینم باور چرایمان-

 د،یپرهکدفرب با هاتپول ه؟یسرمامکدو ارترم؟یهوشیاگهید
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 باهکمهیاهیماسر! یبزن دستنبهشویتونینم و رفتدشمتمو

 جدا باشن؟هنداشت اوناهشیمهمگ رو آمارشهکیکیشرمپدر

 تازهک رو تو پول ست،ین ایهفیکثمپدریهاپول ای ؟یچهکیبش

 توهکمه شماها... یشدماتهادرهکمه تو! رنیگینم

 ساژپایهامغازه توهکانشااهلل ونیبود کیشر شلواروکتیدیتولناو

  پس؟... نیفروشینمهشیشهکممردهب هالباس رکاو تومه

 دختر هوش وهبامزنلح از وددهیمنتکا تأسفهنشانهبیسر

 :ندینشیم اشچهرههبیلبخند

 ازینصف ومیکیشر شلواروکتیدیتول تو واقعًا ماهن-

 ...پاساژ اولهطبقیهاکیبوت

 از ودنینشیم دختر دستیرو دستش ودشویمهکالفدبع و

 :کندینم شیرها امادداریم برش صورتشیرو

 ودونبماسمهب... تورانه دست ست،ینمهمکهکماهیسرما ازیبخشهینم-

 گردشدوار زیر زیرمخواستیم نداره،یکس رو ردش

 .بکنم مزونتیهاحساب

  چرا؟-
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 :دیگویم ضرب کی و تلخ

 رومخودیچههم از عمرهی ترسم،یمیپولیب از ترسم،یمنچو-

 هر... یکار هر نفس،مکرد کار واقعًانم برسم، جانیاهبهکمکردممحرو

 آدمش... نکردمیکارهاضاف امایبزنیتونینممه حدسشهکیکار

 موقتیبررسیبراهدوباردبخوا روز کیهاگیحت. ستمین ومنبود

 رومشتدا شیپهمادچنهکیگند احساسناو بشه،هبستمهاحسابمه

 کنم، شروع صفر ازدیبا ومنشدهچاریبهکهقرصمدلمندار

 .ارمیبمکمخواینم

 کی دلش ودکنیمیخستگ احساس شدتهبدزنیمیلبخند دختر

 :خواهدیمهدغدغیب و راحت خواب

  بکشم؟ باال رو هاتپول بارنیانمیترسینم-

 زا شیبدکنیم لتحمددارهکیروان فشار دهد،یم دست از را مقاوتش

 را دختریشانیپ ودشویممخ اورد،یب طاقتدبتوانهک استنآ

 وجودشهبهکیآرامش با ودزنیمیطوالن و قیعمیابوسه

 :کندیمهزمزمدگردیبرم

 .ترسمینم نه،-
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 :دیگویمیحالیبنلح با ودنینشیم اشنهیسیرو دختر دست کِف

 .میترسینممه از ومیدارداعتمامبه رقدنیا تو ونمهخوب-

 :دیگویم ودکنیم دارکشیاخنده سپس

 ...هم بامیدارییهاتفاهمهیمینکرددعقیخودیبمهیلیخ انگار-

 :دیگویم تیجد با ودزنیم کنار را دخترنشایپریموها
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... گمیم خودتیبرانک باورنینب رودفربهگید باشه، حواست نفس-

 رودفربهکمیبگمیبرمه با ومیکن دایپ درست لیدلهیمیکن فکردیبامناال

 حاال م؟یبگیچهکنینم کارمذهن فقط... یگرفت رو چکنیا ویدید

 ؛یریم کجا ،یکنیم کاریچهباش حواست اما م،یکنیم شیکارهی

 ...ی؟مطمئنیشناسیم رو رضایعلهپسرنیا چقدر تونیبب

 اطراف توهکیکسناو! مطمئنم نداره، کسچیه ودفربهبیربط رضایعل-

 روههمیبرا رو دستشیزودهب رو هاستیبدبختنیامتما باعث وهمن

 ...کن صبر فقط کنم،یم

 ...نفس باشه، حواست فقطمدونینمنم-

 !نگو-

 مانع دستش بادشودر کنارش ازدخواهیم دختر تا ودخوریم جا

 او و ”ه؟یچ“ دپرسیم سرشنتکا با دختر شود،یم

 را قیحقا ازیبزرگیبخشهکناالنیهمدخواهینمیولدیبگوهچددانینم

 .بگذارد شیتنها دختر است،هکرد فاش

 ...فهممتیمنمیمان-
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 و شیهاگوشهبددانینمهزدبهت ودشویم جمعهدوبار حواسش

 نه؟ ایدباشهداشت باوردشنویمهچآن

 تو، ونم جا،نیامکنیم حسشممن! قشنگهیلیخ ،جذاِبیلیخ-

. هاتیقراریب شده، عوضهک توهنگا... یزندگ حس بچه،هی

 تو کسچیهنچو زنم،هینچومفهمیم تو از زودترنم

 اما... نخواد عشق نخواد، تیحما دلشهک ستینیکوفتیایدننیا

 اب هستیبازشبهمیخهی فقطنیا... هاااینش خریمان

 رفک... داره فرقیلیخنکنیم اشتجربهنداریعادیهاآدمهیبقهکیاون

 ازیکی رم؟یممداریچ خاطرهبیکرد

 گمراهتهدار توهخون تو جانیانمیزندگهکهنیامهالیدلنیترمهم

 منویدار تو ومدیممانجا سویگیبرا رومهاحسرتمدارنم... کنهیم

 جا چیه وقت،چیههکیاحساس عمرهیمردانم ،ینیبیم مادرش

 ونپخت غذا ونکردیزندگ جانیا با رومبد بروزشمنتونست

 تو ومکنیمنجبرامنداشت رو فضاش وقتچیههکیعادیکارها

 ...عایدار

 :کندیمدیتأک ودکشیم اشنهیسهقفسیرو را اشاشاره انگشت
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 ...بدم اتیقبل تصوراتهاندازهبهننم-

 :کندیم عوض را انگشتش حرکت جهت و

 .خوبم االنت،یشونیپر قدرهبهن-

 خط دو وسطهبدبزن حرفشیپاییامضادبخواه انگار و

 :زندیمهضربیفرض

 قول تو. یمانمستین تیزندگمآدنم ،ینشناخت رونم تو-

 پاتهب پا ومکردداعتما بهتنیهمیبراینداریاحساس چیهیگفتیداد

 زا شتریب رو تیزندگ... نکن خرابش امامکنیم کمکتمالنا اومدم،

 رو توهکمیستینییهازن ساراهدکترناو سا،یپر من،... نکن خرابنیا

 تو ستن،ین خوب واقعًا هاتانتخاب... دارنهنگیراض و خوشحال

! مشخصه کاماًل فشیتعرهکیهستیرونیایسنتدمرهی

... وهباشهنکرد خطا پا از دستهدخترمباشهکردیکارههمنم

 کرتف طرزنیا ویهست تونیا نداره،یاشکال اصال گم؟یمیچیدونیم

 تویجاهاگنمیدونیم... یدار طرفدارمهیلیخهکنبدو وهتوئ مال

 ما،ین خواهر پرستو سمت ازدواج؟یبرامرفتیمیک سمِت مثالمبود

 ویطلبییبایز حسناو بودنش روزهب ویخوشگلهکیدخترهی
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 دخترهی باشه،مک سنشیطرف از وهکن ارضا رو اتییگراکمال

 تو بایباش اولش عشق توهکیصورت ویفانتزیایدنهی با ویخونگ

 ،یاشب تو شیزندگمتمو کنه،یعاشق تو با کنه،هتجرب رو هاشنیاول

 ...نکن فیح رو خودت ،یدار رو اقتشیلنچو

 :کندیمهزمزم ودداریم بر را انگشتش حرفشندیرسماتماهب با و

 ...شمدرمخوایم-
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 ودگذاریم دختر راستدساع کناِر واریدیرو را دستشمآرا

 :کندیمهزمزم

 ...یبر ویبزن رو هاتحرفهکهشینم-

 :زندیم لب ودچرخیم چشمانشندرو دختر حالیب وهخستهنگا

 هااایزدیم حرف عتسا کییداشت تومکن فکر-

 ودکنیم تیهدا اششانه عقبهب را دختریموهامآرا گرشید دست

 :کندیم خوش جا گردنش کنار جانهما

 عاشقتم؟نمیمطمئن قدرنیا چرا-

 بازیگریدنزما هر از ترکند ودننینشیممهیرویکندهب دختریهاپلک

 :شوندیم

 !نگفتم رونیانم-

 ! گهیددبونیهم منظورت نکن،هسفسط-
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 انشلبهگوش حاصِلیبنشدهدیکش جز امادبزندلبخندخواهیم دختر

 :افتدینمیگرید اتفاق

 ور خدا خب ؟یستین ه؟یچ حاال! امفتهیشدخو ست،ینمخود دست-

 ...بخوابممبر بذار شکر،

 اونانگشتاسرمآرا نوازش باهکدکنیم کج راست سمتهب را سرش و

 چشمانش ودگردیبرم اولشیجاهب سرش گردنش پوستیروهب

 .شودیم اریهوش

  ستم؟ینمگفت-

 نفس کی قدرهب فقط ودشویممخ دختر صورتیرو

 کخن وهدیپر رنگهگونیرو اشیداغهکینفس است،هفاصلنشانیب

 . ندینشیم دختر

 از حال ودبوهدادنجوال اشیزندگ در منطق و عقل عمر کی

 بر دختر رنگخوشندگاید آتش ازهکدبو مستیاقیاشت

 . دیکشیمهشعل اشدغدغه پر وهایسیهاشب

  اد؟ییم بدتنم از تو-
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 اب را پلکش دو هریروهآهست او ودبندیم را شیهاپلکمغ با دختر

 شود،یم قفل دخترنگرد پشِت دستش ودبوسیم داغشیهالب

 :کندیمهزمزم گوشش درهصادقان

 پا روهکمخوایمهخاطرهی فقط ،یریممدونیم-

 ...یبرگرددیشاهکیروزهواسهدارمنگه

 شکار رادآورنیمنزباهب را نامشیناباور باهک را دختر باِزیهالب و

 انگار ودفشاریم شتریب و شتریب آغوشش در اریاختیب را او ودکنیم

 ار شیهاهیثان هوایب  خوِب حاِلنیاماحتراهب ودستیایم جا درنزما

 نفس از دست تکرار اصِلهبنمؤمنانچومه هاآن تادکشیم ریزنجهب

 ازل ازییگوهکدرنیگ آغوش در را گریکدینچنا ودبشورنندیکش

 ازنکند دل قدرت. اندداده قرارمه ریتقد در رانشاروح

 درهکنشایاخط پر ونلرزایهاقدم با ودندارن رانشاوقفهیبیهاکام

 .رسندیم رنگهایسیچرمهکاناپهبدکننیم حرکت عکسبر ِریمس

 ازب کنند،یمیباز راهزدسوداهدلداد دو نقشیزندگ تئاتر درییگو و

 و تمنا شوُرپر رقصنیا کشند،ینمنگرفتمکا از دست

 د،یکشیمهشعلنوجودشا ازهکیاقیاشتیچرانچویبیینماقدرتنیا
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 راِشت خوشنگردهتپند ودتن نبضهب شیهابوسهندیرس بانناگها

 با دخترهک چرادکنیم فروکش اشترقوهناستخوا و دختر

 بادلرزیمنجایه ازهکییصدا وهبستنچشمانهما

 ار نامش استهدیشننسنآهب تا شیهاگوشهکیلحننیترمتفاوت

 :خواندیم اخطارهب

 !نه...یمان-

 ازیشرمسار با ودیآیم خودشهب زند،یم خی رگش درنخو

 دتش ازدخوایم دلش ودشویمدبلن اشبرهنههمینهباالتن و دختریرو

 دستهب را دلش افساِرهکنیا از ودبکوب واریدهب را سرش تیعصبان

 بانچودشویم زاریب خودش از استهداد انشیپایب اِقیاشت ونجایه

 ...بترساندش ایدبرسانیبیآس دخترهبهک خواستینمدوجومتما

 و اقبرنلبا از عیسر وهکوتایابوسه خواستیمهکدیآیم ادشی فقط

 ... امادبرو ودبردار ادگاریهبدخویبرا بازشمهین

 دایپ را لشیموبا ونیماش چیسوئیسختهبیسردرگم ویکالفگ با

 در راهنخایفضاهکیبملته و راز و رمز پریکیتار از شتاب با ودکنیم

 با را درهارادیب ودکنیم فرار بود،هکرد ریاسدخو
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 فرو اشنهیس در دختر قلب ودبندیم سرش پشِتیخراشگوشیصدا

 .زدیریم

 

*** 

 

 جا وجبهینیا تو راست و چپ بس رفت جیگمسر بتمرگ ریبگ-

 !یرفتهرا

 اشیشگیهم عادتهب باردچن ونیچند را اششده مشت دست

 :دیگویم حرص با ودکوبیم شیهالبیرو

 !!!گند زدم،دگن-

 ودارفشیم انگشتانشنایم در را دردناکشیکم ونیسنگ سِر سهراب

 :دهدیم جواب تأسف با

 زد،یخواهدگن ویزنیمدگنهشیهم شناسمتیمنمهکییجا تا واال-

 اتخانواده ونرفتیم غش برات دختر تا دوهشیهم منتها

 گرفتت جو دن،یچرخیمنشودوردونه دور دستهبداسپن
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 رو پاتمقلمشیم پاینینشهاگیمانهَا... یهستیموفقمآدهک

 سمتهنر پات ویکن گوش حرفهبیریبگدای کاًلهکمکنیمدخریجور

 ! یکن کمکش مثاًلدبو قرارهکیمست دختِر

 مطلقیدیناام با ودنینشیمنداغو وهشکستهمین مبل کیهلب اریاختیب

 درهکیظیغلهقهوددارهکدشویم سهرابهخستهشیهم صورتهریخ

 .نوشدیم آرامش با راددار دستش

 !نبود مست-
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 :کندیم پاک را لبشهگوشیپوزخند با سهراب

 رویبطر نصفدکریم فیتعر استرس با داشتنمهعم ؟یجد-

 الکل جورنیاهکیکرد فیتعر براشیچ حاال باال؟ رفت داغ ویخال

 شد؟مالز

 :دهدیمنرویب شدت با وهکالف را نفسش

 ...نبود مستمگیممهنوز اما! بگممتونینم-

 تا ویریبگ بغل رو توالتهکاسهکنیا ؟یمانهیچیمست از فتیتعر-

 ای ؟یکنیدهندب ویبگ پرتوچرتهکنیا ؟یبزن عق صبح

 ! نهیبگ داغیباز عشقهی وسطینتونهکنیا

 :چرخدیم در سمتهب قراریب سرش

 تو کنم؟ دتیامنا کاًل ومبزن بهت آخر ِریتهییخوایم-

 فراموش رو هاشیمستدب هاش،زدنکتک پدرت،یورشکست

 ور اشلحظههبهلحظیدار و! شکشتیپهکندیبخش چ،یههکینکرد

 هر بایفهمبهکهباش وقتشهگیدمکن فکر! یکنیمیزندگ
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 کیزدن شتریب بهشیکن فرار پدرت ازهکیزنیم پارویدارهکیشدت

 باعثهکیاریاختیبیعنی الکلیکنیم فکر تو ،یشیم

 سر اب صبحشهکیاختهیگس افسارهرابطهی شه، پدرتنزنتورادش

 عدشب! یمونیپش احساِس جز ستین ادتییزیچ تو وهشیممتموددر

 دختر دوستهک تو،یبرایاریاختیبنهموهشیم الکل شه؟یمیچ

 ویدونیم ذهنتیجاهی وینیببیمهمون تو روهشد کات

 ویدیم اشنقشه دلهب دل اماهدارهنقش براتهکیمطمئن

 ِتیهو ونیدیم عذاب سالههمنیا رومآدههمنیاهکنیزنیمیگههی

 ! ستین مشخص هنوزهکیابچه

 توهآر! بوده دوستنماکا بامدونستینمنم ؟یبگیخوایمیچ حاال

 کی هاتیروانیاههم توهافتاد اتفاق محِض تیواقع امایدونستینم

 با دخترنیادخو ؟یچ شبید هست، شکل

 تو، باماونهرابطهی توهبردینباهفهمیمهدارهکیمشکالتمتما

 ؟یبکنیخواستیم کاریچ تودبع قهار،نشکمیحرهی

 دربرا کنه؟ پر هاشوییتنهاهکیبسازدیجدیسویگهییخواستیم

 حرارت و شور با نفرهدیبزننتلفهیهاومد فشار بهتیلیخنم
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 تمومش جانیهم رویبازهمسخرنیا! ارنییم جا رو حالتناییم

 ...یماننک

 دریناکوحشتیصدا باهشکستهمین مبل ودزیخیبرم شیجا ازیعصبان

 :دهدیم قرار شعاع تحت را طیمح ادشیفریصدادنشکیممه

 دوستش شد؟ خوبمدار دوستشنم ،یزنیم مفت زریدارهگید-

 ...دارم

 :دیگویم تیجد با ودکوبیم زیمیرو را اشقهوهیخالنفنجا سهراب

 اصاًل! دلتهبنبز مشتهی درک،هب جهنم،هب-

... یانداختهرامدار دوسش ویکرد سپرهنیسمبراهکمادخترهیبابانمهمگ

 ! بکنیخوایمیغلط هر برو... بگو خودشهب برو

 سهراب؟-

 !درمونیبددر و سهراب-

 خاکیصندلیرو اشیشگیهم مالحظاتیب ودآوریم در را کتش

 :کندیم شیرها سهرابهآشفت مطِبهگرفت

 ...بکنیکارهی-
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 انگار بیعجیتیجد با ودشویمدبلن شیجا از سهراب

 :دیگویمممحک بکوبد، چکش با او سر در را شیهاکلمهدبخواه

 زورهبهشینم پوله،هنهشغلهنهیلیتحص مدرکهن آدمه،هیناویمان-

 ویباش پدرهممکن سرت ریخ ایب خودتهب ،یاریب دستشهب

 کمکیباشنم ضیمریتونینم تو ،یبفهم روییهاحداقلهیهگیددیبا

 جادوگر و سینودعاممن! گهید دکترهی برویخوایم

 ...باهاتهبمون نفسمکنیکارهیهکمستین

 :دیگویمیناگهانمیتصم با ودمانیمهریخ مطبیخالیفضاهب 

 !میبر خبیلیخ-

 !یمان-

 کپک رون،یبهخونهوونیدنیا در از ایب... ینیبب رو سویگیایبیداد قول-

 !بدبختیزد

 :کشدیمیقیعم نفِس سهراب

 .کنم عوض رومهالباسیکن صبردیبا-
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*** 

 

 وداندهیرسنشاقهقهه وسط درستدکننیم باز راهخان در

 باورش ودچرخیم هاآننیب سهرابهزدبهتهنگاهارادیب

 برقهک رایمان زیتم و مرتبهشیهمهخانیجراتهچهب دختردشوینم

 ودبونپهیاسفرهنالس وسط است،هآورد در شکلنیاهبدزنیم

 .خوردیممچشهبینقاشملوازماقسا و انواعنآیرو

 صورتیرو داشت سویگهکدرسیم سویگ و نفسهبیوقت سهرابهنگا

 صورت و سر با دو هر ودیکشیمینقاش آبرنگیمومقل با نفس

 با دو هر او کناریابهیغرندید باهکددنیخندیمیرنگ

 .زدند زل هاآنهب ودکردن سکوتنشادارخندهیهاصورت

 را سهراب دختر باییرو در رو از فراریبرا دانستیم خودشهک او

 دخترهیروح و قدرت از گریدیاگوشهمه باز است،هآورد همراهش

 ضرب کی را اششده حبسهنیس در نفِسدکنیم اشزدهشگفت

 دخترنچشما درمیمستق ستین قادر واقعًاهکیحال در ودکنیمدآزا

 :دیگویم ودکنیمهنگاینقاش لیوسا ونیزمنیبیفضاهبدبنگر
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 .من دوست سهراب. سالم-

 ور ودکنیممتما رایمعرفهادام معذب روند،یم جلوترهکیکم سپس و

 :دیگویم سهرابهب

 .هستن نفسمهنشویا-

 طورنهما آرامش با دختر ودرویم جلو اریاختیبیلبخند با سهراب

 ودکنیم دراز سهراب سمتهب را دستش استهنشستنیزمیروهک

 :دیگویم ودفشاریمهمانیصم

 .مبشدبلنمتونینمهرفت خوابمپادیببخش خوشبختم،-

 ودنینشیم شیزانو دویرو او بانداد دست ازدبع سهراب

 :دیگویم متقاباًل ودکشیم دخترکنشایپر و مواجیموهاهبیدست

 !نیچنهمهب-

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

826 

 

 

 

 

 

 :دیگویم دخترکهب رو و

 صورتت روینقاشهچ شما،یشد بزرگ چقدر خانم؟ سویگیخوب-

 !خوشگله

 هوا در را شیقلموهدلبرانیژست با ودچرخیم افتخار با دخترک

 :دیگویم وددهیمنتکا

 دمیکشنممنیانیبب ده،یکشمبرانجو نفس-

 سبِزیهاچشمندرو سهرابهنگا کند،یمهاشار دخترهگونهب و

 اریاختیبدمجد ودچرخیم تراششخوش صورت و دختر رنگخوش

 .بود رینظیب اشقهیسلهشیهم قشیرف ند،ینشیم لبش رویلبخند



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

827 

 !نیآفر باست،یزیلیخ-

 آبرنگهکاسندید با ودرسیمنکنارشاهب او حالنیهم در

 آن، اطراف نگریخاکسترهشد خشک لک ونیزمیروهبرگشت

 بادشویم مکثشهمتوجهک دختر. شودیم شل شیهاقدم

 :دهدیم قرارش مخاطبیعادیلحن

 .کنمیم پاکشمکن زیتمدنش وقت خورد، پاش-

 .کنمیم زشیتممخودناال ست،ینممه-

 طنتیش برق سهراب کند،یمدتن را شیهاقدمهآشپزخان سمتهب و

 :کندیمهزمزم ودکنیم شکار را دخترنچشماندرو

 .نباشهممهنک فکر-

 :دهدیمهادامهارادیب دختر و

 !موندهمهیراهدو سِرناالهتازهکنیمهسکتهدار-

 ازیاگوشه اقیاشت با ودرویم باال سهرابیابروها

 . ندینشیمهشدنپهیکیپالستهسفر

 :دهدیمهادام دختر
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 ایهنش فیکث و چروکهکهاریب در رو شلوارشوکت اولهموندناال-

 ...نمونه اشلکه وقتهیهکن پاک رونیزم اول

 با وهآورد در را کتشهکدشونیمهمواجه او بادبعیالحظه و

 ودتافیمنیزم کفنجاهب دستهب دستمال و اسکاچهشد تایهانیآست

 .خندندیم ًقایعم ودنگرنیمهکوتایالحظهمهنچشما درهارادیب

 هر ودشویمهکندنیزم ازنشایهاخندهیصدا با او متعجبهانگ

 پاک را هالکه فهمد،ینم رانشایهاخنده لیدلدکنیمنشانگاههچ

 :دیگویم سهراب رفتنش با شود،یمدبلن جا از ودکنیم

 .یریگیممانتقانازشو راهش از ویشناسیم رو هاآدمهکهخوب-

 :پرسدیمهنانیبدب ودشویممتما تردخ صورتیرو دخترکینقاش

 رم؟یبگمانتقادیبا چرا-

 کی آنهانیب از وداندازیمینقاش لیوساهبینگاه سهراب

 :دیگویم الیخیب ودریگیم دستشیشمعدمدا

 .دهیم حرص رو انشیاطراف خوبیمانهکرد ثابتهتجرب-
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 خواب از تاددهیم فشاریکم را شیپا الیخیب دختر

 :دیگویمیاازهیخم با ودیایبنرویبیتگرف

 واقعًامکن جمعمدینرسممن بهش،دخور سویگیپا واقعًا نبود،یانتقام-

 رسن،یمنشویزندگهبهبچدوجو بایجورچه هازنمدونینم

 خداهشیم تلنبارمه روهداریه وهخوردهگرمه تومکاراههمهکنم

 .برسهمدادهب

 :شنودیم را سهرابیصدانیزمیرو ازندشدبلن حال در و

 جورنیا خوب ودبو مادرها ها،زن ازنمنظورتومکن فکر-

 اب فقط هایلیخ د،یدار رونبود خوب مادِر کیییتوانا شماهمعلومهک

 ...روننیمنخودشو از رو هابچهیحوصلگیب

 لب ریز ودکشیمینیسنگ نفِس کند،یم مکثیالحظه دختر

 .ماندینمنپنها سهرابدید از اشکرده رییتغنلح و «بله»دیگویم

 غشمدارنمهکمیبخور غذامیبشور رونصورتمو و دست سویگمیبر-

  شه؟ینم اتگرسنهیچطور تو وروجک،مکنیم
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 سهرابهکدچرخیمنیزمیرو لیوسایرو اشخستههنگا و

 :دیگویمهمحترمان

 .کنمیم جمع رو هانیانم ن،یبر شما-

 باهکدنیبیم را سویگدچرخیم اتاق سمتهب تادکنیم تشکر آرامش با

 از هر ودکنیمیزباننیریش ودپریم او آغوش دریخوشحال

 جاهبیرنگ و طرح ودکشیم او رنگدیسف بلوزهب ناز با را سرشیگاه

 :دیوگیممآرا ودده فرو را اشخنده تادریگیم گاز را لبش گذارد،یم

 .بشورم رو صورتتمیبر سویگ ایب-

 ویشرمندگ ازمحجنیادشینم باورش دختر ودکنیم نگاهشهباالخر

 .باشددسر و مغرورهشیهمنچشمانیایبرا شفاف برقنیا

 .شورمیم رو صورتش و دستنم-

 :دیگویم وداندازیم باالیاشانه دختر

 .میبخورمشاهکمریگیم دوشهینمهباش-
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 را سویگهکدآورینم شیروهبهک استنممنودیبگودخواهیم

 لب اما استهپختمشامه بازهکدداریمهنگنممک شکلنیبهترهب

 :دیگویم دخترکنناگها وددوزیم

 ...یبازآبمایبممن حموم،مایبممن-

 :دیگویممآرا دختر

 .امییمدزونم نه،-

 ودوشیممخ بیعجیحال با کند،یم اصراریه بغض با سویگیوقت و

 در را استهدیچسب را شیپاها وهآمدنییپا او آغوش ازهک را دخترک

 تحت را شیهاحرف تیجد لرزانشنلح ودریگیم بازوانشنایم

 دهدیم قرار شعاع

 ...سویگمحمویبرهبیغرهی بادینبا وقتچیه تو-

 .امیب باهاتمخوایمنم! یجون نفسهک تو-

 :دیگویم محبت با ودآوریم خودشهب را او دختریجد "نه"

 .میکنیبازآب نکیس تومه مامیخوایممیبر عمو ایب-
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 و استهنشدییهوا باز دخترک تادبرو زودتردکنیمهاشار دخترهب و

 دخترهکدمانیمهریخیاتاق درهبهخوردهگرمه درییهااخم با سهراب

 .نددبیم خرابیحال با رانآ
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 و دستنشست ویبازآب با را دخترک حواسیسختهبهکیحال در

 :غردیم سهرابهروب کند،یم پرت صورتش

 !هادهینم حاجت اتاقیبسته دِرناو-

 :زندیم لب وددهیمنتکا تأسفهنشانهبیسر سهراب

 ...وانهید-

 ه،شد پخش لیوسانکرد جمع مشغوِل خته،یرمبهیفکر با و

 ودکنیم کمکمشا زیمندیچ در اوهب سپس ودشویمنیزمیرو

 اوهب را منتظرشهنگا سهراب انجامد،یم طولهبنانتظارشایوقت

 در ودبردار را اشمرددیهاقدم اتاق سمتهبدشو ناچار تاددوزیم

 :شنودیم را سهرابهزمزمیصدا حالنهما

 ...یبشیحالهبیحالهدوبار مشامت، توهنزن شامپویبو-

 عقبهبمقد کییعصب ودداریبرم درهریدستگیرو از را دستش

 :کندیمهزمزم اوهب رو حرص با ودرویم

 ! ندارهیربط چیه توهبنیبب-

 :دیگویم جواب در وددهیمنتکایسریخونسرد با سهراب
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 ! طورهنیهم حتما-

 وددبنیم سرش پشتهکالف ودکنیم بازممحک را اتاق در بارنیا او و

 جا تاسهنشستهدیپوش لباس وهکردمحما تختیروهک نفسندید با

 :خوردیم

 ...هنوزیحماممکرد فکر ،ییجانیا-

 دختر سیخ ونشایپریموهایال از آب قطراتدنیبیم و

 ازیفروغ و نور چیهیب نگاهش ودچکیم راهنشیپیرو

 .استهریخ شیروروبههبیزندگ

 تردخ سمتهب دل دو وداندازیم اتاق اطرافهبیهدفیبهنگا مستأصل

 :ندینشیم زانو دویرو شیروروبههفاصل با ودداریمبرمقد

 م؟یبخورمشایایینم-

 شتشپهریت شود،یمهریخ چشمانشهب دختردسر ویخالهنگانآیوقت و

 :لرزدیم

 ...من...نفس-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

835 

 بادکنیمیسعیخواهمعذرت الیخیب ودکشیم اشیشانیپهبیدست

 :کندهزمزمنممکنلحنیترمطمئن

 ...باشنمطمئ... شهینم تکرارهگید-

 :شکندیمیاگرفتهیصدا با دختر سکوت و

  جا؟نیاهاومد امشب چرا دوستتنیا-

 بره؟مبگیمعذب نه،یببرو سویگ خواستیم-

 :پرسدیم ودکشیمیکوتاه نفس

  شم؟با معذبدیبا-

 !دکریم جشیگ و شناختینمهکدبو دختر گریدیرو کی بازمهنیا

 باهاشیندار دوستدیشامگفت ،یایینمنرویب اتاق ازمدیدهن-

 ...یکن معاشرت

 :دیگویممآرا ودکشیم اشسیخیموهاندرویدست دختر

 .میبر-
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 در دو هر شوند،یمدبلننشایجا ازمه بانزمامه و

 :پرسدیم دختر عاقبت تادهستندمردیحرفنگفت

 اقعًاو سالت،هپونزدهچهار تودبومسال هفت شش،نم مثاًل م،یبودهبچ-

 ؟یداشتمدوست

 ودنکنییگواضافه باز تادفشاریم شیپاهبممحک را شیهاپنجه

 دوستیگرید وقت هر از شتریب را او اشیزندگهلحظنیا دردینگو

 :کندیم باز لبیسختهب... دارد

 .آره-

 :دیگویم حسرت با ودشونیم پر بیغریغم از دخترنچشما

 اشکیول زارم،یب تو مثِلهخودخواو طلبسلطهمآدیچ هر ازهکنیا با-

 روزاناو کاش ،یمانیداشت موقعناو رو االنت پشتکاِر

 شد،یم عوضممن سرنوشتدیشا... تو مثلیکی د،یرسیممدادهبیکی

 اینخونمویموندیم مثاًلیداشتنسناو از رو هاتیبازهنووید کاش

 ! رازیشیبردیمیدیدزدیم منو
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 ودشویم جابهجا دخترنچشما و اتاق درنیب نگاهش ترسد،یممکمک

 :کندیمهزمزممآرا

 ...دیشایبد فرصتهیناالهشینم-

 :شودیمدر کنارش از دختر

 .یلیخ! یمانهریدیلیخ-

 

 

 

 

 این_فرخ_نازگل
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 شود،ینمهدیشنیکس ازییصدا سویگیهایزباننیریش جزمشا زیم سِر

 :دیگویمهآهست شیغذانشدمتما محضهب سهراب

 .بودهخوشمز اریبس ممنون،یلیخ-

 :پرسدیم تشکرش ِجواب در دختر و

  د؟یکن کمکنمهب مثاًلهک جانیایاومد شما-

 :شودیمهنیسهب دستهمؤدبان سهراب

 .شمینمنمنظورتوهمتوج-

 :کندیم رها را چنگالش دختر

 سهراب دم،یدیمان پول فیک تو رو شما کارتنم-

 بشید اتفاق ازدبع جانیاناومدنتو... یروانشناسیدکتراهافراشت

 .خوامینم کمکیکس ازنم اما نداره، شتریبیمعنهینمیبرا
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 سهرابهکنیا از ودشویم سهراب و دختر صورتهریخهزدبهت

 .ماندیم رتیح در سختدبازینم را خودش

 حالتهبیاپرونده علتهبممدرک هاستماه بودم، روانشناسنم-

 دوستنم اولهدرج در امادبونم شغلیروانشناس دراومده، قیتعل

 .ندارم شماهب کمکیبرایلیم ومهستیمانیمیقد

 :دیگویم سویگهب رو او از ترمسلط دختر

 .پارکمیبرمیخوایم اریب رو عروسکت برو پاشو سویگ-

 :پرسدیم اوهب رو سپس و

 بخورم؟مهییهواهی پارک ببرمشهنداریاشکال-

 رو تسلط باددهیمنتکا موافقتهنشانهب را سرشمسردرگ اویوقت و

 :دیگویم سهرابهب

 با براش ودیکن کمکنتویمیقد دوستهبدیکنیلطفهی پس-

 تایسالگ شش ازهکیدختر د،یبد حیتوضنیدارهکیعلم

 وهشدهسواستفادییجوراهی ازش وهشد داغ شده،هشکنجممدایسالگهد

 کرده،دنابو رو اشزنانهینواحمتمانممک شکِلنیبدترهب آثارش
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 شماههمنفیمان! ستیننداشت دوست ویدلبستگیبرایمناسب شخص

 رویتدوس فیوظادیبتونهکمذاریمنتنهاتو نه؟هگیددیفهمیم خوبهک

 .دیبدمانجا کمال ومتما حقش در

 لباس سویگههمرا آرامش با ودکنیم ترک رامشا زیمدخونسریجور و

 و تیاهمیبیاخبارییگوهکدشونیم خارجهخان در از ودپوشنیم

 راهروزنام سپس وهخواندیاروزنامهیرو از راهافتاد پا ِشیپ

 .کندیم پرتیاگوشههب

 

** 

 

 و خرابیحال بادگذریم شبهنصف ِکی از ساعتیوقت

 اهویه و کیموزیصدا زند،یم زنگ ماینهبدلرزنیمهارادیبهکیدستان

 خلوتییجاهب تادبکشدایفر سرشدشویم مجبورهک استدبلن قدرآن

 پکدشویم دور صدا مرکز از عیسریهاگام با ماینهکیزمان و برود،

 سهرابهریخهنگا ازمچش حرص با ودزنیم گارشیسهبیمحکم

 .ردیگیم
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 ...یدونینم مرغایقاطیرفتهک فیح هاهیخال جات ؟یمانمجان الو-

 ! شدمهچاریب برسون، رو خودت ماین-

 شده؟یچ-

 امانردگیبرم و پارکهادیپنریم گفت شبهن ساعت سویگ با نفس-

 !خاموشهمه اشیگوش هست،یخبر ازشهنهبرگشتهنناال تا

 ..دنشونیدزد حتمًا سیپلنبز زنگیحاج خدا، ای-

 :دیگویمیسختهب ودریگیمینفس

 ...ستینمه لشیوسایسرهی رفتن، نشیماش با نکنم، فکر-
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 ودوریم گرید طرفهب عیسرییهاقدم بانسال طرف کی ازهکالف ماین

 لب ریز سهراب گردد،یم باز اولشیجا سِرهب سرعتنهما با

 :کندیمهزمزم

 !بتمرگ ریبگ د،یریمهرامآد اعصابیرویکیژنت-

 از زودترهک رو تو داداش ؟یاعصابیب قدرنیایدکتر تو-

 !یزنیم غر چقدر! یحسابدمردکریبستردیباههم

 :زندیمددایعصبان ودشویمدبلن شیجا ازهکالف

 ها؟احمق شما دستمداد رومعقل چرانم-

 ترعیسر ماینهالبتدص ودشویمهدوخت اوهب تمسخر بادمر دو هرهنگا

 :دهدیم جواب
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 ؟یخوردیگههچدبو خودت دست عقلت حاال تا-

 الشدنب تنبونش کش مثل شب تا صبحمارینمخودیروهبماییمیه

! یکردمیقاماز رو اتفاقههمنیامبود

 د؟فرب با مرگتهچمپرسیمیه! کهیذارینممریبگنخوهخفماییمیه

 اشت،د مشکلمبابا بایآ! ماهبیبستیداشت ذهنت تو اتیچرندیچ هر

 سیپل! تمام ویگفتیممکالهینکنولمو... داشت مشکلمبابا با باباش

 ازمالنا کردم؟یکار تو ضررهبیکنم نگو؟ ماینهبنبودهشد متذکر فتا

 ستین اونجامآورد در رو سایپر ونماکا آماِر ؟یخوایمیچنمنجو

 رونراتونآپارتمامرفت... کردم رو و ریز رونخودشوهخونمرفت... سویگ

 جوابهوقتدچنهگیمهندار خبر ازشمهمینسهدخترنیا... گشتممه

 فکر ویترسیم ازشهاگیندار شتریبهرا دو! دهینم رو هاشتلفن

 ترعیسر تاهردکیدزدهبچهبگ سیپلهبدیباهارییم سویگ سرییبالیکنیم

 داشیپهباالخر و نشیماش پالک دنبالنفتیب وهبش الخروجممنوع

 اجنیاینشستهاگ اما... یبفهمهبش خارج مرز از خواستهاگهکنکن

 ریگب رو متیتصم... یخوند کورهبرگردهبش تنگ برات دلش هویهک

 !گهیددش صبح
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 رانآ سهرابهک استیمطلق سکوِت ما،ینیباالدبلن نطق جواب

 :شکندیم

 نه؟یبگ سیپلهبیخواینم-

 ابسهرهکالف ماین د،یآیمنرویب اششده خشکنلبانیب ازیآرام" نه"

 :دهدیم قرار مخاطب را

 !ایگونهست همکارنموسیپل گِلیدوستا باهکنشویا چرا؟-

 :ندزیم لب وداندازیم اتاق بازهمین دِرهبینگاهمهزار باِریبرا سهراب

 ! شهیمدب نفسیبرا حتمًا-

 :دیگویمنغرغرکنا استهافتادیبدقلقهبهکیکودک مثال ماین

 ساک هاتابستون آقاهکمیبودهبچ تا! میبش راحتمیبش نفسیبیا-

 ازش حالشدش بزرگ ا،هزربافهخون ارتیزهبردبونتهرا بدست

 ما بود،هنشستهدخترمنستاگرایا ِجیپ کِف اما خورداااایممبه

... رمشیبگدیبا رمشیبگدیباددا ریگ هوی تاهخبرهچمیدونستینممه

 فرارهدختریکردیغلطهی! کهیمرت ستین شیحالیچیه باالهزدهکماالن

 ! گهیددکر
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 امینهقیهبدبخواه ستشد تا ودپریم سمتشهبیبلند زیخ با

 :کندیمهزمزمهخف ودستیایمنشاانیم سهرابدبرس

 !یمان-

 ...نزنهیادیز زرهگید تا دهنش تومبزن بذار-

 قموفمه چقدر دهن، تونیبزننیبلد فقطهک هازادهملک شما بزن،هار-

 اجتماع لیتحویرواننز مشتهی! هاتونکردن ادبنیا بانیشد

 ...نیداد

 تیعصبان با وددهیم هلهکاناپ سمتهب رایمانیسختهب هرابس

 :دیگویم

 چرا تو! برویکن کنترل رو خودت طیشرانیا تویتونینمهاگ ماین-

 چته؟ تو ؟یزنیمیادیز جوشیدار
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 و رخس شدتهبهکیصورت با ودکشیم چشمش و ابروهبیدست ماین

 :دیگویم استهنشست خرابیحال باهک اوهب رو استهبرافروخت

 ما ،یدار دوست رویمانمدونیمنمهک پرستوهبهزد زنگیدونیم-

 امایچیههکدنبویمانهبچ سویگهاگ اس،تهیفرمالنازدواجمو

 ازهکیاهبچیبرایکنیمادریتونیمنیببنبک رو فکراتنیبشدبوهاگ

 .کنم رجو رو اوضاع تاهبد خبرنمهب ست،ین خودت

 شقلبنضرباهلحظ در ودشویمدبلنددو شیهاگوش ازدکنیم احساس

 لذت ودلبخنیچاشنهک را سهرابیصدا ودرویم باال برابردص

 :شنودیمیسختهب راددارههمراهب

 ودش مشیحردوارنیاهکیجورنهمو قًایدق باهوشه،یلیخمگر دمش-

 ...کنهیمیتالفهدارناو حاالدکریزیربرنامه شیزندگیبرا
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 از مخصوصًا ودزنیم شیموهاندرویمحکم چنگ دستش دو با

 پخش سرش دریبخشلذتیجیگ وددر تادکشیم را شیموهاهشیر

 بردبلنهارادیب را ذهنش سوال انگار و بود؟هرفتهاشتبا راهرایکجا شود،

 :دهدیم پاسخ سهرابهکدبوهآوردنزبا

 دلتیوقت از دلت، دسِتیداد رو عقلت فساِراهکیوقت از-

 خراب رویچههمیدار ،یکنیمهاشتبامه سر پشتیدارهدیلرز

 ...یکنیم

 :پرسدیم معذب وددهیمنتکایسر افسوس با

 وپرست ازمخودنم... شدیزیآبرورهچ دن؟یفهم دن،ینفهمهک نایاهخال-

 کنمیمیخواهمعذرت

 منقبضشنبد کنارشهنفرهسهکاناپیروداندازیب اوهبینگاههکآنیب ماین

 :کندیم رها را

 !بهترهینکنیخواهمعذرت-

 وددوزیم سهراب براقیهاچشمهب ودریگیم او از را نگاهشهزدبهت

 اش،هخال دخترهک استنیادندار رانکرد فکرنآهبنتواهکیموضوع تنها
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 اروجنونیحالت با قبل از ترمعذب باشد، او شیپ دلش ماین خواهر

 شور دلش کند،یم چک دختر ازیخبر ومایپدیامهب را لشیموبایگوش

 درهک استیدخترنآ نفسدکنیمدگوشز اوهبممدایحسدزنیم

 وددهنجا چشمشیجلو اشیداشتن دوستیبازمهدگذاریمیکودک

 ضیمر ویموز حسنآ سریشرمندگ با گریدیالحظه

 ازیصورت چیه اما اورد،یب سویگ سِرییبال نفسدندارنامکادزنیمدایفر

 و هستند؟ کجاهکنیا ازیتصور چیه ندارد، اشنقشه و دختر هدف

 حضور ای و را؟ قرارشیبهبوسنتاوا دهد؟یم پسددار راهچنتاوا

  ؟یماندندایهبیبازعشقنآ ازدبع سهراب موقعیب

 :دیگویمیسختهب

... میبد کیکشمیزنیم حدسیک هر ونتورا م،ینسهخونمددیبا-

 هرهب... میگشت قباًل ماهکییجاهبردبعهفتیب ابیآس از هاآبهسیواهممکن

 ...میبگردمیبرنیزم توهبرهبش آبهکهتونینم حال

 :دیگویم اطیاحت با سهراب

! قرصه ونشزبهکنتورا جزهنش سویگدنبوهمتوجیکسهباشنحواسمو-

 جا؟اونیرفت چراندینفهمهک سایپر ونماکا ماین
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 :کشدیمیقیعم نفِس ماین

 ...بردارمهلیوسمکی سویگیبراماومدمگفتدبومحواسهن-

 :دیپرسهرفت باالیابروها با سهراب

 نزدن؟ ازشیحرف نن؟یبب رو سویگننخواست-

 :دهدیمنتکایسریزاریب با ماین

 اماهیگر ریزدزدیدهک ورنم سایپر نه،-

 دتربلن رونویزیتلویصدادیدیمملیفهکیجورهمونمهنماکادنزیحرف

 ...کرد

 :دیگویم سهراب باز تینها در ودکننیم سکوتیالحظهدچنهس هر

 زیعز هوی ستین سویگنبفهمیول ست،ینممهنبراشوناال-

 !میکن دقتدیباهشیم

 :پرسدیم اوهب رو سپس و

  ؟یزنینم زنگ باباشهب-

 :دیگویم زیمیرو از لشیوسانبرداشت حال درهکالف
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 ...باشههنقشهی کلش اصاًلمترسیم دونم،ینم-

 زیرییهاچشم با ودشویم متوقف در سمتهب عشیسریهاقدم ماین

 :پرسدیمهشد

 چطور؟-

 !ستینیاردیلیم هشت چک-

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

851 

 

 "ازدهمی فصل"

 "مرداد ظهر صالت"

 

 

 

 ومنکیمهنگا زند،یم گاز دستشندرویتزایپهب ولع باهک سویگهب

 :میگویمیگوشندرونزماهم

 ...بابامیحتهندار رو اششماره کسچیه داشتم،میقد از رو خطنیاهن-

 :چدیپیممگوشندرو رضایعلننگرایصدا

 ؟یکرددبویکارهچنیاهآخ مطمئنه؟نزنیا نفس-

 :کنمیم چپپچ

 تانکمیقا جاهی رونمنیماش فعاًل فقط... راحت التیخ هستنمطمئ-

 خوبه؟ حالت بدم، خبر بهت
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 :کندیم رها ریتأخ با را نفسش

 هاساعتهدغدغیبهکییروزهانبود خوبهچ... نگرانتم خوبم،-

 نفس؟... میزدیم حرف

  جان؟-

 :دیگویم سپس ودکنیمهمزهمز زبانش ریز در را کلماتدمردیکم

 چیه تو ؟یچ تو... داره دوستت واقعًایمانیگیمیدار توهک جورنیا-

 ؟یندار بهشیحس

 رایمانماسمخواهینم ومریگیم سویگ سمتهب رایکاغذ دستمال

 :میگویمنیبنابرا شود،ییهوا دخترک باز تاماوریبنزباهب

 صیحرنیهمیبراهبرس هشبدنشهکمهدف کی براشنمماون! نههکنم-

 عشق لیتبددشاهمبخواهکهنموندمتن تویجوننم شده،

 پاشیمتیق هرهبهریبگیمیتصمهییوقت اسوونهیدناو... بشمناومترحهب

 ...خوامینم رونیانم! منهنشددُخر متشیق... ستهیمیوا

 :کندیم تکرارهکودکان سویگ مثل
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 هاتیقراریبنیاممرههتونینم شقع جزیچیه داره، دوستتیمان-

 ...بخوادیمانهک ستینیکیناوهیشب شیعاشقیآدم چیه...باشه

 :میگویمهکالف

 ذاشتم؟گ فشار تحتیمیتصمنگرفتیبرا رو تو حاال تانم رضایعل-

 ؟یدار دوست رودحام چرامگفت حاال تا

 :دهمیمهادامنم ودکنیمهزمزم رایناراحت" نه" 

 قطعمخوایمماالن خب؟ زم،یعزننکنم با رو کارنیامه تو پس-

 .کن جمع رو حواستمکن

 گرید بارماشکسته ویمیقدیگوشهنقشیرو از ومکنیم قطع رایگوش

 با ومکنیم پرداخت را تزایپ پول سپارم،یم خاطرهب را ریمس

 پشتهدوباردلرزانیم رامتن شهرنیاهبمورودهلحظ ازهکیاسترس

 شیهاشهیشهکمنشانیم عقب را سویگ نم،ینشیمنیماشنفرما

 ونپه نکیع و سخت و سفتیحجاب بامخود و استیدود

 ارمخودمبخواه تامیآیممچشهب شتریبمازدهمصورتهبهکیبزرگ

 .کنمیمخف
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 و بهت چرخانم،یم رانیماشنفرما ومزنیمهکیچیپ هر با

 سرندرختانیامکن باورمتوانینم شود،یم برابرنیچندمرتیح

 گذرد،یمیگل وهکوتایهاواریدیرو ازنشاهیساهکهبرافراشت

 ماه،دمردا قلب در نوازروح و رینظیبیهوانیا تو، در تویهاکوچهنیا

 تیواقعیمیقدیهاباغهخان و بنا درییبایز ازمحجنیا و آرامشنیا

 رگید بار ومداریبرم گاز پدالیرو از رامیپاهکییجا تادباشهداشت

 بستبنهیندرو. امآمده درستهکمنیبیم ومکنیم چک را آدرس

 خاموش رانیماش ومچیپیمددار در کی فقطهک

 .ارددیبرم رایگوش بوقنیاول بامزنیم زنگمدارهکیاشمارههبمکنیم

 :کنمیمهزمزم

 !دمیرسنم-

 :دیگویممآرا

 .تو اریب رو نتیماش کنم، باز برات درومایب سایوا-

 زنم،یم زل رنگ" یآب_سبز" یفلز دِرهب منتظر ومیگویم" یاباشه" 

 ازمآرا ومکنیمنروش رانیماشهدوبار اضطراب با شود،یم باز در
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 و برمشیم داخلهبیورود کوچک چهارچوبنیب

 .سپاردیمماحافظههب لذت با راییبایز ازمحجنیامچشمان

 ازمادهید هالمیف درهچآنهیشب بایزیمیقد باغخانه کی در

 درنبست ازدبعمنیماش مخالف سمت از او ومشویمهادیپمنیماش

 مثلمه خودش. دیآیممسمتهبنسرما پشتیورود

 سرهبیصورت زیریهاگل با رنگمکرینماز چادریرانیایهاالیسر

 تا دوهکوتا ودیآیم جلومسردمسال جواب در او ومکنیممسال دارد،

 :گذاردیمیباقممشام در را خنکش و حیمل عطر ودبوسیم راماگونه

 ؟یدیرس راحت ،یاومد خوش-

 ودخوریمیچرخهسکنیب و کوچک باغهخانندرومچشمهدوبار

 :کنمیمهزمزم

 .شهینممباور... قشنگهیلیخ جانیا-

 آرامش با وداندازیم خواب در غرقیسویگهبینگاهنیماشهجرپن از

 :دهدیم جواب
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 رازیش کل در اما باستیزیلیخمهمخودیبرا مه،یپدر ارث جانیا-

 ...ینیببدیبا... هیقشنگ شهر

 !ومدمین گردشیبرا-

 ودشویمهریخمچشمانهب قیعمیالحظه

 :کندیمهاشاریورودهکوتایهاپلههب

 ...دخترممدونیم-

 و استهشددبلن خواب از غرغر باهک سویگ سمِتهب حالنهما در و

 دخترکدایفر کند،یم باز شیروهب رانیماش در تا ودرویمدزنیم نق

 :رودیمنآسماهب ذوق از

 .یمامانمسال-
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 از قبل است مشخصهکیانفره تک مبلیرو 

 سویگهب ومنینشیم استهشدیریگردگیسرسرنمندیرس

 با رود،یم باال مادربزرگشهسروکل ازهکمدوزیممچش

 بایرانندگمکنیم تصور ومدهیم کش رامیپاهایفراوانیخستگ

 بانراند راهراههمنیا و کجا؟ممجهز و راحتنیماش

 کجا؟دکن رامپوستهکیادندهیاهیکرانیماشنیا

 استرس ویخستگ ازمبدن دارم،یبرممسریرو از رامشال

 مبلیپشتهب رامسریالحظهدچن کشد،یم ریت ودکنیمددرنفراوا

 رامایخستگ از خمار و داغیهاپلک ومدهیمهیتک
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 باز رامیهاچشم زیمهبینیسدبرخوریصدا باهکمگذاریممهیرو

 و بو و عطرخوشیچامیبرامنینشیم صاف ومکنیم

 دهد،یم مالش رامدل نشیدارچ عطر و بودنشیخانگهکینیریش

 :ندینشیممیروروبه. کنمیم تشکر لب ریز. آوردیم

 ...یذاشتیم کاشهقراریبیلیخمابچه-

 :کنمیم قطع را حرفش

 شکنممهناالنیهممیزد رونهاموحرفمه با ما-

 اشم بتیغهمتوجنتوخونه تویکسناال! نجامیانمهنفهمیکسمدار

  شه؟ینم

 :گذاردیم شیروروبهیدستشیپ در ودکنیم نصف را سویگینیریش

 رو جانیا آدرس نترس ه،یریخمریم باردچنیاهفتهنمندونیم-

 و اسکهنهیچههمدیببخش فقط ست،یندبلمهیمانیحت

 ...کنم زیتممدینرسیلیخنم

 !خوبهنممنو-

 :کندیمهاشار ودزنیمیلبخند
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 .یندار روهب رنگ پختم، رو هاینیریش صبح بخور، رو اتییچا-

 :میگویم تلخیلحن باهارادیب

 بایجورچه... یداشتمهنپختینیریش حال شماهخوب-

 نقش خوب قدرنیا ودیکنیمیزندگیمردنیچهم

 ...نیخوشبختهکدیکنیمیباز

 هولهکیبازاسبابیاتکهدچن ودیآیمنم فیک سراِغ سویگ

 مشغول ودنینشیممکنار ودداریبرم رامبرداشت  شیبرایهولک

 با سویگ متیصمنیاندید ازیمان مادرنچشما شود،یمیباز

 ودریگیم او ازیقیعمهآ با را نگاهش ودنینشیم اشکهبنم

 :دوزدیمنم کارطلبنچشماهب

 ختخوشب پِس ازییتنهاهبمتونستینمهکمداشتهبچ تاهسنمنچو-

 ...امیب برنشوکردن

 کیتبر واقعًا خوشبختن،یلیخهکنتاشو دو-

 حضوردیگذاشتهکدیگرفتیاهوشمندانهمیتصمیلیخمگیم

 ...بذاره ریتأثنهاتوبچهیزندگ تو پدرنعنواهبدمرنیا
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 :دیگویممآرا ودفشریممهیرو را شیهالب

 ؟یبود مستأصل حاال تا-

 مریبگمدندانهب راملبهک استنم نوبت بارنیا

 ...عمرمیروزهامتما قدرهب-

 :کندیمهزمزمددر با

 .یمان-

.. .بشنوم پدرشدمور در شما ازماومد... بشنومیمان ازیحرفمخواینم-

  که؟مزنیم حرفیچ ازنیدونیم... یامامهخانواد از... توران از

 باغخانهنسال کوچکنمینش در اهشنگ وددهیمنتکایسر

 :چرخدیم

 دارم؟ سوالهی فقط ازاش دریولمداد قول بهتنم دونم،یم-

 موجماحترا درشمیهایگستاخیتمام باهک اشنشستهمنهبنچشماهب

 :شومیمهریخ زند،یم

 .دییبفرما-
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 ونمیهاحرف ازدبع... دهیپوس وهکهنیهاقتیحقنشد رو ازدبع-

 آزارشیخوایم ؟یکن کاریچیمان بایخوایم تو بشه،هکیچ هر... وت

 ؟یبد

 زند،یم چنگ مهلکیسم مثل راموجود حسادت رد،یگیممدل

 را نفر کییحتنم وددادنیم بها اشعواطف ویمانهب ایدنمتما

 ازیقلپ با رامبد حس...ببرمهپنا اوهبهک خودش مادر جزمنداشت

 :زنمیم لب ومدهیم وفر داغیچا

 موندگارمه جانیا اما بشه،یمان ضررهبهکمکنینمیکار وقتچیهنم-

 ...ییجدایبرامکنیمماقدا و ایتالیامریمهگیدیهفته... ستمین

 :پرسمیمهقاطعان بارنیانم وددهیمنتکا را سرشیکندهب

 رستد رومجوابنفتلیپا شدم،هخست فیکث پازلنیا حل ازهگیدنم-

! انتورهننیهست شماهنممادرش نه؟ شماست شوهر پسردفرب د،ینداد

 شماهاهکهیکثافتهچنیا ؟یجورچه اما نه؟همنهعمدفرب مادِر درسته؟

 ن؟یزنیم پا و دستنیدار توش
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 : دیگویممآرا ودفشاریممهیرو را اشدهیپر رنگ و کیباریهالب

 م،کردهآمادنبراتوهکیاتاق تو بذار رو سویگ و خودت لیوسا برو-

 ...اسخستههبچ بزن،مه صورتت و دستهبیآبهی

 از. کردهاشاردبونزد چرت حال در درازهمینهکییسویگهب نگاهش با و

 از شیبدکشیم ریتمکمرمکشیم آغوش در را سویگ ومشویمدبلن جا

 استنمنجا ازیبخش انگار سویگ اماماکالفه وهخستدح
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 طناز سِر پشِت. دهممانجایکار هر شیبرا غیدریبمتوانیمهک

 رایکوچک ساِک گرید دست با و بغلهب سویگ دست کینجو

 کشم،یممخود دنبالهب راماکرده جمعیهولک هولنمایدو هریبراهک

 اطرخهب احتمااًل و است نرمال حالت از سردتر کل درهخانیفضا

 طنازهکیاتاق دردباش درختش و دار از پر باغ ویمیقد بافت

 .استهشدهدیچهنفر کی تخت تا دو استهکردهآمادنمایبرانجو

 :زندیم لب ودکنیمهاشار اشیخالیفضاهب ودکنیم باز رادکم دِر

 .امآشپزخونه تونم بذار رو لتیوسا-

 تخِت در را سویگنم. رودیم او ومکنیمهزمزمیلب ریز را" ممنونم"

 از شیهاملحفههک چپ سمت

 را توپ وهملحف ومبوسیم را خنکشیشانیپمگذاریمددرخشیمیزیتم

 :مزنیم لب ومکشیم باال اشچانه ریز تا

  که؟یترسینم رونم،یبنم-

 :زندیمینیریشدلبخن

 .جون نفسمترسینمیزیچ ازیباش تو-
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 و بوسمشیمهدوبار فشارد،یم رامیگلوهراهکشند ویسمیبغض

 :میگویمیسختهب

 .بزنمصدا فقطیداشتیکار-

 اتاق در از ومشویمدبلن جا از عیسردبچکماشکهکآن از قبل و

 باهآشپرخاننکرد دایپ و استیکوچکیخانه زنم،یمنرویب

 ویصورتهشدیبرگچهدرگاهب. استیآسان کارهافتادهراهکییغذایبو

 دوزم،یمیمان مادر صورِتهب رامارهیخهنگا ومدهیمهیتک رنگییطال

 :دیگویمدبرگردهکآنیب

 .گذاشتم غذانبراتو-

 ...شدم مجبورمداد تزایپمه سویگهب ست،ینماگرسنه-

 :گرددیبرممسمتهب

 کجا؟-

 ...کردیمیقراریب بود، اشگرسنه چمران،نابویخ تونرستوراهی-

 ودکشیم عقب رایچوب زیم دوریمیقدیلهستان مدلیصندل-

 :ندینشیم
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 پر و شلوغیجاهییرفت جان، نفسیبر لویخواینمهک تو-

  آمد؟ورفت

 :کنمیمهنگاهآشپزخون روح پر امایمیقدیفضاهبهنیسهب دست

 !امنجیانمهفهمینمیکسنیبمون وفادارنتوقولهب شمایوقت تا-

 :اندازدیمهیساهکهنیدرد ومغدر شیبایز صورتیرو

 روِز تو رفتارتنهمو از...یهستیباهوش دختر تو نترس،-

 و رازدارترنم ازیکرد انتخاب درست رونم دم،یفهمیخواستگار

 ؟ینیشینم... یکنینم دایپ وفادارتر

 م،کردیرانندگ ومنشستهساعتدچن ونیچندهکنیمددرمکمرهن-

 !نیبگ شمامراحتنم

 :شودیمهریخمچشمانهب التماسهبهختیآمیتیجد با چشمانش

 تلخت ودسرهنگایحت براقش، و سبزیهارگهیحت چشمات، رنگ-

 شماهکهجالب... کردن نصف وسط ازناو باهک هستیبیس انگار

 ...نیندارمهیخون نسبتیحت
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 شیهالب ومچشهب قتد با ومدهیم قورت رامدهانهنداشت آب

 :دوزمیم

 ...یامامداحم احمِد،نز گم،یم روننستر-

  ما؟نلواسو باغناومد باردچن ودبودفرب مادر ِاسمًاهکیزننهمو-

 فکر وقتچیههکمفتیم اشدهیکش و سبزنچشمادای وددهیمنتکایسر

 .میباشهداشت شباهتمههبیقدرآنمنکرد

 سبزنمنچشما ویعسلیهاهرگ بادبونروش سبِز اونچشما

 .زدیمیطوس ویاسرمههبیلباس بایهارمون دریگاههکدبوهریت

 رویمان ومنداشت رونماکا هنوزنمیوقتمیبودیخانوادگندوستا ما-

 مادرت و پدرمیبود رازیشداحم وننستر و ما بودم،هحاملهتاز

 هاونتابستیبعض از ریغهبدبوهنمردو شتریبنهاشوبرنامه تهران،مه

... بود عفتیمیصم دوستننستر... میشدیم جمعمه دورهک

 ...اتعمه

 ِضیمر حالهیدبویجورهی امامباشهکردینیتوهمخواینم عفتهب

 ...داشتیبیعج
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 رایخورینیریش ظرِف دِر ودشویمدبلن شیجا از معذبدبع

 :دیگویم حالهآشفت ودداریمبر

 .پختم براتمخود ؟یدار دوستیمسقط-
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 داغیقورهب را دستش حواسیبهکمکنیم نگاهش سکوت در

 د،یفهم نفر کیهباالخر کند،یم شتریب رامبغض آرامش آخ ودچسبانیم

 . است ضیمر اوهکدآورنزباهب نفر کی

 اشینینشینم چرا بارنیا ودزیریمیچانوایل دویکندننجا هرهب

 بادتوانینمییگو دارد، التماس رنِگینوازمهمان وماحترا از شتریب

 ولقهبهکییهاحرف از ودباش راحتمانهیسهب دست وهستادیاهکیمن

 .دیبگودبو نامتعارف و ضیمر و بیعج خودش

 لمقاب در سوزششمکنیمهحلقیچا داغنوایل دور رامدست ومنینشیم

 .ستین شیبیاکودکانهیشوخمادهیکشهکییهارنج

 حال هرهبمکن تتیاذمخواینم بگم،یجورچهمدونینم خداهب-

 فعاًل اما براتمهستیکمدونینم واقعًاناالممن هست توهعمنزناو

 حرفایسرهییگاه هستم، مادرشوهرتهک

 ...ردک جمعشهشینم و اسختهیر آبهگیدنچوهبهتردایننزبوهبدیشا

 :میگویمیوقتدلرزیمموجودمتما
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 اسانعکیوقتنچو آورد،نزبوهب رو حرفایسرهیدیبامکنیم فکرنم-

... ادهافت اتفاق قتیحقناویپاهخوریمدییتأ مهرهییشنویم رو صدات

 ...ندارهدوجو اصاًلدیشاهکیزنیم گول رو خودتیگینمیوقت

 :دهدیم هولمطرفهب شتریب رایمسقط ظرف

 .بخور لطفًا ده،یپریلیخ رنگت-

 هلش ونزعفرایبوهکمنریمسقط از امامدهیم گوش را حرفش

 ودچیپیممه در اضطراب با را دستانش کف برم،ینمیلذتدکنیمددایب

 حرفیجنس مسائل ازدخواهنیمهکیرانیانزنامتمادماننهناخودآگا

 :دیگویمیشرمندگ با و وارزمزمهدبزنن

 دکترمبود باردار رویمانیوقت امادبو خوبیلیخ دریح ونمهرابط-

 دم،یترسیمننستر جانب ازهشیهمنمیطرف ازدکرنقدغ روهرابطمبرا

 در پرواس،یبدح از شیبمکردیم حس اماهببخش منو خدا

 همش... کنهینم تیمحدوددجایا براشمه تأهلشهکیحد

 ...اماهکن انتیخمبهننستر بانمیباردار تو دریحمدیترسیم
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 سر در را فیخفیگزگز کشد،یم سر نفس کی را اشیچا

 کردم،یم حسمیپا و دستنانگشتا

 .آمدیم باالنایم در کیمیهانفسهکدزیمهانیوحشنچنامقلب

 آشوبمدلممن خوردن، مشکلهبننستر وداحمهکداوم خبر هویدبع-

... اومدمسرهبمدیترسیمهکیاون ازددایبددایاهکدبو

 طرزهبننستر و عفتیدوستهرابطهکنیاهبراجعدیچیپییهازمزمهمکمک

 بیعج اما... شدهیچ گفتینم کسچیه خورد،مبهیبدیلیخ

... بودنمهنگلستوهگرمابندوستا نایانچودبو

 رودماحدبع وهبوددب شحال هامدت تاهکهدیدیزیچهیننسترنگفتیم

 خب... کنه قطع شماهخانواد با رونشورابطهدیباهکهکرددیتهد

 داشتن،دآمورفت داشتن، شراکتدبو اقیعیلیخ پدرت بامهداحم

 تاهدب دست از رو پدرت خواستینم ودبونشونفعهبیدوستنیایکل

 شبهی... ادرشمهخانواد شیپ رفت مدتهی ودکر قهرننستر که،نیا

 اما بوده،همردون قرار... پدرتیالیونلواسونریم دریح وداحم

 نربهگیم ایگو پدرت خب ونهست اونجامهنتورا و عفتهکننیبیم

 ... انیننرویب و خودش اتاق تو
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 باهمتأسفانهکنخوریم قدراونممرسو روال طبقهکمه اونا خب

 و نایا و ستین زنت حاالهکنم قاحم شوهریبازمسخره و کیتحر

 اتاقهبنکارشو... عفتیهادادن نخ وداحمدخویپست و حماقتهالبت

 امامبگ مختصر ایمنگ رویزیچمخوایمننک فکر... کشهیمهبست

 .دمیشنهختیگر وهجست ومدونیمهکمگیمیقدرهمون

 حالشداومنرویب اتاق ازداحمیوقتهگیمیمست حالنهمو با دریح

 کنه،یم فرار انگارهکهنیبیم عفت ازیچمدونینمدبو خرابیلیخ

 سالهانیامتمو تو ومدینفهم اصاًل بیعج رفتارهیدیشامدونینم

 اوضاع ونرویبداییمیوقت... بپرسم  شتریبمنکرد جرأتمه

 فقطهدیم ُرخیوحشتناکیدعوا وهشیمهمتوج پدرت زه،یریممبه

 وهکنیم جمع رو خودشیجورچه اتعمه وسطنیامدونینم

... دهبوناو باداحمهآرهک وسطهکشیم روهچاریبنتورا اتیناتنهعمیپا

 لمث واقعًاهک تویباباهنیبیمیوقتمه خبریب جاههم ازهچاریبناو

 وهکنیمیکارکتکداحم با مرگدح در داشته، دوستشیتن برادرهی

 وهبکش رویکیناو تعادلمعد ویمست خاطرهبیکیهلحظ هرهممکن

 وممداح آقا عاشقنم داداشهبودنم ریتقصهگیمهش پاهبیبزرگ شرهی
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 ومکردهاضاف غلطهینشیم جدامخانننستر ازندارمدیدهکناال

 درتپیولهشیممآرو اوضاعیبدبخت هزارهب... ومکردهعالق ابرازنبهشو

 ...دیکندعقدیباهک کفشهی توهکنیم رو پاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستدو رومزن... کردمهاشتبامکرد غلطنمهکیزاروهیگرهبهفتیممهداحم

 درپ... برگردههندارنامکاهگید وضعنیا با ومگردن برشمخوایم ومدار

 پاشدیبایبرد رونم خواهریآبروهگفتیمهداشت حق ُخبهکمه تو

 ...خالصه ویسیوا
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 فکرنیاهبهکوتا لحظاتنیهم در کند؛یم سکوت

 ستین ما نسِل مختص هاانسان و روابطندیکشنلجهبهکمکنیم

 .داردهنیریدیاشهیرییگو ومیاشدهموعاخاصهشهریبندوباریبهبهک

 عفت جزهب ماهخونناومدههم شب کی-

 فتهک طفلک بود،هکردیراض رو بدبختنتورایجورچهمدونینمهک

 اشکممدا ودبوهنشستیاگوشه د،یچشیم راهنکرد کار لعنت و

 و پدرت توافق باداحمیهاالتماس و بحث هاساعت ازدبع ختیریم

 تاهبش دریحنزنتورادش قرار ازدواج،نبودیصور شرِطهب دریح ونم

 دست درهشدهایسیاشناسنامه ننگشهلکیبرا پدرت قولهب

 ما.. .بشه جدا دریح از افتاد، ابیآس از هاآبهکنیا ازدبع وهباشهداشت

 الحق ویدار دوستش چقدرهکمدونیممیکردیزندگمباه سالکی

 ودش دریحمدونزهتیفرمال کرد،یبزرگیفداکار هست،ینینازننز

 داج ازشدیخرنتهرا براش پدرتهکیایزندگ وهخون بادبع وقتدچن

 لب وقتچیه وهکنیمیزندگ تنها طفلکماالن تاهکینیبیم ودش

 ...نکرده باز تیشکاهب

 :میگویمهارادیب
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 رونتورا قدرنیا چرا پس... یمادرش شما گفتیم راستیمان پس-

 داره؟ دوست

 مکمکیلیخنتوراداوم ایدنهکیمان-

 رونایجر اصلنچومهدبع د،یرسیمیمانهب شتریبناو کرد،یم

 ازاش در ودبو متنفرهنکرد کار خاطرهب پدرش از دونستینم

 ازدبع وهکردیتعدنتوراهب واقعًا پدرشدکریم فکرددایم عشقنتوراهب

 در... تهران فرستادش تنها کرده،یزندگ ما باهک وقتچند

 ...نزدمه دستنتوراهب وقتچیه دریحهکیصورت

  دونه؟ینم رو راستشیمان چرا-

 خاطرهب نسترن، وداحمیزندگ خاطرهب ماها،نیبدبو رازهینیانچو-

 !!!خداهبمدونیمهچ... پدرت

 :پرسمیمهنیطمعأن با

 شدن؟یچننستر وداحم-

 تانخورد مشکلهبننشد داربچه خاطرهب باز اما کردن،یآشت-

 ...گرفتنیسرپرستهب رودفربهکنیا
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 :شودیم مشت اریاختیبمدست ومدهیم فرو راملرزان نفس

 کنار رو پازلیهاتکههک حاال نگرفتن،یسرپرستهب رودفرب-

 بابت هستیامامداحم از شما شوهرمانتقادفرب نم،یچیممه

 نه؟هزد شیزندگهب قبل هاسالهکیگند

 :کندیمهزمزم ودلرزیم دستانش 

 ...هستیانهیکدبدمر کاًل د،ینبخش وقتچیه دریح-

 :خندمیم حرص با

 قدرنیا ،یمیعظیکارکثافتنیچنهمیرودیکشیمهمال قشنگ چقدر-

.. زناس اسمش! دارهماس کارنیا شما؟یلیذل شوهر

! شونهحالهب خوشهکمه مردا... سنگسارهنزیبرامتقاصش

 غالب بدبختش شوهرهب رو شما شوهر و خودشهبچننستریعنی

 کرد؟

 اریبلندهمینمسر بر خاک ودنینشیم اشگونهیروممحک اشپنچه

 :دیگویمهزدشتاب بندشپشت ودیگویمنزماهم
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 دارهبچ سر بارنیاداحم وننستریوقت درست! هیحرفهچنیامدخترهن-

 روال رو مایزندگ طرفنیا از... بودنیآشت و قهر کشمکش درننشد

 دریح هویهکهسالهسنماکا ودبو سالش ششیماندبو خوب و

 ادشی بهم، ختیرهجورهمه ما احوال و اوضاع ودش ورشکست

 دور بکشه، خط رو اشمردونهیهایهمدوره دوِردبوهداد قول رفت

... شبهیهکدشهراهبنشوبساطداحم باهدوبار... رو هاشیمستدب

 هابرنامهنیاههم ثابتیپاهک عفتتهعم با دریحهمتأسفان

 تاعمهنجنویجلویبدبخت هزارهب بعدها وهکنیم برقرارهرابطهبود

 سقطهواسهکردیم بیغروبیعجیکارا وهخواستینم روهبچهک

 مادرهخونمدهریمداییم ایدنهبچیوقت وهریگیم رو اشبچه

 و وت خاطرهبداحمهگیم بهش وننستر بغل توهذاریم روهبچننستر

 ...  وهدیخر ریفق مادر و پدرهی از روهبچنیانینش جداهکنیا

 :کنمیمهزمزم

 ...پسرهس تیتربیبرایابرجستهیالگوهچ-

 م،یداریبیعجهرابطدیآینم باالمشر از نفسش گرید

 ونیترزشت از او ومکرد اوهب رامعمرداعتمانیتربیعجنم
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 اشنهیسندرویرازها و سرنوشت بخشنیتراهیس

 .کندیمیبردارپردهنمیبرا

 :پرسمیم آرامش با ومنوشیم راماشدهدسریچا

 خورد؟مبهیچ سرننستر و عفتیدوستنیدینفهم وقتچیه-

 بود؟هدیدیچننستر

 انگار ودشویمدبلن جا از کشد،یم اشکرده عرقیشانیپهبیدست

 در ،دبشورهکدکنیخال ودبردار را سماوریرویقوردخواهیم

 :دیگویم حالنهما

 دخترهیهدید بارهی گفتیم اما خودشیپا دروغش ای راست-

 ...رو کیکوچهبچ

 :زندیمیسرخهب اشیمهتاب صورت رنگ ودشویم معذبهدوبار

 کرده،یم باهاشییکاراهیهداشتاستغفرهلل وهکرد لخت-

 ...نبودیاعتباریلیخمهننستریهاحرفهبیول

 :میگویمیوقت است بیغرمخودیبرامیصدا ومشویمدبلن جا از

 ...بودمنمهبچ دخترناو گفته، درستننستر-
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 غیجیصدانزماهم ودشویمهتک هزار ودشکنیمیبدیصدا بایقور

 .شکندیم را وحشتناک سکوت سویگدبلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وندید کابووسهکییسویگ ،رسانمیم سویگهب رامخود او از زودترنم

 . استهکرد پر را کوچکشیایدن ازیبزرگ بخش هوایبیهاهیگر
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 ومدستان لرزش ومخراب حاِل با قًایعم ومریگیم آغوشش در

 آغوشش در قدرآن ومبوسیم را اشیشانیپ زند،یمنامایبهکیقلب

 .رودیم خوابهب ودشونیممگر چشمانشهدوبار تامریگیم

 د،زیریم اشک صورتیپهناهب و استهستادیا اتاق دِر چوبچهار در

 او تامیآیمنرویب اتاق از تواند،ینمهکدبزنیحرفدخواهیم

 دورمقددچن هنوز. نشود داریب سویگهکدیایبمدنبالهبمه

 :ردیگیم رامدستهکمانشده

 ؟یگفتیچ تو نفس-

 :پرسمیمهکالف ومکشیم پس رامدست

  کجاست؟ییدستشو-

 رادرس آِب ِریش عیسر ومکنیمدتنمقد کند،یمهاشارهکیسمت طرفهب

 آبمصورتهبهوقفیب ودتندتن قدرآن ومکنیم باز

 ومآب از سیخ صورتهبهنیآندرودبعدشونیم ِسرمیهاگونههکمپاشیم

 .زنمیم زلمبراق و سرخنچشما
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 ودخور رامروح هاسالهکیقتیحقمدآورنزباهبهباالخر

 گذاشت،یجا بر" من" ازیمین ازیریحقیهاتفاله

 وددر ومماندنم ودکرممحرویهمراه هر از رامدستانهشیهمهکیقتیحق

 ...ییتنها وددر

 ِرسیمانیقیحقانکرد دایپیراستا در و گذشتیمدیبا سالههمنیا

 زیسررمصبرهکاس مادرشیاجدادهخان در امروزنم ودشیم سبزمراه

 ...ودشو

 مادر؟یخوبنجا نفس-

 مرایکس وقتچیه چرا. لرزدیممجانمتما و" مادر" دیگویم

 تنها ونمننگرا وقتچیه کس،چیه چرا نخواند؟منانیاهب

 چرا است؟ خوب حالت نفسدینپرس کسچیه چرا نبود،نمنماند

 بود؟ خرابمحال قدرنیا

 فقط چشمانش ازهک استهختیر اشک قدرآن کنم،یم باز را رد

 :زنمیم لب است،هماندیباقیسرخدر

 !خوبم-
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 طاقت وقتچیه". نه" مکنیمهاشار دست باهکدشومکینزددخواهیم

 ...توران جزمنداشت رایزن چیه بایکینزد

 :زندیم لب ودستیایم عقب

 .ببخشه منو خدا-

 :کشدیم باال زورهب رامیهالبیلبخند

 .دینکن ناراحت رونخودتو دارم، عادتنشد قضاوتهبنم-

 هنوزیمان مادر امامنینشیمیاول مبِلنهمایرو ودرویم ضعفمیپاها

 :چرخدیم خودش دور منگ و جیگ

 دونه؟یمیکس-

 :کنمیمهزمزم ومکشیممچشمان ریزهبیدست

 ! شما فقط-

 :پرسدیم ریمتح ودریگیم اوجیکم شیصدا

  چرا؟ ؟ینگفت کسچیههب سالههمنیا-
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... قاتلمنمهگیم سیپلهب گفتیم کرد،یممدیتهد-

 ...دمیترسیمهگیدمبودهبچ

 :ندینشیممیروبهرو

  ؟یک قاتل قاتل؟-

 قطعًا فتد،یب پس استهماندمک نوایبنز رد،یگیمماخنده

 پسرشهدردانیبرا اشعالقهدمورهنیگزنیآخرنم مثلیعروسنداشت

 .باشدیم

 .نیهم فقط بشه، راحتمکرد کمکش نکشتم، رویکس-

 اشدهیپر ُرخ و رنگ از است،هدیفهمیعنیهکددهیمنتکا سریالک

 :زندیمدایفر ترس

 جان؟ نفسیهستیچ دنبال-

 !انتقام-

 :باردیم ودشویم پرهدوبار شیهاچشم

 ؟یبلد رو راهش-
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 :چرخدیم باغهخانهکهن و ساکتیفضا درمنگاه

 ...اومدم درست روهراهک جانیا تا کنم،یم فکر-

 :کندیممالتماسدباریمهوقفیبهکیچشمان با

 ...ماجراهانیا ازهخبریبیماننک باور-

 :میگویم افسوس با ومکشیممیموهاندرویدست

 باور ه،شیمهوونید هست شیتننا برادردفربهبفهمیمان قطعًا دونم،یم-

 خط رو ازدواجنیا دورهکمزدمهیدر هرهب ندارم،یمانهبیکارنمنیکن

 ...نشد اماهبش دورنم از بکشه،
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 .ردیگیمنزبا پسرشیبرا

 اس،کندهسر مرغ مثلمابچه... براشهریبم مادرش براش،مریبم-

 دروغ بهش قدرنیا... مبودهدینشنیجورنیا رو صداش وقتچیه

 ...کهمگفت

 :کنمیم قطع تلخ را حرفش

! دیگیم دروغ بهشدیدارهعمرهی ن،ینباشهشرمندیلیخ-

 دروغ قدرنیا د،یگیم دروغمخودتونهب

 چوِب وهبودیخوبمآدنهمسرتوهشدنباورتوهکنیگفت

 عفت باهکیاون انگار اما خورده، روهگیدیکییکارمندون

 رودفربمناهبیاعقده ِضیمرهی وهداشت نامشروعهرابط

  نه؟ ست؟ین شما همسرهآورددوجوهب
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 ریزیرفته رو و رنگ فرشهبنمنچشما از نگاهش ودشویم ساکت

 :پرسمیم ومکشیمیسختهبینفس. افتدیمنییپانمایپا

 وهباش گفت رفت؟یپذ رودفربنیگفتهکیراحتنیهمهب احمد،یراست-

 کرد؟یپدردفربیبرا وهشد خوشحالمزنهگید حاال

 :دهمیمهادامدبکشینفس ودیایب خودشهبدخواهیم تا

 پدر نایاهکرد باور ؟یچدفرب کرد؟یمادر واقعًادفربیبرا ؟یچننستر-

  هستن؟ اشیواقع مادر و

 بادخواهیم انگار ودچرخیمنم صورت دور نگاهش مستأصل

 :آورمینم تابنم اما ،"بدهناما"دیبگویبانزیبنزبا

... متنفرهممن ازهکهنیهمیبرا آره؟ نداره، دوست روننستردفرب-

 رنگ خاطرهب فقطهکهالبت ه؟یشبمبهنچشمامو رنِگنچو

 ...ستین متنفرمازمچشما

 ودزنیممبه را اششده خشکیهالب تامکنیم سکوت بارنیا و

 :دیگویم
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 زایخواینمهک تو... هستن ایک اشیواقع مادر و پدرهدونینمدفرب-

 ...کردمداعتما بهتنم ؟یکنهسوءاستفادنمیحرفا

 :میگویم تلخ پسمنداریاچاره امادسوزیم شیبرامدل

 دو عفِت، پسردفربمدیفهمنمهکنیدونستیمنچونیکردداعتما-

 و ستین حرفهی فقطهگید وهشیمممعلو اشجهینتهگیدههفت

 فکر! شما شوهر ازهنمونهیهمونیم فقط! مدرکهشیم

 داره؟یکارنمیبرادیکنیم

 کرفیبکنیخوایمهکییکاراهبمکیهزیریممبهههمیزندگنجا نفس-

 !کن

 تسین قدرآن سقفیفکستن چراغ نور و استهشد کیتار کاماًل هوا

 :میگویمیطوالنیکثم ازدبع نم،یبب شفاف را صورتشهک

 شورندلتو... اطرافممنیبینمیایزندگنم هست،هختیرمبهههمیزندگ-

 ای منفور،دیجد برادرهی... پدرشییرسوا نه؟ زنه؟یم رویمان

 َسِر ازهکیاندهیآ وهموند دستش رو حاال وهکاشت پدرش مثلهکیابچه

 و اعاوضهب اشیشگیمه تسلطنیترسیم... بهشهزددگنیپروازدبلن

 وهبشکنیمانیهاچوب چهار بره؟ در دستش ازههمیزندگ و احوال
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 ازیکینیکرد دقت ن؟یهستیخوب مادر قدرنیا واقعًا شما بکشه؟ددر

 کار واروانهیدیکی! شدنه داربچه فقط ذکرش و فکر پسرات

 و اردمارکیهالباس و پولش با رو خودش وهباشهداشت پولهکهکنیم

 دختر دوستیکیناو و! کنهیمعرف پدرش از مجزایول مجللیزندگ

 و زنه؟یم کتکش مرگدح تا شب هر وهگرفت رو پسرتیکینیایقبل

 باهممکن عموش و بابا نسبتهلحظ هرهک هست وسطنیاهبچ دخترهی

 رودینشست د؟یهستیزندگنیایکجا شما وقتاون ...بشه عوضمه

 نشه؟ سبزهگیددفربهی وهنکن شییهوایکس بازهکنخادریح دل

 ودیکنیم اجرا رومگر تختش باشه، ریس شکمشهک مضحکیتئورنیا

 مردابهچنینینب برف تونیکرد رونسرتو کبک مثل

  ن؟یدارهخانوادیجایمتعفن

 :دیگویمهدیبرهدیبرنایمنآ در ودریگیم اوج هقش هق

  ؟یبزن شیآت رومگریج ویکنممته منویاومد-

 :شومیمدبلن جا از

 اس،گهیدیزایچیلیخهکدیدونیمنخودتو روناومد ازمقصد نه،-

 باربتنکهریزنجنیا ونم و سما د،یدننسترهکیدخترناوهکهنیا شیکی
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 ،یمان قدرنیا اما... نیشیمهمتوجمه رو اشهیبق... بشه قطع جاهی

 پشت چقدرمدیدمبود باهاشهکیکم مدتنیهم تونم...نینکنیمان

 و اشدهیکش اتویهاوشلوارکت پشت غرورش، وماخ

 ساعت و کفش ودکمربن هزار ونزنیم برقیزیتم ازهکییهاراهنیپ

! پنهونهیسرگردون ویشونیپر چقدر دارشمارک

 اشصدقهقربوننزبون عاشقشن،... دارن الگوهییمانیزندگیهازنمتما

... اشکاسه تونذاریم خوبمه اشموقعهب هالکن، براش ونریم

 ...اماهخودش خواستدیشاهالبت

 :کندیم خواهش صالیاست با

 قطع روهریزنجنیا تو خودت قولهب نکن، باهاش رو کارنیا تو-

 ...کن

 :کشمیممدندان ریزممحک راملب چرخم،یم سمتشهب

 ...ستمینیمان عاشقنم-
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 بس از صداش م،یستیایممهیروروبه ودشویمدبلن شیجا ازمه او

 :برداشته خشهختیر اشک

... نفسییتوهبد نجات رویمانیزندگهبتونهکیاون-

 ازدواج داشت اصرار چرامدونینم گذشته،یچ شمانیبمدونینمنم

 درشت و زیر اتفاقاتیلیخ از... امیبد مادرنمهآر د،یکن

 هر اما...  و هاشمیتصمیلیخ از... خبرمیبمپسریدگزن

 وقتچیهمدینشن روز دونیا مثل رو صداش وقتچیه وممادرهباشیچ

 شتریبهکهشینممباورنم ده،ینلرز صداشهآوردنزبوهب رویاسمیوقت
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 فقطناالمدونیمیدیکشیسختمدونیم... توئهننگراناال سویگ از

 ...ایب کن، تیشکا اتعمه ازیقانون ایب اماهکنیم آرومتمانتقا

 بادنینشیممتنیجایجا درهکیحسرتهب ومکنیم قطع را حرفش

 اشزدهجانیه حال برابر درهشمردهشمرد ومشویم مسلطنکندنجا

 :میگویم

 مثلمه شما گفتم؟یچ شیپهقیدقدچننیدینشن انگار دارم، مشکلنم-

 ور مشکلناو پسهکردنم با رو رفتارنیانزهینچونیکنیم فکرههم

 ... ومندار

 :دهمیمهادام ومکشیممشکم ریزهب دستهارادیب

 زنه،یممبه رویآدم هر حال دنشیدهکمداریسوختگیجا تادصنم-

 عاشق شدم، عاشق بارهینم... روحمهن اسنخورده دستمجسمهننم

 باهاشنداشتهرابط جزیراههکمکرد فکرمسنناو عقل باهکیپسر

 وهشقانعایهاصدقهنقربوهکیپسر ندارم،میزندگ تو داشتنشهنگیبرا

 لیتبدهزدوحشتییصداهبداوم ترنییپایچ هر هوسش پر

 رهامدیلرزیمهک رویمنهکیپسر نم،یبیم رو کابووسشمهنوزهکدش

 شیزندگ ازیجورهک... آورد باالییدستشو تو رفت ودکر
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 ودز تربزرگ داغهیمایقبلیهاداغههمیرو انگارهک گذاشتمکنار

 ... رفت

 بانم امادبرو حال از استنممکنآ هرمکنیم احساس

 تامیبگو شیبرا را ماجرا آخر تامدار دوست زیانگشعفیجنون

 و خاصیهااخالق خاطرهب پسرشدنگذار ودکنیمادر بارنیاهشد

 خاطرهب ش،یباالیریپذتیمسئول حس وناوردینمک خاطرهب بشیعج

 باز کند، کنترل خودش را هاانسان و اتفاقاتههمددار دوستهکنیا

 .کندیگرید تلخهحادثیفدا رادخو

  بود؟یک پسرناونیدونیم-

 رد چوبهنالیصدا ودگذاریم کنارشیچوب مبلهدستیرو را دستش

 .چدیپیممگوش

 اتفاقاتنیامتما و شیکار ِکیشر ،یمانیناتن برادر بود،دفرب پسرناو-

 ویرتیغ پسِریبراهن پس! کرده فیتعریمانیبرا رو

 ازهن ونیبخوامترح ویتلخ ویروان جنگ از پریزندگهینتوحساس

 ،یمان حق درنهمتویهانکردهنجبراهبنیبخوانم

 فقطنم... کنم خلقمترح و حقارت ازیتراژدهیمخودیبراهدوبارنم
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 د،یبمون رازدار لطفًادینیبینم منوهگید ومهست شمانمهمو روزدچن

 !لطفًا

 در وسیگهکیاتاقهبنرفت حال درنم ودیگویم نفسهبهیشبیاناله

 :میگویم استهدیخوابنآ

 واقعًاهاگ ن،ییکجا وقتهمهنیانکنیم شک ن،یبرناال لطفًا-

 .میبر لوهکدینکنیرفتاردیکن کمکنمهبنیخوایم

 سردشونیم تامیزانوهانناگها ومبندیممسر پشت را اتاق در

 باهکیوقت تامنینشیمنیزمیرو ومخوریم

 اب حال وماچارهیب چقدرهکدبوهنشدمباورمبودهنگفتدبلنیصدا

 طرزهب اتفاقاتمتمامسر درمخودیصدا پژواکندیشن

 هق اتمگذاریممدهانیرو رامدستدشکنیممبغض ودشویممباوریبیغر

 وسطدنکن داریب را سویگمیهوایبیهاهق

... بودمکناریمانمختیر اشکهک بار هردیآیممادیهناخودآگاماهیگر

 شدت ودشکنیمیبد جورمدل و گرشمعجزه آغوش ویمان

 .شودیم شتریبمیهااشک
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 کی ومکنیم بازنفراوا سوزش با رامیهاچشم

 ازیکسر دردبع ومشویمهریخماطرافهبهزدوحشتهلحظ

 در سویگ ویمان مادریمادردجیخانه هستم، رازیشدیآیممادیهیثان

 .استهرفت خوابهب قًایعممآغوش

 .ومشیم زیخمین ومگذاریم زند،یمنامایبهکمقلبیرو رامراست دسِت
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 از رامالشدنینشیممتنهبیفیخف لرز م،یآیمنییپا تختیرو ازهآهست

 و کیتار در ومچیپیمملختیبازوها دور ومداریمبریصندلیرو

 است،هافتادهراهخان درهکییغذایبو منبِع سمتهب راهرونروش

 .دارمیبرممقد

 ودکنیمنروش را فضایکمرنگدزر نوِر زنم،یمهک راهآشپزخان چراغ

 الدستمهجعبهبهنفر چهاریچوب ِزیمیروهکدخوریمیکاغذهبمچشمان

 .استهشدهدادهیتکیکاغذ

 تدوسیلیخمدونیمنچومگذاشت پلومکل سویگیبرا دخترم،مسال“

 خچالی توییزایچهیینداشت دوستهاگمدونستینم رو اتقهیسل داره،

 اجیاحتیزیچ نترس،داوم دریصدا زنم،یم سرنبهتو صبح هست،

 ”بزن زنگیداشت

 و قاشقدیآیم نظرهبهکییکشو در ومکنیم رها زیمیرو را کاغذ

 وموریم گازیروهقابلم سراِغ سپس ومکنیم باز رادباشنآ در چنگال

 و استیعال طعمش. چشمیم را اشدرونیپلومکل ازیقاشق

 گرید قاشقنیچند با گازیپا همانجاهکمهستهگرسن قدرآننم

 .دهمیمنایپامامعده ضعفهب
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 از ومکنیم باز خنک آِبیهواهب را خچالی دِر

 واضح کاماًل رد،یگیمماخندهیمان مادِر رنگارنگیهادیخرندید

. ستاهکرد پر را طبقاتنجایهیرو از صرفًا و گنگوجیگیکمهکدبو

 راهحانصب شکالتدبو شبیدهوقفیب هقهقههمنآ ازیاشنهکیضعف با

 شروع انگشت بایشگیهم بخِشلذت عادِتهب ومداریمبر

 لذت غرقنمکا ونزما از فارغیالحظهدچن ومکنیمنخوردهب

 نفس ودشویمهپارمدلدبندخوانیم رامنامهکییصداندیشن باهکمشویم

 حال در انگارهشرمند ومگردیمبرهخانآشپز دِر سمِتهبهدیبر

 :دوزمیممچشیمان مادرنیدلنشدلبخنهبدباشنهگرفت راممچیدزد

 ...ینترسهکمکرد صداتیلیخ-

 ومدستندروهشیش ونمیشکالت انگشتنیب چشمانش و

 :دهدیمهادامینیدلنشنلح با ودشویم جاجابهمچشمان

 ؟یشد داریبدزو قدرنیا چرا گرفتم،هتازننو-

 از رد،یگیممسمتهبیدستمالهکمکنهچمنوچ انگشت بامدانینم

 وماندازیمنرویب کیتارهمینیهواهبینگاههآشپزخان کوچکهپنجر

 :پرسمیم
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 چنده؟ ساعت-

 :زندیم لب ودداریمبر سرشیرو از را شالش

 .ربع و شش-

 ومکنیم را داغننا ازیاتکهدگذاریم گازیرو ودکنیم پر را آبیکتر

 :پرسمیم بهت با

 !کهنکنیم نجا؟شکیایاومد چرا شما صبح وقتنیا-

 جورهمان ودنینشیم ودکشیم رایصندل ودداریبرمیچیق کشو از

 :دهدیم جواب شود،یم هانانندیبر مشغولهک

 رپد مزار سر فاطمه، بهشتهآرامگامریمهشیهم اس،پنجشنبه امروز-

 جاشهب... ستمینیساعتهس دو ومریمدزو صبحندونیمههم مادرم، و

 .نجایاماومد

 .دوزمیم لبانشهبمچش منتظر ومنینشیم زیم پشتممن اطیاحت با

 ...اما ،یبکنیخوایم کاریچمدونینمنم نفس-

 سپسداندازیمنمهبهکوتاینگاه ودکشیمندیبر از دستیالحظه

 :دهدیمهداما



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

897 

 ...کنمیم کمکتنمیبدمانجایبخوایکار هر-

 بریلرزهناخودآگا ومدهیم قورت روهتازنناهدیجومینهلقم

 :ندینشیممیصدا

 !نیبودهختیرمبه وهدیترسیلیخ شبیدهک شما چرا؟-

 ودکنیممدیچانم پرسشگرهنگا ریز ودکنیممتما را هانانندیبر

 اولشیجا سرهدوبار ودگذاریمیکتریرو رایسرخ گلیقور

 .نگردیم قیعممچشمانندروهب ودگردیمبر

 اودریگیم شکل مانیبیخالیفضا درهنشد فیتعریحال نگفته،یحس

 است بیعج اما ستین روابط ازیفیتعر چیه و کسچیههیشبنمیبرا

 را مطلق آرامشیآغوش چیهیب پسرش از جلوترهپلدچنیحتهک

 .دهدیمهیهد

 ه،یچمدونینمهکییهانقشه خاطرهبهن ،یهستیشجاع دختر تو-

 نظر ازیگذاشت خبریب رویمان ویینجایا سویگ باناالهکنیهم

 ،جسارتماسهب هست آدمادوجو تویحسهییانداختمادی تو ه،یلیخنم

 وهونخهگوشیننشست اماهاومد سرت بالههمنیا تو حق،نگرفت

... یگرفت باال رو سرت ،یافتادهرا قتیحق و حقت دنبال... یبکشهآ
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 کمکمخودهب انگارمکن کمک بهتهاگ بود،هرفتمادی رو هاحسنیانم

 ...کردم

 :پرسمیمهمشکوکان ومریگیمندنداهب راملب

 سابق مثلیچیههگیدهکنیا ؟یچنشوهرتویآبرو-

 وهداشتهشب کیهرابطنمهعم با شپدرهبفهمیمانیوقتهشینم

 لمًامسیمان پدر ودفرب پدر من، پدر! زهیریممبهیچههم! برادرشهدفرب

 زه؟یریممبهههمیزندگنینگفتهمگ... اتفاقانیا ازدبعننیشینممارو

 زیمیرو راهصبحان لیوسا ودشویمدبلن شیجا از قراریبهدوبار

 :دیگویم بیغریلحن با ودنیچیم

 ...یگفت راست ،ینیبینمیایزندگیگفتمه تو-

 عمر کیهک شما مثلییترسودیببخش و کارمحافظهمآد-

 قدرنیادیبا صبح تا شبهیهفاصلهب چراهدیکشهمال شوهرشیکارایرو

 بشه؟ متحول
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 ودکنیمممعذبهکدنینشیمیرنجش نگاهش در ودکشیم کار از دست

 :دیگویمیطوالنیتسکو از پس

 ویخوشبختیبرادرنیگیممیتصم هاوقتیبعضمه ترسویهاآدم-

 ...بشن شجاع زشون،یعز الیخیراحت

 :میگویم تلخ

 !ستمین شما ِزیعزنم-

 : دیگویمیوقتدزنیم موجنخواست شیصدا در

 توهچ وهگذشت توهچیمان نفس،یهستمَکسنیزتریعز ِزیعز-

 وهوردخهضربههم از شتریبیکن ترشجهنمههمیبراهقرار توهکیاندهیآ

 خودش، توهزیریم رویچههم تنهاس،هکنیایبرا! خورهیم

 ...نشکونه رویکسدخوایم نشکنه،دخوایم
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  بخوره؟هضرب شتریبهکنیکنیم کمکنمهبیدار شما و-

 سپس ودکنیممنگاه سکوت دریالحظهدچن

 :کندیم اعتراف ودکشیم قشنگش ونروشیموهاندرویدست

! ادیب سرتییبالهکنیاننگرا! تییتنهاننگرا توئه،ننگراناو-

 دلتهکییکارا ،یگرفت رو متیتصم تومنباشهچمباشهچممن

 کنارت و بهتنکرد کمک بامتونیم فقطنم پسیکنیم رودخوایم

! باشمهبرداشتیقدمهیدخوایمینماهکیزیچناویبرا واقعًا بارهینیانبود

 ...ینیبب رو بیآسنیکمتر وینباش تنهامکنیسعهکنیا

 :کنمیمهزمزم لب ریز

 !مادرانههگونضیمرینیریخودشهی-

 رمزق کیبار کمرناستکا درنم و خودشیبرا زند،یم حالیبیلبخند

 حال در ریدرگیفکر با گذارد،یم زیمیرو ودزیریمیچایرنگ

 :دیگویم تلخ ش،یچانکردنیریش

 هادهیشنهب وقتچیههکنیایبرانم... میگناهکار تو مقابل در ماههم-

 تونزناو با تومدونستیمهکنیا بامنکردداعتما
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 مسئوِل،مه دریح... نزدمیحرفیکسهبیولیکنیمیزندگهخونهی

... گفتیم تپدرهبدیبا و دونستیمنم از شتریب حتمًاناو

 ور تیزندگیداشتندوست شخص تنهامخواینم نفس! تورانیحت

 تیمسئولهشیهمدبو خواهرشناو امامریبگ ازت

 حال هرهب دونست؟ینمماون بود،ناو با هاشیکارکثافتنکردجمع

 حقنم بده،مانجا روهکنیم آرومتهکیکار هر

 تیشکایقانون ازش شآخر امایبدمانجادیبایکارهچمبگمندار

 هرماریبهباشمالزهاگ شهادتیبرامه روننسترمدیم قولمپشتتممننک

 !رینگیالحظهویجانیه صرفًا رو ماتتیتصمههم... یدادگاه

 مسئول را خودش او... یطوالن و قیعممکنیم نگاهشنم بارنیا

 باممفهیم حاالهک ستیکسیاول گناهکارهکیحال در دانستیم

 خواست،یممپدر با شتریبهمعاشقیبرا را فضاهایسدنخویپنمنفرستاد

 ودینپرس وقتچیهیحت دانستینم مسئول را خودش تنهاهنیول

 بار هر ازدبع چرامنرفتمحما او با گریدنم چرادنبو سوال شیبرا

! وابمخیم ومدار ضعف ها ساعت تا اطیح اینییپاهطبقهبنمنفرستاد

 مرا وارزمزمهیدهایتهدیجاهب ودامینمسریباال ”او“یجا بارکی چرا
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 قدرنیامدو گناهکار! نبرد دکتر کی شیپ و نگرفت آغوش درهمادران

 نداشت وقت اصاًلهکدبویاول گناهکار عشق در ذوب

 ؟یدار نفرت اتعمه از قدرنیا چرا چته؟مدختردبپرس

 مثل چرا شماهایولناردهدیعق اختالفمآدههمنیا

 داغیظهرهامتما ودبو خودشمسو گناهکار و ن؟یهستیخونندشم

 لذت تامانجیبالدشهکیصورتییبایز و نداشتیتمام انگارهکنتابستا

 ...امیزندگ

 جون؟ نفس-

 دورهکیکوچکندستانکرد حس با

 استیمان مادریرو هنوزمنگاه م،یآیممخودهبدشونیمهدیچیپمکمر

 و صالیاست نگاهش از ودکنیم پاک را چشمشهگوش اشکهک

 شآغو در مرا ودخواهیم مرا اول سویگدنیبیمیوقتدباریمیبیعجمغ

 .کشدیم

 لد ودزهکییبایزیحرفامتما بادترسیمنم از کنم،یم درک را حالش

 صیتشخدتوانینم. داردمه حق ترسد،یم بازدکرنخو مرا

 پسرشیبرا... کنم اشیقربانمخواهیم ایمایناج سویگیبرانمدده
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 اما تاسهستادیا ما منتظرییروشنا ودیام ازیخالهکیاندهیآ ودترسیم

 درقآن است،هتاز قدرآنمیبرانیا ودکنیم انتخاب مرا باز حالنیا با

 سویگنشایپریموهایال رامبغضهکددارددر قدرآن و است بیعج

 .کنمیمنپنها

 هنوزنم ودشویم سویگیبرانگرفتهلقم مشغولدبعهقیدقدچن

 را وسیگهکدنباشیجور لحنشدکنیمیسعمکنیم نگاهشهنانیببد

 :دیگویم وارزمزمه ودکن کنجکاو

 !کن باورمگینم دروغ بهتنم-

 :میگویم ضرب کی

 ...کریاسپ رونیبذاریماننیبزن زنگ-

 فرویسختهب رامنفس کند،یمهاشار سویگهبهرفت باالییابروها ومشچ با

 :زنمیم لب ومدهیم

 !صبحانه ازدبع-

 حالت از تریطوالنیکمهباشیمعناهب را شیهاچشم

 جابهجا را هامهرهمذهن در ودریگینممآرامدل امادگذاریممهیرویعاد
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 پسر و مادر قبل از اگرهک سایپریحت ایدبزن زنگنماکاهب اولهکمکنیم

 .شود رونشادستدباشنهکردیتبانمه با

  ؟یخورینم چرا-

 ...خوردم پلومکلنیبرس شماهکنیا از قبل-

 :پرسدیمننگرایوقت استنمادراههم ازیقراردادیهافیتعرهیشب

 ؟ینخوردمشا شبید ؟یچیعنی-

 قدرهبمیبگو ومده عذابشدیآینممدل امامدار شک بهشهنکیا با

 .دمیخواب ومخورد حسرتیکاف

 .بردمخوابمبودهخستیلیخ-

 :کنمیمهاضافدبع و

 ...ممنونم بود،هخوشمزیلیخ-
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 رد بارنیاولیبرایولداندازیممخانو مهنازدای مرادیگویمهکیجاننوش

 ...یالحظه فقط شود،یم تنگیالحظه فقطهخاننآیبرامدل مدتنیا

 ومکنیم اشهالیراهدپیا بایبازهبهانهبدشویممتماهک سویگهصبحان

 :میگویم

 !نیبزن زنگ سایپرهب-

 :دیگویمدبعیالحظه ودریگیم دستش دونیب را سرشهکالف

 تودبوهبرد بویحتهاگ! ینشناخت خوب هنوز رویمان تو نفس-

 طاقتیکنیم فکر! بودهنشست نجایاناو من،یجاناالیینجایا

  اد؟ین وییکجا توهبدونهارییم

 تادریبگ بدست را اوضاع کنترل باز تادآمیم گفتیم راست

 ودکن تیریمد رو ایدن حالنیترسامان و سریبنیادبخواه

 ...ستینیشدن درستهکیاتفاقات کند، درستش زورهبدبخواه
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 با اوقتیلیخ اما زنم،ینم زنگ صبح توقنیا سایپرهب وقتچیهنم-

 سرهبرهک هستنیماش تویوقت ساعتنیهممزنیم حرفیمان

 !نکننشومشکوک بدتر...کارش

 :میگویمدمرد ومکشیمماییجلویهادندانیرو رامزبان

 .نیبزن زنگ بهش باشه،-

 راملبهارادیبدیچیپیمهآشپزخانیفضا درهکنخورد بوقیصدا

 ماینمپنج زنگ رود،یم باال سرعتهبمقلبنضربا ومریگیمندنداهب

 ودبلن آهنگههمهمیصدانایم از ودداریبرم رایگوش

 :دیگویم شود،یم پخشهکینیغمگ

 .سالمهخال الو،-

 کینزد دهانشهبهارادیب رایگوش ودشویم زیریمان مادرنچشما

 :کندیم

 م؟زیعزیخوب جان،هخالمسال-

 دشبنپشتدیآیم درنشدهبست تِقیصدا ودشویممک طیمحیصدا

 :شودیم منفجر ماین
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 رومپدر شدم؟نیاهخال پسرمکردیگناههچنمییخدا خاله؟یخوبهچ-

 نشناسنمکهدخترنیایرو تو تفیا! کردهنچارمویب! درآورده

 توداییمیک هر چرامدونینمنم اِ اِ ِا!!! آوردنروزموهبیچنیبب

 پسرتنیاهخالهالبت... گرگ لباس تو اسبرههی بشرنیایزندگ

 دکتِرهک دوستشنیامبگنمهنک هااا،اسوونهیمهوونیدمه

 ! دهیم روهجینتنیهمهکهگیمییزایچهی

 نگدلتمکنیم حسیبیعج طرزهبنم ودریگیمندنداهب را لبش مادرش

 غر و ماین دلتنگیحت او، ازیخبرندیشنیبرایحتمهست

 اشت،دهخانیمعنمیبراهک ایدن درییجا تنها دلتنگ انش،یپایبیهازدن

 ازهک اشمردانه وهایسندمایچ و لیوسا و نورمکهخان دلتنگ

 .زدیم برقیزیتم

 ...ریبگ نفسهی حاالهخال-

 را اشخالههکدرسیممگوشهب مایندبلن پوووووِفیصدا و

 :کندیمدیتهد
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 رو گوشش پشِتهخال خداهب بشه، دایپهرکایز آبهدخترنیا-

 و نفس و" یاانید"شیآزماهشدمیزندگ نه،یببمه رونمهگیدهنیبب

 ...پسرتنیادسوزون رومیجوون! کنمهچمکنهچهکاس و سیپل

 :خنددیممآرا ودشکنیم مادرش مقاومت

 ! یزنیم غر چقدر پسر،هبس-

 :شودیمدبلنیشاک ماینیصدا

 چهاروتسیبمنیببنتهرا ایب شما ستینیحرفهباش خاله؟هیجورنیا-

.. .روانشناِس اروی بابا شم،یمهخفنمیکن تحملشیتونیم ساعت

 کولش رو گذاشت رو دمش شبهنصف سِتیتراپیچیچمدونینم

 !دارمیکلفت پوسِتهچنمنیببدکر فرار

 :ندینشیمیتلخمغیمان مادریصدا وهچهرهب

  چطوره؟ حالش-

 :ماندینمنپنهانماکدامچیهمچش از ماین مکِث

 ...ستین خوب-
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 سر صورتشیرو هوایبیاشکهقطر ودشویمهبست مادرشنچشما

 .شودیمیبیغر حاِلنم دل ودخوریم

 !هنکن الیخ و فکریخودیب بگو هست، سویگهب حواسش نفس-

... نفِس دردش امادز رو سویگ جوشمکی اولش! خالههخوش دلت-

 !هیچمفهمینمنمهکهاشتباه وسطنیایزیچهیمدونینمنم

 :کشدیمیتند نفِس مادرش

 داره؟یب باشه،هچار فکِر وهکن جوروجمع رو خودشدیبا حال هرهب-

 ضربهی وهدیم گوش آهنگهدارهبل ده؟یخواب اصاًلیبپرسهبهتر شما-

 ...میشد منفجرهخون تومبکش تیکبرهیناال خوره،یم شب سر از

 از چقدرددهیمننشا ودشویمهدیکشمه در مادرش صورت

 :است زاریب موضوعنیا

 !بهشهبد رویگوش-

 امیندشویم باعثهبلک کند،یمهزدبهت مرا تنهاهن شیصدامتحک

 رایگوشیکشمکش اب انگار ودبرگردیقبل شلوغیفضاهب چرا ونچویب

 :کندیممک را آهنگیصدا وددهیم او دستهب
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 مامان؟هبل-

 ایدنهقلنیبلندتر از انگارمقلب اشبم وهگرفتیصداندیشن از

 .ندیشنیممایشانیپهبیعرقمن ودشویم پرتننشا ومنایبیادرههتهب

 ؟یکرد درست خودتیبراهیوضعهچنیایمان-

 .کنم قطعیکن تحینصیخوایم-

 سریبیزندگدوارمکرد خواهش ازش چقدر بندم،یمددر با رامچشمان

. ودبر کنارمیهانقشه ونمهرا سر ازمگفتهصادقان چقدر نشود،نمهت و

 زارتریبمخود ازمبود بدش حالنیا باعثهکنیا ازنم ودنکر گوش

 .شومیم

! جاش سردایب عقلت کنار بذار رو کثافتناو ست،ین حتینص-

 تو اون،نبدو ای شیآزما جواب با! شدهمگ زنتیصورریغ اییصور

... ودهب توهخون تونچو! شدهدیناپد زنت باهکیهستیابچهناو مسئول

 !نزن جا اولش از راهه، تویترسختیروزایمان
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 :چدیپیممگوش در قراریب و گنگ اشزمزمه

  االن؟ از ترسخت-

 سِر ازیاشک او ومزنیم پلکنمدچرخیممچشمانندرو مادرشهنگا

 با تادریگیم دهانش از تردور رایگوش ودزیریمیقراریب

 :دیگویمممحک سپس ودکن صاف را شیصدا بغِضیاسرفه

 چقدر هر ایب خودتهب پاشو... ندارم اتفاقانیاهبیخوب حسنم-

 ت،هس تو دوِش رویبزرگ تیمسئولناالهکهنیاممه ست،ینممهیداغون

 ...ستینیاچارهیایبرب پسش ازیبتوندیبا امایمان سخِت
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 دست معذب شود،یم برقرارینیسنگ و تلخ سکوِت

 :کندیم خکوبیم جا بر مرایمانیصدانناگهاهکمکشیممصورتهب

 مامان،مکرد تادبمخود باهشیهمنمیگفتیم راست تو-

 فکرنم... کردم انتخاب رو نشیترسخت... رفتم روهرانیبدترهشیهم

 هرهبش دایپ نفس... من... کردمهاشتبایفکرهایلیخنم...ُبردممکرد

 عذابههمنیا از کنم،یمیزندگهگید جورهی باشن،مسالندوشو

 ...امخستهیلیخهوقفیب

 رب اشیزندگ عمر کییخستگ انگار ودکشیمیقیعم نفس مادرش

 .شودیمهدوخت زیمهبیشرمندگ بامنگاه ودنینشیمنمیهانهشا

 ن،ک فکرمکینگرفت بغلمغیزانویجا پاشوهباش جمع حواستیمان-

 ره؟یم کجاهنگفت پدرشهب

 :شودیم رهانیسنگیمان نفِس

 آب انگارهندار خبر ازش ایدننیا تو کسچیه... قهره پدرش با-

 !نیزم توهرفتهشد

 :کندیمهزمزمیکالفگ با مادرش ودخوریمهگرمبههارادیبنامنگاه
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 .باش خودت مواظب نذار، خبریب منو-

 امامنوشیم رامیچا از قلپ کی شود،یم قطعهک تماس

 او. کندیممیرهاهندرویمنییپاهن استهزد چنگ رامیگلوهکیحس

 :پرسمیممآرانم و است منتظر

  داره؟نتوقبرس تادچن نجایا-

 مسلط خودشهب اماددویم روشنشنچشماندرودیترد و ترسهدوبار

 :دیگویممآرا ودشویم

 اام شناسن،یمههمهک هستهالرحمدار رازیشنقبرستونیتریاصل-

 خاصنقبرستویقشر هر وهمحل هر بًایتقر داره،دایزنقبرستو رازیش

 مانبودیقصرالدشت اصالتًانچونم مادر و پدر مثاًلندار رونخودشو

 ؟یهستیچ دنبال م،یدار جااونیخانوادگهآرامگاهی

 است مشغول شدتهبمفکرهکیحال در ومریگیمندنداهب رامیهالب

 :میگویم

 ...یاصل سوال امانبهتومگیم-

 !زندیم دودومچشمانندرو نگاهش
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 نه؟ ن،یکردیزندگنتورا با شما-

 .دهدیمنتکا مثبت تعالمهب را سرش

 شیزندگ از واضحیلیخیزایچهیهکنیشد کینزد بهش قدراونهگید-

  نه؟ ایهدارهبچهکنیا مثاًلدیبدون رو

 :دیگویمهدرماند

 بدم؟ پس روههمنتاوادیبانم چرا ستین انصافنیا نفس-

 :پردیم باالمیابروها

  ادنه؟د پسنتاوا جورهی قتیحقنگفتنیدار قبول پس-

 .کندیم صورتش حائل را راستش دست

 .دادممخود قدرهبنم-

 :نوشمیم رامیچا ازهماندیباق قلپنیآخر

 ...اماهمتاسفانهآر-

 .گرددیمبرنمهب حواسشمتماهدوبار

 ! ندارمداعتما کسچیههب شما جزناالنم-
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 !شودیمهآ نفسش

 .کنهمرح خدا -

 ن؟یدیترسمهنشوهرتو از حاال تا ن؟یدیترسنم ازهکیقدرنیا-

 جا ازمدوییچانختیرهبهانهب ودکنهنگامچشمانندرودکنیممشر

 :زدیخیبرم

 بودنشدب بر لیدلهبدمانجا عمرش طول درهاشتبا کییآدم هر-

 !ستین

 :کنمیمهزمزمدپوزخن با

 !اشتباه کی-

 :دهمیمهادام بلندتردبع و

 ن؟یداشتددرآمنخودتو ازهاگ بودن؟هزندنومادرت و پدرهاگ شما-

 باز نبود، پولدار و معروف قدرنیانشوهرتوهاگ

 ...ستینیبدمآدنیگفتیم

 :کندهاضاف جوش آبیکم تادداریبرم رایقور درنغرغرکنا لب ریز
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  !هیبقیجایکشیم خیم چارهب منویدار توهک فعاًل واالمدونینم-

 :بپرسمممحکمکرد تالش امادلرزیممیصدا ومشویمیعصب

 ایمنک حسابنروتوهشیممبدونهکیقدراون مهمه،یلیخمبرانجوابتو-

 کنن،نتوتیحماهکنبودنتوخانوادههاگمپرسیمهدوبار خب؟! نه

 مطرح و سرشناس قدرنیا شهرنیا توهاگ ن؟یداشتیمالددرآمهاگ

  ن؟یساختیم ونیوندمیمیمان پدر با واقعًانینبود

 تاهسدوجو بایحت کرده؟هاشتبا کی فقطهیخوبدمرنیگفتیم واقعًا

 !نیدارهکیپسر

 رنِگهبهریخیالحظه ودکنیم پر را اشییچاناستکا

 ودکنیم سفر جاههمهب ذهنش انگارناستکاندرویچاهریت

 ودکن کوتسدخوایم دلشهکییجا تا سفرنیا درمدهیمهاجازنم

 باورش اتداوریبنزباهب سپسدکنیابیارز اول دلش در رانمهب پاسخش

 :کندهزمزمیبغض پریصدا بادبتوان تادکن

 ...نه-

 :کندیم لیتکم را حرفش و
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 ...موندمینم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باهآشپزخان ازنشد خارج حاِل در ومشویمدبلن زیم سِر از

 :میگویم راحتیالیخ

 .کنمداعتمانحرفتوهبمتونیم حاال-

 :کنمیم پیتا رضایعلیبرا ومرویممایگوش سراِغ
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 "خبر؟هچ" 

 :سدینویم عیسر رامجواب

 ریمس تونکردمدنبالهگید نفرهی و خودشیباردچنیچیه" 

 "زدنیحرفهنناومد جلوهن اماهخونهب وبرگشترفت

 پیتاهنیطعمأن با سپس ومچسبانیمماچانههب رایگوشیالحظهدچن

 :کنمیم

 از شتریبمکیمه تو... ممنون باشه،" 

 ،یافتادهراهکیکنهتوج جلب بذارهباشهداشتدآمورفتیعادیروزها

 "انیب دنبالت

 سویگ مواجیموهایرو بریدست ومگذاریم کنار رایگوش

 اشیباز مشغول باز ودکنیممنگاهدلبخن بادگردیمبرهکمکشیم

 چیه ومادهیترس امامکننیتلقمخودهبمخواهینم شود،یم

 طرفشهبدزنیممیصداهکیمان مادر ندارم،مذهن دریاشدهینیبشیپنایپا

 :استهستادیاهآشپزخان دِر چوبچهارندروهکمنیبیم ومگردیبرم

 .میکنیفکرهیدیبا-
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 :رسمپیمهارادیبیلبخند با ودریگیمماخنده

  ؟یچهبراجع-

 فکر در ودکنیم چک را شیهادکمه ودکشیم زشیشومهبیدست

 :کندیمهزمزم

 حرفمه بامیتونیم شتریبمه تهران،مبفرست رو دریحدیبا-

 ...امیحالهی نفسهزنیم شورمدلهآخینباش تنها جانیاهکنیامهمیبزن

 کرد؟ رو کارنیادیبایجورچهمدونینمنم اماهنباشیبد فکِردیشا-

 :گذاردیم اشچانه ریز را دستش

 ! بکنیفکرهی تو-

 :خندمیمهکوتا

... فرستاد رونهمسرتودبع ودکر درستهبهانهیدیبامدونینم-

 هرهبنماکا ویمانیدعوا اینماکا و سایپریدعوا اییمان حاِلیبهانه

 ...میشیم کینزد شیآزماهجینت روزهبمیدار حال

 :میگویمیشرمندگ با استهریخنمهب متعجب چشمانش
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 امیبرا راستش ست،ین سویگهبفهمنماکاهکهنیا شیآخرهگید-

 ! رهیگیم سرعت مایکارا وهشیممهمگرنسرشو شه،یم خوبمه

 :دیگویمدیترد با ودکنیم زیر را چشمانش

 !دمینفهمننک فکریدیشنکنممبراناالنیهم  رویشنهادیپهنقشنیا-

 :کنمیم رها راماخنده

 ...نیکرد راحت رومکار شما نه،-

 :کندیمهزمزم لب ریز ودگردیمبرهآشپزخان سمتهب

 !کنه ریبخ تو با منو عاقبت خدا-

 را شالش و مانتوهعجل باهک اوهب ومرویم دنبالش

 :دیگویمدکنهنگانمهبهکآنیبمدوزیممچشدپوشیم

 هبچهیدایبنادشویدمر ونزنیا ستیندب موافقم، اتنقشهنیا با فعاًل-

 ! داشتنمه

 :زنمیم لبهبدجنسان

 ! النیخیب قدرنیاهک ستین اونا مالهبچمهدیشا-
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 :کندیم مکثیالحظه ودداریمبر را فشیک

 سایپرنیاهگیممبهمحسیول چرامدونینم ست،ینیمانهبچنیا-

 ...ستین شکمش تو راستهرودهی

 با ودرویمیخروج در سمتهب سرعتهب وماندازیم باال راماشانه

 :دیگویمینگران

 ازیطیشرا چیه تحِتمدیم َقَسِمتنجا نفس باش،مزنگ منتظر-

 ! لطفًا...شناسنیم رومهههم جانیا هاااینرنرویبهخون

 .دهمیمنتکادییتأ عالمتهبیسر

 .رونیبیابهانههیهبمایبیعصرهشیممنیبب تا ن،یباشنخودتو مواظب-

 در ومریگیم سویگ از رامپدیا ومگردیبرم هالهب بندد،یمهک را در

 ومبده بهش شیازا در رامایگوشمشویم مجبور اشیبدقلق جواب

 لیمیا کند،یم غرغریگوش در اشموردعالقهیبازدنبو ازهکیحال در

 ودریهالیمیایباالدبلن ویطوالن ستیلهبیوقت ومکنیم باز رامایمیقد

 . ندینشیممپشتهبیسرد عرقمدوزیممچشدفرب ومخودنیبهشد بدل
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 التهاب پر وهعاشقان قدرنیایزمانهکدبو سخت باورش

 اب تنها ومکنیم باز را هالیمیا ازیکیهارادیب. مینوشتیممهیبرا

 از قبل دهد،یم دستمبهنجنو حال خواندنش خطدچن

 کی لیمیا کی تامکنیمهاستفادمایگوش نترنتیا ازمشونمایپشهکنیا

 .سمیبنو شیبرا رایخط

. نجاستیانداستا آخر نبود، تو انتخاب تو، ونمنداستا آخر" 

 "زودتریچ هر رازیشیایبدیبا

 .دهمیم فشار را سالارهدکممشونمایپشهکآن از قبل و

 

*** 
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 م،گذاشت خورشتمه تویبرا پختم، سویگهواس رو آلوهازیپ دونیا-

  ؟یندار هوسیچیه خودت

 :میگویم ومشویمهریخ مهربانش صورِتهب

 دست ن،یاییمدیجدیغذاهی باهلحظ هرهک شما-

 .ممنونم کنم؟ هوسیچهگیدهرینظیبهکمتونپخت

 رو ام دل ِر،ینظیبیلیخ پختت دست گفتیمیمان... تجون نوش-

 .یپزیمهکییپاستاها از فیتعر بادکر آب

 ازمامانده مبهوتهک مرا خراب حاِلدنیبینم ودگردیبرم گاز سمتهب

  است؟هکرد فیتعر مادرشیبرانم پختدست از واقعًایمانهکنیا

 :میگویمهدیبر نفسدگردیبرمهکمسمتهب

 .پزمیمنبراتو-

 :نشاندیم صورتشیرو بر را بخششآرامشدلبخن



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

924 

  کجاست؟ سویگ هست، وقت حاال حتمًا،-

 :رمیگیممدستاننیب رامسر ومنینشیمیصندلیروهدرماند

... یقلقدبهدند روهافتاد د،یخواب گرفتنمنکردهوونید ازدبع-

 اطیح تومیبر... خوامیم رویمان عمو خوام،یم تزایپ رون،یبمیبر

 روماینقاش لیوسا دنبالم، ایب حاال شو،میقا تومذاریممچشنم

 جانیا چرا... خوامینم اونومخواینم نویاماگشنه حاال... خوامیم

 ...اووووف! ندارهنویزیتلو

 :ندینشیممیروروبه ودخندیممنر

 ًامخصوص! سختهیلیخیداربچه کرده، اتکالفهیحساب-

 ماساژ رامسر کفمانگشتان نوک بایکمهنباشمه خودتهبچهک

 :پرسمیمهحوصلیب ومدهیم

  ن؟یکردیکار شد،یچ-

 :دیگویمهناباوران وددهیمنتکا تأسفیرو ازیسر

 !هامبچهیزندگهبمزنیممدار شیآتیدستیدست-

 :گذارمیمماچانه ریز رامدست کی
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 تونهاتوبچهیزندگ ن؟یچرخونیمنسرتو دور روهلقم قدرنیا چرا-

.. .نیبرداشت هاشعلهنیایرو ازهپرد زودتر فقط شما هست شیآت

 !نیهم

 تیبل فردایبرامه دریح شده،یقاطیچههمهک فعاًل-

 ؟یدارن اجیاحتیزیچ توماییم و کیکوچدیخرهیمریممگفتنمهگرفت

 فقط ...شتمیپ راحت الیخ با فردا ازهگید

  ؟یخوایم رو هاقبرستونمتمو ستیلیگفتیچهواسینگفتیزیچهی

 کند،یم پرت رامحواس لیمیاندیرس مخصوص نگیدیصدا

 شدتهبمهدکنیممخوشحالمهددهیم جوابدزو قدرنیادفربهکنیا

 راگیحت هستم،ممه اویبرایاگونه ماریب طرزهبنم شوم،یمیعصب

 .باشدنم ریتحق فقط اودقص

 شد؟یچ نفس-

 وقتچیه و استیطوفاندبمیهوا و حالمکشیممصورتهبیدست

 ترشیب داشتیموضوع هر نداشتم،یروحیفروپاش احساس  قدرنیا

 :میگویمهمقدمیب. دادیممآزارمتوان از
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 چیهنبدویمان پدر تادیکن رفتاریمنطقنیکنیسع ونیبر زودتر-

 ستشرا بره، فردایشک

 ...جانیادایبنمهموهییزودهبهممکننچوهخوبیلیخنبودنتو

 از چادرشنبرداشت حاِل در ودشونیمدکن درمد شیهاقدم

 :کندیممنگاه درمدیچوبهکهنیجالباسیرو

  مهمون؟-

 فرق همسرش حضور با عصر امروزهکمکنیمهنگا پوشش طرزهب

 سرنز بیعج اما ستین خودش انتخابنیا مشخِص کاماًل کند،یم

 سطح شیباال انعطاف وینرمنیهمدیشا و استیدارحرمت وهراهب

 .استهبرد باال قدرنیا را پسرشهس توقع
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 از دورنینیبشیکنیمیخوب کار اد؟یبیمانیبگیخوایم-

 ... از قبلهکمموافقنمدیبکن وا رونسنگاتوههم

 :کنمیم قطع را حرفشدباشنهبرخوردهکمآرایجور

 ...ستینیمان-

 .کندیممنگاه گرپرسش ودکنیم جابهجا سرشیرو را چادر

 ...ستین مشخص روزش هنوز جا،نیاداییمدفرب-

 کنند،یم سقوط بدنش طرف دو حسیب ودشونیم شل دستانش

 :کندیمهزمزم

 حق وینخوا رو ازدواجنیا تو چقدر هر نفس،-

 تادکر تتیاذ چقدریمانمدونیمنمنچویخوانهکیدار

 ...یدارشوهرنز توناال حال هرهبیولنیکندعقنیبتون
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 از تامتفیبیمانیپاهبدبوهماندمکهکیقیدقامتمایتلخهبمشویم تلخ

 شهانقشه ازیمیعظ بخشمدانستیمنمهکدبگذر ازدواجنیا صرافت

 اشیهمراههجورهمهمگفت چقدر و استیمال مسائل و پول

 خواستینممدلنم بردارد،نم سر از دست فقطمکنیم

 ودبدانننمدوجویهاداغ ازههممببر شیپ ازیکارهکآن قبلیزودنیاهب

 هر گریدیزنمه بازمخواستینمنمدشو اشک از پرنشایهاچشم

 حالیتداع ند،یبب مرانایعرنبد بازدبکش دکی را دکتر لقبهکدچن

 حالشهبمدل تادبخشیم روینمعواطفهب آنقدرهنیمعاهلحظ درمبد

 داد،یم را شیهاگفتن زور و هایخودخواهنتاوادیبایکس هر نسوزد،

 با کنارشمبتواننم تادنکن عاشقشدبوهداد قولهکیقلبنتاوایحت

 رانمهب قولش تنهایحت او کنم،یزندگ راهکوتا مدتنیهم آرامش

 :میگویمملحن ومجان عمِق درهکرد نفوذیتلخنهما با. شکستمه

 رو اتیشرع و اصولنیانم راحت،نالتویخ-

 سوال ریزمبودن دارشوهرنز حرمتهکمکنیکارمخواستیمهاگمحفظ

 ...گفتمینم شماهبهبر

 :دیگویمییدلجو با
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 شناسن،یم رو ماهمه شهرنیا تو امامکن ناراحتتمخواینمنم نفس-

 فکردب بهتهبراجعهکیکنیمیکارهی چرا پسینداریبد تینهکمه تو

 رویبذار دست ویاریب جوشهب رویماننخویخوایم چرا کنند؟

  ؟یبد عذابش و رتشیغ

 گذاشت دستمه اونچومینگوهکمریگیم رامخودیجلویسختهب

 :دهمیم جوابدبلن داد،معذاب ومیزندگ دردناکیهانقطهیرو

 ند،کن فکردبمبه راجعهکنیاهب کردم، عادتیزندگ مدلنیاهبنمنچو-

 ...ندارم باهاشمهیمشکل

 پا ودشو خارج در ازهکنیا از قبل ودیگویم" یاهباش"یسختهب

 :میگویم بگذارد، اطیح داخلهب

.. .یجمال ماس قبر... قبرمهی دنبال ن،ینگرفت رونسوالتو جواب-

 و گرفتشیفرزندهبنتوراهکیرازیش دختِرنهمو که؟نیشناسیم

 امادشهخف استخر آب توهکیهمون! ما باغهگاشکنجه تونتهرا آوردش

 توهکنیداریدوستییآشناهاگ جاست،نیا قبرش... کشتمشنمنگیم

 !میرسیمهجینتهب زودترنچوهشیم خوبیلیخهکن کمکهنیزمنیا
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 جیگ سرشمکنیم حس ودریگیم در چوب چهارهب را دستش

 :رودیم

  کار؟یچیخوایم رو سما قبر-

 :میگویم لذت با ومکشیمیعصب ودتنینفس

 رویزندگ تادچن اشیواقع مادر مادرش،هنیببدفربمخوایم-

 کشتش، خودشیدستا باهک مرده،هکیاونهچ کرده،دنابو

 را اطرافشیهاآدم شه، بزرگدفربهوقتش! متحرکمهمردهکیمنهچ

 وهکنینم وهنکردمرحمهدفربدخوهبیحتنزناوهبفهم بشناسه، درست

 مثل من، مثل گرفت، ازش داشت دوستهک رویزیچ هرهشیهم

 ...کارش مثل... سما

 رد چوبچهار درمنیبیمنناگهاهک استمیباالدبلن نطق پرتمحواس

 .رودیم حال از ودیآیمنییپا

 

 

*** 
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 "دوازدهم فصل"

 "حسابیب روز"

 

 

 !درهمد بزرگهزادملک پاشو،یمان! نیثیالمستغ اثیغ ای-
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 :کندیمهزمزم ودفشاریممهیرو را دردناکشنچشماهکالف

 !ترکهیمهدارمسر شو،هخف-

 بانشد داریب ازیناشهکیتیعصبان با ودکشیم پسممحک را شیپتو ماین

 اشخاله شوهردآلوغضبیصدا و لشیموبا زنگیصدا

 :زندیم شیپا ساقهبیلگددبو

 !گهید پاشوهدرمد باباتمگیم االغ-

 سرش از ودزنیم چنگ را شرتشیتیحرکت با ودنینشیم جیگ

 رد هنوزهکیبهت با ودکشیم اشآشفتهیموهاندرویچنگ کند،یمدر

 :پرسدیم زند،یم موج شیصدا

 باال؟دومین چرا کنه؟یم کاریچ جانیامبابا-

 رایبرقیکترهدکم حرص با ودرویمهآشپزخان سمِتهبهکالف ماین

 :دهدیم فشار

 پرناال جانیا ای! نشم معذبهگفتملختنمهکرد فکردالبمدونیمهچنم-

 ...سوال ریزهریم شیپدر ابهت داِف، و در
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 خواب ِجیگ وهحوصلیب ودشنوینم درممحکنبست با را شیحرفاهادام

 .فشاردیم را آسانسورهدکمممدا

 نفسش د،نیبیم مایننیماش برهدادهیتک را پدرش ودرسیمهکوچهبیوقت

 :کندیمدتن پا سمتشهب ودفرستیمنرویبممحک را

  باال؟نیومدین چرا سالم،-

 شیب را شیپا حرص با وداندازیمنیزمهب را اشنصفه گاریس پدرش

 در حرصهکیلحن با ودکشیمنآیرو کردنش خاموشیبرامالزدح از

 :دیگویم زند،یم موجنآ

 ...پسرمیخونهیحت! رمینم دعوتیب جاچیهنم-

 :پرسدیمیمحکممبازدههمرا وددهیمنتکایامسخره طرزهب را سرش

  بابا؟هشدیچ-

 :کندیمهزمزمیظیغلماخ با ودشویمهنیسهب دست پدرش

 ویانچنآنیخونههبیچیه ازهخوب باشه،هداشت نفسهبداعتماهخوبمآد-

 فکرهکییجااونهشیهمنجو پسر اما برسه، التیتشکنیا

  کجاست؟ سویگ! یباختدبنبدویبردیکنیم
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 :شودیمهریخ پدرش صورتهب سکوت در

 کجاست؟ زنت-

 :ردیگیم شکل صورتشیوریپوزخند

 عارت! تهیعفرناوهزادبرادریگفتیمهک قباًل من؟نزدش حاال زنم؟-

 ...یخواستگاریایبداومیم

 ت؟کجاس توئه،نزهگید حاال شیگرفتیرفتیوقت اما گم،یممهنوز-

 :بردیم فرو شیهابیجندور را دستش

 !بگونمهبیدار شیکار-

 :شکافدیم رانشانیبیهوادیتهدهنشانهب پدرش انگشت

 با خصوصًامیکنیباز مایآبرو بامذارینمنم پسر،یستینیخوبنکیباز-

 !تونمسخرهیباز شبمهیخ

 :زندیمیبلندهقهقههارادیب

 م؟یهستیدارآبروهخانواد واقعًا ما بابا،ننز آبرو ازمد تو خدا رو تو-

 اونومههکیکرد تجاوز بدبختنتوراهبیبودیشرف بادمریلیخهک شما
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 توهب اصاًل ه؟یچ حسابت حرفناال منو؟ مادرمهیکرد بدبخت

 وقتچیهنمهمگ کنم؟یم کاریچنم ای کجاستنمنزهداریربطهچ

 داشتم؟ کارنتویزندگ و شماها کارهب

 :رودیم باالهارادیب پدرشیصدا

 ،یمان آقایداشت ور ُدریلیخ بار، هزارنیامنکرد تجاوزیکسهبنم-

 شن؟یم رو ومچشیب قدرنیانشیم مستقلهکییهابچهههم

 از شتریب رو توهکیدونیم خودت ؟ینبود تو مایزندگیتو

 ...دلمهب داغ تو ومداشت دوستههم

 :شودیم قطع ماینندیرس با ادشیفریصدا

 ر،یبخندیرس! یمحبت ابرازهچ! یصبحهچهببه خان، دریحهدوبارمسال-

 باالنیایب شده،یسازپاک قشنگ راحتنالتویخ باال،دییبفرما

 .دییبفرما... دنیشنهکوچههم رونداشتنتو دوستهقصهک

 سمتهب زورهبیکم ودگذاریم اشخاله شوهرهشانیرو را دستش و

 .کندیم تشیهدانساختمایورود
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 :کندیمهزمزم حرص بادشونیم دورمقددچنهک پدرش و ماین

 ...ینداشت دوست کاش-

 با ماین ودبشنو دو هرهک هستدبلن قدرآن اشزمزمه اما

  ”شوهخف”زندیم لبیاغرهمچش
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 ودافتیمهرانشادنبال ناچارهب ودگردانیمبر را سرشهکالف

 رصح با ودبمان ساکتدتوانینمددهیمهیتک آسانسورهنیآهبیوقت

 :غردیم

 رو آبروتنم جاههمهکدبونیاهواس تیخودیبنداشت دوستناو-

 ودم،ب اتبراه سر و  ِبینج پسرنم بود، ستیبممعدلنمهشیهممدیخر

! یکردیممپسرمپسر ویدادیم پزنمهدانشگاماس و کنکورهرتب با

 ...کهمبودنم دم،یکشهمالهخانوادیگندها روهشیهمنم

 ازبهمین در سمِتهب بًایتقر رادمر دو هر ماین ودستیایم آسانسور

 ودبندیمنسرشا پشِت را در عیسر وددهیم هلدواح

 .کندیمهتازینفس

 !آشپزخونه توهقیدقهی ایبیمان د،ینیبشدییبفرما-

 :زندیم زل درهمش صورتهبهکالفیمان

 بادیکنمولمشدهخست بندم،ینم رومدهنهگیدنم! بگو جانیهم چته؟-

 !هاتونیزنکهخالنیا
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 زبونت حاال تا"دکنیمهزمزم لب ریز ودرویمهآشپزخان سمتهب ماین

 !"شهیمیچهبش باز! پسدبوهبست

 خودش قولهبهخانهبیچشم ریزدتوانینم امانخا دریح

 دشیخر دریسهم چیه اوهکیاخانه نکند،هنگا پسرشنیزتریعز

 و لذت حس منکر انستنتو و نداشت

 خودشهب عیسر اما لرزاند،یم را دلشیالحظهدچنهکدشویغرور

 .دیگویمهآهست ودیآیم

 !ستین سویگهدیفهمنماکا-

 او اما. گرددیبرم هال سمتهب ضربهب ماین سر

 :دیگویمیبلندیصدا با ودکشیم صورتشهبیدستهکالف

 اصاًل بود؟ممه براشمداشت اشنگه وقتهمهنیاهمگ! جهنمهب-

 بکنه؟دخوایمیغلطهچ

 :دیگویم زیت وددهیمنتکایسر تأسف با پدرش

 باز کنه؟ پاهبیشرهییخوایم ؟یشناسینم رونماکا-

  بندازه؟هرایکارکتک
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 :ندینشیمهکاناپنیاولیرو حالیب

 توهفیظو ن،یتهسمههیشب هااخالقنیا تویلیخ اتفاقًا! پسرتهمهنماکا-

! کن جمع رو پسرت خبیاومدهراههمنیایشد پا ه؟یچ

 !کنمیم حل روممشکلمخودنم اونه،دخوایم کمکناالهکیاون

 ،یچیه نفس حاال بود، تو با سویگ تیمسئول حال هرهب ،یمان-

 خونه؟ توینشستیجورنیهم ،یبگردندنبالشویخواینم

 من؟ پدرمستین دنبالشیدونیم کجا از شما-

 خوب اًلاص! ستینهک ستشین دنبالش؟مفتیبدیباهکوچهبهکوچهمگ

 ...دنبالشون فتیب شما! نیدیفهمدش

 :دیگویم ودگذاریم زیمیرو راهکرد کف و رنگپریچاینیس ماین

 جا؟نیادایبدخواینمهکنماکاانشااهلل خان، دریحدییبفرما-

 ...واهللمدونینم-

 :پرسدیمیمانهب رو سپس

 ؟یگینم سیپلهب-

 :دیگویم ماین شیجاهب ودکنیم سکوت
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 کرنا و بوق تو رویشوهر ونز مشکلهی حاالهبهترمیدید م،ینگفتهن-

 !مینکن

 ؟یچدایبنسرشوییبالهاگ-

 .شودیم برقراردمرهس هرنیبنیسنگیسکوت

 :کشدیم ودشخ دنبالهب را او قراریبهنگا ودستیایم پدرش و

 شد؟متمویکردیپدریکرد حسناال ؟یسالمتهب کجا-

 !محمودهخونمبرمخوایم-

 :دیگویمیاسرفه تک با ماین

 !نبوده م،یگشت رونخونشودح درندرخایحهگید-

 شده؟ باز زبونت امروز اییزدیم حرف قدرنیاهشیهم شما-

 :دهدیم وابج اندازد،یب تا و تک از را خودشهکآنیب ماین

 .نیکنیمهتوجنیدارهتاز امروز شما زنم،یم حرفدایزهشیهمنمهن-
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 شدت از شیهاچشم زند،یم شیموهاندرویچنگ

 ازهانداز از شیبددار اوضاعدکریم حس و سوختیمیخوابیب

 :شودیم خارج دستش

 خونشون؟یریمیچیبرا-

 .هستهکاسمین ریزیاکاسههیمکنیم حس دارم، کار-

 !خودشههخون ست،ینهخونناو تو سابقتنز-

 :کندیم مکث درمدیالحظه پدرش

 .رمیمیکسهچ دنبالمدارمدونیم-

 .شودیم روروبهنماکاهافروختبر صورت بادکنیم باز را در تا و
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 درشپنماکاهکیالحظه از افتد،یم اتفاقهیثان کی از کمتر در زیچهمه

 محکمش مشت ودشویمیمانیقهیدبن دستش وددهیم هل را

 ودریگیم پشت از رانماکا ماینهکیزمان تا د،یآیمدفرو اویگونهیرو

 :زندیمدایفر است،هنداشت لحنش در وقتچیههکیتیجد و نفرت با

  ؟یکردمر باز توهچت-

 دست زیچههمیبنیا با ،یعوض دستهب دستمالیتو-

  ن؟یبدزد منوهبچنیکردیکیهب

 :زندیمدایفر او از تربلند ودکنیم پرتش عقبهب ماین
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 توهبچهییجایفهمیمیک رتیغیب تومینیببمیکردیکیهب دستهار-

 ابجو ایهافتاد دلتهبیسالمتهب شد؟ اتبچه حاال! هیخال تیزندگ

 ه؟وانید تویکارطلبیچ از فرستادن؟یاختصاص برات رو شیآزما

 ...بودهشددنابو خرابیکهیزنناو و تونیب سویگدنبویمان

  ؟یگفتیچ-

 .شودیمدس ماین و اونیب پدرشهکدداریمبر سمتشهبهکیزیخ و

 ستتینهب سرمخودیدستا با ،یندار بریبازوونهید از دست اگرنماکا-

 ! کنمیم

 :کشدیمددا ودزنیم پس را پدرش زشتیحرکت بانماکا

 ماهاش کجا تامگرندمتو بابا ؟یکنیم دفاع کثافتنیا ازیدار باز-

 !یکارکثافت چقدر! نیبکشهمالمهیکارا رونیخوایم

 مالدستهب دشیشد اِزین احساِسهب ودکنیم پاک را لبشهگوشنخو

 :دیگویمهرگ دوییصدا با ودکنیمهغلب شیهادستنشست ویکاغذ
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 ؟ینفهم ویوونگیدهبیزد رو خودت چرا ،یکثافتنیهمیتومه تو-

 ردم؟ک التماست چقدر گفتم؟ بهت چقدر ،یگرفت روههرزهییرفت تو

 !یبزن پا و دست نکبتیزندگنیا توهکهحقت

 :زندیمهکاناپهیپاهبیلگدنماکا

 ...میزندگهبیزدهگ تو-

 :داردیمبرنماکا سمتهبیقدمدچن شتاب با او بارنیا

! تهیخرهتنکردمیقا تو مثلییهانفهم از رو تلخیهاتیواقعیدونیم-

 تو شعوریب مجنون، نفهم، وانه،ید بگم؟یچ توهبنمهآخ

 ابینگفتنمهب برادریتونچو ندادم؟ شیآزماناال تا چرانمیدونیم

 تو بایوقت هست تو با نگفتمه خطهفتناو ،یشد دوست سایپر

 بکشش، برو حاال شد؟ راحت التیخ!!! بودممن با بود، وستد

 ،یدنکرهکیکنیزندگمخواستنم... یش راحتهک بکش بعدشمخودت

 هرهکهباش خوب حالتمخواستنم شد،هکهبشهتبا سویگمنخواستنم

 ! شد شتریب جنونت روز

 اب ودریگیم دستانشنیب را سرش رود،یم عقبهبمقد کی سپس

 :دیگویم تأسف
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 !ما سر بر خاک-

 :چرخدیم پدرش سمتهب سرش سپس

 !یبود تونترموبزرگهک-

 :دوزدیمهشد مسخنماکاهب را نگاهشهدوبار و

 ...نزهی زن،هیهک-

 :کند کنترلدبتوان را شیصدا خش تادکشیمینفس

 رونرابطمو و انداختهفاصلیجورنیا دربرایتو ونمنیب-

 جواب تاممونیم کنم،یم دایپ رو سویگ و نفسنم د،یکشنلجهب

 نداره،یربط توهبهگیدهکمبود پدرشنمهاگ اد،یب شیآزما

 .ورهخیممبههخانواد مثاًلنیا ازمحال... دینیبینم منوهگیدمنبودمههاگ

 خشکش شیجا سریبیعج حاِلهبهکدرویمنماکا سمتهب پدرش

 :دیگویم استرس با مایندداربریقدمدخواهیم تادبوهزد

... رونیبهزدهخون ازنچمدوهی با رضایعلددامایپ سهراب م،یبر بپوش-

 .میبرسنبهشو بدو

 :شنودیم را پدرشیصداددهننشایالعملعکسدخواهیم تا و
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 .ادیینم باال نفسشنیا اورژانشهبنیبزن زنگهی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باهک انگشتانش و اویعصبیچهرهنیب سهرابهنگا

 ماینهکالفیچهره ودشیمهدیکوب شیپایرودتنیتمیر
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 کند، بیتعق را رنگیآبنیماشهفاصل حفِظ بادکریمیسعیسختهبهک

 :دیگویمیقیعمینفس باههمرا. بوددآمورفت در

 خبر هتب بود،نحواسمو ما مارستان؟یبیرفتیم پدرت بادنبو بهتر-

 ...ماکان ،یاومدیم بعدشمیدادیم

 :کندیم قطعمخش با را حرفش

 کجاست؟ نفسمبفهمهمهممبرا فقطناال! رهیبمهبر-

  که؟یگردون برش زورهب و گردنش دوریبزنهقالدیخواینمهک انًایاح-

 :دیگویم لب ریز ماین

 !شناسمیمنم رویشترهنیکنیامینکن داشیپنک دعا تو-

 ودبو رضایعل رنگیآبنیماشهب حواسش مدتمتما او

 ِچیپ ازدبع. استدمشهو اشیرانندگ دردکریم حسهکیاضطراب

 ود،ش دورتر آنها ازدکنیمیسعیسبقت با رضایعلنیماشهک ،یبزرگ

 :دیگویمیعصبیلحن با ودکوبیمنیماشدداشبوریرونناگها

 ،اسنقشه اشهمه نایادبرگرنبز دور ماین-

 ...دادهنمویبازمیدنبالشهدونیمهپسر
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 :دیگویم ودکنیم نگاهشیچشم ریز ماین

 م؟یبر کجا تو،یگیمیچ-

 ...تهراندبرگر! خرم چقدرنم بزن، دورمگیم بهت-

 ودرسبنام نسبتًایخاک کیهب تادرویم جلوتریکم استرس با ماین

 .بزند دوردبتوان

 :پرسدیم سهراب

  ه؟فکرت تویچ-

 تادکنیمهنگا سرش پشتهبهنیآ از معطل ودزنیم راهنما ماین

 .بزند دور خطرناکهجادنیا دردبتوان ودآور ریگ مناسبیفرصت

 لمًامس اماهش منحرفنذهنمومیفتیبهرا رضایعل دنبال ماهخواستیم-

 ...رهینم نفس شیپ رضایعل

 :دپرسیم سهراب باز ودزنیم دور ماینهباالخر

  م؟یفتیبهرادیبایک دنبال پس-
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 سرتح با ودزنیم اشیشانیپهبهکوتایاضربه اششده مشت دست با

 :کندیمهزمزمیمانیپش و

 ست،ینیاردیلیم هشت چکیوقت! بزنن گندش-

 هست حسابهیتسو ومانتقا دنبال نفسمدونیمنمیوقت

 وهدیم گوش رومحرفمردک فکر اما! رضایعلهندبویمدفربهبمحواسدیبا

 !خرم چقدرنمهَا! ندارهیکاردفرب باهشدهکمه خودش خاطرهب

 :دیگویم لب ریز ماین

 ...یلیخ-

 :پرسدیم سهراب

 ؟یانتقامهچ-

 :دیگویم بندشپشت ماین و

 فربد؟یخونه درمبر-

 :کندیمهزمزم دل در وددهینم رامکداچیه جواِب

 "؟ییکجا نفس؟ییکجا" 
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*** 

 

 نجایایایینم بوده،یعصب شوک خاطرهب گفت دکتر بهتره، حالش-

 ؟یمان

 :فرستدیمنرویبهب حرص با را نفسش

 ...دارم کار تا هزارنم نه،-

  ؟یمان-

 ازشهکمکشتیم رومخودمداشت عمرهینم! شدمتموهگید بابانیبب-

 براشندشم از انگار اما... باشمیخوب برادِرمخواست کنم، محافظت

 فکرهیهبهترمه شما کنه،ینم خوب روناو حالنمنبود بودم، بدتر

 و دشخو سِرییبالهیدیکن ولشیجورنیهمهماریبنماکا د،یکنیاساس

 .ارهییم سایپر
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 با پدرش سپسدشویم برقرار سکوتیالحظهدچن

 :دیگویمیاخستهنلح

... رازیشمیبرگردمه بامکن شیراض احتمااًل کنم، کاریچمدونینم-

 شیپهبرمه سایپر هست، بهشنحواسمو مادرت ونمیجورنیا

 ...شهیمیچ ماجرانیا عاقبتمینیبب تا اشخانواده

 :دیگویمهحوصلیب

 .خداحافظ فعاًلمبردیبانمیدونیم صالح خودتهک جور هر-

 استهرفت جاآن اخِلددفربدشویمیاقهیدقدچنهکییمایهواپ آژانِسهب و

 :دیگویمنکنانمنم ماین زند،یم زل

 دوستت نفس خب! نکنییجنا روهیقضنبودمه باهاگ حاالنیبب-

 ... باهکنیم فرقیلیخنیادش زنت زورهب و نداشت

 :کندیم قطع را حرفش

 !کنهینم انتیخنمهب نفس ست،ین حرفانیا بحث-
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 :دیگویمیشخندین با ودپریم باال بضرهب ماینیابروها

 پس! اعتمادت وممستحکهرابطنیا بانمویکشت بابا،نجو-

 دایپ رو اشم نفِسهکمیهستناو ونیا دنبالنتنبو کِش مثلیچهواسناال

 م؟یکن
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 هاتییتوانامتما ازهباش حواستنیبب ،رو دهنتناودببن ماین-

 کر و هرینر اونجا،هخواستیمیچدفربیبفهمهکیکنیمهاستفاد

 .یبرگرد تر دراز پا از دستیبندازهرا

 :دیگویم سهرابنشابحث وسِط

 .رونیبداوم-

 از شیبهکیژست وهمغرورانییهاقدم باهکددوزنیم اوهبمچشهس هر

 اِلحنهما با ودکنیم باز را نشیماش دِر استیشینما وهبچگانهانداز

 رد ودآوریدرم را اشیاردیلیمنیماشیهاکیالست غیجیصدایشینما

 باهادیپنعابرادآلوحسرت بعضًا و متعجبیهانگاه مقابل

 .راندیمیرعادیغیسرعت

 :کندیمدیتأک بازدرویمهریدستگ سمتهب ماین دست تا

 !کن جمع رو حواست-

 استهشدهدستپاچ و هولیکم است مشخصهک ماین

 .شودیمهادیپ عیسر وددهیمنتکایسر

 :پرسدیم او از قیعمینگاه با سهرابدشویمهبست در تا
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  هست؟ نفس عشِقدفرب-

 :دیگویمهشددیکلییهادندان با

 ! بوده-

  ره؟یبگدخوایم ازشیانتقامهچ-

 :اندازدیم عقبهبینگاهمین تیعصبان با

 .دکتریآقامدونینم-

 :دیگویم تلخ ودکنیمهزمزم را دکتر لقب لب ریز سهراب

 تیسترب جاهیناال تا باشنمطمئمبود دکترتهاگ! دکترتهنمقتیرفنم-

 تیموقع نفسهباش حواستنیبب... بودمهکرد

! یکن حل رو تیشوهر ونز مسائل باهاشیبریبخواهکهنداریعاد

 ...یمانینزندگنهدوبار

 :دیگویمهکالف ودکشیم شیرو و سرهبیدست

 ازش ،گفتم باردص بهش! کهیدونینم تو کنه،یمیباز ریشمد باهدار-

 ! خطرناکه چقدرمداد حیتوض براشمکرد خواهش
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 :دهدیم پاسخدخونسر سهراب

 سطح در استرسیهاهورمون نفس مثلییهاآدم تو-

 درک درستنتونینم رو خطر حِس نایا کاًل مونن،یمییباالیلیخ

 امانبترسهممکن تیاهمیب موضوعهی از ارن،ندیآگاه بهش ونکن

 بهت باردصممن... نکنن درک رو خطرناکیلیخ تیموقعهی

 و هستنکرد کمک قصدتهاگ واقعًاننکهنگایعاطف رابطه،نیاهبمگفت

 تو کن، رهاشدبع وهبدمانجا رو کارت ندارم، خبرنمهکیچ هر ای

 ...مهمه برات ویدار دوستشهاگ نسازیتراژد براشهگید

 بدش بخِت بردریگیبرم در را جانشیموج مثلیشانیپر ویسرگردان

 دست در سخت را دلش افساریعمرهکدفرستیم لعنت

 وقمعشنیترشانیپرهبنممکنزمانیبدتر در حال اما استهداشتهنگ

 از دست وقتچیهیراه دوهتلنیادشوینم باورش. بنددیم دلدب ا،یدن

 ...نه را آزارش امادخواهیم را نفس او. داردینمبر  اشیزندگ سِر
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 اوهکییهوا در خودشنشدیزندان مِتیقهبهن امادباشدآزا اودخواهیم

 .ستین

 فرماحکمنیماشیفضا درینیسنگ و تلخ سکوِت ماین برگشتنزما تا

 نقش شیهالبیرویغرور پر ونپهدلبخنهک ماینندید با. شودیم

. استهآورد بدست رایاطالعاتهکدریگیممآرایکم دلش استهبست

 :زندیم لبیبشکن با دور از ماین

 ".حله" 

 :دیگویم افسوس با سهراب
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 دریانرژ چقدر خدا،هبهداریفعالشیبهبچنیا-

 !بگذرونه رویزندگنخندو لِب باهشیهمهکهباشهتونیممآدهیندرو

 وقتدریگیمندنداهب را لبش وداندازیم سهرابهبیهنگامین

 .ستا ترسناکهوقفیبیهاهیگرهاندازهبیادیزیهاخندهدیبگوهکدنبونآ

 :دیگویمیخوشحال بادنینشیمنیماشندرو ماین تا

 ؟یدیمیچیگونمژده ،یمان آقا ریبگ لیتحو-

 :دیگویمهکالف

 د؟شیچمنیبب بگویبخوایچ هر-

  بخوام؟یچ هر ،ییخدا-

 :غردیم سهراب

 .بزن حرف-

 تالِشییخدایول شما؟ندهمبذارهآمادهلقممکرد تالشههمنیا ؟...اِ-

 .دادمشمارش ودبو خوشگلیلیخهدخترنچودبویبخشلذت
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 جو التهاب بکوبند،هشیشهب رانسرشادخواهنیمدمر دو هر

 :دیگویم عیسر ودکنیم درک راهآمددوجوهب

 ...فردایبرا ازریشدمقصهبهگرفت مایهواپ تیبلهیدفرب بابا، خبیلیخ-

 و جیگیالحظهدچن شود،یمیخال سرشیرو خی آب ازیسطل انگار

 وددوزیممچشهادیپنیعابریآمدهاورفتهبنیماشیپنجره از گنگ

 :کندیمهزمزمهناباوران

  ؟یچیبرا رازیش-

 هرهب! خواسته رودیجمش تخِت وهیحافظ شاهچراغ،محر دلش حتمًا-

 اهوهک رفتیم بهشتیارد ذاشتیمدیبایول هستیدنید شهِر حال

 ...خوبمه

 :کندیم قطع را حرفش سهراب

 ؟یدینفهمیاگهیدهزیچ-

 ذوق با وددهیمنتکا هوا در را دستش گنگشنچشما مقابل در

 :دیگویم
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 گرفته،یم رو رازیشیهاقبرستون آمارهداشتیانگار چرا،-

 آقانیانریگیمیخیتاریبناها آمارناییم ملتهکدبوهموندمههدختر

 راز؟یشیبرامیریبگ تیبل م؟یکن کاریچناال خب... قبرستون آماِر

 ...ماجراهانیا ازداییممخوشهدارهتاز

 حواسش اصاًل است مشخص کاماًلهکدنگریم اوهب سهراب

 ودکشیم اشکرده عرقیشانیپهبیدست. ستین ماینیحرفاهب

 .گذاردیم روادهیپ داخلمقد ودکنیم باز رانیماش در ضربکینناگها

 شبیج از را لشیموبانناگها ودرویمهرا روادهیپ درمقددچن مستأصل

 از رشتیبهلحظ هر قلبشنضربا رد،یگیم رانتورایشماره ودآوریمدر

 ومسالهاجازهکآنیبدداریمبر رایگوشنتورا تا ودریگیم اوج قبل

 :پرسدیممکال کیدبده اوهب رانیروتیهایپرساحوال

 کجاست؟ سما قبر-

 بهت با سپس وددارنتورانخورد جا ازننشا خط پشِت سکوِت

 :پرسدیم

 تحال ؟یافتاد سمادایهشدیچ ؟یمان کاریچیخوایم رو سما قبر-

  خوبه؟
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 کجاست؟ سما قبر بگو باشدزو دم،یپرس سوالهی-

 :لرزاندیم رانتورانلحیبغض

 شونه؟یپر قدرنیا صدات چرا شده؟یخبر نفس از ،یمانهرازیش-

 در ودگردیمبرنیماش سمتهب ودستنیایم قرارشیبیهاقدم

 :دیگویم حالنهما

 تویرابینداریکارهاگ هستن، رازیش سویگ و نفسدایزیلیخ احتمال-

 ...دارمیبدیلیخ حِسنممیبرمریبگ تیبلمه

 :ردیگیمینفس ختنشیر اشکنایم درنتورا

 .امییم نفس، و تو از ترمهمیکارهچهن-

 :دیگویم حالیب

 .دمیم خبر بهت-

 مثل ودریگیم را نفسیشمارههارادیب کند،یم قطعهک رایگوش

 وددهیم گوش سکوت در را بودنش خاموشمایپهشیهم

 .ستدیایم جاهماننابایخهبهریخ
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 رو؟ادهیپ وسِطیسادیوا چرا ؟یمانهشدیچ-

 :دوزدیم اوهب را گنگشهنگا

 جورمبرادفرب پرواز از قبل تیبلهیهشدیقیطر هرهبیتونیمنیبب-

  ؟یکن

 ؟!آخه-

 :دیگویممتحک با

 .بجنب فقط ما،ینمکنیم خواهش-

 

*** 
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 دانستیم ماینمنر و چربنزبانویمد را خودش 

 ورج تیبلنهردوشایبرا شد،یم سوارشدفربهکیپروازنهمایبراهک

 اما بود، او باننشد رو در رو استرسش تنها حال ودبوهکرد

 ودبو خودش شهر رازیش داشت، سر دریفکرمههلحظنآیبرایحت

 خودشییارویرو صورت دردیبا او واقع در ودبودن آنجا اشخانواده

 .دادیمننشا متعجب پروازنآ دردفربندید از را

 نم؟یبشهپنجر کنارنم-

 !نگویچیه فقطنیبش ،ینیبشیخوایم جا هر مرگت خبر-

 :دیگویم ذوق با ودنینشیمهپنجر کناریصندلیرودخونسر ماین

 ...مگیم فقط ،یبازهکاراگاهدیمیحالهچ-

 :کوبدیم شیپهلوهب آرنج با

 .نییپا بکش رو بلندگو چیپ! ترواشی-
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 طاقت گریدهکهیثاندچن ازدبع ودفشاریممهیرو را شیهالب ماین

 :پرسدیم لب ریزدآورینم

  ش؟یدید-

 :زندیم زل شیپا ریزهبهکالف

 .چپ سمت نشسته، مایهواپهت آره،-

 سفت رو خودت قدرنیا چرا حاال... ینیزبیتیچشماهچماشااهلل-

 سر دو ویدهگیدهفربد! بابانک شل بزنن؟ آمپولتنخوایمهمگیگرفت

 ...ستینهک

 الیخیبمه ماین. دهدینم را جوابش ودکشیمیقیعم نفِس

 گوش را اشعالقهدمور آهنِگ ودزنیم گوششهب را اشیهندزفر

 .دهدیم

 از را اشیگوش کی ماینهکدبوهنگذشت پرواز از ربع کی هنوز

 :دیگویم بارطنتیشیلبخند با ودکشیمنرویب گوشش

 رونجونتورا وماومدیمنیماش با سهرابیجاهبنم کاشمگیم-

 ...آوردمیم
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 :دیگویمهگرفتییصدا با ودیآیم حرفهبهباالخر

 منو مخینشستناال ،یرانندگ ساعتهد_نهناویجاهب حاال ؟یچهک-

 بده؟یخوریم

 رو نفسهافیقیجورچهنممیکن سقوطناال! بده گه،یدهآر-

 و ده،یم دست ازمه با رویکنون شوهر ویبچگ عشقهکمنیبب

 ...هشیمدنابو خودشنگرفتمانتقایجاهب! دستش روهمونیممههبچهی

 .کندیم نگاهش چپچپ

 اصاًل غرض خداهب کنه، سقوطهکنساخت رو ماهایهواپنیانیبب-

 .نبودهنرسوند

 !نیبب-

 جانم؟-

 :دیگویم قیعمیآه باههمرا

 .شوهخف-
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 وداندازیم عقبیهافیردهبیسرکیواشکیدبع ودخندیمهآهست ماین

 شروع مهمانداریوقت وددهیمنتکا آهنگمتیر با را شیپا خوشسر

 :دیگویم شرارت بادکنیمییرایپذهب

 .داشت تیبل ریامقش شبید شِبهدهواسیراست-

 :دهدیمهادام لذت بادشویمهمواج اوهبرافروخت صورت بایوقت و

 دوما رفتیم درمدست ازهیقضنم ودبو تیبلهدونهیهک اوال-

! یکنیمهتجربیدار رو استرس از سطحهچ داره؟یفیکهچناالنیبب

 و بیتعقیفرستادیم منونیبب وقته،دچننیایکندنم سر ازیپوستهچ

 ...یکن اشتجربهمگفت بودم، حالنیهمهب زیگر

 دلشهکهگونآندتوانینم او ودرسیم آنها فیردهب مهماندار

 با را شیهاحرفیهمه ودبگذار دستش کف را ماین حِقدخواهیم

 .ندکیمهبسند" براتمدار"نگفتهب تنها وددهیم قورت قیعمیحرص

 ودکنیم تررنگ پر را مایندلبخنهک استیدیتهدنهمانیا و

 .دوزدیممچش بایز ودیسفیابرهاهبدبع
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 ماین دستهکدشودبلن شیجا ازدخواهیم قراریبدنینشیم مایهواپ تا

 :ندینشیم شیپایرو

 خِتبدبنییپانک پرت رو خودتدبع کنه، ترمزنخلباهبدنامو داداش-

 ...حالتهنیا وهنزد سرتهبمهیگل چیههخوب حاال! دهیندنز

 :غردیم اششدهدیکلیهادنداننیب از

 .ییدستشومبرمشهادیپ زودترمخوایم شو،خفه فقط تو-

 شیهادستنیب را سرشدنرو هواهب اشخنده کیشلهکآنیبرا ماین

 اشخنده شدت ازیکم تا. لرزدیمنامایب شیهاشانه ودکنیمنپنها

 :کندیمهزمزم ودشویمهکاست

 رو خودت ویبودهنشست خیم مثل پروازمتمونیهمهواس-

 ؟یبودهگرفت

 .خنددیممآراهدوبار و 

 ودزیخیمبر جا از نفرنیاول شود،یم خاموشهک کمربندهانبست چراغ

 .داردیمبرمگا مایهواپ در سمتهب عقبهبینگاه چیهیب
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 داخلهبنشد سوار حاِل دردفربهک رساند،یم ماینهب را خودشیوقت

 با عیسر. هستهفرودگا درمدیهایتاکس ازیکی

 اوهب ودرنیگیم رایبعدیتاکسهزدشتابیهاگام

 . کند بیتعق راییجلونیماشهکدسپارنیم
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 ترس از پریاقیاشت با دو هر ودکنیم سکوتمه ماین بارنیا

 کجاست؟دفربیینهادمقصهکدبفهمن دترزوهچ هردخواهنیم

 دلشهخودخواهان و صیحرهکیحس پاست،هبییغوغا اما او دل در

 دختر صورتهبدفربهنگایحتدخواهینم

! ستیچیبرا و کجاستددانینمهکیمالقاتهبدبرسهچدفتیب

 ودندارهمهلکنیا دریشانس چیه حسشهکدزنیم بینه عقلشهگرچ

 از رد،یگیم شکل شیباورها خالف کاماًل اتفاقاتیهمههکدریبپذدیبا

 اشتد را نستاگرامشیا و خاطرات دفتر فقطهکیدختریواقع شناخت

 بود،هردکینیبشیپهچآن با متفاوت اتفاقات،یهمههکهلحظنیهمهب تا

 .بودنداد رخ حاِل در

 دردمر دو هرهنگا د،یچیپیم قصرالدشتنابایخ داخلهکییجلویتاکس

 :کندیمهزمزمیجد ودپریم باال ماینیابروها خورد،یمهگرمه

  ؟یچیعنی-

 در رایزدنک شتریبییجلویتاکس با را اشفاصلههکدیگویمهرانندهب او و

 قطعًامه سر پشتیتاکس دودوجویطوالنیهاکوچه پسهکوچنیا

 را لشیموبایگوشهگاناخودآ کرد،یم جلبدخوهب رایکس هرهتوج
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 در زند،یمهضربنمامامنایرو ودکنیمنروش

 نفسیصدا کند، قطع را تماسدخواهیمهدانیامنایوقتهلحظنیآخر

 :دیچیپیم گوشش در مادرشیدهیبر

 مامان؟مجان-

 تک با ودخوریم جیگ خاطراتشیهاکوچه پسهکوچ در نگاهش

 :دیگویمیاسرفه

 مان؟مایخوب سالم،-

 :گرددیم باز مادرشیصداهب آرامش

 نشد؟هکنتوبحث ؟یدید رو بابات ؟یچطور تو زم،یعز قربونت-

 چطوره؟ اوضاع

 :دهدیم جوابهکوتا

 ؟ییکجا ؟یخوب شما ست،یندب اوضاع-

 :دیگویم ربطیبیاخنده تک با مادرش

 ست؟ین هابچه ازیخبر چطور؟ گه،یدماخونه باشم؟ کجا-
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 داخل مکث با ودکنیم ترمزییآشنا بستبنمد قًایدقییجلویتاکس

 :شودیمیتلخ و جالبیبازددار. دیچیپیمنآ

 ن؟ینداریکار بپرسم، رونحالتومخواست ست،ینیخبر-

 !نذارمه باباتندههبنده باش، خودت مواظبمپسرهن-

 :زندیم لب

 .حتمًا-

 ستد،یاب بستبنیکوچهنآهبندیرس از قبل تادزنیمهاشارهرانندهب ماین

 دویکاهگل چیپهپنا در ودشونیمهادیپ ودکننیم حساب عیسر

 . شوندیمنپنهاهکوچ سر درست باغهخانهبهماندهخان

 :پرسدیمهکوچ داخلهبهکوتاینگاه با ماین

 کردم؟یقاطنم ای ست؟ینهخال ونمامایپدر باِغهخوننهمو جانیا-

 :زندیم لب وددهیمنتکا را سرش جیگیمان

 ...نهیهممکن فکر-

 :زندیم پچ گوششمد ودکشیمهکوچ داخلیسرکهدوبار ماین
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 تومه مادر از! ترکهیمییخدا من،یزندگنزناههم سیبنو کتابهی-

 ...خودشیبرادبویمارپلمخانومه ماهخالنیا ،یاوردین شانس

 .ماندیممتماهمین درنشد باز با حرفش و

 ...کرد باز درو-

 امادنیبینمیریتصو چیه چرخد،یم باغهخان دِر سمتهب

 ودنکیم پر را مشامشمتما تنباکو و لیوان عطردبخورمقسدتوانیم

 . دیآیمدبن نفسشیالحظه

 : دیآیم خودشهبدزنیم بهش ماینهکیاسقلمه با

 ...خونه تو رفتش ؟ییکجا-

 اشتندیارتفاع باغهخانهکوتا واریددافتنیمهراهخون سمتهبهعجل با

 . رفت باالنآ ازدنشوهک

 :کندیمهزمزم ماین

 .ننتینب باش، مواظب-

 پشت ِکیبار  اِطیح نجایاهکددانیم زند،یم دور را باغ وارید 

 صورتهب قسمتنیا در کسچیه وقتچیه و استنساختما
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 اطرافهبینگاه کشد،یم باال را شخودهآهست کند،ینمدتردیعاد

 ماینهبدنینب را اویکسیاهیهمساهکنیا هول از وداندازیم

 .پردیمنییپادنشودجایاییصدانیکمترهک اطیاحت با ودکنیمهاشار

 و دخترندید با ودچرخیم باغهخان کوچکنساختما دورهاهست

 را خودش ودشویم بسح نفسش اند،ستادهیامهیروبهروهکدفرب

 .کشدیم وارید پشت

 تادکن تمرکز قلبش واروانهید تپشیصدانیبدکنیمیسع

 از را لشیموبایگوشیحرف چیهیب ماین. بشنود را آنهایصدادبتوان

 .کندیم قطع را زنگش ودکشیم دستش
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 :شودیم واضح شیبرا صداهامککم

  تو؟مایبیکنینممدعوت-

 :بلعندیمهصانیحر شیهاگوش را دخترنیدلنشیاصد

 ! یایبدزو قدرنیامکردینم فکر-

 :زندیمیاخنده تکهخوشانسردفرب

 تیبازهگرب و موش چرا تو حاال! بوده جذابنمیبراهشیهم پول-

 رو چکدیتهد با ویذاریم قرار دوستتیخونه بارهی گرفته؟

 از نفس؟هچت بهت،مبد پسهک رازیش ایبیگیم حاالیریگیم

  ؟یابهانه دنبالیبکن دلیتونینمنم
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 وسط را مشتنیادخواهیم دلشدوجومتما با ودشویم مشت دستش

 .بکوبد او فیکث صورت

 وهما و سالدچنیدونیم... عمرههی ام،بهانه منتظر هدف،هبیزد-

 اجنیاناالهکمشمرد رو هاشهیثانیحت قه،یدق و ساعت و روز وههفت

  نمت؟یبب

 را اطرافش بهت با ودکشیم اشیسانت دوهکوتایموهاهبیدستدفرب

 :دیگویمیامسخرهنلح بادبع ودکنیمهنگا

 تو؟یگیمیچ ؟یدیمیداریگریباز تست ه؟یمخفنیدورب-

 :کندیم جلب خودشهب را اشتوجهمتما دختر، قاطعنلح

 ...کن باز رو هاتگوش خوب و ببر ور صداتهلحظدچندفرب-

 را شیهاشانه ماین خورد،یمهگر مایننچشماندرو نگرانشنچشما

 !اندازدیم باال

 ویآورد باالهکنیا ازدبعهادتی ؟یدید منوهسوختنبدیوقتهادتی-

 مهمه،یلیخمبراییبایزنمهکیگذاشتمایپهیمبرا فقط ،یرفتیگذاشت

 موقعاون ده؟ید رو هاییبایز فقطمماچشیبچگ ازنچو
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 ؟یالل ادته؟ییداشت رو اتنیدروغ مسلک شاعرنلحنیهم

 نه؟ ایهادتیمگیم

 :دیگویممکال کی ودخوریمیتکاندفرب

 !ادمهی-

 اتهافیق خاطرهب ومدید مادرمویهاییبایزمکرد بازمچش تانمیگفت-

  ادته؟ی شدم، عاشقت

 ...نفس-

 :زندیمدایفر دختر

 ادته؟ی-

 !کو ؟چکیچهک ادمه،یهآر_

 :خنددیم دختر

 ارم،د سوالهی ازت فقط اد،ییم رتیگناو از شتریبیلیخ نشو هول-

 هست؟ جذاب ودلونننسترهاندازهب باست؟یز نظرتهبمه عفت
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 دردبوهزد زل دخترهبیمیقد و کوچک باِغهخان وسط واج و هاجدفرب

 شیهاچشم در را قدرت و نفرت ازهاندازنیا وقتچیههکیحال

 .بودهدیند

 خالف کار تو فقط نه؟یردمپلیدیاحمق و خنگمهنوز تو توام؟ با-

 منو سوال جواب آخه؟دبوهاومدمخوش تویچ ازنم آره؟یدارداستعدا

 بده؟

 :کندیمهنگا اطرافشهبهدیترسیکم بارنیادفرب

 وت گرمه؟یمانهب دلت بدبخت هان؟یشد خر ؟یزد زنگ سیپلهب-

 !زندانمیریم دو هر حالتنیبهتر

 :شودیم کینزد اوهبیقدم دختر

 زندان؟ بفرستمت چرا کنم،نزندا برات رو ایدنمخوایمنم-

 ودشوجهبیوحشتناکینگران کشد،یم سرک وارید پشت ازهارادیب او

 :شودیمدبلن ترمحکم دختردایفریصدا زند،یم چنگ

 باست؟یزینگفت-
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 دارد، اشبهت ازننشادافتیمدفربنداد جوابنیبهکیاوقفه

 :دیگویمیسختهبهباالخر

 ...اسزرهدفوال مادرهیشب قشنگه؟ کجاش توهعمناو نه،-

 :کشدیمیقیعم نفس دختر

 فکرهشیهم سوزه،یم براتیلیخمدل فربد،هسوزیم براتمدل-

 از تربخشلذتیلیخمیگزند توهلحظنیامکردیم

 زا ترریحقیلیخیدونیم... کنمیم اشتجربهمدارناالهکهباشیزیچ

 تومزیبر اشک خاطرتهبهکیبودیاون

 برات ات،ینامادرهکیبودیاعقدهیلعنتهزادحرومهی

 تیناپدر نداشت، بهتیحس وینبود خودشهبچنچودنکریمادر

 اشکاسه تودبهکیبودییهاآدمهبچ تونچودبو متنفر ازت

 با رو بارتحقارت عمِرمتمو تو... بودنهگذاشت

 غرقیکثافتهچ تودنبوممهیکسیبرا ویگذروندیکارکثافت

 ...ینباشنچشمشو جلونخواستیم فقطنچویبش

 ؟یگیم خودتهواسیداریوریدر چرا-
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 هرنمهعم راچیکرد فکر چیه بدبخت،هتوئ آشغالیزندگیوریدر-

 باِراعت ازهدار چرا زنه؟یم نامتهب و توهبهدیمهغیتیممبابا از وهداریچ

 فکر بمونه؟ باال تتیسا توهکهکنیمهاستفادنمیبابا

 زیرنیخوایممدونینمیکرد فکر شده؟ عاشقتیعوضنرزیپیکرد

  ن؟یبکش باال رومبابا اموالمتمو زیر
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 نه؟ اییکرد فکر-

 :دهدیمهادام نفرت با دختر ودشوینمهدیشندفرب ازییصدا

 روهگیدیهایلیخ و تویزندگمتموهکههرز مادرهی! مادرتهناونچو-

  چرا؟یدونیمدکردنابو

 :افتدیمیعصبیاخندههبهزدبهتدفرب

  هان؟مکن باور رو تو مزخرفاتنیادیبانم چرا-

 در... گرفتم رو اتیواقع مادر و تو" یاانید" شیآزمانمنچو-

 توناالننفرشو کی مثاًل دونن،یم هایلیخ رونداستانیایثان

 ...اسخونهنیا

 را اششکننده و ترسونباطهشیهمدکنیمندیلرزهب شروعدفربیزانوها

 چیههلحظنآ در امادکریمیمخف شیهاطنتیش و هایخالفکار پشت

 رپسنهما شیصدا ودکنهغلبنامایب لرزِشنآهب تا تنداشیترفند

 :بودهبست دلنآهب نفسیروزگارهکدشییترسوهبچ
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  اس؟خونه تویک-

 ...یمان مادر-

 سرشیرو را دستانش ماین کند،یم نگاهش مبهوت فقطدفرب

 سر صامتنهمچنا او وددهیمهیتک سرش پشت واریدهب ودریگیم

 را دختریهاحرفدخواهینم کسچیه ست،اهزد خشکش شیجا

 ...نداشتدوجویفرارهرا امادکن باور

 االب از جاهمان اما دختردنینشیمنیزمیرو ودشویم تا شیزانوهادفرب

 :زندیم لب ودکنیم نگاهش

 کرد؟دنابو رو مایهمهیزندگنزناو چرایبدونیخواینم-

 :افتدیمهیگرهبهپنایبیابچه پسر حال بادفرب

 اما... مکن تتیاذمخواستینمنم داشتم، دوستتنم خداهب بسه، نفس-

 ه،تک اشییبایز گفتیمهشیهمممامان! نبودمخود دستمکن کاریچ

... اون مثلمباشهداشت رویکیمخواستیمنم ستین اشهیشب کسچیه

 ...گفتیمممامان
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 ودزنیم زل وارشانیهذیهازدن هقهبیلبخند با دختر

 :شودیممخ کنارشهاکرا با زانو دویرو بدش حاِلهبهتوجیب

... کثافتتیواقع مادر آورده؟نم سر رو بالهاناویکیدونیم-

 تاهبذارمدلهب رونبودنز حسرِت تادکرمداغهکییهالحظه تکتکنم

 تو تفیمرد چیه ومباش فیکث ویدستمال خودش قولهب

 پسرمذاریم جونتهب رو هاداغناو تکتک! ادمهی خوب روهدازننمرو

 ...منیزادهحرومیعمه

 بادبوهنماندیباق درش غرور ویمردانگ ازیچیه گریدهکدفرب

 :گفتیاگرفتهنلح

 !دروغه-

 :خنددیم لذت با دختر

 اتیبچگداینچو کوچولو،یزیریم اشکهگولهگولیدارهنیهم براهار-

 تو ودوب متنفر ازت باباتهکنیادای نداشتن، دوستتهکنیاداییفتادا

 براش ودنبو مادرتهکیشدیمیزن عاشق شتریب روزهب روز

 عفت بیعج رفتار! ادتهی رو اونا بیعج رفتار تو... ینبودممه

 دوستتمه اتیواقع مادرمبگ بهتدیباهک براتممتأسف... ادتهیمه
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 کرد،دنابویداشت دوست تویچ هرماون نداشت،

 ًاواقع منو تویگیم راست توهار من؛ مثل! کرددنابودفربیشنویم

 از م،یبودیبازهمهکیبچگنهمو ازیداشت دوست

 امادبوهنشدیعوض و فیکث روحت قدرنیا هنوزهکییهاموقعنهمو

 ردختماونهادتی مون،یزندگ توداوم سما بعدش... کرددنابو منو مادرت

 سماهادتیهک تو اد،ییم خوشت ازشمدیفهمیمنم... بودیخوشگل

 دفتر مدتههماون نگو نه؟ ایهادتی شد؟هخفهادتی مرد؟یجورهچ

... مادرت کرد؟ اشخفهیکیدونیم! ینخوند وهبود دستت

 داشتنزبوناو امادبویقربوننم مثلماوننچو

 توهب گفتیم ه؛گیمنتوراهبدبوهکرددیتهد

 از تو... کشتش راحتیلیخنیهمهواسهگیم

 !متأسفانهیشدهزادیوونیحنیهمچ

 شسمتهب خرابیحال ونویگرییهاچشم با طناز ودشویم بازهخان دِر

 :دودیم
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... یکشیم روهچاریبنیامه خودتمهیدار دختر بسه،نجا نفس-

 جانم،هبس... یندار روهب رنگنیبب! عفته مادرشهیچنیاهگنا

 ...امایدیکش زجرمدونیم... برم قربونتهبس

 خودش دستهکیخراب حاِل با ودزنیم پس را طنازندستا نفس

 :زندیمیلگددفربیپهلوهب ستین

 جا،نیا از شوگم برو پاشو نزن،یمردگ موشهب رو خودت پاشو-

 آبمذارینم... شهیمیواقعمجهنهی تیزندگدبعهبهلحظنیا ازنبدو

 ...نیبب حاالهبرنییپایعوضناو و تویگلو از خوش

 :رودیمدفرب سمتهب ودکنیم رها را او مستأصل طناز

 ؟یشدبلن جا ازیتونیم فربد؟ آقایخوب-

 :نالدیم صالیاست بانآسماهب رو و

  کنم؟مسرهبیخاکهچ خدایا-

 بازهخان داخلهب بشیجع حال با دو هرهب اعتنایب دختر

 در هنوزهکیبغض بادفربهک است دخترهرفت ریمسهب طنازهنگادگردیم

 :پرسدیم داسیپ لحنش
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 ه؟یکمپدر عفته،ممادرهاگ گفت؟ راستمخانو طناز-

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرش پشت حرص با دخترهکیدر از را نگاهش خرابیحال با طناز

 :دوزدیمدفرب ملتمِس ونایگریهاچشمهب ودریگیم کوبد،یم

 ...میکنیم صحبت بعدًا... ییجایهتلهی برو پاشو فربد، آقا شودبلن-

 را شیهااشک دست پشت با ودستیایم شیپاهایرویسختهبدفرب

 :کندیم پاک
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 ه؟یکمبابانیبگ پس راسته، هاشحرفهاگمخانو طناز-

 بیعج نظرشهب تسلط و جسارتههمنیادزنیم را دختر شوِر دلش

 خودش دست ودشو شرهخاننیا دردفربنبوددترسیم است،

 صالیاست با نگاهش. سوزدیممه اویبرا دلشهک ستینمه

 .چرخدیم باغهخان مرتبنچنداهن اطیحندرو

 ...خانم طناز-

 در اشخانوادهیرازهانیرنگیکاسهنشکستیصدادکشیمیبلندهآ

 داغدیشا تا خت،یر دخترهکیآبددانیم خوب ودافکنیمنیطن گوشش

 .شودینم جمع هرگز بخشد،مایالتیحدود تا را وجودش

 !یمن شوهر پسر تو-

 وداحم نفرت وهنیکمتماهیثان ازیکسر در ودپریمدفرب ُرخ از رنگ

 ”یمان پدر ”عنوانهب را اوهک دریح از اشپچپچ وییبدگو عمر کی

 طناز صورتهبهناباوران ودگذریم چشمش جلو از شناختش،یم

 . دوزدیممچش
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 انگار او ودچیپیم شیهاشگوندرو مایندبلن نسبتًا" یوا"یصدا

 ...استهدیشنیزیچهک انگارهن

 واِریدیهاترک عمقهب ماتشهنگا وهدادهیتکنساختما واریدهبنکماکا

 .استهشدهدوخت شیروروبه

“ یوا“ هبهیشبیاصوات لب ریزنکماکا ودنینشیم شیزانو دویرو ماین

 ...طنازهندشویمهدیشندفرب سمت ازهنییصدا چیه ودیگویم

 درهک استهنشد خارج اشدهنده آزاردب حاِل از کسچیه هنوز

 :دیگویمیبلندیصدا با آشکارینفرت با دختر ودشویم بازهدوبارهخان

 برو وگمش پسهندار تو پدرهبیربط چیه نجایا ،یینجایا هنوزهک تو-

 لیفام و فک شهرنیا تو ستین هتلهبیاجیاحت... رونیب

 ...ونریب گمشو برومگیم...کنهیمهنگا منوهدار باز! نخورهغصیداردایز

 :دیگویمیوقتدلرزیمدفربیصدا

 نفس؟-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

987 

 ارآو سرش برهکیتلخ ویقیحقیایدنهب را اوهکلم کینیهم تنها و

 وارید از تاددهیم کمرشهبیتکان ودگردانیبرم استهشد

 .ستدیایمهزدشتاب ماین او از قبل ودریبگهفاصل

 شتریب حاال! برو بکش رو راهت نباش، بدبخت و ریحق قدرنیادفرب-

 !آخهمیشد لیفام...مینیبیم همو

 مثلهک زطنا صورت کنار ازدفرب دهد،یم سریعصبیاخندهدبع و

 قًایمع پاکیقلب بایروزهکیدخترهبدبوهستادیا دونآنیبیاواسطه

 :کندیمهنگا دش،یپرستیم

 ...نفس بده،ناموهلحظهی بزنم، حرف باهاتمخوایم-

 اشینشایپ بر ،یبرادر ُمهرهکیبتیمصهتازنیادآورینم طاقت گرید

 واریدهپنا از ودخوانبمناهب را دخترهدوبار استهنشد خشک هنوز

 .دیآیمنرویب

 استدب قدرآن خودش بهت وددر قدرهبمکدا هر حاِل

 طنازنچشماهکیالحظه تادشنونینم را ماین و اویهاقدمیصداهک

 :دیگویم وارزمزمه ودشونیم قفل اشدردانهنچشماندرو
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 !!!الزهرافاطمه ای-

 از قلبشیالحظه ودنگریم اوهبهخانیورودیپلههسیباال از دختر

 دریناگهانهکددامایپ بهش رضایعلیوقت کشد؛یم دست تپش

 دایپ اشسروکلهیزودهب ودلنگیم کاریجا کیدیفهم شدند،مگهجاد

 او خواستینم دلشهکیبحث وسطهن ودزو قدرنیاهن امادشویم

 . بشنود

 ادشی بیعجیشدت با قلبشدتافیم او سمتهبیالحظه نگاهشیوقت

 تا را شیهاگوشنسرگردا ونامایبیهاتپشنیا ودبتپهدوبارهکدافتیم

 .دهدیم عذابنشد کر مرز
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 ...یمان-

 رایبرادرمناهکیفربد و مادرش صورتیرونزماهمیمانهنگا

 .چرخدیم د،یکشیم دکی زشتیلیخ

 ،شودیم شتریب شدتشهلحظ هر ستاهداد رخ درونش درهکیطوفان

 :رسدیم نظرهب مسلط ومآرا دختردهماننمه او اما

 مامان، باشیقویگفتدبونیهمیبرا-

  راهه؟ تویگفتهکیترسختیروزهادبونیا

 اعثب دارد،هاشاردفربهبنممکنلحنیترزیآمریتحق باهک ”یبودنیا“

 رادرشبیمان اگر اندازد،یبنییپا را سرشدفرب بارنیاولیبرادشویم

 او... برادرنیا حق دردبوهنکردهک هاچه داشت قتیحق اگردبو

 داشتهاناخوداگهک نفسهبهیشبدبوهگرفتیمان از را اشیزندگ کلنتاوا

 .گرفتیم او از راههممانتقا
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 آتش مال دانستینمهکیعرقمن اشیروسریگوشه با طناز

 باهارادیب ودریگیم را درونش، آتش ای استهمادمردا

 :دیگویمدلرزیمهکییصدا

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تویمان-

 :دیگویم تیعصبان با ودآورینم طاقت ماین بارنیا

 ازنسرمو تومیزدیم ومیبودیمنتهرادیباناالهکنجوهخالدیببخش-

 قدرنیامیدونستینمهشرمندمیاومد خبریب هویهگید ،یخبریب

 !نیدارنمهمو

 با اآنههب وهستادیا هاپلهیباال هنوزهکیدختر سمتهب سرشنزماهم و

 :چرخدیم است،هدوختمچش احساسیب ودسرینگاه

 ...عجب خانوم، عروسمسال-

 :دیگویمممحکدزنیم حدس را حرفشهادامهک او

 ! ماین-

 :کندیمهاشار طناز

 ...زمیعز وت برونجا نفس-
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 :دیگویم تابیب ماین

 امروز تو، برویبزن ما اعصابهبهکینداریگندهگیدهاگ زم،یعزهآر-

 ! یکردیخال رو هاتعقدهیکاف قدرهب

 :دیگویمدفربنناگها

 ...منههریتقص هستهکیچ هر ست،ین نفس ریتقص-

 فاعد د،شونیمهریخ اوهب ترسناکیسکوت در و بهت با نفر چهار هر و

 سفر اولهکیقول طبق امادشویممتمانگرا شیبرا نفس ازدفرب

 ماین اما. خوردیم جگرنخو ودکنیم سکوت استهداد خودشهب

 الح با ودداریمبردفرب سمتهبدبلنمقددچنهارادیبدندار را او حالهک

 :دیگویمیبیعج

 ؟یتانداخهراهیچ نفس نفس، وسط؟نیایگیمیچ تو-

 ربذا شوهرداره،نز کی فعاًل ستین شمایبچگیبازهمهگیدنشویا

 ازیاعیوسمحج بادبعمیشد لیفاممیدیفهمهکنیا ازهبگذر ساعتهی

  خب؟ شو،یمیصمنباهامویمونیپش

 :گذاردیم اشزادهخواهریبازویرو دست طناز



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

992 

 .باشمآرو! خالهننزددانجا ماین-

 :دیگویم اشخالههب زیآمدیتهدینگاه با ماین

 باینشستیکردملیف رو ما! ایننم َپرمد فعاًلهک شماهخال-

  گذشت؟یمانهبیچیدونیم ؟یخندیم ما شیرهبهدخترنیا

 :دیگویم تربلند سپس

 ،یکنیم تماشا رو مایسادیوایجنگیهاآواره مثل هنوز چرا شما-

 !اوردمین سرتییبالهی تا برو

 در از عیسر سپس ودشویم پاهب پایالحظهدچندفرب

 .رودیم دنبالشدبلنیهاقدم بامه او ودزنیمنرویبهخان

 :غردیم لب ریز وددهیمنتکایسر افسوس با ماین

 ...َاه! کنهیبرادرمهیکینیاهواسدیبا حاال-

 :رودیم سمتشهبمقددچن حرص با ودگردیبرم دختر سمتهب سپس

 پدرتیبیعمهناو ازمانتقا اییبسوزون رودفربیخوایم تو؟هتچ-

 رارف چرا مرگت خبر! بکن خب ،یبکنیخوایمهکیغلط هر اییریبگ
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 ؟یبچزون رویمانهکیبریم ویریگیم روهبچنیا دست چرا ؟یکنیم

  تو؟همرگتهچ

 داخلهبنشتابا او ودشویمهدیکوبمبهممحک باغهخان در

 :زندیم لبیناباور با طناز گردد،یبرمهنخا

 !ینکیحرمتیب بهشیندارهاجاز تو... منهنمهمو دخترنیا بسه، ماین-

 قفل اومچش در چشمشدبده را اشخاله جوابهکدگردیبرم تا

 دلش رود،یمنییپا و باالمخش شدت از اشنهیسیقفسه شود،یم

 :کندیم اشوانهید دختر رداشیننزبا امادباشمآرادخواهیم

 فکریچ هر اما ،یدارمهیبازدلقک جزیاگهیدیروهیهکهجالب-

 !بدم پس حسابدینبایکی توهبمکنیم

 وزشبلیقهییرو دستش ودکنیمیطیآنهب رانشانیبیفاصله ماین

 از ودکنیم کینزد خودشهبیکاه َپرنچو را او ودنینشیم

 :غردیم اششدهدیکلیهادنداننایم

 ...گهیدیاضافه غلطهی ترم،وونهیدیلیخیدیدهکیینایا ازنمنیبب-
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 خشونت با را اششانه اوندستاهک چرادمانیممتماهمین حرفش

 هاپله سر تعادلش او و دهند،یم هولش عقبهب ودرنیگیم

 ازیردناکد آخ هاپلهنییپا ودافتیمنیزمیروممحک ودخوریممبه

 او ودداریمبرمگا سمتشهب شتاب با طناز شود،یم خارج لبانشنایم

 لب اشزده دو_دونچشما و دختریدهیپررنگ صورت درهریخ

 :زندیم

 ! تو برو لطفًا-

 سمتهب استهشدممتور وهگرفت سختهکییگلو ونلرزایبدن با دختر

 .شودیم محو اونچشمایوجل ازهیثاندچن از کمتر در ودچرخیم در

 را داغونش دِل مادرشیهااشک ودگردیبرم ماین سمتهب نگاهش

 .فشاردیممدره شتریب

 

*** 
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 کنه؟ینمددرهک سرت-

 :دیگویم ودپریمنییپا سهرابنیماش کاپوتیرو ازهکالف ماین

 تاورس از شم،ینمیمغزهضربهک بارهیهقیدق پنج من، داداِشهن-

 ! بردارمسر از دست بود،یفکستنهپل تاهسمنشد پرتهکمه

 کند،یم کینزد لبشهب را اشیطالب آبنوایلهرایخسته سهراِب

 :پرسدیم او از ودنوشیمیقلپ

  ؟یکن کاریچیخوایمناال-

 :آوردیم لب برمکال کی مستأصل وهصادقان

 .یچیه-
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 داخل ودکنیمهالمچ حرص با را اشوهیمآبنوایل ماین

 :اندازدیمهزبالسطل

 !کنن کاریچنخوایمهکیبپرسدیبامخان نفس از-

 :دیگویمدخونسر سهراب

 ازنکرد تیحما مقصودتهاگ نداره، توهبیربطنایجرنیا واقعًا ماین-

 احافتضیکاف قدرهب اوضاع! نزنمه شتریب رو کثافتنیاهکهیمان

 ...هست

 فقطیمانیوونگید ونجنو و خراب حاِلیولهنداریطربنمهبهار -

 و رنگ تایبودهشد محویهستمعال ازیبودهافسردهک شما! منهیبرا

 اسفتنه دخترنیانیبب... یشد رکابهب پایدید رو نفس رخ

 راتبناال! انفتنه هازنیهمه اصاًل! دهیکشدگنهب روهخانوادیهمههتنهی

 دورننشست طناز و نفس ونتورامکنیممه مضاءا ومسینویم

 نایامخانو نفس دلنشد خنکیراستا درهکنبکشدیجدینقشههیمه

 مشکل هازننیا ذاِت اصاًل... ببرنیحظهینعقبهقافل ازهعمرهیهکمه

 روهبچ کنه؟یم تجاوزمهنزهآخ داره؟نیاهک اسعمهنیا! داره
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! هستنیکهگید نایا بابا ؟یرواننجاهمعنیاهچش سوزونه؟یم

 ...کثافتاااا... َاه... خورهیممبههدارمحالنم

 :زندیم لب او وددهیمنتکا تأسفیرو ازیسر سهراب

 .کن ولش بده، حالش-

 .دهدیمنتکادییتأیمعناهبیسر سهراب

  ؟یمانیه-

 باهکییبایز انسالیمنزهب ماین چرخد،یم سمتشهب

 :دیگویمهطعنهب ودکنیمهاشار داشتیبرممگاهنینطمأ

 ونتورا از هم، روش و بر نباشه، مایخالهیهوومنیا-

 بهتره، نفس خطرناکیعمهناو

 زدن،یم سر شماهبنتهراهخالهکییهافاصلهنیامگیم

 باشه؟هاومد فشار بهشندرخایحهنکن

 مشخصیبرا سهراب وداندازیمنییپا تأسف با را سرش

 اشگونه علتیبدبع ودبریم دهانشیجلو را دستش اشخندهننشد

 .خاراندیم را
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 .ردیگیمنیماش از را اشهیتک اوهباالخر تا 

 ؟یریم کجا-

 ...دارم حرف نفس با-

 از قبل. کندیم نگاهش چپچپ ماین وددهیمنتکایسر سهراب

 :دیگویم وددهیم ماینهب رایدیکلدبروهکنیا

 .امیمممن خونه،نیبر-

 شیپ در را باغهخانهرادرویمیکیتارهب روهکییهوا درنزنامقد و

 ره با ودافتیمنایغلهب احساساتشهتازدشویم تنها تا رد،یگیم

 باورش... داردیبرم ترک شیباورها از قسمت کیدداریمبرهکیقدم

 درهک استهداشتیمردانگ قدرآندکریم احساس بازهکیپدر از

 از باورش کند،دعق رانتورا حداقلنیدروغ تجاوزنداستانآ

 در را وحشتناک و زشتنیچنییهاراز هاسالنیامتماهکیمادر

 شذهن درهشیهمهکیدختر نفس از باورش است،هکردنمدفو اشنهیس

 ویلوند حال درندرخشانچشما و رنگخوش مواجیموهانآ با

 راههم داشت خشمش شعاعهکیدخترهن بود،نکرد دوهبهکی

 سهرابیهاحرف داشتهتاز کشاند،یم انتقامش و نفرتیرهیدامکاهب
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 ومغ وددرمحج نبود،یعاد دختر کی نفس کرد،یم باور را

 را بارنیا خواستینم خودشهکیالحظه تا خشمش خصوصهب

 و... را اومهدکریمدنابو را خودشمه رد،یبگ کمک ودبگذارنیزم

 ....گرفتیم قرار راهش سرهکیکس هرمه

 کرد،یم اجتناب اوهبنکرد فکر ازیبیعج طرزهب ذهنش فربد، و

 .داشتنزماهب اجیاحت بیفر پریهزارتونیا درکیبرا

 خواست عمرش در بارنیاولیبرا باغهخانهبهماندمقددچن فقط

 اما دانستینم را غلط و درست فرق رگید باشد،میتسلهک

 و خودشینابود متیقهبیحتدکن کمک دخترهب خواستیم

 دلخواهشیهافعلهبهکییهانونههم و نبودنش و نداشتنش

 .نچرخد کامشهب باز ایدنمه بارنیا تادیچسبیم
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 شیورهب را در مادرشدبعیاندک ودفشاریم را باغهخانهیمیقد زنِگ

 با راهنگفتیهاحرف ازییایدن ودخوریمهگرمدرهنشانگاه کند،یم باز

 ودریگیم مادرش آب پرنچشما ازمچش سپس ودنیگویممبههنگا

 :پرسدیم

  جاست؟نیا هنوز-

 :رودیم کنار دریجلو از طناز

 .منهنمهموناو بره؟ کجا جان،نماماهآر-

 :کندیمهزمزم لب ریز ودکشیمینیسنگ نفِس

 .خوبه-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

100
1 

 اب طناز ،ییکذاهپلهسنآهبندیرس از قبلدرونیم جلوترهکمقددچن

 :ردیگیم را او دستیالحظههمادرانیادلشوره

 ...یمان-

 :دهدیم پاسخدکنهنگا مادرشهبهکآنیب ودستیایمیالحظه

 نشو تو ترکم،یممدارنم... ستین وقتشناال مامان،هن -

 ...کنمیخال سرش رومیدل و دقمبخواهکیکس

 ...هم نفس-

 آرامشنهما بانشد داخل از قبل ودفشاریم را دریرهیدستگ

 :دیگویم

 .بزنم حرف باهاشمخوایم فقط-

 ودبوهدادهیتکیصندلیپشتهبنتورا هال کیتارهمینیفضا در

 بو را او حضور انگار بودند،هبست شیهاچشم

 ریز او ودکنیم نگاهشهمشتاقان ودکنیم بازمچشهناگاهبهکدکشیم

 و استهکرد رامالزیهاسفارش طناز دانستیم کند،یممسالیلب
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 اطیاحتیبرا منتهادکردخواههکالف را او شیهاییگوهاضافناال

 :دیگویمهآهست

 .کن باز رو اتاق در واشی ده،یخواب سویگ-

 از قیعم ترِکهک اتاقیچوب درهبهیثاندچن رقدهب وددهیمنتکایسر

 در سپس ودمانیمهریخدزنیم ذوقیتونآیرو راستهب چپ

 باز ار اتاق در سپس ودزنیم درهبهآهست وهکوتاهتق دو رینظکمیاقدام

 .کندیم

 شیجا در جیگ ودنیبینم رایزیچچیه اتاقیکیتار در ابتدا

 در ،شودیم اتاقدواردکنیم عادتیکیتارهب چشمشهکیکمدستیایم

 چراغ .کند دایپ را برقدیکلیجا تادکشیم دست واریدهب ودبندیم را

 نور جانشکم المپ و فیکثیسقف ِزیآویال ازدشویمنروشهک

 را ختت تا دودبتوانهکدشویم باعثنیهم امادتابینمنرویبیایچنانآن

 رامشآ با دخترکیراست سمت تختیروهکدنیبب اتاقیگوشه دو در

 در وهنشست داریب دختر چپ سمت تختیرو ودبوهدیخواب

 .نگردیم اوهب استهدادهیتک سرش پشت واریدهبهکیحال
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 ند،کیمهل دندانش فشار ریز را نشییپا لب ودکشیمیقیعم نفس

 ودشویممخهارادیب ند،ینشیم تختشیلبه ودچرخیم سویگ سمتهب

 ومسال اوهکنیا از ودبوسیم خواب در را دخترک خنک ومنریگونه

 جانش بیغریآرامش ودزنیمدلبخن است، قیعمیخواب در آرامش با

 .ردیگیمبر در را

 تختیلبه ودکنیم صاف کمرهدوباریوقت

 :دیگویمیاگرفتهیصدا با ودکشیم لبشیگوشههبیدستدنینشیم

 ...بودهشد تنگ براشمدل-

 .چرخدیم اویرو نگاهش سکوت در هنوز دختر

 ...هم تویبرا-

 بازیوقت ودبندیم را شیهاچشمیاهیثان قدرهب دختر

 .کندیم برابرنهزارا را نگاهش درخششیاشکمندکنیم

 اویروروبه الیخ و فکر و استرسههمنیا ازدبعهک حال،دکنیم حس

 فسن اما د،یایب جا سر نفسش باشد، خوب حالشدیبا استهنشست

 :کندیم باز را راهنشیپیباالیدکمههارادیب ودآوریممک
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 !کنمیاعترافهیمخوایم-

 دردناک و تلخیلبخند زند،یم دو_دو ترس با دخترنچشما

 :ندینشیم صورتشیرو

 .ستینهعاشقان نترس،-

 شیهازانوهک دخترهبمیمستق او ودریگیم او از را نگاهش دختر بارنیا

 :زندیم زل است،هگرفت بغل در را

 ؛ینیچیم رو هاتهنر خوبیلیخ... یکنیمیبازنم از بهتریلیخ تو-

 ،یمونینم خوب تاس لنِگیداریاستراتژ خودتیبرا ؛یدونیم

 ،یکرد شکدفرب و اتعمهیرابطههبهوقتیلیخ تو! یبلد رویباز

 تیقعمو دنبالهحوصل و صبر با اما ،یدونیم رو زایچیلیخهتوقیلیخ

 تصوراتت و هاترسمتما عکسبر من، لطفهب خبهکیبود

 ...یزیچهی فقط... رفت شیپ ترعیسر و بهتریچههم

 دوزد،یممچش اشنگاههب ودشویمهکندنیزم از دخترهنگا

 درهنیک ومخش ازیسوزن سریحت و است مهر پر وهفتیشهکینگاههب

 .نداردییجانآ
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  ؟یرفتیمیذاشتیمیابهانههچهب دمت،یبوسینمهاگ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بردیم فرو شیموهاندرو دست ودکشیمیقیعمهآ دختر

 هایشناسیمیعنی! یشناسینم منو تو دادم، قول بهتنم-

 تویشناختینم کاشمگیمهکیجورهی... یشناسیمدبیلیخیلو
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 ولش...  من... شدم آشنا باهاشهتازمخودهکیدید رونم ازیبعدهی

 م،قولهکیدیفهمیمیشناختیم منوهاگمبگ بهتمخوایم رو، نایانک

 ...دروغهمد ازهک تو،یحرفا مثل! قوله

 کفهب مضاعفیفشار انگشتانش با ودافتیممهیرو دختریهاپلک

 .کندیمدوار سرش

 بادکنیمننگرا را دخترهکیحال با او

 :دیگویمهدوبار دهد،یم را وارجنونیفتگیشینوعیبوهکیلحن

 رومنیبیمنمهکیزیچناو کاش ،یدیدیم رو خودت کاش-

 ونیدورب لنزنبدو ،ییبایز چقدریدیدیم کاش... یدیدیم

 ،یشینمایزندگ وهشدهمحاسب شیپ ازیهاحرف ویمصنوعیهانقش

 درچق... یدیکشهکییهابتیمص و هاتییتنهایهمه بایلیاص چقدر

 منوددر گلویغصه لرزه،یم سویگییتنهایبرا دلتیوقتیخاص

 ،یزنیم حرف آرزوهات از ،یکنیمیآشپز سرخوشیوقت ،یخوریم

 ویپوشیم رو اتته و سریبیهالباس ،یخندیم دلهت از ماین با

 ...یبندب هاتمتلک وهکیت رگبارهب رومآدهکهفتیبیاتفاقهییمنتظر
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 شیپا ودشویم شل راستشیپایزانوهارادیب ودترسیمیکم دختر

 داریدنیایبرا او رفتاردکنیم حس خورد،یم سر تختیرو

 .است انتظار از دور و بیعجیادیز

 ... دمتیبوسیوقتنم-

 :کندیم تکرار ودبخشیمیاتازهنجا شیصداهب

 تو رومخودنم بود،هشد رنگهفت چشمات دمت،یبوسیوقتنم-

 ازنبودهشد سرخ بازتمهینیهالب کردم، جرأتهکمدید چشمات

 داد،یم الکلیبوهک هاتنفس ونشویبودهکند بس

 ریز رو قلبت تپش دمتیبوسیوقتنم... اموونهیدمهدکریممزاریبمه

 ...مردمیم براتمداشت دمتیبوسیوقتنم کردم، حسمدست

 بهتهکنم! شهینم تکرارهگیدمگفت نفس،مداد قول بهتنم اما

 اتضعفههنطق تو ؟یکردنم بادبویکارهچنیامکنیم کمکتمگفت

 چرا ؟یبرد رومآبرویجورنیا چرا! آبرومنمیبرا هستمترح

 ات بدم؟ قدرنیانم برات؟مساختنزندامکن حسهکیکرد فراریجورهی

 ...بگومکال کیینداریستیبارودریکس باهک تو حد؟نیا
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 او اما ند،ینشیم تختیلبه ودکشیم جلو را خودشیکم دختر

 ازهکدستیایم اتاق کوچِکیپنجره پشت ودزیخیبرم جا ازهکالف

 .تسین دایپیخاصیمنظره اشگرفته خاک ویرنگیهاشهیش پشت

 فرارمازیجورنیاهکمنفهم و وحشتناک قدراوننم نزن، حرفهباش-

... یتدونسمانتقانیا مستحق منوهکمپست قدراونمبگ بهتر ای ،یکن

 مثلناالیدونیم هستیلیخهک حرفیعنی... ستینیحرف

 رفحمباها کاش اماهیادیز توقع... شمیم منفجرمدار باروتم،هبشکهی

! شدهمبرادر هوی زنم، سابق عشق م،دشمن... خرابمیلیخ ،یزدیم

! یدوغهچ ؟یکشکهچ ؟یزنهچ! منمگیممداریچ خدا،یوااا

 از هام،یگرسلطه از من، از تو... یهستنمیصورنز تو هستمادی

 ...نرفتهمادی نترس! یمتنفرمکارا ومحرفا از هام،یخودخواه

 ار شیبازوههستآدستیایم کنارش ودزیخیمبر جا ازیآرامهب دختر

 بهت با اویوقت ودکن جلب خودشهب را اوهتوج تادکنیم لمس

 از تادکنیم جمع را توانشیهمهیسختهب چرخد،یم سمتشهب

 :کند خارج رایصوتدبتوان شیگلو

 ...بزنم حرفمتونینم-
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 دختر فیظر وهدیکشنگردهارادیب ودافتیممهیروددر با چشمانش

 .کندیم لمس را

 :دیگویمیسختهب باز دختر

 ...یکردمهابرنامهیقات رو خودت تومکن تتیاذمخواستینمنم-

 :ندینشیم لبشیرو دستش

  خودت؟ بایآوردیاسپر ار،ین فشار خودتهب نزن، حرف-

 را شیهادندان او وددهیمنتکایمنف عالمتهب را سرش دختر

 جانش در را نفسشندیکش آغوشهبیوسوسه تادفشاریممهیرو

 :دیگویممآرا ودُبکش

 جزدیشاهکمبگ بهتمخوایمیزیچهی فقط. ارمیم براتمخریم-

 طلبجاه وهخودخواهشیهم مثلمخوایم بگم،منتون وقتچیه امشب

 رویبارهی ومکنهسوءاستفادمهیبزن حرفیتونینمهکنیا از ومباش

 تو مثل بگم،مخواستینم راستش... مکنهاضاف ذهنتیهادغدغههب

 ازهباشیبخشهیمنیادیشا... شدم امامش تیاذنمیخواستینمهک

 با تومخواستیمنم... تو ازنمیینهامانتقاهخردهی ما،نیبیباز
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 رونیهمماالن... هاتانتقام و هاتنقشه دنبالیبرمآرونذههی

 ...امامخوایم

 جاجابه چشمانشنیب را نگاهشییمعنا دنبالهب گنگ و جیگ دختر

 .کندیم

 عشقمهیتونیم تومگفت بهت روزهیهادتی-

 کن؟ انتخاب خودت هدفهیمههلیوسهیمهیباش
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 .دهدیمنتکا را سرش نامحسوس دختر

 ره؟یگیمنم از رویچمانتقا ایدنمدونینمنم-

 روزدنچنیا دادنه، پس تقاصدخو شکِل ستینیمعمولیهااتفاقهیشب

 بهت روهجملنیاهگید جورهیهگید بارهیهبهترمدید... کردم فکریلیخ

 ...بگم

 رایارشته لذت با ودبریم فرو دختریموهاندرو را دستش سپس

 :چرخاندیم لطافت با انگشتش دور

 هدفمهمباش عشقمهمتونیم" تو"یبرا" من"مبگ بهتدیبا-

 کمک بهتیبکنهکیانتخاب هر تحت وهلیوسهیمه

 ... سنفهباشهکیزیچ هر ،یبرس هست قلبتهتهکیزیچناوهبمکنیم

 ارقرهکیروز نشکستم، رومقولنمهکیبدون رونیادیبامه تو فقط

 بهتیاعاشقانه حس چیه واقعًاهنباشنویم دریحس چیهیپادش

 ...عاشقتمدبناال اما ،یداشتمبراهکیظاهر تیجذابنهمو جزمنداشت
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 شیفکر باِر ویبدون واضح قدرنیهم رو موضوعنیایمجبور تو و 

 بخواب برومه حاال! یبکش دوشهب رو

 ...داره رو کورتنتیاسپرنیایروزشبانهیداروخانهمنیببمبر

 ودکنیم مکثیالحظهنرفتنرویب از قبل ودرویم اتاق دِر سمتهب

 :دیگویممآرا

 هر شه،یممتمو روزهییایباز هر نفس، باش خودت مراقب-

 ده،یم دست از حال هرهب روییزهایچهی بردشیازا درمهیابرنده

 ریزنج پات و دستهب نترس،نم از ،ییتنهاهسخت تنه،هیهسخت

 روندیجنگییتنهامطعنم کنم، کمکت بذار فقطیبمونهکمزنینم

 اهدافتهبندیرسهواسنم از شه،یمهکندنیا از شتریب پوستتمدیچش

 .کنهاستفاد

 هرهبهتوجیب ودبندیم سرش پشِتمآرا را دردرویمنرویب اتاق از و

 اتاقنیایبسته در پشتدبدانندخواهنیمهکنجکاوانهکیزن دو

 داخل را شیپا تا ودشویم خارجهخان از سکوت در گذشته،هچ

 نتظرمهکوچ سِرهکدنیبیم رادفربیهیسا گذارد،یم بستبنیکوچه

 تادباشیامعجزه منتظرییگودنگریمنآسماهبیالحظه است،هستادیا
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 و لیمیبییهاقدم با ببخشد،یسامان و سر رایشانیپرههمنیادبتوان

 و اشخانهییگوهک اوهب ودکنیم حرکتدفرب سمتهبهآهست

 گذراینگاه است،هداد دست از هولناکیازلزله در را اشادهخانومتما

 :پرسدیم ودکشیم اشچانههبیدست وداندازیم

 ؟یکنیم کاریچ جانیا-

 وزرهنصف کی عرض در نفر کیدشویم مگر کند،ینم نگاهشدفرب

 شود؟یگریدمآد

 ...یینجایا گفت ماین ،یدادهکیآدرسنهموهبمرفت-

 ودکنیم فرو شلوارش بیج در را دستانش

 .است برادرشدکن باوردخواهینمهکددوزیممچشیفربدهب

  ؟یمان-

 جابهجا شیپا ریز رایازهیرسنگ وددهیمنتکا افسوس بایسر

 :دهدیم جوابنیسنگ ودکنیم

 بله؟-

 ...بزنم حرف نفس بادیبانم-
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 :دیگویم حرص با ودکنیمیعصبیاخنده اریاختیب

  کرده؟ ریگ نفس رو سوزنت فقط شد، روهکیکثافتههمنیا از-

 :دیگویمهکالفدفرب

 ...نفس-

 :کندیم قطع را حرفش جا در او و

 باعث تو مادر! یشوک تو هنوز تومکن فکر فربد،-

 بهشیخوایمیچ تو،دخو اشادامه در وهدخترنیایهایبدبختمتمو

  ؟یبگ

 :دزنیم لب است، دچارش صبح ازهکیجیگ و گنگ حالنهما بادفرب

 .کنمنجبرامخوایم-

 ...یدارنکردنجبرادقص واقعًاهاگ گم،یم بهت رو راهشنم-

 را اشخستهیهاقدم دنبالشهبمهدفرب ودافتیمهراهکالف و

 .کشدیمنیزمیرو
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 دوست رو نفس واقعًانمیماننیبب کنم،نجبرامخوایم واقعًا آره،-

 ...داشتم

 و سکوت ودشویم زیسرر صبرشیکاسه

 پروایب ودبخشیم جرات نشیخشمگیصداهبمهنابایخیکیتار

 :دیگویم

 بارهییولیدیمدریدارمنیبیمنچومکنیم رو مراعاتتمدارهاگ ن،یبب-

 بادفرب... نیبب منو! برمیم رو نفست جا دردایب زبونتهب نفسماسهگید

 !کنهنگانمهبمتوا

 .دشویم ثابت چشمانشندرویسختهبدفرب گنگ وهدیترسهنگا

 کیهب کینزدممن! وقتهیلیخ داره، رو اطالعاتتههم سیپل-

 نفسیبابا فیتکل مثاًلهکمه فردا امروز کنم،یمیهمکارنباهاشوهسال

... ندار رو تو ونمهلحظهبهلحظ آمارماالن رنت،یگیمهش مشخص

! یریگ چقدر وهیچ مجازاتتیدونیم خوبمه تخود

 تبه ؟یخوایم ؟یکنیبزرگ کمِک نفسهبیتونیمیبخواهاگیول

   ؟یکن کاریچمبگ
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 ... بگو آره،-
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 ریسیگریدمعال درییگوهکدفرب امادستیایمهکداندهیرسنابایخیمهینهب

 است؛هستادیا اودفهمیمنناگهاهکدرویم جلوترمقددچندکنیم

 :زندیم زل اشنیغمگ حالنیع در ویعصب صورتهب ودگردیمبر

 شد؟یچ-

 بهت؟مگفتیچ کاًلیدیشندفرب-

 را دستش دو هرهکالف او ودکنیم نگاهش سکوت دردفرب

 :داردیمهنگ جاهمان ودبریم فرو شانشیپریموهاندرو

 ازهخون برو ایب بذارم؟مدلیجاک رو توناال ست،ین خوب حالت تو-

 ودایب جا حالت فردا تاهک بخواب و بخور ر،یبگیکوفتهییقرصهی ماین

 کارنم رم؟یبگنیماشهی براتیخوایم. زد حرف باهاتهبش

 .امیب باهاتناالمتونینممدار

 ارانگ اما“ دکنیمهزمزم لب ریز تأسف باهیثاندچن گذشت ازدبع اما

 ِرس سمِتهب باز و ”تویستین باغ تو اصاًلمایب باهاتممجبور

 .ندریبگنیماش ودبفرست رانیلوکش تادافتیمهرایاصلنابایخ

 :زندیم لبدداریبرممگا ترعقب او ازیقدممینهک طورهماندفرب
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... نمک کمک نفسهبمتونیم اما دنبالمه، سیپل ،یگفتیچمدیفهمنم-

 ه؟یچ کمکناو

 ودرخچیم هانیماش پالِکنیب چشمانشنابایخ سِرهبنشد کینزد با

 :دیگویممآرا ودکنیمهنگا اوهبهکوتایالحظه

 ...ستین وقتشناال حاال، بهتمگیم-

 با ودکنیم فرو اشپاره و شلنیج شلوارندرو را شیهادستدفرب

 اوهبدنینشیم اشدهیپر رنگ ودیسف صورتیرویسختهبهکیلبخندهت

 :کندیمهنگا اشآشفته ویعصب حرکات و

 ؟ینگرانم-

 :غردیم لب ریز

 !بدبختمهچنمنیبب-

 :کنندیمهنگا هانیماشدوآمرفتهب ودانستادهیانابایخ کنار دو هر

 ؟یتونیمیچطور-

 ومغ شدت ازهکیچشمان و اشگرفتهیصدا ودبو نفس ِشیپ دلش

 :داد جوابهحوصلیب د،بودنهشد ماتیتابیب
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 رو؟یچ-

 !منهبیحتیبد ارزش آدماهب قدرنیاهکنیا-

 نقش اشیگوشهصفحیروهچآن بانیماشیآشنا پالک

 حالهمان در ودبشوننیماش سوار تادکنیمهاشار. داردیخوانهمهبست

 :دیگویم

 هر صبح تا دونه،یمنم از بهتر ماین رو سواالتتنیا جواب-

 .بپرس ازشیخوایمیچ

 :پرسدیمهدوباردفربهرانندهبیکوتاهمسال ازدبع ودشونیمنیماش سوار

 ؟یاینم خودتهمگ-

 :بکوبدنیماشیکردهمد ومگریشهیشهب را سرشدخواهیم دلش

 !یبست دلنمهب هوی صبح ازهک نگو-

 :دهدیم جوابهصادقاندفرب

... یبهترمباهاههم ازیولیباشهتشنمخونهبدیباهکنیا با تو فقط اما نه،-

 ...بزنم حرف باهاتدخوایممدلیههکمداریحسهی
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 :دیگویمنیسنگیبازدم باههمرا وددهیمنتکایسر

 ًاجد بخواب، ریبگ تو بخرم،یزیچهی نفسیبراهداروخان ازدیبا-

 !نذاره سرتهب سر ماینمگیم ست،ین خوب حالت

 ضه؟یمر نفس-

 ودآورینم تاب را نشیخشمگهنگا

 :کشدیمیفرضیضربدریصندلمچریپشتیرو

 ،یدار دوست رو نفس تو نکن،منگایجوراونمستیننوویحنمیمان-

 !نیهممنگرانش فقطنم داره، دوست رو تومهناو

 ذهنش مکالمات دستنیایبرا شود،یم آشوب دلشهت

 :ردکیم ترشکالفههلحظهبهظلحنیهم ودنداریفرضشیپهگونچیه

 ازیکار هر فقط تو چاره،یبهوونیحماس فیح ،یستیننوویح تو-

 باهدنش ساعت چهار و ستیب هنوزنیبب! فربدیکردهاومد بر دستت

 هضمش هنوز م،یدارییکذا ویمیصمیلیخ نسبتهیمدیشنمهاگوش

 ب؟خیکردیچ ویبودیکهبرمادیهشینم باعثیاتفاق چیه امامنکرد
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 امامخرهکهنیاهواسمکن رفتار باهاتیاگهید جورمتونینمنمهکنیا

 ...ندارمیفراموش

 استدآزا وقتش اگردپرسیمهرانند ازنزماهم او ودرسنیمدمقصهب

 استیفربدهب نگاهش ودکن انتخاب رامدودمقص

 :باشدیمدمردنشدهادیپیبراهک

 ه؟یچ-

 ودکشیم بلندشیموهاهبیدستهرانندیرهیخهانگ ریزدفرب

 :کندیمهزمزم

  ؟یبرگرد شبهشیم-

 :دهدیمهادام عیسردبکش هوار سرشمخش با بارنیادبخواه او تا و

 باشمه تو برسه، صبحمد ای شبهنصفهممکنناو گفت ماینیعصر-

 ...یمان

 :پرسدیمیعصب ودخوریمهگرمدره شیابروها

 ه؟یکناو-
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 برهکیاسترس با ودکنیم مکثهلحظدچن شود،یمهادیپنیماش ازدفرب

 :دیگویم استهگذاشت ریتأث شیصدا

 .بابات-
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 ودریگیممچش او سپس ودماننیمهریخمبههکوتایاهیثاندچن دو هر

 :دیگویممآرا

 .امیمهباش-

 را سرش طاقتیب او ودبندیم رانیماش دردفرب

 پدرشییارویرو ست،ین ناراحتمهیلیخ دهد،یمهیتکیصندلیپشتهب

 حالیرانگریونیع در نفسیهانقشه است جالب شیبرادفرب با

 .بشودنآ لذت منکردتوانینمهکددارههمراهبیاگونهضیمر خوِش

 

*** 

 

 نازط چرادفهمینم چیه و است شتریب طناز از اشاسترسنزایمنتورا

 و استهدیرس اوضاع و خودشهب تسلط و آرامش ازهدرجنیاهب

 حاِلنیاهب را او نفس باهروزدچنینینشهم ایآدپرسیم خودش ازممدا

  است؟هرساند بیعج اما خوب

 :پرسدیمددهیمنتکا را شیپایقراریب باهک ماین از لب ریزنتورا
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 بود؟ خراب اوضاعیلیخ شبید-

 دو هرهبینگاهدپوزخن با ودشونیم کیبار ماینیهاچشم

 د،یرسیم نظرهب تیاهمیب ظاهرهبیگرید و مشتاقیلیخیکیهک

 :اندازدیم

 ،سالههمنیا ازدبع پسر و پدر دارید بود، خوبیلیخمخانونتوراهن-

 بود، قشنگ قدرنیا بود، خوب قدرنیا بتیمص و شرههمنیا

 ...زتونیچههمیب خواهرناویاج مخصوصًا! یخال واقعًانجاتو

 ویمان ریتصو ازمچشیالحظه تنها طناز ودریگیمندنداهب لبنتورا

 د،کننیم بحثیتنشپر حاِل با باغهخان کوچک اطیح درهک سهراب

 .دوزدیم آنهاهب را نگاهشهدوبار ودریگیم

  دارن؟ فیتشر کجانتوخانوم عروس خاله،-

 :دیگویم حواسیب طناز

 .بافهیم رو سویگیموهاهدار اتاقه، تو-

 :کندیمهزمزم لب ریز ماین

 !حیصح-
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 دخترهب اتاق باِزهمین دریال ازهآهست ودزیخیمبر جا از سپس و

 ودنکیم ریسیمطلق آرامش درهانداختهراهبهکییاهویه از فارغ انگارهک

. اندازدیمینگاه بافد،یمیخاص مدل را دخترکیموهادتندتن

 شتریب را دریآرامیسرفه با سپس ودکشیم سرش پشتهبیدستهکالف

 :پرسدیم ودکنیم باز

  هست؟هاجاز-

 بادکندبلن را سرش ایدبکش کارش از دستهکآنیب دختر

 جواب داشت خش امادبوهشد بازنکورتیاسپر لطفهبهکییصدا

 :دهدیم

 .تو ایب-

 را دختر دست حرکاتمچش باهارادیب ودرویم اتاق داخلهب ماین

 :زندیم لب ودکنیم دنبال

 کنه؟یم آرومت کارنیا اییآروم واقعًا-

 ...نکنم فکریچیههبهشیم باعث کارنیا-
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 نِگر حال وهبودییبایزیاپسته مغز سبِزیروزگارهکیواریدهب ماین

 :دهدیمهیتک خت،یریم دلهبمعالمغ چرکشیخاکستر

 ؟یمانهبیحت-

 ودمانیم ثابت دخترک فرداریموهانخرمنایمیالحظه دخترهنگا

 .کندیم دنبال را شیهادست حرکتهدوبار

  ؟یکنینم فکریمانهب واقعًا نفس-

 پسسدبندیمیرنگیسرخابیپفک کش را دخترکیمویانتها دختر

 ودچرخیم خودش دور زد،یخیمبر جا ازیخوشحال با دخترک

 .دودیمنرویبهب اتاق ازهزدذوق

 :دیگویممآرا ودگردیبرم ماین سمتهب دخترهباالخر

  خوره؟یم دردتهچهب سوالنیا جواب-

 :زندیمیانصفهدلبخن ماین

 !بدمدشنهایپ بهتنمیکنینم فکر بهشهاگمنیببمخوایم-

 :کندیمهزمزم ماین ودزنیمیاخستهدلبخن دختر
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 !دیببخش-

 حال در ودفشاریممهیرویعاد حالت از شتریب را شیهاپلک دختر

 :دهدیم جواب بلوزشیقهینکردمرتب

 .ستینممه-

 :ستدیایم شیروبهرو ودداریمبر وارید از را اشهیتک ماین

 نفس؟ ،یدینم کششهکنممنو اما هست،هکممه-

 ثابت ماینمغ از پر وهفکالیهامردمکندرو دخترنسرگرداهنگا

 :شودیم

 بله؟-

 !کنننایاطمیمانهب-

 .دهدیمنتکایسر فقط دختر

 ...استشنهمه تونخوهب! جانیادایمهدار بزرگهزادملک-

 .دونمیم-
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 ودستفریمنرویبهتکهتک را نفسش ودخوریم تاب شیپاهایرو ماین

 :کندیم انتخاب را کلماتننایاطم با

 ه،یارث ما لیفام تو تیخر کن، حسابممن رو ،یانمدبع-

 ...میشیم عاشقدزو م،یشیم خردزو م،یزنیمددادزو

 با دختر وددهیمیمان پدرندیرس ازننشا اطیح داخلیهمهمهیصدا

 .کندیم ترک را اتاق ماین از زودتر آرامش
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 ویمان وهزادملک دریحدورو بادشویم مصادف هالهب اشدنیرس

. هکاناپیرو از طناز ونتورانزماهمنشددبلن وهخان داخلهب سهراب

 ودکنیم حس سرش پشت را ماین حضور رد،یگیم باال را سرش

 :دیگویمیشتریب نفسهبداعتما باهخودآگانا

 .سالم-

 شیروروبه غرور پر وهآراست دخترهب بهت با دریح سرِخنچشما

 و اتفاقاتمتمادیشاهکنیا ازدخوریم جایالحظه د؛شویمهدوخت

 ودباشهدید بیآسههمآنیکسدشویم مگر نباشد، او سر ریز هاآشوب

 در وغفر پریچشمان وهافراشتیسر باهگوننیا وهکرد پاهب شرههمنیا

 شود؟ حاضر جمع

 !زادهملک جناب دارید مشتاق-
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 شیصدا درهکیحرص با ودرخویمهگرمدرهدمرنپهیابروها

 :دیگویم استهنشست

  ؟یکنیمیباز مایخانوادهیآبرو بایداریااجازههچهب-

 :زندیمیلبخند دختر

 وهاجاز اهل و دارحرمتیهاآدمیلیخ جمعنیا تو ماها راستش-

  ن؟یکرد داغ قدرنیا هوی شما چرا م،یستین هاحرفنیا

 دستش پشتنتورا افکند،یم ریزهب سر ودآورینم طاقتیمان

 تنها وزد؛دیممچش هاآنهب صالیاستهبهآغشتیسکوت در طناز ودکوبیم

 .داردنشانیتحس و تیرضا عمق ازننشا ماین و سهرابنچشما برق

 ؟یخوایم مانجو ازیچ ؟یهستییایحیب دختر قدرنیا چرا تو-

 شه؟یمنیریش تویگذشته مایآبرونبرد باهمگ

 :دیگویم اعتراضهبیمان

 .بابا-

 .شودیم کدر طنازهنگا رنگ و

 :ستدیایم شیروروبه قًایدقهنیسهب دست دختر
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 کردم؟ییایحیبهچنم ،یگرام شوهر پدر زاده،ملک جناب-

 ومانداخت پس تریروانهبچهیمدیخوابیروان ماریب بامرفتنمهمگ

 ازهکیپسرناو سر هاموعقدهمتونست اتدبع کردم؟دعق روهگیدیکیدبع

 رودارآبیلیخدبویمخفیچههمیوقت تا کردم؟یخالدبو ترگناهیبههم

 حرف آبرو ازنیتونیم چطور اصاًلدفرب مثلیآدمدوجو با ن؟یبود

 طفق سالههمنیا واقعًا ن؟یدونیم رونپسرتو فیشر شغل ن؟یبزن

 رونتوستدهکنکرد دعا دعاهبنیبودهنشست

 ن؟یارک طلب چرا حاال ن؟یاریبنخودتویروهبنیخواستینمهوگرنهنش

 جاآن ذهنش انگار ودکنیمهنگاهریخ دختر صورتهبهزدبهت دریح

 ازمکداچیه نظر درهک استهماندیباقیجسم فقط ودندار حضور

 .ندارد را سابق ابهت باغخانه در حاضردافرا

 بشه، رویزیچچیهدنبو قرار داشت رو خودش رماد و پدر پسرناو-

 !دختریکرد خرابش

 و عفت اموال و مالنچو بود، خرابنچومکرد خرابش-

 و بابایهاییدارایبرانداشتدبو سالدچننچوهشدیکیهوقتیلیخدفرب

 االب بابامو ندار و داریترفند هرهبهکندیکشیمهنقشنمدخویزندگ
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 االن،هن گفت،یمدفربهب عفتنیباشنمطمئ... بکشن

 تربدبخت منو ودیرسیممسرانجاهب شهانقشهیهمهیوقتیجورنیاهن

 ...بودهنشوندهایس خاکهب رومبابا ودبوهکرد

 :دیگویمیمانهب رو شیهاصحبت وسطنناگها و

 روزناو ه،یچنایجرمدیفهم-

 عفت فقطهک هستیانبار توییهاوتریکامپیسرهیمدیدهخونمبرگشتهک

 دونستینمهدار رو دشیکلناو فقطنچوهدونیم رو جاش

 اونجا از رو کارهاشیسرهیدفرب و! خونهمایم ساعتناونم

 بابامه،یبرایچهمه و مشخصات و" یپیا" حال هرهب... دادهیممانجا

 .مطمئنم ستینمبابا کار اما

 .دوزدیم دریحهب را نگاهشهدوبار سپس

 ؟یخوایمیچنم از-

 دست ودچرخیم اطرافشیهاچهره تکتکیرو بارکی دخترهنگا

 :دیگویم اویدهیپر رنگ صورتیروهبنگرفتمآرا با آخر
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 بعدشیولیکنجکاو رفعهواس فقط دارم، سوال تادچن-

 .دیبکنمبهیکمکهیدیبا

 :کندیمهزمزم ودکشیم بلندشهمین شیرهبیدست دریح

 د؟یبا-

 :دهدیمهادام بلندتر و

 کنم؟ کمکتدیبا چرا-

 :دهدیم پاسخ داریمعنیمکث با ودکنیم تر را لبانش دختر

 ...یمان خاطرهب-

 :دپرسیم تلخ ودکشیمیامهینهنصف نفِسیکالفگ اوج در دریح

 ؟یخوایمیچ-

 ...کنم تیشکا عفت ازدیکنمکمکدیبا-

 ؟یجورچه من؟-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

103
4 

 ذوق با ودزنیم شیصدا دخترکدداریمبر عقبهبیقدم ردخت

 را دریح جوابهکآن از قبل دهد،یم اشنشان را اشینقاش

 :دیگویم بزرگشپدرهبرو اشبچگانهنلح با دخترکدبده

 ! ندارم دوستتهگید نزن،ددا سرش نزن، حرفدبنمنجو نفس با-

 وسیگ و خودشهمتوج را سهراب زیتهنگادیایب خودشهب دختر تا

 امادبکش آغوش در را او تادرویم سویگ سمتهب طناز ند،یبیم

 ازیمان قلب فشارد،یم دختریپاهب شتریب را سرشیلجباز با دخترک

 جوهب مسلط اما دختر ترسد،یم دلشهت ودکشیم ریتهصحننیاندید

 آغوش در را سویگ استهآمددوجوهبهکیجانیه و استرس پر

 :دیگویمممحک ودگردیبرم دریح سمتهب ودکشیم

 شه؟یمیجورچهننظرتوهب دونم،ینم-
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 :باردیم لحنش ازیدرماندگ بارنیا ودگذاریم جلوهبیقدم دریح

 دختر؟هگذریم سرت تویچ-

 پدربزرگشهب خطاب ودکشیم غیجیقراریب با دخترکنناگها

 :دیگویم

 ...رونیب برو ؟یاومد چرا اصاًل تو ا،ین جلو-

 :دیگویم محبت با ودرویم جلو طناز

 .جان سویگ-

 در را سرش است،هافتادیبدقلقیدندهیروهک دخترک

 .کشدیمیبلندیهاغیج ودبریم فرو دخترنگردیگود
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 را او ودکشیم خجالت کند،یم هول واقعًا بارنیا دختر

 دریح بوسد،یم را سرشیرو ودفشاریم خودشهبممحک

 دختر کنار خرابیحال با او ودداریبرم عقبهبمقددچنهارادیب

 :کندیمهزمزم دخترکیبازو نوازش حاِل در لطافت با ودستیایم

 ؟یخوایمیچ بگونمهب عمو؟یزنیم غیج چرا سو،یگ-

 :دیوگیم ودکنیمدبلن را سرشمآرا مکث،یاهیثاندچن از پس دخترک

 ما... نیبرنهمتو... نینزنددا سرش د،ینکن تیاذ رونجو نفس-

 ...میباشنخودموهدوبار

 ودبندیممچشیالحظه خورد،یمهگر دختریشرمندههنگا در اوهنگا

 :دیگویم دخترکیگونه نوازش حال در ودکنیمهتازینفس

 بزرگاباب دم،یم قول بهتنمهکنینم تیاذ رونجو نفس کسچیه-

 کمکنجو نفسهبهک جانیامیاومدههم ما زد،یم حرف باهاش داشت

 .یبش رتخوشحال وهبگذر خوش شتریب شماهبهکمیکنیکارهی ومیکن
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 انگار ودیآیمنرویب عنقشبد ویعصب حالِت ازمککم دخترک

 و جکیسر با وهشد تنگ مهربانشیعمویبرا دلشدافتیم ادشیهتاز

 :پرسدیمهدلبرانیدلبخن

 مثاًل؟یکارهچ-

 تزایپمیبر اییشهربازمیبر مثاًلیباشهداشت دوست توهکیکار هر-

 .میبخور

 :دیگویمهزدذوق ودکوبیممبه را شیهادستیخوشحال با دخترک

 ! دو هر-

 :کندیم دراز دخترک طرفهب را شیهادست

 .میبرنبز پس-

 از استهکرد انتخاب را غذا ویبازهکنیا ازهناخواستیشرم با دخترک

 شیعمو آغوش در را خودش بارنیا ودرویمنرویب دختر آغوش

 گوشش در دخترکهکنبودهدینرسیورود درهب هنوز کند،یمنپنها

 :کندیمهزمزم

 .گذاشتم تنهاشنمهخوریمهغصناال اد،یبمجون نفسیبگهشیم-
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 استیس از ودنینشیم اشخسته صورتیرو بزرگیلبخند

 :کندیمهزمزم وددهیمنتکا افسوس بایسر دخترکنیا

 م؟ینک تشیاذ ما ودایبدنخوا دلشدیشا م؟یبرییدوتا ستین بهتر-

 :کندیم پچپچ ودزنیم هوایرویاضربه پا با دخترک

 .بگو تو-

 بود، سختنشد تنها دختر با اوضاع و حالنیا در اویبرا

 او استخوینم بود،هرفت دختریبرا دلشهکیزماندبع  از بارنیاولیبرا

 .رودیم در دستش از باز زبانش اِریاخت دانستیمنچودنیبب را

 باغخانه هال وسطهک دخترهب خطاب ودچرخیمیکندهب

 :دیگویم د،یرسیم نظرهبیناجوریوصله شکل هاآدمیهمهنایم

 ن؟رویبمیبر ما بایایم نفس،-

 جاآنممسمو جو ونیسنگیهوا شود،یمیدانقدر از پر دخترهنگا

 :زندیم لب کرد،یم اشخفه داشت

 .امیم دارم،یبرم رومشال و مانتوناال-

 :پرسدیمهکالف دریح
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 حاالمبهیختیر جانیا رو مایهمهندخترجا-

 گردش؟نیبرییتاسهنیخوایم

 :کندیمیانیدرم پا طناز

 فرصت سِر مایخونهنآیم شب آخرهبخورنسرشوهبیبادهی بذار-

 .میزنیم حرف جااون

 وددهیمیتکان موافقت عالمتهبیسر دریحههم تصوِر برخالف

 تختیرو از رو شالش و مانتو ترتمامهچ هر سرعت با دختر

 در ازدبخواه انگار ودزنیم چنگ هوا در را فشیک ودداریبرم

 اکتسینمکبا حرکِت با ماین ودگذاریمنوایاهب پا تا. دکن فرارهخان

 :پرسدیمدلبخن باهارادیب دختر شود،یم

 شده؟یچ-

 ایهدار دوست شتریب تزایپمدیپرسیم سهراب ازمداشتیچیه-

 ؟یشهرباز

 :شنودیم را سهرابیصداهکدگذاریم اولهپلیرو را شیپا دختر

 نفس؟-
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 :دوزدیممچش او زیتهنگا ویجد صورِتهب ودکنیمدبلن را سرش

 جسارتتنم! بود درستمه حرفاتیهمهیزد حرفیلیخ امروز-

 شیرینپذهممکن! تلخهیلیخمزنیم بهتیحرفهی امامکنیمنیتحس رو

 ! کن فکریجدیلیخ روش اما

 .کندیم نگاهش منتظر دختر

 تو دست قدرت بارنیایخوایم ؟یکنیمیقربان رو سویگیدار-

 ست،ین عروسکناو! نفسننک بچرخه؟یبازیخوایم باشه؟

 ویریگیم ازش روههمیدارهبندیم دل توهبهدارهبچناو

 فکر... یریگیم ازشمه رو خودتیروزهیممطمئننم

... عفتینش... یناتالینش توهقرار شناختمتنمهکیجوراونمکن

 ...زدهضرب و رفت ودشدرهتوجیبهکیزن هرینش... نسترنینش

 : دیگویم بهت با دختر

 ...من اما-

 قیمعهپرتگا تا دونیبیدار ر،یبگ کمک ستیتراپ کی از نفس-

 رو خودتنوزیتونینم تنهاهن ویریمهرا نازک طناب کییرو
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 سقوطتهلحظ سرت، رویگذاشت رو سویگهبلکیکن تحمل

 ...یکنهادیپ رو هاتنقشه تکهب تکهکهیاون از ترکینزدیلیخ
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 :دیگویم باز سهراب ودگذاریممدویپلهیرو را شیپا دختر
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 ویرب ویبش جدادیبا تومموافقهکمهست جمعنیامآد تنهانمنیبب-

 ویبسازدخوایم دلتهکیجوراون و اول از خودت رو تیزندگ

 ست،ینممه هاداستاننیا ویمان عواطفهلحظنیا تومبرا اصاًل

! نیهمنک فکر بهش حداقل نفس،مگیم خودتیبرانم

 زبا درمانگر نقش در بارنیامخواینم باشنمطمئمستیننممهمآدناو

 ویخصوصمیحر ازیاگهید بخِشهیهب ما ازهگید نفرهی

 تو هوش وییتواناهبنم بشه،دوار اتیشخصیایدن

 ...دنبالش برو خودت خواست دلتیروزهاگمدارنمایا

 ومآرانچناهمهکییهاقدم با ودگردانیمبر را سرش دختر 

 داخلهب پا تا ودگذریم باغهخان اطیح ازدرسیم نظرهبنمطمئ

 رنگ ازهشیهم. ندیبیم را مایننیماشدگذاریم بستبنیکوچه

 و شیش آهنگ ونیماشنیا گرفت،یم اشخندهنیماشییتندآلبالو

 آمد،یمن ابهتش ویمانهب اصاًلدشیم پخشنآ ازدبلنیصدا باهکیهشت

 و غیجیصدا. خوردیم را اشخنده ودستیایمیالحظه اریاختیب

 حالتهب را دستانش آهنگ باهکنیماشندرو از سویگیخنده

 .دلرزانیم را ساکت ودسر بستبن دهد،یمنتکاندیرقص
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 ویعروس بکوب ونبز آهنگ وسط انگاردکنیم باز رانیماش در تا

 تادریگیمندنداهب را شیهالب شود،یم ترتندمتیردباشهافتادهرایمهمان

 منفجرهخند از استهزد زل سویگهبهکیمان مبهوت صورتندید با

 .نشود

 سویگیهادلبرانههب ودگردیمبرمه او ودنینشیمهآهست

 :خواندیم آهنگ بانایم در کی وددهیم قرهانیناشهکددوزیممچش

 دلمهیتوینفرهی همه،هب بگو-

 دارم دوستنمهآخ همه،هبهبدمنشون

 یببرنم از دلو ،یبلدهک تو

 دارم دوستنمهآخ ،ینفرهی تومدل توو

 د،خندیمدبلندبلن ودکن کنترل را اشخندهدتوانینمنناگها و

 دامنشیهاگوشههب رقص حال درهک دخترکیرو از اوهزدبهتهنگا

 ترتمامهچ هرییبایز باهک دختریروهب ودشویمهکندددهیم حالت

 را جانشنایپایبیحسرت ودزیریم دلشدنینشیم د،یخندیم داشت

 ... سوزاندیم
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 دلهب رانادرمیبیدردهانیا ودیخندیمهشیهم دخترنیادشیمهچ

 نداشت؟

 قطع اشخنده ودآوریم خودشهب را دختر شیدایشهنگاینیسنگ

 شابرجستهیهاگونهیروینیدلنشیسرخدشویم اثرشیولدشویم

 .بردیم را دلش بازهک

 در ودکنیمنروش رانیماش ومک را آهنگیصدا د،یآیم خودشهب

 :پرسدیم حالنهما

  ؟یداددای بهش تو-

 :زندیم لب ودکنیم نگاهش تعجب با تردخ

 !آهنگه و رقص عاشقنسنیا تویابچه دختر هر نه،-

 لب ریز ودیچیپیمیاصلنابایخ داخلهب بستبن از

 "خودته مال فقط تویهایلوند"دکنیمهزمزم

 د،مانیمهریخنرویبهمنظرهب ودآورینم خودشیروهب ودشنویم دختر

 شیعمویبرایزباننیریش و رقص از دست سویگدگذریمهکیکم
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 اوهک است وقتآندنینشیمنیماشهگوش ساکت ودداریبرم

 :پرسدیمهآهست

 ه؟یکیبرایاومد باهاشهکینیماشنیا-

 پشت از عیسرهکییهامنظرههبهکیطورهمان دختر

 :دهدیم جواب است،هدوختمچشدگذرنیمنیماشیشهیش

 ...رضایعلهبمداد شبنهمو رومخودنیماش ،کردمهاجار-

 :زندیم لب ودشویم ترتنگنیماشنفرمایحلقه دور دستانش

 ! خوبه-

 دخترک انگار اما کجاستددانینم دخترهکیمقصدهبندیرس تا

 سکوت دو هردکشیم هورا ودزنیم دستیشادمان باهکدداردایهب

 .کنندیم

 از ودگردانیم بر سر دختر ودکنیم پارک رانیماش او 

 هر .فهمدیم را سویگنجایه ویشاد لیدلیشهرباز بزرگیتابلویرو

 باز رانیماش عقب طرف دو هر درنزماهم ودشونیمهادیپمباه دو

 شود،یمهادیپ دختر سمت از ودزنیمیجست دخترک کنند،یم
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 اطرافشیفضاهبهدرماندیالحظه ودچیپیم سرش در سهرابیصدا

 ،بزرگیفضانآ در دخترک با اوهکدیآیم خودشهبیزماندمانیمهریخ

 .اندگرفتههفاصل او ازیمتردچن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کندنشایهمراه تادبخشیم روین شیپاهاهبیسختهب
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 حیتوضهحوصل با او ودکنیمهاشاریسمتهبهلحظ هرهزدجانیه دخترک

 سمتهب را او و ستین مناسب اونسیرابیباز هرهکددهیم

 :پرسدیمدایزیفاصله از ودبریمیبادیهاقلعه

 ؟یبرگردیخوایم خوبه؟ حالت-

 حواسشمتماهکنیا با او وددهیمنتکا مخالفتینشانههبیسر دختر

 کند،یمیهمراه مختلفیهایبازیبرا را دخترکممدا است دختریپ

 عوضمه را دختر حالنجایه و رنگ و اسروصدههمآنمککم

 .شودیمنشاهمراه ودکنیم

 صمخصو قطار ،یبرقنیماشهبنشد سوار ازدبع دخترکدبعیساعات

 سوارهدفعدچن ونیچند و توپ استخر درهرجیش ونکودکا

 . خوادیم تزایپدیگویم ودشویمهخست شدن،نگردونمویم

 رددکر تصورنتوایمهک هستیمترهددچن فلکوچرخهب دخترهنگا

 ودتسیایم کنارشیلبخند با د،یدنتوایم را شهر ازیکاملینما باالنآ

 :پرسدیم

 ؟یش سواردخوایم دلت-
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 .میبر هست، اشگرسنه سویگ نه،-

 پشت را اشخورده فریموها ازیادسته برد،یم جلو را دستش 

 ودکنیم لمسمآرا را ششگویاللهیالحظهدچن ودزنیم گوشش

 :دیگویم وارزمزمه ودکشیم پس را دستش عیسر

 !جانیامیاومدمه باهدوبار روزهیدیشا-

 وداندازیمینگاه شود،یم دور آنها ازددارهک دخترک سمتهب سپس

 :دهدیمهادام دنبالشهبنرفت از قبل

 ...جدا جداهن راز،یشمیایبمه باهکیروزهی-

 .دودیم بًایتقر دخترک دنبالهب و

 و ماین تعجب کمال دردرسنیم نگیپارکهب هالک وهکالفیوقت

 . انددادههیتکنیماشهبهکدننیبیم را سهراب

 دور ازیجورهییعنی! یخوشبختیخانوادههچهببه-

 !چوبهبمزد جورنیهمدبومچش تونتویخوشبختنیاهکنیاومدیم

 ! زنمفت حرف و شعوریب و بدبخت و لیبخ ودحسومچشهبترک



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

104
9 

 افسوسینشانههبیسر سهراب ودکنیم نگاهش تعجب با دختر

 :پرسدیمهخست او وددهیمنتکا

 جا؟نیانیاومدیجورچه-

 حال در کاًل م؟یداشتیعادیزندگ وقتدچننیا ماهمگنم برادرهگید-

 ما شهر هادیببخشمهدبع! میزیگر و بیتعق ونگما و حدس

 مامیگفت گه،یدیآیم کجامدونیمیبازشهریگفت هست،مه

 ... میباشهداشت رومخانو سویگ بامشا افتخارمیایبمه

 :آوردیمنییپا را شیصدانلح و

 کوفتیهالهل زهرهیییویموسممادانیبرمه شما-

 ! گهیدهبل...  وهراه تومهنجانماکاهکنیکن

 :دهدیمهداما دخترهب رو

 مادرشوهریاصل منزلیچا صرفهبمشا ازدبعمخان نفسانشااهلل-

 ن،یهست دعوت

 شروعهتازنموبتیمصهکنیریبگنجونیبخوریزیچیکبابهینیهمچ

 !شهیمهاضافهزادملکنبرادراهبهداریجورنیهم شد،
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 چیهیبهکددوزیممچش اویخسته وهدیپررنگ اما سختهچهرهب دختر

 :پرسدیمیخاص حس

 کجاست؟دفرب-

 او آغوش ازدزنیم چرتددار بًایتقرهک را سویگدرویم جلو ماین

 :غردیم حرص با ودریگیم

 وقتچیه توهکهراحت شمایخونه تویجور شون،یانهست-

 چاک،هبنبزنک جمع گمشومگفتیعصر ،ینبود راحتیجورنیا

 ستینیکی! کنم کمک نفسهبدیبانمهگیمهکنیمهغنچ لباشونمهواس

 کیژنتنیا کنه، کمکتیخوایم رویکی خودت تو بدبختهبگ بهش

 ! کنم فکرهکرد رشیاسنتویپرورنقهرما

 ! گهیدنیبر خوب،یلیخ-

 ...ضمن درمکنیم خواهش س،یرئمچش-

 شیصدا مایندبرداریقدمدخواهیم تا ودگردیبرم دختر سمتهب

 :دزنیم

 ؟یمان-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

105
1 

 حواسیب است دختر بیغر حال و سهرابهنگایپ حواسشهک او

 :دیگویم

 بله؟-

 تحملمتونیم زورهب رو برادرتهینمننک ریدیلیخ-

 با رو خودت! رسددایفرهب خدا! خونههی تومباهندوتاشومکن

 ...تونهینم تنها دستهخالنبرسو اتییطالهمال
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 :زندیم لب ودستیایم دختر کنار ودیگویم “یاباشه“

 م؟یبر-

 :پرسدیم ودداریمبرمگا او بامقدمه دختر

 کجا؟-

 داره،ینابیمنظره اماهباشهنداشت رو فلکوچرخنجایهدیشاهکییجاهی-

 .میبخورمشامیبر

 :داردیمبرمگا حواسیب استهنشست جانش درهکیاسترس با دختر

 م؟یبخورمشامیرب واقعًا-

  م؟یبکنیاگهید کاریدار دوست-

 :زندیم لب دختر رسند،یم آسانسوریفلز اتاقکهب

 .خوبهمشا نه،-
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 ودکنیم حرکت طناب باهدکمیجاهبهکدشویمیآسانسور محو و

 روهروب سمتهب سپس ودشونیمیورودیدنید و دلبازیفضادواردبع

 :زندیم لب دارند،یمبرمگایاشهیش آسانسور و

 !جانیاهقشنگ چقدر-

 .یدیند روییجاهک توهتازهقشنگ واقعًانم شهر مونده، شیقشنگ-

 چیه شهرش از او چرا رد،یگیمهنیس در دختر دِل و

 دفاعنآ از غرور پر قدرنیاهکیزیدستاو چیه و نداشتییبایزیخاطره

 ویخن شال ازیخنکمینس ستد،یایمهکویباالیاشهیش آسانسور. کند

 پلیرومقد ودچیپیم شانشیپریموهانایم در ودکنیم عبور نازکش

 شیداص رد،یگیم اوج قلبشنضربا اریاختیب گذارند،یم معلقیچوب

 : شنودیم گوشش کنار قًایدق را

 گفت؟یزیچ بهت سهراب-

 ره احتمال و کیبار طناب کییرونرفتهرا سهراب،یصدا معلق، پل

 و ادکلنش خوشیبو و او حضور دره،هتهب سقوطنآ

 ودشویم قالب اششانه دورهک گرشتیحمایهادست



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

105
4 

 با ودکنیممیتقد بیعجیاجهیسرگ اوهب نگاهشییدایش

 :دیگویم استدمشهونآ درمخش و حرص ازییهارگههکیلحن

 بهت رویچههم زیرهب زیریبپرس ازش شب اگریدونیمیوقت چرا-

  ؟یبشنوممننزبو از بازیدار دوست گه،یم

 دور از را دستشهارادیب او ودرسنیمنرستورایورودهبهباالخر

 ،دیآیمنشااستقبالهبهکیگارسونهب رو ودداریمبر دختریشانه

 آخر دست ودخواهیم تراس دریانفره دو زیمهکدکنیمدیتأک

 رازیش شهر رنگارنگیهاچراغیرو تفاعارنآ از دخترهنگایوقت

 بیدلفریلبخند شیرو شیپیمنظرهییبایز خاطرهب ودنینشیم

 درمآرا رادبوهداشتهنگهکیجواب بندد،یم نقش صورتشیرو

 :کندیمهزمزم شیبرا فیلطیهوانآ

.. .دمتیفهمهاشتبا دمت،یشنهاشتبا دمت،یدهاشتبا بارهینچو-

! نداره تیاهممبرا تو جز کسچیه باور و ظرن و حرفماالن

 رو نظراتت و هاحرفمخوایم نم،یبب رو تیواقعدخومخوایم

 ...نفسمبشناس بارنیا خودت از رو خودتمخوایم... بشنوم
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 باز ودزنیم پلکممحک امادشویم اشک از پریآنهب دخترنچشما

 :زندیم لب وددوزیم شهر در دوریانقطههب را نگاهش

 ...یمانهنداردوجویبارنیا-

 !نیبب منو-

 .ردیگیمندنداهب را لبش وددهیم قورت را بغضش دختر

 !کنهنگانمهب نفس-

 .چرخاندیمیسختهب را سرش

 راتب رودآیمبرمدست ازیکار هرمتونیمنمینرفت ویهستیوقت تا-

 ...توننبود حسرت جز نمونه،مدلهبیحسرت بعدًاهکمبدمانجا

 :زندیم لب ودغلتیم دختریگونهیروهاجازیب و هوایبیاشکهقطر

 ...یمانننک سختش-

 فشار ودنینشیمدبو زیمیروهک دختردآزا دستیرو دستش

 و رقرایبنلحهبیشوخیچاشنیکمدکنیمیسع وددهیمنآهبیکوچک

 :کندهاضاف خودش تلخ
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 هنوزمدیشا... یگذروند سر از رویبزرگیلیخیهایسخت تو-

 قوامتما بایدارمنیبیم فقط... دونمینم ،یباش ریگییجاهاهی

 فکریسختسر و هوش و قدرتههمنیا بایدختر ،یجنگیم

 رو متیصمتیوقت تو بگذره،نم از وقتشهبهباشهداشتیکار براشمنکن

... خودم ضررهبیحتمکنارتممن ست،ین سخت براتیزیچهگیدیریبگ

 بدم؟ سفارشمخودهقیسلهب ؟یدار دوست کباب خب

 ...بدم بهت ذیلذیغذاهیمخوایمهکنکداعتمامبه
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 ستین خودش دست او و استهشد رهاهکارمهین دختریغذا

 شیهامردمک انگار بردارد، دختر ازمچشدتوانینمهک

 در رادبا در شانشیپرهمینیهامو و دختر رخمین ریتصودخواستنیم

 خودشیایدن درنزدپلک محضهبهکدکنن حکیجور ذهنش

 .باشدهداشت ادگاریهبهلحظ هر را ریتصونیا

 از ومینیبش جانیامیتونیمهگید چقدریکنیم فکر-  

 ...رونم تو ومکنهنگا رو تو شهرنم م؟یکن فراریواقعیزندگ

 و هاساختماننروشیهاچراغهب را نگاهشمه او بارنیا

 :دوزدیم اشچپ سمتیبایزیمنظره

 ! توئه دستیچههمهک فعاًل-

 :زندیم لب ودکشیمیقیعم نفس دختر

 خودش فقطهک اتوبوسهییراننده حس دارم؟یحسهچیدونیم-

 ! دره تونریمندار وهدیبر ترمزهدونیم
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 :بنددیم نقش شیهالبیرویلبخند

 وندیکش رو اتوبوسیهاپردههیبقمه تجسمت تودالب-

 !شونیکشیمیدار تو وسطنیا رقصن،یم ونزنیمندارههم

 :خوردیمهگرمبه دو هرهنگا

 ؟یکنیمهمسخر-

 سنف کنم،یم پاکهاضافیفشارها از برات رو تیذهن ریتصومدارهن-

 ...نیبب

 :دهدیمهادام تیجد با ودکنیم مکثیالحظه

 ستینیشکیختیرمبه روههمیزندگهآگاهان تو،هکنیا در-

 وتهکهنیاهدار قتیحقهکیزیچ اما بدم،یالکیدلدار بهتمخواینمنم

 م،یخوردهگرمبهیبدهجورهی ماها وسطنیا ویدار حق

 ویاومد جاشونیا تا امادبویترعاقالنه و بهتریهاروشدیشا

 زا رو انتقامتدیبا تو... نترس نفس ست،یننزد جا وقتهگیدناال

 ...یریبگیخوایمهکیکس هر از ودفرب ازیخوایمهاگ و عفت

 :زندیم لب ودچرخیم شیهاچالههایسندرو دخترهنگا
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 تو؟ ازیحت-

 :کندیم نگاهش سکوت در

 ازدواجیبرا اتنقشه! رهینممادی نگاهت جنس ستینمخود دست-

 استخرناو! رهینممادی پولتنکردهدزن ونم با

 و لباتمطعهک طورهمون! رهینممادی رو توشیکردمپرتهکیکوفت

 ادکلنتیبو! رهینممادی رو داشتنهاموبوسههکیحرارت و شور

 مطبیردب آشغالهکیتهی مثل منوهفتیممادیمخاطراتنذه توهچیپیمهک

 دست! بخورهنمهبهگیدنزهی دستیشد باعث ونزنا دکتر

 نرمال ومسالیهاآدمیهیبقمدونینمنم... رهینممادییمان ستینمخود

... تمام ومعاشقت ومدار دوستتمبگمتونینمنم اما! انیجورچه

 وت هست تو سر تویعاشق ازهکیریتعبناونک باوریولمنخواهکهن

 کییزنانگهکیعواطفمتما ازیخال! امیخالنمیمان... ستیننمدوجو

 کلماتییمعنا ویظاهرماس از سطحهی فقطنم... دهیم شکل رونز

 ...چونمکن فکر قیعمیموضوع چیههبمتونینم فهمم،یم رو

 :زندیم لب او ودکشیم شالشیهالبههبیدستهکالف ودکنیم سکوت

 .بگو نخور، رو حرفات-
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... قشنگهیلیخنیا وینکیمیعاشقیادعا تویمان-

... دهشیچیدینفهم انگار تونچو ترسناکه،مههبیعجمکیمههقشنگمه

 کن، کرفمحرفاهب پدرتیخونهمیبر امشبهکنیا از قبلهگید بارهی اما

 رومگاریسنیاولنممداشتهکیترسناک و زجرآوریبچگناویسوا

 ودتخ قولهب ومخوردیم مشروبیسالگهپونزد دم،یکشیسالگهزدیس

 فراموشهکمرفت رویراه هرنم! خونهمگشتیمبر مست

 بادربفهکنیا از قبلنمنیبب شدم،دفرب عاشق تا... رومتنیهاداغمکن

 کردم،ییبایز عمل بار هزارماهایرو توهاریب باالمهایسوختگندید

 ...امامکردیزندگیزن هر مثل ومشد بایز کردم،یعاشق

 :دهدیمهادامیسختهب ودریگیم نفسش

 هاجراحنیبهتر! شدمیچههم الیخیبهگیددبعهبهلحظناو از اما-

 منو روحهتونینم کسچیهنکنمیترم منونبدنبتونددرص کیهاگیحت

 منو تیواقع اماهگذریم ذهنت تویچهنداریربطنمهب... کنهمیترم

 !یماننیبب

 تو ؟یریبگمیتصمههمیجایتونینم توهکیکنینم فکر-

 ای ویمنطق لیدل هرهب ،ینباشیتونیم
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 رو جلوتنم خداهب ماجراها،نیا ازدبعیبریبذاریتونیمیمنطقریغ

 ...یریبگمیتصمنمیجایتونینم امامریگینم

 با ودنوشیم دستش کنار آِبنوایل ازیقلپ دختر

 :دیگویمهارادیبیپوزخند

 !یگرفتمیتصم هایلیخ ونمیجا تو اما-

 :ندینشیم زیمیرو ضربهب انگشتانش

 ؟یکنمقصاصهیبق و خودتیجاهقرار تو و-

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

106
2 

 

 

 

 

 :شودیم رهایتندهب دختر نفِس

 !خوامیم رومخود حق فقطنم نه،-

 :کندیمهزمزممبیلحن با ودشویممخ سمتشهبیکم

 رسه؟ینمنم جزیکسهب زورت فعاًل ای خوردم؟ رو حقتنم فقط-

 :دوزدیم زیمهب ودریگیم او از را اشرهیخهنگا دختر

 !نفس ستین انصاف-

 ودداریبرمیصندلیدستهیرو از را فشیک زد،یخیبرم جا از دختر

 :کندیمهزمزم
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 انصاف ازمدمه بازمبدونمدار دوستدشیم عوضمه با مایجاهاگ-

 ومبود عاشقتنمهاگمگرفتیمیبازهب رو تویزندگنمهاگ ،یزدیم

 ...تو

 :دیگویم لذت با ودبندیم نقش لبشیرویلبخند

 !قشنگهمه حرفش چقدر-

 :دهدیمنتکا را سرش حرص با دختر

 ...ادینم بهت اصاًل اداهانیا پاشو ،یشدهوونید تو-

 پر ونیمگغیدل دو هریخنده پِس در ودخندنیممه با دو هر

 کوبد،یم وارید و درهب را خودشیواقعیخنده کی انتظارهب حسرت

 پرداخِت از پس ودآورنینمنخودشایروهبیزیچ گرید

 .شوندیم خارجنرستورا در از حسابصورت

 

*** 
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 باورش هنوز وددار نظر ریز را دختر هنوزنماکا مبهوتهنگا

 وهتابانیب بشخوا از قبلیقیدقا تا دخترکدشوینم

 با ودیکشیم را دختر انتظار کشد،یم دکی را پدرمناهکییاوهبهتوجیب

 .رفت خوابهبهیگر

 طناز رفت،یم انتظارشهکنبودیآن از ترجیگ و ترخستهههم

 پخت،یمیمسقطنزمانکشتیبرا ودبوهبردهپناهآشپزخانهبهک

 بزرگیزادهملک مجلل و لبازدنسال درنممک مبلنیدورتریرونتورا

 از ماین نداشت، را طناز بایهمراه دماغ و دلیحت ودبوهنشست

 هر تداشنامکاهکدبویفربدهب حواسشیجور ودبو پر لیدلیبیخشم

 نافذشهنگا و سکوت باهشیهم مثل سهراب ودکن فرارهلحظ

 حضورهدهندرآزا ویاصلیصحنه اما ودکریم شکار را هاصحنهمتما

. بوددفرب ونماکا و خودش مقابل در پدرش ساکِت و شرمسار

 حال برهلحظهبهلحظ ودیچرخیم دختر سمتهارادیبهکییهانگاه

 .زدیمندام خرابش

 است لیدخ درش دختریاندازه از شیبنبود ُرک دانستینمهکیحال

 .بودهدهندرآزاهاندازنیاهب تا اشیعاطف استقالِل احساِس ای
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 در جسمش فقط انگارهک دخترهب روینگاه بارنیهزارمیبرا دریح

 از است؛دمرد نامشنخواند دریحت وداندازیم داشت، حضورهخاننآ

 اگرددانینم دهد، نظردتوانیم کمتر استهدیفهم اوهبراجع شتریبیوقت

 رشتیبهناخواست ای وهداشتهنگ را اشاحترام کند، خطابش عروس

 .دهدیم آزارش

 :دیگویمهارادیب است جیگ ونشایپر هنوزهکنماکا

 !عجب-

 در بارنیا اماددوزیم اوهبمچشمیمستق ودیآیم خودشهب دختر

 سویگدنبو از گریدنماکا. ستینهیکنا ومخشنشاکدامچیههنگا

 رادبوهکرد فیردنذه درهک رایاآمادهیهاطعنه دختر ودیگوینم

 :دیوگیم دریحهب روممحکیلحن با ودریگیمینفس آورد،ینمنزباهب

 ...دارم ازین شما کمکهب عفت از تیشکایبرانمهزادملکیآقا-

 مخصوصًا و راههمدشویم حذف اشجمله  از ”دیبا“یکلمههکنیهم

 :کندیمهزدشگفت را دریحدخو

 کنم؟ تیشکا ازشیلیدلهچهبنم-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

106
6 

 :ندیبینمیزیچهک است مشخص اماداندازیمنسال کلهبینگاه خترد

 باهاشهکهکرد کیتحر رو شما گذشته، دریروزهیهک لیدلنیاهب-

 وهشد باردارنازتو کلک و دوز وهنقش با ونیباشهداشت ارتباط

 تین با حاال وهکردمیقانازتو رونتوبچه هاسالنیایهمه

 ...برگشتهمانتقا

 !شمینمهمتوجنم ؟یچ-

 :دهدیمهادامدخونسر دختر

 شغل! کرده تیترب کارخالف پسِرهی هاسالنیامتمانیگیم شما-

 و کارهبهکییهابیآس ویمانهب اشیکینزد د،یکنهبهون رودفرب

 خالفهراهبمه رویمانهخواستیمهکنیادیکن مطرح روهزدیمانیزندگ

 حال هرهبهکردیم طنتیشنم جیپ توهداشتهکنیایحت وهبکش

 ...مهمه هانیایهمه! شمام عروسنم

 صالیاست با ودکنیم پاک را اشیشانیپیرودسر عرِقمن دریح

 :دیگویم
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 رومابچه وهکرد اغفال منونزناومکن ادعایچطورنم-

 درمهداحم وهنبودیجورنیاهکیصورت درهکردنپنهوماز

... دوننیممهمخاننتورا هست؟نایجر

 وهکن گوش رو مایهاتهمتهنیشینممخانوناوهکمهدبع

 !بودهنیهمهبلهبگ

 مرد،هینعنواهب شمایادعاهکهنیاممه! بودههچهک ستینممه-

 تویثان در کنه،یم کمکیلیخنمهبهبود ارتباط درنزنیا باهکیمردهی

 حتمًاهکهچرخیمنیا سمتهبهشیهم نشکایپ نوکهکیقانون

 از دفاع درناوهکنیمیفرقهچهشد کیتحردمرهکهکردیکارهینز

 ازهک زنش ویمانیزندگ خاطرهبیگیم دروغ شما بگه؟یچ خودش

 ! افتاده خطر تودفرب جانب

 ؟یچداحم-

 :دوزدیممچشدفربهب نفرت با ودشویم اریهوش نگاهش دختر

 رههب خوره؟یم روننستریناراحتیغصه هنوزیعنی داره؟یتیهماهچ-

 !بشنهمواج تیواقعنیا بادیباههم حال
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 ترسناک دختر جزهخاننیساکنههمیبرا فربد، حِس هر ازیخالهنگا

 :دهدیمهادامهتوجیب و است

 موضوعیهمه اماهکنیمیبزرگ کمکنمهب شما تیشکا-

 وآبریشده نمانخیکلمهنیا ازنیخوایم هنوزهاگ پس... ستیننیانم
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! نیمختار د،یبفروشیمانهب روهدیرسهرا ازهتازنیا ای ودیکن دفاع

 ...مونمینم لنگنم

 گذارد،یمهنصفیخاصیجنسبد با را حرفش و

 دریحنگذاشت فشار تحت نفسدقصهکدفهمنیمیخوبهبههم

 و شیآبرو ویانمنیب انتخابیبرا

 .استهگذشتنمتعفیهارازنماندیمخف

  ه؟یچ تو نظردفرب-

 ریز سهراب شود،یم مشت شیزانویرو حرص با دستش ماین

 جوِرهک دختر ودفربنیب نگاهش او ودیگویمیزیچ گوشش

 .شودیم آشوب دلش و است گردش دردکننیمهنگامبهیبیغر

 بفمه؟ رو ماجرا تیعواقهبش ناراحتننستر نظرتهب-

 ؟یچننستر ،یهستیعوضهزادحرومهی توهدونیمهسالهانیسالهکداحم

 حس بهشمهنوزیراست شه؟یم تیاذ خوشگلتنماما خوره؟یمهغص

 وههرزنزبوناو ؟یشد الل هان؟ ؟یدونیم مادرت رو عفت اییدار

  کجاست؟ فتیکث
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 و اشک ازهدیپوشیصورت با ودشویمدبلن جا ازنتورا

 :دیگویمهملتمسانهگرفتیلحن

 نفس؟-

 و نجس ِٔ یشهب انگارهکدکنیمهنگا اوهب ودگردیمبریجور دختر

 :نگردیمیفیکث

 کردم،داعتما بهتنم! هایآرینمنزبوهب منوماسهگید-

 تدوستمبابا جزهکیبودیکس تنهامداشت دوستتمایبچگمتمانم

 ؟یردک سکوت ویدونستیم تو ضه؟یمر عفتیستدونیم تو داشتم،

 اتیناتن خواهریگندهایرو ویدونستیمهک هاسالنیایهمه مثل

 لتد کنه؟ینممرح کسچیههب ضیمرمآدینکرد فکر... یدیکشیمهمال

 چرا نسوخت؟نمییتنها ویبچگیبرا دلت نسوخت؟نمیبرا

  نگفت؟مباباهب کسچیه

 :شودیم لیتبدیاوقفهیبیهاادیفرهب شیصدا

 چرا! ستهیجنس ِضیمرنزنیایدونستیمهک تو ؟ینگفتمباباهب چرا-

 جورچه شماها ن؟یذاشتیم تنهاهخونناو تو منو چرا ؟ینگفت

  ن؟یهستییآدما
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 ودرسیمهخانمهماننسال وسطهبهآشپرخان از قراریب طناز

 :زندیم لبهملتمسان

 !جانم نفس-

 مثلهکیحال درنتورا رد،یبگ آغوش در را دختردینباددانیم و

 :خوردیممقسهوقفیب ودریگیمدشاه را خدادلرزیمدیب

 تیاذ رو تومدونستینم دونستم،ینمنمممادر و پدر خاک ارواحهب-

 دکتریآقادبویچنیامدونستینم اصاًلنم خدایخداوندهب... کرده

 ...پفددا حیتوض

 :کندیم اصالحش رابسه

 رو عفتهشیهمنم بود،یچ لیپدوف-

 با هاشویکارکثافتهکههرزنزهینعنواهب

 قدرچیدونیمهک خودتنجاهبمبودهرفتیپذدکریمیالپوشونیزرنگ

 ! دونستمینمیزیعزمبرا

 :داردیبرم سمتشهبیقدم حرص با دختر
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 واقعًا تیهویب وهعرضیبنزهی تو ؟یکردیمیکاریدونستیم-

 کاریچیدونستیممبدونمخوایم اومد؟یبرم دستت ازیکار

  ؟یکردیم

 :کندیم پاک را شیهااشک البیس دست پشت بانتورا

 ...تویخوشحالیبرا تو، از دفاعیبرایکار هر ،یکار هر-

 :ستدیایمهارادیب او ودلرزانیم را دختریپا تا سریعصبیلرز

 ترزیعز سما ازهکنممگیمهکمدار لیدل چرا؟یدونیم ،یکردینم-

 جانیایاومدهکیبدبخت دخترنهمو! براتمشینم

 برابردص... تهران شیآورد ویگرفتیفرزندخواندگهبیواشکی

 ...آخرشمداومناو سر اومد،نم سرهکییبالها

 :دیگویمیقراریب با طناز

 ! خدا رو توهبس نفس-

 فرتن بانتورایدهیترس وهدیپررنگ صورت مقابل درهتوجیب دختر

 :دیگویمممحک
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... کشتش خودشیدستا باداین در صداشهکنیاهواسمه آخرش-

 ! دمیدمخود

 اشنیزم برهافتادمجسهبینگاه ریتحق با دختر ودرویم حال ازنتورا

 :کندیمهزمزم افسوس با وداندازیم

 وسیگمشیمهخفمدارنم! کردنه غشیزندگ وت مثبتش کار تنها-

 ...برممخوایمهاتاقمکدو

 :دیآیم جلوهسابقیبیحال با دریح

 خوابه،مههبچناو هستمه تویخونه جانیا دخترم؟ کجا-

 ...رو امشبنبمو

 :زندیم لبنهراسا ماین گردد،یم سویگ دنبالهبهکالف اما دختر

 !ستیندفرب-

 باددارهکییماین ودمالیم رانتورایهاشانههک طنازهبهتوجیب سهراب

 :دیگویم اوهزند،بیم حرف سیپل
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 زنگ امشبنیهم هست دخترنیا مادر و پدرنشواسمهکیک هرهب-

 هرنایب کنارنبذارهدستشونیجهان صلحهپروژهاگیحت بگو ونبز

 .رانیا زودتریچ

 را اشکشمن انگشت نوک بادرداهک هستنماکایپ او حواس اما

 را فشیک تادگردیبرمنسالهب بغلهب دخترک دختر، رد،یگیم عیسر

 :پرسدیم ودزیریمیاشک طنازدداربر

 نفس؟هآخیریم کجا-

 ...باغهخونمریم-

 ...نفس-

 :دیگویم ودکنیم صاف را شیصدانماکانناگها

 فقط رسونمشون،یمنم تره،راحتهاگنبر بذار مامان،هندار اشکال-

 کجاست؟ باغهخون

 :زندیم لب وداندازیم اوهبینگاهمین دختر

 .شمیمهخفمدارمیبر رو، آدرسمبلد-
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 اوهب رونماکایناباور اوج در ودشویم خارج در از زودتر دختر

 :دیگویم

 .هستنبهشومحواس نباش،ننگرا-
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 با ودکنیم جابهجا ار پدرشنیماشیصندلنماکا

 از ودپرسیم را آدرس است،هنشست حرکاتش درهناخواستهکیاسترس

 باهکداندازیم دارشیب و خواب دخترکهبینگاهنیماشینهیآ

 .کندیمیباز کوچکش عروسک بایحالیب

 بانناگها و است توانشدح از شیبدکنیم تحملهکیایعصب فشار

 خودشیشده مسخ حال از دختر اشینیب آبندیکش باالیصدا

 :چرخدیم سمتشهب رتیح با ودیآیمدر

 ماکان؟-

 :کندیمهزمزم ودکشیم زبرش صورتیروهبممحک را دستش پشت

 .خوردم سرماهرا تومکن فکر ست،ینیزیچ-

 :گرددیبرم شیروروبه سمتهب دخترهنگا

 نسبتیداور شیپ چیهنم کن،هیگریشیممآروهیگر باهاگ-

 !باش راحتمنداردمرهییهیگرهب

 ِشیپ ترس ازهکیزماندمانن درستنماکایهااشک

 سیخ صورتنیا ودشونیم رها صورتشیرو پروایبدبریمهپنایمان
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 اشیشانیپ قیعمماخ خط و اشنشده اصالح و مرتبنایهاشیر با

 :رسدپیمدآلوبغضنلحنهما با دارد،یقیعمدتضا

  ؟یکنینمهیگر چرا تو-

 جوابدکشیم ریت بدنشهکیحال در ودکشیمیقیعم نفس دختر

 :دهدیم

 ...شدمیم داغ خاطرشهب ندارم،هیگر ازیخوبیخاطرهنچو-

 .ماندیممناتما آدرسنگفت در حرفشیادامه و

 وهبگ بهشهنردفرب جا؟نیایاومدیکرد ولنتهرا رویکار اصل چرا-

  کنن؟ فرار

 :دیگویمهکالف ودکشیم اشیشانیپهبیدست دختر

 ...دونمینم نکنم، فکر-

 دختریاشاره بانماکا شود،یم قراربر سکوتیالحظهدچن

 حال اب دختردداریمهنگ رانیماش شیانتها در ودچیپیم بستبنندرو

 :کندیمهزمزمیبیعج
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 رکتحهی بامدونیمهکنیا با ،شدم بزرگهکنیا بایبخوا رو راستش-

 با کنم، اشهخفمخودیدستا بامتونیم کنم؛ پرتشمتونیم

 ازش هنوز... امامدیم رو جوابش ومجنگیم باهاشیلفظهکنیا

 ؟یفهمیم... ترسمیم

 شیروروبههب گنگینگاه با ودکنیم خاموش رانیماشنماکا

 :کندیمهزمزم

 حسیوقتیحتمزنیم کتک رو سایپرماردیوقتممن فهمم،یم-

... مترسیم ازشمبازهریمیمیبعدیضربه باهکهفیضع قدراونمکنیم

 ازشهک ساخت رویکسنم ازنچو تِر،یقونم ازناونچومترسیم

 ...زارمیب

 ترخسته ودگذاریمنیماش دریرهیدستگیرو را دستشهخست دختر

 :زندیم لب

 ساعِتدچن کنم، تکرار امشب رو موضوعنیایهدیبا اچرمدونینم-

 ومجس توهکییدردهایهمه بایزمانهینمهکمگفت برادرتهب شیپ

 خوبمحالمداشتیزندگیزهیانگنچو بودم؛ عاشقنچومداشتمروح

 ماکان، ستین خوب حالت چرامبدونمخواینمنم بود،
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 تاهدبهزیانگ بهتهک ستینیچیه واقعًا بنداز اطرافتهبهنگاهییول

 هازادهملک شما چرا بده؟ نجاتیساختهکیمردابنیا از رو خودت

 فقطههم و خودشینابوددقصهبدخوایمیکی ن؟یهستیجورنیا

 ...یکندنابو فقطیخوایممه توهبد نجات

 :دیگویمیتلخنلح بانماکا کند،یم باز رانیماش دِر

  ؟ینیبینم واقعًا داره، وستتدیلیخیکیناو-

 دِر سپس کشد،یم قیعم نفسدچن شبهمین خنکیهوا در دختر

 دختر کنار قًایدق ودشویمهادیپ سرعتهبمهنماکا کند،یم باز را پشت

 .ستدیایم

 با سویگندیکش آغوشهبیبرانشدمخ از قبل دختر

 :زندیمهطعنیپوزخند

 شیزندگ تویمنهکنیا از قبل داره، دوستیلیخمه رو تو ،یکیناو-

  ؟یدیفهم توهمگهباش

 :زندیم لبنماکا

 .کنمیم بغلشنم کنار، برو-
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 رانیماش درنماکا سر پشت ودداریمبر عقبهبیقدمهآهست دختر

 ویمیقد در سپرده، دستشهب طنازهکیدیکلهدست با ودبندیم

 .کندیم باز را باغهخاننیسنگ

 !کنهیم فرقنمیهیقض-
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 حالِت از ترمحکم را دخترکدکنیم حسهک اوهبیچشم ریز دختر

 :دهدیم جواب زیت ودکنیمهنگا است،هگرفت آغوشش دریعاد

 ...ستینیشکیمن از تراقتیلیب توهکنیا-

 از لقب دختر کشد،یمینیسنگ نفِس وداندازیم اطرافهبینگاهنماکا

 :دیگویمهدوبار ودستیایمیورودیپلههس

 ستدویجهینتهک هست رفتارش تویمشکلهیمهیمان حتمًانیبب-

 وقتنیبدتریتویمان اما! هست تو ونم مثلییهاآدم هاشداشتن

 مثل! شکلنیبدترهبدشنمیزندگدوارنممک

 زور کرد،یممدیتهد داشت، آتومازمیزندگیآزاردهندهیهاآدمیهمه

 کسچیه! خوامشینم چرا ومگیمیچنمدیفهمینم گفت،یم

! طلبهجاه وهخودخوا واقعًایمان اما ستین نقصوبیعیب

 رو، اتندهیآ چرا تو خب؟میکردهمعامل ما بود،هبیغرنمیبرا

 وت خاطرتهب وهمونیم پشتتهکو مثلیبخواهاگ واقعًاهک رویبرادر

 رفت؟یکردهمعامل رو،هتسیمیوا ایدنمتمایرو

 سویگ فریموهایالنماکایگونهیرو ازهشد ریسراز اشکهقطر

 .شودیممگ
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 نباشه،مه خودتیبچههاگیحت بغلته،هکیابچهنیانماکا-

 ؟یگذاشت وقت براش حاال تا! اسزندهدموجوهیمدونیمدیبعنمهک

 شور ویزندگ و شقع از پرینیببیکردهنگا بهش ؟یکردیباز باهاش

! قبولیندارمهنوز ،ینداشت دوست رو تیزندگ تو جانه؟یه و

 ومخودم ندارم،هبچنم اما... ندارم ومنداشت دوست رومیزندگممن

 ایندهاگهک روهچرخنیاهشیمدنبوهخودخوامکیهشیمیگاهنیبب. خودم

 چیه کرد، قطع روهنچرخ کسچیه برادینچرخ خوبنمیبرا

 هامونوعقدهمیدار ماههمنک باور ست،یندکمبو وهعقدنبدویدمآ

 هان؟ شه؟یمیچ سویگ فیتکلیولمیکنیمیزندگ

 با رانماکا ودکنیم بازش ودچرخیمیورود در سمتهب سپس

 .کندیم تیهدا اتاق سمتهب خرابش حال و سستیهاقدم

 متفاوتیحال با اول روزهکیانفره تکهکاناپنهمایرو خودش و

 جانیا انگار ودگردیبرمنماکادبعیلحظات. ندینشیمدش آوار اشیرو

 ودنگریم را اطرافشیکم معذبدباش دختریخانه

 :زندیم لب ودنینشیم شیروروبههکاناپیرو

 اومده؟ شیآزما جواب شم،یم جدا سایپر ازنتهرامبرگشت-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

108
3 

 :دهدیم جوابمآرا ودریگیم بغل در را شیپاها دختر

 .یبپرسدیبایمان از دونم،ینمنم-

  ن؟یبمون تنهانَام جانیا-

 :بنددیم نقش دختر لبیرویکمرنگدپوزخن

 ....باشه ترامن تویخونه ازمکن فکر-

 امادرویم در سمتهب ودزیخیبرم شیجا ازنماکا

 :ماندیمدمردهرایانهیم

 !ممنونم نفس-

 :ندیبینم رانآنماکاهکدبندیم نقش دختر رتصویرویلبخند

 قًا؟یدق چرا-

 سنگ براش ویبود مواظبش قدرنیاهکنیا و سویگ خاطِرهب-

 با سویگهکمکن رفتاریجورچهدیبامدونینمنم راستشیگذاشتمتمو

 روهتفیب اوضاعهکنیا محضهبنبدو اماهباشهداشتیخوب احساسممن

 کنم؟ کاریچدیبا قًایدقمدونینمهگرچمکنیم مویسعمتما روال
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 :دیگویم ودچرخیم سمتشهب استهنشستهک طورهمان دختر

 و تظاهر فرقنباهوشیلیخ هابچه ؛یواقع عشقهی بده، عشق بهش-

 وسیگ نظر در منوهکیزیچ فهمن،یم ما تصور خالفبر رو تیواقع

 ادشیدزوهکیکوچیلیخ سویگ اما دم،یم بهشهکهیعشقهکرد خاص

 اشیمان عمو عاشقدبع... بوده سایپر و تو عاشقیروزهیناو ره،یم

 باشه، کنارش بذاره، وقت براشیک هریعنی... منمه حاالهشد

 وسیگ ِشیپیبرگشتیروزهیهاگ فقط... بده بها هاشخواستههب

 ووسکابهی فقطنم هاسالناوهبگهشیم بزرگیوقتهکدبرگریجورهی

 باشه؟هداشت تیواقع اصاًلهشیمهمگمدید

 :پرسدیم قراریب ودکشیم صورتشهبیدستهکالفنماکا

 ؟یدیم جوابهصادقانمبپرس سوالهی-

 .آره-

  کنارشون؟یمونیم تو بود،یمانیبچه سویگهاگ-

 زا پس شود،یم پابریطوفان ذهنش در دلش، در کند،یم مکث دختر

 :دیگویمممحکدگذریم سالدچندمانننماکایبراهک سکوتهیثاندچن
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 .نه-

 .رودیمنرویبهخان از خرابش حالنهما با وددهیمنتکایسرنماکا

 

*** 
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 :کندیمهزمزم ودگذاریم اششانهیرو را دستش سهراب

  ؟یبدممنهب نخهییدار رو، خودتیکردهخف-

 از سپ سهراب ودریگیم سمتشهب را فندک و گاریس پاکت حرفیب

 :دیگویمهدوبار دودشندادنرویب و گاریسینخنکردنروش

 نفس؟ ونماکا دنبالینرفتمبراهجالب-

 :زندیم لبهحوصلیب

 !ستنینهکهبچ-

 ”کندیم تکراردزنیم گارشیسهبیقیعم پکهکیحال در سهراب

 .”ستنینهکهبچ

 !یمان ستینیکاف اماینکن کنترل روههمیکنیمیسعیدارهکهخوب-

 شوهخفنکیلطفهیمدارمک امشب رو تویروانشناس تز فقط سهراب-

 .کنم جوروجمع رومذهن بذار
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 با وداندازیمهخان داخلهب گذراینگاه ودگردیمبر سهراب

 :دیگویمدلبخن

 ...کردم عرض ذهنتنکرد وجورجمعیراستا در-

 :غردیم لب ریزهکالف

 ! دهینم وا-

 :کندیمهنگا ساعتشهبیچشم ریز و

 نفس؟یخانوادههبیزد زنگ-

 :دیگویمهکالف ودکشیم گردنش پشت چندبار را دستش

 ...آنیمنگفت کردم، صحبت پدرش باهآر-

 کرده؟یمیزندگهگیدهاریسهی تو دخترنیا انگار! برامهجالب-

  باشه؟هنبود بهش حواسش وقتچیه کسچیه واقعًاهشیم

 ودچرخیم اشیپدریخانهیبایز ویمیقد اطیح دور تا دور نگاهش

 :دیگویمیقیعمهآ باههمرا ودنینشیم دلش کنج قیعمیحسرت

 ...گهیدهشد انگار-
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 ؟یمان-

 :غردیم واضحیخشم با ودگردیمبر سمتشهب

 !دییبفرما-

 رها حال در ودزنیمیقیمع پک گارشیسهبدخونسر اما سهراب

 :دیگویم آرامش با دودشنکرد

 کسچیهیوقت ،یبود تودنبو کسچیهیوقت ،یقمیرفنیبهتر تو-

 چقدر هر حاال وقت،چیههرینممادینمیکردمباور تو نداشتمباور

 از بهتریچ رفاقتمعال تونببب بنداز، جفتکیخوایم

 حالهخرباالهک! صادقه ونمهربو و بایزهکیداریزن ویعاشقمنیببهکنیا

 ،یکنیمهتجرب رودیجد عواطفهییدار وهشد خوش دلت

 انتخاب خودشیکن رها رو نفسدیبامگیمیههکمستین دشمنتنم

 ه،نباش درست انتخابهی وقتچیه شمانبودمه با اصاًلدیشاهکهکن

 ...بودههاشتبا اساسشهک

 اما که،ینیبیممندار کارشهبیکارنم ؟یخوایمنمنجو ازیچ-

 دوستشمخودم دل توهکیبد شستشو رومذهنیخوایمهاگ
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 ؟هیچیدونیم اصاًل... تونمینم داداش،مشرمندتهگیدمباشهنداشت

 ...تونمینم ومخواینم

 :دیگویممآرا ودبریم باال را شیهادست سهراب

 فقط  گم،یم بهتمدارمکنیم حس نویانچو بابا، خبیلیخ-

 ن؟یداشتهرابطمه با حاال تا پرسم،یم ازت ُرکیلیخ رویزیچهی

 :کندیمهزمزم تلخ ودخوریمهگرمدره سخت شیهااخم

 ؟یچیعنی-

 ن؟یداشتهرابطمباهمپرسیممدار! منهواسننکیشکلناو رو اتافهیق-

 ؟یکرد لمسش ؟یدید کامل رو بدنش

 :زندیمددایعصب ودوشیمدبلن شیجا از

 ! کهیمرتیگیمیوریدریدارهگید-

 کف با وداندازیمیاگوشه را گارشیسهت ودستیایممه سهراب

 :دیگویمیتندهب ودکنیم خاموش کفشش

 ضعفنزیسرهینکردغشهواسهسوژدآیم خوشت نزن،ددا-

 هاتسنگمگیم بهتمدار وانه؟یدیوریدرهچ ؟یکن درستیاعصاب
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 ست،ین تو تصوراتیسادگهب اصاًل اتفاقنیا! بکن وا خودت با رو

 با حاال تایوقت ،یندار اندامش ازیحتیتصور چیهیوقت

 بارش... عاشقممعاشقیبگیههکنیا ن،ینداشتهرابطمه

 احساس مهمه،یلیخییزناشوهرابطیعاشق کنار درنچوهادیزیلیخ

 وت! مهمهیلیخنشویعاطف کیشرنبد ونشوخودنبدهب نسبت هاآدم

 رتکویچشمامکی... ییبایزمههمهمیلیخ براتهرابطمههکیهستیآدم

 اب! نکننداغو قبل از شتریب رو دخترناو دردناکیایدن ونک باز رو

... یکنیم کاریچیدارنبدو! من جلوهن االن،هن باش صادق خودت

 فازدبع بسنج رو کار جوانبمتما! یشیم روروبهیچ بایدارنبدو

 و هانگاه و کارانیایجلوییجاهی دخترناو بردار، رو قراریب عاشِق

 !دارهدکمبو و اگر و اما تا هزارنبودمه بانیا اماهآریممک تویرفتارها

 ،یکن تظاهریبش مجبورهممکن ،یاریب باالدفرب مثلمه توهممکن

 خوبنتورابطههممکن باشه، نرمالهیقص تدید ازهک هستمهنممک

 اد،ین بر پسش از نفس تجاوز،هنیزمپس خاطرهبهممکن بره، شیپ

 زایچیلیخ... کامل ارتباط ازهبترسهممکنهباشیسرد دخترهممکن

 خودت تو! بره شیپ خوبیچههمهک هستمه احتمالهییول! ممکنه

 تیریمد رو هاتیموقعنیا ازمکدو هریتونیم ؟ینیبیممآدناو رو
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 و عشقماسهبهگید بارهیهکنیا از قبل ؟ینیبیم خودت در ؟یکن

 ونک فکرهصادقان خودت با بشه،دخر دخترنیا شهوتهواسطهب

 .ریبگمیتصمدبع
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 باز اطیح دِرهک استهامدیننرویب سهرابیهاحرف شوِک از هنوز

 شبیاهیس درنماکا ریزهب سر اماهدیکش قامت ودشویم

 حِس بانناگهاهک د،یآیم اطیح داخلنزناقدم دونآ حضورهبهتوجیب

 و جیگیهاچشمندرو سشیخهنگا ودستیایمنحضورشا

 .خوردیمهگر اویزدهآشوب

 :دیگویم ودگردیبرمنساختما سمتهب عیسر سهراب

 .ریبخشب فعاًل بخوابم،مریمنم-

 صورتش و سرهبیدستهکالف او دهند،ینم را اشجوابمکداچیه

 .دوزدیمنآسماهب را نگاهشهدانیامنا ودکشیم

 ند،زیم شیصداهکیزمان ودداریمبر سمتشهبمقددچنمیمستقنماکا

 دلشهکدشویمیحس گرفتار چراددانینم

 در اریختایب ودکن پاک دلش از را اشاحمقانهیخطاهامتمادخواهیم

 :دیگویم جوابش

 جانم؟-

 :دیگویم تابیب ودخوریم تاب شیپاهایرو شود،یم معذبنماکا
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 کو؟ قتیرف-

 از زاریب وهخست ودبریم فرو شلوارش بیج در را شیهادست

 برزِخنیاهب راهخانواد وهخاننیا حالهکیسرنوشتنیا

 :دیگویم است،هکشاندیناچار

 !دیخواب رفتهکیدید-

 .گمیم رو ماین-

 :دیگویم تلخ ودشویم جدانیزم از نگاهش

 .خورهب اشکلههبیبادهینرویبهرفت گه؟یدهمونخاله پسرهب منظورت-

 .مونده تویپا وهبود تو باهشیهم نداره،یفرق نسبتش توئه، قیرفناو-

 :کشدیمیدردناک و قیعم نفِس

 ،یدیبرههم از تو مگه؟هکودکمهد ماکان؟یش بزرگیخوایمیک تو-

 م؟یکردیم معاشرتهگیهمد بادینبامه ما

 فندک و گاریس پاکتهب ودیآیم جلو بیغریحال بانماکا

 :کندیمهاشارههریرو
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  بردارم؟-

 :کندیم دنبالهنگا با را اشآشفته حرکات وددهیمنتکایسر

 ! امبچهیکنیم فکر همشهکهنیامدرد-

  حاال؟ تایکرد فتارر خالفش-

 :کندیمهزمزم ودکنیمهنگا سرش پشتیآلبالو درختهبنماکا 

 ریسمآد اصاًل... زبونمه ریز طعمش هنوز داد؟یمییآلبالوهاهچهادتی-

 !شدینم

 ...یبزنمسرهدرمونگا متیبردیمدیبایسر هر تو؟ ایمآد-

 :دیگویم لب ریز ودکنیم رها را گارشیسددونماکا

 .بودهخوشمز-

 :زندیم لب ودداریبرم سمتشهبیقدم

 م؟ینزد حرفمه باهوقتدچنیدونیم ماکان؟هچت-

 !ستین مانزد حرف وقت شده،نکویفکن ایدنهکماالن-
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 را دستش اگر حال ودرویم جلو گریدیقدم

 در سخت را ترشکوچک برادر توانستیممیقدمایانبسادکریمدبلن

 .کشدب آغوش

 ماکان؟-

 کنم؟ جمعش کجا ازمدونینمیمانمزددگنیلیخ بگم؟یچ-

 :گذاردیمنماکایبازویرومآرا را اشدست

 !شهیم درست-

 :دهدیم فرو بغض با را گاریسددو

 دستم؟ روهموندهبچ دخترهییوقتیدرستهچ-

 :کندیمهزمزم ودزنیم ایدرهب را دلش

 نه؟ خودته،یبچهیدونستیم مدت؟نیایدادمیباز-

 :زندیم اطیح کِفیهاشفرسنگهبیلگدهکالف کفشش نوِک با

 ...ستین شکمش تو راستهرودهییدونیمهک سایپر-

 :ستدیایم شیروبهرو 
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  خب؟-

 گفت زورهب نداشت،نخوردکتکیناهگیدهک شبهی هایآخرنیا-

... صبح تایدیخواب فقطهکیبود مست قدراون تو شباون

 ...دونمینم رو دورغش و راستهگید

 :کندیم بازوانشدبن را دستش دو

  ماکان؟-

 ست،ین مادرهکمه سایپر نداره، و نداشت دوست منو سویگیمان-

 ...فهمهیم روهخانوادیمعن حداقل شما شیپمگفتنم
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 ودبندیمهارادیب انتهایبیدرد و ترس با را چشمانشیالحظه

 اشنام حرص با حالنهما در ودفشاریممهیرو را شیهاپلکممحک

 :خواندیم را

 !ماکان-

 حرفشمکدو ستینممعلویشناسیم روهکیزننیاهک خودت بابا-

 ...ستمیننمطمئماالننم دروغ؟ کدومشهراست

 اشدرونیدلخور ومغیایدن ودشونیم باز ضربهب چشمانش

 :رزاندلیم رانماکادوجو

 ذهنت توهکهنیاممه دروغ ایهراست حرفشهک ستینممه-

 روهگنایبیبچهناو تیمسئول ،یدیکش کنار رو خودت ،یگرفتمیتصم

 رومخودمداشتهکمدونستیم رو هاتاخالقنیانم! یکرد باز سرت از

! نندازنییپا رو سرت ماکان، ،ینکن ازدواجهکمکشتیم

 اینکن ازدواجدینبا هاآدم ازیلیخ! اداها از ستدنیاهواسهریدیلیخ



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

109
8 

!  ییهاهمون ازیکی تو... استهیبق از رتریدیلیخنبراشو ازدواجنزما

 چرا ؟یکرددنابو رونهممویزدنم بایلجبازیبرا فقط چرا

 شه؟ بازنمویزندگهبیزننیچهمیپایگذاشت

 ؟یرسب بهشیتونستینم بتیمص و بالنیانبدوهکیدیرسیچهبناال

 .ینداشت دوست رو سایپریسوزن سریحت توهکمخوریممقسنم

  ؟یمان-

 بردارد،نماکایبازو طرف دو از را شیهادستدخواهیم تا او

 :کندیمهزمزمهارادیبنماکا

 ...اما ره،ید شده، خرابیچههم زدم،دگن کردم، تیخر د،یببخش-

 :شودیم فرساطاقتنماکایبازوها دورهب اشدستان فشار

 کخنمدل گوشت تومزدیمهدونهیناالمبود تو مثلممن کاش ؟یچ اما-

  ؟یچ اما من؟هبیزد زلهچت شد،یم

 ! کنبمبهیکمکهی فقطمدیمهباشیچ هر تاوانش کنم،یمنجبرایمان-

 ودشویم دوریقدمدچنیعصبیپوزخند با ودکنیم شیرهاهکالف

 :رودیم باال اریاختیب شیصدا
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 کمکنم ازهشیم روت اصاًلناال ؟یخوایم کمکنم ازمباز-

  ؟یبخوا

 :دهدیم جواب خودش خاصیتخس بانماکا

 ...یکنیممکمک تو... شهیممرو آره،-

 :دیگویم وارزمزمه ودکنیم اشحوالهیزیتهنگا

 !پرروهبچ-

 سایپر شکاکم، ،دلمدب ستینمخود دسِتهکنمیماننیبب-

 ...اومد شیآزما جواب... کردهمتروانهیدمه

 :دهدیمهادام استرس بانماکا ودشویم ترگنگ و تریعصب اوهنگا

 حدود،م مدتهی فقط کنم، رفتار سویگ بایجورچهمریبگداینکمکمک-

 رو سویگ شم، جدا سایپر ازمخوایممگیم نایا باباهب فردانچو

 سویگ وهگیدهآدمیسرهییزندگ توهدوبارهبرهک دم،ینم بهشمه

 ...یقربون گوشتهدوبار وسطنیاهبش

 و پدر خواباتاقددانیمهکییجا باال،هطبقنروش چراغهب را نگاهش

 :دیگویممآرا وددوزیم است مادرش
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 !حال هرهبهمادرشناو-

 وهبریوقت ت؛هسهکدکریمیکارهیناالهکنیمادر خواستیمهاگ-

 ای! ادیم سویگ سرییبالهچ ای بشه،یچمدونیمهچ نمشینبنم

 نفس؟ مثلیکیهنش

 .ندیگریمندرو از چشمانش ودلرزیمهنیس در نفسمناندیشن با دلش

 توداینمیزن چیه وقتچیههگید تودخو آسونه؟یکنیم فکر-

 رو سویگ تیزندگ وتدایبیزنهدوبار روزهیهاگیهستنمطمئ ت؟یزندگ

 واقعا ای کنه؟یم رفتار خوب باهاشیستین توهکییوقتا وهدار دوست

  کنه؟یمیمادر براش

 ؟یسگیزندگنیا تومبمون کنم؟ کاریچیگیم-

 سح رایخستگ بدنشیهاسلول تکتک با کشد،یمیقیعم نفِس

 :کندیم

 وش بزرگمکی اام! ساختن تو امثالیزندگیبرا رو طالق اتفاقًا،هن-

 شو،یمیصم سویگ با قدرنیا شو، مسئولمکی ماکان،

 وهوونیدیباباهیهکن فکرهن بگه، توهب نفرنیاول داشتیدردیروزهاگهک
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 هرهبنچو زنه،یم کتک وهزنیم هوارهدینرس دوهب کیهکهداریعصب

 از اربنیاهشینم اد،یم تیزندگ تویزنهیینکنمه ازدواجهدوبار تو حال

 ...یفتیبمبو ورنیا از ترس
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 ربطیب نگران،ینگاه با تمرکزیب و جیگیکودکدمانننماکا

 :دیگویم اویهاحرفهب

  نه؟هریم نفس-

 گفتم؟یچیدیشننماکا-

 :دهدیم پاسخ اضطراب با ودکشیم اشیشانیپهبیدستنماکا

 .بمونه کاشمگیم فقط...دمیفهم خداهبهآر آره،-

 باههمرا ودشویمهبرداشتنماکایبازویرو از دستانش فشار

 :دیگویمیقیعممبازد

 .االن باش خودت فکرهب-

 نفس کاش شدم،متمو برات ومزددگنهکنم ،یمانماکالفهیلیخ-

 ...براتهبمون

 ریاس شیبازوهدوباردشو دور او از تادچرخیمهکیالحظه و

 . ودشیممگ برادرش آغوِش دردیایب خودشهب تا ودشویمینمایپنجه
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 پر و زشتیهالحظه و روزهاهچ وددارن سالدچنهک ستینممه گرید

 و بزرگ قلِب ودیجوشیمهکدبویخونممه گذراندند، سر از رایتنش

 موهب نازکیهارشته گذاشتینم وقتچیههک بزرگتر برادریبخشنده

 .شوندهپار ده،یرس

 و حماقت از دست فقط ،یشینممتمونمیبرا وقتچیه تو-

 کسهمه بامدارهسالدچن ؟یفهمیم! ماکانماخستهنم بردار،یبازوانهید

.. .برمیممدار خونم،مههتوئ تانیتربهیغر از! جنگمیمیطیشرا هر و

 رو نفس چقدرهکمهیدونیم... یمهممبرا چقدریدونیم خودت

 بارنیا رومایانرژهموندتهنیا باشه، جاهیمحواس بذار دارم، تدوس

 ...بذارممخودیزندگیبرا فقط

 :دهدیمهادام ودکوبیم کمرش پشت سپس

 بذار ماکان،مونیمدمخودهبنم باشه، راحت تو بابت ازمالیخ بذار-

 .کنم ادامخودهب رومنید

 اتاقدوار  ودریگیم شیپ راهخانیورودهراهخست سپس و

 .افتدیم تختیرو حالیب ودشویم اشیمجردندورا
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 کم،نزما مدت دردیجدیهادادهمحج اتفاقات، سرعت

 با است،هکردهخست و گنگ را ارشیهوشهشیهمنذه

 از فراریبرادببند را چشمانشهکآن از قبلیبیعجیدلتنگ

 ختت ریزهب را لشیوبامیگوشدده انجامشهناخودآگادیشاهکیاتفاق

 .دهدیم هل

 

*** 

 

 دارد،یبیعج احساس. رودیمهرا قراریب باغهخان کوچک اِطیحندرو

 ردیناگهانیهاهیگر وهت و سریبیهاخندههب دن؛یکشدایفرهب لیم

 .کندیمددایب وجودش

 تصورممدا ودبوهنگرفتمآراهدیترس و زار حاِلنآ دردفربندید از

 پست و خواردموجونیا خصلت ویخومکدا عاشقیروزگاردکریم

 است؟هشد
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 اشیواقع مادر کنار دردفربناالدکن فکر خواستینم دلش اصاًل

 تاددار باغهخانیگلیوارهاید پشتیزندگ تیواقع و استیحالهچهب

  رود؟یم شیپ کجا

 فرار ایدنیهمه از ودمانیمیمیقدیخانهنیا درداب تا داشت دوست

 .کردیم

 سپس ودخوریم باغهخان درهبیاتقه اشگنگ ومدره افکار اوج در

 .زندیم صدا را نامشهکدشنویم را اویصدا
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 سرعت شیهاقدمهب ودریگیممآراهناخودآگا قرارشیب قلب تپِش

 اودآلوخواب و سرخنچشما وهخست صورتیروهب را در ودبخشیم

 . داردیبرم عقبهبیگام ودکنیممسال بارنیاولیبرا ودیگشایم

 با نگاهش دهد،یم ریتأخ با را سالمش جواب

 مدلهچنیادفهمینم ودزنیم دختریچهرهندرویچرخیدلتنگ

 شتریب را عطششمه دارشیدیحت شور، آِبندینوش مثلهک ستیحال

 .کاهدینم اشیدلتنگ ازیاذره ودکنیم

 :پرسدیم ودبندیم سرش پشت را در

 شب؟یدیدینخواب-

 :دیگویمهصادقان دختر

 وندز زنگمه سر پشتیه صبح تامبابا ویناتال ام،کالفهیلیخ نه،-

 !کردنموونید

 :دوزدیم باغهخاننساختماهب ودریگیم او از را نگاهشیسختهب
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 ؟یداد رونشوجواب-

 :دیگویمهآهست ودشویم دور وا ازمقددچن حالیب دختر

 تو ونه،یم در تویپا معمول طبق زدم، حرفنباهاشوهآر-

 مردن؟یمینگران ازنداشت بارنیاولهواسهک نه؟یکردنخبرشو

 :افتدیمهرا دنبالش

 مادرت و پدر نفس ستم،یننمویپشهک هستیدخالت تنها اماهآر-

 حاِلنیانم! باشن جانیا هاحظهلنیا و روزهانیا ونباش نگرانتدیبا

 خواهرشیواقع تیشخص با پدرتدیبا! واقعًامفهمینم رو تو

 ...تونچودشیمهمواج

 قطع ار حرفشدتنیلحن وهشد زیریچشمان با ودستیایمهناگاهب دختر

 :کندیم

  ؟یچنمنچو-

 شلوار بیجندرو را شیهادست ستد،یایم شیروروبه

 :دیگویم بیعجیتیجد با ودبریم فرو وختشدخوشیاسرمه
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 هرهبهاگ ،یاخستههاگ ،یخوابیبهاگ بزنم، حرف باهاتدیبا نفس-

 اما ،امیبیعصرمتونیمیندار رونزد حرف کشش ایهحوصلناالیلیدل

 تو ونمنیبهکیزیچ هر خب؟ ست،ینمانتقا ویشوخ ویبازهگیدنیا

 .کن گوشمحرفاهب فقط کنار بذار رو هست

 و عشق ازهکییهاچالهاهیس و اوهب کند،یم نگاهش سکوت در دختر

 پیت و اوهب فردش،هب منحصر اقتداِر و اوهب زند،یسررماحترا

 ...شلوارش وهمرداننراهیپیاتو خط و جذابهشیهم

  م؟یبزن حرف-

 را شیهالب وددهیمهیتک سرش پشتیآجر واریدهب

 :دهدیمنتکایکندهب

 !بگو-

 سسپ وداندازیمنیزم کفیفرسودهیهافرش سنگهبینگاه ابتدا او

 :آوردیم باال دخترنچشما تا ضرب کی را نگاهش

 نفس؟-

 .کندیم نگاهش سکوت در باز دختر
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  ه؟یچ اتنقشه-

  داره؟یربطهچ توهب-

 :رودیم جلومقد کی ودنینشیم لبانشیرو رنگکمیپوزخند

 مادریخونه گاهتپناه تنهاهکیوقتیکنداعتمانمهبیخواینم راچ-

 جنگ سرنم با چرا ؟یشیممآروهکهمن بغل تو فقطیوقت منه؟

 م؟کردیبد بهتهندونست واقعًاهکمهستیکس تنهانمهکیوقتیدار

 شهر؟نیاهبیدیچسب ویکرد رها خداناماهب روهکیزنناو چرادبع

 :زندیمددا نفرتوصحر با دختر

 از سردخواینممدل کنم،داعتما بهتدخواینممدل هان؟ چه؟ توهب-

 ...یاریدربمکار

 ودکشیم آغوش در را دختر لطافت با ودرویم جلوترمه باز او و

 :کندیمهزمزم ودگذاریم سردشیشانیپیرو را لبش

 !نه ایماریبدر سر ازشمبخوانمهکیندار براشیانقشه تونچو-
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 :گذاردیم اوهنیسیروهب را شیهادست کِف دختر

 !نگو مزخرف-

 او ازیاذرهیولدکنیم نوازش را دختر لختیهاسرشانه

 :ردیگینمهفاصل
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 تو... فراره نفس، هاسالنیامتما در تو چیپ در چیپیهانقشه-

! بدفر و عفت! یکن رو رو، هاآدمیرابطه! یبچزون رودفربیخواستیم

 بینش و فراز پرهراههمنیاهت ؟یچ خودت! سما ونتورا

  ا؟یتالیایکن فرار ویریبگ رو رضایعل دسِتهکدبونیا

 قاب ار صورتش دستانش با ودداریمبر دختریشانیپیرو از را لبش

 با ودشویم پخش صورتشیروهبیتندوعصب دختریهانفس کند،یم

 :دیگویمیلختنلح

 از رو پاتهکیروزاوندآیمیک آد،یممبد ازت-

 رون؟یبیبکشنمیزندگ

 با ودبوسیم را دختر بازمهیننلبا حس پر وهکوتادشویممخ سرش

 :دیگویمیلبخند

 گوش اما ،یکنهارادهکهلحظ هر ،یزودهب-

 هشت چِکهی تو خب؟هشد ریدستگدفربمگیمیچنیببنک

 از لقبدفرب راز،یش شیکشوندهبهونناوهب ویگرفت ازشیاردیلیم

 کمکتهشد جورهردخوایم داشت اصرارهکن فرار بابایخونه ازهکنیا

 قرارهگید ساعتدچنیبرا کلفتنگرد لیوکهی با بابا خب؟هکن
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 ازیاسم وقتچیهدفربهاگ کنه، کمک بهتهجورهمههقرار وهگذاشت

 بابا! نیا ازنیا گذره،یم گوشت کنار ازیبزرگ طرخهنبر چکناو

 عفتهیعل برهباشمالزیتیشکا و کمک هرنماما و خودش گفت

 از ویستیبایقومه خودتهکنیا شرطهبندیممانجا توهب کمکیبرا

 مادر و پدر م،یستیمیوا پشتتههم ما نفس ،یکن تیشکا خودت حق

 بود،دخواهن پشتتمه ونااممطمئننم! بودنهشوکمه خودت

 ،بشهنجبرایدیدهکیآزار ازیاگوشههی فقطیاگوشههیمیخوایمههم

 فراردوجومتمو بایدار دوستمدونیم... نکن خرابش خودت فقط

 بهترهک خودت...ییحرفانیا از تریقویلیخ تو امایدارمه حقیکن

 باغهخوننیا از فراریابرهبهانهی بازهک دمتیبوسنضم در... یدونیم

 ...تیزندگ و کار دنبالنتهرایبرگرد ویکن دایپ

 ؟یکن فرارنم ازیکن دایپهبهونهیمه توهکمکن کاریچنم-

 جسارت اوهب دخترهنگا درخشش و منعطفنلح آرام،هنگا

 :زندیم لب شیهالبهب کینزد قدرهمان ودبخشیمیشتریب

 ،یشیم ترجذابیکنیمیکار هرهکیستهیتیموقع در تو ًفعال-

 !بکنهگیدیکارا صرف رو تیانرژ
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 اشیزندگیهاتیواقع از فراریآمادگهلحظ هر وهشیهم انگارهک دختر

 با وددرخشنیم چشمانش دارد، را کلکل و بحثنجایه و

 :پرسدیم خودش خاصیبدجنس

 رومکن تتیاذدشیمهکیراه هرنم کنم؟یخال رومییانرژ کجا مثاًل-

 ...کردمنامتحا

 شیبرایزندگ باهمقابلیبرا دخترنیایروان دفاع رد،یگیم اشخنده

 ودکنیم نوازش را دختریشانیپینشدنوصفیلذت با است،یستودن

 :فرستدیم اششانه و گوش پشتهب را شیموها

 !تویکند منو پوست... دهینم جوابیراه چیههگید قًا،یدق-

 حاِل با بارنیاولیبرا ودشویم خاموشیآنهب دخترنچشما رقب

 شلبان شود،یم پر چشمانش کند،یمهنگا اوهبیاناشناخته و بیعج

 از ودکنیم جدایآجر وارید از را کمرش لرزد،یم نامحسوس

 نفسش ودبوسیم را اویجور ودکشیم باال را خودش اونبازوانایم

 ودزنیم خشکشیاهیثاندچن دخترهادمانن او بارنیاهکدآوریمدبن را

 اقیاشت و عطش کند، اشیهمراه ودیایب خودشهب تادکشیم طول

 رامزال تسلط بازدکنیم تالشهچ هر و استینکردنباور شیبرا دختر
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 سیخ صورت حرص با ودکشیم عقب دخترهباالخر تادکنینم دایپ

 پاک خشونت با را استهشدهختیریکهدینفهم اوهکییهااشک از

 .کندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زندیمدایفر پروایب سپس و
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 وندیورز عشقیبرامدارموجود تونمهکهیاقیاشت نصفهتازنیا-

... مکشیم عذابمدار تویاندازههبهنباش تو ازمکنمیمان! رابطهنداشت

 و شقعممفهو باهسالیلیخ اصاًل ستم،ین عاشقتنممبگ رو راستش

 اقاتاتف از رومذهننکپاکهی بامبگمتونینم دارم، مشکلیدلبستگ

 زارآ آد،ینممبد ازتهگید اماهقراریب براتمقلب ومکرد پاکنمونیب

 هاتمحبت هات،یگذشتگخود از... کنهینممخوشحال دادنت

 وهرابطهیناجیههتونیم چقدر تویزندگنزمفهمیمنم آد،یممچشمهب

 با توهاگ هان؟ نخواد؟ رو نایاهکهیک! کنههتجرب رونشد شیستا

 تویهاتیجذاب باشنمطمئ... یشیم کیتحرنمندید

 تو آغوش تونشدگم ونشددهیبوس حسرِتممن آد،یمنممچشهبمه

 هست؟ خودت ازین فقطیکرد فکر دارم، رو

 از ترصادقانهنیا ازیخوایمیچهگیدهرسیمملبهبمجونهدارنم

 ازددرصهیهاگیحتنممگفت بهتیروزهی هست ادتی اما ؟یبشنونم

 قول توممونینم تو بانمیمان مونم؟ینم باهاتمهمریبم عشقت

 ...یداد

 :گذاردیم لبانشیروهآهست را دستش
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 با قدرنیا کنم،یم خواهش ازت اما نفس،مهستمقول رونم-

 قدرنیایوقتهندارنامکا... نرویقاض شیپهطرفهی ترِس و فرضشیپ

 ...نیبب نره، شیپ درستنمورابط هستهطرف دو لیم و کشش مانیب

 جودشویم باعث حالنیهم ودریگیم اشخندهیالحظه

 :دهدیمهادام سپسدشوهشکستنشانیبیعصب

 نم،ک وادارتهشبهییرابطههیهب ایمبزن رو تو مخمخواینمناالهکنم-

 اساماسهی بامبخوا فرداشهکمنکرد دایپهشبانیپارتهی ازهک رو تو

... یمننزمقلب ونذهیتو تو اما... هیصوریچههم تویبرا! چونمتیبپ

 اما انش،یبیبرامستیندبلیاگهیدنزبو ومعاشقشنمهکیزن

 ام منتظرههمهکناال مخصوصًا... یاعجلههن ومدار اصرارهنیکارچیههب

 داریب رو سویگممننک عوض رو لباست برو هستن،

 ...وراونمیبرمکنیم

 تشیهدانساختمایورود سمتهب ودریگیم را او دستمآرا سپس

 نسبت مسلط ودخونسریلحن با دختر کند،یم

 :دیگویمهآهست استهگذشتنشانیبهچآنهب

 ...ریبگ رو شیآزما جواب برو دتخونتهرایرفتمنظرهب-
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 ؟یکرد شکنماکا رفتارهبمه تو-

 :دیگویم مشکوکیلحن با ودکنیم باز راهخان در

 امادبومه متأسف ونمویپش بود،دب حالش شناسمش،ینمدایزهکنم-

 .بودمهیجورهیمکنیم حس

 :دیگویم تأسف با ودخندیم او

 وقت هر ده،یترسنماکا! داره دردسرمههجذابمهنداشت هوش بانز-

 فرق بارنیا اما ،یباش طرفش ازیکارخرابهی منتظردیباهبترسهکمه

 .کنه کمک خودشهبدیبا خودش داره،
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 :دیگویمددر با دختر

 دعاییجوراهیههمهنفهم وقتچیهدش بزرگهکیوقت سویگ کاش-

 کنن، بازنسرشو از رو حضانتشندیکشیمهنقش ای کردن،یم

 ...وقتچیه داره،ینمبرمآد سِر از دست وقتچیهننشدهخواستددرنیا

 .شود حاضر تادرویم اتاق سمتهب و

 

*** 

 

 کاماًل بارنیا دختر اند،گذاشته اشیپدریخانههب پاهکیموقع از

 سالمش جوابیحت و استهکرد اجتنابنتوراهبنکردهنگا از آشکارا

 ریز در ودخوریم زنگ تلفنشیگوشهکیزمانیحت دهد،ینممه را

 اشرابطه چقدر هر. گذاردیم پاسخیب را پدرش تماس اونیسنگهنگا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

111
9 

 را هاآن عمرشهبهکییهاآدم و طناز ماکان، ما،ین سهراب، با

 ودبو پناهش تنهایروزگارهکنتورا از است،هشدیمیصم ومگرهدیند

 ازیاگوشههکیایناتال وددار دوستشدکریم سحهشیهمهکیپدر

 .شدیم زاریب داشت بود، قائلیحق شیبرا ذهنش

 حضورهکییگو طناز ودیکشیمینقاش ودبوهنشست شیپا کنار سویگ

 ودبوهنشست گرشید سمت است،نممک اتفاقنیتریعاد نفس

 حالدرنتورا خراِب حاِلهبهتوجیب

 . دادیم حیتوض نفسیبرا رایانیجرهآهستیپرتقالنگرفتپوست

 لذت با ودداریمبر السیگهداندچن بارطنتیشیلبخند با ماین

 :دیگویمهآهست وداندازیم دهانشندروهبیادانه

 اربرگزنجو نفسهبیدهسیسرویمسابقههخانواد توناالمکن فکر-

 ...چیههب کسچیهیرعمهی صلوات،هنکنیقاطنروغآب دختِرنیا! شده

 ار حرفش السیگیهستهندرآوردیبهانههبدشویم باعث او زیتهنگا

 :دهدهادامهدوبار سپس ودکن قطع

 ! گفتمیکنیببهپریم وزشیف هوینیا ،یهستنجهاهتوج مرکزهشدماالن-
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 :کندیمهزمزم لب ِریز سهراب

 !قًایدق-

 سویگهب ودریگیم آنهایمردانه جمع ازمچش معذبنماکا

 سمتهب ودشویمدبلن شیجا ازهآهستدبعیکم وددوزیممچش

 از ودنینشیم دختر دسِت کناریخالیصندلیرو ودرویم دخترک

 :پرسدیم دخترک

 ؟یکشیمیاینقاشهچ-

 عیسر کس هر امادشویم پرتیالحظه سهراب و طناز در،یح حواس

 .کندیم غولمش کارشیادامههب را خودش

 خداهب ن،یشد متحولیخانوادگهچمینبود شبهی ما کاًلمگیم-

 توهبندازینیسنگ و گور و ریگ قدرنیانم حضورمستینیراض

 خلت داداشنیا شد، ریدستگهک دزدت داداشناو تون،یزندگ

 کنار،هبکشدخوایم بوکس نگیر از وهشد دوستهبچ ودشمآدهک

 مادرشوهرش با ویخونگیشیپهشدهکمه اتدهدرن و ببرنزنیا

 درمدمدیدنضم در شنون،یم گل ونگیم گل ونخوریمهویم

 کرد،یم نگات داشتیچ مثلماونیدیبوس رو شیشونیپنیاومد
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 اتفاقات سرعت چرا ساعت؟ چهار و ستیب توییخداهشدیچ

 باال؟هرفتیجورنیاهزادملکنخاندا

 دو ره کف بادکنیم تشیاذددار شبیدیخوابیب ازهکیسردردهت هنوز

 را ماینیصدانکماکا وددهیم ماساژ را اشیشانیپ دست

 :پرسدیمهکدشنویم

 دم؟نبونمهک شبید ازهنشدیخبر ؟ینشد آشنایکس با تو سهراب-

 :دیگویم اوهب رو ودخندیم سهراب

 ردا؟فنتهرامبرنمینداریکارنم باهاگ ،یمان-
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 :کوبدیم پشتشهب ماین

 هنوز گذره،یم خوشهدارنبمو دارن،دایزهوونید نایا داداش کجا؟-

 ! کههنشد حلیزیچ م،یندادنمارستایت لیتحو رویکسهک

 :دیگویم ودرویم ماینهبیاغرهمچش

 ...کنمنجبراانشااهلل برو،هن ازت،مممنون-

 مجلل مبلیپشتهب را اشهیتک سهراب

 :دیگویمهآهست وددهیم بزرگیزادهملکیخانهمهماننسال

 !منمجبران حال در هنوز-
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 وهانداخت باالییابروها با ودچرخیم دونآنیب نگاهش ماین

 :دیگویمهشد جمع چندش حالتهبهکییهالب

 ! شهینمنینرمهنقربو حاال ،ییآ-

 بانتلف پشِتدتن ودتن داشتهک ردختنلرزا ویعصبنلحنناگهاهک

 خودشهب راههم حواس زد،یم حرفییایتالیانزباهبنشایپریحال

 .کندیم معطوف

 امادرویمنسالیانتهاهب ودشویمدبلن شیجا از سپس

 رسد،یم گوشهب اول شدتهب هنوز بلندشهناخودآگایصدانت

 گردشهب گریکدییهاچشم درینگرانیاندک ویسردرگم باههمهنگا

 باهوقفیب ودکنیم مکثهکوتایلحظهدچن فقط دختر د،یآیمدر

 استرس با ماین. زندیمدایفر مخاطبش سر بر ریناپذوصفیخشم

 :دیگویم ودشویممخ جلوهبیکم

 السکیرفتههمنیا! شدهیچمینیببهبد سیرنویزهییکی بابا،یا-

 گه؟یمیچیفهمیم ؟یگرفتداییچییایتالیا

 امادوشیمدبلن شیجا از استرس با وددهیمنتکایمنف عالمتهبیسر

 اوج در ند،یبینم را دختر و مادر بحث درهمداخل قدرت خودش در
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 با دریح ودیآیمدر صداهبهخان زنگ استرس پر لحظاتنیهم

 :دیگویمهگرفتیلحن

 .کن آرومشمکی اتاق تو ببر رو زنت د،یرسیمیمق-

 دختردرسیم اشیقدم کیهبهکیالحظه ودرویم دختر سمتهب او

 و کمرهب دست کی با ودکنیم قطع حرص با را لشیموبایگوش

 زلیخالینگاه با اوهب استهگرفت واریدهبهارادیبهکیگرید دست

 ودشکافیم رانزما ودکنیم عبور او از انگارهکینگاه زند،یم

 .رسدیم خیتار صفرینقطه درییاجهب

 ...تا اتاق تومکییبریدار دوست د،یرس لیوک نفس-

 !کردیمهیگر داشت-

 شگوهبنسالیسوآن از کیعلوسالمیصدا رد،یگیمندنداهب را لبش

 دستش ودگردیمبر عقبهبیالحظه سرش. رسدیم

 چیهیحتیحرف چیه ند،ینشیم دختردسریبازویرومآرا

 .کندیم نوازش را شیبازومآرا فقطدرسینم ذهنشهبیدلدار

 ! کشتیم رو خودش داشت کرد،یمهیگر داشت! اساحمقانه-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

112
5 

  جان؟ نفس-

 ریقتح با دختر گردند،یمبر سمتشهب دو هرنتورایصداندیشن با

 :کندیم تکرار

 کار؟یچ جانیایموند! شمایرو تو خداهبمموندنم ؟یچنجا نفس-

 اچریکنیمیطرفدارناو از سکوتت بایدارهکمبازیزنینمهکمحرف

 تنها تو! رو ضعفتوغشهنمخوایم رو اتهیگرهننم ؟ییجانیا

 ارکیچ تو کرد، حساب روتهشیم ،یآدممکردیم فکرهکیبودیکس

 ؟یکرد کاریچ هان؟یکرد

 :شودیم متذکرمآراهوستیپنشاجمعهب صدایبهک دریح

 ه،بزنیمیمقیآقا حضور درهبزنهدار دوستیکسمهیحرفهاگهبهتر-

 باشند،هداشتیشتریب اطالعات چقدر هرنشویا حال هرهب

 !طرفاوندییبفرما کنند،یمیشتریب کمک ما و نفسیپروندههب

 با ودکشیم را دستش اوهک استنتوراهب هنوز دختردآلوزهرهنگا

 .کندیم همراهشدخو
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 پازلهاضافیتکههسدمانن ماین ونماکا و سهرابنسال طرفآن

 سرهدوبار صدایبدشویم باعثنگرایدیتوجهیب امادهستن

 وریمیمق ن،یروتیهایپرساحوال ومسال از پس. نندیبنشدخویجا

 :پرسدیمهمقدمیب نفسهب

 تو پاشویسوم ومدو شخص هرهکنیا از قبل زرباف،مخان خب-

  ن؟یبد اطالعاتمبهنتوعمه ازیکمنیتونیمهبذار شماهپروند

 :دیگویم گنگ دختر

 ؟یاطالعاتهچ-

 دهدیمنتکا را چاقش وهکوتایهادستیمیمق

 ن؟نداشتیروان تعادلدکر ادعاهبشهکیحالت شون،یایوخوخلق مثاًل-

 ....نیبگنکاراشو از
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 پروایب بارهاهکیدخترهب شود،یمهدوخت ختردهب هانگاهیهمه

 از ش،یهایسوختگ از گفته، شیهاشکنجه از هاآن ازیبرخیجلو

 است،هشد الل انگار حاال اما ضشیمریعمهیهایدرازدست

 ریدیلیخهکییهاهیگر چد،یپیم سرشندرویناتالیهاهیگریصدا

 . خوردب چیپ دلشدوشیم باعث آب قلقلیصدا با بشیترک و است

 ترمحکم را دهانش آب وددهیم فشار اشمعدهیروممحک را دستش

 .دهدیم قورتیعاد حالت از

  زرباف؟مخان-
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 چشمانشیجلومیضخیاپرده انگار چرخد،یمیمیمق سمتهب سرش

 .شودیم تار و فیکث و کدر جاههم ودکشنیم

 ...ارهمیبهکدیکن دایپ رفتارش تویمشخص لیدلدیتونینم شما-

 ! من با اثباتشنیبد حیتوض شما-

 هم،نماکا ودشویمدبلن ماین اشاشاره با ودستیایمهکالف سهراب

 اطیحیراه ودکشیم آغوش در شیهاکردن غرغرمتما با را سویگ

 او ودمانیم سهرابیرو نفسهنگا آخریلحظه شوند،یم

 :دیگویم ختردهک استنماند ونرفتنیبدمرد

 امردیهمهیبش بزرگهک فردا پس ،یخوشگلیلیخ تو گفتیم-

 وقت،چیههکیدرحال دنبالتنفتیبههمدیبا چرا شن،یم عاشقت

 دم؛یکشیم روههم منتدیبانم! ندادنمهبمه سگ محل کسچیه

  درسته؟دیبودیمیمقیآقا

 :دیگویممآرا ودکنیم جابهجا را نکشیعدمر

 .لهب-
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 هستمهنمممحر قضا ازهک زن،هیهکنیایاسالمنیقوان وهدادگا تو-

 اصاًلهدیممانجانزهی بادمرهی قضا ازهکهبدمانجانم با رفتاریسرهی

  داره؟یحکم

 :پرسدیم ُرکیمیمق

 هست؟ دخول باههمرایجسمهرابطنمنظورتو-

 شکشخنتورادکنیم فرارهانآشپزخهبیچایبهانههب ودپریم طناز رنِگ

 ... شوندیم مشت او دست دو هر ودزنیم

 لقب کاشدکنیم آرزو ودگردیبرم داخلهب ودبندیم را دریال سهراب

 از دلشهت ودکردنیمهآماد متخصص روانشناِس کی شیبرا لیوک از

 االهال ال"لب ریز دریح. ترسدیم شدتهبدبع ساعِت کییحت اتفاقات

 را اشنداشته نفِس دختر، زد؛یخیمبر جا از ودکنیمهزمزمی"هللا

 :زندیم لب ودکشیمهیر داخلهب

 !نه-

 اول ته،یاهمحائز جانیاهنکت تادچن زربافمخاننینیبب خب-

 با خب؟هبشیبررس بیآس نوعدیباهکنیا
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تسهیمتفاوتیهاگونهیدارا خودشیجنسیهاخشونتهکنیاهبهتوج

 خشونت. دارهیبستگیجنس خشونِت نوعهبنآ مجازات ،

 حاال. شهیممیتقسیرتماسیغ ویتماس بخش دوهب خودشیجنس

 ،یجنس تجاوزهبهک هستهچندگونهب خودشیتماسیهاخشونت

 در. شنیممیتقسیجنس آزاردمواریبرخ در ویجنس تعرض

. هبش تعرض کودک عنفهبهک هستیدیشدهمرحل تجاوزیمقولهنیا

 در تجاوز. برنیم کارهب رو تجاوزیکلمه همه، شمادمور در

 ایآ رفته،یپذ صورتیجنس دخولهک هستیطیشرا در کودکدمور

 شما حق در رویعملنیهمچ دست با ای ویالهیوس با شمایعمه

 داده؟مانجا

 نگاهشیحت کسچیهیولدرویم حال ازهنشستهک طورهماننتورا

 دستیحوله در را هقشهقیصدا طناز کند،ینممه

 مشتیهادستنهما با او ودکنیمهخفهآشپزخانیکنخشک

 هنوزهک است دختر تنها وددهیم فشارممحک را شیهاچشمهشد

 اسخپمآرا و استهدوختمچش لیوکیهاچشمهب وقار با وهنشست صاف

 :دهدیم
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 .نه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرفته؟نیب ازنشویا دستهبنتوتبکار شمایعنی-
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 شِتپیفضا در اضطراب با کند،یمهچاریب را سهراب دختریخونسرد

 با و استهرا دریطوفاندبخورمقسدتوانیم ودرویمهرا آنها سر

 دوستشیشماره دنبال ذهنش در است،هباخت را خودش تشیدرامتما

 تدس ازیبرا دشیام هاتن ودگردیم استیمعروف اریبس درمانگرهک

 درمان،یجلسهنیاول از قبل دختر،یروان ویروح تعادلننرفت

 . است دختر مادر و پدرندیرس

 .نداشتمیارابطه وقتچیه دخترم،مهنوزنم نرفته،نیب ازهن-

 چرا؟-

 ونکردعوض لباس ومحمایبهانههبهکهکوتا مدتهی ازدبعنچو-

 ومکن فرار دستش ازهکمکردیمهیگریوقت ،یجنسآزار شما قولهب

 ماا خوانت،یممه بازیخوشگل تو گفتیم... کردیم داغ منو باالمبر

 ...کنههنگا بدنتهبهکنینم رغبت کسچیهیبسوزهاگ

 رانزعفرا و گالب از مخلوطیوانیل ودگردیمبرنسالهب طناز

 سریدکمه ودکنیمیاخمیمیمق. گذاردیم دختریجلونتورایجاهب

 :پرسدیم زدنش تا حال در ودکنیم باز را نشیآست

 ن؟یشد داغ شما-
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 دختر ودکنیم باز را شیهاچشم او و ماند،یم بازنزدمقد از سهراب

 :بنددیم را چشمانش

 داغهکیزیچ هر با سشوار و برس ،یفلزیهالهیم بامحما توهبل-

 تومبردیمهکنهخف هاموهیگریصداهکنیاهواسمهدبع! اسکننده

 قطف وهمجبور گفتیم شه،یم خوب گفتیم سرد، آب تو... استخر

 تیاذنمدخواینمهوگرنهبمون جاشدخوایم

 ...سرد آب تومانداختیمنیهمهواسمبش

 زرباف؟مخاندبو سالتدچن شما-

 .سال پنج-

 اب رایخطدچن ادداشتشی دفتر در ودکشیمیقیعم نفِسیمیمق

 :پرسدیم سپس ودسینویمیحواسیب

 افتاده؟ اتفاقنیا باردچن-

 ستین بیعج ودچرخیمهزادملکیخانه بزرگنسال در دخترهنگا

  ندارد؟ را او بانشدمچش درمچش جرات سهراب جز کسچیههک
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 حیتوض شیبرا ودکریممیترسیمانیبراهکدنبویاندهیآنهمانیا و

 ازهکییاو برود، اشدهیچیپ ومشویزندگ از زودتر تاددایم

 نگاهش ودشیم ترسرخهلحظ هر دنشیشن از فقط ماجرا،نیاندیشن

 .زدیریم عرقهوقفیب ودشینمهکند فرشیماه نقِش از

 :دیگویم رسد،یمیمیمقهبهدوبار ودشویمدرههمیرو از نگاهشیوقت

 شبنیچند د،یترسهکییجا تا... نموندمبرایالمسینقطههکییجا تا-

 از ستد... بفهمنهیبقدیترس سوختم،یم تب تو صبح تا عفونت از

 ...کردیممدیتهد فقط بعدشهگید برداشتمسر

 با ثروتمند،یخانواده کی دختر تک شمامشینمهمتوجنم-

 و پدر پس! نیکردیمیزندگ جا کیهخانوادیاعضایهمه

  ؟یفیتوصیهاصحنهنیا تونبود کجانتومادر

 ودسرینگاه دخترددهیم دستشهب رانزعفرا و گالبنوایل طناز

 :زندیم لب وداندازیم اوهبیخال

 معمواًل هاشبنچو... تابستونیهاظهر افتاد،یم هاظهر هااتفاقنیا-

 باننتونیناتال ومباباهکدشیم پاهب ماهخون تویبساطهییابهونه هرهب

 قهریوقتیناتال...اسدهیچیپمکهی راستش ن؟یهستهمتوجنباشمه
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 منویعمه موضوعنیا و انداختیمنرویب اتاق از منو پدردکریم

 دِر ونبودیآشتهکییهاشبنچوهشکرآبنشورابطههکدکریم خوشحال

 ًااکثرنچومه نااو... شدیمهوونیدیحسود ومخش ازناودبوهبست اتاق

 فرصت ونکردیمیآشت تا بودن، دعوا و قهر تو

 روهعمیهشبانیهانقشهیجلو شیشاپیپ مثاًلهکنیایبرایناتالنداشت

 خب...  وهباش تنهامبابا باهکماعمه شیپنییپادفرستایم منوهریبگ

... آوردیمدرنم سر رو شیتالف ودیفهمیممهماعمه

 و داشت دوست ظاهر در منو قدرنیاماعمهمبعدش

 ...کردینم شکیکسهک داشت رومهوا و رفتیمماصدقهقربون

 :شکافدیم رانشانیبنیسنگیهوایمیمق نفِس

 وقتچیه بوده،هعم با شمانپوشاند لباس شما،نرفتمحما پس-

 ویروحیهاحالت و هاتبهب کسچیه ده؟یند رو شمانبدنتومادر

 حال در رومخاننیا وقتچیه کسچیه نکرده؟ شک شمایمجس

  ده؟یند شماندادآزار

 ازمنگفتیزیچنم اما استخرهبرد ایمحماهبرد منوهکندید-

 ! افتادهیاتفاقهچهکنیا
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 :کندیمهزمزم وددهیمهیتکیصندلهبیمیمق

 !عجب-
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 :دیوگیمیعصب ودزنیم پس را طناز دست دختر

 ؟یآورد گالب ودقننمیبرایچهواس پس کرده؟ غشنیاینیبینم-

 !کنار بذارش

 درهچ کرده؟هنیمعایپزشک حالهب تا رو شمایهازخم زربافمخان-

  االن؟هچ ؟یکودک

 .نه-

 مانشیپ و پر لیسب و شیرهبیدستیعصبیمیمق

 :دیگویم دخترنناگهاهکدکشیم

  پرونده؟ توهکنیمیفرق د،یدنزنا دکترهی شیپ وقِتدچن-

 د؟بو حوادثناو ازیناشیهابیآس ویسوختگهب مربوطنتومشکل-

 وداندازیم استهگرفتمچش او ازیشرمندگ باهکیمانهب گذراینگاه

 .دهدیمنتکایمنفینشانههبیسر

 با بارنیادچرخیم هاآننیب فقطیقراریب باهک طناز

 ودداریبرمیاستکان لب ریزیتشکر بایمیمق گردد،یمبریچاینیس



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

113
8 

 اومیمستقهنگا ازههم قدرآن امادگردیم مخاطب دنبالهب

 :دیگویم وددهیم قرار مخاطب را دختردخوهکدهستنیفرار

 معمواًل افتاده، هااتفاقنیانبراتویسالگ پنجنس در شما خب-

 هااتفاقنیانایجر در کسچیه سال،هن حداقلهمهم براشنسهدادگا

 بانیدار هنوز شما... بهیعجیلیخنیا! ستین

 راستش! یقانونیپزشکهننیدار پزشکیگواههننیکنیمیزندگمه

 عضو نقصیبرا قصاص کیهبدیشا تینها در ستینهساد اصاًلهیقض

 درنکردنعنواهزادملکیآقاهکیمطلبهبهتوج بایطرف از ونبشممحکو

 درنشویایهمکار...  و تیسانداشت شون،یا پسرماتها خصوص

 خصومتیبو شمایحرفاهکهکن شکیقاضدیشا پسرشیکارها

 اتیوصخصمیبتونهکمیاریب دستهبیمدارک ماهکنیاهمگ ده،یمیشخص

 هرهاگمنجایانم حاالمیکنیمعرفهدادگاهب شتریب رومخانونیا

 ...کنه کمک شتریبهونبتهکهداریحرفیکس

 را شیهاشانه طنازهکنتورا نوشد،یم تلخ را شیچا ازیقلپ و

 کند،یم باز را چشمانشیالهشد ارتریهوش ودکنیم نوازشمآرامآرا

 و است شرمساردگذریم ذهنش درهچآن از دریح
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. کندیم ترک را جمعیاقهیدقدچنییدستشوهبنرفتیبهانههبهکالف

 دخترددانینم و استهدادهیتک دختر سر پشتنستوهب سهراب

 در اوهنگا کند،یمهمقابلیروانیپاشفرونیا باهچگونددار

 شیبرا ودنبو آشناددرنیا جنس خورد،یمهگر سهرابنچشما

 .بودهنشدینیبشیپ قبل ازیآرامش ونیتسک

 امادبکش آغوشش در سخت ودنیبنش دختر کناردبرودخواهیم دلش

 افض درهک راسخش ودسرهنگا دختر، وقاربا و صافننشست طرز از

 بود،هکرد معذب را او شیهاحرفیتلخ ودبوهشد رها

 ازیکارچیههکدیکشیم خجالت او دخترینداشتهنایاطرافیهمهیجاهب

 انگار امادبدهمترحیبو آغوشش خواستینم آمد،ینمبر دستش

 ...شدنهگرفت آغوش درهب تداش ازین خودش

 شیصدانچنایولدآوریمنزباهب را دخترمنا ودریگیم سهراب ازمچش

 دریح شنود،ینم را شیصدا دخترهک استهشد دارخش وهگرفت

 حرفهبنناگها اشیشگیهم زار حاِل بانتورا ودگردیم بازنسالهب

 :دیآیم
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 کار اشخونه تو واقع دردبو زرباف حاجمدونزنم مادر-

 و کار و کسیبهک روممادر زرباف حاج مرد،مآقایوقتدکریم

 بزرگمخان نشه،هآوار بیغر شهر تو تا گرفت رودبودسوایب

 دلشیلیخ نبود،ممه براش کاًلیولدکرمتخ وماخمکهی اولشمه

 رو نفسیبابا محمود،. نبود شیزندگدبن

 سِر بود، خودشیهواوحال تو مشهمگیمیچهفهمیمناومگیم

 از اًلاص وهبودهگرفتیافسردگنگیمدبوهآورد ایدنهب دخترنچو عفت

 ومخد بوده، خوب وضعشهکمهیحاج اومده،ینمنرویب رختخواب

 بارهیهکهشدهحامل بار دو عفت ازدبع چرخوندن،یم رویزندگمحش

 اما انداختتش،مپنجهمامبارهیهاومد ایدنهبهمرد اشبچه

 دوست رودمحمویلیخ شه،یم خوب حالشدآیم ایدنهبدمحمویوقت

 نفس؟هن داره،

 عیسر مرورهلحظ کی با ودگردانیمبر رو او ازهاکرا با دختر

 بریمبنیاخاطره و اتفاق چیه خاطراتش

 . کندینم دایپ پدرش قبال در بزرگشمادرنداشتدوستیلیخنیا
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 عشق اسراپ اویبراهشیهمهکیدختریتوجهیب ازهشکستیدل بانتورا

 :دهدیمهادام بود،

 شروشور اشیبچگ از عفتدبوهگفتممامانیبرا کارگرها ازیکی-

! شهیمیجن ن،یزمهافتیم درختهییرو ازهکیوقت از امادبو

 از عفت... داشته مشکل وهخراب ذاتشنچوهیالک همش نایامگیمنم

 ورجهی اصاًلدبو محل کارگر و نانوا وهیهمسا پسر کار توینوجوون

 ور هاشیکار کثافت رو ومدونستیمهکمهیهرچنم خداهب بود،هگید

 عفت شاهد، جانیاندرخایح بود،هنیزمنیهم تومپوشوند

 برکتنیهمهب چراغیسونیهمهب بود؟یجورچه

! رهدا مشکل نفس با ایهدار هاچهب بایمشکلنزنیامدونستیمهاگنم

 هر حاال خدایا! باشمهکردیکوتاه ومدونستیمهاگمآقا خاک ارواحهب

 بره؟ اهاجنیاهب فکرشدیبامآد تره،دهیدر طلبه،یمدمر شتریب دلشیک
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 سهرابهکدبزنیحرفدخواهیم ودزیخیبرم جا ازهکالف او

 وهانیعامیهاقسم ازهخستیمیمق کند، سکوتدکنیمهاشار

 :پرسدیمدنداریخاصیمعنا حداقل اویبراهکییحرفا

 خب... رو شما منظورمفهمینمنم زربافمخاندیببخش-

 کییولهدیسفناشوشناسنامه دارن،نس سال شصتدحدوناالنشویا

 در زرباف، حاجیخانوادههیخانوادگ طیشراهبهتوج با... دارندفرزن

  نکردن؟ ازدواج چرانزمانوا

 :کشدیممغ باینفسنتورا

 هر بس از بود، حرف سرش پشت بس از گرفتش،ینم کسچیه-

 خبنزماناومه بعدش... بودشهدیدیجورهی و جاهییکی بایکس
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 و پررومه ودبوهشدمبدنامه عفتنکردیمدپسندیبا مادرها اکثرًا

 ودکریم دل وددرمبرایگاه... بودهرچهدب و زشت خبمهدبوندهدب

 بهش بوده،نباهاشوهکییمردها گفتیم هاشهیگر وسط

 رو صورتتنگفتیمنهاشویبعضیحت زدن،یمیبدیهاحرف

 ...شهیمدبنحالمونبپوشو

 با ودکنیم جابهجایصندلیرویکم را چاقش کلیهیمیمق

 :دیگویمدخوریمنتکا اریاختیبهکیسر

 !عجب-

 وششگ درهآهست ودستیایم استهنشست دخترهکیمبل کناِر سهراب

 :دیگویم

  ؟یبر جانیا ازیخوایم-

 :دهدیم پاسخیآهستگنهماهب دختر

 !نهناال-

 :پرسدیمنتورا ازیمیمق
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 حساب ازشنیبودهخونناو کارگر ویاغهیصنز ازنچو شما-

 بوده؟ کار دریاگهیدنایجر اینیبردیم

 :کندیم باز مضاعفیدرد با ودبندیم را چشمانشیالحظهنتورا

 ازشنم کنه،یم تیاذ روممادردکریممدیتهددبوهزندممادریوقت تا-

 هاشیبازوونهیدنچومکردیم گوش حرفاشهبنیهمهواسمدیترسیم

 ،انداختیمهمرد سوسک کارگرها پاپوش تومبودهدید بودم،هدید رو

 رو خودش باردچنیچیق با کنه،یم فرو دستش تونسوز هاساعت

 گید بار دو_یکییبچگ تو... نکرد باور امامگفتمخانم حاجهب د،یبر

 ...توش انداختهزند روهقورباغ و گذاشت بار جوشآب

 زیخنتورا سمتهب ضربهب او ودشویم حبسهنیس در سهراب نفس

 در ودکنیم خی بدنش زند،ینم قلبش گریدییگوهک دختر ودریگیم

 ودچسبیم رانتورانراهیپیقهییمانندستا اشزدهبهتنچشما مقابل

 دل در ادشیفریصدا کند،یمدبلننیزم ازیکاه پرنچو را او

 :چدیپیمهخان

 بهت و سوختیم تیبدبخت ویکسیبیبرامدلهکنم سر بر خاکیا-

 اقتیلهک تو سر بر خاکیا! شکنهن دلتهکنمامامگفتیم
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 تیزندگهکینداشت اقتیل تو! مامانهبگ بهتیکسهکینداشت

 بایبدونهکیدیشنیم ویدیدیمدیبایچهگیدهنیا

 رو دخترنیا عمرهیمهدبع ؟یطرفیریزنجیوونهیدهی

 سرت بر خاکیا دار؟نگه رو اتعمهماحتراهکنیکردهشکنج

 ازنم ؟یگیمهقورباغنپخت از جلوشیدار ویمفهینممهنوزهک

 با همش! خرابهمحالهمرد ودبو توهخونددفرزن سمامدیفهمیوقت

 نفسهواس! بدبختیاقتیلیبهندار چرامفهمیمناال چرا؟مگفتیممخود

 خواهرتنچو شو سمانخویمدع حداقلینکردیکارهک

 سالشهپونزدهکمیدارمهدهشا بارنیا! کشتتشمههداد اششکنجهمه

 ...بوده

 تد،افیمنیزمهبنخوراتلوتلونتورا ودکنیم رها را اشقهی نفرت با و

 :دیگویم نفسهب رو سپس

 .میبر پاشو-

 :دیگویم ترسناک ویمصنوع حالنهما با دختر

 !خوبهمحالنم-

 :کشدیمدایفر او
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 ...میبر پاشومگیم بهت ست،ین خوبمحالنم-

 اونالرز ودسر دستنایم دستش ودشویمدبلن شیجا ازهارادیب دختر

 با پدرشهب روهخان از خروجیلحظه رد،یگیم قرار

 :دیگویمهجانکایدرد

 د،فربنداشتهنگهزند ونزناو بانبودهواسیداشتیخوب لیدل کاش-

 ...فهممتینم بابا، فهممتینم

 سمتشهب وددهیم دست از را تعادلش امین کند،یم باز راهخان در تا

 دخترک اطیح در. زندیم پسش تأسف با شود،یم لیمتما

 با تاسهدیرس استخوانشهبدکار انگارهک او ودریگیم را دختریبهانه

 رو خودش ودببر را دخترکدخواهینمهکدفهمانیمنماکاهبهنگا

 :دیگویم دخترکهب

 خوبمدیم قول دکتر، نفس بامیبردیبا تسین خوب اصاًلمحال عمو-

 باشه؟میبرگردمشد

 نگاهش ودشویمهدیکش دستش اما ستین جواب منتظر

 :زندیم لب ودنینشیم سهرابنچشماندرو
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 ه؟یچ-

 در ودشویممخدانآمده اطیحهبهکییهاآدمیهمهمچشیجلو سهراب

 :دیگویم گوشش

 جاچیهمههیثان کییبرا فعاًل ور،د زیبر رومگفت بهتیهرچنیبب-

 .ومحم وییدستشویبهونههبیحت ،یطیشرا چیه تحت نذار تنهاش
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 شیبرامیقدمایادهمانن شهرشیهوا شوند،یمهکنیماش سوار

 راهشیش دو هر د،یآینم باال نفسش و استهخفونیسنگ

 :پرسدیمهکالف وددهیمنییپا

 تهران؟مبر-

 دریدست ودکنیم باز را شیموها کش دختر

 :دهدیم جوابمآرا ودکشیمنساماوسریبیآشفتهنخرمنآ

 ...تهرانمآینمناالنم باغه،خونهملیوسا-

 ردخت مقاومتوآرامش سخِت،وسفتیپوسته ازیحت اما چرا،ددانینم

 ...ههم از شتریب خودش از! دارد طلبنزما ونیزم از استیعصبمه

 درممظلو حق از دفاع ومظل نکوهش دریلیخیموقع کیدیآیم ادشی

 شیبرا دلش کرد،یم دفاعنتوراینداشته حق از کرد،یم نطقهخان

 شکل شیباورها ودبوهدیشنیگرید جور رانداستا سوخت،یم

 شیرفتارها تک تک ودکریمدوآمرفت دختریخانههب داشت،یگرید
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 دخترمیحرهب وددایم ضشیمریعمه دلهب دل د،کریم قضاوت را

 و گرفتیم نظر ریز را شیکارها کرد،یم تجاوز

 و وباربندیب دختِر اقِتیلدکریم فکرنچو نداشتیوجدانعذاب

 . استنیهم اونچویفکریب

 ازدیکشیم رنجمهننشست او کنارنیهم از حاال اما

 د،یکشیم عذابمهدشو عاشقشدبوهدادهاجاز خودشهبیحتهکنیا

 او روحنسوزاند درینقشدایوزکمههم خودش، مادرش، پدرش،

 ..داشتند

 !یشددر-

 :گرددیمبر دختر سمتهب سرش

 ؟یچ-

 .یشددر بستبن از-

 آتش قلبش افتد،یم ریگ  دختر رنگخوشنچشماندرو نگاهش

 لطافِت وییابیزههمنیایبرا دختردکن باوردخواهینم رد،یگیم
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 متفاوت و خاصیپسندبایزمچش هر در را اوهکیخداداد

 .استهداد پس تقاص داد،یمهجلو

 ؟یمان-

 جان؟-

 راچ ا،یبهدوبارنبز دوریاصلنابویخ از برو ای ریبگ عقبهدند ای-

 زده؟ خشکت

 دختر کاش دارد،نستیگرهب لیم بیعج رد،یگیم او از را نگاهش

 توانستیم اشبهانههب او و ختیریمیاشک انداخت،یمهرادداوغیج

 .کند سبک را خودش

 لرزد،یم دلشهکدکنیم باز را باغهخان دِریاقیاشتنچنا با دختر

 رایمتفاوت و خوبیهواوحالنیچن او رفتار در وقتچیهدیشا

 در امادوبهگشتنرایوندرو از شیپیساعتیوقتدنبو بیعج بود،هدیند

 داشت؟یجایزندگهب شورپریلیم چشمانش برق در و تارشرف

 را اوهکدبوهشددارزشمن اویبرا رنج پریزندگنیایکجا

  کشاند؟یم جلوهبیقو و استوارهگوننیا
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 جاههم کم،یافاصله باینامرئ کش کی توسط سهراب سفارش طبق

 رها اروشلخته را اشیروسر و مانتو تادرویم دختر دنبالهب

 باغهخان کوچِک اطیح داخلمقددچن بزند، وصورتشدستهبیآبدکن

 بارنیا اویدوبارهندید با ودبرگرد اتاقشهب سپس ودبروهرا

 :پرسدیمهزدبهت

  من؟هبیدیچسب چرا تو-

 ...نبودمحواس بودم، فکر تو-

 :داردیبرم استهستادیا در چوبچهار درهک سمتشهبیقدم دختر

 ؟یمانیگیمیچ-

 :شودیم پخش دختر صورتیرو اشکالفه نفس

 کنم؟ بغلتهشیم-
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 :دیگویمهآمد کشیهالبنهما با ودریگیم اشخنده دختر

  ؟یگرفتهاجازنمندیبوس ونکرد بغلهواسیک تو-

 را بغضش کشد،یم آغوش در سخت را او ودیآیم جلو دستش دو

 را اشحنجرههراهکییادهایفر ودکنیمنپنها ردختیموهایال

 در دختریشانیپ و موهایوقفهیبندیبوس با رادسوزاننیم
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 ودریگیمهفاصل او ازهلحظدچن از پس دختر. کندیمهخفهنطف

 :دیگویم

 ...باشم تنهامکهیمخوایم ؟یبرهشیم ،یمان-

 تک کشد،یم دست دختریابرو قوسیروهاشار انگشِت با

 :است دارخش وهگرفت شیصدادنداریریتأث امادکنیمیاسرفه

 !شهینم نه،-

 :چرخدیم چپ سمِتهب حرص با دختر سِر

 .آرمینممخود سرییبال نترس،-

 :زندیم لب ودبوسیم را دختر راسِتیگونه

 !ارمیبمخود سِرییبالهینمهممکن-

 :کشدیمیاخسته نفس دختر

 سرییبالهکهمواظبتناو ما،ین شیپ برو تو... باشم تنهامخوایمنم اما-

 !یارین خودت

 :شودیم متوقف دخترمچشیگوشه دستش
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 نفس؟ییتنها ازینشدهخست-

 شیهامردمک دریپ دریپیفرارها از پس دختریهاچشمهباالخر

 :ردیگیممآرا

 دارم؟یاچارههمگ اما ،یلیخ چرا-

 :ردیگیم قاب دستانشنایم رد را دختر صورِت

  ؟ینینب منویخوایم چرا-

 نمک فوج فوج بازشیهازخمیرو بر انگار چکد،یمهک دختر اشک

 .ردیگیم آتش ودپاشنیم

 !یمانمجیگنم-

 :کندیمهزمزم

 !یدار حق-

  مگه؟یاعتماد قابل تو-

-... 
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 ومخودهبیجورچه! کنم کاریچدیباییتنها تومدونیمنم-

 باهاتنم کنم؟ کاریچ تو بامدونینم فقطناالمبش مسلطمروان

 ...یمانمداریبیغر حسهی

 :دیگویم باز ودریگیمندنداهب را لبش

 !یدار حق-

 انگارهک اوهبیتلخدلبخن با ودکنیم پاک را صورتش دست پشِت با

 :دیگویمدگردیمیانشانه دنبالهب شیهاچشم در

  ؟ییجانیا هنوز چرا رم،دا حقهاگ-

 خوبه؟ حالت تو باشم، کنارتدخوایممدلنچو دارم، دوِستنچو-

 شه؟یم باشم، تو شیپمدار ازیننمهبدمحالنم قبول،هباش

 ودبندیمبر رخت دخترنچشما ازهرفتهرفتدیترد

 :کندیمهزمزمدبعیاندک

 بدم؟مانجا بدت حاِلیبرامتونیم کاریچ حاال باشه،-

 ودگذریم کنارش از دارد،یمبر او صورت قاب از را دستانش

 رایمیقدیگل گلیپتو وهملحف ودرویم دختر تخت سمِتهب
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 ودکشیم دراز خودش اول زند،یم کنار آشناست شیبرا طرحشهک

 ایهم دختریبراهعاشقان و اندکییفضا ودچسبیم واریدهبنامکادح تا

 در را دستش او گرپرسشهنگا مقابل در سپس ودکنیم

 :دیگویم ودکشیمیخالیفضانآ

 !گهید ایب-
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 ودکشیمیقیعم نفس سپسدافتیممهیرویالحظه دختریهاپلک

 تختیلبه ودرویممآرامقددچن با پلکشنشد باز بانزماهم

 .کشدیم درازمآرا ودنینشیم

 افتد،یممه رو داغشیهاپلکهدوبار ودنینشیم اویبازویرو سرش

 پشت درهبست نقش ریتصاومتما ازدکنیم باز را شیهاچشم عیسر اما

 . دارد هراس پلکشیپرده

 دورممحک سپس ودکشیمنشایدو هریرو راهملحف اودآزا دست

 :رسدیم دختر گوشهب وارزمزمه شیصدا ودشویمهحلق کمرش

 فقط اما! دارههخندیجملههییداریدردهچمبفهممتونیمیحتمبگهاگ-

 قدرنیا وجودت توددرههمنیا با توهشیمیجورچهمکنیم تصورمدار

  ؟یباش آرامش منبع

 هدفیبیکیتار در را شیروروبه چرِک واِریدینقطههبهنقط دخترهنگا

 :کاودیم
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 ازهییصبور ویقو قدرنیا توهک حاالهشینممگیم-

 ؟یبموننم با رو عمرتیهیبق ویکنیگذشتگدخو

 صدا را نامش اعتراضهب ودچرخیم سمتشهبهارادیب دختر سِر

 :زندیم

 ؟یمان-

 دلم؟نجا-

 ...ستین خوب حالت واقعًا تو-

 ...شهینم باورت تو گم،ینم دروغ بهتهوقتیلیخنم... بهتهکمگفت-

 دریناباور سِر ازیاخنده زند،یم تردخ چپمچش کنارهبیابوسه و

 :ندینشیم دخترنلح

 ...کارونیا خودت باننک-

 نوازش را شکمش پوست ودرویم دختر بلوز ریزمآرامآرا دستش

 :زندیم شیبوخوشیموهایروهب قیعم ومنریابوسه ودکنیم

  کردم؟یم فکریچهبمداشتیدونیم نفس،هگذشتنم سِر از آب-
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 در ودشویمهریخ واریدهبهدوبار ودگردانیمبر را سرش خترد

 :دیگویم حالنهما

 ؟یچهب-

 ویدارهکییهامشکلیهمه بایروزهیهکنیاهب-

 توییجاهی بشه، کمرنگدبخوایحت تاهبکش طولیلیخدیشامدونیم

 حالتیوقتهکهفتیب دلت تویحسهی... بزنهیاجرقه ذهنت،

 ...هستیمانیبگ دلت تو امایارینمه روتهبهاگیحتهشیمدبیلیخ

 مشیتقسنم با اینیزمیبذار رو اتیفکر بار ازمکهیدایب روزهی کاش

 و عشق ،یکردهتجرب رو عشق خودت تویدونیم ؛یکن

 مشیفهتیکسهبیزور ایددا حشیتوضهبش ستینیزیچنداشتدوست

 حسنیا حداقل کاش فقط،هخودت قلبهت ...حسههیهکیدونیم کرد،

... یبخواهیکاف فقطممونیمهکمهستنمهکیکن باور... یکن باور منو

 ...امامخورینممقسنم

 او دستیرومآرا دستش ودچکیم چشمانش از دختریهااشک

 واریدهبهریخ طورهمان ودنینشیم است شکمش نوازش مشغولهک

 :زندیم لب
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 ؟یکرد لمس روهسوختهکیکسنت پوسِت حاال تا-

 :دهدیم جوابممحک امادستیایم حرکت از قلبش

 !نه-

 ...بردیم ترنییپا ونییپامآرامآرا را دستش دختر دست و

 

 

 

*** 
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 "چهاردهم فصل"

 "بهشتیاردیخنکاهب امادمردا"

 

 

 

 

 حس کاماًلنم وهگرفت قرارمگردن وهگون ازیقسمتیرویمان صورت

 ...وا درهن استهماندیباقنم دریجانهن... اوهنمکشیم نفسنمهنمکنیم

 وهسوختیمنطقهمتما در مایخوردههگرمه دریهاانگشت

 مرگهب رو وهزدگرمانانسا کی آخریهاقدم مثِلنمیشدهدنابومیحر
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 ،استههمرانممک حرکتنیکمتر با وبرهوتخشکیریکو در

 امادشویم شروعمیهاسوزش و داغمتنمتمامخاطراتیادآوری باهکنم

  ست؟یچ از اونتودستیداغمدانینم

 ودشونیم ترواضح و واضحمذهن در ریتصاو

 استخر، ِفیکثیگاه ودسر آبدشیم باعثهکمخودیهاغیجیصدا

 وقتچیهدیشاهکیزیچ تنها چد،یپیممسر دردکن پر راماهیرمحج

 ...است شیهادستمکن فراموشمنتوان

 زد،یم برقهب را سیبابلیمیقدیهالولههکییهادست 

 آب ریز رامسرهکییهادست آورد؛یدرم رامیهالباسهکییهادست

 ... داشتیمهنگ

 سالدچندیبا ست؟ینیکافیسالگ پنج گفت؟هچ لیوک

 سکچیه د؟یایبمرحهبهدادگا دل تاهشکنجنیا تحملیبرامداشتیم

 آشکار باناال مگر ببرد، سوال ریز مرایزندگ طرز نداشت حق

 کجا ازدشاهنم شد؟هدادنمهبیحق و شد؟ دوایدرد قیحقانشد

  آوردم؟یم
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 دردآور هپروِت ازماگونه ونگردنشد مرطوب حِس بانناگها

 لیتحلداهبخومذهن تا ومگردیبرم حالیلحظههبماگذشته

 ازیمینیروهوقفیبهک استیمانیهااشکنیاهکدکن

 ودزنیممخشک اشمردانه هقهقیصدا بادچکیممگردنوصورت

 کی ازمقلبهلحظنآ دریگرید حس هریجاهب

 چقدرنآ درندیگزیسکنمدانیم خوبهکیادرههتهبننشایبیبلند

 در بارنیدومیبرا باز ودکنیم وطسقدباش بخشلذت ونیریشدتوانیم

 در بارنیاولیبراهکدبویکسیمان شوند،یم پرمچشمان روز کی

 خودش مرایکنندهخفه بغضیبزرگسال در ودآوردر مرا اشکیبچگ

 .شکست

 تختیرو هدفیب ومآوریمنرویبملباس ریز از رانمادستان

 امامدهیدلدار اوهبدینباهک ًاقطع کنم؟ کاریچدیبامدانینم گذارم،یم

 بودنشهپنا و پشتیهمه با ابهتش، ویسختیهمه بایمانیوقت

 پشت آشنا و دوستمعال کی وهخانواد کییبراهبلک من،یبراهن

 خالفبردلرزیم اشمردانهوپهنیهاشانه و استهشدنپنهانم

 حسیحت ودشوینم دارخدشهمغرورمایذهن فرِضشیپ
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 را او مثلیمردیهاشانههک استمیعظ قدرآننمددرمکنیم

 از بالم،یممدردنداشتهبهگونضیمر است،هآورددرهلرزهب

 جگر ازیاگوشهیدلدادگوعشق ازمحجنیانگرفت

 . استیفیتوص قابلریغ و بیعج حالدشویممآراماسوخته

 با ودشویممآرایکم گذرد،یمهکیالحظهدچن

 :پرسدیم استهزد زاردشو مشخصدندارییپرواهکییصدا

 ؟یدارددر-

 :میگویممآرا ومفشاریممیهادنداننیبممحک راملب

 ... گذشته سالیلیخ که،هندارددرهن-

 ریزهکیدست ودکنیم پاک خودشیهااشک از مرانگرد و صورت

 ودشویم زیخمین تختیرو ودکشیم عقبیکم را استمسر

 چیههک ستهفتگانه بیعجا از دهد،یم اشآرنجهب را اشهیتک

 درهریخهک طورهمان کند،ینم شیهااشکنکرد پاکیبرایتالش

 :کندیمهزمزمدزنیم زلمیهاچشم
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! سنف کشمشیممخود رفت، در ِقِصرهدادگا دست ازیلیدل هرهبهاگ-

 تا چشمات جلومذاریممزنیم ششیآتمخودیدستا با

 تاهنشد حاال تانم باش،نمطمئ... بسوزههلحظنیآخر

 ...باشم ُمِصریکارمانجایبرادحنیا

 عرق ومکنیم خینناگهایداغ و حرارتههمنآ با

 :میگویمهزدوحشت ومکنیم لرز ند،ینشیممایشانیپیرویسرد

  ؟یچ خودت وقتاون-

 بًایتقر ودکنیممک باز رانمایهاصورتنیبیفاصلهنآ ازیکمیمان 

 کند،یممنگاه فقط گرپرسش و رساندشیم صفرینقطههب

 است،یقطع عملنیامانجامدار باور انگارهکیحال با مستأصلنم

 :میگویمهدیترسهدوبار

 ...یشیم قاتل تو-
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 :شودیممیهالب با مماس لبانشدزنیم حرفیوقت

  بزرگت؟ مادر ای پدرت؟ اییکن تیشکامازیخوایم تو-

 :دهدیمهادام ودکنیمیمکث

 ...کنمیم کارونیانمدیکنمه تیشکا اگریحت-
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 تامدهیم فشار اودساعناستخوا و بالشهبنامکادح تا رامسر

 :بخرممخودیبرا راهفاصل ،یمتریلیمدچن

 ...یباش قاتلیتونینم تویمان-

 :کندیمهزمزم ودبوسیم راملبیشهگو

 ...وهخودخوا ونشکمیحریول ؟...اِ-

 : گذارمیم اشنهیسیرو رامیهادست

 !داره فرقنیا-

 از باتریز حالهب تا چرامدانینمنم ودخندیممیروهب

 با و سشیخ وهایسنچشما بایمانهکهصحننیا

 سراغمذهن دردبزندلبخن قیعم و بایزنیچننیاهدیچسبمبهیهامژه

 .ندارم

 بشه؟یچنم سرنوشت براتهدار فرق-

 ...یمانننکیباز هاکلمه با-

 ،یکنیمیبازنم دل باهلحظ هر تویوقتهداریفرقهچ-

 ...کهمنداریاعتراضنمهالبت
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 فشار شانهیسیقفسههبیکمهکدشویممکینزدندیبوسدقصهبهدوبار

 استنآ وقتناال... اممانده ماتنم ودزنیمدبخنل باز آورم،یم

 دنبال مرانچشما حالیفتگیش نگاهش بخندد؟ بایز قدرنیاهک

 ازب رامزیشومیهادکمههآهست ومنر ودابییم جسارت دستش ودکنیم

 کی تنها گنجد،ینممتنیایجغراف در شیهانوازش شعاع ودکنیم

 :ندکیمهزمزم ببلعد،ملبانیرو از رامنفسیماندههتهکدبوهماندهیثان

 ؟یشینمهک تیاذ-

 :کنمیمهزمزمهدیبر نفس و حرص با ودشویم تنگمیهاچشم

  دن؟یپرسهواس ستین ریدمکی-

 و ترس هر از رامعضالت تک تکهکیآرامش ونمهربایلبخند با

 :دهدیم پاسخ کند،یم رها ودآزایتنش

 نویا ،یدار دوستیلیخ منو بانبود اما ،یدار تدوس منومگینم-

 تتیاذنمیمطمئن تو فهمم،یم بدنتیهاالعملعکس ازهشیهم

 ...کنمینم خراب روننایاطمنیانم و... کنمینم
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 دهد،بندیکش نفسیبرایفرصتنمهبهکیزمان تا ومبوسدیم قیعم

 زدن،جیگ حال در ومافتیم ریگمذهنیهایکشخطمتمانیبییجا

 :میگویمهصادقان

 ...یمانمندار رو شیآمادگنم-

 :دیگویم بخشنانیاطم اشبوسه از قبل

 .کنداعتمامبه فته،یبدخواینمیاتفاق-

 و قیعممهنم تادبخشیم جسارتنمهبدبو شیصدا درهچنآ و

 گردنش دور ومبردار اشنهیسیرو از رامیهادست ومببوس غیدریب

 .شوندیمهبستیناب وهتاز لذت حِس بامچشمان ومکنهحلق

 

*** 

 

 بیعجیقدرت باهکینیریش خواب از مرایاوقفهیب زنِگیصدا

 .کندیم داریب اندازم،یبهفاصلمیهاپلکنیب گذاشتینم
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 ودخوریمبریمانینهیسهبمسرهکمبزنیغلتمخواهیمهکالف

 :چدیپیممگوش در آلودشخوابیصدا

 ه؟یچیصدا-

 شلوغ ومدرهنیزم کفهبینگاه ومکنیم باز رامپلکیالیسختهب

 رامنیسنگ سر کنم،ینم دایپمفیک ازیاثر اماماندازیم

 :دزنیم غریمان شود،یمدبلنملیموبا زنِگیصداهدوبارهکمچرخانیم

  ؟یکنینم ساکتش چرا- 

 ریز ازنآمدنرویب از قبل وماردیبرم رامزیشوم ومکنیم دراز دست

 :میگویمیاازهیخم باههمرا ومکنیممتنهملحف

 ...گذاشتمنسال تو احتمااًل کجاست،مدونینم-

 زنِگیصدا دنبالهب ومپوشیم رامیهالباسیهیبق عیسر و

 هاریروسر و مانتو ریزهباالخر بخشم،یم سرعت رامیهاقدممایگوش

 ازهکییهاکالسیمدتعداندید با ومکنیم شیدایپ هال مبِلیروماشده

 از کلهب خواب استهبست نقشمایگوشیرومبابانرایا لیموباهشمار

 .پردیممسر
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 زنگهدوبارهک استمایگوشیصفحههبمنگاهنیچرکیدل با هنوز

 را زسبهدکممتمایلیمیب با ومکنیم قطع را شیصدا عیسر خورد،یم

 .دهمیم شارف
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  بله؟-

 نگرانت ؟یدینم جواب چرا دخترم؟ییکجا جان، نفسمسال-

 ...میشد

 ،کنمیم سکوت ومنینشیمهکاناپیلبه حالیب ودخوریم چنگمدل

 اتاق ازدپوشیم را شلوارشهبستهمیننچشما باهکیدرحالیمان

 اماًلک دهد،یمهیتکمیپاهب را سرشدنینشیم مبلیرو ودیآیمنرویب

 .استهنشد داریب کامل خواب از هنوزهک است مشخص

 نفس؟ الو-

 :دهمیم پاسخیکندهب

 .دمیم گوشمدار-

 پس در رایناتال زیریصدا است، آشنانا شیبرامسردنلح

 .شنومیمهنیزم

 بابا؟ توییکجامگیم-

 :دهمیم قورت رامدهان آب
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 !رازمیش-

. ..رهیگیم رو طیبلنیاول گفتیمان ؟یومدین چرا ا،بابمدونیم -

 ...بابامیمنتظرت ما بده، حالش چقدریناتالهکیدید

 :ردیگیم رامجانمتمایبدیحالیب ویسرد کی

 ! خونهناو تومآینمنم-

 بابا شود،یم اریهوش ودداریمبرمیپایرو از را سرشیمان

 نوزه شیصدا رد،یگیم رایگوشیلناتاهکدکنیم سکوتیالحظهدچن

 و غیج بادکنیم شروعمسالنبدو دارد، بغض اول روز قوتهب

 ،اندگذاشته سر پشتهک رایلحظات تک تکنکرد فیتعرهیگر

 ؛اندکردهیزندان اتاقش در راماعمهدورو بدو درهکدیگویم

 امادیگوب را زیچههم ودبزن زنگ سیپلهبدخواهیم دلشهکدیگویم

 کینم امادیگویم او. بزند حرفیفارسدتوانینمهک استنیا دردش

 و ستیب شوند،یم داریبنشانیسنگ خواب ازمیهاحسرت کیهب

 کی استهنشد حاضریحتنم خاطرهبهک است سالیاخرده

 سر برهچدبفهم ودیایبمداشت توقعنم وقتآندریبگداییفارسیکلمه

 ت؟اسهآمدنم
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 سر از اشییروسوا تشت اند،گرفته رادفرب است بیعجمیبرا

 تاهنشستهخان در هنوز اویول استهافتادنیزمهبمبا

... کنند قفل شیروهب را اتاق در ودبرون سراغشهبیسنتیروشهب

  ”شده؟یچ ”کندیمهاشاریمان. لرزدیم ترس ازمتنمتمانناگها

 اطیحهب ومکنیم قطعیناتالیروهب ارنتلف دهم،ینم را جوابش

 .کنمیم بغل رامیبازوها ومرویم

 :میگویمهکالف ستد،یایممکنارهفاصل با ودیآیمیماندبعیقهیدقدچن

 ...تهرانمبرمخواینم-

 کت باههمرا کشد،یم صورتشهبیدستهکمنیبیممچشیگوشه از

 :دهدیم پاسخیاسرفه

 ...نفسهاولمقدهتازنیا ماا سخته،یلیخ-

 درمدانینمهکدکن نوازش رامیبازودخواهیمدچرخیممسمتهب

 در را خودشنم مثل ودمانیم هوا در دستشهکدنیبیمهچمنگاه

 :دهدیمهادام ودکشیم آغوش

 امروز؟ زپرواهواسهدیم جامینیببهفرودگامیبر ایب نترس، کنارتم،نم-
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 اطیح از جانیاهبمتعلق حس چرخد،یم باغهخان اطیحندرومنگاه

 بر پلک تا ودسوزنیمیخوابکم ازمچشمان است، شتریبمایپدرهخان

 گذشت،هچگون صبحیدمامد تا شبیددافتیممادیهتازمگذاریممه

 مانم،یمنرایح ونسرگردا حسنهزارانیب رد،یگیم گرمتنمتما

 ونتلفهکدریگیم اوجیالحظهمانوادهخا ازمنفرتیهاشعله

 مصادف قًایدقمهست ایدنینقطهنیترامن دریوقتمهآننشاینگران

 ...هاسال ازدبعنم آرامشنزدبهم بادشویم

 پرتمکوچکنچمداندرو رامیهالباس گردم،یبرم اتاقهب تیعصبان با

 اتاقهبیمانمزنبدایفردخواهیممدلهکیالحظه درست ومکنیم

 طرزهب دارد،یبرمهدانهدان رامیهالباس ودشویممخ گردد،یبرم

 :دیگویمهآهست ودکنیم تا مرتبیبیغر

 !بذارییچاهی برو ،یببندنچمدودخواینم تو-

 بامگذاریم در چهارچوبندرو رامیپا تا ومکشیمیقیعم نفس

 :دیگویم کند،هزمزم خودشیبراهک انگارمآرایلیخ ومبییصدا

 بخوابم؟یجورهچنم امشب از-

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

117
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثلمیبگوهکدیچرخمدهان در امامباشیتلخمآدمخواستینم

 ار شبیدمتوانیمهنهک بخوابم؟هچگوننم اما عمرت،یهاشبیهیبق

 باندیخوابمیقد مثل گریدهن... یشکست رامیباورها تونچومکن باور

 .کنم تحملمتوانیم را کابوسورستههمنآ

 محسوبمهمسرنقانووشرع درهکیمان کنار تخت، کی درندیخواب

 هر بادبوهرفتینپذ کمال ومتما را اونم دل ونذههگرچ شد،یم
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 د،بوییایرو و متفاوتنچناآن داشت، فرق اریبسمداشتنذه درهچآن

 ...اوهنمشدیم جیگدیبانمهک

 و ترنیریش بساهچ استهداشت اریبسینیچننیاییهاشب او قطعًا

 ونمیهاازین ومبودنم فقط شبیدهک چرا... خودشیبرا تردلچسب

 ...منیهوا و حال

 حالنیا ازدص دردص صورتهبدگذارینممذهننیبدب قسمت

 وشج تا ومکنیم پر آب از را سماور. ببرم لذتهساختمیبراهکیخوش

 ازبهصبحانیبرایلیوسا اندکنکرد دایپدیامهب را خچالی رددایب

 وهخواستهچمکنیم فکر موضوعنیاهب ومکنیم

 .بودنممجس و روحیبراهتل جور کی شبیدنساختهخواستناهچ

 ومشو شیستا وارجنونهکمشدیمیشبیوابستهنم

 چنگیسمانیر هرهبمبمان کنارشنم خواستیمهکیایمان

 .انداختیم

 رایاتابهیماه گذارم،یم زیمیرو را شکالتیماندهته و ریپن ظرف

 ومکنمگرنآ در راننایزدهخییهابرش تامگذاریم گازیرو تستریجا

 کیمشویمهریخ هانانیرو برفکهب طورهمان
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 تویابر چرا نباش، انصافیب قدرنیا“ دکنیمهنالییصدامذهنهتییجا

 خودت جز تو ازهمگهبزن عشق ازمدیههصادقان وهبذارهتل

 “  ؟ینیببد قدرنیاهکدخوایمیچ

 سمتهبنم کند،یم رو و پشت رو هانان ودشویمدرمکنار ازیاهیسا

 ومزیریمیچا طنازیبایزیگلگلیقور در ومریم سماور

 :کندیمهزمزمیمان بکشد،مدمگذاریم

 ! یاشلختهیلیخ-

 :میگویمهنیسهب دست ومدهیمهیتک نتیکابهب

 .گهیددیببخش-

 ونایپایبیاهیسهبیربط چیه انگارهک نشیریش و دلبریهالبخندنآ از

 :زندیم ندارد، چشمانش تلخ

 هر! خوبه ،یاومد جلو جانیا تاهیروح ویتخسنیهم بامکن فکر-

 فکر تو از قبل رم،دا دوست روهباش توهب مربوطیچ

 بده، رو جوابتیههکن بحثمآد با قدرنیا دخترهیهاگمکردیم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

117
9 

 وهدهندآزار چقدرهکن تکراریطیشرا هر تو رو خودش نظردبخوایه

 ! مخه رو

 زیمیرو ومداریمبر را هایدستشیپینییپا نتیکاب ازمشویممخ

 :دهمیم را جوابشنزماهم ومنیچیم

 ویمیقدنذه کی بایامروز ظاهر و سر خوش پسر کی شماهبل-

 !زمیعزیهست ساالردمر

 :کندیم تکرار

 !زمیعز-

 :میگویم لذت با ومخوریم راماخنده

 .دهینم عشقیمعن اس،کهیت جورهی-

 :چدیپیممگوش در پشت، از شیصدا رود،یمیقور سمتهبمدست تا

 ...یگیممه عشق با روزهی-

 گذرد،یمییآرزونیچهممهمخود قلبهت از امامآورینممدخویروهب

 :دهدیمهادامیمان ومکنیمدجایاهفاصلنمانیبنختیریچایبهانههب
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 نفس جذابه،مبرا هاتیجواب حاضر تک تکناال اما-

... بودمنمدکریم عملهاشتبا کرد،یم فکرهاشتباهکیاون

 ندارم، شیالرسازن ویمردساالرهبیکار

 با رو حرفتهکهنیا مدلت تو حاال بگه،دیباهداریحرفیکسیوقتمگیم

 حرف... ندارهیفرق... گهیم آرامش بایکی ،یگیمهکیت

 خب؟ بمون،یهستهکیجورنیهمهکهنیانم

 عًاواق است،هگرفت اشیشوخ قطعًا زند،یممخشک دستهبناستکا

 دو مثل ترس و عشق. است محالهک ه؟ساختیگریدمآدیمان از عشق

 محضهب امادکننیمدجایایراتییتغ قطعًادهستن فشارماهر

 از عیسرمآدنآ درهآمددوجوهب رییتغ فشار، شدتنآنشدهبرداشت

 زیر زیر ودشونیمدجایا درک و شناخت باهکیراتییتغ امادرویمنیب

 .دارندیشتریبیماندگارهبدیامدافتنیم اتفاق

 د،نیبب ترقیعمیکمدباشهشد باعثیمان در عشقمداشتدیاممهنم

 دلش ودکن رفتار ترچهارچوبیب ودکن حس ترغرضیب

 رهایدگیپوس و سنت وداعتقانیسنگ وهکهننیپوست ازیکمدبخواه

 .شود
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 آِب زا را هااستکانمخواهیم تا ومکنیمهزمزم لب ریز ”یاباشه“

 م،یشنویم را در زنگیصدا کنم؛ پر جوش

 :دیگویم ودکوبیم اشیشانیپهبیاضربههکالفیمان

 ! نیبب حاال ماست،ین-

 اطیحهبیمان تا ومداریبرم رامسوینعلبک وناستکا ومزنیمیلبخند

 هایچاههمرا ومگذاریم بشقاب کیندرو راهشدمگریهانون برود،

 حضور و ماینیصدا و است درستیمان حدس نم،یچیم زیم رو

 .استهکرد پر راهخانمتماهدینرس شیاهویه پر ومگر

 ماهکیشدیموندن باغخونه تویاومدیجورهی ؟ییکجاهخونصاحب-

 مون؛یاجدادیخونههنمیشناسیم توهب رو جانیاهگید

 خاتون؟نفسییکجا

 دریکیالستپیسهیک دو باهآشپزخانهرگاد درهکماستادهیا منتظردلبخن با

 .دارد لبانش برهشیهمهکیانرژ پردلبخن بادشویم ظاهر دستش

 .یمتعالیعالجناب صبحهب-
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 خوردنش حرص در رسد،یم او ازمکیافاصله بایمان

 . استدمشهو واضحیعشقمه

 ود هر مچدیآیمنم سمتهب عیسر ودگذاریم زیمیرو را هاسهیک ماین

 :میگویم اعتراضهبدکنیمهنگا ودریگیم رامدست

 ؟یکنیم کاریچ-

 انگشتهی رو رو،نموهمههتنهی ر،یبگندههبنزبوهقیدقهی-

 اومد؟ درنصدامویچرخوند

 اریاختیب ودخوریمهگریمانهنگا درمنگاه

 ودکنیم رها مراندستادشویمیشاک مایننناگهاهکدریگیمنماخنده

 :دیگویم ودکنیم دنبال را ماهنگا خطیشاک

...  هر هر! ااامکردیم گوشهوونید سهرابناویحرفاهبدینبا انگار-

 گوشتآشیسبزآشیجادیبا

 !  هانگذشته سختنبهتومهنیهمچیانگارمگرفتیمنبراتو

  :است پر هنوز ماین توپ امامگذاریم زیمیروهکاس هاآشیبرا

 ن؟یبود وحالعشقهب شماهامیدادنجو صبح تا ما-
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 .میبخورهصبحاننیبش گه،یدهبس ماین-

 از لذت غرِقنمیوقت زیم سر. کندیم ساکت را ماین ،یمان تشر

 تاسنماکدام مخاطبش ستینممعلوهک ماینمهست آش رینظیبمطع

 :دیگویم

 . بزنه زنگ بهش گفت داشت، کار نفس با سهراب-

 :دهدیم جوابیمان

 ...تهرانمیبر امروزهشیممینیببهفرودگامیریممیدار-

  ؟یبگنمهبیخواستینم-

 :دیگویمهخند بایمان

 ...ابونیب وسطیبمونهکیستین ریصغ طفل-

  کار؟یچیخوایم منو شد،متمونجو نفس زیوگربیتعقهگیدهآر-

 طیشرانیا ویمان ودمانیم اومه بازدنخورهغصمیبگودآمیممدل کاش

 را نابشیهالبخنددامینمدل اما استیموقت

 :گفتم الیخیبنیهمیبرامکن لیتبدهکردهگرمدرهیهااخمهب
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 ...مونمیمنم برو،یمان با توهند جاهخدام ازنمهفرودگامیبر ایب-

 :زندیم لب ودبریم فرو آش در را قاشقش خوشحال

 !تو معرفتهبمباز-

 خوبنم اماددهیمنتکا تأسفیرو ازیسریمان

 هاآن ست،ین هایسادگنیاهب گسستنش آنها رفاقتیرشتهمدانیم

 و فکریب ،یطبعشوخ ماین هستند،مهیهانداشته و هابخش مکمل

 رمغرو تیشخصهب راهکودکان پاک محبت ونزدحرف تیدرا وهنقش

 رد ودکریمهاضافیمان سخت و تاطمح و عاقل و نفسهبداعتما با و

 .ساختندیم بایز و نابیرفاقتهجینت

 :پرسمیمهآهست ودآورینم طاقتمدل گذرد،یمهکیالحظهدچن

 بود؟ خوب سویگ ما،ین-

 آشوبنم دل ودکشیمنخورد از دستیمان کند،یم سکوت ماین

 :شودیم

 سویگ شبید اماهکنیم رو خودشیسعهدارنماکا-

 ...بخوابه تونست تادکر آرومشهخال سر آخردکریقراریبیلیخ
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 اند،م تنها باز شد، کسیب باز دخترک خورد،یم ترکمقلب دریزیچ

  دم؟یکشیم دلهب را اوددر ایمخوردیم رامخودمغ

 ما... میبودهگذاشت ایدنهب پا دعوتیب انگار م،یداشت فرقهیبق با ما

 وننشدهخواست رنجدیبایک تا هاگذاشته ایدنهب پا دعوتیب

 م؟یبخرنجاهب رانآ ونیاندستانیبیکارپاس
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 :پرسمیم ست،ین جانیا حواسشمه او امامکنیمهنگایمانهب جیگ

 تهران؟نخودمو با مشیببر-

 :دهدیم جواب ماین ،یمانیجاهب

 فکر! هچطور اوضاعینیبب اصاًلیبرس خودت بذار تو-

 ...سویگمهیبش تیاذ خودتمهیکنینم

 :زنمیم لب مستأصل

 ...دارههگنا-

 :دیگویم تیعصبان با وهکالف ماین

 دوهتاز پسرنیا بذار ؟یمسئولش توهمگ-

 ان،یب کنارمه بادیبا حال هرهب... یچیعنییپدرهفهمیمهدارهروز
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 فکر تو هست،مهنخا دریح هست،هخالنستینهک تنها دستمهدبع

 ! باش خودت

 ...فهمنشینم اونا-

 با بارنیاهکددوزیمیمانهبمچش ودریگیمنم از را نگاهش متعجب

 :دهدیم گوش مایمکالمههب دقت

 ! کنهیمیجورنیا چرا شده؟یچهدیفهم اصاًلنیا-

 زیمنکردجمعهب شروع ودشویمدبلن جا ازیمان. گردانمیمبر رامسر

 :میگویمهارادیب ونناگها کند،یم

 ! تهرانمایبمخواینمنم-

 ماینیول. بازدینم را خودش اما شود،یم خشک دستهب بشقابیمان

 ،استهدیترسددهیمننشاهکیپوزخند با است،هشد جیگ وضوحهب

 :دیگویم

  جا؟نیایبمونیخوایم-

 ام،داده دست از رامایروان ویروح تعادلنمدکنیم فکرهکنیا

 :کندیممایعصب



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

118
9 

 کنم؟یم تنگ رو تویجا-

 :زندیمیاضربه اشیشانیپهب

 بر خاک نکردم، کشف زودتر نویانم چرا ،یمان روحت تویعنی-

 باهگذاشت رو، اشییآلبالویاردیلیمنیماش طرف! کننمسر

 ول ور قصرناو جاده، دِلهبهزدیاقورباغه سبِزیممدل_یمشتنیماشنیا

!!! کنهیمیزندگهداریراض ومخر ودشاهخرابنیا  توهاومدهکرد

 باهگیمهکهیرانیا دختریگونهنیآخرنیا... یمان شانستنیا بایبتوپیا

 طال از ریحص تاردیباناشوهیبق خوشبختم،مهمنیبش ریحص رو تو

 ...روشنبذار رو مبارکیپا تاهنقر از پودشهباش

 متراژش کل باغه،هخون اسمش جانیا ،یزیچهی فقطنجا نفس

 سقفشهک فرداس و امروزهشینممه شمایخونهیداریسراهخوندق

 از... شکسته درهاش ؟یدید رو واریدیهاترک... سرت روهزیبر

 و تدرس بست و چفت و قفل ست،ینممعلویزیچ هاششهیش پشت

 شیچهب ه،یدون آشغال مثلمه اطشیح وجبهینیا نداره،مهیحساب

  ؟یبست دل
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 الدنبهب فاتشیتوصیالبهال درنمنذه ودزنیم حرفمه سر پشت او

 دلیالحظهنآهبدیشا گردد،یم تیامن ویزندگیمعنا

 نماز رچادنآ با طناز ومدیرسهرا ازهنیک از پر وهکوفتوخستههکمبست

 فکرهکیهایخوراکمیبرادکر بازمیروهب را اطیح دِر بانمکش

 بود،هدیچ نتیکاب و خچالی در راددار دوستنم مثلیدختردکریم

 خاطرهبیحت ودبونمننگرا او وددایم غذایبوهخون

 ...کرد انتیخ پسرشداعتماهبنم

 و در و اتاق و چیدرپچیپیهاپلهراهههمنآ با قصرنآ ماین قولهبنچو

 از پر وهشدیکاردرخت اِطیحیمنظرههبهشیهمهک بایزیقدیهاپنجره

 ریدزدگ و قفل ویتیامنمستیسههمنآ با شد،یم باز گل

 ...نبودنام وقتچیهیکینمیبرا

 امامبشنو رانشاپچپچیصدامکنیمیسع روم،یمنرویبهآشپزخان از

. شودیممدنیشن از مانعمیهاگوشیرویاپرده انگار

 و مفصلیصبحانهدوجو با نم،ینشیمهپکانایرو

 .رودیم جیگمسرماخوردههکیاخوشمزه
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 ار رنگشاهیس ِلیموبایگوش ند،ینشیممکناریماندبعهلحظدچن

 :پرسدیم ودریگیممسمت

 ؟یبزن حرف سهراب بایدارهحوصل-

 :کنمیم تکرار

 .تهرانمآینمنم-

 :کندیم رها را نفسش

 .باشه-

 .کنمیم بتصحهآر-

 از تماسنشد وصل با ودکنیم لمس رایگوشیصفحه

 .گرددیبرمهآشپزخانهب ودزیخیبرممکنار
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 ؟یمان الو-

 .نفسم-

 :دیگویم آرامش با ودچیپیممگوش در بازدمشیصدا

 .شنومیم رو صداتمخوشحال-

 :میگویم دلخور ودخوریبرممبه

 دم؟یم دست از رومیروان تعادلمداریکنیم فکر ماین مثلمه تو-
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 ویهستیایقویلیخ دختر تونچومنگرانتنمهن-

 روندردهاشویهنچوننیبیم بیآس شتریبیلیخیقویهاآدم

 شم،ینم ماینننگرانم مثاًل... یمان مثل تو، مثل... خودشون تونزیریم

 طرف با دلشدبع وهشیم سبک کنه،یمیخال رو خشمشیآنهبنچو

 اما مونه،ینم ادشییچیههگید بعدش اصال وهشیم صاف

  ؟یکن کارچهددرههمنیا باهقرار تو... توامننگرا

 :دهمیمهیتکمدستهب رامسر

  ؟یکنیدگیرسنمیدردهاهبهقرار تو-

 در انگار کند،یم سکوتیالحظه

 :دیگویم تینها در ودیبگودیباهچدسنجیمهیثاندچننهما

 رو تونم... ستینیاحرفه شه،ینم اما داشتم، دوستیلیخ-

 تو خوندم، رو تو خاطرات دفتر امامگیمهکممتأسف...شناسمیم

 کار ًایثانهشد باطل فعاًلممجوزهک اواًلنم ،یهستنمیمیصم دوستنز

 فس،ن اما بشم؛ دکترتمدار شناخت ازت قدرنیایوقت ستینیاحرفه

 صورتهبهکن کمک بهتهبتون کاماًلهکیتخصص با روانشناس کتردهی

 احساس وقت هرمدیم بهت رو اششماره کردم، دایپ وارمعجزه
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 اتیمعرفنم بگو و ریبگ وقت ازشنبز زنگ بهشهالزمهکیکرد

 ...کردم

 چرا؟یدونیممندار اجیاحت کمکهبنم سهراب-

 چیههگیدنچو گرده،یبرنمهگیدنمیبچگنچو

 در ده،ینممسال روح ده،ینممسالنبد ده،ینمهخانوادنمهبیاتفاق

 کنم،ینم فراموش رونزناونم کنه،ینمهزند رو عشق حِسنم

 رویزندگنیامخودیپاها رومهناال تا ومکنینم فراموش رویچیه

 تانم دم،یدرخشمههشیهمهنبودمهدب گذروندم،

 دکترهبمرب داشتم؟ فالوور تا هزاردچنیدونیمدبوهشدنهبستمجیپیوقت

 کنه؟ تکرار رو لیوکیحرفاهک بگم؟یچ

 باشهداشت رو اششمارهمگفت فقطنم توئه، با حقمنظرهب-

 ریبگ نظر درمنیایول شد، اجتیاحتدیشایکرد حسهکیروزیبرا

 بانوا داره، فرقیلیخ گرلیتحل دکتر هی با لیوکهیهدگاید

 بهتر خودتهالبت... باشههدادگاهبرنددخوایمیمنطقهدگاید

 ...نارویایدونیم
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 سپس بگذرد، حرفش از پس سکوت ازیالحظهدچنمگذاریم

 :میگویم

 شبید گفتیم ماین ام،سویگننگرانم سهراب-

 ...کردهیمیتابیبنمیبرا

 :دهدیم ابجودشویم تلخهکیلحن با ودکنیمیاسرفه تک

 واقعًاینیببیکن فکر خوبهکهبهانهیهبش برات سویگدیشا نفس-

  ؟یندار کمکهب اجیاحت

 با رایورود در تاهکاناپهکوتایفاصله شوم،یمدبلنمیجا از قراریب

 :کشمیمیقیعم نفِس اطیح داغیهوا در ومکنیمیط عیسریهاقدم

 از! دادم نجاتمجهن از روناونم شم،ینم منظورتهمتوج-

 بهشنم! نداشتیفرقنبراشو نبودش ودبو دنش،یدینمهکییهاآدمنیب

 درمانگر؟ شیپمبرنم وقتاون گذاشتم، وقت براش دادم، عشق

 کند،یمدجایانم دریخوب حِسنیا ودشویمیعصبمه سهراب

 درنمنچودبزن جا بحث در ودکن رفتار عصاهب دستدبخواههکنیا

 :کردیمماوانهید شتریبمدار قراریروانیفروپاشیآستانه
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 دور روهلقم ای بزنم؟ راحت رومحرف نفس-

 نخوره؟ بر بهتهکمکن چشیکادوپمهدبعمبگردونمسر

 و باال دارد،هچ درهشیرددانینمهکیخشم ازمانهیسیقفسه

 :رودیمنییپا

 .ندارمهحوصل بگو، رک-
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... یمقصرشمهیلشیدلمه ،ییتو سویگ شبیدیهیگر لیدل-

 خودتیخالهایداشت تو اماینیبیم سویگ تو رو خودتمفهمیمنم

 دن،ش سویگیناج با سو،یگیبرانکردیمادر با ویکردیمنفرافک رو

 آرامش ازشهناخودآگا ویکنیمندرمایدار رو خودتیتراما

 ویهستیباشعور دختر تو... یبریم لذت ویریگیم

 حق وت...یایب خودتهبدیشامبگ بهت رو تلخ قتیحقنیاممجبورنم

... نداد عشق بایحتهبش خوب حالتهکیکنهاستفاد سویگ ازیندار

 دخترهنشد مشخصمه فعاًل...نفس ستین تو دختر سویگ

 تویباشهاگیحت ویهست شینامادر تویبگهکهباشیمان

 ...ینداریمانیزندگ تونندموهواسیمیتصم

 انگار ومکنیم قطع شیروهارادیب رایگوش

 کی لرزد،یممدست دریگوش مانم،یممیروروبههبهریخمادهینشنیزیچ

 . بنددیم نقشهصفحیرویبهرام دکتریآقامناهبنتلفهشمار
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 چطورهک است بیعجمیبرامخراب حالنهما با ومکنیم باز رامایپ

 ومفرستیممخودیشمارههب را سهرابمایپ ندارد، قفلیمانیگوش

 درماسم آخرهبهکیااضافه  ”م“یرومچشم آخریلحظه

 .ماندیمهریخ است،هشدهریذخیمانیگوش

 اما استیهیبد ونآسایلیخ عواطف و مسائلیسر کی درک

 حال بامخودیزندگهب زدنشهگر ویمانهبنشاربط

 .رسدیم نظرهب محالیامرمروسامانسیب

 و ظرمنتیمان و ماین با ومگردیمبر ام،رفته اطیحهبهکیسرعتنهما با

 :میگویم ومریگیم سمتش رایمانیگوش شوم،یم روروبههگرفت

 م؟یفتیبهرا حاضرم،نم-

 

*** 

 

 دست اندازد،یممبدنهبیبد لرزهفرودگایتاکس در تقیصدا

 هوایکیتار دردنینشیممکمریرویمان
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 نظرهب کوروسوت و خاموشیادیزماندازیمینگاههخاننساختماهب

 از کسچیهنچو برسد،یمیمق تامیمانیم منتظردیآیم

 سهراب و دریح ودندارنذه دریتصور چیه ماییارویرویصحنه

 قرار ن،م رفتار و حالهبیهمگ ودنداشتنداعتمایمانیهارفتارهب

 .باشدههمراهیاولدبرخور در ما بایمیمق حتمًادش

 ودنیبیمیمان چرخد،یم رضایعلیخانه سمتهبمنگاههارادیب

 .گرداندیبرم را شیروهکالف

 ومبودهرفت رضایعل با اگرمکنیم حسمهنوزهک ستینمخود دست

 خوِش حاِلمبودهستادینا جانیا حالنیا با شب ساعِتنیا در امروز

 ارممنحوسهگذشتمخواستینمنمهکنیا کردم،یمهتجرب رایبهتر

 را بودب و فیکثهپار لباسنیا ومبشکافیه

  بود؟یبزرگهخواستمنکشنتهبیه

 را فشیک شود،یم ردوبدل مانیبیکیعلوسالم ودرسیمیمیمق

 را کمربندش و شلواردشویم مجبور ودکنیم دستبهدست

 از دور را استهرفتنییپا وهخورد تاب شکمشیچاق خاطرهبهک

 امامداردیکلنمددانیم شود،ینمنم معطلیمان بکشد، باالیکم مامچش
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 انگار زند،یم زنگ کنم؛ینم باز را در

 .شودیم باز سرعتهب درهکدباشهدیخوابنفویآیرویکس

 و استهماند منتظرنمیرودمر دوهنگا

 تامدانینمهک بگذارم،مقتلگاههب پادخواینممدلهکمبزندایفرمتوانینمنم

 امادبونآسامیبرا قدرنیا چراهخاننیاهبدآمورفت رازیش از قبل

 اطیحیهاچراغهکمافکارنیهم در اند،دهیچسبنیزمهبمیپاهاناال

 لب ریزیمیمق شوند،یمنروشیگرید از پسیکی

 اطیح داخلهب پا هنوزنمدکنیمهزمزمیدییبفرما

 صیتشخ عطرشیبو ازهکنشتابایحجمهکمانگذاشته

 .کشدیم آغوش در مرا استیناتالمدهیم

 طرشعیبو رد،یگیممنفس افتد،یم اتفاقهیثان ازیکسر در زیچههم

 تامکنیم شیجدامخود از بیعجییروین با زند،یممدل ریز

 فقط فهمد،ینمهشیهم مثل برسانم،نژیاکسمینوایبیهاهیرهب

 آغوشهبیبراهدوبار دهد،مانجا را خودش کاردخواهیم

 صورتشهبمقدرتمتما بانگهانانم ودآوریممهجومسمتهبمدنیکش

 .زنمیمیلیس
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 درمنگاه کشد،یم ریت آرنج تامدست ستد،یایم حرکت ازنزما

 ند،ینشیم است،هستادیایناتال سر پشت رستدهکمپدریزدهبهتهنگا

 .گذارمیممقلبیرو رامدستنهمانم ودکنیمیاسرفه تکیمیمق
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 مرایناتال کنم،یم حسمانگشتان ریز رامقلبیانهیوحش ودتننضربا

 ودکنیمیط راهماندیباقمقددچنمپدر بندشپشت ودخوانیممناهب

 عقبهبمقدمینیِارادنم

 رو لکنت با ودخوریبرمیمانینهیسهقفسهبماشانههکمداریبرم

 :میگویممپدرهب

 کنه؟ بغل منوهاومد ادشی حاال! کن جمع رو احساستیبنزنیا-

 ...عقب برومه خودت

 م،یگویمهچنمهکدبفهم است تالش دریناتال برد،یم ماتش

 رو ودکنیمهاستفاد مانیبهشددجایایاصلهف ازیمیمق ودکنیممسالیمان

 و جیگ حواسهکدباش قاطع قدرآن لحنشدداریسعهکییصدا بامپدرهب

 :دیگویمدکن معطوف خودشهب را گنگش

 .زربافمخان لیوک هستم،یمیمق خوشبختم، زرباف، جنابمسال-

 ،رمیگیمهفاصلنازشا عیسرمقددچن با. شودیم ماتوشیکمپدر و

 لمس رامدست مچهکیمان دست ند،یآیمنشتابامسر پشتیمیمق ویمان

 لب ریز ودشونیم ده،ییسامهیرومیهادندانهارادیب کند،یم

 :میگویمهآهستیلیخ
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 رو؟محالینیبین؟نمینزن دستنمهب قدرنیامبگهالزممه توهب-

 داخل ازمجانماتم دارم،یبد قلِب تپش رود،یم کنار عیسر دستش

 باز محضهب امامباشهنداشتیخوش حاِلهک ستیعیطبمدانیم ودلرزیم

 تا راهخاننیا وقتچیه چد،یپیمممشام در مرگیبویورود درنکرد

 قرار خودشیجا سر مرتب زیچههممبودهدیند ترسناکدحنیاهب

 عاِبل و رنگخوش ویتابستانیهاوهیم ظرِف رنِگ بود،هگرفت

 نوازد،یم رامچشیناتالیعالقهموردیرزها از پرنگلدا و زیمیرو

 حِس با اًلکامدشویم پخشهکییایتالیایقیموس و هاتیلیاسپمیمالدبا

 با را هاپله است،دتضا درنمیشناختهنا و بیعج

 .دومیم باال سمتهبهباشدایز قدرآندنبومالزهکیسرعت

 ازیزیچ اما استهشد بحثشمپدر بایمان انگار ،رودیم جیگمسر

 تامدهیم فشارمیهاگوشیرو رامیهادست شنوم،ینمنشایهاحرف

 واضحیقدرهب صدا اما د،یاین باال آبیلعنت قلقلنیایصدا

 درهبمچشهزدوحشت ومکنیم باز رامچشمان ترس باهکدشویم

 تصورنیا با ودریگیم دوشدردایکسدیشامدوزیممحما و سیسرو

 ! بنددیم خیمتن درنخو
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 هردیگویم کند،یمیخواهمعذرتنم ازنکناهیگر د،یآیممدنبالیناتال

 قبولدیگویم دهد،یممانجانجبرایبرادیایببر دستش ازیکار

 سمتشهب جیگ است، تیمسئولیبیمادر و احمقیزنهکددار

 امادیآیمنرویب خودشندها از شیهاحرفمشونمطمئهکمچرخیم

 غیج چرخد،یمهپاشنیرومسر پشت درهلحظنیهم در

 راممادربزرگ ومکنیمهنگامسر پشِتهب لزر با ومکشیمیاخفه

 وجا در دهد،یم هل جلوهب را شیعصانشایپر و زاریحال باهکمنیبیم

 :زندیم لب ودنینشیم چشمانشهبیاشکمنیناباور

 رو عفتهروز دو کن، باز رو اتاقنیا در دختر؟یبرگشت-

 رود ایب ست،ین خوب حالشنیا بستن، روش رو در تو،نیانانداخت

 ...کن باز روش

 ازدلرزیممیصداهکنیا از ومرویم سمتشهبنلرزایهاقدم با

 :شومیم زاریبمخود

 ؟یدونستیمهآر ؟یدونستیممه تو پس-

 فروددارمکنیم حس دهد،یمهیتک شیعصاهبمه را تشدسیکینآ

 :زدیریم
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 توهبمدونستینمهکنم داشتیمبر سنگپاره عقلش بود،هوونید عفت-

 ...دخترهداریکار
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 :چرخدیم صورتشیهاچروکیالمنگاه

 منو ویدادیم دلشهب دل عمرهی و داشتیبرم سنگپاره عقلش-

  ؟یدیکشیمهصالبهب

 ...من-

 تأسفیرو ازیسر ومگذاریمملبیرو رامااشاره انگشت

 .دهمیمنتکا

 ودکشیم غیجیناتال چرخم،یم اتاقش سمتهب

 سیلپهبدیبا نکنم، باز را در ندهم، گوشنرزیپنیایحرفاهبدیگویم

 رایامردانهیپاهایصدا و است دریرودیکل...  میبزن زنگ

 برسند، هاآنهکآن از قبلدنیآیم باال هاپله از سرعت باهکمشنویم

 اتاق رود،یمدبن جا درمنفس کنم،یم باز را در ومچرخانیم رادیکل

 با آمد،یمنییپانسال تاهکییبونهما داد،یم مرگیبو

 از رایتخترو ومرویم جلوماآورده کجا ازمدانینمهکیشجاعت

 تد،افیمنیزمهب دستانشیال ازیچیقمداریبرم اششدههمچالمجسیرو

 کاملهکیتخترو کند،یمماچارهیبیناتال خراشگوشیهاغیجیصدا
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 باهکمنیبیم را انشیعر کامالنبد رود،یم کنار

... استهشد لیتبد ایدنیکاردستنیترمشمئزکنندههبیچیق

 کند،یم سقوطیجسم چد،یپیمممشام درمه باهکهن وهتازنخویبو

 ازمچشماننم و ”ابوالفضل ای ”دیگویمییصدا

 اقات از زورهب مرایدست تادشوینم ریس بدنشنشدهتکتکهندید

 افکار از اهشیس و بایزنچشماندید محضهب ودکشیمنرویب

 .نمینشیمنیزم کف ومکشیم خجالتمابردههکیلذت ومضیمر

 ویمان ونمنیب نگاهش ودزنیم سرش در تمبهووماتمپدر

 د،ریبگمآغوش در تادیآیم است،دآمورفت در هوشیب کاماًلیناتال

 اشدهشهتکتکه خواهر و هوششیبنز من،نیب بارنیاولیبرا تادیآیم

 باشم،هداشت تیاولودزنیم خودش سر برمدائهک لرزانش مادر و

 هقهقیصدا با ودترکیم شبغض کشد،یم آغوش در رامسر

 :زندیمدایفریبلند

 ...منو ببخش بابا، ببخش-

 کف رو ومزنیم پسشهکدکشینم طول شتریبهیثاندچن

 ...آورمیم باالهپلراهدپاگریسنگ
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 فارغمبد حاِل از هنوزدرسیممگوشهب مختلف ریآژدچنیصدا

 استنم تصوردح از شیبنتعدادشاهک آمبوالنسندپوشایسپهکمانشده

 . شوندیم تیهدامبزرگ مادر ویناتال سمتهب و او اتاقهب

 از شود،یم سیپل پوشسبزنمأمورا از پرهخاننآ ازدبع و

 توانم،ینم امامستیبامخواهیم کشم،یم خجالتمتیوضع

 : میگویمیسختهب ودکنیممکمکیمان

 ...ییدستشومبرمخوایم-

 افسر مافوقهبیمیمق رد،یگیم رامراهیجلویارددرجه افسر

 دردبزن حدسیکلینگاه بادکنیمیسع وهستادیایاگوشههک

 دهد،یمیکوتاه حیتوض است،هافتادیاتفاقهچ قًایدق محشریصحرانیا

 را دردگذارینمیمان بروم،ییدستشوهبنمدبگذاردکنیمهاشار مافوقش

 د،یسف آبیجامکنیم بازهک را آب ریشدیآیممدنبال اصرارهبمببند

 :پرسمیمیمانهب رو ودخوریم چیپ بازمدل. نمیبیمنخو

 مرده؟-

 :دهدیم جوابهشد خشکیلبان وهدیپریرنگ با
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 ...دونمینم-
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 چنگددر شدت ازمامعدههکیحالدر چرا آورم،یم باال بازنم و

 ریاس رامتنیهاسلولدبنبندهکمشویلذت منکرمتوانینم خورد،یم

 جرأتهکدبوهکردمریاسنچنا خوبدب حالنیا کند،یم رخوت

 ازهچآن ومقلب حاِلمکردیم احساسمکنهنگایمانیهاچشمهبمکردینم

 .داستیپمچشمان ازدگذریممذهن

 ضیمریهادستنهما با توانستیمیحکم وهدادگامکدا

 اب قًایدق بگذارد، بدنشیجایجا بر را مختلف و قیعمیهارشبنآ

 ام؟شده داغنآ با بار دومهنم قضا ازهکیمیقدیچیقنهما

 پس جواب مشغولمپدر م،ییآیمنرویبییدستشو از

 داد،نرفتییدستشویاجازهنمهبهک استیمردنهماهبنداد

 ریأختهب روز دونیا درنهراتهبمبرگشتنهکمخوشحال رد،یگیمماخنده

 کی در خودش با راهوانید کی ودنکر فکرهشیهم مثلنم پدر ودافتا

 حماقتش با حداقل ودکر قفل شیروهب را در و گذاشت تنها اتاق

 .ختیرنمیسوخته دل ازیاگوشه بریآب

 ودبو فرساطاقت واقعًا سیپلیهاجواب و سوالیپروسه

 با ؛یمان ونم نبود،یمیمق اگرمدانینمنم
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 طرزهبمنبود حاضرنمهکینفهمزبانیناتالدوجو

 را شیهاپرتوچرتهکدبرسهچمکن گوش شیهاحرفهبیواروانهید

 ،ضشیمر خواهِردیبا چرادیفهمینممهنوز واقعًاهکیپدر ومکنهترجم

 ودنکهتکتکه سیپل ویمان ونمندیرس از قبل تا خلوت در را خودش

 نداشتم،مفهودرک توقع او از وقتچیهیکینم حداقلهکیبزرگمادر

 م؟یختیریمنسرما بریخاکهچدیبا

 در ازهکیلحظاتنیآخر تا فشیضع و فیکث نبض بود،هزند هنوز او

 .زدیم بردنشنرویبهخان

 تادمانهتبسهمین فعاًلیخودکشمناهبهپروند ودشدمتقاعهباالخر سیپل

 ابیاقهیدقدچنیمیمق آنها،نرفت با شود، مشخص او حال فیتکل

 سرش پشتیبلندیصدا با رانسال در سپس ودزنیم حرفیمان

 . رودیم ودبندیم

 ،شودیم جلبیمانهبماتوجهیالحظه خانه، جونگرفتمآرا ازدبعیکم

 لشحا وهباخت را خودش اشیزندگ در بارنیاولیبرامکرد حس

 است خراب اریبسمهیجسمهبلکهکیروح تنهاهن

 لبانشیدیسف ودندار روهب رنگ ند،ینشیمهنفر دویکاناپهیروهارادیب
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 سحهک راییزردآلود ومکنیم دراز رامدست اریاختیب ترساند،یم مرا

 دستشهب ومداریبرم را است ترنیریش و تردهیرسههم ازمکنیم

 .خوردیم عیسر ودریگیمیحرف چیهیبمدهیم

 ونخوندیدهب هاآدمیهمه است،هافتاد فشارشمبودهزد حدس درست

 استنمیبرا دردناک تیواقع کینیا ودندارن عادتهشکنج آثار

 .است شتریبمبراب اوهتکهتکنبدندید از دردشهک

 :دیگویم ذوق بایناتالهکمبردار شیبرا گریدییزردآلومخواهیم

 ! یدار دوستمدونستیم م،یدیخر شمایبرا-

 کاًل نداشتم، دوست آلوزرد وقتچیهنم شود،یم خشک هوا درمدست

 .بودم زاریبیتابستانیهاوهیم از

 از او و ستین هاحرفنیا وقتناالهکدزنیم تشریناتالهبمپدر

 سمتهب رانسالهکالف شود،یم متعجبدزنیم ذوقش توهکنیا

 مهنازهکمکن درست رایشربتنهمامخواهیم ومکنیم ترکهآشپزخان

 .کردیم درستمیبرادبودبمحالهکییهاوقتمخان
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 دایپ را لیوسایهیبق و عسل و گالب نارنج، بهاریجایسختهب

 ومگردیمبرنسالهبیوقت وماندازیمنوایل داخل خی قالبدچنمکنیم

 متعجب چشم، جفتهس دهم،یمیمانندستاهب راناویل

 .مانندیمهریخنمهب
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 جفت دونآ ودسوزنیمیتابیب ومغ در خودش عاشقنچشما

 ...ندارندمهنکردهنگا ارزشمیبرایحت گریدمچش

 :دیگویم ودزیخیمبر جا از عیسرمپدر

 مهناز. ..میکردیمییرایپذدیبا مادیببخش ن،یبود مسافر شما-

  ا؟بابماریب براتنمیخوریمیچ تو... نهیبب رو دخترشهرفتمخان

 ابهکمکنیم نگاهش ومنینشیمیمان کنار وماندازیم اوهبینگاهمین

 ازدبعهشیهمهکمخود حال مثل درست شربتش،نخورد

 شیروهب رنگ خانم، مهناز بخشمعجزهیهاشربتنخورد

 ادشیهتاز انگار ودکشیم آرامش سِر ازینفس ودگردیمبر

 :سدپریمنناگهاهکدبرسنمهب او ودباشدبنم حالدیبا انگارهکدیآیم

  تو؟یخوب-

 لحنشهبهکیاعاشقانه حس و بغض بایناتال. دهمیمنتکایسر

 :دیگویم بخشد،یم
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 تنهات وقتچیههگیدمه ما ،یکرد دایپ رو تیزندگ عشقمخوشحال-

 باور... میکنیمنجبرا براتههم... شهیم درستیچههم... میذارینم

 ...کن

 بوخوشیقهوهینیس کی بامپدر کنم،یم نگاهش سکوت در

 بازیاتالنهب ودگردیمبرنسالهبدبویناتال مخصوص فقط ترهاقبلهک

 :زندیم تشر

 ...ستین هابحثنیا وقتناال... رونحالشوینیبینم-

 ازدبخواههکدبونیاهیشب شتریب رفشحیول

 خواهریدیند ”بزنددایفر اششدهدیکلیهادندانیالبهال

 در وددهیمنجا باالیطبقه درددارممادر بردن، روماشدههتکهتک

 پس هست دامادت با تویرسمدبرخورنیاول ها،بتیمصنیا

 ”بگودچرنمک

 خد،چریم مانیبنسرگردا نگاهشیمان

 درکنچو! ییایتالیا ایمیبزن حرفیفارسدکنینمیفرقهگرچ

 .دیآیبرنمیکس هر از ما،یخانواده
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 نفرت ازمجانمتمادرسیممگوشهب هاپلهیباال ازهک عصایصدا

 ودشویمهدستپاچمپدرهکمشویمیحالهچمدانینم لرزد،یم

 :پرسدیممآرا

 کنه؟یم تتیاذ حضورش بابا؟هیچنجا نفس-

 کنم،یمهنگامپدرنچشما و صورتهبنم ودیآیمنییپانزنا عصا او

 بایقدرهب امامداشت دوستشیعمرهکیپدرهب

 اورم،یبنزباهب رامدرد وقتچیهمنتوانستهکمیبودهبیغرمه

 انگار امادبفهم خواستیم داشت، حضور بود،نمهرباهکیپدرهب

 و ساخت ریحقیموجود او ازنبودنوناتواسستنیا

 .کندیم افتخارنآهبیدختر هرهکیقهرماننآدبشوهکدنش

 نفس؟-

 :میگویمیپوزخند با ومکنیممجز رامعزم

 رو عمرتیهیبقیخوایم ای ؟یکننجبرایخوایم-

 ؟یباشنرویح ویبلرز ویبترس تیزندگیهازننیب
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 آرامش با امادبکش خجالتیانمیجلومپدر شود،یم باعثمتندنلح

 :دیگویم

 ،یباشیداشت آرامش تومخوایم کنم،نجبرامخوایم شم، فداتهن-

 ...خوامیم

 بود،نسالهبممادربزرگندیرسیدهندهنشانهک عصایصدانشد قطع با

 :میگویمییرسا ودبلنیصدا با ومکنیم قطع رامپدر حرف

 !کن رونشیب پس-

 مجبوریناتالهکدیآیم کش سکوت قدرآن

 باز رایورود دِر ومشویمدبلن جا از است؟هشدهچهکدبپرسدشویم

 آتشمدلنم ودبندیممشریرو از را چشمانشمپدر کنم،یم

 استهدینکش عذابهگوننیانم حال خاطرهبهگاچیههکدریگیم

 دتربمحال و... کشدیم عذاب رشیپ مادرنانداختنرویب خاطرهبناالهک

 .شودیم
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 ار اشخستههنگا اوست،یدرباره موضوعدفهمیم انگارهکمبزرگمادر

 با کنم،یم بازشمرویم درمدیجالباسدکم سمتهب. دوزدیمنمهب

 را اشیمشک چادریسختهبدزنیمنامایبهکیقلب ودلرزیمهکیدستان
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 عصاهکیدستدساعیرو را چادرش گردم،یمبر سمتشهب ومکنیم دایپ

 :زنمیم لب ومکنیم رها استهگرفت را

 ...رفتنه وقت-

 :پرسدیممچشمانهبهریخ

 ...ندارم روییجاهکنم برم؟ کجا-

 براش اما دم،یپرسمخود از رو سوالنیا هاوقتیلیخیبچگ توممن-

 ...نداشتمیجواب

 .افتدیمنیزمهب ودخوریم زیل ساعدشیرو از چادر

 ظرنهبهزدذوق و خوشحالهصحننیاندید ازهکدافتیمیناتالهبمنگاه

 دسِت باهکماعمه است،هدیرس اشنهیریدیآرزوهبدکنیم حسدرسیم

 اشخانهمخان او تامکنیمنرویبنممه راممادربزرگ وهشددنابو خودش

 ....اوستدخویبعد نفرهکددانینمدشو

 ...دختر کارونیاننک-

 :کنمیمهزمزم نفرت با ومزنیمیپوزخند
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 رم،یبگنیماش براتهکهنیامبدمانجامتونیم حقت درهکیلطفنیآخر-

 وبرمنظرهب... رفتمادیهلحظهی... یبریندار روییجایگفتهالبت

 اینبد بهت رو مرگش خبر ای تانیبشنمارستایب

 ...ابونیخ توینمونهباالخرهکهداریزیچیاتاقهی

 :کندیمهزمزمهزدبهتمپدر

 ...نفس-

 :دیگویممپدرهب روممادربزرگ

  ابون؟یخ توهبندازیشبهنصف منو دخترتهکنیم قبول رتتیغدمحمو-

 :میگویم حالنهما در ومخندیمیعصب ودبلن

 کنه،یم کار شماها رو فقط بابا رتیغ نه، واقعًاهن-

 رفت،یم هرزنمنت رو تو دختر ضیمریدستایوقتهوگرن

  بود؟ کجانم رتیباغیبابا

 لکهخاندارزشمنمشیابر فرِشیرو ودافتیممپدر دست ازهقهونوایل

 .گذاردیمیباق تلخ شِبنیا از ادگاریهبیاهیس
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 ودکشیم صورتش و سرهبیدستهکالفدزیخیمبر جا ازیمان

 :میگویممپدرهب رو رود،یمهرا هدفیب رایقدمدچن

 شوهآماد برو نشه،نیا از دارترخدشه رتتیغیخوایمهاگ-

 ...یشیمیناتالننگرا حتمًا ،ینشهکمنیاننگرانچو

 :پرسندیمنزماهممپدر ویمان

  ؟یچ-

 :میگویمیناتالهب رو ومکنیمهنگا ساعتهب آنهاهبنداد پاسخیجاهب

 !یبرهخوننیا از ویکن جمع رو هاتلهیوسیدار وقت ربعهی فقط-

 ...ربعهی فقط

 : میگویمممادربزرگهب رو ومریگیم اویمانده بازندها از رامنگاه

 تو دخترت و تو ازهلیوسیهرچ ،یریمناالنیهم تویول-

 ! یکن جمعیزیچ ستینیازینمزنیم شیآتمخودهباشهموندهخوننیا

 :دیگویمیوقتدلرزیممپدریصدا

 ...یکار هرهکنم...میبزن حرف بذارمدختر نفس،-
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 کنه،ینم دوا منوددر حرف اما. وقتشهب... میزنیممه حرف بابا،نیبب-

 تو... بشهیخالهزنیچ هر ازدیباهخوننیا! یکننجبرایخوایمهاگ

 شکشنمناال اما... هست خودت انتخابنیا ویبمونیتونیم

 جانیا از رو نایانک شروعهلحظنیهم ازنجبرایبرا... ندارمنزدحرف

 منوهاگدبعمدیم وقتنبهتو ربعهی فقطمندارمهیشوخ رون،یب بنداز

 بعدشنچویکن انتخابدیبایخوایم

 منومههاگ کنم،یمنشورونیبمخودنییپامآیم

 ...ینیبینم منو قتوچیههگید وهشیممتمویچههمهکیخواینم

 .دارمیمبرمقد هاپله سمتهب و

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

122
3 

 

 

 

 

 

 

 لرزاند،یم رامتندسریهوا ازیموج ومکنیم باز راماتاق دِر

 کینیا باشد،هکنندخنکمستیس خاطرهبدتوانینمیرعادیغیسرمانیا

 دردناکیگذشته کی ازهک استیارحمانهیب ویعادریغیسرما

 رامیهااستخوان ودآوریممهجونم جیگ و خراب حاِلهب

 ...آوردیمددرهب

 در بارنیاولیبراهمادمردامگریهوا از ومکنیم باز رانبالک دِر

 تپاکهبمچشممنینشیمنبالکیلبه ومرویم جلو برم،یم لذتمعمر

 درمحضور آخر روز م،یهاگلدان فیرد کناِرهکمفندک و گاریس

 . افتدیمماگذاشته جاهانخنیا
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 گاریس زنم،یم آتشینخ ومداریبرم را پاکت کنم،یم دراز دست

 ونینماد و خشکیزندگنیا درهکیمنیبرا اما استهشد خشک

 ومشنویم رایمانیپایصدا کند؟یمیفرق مگرماشده بزرگهعاطفیب

 وهایسنویسدکورا با خودشیخانه در را او شوم،یمیبیغر حاِل

 و خاصیهالباسدکم و اشیوسواسندمایچ با اشیچرمیهالهیوس

 ماین قولهبهکیباغهخان در راز،یش در را او ای رش،ینظیب

 احساسش ترکینزدمخودهب شتریب شد،یم خراب داشتنسرمایرو

 .بود تردرک قابلمیبرا ومکردیم

 کیدبوهبیغر کیمیبرامه او اتاقنیا در جا،نیا

 با تامکندیمنجامداشت ودآمینممدل بارنیاهکنشکمیحریبهیغر

 ...نرانمشمخود ازدایفر

 :رسدپیمنممکنلحنیترخسته با وددهیمهیتکنبالک در چوبچهارهب

 نفس؟یکنیم کاریچیدار-

 ار فلک گوشیناتال ومپدرددایب وددایصدا دوزم،یم اطیحهبمچش

 اطیحهرانزنا عصاهکممادربزرگهایسیهیساهبمدوزیممچش کند،یم کر

 .استهگرفت شیپ در را
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 ...یآیمنم با تومکرد فکرنم-

 :کنمیمهزمزم دودشنکرد رها باههمرا ومزنیممگاریسهبیُپک

 ...یکرد فکرهاشتبا-

 ویناتالندید با ودچرخیم اطیح سمتهب نگاهش

 :زندیم لب بودند،هستادیا مستأصلهکمبزرگمادر

 ؟یبمونهخوننیا تویتونیم واقعًا-

 خاموشههریلبه رامگاریس نم،یبیمهکمپدرندستاندرو را چییسو برق

 :ردیگیم رامیبازوهکمبگذرمخواهیمیمان کنار از کنم،یم

 .خداهبیشینممآرویجورنیا-

 ومکشیمنرویب دستش از رامیازوب ومدهیم قورت رامبغض حرص با

 :کنمیمهزمزمدلرزیمهکییصدا با

 شه؟یم خوبمحالمبخواب باهات و اتخونهمایب تو با حتمًا-

 تو نشناخته، ایدننیا تو منو کسچیهیمان

 خاطراتش وهخوننیاهکیالحظه تانچویکنییادعاننکیسعمه

 ...یبودیک توهرینممادی داره،دوجو
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 دریقدرهب کند،یم باز راماتاق درنهمزمامپدر شوم،یم اتاقدوار تا

 و احمق دلهک استهشدنداغو و مستأصل وهشکستهقیدقدچننیهم

 :زندیم لبهافکندیسر با سوزد،یم شیبراماساده

 قح ،یکنینم باور تومکننجبرامخوایممبگیچ هرنم بابا، نفس-

 نایاهاگ شه،ینمنجبرا تویگذشتههشبهیهکیطورنهمو... یدارمه

 ...یشینم خوشحال تونبخوابنابویخ تو شبهیمه

 :میگویم تلخیلبخند با ومکشیمیقیعم نفس

 احتمااًل ،یبرداشت رو چتییسومدید مونن،ینمنابویخ تو-

 نه؟نلواسونشویببریخوایممه

 :دهمیمهادام د،یآیم کشهک سکوتش

 جمع آرامش با روملیوسادخوایممدلنمنچونششویپنبمو پس-

 ...کنم
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 :دیگویم هقهق با ودشکنیم بغضش

 فقط... برننخودشومگیمنییپامریمناالنیهم اصاًل بابا،مرینم-

 ...نفس... شونبرسونممخواستیم

 شیهاگونهیرویگرید از پسیکیهکییهااشکهب

 :کنمیمهزمزمهآهست. گرددیمبرنبالکهبیمان مانم،یمهریخدچکیم
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 فقط منه،هقتلگاه جانیا بابا،مموندینم جانیاماولش ازنم-

 .کن باور ن،یهم ؟یکنیم انتخاب منومنیببمخواستیم

 م،یبزن حرفمه با بذار... بده شانسهی فقطنمهب نفس،-

 دونم،یم دارم، دوستت چقدرهکیدونیم امامبودیاحمقدمرنم

 روممادر بده،نزمامبهیول! هیخودیب ه،یاضافمحرفا... دونمیم

 رفح بذار اما شم،یم جدایناتال ازیبخوا ش،ینینبهکییجاهیمذاریم

 ...بمونم کنارت بذارمیبزن

 حالنهما در ومکشیمنرویب رامسفریهاچمدانمرویمدکم سمتهب

 :میگویم

 قدرنیاناال اما بابا،میزنیم حرفمه با گفتم،مهنییاپ-

 امروز ،یکن تجسمشمه هاتکابوس تویتونینمیحتهکمداغون

 ازمکهییوقت دم،ید رو شماها رفتاریوقت خونه،نیا تومگذاشت پایوقت

 ...جانیانم... کهمکردینمیزندگ جانیانممدیفهمهتازندمتوید دور

 :دکنیمملهددارهکمشویمیحرفیادامه اِلیخیب ودشکنیمددارمبغض
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 شتریب باهات،دآینممحرفیبخوا رو راستش و بابا ستین خوبمحال-

... میبیغرمه با ما چقدر بابا،هبد چقدر کنه،یممیعصب حضورت

 .برو زودترنکیلطفهی

 داخِلماشک درشتیهاقطره ومگردانیمبر رامیرو

 سر شود،یمهبستهک اتاق در رود،یمهکمپدر چکد،یمیخالنچمدا

 ومزنیم هقهخفییصدا با ومگذاریمیخالنچمدانهمایرو

 زشا رضایعلهکیحالنهماهبمکنیم فکر مرگهبمعمر در بارنیاولیبرا

 .ییرهاهب گفت،یم

 ویدلدارمتما ومکنیم فکریزندگ ازییرهاهب

 .رسدیم نظرهبهاحمقان و پوچمذهن در رضایعلهبمخودیهاحرف

 هر چرامدانینمدریگیم شتریبمدل ند،ینشیممکناریمان

 ای ومستینمخود انگار کنم،یمهتجرب را متفاوتیحسهلحظ

 .امشدههمواجنآ با حالهب تاهک هستیخودنیتریواقعنیادیشا

 نه؟مبردیباممن-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

123
0 

 ریز از ومکنیم پاک ارمصورت دست پشت با

 گرید وهماند بازدفرخزا فروغنوایدنهما ومایدرسیهاکتابمتخت

 :گذارمیمنچمدا داخل ومداریمبر راممحبوبیهاشعر کتاب

 ...یفهمیمهکهخوب-

 :دیگویمددر با ودشویمهآ نفسش

 !شناسمینم رو تونمیگفت شیپهقیدقدچننیهم-

 بلوز و خوابلباس دستدچن کنم،یم باز رامسریباالیکشو

 :دارمیمبر

 ! ییهاکلمه ریگ همش-

 رومتوانیهمهمدارنچو ره،یگیم شیآتهدارمدلنچو-

 قطفنم اد،یب چشمتهبمبودننیاهک باشم،هک بشناسمت،هکمذاریم

  ه؟یادیزیخواستهمباش کنارتمخوایم

 :شومیمدبلنمیجا از
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 لحاهیمدار استرس جم،یگ آشوبم، ست،ین خوبمحال اده،یزیمانهار-

... توهبهبرسهچمندار خودمویحوصله دارم،یفیتوص قابلریغ

 ...گمیم رکهکدیببخش
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 :دیگویممنر ودبندیم را شیهاپلک

 .یدار حق-

 تسیبارنیاولنیادزیریم فرومقلب رود،یمنرویب اتاق ازمآرایوقت

 و اهویه پردوجو درهدوبارهکدشوینممباور ترسم،یم رفتنش ازهک

 .کندمرا را اوهگوننیادبتوانهکدشو داریبیمنطقیمان عاشق

 با ومریگیم اتاقیبسته در از رامازدهبهت وهدیترسنچشما

 طرزهب فقط و ستینمیدردها وهگذشت ریدرگیالحظه گریدهکیفکر

 سرکماتاقیهاسنبه سوراخیهمههب کند،یم فکریمانهبیبیغر

 .گذارمیم اتاق وسطهشد پر رانچمداهس آخر دست ومکشیم

 است شبهسهب کینزد ساعتمکنیمهنگاملیموبایگوشهب

 بغضنداد فرویبرامخواهیم ومگذاریمماتاقنبالکهب پاهدوباردمرد

 ارگیس پاکتنهماندامهب دست زند،یم چنگمانهیسهب بازهکیسمج

 رود،یمهرا اطیح درهکیاهیساندید بانناگهاهکمشو خشک

 .زندیممخشک

 باعثمارهیخهنگا قدرت کنم،یم نگاهشهدیترسیاهیثاندچن اول

 ازیکی ریزنلرزایهیسایهاقدمهکدشویم
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 چرخد،بنم سمت سرش ودستیبا اطیحیماندهروشنیهاچراغ

 در شبیکیتارنیا دریحت ویطوالنیفاصلهنیا در ماهنگا

 .خوردیمهگرمه

 ازدیباهکیتیامن حس ازدشویم پرموجودمتما

 انگارهکمگرفتیابهیغر از امامگرفتیمیخالیخانهنیایاهال

 .ماندهجینتیب ماندنشهبیغریبرامتالش

 هاپله دریحت ودرنیگیم شیپ در را اطیحهرامیپاها اریاختیب

 مثاًل تادکننیم مکثیکمهخانیورود در، اما دوند،یمیکم

 شیپ او سمتهب رامیپاهاهکییروین فیحر امادکننیدارآبرو

 .شومینم کشانند،یم

 منتظر ودکنینم باور مرا حضور انگار و استهستادیا جاهمان هنوز

 سرخیهاچشم ودریگیممصورت ازهگانهک استهدوباریشماتت ویتلخ

 . دوزدیممیهاقدمهب را اشخسته و

 شلوارش بیج در را شیهادستهکیژست ونستادیا حالت ازیحت

 طاقتمرسیمهک اشیقدم دوهب. کندیمهشریخستگ استهکرد فرو

 اشکهارادیب بازمایقبلیهااشکیدهیخشکدریرو ومآورینم
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 از ،یزار و اشکنیا از چقدرهکددانیم خدا ومزیریم

 ودگذرنیمملبیگوشه ازیگاه از هرهکییهاقطرهنیا

 .زارمیبددارنیشورمطع

 م،یهااشکندید با ودکنیمدبلن سر ند،یبیمهک راممکث

 اتنه انگار شود،یمهاضاف شیهاپلک پشتیرانیونآهبمیعظیدرد

 نگاهش باز اوست،ددانیمنمیهااشک مسئول رادخو ایدن درهکیکس

 سختنچنا را او ومرویم جلومخود بارنیانم تاددوزیمنیزمهب را

 در او قدرهب  را کسچیه وقت،چیهییگوهکمریگیم آغوش در

 ومگذاریم اشنهیسیرو رامسر ام،نخواستهمایزندگ

 رامانهیسیقفسه حرکات ومیهانفسدتنمتیرمکنیمیسع

 دورشممحک رامیهادست کنم،یمهیگردنفهمهکمکنمیتنظیطور

 ومشو حل او آغوش دردخوایممدلنجایبیفشار با ومزنیمهحلق

 ودچنیپیمنم دورمآرامه اویهادست نگذارم،یواقعیایدنهب پا گرید

 :کندیمهزمزممگوشمد

 ...کنهیگر-
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 لرزش وینیبآب و هانفس کنترلنیبیازب ازمشویم خالص و

 ...راهنشیپنشدسیخ استرس و هاشانهسر

 رامیموها تاِر تکتکمکنیم حس کشد،یمهتهکمیهااشک

 گشرنبد لک و سیخنراهیپهبینگاه بیغریآرامش با. استهدیبوس

 درهشدهدیچیهاراهنیپمتمایبرامدل زنم،یمیلبخند وماندازیم

 :پرسمیمماگرفتهیصدا با ومداریبرم رامسر. سوزدیم دشکم

 ؟یفهمیم واقعًا منو تویمان-

 :کشدیمیقیعم نفِس

 ؟یکنیممرونیب بازمکنیم رومایسعمدار امادص دردصهنمبگهاگ-

 :کنمیمهزمزمهخستیلبخند با

 !دیببخش-

 بیعجهکیچشمان است، متصل چشمانش حاِلهب دلش حاِل چقدر

 :درخشندیمهایس شبنیا دریحت
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 ،ینکیخواهمعذرت رفتاراتیبرایبخواهکیستینیتیوضع در تو-

 نفس... نذارم تنهاتهبد حق باشم، نگرانتهبد حقنمهب فقط

 ...کنم تالش برات حداقلهکهبد حقمبه بدم، دستت ازمخواینم
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 برهعالو ودترسانیم مرایکم لطافت و صداقتنیع در شیهاحرف

 مرامنداریتسلط چیهمحال وماحساسات خودم، برهکنیا ترِسنیا

 دهد،ینم جوابمایشگیهمیهافرمول. استهکرد جیگ بیعج

 حال عمق ازمتوانینم امامکننایبدبلندیآینممدل

 . بسپارم او دست رامخودیقولهب ومیبگویزیچیمانهبمبد

 فرو باهکمهستیاشکستهیکشتنیسرنشنیآخرمکنیم حس

 وهنماند شدنش غرقهبیزیچ استهشد باورشهتاز آب داخلهبمرفت

 .استهدیفایب انکار گرید

 :پرسدیمنکنازمزمه ودزنیممگوش پشت رامیموها ازیاطرهیمان

  خونه؟یآینمنم با-

 پشِت ازنهمزما الیفکروخنهزارا مانم،یمهریخ اوهب سکوت در

 :دهدیمهادام او ودچرخیم ودرقصیممذهنیپرده

 هاتتنمتونینمیول. خوابمیم مبل رو سابق مثل اتاق، تومآینمنم-

 ...بذارم
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 حرارت و شورنیا با را ”تونمینم“  و ”خوامینم“ فعلهک بار هر

 صرفًاهکیحس زند،یم چنگ راموجودیبیغر حس برد،یم کارهب

 ازمذهن اماددارههمراهب رایبیغرمغ ودکنینمیتداع را عشقمیبرا

 طورچمبدانمخودیحتهکآنیبنناگها. است عاجزمغنیایشهیر لیتحل

 :پرسمیمدرویم سمتنآهبمذهن

 ؟یداشتدوست رو سما تو-

 شصت وهاشار انگشت دو با را اشخستهنچشما کند،یممنگاه مات

 رد مرا باز دستش کی با وددهیمنتکا تأسفیرو ازیسردفشاریم

 :کشدیم آغوشش

 سواالت ویشدنم عاشق هویهقیدقدچن تومکن باورناال تو؟هچت-

 ؟یپرسیمهزنون ِبیعج

 :کنمیمهزمزم لب ریز ومکشیمممشامهب آرامش با را ادکلنشیبو

 ”بابا برو” -

  ؟یچ پس-

 :میگویم ،یخستگ و ضعف از تابیب ومبندیم رامیهاپلک
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 .آدیممخواب-

 : آوردیممیبازوهبیاندک فشار

 ریگیپمههاگ دونن،یمههمهک نویا بودم، تو عاشقمینوجوون کلنم-

 تویدلسنگیتومدونستینم تیواقع ازیچیهنچومبود سما

 ...یول بودم،هموند

 ...کشمینم خودمونمیمان-

 با دهد،یمهفاصل شخو از مرا ودریگیم رامیبازو دو کند،یم مکث

 :دیگویم ودکنیممنگاههزدبهت اشنشستهنخوهبنچشمانهما

 اومد؟ در کجا ازهگیدنیا-

 خودمو نترس باشم، تنهامخوایم رو امشبهی هتل،مبرمخوایم-

 ...کرده فرقمیزندگهگیدناالمآرینممخود سرییبال کشم،ینم

 ازیه ودشوینمدبنیالحظه کند،یمیبازمچشمانندرو گاهشن

 :پردیم گریدیانقطههبیانقطه

  کرده؟یفرقهچ-
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 از شود،مگاههیتک تامگذاریم اشنهیسیرو رامراست دست کف

 :شوندیم جدامه ازددارنمیهااستخواندبنبندیخستگ

 ...تمسیباهگیدمتونینم م؟یبرهشیم ،یدونیممخودت ،ییتو فرقش-

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

124
1 

 

 

 

 ومدهیمهفاصلمه از راماخسته و داغیهاپلکدستیایمهکنیماش

 سمتهبمدست تا کشم،یمیاازهیخممدوزیممچش هتلمناهب

 :دیگویمیعصب وهآشفتیلحن با رود،یم دریرهیدستگ

 ! سایواهلحظهی-

 .شودیم شلمدست

 ،یدینممه اشادامهدبع و ”یدونیممخودت ”یگیمهجملهی-

 سنفنک گوش نویا اما ست،ینناال وقتشنچومکنینمیریگیپممن

 ستینممه برات اصاًل ویباش تنهایخوایمهک برس امشبتهب برودبع

 تومدار دوستتهکیکسنعنواهب چ،یههک شوهرنعنواهبنم

 ...بذارمت تنها هتلهی تودیباهکمداریمزخرف حسهچیطیشرانیهمچ

 :دهدیمهادام او وممانیمهریخمیروروبههب
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 ظوِرمنهشینم لیدل اما قبول،یاحساسات تایهستیمنطق دختر تو-

 کنه، دایپهادامهرابطنیاهاگمیبمونییتو ونمهاگ! ینفهم حرفمو پشِت

 ور چشمت روشیبش مجبورهکمکنیکارهینمدیشاییجاهییروزهی

 فقط... دلت خاطرهب ما، خاطرهبیکن گذشت ویببند

 وهبمون ادتی رو امشب مخصوصًا روزا،نیادخوایممدل

 ...نیهمیدار نگهش ذهنتیگوشههی

 ...یمان-

 تنهامخوایمنمنچوننمو توهخونمیبریبگیتونستیم-

 اومدن، لهتنیا اما ،یبخوایاگهید زیچ هریتونستیممباش

 سکچیه و زیچچیههب شهرنیا تو قدرنیایکن ثابتیخوایمهکنیا

 ...شوهادیپمه حاال! دهیممعذابیلیخینداریخاطر تعلق چیه

 با ودندارنآ بریتسلط چیههکیخراب حاِل با او ومیشویمهادیپنزماهم

 ودبزن حرف رشیپذ باهکدرویم واضحیحرص

 . ردیگیمماندهخهناخودآگانم

 اب باشد،هداشتدوجویاندهیآ ومیبمانییاو ونم اگر خودش قولهب 

 وماکرده سفر تنها اوقات اکثرنمددانینم او. داشتمیخواهیبساطمه
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 م،ادهیند رانآ حالهب تاهکمادهیرسیدیجد شهرهب شبهنصف و شب

 شهر تو جانیا ماا. کردم دایپ رامهتلمخودمگرفتیتاکسمخود

 حال اتاق کینگرفتیبرا وهکرد سپرهنیسمیبرانچنامخود

 .کنمیم نگاهش فقطهکهگرفت خودشهبیبیغر

 امشبیبرا رایکی فقط ام،گذشتهیزندگ ازهکرد پرنچمداهس از 

 سمتهب برند،یم اتاقهب رانآنم از جلوتر هتلهخدمهکمخواهیم

 بارنیاولیبرا ودداریبرممگامبودهستادیا منتظرشهکنم

 :دپرسیمنم ازنیزمهب رو ودزنیم تا را نشیآستیهالبههشلختیکم

 انشااهلل؟یدیم جوابهک رو تیگوش-

 فرساطاقت و بیعجییهاسوزشمکمر درهکیحالدرهنیسهب دست

 :میگویم است،هشد شروع

 .رمیبگ اتاقهیمخودمتونستیممداشتنزبونمیمان-

 ودمانیمهریخنیزمهب نگاهش ودریگیمندنداهب را لبش

 .اوردیننزباهب را شیهالب پشت حرِفهکدکنیمنجاددارمدانیمنم
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 حالنهما در ودبرو تادچرخیم پایپاشنهیروینگاه چیهیب سپس

 :دیگویم

 ! شد صبحهکهالبت ریبخ شبت-

 :کنمیمهزمزم

 ...مونهیممادی-

 .ستدیایم

 ...مونهیممذهن تو رو، امشب-

 حرفش با ودداریبرم هتلیخروج سمتهبیقدمدیناام

 :خورمیمنتکایالحظه

 ...نداره اشکال اما ،یدیممیبازیدارمکنیم حس چرامدونینم-

 :میگویممآرا باز رود،یمنرویبهک هتل از

 ...دمیم جوابممیگوش-
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 از پریاسهیکیمیقد ِشیآرا ِفیک کیندرو از ومکنیم باز رامچمدان

 .گذارمیم تختیرو را قرص

 و منحوس و فیکث شهرنیهمیمنظرههب رو قبل هاسالهکییهاقرص

 .دمشیکشنرویب رضایعلیهادست ازمخود وانه،ید
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 ازهدیبر و تابیب قدرآن او ومبود مست قدرآننمهکییهالحظه در

 اتاقیوارید ساعتهب م،یکنیم کاریچمیدارمیدیفهمینمهکیزندگ

 تختیرومگذاریم کریاسپیرو ومریگیم را اششماره کنم،یمهنگا

 زنگنهما کنم،یم جمعمشکمندرو رامیپاها ومنینشیم

 تاب وارنیجن رامخود است،دمرد انگار الونگفت در امادداریمبرمدو

 :کنمیمهزمزم ومدهیم

 فکرمهنوز تو ؟یکنیمهنگا اتسجادههبیشیم داریب نماز وقتمهنوز-

 ؟یبکش خجالت ازشهک هستییخدایکنیم

 :چدیپیممگوش تو اشگرفتهیصدا

 !نفس-

 هست؟ییخدایکنیم فکر واقعًا بده، رومجواب-

 ...هستمکنیم فکرنم آره،-

 لرز هتلمنر و زیلیروتختیخنک ومکشیم دراز تختیرو

 :اندازدیممجانهبیبخشلذت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

124
7 

 خدات بدبختم؟ قدرنیا چرانم تو؟یبدبخت قدرنیا چرا پس-

 زشته؟ وهایس قدرنیا اشیدن چرا رضا؟یعل کجاست

 شدتهبمکمر بندم،یم رامیهاچشمنم ودشویمیطوالن سکوتش

 :ندکیمهزمزممآرا گذرد،یمهکیکم سوزد،یم

 ؟یداغون قدرنیاهکییکجا تو باشه،دیباهک هستییجانهمو خدا-

 ؟یرازیش هنوز

 ...هتلهی تو تهرانم،-

 ست؟ین شتیپیمان چرا-

 :شودیمهآمنفس

 ...باشم تنهامخواستمخود-

  ه؟یجورهی صدات چرا شت؟یپمایب-

 فیتعر براشیهستیاوکهاگ ؟یشد شجاع پسر باز-

 ...ایب ست،ینیمشکلمکن

 :میگویم سکوتشیادامه در ومکنیم مکث
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! کنهیمیقاتهنیبب رو تو... نباشه اطرافنیامستیننمطمئ-

 ...ستین خوب حالشیلیخماالننیهمهگرچ

  نشد؟نروش باهاش فتیتکل نفس خب،هدار حق-

 :خوردیم هاقرصیبستههبمدست زنم،یم غلت

 ...ستین مشخصمهمخود بامفیتکلنم دارن، حقههمهخوب-

 متشناسیمهوقتههمنیانم نفس اما ،ینگفت رو مشکلتنمهبهک تو-

 ،هستننتویبیبیعج حالهی ،یراحت باهاش ،یگفتناوهبمفهمیم

 ! شده عاشقتدبمکنیم حسنم

 احساساتش ابراز وهزدجانیهنلحیبرا تأسفیرو ازیسر

 :کنمیمهزمزم ومدهیمنتکا

 ...ینباشهخست-

 استیخوب حال خندد،یمهکوتا کنم،یم اشمسخرهدفهمیم

 رد غرِقدجسهبهکآنیبمبزن حرفیمانهبراجعیکس بامتوانیمهک

 در آب قلقل آورعذابیصدا ویسوختگیبو ونخو

 .کنمهاشارمیهاگوش
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 و مادرت داشتنکنوهیگر پدرتمدیدنم بگم؟یزیچهی نفس-

 چیه از پامومخواینمنمنیبب برد،یمهخون از رو تمادربزرگ

 خودتدبخوا دلت وهباشمالزیهرچمدونیممبذار فراتریمیحر

 توهشیهم! ینداشت دوست رو اتخانوادههک تو خوبیولیگیممبه

 از رودفربدبو سختت چقدرمدونیم بود، دعوا و جنگنتوخونه

 خودتهبیخواینم گذشته؟ سالدچنیدونیم اما ،یداد دست

 اما ،یخندیمهک تو د؟یجدیعاشقانههرابطهیهواسیبدهگید فرصتهی

 ... تیزندگ توداومهک هستیماننیهم حضورش و خدامگیمنم
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 :کندیم هول رضایعل ودچیپیم اتاقندرومپوزخندیصدا

 اصاًل خب ندارم، اولشیهایبازهوونیدهبیکارنمنیبب-

 امادبوهفاجع بعدش و قبل اناتیجر ودعق ویخواستگارناو

 پشتدنبو حواستییخدا نفس بود، پشتتمهییجاهاهیهکیدید

 اتچارهیبنداشتدفرب ونیشرو! خبرههچ نستاگرامتیایصفحه

 و سیپلهب کارتییبایز و صورتنیا با تو حاال کردن،یم

 ودیکشیمهدادگا

 ازتیاعصابهچیدونیمیمدلنیایدخترهایدهرمهیشدیم

 وهکنیم دخالتیچههم تویادیزمدار قبولنم شد؟یمدخر

 هر نفس اما ره،یبگمیتصم کسهمه ویچهمهیجادخوایم

 گِلیکنیم فکر تودخو زنه،یم ذوق تو واقعًاهکهداریرادیاهییکس

 امایمخ رو تویلیخییهاوقتهی خداهب ؟یجهان بیعیب

 کار ،یدینم گوش حرفمه تو ،یهستیداشتندوستمهیلیخ
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 ول منو! یاندازیمهکیت همش ،یسردیلیخ ،یکنیم رو خودت

 رو فتطر اصاًل تو سخته،یلیخ نایا تحملدمرهییبرا دوستتم،هکنک

 مونده، پات بازنیایچطورمموندنم ،یکنینم حسابمآددیببخش

 ...یکنیممامسخرهیه تو اما شده، عاشقتدبمگیمنیهمهواس

 رامخودمکنیمیسع ومدهیم گوش شیهالیتحلهبهبستیهاچشم با

 و آب پر کشمکش کی جزدنداریدرد چیههکیدختریجامبگذار

 دستهب را زیچهمهیاقهیدقدچن ومببر لذت نقشنیا از وهعاشقان تاِب

 .بسپارمیفراموش

 ودشویم رها و سبک ونوزیبمایزندگ چقدرمنکیم حس

 ومنینشیمهمیسراسمکنیم باز رامیهاچشم ترسم،یمنناگها

 :کنمیم قطع را شیهاحرفنهراسا

 رضا؟یعل-

 شد؟یچ جان؟-

 رم؟یبگ تیبل فردانیهم م؟یبریآیم-
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 از ودریگیمنجاددارمککمدیخورش نور

 بیعجیاسترس بادکنیمیدرازدست اتاقمیحرهبیطوسیهاپردهیال

 کیارت کاماًل اتاق تامکشیم را هاپردهمتما ومشویمدبلن تختیرو از

 .شود

 ...یمان نفس،میبریجورچه-

 :میگویمهدیبر نفس

 ...جانیا ازمریمیممدارنممیبر ایب دارم، کشور از خروجیاجازهنم-

 از خروجیاجازه شده؟یچیگینم چرا ه،یجورهی صدات تو نفس-

 ناکوحشت شوکهی بهشنرفت رازیش مثل بازهکنیا ایهترمهم کشور

 دخترهک تو ؟یریگیمناو ازیدار رویچ ویک تقاص ؟یبد

... دارههگنا باهاش، رو کارنیاهدوبارننک! یبودیمنصف

 ...دارههکهیحقنیکمترنیا بگو بهش اما برو،یبریخوایم

 رودبلن ودستنیایم اتاق دورنرفتهرا ازمایعصبیهاقدم

 :میگویم تختیروهافتادیگوشهب
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 تو اولت؟یخونه سریبرگشتهدوبار برم؟دشمیبر برم؟-

 جز هنوزهکییتو داره؟ فرق تو بادحامیزندگیبفهمیخواینم

 دونه؟ینمیچیه اتدرباره ایدن تو کسچیهنم

 فرضهکییهواهب رو واضحیحرص بادشویمیطوالنهک سکوتش

 :میگویم ومدهیمنتکا رامدست اوستمکنیم

 !سرت تو خاک-

 سپس ومکنیم قطع را تماس ومداریمبر تختیرو از رایگوش و

 ومآوریمدر رایادونه هاقرصیبسته از ومکنیم دراز دست اریاختیب

 را هست تختیروهچآن هر سپس دهم،یم فرومدهان آب با

 .گذارمیممهیرو رامیهاچشم آرامشدیامهب ومزیریمنیزمیرو
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 خشک و تلخمدهانمکنیم باز رامیهاچشم اتاقیداخل زنِگیصدا با

 چیهننداشت و اتاق خنکیهوا خاطرهبمبدنیهااستخوانمتما و است

 رود،یم جیگمسرمنینشیم تختیرو کند،یمددریروانداز

 .است بعدازظهر چهار زند،یممخشک ودافتیم اتاق ساعتهبمنگاه

 وصلهدوبارهکوتایافاصلههب و قطعنتلف کشم،یممیموهانایمیدست

 تماس رشیپذ ازمداریمبر رایگوش ومکنیمیاسرفه تک شود،یم

 جواب راملیموباهکدانشدهمنگرانماخانوادهدنیگویم ودانگرفته

 تماسمتوانیمیاشمارههچ بامپرسیم ومکنیم تشکر دهم،ینم

 با استهدیبر رامامانهجیسرگهکیدرحالمده سفارش غذا ومریبگ
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 ومرویممایگوش سراغهب ومدهیم غذا سفارش خشکیگلونهما

 .استهشد خاموش شود،یمدبلنمنهاد ازهآ

 دور اتاقمکن دایپماآشفتهنچمداندرو از رامشارژر تامشویمهکمخ

 ازهدان کی صبحمدهکیقرصیورقههبینگاه چرخد،یممسر

 اشورقه کیمکنیم حس اندازم،یمماخوردهنآ

 رانآ ازهبستنیچندیچیبرا رضایعلدبویکافیخودکشیبرا

 بود؟هکردیداریخر

 را قاتا کفدشونروش تامرمنتظهکیدرحال ومزنیم شارژهب را لیموبا

 سرهدوبار ومکنیم جمع را قرصیهاورقهمتما. کنمیم مرتب

 باز رانچمدا دِر. کنمیمیمخفنشااولیجا

 دست کی ومبدهیسامان و سر بازارآشفتهنآهبمکنیمیسعمکنیم

 غذا، ازیالقمهدچننخورد محضهب تامگذاریم زیمیرو زیتم لباس

 .رمیبگ مفصل شدو کی

 ارانگیمعدنآبیبطرندید با ومکنیم باز را اتاق کوچک خچاِلی دِر

 آبیخنک کشم،یم سر رایبطر نفس کی بخشند،یممبه را ایدنهک

 رامیهاپلک کند،یممک رایلعنت قرص بیعجیجیگنآ ازیکم
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 ِسرمصورتهکییجا تا ومرویمییدستشو داخل زنم،یممبهممحک

 حالنیهم در ومپاشیممصورت و سرهب مشت مشت رادسر آبدشو

 بازهمین را در غذادیامهب ومداریبرم راهحول حواسیب د،یآیدرمیصدا

 با ودریگیم هتلدکارمن دست از را غذاینیسهکیمانندید باهکمکنیم

 در پشتهدوباردرویمیاغرهمچشنم وضع و سرهبینگاهمین

 . رمیگیمهپنا

 راینیس بندم،یم را در سرش پشتنم ودشویمماتاقدوار دستهب غذا

 ودگذاریمماگذاشتهمحمایبراهکیزیتمیهالباس کناِر ز،یمیرو

 از او احتمااًلمیخوریم جامهندید از دو هر حال، ودگردیبرممسمتهب

 ازنم ونمنچکاآب وهدیپر رنگ و سیخ صورت

 .اندنگذاشتهمهیرو پلک خوابدقصهبیالحظهممطمئنهکیچشمان

 زدم؟متوهنم اییگفت ؟یدیم جواب رو تیگوشیگفت-

 ،استهشدنروشهتازهکمایگوش سمتهب ومکشیممصورتهب راهحول

 .بردارممقد صافهکمکنیم رامایسعمتما ومرویم

 ...شدنروشناالنیهمنیبب شده، خاموشمیگوشهبردهکمخواب-
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 شیپهقیدقدچن تا اشیروتختیروهکدافتیمیمرتب تختهب نگاهش

 .بودم هوشیب بًایتقرنم
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 باهدشنیتزئ بشقاب داخلیهاکبابهجوج ازهتکدچن اگرمکنیم حس

 اشزدهخواب ونیغمگنچشمایجلومنخور را نوازشچشم مخلفات

 .ومریم حال ازناالنیهم

 دورنچنداهنیفاصله ازهک نگاهشهبهتوجیب

 و انواع شدنشنروش با حالهک استهشدهدوختملیموبایگوشهب

 و کبابجوجههتکدچن کند،یم بخش اتاق در را صداهاماقسا

 .خورمیم را بشقاب داخلیارشورهایخمتما

 انگار اغراقیب ومکشیم سرهنصف تا ومکنیم باز راهنوشابیقوط دِر و

 چیهنخورد اهلمعمر درهکیمنیبرا کنم،یم دایپ نجات مرگ از

 .بودیبد اریبسهتجرب ام،نبودهیقرصهگون

 دردیآیم جامحالهکیالحظه در درست دارشخشیصدا

 :لرزاندیم رامدل ودچیپیممگوش

 ...بودند نگرانتیلیخمههیبقنم جز انگار-

 ند،کیمهاشار رضایعل پاسخیبیهاتماسهب حتمًامدانستیممههدیند

 زا و رضا،یعلیهاحرفدای افتم،یممماتیتصم ومافکار و شبیددای
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 چشمانش فیتوص قابلریغ حاِل از و دارشتب وهخست صورت

 .کشمیم خجالت

 شیپمبگدنشمرو اما اسبچگانهمدونیم گرفت، تماسنم با پدرت-

 زد، زنگممامان... هست بهتمحواس ویوبخمگفت... یستیننم

 قدرنیانم چرامکرد فکر شبیدمتما... گفتم رو دروغنهمو

 ومداریگاهیجا تویزندگ تومکنیم فکرهکماحمق

 تختیگرفت توهکیدرحالمگیم دروغههمهبیخودیب

 اماممردیممداشتنم! شده خاموش تیگوشهرفت ادتییحتیدیخواب

 حرفیک بایبدونیحتهکیباش خودت مواظبیبلد خوب قدرنیا تو

 تا ویبد سفارش غذا وقتشهب ،یبشمآرو تایبزن

 ...یبذار منتظر روهیبقیتونیمهکییجا

 و حیتوض چیه ومریگیمندنداهب رامیهالب

 قرار تیموقعنیا در وقتچیه ومجیگمهنوزدیآینممذهنهبیهیتوج

 ویشاکهکمبودنمهشیهم کنم؟ رفتار چطوردیبامانبدهکمانگرفته

 انگاردبوهشد عوضیبازهک بارنیا ومبودهدلشکست و طلبکار

 .دانستمینمنآنیقوان از زیچچیهنم
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 :زنمیم لبهآهست

 .رمیبگ دوشهیمریم-

 ومرویمییدستشو ومحما داخل عیسر وممانینم جوابش منتظر و

 تدس بیعجمبشنو را در تقیصدا زودتر تادشویم گوشمجانمتما

 باز را آب ریش بدهم،مانجادیبایکارهچمدانینم وماکردهمگ رامیپا و

 جوابیبیهاسوال و تیموقعنیا  ازییرهادیامهب ومکنیم

 از راحتیالیخ بایوقت ومکنیممحما تریطوالنهچهریمان

 هالباسنهما باهک دنشید بامکنیم باز رامحما دِر است،هرفتهکنیا

 اج استهدیخواب بودم،هرفت خوابهب شبیدنمهکییجاهمان قًایدق

 .خورمیم

 .استهدینخواب سال هزارییگوهکدکشیم نفسمآرا و قیعم قدرآن

 زل صورتشهب ومنینشیم اتاقیصندل تکیرونلرزاییپاها با

 سرهکالف زند،یم چنگ رامجان شتریبیبیغر حِسدگذریمههرچمزنیم

 بامکنیم حس شود،یممشرممخود ازمدهیمنتکا

 و خراب چقدرمایروح حالدفهمینمهکیبدنماشدههگانیبمبدن

 داغ بازاِر وهآشفت اوضاعنیا درناالنمدشویم مگر است،نداغا
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 استیکاف شهر کییبرامکدا هرهکیاتفاقات

 باشد؟هداشتیگریدیتمنامدل

 بگذارم؟یمانیخانههب پادبوهنگذاشتمذهنهکدنبویلیدالنهما ازیکینیا

 عاشقشدیبا اولمکردیم فکر چرا داشتم؟یبد حس قدرنیا چرا

 ...بعد ومشدیم

  ود؟بیعیطب هوا و حال ونبحرانیا درنخواست و کشش ازنزایمنیا ایآ

 هرابسمایپ ومرویم هاامیپ داخلهب ومداریرمب راملیموبایگوشهکالف

 ردکتیشمارهمکنیم باز رامبودهفرستادمخودیبرایمانیگوش ازهک

 راهشمار ومبندیم را درمرویممحماهبهدوبار کنم؛یم دایپ رایبهرام

 .سپارمیمدآزایهابوقیصداهب گوش ومکنیم لمس

 

*** 
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 "مپانزده فصل"

 "انتخاب روز"

 

 

 

 

 ازهکدکنیمهتجرب رایاسترس و حالنهمادپریمهک خواب از

 ترسناک خال کی حس بود،هدیکش جانشهب آتش اشیعاشقیلحظه
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 شیهوا رویزندگهب توانستینم را رفتنشیپذهکینبودن کی و

 . کندهنیپهوصل

 شیهاماخ تنشیوب از ودشویم زیخمیندشناسینمهکیاتاقیکیتار در

 چروک،یهالباسنیا ،یآشفتگنیا از چقدر رود،یم فرومدره

 .بود زاریب زد،یم چنگ را دلشهکممداویقراریبنیا

 باهکدافتیم دخترهب چشمشدنینشیم تختیرو تا

 را تراششخوشیهاسرشانههک اشیتابستاندیسفنراهیپ

 مشخصهکیشانیرپیموها و استهگرفت قالبهسخاوتمندان

 استهآراست را هاآن دقتهب وهگذاشت وقت هاساعتدبو

 .تاسهشدهریخ اوهب بیعجیدقت با وهنشست مقابلشیصندلیرو

 قلب با اویبرا بار،نیچندمیبرا دلشهکدکنیم حماقت حِس

 چیهیرومچش وهنبودیاحمقمآد وقتچیه زد،یریم فرو اشیسنگ

 دختِرنیاهک ستین خودش دست اما استهنبست ختلدچن هریقتیحق

 ارکن شیکارها بادتوانینمهکنیا باددار دوست رانمهربایول لجباز

 استمرهم اویبرا قدرنیا آغوششیوقتدبفهمدتوانینمهکنیا با د،یایب

 دختر چرا بود،یماندندایهب قدرآندبودنمه کنارهکیبارنیآخر و
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 تادزنیم حرفیگریددمر با صبح تا چرا بماند؟ تله دردخواهیم

 و استهنشستیصندلیروهفاصلنیا باناالیحت چرا کند؟ آرامش

 است؟هکرد نگاهش بیغر حالنیا باهدیخواب اوهکیمدتمتما

 ماساژ انگشتانش فشار با را سرش ودکشیم شیموهاندرویدست

 :شنودیم را دختریصدا حالنهما در وددهیم

 خوبهکنبودمهنیشرو ومینس دارم، ایدن توهکهیدوست تنها رضایعل-

 ،یچیههکنیشرو. نبودم کینزدنبهشو رضایعل قدرهب وقتچیه اواًل

... دنبالش مایننفرستاد و هاتیبازجاسوس بایزدگند توهکممینس

 ...انگار نداشتیفرقمیزندگ تو بودونبودشیلیخهگرچ

 درهکیریگنفسییبایزههمنیا ازدشویمهکالف ودآوریم باال را سرش

 :ردیگیم جا چشمانش قاب

 برات؟هدار فرق انگاریول رضایعلدنبوبودو-

 چپشیبازو وهشانیرو بر شیموها آبشار وددهیمنتکایسر دختر

 .شودیم ریسراز

 ! یمان ستیننیا اصاًل موضوع-
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 جورهمان ودچسبانیممبه شیهالبیجلو را شیهادست کف

 لب حرص با دهد،یم قرار شیزانوهایرو را شیهاآرنجیعصبهک

 :زندیم

 با بحص تا ویچونیپیم منوهکهیچ موضوع ه؟یچ موضوعمبدونهشیم-

  ؟یزنیم حرفهشازدنیا

 ! یمان-

 ... ویمان-

 ودریگیم دخترهب رو سکوت عالمتهب را دستش کف

 : شود مسلط خودشهب تادخریمنزمایالحظهدچن

 درقنیایبگ راستیخواینمیوقتنچو ،یبگیزیچدخواینم اصاًل-

 ...جانیا ایب پاشو خوره،یممبهیزندگ ازمحالهکیگیمیوریدر

 :زندیم لب َشک با دختر

  ؟یچ-

 :کندیم تکرارمتحک با ودکنیم صاف را کمرش

 ..ینشنوهکمیندارهفاصل قدراون جا،نیا ایبمگفت-
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 ودکنیم صافندام ریز از را اشکرده جمعیپاها دختر

 بادباشهکرد درک را او منظوریحرف چیهیب انگار ودزیخیمبرهآهست

 رکِتحنیهم با ودنینشیم تختیرو کشینزدنممکیفاصلهنیکمتر

 .دهدیمهیهد قلبشهب آرامش ازیموج کوچک

 ودریگیم بازوانش حصار در را دختر ودچرخیم سمتشهب کاماًل

 :زندیم لب دلخور

 حاال تاهمگ کردم؟یکارنم ؟یکنیم فرارمازیدارمکنیم حس چرا-

 نفس؟یشد تیاذنم کنار

 ودبوسیم را استهشدهدیچیپ اششانه دورهکیدستدساع دختر

 :کندیمهزمزم مستأصل

 ست،ینیکنیم رفک توهکیجوراونیچیهنک باور-

 راستش تونم،ینمیولمباش تو شیپدخوایممدلیلیخنم

 ...خوامینمناال

 وممحک را اشیشانیپ ودشویم رها حرص با نفسش

 : زندیم پچ گوششمد ودبوسیمیطوالن
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 اس،گهید شکل کی هاتخواستن و لیمیبغلم تو وقت هر چرا-

 ؟یهستیجورنیا چرا تو ،یشیمهگید شکلهی بعدشهلحظدچن
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 تیجد با زند،یم پلک گذارریتأثیغم ونیدلنشیناز باهک دختر

 :کندیم صاف را شیصدا

 .نفسمبزن حرفیجد باهاتهقیدقدچنمخوایم-

 رد ودفشاریممبه مثبت عالمتهب را مخمورش ویرنگنچشما دختر

 .کندیم نگاهش سکوت

 حِس ،یزنیم دور منویدارهگیممبهمحسمزیت چقدرنمهکیدونیم-

 از خب؟مکن درکتمتونیمییجاهی تانمنیبب ندارم، کاراتهبیخوب

... یزاریب ازشهکییهاحسنهموهشیمدبعهبییجاهی

 که؟یفهمیم م،یشددر ازشهکیوبیمعیرابطهنهموهشیم

 :دیگویمممحکیتکان با ودرنیگیم قاب را دختر صورت دستانش

 تو با رومشانسمخوایم کردم، فکر صبح تا شبیدنم نفس،-

 اتمدیممانجا براتیبخوایکار هرمکنیممه رومایسعمتمامکننامتحا

 ر،یبگ تومه روهرابطنیا طرفهی فقط آم،یم پاتهب پایبخوا جا هر

... یکنبیخاص کار ستین قرار... یباش عاشقناالنیهم ستین قرار
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 تومدرصد ستیبمذاریمهیمامدارنمددرصدهشتاهاگیول

 ...منه با دلتهتهاگ بذارهیماهرابطنیایبرا

 آشوب دختر رنگ هفتنچشماهبنکردهنگا از ودکنیم مکث سپس

 :دیگویم ترآرامیلحن با ودشویم

 نوم رخبیبیروزهییکشیمهنقشیدار هنوز ای هست؟نم با دلتهت-

 اصاًل ؟یکنیم فکرنم بایزندگهب اصاًل نفس ا؟یتالیایبر ویبذار

 م؟شوهرتنمهخوشبختان ایهمتاسفانهکیکنیم فکر موضوعنیاهب

 جواب ؟یخودت االتیخ تو هنوز اییکنیم فکر مشترکهندیآهیهب

 منوننچرخو رو چشماتیالک مهمه،مبرامپرسیمهکییهاسوالنیا

 ...بده رومجواب ن،کهنگا

 دلهک اشیذاتیلوند با ودکنیم تر را لبانشیکوتاه مکث با دختر

 :دهدیم پاسخ ودکنیم کجیسردبریم

 کنم، فکرمخودهبهکنیا از شتریبیحت ،یمانمکنیم فکریلیخ بهتنم-

 ...کههنیایبرامباش کنارتمخواینمهکنیا

 شدل چقدر ودنینشیم دختریبرجسته و سرخنلبایرو انگشتش

 از ودریبگ آغوشش در سخت را اوهدغدغیبیروزدخواهیم
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 را وا ودکنیطراح تنش بر را ایدن ریتصونیباتریز شیهاعاشقانه

 .کند سیتقددخداون مخلوقنیترنابنچو

 ،یزنینم رومدلخواهیهاحرفنچویبزن حرفدخواینممدل-

 اما کردم،یزندگهاشتبا انگارهکیعمرهی قدر نفس،ماخستهیلیخ

 ایدن از ومیزندگ ازیچمستیننمطمئهلحظنیا قدر االن، قدر وقتچیه

 گوشمه تومگرفتیمیتصمهینممیکنیکارهی ایب اصاًل خوام،یم

 اما بکن، رو خودت کارهشیهم مثلهکهنهاگ شومهمراهیموافقهاگنک

 از شتریبهگید ست،یندیتهدهینیا نکن، حسابنم روهگید

 ...مکشینمنیا

 هار را شیهالب ودداریبرم را دستشهآهست او ودزنیمیلبخند دختر

 :کندیم

 م،یریگب طالقمیبرینگفت وینکردهنگامهاچشم تو رسمًاهکیروز تا-

 مجبورتنم خب؟یکنیزندگنمیخونه جزییجامخواینمهگید

 رومغرور اجبارنیا اصاًل ویباشهخونهی تونم بامکنینم

 براتمدلنچو ببوسمت کنم، بغلتدخوایممدلهاگنم کنه،یمدخرهدار

 اومدن، هتلنیا اما! یاگهید ِزیچچیههن االن،نیهم مثلهریم ضعف
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 و دوست هر ای رضایعل با کردن، عوض کشور و شهر خبریب

 هاساعت ونزدحرف باشم،نایجر درنمهکنیانبدو ،یاگهیددمر

 نفس،هدینمیخوبیمعنیشهرستانیسنتیافتادهعقبنمیبرا دلودرد

 خب؟...مبذارماس روش نذار

 !یمان-

 پشتمایب ساعت چهارهنخواماز امامستیمیوا پاتهجورهمهنمنیبب-

 قضا ازهکهپسرهیهک دوستش تنها باهدارهکمزن خط

 درقنیا نزنم،مد و ایتالیانبرمه باهبود قرار وهقشسابهخواستگار

 ...منیجا بذار رو خودتهلحظهی المصب نباشهخودخوا
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 :کندیم تکرار او ودبندیم را شیهاپلک دختر

 فشار شدت ازهاگیحتیکنیمیزندگنمیخونه توهکنیادش پس-

 تاممجبورمخود نرم،مدند کورمچشم ،یکنیخودکشیخوایمیروان

 ...ستینممه... کنممنرهپنج و دستهصحننیا باداب

 با توهشیمدبمحالنم نفس،مستین تویاطوارها ادانیامآدنم

 کسچیه وهجاد تویافتیمهبچ دخترهی ویقرضنیماشهی
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 تو شبدبع! یدارهخون ،یدار شوهر تودآیممبدنم ؟ییکجاهدونینم

 بجنگهمنصفاننم بامکهی نفس؟مکرد کارتیچنم! یخوابیم لهت

 سِر بحثنیبب! کنماچارهیب ومهاضعفهنقط رو بذار انگشتهن

 لیتحم توهب رویچیهدعقناو جزنم! نکن بازنمیبرا رویزوردعق

 اورب اصاًلهباش ؟ینینب منویخوایم ،یباش تنهایخوایم تو نکردم،

 وت! رمیگینممه رو دستتیحت وینیبینم منویخوان تاهگیدنک

 روهرابطنیا و منو کاًلیبگهکنیاهمگ کنم،یم ایمه براتیبخوایهرچ

.... ستین توشیبحث و حرفهگید هکیخواینمهوج چیههبهگید

 شناآ شتریبمه بادایب بگویکن معاشرت رضایعل بایخوایمهاگمدو

 حس اصاًلیمدلنیا ویواشکی ،یجورنیا... شبشناسمنم تامیبش

... هیحالهینتورابطه امامبکن توهبمخواینمینیتوه چیهنم... ندارمیخوب

! شوهرتم ستم،ین خواستگارت و پسردوستنم نفس

 ازین شتریبناوهب ،ینداریخوبیروح طیشرا سختته،یبگیخوایم

 کنم،یم درک خداهبمنداریخونهم ارهاتیمع و تیترب بانم ،یدار

! میبش جدا ایب... کنمیم درکتیریتحق وهطعن چیهیب

 مدلنیا ستینممرام تو اصاًلنمیولمستیمیوا پاتهجورهمهمباز
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 اتیدنمه تومکشیم عذابمدار واقعًا ،یزندگ

 ...بدم عذابمه رو تودآینممدلهداریاگهیدیهواوحالهی

 اب دخترهک تادشویم فرماحکمنشانیب بیعج و دارمعنایسکوت

 :دپرسیمیجیگ با ودکنیم نوازش را اویهادستهآهست انگشتانش

 منظورتناالمدیفهم درستمبدونمخوایم ذره،هیمشد جیگنمیمان-

 و ارضیعل با ومکنیزندگ تویخونهنم ایمیبش جدا اییگیمهکهنیا

  آره؟ نباشم، تماس در تو اطالعنبدویاگهید پسر چیه

 آغوشش ازهآهست ومنر دختر دهد،یمنتکادیتأک عالمتهب را سرش

 :رودیم شیهاچمدان سمتهب ودخزیمنرویب

 تویمونیم کجا تو فقط هست جمع بًایتقرمهالهیوسنم باشه،-

 توأم؟هخوننمهک مدتنیا

 :دهدیمنوریب جاکی را خشمش ازهخوردفرو نفِس او

 ...منتظرتمنییپانم نباش،نمننگرا تو-

 دردایب نظرهبیجددکنیمیسعهکیلحن با ودخوریم را اشخنده دختر

 :دیگویم چمدانش پیزنبست حال
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 سهراب دکترنتودوستهکیپزشک زاده،ملک جنابنضم در-

 و هلچ بًایتقردمر کی خورد،یمنصداشوهبیبهرام دکتر کردن،یمعرف

 فردا هااا،بودن بشاش و صداخوشنیهمچ امانباشهسالیاخورده

 ...نیباشنایجر درهکمگفتنداد وقتهجلسنیاولیبرامبه

 اوهیسا ودشویمهبستهدوبار استهشد بازهک اتاق در

 چیههب اما کند، کنترل را اشخندهدتوانینم دختر افتد،یمنچمدایرو

 .ردیگیم گازممحک را لبش ودبخنددخواهینمیمتیق

 ومبیصدا ودنینشیم دختریهاشانهسریرو قرارشیبیهالب

 وددار زیانگدلیینوا دختر گوشهب اشگرفته

 :اندازدیم جانشهبنیریشیادلهرهمه

 بودم؟هنگفت زاده؟ملک جنابینگمبههگیدمبودهگفت-

 :کندیم طعق را شیهابوسه خِط دنشیچرخ با دختر

 هاتحرفمکدوهب کنم،یم انتخابمدارنمیگیم زایچیلیخ تو-

 ...کنم گوش
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 سمتهب را دستشمآرا سپس ودزنیمیینمادنداندلبخن و

 اوست نوبت حال کند،یمنبازشاهدانهدان ودبریم راهنشیپیهادکمه

 :کندیمهزمزمنیسنگ وهدیبر نفسهک

 ! نفس-

 ازیکی نباش،هموندعقب قدرنیامگیم آزاده،یمنطقه جانیا-

 ...یاتفاق هر قبل هستیزمانیبنزماهیماالن نه،یهم هتلیهاتیخاص

 تکرار جیگیکم و متعجب او وددهیم هل تخت سمتهب را اومآرا و

 :کندیم

 ...نفس-

 با را لبانشهکآن از قبل ودزنیمهمیخ شیروینرمهب دختر

 او قبلیزن چیه با را طعمش رگزههکیابوسه

 گوشش نارک. ببندد ترمتماهچ هرینیریش با است،هنکردهتجربنیچننیا

 :زندیم لب

 ...بدهنزمامبهمکهی... یمانهنیانمیواقعدخو-
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 آغوشش دردیآیم تادلرزانیم را دلشدبوهجملنیانایب درهکیدرد

 و ثمک با ومآرادعمهب ودگردیم باز دخترنجاهب طنتیش باز رد،یبگ

 :کندیمهزمزم پهلو دوهالبت

 ...فتهیب ستین قراریاتفاق چیه کن،داعتمانمهب-

 در دختریقهقههیصدادشویم عوضهکنشایجا خورند،یم چرخ 

 دخترندهایرو دست خجالتیرو از اریاختیب او ودچیپیم اتاق

 .گذاردیم

 

 

*** 
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 ار دکتر اتاقنویدکوراس بس از ودکنیم عوض را شیپاهایجا دختر

 رنظ از دقتبا راستهب چپ از سپس و چپهب راست از بیترتهب

 دنبال انگار شود؛یمهخست شیهاچشم استهگذراند

 .ستیچددانینم خودشهکدگردیمیخاصیش

 شما کنم؟ شروعدیبا کجا از کنم؟هنگا رو شمادیبایک تانمناال-

 ن؟یپرسینمیزیچ

 با وددهیم سرش پشت مبلهب را اشهیتکیخونسرد با دکتر

 :دهدیم پاسخمآرادنینشیم خوش دخترک گوشهبهکییصدانُت

 هر از ویکنهنگا رو اتاقنیا ونمیتونیمدبخوا دلتهک وقت هر تا-

 ...یکن شروعیدار دوست خودتهکیاتفاق هر و جا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

127
9 

 :پرسدیم خباثت با ودشویم زیر دخترنچشما

 پرنمیفرم چیهمهنیهمیبرا نه؟ ن؟یشناسینم منو مثاًلناال شما-

 نگفته؟یچیه شماهبنمهبراجع سهراب مثاًل نکردم،

 ”فسن“نیگفتنیکردیمعرف رونخودتو شبید شناسم،یم رو شمانم-

 جابیا مانینقوا دونم،ینمیزیچچیههگیدنم شمادمور در اما. نیهست

 اتاقنیا م،یکن حفظ رونموکنندهمراجعهمیحرهکهکنیم

 دریکس چیههن شما، مادر و پدرهن سهراب،هن شماست،ناممیحر

 لیما شماهاگهالبت گرفت،دنخواه قرار شمایلیتحلندرمادروننایجر

 ماش اگرهکدبونیا گفتنمهب سهرابهکیانکته تنها د؛یباشیهمکارهب

 ...بدم وقتنبهتونیگرفت تماسنم با

 :شودیممخ جلو سمتهبیکم اشیذات جسارت با دختر

 چرا؟دیدینپرس شما-

 ودآیم شیپدایز هااتفاقنیا مایکاریرابطه درنچو نه،-

 ...کنمینم قبولدیجد ضیمرهیمدتنمهکنیا

 :دیگویم کر وددوزیم دکترنروشنچشماهب را روحشیبهنگا دختر
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 ن؟یهستیافتنیندست و خاصیدکتریعنینیا-

 :زندیم پلک آرامش با دکتر

 ...یولیبگیخواستیمیاگهید زیچ-

 ! فتهیخودش-

 الش روحش،یب اما بایزنچشما مسلطش،ننشست طرزیرو دکترهنگا

 :خوردیم چرخ شیپاهامیمالمتیر و اشافتاده

  ؟یدار مشکلیفتگیشخود با-

 :شودیمهدوخت اتاقنجایب اءیاشهب اما دخترهانگ

 ولش اصاًل... گنیم دروغ امانکنیم کمال احساسهکییهاآدم با-

 ! هیبحثهچدیکن

 دروغیبرایلیدلنمیول نفس،مشناسینم رو هاآدمناوهکنم-

 رویکارمیتایخانوادگ مشکالتیسرهی لیدلهب... ندارم بهتنگفت

 ،رو ضیمرهیمآینممهمکارا ازیلیخ برخالِفهکییجااون از ومکردمک

 شخصهبمبد ارجاع وقتدکمبو علتهبدبع ومکن قبول هوا رو

 .برم وجلهنانیبواقعمکنیمیسعمبزن بیآسنبهشویجورنیا ویاگهید
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 ام،یباور سختمآد کاًلنم امامکن باورمکنیمیسع-

 سال اطالعاتهروزنام داشتم، اتخاطر دفترهینمنیدونیم

 وهدینچرخ دستهب دست قدرنیا" هفتوپنجاه"

 باهکیپزشکنیهم سهراب،یحت شده،هخوند دفترنیاهکهنشدهخوند

 باوردیبا رونهاتوحرف چرا پس... باشهدیبا باورمه ومقسمه شما

 داده؟مانجا رویشکنمیحرنیانخودتو مثلیکییوقتمکن

 :بخشدیم شیصداهبیتحکم ودرویم باال دکتریوهاابر 

 خونده؟ رو تویشخص خاطرات دفتریقیطرهچهب سهراب-

 :کشدیمیقیعم نفس دختر

 .برده براشیمان-

 ه؟یکیمانمبدونمتونیم-
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 داشتم، رویرینظیب شبهی هتلهی اتاق دریمان با صبح تا شبیدنم-

 افتاد،مادییچهمهدکر طلوع افتابهکنیا محضهب اما

 نشدم، رو و ریز هویناو مثلنم! هستمیکنم! هیکناوهرینممادینم

 واقعًانم کنه،یمماکالفه تنش عطر امامستین عاشقشنم

 تو رومهاخواسته رو،مازهاینمتما اصاًلنم خواستمش،ینم

... کاراشیهیبق مثل... اونه ریتقص همش بودم،هکشتموجود

 فکر... اشاجازهیبیهادنیکش سرک و هایفضولیهیبق
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 وقت هرهکییجا ازدآیممادی فقطدش شروع کجا ازمنیببیهمکنیم

 نفرت اوج درنچومنکرد اعتراضممن کرد،مبغل د،یبوس رونمدکرهاراد

 بغلهبگهکددا رو حقنیا خودشهبماونمشدیممآرو بغلش تو باز

 !کنهیم رومتآنم

 :دهدیم باالیکم رانآ ودزنیم نکشیعهبیدست دکتر

 واقعًا؟هکنیم آرامت بغلش حاال-

 :افتندیمهرا اشگونهیرومآرامآرا دختریهااشک

 .آره-

 کنه؟یمهسواستفاد ازتهداریمان-

 رشرفتاهب آرامش با دکتر ویطوالن ودبلن خندد،یم بغض با دختر

 .نگردیم

 روز،هیدکرهسواستفادنم ازمهیمان کنم،یم اصالح رونتوجملهنم-

 ...االن اما

 :کندیم نجوا دکتردشویمیطوالنهک سکوت

 االن؟ اما-
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 ...کنمیمهاستفادسو ازشمدارنممکنیم حسناال-

 : شودیم مشت اشچانه ریز دکتر دسِت

  ؟یطورچه-

 :دیگویمهنال با ودشویم عرق سیخهکدکنیم راهکوییگو دختر

 ...ضمن در وهدیمیرینظیب آرامِشهیمبهناو ندارم، دوستشنم-

 :دهدیمهادام وددوزیم دکتر نافذنچشماهبمیمستق را نگاهش

 :کنم صحبت راحتمتونیم-

 ....البته-

 ! دارم بهشیجنسیاندازه از شیب شیگراهینم-

 از را نکشیع روند،یم باالیکم نامحسوس دکتریابروها

 با شیهاشهیشنکردپاک حاِل در ودداریمبر چشمانشیرو

 :سدپریم دختر از دقت با دارد، قرار دستش کنار قًایدقهکیدستمال

  ؟یداشتیجنسیرابطهدمر تادچن با حاال تا نفس-

 :گرددیمبر باال سمتهب ضربهب سرش دختر جواب با و
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 ختلمبود عاشقشهکیکسیجلویسالگهنوزد فقطنم کس،چیه با-

 ...اونمهکمشد

 :هدیمهادامیامهینهنصف نفس با و

 ...دینرسیارابطه چیههبماونهک-

! کنیمعنمبرا روهانداز از شیب شیگرایجملهنیا-

 جشسندواحنیا ؟یگذاشت اسیمقیچطورینکردهتجربهکیزیچیبرا

 آد؟یم کجا از

 ،ینیبیرو را نکشیع دکتر کند،یم نگاهش فقط سکوت در دختر و

 :پرسدیممنر ودگذاریم شیجا سر

 دم؟یپرس گنگ رومسوال-

 .کنمیم فکر جوابهبمدار نه،-

 هستییجا تنها جانیا امایهستیباهوش دخترهمعلوم تو نفسنیبب-

 جوابهینمیبرادینبا ،یبر جلو احساست بادیبایکن فکردینباهک

 راحت و اولهکیزیچاوندیبایکنهآمادنشکدندون ویمنطق و قشنگ

 فیتوصهممکن باشه،هکلمهممکن ،یبگ رودآیم ذهنتهبهدغدغیب و
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 احساِسناونم اماهباشیشکل هرهبیتداعهیهممکن باشه،هصحنهی

 ازیخوایم.... آدیم وهجوشیم هویهکیاونمخوایم رو خالص

 ؟یبفهم بهترهکمبزن مثال برات ودتخیهاحرف

 اشیشگیهم عادتهب ودبریم دست وددهیمنتکایسر دختر

 .کندیم باز را شیموهایرهیگ

 تیعصبان بایوقت ام؛فتهیشخودهکیانداخت متلکنمهبیوقت نفسنیبب-

 نتاما در انتیخ ازیوقت ده؛یچرخ دستهب دستهک دفترخاطراتت از

 خاطرهبهنبود ودبویمدمتعهدیباهکیروانشناسنواعنهب سهراب

 ویزددپوزخن داشت،نجو عواطفت ،یبود تیواقعدخو... ینامیمان

 ،یختیر اشک ،یداشتمخش ،یخورد حرص ،یبرد لذت متلکت از

 کارهب باهاشهرابط درهکییهاجمله تکتک ،یمانیمعرف در اما

 از روهروزنامهی گزارشهکدبونیا لمث امادنبو دروغ بود،یساختگیبرد

 ...خودتهب ربطیب قدرنیا ،یبخون رو
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 آنهانیبیفضا درییجا ودشویمهکند دکترنچشما از دخترهنگا

 بِلم ازیفیخفیناله ودشویممخ جلوهبیکم دکتر ماند،یمنسرگردا

 :شودیم پخش اتاقیفضا در استهنشست شیروهکیانفره تک
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 زا اما ستینممه براتیمانیبگنمهب جمالتیسرهی بایخوایم تو-

 اما! دمیفهم نویانمهباش ،یبریم لذت باهاشیجنسیرابطه

 اصاًلینداد جوابمدیپرس رو شیکیهکهاومد شیپ سوال تا دونمیبرا

 سوالهبد جوابیداشتیخوب احساس وقت هر ستینممه

 خودت قولهبهکیکس باهرابط از چطور توهکهنیامدوم

 ِشیپ وهخوندهاجازیب رو خاطراتت دفتر وهبودنشکمیحر

 نفرت؟ اوج تویکردهاشار جاهی تو ؟یبریم لذتهبردیاگهیدمآد

  ؟یمتنفریمان از چرا نفس... کن بازشمبرا رو نفرتنیا

 :هددیمنتکا سر جیگ ودزنیم شیموهانخرم دریچنگ دختر

 !ستمین متنفریمان ازنم-

 شیراب باورمعدیرو ازیسر دهد،یمهیتکیصندلیپشتهبممحک دکتر

 ترشانیپرهلحظ هر حالشهک اوهبهتوجیب ظاهرهب وددهیمنتکا

 ادداشِتیهدفترچ دردکنیم رییتغ دنشیکش نفسمتیر ودشویم

 دسینویم رنگکم رنگش،دزر

 سپس ”نفسیتنگ/ یرواندیشد بیآس/تجاوز احتمال “

 :پرسدیمدکن نگاهشهکآنیبدمجد
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  ؟یبخور آبیدار دوست-

 دستمالیجعبه ویدستشیپ کنارهکیمعدنآبیبطر ونوایلهب و

 .کندیمهاشار دارد، قراریکاغذ

 امادنوشیمیاجرعه ودزیریم آبیکم خودشیبرا حرفیب دختر

 :ردیگیم زیر زیرددار اشیتصویتارها ندارد،یریتأث

 ما،یخونهنتهرایاهفتهدچنداومیم رازیش از هاتابستونهشیهمیمان-

 بارهی اما ستینممه اصاًل نایا حاال

 توددا هل منونلواسو باغ تودبویچیبرادبوینیریخودشیبرامدونینم

 !دینبا کرد،یم رو کارناودینبا... یلعنت استخرناو

 فترد و دکترنچشمانیبنناگها دخترهنگا دهد،یمنتکا را سرش دکتر

 :شودیم جاجابه عیسر رنگشدزر

 ...خودشیدستا با ره،یمیمهدارناو-

 :اندازدیم دفترهبینگاهمین ودکنیمیاخم دکتر

  ؟یمان ره؟یمیمهداریک-

 :کندیمهزمزم دختر
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 ! نه-

 ششگو در قلقلیصدا تادرسیم وانیب دختردداهب دکترنیآهنگنلح

 :ردینگ اوج

 آب از خودت شد؟یچ روزاون ؟یشدیمهخف آب تویداشت-

  کرد؟ کمکتیکس ای ؟یاومدنرویب

 ِسرمپا و دستنم رون،یبمایبهکدکریممکمک خودشهشیهم-

 ...نداشتمنجوهگیددشیم

 :دیپرسدقصهب امادیفهم را منظورش دکتر

 کرد؟یم کمکتهشیهمیمان-

 وددهیمنتکایمان بحِثنبود تیاهمیب جهت در هوا دریدست دختر

 چشمانشیجلو درهبست نقش ریتصاو پس از گریدهکیحالدر

 با امادزنیمدداهکالف نبود، خودش دستهکیحال بادآمینمبر

 :ودشیم پخش اتاق درمآرایازمزمههبهیشبیزیچ شیصدایگرفتگ

 متنفرم،دزر رنگ ازنم کنار،نیبذار رو رنگدزر دفترناوهشیم-

 ...کنم تحملمتونینم... شهیمدبمحال زه،یریممبه رومتمرکز
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 با وددهیم قراریزیرومیپارچه ریز را رنگدزر دفترهبالفاصل دکتر

 .گرددیمدزر رنگ ازیانشانه دنبالهب اتاق در عیسرینگاه

 داغ باهاش منوهکیسیبابلیدسته د،یشپویمدزرهشیهم-

 تویلیخ وهیاصل رنگهس ازیکیدزرنیدونیم بود،دزردکریم

 امایببر روهاستفاد تینهایشناسرنگ اصول ازهکهمهمیطراح

 ای بشیترک ازهشیهممکنینمهاستفاد خالصدزر از وقتچیهنم

 بود،درز دستاشمنظرهب کنم،یمهاستفاد مکملیهارنگ

 وهایسیچههممیبندیم رونهاموپلکنگیم... قرمزهددرنگیمههم

 ...نگفتم کسچیههب نویانمهزردنمیبرایولهقرمز

 :پرسدیمیقیعم نفِس باههمرا ودزنیم پلکمآرا دکتر

 ؟ینگفت چرا-

 ازنمنبفهمدبویکاف! هستن تو ضعفهنقط دنبال آدماهکنیایبرا-

 ستین بس کردن،یمدزرمچشما جلو رو ایدندآیممبددزر

 ادمه،ی استخر کناردزریوحشیهاگلهشیهمنم

 توهکدیخورش نور کرد؟یممدهن تو زورهب بعدشهکیکوفتیزردآلوها

  زد؟یم برقهک دستش تویطالها زد؟یممچشما
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 ...پوشهینمدزر وقتچیهیمان اما... اما

 عادتنآهب هاسالنیامتما در وقتچیههکیدرد با دکتر

 :دیگویم آرامش با ودزنیم پلکدخونسر ظاهرهبدبوهنکرد

 .فهممیم-

 :پرسدیمیکوتاه مکث ازدبع سپس

 بود؟ مادرت سوزوند،یم رو تو زردشیدستا باهک پوشزردنزنیا-

 رانگا وداندازیم اوهبییمعنا و حس هر ازیخال و بیعجینگاه دختر

 شرحهبهگرفتیصدانهما بادکننفواراهناگاهبیشترین با نشیچرک دمل

 .پردازدیم دردش و رنج پریگذشته
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 درهشیهمهکدباشیمیشب لباسیطراح حال در الیفکروخ در غرق

 اب اشباره هزارندیکش بادشیمهچاریب ودیناامیلیخیوقت الشیخ

 خودشهب در زنگیصدا باهکدیجنگیم اشیزندگ با و افکارش

 ترِق ترقیصدا ودکنیم صاف را کمرش د،یآیم

 شیجا ازهحوصلیب ومآرا شنود،یم را گردنشیهااستخوان

 را دریجانیهوذوق چیهیب ودکنیمهنگا دریچشم از ودزیخیبرم

 .ستدیایم عقبیکمهارادیب ودکنیم باز ماین ویمانیروهب

 عروِسهدردان و ایدن عروسنیترالخلقهبیعج گلیروهبمسال-

 .دییبفرماهزادملکنخاندا

 را استهشدهگرفت سمتشهبهکینیریشیجعبه مکث با دخترندستا

 :پرسدیم ودریگیم

 ه؟یچ مناسبتش-

 دختریتماشا غرِق درمدنهما سکوت، درهکیمانهبیااشارهنخندا ماین

 :زندیم است،
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 حتمًاینیبیمندستمویچهیهکمیهستیسیخسهخانواد قدرنیا-

 داره،هکهالبت خب باشه؟هداشت مناسبتدیبا

 بامبذارهقهو وییچاهیدییبفرمایبگدیشاهبهاننیاهبمیگفت

 ...نایا ودیبگمبرا رو مناسبتش ومیبخورینیریش

 :کندیمهزمزم ودرویم کنار دریجلو ازهحوصلیب دختر

 .تونیایب-

 :زندیمیمانیپهلوهب ماین

 روح مثل و ذوقش توهخوردیخوشحال شدت ازدیشا-

 تو نکبتیزندگ حال هرهب نده، رادب دلتهبدکرننگاهمو

 ترولعابرنگ خوشمکهی فقط انتخابتنیا. بودهنیهمهشیهم

 ...شهیمنشویپر ودزرهدار خدا شکرهکدبو

 !شنومیممدارنم-

 :دهدیمهادام ودشویمهخاندواردبلنیزیخ با ماین

 رقب کو لبخندت؟ کو فقط ،یهست هاشانتخابدسب سر گل تو-

  شده؟ آب چرا صورتت چشمات؟
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 .بنددیم را در ودشویمهخاندوار سرش پشتیمان

 .نیاریب در رونهاتوکفش-

 راینیریشیجعبههک دختر از ماین متعجبهنگا

 خودشیهاکفش تا رفت سازقهوه سراغ و گذاشتهزخانآشپناپیرو

 .گرددیبرم ودرویم

  حاال؟ تایک از-

 ومبکش درازنیزم رویگاه برم،هراهبرهن پادخوایممدلنمهکیزمان از-

 .باشمهداشت رومخود مقررات

 راهرفت جلومقد دو ماین ودآوریمدر را شیهاکفش درمد جانهمایمان

 :کندیم غرغر لب ریز ودگردیبرم پا نوکیروهرادایب

 نبود؟ تراخالقخوش رفتینم روانشناسنیا-

 مشکالتهکدگذریم دلش از ودکشیم شیموهاهبیدستهکالفیمان

 قبل از شتریب دلش داشت؟ روانشناسهبیربط مگر نفس

 از خترد روز و حالندید با بًایتقرددارهکیخوش خبرینیریشدریگیم

 صحبت مدتنیا در او باهکوتا وهختیوگرجستههگرچ رود،یمنیب
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 شدنش آبنیا و استهنشد مزاحمش وقتچیه قولش طبق اماهکرد

 .بودهدیندمچشهب را

 اِرکن واِریدهب ودشویمهآشپزخاندوار رود،یمییدستشوهب ماین تا

 سید در را هاینیریشمآراهک را اوندستا نگاهش وددهیمهیتک خچالی

 :کندیم دنبال دند،یچیم

  ؟یخوب-

 :کندیمهزمزمدکن نگاهشهکآنیب دختر

 ...هستمینیبیمهکینیهم-

 :شودیم رهانیسنگ نفسش

 ...یستین خوب پس-

 ترکانیرو ودکشیمنرویب نتیکاب از راهقهویهاکاپ ودچرخیم دختر

 :گذاردیم

 باالخره؟دش واصل درکهب ه؟یچینیریش مناسبت -

 شیجاهب امادبکش آغوش در را اودخواهیمهعاجزان وجودشدبندبن

 :دیگویم ریدلگیلحن با ودشویمهنیسهب دست
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 رم؟یبگینیریشمآیمنمهدهندآزار وممه موضوِعنیایبرا-

 ست؟ینهمسخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دهدیمهادام او ودزنیمیپوزخند دختر

  شده؟یچهکینیببنمارستایبیبر روز هریخوایمیک تا-
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 بیتعق منو روز هردیبا تو داره؟ تیشوهر فیوظا و توهبیربطنیا-

 ؟یکن

 ودخوریم سقفیرویچرخ حرص بایمانهنگا

 :دیگویم دارد،هنگنییپا را شیصدادکنیمیسعیسختهبهکیدرحال

 رو خودتیدارمنیبیمیوقتهشیمدخرماعصاب ؟یگیمیوریدر چرا-

 از نفرتت فقطهگذشتیهمهنشکافت* از! یدیم آزار مخصوصًا

 رویزاریب و تنفر ازنزایمنیانم چته؟مبدونهشیم واقعًا باال؟هزدنم

 وز،ر هرهکیلیدلنیتربزرگمدینفهمیکرد فکر! کنمینم درک خداهب

 زا ترسیکن کارهب وعشر تانمزویآینم ویکنیمدر رو پدرت اصرار

 .... ای مادرت و پدر ایمبودنم مشکل نفس؟هچت منه؟ندید

 راددار دست درهکیاقهوهنوایل دویعصب دختر

 :زندیمددا ودکوبیمهریجزیروممحک

 !نروهرانم اعصاب رو قدرنیا ه،یچ مشکلمدونینم-

 أسفت با ودزنیم خشکش استهدیرسهآشپزخانیورودهبهتازهک ماین

 :دیگویم
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 کردن، ازدواج درستنمیباباهنن فقط خداهب-

 ونت اصاًل نم،یبیم رو شماهایوقتهخوریممبهمحال

 هر ویبچگ کرش ویعاشق و عشق و ازدواجماسهلرزیممبدن

 هار سگ مثل قدرنیایوقتدآیم کیرمانت و قشنگ اتفاقیچ

 ده؟شیچ باز ن،یریگیم همویاچهپ ونیجنگیم فقطیوحشیگربهو

  دعوا؟هواسنیباشهداشتهسوژهکنینیبیم همو اصاًل

 :دیگویم حرص با ودکنیمدتن پا اتاق سمتهب تیعصبان بایمان

 !داره مشکلنم باهادشی فقط شیزندگیحافظه تو کاًل-

 ودشکیمنرویب راهریجز پشتدبلنهیپایهایصندل ازیکیدخونسر ماین

 ردختهب رو لذت با ودکنیمماستشما راهقهو ازهبرخاست خوش عطر

 :دیگویم

 دستشهدیکش نازمک نن،یهم دختراههم ره،یگیم سخت به،به-

 ستینمدست دتیجدمستیسنیاهکنم! نکن بغضنیبش ست،ینمگر

 بود،هشد تنگ براتمدل ؟یخوب! کهدنبو مشکتمد اشکت

 امروز! المالقاتممنوع ویخراب حال قدرنیامدونستینم

 ...میبر پاشومفهمینمهگیدنممگفت
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 الدنب راهزدشتابیحرکاتهکدنیبیم دختر براق و شفافهنگا در و

 دست کی درهکدنیبیم رایمان ودگردیمبر عقبهب کند،یم

 را کوچکیپوشهنیچند گرید دست در و کاورش دریشلواروکت

 راهخان در ودشویمدر آنهایجلو ازیحرف چیهیب و استهگرفت

 .بنددیم سرش پشتممحک

 وجودشیزنانهیُبعدها خداروشکر رفت، ودکر قهرمنیاناال خب-

 کنار قدرنیاهعمرهی ماهکهبود داریبمدیشایکرد داریب خوب رو

 ! میخوشبختههمنیامه

 :دیگویمدآلوبغضییصدا با دختر

 !یمردیلیخمه توهنک -

 :کندیم نگاهشیچشم ریز ماین

 خب! لحظههی رفت ضعفنآقاتویمردونگهواس دلتهکمجونیا-

 شد،یم خشک راهش عرق موند،یمهقیدقدچنهی خداهبندیذاشتیم

 گازش گفت،یم رو خبرش کرد،یم فیک کرد،یم نگاهت شتریب

 مثلهکههم ،یکردیم غالف رو مارت شینناو ،یگرفتینم

 !خانم عروسهدروازنگوششوهی ستین درنگوششوهینم



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

130
1 

 :ندینشیم ودکشیم را او مقابلیصندلهحوصلیب دختر

  شده؟یچ-

 !صبح تاهکنیپارت جاهی حرصت از رفتمکن فکرهگیدیچیه-

 :دادهادام عیسردیدهک را دختریرهیخهنگا

 اومد، شیآزما جوابیچیه! شدیچمدیشن شده؟یچیدیپرسنآها-

 !خودته مال عمر آخر تایتیمسئول حسهگون هر از ٰیمبر شما همسر

 ...یعنی-

 ! ماکانه سویگ پدر-

 

 

 

 اولیوهله دریلیتحلنروا جلسات در جاکیهگذشتیهمهنشکافت*

 ،یعاطف روابط ازنشددسر ،یدیناام ،یسرخوردگ حس باعثهممکن
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 ردهلحظ درناوهکیماتیتصم ازینمویپشهب منجر و... یدرس ،یکار

 .بشه هست،دفریزندگنایجر

 ...ستین خودش دستناال حالش د،ینکن قضاوت رو نفسنیبنابرا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :کندیمهزمزم ودنوشیم اشقهوه ازیقلپ دختر

 .ستمسخره-
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 :دهدیم پاسخ رفته، باالیابروها با ماین

 کاریچهکهنبود ادشی واقعًایمست تویکیهکنیا ،یگیم راستهآر-

! گذاشته رو مرگشیکپههگوشهیهگرفت وهکرد

 عًاواقهکنهتبایسوختگ پدر با رو شیزندگهخواستیمهگیدیکی

  کاًل؟یطلبکاریمان از رو بابات ارث نفس! استهمسخر

 :بنددیم را شیهاچشم حالیب دختر

 سرهبرگرددیباهدوبارهکنیا بود، سویگ سرنوشتممنظور نه،-

 ...اولیخونه

 چاقو اب ودگذاریمیدستشیپ درینیریشیاتکهدکنیم دراز دست ماین

 :دهدیم هل دختر سمتهب رایدستشیپ ودکنیم اشتکهدچن

 و تویبخوا رونم نظرنضم در. ستین صورتت تو رنگ بخور،-

 تون،رابطهیرونیبذار وقت ونیبش بزرگدیبانخودتویمان

 بشه،هاضافنمزخرفتویزندگنیاهبمههبچ دخترهیدبومکنیهم

 نفردچنناالیباش سویگننگرادخواینم بخور، رو خودتیغصهنیبش

 و سویگیزندگ و سویگهبنحواسشودیباهاومدنادشوی تو لطفهبمآد
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 خودتیحتهکدبونیا از ترقشنگ و ترمهمیلیخنیا و... باشهنماکا

 ...یکن بزرگ رو سویگیبخوا

 پاکش عیسرهگرچ خورد،یم سر دختریگونهیرو هوایبیاشکهقطر

 سپسدمانیم اشرهیخیالحظه مبهوتومات ماین امادکنیم

 :دوزدیم فنجانش داخلیقهوهیاهیسهب را نگاهشیُکندهب

  روزا؟نیا توییتنها قدرنیاهکهدرست نظرتهب-

 ...دارم عادتییتنهاهبنم-

 ا؟یآ است مرض موجب عادت ترکناالیعنینآها-

 :زندیمیرنگکمدلبخن حالیب دختر

 ! نکنهخست رو خودت-

 :دوزدیم اوهب را نگاهش ودزنیم اشچانه ریز دست اقیاشت با ماین

  نظر؟هچ از-

 د،گذاریم دهانش درمآرا ودداریمبر چنگال با راینیریشیاتکه دختر

 ودنوشیمهقهویقلپ عیسرنیهمیبرا استنیریشیلیخ شیبرا طعمش

 :کندیمهزمزم تأملیکم با
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 ...ندارم دوستشمکنیم احساس دارم،یبد حسیلیخنم ماین-

 شیهاخندهنایم خورد،یم جا دخترهکیجور خندد،یمدبلن ویقو ماین

 :دیگویم

 عشقهیهبیخوایممکرد فکریگرفت حسیجورهی گرم، دمت-

 ثلم فقط ندارم، دوستشممن که،هندار اشکال... یکن اعتراف واروانهید

 ...نیهممترسیم ازش سگ

 نگاهش افسوس با است،هگرفتیخوبیحس اویهاخنده ازهک دختر

 :دیگویم وارزمزمه ودکنیم

 .گمیمیجدمدار وونه،ید-

 :کندیمهراشا دست با ودکنیم را اشخندهنیآخر ماین

 تو ه؟یچهمسئلیدونیمنیبب... اتافهیقدبوهبامزیلیخهآخ د،یببخش-

 حاال! یاختنشن هنوزهافتادننتویبهمتأسفانهکیاتفاقاتیسوا رویماندخو

 تویزندگ توهکیاون با اما! نه ها،هستمهیسوزدهن آشمبگهکنه

 ...منونیبب آخرش،یول... داره فرقداوم

 :دهدیمهادامدنیبیم خودشهمتوج کاماًل را دخترهنگایتوق و
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 شبهیناو... بندهیماننجوهبمجوننمنیبب ست،ینهک مرگ آخرش-

 هریپارتنهمو وسطیولیپارتمریمنمهدرستهبخورهغص

 برامگریجمرقصیمهکیدختر هر بامزنیمهکیکیپ

 ....شهیمنخوهبچنیا

 :زندیمیلبخند ماین ،خنددیمهک دختر

 ومدونیم اما برادره،مبرایمان واقعًانیبب شد، حاال-

 تدرمانهدور... ستینهک مرگ! شهینمیمتیق هرهبیزندگمنیبیممدار

... قلبتهبنک رجوع ذهنتهبننک اکتفاماونهبنبگذرو رو

 باور رو،نبودیجورنیا... برو ست،ینهباشدیباهکیاونیمانهاگنیبب

 متیقهب ستین قرار ،یاگهید کسچیههندخوایم خودشهننک

 زنگ اصاًل بذار... واال! کهیبسازیزور رو تیزندگ شدنتدنابو

.. .یبخور غذادیباننکدگرمواسمه چشمات ارن،یب توپمشاهیمبزن

 موندن،هواس رفتن،هواس گرفتن، طالقهواس. یریمیم بدبخت

 اخباریکلهتاز داشت،نجودیبا کردن، سیروسندههواسیحت

 ؟یندار دکترهگیدهک امشب! نکنیتلخ اوقاتنیبش برات،مدار

 :دهدیم پاسخ بهتریحال با دختر
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 .دارم صبح فرداهن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جورمهبا هاحساب کند،یم چک رامارقا وداعدانستو گرید بارهکالف

 تسیل گرید باردیترد با ودکشیم شیموها داخلیدست د،یآیدرنم
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 را حواسش ودگذرانیم نظر از راهگذشتهمایشدهیداریخریهاپارچه

 را دستش. کندیم پرت آقایعلیاندازه از شیبیهاوآمدرفت

 اتلحظنیا مطابق وارکیاتومات ذهنش ودکوبیم فاکتورهایروممحک

 رخاطهب و استهتگرف قاب را اشیدانشگاه مدرکهکدکنیم لعنتش

 آقایعلهدوبارهکنیا تا. نداردنآهبیاعالقه چیههکدکنیم رایکار پول

 :زندیم شیصدا گذرد،یم کیبوت بازهمین دِریجلو از

  آقا؟یعلیتالطم در قدرنیا چرا-

 :دیگویمهاکرا با جاهمه از خبریب آقایعل

 شدن، فرمافیتشر زربافیآقایدردونههباالخرهزادملکیآقا واال-

 !شوندرشت و زیریهاسفارشنیا باهکند رونموپوست

 شکخ جا اشیشانیپیرو اریاختیبهکیاخم با ودکشیمیقیعم نفس

 . برود آقایعلهکدزنیمهاشار دست با کند،یم

 و اوست همسر زربافیآقایدردانه دانستینم مردکهک فیح

 بر جاکی را اشیخستگ و حرصمتماهگرنودکن صحبتهچگوندیبا

 .کردیمیخال سرش
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 درهشددجایا کیتراف کورهگرهب ودشویمدبلن جا از

 اژپاسنیا در کیبوت کی تنهانداشتیروز کی دوزد،یممچشنابایخ

 حال داشت، را محال و بزرگ تیموفق کیمحک شیبرا

 درهناخوداگاهکدبونیا ذهنشیهانقشه و هاهدفمتماهتدیفهمیم

 حسهلحظنیا در امروز وداورینمک زربافیآقایدردانه مقابل

 .استهآوردمک برابرش درهجورهمهدکریم

 و داشت را خواستیم دلشهکیریچشمگنآ شدنش پولدارهن

 .داشت تیاهم دختریبرایاذره نظرهب شدنش عاشقهن

 وهطرفکی عواطف برهکیکس هر و سارا سا،یپر خودش، عمر کی

 خودش حال ودکریم حتینص رادیورزیم اصراردخویکورکورانه

 باب درهجمل کییحت ودبو گرفتاریانیپایب و قیعمهچانیچنهت در

 .دیچرخینم زبانشیرو خودشهبیدلدار و حتینص

 :ندینشیم اششانهیرویدست

 ! ینشست گلهب جورنیامنینب-

 :گرددیبرم ماین سمتهب
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 بایبرهذارینم مامانت انگاریزد زلنابویخهب بغض بایجورهی-

 خجالت ،یشد بزرگ بابا، الیخیب ،یکنیباز فوتبال دوستات

 ...بکش

 :ردیگیم او از را نگاهشهحوصلیبیمان

 ...نبودمیباز دنبالمهمیبچگیحتنم-

 !آرمیم باال جانیهمهگیدهکیبودیعاشق و نفس دنبالیبچگ از نگو-

 :دهدیمهاداممآرا ودکنیمهزمزمیشعوریب لب ریزیمان

 .خوندمیم درس فقطهن-

 لبیجد وددوزیممچشنابایخهبمه او ودستایایم اششانههبهشان ماین

 :زندیم

 دخترهیهخونهی تویدیرس تا! یشدیاعقدههگیدهنیهم خب-

 ! یدرآورد رو خودت و ما پدرهعمرهی ویشد عاشقیدید

 :دهدیمهادامدخونسرهگونهمان ند،یبیمهک را او چپچپهنگا

 خداهب! دونمینمهیچ دردت واالینکردیطونیشمکمه البهالنیاهالبت-

 !دمیبر دوتا شما دست از
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 ؟ییجانیا چرا ،یدادیم استراحت خودتهب رو امروزهی خب-

 :بردیم فرو نشیج لوارش بیج در را شیهادست ماین

 و شبیدیلیچ و چربمشاههماون با مخصوصًا! هیخوب سوال-

 با رونشوشام ودایبمخاننفسیهالب رودلبخنمکردهکییهایفشاننجا

 ...کنن لیم لذت

 :پرسدیمهنیسهب دست ودچرخیم سمتشهبیمان

 ما؟ینهشدیچ-
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 :دیگویم افسوس با وداندازیم کیبوت سقفهبینگاه ماین 

 ،یکشمنتدایب تایبموننیسنگ سر شمایسرنیا ستین قسمت-

 !رسونمتیمنم بگو دکتر،هبرهدوازد ساعت خواست

  بشه؟یچهک-

 :دیگویم وددوزیمیمان منتظریهاچشمهب را نگاهش

 ...مرد اشعمهیبگ بهشهک-

 :دیگویمیبعص ودخوریم تاب شیپاهایروهکالفیمان

 برش و دورمآدههمنیاناال... بگه دکترش! بگه پدرش من؟ چرا-

 هستم؟ مناسبنم زیتنفربرانگ ومشو اخبارهواس فقط هست،
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 با ودآوریمنییپا را شیصدانت کند،یم زیر را شیهاچشم ماین

 :دیگویم اطرافهبینگاه

 مشورتمهباههمیثان در شومه؟ خبرنیایمطمئن سرت؟هبهزد-

 ایهومش خبرهکنیایبراهنماونیهست تو مناسبمآدنیبهترندید ونکرد

 نفس رکنایتونیمهکیهستیکسنیبهتر توهکنیایبرا بخش،یشاد

 ...یباش

 :دیگویمیعصبیاخنده با ودریگیمهفاصل او ازیقدمدچنیمان

 هست، تماس ردنمیخانوادهمتما با پدرش، باهدختر! ستمسخره-

 تنها !نهیبیمنمارستایب روز هرهریم رو اشیبدبختیاصل عاملیحت

! نممهزنیم حرفهینسهکیکس تنها با منم،هنیببدخواینمهکیکس

 ...دیدیرسهجینتنیاهبدیاساتدبع

 !نزن پرپر قدرنیاهدار دوستتیمان-

 :دیگویم تأسف با ودستیایم جا در

 ماین بوده؟ممهمبرامباشهنداشت باور بهشمخودهکیرفح حاال تایک-

 سالم؟هشونزدهبچنم
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 خب ؟یکنینم باور رویکس حرفهکیهستیک توهاخمموندنمهن-

 ...آدیمهدارهمین وهازدی ساعتیبکنیخوایم کاریچ! نداره دوستت

 ار پاساژ طول طنازش ومآرایهاقدم باهکدنینشیم دختریرویمانهنگا

 از را لشیموبا ونیماش چییسویقیعم نفس باههمرا. کندیمیط

 .زندیم چنگ زیمیرو

 :دیگویم سرش پشت ماین

 فرمافیتشرنداریهمگهزادملک بزرگنخاندانضم در-

 .تختیپانشیم

 :شودیممک شیهاقدم سرعتیالحظه

 چرا؟-

 دریمراسم بینج وندامپاک و فیشریمرحومهیبرانآیمدالب-

 ! کنن برگزارنشا

 در بخشد،یم سرعت شیهاقدمهبهدوبار توفقش، ازنمایپش

 زربافخانمهن چرخد،یم زبانشیرو نفسمناهن پاساژیفضا

 ودزنیم را نشیماش ریدزدگ دخترهکیالحظه درستنیهمیبرا
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 را دستشدشو سوار ودکن باز را دردخوایم

 :پرسدیمهدیترس ودخوریم جا دختر گذارد،یمنیماشیشهیشیرو

 ؟یکنیم کاریچ-

 دوزدیممچش سرش پشتهب او،هبهنگایجاهب

 .میبزن حرفهرا تو برسونمتنمیریمییجاهاگ-

 وقعت کند،یمهنگا سرش پشتیفضاهب ودگردیبرم متعجب دختر

 و عیسرنیهمیبرادندارنشاشبیددبرخور ازدبع رادشنهایپنیا

 :دیگویمهآهست

 .باشه-

 متعجب. رودیم نشیماش سمتهب اودیایب خودشهب تا و

 هامدت ازدبع ودکنیم باز را اشیکنار در زند،یم را ریدزدگهدوبار

. ندینشیم رشینظیب عطر و اوهب کینزد قدرآن

 مشغولماخ باهک اوهبیچشم ریزینگاهدگذریمهکیالحظهدچن

 وددهیم را دکتر مطب آدرس وداندازیم استیگرانند

 .شنودیم ”باشه”بههیشبیزیچ
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 ودشونیمیط سرعت با و سکوت دریگرید از پسیکی هاابانیخ

 :پرسدیم اطیبااحت دختر برسند،هکهماندیاندک

 ؟یداشتمکاریگفتیمان-

 را لبش اندازد،یم اوهب زیت وهکوتاهنگا کی ودگردیبرم

 مطبنساختمایجلوهکددهیم جوابیزمان قًایدق ودریگیمندنداهب

 :کندیم ترمز

 .شهمتمو کارتممونیم منتظرت آره،-

 

 

 

 

 

 ِلحا و اضطرابنبردنیب ازهبیکمک چیه کشد،یمهکیقیعم نفس

 دکتردشویم باعث اتاق اطرافهب دارشکشهنگا کند،ینم بدش
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 کت تک و احوالوحالهب تادباشهداشتیشتریب وقت بارنیایبهرام

 .بنگرد خودشیخبریب در او صورتیاجزا

 ِلیپدوف ِشیپرروان شخصیقلب قصاوت

 را رینظیبماندا وهچهرنیاماندانیتریخصوصهکیکیسمیساد

 .داشتنیتحسیجا بودن، ترسناکنیع دردبوهسوزاند

 در غرقهکدشیمعشوقنشد خکوبیم و ترس حِس منکِردشینم

 ودرسیم نفرت ازیُمهر داغهبنناگها ناب و بکرییبایزههمنیا

 کیدبوهافتاد اتفاق دختریزندگ درهآنچهبهیشبیحس هر از شیپدیشا

 .گرفتیم شکل معشوقنآنذه درهسادیچرا

 شعاع تحت راداستعدا پر و بایز دخترنیا سرنوشت کل ایگوهکییچرا

 اوهبدیبا شکست،یم را تفکرنیا شیبرادیبا دکتر ودبوهداد قرار

 کی بایحت ندارد، را اوندیکش چالشهب حِقیمعشوق چیهددایمدای

 عمر کی احساساتیپا از را ریزنجدیبا! سادهیچرا

 ...توانستیم اگرهالبت گشود،یم اششدههدیکشدبنهب

 مشغولیاظهلح دکترنذه ودکشیمیقیعممغ از پرهآ دختر

 ِقیعمیافسردگ کی تا اویعمهیمرز تیشخص اختاللیحالج
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 بیجع چقدر ودشویم اشیقبلیهاصیتشخ برهاضافندرما قابلهساد

 .کنندیم فکر اوهبیحرف چیهیب هردوهک

 دخترنبدیرو برداب تا دستانشیجا اما ُمرد،هکییاو

 .گذاشتیجا بر را ادگارهاینیترزشت

 وتیزرد رنگنیترکوچکنیکردیسع هاجلسهنیامتمو تو شما اچر-

  نباشه؟ اتاق

 ودریگیم او از را اشرهیخ و قیعمهنگا دکتر

 :دوزدیم دستانشندرویقهوهنفنجاهب

 !مهمهمبرا فضانیا در تو، آرامشنچو-

 :خنددیمهکوتا و تلخ دختر

 ن؟یریگیم پول آرامشم،یازا درنچو-

 :اندازدیم باالیسر ودخندیمیطوالنیکم ومگرمه دکتر

 پولیبخوا رو تشیواقع رم،یگینم پول آرامشتیازا در نه،-

 تلخییهاقتیحق... بگم بهت رو هاقتیحقیسرهیهکمریگیم

 ! یندارنشودوستهک
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 :کندیم رها را اشافتاده شال وددهیمهیتک مبلهبیعصب دختر

 تویرحمیب باهداریکی روز هرهک رو تلخیهاقتیحقنیا شد، جالب-

 بود؟ شماهبیاجیاحتهچهگیدهکوبیممصورت

 :کندیم جاجابه را نکشیع لذت با دکتر

 حاال تاهوگرنیبفهم تایدادیم پولنمهبدیبادیشا-

 ! بودهداد جواب دردناکیهایلیسنیا

 رو نفسش حرص با ودشویمهدییسامهیرومخش از دختریهادندان

 :دهدیم فرو

 !دیکن صحبتیجورنیانم بانیندار حق شما-

 بدنشنستو زانو دویرو را شیهاآرنج شود،یممخ سمتشهب دکتر

 معمولشدح از بلندترهدرجدچنهکییصدانت و تیجد با ودکنیم

 :دیگویم استهشد

 هستهجلسدچن! یکن تایجورنیا خودت بایندار حقمه تو-

 ...کن گوشنمهبیاقهیدقدچن امروز تو شنومت،یممدارهوقفیبنم

 :زندیم لبهزدبهت دختر
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 کردم؟ کاریچنمهمگ-

 جانیایبندازهرا رویبازنیایاگهیدیجا هر تو نفسنیبب-

 تجلسات توهگید چرایدیپرس تو! یبر درنم دست ازیتونینمهک

 لتد تو،هکمداد رویجوابناو قًایدقنم و ت؟سیندزر رنگ اتاقنیایتو

 اما. بودنیهممه قتیحق و... تو آرامشیبرامگفت ،یبشنو خواستیم

 اهکاررهب متلک وهکیتهب... یخاکهجادهبیزد! یختیرمبه تو شد؟یچ

 ...احساساتت سرکوِبهواس اتیشگیهم
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 :دهدیمهادام کترد کند،هتازینفسدخواهیم دختر تا و

 ور ارزش و اقتیلنیا خودتیبرا درمانت، طیمح تو جانیایحت تو-

 آزارتهکیموضوعنیتربزرگهب درمانگرتنمهکیشچینم قائل

 عمرهییدارهک هستیفرض سینوشیپنهمونیا ومبد تیاهمهدیم

 طبق بریداریبفهمهوقتش! نفسیکنیم شیزندگ

 شرییتغیخواینم ویدار دوستشهاگیحت... یکنیمیزندگیاصلهچ

 ...کنمیم حسیجورنیانمنچویبد

 آخر دسِت ودچرخیم اتاق دورتادور جشیگ وهدیترسهنگا دختر

 :کندیمهزمزم ودشویم ثابت دکترنچشمانروشیهامردمکیرو
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 فرض؟شیپمکدو ن؟یگیمیچ شمامفهمینمنم-

 تیجدنهما با امادزنیم پلکیالحظه شود،یمنمهربا ومنر دکترهنگا

 :دیگویم

 دست تو... یشد خراب تو... یستینیخواستن توهکنیا فرضشیپ-

 از ترراحت تو بانم نفسنیبب... یندار ارزشهگید پسیخورد

 صحبتمتونیمنداشت رو تو مشکلهکییکسایهیبق

 موضوعنیا... یتهسیقو و باشعور ونروش دختریلیخنچومکن

... افتادهین اتفاق تویبرا فقط و ستین توهگنا ست،ین توهب مختص

 با عمر کیدرنیگیم قرار تعرضدموریبچگ توهکیکودکانمتما

 حس عمر کی گناه، بار عمر کی کنند،یممنرهپنج و دست معضلنیا

 شک نبودن،یکاف نبودن،یداشتندوست بودن،هاضاف

 ...هاشونبرداشتهب باورهاشون،هبنخودشوهبنداشت

 کییلعنتهسوءاستفادناو اماینباشیداشتندوستهکینخواست تو 

 و خودتهبیزنیمیدر هرهبیدار توهعمر کی کرده؛ ریاس رو توهعمر

 رومحرفنیبب... یستینیخواستن ،یکن ثابتنگراید
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 ”یتسینیخواستن“یبگیخواستمگیمیچیفهمیمیشنویم

 ...خوانینم رو تو درستیهاآدمهک اشتباهه، تونخواستهک

 تاقاددر پر روحهب چنگ غمش ودشکنیمیتلخیصدا با دختر بغض

 ار چشمانش ودداریبرم را نکشیع تأسف با دکتر کشد،یمهمشاور

 .فشاردیم

 منو فرن هزارنیچندهکمزدینم جیپهیمباشینخواستنمخواستیمهاگنم-

 چقدر بودم؟ معروف چقدرنمدیدونیم شما کنن، فالو

 شما؟دیگیمیچ داشتم؟یگریباز و نگیمدلدشنهایپ

 شما خوب دختر اما بوده، جابه الحقهکنشویگریبازدشنهایپ-

 تویواقعیرابطههییرفتیمیبشهداشت دوست واقعًایخواستیمهاگ

 شپشتیارزشمند مالکهچمانستاگریا! یکردیم شروع رویواقعیایدن

 پشتیهاآدم احساس تو؟ مثلیاخوردهبیآسنانساهواسماون هست؟

  ؟یواقعمآدهی ایهترمهم و تریواقعنشیکیاپلنیا

 :ندینشیم دکتر گوشهبهیگر و غیج ازیمخلوط با دختریصدا

 در انیا ومنستاگرایاهب نسبت رو شماها نظر و رو شمانسدبوهرفتمادی-

 رفته؟نادتویدفرب انگار ؟یواقعمآدیثان
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 :ردیگیم او سمت را اشاشاره انگشت وددهیمنتکایسر دکتر

 عواطف و شعور و عقل رونکرد حساب! ندهیباز منو نفس-

 وهنداردوجوهکیزیچ رونبست شرطیعنیدفرب

 مهرهی النبد دردربه فقط تو! نداره توناال و تویسالگهنوزدهبیربطنیا

 ...بشه تراح التیخ تاهاریب باال وهنیبب رو بدنتیکیهکیبوددییتأ

 ُسر شیهاگونهیرو شیهااشکهقطرهقطر قراریبهکیدرحال دختر

 :دهدینم امانش دکترهکدکن باز لبدخواهیمیناباور بادخوریم

 تو ،ینیبب رودفربنآورد باالیداشت ازین تو نفس،نک گوشنمهب-

 فکر بهشیبرس جانیاهب آخرشهکیساخت روهرابطنیا خودت

 خلق بایخواست ای ؟یداشت دوست رودفرب واقعًا تو! عقبهبدبرگرنک

 ؟یبرس تیذهن هدفناوهبیتراژدهی
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 ویگریباز تو بزنم، گولتمبتوننمهکیهستیاون از ترعاقل تو

 روهصحن کجا ویکن شروع کجا زایدونیم خوب ؛یاحرفهیلیخ

 تخود قولهب ،یبذار مخاطبتیرو رو رتیتأث تینها تایکن ترک

 خوب تو ست،ینمکمنستاگرایایایدن فالوریاخرده و هزار

 ودقصهبمه ذاتهبمهیبلد رونکرد جذب ،یکردیمنسرگرمشو

... یدیفهمدزویلیخنز کینعنواهب رونیاممطمئننم

 چرا ؟فربد چراهبودهآماد تو بایعاشقیبرایمرد هریکنهاشارهبودیکاف

 ؟یمجازیایدن چرا فربد؟ مثلینیبشیپ قابِل وهشدهشناخت تیشخص
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 تنها و توداعتمادمور شخص تنها چرا ؟ینداریواقع دوستهی چرا

 رضاس،یعلهبند توهب شیزندگییجوراهیهک تویمیصم دوست

 احساس کنارش تو اما ه،یمخفهجامع تو نوزه تشیهوهکییرضایعل

 ؟یکنیم تیامن

 پشت رایکاغذ دستمال برگدچن ودکنیم دراز دست دختر

 ومآرا لحنشهدوبار ودداریمبر را نکشیع دکتر ودکشیممه

 :شودیمنیآهنگ

 ماا ،یداشت تیامن احساس رضایعل کنار خودت الیخهب تو نفس-

 توهب شیخصوصیزندگ اتفاقات و لحظات تک تک ازناوهکیتیامنهچ

! یکردیبازههمیبراهکیلمیفیسرهی جزهدونینم تو ازیچیهیولهگفت

 ازیولهنداریجنس حِس چیه بهتیمطمئننچویراحت رضایعل با تو

 اهاتب جانیا تاممن کنه،یم براتیکارههم وهدار دوستت قلبشمیصم

 هدف،هگیم بهت اول روز ازهکیکس با ؟یراحت چرایمان با! موافقم

 با شکنه،یم رو اتاقتمیحرهکیکس با! لهیوسهگیم بهت

 لیم بهت فقطهکهگیم بهت بارهامیرمستقیغ ومیمستقهکیکس

 دروغ وهنقش با بوسه،یم وهکنیم بغلهاجازیبهکیکس با! دارهیجنس
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 زنان، مطبهبریم فضاحتناو با رو تو کنه،یمدعق

  نفس؟نها ماجراس؟نیایکجاناو

 خشکهگونیرودخوهبدخو شیهااشکهکیدرحالهزدرتیح دختر

 استهشدهمچال ومنر استرش از دستش دریهادستمال وهشد

 :پرسدیم

 موضوعنیا ازیه چرا ونیگیمیچنیدارمفهمینم واقعًانم-

 ومتاگرانسیاهبدفرب انتخاب ن؟یگیمیچ واقعًا ن؟یپریم موضوعناوهب

 مثاًلهکییمرداهیبق و رضایعل ویمان

 ؟!دارنمههبیربطهچنریمیمنمیبرا

 :کشدیمیقیعم نفِس دکتر

 خودت ریتحق از دستهاشتبایهامیتصم و انتخاب باهکهنیا ربطش-

 ! خوب دختر بردار

 :دهدیم پاسخیشاکیلحن با ودشویمدگر دخترنچشما

 من؟-
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 را گاهشجیگ ودکشیم اشیشانیپهبیدست دکتر

 :فشاردیمممحکیالحظه

 ردناکه،دیلیخ دردناکه، واقعًاهافتاد تویبراهکیاتفاقات نفس... بله-

 عاملییجاهییبذاردیبا اما... هست فیتوص رقابلیغ گفتهبشدیشا

 توهش قطعیهست خودتناالهکددرناو

 باشن،هنداشتیقدرت تونذه توهگیدنزناودزریهادستیبذاردیبا

 ،تلخهمدونیم... خودت فینحنجوهبیبزن تبر،یبش خودتدینبا

 رتمادهکهنیا تیواقع... ییتنها توهکهنیا تیواقع اما! سختهمدونیم

 پدرت نداره، تویایدن توییجاهک هست وهبود پرتهمرحل از قدراون

 توهکمالنا کنه، محافظت دخترش تک ازیحتهنتونستهکهفیضعدمرهیمه

 پس خب... یدارمه حقهکیخواینم وینیبینم رو هاشتالش

 ور خودت دستدیباییجاهی کن،مرح اتییتنهاهب! کنمرح خودتهب

 ...یش ترلههکیبدههم دستهب دستهنیریبگ

 با ودرنیگیم شیپ را اشگونههراهدوبار دخترنلرزویهااشک

 :بنددیم را چشمانشددر

 ...فهممینم... فهممینمنم-
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 ،یارد ارزش هست تصورت توهکیزیچاون از شتریبیلیخ تو نفس-

 ودربف رفتار نبود، تنتیسوخته پوست نبود، جتیپیول تو ارزش

 السههمنیاهب نبود،ننکردهیگر عمر کیهب افتخار نبود، رفتنش

 باهک ستیننیا تو ارزشمهناال نفس...نبودییتنها ویگریباز

 شیبازنیادواریتکرار الگوهی طبقهکیمان مثلیشکنمیحرمآد

 توقچیه بهتنممکنیم تکرارمهزار باریبرامدار... یکنیزندگیکرد

 رویمان برو... نیبب رو تیواقعهکمگیم بهت امایکن کاریچمگینم

 تو اقعًاونیبب ؟یکنیمیزندگ اشخونه تویداریچیبرامهبف بشناس،

 وتیافتاد باز ایهبود تو خواستنیا ؟یکرد انتخاب رویزندگنیا

 شیپمبرایسوالهینم... ینیچیم خودتیبرا خودتهکییهادام

 نسبتیمانهکنیا ،یکن فکر بهشمه تو ستیندب االن،داوم

 رتعاشق و ترمصممهتاز وهندادنونشیبد واکنش تویسوختگهب

 فکر تو نکرده؟هرابطنیا تونموندهب وادار و جیگ رو توهشد

 وسطنیا وناریب باال روتهقرارهک هستییفربدها از پر ایدنیکنینم

 ؟یکرد فکر بهش هان؟ بده؟ نجاتتهکهاومدیناجهشیهم نقش بایمان
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 حاالیعنی کن،مرح ودتخهبمگیمهک هستییجاها ازیکیمنیا

 برات هاتترس نذار... برو جلو ونیببهآگاهان ،یشدهآگا

 ...ستین اقتتیلهکهبساز رویزندگناو

 مثل امادبو نفرهیدفرب بگم، رویقتیحقهی بهت بذار

 وییبایز لحاظهب رو توهکنیا نظر از حداقل هستدایزیلیخیمان

 شیاحساسدُبعهبنمنریبپذ کامل ونبخواهرابط کییبرا

 !نساز بت ازشیخودیب ونبدو نویا اما! اصاًلمنداریکار

 :خورندیممبه دختردسریهالب

 ن؟یشددبیمان با قدرنیاهدفعکی چرا شما-

 و روح از دفاعنمهفیوظ ستم،یندبیاگهید کِسچیه ویمان بانم-

 آگاهتهگذریم تیواقع درهکهآنچهب نسبتدیبا هست، تونروا

 رفحیلیخ تو خوبمه مدتنیا... یریبگ رومیتصمنیبهترهکمکن

 رومحرفدیبا امروزمدید امامدادیم گوشمداشتنم ونگفتیبرایداشت

 جهِت دریااشاره ویکالم ازت وقتچیهنچومبزن

 فقط اولیجلسه مخصوصًا دتیتأکمتما ومدینشنیمانهبهعالق

 عذاب چقدر تومدونیمنم ودبونتویجنسیرابطهیرو
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 َپِست مردهاهکهشیم تکرار سرت تونزناویهاحرفیوقتیکشیم

 فقطنیایبدونمبگمخواست... کننیم فرار بدنتندید با مردها زنن،یم

 ...بودهیخال تودیتهدهی

 :زندیم لبدندار حضور جاآن انگار پرت،یحواس با دختر

 ...یمان اما-

 خودتیگفته طبق ویموند باهاشهرابطیبرا فقطهاگمگیمنم-

 تریجد و شتریب ،یدار باهاشهک هستیاشتراکهنقط تنهانیا

 سمًار تو شه،یممتمو روزهینکردیزندگ جدانیا! کن فکر اتفاقنیاهب

 هستهجلسدچن ما... شیشناسینم اصاًل انگارهمتأسفان ویزنش

 هست، شوهرتیمانمدیفهم حرفاتیالالبه ازنم م؟ینیبیم هموهک

 تله تو باهاش شبیدیگفت ه؟یکیمانمدیپرس ادته؟ی اولهجلس اما

 نه؟هدیمیمعن قدرنیهم تویبرایمان... داشتمیرینظیب شب

 حال از برخیب دکتر کند،یمیباز فشیکیلبه با فکر در غرقهک دختر

 را رشیتهکدداردیام ودزنیمیمحودلبخن شانشیپر

 ودبچرخدخواهیم تا ودزیخیمبر جا از دختر باشد،هزدیدرستیجا

 :زندیم شیصدا دکتر شود، خارج در از
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 نفس؟-

 چیههب صاحبش اعصاب مثل گریدهک مواج ونشایپرییموها با دختر

 :گرددیبرم شیسوهبدستنین کنترل قابلهوجه

 .بدوز رویکنیمیطراحینیشیم بدت حاِل باهکیشب لباسناو-

 بله؟-

 ن؟یباشدبلیاطیخدینبانتورشته توهمگ-

 :دیگویمهکالف ودریگیمندنداهب را لبش دختر

 داره؟یربطهچ امامبلدیاطیخممن ومیباشدبلدیبا چرا-

 :زندیمیلبخند غضبش پر ویعصب ژستهب دکتر

 ،یشب خالص دستش از تا شیبدوزدیبا گم،یم بهتیدوختیوقت-

 .کنداعتمامبه

 د؟یکنیم تیاذ قدرنیا رونهاتوضیمریهمه شما-

 رو هنرمندها شماندرمایوهیش امامذارینم تیاذ رو اسمشنمهالبت-

 .دارم دوست شتریبمخودم
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 :کندیمهزمزم لب ریز ودچرخیم در سمتهب واضحیحرص با دختر

 .خداحافظ-

 باههمرا ودنوشیم را سردشیقهوه قلپنیرآخ خسته، دکتر

 :دیگویم درنشدهبستیصدا

 .داریددیامهب_

 

 

 

 

 

 

 و کرف در غرقیقدربهدگذاریمنابایخهب پایعصب و عیسرییهاقدم با

 تکیصدا با امادگذریمیماننیماش کنار ازهکدباشیم حالآشفته
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 سرهزدبهت ودپریم جا ازیبوق

 :دیآیمنییپانیماشیشهیشهکدخانچریم

 .منتظرتمنم رفت ادتیهشیهم مثل-

 زتریسررهلحظ هر صبرشیکاسهدرویم باالنآسما سمتهب دختر سر

 آبیجویرو از کند؛یم رهادتن را نفسش ودزنیم پلک شود،یم

 ار اویصدا نشستنش بانزماهمهکدکنیم باز رانیماش دِر ودپریم

 :نودشیم

 ...یکشت رو خودتهکهبود خبرهچ-

 و هاچشمهب را اویاشاره ودکنیمهنگا سمتشهب دختر

 را جوابشهکآنیب ودنیبیم صورتشیرویاحتمالیهااشکدر

 سپس ودکشیم هااشکیشده خشکیجایرویدستهدوباردبده

 :زندیم لبهخست

  ؟یبزن حرفمباهایخوایم کجا-

 اِلحیبرا دلش لب بریلبخند با او ودستنیایم قرمز غچرا پشِت

 :رودیم ضعف اونشایپر
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 ؟یاگرسنه-

 :دهدیم پاسخمآرا ودمانیمهریخ شیروروبههب دختر

  لواسون؟میبر... یلیخ-

 رانیماش سرعتهناخودآگا وددهیم قورت را دهانش آب

 :دیآیدرم گردشهب جاههم در نگاهشهارادیب ودکنیمدایز

  ؟یستینهگرسنهمگنلواسو چرا-

 بکبامیبرهخوبیلیخهکمه جااونیهارستورانیغذا! که ستینیراه-

 نه؟هچسبیممدارمه شرابمفیک تونم م؟یبخور

 درمروزگار از دمارهکیبرد رونمهدفعناوهکهرستوراننهمومیبر

 ؟یدار حرفینگفتهمگ ،یاریب

 چطوره؟میکنمتمومه رو روزاونیهاحرفیادامهمیبر اصاًل

 دستش کی دهد،یم فشارمهیرو تیعصبان شدت از را شیهاپلک

 دختر فیکهبنشانیبیفضا در گرشید دست با ودریگیمنفرماهب را

 :کندیمهزمزم حرص با ودکنیمهاشار

 ؟یگذاشت شراب فتیک تو-
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 :دخندیم ضرب پر ویبعص ودگذاریمهپنجریلبه را دستش دختر

 ...ناهاشیا زم،یعزهآر ؟یدیشن رونیهم فقطمهاحرفمتما از-

 پریمعدن آبیبطر ودکنیم کشیش و بزرگ  ِفیک در دستدبع و

 باز را درشددهیم نشانش جسارت با رایاشده

 ودبندیم را درش آرامش کماِل در ودخوریمیقلپدکنیم

 اب اویگرفته آتشهنگا مقابل در وددهیم شیجا فشیکندروهدوبار

 :دهدیمهادامیپوزخند

 ااادیببخشهالبت نمونده، نتینازن بار ازیزیچنضم در-

 !یکنیم ُترشیجورنیامدونستینم

 دست درهآهست را استهگرفت قرار شیپا کنارهک را دختر دست

 :دیگویمیاگرفتهنلح با ودریگیم

 نفس اما هستمه تو مالهتوشهکمهیزیچ هر ئه،تویخونه جااون-

 ؟یصد و صفر قدرنیا چرا تو؟یکنیمیجورنیا چرا ابون؟یخیتو

  ؟یخوردمه دکتر مطب تو

 :دوزدیممچشنرویبیهامنظرههب تفاوتیب دختر
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 ورنبدنجایه سطحهکیزیچ هرهن ن،یکافئهن الکل،هن ندارم،هاجازهن-

 ...H2O فقط بده، رییتغ

  ؟یدار فتیک تو چرا پس-

 کی از کمتر در او قراریبهنگا در دخترنیخشمگهنگا

 :شودیم جدا ودخوریمهگرهیثان

 وتهبمبگ بهت معمول طبق ویبپرسماز توهکنیایبرا احتمااًل-

 !ندارهیربط

 رند،خویمیبدنتکا دو هر ودچیپیم رید رانلواسادتنیهاچیپ ازیکی

 :ببندد نقش دختریهالبیرویلبخنددشویم باعث اشیجدنلح

 سپ خوبه،! یزنیم حرفنلحنیا باهکیگرفت رو متیتصم احتمااًل-

 ...انگاریدیرسیثباتهیهبهک حاالمیبزن حرفیجد ایب

 وموافقم باهات کاماًل ،یندنموکشتنهب افتضاحتیرانندگنیا باهاگ-

 !یمانمبزن حرف باهاتیجدیلیخهکماآماده

 :چرخاندیمدتن چیپ سر رانفرمایپوزخند با وددهیمنتکایسر
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 سرت، رو بندازمه شالت! میزنیممه حرف-

 دوست بدن؟ تذکرنبهموندارهنگ رونیماشیداردوستناال

 تسیننم دست مملکتنیقوان و سیپل شه؟دبرخوردب باهاتیدار

 ...منههواس اطوارت و اداهک

 :گرددیمبر سمتشهب ودکشیم شیموها دریدست دختر

! خارهیممتن ،یکندبرخوردبمباها تومدار دوست انگاریول. نه-

 ساعت رو ازنکیلطفهی بزنم، حرفیجد باهاتمخوایممنیهمهواس

 تمصلحیبرا دلتهن کن،یبزرگوار اظهارهن کن، حتینصهن قه،یدقهد

 دوستنضم در! ببخشمنسروسامو رومذهنمکی بذار بسوزه،هجامع

 ! بزن دست ،یکوفتهخوریم زیل... زهیلنیببهفتیبمسر ازمندار

 انگشت دونیب را شالش جنس دختر اصرارهبهکنزماهم او و

 :کندیمهزمزم لب ریز فشارد،یم

 ...رهیم وهخوریم زیل همش دلت،ناوهشینمدبنهک خودت، مثل-

 سمتهبددار جاهکییجا تا را سرش ودشنویم دختر

 و امروزدتوانینم قطعًا بندد،یم را چشمانش ودچرخانیمهجاد

 مشخصدمرنیا با را فشیتکلنزدحرف بارکی با وهلحظنیا
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 و گنگ هنوز خودشیاهیالنیچند احساسات فیتکلهکیدرحالدکن

 .استنسرگردا
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 ایآهکدزنیم بینه اوهب وجودش اعماق ازیحسنناگها حالنیهم در

 طبقنچوهدیترس قًایعم ای است گنگیمانهب نسبت احساساتش واقعًا

 داشت؟یم دوست را اودینبا منطق و عقل

 فکر داشت دختر کنارمه او لحظاتنیهم در و

 است؟هشد پرتابیآشوبنیچنهمندروهبهچگونهکدکریم

 در ونخودشانیب تشنج ازمحجنیا با عفت گمر خبرنکردنعنوا

 و اوضاعنکرد کنترل پس ازدکن تصوریحتهکدنبویتیموقع لواسان،

 .آمددخواه برنآ از پس طیشرا

 کناریوقت انگاردکنیم ترمزهگفت دخترهکیرستوراننهمامدهارادیب

 وهبچگان جنگمیتسلدگرفتنیم قرارمه

 .دادندیممه دلهب دل ودشدنیمنشادرونیناخواسته

  ؟یکنیم گوش وچراچونیب قدرنیامهمیریبممیبرمبگنم-

 رانیماش در ودشویمهادیپ عیسر ودمانینم جواب منتظر

 زا بلندتریکمییصدا با ودافتیمهرا سرش پشت کوبد،یمممحک

 :هددیم قرارش مخاطب کند،یمهاستفادنابایخ درهکیمعمولدح
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 رو آخرش  چرا ؟یکنیم شیخالیدارنم سر بازیپریچ از-

 س؟نفهچت! هات متلک وهکیتنیا بایکردماکالفه ؟یگینم اولنیهم

  ؟یخوایمیچنمنجو از

 :تدسیایم اشنهیسهبهنیس ودگردیبرم عیسر راهرفتمقددچن دختر

 کاریچ م؟بکندیبا کارهچمدونینمهکمپر قدرنیا خودت از-

 ویجهان بیعیب گل تویکنیم فکر بشم؟چرامآرو تایبکندیبا

 وت خاطرهب بده، تو دست ازمحال! بدهمحالیاگهیدیجاهی ازهشیهمنم

 تادچن حاال! الیفکروخههمنیاهکردماچارهیب... امکالفه... امخسته! بده

 ...خدااا رو تودیببخش آورده؟ فشار بهتهکیت

 ریزهکیدرحال ودستیایمهنیسهب دست

 خودشهب اما استهشد معذب شدتهبنرستورایورودنایمشترهنگا

 :زندیم لب ودشویم مسلط

 ! خوبه-

 رنگش خوش و مواجیموهایرو را شالش باز حواسیب دختر

 :کشدیم
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  خوبه؟یچ-

 !بده حالتنم خاطرهبمبارهی-

 : ندکیم جمع را صورتشییادا با دختر

 ...هیفارسملیفیکرد فکریدرآورد رو شورشمه توهاَ-

 لداخهب بًایتقر ودشویم اونیخشمگیپنچه ریاس شیبازونناگها

 :شنودیم حالنیهم در ودشویم پرتابهدوبارنیماش

 !یخوریم منویداریجورنیهمیستینهگرسن انگار توهن-

 دفهیب ودشویم سوار خودش سمت در از سپس

 سمتهب ودکنیم خاموش رانیماش ودیچیپیم خلوتیاکوچهندرو

 :چرخدیم دختر

 ! یبفهم کاش نفس،یشینم بزرگ تونمنکرد ریتحق با-

 :دهدیم فرو را بغضش دختر

 !باغ برو-
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 از پر جااون ست،ین خوبممن حال ست،ین خوب تو حال نفس-

 با انگارمه تو... دارمیجدیهاحرف باهاتنم! نهیسنگوتلخ خاطرات

 ...ستینیخوبدشنهایپ... یداریتلخ ودیجدیهاحرفنم

 :ردیگیم دستانشنیب را سرش دختر

 ِرس چقدرهادتی ات؟خونهمکرد دعوت رودفربیشدیشاک چقدرهادتی-

 رودفربندید طاقتمگفت بهتهادتی ؟یخورد حرص چکنگرفت

 باشم؟هداشت تیامن حِس ویباش توهکییجا جزمنداشت

 باورتهکمداد پس بهت ومگرفت ازش رو چکیدیدهکمآخرش

 اصاًلنیبب... اصاًل... کنمینمهاحمقانیکارانمهش

 از بازمخوایمماالن خب؟مکنیمهاحمقانیکارانم

 باشم، تنهامخواینمهگیدیولمبدمانجاممعروفیاحمقانهیکاراناو

 ! باغ برو لطفًا پسمیباشمباهمخوایم

 از پس هنوزهک شیهالبهبیالحظه دخترنچشما از نگاهش

 ودگذریم عیسر ودرسیم است،هنشدهبست باغیکلمهنگفت

 :شودیمهدوخت شیروبهرویجادههب
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 رم،یمنم! آرمینمهنمهمیریبممیبریبگیدیفهمهکهنیهمیبدبخت-

 ...اشتباههنبدویول

 :کندیم رها را نفسش وددهیمهیتک رامشآ با دختر

 !روشمنیا م،یکردهاشتباههمنیا-

 دادن؟نتاوا ستین بسیول قبول،-

 ،یدلسوزنتاوا اشتباه،نتاوامیدار همشنبکنعمرمویهاسالهبهنگاهی

 ...میدیم پس رو اش،هیبق رومنیانتاوا

 :دیگویمهآسودیپوزخند با دختر

 ! ستمین ریپ تو قدرنچودیشا دارم،نیحسنیهمچنم-

 خودش از انگاریدرماندگ تینها در وددهیمنتکایسر تأسف با

 :پرسدیم

  واقعًا؟مکنیم تو بانمهیبحثهچ-
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 راست سمت رانفرما ودشویم خارج بستبنیکوچه از

 :پرسدیمدیام ازییکورسو با ودچرخانیم

 ؟یدار رو مادربزرگت ویناتالندید کششناال-

 نهات جانیامهیناتال خواهرش، شیپهرفتممادربزرگ! ستنین جااون-

 ...نهیشیم بابایهاآپارتمان ازیکی ترسه،یم
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 جااون بشه؟یچهکمینیبش باغ در پشتمیبر پس خب-

 کنه؟ باز رو درهکهداریزیچیباغبونهمگ

 .فمهیک تو ومدار رو دشیکلهشیهمنم-

 ازهک است اشدهیترسیکمهنگامین العملشعکس نهات

 ای سهرابهبدخوایم دلشهناخودآگا اندازد،یم دخترهبمچشیگوشه

 ار دخترهنگایوقت امادرویم اشیگوش سمت دستش دهد، خبر ماین

 از اگردریگیممیتصم دل در ودشویمنمایپش ند،یبیم حرکاتشهمتوج

 اب انگار ودنده اوهب را عفت مرگ خبردامینبر طیشرا کنترل پس

 .گرددیم باز مشوششنجاهب آرامشیکممیتصمنیانگرفت

 باز رایفلز درهک دخترندستاهبهکالف و مستأصل باغ دریجلو

 پر باغهب پا سرش پشتیحرف چیهیب ودکنیمهنگادکنیم

 وینوجواننیریش خاطرات از مملو اویبراهکدگذاریمیاخاطره

 ...دختریبرا امادبو اشیعاشق

 جا دختر ازیقدمدچن ودستیایم کشد؛یم ریتیالحظه قلبش

 :شنودیم را شیصداهبالفاصل امادمانیم

 .یمان ایب-
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 دختر سمتیقدمدخواهینم دلش اشیزندگ در بارنیاولیبرا

 جانش استخویم سبز سر باغ و زیانگدلیهواوآبنآ انگار بردارد،

 تخراسیلبهمقددچنیفاصله با سخت و خشکییهاقدم با رد؛یبگ را

 ریتصو وهشدهشست کف و زالل آبهبمچش ودستیایم دختر کنار

 .دوزدیم استخرنروش

 ؟یمان-

 فرو شلوارش بیج دریقراریب با را شیهادست

 خپاسیقیعممبازد باههمرا ودخوریم تاب شیپاهایپاشنهیرودبریم

 :دهدیم

 .بله-

 کند،یمنزایآویدرختهشاخیرو ودآوریدرم را شالش و مانتو دختر

 و وقار با راددرنیا اما استههمرایمیعظددر با باغ سراسرهب نگاهش

 :خردیمنجاهب خاصیآرامش

 ...ادهیز حرف نباش، قراریب قدرنیا-
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 ثابت زند،یم برق دختریموهایروهک آفتابیاشعهیرو نگاهش

 :ماندیم

 شروع زودترهشیم فقط نباش،ننگرا دم،یم گوش رو آخرش تانم-

 ؟یدیدمبرایخوابهچ بازمبفهم اصاًلیکن

 شیروروبهیفضاهبهریخ وددهیمهیتک استخر کنار واریدهب دختر

 :دیگویم

 ...میبزن حرفنمورابطههبراجع ایب-

 ودنیبیم را او وتسکیوقت ودکنیم مکثیکم

 درهریخ ودگردانیممچش است،هکرد صحبتیکلیلیخدفهمیم

 :دهدیمهادام آرامش با چشمانش

 ...منظورمهدش شروع رازیش از ومیداشت هتل توهکیارابطه-

 :دیگویمیلبخند با

 ...هاااازننینم حرف زایچنیاهبراجع م؟یبزن حرف بهشراجع-

 :شودیمهریخ فضاهبهدوبار ودزنیمیجانیبدلبخنمه دختر
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... میدارهرابطنیا تو ماهک هستیزیچ تنهانیانچودیشا-

 .میبزن حرفمهیاگهیدیزهایچهبراجعمیتونستیمهوگرن

 دختریروبهرو ودکنیمیط آرامش با رانشانیبیفاصلهمقددچن

 :پرسدیم آرامشنهما با ودستیایم

 و هاحرفمتمو بایحت ست؟ین مانیبیاگهید زیچچیهیئنمطم تو-

 نه؟همهم برات خودت حس و خودت فقطیعنینیا من؟یهااعتراف

 توممطمئن شتریب باشه، عشقمه تو حسمستیننمطمئیعنینیا-

 ! یشدیلعنت تیجذابنیا ریدرگنمهیشبمه

 .خنددیم رها وممحک

  ؟یخندیم چرا-

 :دیگویم استنیدلنشهخند اثر از هنوزهکیلحن با ودهدیمنتکایسر

 تیجذابنیا! کنمهیگرنخونم تو دست ازدیباهالبت نخندم؟ چرا-

 رکد نویاهکنیم فرقنمیبرا بارته،نیاولنچو هستیلعنت تویبرا

 ...کن

 ست؟ینممه براتیبگیخوایمیعنی-
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 :کندیمهنگا شچشمانهب تیجد با ودشویممخ سمتشهبیکم

 سرت دور روهلقمیدارهکیبرس کجاهبیخوایم! یلیخ چرا،-

 ؟یچرخونیمیه

 :پرسدیمنیچرک دل ودچرخانیمهکاس در را چشمانشهکالف دختر

 ...بازم نبود،نیامظاهرنمهاگ-

 :ندینشیم اششانه طرفدومآرا دستانش

 کلیهخوش و خوشگل قدرنیاهاگهنیا منظورت بگم؛نم بذار-

 صورت هر درهک تو اومد؟یممخوش ازت اولیمرحله در بازینبود

 اب بارهی رو تونم! نهمبگ رو راستش بذار پسیآریم در رونم پدر

 تودبعمداشت دوستننوجوو پسرهی عواطف

 اما رفت، براتمدلهدوبارمیسالگیسهده

 ایمبش تتیشخص و تالیتحص ویعلم باریفتهیشهکینبودمیهمکالس

 ه،برد رومدل تیخانوم ویاخالقیایسجاهکچونمومدین تیخواستگار

 لحداق جوره،نیهمنشترشویبیبرایول مردهایهمهیبرامگینم نفس

 شانسدبعدبو ظاهرت اولنخودمونایجر تو من؛یبرا

 شناختمت، کنم،یزندگ باهاتمتونستدشیجورهیمآورد
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 رو، تیمهربون ویپاکنیا معرفتت،نیا زخرفت،میهااخالقنیا

 ه؟یچ حاال دم،ینم ایدنهبناال رویهستهکینیهم
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 رنگهناخودآگا ودزنیم کنار را شیموها دست پشت با دختر

 :ندینشیم لحنش بریحسرت

 ...ستین عشق پس-

 فشار با ودشویم جاجابه دخترنلرزایهامردمکنیب نگاهش

 را دختر حواِسمتمادخواهیم آورد،یم شیهاشانهسرهبهکیمیمال

 :کند جلب خودشهب

 رو، اسیمقمبخواهاگ اما داره،یفیتعرهچ تویبرا عشقمدونینمنم-

! ستینناالهکهن نبود، عشقهنمبگدیبامبذار توهب نسبتماالن احساس

 جانیایوندکش منو ؟یکنیم فراریچ ازیدارنکهنگا منو نفس

 طلبم،جاه خودخواهم؟نمیگینمهمگ ؟یکن ثابت رویچهک

 خب ،یدادیممبههکییهانسبت دستنیا ازهعالمهی ومافتهیخودش

 بها خودشهب وهباشهداشتیفتگیشخودیاذرههکیعاقلمآدمکدو

  باشه؟ خودشدض قدرنیاهکهریمیکس سمتهبهبد

 :شوندیمهریخ اوهب ودرنیگیممآرا ختردیهامردکهباالخر

 ؟یچیعنی-
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 :کندیم نوازش را گوششیاللهمآرا انگشتانش

 ازنم نفس... یبشنوهکدبخوا دلتیعنی ،یبشنوهدفعنیامدواریام-

 چ،یهداومینمهکمخوشیداشتهکیساختگیهاتیشخصناو

 تو همشنک اورب ومکن بحث باهاتمخواینم اصاًل... اومدیممبدم

 ویگرفتییهامیتصمهییطیشراهی تحت ویداشت حق تومگیممذهن

 قدرنیامخودت و... یساخت ضیضدونقیهاتیشخص خودت ازیه

... یکنیم کاریچیداریدیفهمینمهکیبود غرق توش

 پشت طعًاق بزنم،یحرف توهبمایبهکنیایبرامنبودهمناسبمآدناوممندیشا

 منویزمانهی توهبودمادی قطعًا بوده، زهر بوده، تمسخرنممکال

 بدتنم ازیداشت حق... میبودننوجوونهردوموهاگیحتیکرددطر

 ...یولدایب

 دختریطوالنیسکوت از پس ودکشیمیقیعم نفس

 :زندیم لب رد،یبگ او از را اشرهیخهنگاهکآنیب

 ؟یول-

 دلت تو زیچهمه و کسهمههبراجعمدونیمهکیقدرهمون کاشیول-

 و تو ونمنیبهیزیچهینیا... بودممنهبراجع هست، انصاف
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 ازهکیبد حشیتوضمه دکترتیبرایبتونیحتمدونیمدیبع

 نفس ،یکردمداغنقرهمشد عاشقتیدیفهمیوقت

. دیفهمیمیخوردیم آبهکیهمون بودم،هکمهستیایماننهمونم

 گازهتختیدار خوب امامذاریمماحترا بهتمدار شدم،نهک عوض

 زنم،یم حرفیچ ازمداریدونیم خودت! نکندگرمچشمات ،یریم

 فتنت،ر هتل تا ریبگهجاد دل تویبریبردار رو سویگ خبریبهکنیا از

 ومباشنممداشت توقعهکییجا هر تا کردنتت،یزندگ تنهاناال تا

 اتشیجزئدوارمخواینم اصاًل ویکرد انتخاب ور رضایعلنمیجاهب

 ،ینیبب منویندار دوستهکنیا و رو هوا رویرابطهنیا تا! بشم

 انگار دلتهتییجاهینچویبرمهیذارینم امایبشنو رومصدا

 اما داره،نگذاشت وقت ارزشهک هستهرابطنیا تویزیچهییدیفهم

 دونم،ینمهگفتیزیچ رتدکت شده؟یچ ،یشد نماخواب امروز

 ما ویخوایممظاهرهواس فقط منو توهک جانیایآورد منوهکارهیهک

 م؟یدار کششمبه وهخوبنمورابطه فقط
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 وسافس بایسر دارد،یبرم شتاب با دختریهاسرشانه از را دستانش

 :دهدیمنتکا

 ،یبزن حرفیخوایمیوقتیحت... یندار انصافهذرهی گه،یدیندار-

 رومباشهداشت رو هواتهجورهمهمکنیمنجومدارهکیمن حرمتهذرهی
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... یریمیگیم بار هزار... یخواینمیگیم بار هزار! یدارینمهنگ

 ایبمگفت گذاشتم؟ روتیفشارهچنم نفس؟هیچ دردت

 در تامیکنیزندگ ایبمگفتهکنیا جز بخواب؟مکنار ایب م؟یریبگیعروس

 رو کارت برو، رو دانشگاهت باشم، کنارتمهنم مسائلت حل کنار

 مشکل وددرمک ؟یستین تنهاهکنبدو و برو رو دکترت بکن،

 هست؟ کشش و لیم مانیبیناراحت سرت؟هبهزدیدار

 زیعزدبع شه؟یمدنابو موضوعنیهم خاطرهبهرابط هزارنیچندیدونیم

 ازمکنیم احساسنمیزنیم رفحیجورهی رابطه؟مکدونم

 تو دل توهکنیا االن؟ تامیبود تخت تومدید رو توهکیروز

 رو حرفشهک ستینیزیچاون تیواقع در امامدونینم روهگذریمیچ

 تو،یزندگ تومخودنکرد لیتحم حس ازممتنفرنم! یزنیمیدار

 چرایدونیم!!! یزاریبمترح ازهکیزددایفریروزهی توهکیقدرهمون

 زدم،دگننچو مقصرم،نچو رم؟ینم ومزنینممدمنیبیم رویچهمه

 از رو ذهنتمتونینمدایب شیپ فرصتشهاگمدونیمنچو

 بهتریخاطره تا هزار براتمتونیمهکمنیبیممخود در امامبشورهگذشت

 ه،خوبنحالمومیبخوا واقعًاهاگمه کنارمکنیم حسنچومبساز

 ...کنمهمعجزمتونینمنم نفسنیبب... یبخواهاگ! یبذارهاگ
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 شفاف آبهب ودچرخیم استخر سمتهبیعصب سپس

 :شودیم خارج دستش از شیصدا کنترل ودکنیمهاشارنآ

 ذهنت از رومکرد پرتت استخرنیا توهکیروزیخاطرهمتونینمنم-

 د،شیمهمسخر کاًلهمکالمنیادبو نرمال طیشراهاگمدونیم کنم، پاک

 رو مسائلمکنیمیسع ،یدیکشیچ تومفهمیم واقعًانم اما

 قدرنیا چرامفهمینم شدم، جیگناال اما نکنم،یشخص

 اد،یبربمدست ازهکهبخوایزیچهینم از نفس... شدهیقاتیچههم

 وقتش انگار اماینیببیخواینمدیشا سخته، براتدیشامدونیم

 ...یریبگیجدمیتصمهیهشد

 اوددار تطاقهندریگیم دستانشنیب را سرش ودستیایم دخترهب پشت

 دوشش بریباریروح فشار وییتنهانیا در ودبگذار فشار تحت را

 .ودشهل شیهاناگفته بار ریز ودبمان ساکتددار طاقت گریدهندشو

 :کندیمهزمزم است،هستادیا وارید کنار هنوزهکیدرحال دختر

 هنوزنچویمانمتونینممبخوام راستش ؟یجدمیتصم-

 تو ونمنیبهک هستیمسائلیسرهی

 تو ونه،بمهبستمدهنمداد قولنچومبکنیکارمتونینمممنهاندازیمهفاصل
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 آزاریداریکنداعتمانمهبهبستمچشیتونینمنیا از شتریبهگیدمه

 ...ینیبیم

 خترد سمتهبهدوبار باشد،هنداشت باور شیهاگوشهب او بارنیا انگار

 اویبراددارهلحظ هر باغیهوا اماددانینم را دختر حال چرخد،یم

 :شودیم ترخفهو ترنیسنگ

 خودت؟ اینهست ترمهمیدادهکییهاقولنیا نفس-

 با ودریگیم فرا اشک از شفافیاپرده را دخترنچشما

 :زندیمدنلبخیناباور

 بودن؟دمتعهمخودهب اینبود تو بانیب انتخاب ای خودم؟-
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 باههمرا وینرمهب جاآن از ودنینشیم دختریموهایرومآرا دستش

 اب ودکنیم مکث جاهمان ودرسیم دخترنگردهب شیموها تابوچیپ

 :دیگویمیاگرفتهنلح

 شه،یم تیزرنگیادعایلیخ فقط تو نه، ایمگفت قباًل بهتمدونینم-

 اما هستش؛ جمع حواست ،یباهوشهدرست
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 ازش وقتچیهنمهک ضعفتهنقطنیتربزرگیدونیم

 وتهکیقدرهمون! هستش تیتجربگیب ه؟یچمنکردهسوءاستفاد

 تو داره،یخاص تیجذابهی براتیچههمناال وینداشتهتجربهرابط

 ویهمراه و محبت چیههبیدیمننشو ،یبدترماون از احساسات

 نرمالیهاآدممتما مثل ها،زنیهمه مثلمه تو امایندار اجیاحتیبودن

 بهتمهیاگهیدهزیچهی بذار وهخواستن از پر وجودتمتمایعیطب و

 نسبتهک تویهامیتصمماون کنه،یم کمکتیلیخیریگمیتصم درمبگ

 از اما ها ستین قشنگ گفتنش ،ینیدبب ویداردگارهشیهمنمهب

 م،کنهسوءاستفاد ازتیجورهیمتونستیمنم... تلخهیهاقتیحقناو

 کاماًلناالهکیجسمهچ ویروحهچمکن اتوابستهمخودهبیجورهی

 ادتیهکمگیم! میبود ترازهممکمک ایهباشهشد عوضنجامو

 بلدم، کارونیا خوبمهیلیخ هست هنوزممندوجو کیتاریمهیندایب

 امامکنهنگا رو تویهایکاراضافهمنیبش فقطهکمستین احمقمآدهی

! کنمینم رو کارنیاهبرگرد عقبهبنزمامبارهدهاگیحت وقتچیه

 ومدار دوست روماالن حسنیاهکنیایبرامهستیخوبمآدهکنیایبراهن

 ...هست خاص و بخشلذتمبرا کردنشهتجرب ومبود دنبالشهشیهم
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 حالهمان در ودزنیم دختر بازهمینیهالبهبمآرایابوسه شود،یممخ

 :دهدیمهادام

 ،احساستیبکرنیاهب تنت، لرزشنیاهبمکنیمداعتماییهاموقعهی-

 ...منه با دلشمبدونیوقتهداریاشکالهچهبتازون بذارمگیم

 .تریطوالنیالحظهدچن فقط بارنیا بوسدشیمهدوبار

... حماقته ست،ینداعتمانیامگیممهییهاموقعهی-

 دلتهب بس ازمکن فکر مردم، دستهکهدیدمگندننوهنخورد

 نه؟یشدهزددلماومدهرا

 اتدیآیم حرفهب عیسر اشبوسهمطعندیچشهدوبار ترس از دختر

 :کنددجایایافاصلهدیشا

 ...من باهرابط در فقط ،یمانیخوب رچقد تومدونیمنم-

 :شودیممکمه بازهفاصل

 چرامباشمتونیمهکمشیمیآدمنیبهتر اتفاقًا تو باهرابط در-

  ؟یکن باوریخواینم
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 ونم با وددهیم فشار پشتش واریدهب را سرشیکم دختر

 :پرسدیمیمن

  ؟یدیمنزمامکهیمبه-

 ریتقص. بوسدیم را او بار هاصد انگار خندد،یمیوقت

 .استیلعنتمکیفاصلهنآ

 ! نه زمان؟مه باز گذشتهکیزمانههمنیایرو-

 ؟یمان-

 !نه-

 :دیگویمهکالف

 تو شیپناومد قبلهکمدارمتموهمینیکارایسرهیمبگهاگ-

 ؟یچنبرسمسرانجاهبدیبا

 طرزهب ”تو شیپناومد قبل ”یجملهندیشن از چشمانش

 تقوددار دوستش دخترهکنیا از اشیقلب باور وددرخشنیمیبیغر

 :دیگویم ودکنیمیاخم اما رد،یگیم
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 تمومتهمینیکاراهک هستناومدنم شیپ هدفتهاگ-

 ...کهنیاهمگ! یکنمتمونم شیپیتونیممه

 :زندیم لب استهافتاد جانشهب چراددانینمهکیادلهره با دختر

 که؟نیاهمگ-

 ...برو صورتنیا در نفس،یدیفهم روممنظور-

 ! یمان-

 شماهانیبمبفهمنم وهباش مشخصیچههم کن،یباز رو ای-

 .یباشهداشتمه با روههمیتونینم کن؛ انتخاب ایهگذریمیچ
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 "شانزدهم فصل" 

 "عاشق و خنک وِریشهر"

 

 

 

 

 

 عقبهبمآرایلیخ ومذارگیم اشنهیسیرو رامدست کف قراریب 

 بارنیاولیبرا خورد،ینمنتکا شیجا ازیاذره او اما دهم،یم هولش
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 استهکردنییتع رضایعلهکیامحدوده و مرز و وقرارقول از

 دونیبدکن حسدخواهینممدل نمانم؛یمان با اگریحت رد،یگیممحرص

 دریاحساس وهرابط ودمریپا اگردبفهممخواهیم ام؛افتاده ریگ انتخاب

 ونذه در شدت و قدرتنیا بادتوانیمهک هستیکس تنهادباشنایم

 .استیگرید زیچنمددر ودباشهداشت حضورنمنجا

 !ستینیزیچ مانیب-

 راماچانه ،یکینزد وهبوسههمنیا ازمایقراریبهبهتوجیب

 :زندیم لب ودریگیم انگشتانشنایم

 ...بذار انشیجر درممن اینکمتمو ای رو ستینیچیهنیمه خوبه،-

 .عقب برو خبیلیخ-

 باهنیسهب دست ودرویم عقبمقد دویکندهب و مکث با

 .زندیم زلمیپا تا سرهب قشیعم ومگریهانگاهنآ

 استخریگوشه در وارید کنجهسنآ از قفس ازهشدهآزادیپرنده مثل

 هاتن روم،یم باغهکوتانوایا سمتهبدبلنیهامقد با ومیآیمنرویب

 دنبال مرا حرکات ودچرخیم جا درهک استنیا العملشعکس
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 فکرهچ هر ومدهیمهیتکنوایا کیبارنستوهس ازیکیهب. کندیم

 عفت اگرمه بمانم، رضایعل اسرارممحرمهمتوانینممنیبیممکنیم

 تماسنآ در شیپیهفته ومداشت هاسالهکیمدارکهبهتوج بادآم بهوش

 دلمه ومریبگ عفت از درخوریانتقامهباالخردشدییتأنشاصحتیتلفن

 ار سما ومخودمانتقامتوانستیمهباالخرهک حال. آورم دستهب رایمان

 بارنیا قطعًانزد درنآ و درنیاهب و فرار سالههمنآ ازدبع... رمیبگ

 .میبستیم شیرو بر را رارفهراهجورهمه

 کاش. ستین تیاولو بحثدیفهمیم کاش

 ای رضایعلمیحر انتخاب دلم، ومخود حالیشانیپریسوادیفهمیم

 و تنشههمنیا با و ستین اوننداشت تیاولویمعناهبمانقشهیاجرا

 . دباشنهبرداشت در مراهدلخواهجینتهکدنبوییهاصحبتنیا بحث،

  باال؟ناویکنیم کاریچ-

 ومداریبرمدیکوبیم شدتهبهکمقلبیرو از رامدست

 :دهم جوابدخونسرمکنیمیسع

 ...کنمیم فکر حرفاتهبمدار-

 :پرسدیم ودکنیمهاشارمچشهگوش با کنارشیفضاهب
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 سمتشقمکدوهبیداردیببخش بعدش ؟یکن فکریتونستینم جانیا-

  ؟یکنیم فکر

 ...ندارم تمرکزمباش کنارت-

 :زنمیم غر لب ریز و

 !یزنینم حرفهکمآدنیع-

 ودباشهداشت باغیمحدودههب رادیدنیکمترمچشمانمکنیمیسع و

 .شوم مسلطیکمممنقلبدب حالهب

  ؟یدادمانجایلعنت باغنیاهبناومد از رو هدفت ؟یزد رو حرفات تو-

 رایبیعج استرسهلحظ هرهکمنبضدتننضربا با ودرویم جیگمسر

 :زنمیم لب وماندازیمماطرافهبیاجمالینگاه اندازد،یمملحظاتنجاهب

 !خوامیمهکهرسینمیاجهینتناوهب بگم،یچ هرنم-

 :کندیمهزمزمهکالف

 ! یخوایمیچ ویگیمیچ اصاًلیدونینم تونچو بهتر،هچ-

 :داردیبرممسمتهبدبلنیقدم او ومکنیم نگاهشهزدبهت
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 ! بسههگید نفس-

 :کنمیم بازیمضاعف فشار با ومبندیمیالحظه رامچشمان

 بذار رو خودت ،یریبگهجینت حاالهکیدیدو عمرهینک فکر-

  ؟یکردیم ول رویچههمنمیجا

 نگاهشهشد مسخنم ودیآیمنم سمت منظمش ودبلنیهاقدم با

 :کنمیم

 شیپهلحظدچننیهم. تویجامبذار رومخودمتونینم توقچیهنم-

 جاشنیهم تا! ادیب برمدست ازهکهبخوامازیزیچهیمگفت

 .نمک درک ومکن حل ومکنهنگا رو مسائل تودید بامکردیسعیادیزمه
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 اعترافمدل در کشد،یم ریت ودریگیم نبضمسر

 ؛میبگو اوهب را راستش زیچهمههبراجعناالنیهممترسیمهکمکنیم

 برقیطرف از ودبدهنمادست کار شیهایبازنقهرمامترسیم

 از خبریبیرضایعل ودخواهیم جوابهک قرارشیبنچشماممصم

 :کندیم آشوب مرا ند،یبیم بیرق را جاهمه
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 ...شمیم تیاذمدارمخودم خداهب ست،ین تو تیاذمقصدنمیمان-

 :شودیم متوقفمیپا ریزیپلهنییپا درست شیهامقد

 ترسم،یم کسهمه و زیچهمه ازنم-

 ناءاستث ساختم،مخودیبراهکنشیمیمیحرناودوارندارمنیببیوقت

 ست،ین عشق احساستمدار شکهاگ ست؛ینمخود دست... ندارهمه

 سم،تریمهکهنیایبراهریممادی رو هاتیخوبهک ستیننیایبرا هوسه،

 تونشیم شروع هاکابوسمبندیم رومچشما هاشب تانچو

 ! یکوفت استخرنیهم وسطیکنیممپرت کمک،یجاهب ویآیممه

 سرعتهمسابقمه سر پشتنلرزا وهمسخریهااشکنیاهدوبار

 .منیهاگونهیرودگذارنیم

 اصاًل باشه،مهیاقتیلیب بحثهاگ-

 رو محبت و درک ویخوب و عشقههمنیاهکهاقتیلیبممنهناخودآگا

 ...بههدیچسب وهفهمینم

 ! منهبهبد رو دستت-
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 رامدست کی آورد،یمنرویبمخود حال از رانم اشگرفتهیصدا

 با رامیهااشک لیسمآزاد دست با ومگذاریم دستشندرو

 کنارنختیر اشکنیا بامنتوان وقتچیهمکن فکر کنم،یم پاکیدلخور

 . میایب

 رتم،یگیم آغوش در بًایتقر ودکشیمنییپاهپل کی مرا دستش فشار با

 پر آغوشنیهمددهمانجامیبرا ایدن در توانستیمهکیکارنیبهتر

 ...بودنشهساختنمیبرا ازل از ایگوهکدبویآرامش

 شیآساهمعجزیهابوسه ومیموها نوازش منتظرهناخودآگا طوربه

 از رامسر خورد،یمنتکادح از شیپ شیجا درمکرد حسهکمدبو

 چییسو و لیموبایگوشهک اوهبهزدبهت ومکنیمدبلن اشنهیسیرو

 پرهنگاندید با دوزم،یممچشدگذاریمنوایایرو را نشیماش

 :کندیمهزمزممسوال

 ...کنمیم درستشمخود کردم، خرابمخود-

 استخر سمتهب آغوشش درهکیالحظه تا را حرفشیمعن

 گچن را کمرش قراریب. کندیم خیمتنمتما. فهممینم نشدم،هدیکش

 :میگویم همراهش ومکشیمیبلند غیج دلهت از ویعصب ومزنیم
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 ! نیزم بذار منو احمق؟یشدهوونید-

 عمقمک سمتهب سپسدداریمهنگ آغوشش در مرا استخریلبه تا باز

 راماشده حالیب و فلج رسمًاهک رام ودرویم

 در مراممحکنچنا. استنلرزا ومخ شیزانوهاهکدگذاریمییپاهایرو

 :دیگویمهآهستمگوش کنار رد،یگیمددرماستخوانهک استهگرفت آغوش

  ؟یندارداعتمامبه نفس آب؟ تو ندازمتیمیکرد فکر واقعًا-

 و کوچکیاچهب مثل ومگذاریم گردنشیرو رامصورت

 :میگویمنکناهیگرهپنایب

 حق...یبکن کارونیایندار حق تو ،یمانیشعوریبیلیخ... نه نه، نه،-

 ! شعوریبیندار

  شه؟یمیچ آب تومیبرمه بغل تو هم، باهاگ ن،یبب منو نفس-

 :کوبمیم اشنهیسهب راماشده ِسر ونجایب مشت

 !شهینم تیچیه وت... شمیمهخفنم سوزم،یمنم-

 :کندیمهزمزم وارمجنون ودریگیم دستانشنایم رامسر

 ...تهفیبیاتفاق چیهمذارینمنبدو پس رم،یمیمنمهبش تیزیچ تو-
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 ...آرمیم باالمدارنم-

 .جانیانیبش ایب خبیلیخ-

 ودکنیممبغلممحک ودنینشیممپشت خودش ودنشانیم استخر لب مرا

 :دیگویمموشگمدمآرا

... آب تونکنزونشویآونک صاف رو پاهات ببند، رو چشمات-

 .من مثلنیبب

 سبم،چیم او آغوشهب شتریب ومکنیم جمعمشکم در شتریب رامیپاها

 ومزیبرخ جا از حرکت کی با ومکنهتاز نفسیالحظهدچنمتوانیم

 حالمتما با ار اشیبازهت تا ومبماندخواهیممدل انگاریولمبرو

 .کنمینیآفرنقشمخراب

 

 

 

 

 ! سردههنهگرمهن خوبه،یلیخ اتفاقًا آبشیدما-
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 از ومکنیمهنگا آب شناور سطحهبمبازهمینیهاچشمیال از

 رد است، آب در زانو تا حاالهکیماننکتا شلوارندید بامچشیگوشه

 ند،ینشیمماچهره بریحالیبیلبخند محض،یفیبالتکلنیا

 باوریاقیاشت با و شکار اونیبزیتنچشما توسطهبالفاصلهکیلبخند

 .اندازدیمدرماگونه بر شیهابوسهینکردن

 ! یدار هانقشهمهالباسدکمیبرامدینفهمهکننک فکر-

 :میگویمنناال ومدهیمهیتک اشنهیسهب پشت از رامسر

 سالمه؟ پنجناالیکرد رفک واقعًا ،یمانهشینم پرتمحواس-

 اتفاقاتیهمه. اندازدیممجانهبیلرز گردنم،یرو هنگامشبهنایبوسه

 ر،استخنیا باممشکلمخواهیمهن چد،یپیممه دریبیعج شکِلهبددار

 رایمانیجلودخوایممدلهن شود، حل شکلنیاهبهلحظنیا در و امروز

 ومبردار رضایعلهب کمک از دستمخواهیمهن رم،یبگ

 از قبل تاماطالعات ازمخواهیمهن بدهم؛ دست از رایمانمخواهیمهن

 ...نهمبزنیمانهبیحرفمانتقام

 تحواسمتونیم خوبنمهکهنیهمیبرا نفس، ستین سالت پنج تو-

 ...کنم پرت رو
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 کنم، درک را منظورشهکدکنیم ادا متفاوتیجور را ”حواس“

 .افتمیممدکتردایهب ومفشاریممبهممحکیناچار سر از رامیهاپلک

  کنم؟یمهاشتبا-

 :میبگو رامکدا اولمدانینمهکمدار سر در جواب دو

 ...اما... یدونیممخودت ،یپیتخوشیلیخ تو-

 تا دو وهبش باز زبونت تا استخر لب بنشونمتدیبا حتمًا-

 خب؟ ؟یکن اعترافهدون

 درمیعظیغمنزماهمهک جذابش و شوخنچشماهب ومچرخانیم رامسر

 :مانمیمهریخ زند،یم موجنآ

 بادیبانمیمان رو، پتیت مخصوصًامکرد فیتعر ازتهشیهمهکنم-

 .ستین درستیجورنیا... جانیاهبراجعمکن مشورتمدکتر

 لرزش ازدشویم باعث کارشنیهم ودکنیم نوازش رامیپاهامآرامآرا

 .شودمکمیپا ساق عضالتدح از شیب انقباض و
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 ،یکن فیتعرماز شتریبمکهیهوقتشمکن فکر-

 دوست ویدیدنم در تو امامدونینممخودهکییزایچهبراجع

 ...پمیتخوشیلیخنمهکندونیمههمهگرنویدار

 فرو آب در مچ تامیپاها نوک ومچرخیم سمتشهب حرص بانناگها

 ند،کیممگ رامانهیسهرایالحظهدچنمنفس ودشویم قفلمبانز رود،یم

 د،شویم خارجمدست از اتفاقات بیترت و فصل و ساعت وهما و روز

 دردناک و قیعمیحسدبع ودریگیبرم در سکوت رامیایدنمتما اول

. زندیم تلنگرمجانهبهقطرهقطریبهاریناخواندهنبارادهماننمننمهک

 ودبندیم نقش آب سطحیرویواضح ِتیفیک با اتفاقاتیهمه

 کشند،یم چالشهب مرا قراِریب روحیگرید از پسیکی

 رگیدنمایتقالها اثر درهکیآب درمخود ریتصوهب ومشویممخیکم

 درهک استنآمعال اتفاقنیتربخش تیامن دوزم،یممچش ستیندراک

 ککود گرید آن،یپامه ومستین تنها گرید معوج و کج ریتصونیا

 ...ستمین

 جا هرمخودیزندگ تو اما نفس،مدونینمیروانشناس ازیچیهنم-

 تودیشا آخرشه،هگیدمکرد حس ومآوردمک جا هر دم،یترس
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 بده، شکست منو ترسمنذاشت امامدیترس شکستم،مخلوت

 اما... مومدین برنشوپس ازهکییکارا... دادنمشکستهکییهامشکلهبود

 مرعهیهبشمبرا بعدش وهاریدرب رومپدرنشودادنمانجا ترسمنذاشت

... بودهشدیجورنیاناالمبودهدادمانجا کارونفالهاگهک حسرت

 ویمال مسائل تو حداقلمبود تنها عمریهمه اغراقیبنمهتاز

 و کیکوچیلیخ استخرهیمنیا و! نفسیستین تنها تو امامبود تنهایکار

 ...نیهم خنکه، و زیتممه آبشهتاز... میبودهبچ ما عمقه،مک

 .یدیترس ازش عمرهیهکهنبودیاونیفهمیم توشمیبریوقت

 و استهشد خشکدبوهافتاد آب درهکیحالتنهماهبمیپاها

 اتفاقهاگومقلبیانهیوحشنضرباهگرچدیگویم راستمکن حسمتوانیم

 ...ستیگرید

 و استهافتاد نفس ازدیخورش دوزم،یمنآسماهبمچشیالحظه

 کاشدگذریممدل ازیالحظه رود،یم غروبهب رومککمنآسما

 درداب تانم ودنکن طلوع هرگز گریددیخورش کاش ستد،یبانزما

 ومیتصم انتخاب، چیههب مجبور ومبمانیمان آغوش

 .نشومیبرداشتنمقد
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 ارانگهکمشنویم وضوحهب رامعقلدپوزخنیصدا ومدبنیم رامچشمان

 ما و خودت است، عشق نامش اداواطوارهانیامتما” دیگویمهاکرا با

 .”کن خالص را
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 :شنومیممگوشمد را شیصدایزمزمه

 ...کنمیم بغلتنم آب، تومیبرمباهمیخوایم-

 آغوش در مراهماهراننناچیمانندستامبده را جوابشمبخواه تا و

 اِکترسن ِریتصویجاهبیالحظههک کنند،یمدبلننیزم از ودکشنیم

 . ندیبیم غروبمهنگاهب را رنگ هزاریبایزنآسمامچشمان باغ، استخِر

 استخر عمقمک قسمت داخل را شیپادخواهیم تا

 اشهنیسهب مشت با شود،یم سفتمبدن عضالتمتماهارادیبدبگذار

 :میگویم فیضعیاناله با ومکوبیم

 ...یمانهن-

 ودچسبانیم ملتهبش ومگرینهیسهقفسهب ترمحکم مرا

 :کندیمهزمزممگوشمد

 .کنداعتمامبه نجام،یانم-

 :زنمیمدایفرهارادیبنم ومیرویم فرو آب در زانو تا

 ...سردهیلیخ آب تو نرو... سوزمیممدار... داغه-
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 از شیهابوسه شمارش ودفشاریمماگونههب را شیهالبیانم

 :دیگویمیوقت است دارخش شیصدا رود،یدرممدست

 ...کنهنگانمهب... سرد آبهن ،یداغ توهن-

 :دهدیمهادامدلرزیمهارادیبمبدن

 تیاذمذارینممبتونهکییجا تا ،یبخواهکیوقت تا ام،زنده تا-

 ...رفت شد،متموهگذشتیبش

 م،بزنیحرفماماندهیباقیانرژ اندکنهما بامخواهیم تادریگیممیصدا

 اغدیهابوسه خورند،یمهگرمیهالبهب شیهالب ودیآیمنییپا سرش

 رامنفس اند،گرفته آغوش در قدرتمتما با مراهکیدستان ملتهبش، و

 آب در کمر تا دو هرهکمیآیممخودهبیزمانهناخودآگا ودآوریمدبن

 فقطهکیقدرهبدکنیم مکثیالحظه. میارفته فرو استخر

 با کند،یم شکار رامیهالبهدوباریوقتمبکشهمین_نصفهینفسمتوانیم

 امامیرویم فرو آب در شتریبهلحظ هرمکنیم احساسهکنیا

 ندهم، رشیگنفس ودبل کاریهابوسه دلهب دلمتوانینم

 با آغوشش درهک طورهماننناگهادرسیم اوجهبنمایهابوسههکیمانز

 ...میرویم آب ریزهبمشویمهدیبوس ترتمامهچ هر قدرت
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 زهنوهکیدرحال ودکنیم رها رامیپاهامآرا ابتدادگذریمهکیاهیثاندچن

 احساسات ریدرگ قدرآن م،ییآیم باال آب ریز ازمهست آغوشش در

 اسشاحس پر و براقیهاچالههایسهبهشد مسخ فقطهکمشویمیتمتفاو

 مهابایب دستانشمبوسدیمیوقت بارنیا دوزم،یممچش

 ت،اسهشد چنگ سشیخنراهیپهبمدست هنوزنم ودنینشیممبدنیرو

 تامیاستادهیانآ درهک استخرنیا قیعم قسمتمادهیفهمهکنیا با

 رامبدنمتما فیخفیلرز باز... چیهیعنینیا وددار عمق کمریباال

 . لرزاندیم

 بایمان ترس؟ ای است لذت ازمستیننمطمئ بارنیا ودرویم جیگمسر

 گرشید دست با ودزنیم عقب را خودش سیخیموها دست کی

 با ودبخشیمیسامان و سرنمیآشفتهیموهاهب

 :کندیمهزمزمنآسمایکیتارهبهکوتاینگاهمین

 ...خاطربه ببخش نفس-

 لبشیرو ومآوریم باال آب ریز از راماشده ِسر ونیسنگ دست

 ششیپیقهیدقدچن حرف جواِب در ودندههادام را حرفش تامگذاریم

 :میگویم
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 ...یباشمکنارمخوایم... میزندگ تویباشمخوایم... یمانمخوایمنم-

 ... فقطیاگهید کسهبهن کنم،یم فکرنرفتهبهن

 استخریلبه تامآرا ودشومتمانم حرفدگذارینم او بارنیا

 :کندیمهزمزممنر وهآهست قبلشیدفعهدمانن وددهیممهول

 ؟یلعنتیهاتیجذابیگفت-

 

*** 
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 ،نبودمنآیبایزیهاستارهنشمرد ونآسماهبنکردهنگا اهل وقتچیهنم

 باهشیهم واقعدر

 نفرت ازموجوددبندبنهکمدوختیممچشنآسماهبیانهیکوخشمنچنا

 ومسر ریز در اشنهیسمگر عضالتدوجو با بارنیا اما سوختیم

 شد،یم پخشمگوش درهک بخششآرامیصدا و قلبشممحک تپش

 با حالهب تاهکمنگریم خلقت ازهجاودانیاصحنههبمکردیم حس

 .بودمهنشد روروبهنآ با تدق ازمحجنیا

 :پرسدیم وارزمزمه ودکشیممسیخهمینیموهانایم دریدست

 ست؟ین سردت-

 ونلح با ومدوزیممچش باغیکیتارهب ومریگیمنآسما ازمچش

 :دهمیم جواب دارد،یبدجنسیبویکمهکیلبخند
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 م،یزنیم خیمیکننموتن رو سیخیهالباسناو قطعًایول نه،هکناال-

 ...بگو رو تویولمدار خشکیروسر و مانتوهیهکنم حاال

 ودچرخیم باغ ظلمات درنم مثل نگاهش ودکشیمیقیعم نفِس

 :دیگویمنزماهم

 باردص م،یبرگرد بپوش لباس پاشو نخور، منویغصه تو-

 .زد زنگمیگوش

 نوزههکییهاباسل  آورچندش کاماًلیحس و اطیاحت با ومشویمدبلن

 ستم؛یایم ومکنیمنت رادهستن سیخ بعضًا و دارنم

 استخر طرفآنهب عیسر کشد،یم ریتهلحظ کیمیهااستخوانمتما

 باههمرا درختیشاخهیرو از رامشال و مانتو ومرویم

 شلوارش ونراهیپ دریمانندید بامگردیبرمیوقت ومداریبرممفیک

 اشیشگیهم معروِفیهااتو خطنآیجاهبیسیخ ِکلهگلهگلهک

 .اندازدیم ضعفهب رامدل کند،یمییخودنما

 ! نکش خجالتمزیعزدبخن-

 اب ومریگیمندنداهب راملب. کشدیم عذابددار است مشخص قشنگ

 :میگویمیجد ومکنیمهغلبماخندههبیخودداریکم
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 ...سوال ریزهبر همش استخر آبهی باهک ننازیزیچهب قدرنیا-

 :کندیمهزمزم لب ریزهکیدرحال ودشویم برابر هزار چشمانش برق

 گذاشتم؟ کجا رومچییسوو لیموبا-

 :دیگویمیابامزهنلح بانمهب رو بلندتر

 درهک بناز زتیچهمههب تومنظرهب اماهباش زرباف؟مخانهجورنیا ؟...اِ-

 ...شهینممک هاتیقشنگ ازنسوز سِرهییتیموقع چیه

 ودسرنتمتما در شدت بایگرمنخو ودتپیمیبیعج حال بامقلب

 زیآماغراقیکم ِفیتعر کی بود، فیتعر حرفش جوشد،یمملرزان

 عشق با و منتیبیکس بارکی داشتیاشکالهچ اما نظرم،هب

 ازیسهم شهر درمهنم حق ایآ کند؟یدلبرنیچننیانمیبرا

 نبود؟ نابیعشق

 :زنمیم لبهارادیب

 ...هاسپله کینزدنوویایرو چییسو و لتیموبا-

 استخرهب ومگردیبرم. رودیم وددهیمنتکادلبخن بایسر

 ازیهاالسمانتقا اما ستین معنانآهبیترس گریددیشاهگرچمکنیمهنگا
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 اگر اصاًل سما؟یدردها من؟یزجرها شود؟یمهچمارفتهدست

 تاهکمگفتیمیمانهبدیبا بخشد؟یم سما شوم، الشیخیب ومبگذرنم

 .میکن شروع را عفت مجازات ومیریبگ کمکنشالیوکنآ ازهنشد رید

 :کشاندیمنوایا سمتهب رانمیمانیهازدنددایصدا

 توهب ،...داشتم کار ؟یپرسیم منکر انکر بابا،یا! تونمینم نتونستم،-

... ودبهرفتمادی... آخ... میایبمیتونینمهکناال... منه باهبل...! جامکهچ

 عوض لباسهیهخونمیبرنیسیوادیبا خوبیلیخ... فرداهشینم

 تو من،هبهند ریگ ماین! کشهیم طولمیایبمیکن

... شهیم فیکث لباسشهکنیم عرقمآدیکوفتنتابستونیا

 وراون و ورنیا و کار سِر صبح ازهکیاسلب بادنخوادیشاهدخترماون

 !خداحافظ خب،یلیخ... نهیبب منویخانوادهدایبهبود
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  ؟یمانهشدیچ-

 در ومیبرودکنیمهاشار کشد،یم گردنش پشِتهبیدستهکالف

 :دیگویم حالهمان

 رازیش از نایاممامان م،یدعوت اریمازیخونه شبهکدبوهرفتمادییچیه-

 ...گفتیمیوریدردبوهزد زنگمه ماین اومدن،
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 درننشست با ومیرویمنرویب باغ از دنبالشدبلنییهاقدم با

 لرز ازهکنم م،یبریمیپنمااسفناک وضعهبهتازنیماش

 سال فصلنیا دردشویم مجبوریمان ودخوریممبهمیهادندان

 .کندنروشمیبرا رانیماشیبخار

  داشت؟ ربط نایا مامانتناومدهب تویهافحر-

 از را برادرشیخانهیمهمان صرفًاهکدبویآن از پکرتر و ترکالفه

 :دهدیم جوابیتوجه قابل مکِث با باشد،هبرددای

 .بًایتقر-

  ؟یمانیزنیم حرفیرمز چرا-

 سرعِتهب وددوزیمنیماش بغلینهیآهبمچشدکنمنگاههکآنیب

 :دیافزایمنیماش

 م،یبش حاضر م،یبرس زودترمکنیم تمرکزمدار ؟یرمزهچ-

 !هستمه پدرت هستن،نمنتظرموههم

 :شودیم فعالمیهاشاخک

 نگه؟یزیچنمهب وهباش اریماز منزلدیبایچیبرامپدر-
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 بلدن،دحنیهم درممنیخانواده ر،ینگ سخت خدا رو تو نفس-

 نااو مدل حال هرهب! یچ هر اینبدیآشت مثاًل رو شمانیبهکنخواست

 ...داره فرقمکهی

 از مرا حواسدخواهیمهانیناشیلیخ چرامدانینم

 !دارد حضورمهیناتالدیشا... کند پرت ستیچمدانینمهکیاتفاق

 هر اوهبهکیپرستار ومدار خبرهکمه عفت از. هستمهنتورادیشا

 رو حالشننکرد رییتغ آمار ومدهیمیتوجهقابل پول روز

 و عشقنچناهم ودباش سایپرهب مربوط موضوعدیشا. استهدادمبه

 از ومنیبنش ساکتمکنیمیسع. دانمیمدیبعیلیخهک اشگذشتهیعاشق

 .بکنم راهاستفاد تینهامبخشلذتنشدمگر

 لیوسا گریدهکییآنجا از ودکنیمهادیپ اشخانه دِرمد مرایمان

 ار گازش عیسر ستینهخاننیا در شیهالباس اکثر و اشیخصش

 ودکنیمیزندگ روزهانیاهکییجاآن در تادرویم ودریگیم

 شود؛ حاضر ودریبگ دوش کجاستمبدانمنشدمه کنجکاویحتنم

 ترعیسرهچ هر ونزما درییجوصرفهیبرا ما قرار

 .اریمازیخانه دِرمدهازدی ساعت راس دردشویمیمهمانهبندیرس
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 را عروس کی حال و حس بارنیاولیبرا

 رفتن؛یمهمانیبراهنمذوق دارد، ذوقیمهمانهبنرفتیبراهکمداشت

 قعش و توجهات با اوهکیندیخوشا حِس ونبودیمانههمرایبراهبلک

 از و معذبهشیهمنم ودکریممنثار جمع در غشیدریب

 .است بودم،یفرارنآ

 رایماننیماشدرسیم اریمازیخانه دِرهبنیماشیوقت

 وموشیمهادیپ ومکنیم حساب راهرانند پول است،ممنتظرهکمنیبیم

 .دارمیمبر را گلدسب

 و بیعجیغم اما محبت با چشمش نشیماش ریدزدگنزد حال در

 :پرسدیم ودچرخیم گلدسبیرو ربطیب

 ؟یدب سفارش نویایکرد وقتیک-

 آوردنشمبش حاضر تامداد سفارشمحمامبرهکنیا از قبل-

 ...یخال دستهکدشینم

 بوسد،یم رامایشانیپیطوالن ودشویمهحلقمکمر دور دستش

 درکش ازنمهکددار فیلطیغم اشبوسهمکنیم حس چرامدانینم

 .عاجزم
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 ...ازتمممنون-

 :پراندیم جا از رانمایهردونفویآیصدا

 و چاق کوتاه، دراز! هابدبختهاخنکنندتویپددیند سر بر خاک-

 شبهنصف من،هبنبندیم منار و چناریکاریب ازننشست الغر

 تعادلمعدنیا ازمحالیعنی! یمرس موچ موچهتازدیدیرس

 !تونیایبنیگمش! خداهبهخوریممبهنتویروان

 فقط بارنیامیدیخندیم ماینیهاحرفهبمه باهکهشیهم خالفبر

 بازمیبرا را دردرویم فرومه در شتریب اویهااخم ومخندیمنم

 ومیشویم آسانسور سوار م؛یشویمنشابرجیوروددوار دارد،یمهنگ

 در آسانسور تادفشاریم راهدیطبقههدکم پنلیرو از

 .ندزیمنرویبهشد باز در تنها از اهویهیصدادستیایمهطبق

 حاِل ودانستادهیا درمدییگوآمدخوشیبرا اریماز و قیشقا

 داخلیقدم تا. است بیعجمیبرانشادستپاچه و معذبیکم

 جاهماندشویم باعثدکنیمهیگرددارهکنتورادماننهنالیصدامرویم

 .بزندمخشک
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 :دیگویم استرس با ودنینشیممیبازویرو قیشقا دسِت

 . دییبفرما زم،یعزیاومدخوش-
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. دددزیمنم از را نگاهشیبیعج طرزهبمکنیمهنگایمانهب ومگردیبرم

 ونرایح رد،یگیمنم از را گلدسب ودیآیم جلو اریماز

 :میگویمهدیترسیکم

 .شماستیبرا-

 :زندیم لب

 .دییبفرما ممنونم،-

 ازیمینهبمچشم فقطنم شود،یمهبستنسرما پشت در تا

 ست،یبازمسرگرهک سویگ کنار دریح و طنازهکدافتیمنسال

 ماینمبدهننشایالعملعکسمبخواه تا وداننشسته

 شیبرا چشمانش با قیشقا ستد،یایمنمایرویجلونناگها

 شود،ینم موفقیوقت آخر دسِت ودکشیمننشاوخط

 .ندکیم ترک را ما جمع سرعت بانمیروسر و مانتونگرفتیبهانههب

 !تیبشر خیتار زوجنیترالخلقهبیعجهبمسالهبَ-

 ماینهنگاهک د؟یآینمدریکس از صدا چراهکمازدهبهتنم

 وسافس بایسریمان ند،ینشیم اریمازندستاندرونم گِلدسبیروهب
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 پاپرت دردناک و اهویهپریتونلهب مرا ماینیصدانناگها وددهیمنتکا

 :کندیم

 مایفهیوظ ،یکردیشکنسنت خانم، عروسهنکنددر دستت-

 تیتسلمدونینمنمهالبت! نیهست عزا صاحب شمامیاریب گلنبراتودبو

 ...کیتبر ایمبگ

 :دیگویمهزدبهت اریماز

 ! ماین-

 اومده،یشکلنیا وهبگ صبح ازهرفتنیا! درمونیبددر و ماین-

 ...گهیدهبگ بهشدیبایکی

 :کندیمهزمزم ودریگیم رامیبازو ریزیمان

 !حداقلهنیبشیذاشتیم احمق-

 :غردیم ماین

 ...بگذره سخت بهش صبح ازینذاشتهک تو جاشهب-
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 تاهکییهاآدممنیبیممچشمیگوشه از ومچرخیمیمان سمتهب

 رانخودشاهخاننیایکجادنبوممعلو شیپهلحظدچننیهم

 :شودیمنشایدایپیکییکیدبودنهکردنپنها

 هرمسپردیپرستارهیهب! دارم رو آمارشنمهنمرد دروغه،یمان-

! مردههک نگفت جوره،همون گفتهدیم خبرمبه حالش از ساعتدچن

 ...رهیبمدینبا

 اب ماین ودکشانیم جاآنیکاناپه تکنیاول ونسال سمتهب مرایمان

 :دیگویمیپوزخند

 تو عمرهیهکنیم فکرهندونیک هر تو،یشیم شوکیرجوهی-

 ها،زرباف جنابهشرمند ،یشد بزرگینرمال و صادقیخانوادههچ

  ؟یناراحت ه؟یچناالهگفت دروغهگرفت پول شتریبیکی ازهپرستار حاال

 :زندیمدداهکالف اریماز کنم،یمنشانگاه فقطهزدبهت

 ده؟یم جوابیبازدلقک جاههمیکنیم فکر چرا تومدونینمنم-

 ه؟یازبدلقکنمیحرفایکجاناال! ابلهیکنینم فکر اصاًلهکنیایبرا-

 بهش رو آمارشدبوهگذاشت پاهب چرا ناراحته؟ چرامکنیم سوالمدار
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 ترنیریشهکنیایبراییتو دلقک اتفاقًا بدن؟

 !یریگیمیهمهدوریشبنیهمچیبش
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 ! ماین-

 برو تیشگیهمنفرمونهمو با شما ایب جون،هخال خبیلیخ-

 !یکنهاضاف تیقبلیافتخارا رویخوایمیافتخارهچمنیبب

 ”گند رودگن همش ”غردیم لب ریز سپس و

 بیعجمدلنم ودرسنیممکنارهبنزماهمنجو طناز ومپدر

 وهنالیصدانهما دنبالهبمکنیم زیت رامیهاگوش ودسوزیمددار

 .داد شیپ شیپ را بتیمصنیا خبرمورودیلحظه درهکمگردیمیاهیگر

 ؟یخوب بابا-

 با ودچرخیم اشنشستهنخوهبنچشما و سرخیهاپلکیرو ازمنگاه

 ند،ینشیم اونجایب وهدیپر رنگ صورتیروهبنجو طنازیصدا

 ازدردنکیم حسدیشا ای بودند؟هدیترس ایدبودن عزادار هانیایراستهب

 سر ازیاشک ودانشده راحتدخوخودبهیبتیمص شر

  بودند؟هختیریآسودگ

 .زمیعز بخور شربتنیا از قلپهی-
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 ودیچسبینمنم دلهب هاآن محبت و درک جنس کرد،ینمیفرق

 مکرر حیتوض باهکدبودمحدو قدرآن گذشتهچآن درک ازنشاوسع

 خورم؛ینمهکمکنیمهاشار دست با کردم،یم شارزیب رامخودددر

 زحمت چقدر کند؟ خاموش مراندرو آتِش توانستیمیشربتمکدا

 ِتیدرا بایعمرهچآنیهمه با کردنش رو در رویبرامبودهدیکش

 دردناک و سخت چقدر ودبوهشد کردنشنپنهاهب موفقمتما

 تنهادیشاهالبت ومشدیم روروبه قیحقانیا باهکمبودمخود فقطناالهک

 حاِل درمدائیصدا صاحب جگر بسوزانم،متوانستیمهکیجگر

 اراده، داشتهکیسست و نکبت از پریزندگ دریکم اگرهکدبویا.هیگر

 خودش و سما ونمیزندگمک دست داد،یم خرجهبهارادیکم فقط

 ومشتدا دوستشهعاشقان عمر کیهکیکس... کردیم فرقیلیخ

 شد،دابون شیپیهفته و شکستمیبرا تشیشخص بِت ریاخیهاماهیط

 واهب نسبتیانصاف ومرحنیترکوچکمدل دریاذره گریدهکیکس

 .نداشتم

 ”شده شوکدیشا ”گفتیمییصدا وددایممتکان شدتهبیدست

 .کنمیمههمرامخود با رایمانننگراهنگا ومزیخیبرممیجا ازهکالف
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 کجاست؟نتورا-

 :دیگویمهآهستمپدر

 .باباینش تیاذ تو اتاق توهبرمگفت-

 ،توهباالخریدیدهکیحس از پر است؛ افتخار از پریجورهی لحنش

 حس هریجاهبهکمکرد درک ومدید را تیازهاین و عواطف

 اتاق دویبسته دِر سمِتهبمنگاه آورد،یم در رامکفریگرید

 سر وهگرفتیحال باهکمنیبیم رایمان پدر حالهمان در ودچرخیم

 مااًلاحت ست،ینیخبر سویگ ونماکا از است،هنشستیاگوشه ریزهب

 باشد، آرامش درنم اعصاب تادانفرستادهیگرید اتاق درمه را هاآن

  خودشان؟ ای استنم اعصاب آرامشدمقصومدانینم

 :پرسمیمیسختهب

  اتاق؟مکدو-

 :دیگویمدخونسریلیخ ودکنیمهاشاریچپ سمت درهب ماین
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 براتمهیچیقنجانفس قربونت د؟یکنیمهنگا همویشکلنیا چرا-

 !خورده رونمغزموهساعت پنج کن، شروع زبونش ازمگذاشتدکمیرو

 !دونمینمنمهگرفت عزا خواهرنیایچیچهواس

 :شنومیممسر پشت از را شیصدا باز ومچرخیم در سمتهب

 انگاریعنیدیکردیمهنگامبه شماهاهکیجوراون ه؟یچنها-

 زلیه اتاق؟مکدودیپرسمکال کی! گهید بکشتشهبردخوایم

 امشب چرامدینفهم هنوزنم اصاًل ه؟یچنفازتو! بهمدیزنیم

  م؟یباشمههدوردیبا

 بانورات ومکنیم باز را اتاق دِرنچومشنوینم را شیصدا گرید

 اشکش سپس ودخوریم جا اول در چهارچوب درمدنید

 :دیگویم بغض با ودشویم ریسرازهدوبار

 !جانم نفس-

 :میگویم قیعم نفس کی باههمرا ومبندیممسر پشت را در

 ...خانمنتورامدار کار باهات رو، تیبازهمسخرنک جمع-
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 ماین حرِف انگار ماند،هریخمیپا تا سرهب اشدهیترسنچشما

 و زیرنچشما درهکردهالن ترِسهبلکنگراید تنهاهن نبود،مههرایبمک

 اوهبنمهکنیا از ترسد،یمنم ازمه اوددایمننشا روشنش
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 ترس ازهگرفت نشأت آنها ترسدیشا برسانم،یبیآس

 .بزنند بیآسیگریدهبدتوانستنیمیراحتهبنخودشاهکنیادبونخودشا

 ازمحجنیا ازممانیم ریمتح ماسد،یم گلو درمیهاحرف

 قدرآنهدیشن وهدیدههمنآیرومچشدشویم مگر زاد،یآدمیخودخواه

 حالهب تاهکیمن از امایبزن زار عفتنچویاوانهیدیبرا ویببند راحت

 ویزندگنیا ارزش مگر ؟یبترس قدرنیامانداشته کارشهبیکار

 ودکن دایپهادام فقطدبو قرار مگر بود؟ییبها هرهبنماندهزند

 در اییباش شفافیموج بر سوار ایدر دردباشهنداشتیفرق

 ؟یبزن پا و دستنمتعفیمرداب

 ماا بسوزه، کمترمدلهشیم باعث فقط جوابشمکنیم ازت سوالهی-

  ؟یکنیمهیگریچهواس... بکن رو خودت کار تو

 :کنمیمهاضاف ومداریبرم متشسهبمقد کی

 فرضهگذشتمرسهب اما! درآوردن رو خنگیهاآدمیادا تویاستاد تو-

 ترساده ازت رو سوال ویخنگ وهساد توهکمیذاریمنیا بر رو

 کارات خاطرهب اصاًل ؟یکنیمهیگریدار کارتمکدوهواس پرسم،یم

 تعاددیشا ای رم؟یگب رو جونتهنکنیدیترس اییکنیمهیگریدار
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 عادتیبچگ ازنسوخت وندیکش زجرهبهکنم مثل هان؟یکرد

 رونختیر اشکیدار ؟دوستیدار عادتنکردهیگرهبمه تو مثاًلمکرد

  نه؟

 رزانشل و ریپنبدهب رامنگاه کینزد از ومبودهدیرس سرشیباال گرید

 دستش،یبرجسته ومیضخیهارگهبمدوزیم

 ار شیهااشکهکهلحظنهما ودبو دستش پشتهکیفراوانیهالکهب

 .دارد هالکنیا از وفورهبمه شیهاگونهیرومدیددکر پاک

 :شوم قدشمه تامشویممخ شیروروبهمیزانو دویرو

 ترس از اییخورهغص ؟یکردهیگریلیخمهدمر سماهکیروز-

 ؟یزیبرمه رو اتمسخره اشکنیهمینداشت جرأت خواهرت

 من، خواهِردشیچیدیپرس اصاًل ؟یداشت ؟یچنوجداعذاب

 ؟یداد قبر سنگ آدرِسنمهبهبچیجاهب تومرفت ارتیزهینمهک

 سرشییبالهچ شد؟یچیحتیدینپرسهکیبود بدبخت قدرنیا

 ثاًلمهکنتهرایآورد رازیش ازیگرفت روهبچهی دست چرا ؟اصاًلیآورد

 ازدکریمییگدا ودیخوابیمنابویخ کنارهاگهبچناو ؟یبش پناهش سر

 مادرش وتهدرست! کهدبو ترییایرونیساخت براش عفت و توهکیزندگ
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 م،بست دل بهشمبود سویگ با روزدچننمنتورا چرا؟ واقعًا اماینبود

 رو حست پس اومد؛یم سرشییبالمشدیمهوونید

 ؟یاشتند قلب تو بتپه، قلبش وهنباشیخون مادِرهتونیممآدمفهمیم

 بود؟یاگهیدیجا از مشکل ای د؟یتپینم

 حس افتد،یمهرا شیهااشک البیس باز ودافتیممهیرو شیهاپلک

 وییدورویگرفتهمنیبو دارد، بو شیهااشکمکنیم

 .کندیممآشوب بونیا وهشد نمانخیکهنهیهادروغ

 ضتیرم خواهر معمول طبق اما د،یتپیممخوب اتفاقًا ،یداشت قلب تو-

 دوست واقعًاهک رو محمدرضا قت،یعالیرو گذاشت دست

 ...گمیم رونلواسونباغبودش ناکجا از هویهکیاون نه؟یداشت
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 ود،شیمهدیشن زورهبهکییصدا با ودزنیممبه را اشدهیخشکیهالب

 :پرسدیم

 ؟یدونیم کجا از تو-

 :میگویم آرامش با جوابش در ومزنیم قیعمیدلبخن
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 سرشونوهاگیحت هاآدمیدونیم وقته،یلیخ دونم،یم زایچیلیخنم-

 روییزایچهیینخوا خودت تا باز کنن، فرومهیزندگ تویابهانه هرهب

 توهکردیکپ منو خاطرات دفتر ازهنسخهییکی ستینممه! فهمنینم

 تو محمدرضا روزاون دونستینمنم جز کسچیههنیاممهنیدارهخون

 رو ماس اینم عفتهکدیدینم وقتچیهدفرب! فربدهن بود،نلواسو باغ

 نایا گفت د،یندمبدبختیمحمدرضاهالبت... کنههشکنج

 ! کنمنشوهیتنبمخوایمنکردیطونیش

 ...یگیم دروغ-

 اندافتاده گزگزهب ودرونیم خوابددارنمیپاها

 عفت مونده، ماجرا قشنگ قسمِتهتاز ،یدروغهچ واالهن-

 توهب وهکن گور ومگ جاهیهببر محمدرضاددا رو سمایجنازه

 اسمهفهمیم محمدرضا دفنش موقع... رازیش تو هستیقبرهینبگ

 ودآیم هوشبه کاملهک سما خودش، خواهر شیپ برتشیم نمرده،

 کنن، تیحما ازشنریگیممیتصممه اوناهگیمنبراشو رو موضوع

 شعور و درک شتریبنمیخانواده کل ازیعام ودسوایبدمرهییعنی

 رو تیزندگ باختنیتربزرگ توهک است موقعنهمو... داشته
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 بهت عفت تایکنیم سکوت سما مرگ قباِل در تو...یکنیم

 د،بوهشناخت رو شماها ذاتهک محمدرضا اما بده، پس رو محمدرضا

 وهکنیم قرضمههگیدیپا دو داشت پا دو

 ! خانومنتورایکردیامعاملهدبیلیخ...الفرار

 ار دستشهکمزیبرخمیجا ازمخواهیم زند،یم مطلقیدیسفهب رنگش

 :گذاردیمماشانهیرو التماس با

 کجاست؟ سماناال-

 تونستم،ینم نم،یبب رو سمامبر داشت دوستیلیخ محمدرضا-

 شیپ سالدچن... بود فرساطاقتمچشما جلوددرههماوننشدهندز

 مدارک وهشناسناممبرایحت گفت رو ماجراهانیایهمه ودز زنگمبه

 دوقصنهی تو رو اوناممن کنم،ماقدا تیشکایبرانمهکدفرستا رو سما

 تیشکایواقع جرأتناو وقتچیه ومگذاشت بانک تو

 زنگیهمه محمدرضا... کنم فرارمخواستیم فقط ومد،ینمسراغنکرد

 تیشکا برو ستین خوب حالش سما گفتیم ودزیم

 ایب شش،یپ ایب حداقل ست،یندبنییجاهبمدستمنداردسواهکنمنک

 ...نشیبب
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 :بنددیم رامیگلوهراهکنندوانهید ویوحشیبغض

 بود،نمیرابماونددر بود،مخود مالمخودیدردها تونستم،ینم اما-

 بودم،مچش تومچشمقاتل بایجهنمیخونهناو تو شب تا صبح

 ،بودم تنها! دمیکشینم داشتن،یاسهیدس وهنقشهیمبراهشیهمههم

 و کسیب چقدرمفهمیمناال امامدیفهمینم موقعاون... بودم تنهایلیخ

 ....روزااونمبودهپناوپشتیب

 :ردیگیم رامدستانیبیعج حال بادستیایممهنتورا

 کجاست؟ نه؟ اسزنده سما جونم،هب دردت نفس-

 باز دریک چرخد،یم در سمتهبمسر ودریگیمیفیخف لرزمبدن

 نگاهش درهکردهخان ِقیعمددر ویناباوربا درگاهش دریمان ودبوهشد

 بود؟هماندهریخنمهب

 اومد،یبرممدست ازهکیکار تنهامفرستادیم پولنبراشونم-

 وهکنیمیقراریب گفتیم کنن، شیبستر جاهیدیبامگفتنبهشو

 بارنیآخر... بودهکردیخودکش بارنیچندهآخ... خوادیم روهخون

 !کنن کمکشننتونست
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 :دهمیمهادام حرص بادزیریم فرومنگاه مقابل دردنداریتیاهممیبرا

 ومکرد دایپ رومخودهباالخرنمهک حاال امروز، تو اما-

 بشه،هبرآورد آرزوشنیآخرینذاشتمبکنیغلطهچدیبامدونیم

 زنگ عفتهب سما انگاردبوهفرستاد مدارکیسرهیمبرا محمدرضا

 کاراش ازمکدوچیه ریز امادبوهکرد دشیتهدیکل عفت بود،هزد

 بوده،هداد پولدشنهایپ السکوتحقنعنواهب بهشیحتدبوهنزد

 تودبو خودش خط دست باهک چکشمه و اششده ضبطیصدامه

 ...بود مدارک

 مدارک نایاهباشهنداشتمقبولیکسهکدنبوهسال پنجنمهگیدنیا

 ...بشهممحکویعوضناوهکدبویخوب

 :کندیمهزمزمنلزراییهالب با

 ...کهننگ توهبمگفت فقطنم نبود،نم ریتقصهک مرگش-

 سر پشت روز هرهکدبو خودش پس تاس درستمحدس

 را خودشهرفت رو و رنگ چادرنآ با مثاًل ودآمیمنمارستایبهبنم

 .کردیم استتار
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 :دیگویم وارزمزمههکمشنویم رایمانیصدا

 محمدرضا؟نیاهیک داشت؟ شوهر عفت ای ؟یداشت شوهر تونتورا-

  ؟یگفت دروغممنهب سالههمنیا چطور
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 باهکالف ماینمنیبیمهکمشو خارج اتاق از تامشویمدر کنارش از

 :دیگویم زیآمچندشییادا

! رویدوزار_یاشهیکلیهاالوگیدنیادیکن بس بابا-

 رو اداهانیا ودیبشهشوکدبع باشه،هگفت راستیکیناوهبنتویکیهاگ

 ...هاتونیزندگنیاهبنبزنهگ د،یاریدرب

 :نالدیمیشرمندگ با ماین مادر رسد،یمنسالهبهکمیپا

 ! ماین-

 شود،یم بازیورود دِرهلحظنهما ودنینشیمماشانهیرومپدر دست

 ونخندایصورت و متوسطیقد باهسال شصت بًایتقریمرد و پرستو

 .شوندیمدوار کند،یمیتداع را مایندخویچهرههتهکهآراست

 و ناز با وداندازیممآغوش در را خودش عیسر من،ندید با پرستو

 وددارن اشکمنهکییهامژه با و خودش خاص لطافت

 ریز ودهدیمنتکا افسوس بایسر ماین د،یگویم تیتسلنیغمگیلحن

 :غردیم لب

 !رو مادشا دل خواهر-
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 در کمترهکیغرور و افتخار با ماین بارنیا ودیآیم جلو همراهشدمر

 رو ودریگیم باال را سرش بودم،هدید اشلهیپ_لهیشیب وهدسا رفتار

 تاماآمادههکالف و جیگمهنم ودکن اشیمعرفدخواهیم پدرشهب

 اوتشمتفیمعرف اما ارم،یبنزباهب رایشگیهم ویتکرار ”خوشبختِم“

 :کندیم خکوبیم را هایلیخهبلک مرا تنهاهن

 من، پشتهن ستاده،یوامپشتهشیهمهکیکس م،یزندگ افتخارهیما پدرم،-

 اره،ذیم وقتنبراموهشیهم اماهشیمیعصباندزو... تکمون تک پشت

 قائل ارزش ده،یممانجانبرامودایبرب دستش ازیکار هر

 رویتگرفدای ازشهکیزیچهی فقطهبپرسمازهاگهکیکس...برامونهشیم

 .قعش ازیدارحرمت ویبندیپامگیم بگو،

 لذتنیع در ماینیعمد و برگ و شاخ از پریهافیتعر ازدمریچهره

 ماینهک است مشخصیخوبهب شود،یم معذب و سرخیکمنبرد

 را شیهامتلک هاحرفنیا بادخواهیم

 .باشددتوانینم دریح جزیشخصمنظرهبهکدیبگویکسهب

 مستثناهقاعدنیا از ماین انگار و است خراب وهختیرمبهههم حاِل

 فیتعر درنبودهپنا و پشت و عشق حرمت حفظهب اصرارش ست،ین
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 و نابرابریجدال ریدرگ سخت رامذهن ودسوزانیم رامدل پدرش از

 .کندیمهطرفکی

 آشنامه بانممک حاِلنیترمعذب ونیتربیعج با پدرش ونم

 تکیرو عیسرهمعارفنیا از پس دو هر ومیشویم

 .ابدیماتما سخت تیوضعنآ تامینینشیمییاهیصندل

 عًاواقمبداندشیم کاش پرسد،یم رامحالمآرا ودنینشیممکنار قیشقا

 جمعمه دوریبرایمناسب شب امشب، واقعًا دارد؟ندیپرسنم حال

 د،شونیمممتورددارنمایصوتیتارها وهشد خشکمیگلو اما بود؟نشد

 :زنمیم لب زحمتهب

  ؟یاریبنمیبرا آبنوایلهی لطفًاهشیم-

 ونسالهبینگاهیچشم ریز زد؛یخیبرم شیجا از ”حتمًا“نگفت با

 ودداننیم ای وداننشستهمه دور چرادداننینمنم مثل انگارهکییهاآدم

 .اندازمیمدقرارنیب باز

 خدا و استهزد زل اریمازیخانه فرِش نقِشهب سکوت درمپدر

 ومکنیم دنبال را نگاهش خط کند؟یم فکرهچهبهلحظنیا درداندیم

 سر ودگردیبرمنسالهبیمان فرش، رنگ سبز قزح و قوسهبمرسیم تا
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 حِس منکرنتواینم گردد،یبرم سمتشهب ضرب کی دریح و طناز

 ودزنیم موجیمانهبنشانگاه درهک شد،یفردهب منحصر و خاص

 ...ستین اریماز ونماکاهبنشانگاه در تیفیک و شدتنیاهناخودآگا

 درپ اندازد،یم مایهمههبینگاه ستد،یایمنسال وسط فیبالتکلیمان

 جایمان کند،یممسال اوهب محبت با ودشویمدبلن شیجا از ماین

 :دیگویمهزدبهتیکم وهشرمند است،هدیند را اوهکنیا ازدخوریم

 ...نیاومد خوش نبود، جانیامذهن اصاًلدیبخشب عمو،مسال-

 حتمًا د؛نینشیم طناز و دریح سپس و پرستویرویسوال نگاهشدبع و

  دارد؟نمیعمه فوتهبیربطهچ اشخاله شوهردکنیم فکرنیاهب

 ونیسنگ جو از فراریبرا وددهیممدستهب را آبنوایل قیشقا

 :دیگویم کند،هزمزم خودش باهک انگار جاآنیخفه

 .زمیبرییچایسرهیمبرنم-
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 با وداندازیم مادرش و پدر ویمانهبینگاه اریماز رفتنش با

 چیههکیکسانهب رو ودکنیم باز را شیصدا خشکیاسرفه

 :دیگویم ندارند،ندیشنیبرایاقیاشت



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

141
7 

 م،یبش جمع جانیا امشبدبو قرار راستش-

 فکرهکمیبزن حرفیموضوعهیهبراجعهک

... قرارههچ ازهیقضمیفهمیممیدارهگیدناالمکن

 ما وهباردار قیشقا خبنیدونیمهکیجورهمون

 شیماهگهسیهایغربالگر ویسونوگراف و هاشیآزمامانجایبرایوقت

 روز،اون ازدبع درستمیرفتهشگایآزماهب

 مواظبهک شد، وعشر مشکوکیتلفنیهاتماسیسرهی

 بعدش م،ینگرفتیجد اولش ها،حرفنیا از ونیباشنتوبچه

 ومقسیکلدکریمیمعرف محمدرضا رو خودشهکمآدناوهک

 ،میبپرس نفس ازمیندار باورهاگ و هست راست هاشحرفهکدداهیآ

 هستیاگهید دختر وناو اماهبگدنخوا نفسدیشا گفت م؛یدیترس

 ...یپانینذار ونیباشنتوبچه مراقب وندیشک زجریلیخهک

 گارانهکداندازیممپدرهبیشرم پر وننگراهنگا ودکنیم مکث جانیا در

 اوهبیدرک و حس هر ازیخال نگاهش و ستین ایدننیا در

 :دهدیمهادامیترآرامنلح با سپس. استهشدهدوخت
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 ما شراست... طاننیش نایا ،بشه بازنتویزندگهب زربافیخانوادهیپا-

 هااتفاقناو تا! دادینم جوابیکس ه؟یک محمدرضامیدیپرسیک هر از

 دستبهدست سرعتهبیچهمه ودز رو هاشحرف نفس ودافتا

 هاتلفننیا باز امادآور خودش سر رو بالناومخان عفتدبع وددامه

 گفت ،شدم نفس ویمانیرابطه ِریگیپ ماین از نشد، قطع

 ... خداروشکرهالبت خوبن،یلیخهک

 زند،یمییرایپذ زیمیشهیش ریز چوبهبنینماد ودشویممخ و

 گرداند،یم را مجلسددار تئاتریدانشجو کی کارنیاولهبهیشب

 :دهدیمهادام اما کند،یم مکثیالحظه کند،یم حس مراهنگاینیسنگ

 حاال میدونستینم م،یشناختیم رویمانیهااخالق ما-

 راراصهکمیبزنینام رضامحمدهی ازیحرفدیباهگرفتنسامویچههمهک

 شرهدوبار نه؟ ای... زربافیخانواده کل و شناستشیم نفسهدار

 ربطهگیهمدهبیزیچ هرهبراجعههم بارهیمیگفت شه؟ینم_شهیم

 جانیا امشبنیهم هشیهمیبرا روهیقضنیا ومیبزن حرفهدار

 ! میکنمتمو

 :آوردیمنزباهب ماین مرا دِل حرِف
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 باشه،هداشت رو  سال شصتنیریشدیبا طرف داداش،-

 ! باشنهنرفتیترک الیسر استقبالنزماناو ازنجونفسیهاعمههاگهالبت

 تعارفیجاهب رایچاینیس دلخوریکم اما خودش متانت با قیشقا

 :دهدیم جواب ودگذاریم زیمیرو

 داربچه بذارمهدبع ما،یندبونجوویلیخ صداش-

 !هااعصاب جنگ و هامزاحمت جورنیاهداریوحشتهچیفهمیمیبش

 :دیگویممکال کی تنهایپوزخند با ماین

 ...حیصح-

 دونیا استنممک مگر ند،ینشیم دریح ومپدر صورتیرومنگاه

 ...ردیگیمماخنده نشناسند؟ را محمدرضادمر

 در شیآبرویپا بازهکمپدر زوِرهب امادبونتورانخواهاهکییرضامحمد

 کرد،یمیزندگ رازیش دریحدعق درنتوراهکیزمان بود،نایم

 ودکردن قالب اوهب را داشتمشک در را دریحینطفههکیعفت

 و عفت شرمهدیشاهک محمدرضایروستاهبنشافرستادن
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 وهوانیدنزنآ مثاًلمه شود،مکنخانداههمیزندگ از نحسشیهیسا

 .ردیبگنساما و سرهختیگس افسار

 داد،مانجا دریحهکیکارهمانیادامه شود؟یمهچهجینت اما

 و خودشهب تا عفتهب کمک جهت در رضامحمدیوقفهیبیهاتالش

 قابلریغ و منطقیب و بیعجیرفتارها تحمل نرساند، بیآس نشیجن

 رسشدزونمایزا ونتهراهب آوردنش پس آخر دسِت و اویسو از باور

 برگشتنش وننستر وداحمهبدفرب لیتحو و

 شروِع ونمایزا از پسیافسردگیبهانههبهخانهب

 او در متفاوتیشکلهبهلحظ هرهکیجنون و دشیجدیهایبازوانهید

 .دادینمیتیاهمنآهب کسچیه ودکریمددایب

 باعثنیهم ودکنیم جلب راههمهتوجدمر دونیاهبنمیرهیخهنگا

 :بپرسد اشگرفتهیصدا بایماندشویم

 ه؟یکمآدنیاهباالخر ؟یشناسیم رومآدنیا شما بابا-

 با قباًل را حسنیاهکمتابیب و آشوبیجور خورد،یم چیپمدل

 مرکزهکمخوشحال طرف کی از بودم،هنکردهتجرب شدتنیا

 صندوق ومماندنمهکمشویمهوانیدمداریطرف از ومستیننمهتوج
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 ودارزینممه خدا لعنتهب داخلش مدارک گریدهکیبانک امانات

 ...ردیبگمآرا است قراریکمدانینمهکیدل
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 :دیگویم افسوس از پریلحن باهکمشنویم را دریحیصدا

 افسوس! شناسنشونیم خوبمهنخامحمود... شناسمشیم بله،-

 قدرنیا چطور بده، بیفر رو مایهمه تونست چطورنزناوهک

  دونه؟یم خدا فقط داشت، تسلطمخاننتوراهب

 :پرسدیمیکنجکاو با ماین

 قرارنایجر درمه ماهک ،یزنیم ورق رو خاطراتیجورهیندرخایح-

 ...ینیبب رو عمر رگذهچشم لبینشست خودت باهک تنها م؟یریبگ

 احتمااًلنآ درهکدرویمیاتاق سمتهب ودزیخیمبر جا از طناز

 خواهرنفقدا احتمااًل و محمدرضا عشِق و سمامغ درمه هنوزنتورا

 .کندیمنفغا وهنال بتشیمص و آزار پر

 پشت و قیشقا اول ودخوریمهکوتایچرخنسالندرو دریحهنگا

 سمتهب ودزنیخیبرمنشایجا از مادرش و پرستو سرش

 و استهدادمانجا شیپ هاسال دریحهکیعمل َنْفِس. روندیمهآشپزخان
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 ونزنا مخصوصًانگرایدیجلوهکنیا اما ست،ینممهدداننیمههم

 ومنگردایبرم رو کند،یم منزجر مرادنشو بازگو گرید بارنجواندخترا

 .کنمیم حسمخودیروهب رایمانهنگاینیسنگ

 ومندار رایتکرارنداستانیایحوصله رم،یگیممدستاننیب رامسر

 است منحوسیایدن در اتفاقنیآخرنتورایگذشته و سرنوشت

 حال وینماماحتراهب امادباشهداشتیتیاهممیبرا طیشرانیا دردتوانیمهک

 چشمانشندرویجیگ و سوالههمآن و شانشیپر

 .کنمیمننشستهب وادار رامقراریبنتیصندلیرو

 اما! وقتچیهمشینمماشتباه منکرنم پسر،ننکمنگایجورنیا-

 رومخاننتورانمهک داشتیاصرارهچنمحمودخانیامدونینم

 خودشیزندگمخانتوراندیبا چرا گم،یم خودش جلومدار کنم؟دعق

 بهش عفتنچودکریم فدا رو داشت دوستهکییمحمدرضا رو،

 زا بدتریچ شد؟یمیچدمونینم ساکت بمونه؟ ساکتدیباهگفت

 شد؟یمنیا

 :پرسدیمهزدبهت ماین



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

142
4 

 ن؟ینکرددعق رو عفتدخو واقعًا چراهکیناراحتنیا ازندرخایحیعنی-

 ! شمانیدار ریش دلماشااهلل

 با ماینهبهتوجیبمپدر ودرویم ماینهبیاغرهمچش اریماز

 :دیگویمهگرفتییداص

 چرامدیفهمینم اصاًلهآخ بگه، دروغ عفتهکمکردینم باورنم-

 رو محمدرضا توران، دونستیم ما مثلهکناو گفت،یم دروغدیبا

 کرد؟یم کارونیا باهاشدیبا چرا! دارن ازدواجهقرار وهدار دوست

 ! دیکنیبازنمیآبرو بانیخوایم شماهامکردیم فکرنم

 دستهکینفرت با ومآوردیم باال راماشده داغ ونیسنگ سِر

 تاسهنشست وضوحهبملحن در ودلرزانیم رامبدنمتما و ستینمخود

 :میگویممپدرهب رو

! من پدِردبو ضیمرنزناویکن باوریخواستینمهکنیایبرا-

 ،یکردینم دقت العملشعکس و رفتار چیهیروهکنیایبرا

 ازهکنیایبراهدار دوست رویزیچ ،یکسدیفهمیمیوقتیدیدینم

 رویناتال واقعًاهاگیحت تو کرد،ینمهکییکارهاهچهاریب درش چنگش

! شهیآت روداسپن مثلهخونناو تو چرایدیفهمیمدیبایداشت دوستمه
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 صًامخصو برسه،هدار آرزوشوهکیزیچهبیکس خواستینم دلش عفت

 ودبوهدیکش رو جورشیبچگ ازهکیبدبخت و خواریناتن هِرخوانتورا

 عفت انگار ودبوهدیکشهمال هاشیکار کثافتیهمه رو چراوچونیب

! کنهنییتع رونتورا سرنوشت دونستیم خودش حِق

 و جیگدبو مشخص هاشحرف تو ازمه محمدرضادخویحتهگرنو

 سرش زربافیخانوادهمنابهندختراهشدینم باورش ودبوهشد گنگ

 کسچیهیخواستگارهاومدیوقت اصاًلهکیکس سرماون! کنن دعوا

 وقتچیهنچویول! یباغبونیبراهاومدنیکرد فکر نکرده، حسابشمآد

 !بره نشیبدنیخواستیمنیدونستینمنخودتو از رونتورا

 ،بودیاگهید کس با دلشهکنیادشیچنینکرد شکمبارهی اما

 ... با هویدبویخوب و بینجنز

 حرص با ومکنیم مشت رامدستمریگیم فاکتور را دریحیکلمه

 :دهمیمهادام

 بابا گه؟یم راستهآوردیم باالدگنهداشت فقطیعمرهیهک عفت اما-

 ؟یدیترسیم ازشمه تو ؟یکن باور رویچهخواستیم دلت تویجد

 کرده؟یمدیتهدمه رو تو
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 :کندیمهزمزم متاسفمپدر ودیگویمیاهلل االهال ال لب ریز دریح

 !دمینفهم واقعًانم-

 :توپمیم حرص با

 شمادبودایز هانشونهنچو نگفتم، بهت چرا نخور حسرتهگید پس-

 ...یتعمد ویانتخابندیند کیهبیداشتهعالق

 :میگویم اریمازهب رو ومزیخیبرممیجا از سپس

 ازیمتمزاح چیهننگرا شما شد،هبستهشیهمیبراهگذشت*نیایپرونده-

 اتبچههب حواست اما ه،یخوبیلیخدمرناو نباش محمدرضا طرف

 تعصب کسچیه و زیچچیه رو باشه، بازهشیهم چشمات باشه،

 .نیهمهبد شرط ودیقیب عشقهی بهش باش،هنداشتمه

 :میگویمیمانهب رو و

 م؟یبر-
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 *گذشتهیهاقسمت لیتکم و حیتوضنایپا*
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 شمادارزشمن نظرات منتظردنقیدوستانه جمع در

 �👆👆👆�میهستنزایعز

 

 

 

 

 

 

 سرعتمدهیمهاجاز ومکشیمنییپا آخر تا راهپنجریشهیش

 و بیغر کاماًلیمهماندماننماگونههبهدینرس رامیهااشکدبا

 .براندماگونه از عیسرهناخواند

 دست ودرنیگیم قرارمسرد و حسیبنانگشتایالبهیالیماننانگشتا

 ویطوالندگذاریم لبانشیرو اول برد،یم خودش باههمرا رامچپ

. گذاردیم شیپایرو دستش باههمرا سپس ودبوسیم قیعم

 :شودیمدبلن ماین اعتراضیصدا
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! هایشدیعلاینم بایلیخ ،یکردیم منو مراعاتمکیمیقدهگیدهبس-

 ...رو خودتنک جمعیحاج

 ومچرخانیم رامسریمان سمتبه حالیب وهخستیلبخند با

 :شودیمهدوخت اوهبهنیآندرو ازهکمنیبیم را اشیشاکهنگا

 م؟بکش لتخجا تو ازدیبامگرفت رومزن دست کردم؟ کاریچنمناال-

 نه؟ ماین سرتهبهزد چته؟ تومباش کارطلب ازتدیبانم اصاًل

 با ودکشیم جلویصندل دونیب از را خودش ماین

 :دیگویم اندازد،یمهخندهب مرا امادنیبینم اوهکیمانهبیاغرهمچش

 ...دایببخش من،هواسهکنیمیزنم! زنمهچ م،یبرمه با داداش شوهادیپ-

 گوشمدمهستنم مقصودشهکیدیببخشنگفت زادبع

 رادورخیمیمانهکیحرص امامشنوینمهکدکنیم پچپچیزیچهآهستیمان

 :دیگویمدبلنهدوبار ماین فهمم،یم اششده چفتمبهممحکیهالب از

 ! مونهیممآدهکیبوسیمیجورهی ،ینگرفت فقط دستشومبعدش واالااا،-

 ...نییپامنکیم پرتت ماین-

 ! باالسمتجسم قدرتنمهچنمهب-
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 ودداریمهنگنابایخ کنار ودکوبیم ترمزیرو را شیپایمان

 .سبدچیمیصندلیپشتهب ترسش از او ودچرخیم سمتشبهیعصب

 شده؟ لقیادیز دهنت چیپ امشبیکرد دقت ماین-

 خپاس رصح پریلبخند بادآورینممکمه طیشرانیا دریحتهک ماین

 :دهدیم

 ستیر و راستممن شلیهاچیپیخوایمیشد آچارهب دستهیچ-

 ؟یکن

 شیجا سردگردیبرمیمان نخندم،دبلن تامریگیم گازممحک راملب

 :دیگویم تشر با ودنینشیم

 ! یشینممآد تو ن،ییپا گمشو-

 :اندازدیم است،مدهدیسپ منتظرهکییهوا و خلوتنابایخهبینگاه ماین

 آفتاب تایدونیم چیهنابویخ تویبنداز منو آد؟یم دلت-

! شدهدتنمششیآتهچ آد؟یممسرهبهواموند شهرنیا توییبالهاهچهبزن

! گمشونمهبیگفتینم قلبتهت از جورنیاننبودمخانو عروس

 ... دیلرزیم صداتهت
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 برد،یم نشگرد پشت را دستش دو هر ودکنیم رها مرا دستیمان

 :پرسدیمهکالف ودبندیم را چشمانشیالحظهدچن

 چته؟ ماین-

 امین اما کنند،یم صحبتیزیچهچهبراجعدداننیم دو هرمکنیم حس

 :دهدیمهادام اشیبازهمسخرهب باز

 فقطهافتادهدیبرسیگنیاهب چشمتیوقت از شکسته،مدل-

 طاقت حاالیبودمخوددجل ترکفهعمرهی! منههواس هاتگرفتنهپاچ

 ...کهمنیببمندار

 هشداِر کینیا ودکوبیم نشیماشنفرمایروممحکیمان

 .شودیم محسوب ماین سکوتیبرایجد

 هدفیب ساعتدچنهکدبو خوب اگر نفرهس ما حال

 م،یکردینمیط سرعتنیکمتر با را شهرنیایهااتوبانمتما

 الیخ و فکر و اتفاقههمنآ ازدشویم رچطو و کجامیدانستینمنچو

 .ختیگر
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 از ومبودهدیخواب ساعتهسدیشا جمع سِردشیمیروز دوهکنم

 اریبس حالشمهیمانمبودهنخوردیزیچ گریدمصبحیقهوهدبع

 اشهشیهم با متفاوتیوحالحسمه ماین بارنیا انگار ودبونمهبهیشب

 .بودهکرد قراریب وهفکالهگوننیا رایمانهک داشت

 ...میبزن حرف شوهادیپ-

 رایمان جوابیوقت خورم،یم جا ماینیشدهیجدنناگهانلح از

 :دهدیم

 ! نکردهمالز-

  ما؟ین-

 مشخص تیزندگ فیتکلهاگمه تو نه،یهممسوار وهادیپنم-

 پسمزنیگیم قلبتهت ازهکیجورنیاهشد

 ! ندونه نفسمینخواهکمینداریحرفهگید

 انگاردشویم چنگ اشختهیرمبه ونشایپریموها داخلیمانندستا

 ستدهندهآزار وممسمو فکرههرچ از را ذهنش کارنیا بادخواهیمهک

 :کند رها
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 تهسنحواستو اصاًلنیشناسیم منوهکییشماهامکنیم فکریگاه-

 اشم؟ب تفاوتیبمتونینمهکنیا بابتمکشیمیرنجهچنم

 ارم؟ینمدخویروهب و ستین خوشنتویکی حالمبفهممتونینم

 فکرهکمخودیزندگیهالحظه از ومبزنینفهمهب رومخودمتونینم

 ست؟یننمهب حواسش کسچیههکهانصافنیا ببرم؟ لذتهباشمحقمکن

 رویچهمه ونبکشهمال هاگذشته رونخوایم فقطهکممادر و پدر

 اریماز! سرشونیفداهندار اشکالهباش! بدنننشو خوش و خوب

 رویاتفاقهنهگید ایدننیا تو انگار و قیشقایحاملگهبهداد ریگهک

 قدرنیهمهندار اشکالمباز! داره تیاهم براشهن شنوه،یمهن وهنیبیم

 با وننداریکس کاِربهیکار ونکنیمیزندگ نرمالندارهک

 فقطمیدیرسهکیالحظه ازنماکا اما! دهیم آرامشمبهنخوشحالمه

 مشکالتشیپاهشیهمهکنم! اتاق تودیچپدبع و دمشیدهقیدقدچن

 اصاًلهنیبب بمونه،نم کنار رو امشبهیدنبو حقش سادم،یوا

 ...درکهبنم افته؟یمهخانواد توهداریاتفاقهچ
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 :دیگویمهگرفتیلحن با ماین

 طالقشیبرامه مشاور شیپهریمهدار بود، اتاق تو سویگ خاطرهب-

 نه،ینب رو نفس و تودیبا مدتهی سویگهگفت طرف سو،یگیبرامه
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 باهنشهخونناوهبهخوننیا ازیه! هستیک اشیواقعهخانوادهبفهم

 ...نایا وهنکنیزندگههم

 اعتراض بارنیاول ویمانددر پر دِل ازیناش شوک تو هنوزهکیدرحال

 هنوزمنگاه امامشنویم را شیصداهدوبار بودم، کردنش

 :استهریخمیروروبههبهارادیب

 خودش رو نایا کاش! شدن متحولهچهخانوادیهمه... خوبه-

 ویداد ریگمه وارید ترکهب شب سر ازهک ،یچ تو و گفتیممبه

 ؟یانداخت بهشیچاریلهی

 ...برگشته ایهل-

 ودشویمهکندمیروروبه ازمهنمهنگا بارنیا

 ماینهبهنیآ از سکوت درهزدبهتهکدشویمهدوختیمانهب

 .استهماندهریخ

 نایایهمه ونرفت و ازدواجهیقض برگرده،هکدبوهنرفت اصاًل-

 ...بودهیبندیخال

 :پرسدیمیکنجکاو بایمان
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 بود؟یچ دردش پس ؟یچیعنی-

 :کندیم رها را نفسشهکالف ماین

 داشتم،یخانوادگ مشکِلهگیم! دونمیمهچ درمون،یبددر-

 دروغهدارممطمئنمهنوزهگیم دروغ بگم،متونستینمهکدبویزیچهی

 ...گهیم

 :پرسدیمیوقتدبو مشکوک مایندماننمهیماننلح

 ! اسمسخره داشته؟یخانوادگ مشکلهافتاد ادشیناال-

 گه،یم توهب گفت... بزنه حرف تو بادخوایم... اوهوم-

 گفتیول اد،یب شیپ بحثشیحتهگیدمخواستینم

 تو شیپ گلوشهنکنمگفتمکردیقاتهلحظهی! سراغشمریممخودینگ

 دو! دیپر گرفتنز طرف شده، رید هاتنقشهیاجرایبرامگفت مونده،

 گفت نتت،یببدخوایمدکر اصراریه و گفتمبهمهیوریدر تا

 ! بزنه حرف باهات برادرشهبراجعدخوایم

 :پرسدیم متعجبیمان خورد،یمهگرمدرهیمان ونمهنگا
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 هاپرت و چرتنیا بود؟ خوب حالش ه؟یکهگید برادرش-

 سرنم گه؟ینم خودتهب چرا هستمهیمشکلهاگ خب! گهیمهیچ

 ازم؟یپهت ازم،یپ

 :بنددیم را چشمانش ودخوریم سر شیجا دریکم ماین 

 ا،میهمهیزندگ وسطیافتادهکیمهربونهگند ازیپهی توهک فعاًل-

 ! واقعًایمرس

  ؟یندازیمهکیتنمهبمبازناال-

 افتم،یم پسمدارنممیبخورهصبحونهیمیبر... بود تشکر تونجاهن-

 ن؟یهستهپاچکلههیپا

 :کندیمهزمزم لب ریز خودش ابدآوریدرم حرکتهب رانیماشیمان تا

 با برادرشهبراجعهبرگشت سالههمنیادبع! شدنهوونیدممرد-

 !بزنه حرفنم

 زیرهب زیر آمار کردم، بیتعق رومخان نفسههمنیا! نزن غر قدرنیا-

 ه؟یچ حسابش حرفنیبب بروهقیدق دو حاال! شدهکندمپوست دادم،

 !ودبنتویدلدادگ از قبل خیتار مال نایامخان عروسهالبتدیببخش
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 :دیگویم حرص بایمان

 .هاینش خر ماین-

 ! یآیم نظرهبیراضیلیخهک تو بده؟ ه،یچ-

 خجالتیخواینم! یگیمیداردآیم در دهنت ازیچ هریجدیجد-

  واقعًا؟یبکش

 .ندارم را رد،یبگ اوج کل کل و بحثنیا بازهکنیایحوصله

 !صافهمدل! که ستین ناجور فحِشمهاحرف پشت تو مثلنم! نه-

 ،یآیمیراضیلیخ تو نظرهبمگفت! بودیعاشق ،یگفتهکیخر ازمبرداشت

 بکشم؟ خجالت چراناال

 اماددهینم را جوابش گرید وددهیمنتکا تأسفیرو ازیسریمان

 :دپرسیمنناگهاهک استهشد ریدرگ شدتهب ذهنشهک است مشخص

  ه؟یچ ایهل برادرماس-

 .حامد-

 :پرسدیم باز ودکنیم مکثیکمیمان
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 بود؟یچنشویلیفام-

 .یستار-

 ودنیبچمه کنار را لیفام وماسنیامذهن تادکشیم طولیالحظهدچن

 .بنددیم خیمتن درنخونناگها
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 :کندیمهزمزم وددهیمنتکا تعجبیرو ازیسر بازیمان

 ...رویکسنیهمچمناسشینم به،یعج-

 امادبپرسیسوالدخواهیم انگاردگردیبرممسمتهب سپس

 :دیگویم ودشویمنمایپش

 ماین شد؟یجورنیا هوی روت و رنگ چرا افتاده؟ فشارت تو-

  ؟یگفتهکیاپاچهکله آدرس کجاست

 حس گردانم،یبرمهپنجر سمتهب رامسر ومزنیم لب ”یخوبم“

 اگر دارد؟ کارچهیمان بادحام خواهردکشیم سوتمیهاگوشمکنیم

 رنظبهیمان از ترفکرنروشیلیخ ماینهکدباشدحامیهیقضدمور در

 و رضایعلیفاتحه باشد، رضایعل ودحامدمور در اگر ودیآیم

 ونمهفاتح شود،یمهخواند جاکی شیهایکارمحافظهمتما

 ...همماشکاندهیمان از جهتیب ودخویبهکیدل ومیهادروغمتما



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

144
1 

 ماین العملعکس ازینیبشیپ چیههکنیاهبهتوج با اتفاقنیانشد برمال

 رضایعلیبرا موضوعنیانشد افشامدانستیم بدترنآ از ومنداریمان و

 ربط اشخانوادههبهناخودآگا رایاتفاق هر رایز است؛ مرگ بایمساو

 دست در را عقلش افسار جنونش بازنشاشدنهآگا ترس از وددهیم

 .ردیگیم

 خوب! گهید شوهادیپیزدیقفل چرا تو-

 ...نیافتیم پسنیدارهک شماهامیبخورهصبحونمگفتنمدش

 ماین وهداشتهنگ بازمیبرا رانیماش درهکیماننیبیالحظهمنگاه

 نبالدمذهن ومشویمهادیپ چرخد،یم استمشدنهادیپ منتظر متعجبهک

 وهنقشههمنیادشوینممباور. بزنم زنگ رضایعلهبهک استیفرصتنیاول

 ظاهر بیغ در ازنناگها عشِقهلیوسهبددار حاال اشیکاریمخف

 .شودیم رو ماینیشده

 رضایعلهبییدستشویبهانههبدبدهن راهپاچکله سفارشیمان و ماین تا

 :شودیمنهراسامیصداندیشن زا معمول طبق زنم،یم زنگ

 ؟یخوب شده؟یچ نفس الو-
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 قابلریغ ودب اتفاقات و تنش از پر ما مکالمات اکثرهکنیا

 پر وهخفییصدا باهمقدمیبهکددهیم رانامکانیانمهب استینیبشیپ

 :میبگو استرس

 ،یعلنیبب گم،یم برات حاال ستم،ین خوب اصاًلهن-

 داره؟ ایهلمساهبیخواهردحام

 :دیگویم سپس ودکنیم مکثیالحظه

  چطور؟هآر-

 :رمبیم ترنییپا رامیصدا بازهارادیب ودگذریممتن ازیفیخف لرِز

 ماین عشِق ایهلنیا انگار نوبره، واقعاهگید تو ونم شانس-

 ...برگشتههدختردخو اما حاال قباًل،هخوردمبهنشورابطههکهبود

 :رسدیممگوشهب فیضع ددشمریصدا

 خب؟-

! بزنه حرفیمان بادحامهبراجعدخوایمهگفت ایهل-

 ...بهراجعدخوایمممطمئننم

 .کنمیم قطع رایگوشهزدوحشت کند،یممیصدایمان
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  ؟یخوب جان، نفس-

 :میگویمهزدوحشت ومگذاریممقلبیرو رامدست

 .آمیمناال خوبم،-

 :کنمیم پیتا شیبرا عیسر

 رومامیپمزنیم زنگ بهتهقرارهچ از اوضاعنیببهباش حواست-

 .نده جواب

 م،یشویمدسر آب با بارنیچند رامصورتمیآیمنرویبییدستشو از

 .ردمگیبرم زیم سر ومگذاریممنیج شلوار بیج در راملیموبایگوش
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 باعث ودربیممسر از هوشهپاچکله ورنگآب خوش ِسید

 فراموش را وارشرهیزنج مشکالت و رضایعلیالحظهدچندشویم

 امین اعتراضیصدا بازهکمبودهنبردندهاهب رامدویلقمه هنوز کنم،

 :شودیمدبلن

 چرا مزخرفت اخالقنیا باهآخ زاده،ملکهبش کوفتتیا-

 دودبو جانیایک هرناال! بخوره تورتهبهیپا جورنیایدختردیبا

 جمع فیپ و اخدیبا ساعت

 ! ماشاءاهللهریگیممهیمشتیهالقمههچنیببمیکردیم

 :زدم لبمدستندرویلقمه ازهزدخجالت
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 .گشنمه-

 :توپدیم ماینهبیمان

 .کن ولش-

 :بوسدیم رامسر و

  حاال؟ تانیآورد طاقت چطورمموندنم اصاًل-

 خسرمکمکددار بازیمان صورت وممانیمهریخ ماین صورتهبهزدبهت

 جدا را اشپاچهیهااستخوان آورد،ینم خودشیروهب ماین امادشویم

 گاز حال در ودریگیم مفصلیالقمه سنگکنناهی در ودکنیم

 :دیگویمنزد

 َگلیبودهانداخت رو مجوج عجوجمقونیا کلهکیواجب کار از پس-

 ! شهیمهگشنیلیخمآد من،

 وهدش ریسمشکمیکم ای استدحامیهیقض استرِس ریتأثمدانیمن

 :میگویم پروایبهکماگرفتهیجان

 ! یکن حاضر غذانبرامومیگیمهگیدهدفعدشییهویهگیددیببخش-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

144
6 

 رشس ودگردانیمبر را شیرودکنیم جمعش زورهبهکیلبخند بایمان

 باددهیم فرو را اشلقمههکآن از پس ماین کند،یممگر شیغذاهب را

 :دیگویم اوهب رویپوزخند

 !هااایکنیم حال-

 ...رو خودتهگیدنک جمع ،یخوردمجوابشیزدیحرفهی-

 :سدپریمهشد تنگییهاچشم با ودکنیمنم سمتهب را شیرو اما ماین

 ...خفا تونیریمیهدبع ن،یمتنفرمه ازیبازملیفدآیمنخوشتو-

 ! هیشکلنیامه ما مال دارن، بیعجیهامرض وددرمآدههمنیا آره،-

 ...کنهیممه ما مال ما، مالیههچ اه،-

 .خورمیم گریدیالقمه لذت با

 ا،هسوزهیم براتمدلیخوردیعشق شکستمدیفهمننک فکر ماین-

 ! زارمیبمترح از کاًلنم

 :شودیممخمسمتهب لذت با ودشویممگر موتورش انگار
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 شکستداومیمنمهب اصاًل خوردم؟یعشق شکست کجانم-

 ترنرمال و ترحال سرنهمتو ازنم واال باشم؟هخوردیعشق

 داخهبندنیاهخون تویروزهی زربافمخانوهادتی شمایول خدا،بهمبود

 عروسیجدیجد ویزودهبمگفت

 ومشخ با رو تیاگربهیچشمانیانچنایشیمنخاندانیا

 حاالمیذربگ! کهیگفت لب ریزمهیکیرک الفاظهی ویکردهوکولکجهاکرا

  ؟یچ

 ومزنیم زل چشمانشندرو نفسهبداعتما با ومکشیم قیعمینفس

 :میگویم

 ...یشناختیمنم از بهتر رویمان تودش مشخص! یچیه حاال؟-

  ؟یمان ستین عمرتیپاچهکلهنیتربخشلذتنیاییخدا-

 :دادهادامنمهب رو پسس

... یرانگ گوهرهچ باماون ایتالیامبر ایتالیامبریبودهکرددیکلدبویچ-

 با! یمانهبهبرسهچدیترسیمممن ازمریبگ ازش رو نتیماشمبودهرفت

  غربت؟یبریخواستیمنیا
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 ومفرستیم ماین توسطهشد بازهدوبار بحثهبیلعنت دل در

 :میگویمیسختهب

 ...میبودمه دوست ما نبود،هعاشقان مایرابطه-

 :دیگویم وددهیمیصندلهب را اشهیتک الیخیب ماین

 و هستدمر ای طرف کن،نولمو خدا رو تومفهمینم رو زایچنیانم-

 حرف وهدوستم ای! کنهیم صاف رو شیمغز نوار تو مثلیدختر

 فقط تو بادآیمماگر ؟!دیزنیم گول چرا رونخودتومیندار م،یزنیم

 ...اصاًل بابانکمولهکهدختر پسهکهزنیم حرف

 کند، صحبتیمان بادخوایم ایهل چرامفهمیممدارهتاز انگار

 صیتشخدشیم امادبومهیربطیب بحثهالبتدبودزو قضاوتیبرا

 .دارد را کیهموفوب*یهاآدم حالت ماینهکددا

 

 

 .ارنددیزیگراست همجنس ازننشاهکیشخاصا فیتوص: کیهموفوب*
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 :دیگویمنمایهردوهروبدتنیلحن و ظیغلیاخم بایمان

 .یخودیب بحِثهبس د،یبخور رونغذاتو-

 وصلیمان دلهبنیچننیامدانستینمهکیدل زد،یریم فرومانهیس در دل

 ومودخهبیشکهکنیاهن ترسم،یم اخمش از اربنیاولیبراهک استهشد

 باهکییهاحرف و دردش پر دِل ِشیپهماندمذهن امامباشهداشتمیهاکرده
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 از ودبوهخستیمان. آوردنزبا بر شیپیلحظاتمتمایطاقتیب

 توقتمام سخنشیروهگرچ وهکند دلیبیغر طرِزهب انشیاطرافیهمه

 منظورش و نداشتیتوقع چیهنم از صاًلا انگار ودبو ماین با

 نتوانست اگریحتیمانهکمایزندگیهاداغمتمادهمانن امامنبودنم

 غیدریب را عشقش ودستایامپشت قدرآن امادباشممره

 نسوزم، تنهامک دسِت ای ومبسوز کمترهکدکرمخرج

 را دلش نزنم،ندام بدش حاِلهبهکدبونیانممسهنیکمتر

 ستینیالحظه هوِس و هوایرو از جنسشمبودنهکمکنمگر

 شانم،یپردب حالمتما باهک دانم،یم رانماندمهیپامرس وهرامهنمهک

 را انداختنسردمایهالحظهنجاهبهک رایایعاشق خوِب حِس قدر

 . دانمیم

 و قول هرهبدمتعهمه قدردانم؛مهنمدیفهمیمیماندشیم کاش

 و اونیبمامانده حال ودیبرآمقلبهت ازیروزهکیقسم

 .خوردم نحس شِبنآ درهکیقسم و رضایعلنایپایبیهایشانیپر

 تیرضا رضایعلدبشو ماجرادواریسوم شخِصهکآن از قبل کاش

 امامنداشت مایندیعقاهبیکار کنم، صحبتیمان بامخودددایم
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 خالِف اگریحت ودکریم گوشمیهاحرفهبهشدهکمهنم خاطربهیمان

 .گذاشتیمماحترامیباورهاهبمبودنمطمئدبو شیباورها

  تون؟خونهمایبممن-

 .میکنیم نگاهش دو هر

! الل زنم،ینممهیادیز حرف امروز،هینیهم فقط شم،ینم پررو-

 .بهترهمحال دوتا شما شیپ... ندارمییتنها طاقت

 را اشیسعمتما وددهیمنتکایسریمان

 ار اشیصندلماخنهما حفظ با ودنزنیلبخندنیترکوچکهکدکنیم

 ماین. کند حساب تادرویم صندوق سمتبه ودکشیم عقب

 :دیگویم وارزمزمه ودشویممخنم سمتبهیکم

  نه؟هشبا بهتر حالش دوتا شما شیپهکهباش بدبختیلیخدیبامآد-

 :میگویممافشردهمبهیهالبنیب از ومکشیمیقیعم نفِس

 ! گهید اللیگفت-

 :دیگویم اشیصندلیرو ازنشددبلن حاِل در ودخندیم لذت با

 .براتمدار-
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 خدا کرشهکدبوهدینرسیبتیمصهی تو از فقط دونم،یم”میگویممدل در

 ”دیرس

 حال درهناپکایرو ماین ویمان داد،هدلخواهجینتمیهاکردن دلدل

 ونرفت اتاقمد تا بارصد ازدبعنم ودرونیم خوابهب دلددر ونزدگپ

 استرس کی و هزار بانشاخواب ِتیوضعنکردچک

 صلو را تماس فقطیحرف چیهیبمریگیم را رضایعلیشمارههباالخر

 :زنمیم پچنم ودکنیم

 ؟یعل روصدامیشنویم-

 فقط را پشتشدب حاِل جنِسهک ترسناک ودیامیبیلحن با

 :دیگویمهکوتامدیفهمیمنم

 .آره-

  ؟یزد حرفدحام با-

 ! آره-

 :میگویم حرص با ومرویم اتاقهنقطنیتردورهب

 شد؟یچ خب آره، وندرمویبددر-
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 ؟یکرد قهر باز ؟یزنیم حرف راحتیدارهکییکجا تو-

 .است اتاقهبست درهبهکشندیاسترس بامنگاه

 ! گهید بگو برده، خوابش هال تو نه،-

 

 اما ا،یگوهکردیم ازدواجیکی باهداشت شیپ سالدچندحام خواهِر-

 ...زنهیممبه روممراسینامزد کینزد مسائلش، ودحام خاطربه

 :رودیمدبنددارمنفس استرس و حرص از

 خودش ؟یچدحامیخانواده خب دم؛یفهممخودهک رونیا-

 گفت؟یچ

 :شودیم تروحالحسیب شیصدا

 اشخانواده نداره،یمشکل خودش بایشناسیمهک رودحام-

 ولقبناوهنهگفتهدیترسماون م،یبزن حرفهپسر با بذارنگفتمه

 ....قبله سالدچنهمالهیقض هستن،یسنتیلیخ اشخانوادههکنینم

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

145
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعًا بندد،یم نقشمذهن دریمانهخالشوهر وهخال ریتصویالحظه

 هزار رضایعلدخوهخانواد ازدباشنیسنت چقدر هر هاآن

 استرس اب ومنینشیم تختیلبه. رسندیم نظرهب فکرترنروشهمرتب

 :میگویم
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 بادخوایمیگفت هست؟یمانیپسرخاله عاشِق ایهلیگفتدحامهب-

 بزنه؟ حرفیمان

 ...اوهوم-

 :مکنیم رها لرزش با رامنفس

 واقعًانمیعل آره؟هدار ماهبیربطهچهبزن خب گفت حتمًا-

 مثلیکیهتونیم چطور تو مثلیحساس و کارمحافظهمآدمفهمینم

 کنه؟ تحمل رودحام

 :دیگویم روحشیبنلحنهما با سپس ودکنیم سکوتیالحظهدچن

 تومه ماها... یدیفهمیم خوب منوهک تو بدم؟ حیتوض برات باردچن-

 ایمیبش نرمال و خوبمآدهی عاشقهممکن شماها مثلنهامورابطه

 حاالداومینم خوشتدحام ازمه اول از تو... یعوضمآدهی

 ! شد جور براتیچهمههکمه

 عذابیدار همش تو مگه؟همنناومد خوش بحث-

 اشخانواده رفته،یپذ رو خودشدحام ،یعل... یخودتممشکلتیکشیم

 بارهی باهاشیتونست حاال تا تو ؟یچ تو... کننیم تشیحما وندونیم
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! نه ره؟یمهکییهامسافرت ای ره؟یمهکییهایمهمونیبر

 از توهمگ! شناسنتیم شهریهمههگید! تمامهیبریدونیمنچو

 ؟یکن فرار کشورنیا ازیخواستیمهکینبودیفرارنشناختنیهم

 ؟ینبودنهاتوداماد و آقا حاج ومخان حاج آبرو فکرهبهمگ

... یعاشق ایهبد عشقهکنیا خاطربههنهبددحاممگفتهاگنمیعل

 سریدارمه وسطنیا ستینممعلو خودت با فتیتکل تومگیمنم

 ! یدیمدباهب رو مایهمه

 ...یخودت فکرمه تو پس-

 :ردیگیممبغض حرص، شدت از ومفشاریممهیروممحک رامیهاپلک

 اضرحهکنم... ستادمیوا تویپاهشیهمهکنم... که واقعًا! یعلهک واقعًا-

 !یزد جا باز خودتمبکن براتیکار هرمبود

 ؟یشد شوهردارنز هوی تو ای زدم؟ جانم-

  ا؟یتالیامیرفتیمهگیدیجورچه

 :کوبمیممیپایرو راممشت
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! ردمک ازدواج ومچوندیپ ورنمورفتنمرغبت و لیممتما باهکیدیدهآخ-

 تویه تومیبرمکردیم جور بازمداشتنممبعدش

 اماهباشدیباهکدنبویجوراون ازدواجتهدرستینخوندمگوش

 هستیزیچ تنها ،یدار اجیاحت عشقهب تو داره، دوستتیمان

 اوضاعنیهم تو نا؟یا وهبد فرصت بهش بمون، ده،یم نجاتتهک

 شد؟نگلستو براتنوطهدوبار کاًل ونبرگشتمهنخادحامهکدنبو

... بفهم نویا! نفرمهینم رضایعل خودمم؟ فکرنم وقتاون

 هرمه دوستمه خواهرمه مادرمهمباش پدرمه براتمتونینم

 ....رتتیبپذ وهکن درکتیدار ازین توهکیکس
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 ستأصلم کند،یم آشوب شتریب رامدل آرامشهیگریصدا

 :کنمیمهنگا اتاقیبسته درهب بارنیهزارمیبرا

 ؟یکن درک منومه توهدفعنیاهشیم کنم، درکتمکردیسعهشیهمنم-

 من،هبراجعیاگهید جوِرمخواینم بدم، دست ازمخواینم... رویماننم

... یبش تیاذدخواینممدل بشه، تیاذدخواینممدل کنه، فکر ماهبراجع
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 ه؟یچ راهشیکنیم فکر تو

 حرفیمان با تامریبگ رومشناسینمهکیدخترهییجلومبرمتونیمنم

 شیپ ور تو بحثمخودمایب ای نزنه؟یحرف ماینهبمبگیمانهب ای نزنه؟

  بشن؟ حساسههم بازهکمبکش

 .کند فکرمیهاحرفهبیکممه او ومریبگینفس تامکنیم سکوت

  ؟یچ پس-

 زودترمخودنمیبد تیرضا توهکنیا ایمیندار شتریبهکهار دو-

... رهیبگ رو خواهرشیجلویبگدحامهب خودت ای بگم،یمانهب

 تهس وهبودیعشقهی ماین و ایهلنیب... یعل هستینشدنهالبتهک

 زنن،یم حرفهدوبار وننیبیم همو باز نایاهباالخر

 ششیپ رازت باشنمطمئمبگیمانهبنمهاگیول

 پس ستین تماس در تویخانواده باهجورچیههکمهیمانهمونیم

 .باشه راحت التیخ

 ...نفسناالمتونینمنم ه،یخوبمآدیمانمدونیم-

 معلق حس و ترسنیا ومستین اویجانم زنم،یممیموهانایمهبیچنگ

 دریمانیمعندبفهم تا ستیننمیجامه اومفهمینم رایلعنتنبود
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 تا استنممک دادنش دست از و! چهیعنینم رنج پر ویخالیزندگ

 راماخسته و داغیهاپلک بکشاند؟ مرانجنوهپرتگامکدا لب

 :آورمیمنزباهب رامحرفنیآخر ومگذاریممهیرو

 ،هستمههگیدهراهینبدوهبش خرابیچههمهکنیا از قبل فقطهباش-

 خوشحال ونم دلنآورد دستبهیبرانحاضریناتال ومباباناال

 رید تاماالن... سخت و بیعج چقدر هر بدن،مانجایکار هرمکردن

 اصاًلهکهدار جااون آشنا و دوست قدرنیایناتال ،یبریتونیمهنشد

 ویبر عیسر ونکن ازدواجیصور باهاتنباش حاضرنم مثل

 رو تونم باشن،هداشت رو هواتیفتیب جا تا جااونیحت

 شناسم،یم هاشقضاوت و هاشآدم بامه روهوانید شهرنیامشناسیم

 بعدشدیشا...برو ونکهدل کی رو دلت ،یبمونیتونینم تو

... یکنیمیزندگ ویکشیمینفسهی تویولدومینمهدیشاداوممهدحام

 .بخوابممریمهترکیمهدارمسر کن، فکر بهش

 االنت خوِب حاِلهکمکنیم رومایسعههمنک وربادیببخش نفس-

 ...زهینرمبه
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 بازمکن باز خواب ازهکمچشمدانستیم ومنداشتیدیام چیههگرچ

 منتظرهکنیامکن انتخاب رایکی بدتر ودبنیبدیباهکماماندهنم

 رامقسمدبع ودبرو شیپدخواهیمنداستایکجا تا ایهلمنیببمشو

 باز ایدشو رو رضایعل راِزهکمباشهنداشتییابا ومبشکن

 انتظارهبمنیبنش ومبرنجان باز رایمان ومبمان وفادارمعهدهبهکورکوران

. ماندب ودنرنج ودبشنو ودنیبب باز او ودکن جادو او درمعشقهکهمعجز

 :کنمیمهزمزم

 .فعاًل دوارم،یام-

 پاکمامکالمهنیآخر از را اششماره عیسر ومکنیم قطع رایگوش

 کیهبهیشبدیبا چرا چسبد،یم رامبانیگر ایدن حسنیبدتر ومکنیم

  کردم؟یم رفتار خطاکارمآد

 وهخستیتن بانم ودافتیممهیرومیهاپلک کشم،یم دراز تختیرو

 رضایعل کاشیامکنیم فکر ترشانیپر و ترخسته بارنهزارایفکر

 اجنیا از زودترهچ هردنشوهچدشو رو قتیحقهچ ودکنداعتمامحرفهب

 .برود
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 ومکنیم بازهمین رامیهاپلکیال حالیبدشویمنییپا و باالهک تخت

 ازمکن فرار تامدیدوهکیعمر قدربهماخسته بندم،یمهدوبار

 طفق امامباشیقو تا گرفتارم،نآهبداب تا انگارهکییهایتیموقع

 ارمکیتار و کوچکیایدنیدیتردهچیترسهچمخلوت درمدانیممخود

 و مضحکیهانقشه تا لرزاند،یم

 گریدمدل تا ماندند،ماناکهکییهاانتقامیبرامبکشهاحمقان

 رید اما داشتیبد زهر و تلخمطعنمیبرایدلبستگنچودنلرز

 : دیکشیم نفس داشتمگوش کنارهکدبوینفسدبنمجان ودبوهشد
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 ...بعدازظهرههس ساعت ؟یشیم داریبمجان نفس-

 را دستش وهنشستمکنار کنم،یم باز رامچشمانهدوبار حالیب

 رامایانشیپمآرامبازمهیننچشماندید با و استهداد قرار بدنشهگاهیتک

 :بوسدیم

  ست؟ین خوب حالت-

 با ومدوزیممچش صورتشهب ومزنیم پلکهدوبار

 :میگویممآلودخوابیصدا

 ...امخسته خوبم،-

 روفهب لیمهدوبارمیهاپلک ودچرخنیممیموهایالینرمهب انگشتانش

 .دارندنافتاد

 بخواب،هطلبیم بدنت چقدر هر دلم، زیعزیدار حق-

 .گردمیبرمدزوممن

 ودپریممسر ازهیثان ازیکسر درنناگهامایآلودگخواب و رخوتمتما

 ودشویم بازدحنیآخر تا ماین و ایهلیماجرانآورددایهب بامچشمان

 :پرسمیمدمرد
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 ؟یریم کجا-

 صبح از آم،یم و نایانماما شیپهکوتا سرهیمریم-

 ...آمیمدزو دارن،مکارنزدزنگیکل

 :پرسمیم جیگ شود،یم رهاهدیبرهدیبرمادهیترس ِنفس

  کجان؟ نایا مامانت-

 ...هستننماکاهخون-

 باههمرادشویم مجبورمهیمان ومنینشیم زیخمین تختیرو 

 قطف فیتوص درهکیاگونههبهعاشقان ومنر ودنیبنشنم

 لب ودکشیممآغوش در هست خودش خاص مدلمیبگومتوانیم

 :زندیم

 ...یایب ستینمالز تو ؟یشد پا چرا-

 ادکلنشیبو ببوسم، را گردنشیرو نبِضدخواهیممدلدوجومتما با

 تومیبگومخواهیم کند،یم بیعجیاخلسه ریدرگ رامتن سلولبهسلول

 :پرسمیم شیجاهب اما نرومه

  شده؟یزیچ باز زنن؟یم زنگ صبح ازهکندار کارتیچ-
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 ازدکشیمیقیعم نفس ودبریم فرومیموهایالالبه را سرش

 و حالمهنمنت عطر کاش باشد،نم مثلمه او حال کاشدگذریممدل

 .کندندگرگو را اویهوا

 شورتمنخوایم هستن،هکالف و جیگمکی فقط ست،ینیدیجد اتفاق-

 .کنن

 :لرزاندیم رامجان استرس باز ومگذاریم اششانهیرو رامسر

 ؟ینرهشیم ؟یچهبراجع-

 ودآلوخواب ِجیگنم ودریگیم رامیهاسرشانه کمرنگیاخم با

 :داردیمهنگ چشمانش مقابل راهزدوحشت

 خوب حالتمیبخوابهکنیا قبل تو؟هچتمبدونممنهشیم اما شه،یمهبل-

  ؟یشونیپر قدرنیا چرادبو

 :میگویم دروغ اوهبهدوبارمایقلب لیم برخالف بازهکنمهب لعنت

  ودم،بنیسنگ خوردم،دایزهپاچکلهمدونینم دم،یخوابدبیلیخ ،یچیه-

 ! زدم پر پر... بردنخوابتومه شماها
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 با ودکنیم کیباردشویم قیدقهکییهاوقت عادتهب را چشمانش

 :دیگویم جذابیاخندههت

 لوس رو خودت بارنیاولیبرایدارمکنیم احساس چرا نفس-

  ؟یکنیم
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 :مکشیم دراز تختیروهدوبار ومکوبیم اشنهیسهبیجانیب مشت

 ...برگرددزویول برو ،یکرد احساس درست-

 است مسلطمیهوا و حال بر قدرآنهکمخوشحال

 ازمترسیم ودباشیمماآوردهنزبا بریهافحریسوانمددردفهمیمهک

 دروغ بارها اوهبیسوم شخِص حرمِت حفظ خاطربهدبفهمهکیروزآن

 نشود، حل شیبرا ماهرابط جنس باز ودبفهممترسیم ام،گفته

 را مسائلنیایهمه هانیا از زودتردبو حقشدکن حس بازمترسیم

 .داردمه حقهالبتهک... بداند

 فرداهکیبدون تونخواست من،هبهزد زنگ صبح از پدرت نفس-

 توهن نا،یا ودمسجهن رن،یگینم براشمهیمراسم چیه ه،یخاکسپار

. یبدون تونخواست بازیول... کننیم خاکشنریم فقط... خونه

 رویخاکسپارنیهمهکنکرد مشورت و صالحنم ازمه نایانماما

 طرفهی از! مونده تنهادست تپدریطرف از کنن؟ کاریچ

 توهبماحترایمعنهبممراسنیاهبنرفتنشوعروسنعنواهبندونینممه
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 بولق اما ستین خوب اصاًل حالتمفهمیمنم نرفتنشون؟ ای هستش

 باهکمیکنیم فکرههم ونم مسلمًا استهدیچیپ طیشرامکینک

 تپدرمههگید طرف از اام... درستهننرفتنزنیا از تو نفرتهبهتوج

 لتیفامنعنواهب ما ویستین متنفرناو از توهکنیا و شییتنها و هست

 و جااونمبرمدونینمناال واقعًانم... میباشنکنارتو رو روزانیادیبا

 ؟یکنمکمکمکی خودتهشیم بگم؟یچ

 انگارهکیابچه پسرهبمکنیم فکرمپدرهب ومبندیم رامیهاچشم

 تسیقلب خوش ونمهربادمر ذاتًا او نخواهد،هکهندکنیپدردتوانینم

 اگرنچو است،هدینرس پدر کی کامِل ومالز بلوغهب وقتچیههک

 نظربههزدبتیمص و تنها قدرآنهکدکرینم رفتاریاگونههبدبوهدیرس

 تاجر هنوز او بمانند،نسرگردا و جیگیریگمیتصم درنگرایدهکدیایب

 دختر کی از دلهکدبویپیت خوش و مایس خوش

 اشیدگزن دریعروسکنهمچو مرادبع سال ودبریمییایتالیایرستانیدب

 زیچچیه تشیمسئول ونشد پدریمعنا ویزندگ ازهکیدرحالددار

 .داندینم
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 کرف اماندار لطفمه اتخانواده ،یطیشرا چیه تحتیبردینباهک تو-

 و محبتنم نظر از کسچیهنرفت حداقل اد،یبرب پسش ازمپدرمکن

 ...ستینماحترا

 د،ستیایمهکنزماهمدبوسیم راماگونه ودشویممخ رد،یگیممیصداهت

 :دیگویم

  رم؟یبگ براتدخوایم دلتیزیچ ام،یب تانک استراحت زم،یعزهباش-

 ...ممنونم نه،-

 :دیگویمدمرد ودستیایمیالحظه اتاق درمد

 نفس؟-

 ...جان-

 ازیااشاره با ودخوریم زنگ لشیموباهلحظنهما

 رامچشمانهدوبار. رودیم ودبندیم را اتاق در کند،یمیخداحافظنم

 غلتمیجا در. استهدیپرمسر از خواب گرید امامبندیم

 رضایعلهبیامیپمخواهیم تا ومداریبرم راملیموبایگوشمزنیم
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 اب افتد،یمنآیرو ناشناسیاشماره ودخوریم زنگمایگوش ،بفرستم

 :دهمیم جوابیمکث

  بله؟-

 ست؟ین موقعدب ؟یکن صحبتیتونیم حامدم،نم نفس،مسال-

 :میگویمیسختهب ومنینشیممیجا دریبد قلب تپِش با

 .سالم-

 حرفیتونیم بگو اول بشم، مزاحمتمخواستینم واقعًانمدیببخش-

 ؟یبزن

 :میگویمیقیعممبازد باههمرا

 شده؟یزیچ بله،-

 و دوست وهخانواد کلمدونیم فقط دونم،ینم راستش نه،هکیزیچ-

 موردشدریکس بامداشت ازینممن ،ییشما فقط ایدن تو رضایعلیآشنا

 ...کنم صحبت

 :کنمیمهزمزمهدلهر با ومنینشیم تختیلبه زنم،یم پس راهملحف
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 .شنومیم-

 

 :دیگویم سپس ومشنویم را اشکالفهمبازدیصدا

  ؟یشناسیم منو چقدر-

 االن؟همهم-

 ،ینیبیمهک هاستمدت روهیقضنیا طرفهی فقط تونچو مهمه،هآر-

 بارنیاول اصاًل! یشناختهک اسگهید نفرهییهاحرف از فقط منو

 خواستیمیوقتمگیممخود بذار ؟یدیشن منوماسیک

  نه؟هکنیخودکش

 :میگویم جیگ ومفشاریم رامایشانیپمانگشتان با کشد،یم ریتمسر

 شماست؟ ازنم شناخت مشکلناال-

 ...فهممینمنم هستم؟ رضایعلهخانوادنمهشدنباورتویجد

 وهعقدیلیخمیدار حسرتیلیخ ماها توئه، شناخت مشکلهآر-

 م،یدونیمیلیخ رو تو ثلمیهاآدم قدر هستندلموهبدکمبو

 از تو... دارن جاههمیبراهک بزرگییهاقلب با قضاوتیبیهاآدم
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 واال هست؟یگذرونخوش فکرهب فقطدحامهکنیا ،یدیشنیچنم

 و سته حیتفریپ شب تا صبح نفسهکمدیشنیم فقطیمدتهیممن

 فکِر چیه توهبراجعنم اما شهر،منابهیهایپارت تو صبح تا شب

 دوستیجوراون موقعاون... بود خودتیزندگ! نکردمیمنف

 نویاهخوب! یدار دوستیاگهید جورهیناال ،یکنیزندگیداشت

 سرت؟ توهبکوبهکن چماقیکس

 :چرخمیممخود دور هدفیبییهاقدم با

 هست،یاسیقهچ! واقعًامفهمینمنم اما ست،ین خوبهن-

 ! تمهسیپارتمکدوناالنمندونستیمیحتههم نداشتم،یمخفیزندگنم

 عمرهیممن نفس،یزد رو حرفنیبهتر... خوبهیلیخ-

 خواستیکسهاگ تو مثل قًایدقهکمباشهنداشتیمخفیزندگهکمدیجنگ

 شفرقیدونیمیول شهرم؟یکجا ویپارتمکدوهبدونهریبگ رومسراغ

 ذابجمهیلیخهیقض ویبود معروف و تیاستر دخترهی تو بود؟یچ

 تو اصاًلنکردیم فکرههم ومبودیگ پسرهینمیولدبو

 ویمهمون ویپارت دنبال ویشادمه قدرنیا حاالهک ؛یازندهیچهواس

 اما... ریبم بذار رو سرت تو! یهستیخوشحال
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 ومدیکش زجر رضایعل برابرهدنم دادم،نجویزندگنیاهواسنم

! شدمدخر ومختیر شکا ومکردیخودکش

 ...آدینم دستهبنآسویچیههکهنیاهبفهمدخواینمناوهکیزیچ

 :کنمیمهزمزمهآهست رد،یگیم شیهاحرفیالالبهددر ازمقلب

 وینک طنتیش ویباشمچش تویقیطر هرهبدبخوا دلتیدار حق تو-

 ،یساخت خودتیبرا توهکیزندگدحام اما ،یباشدشا

 تو قدرنیایدار خودتیبراهکیفیال دارن، ازت هاآدمههمهکیشناخت

  ه؟یچ مجازاتشیدونیم خطرناکه، خودتیبراهک هستمچش

 :کندیم رها را نشیخشمگ نفس

 نتنگرفتهمعلومهن گرفتنت؟ حاال تا ه؟یچ فرقش... نگوهگید تو-

 پشت در تو، مثلیاکندهپوست هلو باهگرنو! زرباف جناب دختر

 نایا! کننینم رفتار باهات نوازش و ناز بامهمنستاگرایا نفلوئنسریاماس

 زا و رنتیبگهکنیا از گذشته،مسر از آبهوقتیلیخنم! کن ول رو

 جنِسمه قراره،هچ از اوضاعهبفهمیوقت سرهنگش تا درمد سرباز

... شه شلنزبونشومههبر هرزندستشومههش عوضننگاهشو

 هر مدرسه،ندورا از االن،هن انداختم، پوست باردصنم
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 وقت هر خواست، خدا از رو مرگش و اشنهیس تودزممادریوقت

 ملعشاهللیا حاال بهمانن؟ فالنن؟هزادآقانانداختهکیتمباباهب ملت

 ه،شیم درستنکنیم عملیجملهنیانریبگهُگ! شهیم درستنکنیم

 ه؟ترنسنگیم عیسر ارن،یب در رو کرفروشن ملتیادانخوایمیلیخ

 بحثنیانک ول کنم؟ عمل رویچ! تمام وهکنیم عمل وهندار بیع

 ...رو

 .گردمیممسرهریگ دنبال دربهدرنم ودریگیمینفس
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 اماهافتاد جایلیخناالماخانواده ونمیزندگ ظاهر،هبدیشانیبب-

 ونم از خجالت خاطرهب شیپ هاسالنم خواهرهکیدیفهم خودتناال

 ایهل... یچههم ریزدز ماین با مراسمشنشدیجدمد من، طیشرا

 تا بشیهاهیگرهکنیا از د،یترسیم تینهایبهیبق قضاوت ازهشیهم

 ماین شه؛بمخ هانیتوه بار ریزهدوبارمبابامکمر بشه، تکرارممامان صبح

... ننکیحرمتیبنمهبنبخوامیمستقریغ ایمیمستق اشخانواده ای و

 تهسمپشت جورنیامخواهرهکمکرد حالیلیخ شیپ سالدچن راستش

 از خودش دلنگذاشت پا ِریز متیقهبهک

 روشهب وقتچیههگرچ... کرده دفاعهبلدهکیشکلناوهبنممیحر

 وتهب چرامدونینمماالنمزنینم حرف اصواًلنمیدونیم... اوردمین

 السههمنیامنیبیمهکناال اما... شده باز جورنیامدل وددر سِرمدیرسهک

 از وممن شیزندگ بزرِگ ترِس هنوز ره،یگ دلش هنوزهبچنیا وهگذشت

 داره، رو اولشیروزایهوا و حالنهمومه رضایعل هنوز طرفاون
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... شمیمهوونیدمدار واقعًا هستهزدوحشت و گنگ و جیگ قدرنهمو

 رخاطبه توئه، خاطربه هاشترس ازیبزرگ بخش بارنیامدونیمنچو

 ت،یزندگننخوردمبه خاطربه داشتنت،نگه خوشحال

 ...خوردههگریجورهیمبهیچههمنچو

 :پرسمیمهنیطمأن با ومبندیممسریباالممحک رامشانیپریموهاهباالخر

 تو، خاطربهناالهکیآدمههمنیا حالیبرا تو و-

 کاِر چیهیوانگید حس جز هواس، رویجورهینهاشویزندگ

 ؟یبدمانجایندار نظر دریاگهید

 اما کنم،ینم خرابهشبهی رومساختهکییزایچمتمانمیدونیم-

 ودیباهکیآرامشناو تامنباش رضایعل و ایهلیزندگ تومتونیم

! شهینممه بایچهمه انگارنچوهبرگردنشویزندگهب هستنشواقتیل

 قعش با وهباشمه برادرش مراسمش توهباش آرزوش ایهلدیشامدونیم

 بارنیاهشیمدب براشهدار طیشرامنیببهاگ اماهکن نگاهش افتخار و

 ...برمیمدتهیماخانوادهیزندگ از ومکنیفداکار براشهمن نوبت

 :میگویمهزدوحشت

 ...رضایعل اما-
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... دیببخشمزد حرفههمنیا ومزد زنگ بهت رضایعل خاطربه اًلاص-

 وفادارهک هاستسال رضایعلهب قولتیرو توهکمدونیمنم نفس

 شخودهب کمکیبراهوقتشمکن فکر اما! دارهوهللیا واقعًانیا ویموند

 ازین کمکتهبناو احتمااًلمبرنمیوقتنچویکن انتیخ بهش

 درکناومکنیم حسنم بگو، همسرتهب داشت،دخواه

 رییتغ نفر دوهب تو از دوستاشهریدایحتیجورنیادیشادکردخواه

 رودبیمعنناو صرفًا امانت در انتیخهکهباشیزمانناوناالدیشا... کنه

 روهبر تیزندگدیشاهچیپیممبهیچههمیبسپر رضایعلهب... باشههنداشت

 ...هوا

 :میگویم مستأصل

 ...اورپا تویکشور هر بعدش ا،یتالیاهبرهتونیم رضایعل-

 :دیگویم ودخندیم تلخ

 رو هاراهههمنک باورهشینمهیقضنیا رم؟یمنرایا ازمدارمگفتنم-

 ...میکردنامتحا

 ومستیایم اتاق وسط شود،یم خرابمسر بر بزرگیآوار انگار

 .زنمیم زلهنیآندرومریتصوهب
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  ؟یسترا-

 :میگویمنجایب و سست

 بله؟-

 تون،هخانواد توداوم ودشهروبرا ماین و ایهل احوال و اوضاعهاگ-

 ...هیگل دختریلیخ باشهداشت رو هواش

 :میگویمیعصب شیجابه ودریگیممبغض چرامدانینم

 توهبیبد نظریکس اصاًلدیشا سایوا ،یکنیم بدتر رویچههمیدار-

 ...نداشت

 ...ریبخ عصر ،یداد گوشمهاحرفهبهکنممنو-

 گزگزماشانه و استهکرد دایپیادیزنوزمدست درهشد قطعیگوش

 ابهکمزنیمنرویب اتاق از درنگیب قهوه،نکرد درستیبرا کند،یم

 ِرس ازیغیجهارادیبدبوهزدهیتکهآشپزخانیرهیجزهبهک ماینندید

 .کشمیم وحشت

  ؟یکنیم کاریچ جانیا تو-

 :دیگویمیپوزخند با و ستینیشگیهمیآشناهنگانآ نگاهش
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 هتبمایب ویدار تب انگار و ستین خوش حالت ،یخواب گفتیمان-

 اشهَپَپدخو تا... بزننمسر براتنایبمبزن زنگهازینهاگهکمبزن سر

 ...انگاریخوبیول... برسه

 زهنومبدنمتما روم،یم سازقهوههگادست سمتهب ومگذریم کنارش از

 با ومنکن فکر جمالتش نوعهبمکنیمیسع لرزد،یم ترس ازددار

 :پرسمیمیظاهریخونسرد

  ؟یینجایایک از-

 .شودیمهدیکش پشت ازمیبازو

  ؟یعنی هست هاتحرفیکجا از منظورت-
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 عقبهکالف رامیبازو ودشویم جاجابه چشمانش و دستنیبمنگاه

 :کشمیم

 اصاًل ؟یهستمه طلبکاریعذرخواهیجا ،یسادیوا گوشهاجازیب-

 جا؟نیاهفرستاد رو تویحسابهچ رویمانمفهمینمنم

 :دیگویمهبالفاصل ودکنیمیعصبیاخنده تک

 ! شدمن مزاحمت ویبالس ریس دلهیمگذاشتدیببخش ،یگیم راست-

 :کوبمیم نتیکاب سطحیرو راهقهو ظرف

 ...بفهم رو دهنت حرف ماین-
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 چندباِر ؟یچزونیم رویمانهگید چقدر ؟یکنیم کاریچمنفهم-

 ازیچ چته، تو ؟یکنیم انتیخ بهشهگید

  ؟یچهکیزنیم حرف هنوز رضایعل با هان؟یخوایمیزندگنیانجو

 لرز ند،ینشیمنآ برهکیخنک عرقمن ازمتن ودرویم جیگمسر

 :کندیمیفیخف

 حرف رضایعل بانم خودت؟یبرایگیمیداریچ ؟یچ انِتیخ-

 اجیاحت دکترهب و ستین خوش حالت تو انگار... کهمزدینم

 ! منهنیدار

 ظاهربهیلرزانیدستان و خرابیاعصاب با ومگردیبرم نتیکاب سمتهب

 با ودستیایممکنار شوم،یمهقهونکرددرست مشغوِل

 و حرص بامبودهدیند وقتچیه او درهکیاابقهسیبمخش

 :کندیمهزمزمهنیک

 ...رکیاسپ رو بذارنبز زنگ بهش ،یکنمخریبتونمستینیماننم-

 :زنمیم زل بهش ناباور
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 ،یگذریم خودتدح ازیدار واقعًا ما،ینهشینممباور-

 ...رو بحثنیانکمتمو

 ؟یبد دق رویمان تو حاالماربذهکدبومکمخودددر کنم؟متمو چرا-

 وهمنیزندگیکجایمانهکمدادیم نشونت مدتنیایبهتر جورهی کاش

 ودریگیمماخنده! آرمیم سرشییبالهچهبزن نارو بهشدبخوایک هر

 :میگویم محابایب ومخندیمیعصبیاهیثاندچن

 لشکو رو گذاشت رو دمشیدرآورد سرش هایبازوونهیدنیا از-

 ...بهراجعدبخوامآدهبرسهچیفهمینم روهساد حرفهی تو نه؟ رفت در

 ومکنیم پر راماقهوه ماگمدهیمنتکایسر تأسف و حرص بادبع و

 :ستدیایممیجلو بازمشو دورنسال ازمقددچنمخوایم تا

 ؟یچهبراجع-

 فته،ر ادتی رویاساسیزایچهیهکهخراب حالتیقدراونمکن فکر ماین-

 منه،یخونهناالمه جانیا ام،یماننزنمهکنیا مثل

 !رونیب بروناالنیهم ؛یدارهنگ رو خودتماحترایتونینمهاگ
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 ریزیه چرا م،یدیفهممه رو  شوهر ونزیمعن دوتا شما با ومینمرد-

 ؟یزدیم حرفیک با بگوهکلمهی ؟یکشیم رو و

 :ودشیمدایفرمیصداهارادیب

 !ندارهیربط توهب-

 غیج رد،یبگمدستیکینآنایم از زورهب رامایگوش تادشویممخ

 ودافتیممدست ازهقهو ماگ اهویهنیهم در ومزنیم سرشیبلند

 زد،یریممیپا ساق ازیقسمت و پانانگشتایرو داغیقهوه

 حسمپوستیروهکیسوزش ماند؛یم باز تپش ازیالحظهدچنمقلب

 اما است چیههگذشتیهاسوزش نسبتهبمکنیم

 رامچشمانیکاسه وقتیب ویلعنت اشِکهک استهشدممرگهچمدانینم

 رایمان ریتصونآ پس از ودکنیم پر

 .شودیمهخاندوارهزدبهتهکمنیبیم
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 قللقیصدا تامبجنگمتوانهت تامخواهیمنم ودانشده پیکمیهاگوش

 امشب! نه امشب حداقل چد،ینپمسریتوهدوبار آب

 تاسهخانسرد ریاس و ستین ایدن در گرید منحوسشدوجومدانیمهک

 !نه! ندارم استخرنآ از را دردناک وهکشند وحشِتنآ گریدهک حاال! نه

 :میگویمهوفقیب ومدهیم فشارمیهاگوشیرو رامدستان
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 ...”نه“ ،”نه“ ،”نه“-

 از را هاآن زحمتهب ودنینشیمماشده قفلنانگشتایرویماننادست

 :زندیم هوار ماین سر تیعصبان با ودداریبرممگوشیرو

 ...شیبنداز روز و حالنیاهبهکهن کمکیایبمگفت خبره؟هچ جانیا-

 اشکههمنآیک کند،یم پاک رامصورت برد؛یمنییپا رامدستان

 ترس هر اب رد،یگیبرم در رامجان سراسریزاریبهبهیشبیحس ام؟ختهیر

 وهسادمیبرانختیر اشک خفت م،یایب کناریزجر وددر و

 .شودینمیعاد

  زم؟یعزهشدیچ شده؟یچمجان نفس نفس؟-

 ونیشرمگیلحن باهکمشنویم را ماینیصدا ومبندیمددر با رامیهاپلک

 :دیگویممآرا

 ...سوخت ودافتا دستش ازهقهو ماگ-

 رعتس بامیپاها سمتهب ودنینشیممبدنیرویمانیهادستهبالفاصل

 افاتاتفدرونهمتوجهتازددهیمننشا مکثش ودکننیم حرکتیشتریب

 .استهشد
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 ...نفس...یوااایا سوخت؟-

 :میگویم تلخ ومکنیم بازهدوباریسختهب رامچشمان

 ...نمیبشمخوایم خوبم،-

 حال و خمارنمعتادادمانن راهکاناپ تاهماندمقددچندکنیممکمک

 ومکنیطنکنالخلخ ندارند،نبد درنجایاذره گریدهکیخراب

 .کنمیم رهاهکاناپیرو رامجانیبنت

  ما؟یندبوهشدیچ اومد،یم راهرو تونادتویفر وددایصدا-

 مایندکنیمیفرقهچ تناکرخودب حاِلنیا در گرید بندم،یم رامچشمان

 نه؟ ایدبزنیحرف

 ! کن ولش ،یچیه-

 بیعج بود،هتاز و بیغر کاماًلهک ماین امروزنلحدمانن ،یمانیصدانُت

 .استیعصب ودسر

 خوابمرفتنمیوقت حداقل شه،ینمهکیچیه-

 ؟یکرد کارشیچ!دهیمنجوهدارناالدبو
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 صداشدبو خوابهاگیتگف خودتهخونمدیرس نکردم، شیکارنم-

 رضایعل رضا،یعلیه وهتلفنیپا ودآیم صدا اتاقش ازمدید نکن،

 ...گفتممآورد روشهب کنه،یم

 ،یقلب تپشهنمدارینبضهنمکنیم حس

 اماماوریب باال رامدستدخواهیممدلدشویمنیسنگددارمبدن

 .دارم دوست را حالنیایولدخورینمنتکامهمانگشتانیحت

 ؟یچیگفت-

 :دارد لرزمه ماینیصدا ایماکرده لرزنممدانینم

 بهتهندار قحمگفت کنه،یباز تویزندگ باهتونینمهباش حواسشمگفت-

 ...انتیخ

 ! ببندش! بسه ماین-

 تبهفتین فشارشنیاهک ستین دلت تو دل توهوانید بابا-

 باهدارهخوب حالشنیا... نره باال تبشهباشهنداشت

 .زنهیم حرفهدوبارهکیمرتناو

 :کندیمهپار رامدلدبنیماندایفریصدا
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 باهداشتیدونیم اصاًل تو ؟یکن چکشیایبمخواست تو ازنم-

 فکر چرا باشه،هزدحرف اصاًل ؟یمطمئن زده؟یم حرفیک

 ،یمردیلیخهاگ هان؟یکن رفتاریجورنیا نفس بایدارهاجازیکرد

 هوا روهکهن! االغ دارهنگ حرمتهسوزیممیزندگ و منوهواس دلتهاگ

 تهمت ده،یکشیچیدید خودت وهدارهکیطیشرانیا تو دخترنیاهب

 ؟یشنویم صدامو نفس،... خدا ای...نفس... حالنیاهب ویبزن

 امامشنویم را شیصداهکمیبگو اوهبیجورکی خواستیممدلیلیخ

 ...شدیم بازمیهاپلکهندخوریمنتکامیهالبهن

 

 

**** 
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 ازدبعهک دختریدهیپر رنگ صورتهبینگاههکالف

 قیعمیخواب دریآرامهبیاپیپمسر دونگرفت و اورژانسنپرستارانرفت

 ماین سر برمخش با سپسدبندیممآرا را در اندازد،یم کشد،یم نفس

 :زندیمدایفر

... تیدشمنمه محبتتمه! گذشتهدح از زتیچههم ،یشدهوونید-

 شیپ لساهسمکالهی! باشههکردیانتیخ توهب ایهل ستینممعلو اصاًل

! برم شهرنیا از ومکن ازدواجهگیدیکی بامخوایمهگفت

 بازهاگ بعدش تو؟هب انتیخیعنینیاهباشهگفت درستمههاگیحت

 باشه،هکرد انتیخ توهب ایهل محال فرِضهب

 رو نفس مچ مثاًل ویبزننمیزندگهبیگندنیهمچیایبدیبا

 وکتپ مغزناونک دایپیراههی... ریبگمآرو! کن بس ماین آره؟هکیریبگ

 ...نزنهگرمبه شتریب رویچهمه جدت سِر بده،نسامو و سر رو

 :دهدیمنتکایسریناباور با ودزنیمیتلخدپوزخن ماین

 ؟یکنینم باورهگید رومبرادرت مثلهکیمن حرف ؟یکنینم باور-

 بامنمطمئنم اما... نبود درستمرفتار! رفتمدتننم قبولنیبب ،یمان

! نبود امروز فقطنچو چرا؟یدونیم... ارتباطه در رضایعل
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 خواب ازنمدزیم حرفنتلف با داشتمهیصبحمد

 ... ییدستشومبرمدیرپ

 :غردیم واروانهیدیخشم با

 ؟یستیمیوا گوش اتاقش پشت-

 تو هستیجوهچیدونینمینداشت خواهر تو! یچ گوِشیحاج-

 و هاپچپچنیاهبمآد گوِش ناخوداگاهه، حالتهی خونه؛

 و هستیکس حتمًامگفت باز! شهیم حساسیواشکییوزوزها

 حرفدزیم حرف راحت داشتهگیدماومدهکیعصرهداشتیکار

 فقطنم! خبهوانید اصاًلنمیماننیبب... بود ایتالیاهب رضایعلنرفت

 و تو از ایهل ونموهللهب... ادیبمه تو سر اومد،نم سرهکییبالمترسیم

 رسم،تیمنم! برهدخوایم گفت هویهک دبو بهتریلیخنمورابطه نفس

 ترسم،یم هازننیا از خداهب

 دارم، دوستتنگیمیوقتنمهربونیوقتهدونینممآد

  ه؟یچنشوذهنهتمیمونیمنگیمیوقت

 و ستینیاتازه اتفاقهکهگرچ کند،یمیخال را دلشهت ماینیهاحرف

 نداشت توقع امادزنیم حرف رضایعل با دخترددانیم خوب او
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 را وقتش از ساعتدنچ او، بایآغوشمه ازدبع ساعتنیچند درست

 ار دختردینبا استدمعتق قًایعم هنوز بگذراند، او بانزدحرفیبرا

 دش،خوهب دختر اقیاشت هنوز رفت،یقاضهبهطرفکی ودکر قضاوت

 جور کاریجا کی امادکنیم حس کاماًل را شیهمراههب ،یزندگهب

 مگسدبخواه انگار کجاست؟ فهمد،ینمهجورچیههکدلنگیمیبد

 :غردیم لب ریزدبران افکارش از رایمزاحم

 ! نده بسطمههب رو مسائل-

 ازیناشیقراریب و ستین خوش حالش فهمد،ینم واقعًا انگار اما ماین

 :کندیم آوار اوهدیلرز دِل سر بر را ایهلیهاتماسمتما

 قتوممطمئن بوده؟یک تماسشنیآخرنکهنگا شیگوش توهلحظهی-

 ! کنه اکشپهنکرد

 تادخریمنزما ودداریمهنگ دهانش در را نفسشیالحظهدچن

 درهکدیبگونسخیجور ودده عبور ذهنش لتریف از را شیهاحرف

 دشح امادبشنو رانیتوهنیترکم اشسالهدچن قیرف نفس، از دفاعهرا

 .بداندمه را

 ! ادیب جا تحال بخوره، صورتت و سرهبیبادهی برو پاشومنظربه-
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 ...یمان-

 بیتعق رو نفس مایزمانهیهاگ ما،یننک گوش خوب! درد ویمان-

 !شدیچ رفت، کجایبگیایبهکیبودنیا مامور توهاگ م،یکردیم

 خب؟... هقبلیلیخ ماِل نایا... میبود مشکوک رضایعل با اشرابطههبهاگ

 رو فکتمنزنهکمکنیم درکتمدارنم. کن تمومش

 ور شیگوشیبگهکنیا سمتهریم ذهنت اصاًلیااجازههچهبمکندخر

 دم،ینم رو کارنیا جسارِتمخودهبمهست شوهرشهکنم کنم؟ چک

  وسط؟نیایگیمیچ تو
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 ؟یبود تودکریم چک رو اتاقش رفتیمهکیاونهرفت ادتی انگار-

 براشهکیناو ؟یبود تو رفت کش رو خاطراتش دفترهکیاون

 حق ویشد شوهرشهک حاال! یبود تودبوهنذاشتیزندگ

 ! یشدنمتمد هویهکنیم کاریچ باهاتهداریبدونیدار

 کاماًلییهاقدم با باشد،هداشتیسازگار سِر او بایزندگدنبو قرار انگار

 ودوریمنسالیانتها سمتهب ودریگیمهفاصل او ازمخش پر ویعصب

 :اندازدیم سرشیرو را شیصدا راحت اِلیخ اب بارنیا

 بهش ومبمونمداد قول... دادم قول بهشنم اما نرفته،مادیهن-

 ازدبع دخترناو! نشکنم رو مشیحر رو، حرمتشهگیدمبذارماحترا

 چرا.... بفهم نویا ماینهکردداعتمانمهبنشکستههماون
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 راحت التیخ تومبکشهگهب رویچهمهمبزن ؟!یکنیممکیتحریدار

 خودتهبیخواینم چرا کشکه؟هعاشقانیهارابطهههم آخرهکهشیم

  هان؟ ؟یایب

 ودزنیم چنگ را نشیماش چییسونشایپریحال با اما ماین

 :دیگویمدرویم در سمتهبهکیدرحال

 ؟یداد قول تو فقط ای داده؟ییهاقولنیهمچهی بهتماون-

 او استهنشدمتما صبرش تادگردانیبرم اروید سمتهب را شیرو

 واریدهحوالیناچار ومخش سر ازهکیمشت داشتنامکاهگرنودبرو

 ...دهد سوق او صورت سمتهبهناخوداگا رادکنیم

 ناکترس و بیعج فکرنهزارا ودکشیم ریت دستش شود،یمهبست در

 .لرزاندیم را دلش

 ستین خودش دست امادبده ماین ضیمر افکار دلهب دلدخواهینم

 را اشیکنجکاویجلودتوانینم و استهشدهآشفتیکم ذهنشهک

 انششیپر حالنیا بایعصرمه و صبح امروزمه نفس چراهکهکدریبگ

  رضاست؟یعل دارد، اصرار ماینهکدبزن حرفیکس بایواشکیدیبا
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 را کسهمه و زیچهمهدتوانینمهکدندا حیتوض شیبرامیمستق او مگر

 پس بماند،دخواهیمهک نگفت نفس مگر باشد؟هداشتمه با

 داشت؟دوجو شیهایکارنپنهاههمنیا پشتیلیدلهچ

 با ودنوشیمدبوهکرد درست دخترهکیاکردهمدیقهوه از

 را استهداد سفارشهکییغذاها ازیکمدریگیممیتصم ساعتهبینگاه

 چشمانش حالنیهم در کند، داریب ار دخترمککم ودکنمگر

 دلشدافتیم دارد، قرار هال زیمیرو هنوزهک اویگوشهصفحهبهگاهر

 عمرشمتما درهکدبویایخوددارنیترسختنیا ودشویم آشوب

 .دهدیممانجا

 اودیشا زند،یم زل دخترهب بازهمین دریال از شود،یممگرهک غذا

 در امادنبو اشیذهنیهااریمع اب مطابقیدختر وقتچیه

 بیعجیحس چراددانینم برپاست دلش درهکییبلواههمنآ

 را چطورش وهچگون است،هگنایب واقعًا دخترنیادزنیمدایفرددار

 ستینیزیچیقو حِسنیا اماددانینم

 ودردارب جلوهبیقدمدخواهیم تا. ببنددنآیرومچشدبتوانیراحتهبهک

 سمتهبدمرد شود،یمدبلن دختریگوش زنگیصدا بزند، شیاصد
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 وداندازیمنآیروهبست نقش ناشناسهشمارهبینگاه رود،یمنآ

 .فشاردیم را سبزیدکمهدمرد
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 الو؟-

 دلشهبیبد حِس د،یآینم خطیسوآن ازییصدا چیه

 تا ودستفریم خودشممسمو افکار و ماینهبیلعنتدافتیم

 بآشو ونیچرکیدل با شود،یم قطع تماسدبزنیحرفدخواهیمهدوبار

 تادکنیمهنگا دستشندرویگوشهب

 شیهااخم بندد،یم نقشیگوشیصفحهیروهشمارنهماهدوبار

 ودکنیم وصل را تماسهعجلیب وهاکرا با بارنیا ودخورنیمهگرمدره

 دارزنگیصداهباالفاصل ودگذاریم گوششمد رایگوشیحرف چیهیب

 : چدیپیم گوشش دریدختر

 ...سالم الو،-

 اشآمدهیهاقدم چرخد،یم دختر صورتیرو نگاهش کند،یم مکث

 :دیگویممآرا ودرویم عقب را

 ! سالم-

 :دیگویم سپس ودکنیم مکثیکم دختر بارنیا
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 .رمیگیمهاشتبا روهشمارنم انگاردیببخش-

  شما؟نیدار کاریک با-

 .زربافمخان با-

 :دیگویم ودریگیمیدم

 ستیندمساعنحالشومکهینشویا هستم،نهمسرشونم-

 .رنیبگ تماسنخودشو تامبگنبهشونیبگدیداریواجبمغایپهاگ

 .رمیگیم تماسمخود! ستینیواجب کارهن نه،-

 :پرسدیمیشخندین با

 ....ستین ویسنشمارتونچو اشتن؟د تماسیک طرف ازمبگ باشه،-

 فهمد،یم را دختریصدا لرزشهک ستین خودش دست

 دختریبرایشخصدنیبیم تصورش دریحت ودشنویمیخشخش

 ازدکشیمههرچ اصواًل سد،ینویمیزیچیکاغذهتکیرو

 .کند فرو برف در کبک مثل را سرشدگذارینمهک استیحسنیا

 .خداحافظ شناسن،یم منونشویا. اطمیخ هستم،یمعنونم-
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 اتاقهادرگندروهدوبار کند،یمینیسنگ دستش دریادیز لیموبایگوش

 رها بالشیروهآشفتهک دختر مواجیموهایرو نگاهش ودستیایم

 خاصیبوهتدتوانیممههفاصلنیا ازیحتدخوریم چرخ استهشد

 ودزنیم غلت بخوا در دختر بکشد،ممشاهب را محبوبشیلیوان

 .ردیگیم دلش او ودرویم فرومدره شیهااخم

 صبرشیآستانه گرید ودندار را اونرنجاند طاقتهکیدل از ریدلگ

 قرار دخترهرا سرهناخواست وهخواستهکیاول روز از است،هسرآمد

 راست اوهبدکن وادار را دختردبوهکرد تالش روش هزارهب گرفت

 او،یهمدلهبدبو خوش دلش بارنیادبوهماندمناکا هربار ودیبگو

 .داردهنگ را شیقرمزها خط حرمِت ودبدان دخترهکنیاهب

 ودنینشیم تختیلبه ودکشیمیسردهآ دهد،یمنتکایسر

 باعث کارنیهم ودبریم فرو دختریموهانایم را دستشمآرا

 ازب را چشمانش زیر زیر ودبلرز دختریهاپلکدبعهلحظدچندشویم

 .کند

 ؟یبهتر-
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 :پرسدیم جیگ ودفشاریم را چشمانش آشوبیحال با دختر

  شد؟یچ-

 :دیگویم ودزنیم رنگیبیلبخند



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

150
3 

 ...یداشت فشار افت بخور،یزیچهی پاشو-

 اعدشسیرو چسب ویالکلهپنبیرو دخترهنگادرویمنرویبهک اتاق از

 چیهنچو ودجوشیمهسرک و ریس مثل دلش ،ماندیمهریخ

 د،ندار استهافتاد اتفاق اشیخبریبنیا درهکهچآن ازیفرضشیپ

 .شودیمننگرا شتریب

 سرشیباال وارهشلخت را شیموها استرس با ودزنیم صورتشهبیآب

 سمتشهب اونزماهم گذارد،یمهآشپزخانهب پا ودکنیمهگوج

 :دیگویممآرا ودگذاریمهریجزیرو سوپیاکاسهدگردیمبر

  کنم؟ گرمشناال گرفتم،مههجوج-

 .فعاًلهخوبنیهمهن-

 دلشهت سوکمیدیام شود،یممآرایکم شیهانفسمتیر

 انتقال اوهب را وارشوانهید افکار مایندیشاهکدریگ.یمنجا

 . شودییاریپذ ازشهجوج و سوپ باهکدبودیبعهوگرندباشهنداد
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 اب دهانشهب سوپ قاشقنیدومنبرد باهکدیپاینمیرید خوشش حال

 اوندستانایم ازهکدشویم لشیموبایگوشهمتوجیتقیصداندیشن

 .خوردیم سر زیمیسنگ سطحیروهب

 تماس خودش گفتدبو اطتیخمداد جواب خورد، زنگ تیگوش-

 .رهیگیم

 .دکوبیم آهنگدب قلبش ودشویمهدیکش اونچشما تا زیم از نگاهش

 فقطهکمگفت! نفسمنزد دست تیگوشهب بپره، رنگت ستینمالز-

 ...شدمننگراهلحظهیدافتا ناشناسهشمارنچوماونمداد جواب

 :کندیمهزمزممآرا وداندازیمنییپا را سرش دختر

 .ممنونم-

 بغض درهکردهخانینگران و اضطراب ازمحجنآنداد فرویبرا و

 .بردیمهپنا سوپش ظرفهب شیگلو

 ودفشاریممهدر را شیهادست است، ریدرگیگریددب حاِل با اما او

 در دختر تادکن سکوتدخواهیم دلشهک اشیباطن لیممرغیعل

 :کندیمهزمزمیپوزخند بادکنمتما را سوپش آرامش
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  ن؟یهم فقط! ممنونم-

 زند،یم زل سوپش ظرفهب ودکنینممه نگاهش دختریحت بارنیا

 رامشآ باهکدکنیم را اشیسعمتما ودریگیمندنداهب حرص با را لبش

 :بزند حرفماحترا و

 ؟یبگنمهبیبخواهک هستیموضوع نفس-

 گرفتنشمسر ازهماندمزخ چسِبیروهارادیب دختر چپ دسِت

 :ددهیم پاسخدیامنا ودکنیمیخال کندنش با را حرصش ودنینشیم

 گفت؟یزیچ ماین-

 :بپرد جا ازدشویم باعثدنینشیم زیمیروهک دستش کف ضرب

 اطیخ لیفام دونستینم ودز زنگهکیاونیبابا گور ما،ینیبابا گور-

  ؟ینداریحرف چیهنم با خودت تو! یمعنوهن هستیریبص تو
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 را او جمالتشهکلمهبهکلم کند،یم نگاهش ومبهوتجیگ دختر

 خوب رسد،ینم مشامشهبیخوبیبو اویهاحرف از. استهکردهشوک

 قدرت ذهنش اما استهداد رخیبد اتفاقهکددانیم
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 شیهاقدم و او تابیب و سرخنچشمایجلو را اتفاقاتنکردیحالج

 .نداشت رادشدنیم ترکینزد و کینزدهلحظ هرهک

 وندیکشهنقش دنبال! نکن فکر قدرنیا زنم،یم حرفمدار شما با-

 دریکن رفکینیبش ومبد بهت رو تیگوشهکنیا از قبل نباش، فرارهرا

 ور اصلش بشه،مباورنمهک بارنیایببافمبهیچ اتفاقاتنیایازا

 ...بگومخودهب

 دهانش در دخترنزبا رد،یگیممآرا اویپهلو درستهک شیهاقدم

 :ندزیم لب ودچرخیم

 ؟یچ اصل-

 دخترهدیترسنچشما وهدیپر رنگ صورت در نگاهش

 حالنیا ندارد، دوست را دختر حالنیا اصاًل خورد،یمیچرخ

 درستدتواننیمیادیزدح تا ذهنشهآزاردهند احتماالتیعنینشایپر

 خاص طنِتیش ویتخس با دختر کاش گذشت دلش از ودباشن

 اوهبممظلونیچننیاهکنیاهندکریم دفاع حقش ازهلحظنیا در خودش

 تادرویم مطلب اصل سِر راست کی ودریگیمینفس. بزند زل

 :کند خالص را دخترمه خودشمه
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 ؟یارتباط در هنوز رضایعل با-

 .زدیریممبه را اعصابش دختریهالب لرزِش

 ؟یزدیم حرفناو با امروز و شبید-

 ! نه-

 شپشتددانیم خودش فقطهکیآرامش با ودشویممخ سمتشهبیکم

 :پرسدیم اهوستیه دریطوفانهچ

  نه؟ جفتشانشااهلل ای دوم؟ سوالهبهن ای اول؟ سوالهبهن-

 هزارهب وددارهنگ چشمشهکاس در را اشکش تادکنیمنجا دختر

 :دیگویم شرمسار ودزیبر فرودنگذاردترفن

 !کردمینم صحبتناو با-

 :لرزاندیم را دلش اونلح درهنهفتددر

 ...یارتباط در باهاش پس-

 ...ستیننیا موضوع اصاًلیمان-

 :دیگویمیعصبیلبخند با ودزنیم شیموهاهبیچنگ
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  زم؟یعزهیچ موضوع پس-

 مانعش اوندستا فشار امادشودبلنیصندلیرو ازدخواهیم دختر

 :شودیم

 ستینیشکلناو اصاًلهیضق خداهب... یهستیعصبان توناال گم،یم-

  ؟یکنیم فکریدارهک

 رفکهکیدلنآ دلش، است،هزد زل چشمانشهبهکیکینزدهفاصلنآ در

 :شودیم تابیب بازدشوینم پاک او با حسابش گریددکنیم

 تو لطفهبنم... شم فداتیدیندیعصبان تو هستم؟یعصبانناالنم-

 توهبمهیکار هستم، نامعمتماهب رتیغیبهیهیشبناال

 وتیزندگ تویقدراونمبدونمخوایم فقط... نکن شلوغشیالکمندار

 تو و داشتمباههشینم رویچههممبخوا ازتیوقتهکمدار ارزش

 وسطنیایچ بشم؟هشوکیجورنیا فرداشدیبا چرایبکن قبول

 ردم؛کهااشتبییجانم بازهاگ داشتم؟ نگهت زورهبنم نفس؟هاشتباه

 قطف... بگومبه اسطرفه دو حسمکرد فکرنم وهبودیاجبارییجاهاگ

 بایعنوان هرهب شوهردارنزیرابطهنچویکنهیتوج رومنننکیسع
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 روشمبخوانمیحتهکهنداریقشنگهوجه اصاًل شیقبل خواستگار

  اشتباهه؟ وسطنیایچ بگو حاال! بذارمماس

 .ردیگیم رانآ انگشتش نوک باهارادیب او ودچکیم دختر اشک

 فکرنیبب... ستینیاعالقه ست،ینیحس اصاًل رضایعل ونمنیب-

 ...جنسهنهمو ازمهنیا ما،ین و خودتهرابطهبنک

 اترابطهیبگیخوایم ؟یکنیم لیتخیدار نکن،هیتوجمگیم-

 ازدواجیوقت اما... یهرچ هستهبرادران هست،هدوستان

 قرارهاگنمیکنیبندتیاولوهیدیباهمهم برات ازدواجتهاگینکیم

 نارک رو ماینیحتهبخور بیآسنمورابطه ایینیبب بیآس تودبو

 رزوهبهکمداشت دختریمیصم دوستهیهکنک فرض حاالمذاشتیم

 !ستین مانیبیحس چیههکمبقبولون توهبمخواستیم

 ...یبدوندیباهک هست رضایعلهبراجعیزیچهینیبب-
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 : دیگویم ودزنیم زل دخترنروشنچشماهب دقت با

 ُخب؟-

 رسهکدکنیمنجاددار انگار چاند،یپیممدره را شیهادستهکالف دختر

 :ستیننآنگفتهبیراض دلش چیههکدبرداریمهم راز از

 اًلاصیعنی... میشناخت همو ماهکیاول از اولشم، از رضایعل-

 ...زهیچ... شد ماییآشنا باعثهکیاتفاق

 سر دخترهسروتیبیهاحرف از اصاًلدرویممدره شیهااخم

 .آوردیدرنم

 ودشخ خواستیم خب؟دبوهگید نفرهی عاشق اصاًل رضایعل ن،یبب-

.. .میشد آشنامباهیجورنیا شیپ سالدچن ما! بکشهناو خاطربه رو
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 مایعنی... کرد کمکنمهبیلیخ خبماونمکرد کمک بهشنم واقعدر

 ...میکرد کمکمبهیلیخ

 ودفشاریم را شیهاپلکیالحظهدچنهاشار و شصت انگشت با

 :پرسدیمیاخستهمبازد باههمرا

 بکشه؟ رو خودش خواستیم نفرهی عشِق از رضایعل-

 ازدکنیم هول شتریب را دختردبوهکرد خوش جا لحنش درهکیاطعنه

 ودیآیم چشمانشیجلو رضایعلیالبه و عجز پریهاقسم طرفکی

 بابتددارمککم گریدیطرف از است،هداد اوهبهکیقول

 .افتدیم رشو دلش است،هافتاد اتفاقهبود خوابیوقتهکیمشکوکنتلف

 ...ودبندیرسمبه و عشقناو توهکیطیشرایبرا عشق،یبرا فقطهن-

 :ستدیایمهنیسهب دست

  ؟یگیم پرت و چرتیداریکنینم حس واقعًا خوبه؟ حالت نفس-

 مونه،یمنم شیپ رازشهکمداد قول بهشنمهآخ-

 ! افتادهدیبانهکیاتفاقناومکنیم فکرنم بزنم؟نتلفهیهشیمهلحظهییمان

 ...یدیم دست ازیدار رو عقلت تومکن فکرممن قًایدق-
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 سمتشهب ودداریمبر زیم وسط از را لشیموبایگوش حالهمان در و

 راهشمارنیآخردریگیم رایگوش حواسیب دختر رد،یگیم

 .بوددحامیشماره ستد،یایم تپش ازیالحظه قلبش ودکنیمهنگا

 درست زبانشدیشادخوریمهگرمدره اویهااخمدپریمهک رنگش

 دستش ازهکیکار تنها امادبدهیروان و خوب ِحیتوضهکدنچرخ

 لمس راهشمار پسدنکنیکاریمخفنآ از شیبهک استنیادیآیمبر

 .گذاردیم کریاسپیرو رایگوش ودکنیم

  نفس؟یکنیم کاریچ-

 ...دونمینممخودمنک باور سا،یواهلحظهی-

 رنگهایسهصفحهبهارادیب دو هر ودخوریم بوقیگوش

 از ترس با دختر ودمانیم پاسخیب تماس دوزند،یممچش

 :زندیم لب ودزیخیبرمیصندلیرو

 ...افتادهیاتفاقهی حتمًا-

 بایوقت ودریگیم را رضایعلیشماره بندشپشت و

 را شیهاپلکدشویمهمواج اشیگوشیخاموشمایپ

 :کندیمهنال ودفشاریممهیروممحک



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

151
4 

 ! منیخدایوا-

 ودخوریم زنگ اشیگوش ج،یگ و خراب حالنیهمنایم در

 .افتدیمنآیرودحامیشماره

 چرخش در شانشیپر حال و دختریگوشنیبیسردرگم با اوهنگا

 ودذارگیم کریاسپیرو رایگوش بازنیسنگهنگانهما ریز دختر است،

 :دیگویمدلرزیم وضوحهبهکییصدا با

 الو؟-
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 .سالم الو،-

 دختر. خوردیمیسختهگرمدره اویهااخم حامد،یصداندیشن با

 ودستیایم اوهب پشت ودچرخیم ودآورینم طاقت

 :کندهغلب شیصدا لرزش و بغضهبدکنیمیسعیسختهب

  افتاده؟یاتفاق-

 .دهدینم انتقال رایخوب حس خط طرِفآن سکوِتهلحظدچن
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 ماجراهاهکمکن ریدرگ رومدخومخواینمهگید دونم،ینمممن راستش-

 رویگوش همسرت بشم، مزاحمت بازمخواستینم کنه، دایپ کش

 زنگ ایهلمدادمکن درستشماومدهک برداشت

 کرف گفتهاشتباماونهک هست اطتیخ همکارته،مدونینمهبگهبزن

 اتدو شما ؟ینگفت همسرتهب هنوز تو نه؟ شد، بدتریچههم ومکن

 ! نیتهسیجورنیا چرا

 :پرسدیم وددهیم قورت را دهانش آبیسختهب دختر

 ؟یزد زنگهکدشیچ-

 :کشدیمیقیعم نفسدحام

 ...بود خاموش رضایعلیگوش-

 ودگردیمبر شیجا سرهدوبار ودرویمهراهکوتامقددچن قراریب دختر

 :دیگویم

 ...یعنی. بود خاموش. زدم زنگناالممن-

 :ندینشیمدحامنلح دریرارقیب باههمرایخشم
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 تو ونمهدونیمنچو هستیشینمانبدو اما ممکنه،یزیچ هریعنی-

 و سرههمنیاهریبمدبخوا واقعًاهکیکس م،یکنیم چکشممدا م،یدنبالش

 ...ذارهینم خودش ازهنشون و صدا

 را دستش ودرویم جیگ سرش دختر مرگیکلمهندیشن با

 باهنیسهب دست طورهمان مبهوت و مات او ودریگیمیصندلیپشتهب

 .تاسهستادیا ندارند،نخوردهگرنآ از شیبیبراییجا گریدهکییهااخم

 کارنیاهکنک فرض اصاًل ؟یبزن حرفیجورنیادآیم دلت چطور-

 رو ارکنیا کمبودهاشیرو از قًایدق اصاًل کنه،هتوج جلبهکهکنیم رو

 واقعًاهاگدیشاهک ن،یبب منوهبگدخوایم کنه، صدا و رسدخوایم کنه،یم

 واقعًادیشایگیم راستهآر... کنهیزندگ وهبمون نتشیببیکی

 تهس قشیال ودیباهکیجوراون اماهکنیزندگدخوایم ره،یبمدخواینم

 باردصیروز رضایعل... یپنهون و لرز و ترس بایجورنیاهن

 ...رهیمیمهدار

 :دهدیمهادام حرص با ودکنیمیاسرفه تکدریگیم دختریصدا

 قتواونیکردیخداحافظ ازش حتمًا افتاده،یاتفاقهکیکرد شک تو-

 خودت مردم؟نممیاومد اصاًل بابا تمام؟ ویزد زنگهینمهب فقط
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 دلت چطورهشینممباور... شهینممباور ؟یکردیم براشیکاردینبا

  اومد؟ تدل چطور اومد؟

 : چدیپیمهخان سکوت دردحاممخش پریهانفسیصدا

! ترسمینم مرگ ازنم نفس،ننک شلوغشیخودیب-

 ُاور وهزدرگ وهخوردقرصیآشنا و دوست سرم،یموهایاندازههب

 هان؟یدونیمیچنم دل از تو! نکن دل دل،مه قدرنیا اورژانس،مبرد

 زج باباهک وارید و درهبمزدیم خودموهکییروزا کردم؟یمدیبا کاریچ

 ،یدوستهی... کنهاضاف اتیدنهبمههگید نفرهی خودتیبرا دخترنیا

.. .دوششه رو تیزندگ بارمتماهدارهگنا دخترنیا! خانواده ازیکسهی

 نفس جز کسچیههبنمدکریم تکرار نوارنیعیه کرد؟یم گوشهمگ

 وقتت ،یکرد ازدواج توهبفهمدیبا وانشه،تامنیا. ندارمداعتما

 دل، وددرهبینیبش صبح تا شبیتونینم هست، خودتیبراهگید

 دنبالیفتیبیکن ول رو تیزندگهخوریمیتوقهبیتق تایتونینم

 اومد؛ینمبرمدست ازیکارماالن! نکشه رو خودشهک رضایعل

 رو ایهل ،یدربند آقا حاجیخونهمبرمتونستینمهکنم

 تو! میخورینممهیخونهگروهب ما کاًل. بفرستممتونستینممه
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 هزار با رو اورژانسمکرد سکیرهگید... یشددیناپد هویهکمه

 ...شونخونه درمفرستادیبدبخت
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 :کندیمهزمزم دختر

 ...یوا-

 خاموش رو شیگوش فقطدیشا! نه ایهشدیزیچهکمیدونینم اصاًل-

 ازتهشیممدونینم واقعًا نفس،... دونمیمهچ کرده،

 .شونخونه برو سرهییتونیمهاگ اماهن ای داشتیدرخواستنیهمچ

 نگارا ودکنیم قطع رایگوش ودیگویم ”باشه“هبهیشبیازمزمه دختر

 کلش نافذشهنگا و او مقابل در مکالماتنیامتماهکدافتیم ادشیهتاز

 حالتنهما با او ودشونیممچش درمچشهلحظ کی تنها است،هرفتگ

 از را نگاهش زودترهکیدرحال بود،هشد دچارنآهبهکیازدهبهت ودسر

 :دیگویممتحک بادریگیم دختر

 .میبر بپوش-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

152
1 

 از فقط ندارد، راهافتاد اتفاقاِت زیآنال فرصت دخترنذه

 الخوشحدبرو رضایعلیخانه سمتهبدتوانیم وقت فوتنبدوهکنیا

 و نتومانیترمعقولدکنیمیسع ودکنیم عوض را لباسش عیسر است،

 هالیتوهآماد زودتر اودنیبیمدبردار را فشیک تا ودکننت رایروسر

 . استهنشست

 خوشحالهنشد موضوع حیتوضهب مجبورمکالهب خودشهکنیا از 

 موضوعدزنیم تلنگر هشبنیسنگ و تلخیحسیول است

 .شودینممتماهلحظنیهم در ویسادگنیهمهب

 م؟یبر ؟یحاضر-

 خودش است، زاریب شیهاکردن دست_دست از دختر

 باهکیزمانمه کشت،یم را وقت داشتهناخواستهکدیفهمیم

 رضایعلیمظلوم ودحامیدلسنگ باب دریسخنران

 و ؟کجاست ای و است؟ چطور رضایعل حالناالدیپرسینمیحت

 و استهآماد زودتر شان،یپر و خبریب جاههم از وهشوکیاوهکناالمه

 .کشدیم خودش دنبالهب را دختر بًایتقر
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 و کجاستدمقصدفهمیمهتاز دختر نند،ینشیمنیماش داخلیوقت

 وزهن او اما ودکنیم شیگلونمهما رایوحشتناک بغض ریمسنیا هدف

 ابدتوانیم دخترنیا کجا تادکنیم فکر است،هدیشنهچآن بهت در

 چرادنکیم فکر کند؟نشایپر وندگرگودحنیاهب تا را او شیهانگفته

 ایآ باشد؟هداشتهشد فیتعر روابط ویعادیزندگدتوانینم دخترنیا

 اونسهبیدختریبرایزندگ کی درنجایه و استرس از سطحنیا واقعًا

 نبود؟ تحمل قابلریغیکم

 د،یآینم خوششهآمد شیپ اتفاقات ریس ازهک ستین خودش دسِت

 ماینیگونهضیمریفکرهاهنهکیراضمه استمآرامه دلشهت

 .خودشیهاترسهن وهوستیپ قتیحقهب

 ،داردیفیخف لرز بدنش وهنشست کنارشهکیدخترنیا از دلش اما

 با او ودنیآیم زبانش نوک تایاریبسیهاتیشکا وهگل. استهگرفت

 رگیددش اگر وقتشهب تادفرستیمنییپا را هاآن منطقش قدرِت

 .کند وا دختر با را شیهاسنگ بارنیآخریبرا

 بر ار شیپا شتریبدشویم باعثدباش خودداردخواهیم شتریبههرچ

 هاوبانتا و هاابانیخ دِل ازدبا و برق مثل نشیماش ودبفشار گاز پدال
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 دختریقبلهخانهکوچ سِردیباهکهچآن از زودتریلیخ ودگذریم

 .کندیم ترمزممحک

 صالیاست و ترس از ودبوهکرد حس را اومخش ریمسمتماهک دختر

 طرزهب حالشنشایمیقدهکوچندید بادبوهبستمهین شیهاچشم

 فهمد،ینمنستادیاهکوچ سر از را او منظور. شودیمندگرگویبیغر

 اموشخ رانیماش او چرادبروندیبا اگردفهمینم شود،هادیپدیباددانینم

 کند؟ینم

 ...گهید برو ؟ینبود نگرانش قدراونهمگ ؟یکنیمهاستخاریدار-

 داخلهبینگاه صالیاست با لرزاند،یم را دختر دل تلخشنلح

 اوهبهدوبار... یعتجمهن و هست آمبوالنس ازینشانهنداندازیمهکوچ

 است متنفرددار قرارممتههگایجا درهک عتیوضنیا ازدکنیمهنگا

 :کندیمهزمزممآرا

 ؟یآینم تو-
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 و واضحیحرص با ودچرخیم دختر سمتهبنناگها

 :دیگویم شود،یم خارج کنترل ازددارمککمهکییصدانُت
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 هستن؟نایجر در اشخانواده-

 :فشاردیم شیهادنداننایم را لبش تردخ

 ...نه-

 :کوبدیمنفرمایرو دستش کی با ودزنیمیعصبیپوزخند

 قول توهمگ! باشهیحت ای نباشه، کار دریخودکشهکنک تصور-

 ،یبمون وفادار دوستتمیحرهبیمتیق هرهبینداد قول بهش؟ینداد

 پسر سابقهوقمعشهخونناو تو شما نقشناال!!! یمتیق هرهب

 اشخانواده... داره شوهرهگید قضا ازهک هستهخونناو

 مترسِک رِتیغیب شوهِرنیا بدترههم از جا؟نیاهگیمیچنیانگینم

  ؟یچهکهاومد زشیجال سر

 نگو، دروغنمهب بزن، حرفنم با نفسمگیم بهتیوقت

 و روزانیهمهواس! بگو المصبنمدخوهب اول هستهکیهرچ

 رفتار باهات قطعًاهکییجایبردیبا توناال... هاستلحظهنیهم

 نایایهمه ومباش کنارتمتونینمممن ستینیخوب جو شه،ینمیدرست

 خوب حالشمدواریام! برو پاشونمهبنزد زلیجاماالن! توئه ریتقص
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 صحبتهی باهاتنچوهبگذر ریبخمه اتفاقنیامدواریام باشه،

 ...نفسمداریجد

 چیهیبدنشونروا اشکش لیس ودنشکن او مقابل درهکنیایبرا دختر

 پا ات ودشویمهادیپ ودکنیم باز رانیماش دِر عیسریزدنچانه و حرف

 ارانتظ مسلمًا شود،یم سیخ صورتشمتمادگذاریم روادهیپ داخلهب

 امادریبگ رقرا قیتشو و فیتعردمور شیهایکارپنهان خاطربه نداشت

 ِرزه جانشهب شیهاکردنیتلخ بود،هرفت اویبرا دلشهکیالحظه از

 با. نداشت را طاقتش گرید انگار خت،یریمیبد

 ،رسدیم رضایعلیخانهمدهبدنبوندییدوهب شباهتیبهکییهاقدم

 داخل ازهکیاهیگر وددا و غیجیصداهکهن ایدبزن زنگهک استدمرد

 پشت ازیزنهگرفتیصدا چسباند،یم زنگهب را انگشتشدیآیم اطیح

 :دهدیم پاسخ دارشبغض وهخفیصدا بامه دختر د،یگویمهبلنفویآ

 ...زرباف نفس نفسم،نم د،یکن باز لطفًا-

 تا را سرشدکوبیمممحک قلبش شود،یمیطوالننز مکث

 ریتصو پشت ازدکنیم حس ودشویمهکییجا

 حسهکیالحظه در درست اندازد،یمنییپادشویمهدید
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 ازبیزیر تِق با اطیح دردکن باز شیروهب را دردخواهینمنزدکنیم

 . شودیم

 کوچک دختِر زند،یم خشکشمد در ودگذاریم اطیحهب پاهعجل با

 چادرش وهنشستیورودیهاپلهیروهکدنیبیم رایدربند آقا حاج

 با ودشویمهپار دلشدبن زند،یم هقدبلنبلند و ستاهافتادنیزمیرو

 رانزمنادمرد ودآوریم فشار اشحافظههبدرویم جلو عیسرییهاقدم

 :آوردیمنزباهب

  خانوم؟ زهرا-

 امادکنیمهنگا اوهب ودکشیمهیگر از دستهلحظ کی شود،یمهشوکنز

 را خودشهرا اشکهدوبار شیآشنا صورِتندید با

 :پرسدیم تابیب ودکنیم دایپ اشبرجستهیهاگونهیرو

 ؟یکنیم کاریچ جانیا شما-

  خوبه؟ رضایعل خانوم، زهرا-
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 از زند،یم هق باز ودریگیم دهانشیجلو را اشیروسریگوشهنز

 باالدخواهیم دختر د،یآیمهیگر و غیجیصدانکماکاهخان داخل

 :دیگویممآرا ودریگیم را دستشنزهکدبرو
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 ًالطف دتتیندمآقاجان تا ؟ییجانیاهدونیم همسرت جان؟ دختر کجا-

 ...نداره ازتیخوش دل کسچیه جانیاهک برو برو،

 زانو دویروددار قراریوانگید مرز در اضطراب و ترس ازهک دختر

 :پرسدیم صالیاست با ودنینشیم

 منو خودش نجام،یانمهدونیممهمسر اتمقدسیهمههب خدا،هب-

 فقط ندارم، شما برادر بایصنمنم اصاًل خداااااایا آورد،

 ؟آدیمهزجیصداهخون داخل از چرانیکنیمهیگرنیدار چرانیبگنمهب

 کجاست؟ رضایعل

 :دیگویمهنال با ودزنیم اشگونهیتوممحکنز

 فقط! یداشت کاشیاهک ،ینداشت ام برادر بایصنم شمامیدونیم ماهبل-

 و هایکارکثافت و هاراهنیا تو شیانداختیکرد شییهوایاومد

 ...تیزندگیپیرفت خودت

 :دهدیم تکانشممحک وحشت با ودریگیم رانزیهاشانه دختر

 کجاست؟ رضایعلمگیم شما؟یگیمیچ-

 :کندیمهاشارنساختمایباالیطبقههب وارانیهذنز
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 ! خوابه اتاقشه، تو-

 سمِتهب ودکنیم رها حالهمانهب را او وحشت با دختر

 ستیننآ وقِت گرید است، بازیاشهیش در دود،یمهخانیورود

 را شیهاکفش عیسر فقطدکن فکر ماجرایبایز و زشتهبهک

 خواهرهبدرسیم ودکنیم دنبال را هاهیگریصدا ودآوریدرم

 فک تر،کوچک خواهر از ترخرابهمرتب هزاردصیالح باهک بزرگترش

 .زندیم زار و استهنشستنیزم

 رو و استهافتادهگوش کیمکدا هر اشیروسر چادرش، فش،یک

 :دیگویمنکناهیمو ستین دخترهنگا ررسیت درهکیشخصهب

 قسمتیسادیوا سمتشهکیاقبلهنیهمهب را تو خدا، رو تونجا آقا-

 را تونجا آقا... نکن باور شما... گفتیزیچهی اسبچهنیا دم،یم

 ماهکرد خطاناو اصاًل اد،یب اورژانسنیبذار ،یبیب خاک ارواح

 ازهدار تیتغارهتنجا آقا ونه،یم درمآدهینجویپا... میکن خطادینباهک

 ...رهیم دست

 ردختنبدمتماهکدکشیمیدلخراش ِغیجنچنا اشجملهنایپا در

 تادکشیم جلو را خودشیکمنلرزاییپاها با ودلزریم
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 نماز حال در رضایعل پدرندید با ودنیبب کامل را ریتصونیادبتوان

 جانهما حرکتیبهلحظدچن. زندیم خی تنش درنخونخواند

 .کندیمیحالج را هاحرف ودستیایم

 را قتیحق اشخانوادههب قبلش انگار وهکردیخودکش رضایعل

 مشخصهچآن از ودندار محشریصحرا ازمکهخاننیاهک استهگفت

 بودنشهگوننیا تادریپذیم ترراحت را مرگشیدربند آقا حاج است

 ...را

 دلشهکیکس. استهکرد باز شیبرا راهخان در صدایبیکس اما

 اشرانهماد محبت ودنیبب را تلخ وهایس بازاِرهآشفتنیا اوهخواستیم

 .استهگرفت کمک او از ودبرو دست از پسرشهکدگذارینم

 را ساورژانهشمار ودکنیم باز را لشیموبا قفلهزدخی ودسریدستان با

 خواهِرنناگهاددارنیخودکشدمورهیدیگویم ودکنیممسال تادریگیم

 با ودشویمدبلن پدرشیسجاده کنار ازهکا پردمانن رضایعل تربزرگ

 :کندیمهزمزم ودشویم اویبازونزایآو ودیآیم او سمتنشایپریحال

.... بودهدایز.... بگو... خوردهقرص بگو.... بگو خورده،قرص بگو-

 ....بگو.... شدهنسرموهب خاک بگو
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 رایدیسف نماز چادریگوشههکدمانیم راهرویانتهاهب نگاهش دختر

 شگوش کی و استنتلف پشتنزیاهحرفهب گوشش کی ند،یبیم

 .رضایعل خواهِریهاحرفهب
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 رصب عالمتهبیاندک ودریگیم را رضایعل خواهرندستامه اوهارادیب

 :پرسدیم سپسدکنیم نوازشش کردن،

 گذشته؟ ساعتدچننپرسیمنجافاطمه-

 با ودکنیم اطرافهبینگاههکالف و جیگ خواهرش

 غیجهدوبار ودزنیم سرشیتوممحکنسالیواریدعتساندید

 وحشت با دختر. دهدیم سر را دلخراششیهاهیگر ودکشیم

 آدرس گذشته،یادیزنزما انگارهکددهیم حیتوض  زورهبیاکشنده

 باهکهنخورد بوق هنوز ودزیم زنگیمانهبهلحظنهما وددهیم

 :دیگویمهکالف و دلخورییصدا

 انم؟ج-

 وانشت ازددار اتفاقاتنیادرون تحمل شکند،یمیبد شکلهب بغضش

 .شودیم خارج
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 !بزن حرف نکن،هیگرهلحظهی نفس؟هشدیچ-

 ...بسههگید! بسه... کشمینمهگید... کنمیمهسکتمدارنم-

 .نکنماکالفه! بزن حرف نفس-

 تشدس تپش با را شیهااشک ِلیس ودکشیم باال را اشینیب دختر

 :کندیم پاک

 با قبلش اماهکردیخودکش هستیساعتدچن انگار رضایعل-

 اد،یب اورژانشهذارینممه پدرش زده،حرف اشخانواده

 پرپرندار خواهراش... خونهیم نمازهدارهسادیوا ره،یبمهکهگذاشت

 ...زننیم

 تأسفیرو ازیسر ودشویمهادیپنیماش ازهعجل با و عیسر او

 :دهدیمناتک

 ...خانوادهناویروح طیشراناال رون،یب ایب نفس-

 بانخو خط،یسوآن از دختر سر بریمرددایفریصدا بانناگها و

 صادر راندیدونفرما شیپاها ودآوریممهجو مغزشهبیشتریب شدت
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 گوشمه ودده گوشمه صدا،هبدکنیمیسع حالهمان در ودکننیم

 .ندهد

 وتهاگ الحال؟معلومیدختره اورژانشهبیبزن زنگ گفت توهبیک-

 پاک قدرنیا پسرنیا گرفت،ینم رو ماندام کثافت و شرنیاهکینبود

 تودایبهبرسهچدیچرخینم حق ِریغ حرِفهب دهنشهکدبو ترس خدا و

 ...استغفراهلل... بگه پدرنمیرو

 پدرهب رو ودنکنهشکنج را اونیا از شیب تادکنیم قطع رایگوش دختر

 :دیگویم رضایعل

 فکر باشم؟هداشت شما پسر شیگرا درمتونیمیریتقصهچنم-

 کمکش هاسالنیامتمانمدیزنیم حرفیانصافیب بانیداردیکنینم

 ...کردم

 شبرامخانوحاج بود،هنشد باز شیزندگهب تویپاهکیزمان تا واال -

 تو کرد،یم ازدواج آبرو و عزت با داشت ،یخواستگاردبوهرفت

 رپس افتاد، سرشهبنرفت ایتالیا فکر... دیچرخ ورق هویهکیاومد

 تو! یکرد باز رو گوشش ومچش تو! رفتن فرنگهبهچ رونم

 ...یختیر براش رو قبحش ویداد نشونش رو زایچنیاهرا
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 :دیگویم ستیننایب قابلهکیاندوه با ودفشاریم را اشیشانیپ

 وریزیچنمهشیمهمگ اومده، ایدنهب لیتمانیا با شما پسر آقا حاج-

 ازمکن کمکشمخواست فقطنم بدم؟ نشونش ومبد ادشی

 رگشمهب پدریشماهک هستناالهکینیهمهنش سرنوشتشهکهبرنرایا

 فرصِتهیهبش شیزندگهک ،یباشیراض

 ... ناموفقیهایخودکشنیبدمحدو

 :شودیمنروا باز شیهااشک ودکنیمیمکث

 ! موفقدیشا ای و-

 اب رضایعل پدر برجاست، پادخو قوتهب هنوزهفاطمیهاغیجیصدا

 :دیگویم دخترهب رونیغمگ و سرخیچشمان

 ...بشه بازنیا از شتریبمدهن نذارنجا دختر برو-

 با دختر امادیآیم داخل او ودشویم بازهخان در

 :پرسدیمهاوراننابهشکستیدل

 ؟مقصرمنم انگارهکنیکنیم رفتاریجورنم بانیدار چرامفهمینمنم-

 ن،یکردیم درک رونپسرتو شماهاگنیفهمینم چرا
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 خواستینم وقتچیهناو بزنه، حرفنباهاتونیذاشتیمهاگ

 د؟ینیبیمدیسف وهایس قدرنیا ویچههم چرا... کنه فرارنازتوهک

 :دیگویممتحک با ودستیایم کنارش او

 .میبر نفسهبس-

 ...تودایب اورژانسهنذارهممکنمیبر-

 بازمه اورژانسیرو کرد، باز تو ونمیرو رو درهکیکسنهمو-

 و قول جز اشخانوادهنکرددمتقاعهگید! کن تمومش کنه،یم

 !نبودهک هاتقسم

 ...یمان اما-

 ردیفهمینم چرا ؟یفهمیمن چرا بسه،هگیدنک جمعشمگفت بهت-

 وینک بحثیامسئلهنیهمچهبراجعینیبشدمر کی با ستین تودح

  ؟یبزنهچون

 گم؟یم درستهزادملکیآقا جناب-

 بحث از دست دو هر رضایعل پدر توسط شدنش خطاب با

 .دوزندیم اوهبمچش ودکشنیم
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 از ویریبگ رو زنت دستیایبیدار رتیغ قدرنیاهکمخوشحال-

 هستمادی خوبیولمیستینیانهیکنمردما ما ،یببرممردیخونه

 ست،ینیتالف خانوم،نیا ازیخواستگار سرنیداشت ما با شماهکیرفتار

 اماهکرد بازنروتوهب رونمیخونه دریکمدونینم اما

 ! االننیهم رون،یبدیبرمخوایمنازتوهمحترمان

 دست ودیگویمیابله ودکنیم رهاماآر را خشمش از پر نفس او

 .کشدیم خودش دنبالهب ودریگیمممحک را دختر
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. ترکدیمیبلندیصدا با دختر بغِض  رسد،یمهخان اطیحهبهکنشایپا

 وهگرفت دردناکیکم وممحک را دستشهکنهمچنا اونیسنگهنگا

 ،نگاهینیسنگنیهم ودنینشیم شیروهبدکشیم خودش دنبالهب

 التماسش شود،یم زهرامچش درمچشیوقت تادکنیم الل را دخترنزبا

 .کنند باز اورژانشیروهبهخان درهکدنکن

 حالهمانهب را دختر رضایعلیخانهیروروبه قًایدق وهکوچ داخل تا

 حسهکیکردن رها کند،یم شیرهانناگهایولدکشیم خودش دنبال

 .کندیم القا دو هرهب رایبد

 :دکنیمهزمزمیلب ِریزهک تا مانند،یمهریخمبهیالحظههخورد جا دو هر

 واقعًا خودت، خلوت تو وجودت عمق توییجاچیه وقت،چیه-

  ؟یکرد فکرنبودنمومباههب
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 :کندیم اصالح را سوالش حرص با

 ؟یکرد فکرنموندمومهباهب-

 :دهدیم جوابهزدبهت ودخشکیم دختر اشکیچشمه

 ...االن ؟یمانیچیعنی-

 :خنددیم تیعصبان ِتینها بانابایخ وسطهکالف

 اعتراض وقِتهچهریمیمهدار رضایعلهکناالیگیم راست-

... ندارم درکنمهک بس از... شعورمیبنمهک بس از واقعًا؟همننکرد

 ازمرفتینمنم کمشمک شد؟یمیچیگفتیم رو راستشهاگیدونیم

 ازناال ومبکشنبراشوننشو و خطیکلنمجددشویخواستگار ترس

 کردم،ینمهتجرب رو تنش پر ودب حِسههماون... رمیبممبخوایشرمندگ

 وت وهدیم حیترج رواونهجورهمه عشقتهکیبیرقهیمدائ حضور حِس

 و اتیقبلیهامیتصم خودت،هاشتبایهارفتار خاطرهبدیبا

 با تو! ادیدرنمه صدات ویبخور دلنخو جبران،یبرایدادهکیقول

 جاهب رویرازدار حق ،یکینمهب حداقل رضا،یعلیجنس شیگراننگفت

 حتمًاهکییهاحرص وهنیکمانتقا! نفسیگرفتمانتقانم از تو ؛یاوردین

 !منبود تو انتخابنم. یباشهداشت حقدیشا وهموند دلتهتییجاهی
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 رو وتمتونیممکرد فکر. شدم عاشقت ت،یزندگهرا سرمشدیاجبارهی

 ...خوندم کور اما کنم، عاشقمه
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 با دارد؛یخفگ حِس. کشدیم شیگلوهبیدست دختر

 :شودیم فیضعییصدا جه،ینت امادزنیمددایناباور

 بلق هاسالمونامباش رازدارمبودهخوردقسمنم ،یمانمنگرفتمانتقانم-

 بشه، فاشمرازهکنیا ازمبود متنفرنم نبود،نویم در تویپا اصاًلیوقت

 رضایعلیروح طیشرا فته،یبمههگید نفرهییبرا اتفاقنیامخواستینم

 بهتمخواستیمنک باور... یدیدهکمه رو اشخانواده ،ینیبیمهک رو

 فرصت بارنیآخریبرامبه گفت گفتم،مخودشهبیحتمبگ

 ...شه خرابیچهمههکنیا قبل کنم،یم درست رویچههممخودهبد

 :ردیگیم را دختریبازویعصب ودیآیم جلو

  قًا؟یدق گفتیک-

 :کندیمهزمزم تعللیکم با ودخوریم جا دختر

 ...هاشیپ روزدچننیهم-
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 سمتهبیکاه پرنچو را دخترددار دست درهکییبازونهمایواسطههب

 گریدهکییهااحساسمتما با صورتشهب کینزد ودکشیم خودش

 :دیگویم کند،هخف خودش دردتوانینم

 و ساعت و روزمکدو ازمبگمتونیمیحت بعد،هبییجاهی ازنم نفس-

 بهتهکدبونیاهواس فقطمگفتهکیدروغ هر شد، عوضمبرایباز قه،یدق

 ،بودیشکنمیحرمکارا شتریبمدونیمدبوهاشتبامدونیم! برسم

 اما... کردمیبازمقلب با کردم،یباز رودبعهبییجاهی از اما... بودینامرد

 ...تو اما... تو

 خش اشمردانهیصدا در بغضدخواهینمهکآن باهکوتایالحظه

 :دهدیمهادام سپس رد،یگیم نفس اندازد،یم

 ...دروغه با وجودتدپو و تار تو اما-

 اما شنود،یم وارناله را نامش دختر بازمهینیهالبنایم از

 تلخیهاحرفهبهن دهد،یم دختریصدا درهنهفت سوِزهبیتیاهمهن

 .لرزاندیم  دخترندرو در رایزیچ انگارهک خودش
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 غلب توهکنیا ازدبع ساعتدچن قًایدق منظورت ش،یپ روزدچننیهم-

 بهتهکیموقعنهمو آره؟ گه؟یدهیباش صادقمباهاهکیداد قولنم

  ؟یباشهداشتمه با رویچههمهشینممگفت

 کاًلهک ،یبد قولدینبایسرخوشیوقتهکیهستییهاآدمهدستناو از تو

 ...وقتچیه نفس،هنداشتیمعن وقتچیهنم با تو قرار و قول
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 درک را منظورش کاماًلهکدفهمیم او ودلرزیم دخترنچشما مردمِک

 :دهدیمهادامنیهمیبرا استهنکرد

 دم،بوهکالف قدرنیهمنممه بازدبومهمینس دوستتناو رضا،یعلهاگ-

 وهرتم،شنمینگرفتدای! باشه هوادبا براتنم حرِفیگرفتدای تونچو

 کی و هزارنم... یبد تیاولونمهگایجاهب ذهنت تو نخواست دلت

 مرگ استرس از! توئههب مربوط همشهکهذهنم تو استرس و فکر

 احوال و اوضاع استرس تا شیسپارخاکیکوفتممراس تا ریبگنزناو

.. .فربد ونیشرو و تویبراهاومدهکیدادگاهمحکهدوبار تا... تویروح

 ! منذار اتشونه رویبار ومبگ بهت کاشینزد تاماوردین در رومصدا و

 تختهی تو هاشب کنارتمتونینمیحتنم... نفسیکردماخسته

 دلت تویچمدونینمنچوهریبگ آرامشمکهیمآشوبنذهنیا ومبخواب

 مدتنیاهاگهک رفتار،نیا ازهریگیم شکل ذهنت تویفکرهچ. گذرهیم

 حرف رضایعل با هاساعتینشستینم بودم، کنارت ومنبودهآوارنم

 ...یبزن
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 طفق رضایعلهکیکن بازنزبودخواینم نکن،هنگا هاوونهید مثل منو

 و تویکارپنهان تویفرق چیه نایا امامفهمیممخودنم! نایا وهدوستم

 تیتراس پسِرهینعنواهب رضایعلندادننشو برعکس تو کارتیزشت

 هنوز تومدونیمنمهگرچ! ندارهنبود ارتباط در باهاشممدا ونمهب

 امل ویشهرستان پسرهی منو ذهنتیتو

 تو قدرممنمزیعزهن! شمیمیرتیغیخودیبمدارماالنهکیدونیم

 ...یکردیممحسابمآدهاگمکردیم درک ومفهمیم

 حاال ...یکردیگریدیفدا اوجشنیترعاشقانه تویحت رونمورابطه تو

 تونم ...یک هر! جنسهم ریغ ایهباش جنسهم دوستهیدخوایمناو

 نویاهترکیمهدارمدل اما... فهممیمدحنیا در کنم،ینمممته انتیخهب رو

  نبودم؟ تتیاولو و تو اول انتخاب وقتچیهنمهکیبفهمیتونیم

 دختر از زودتر او ودیچیپیمهکوچ در آمبوالنس ریآژیصدا

 از عیسر ودکشیم کنار را خودش استهخوردیکاریاضربههک

 لداخهب را اورژانسنمامورا استهنبست سرش پشتهکیاطیح ردیال

 روهادیپیگوشهنرایحهک دخترهبینگاهمین سپسدکنیم دعوت

 .اندازدیم استهستادیا
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 رو خودتماحترا ست،ینممههگیدنک باورمگینممخود خاطرهب-

 هتبهدوبار ست،یننخودشو دسِتنشوحالناالهخانوادنیا دارنگه

 . کننیمنیتوه

 کی در او بادنیبینمدخونتوا در دختر رسند،یمهکهکوچ سر

 دوزد،یمنابایخهب را نگاهشهشکستدل و گنگ و جیگ ند،یبنشنیماش

 ریدرگ ذهنش ازیمین و رضایعلنجاهمیننت شیپهماند ذهنش ازیمین

 .است خودشینابود شرِف در اماهنگرفت پا هنوزیزندگ

  نه؟یندار منو تحمل باز؟ هتلیبریم فیتشرمریبگیتاکسهیچ-

 با آمبوالنسهلحظنیهم در ودچرخیم سمتشهبینیسنگ با دختر سِر

 دختر گذرد،یمنکنارشا از درست وهکوچ سر ازنرکشایآژ و سرعت

 :کندیمهزمزم

 ...یمان-
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 سهرابندید با او و خواندشیممناهب آشناییصداهلحظنیهم در و

 از را نگاهش شود،یمهبرداشت دوششیرو ازینیسنگ باِر انگار

 .ردیگیم دختر آب پرنچشما
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 بردنش؟ شد؟یچ المصب،دبو کیترافیلیخ-

 رو نفس جا،هیمبردیبانمیکنیمیلطفهی سهراب... االننیهمهار-

 قفل ونیببرنخودتو بانیبردار دسازیکلهیهرا سِر لطفًا وهخونیبریم

 ...برودبع ونک عوض رو در

 کاماًلیحال وهدیپرییرو و رنگ باهک دختر و اونیب سهرابهنگا

 :دیگویممآرا ودچرخیم استهستادیاهشدمسخ روادهیپ وسِط خراب

 مثلهخالت پسر قته،یرفهعمرهی ماین! زشته ؟یشدهوونید بازیمان-

 نفسهب برویگفت خودت... اتخونه توهومدینهک تویاجازهیب برادرته،

 ! ریبگمیتصم فردایهستیعصبانناال... ستین قشنگ کارت بزن، سر

 عیسریولدنینشیم دختریروهدوبار اشیدلخور و حرص از پرهنگا

 :دیگویمهکالف ودگردیم باز سهرابیروهب

 در ت؟دونس قدریکماوردین دریبازهوونید مدتههمنیا-

 داشت روماخونهدیکلهک موقعاونیثان

 برومگفتمه بعدش مگه؟هزورهباشهداشتمخواینمناالمبوددمجرنم

 کاریچهدب گوش اتاق در پشت ساعتهینیبشمنگفتنبز سر نفسهب

 ...کنهیم
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 جلب اوهب اشتوجه بارنیاهک دختر سمت نگاهشهدوبار

 :دیگویمدیتأک با ودچرخیمهشد

 قطعًا فردا و... داغونم اتفاقًا،مستینیعصبانناال-

 امشبهینک لطفمه تومریبگیدیجد ویجدیهامیتصممخوایم

 .کنمکمک

 متسهبممحکییهاقدم با او وددهیمنتکادییتأیمعناهبیسر سهراب

 زیآمدیتهد امامآرا اریبسیلحن با صورتشهب کینزد ودرویم دختر

 :دیوگیم

 باشم، تنهامخود بایساعتدچنهیمدار اجیاحت-

 از سنگهاگیحت ،یلیدل هرهب... نفسینبودهاگهخونمبرگشتیوقتیول

 ،یباشنمنماما شیپ ،یباشنخودتوهخونهاگیحت بود،هدیبارنآسمو

 دلت باشه،هزد سرتهبنگرفت هتل و سفر ویروادهیپ هوس

 رو دتخوهاگیحت چطوره، حالشینیببیشباهزد سر قتیرفهبدبخوا

 اما... یچ هر... یباش خودتیبرایساعتدچنمه توهکیدونیم محق

. بدونهشدمتمو رویچهمهینباش تو وهخونمایبنمهاگ

 نفس؟یشدهمتوج
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 :زندیم لب ودخوریمنتکا دختر

 .دمیفهم-

 :دیگویمیتلخنهماهب ودزنیمیتلخدلبخن

 .خوبه-

 گاز اب ودشویم نشیماش سوار وددهیمنتکایدست سهرابیبرا سپس

 ازیادیز سرعِت با ودآوریم در حرکتهب را نشیماشیشتاب پر

 .گذردیمنکنارشا

 تشیهدا خودشنیماش سمتبه ودزنیم شیصداهآهست سهراب

 قالتیکم با ودگردیبرم عقبهبدننینشیمنیماشندرو تا ودکنیم

 رد،یگیم سمتشبه ودداریبرم رایانخوردهدستیمعدنآبیبطر

 ودنکیم باز را درش رد،یگیم دستش از رایبطریحرف چیهیب دختر

 سیخ شیهااشک ازهدوبار صورتشنناگها ودکشیم سرهنصف تا

 :دیگویممآرا سهراب. شودیم

 چطوره؟ رضایعل حالینیببنمارستایبمیبرمیتونیمدخوایم دلتهاگ-
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 و مثبتیمعنادشوینم و استمنامفهوهکددهیمنتکایسر دختر

 دور جاآن ازهکنابایخدچن. کرد برداشتنآ ازیدرستیمنف

 :دیگویمهگرفتییصدا با ودیآیم حرفهبهباالخردشونیم

 ...بفهمهیمان-

 اوهبینگاهمینیانندگر حاِل در سهراب بندد،یم را شیصداهراددر و

 :دهدیم پاسخیقیعم نفِس باههمرا وداندازیم

 مخصوصًا نفس، ستین رضایعلیبرا توینگرانیمانددر-

 بیرق رضایعل از براشهناخواست تو... ونهیدرم جونشیپاهکناال

 ...دهیم عذابشهدارهکهنیا ،یساخت

 راحت تنفِسیاذرهیرابددار د،یآیم در حرکتهب هوا در دخترندستا

 .کندیم تالش

 فقطنم نفس،یبد حیتوضنمهبدخواینم-

 کنه،یم بهترت رضایعل حاِلندونست ونمارستایبهبنرفتهاگمگیممدار

 ...خودم بامهیمان جواِب. برمتیمنم

 :کندیمهزمزمیسختهب دختر
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 .رمیبگیاسپرهی دار،نگههداروخانهیمد-

 مشغول سازدیکل ودبودنهنشستهکاناپهییرومکدا هردبعیساعت

 .بودهخان قفِل ِضیتعو

 :پرسدیم دختر ازدبوهریخ زیمیهیپاهبهک طورهمان سهراب

  ؟یهست ارتباط دریبهرام دکتر با-

 .آره-

 ؟یداشتهجلس باهاش مرده،هکیموقع از-

 شتریب راهدیکش شیروهکینازکیپتو ودزنیمیتلخدپوزخن دختر

 وهگرفت شیپیساعات برعکِسهکییصدا با ودفشاریم خودشبه

 :دهدیم پاسخ ستین دارخش

 ...گذشته چقدرهمگ رو؟ اوضاعینیبینم-

 هر اییبد جیمس ،یبزن زنگ بهشهبهتر امامندار دخالتدقص-

 از زودتر و هستنتونیبهکیروال

 ...یتلفنهشدیحتیریبگهاضافیجلسههییدارهکیاجلسه

 :دیگویممغ با ودزنیم پلک دختر
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 .باشه-

 وقتچیهیزندگ نباز، رو خودت-

 سر پشِت هاشویسخت تو شه،ینمیگذروندهکییروزایتلخهب

 ...رو هاشنیترسختهالبت ،یگذاشت

 :لرزدیم دخترهچان

 ....یمانهاگ-

 لشد از ودزنیمیکمرنگدلبخن کند،یم نگاهش سهراب

 در حداقلدکنیم آرزو و باخت را دلش دخترهباالخرهکدگذریم

 .بچشد را آرامشمطعیزندگ از قسمتش

 تو بارنیاهنباشدبدیشاهگرچ کنه،مآرو رو خودشهبلدیمان-

 خودت فکرهبهنر ادتی اولهدرج در اما... شهمآرویکن کمکشمه

 دشخو تایکن رها روینماهک ستین معنانیاهبمحرفنیا! نفسیباش

 ودتخهب اول... یکننشوکمک ویبچسب هاآدمهیبقیزندگهب وهشمآرو

 برسیاوندداهبینداریدرد چیه خودتهگیدیدیدهاگ کن، کمک

 ؟یخواینمیزیچ ؟ینداریکارمریمنم موند، دردهاتیهمهیپاهک
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 و استهشدمتما بًایرتق کارشهکدرویم دسازیکل سمتهب سپس

 رد،یگیم رادیجددیکلدعد دو هر کند،یم جمع را لشیوساددار
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 با ودگذاریم هال وسط زیمیرو ودگردیبرم دختر سمتهبهدوبار

 :دیگویمیااشاره

 رو حالشنبز زنگ روز و حالنیایجاهب ونک قفل درو لطفًا-

 ازدیشانبز زنگ اولمرفتنم ،یبلد رو راهش تومدونیمنم بپرس،

 ...یکنهتوج خودتهبیبتون ویایدرب هوا و حالنیا

 پشت را درهکآن از قبل سهراب کند،یم نگاهشهریخ فقط دختر

 :دیگویم ودکنیم مکث ببندد، سرش

 ازیکیهب بگو خواست دلشهاگدش خوبهک حالش بده، خبرممنهب-

 ستن،ه رضایعل مثل کنندهاشمراجعه شتریبهکمکن شیمعرفمدوستا

! نره ادتیمهیبهرام دکترهب زنگ... دارهیاحرفه کمکهب ازینناو

 .خداحافظ

 دریحس زد،یریم فرو اشنهیس در دختر قلبدشویمهبستهخان در تا

 اگر”دزنیم بینه اوهبممدا ذهنش در سهرابیهاحرف جواب

 .”باشدهداشت درمانگرهب ازینهکدباشهزند رضایعل

 خودش دست کند،یم قفل راهخان دِرینگران با ودزیخیبرم جا از

 گریدهکدکن تظاهرمه سهراب مقابل دریحت خواستیمهکدنبو
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 لحظاتنیا در درستمهآندباش ارتباط در رضایعل بادخواهینم

 ...آورمرگ و حساس

 زند،یم زنگدتوانیمهکیکس تنهاهب ودلرزیم دستش در لیموبایگوش

 :دهدیم را جوابشدحامهدینرسمدوهب اول زنگ

 بله؟-

 :دیگویم اضطراب با

 شبرد آمبوالنس... دمیرس ریدنم بود،هکردیخودکش رضایعل حامد،-

 ...دونمینم اما

 :کندیم قطع را حرفشیقیعم نفِس بادحام

 گفتهدکتر نه،ییپایلیخ شیاریهوش سطح اما نفس، اسزنده-

 .ندارهیخوب وضعیلیخ

 درددانینم ودفشاریممهیروممحک را شیهاپلک دختر

 ناراحت؟ ایدشو خوشحالدیباهلحظنآ

 ؟ییکجا تو-

 ...مارستانیب-
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 طول در هراسانشیهاقدم ودنینشیم دهانشیرو دختر دست

 .شودیم متوقفهخاننسال

 بدترنیا از باداباد،دشیچ هرهگید هستم،هکهبفهممخوایم-

 ؟یخوب تو... شهینمهک

 :دیگویمهدلهر با ودکنیم مکث

 ...نه-

 شد؟ دعوات شوهرت با-

 ...بًایتقر-

 برس، تیزندگهب لطفًا برو بسه،هگید نفسنیبب-

 گوشهبدزوهکمهدب خبر... خوبه رضایعل حالنبدودنشیخبرهاگ

 ! فعاًل... رسهیمههم

 تا ودرویمهخانیانتها بار سمِتهبهارادیبدشویم قطعهک تماس

 دست در را دومش السیگدشیندیب ماجرا غلط و درستهبدبخواه

 اساماس دکترشهب الکل ازیناشیساختگ آرامش با ودچرخانیم

 گریدیالحظه ودکنیمیخاصیسبک احساسهلحظ کی زد،یم
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 رکاهچ ستدانینم. انداختیم چنگ جانشهبنیسنگیریزنجنچومغ

 ویساعتهچ دانستینمیحت کرد،یم اشخفه داشتهخانیهوادکن

 گشت؟یمبرهخانهبیمانیک باشد؟هداشتهجلس دکترش بادتوانیمیک

  فردا؟ امشب؟

 باورشیک کرد؟یم تحمل را وحشتناک تیوضعنیادیبایک تا

 . دفتیب ناآشنا و بیغر حالنیاهب امدنشین و اودنبو ترس ازدشیم

 ودبزن حرف او با خواستیم دلشیزمان هر از شتریبهکناال

 حضورش ازهخاننیادبمان تنها اهشیس افکار با اودندههاجاز

 غرورش ودیتردیرو پا ودرویمهپنجرمد تا قراریب. بودیخال

 کند،یم لمس راستش دست با را اوهشمار ودگذاریم

 باال ضرب کی را جامشدشنویم را اشیگوشیخاموشمایپیوقت

 .شودیم اشک از پر چشمانش ودرویم

 را دخترنلرزاهیسا ودشویمهادیپ نشیماش از اوهلحظنیهم در

 کشد،یمیتند نفسدگذریمهپنجر پشت ازهکدنیبیم

 عامل رایزدبرگردهخاننیهمهبدیباددانیم اما استهنشدمآراهگرچ

 .باشدیم آرامشش منبع شیهایشانیپرمتما
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 فشارد،یم رادواح زنِگ ودریگیمینفسهخان در پشِت

 دورهکییپتو و بایزدیسف خواِبلباس با دختر تادگذریمیالحظهدچن
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 درهکیدرحال اشآشفتهیموها باهدیچیپ خودش

 .کندیم باز شیروهب را در است،هشدنپنهایاگوشه

 ازیامت کی خودشدیاین دریجلو ظاهرنیا با استهماند شادیهکنیهم

 .ماندینمنپنها اونیزبیتنچشما ازهک است مثبت

 ازیمین از شیبهکدافتیم شرابیبطرهب چشمشدشویمهخاندوار تا

 رنگ خوش و خماریهامردمکهب را نگاهشهدوبار و استیخالنآ

 .دوزدیم دختر

 ...یآینممکرد فکر-

 آم؟ینمهک داشت رونیایمعنمهاحرفیکجا-

 دوریپتو دستش حرکت با ودکشیم اشیشانیپهبیدست دختر

 خوابلباس و بایزماندایرو اونچشما ودرویم کناریکم شیهاشانه

 ازیپوزخند ودنینشیم است،هگرفت قالب را تنشهکینازک و فیلط

 : ندیشنیم لبش کنج اویانهیناشیدلبرنیا

 ؟یدیپوش رو لباسنیا ومآینمنمیکرد فکر-
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 ِلمث قدرِت استرس و اشک و الکل بیترک است، جیگیکم دختر

 .استهگرفت را تمرکزش ونبود حاضرجوابهشیهم

 ...دمیخوابیممداشت-

 از ای ودبخند ایدباشیعصبانددانینم گریددرونیم باال اویابروها

 داریب وجودش دریحس فقطدبکوب ارویدهب را سرش دختر دست

 ره ودبده دختریباز دلهب دلدکنیم قشیتشو قًایعمهک استهشد

 حرصیچاشنیکمهکیلبخندهت با. کند موکول فرداهب رایبحث ویحرف

 :کندیمهزمزمددار

 فکر واقعًا پس بودم،هدیند تنت تو خوابلباس مدلنیا حاال تا-

 .بخواب بروهشبا آم،ینمیبودهکرد

 تسمهب ودچرخیم ست؛ینممفهوهکدکنیمهزمزم لب ریزیزیچ دختر

 مبلیرو بارنیاولیبرا ودآوریم در را کتشمه او. رودیم اتاق

 باسل با دخترهکدنیبیم ودشویم اتاق داخل دختر دنبالهب وداندازیم

 ودشخ با انگار وهستادیا اتاقینهیآیروروبه نقصشیبماندا و بایز

 .زندیم حرف
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 مضاعفیشاد کی ست،ین فیتوص قابل دختر ِبیعج حال   

 داخل از زند،یم موجیریگنفسیسردرگم ومغ وددر شیالالبههک

 :دیگویممآرا ودکنیم نگاهشهشد پریهاچشم باهنیآ

 کجاست؟یتروهفواریدونیم-

 جواب حالهمان با و تاس قراریب وهکالف ستد،یایم سرش پشت

 :دهدیم

 خطیهمه رو پا تو اما حفظم، از رو تو قیعالیهمهنم-

 ...یگذاشتنمیقرمزها

 تنها شود،یمهاضاف دخترنساماسرویب حاِلنیاهبمه بغض

 خودشیهالب از نگاهش. اوست برگشت اشیخوشحال

 و رفت رد ند،ینشیم اشبرهنهیهاسرشانهیروهک اویهادستهب

 .استدآم

 که،ینزدیلیخ جااونهبمر تویناتالهخون-

 ستیتورهی چشمه،ناومدمرفتهکیبارنیآخر

 عاشق،یچشمه تومیبندازهسکهیهاگهکهراستدیپرسمازداوم

  م؟یرسیمنموعشقهب
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 ازبیولدلرزیم تنش ند،ینشیم دخترنگرد پشتهک داغشیبوسه

 :دهدیمهادام

 درستش ،یبدونیبخوا رویمیقد تیرواناوهاگمگفت هشب-

 ...کنهیمنیتضممرهب رو برگشتت اول،هسکهکهنیا

 ریمس ازدبن کیهکییهابوسه سرعت و شدت ازدرویمدبن نفسش

 ارنشاالتهاب ودرسنیم گوششیاللههب ودنیآیم باال اشسرشانه

 .گردندیبرم ودکننیم رها گوشش در پروایب

 :دیگویم دارکش و مکث بادعمهب گوششمد سپس

 خب؟-

 :دیگویم حواسیب وددهیم فرو را دهانشینداشته آب دختر

 ...هستیعاشقیبرامدوهسک-

 را لباس نازکیبندهادخو با ودخورنیم سر اششانه از دستانش

 ودرنیگینممآرانشایجا در امادشونیمهحلق کمرش دور ودبرنیم

 :دیگویمهشد حبسینفس با زد،یریم فرونناگها دختر قلب

  ه؟یچیدونیم ماجراممه قسمت اما... ازدواجیبرامسوهسک و-
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 است،هماند همراهش عصر اتفاقات ازهکیدلخور حاِلهمان با

 :کندیمهزمزم

 !وقتچیههنبودممه تویبرا نایا ازمکدوچیههک-

 سردشنلح با ربطیب داِغیمعاشقهنیا بار ریزددارن دختریپاها

 :دهدیمهادام ربطیبمه خودش ودلرزنیم

 رویبذار رو راستت دست ،یسیواهفوارهب پشتدیبا نه،-

 ...چپتهشون

 خشکشنناگها وددهمانجا را حرکت تادچرخیمهناخودآگا و

 متفاوت اریبسدیدیمهنیآ درهکهچآن با اونچشما حالهک چرادزنیم

 ودشویممخ ودنینشیممه لحنش در چشمانش ازین ویقراریب است،

 :زندیم لب

 ...یگفتیم-
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 روهکمآراییصدا با وددهیم فرو را دهانشینداشته آب دختر

 :دیگویم رود،یمیخاموشهب

 ...یکنیم پرت روهسکدبع-
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 و حسرت برِق بارنیا عاشقش ونمهرباهشیهمیهاچالههایس در

 شدستان است،هکردهالنیفراوان اقیاشت باههمرا حرصیکم ویدلخور

 از متفاوتیلمس کند،یم لمس را دختر فیلطنتیجایجا

 هر و است ترمینامال و پرواتریب تر،جسورانهیکمهکهشیهم

 .کندیم ترسخت دختریبرا راندیکش نفسهراهلحظ

 با بارنیا او امادشویممخ جلوهبیکم دنشیبوسیبرا اقیاشت با دختر

 دختریموها در دست استیعاد حالِت از ترمحکمیکمهکینوازش

 عقبهواسطهب وداندازیم

 برسد، صفرهبنشایهاصورتیفاصلهدگذارینمنشادنیکش

 ودکنیم نگاهشیقراریب با دختریزدهبهت و درشتنچشما

 ودخوریم سرهکیخوابلباس شود،یممخ اوهلحظنهما

 دارد،یبرم آزادش دست با رادافتیمنیزمیرو

 دختریهالبیرو خماریچشمان با سپس اندازد،یمنآهبینگاهمین

 :کندیمهزمزم

 !یمستهک فیح-
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 سر ودکنیم رها را شیموهاهآهست بزند،یحرفدخواهیم دختر تا و

 شیموهاهشیر دریزیرددر ودشویم رهایدگیکش حالتنآ از دختر

 .چدیپیم

 رو آخرشهکهچشم وهسک ازنساختنداستایجاهب بودم، تویجانم-

 تو معمواًلنچو نکنم، باورنم ویعاشقمیبگهکنیاهبیبرسونیبخوا

 بهتر حلراههیهب... شنیممه عاشق هاآدمیهمهمکن فکر هالحظهنیا

 ...کردمیم فکر

 دسِت سازد،یم رها دختر ملتهب پوستیرو را گرمش نفِس سپس

 :استیدلخور ویسرد و کدورت از پر لحنشهک ستین خودش

 !زربافمخاننسازینمنداستا براش کنن،یم ثابت رویعاشق-

 با وداندازیمیاگوشههب واضحیحرص با را خوابلباس و

 :دهدیمهادامهطعن

 ...یپوشیم رو لباسنیاهکمآینمنمهکیمطمئن رقدنیایوقت ای و-
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 از دستیولدخندیمیکالفگ وددر با حالنیهم در و

 ودشویممخهدوبار ودداریبرنم اشوسوسه پر ونامایبیهانوازش

 :کندیمهزمزم گوششمد

 ...یخوردینمیبطرهی حداقل-

 :زندیم لب پریچشمان با دختر

 .ستمین مستنم-

 وتیحت هست حواستهشیهم تو ،یشینم مست وقتچیه توهبل-

 اتادعاههیبقیپامبذارمنیا! حفظم رو هاتحرف تِکبهتکنم ؛یمست

 کنم؟ باورت ای دراومد؟ آب ازدزر توهک

 ...یکنیمماوونهیدیدار باورت،هسختیلیخمبراناالنچو

 و حس از رپ دهد،یمنجاددار شیهانوازش بار ریزهک دختر

 :دیگویمنخواست

 .نکنمتیاذ-

 و هامشیا پر حرف ازش،ین پرنچشماهبهریخ کند،یم مکثیالحظه

 ودخوریمیسختنتکا دلش خواهد،یم را اویتابیب باهک آغوشش
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 را دختر تاب، و تب و بغض از پریابوسه از پس ودیآیمهکوتا

 درنشانگاه دو هریوقت ودچرخانیم داغشندستانایم

 :کندیمهزمزم دختر گوِش دِر خورد،یمهگرمبههدوبارهنیآ

 ...نره ادتی کن،هنگا-

 

*** 

 

 جا دختر و خودش تیوضع ازیالحظهدشویم داریبهک خواب از

 شعط پر ونایپایبیهابوسهنآ قیطر از دختریمست انگار خورد،یم

 وهدلشوریاندک باهکدبوهکرددخویبدخو از و مست شبید را او

 چشمشدشویم زیخمین عیسرهجیسرگ

 دختردیسف پوستیرو و هستمهمکنتعدادشاهکییهایکبودهب

 اطیاحت با. خوردیمهگرمدره شیهااخم ودافتیم کنند،یمیینماقدرت

 تاس خواب غرق کاماًلدشویمنمطمئیوقت ودنگریم دختر صورتهب

 .خزدیممحما داخلهآهست وداردیمبر را اشحوله
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. کندیم باز سرشیرو ضرب کی رادسر آب دوشیفکر چیهیب

 ودکشیم گردنش و صورتهبممحکیدستدخوریمیسختنتکا

 اشتبردددانینمهک چرادنکن فکر شبید اتیجزئهبدایزدکنیمیسع

 خوبهکهگرچ است، رزایبیدائمیدلهرهنیا از و ستیچنآ از دختر

 چیه امادنبو خودش دستهکدداردایهب خوب و استهرفتدتنددانیم

 . نکرد حس ودیند ودینشن دختر جانب ازیاعتراض

 را سرش کفممحک ودزیریم سرشیرو را شامپویکالفگ با

 رد را ”بود مست دختر”دیگویمممداهکییصدادکنیمیسع ودشوریم

 .دکنهخفهنطف

 با ودزنیمنادکل پوشد،یم لباس اشیشگیهم وسواِس با

 است، خواب هنوز دخترهانداختهراهکییبو و سروصداههمنیا

 تختیرو ازهنصفهکییپتودشومخدندار جراتیحت

 در وناال را دختریداریب ندازد،یب شیرو راهشدهدیکشنیزمیروهب

 اندازد،یمهنیآ در خودشهب چپچپینگاه. خواهدینم تیوضعنیا

 شیتنها تیوضعنیا دردخواهیمهندکن دارشیبددار را دلشهن

 .بگذارد
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 بادشویم داریبیوقتمه دختردبگذار ودبرودریگیممیتصم آخر دست

 .باشدهداشت را خودشیفضا ودباش تنها خودش

 اقات از عیسر وداندازیم اتاقیآشفته تیوضعهبینگاهدمرد

 خاموشیشارژیب ازهکیلیموبا وهخاندیجددیکل رود،یمنرویب

 .کندیم ترک راهخان ودداریبرم زیمیرو از را استهشد

 زند،یممقد قراریب وهکالف او منتظرهک ماینندید بادرسیم پاساژهب تا

 و استهشد ریددبرگرددریگیممیتصمهکیزمان ودکشیمیاکالفه پوف

 .ندیبیم را او ماین

 ؟یبریخواستیم واقعًا ؟!یچهگید-

 جوبیرو ازیلیمیب با ودکشیم شیهادندان پشت را زبانش

 را اویصداهدوبارهک استهبرنداشتیقدمدچن هنوز ودشویمدر

 :آوردیدرم

 شما دلم؟ زیعزیکرد قهریجدیجد پشمکم؟ نقش نجایانمیحاج-

 دوستان؟هتنهبهخوردنتوتنمه
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 امادبدهیگرید جوابدخواهیم کند،یم مکثیالحظه

 :دیگویمیآراممبازد باههمرا ودشویمنمایپش

 ؟یخوریم رم،یبگهقهومریممدار-

 :دیگویمهطعنهب ودداریبرممگا او بامقدمه ماین

 ؟یکن کوفتهندادهصبحونهیهزدهکییگندهانجبراهب منزل-

 صبح ساعتنآ در خلوتیروادهیپ طرف دوهبینگاه ودستیایم

 :پرسدیم او از حرص با سپسداندازیم

 ؟یکنیم کاریچ جانیا قًایدقناال ماین-

 داشتم، کارتیوقت بود،دبمحالیوقتمکردیمهشیهمهکیکار-

 ن،نکهنگایجورنیا منونیبب! شتیپماومدیم خواست،یممدلیوقت

 دفاع ازش همشهکنمیبکش خط منو دوریگرفتنزنچویندار حق

... یخوشحال وهدیلرز دلتیعمردبعهکمبود خوشحال... کردم

! خبیلیخمرفتدتننم اصاًل آقا کنار؟یبذار منویخوایم

 ؟یهستیاوک هااتفاقنیاههم با تومموندنم اما... کنمیم درستشمخود

 ازمریممخود اصاًلمباشهداشتیفحرمبکن غلطنمینداریمشکل توهاگ
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 سرت، تو خاکیول! آرمیدرم نفس دل

.. .ندارهیاشکال حاال... یلیذلنگیم گن،ینمیفکرنروشهگیدنیاهب

 منه؟هواس ادات و ناز و قهر فقط باالست اتجنبه قدرنیاهک توییخدا

 زنگ بهت ایهلمگفتمخواست ازت کارهییعمرهیدبع

 ! هخاموش تیگوشهک شبید از مرگت خبر نتت،یببدخوایمهزنیم

 :شودیمهدیکش شاپیکاف سمتهب نگاهش ودکشیم اشچانههبیدست

 ناسبمنزماهیمه بعدش بزنم، حرف باهاتدیبامیریبگهقهومیبر ایب-

 ...یکنیعذرخواه نفس ازیایبدیبا

 :شنودیم سرش پشت از را شیصدا افتد،یمهرا و

 .کردمیتقس تو ازدبع و تو از قبلهبدیبا رویلیذلنز خیتار-
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 اما گذشت،هک استیشب فکر در ودکنیمهمزمزه را اشقهوه هنوز او

 .بودهماندهریخ اوهب هاقهیدقهزدبهت ودبوهشددسر ماینیقهوه

 .ستمیننمییخدایحاجهن-

 را نگاهشهدلهریکم با ودکنیم نگاهش چپچپ

 شارژرمیسهبنشد وصل از پسهکددهیم خاموششیگوشهصفحهب

 خبردار دختر حال ازدخواهیم دلشمه. شودیمنروش اشصفحه

 ودزیخیبرم جا ازهکالف ماین. ردیبگ تماس خودشدخواهینممهدشو

 :دیگویمهدوبار



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

157
8 

 .ستمیننم نه،-

 :زندیمددا سرش ودکنیمیخال او سر بر را استرسش

 جزدخوایمیزیچ تو ازیکسهمگ اصاًل ؟یانداختهرامستینمستینهیچ-

  درک؟هذرهی

 :دیگویمنشایپریحال با ودکنیمدگر را شیهاچشم ماین

 ازیعمرهی! منه درکهب انگار شه؟یم حلیچههممکن درکنم-

 تو،نز سابق خواستگار بامزن برادر حاالداومنبدمو موضوعنیا

... نوانعهب اونور و ورنیا ویعروسدایب تونزیمیصم دوسِتدیببخش

 ...بابام... مامانم ،یچیهنم اصاًل. رهینمیکینم کِت تو! شهینم آقا

 :کندیم نگاهش تأسف با

 با تومکنیم فکرمدار ؟یدار دوست رو ایهل واقعًا تو -

 دخترناو! ماینیترخوشحالیدستمدیهایخوشگذروننیهم

 .انگاردبوهگرفتیدرستمیتصم

 :کشدیم اشچانه وهگونهبیدستیعصب ماین
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 هر با خودمومتونینم تو مثلنم... گمیمیچنمیفهمینم تو-

 .شمینممارابطه در ذوب تو مثل بدم، قیتطبیطیشرا

 حرص با شیهااساماسنکردچک حال در ودزنیمیپوزخند

 :کندیمهزمزم

 ایهلهفترمادی انگار نشناستت، بگویکیهب برو رو هاتوپرتچرتنیا-

 .بودیحالهچ رفت

 : کوبدیم زیمیرو ضرب با ماین

 ؟یکن بسهشیم شد،متموندوراناو-

! نه شد؟متمومه ایهل اما! آره شد،متموندوراناو تو؟هچت-

 ؟یونبم باهاشمآدنیع ویباشهداشت دوست رویکس بعدشیتونست

 خجالت ماین! نه کرده؟ ازدواج کرده؟ فراموش رو تو ،یچناو! نه

 توهب داره؟ ربط ایهلهبهداریجنس ِشیگراهچ ایهل برادرهکنیا بکش،

 !فهممینم رو حاِلتنم داره؟ ربط

 با ودریگیم سقف سمتهب را دستش دو کفهزدبهت ماین

 :دیگویمیعصبیاخنده
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 ه؟یقض بایهستیاوکناال تو داداش،مفهمینم رو تو حالنم راستش-

! فراهللاستغ... طرفنچوهگیدینداریمشکل رضایعل و نفسهرابط باناال

 ستین دهنت تو نه،مه تو م،یکندآمورفت رضایعل باهبگ فردا پس

 با مثاًل رضایعلهبگ باشه؟یگیم ،یبگهگرفت بالیفتنهنیاهب

 رازیش التیامکدو توییخدا ؟یهستیاوک توهبر ونتوخونهدایبدحام

 ؟!فهممینمنم ویبود
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 نقش اشیگوشهصفحیرو ”نفسم”ماسدنیبیم چشمشیگوشه از

 :دهدیم ماین با بحثشهب دل استهشد ترآسودههکیالیخ با بندد،یم

 و فکرنیبدتر دل تومبر تو مدلماون کنم، فکر قدرنیادبو قرارهاگنم-

 اما ت،سینیآسونهمسئلممنیبرا! یچیه ما،ینمنداشتیچیهناالمهاالیخ

 ،دونمینمهکمهیزیچهبراجع بکنم،مزایعز دلهبنخومآینم خاطرشهب

 کنم؛ینم قضاوت قدرنیا دم،یشنییزایچهی دورادور فقط شناسم،ینم

! ییماین توهشینممباورنم شده؟ چت تو

 اصاًلنکمتمو رو بحثمه بعدشهگیدمگیمیزیچهینیبب

 ،هست مرگتهی تو... سرمهختیرهموندعقب کاِر تا هزار ندارم،هحوصل

 تو شناسم،یم رو تونم امامدونیمهبیعج براتدحام مشکل
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 ونگشت ولههمنیا ازدبعیرسم ویجد ارتباطهی از ای حاالیدیترس

 رویخورد ایهلنرفت ازهکیاضربه هنوز اییگذرونخوش

 بهتیندویمهکنیا بایحت خودش، برگشت بایحتیکنمهضیتونینم

 بهتمدار زیچهی فقطنم...داره و داشت دوستت نکرد، انتیخ

 واداشونیبخواهکنگیمیچهیبق باشهنداشتیکارهکهنیاماونمبگ

 ،آدیمنخوششویچ از کنن،یم فیپ وهَایکهب ،یاریدرب

 فکر خودتهکنبک رویکارناو! آدیمنشوچشمهبیکارهچ

 دلتیپایوقت مخصوصًایکرد انتخابش خودت وهدرستیکنیم

 .باشهنویدرم

 رد ودشو خارج پاساژ و کیبوت در از تادزیخیبرم شیجا از سپس

 ار شیپاهکنیا از قبل امادبده را دخترنتلف جواب ترآرامییفضا

 :کندیم اشآشفتههکدپرسیمیسوال مایندبگذارنرویب

  ؟یخوشحالیرفت دلت دنبالهکنیا از تو-

 بشیترغ سرش دریموذیحسدکنیم مکثیالحظه

 ظیغلیاخم با اما ”داندینم”دیبگو ودبکشدایفرهکدکنیم

 :دیگویم ودکنیم دستش تویگوشهبیااشاره
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 .دارمنتلف-

 ودکنیم لمس را دخترمنا ودرسانیمنابایخهب رادخودبلنییهاقدم با

 ار جانشمتماهک ستین خودش دسِتدشنویم را دختریصدایوقت

 .ردیگیم فرانیریشیآرامش

 ؟یمان الو-

 !سالم بله،-

 ؟یزنینم حرف چرا ؛یخوب-

 :کندیمیکوتاههسرف تک

 ؟یخوب تو اومد،ینم صدات-

 :پرسدیمیمکث با است، بیعج دختریبرایکم لحنش

 را اششده مشت دست ؟یبودهکرد خاموش رو تیگوش خوبم،-

 :کوبدیم اشچانههبیاپیپ

 ...نداشت شارژ نه،-
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 جیگ ودمرد دختر سپسدشویم سکوتنشانیبیالحظهدچن

 :دیگویممآرا فهمد،ینم را زدنش حرف مدلنیا لیدلهکیدرحال

 ...یباشنایجر درمگفت دکتر،مریممدارنم-

 :پرسدیم حواسیب ودزیریم فروهناگاهب قلبش

 ؟یچ دکتر-

 ...گهیدمگرلیتحل-

 :دیآیم جا نفسش

 ؟یگردیبرمیک-

... دارم اجیاحتییزایچهیدیخرمبرمخواستیم بعدشهالبت شه،متمومکار-

 خوبه؟ حالت تویمان خونه؟مبردیبا

 .نمتیبیم س،بر کاراتهبهخونیبردینبایعنی نه،-

 .کندیم قطع اویخداحافظیبرانماند منتظرنبدو را تماس و
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 :زندیم زل دختریقراریبهب ودکشیمیقیعم نفِس دکتر

 طیشرا پِس ازیکن فکر و ینداریبهفاصل جلساتتنیبهکنیا-

 چرامدونینم زنه،یم بیآس خودتهب فقطیآیبرمییتنهاهب
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 گجن ویلجبازدگار تویریمیبگنمهبهکنیانبدومکنیم حسیگاه

 ؟یزنینم حرف بهشراجع چرا من؟ بایرپوستیز

 جمع شالش ریز راههم ودبریم فرو شیموهانایم دریچنگ دختر

 :کندیم

 افتاد،مه پشت اتفاقاتنیاههم ،یچهمه... ُمردناو داره؟یربطهچ-

 ...بزنم حرف ماش بامبخواهکدنش وقت اصاًل

 ،یبزن حرفدیبا تودُمرناویوقت اتفاقًا! یدیفهم رومحرف منظور-

 ترست،یهمه ،یبد بروز رو احساساتتیهمههلحظناو

 روز و حالنیا با وقتاون... رو اتیناکامیهمه خشمت،یهمه

 حرفمه با ما شه،ینممباورنم... یهستیاگهید کِسهب کمک ریدرگ

 زیچهمههب نسبت هاتخواسته طتت،یشرا عواطفت، تو،دش ارقرمیزد

 ه؟یچ قلمکارشله آشنیا باشه،هداشت تیارجح کسهمه و

 :دیگویم نفسیب ودبندینم را چشمانش دختر

 ...یمانهآخ-

 :دیگویمیجد ودکنیم قطع را حرفش بارنیاولیبرا دکتر
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 ازنسنقهرما َاَبر ازش نه،ک کمکدیبامهیمانهبیکی هالحظهنیا تو-

 و وارید تویخوریم سر با وقتناوهآریممک جاهیمهدمرناو نفس،

 نفره، کییمان چرا؟ ودشیچهکهریم هواهب فغانت و غیجیصداهتاز

 تیزندگ توهکنک تکرار خودتیبرا هزارباریروز رونیا و خب؟

 ماندگار و املکهاگمهناو... همسر نقِش داره، نقش کی فقط

 ...کنهنگا رونم نفس... کنه فاشیاهبتون

 تردکنروشنچشماهب استهکرددس را شیگلوهراهکیبغض با دختر

 :نگردیم

 مادر گفتهبشدیشا ،ینداریخوب مادر توهکممتأسفیلیخنم-

 تیلمسئویمعنا ازدیباهکیدرکناوهب پدرتهکممتأسف... ینداریقیال

 اتهیناامن و خاطراتههمهکنیا خاطربهممتأسف... دهینرسهبرسیپدر

 تو خوب دوست کیینتونست تو وندادمه دستهب دست

 قدرچ هریتونیم تو! سختهیلیخ تلخه،یلیخ... یباشهداشتیزندگ

 ویبزن حرفنبهشوراجع ،یزیبر اشک هافقداننیایبرایخوایمهک

 و دوست وهخانوادیتونینم اشوادهخان ویمان از امایباش ناراحت

 ،یکردیقاط رو هایمرزبند تو... یبساز رو خودت کیهدرجیهاآدم
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 بهتدیبانم اما! یدارمه حقهالبت

 از رویمان بشه،هاضاف هاتیناکامهبیناکامهیدخواینممدلنچومبگ

 درقنیا تو و... یدوست اییبرادر اییبخوایپدر ازشهاگیدیم دست

 خوب عشقهی خبینگناال ومگیمیچیبفهمهکیهست زیت

 نفس نه؟... هم برادرمههباش قیرفمههتونیم

 ...گهیدمگیمیچیفهمیم

 مثبتینشانههبیسر بغض، با ودشویم ریسراز شیهااشک دختر

 .دهدیمنتکا

 کنم، کمک بهت تامهست جانیانم-

 رو ضاریعلهکیبساز خودتیبرا بتیمصههمنیاینیبشهکنیایجابه

 کناریجورچه خودت خراب حاِل با... یکنهچ رودحام ،یکنهچ

... یبزن زنگهیمبه فقطدبویکافیایب

 تعاد تو اماهکن کمک بهت تونستیمیتلفنهکوتاهجلسهییحت

 بارت. کننرهاشو ،یبکش دوشهب رواریزنج رو هاتیبدبختیکرد

 ...منهب بسپرش اصالنیزم بذار رو
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 :دیگویم گردد،یم دستمال دنبالهک طورهمانینیفنیف با دختر
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 اهاشب ونطنازجوهبمبزن زنگمخواستیم اتفاقًا ن،یگفتدش خوب-

 .بزنم حرف

 با ودریگیم سمتشهب رایکاغذ دستمالیجعبه ودشویممخ دکتر  

 :پرسدیم محسوسنایاخم

 .نداره اشکالهکیزدن حرف و زنگ هر ؟یبزن حرفیچهبراجع-

 اتاق اطرافهبهگوشانیباز ودکنیم فرار دکتر نافذنچشما از دخترهنگا

 :چرخدیم

 ...دمیفهمناالهگیدیچیه... یمانهبراجع خودم،هبراجع-

 :ودشیممخ جلو سمتهبیاندک وددهیم باالتریکم را نکشیع دکتر

 از استرسنیا باناالیبودهدیفهم کامل اگر-

 رویزیچهییگاههکهندار اشکال نفس ،یرفتینمهطفرنزدحرفیادامه

 سخت تو مثلیباهوش دختریبرادیشا ،ینشهمتوج کامل

 ،یش عاجز مسائلیسرهی درک از بارنیاولیبراهکهباش

 ودیتأک با بهت قدرنیامدار چرایدونیممبجنگ باهاتمخواینمممن

 تو مثلمآد دونم،یم ومدید روهیقض وِراوننچو گم؟یم تکرار
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 تو حاال و ستیندبل ایهنداشت اصاًل ایهکردمگ رو هایمرزبندهک

 بارمتماهک هستمهیحساسیگراجنسهم پسرهی شیزندگیقصه

 لذتهناخواستمه تو و تویهاشونه روهانداخت رو شیزندگیعاطف

.. .اعتماددمور دوسِتهن برادرهن مادرهن پدرهن ،یداشت خالءنچویبرد

 ها،یمرزبندنیهمننداشت خاطربههنیبیم ودآیم خودشهب هوی

 شیزندگ تو تینهایبندارههم خته،یرمبه هاآدمیهمه با اشرابطه

 تیعصبان بایایبهکهریدیلیخنزماناو وندیم نظر کنن،یم دخالت

  ده؟یم نظرنمهبراجع همشیفالن چرا اًلمثیبگ

 و شور با قدرنیا تونچومبگمدل تو ومکن سکوتدیباممن وقتاون

 ...بدن نظر ونایبهکیکردنشودعوت ویکرددجایا فضانجایه

 :دیگویمهکالف ودکنیم باز را شالش دختر

 .فهممینم-

 توهاومدیزنهی حاال جون، طنازنیهم ازمزنیمیواضح مثال برات-

 ویدار دوستش هست، نانتیاطمدمورهک تیزندگ

 ازین وجودت سلولهب سلولمتمامدونیمنم

 کینزد بهشهجورهمه ویبزن حرف باهاشیچههمهبراجعهکهدار
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 تایرینگدایهکیزمان تا اما... یناتالیهانبودن و هانکردهنجبرا ،یبش

 تشکسهبهرابطنیاینگ رویچ ویبگ وریچ ویش کینزد بهش کجا

 لمشک اما! جنسهمهبهدوبارداعتمامعدهشیم تویبراهجینت وهخوریم

 کجا ات خودت ازیحتیریبگدایدیبا توهکهنیا مشکل ست،ین جنسهم

 ...یبگنزنیایبرا

 سپسدنیبب او در را شیهاحرف ریتأث تادکنیم مکث دکتر

 :دهدیمهادام

 توهکیجمالتدح در فقط شناسم،ینم رومخاننیانم سنف-

 دوستیلیخ اتفاقًا ومندار باهاشمهیدشمن سر... یآوردنزبوهب

 آرامشت باعث وهبمون تو کنار خوبیهاتیخصوصنیا بایزنمدار

 تتحنطنازجو کن، گوش درستمهاحرفهب پس تیشونیپرهنهبش

 و عشق از پر توشهکهکردیکار هر تویبراهکییجایحتیطیشرا هر

 قضا ازهکیپسر بوده،مه پسرشهب حواسش اما بوده،یفداکار

 روزهیهکیطورهمونهنیانم واضح حرف... داره دوستشیلیخیلیخ

 سویگ مادر وجودت محبِت و عشقیهمه بایتونینم تومگفت بهت

 ودتخیبرایندترف هر باهباش حواستمبگ بهتمخوایممهناال ،یبش
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 مادر ماجرا ِتینها درنزناو ،یکن جور مادر اییبخر مادریتونینم

 وهزنینمیحرف کنه،ینمیکاریمان ضررهب هست،یمان

 ادرم ِتیخاصنیا ستین بودنشدبیمعناهبنیا و! داره.ینمبریگام

 اخالص طبق تو رو وجودت و افکارت خودت،یهمه پس... بودنه

 ات،عمه ت،یبچگ اتفاق ازهانداز از شیب نشکن، رو هاتمرز نذار،

 ن،دونیممههانداز از شیبهک... نکن صحبتنجلوشو رضایعل ودفرب

  خب؟ بزن، جانیا رو هاتحرفیهیبق ه،یکاف
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 :دیگویممآرا ودفشاریم دستمالنایمممحک را اشینیب دختر

 دونن؟یمنمهبراجع رو تفاقاتانیاهکدشدبیلیخناالیعنی-

 ارجخ شدت باهنفر تکهکاناپیپشتیهوا وددهیمهیتکنناگها دکتر

 :شودیم

 قرار تو تینها در م،یندار خوب ودب جانیاهکمیزد حرفمه باهادمی-

 مثل ویبزن گول رو اشخانواده ویمان ای ویمرد چیهدنبو

 وننگفت دروغنیب هستیکیبار مرز اما... یبگ دروغ همشهگذشت

 رونیا توهک دادن، حیتوض قیدق وهاضاف اتیجزئ با رو قتیحقمتما

 مشه... ینشدهمواج باهاش حالبه تانچویستیندبل اصاًل! یدونینم

 تیمنا احساس ویدلبستگهی بادبع... یگفت دروغ ویگفت دروغیه

 گنگ قدرنیاهکنیایبرا... دادن شرح رو خودتههمهبیکرد شروع
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 مرزنیامدیمننشو بهت هاتحرف تو جاههمدبعهبنیا ازینکنمنگاه

 ...یبفهم ودایب دستت تا کجاست

 ازیدودل با ودشویمیطوالنیکم دختر صورتیرو نگاهش

 :دیوگیم صراحت با نه؟ ایدبکشان سمتنیاهب را بحث خودشهکنیا

 ِلیوکیبراهکیروزیکرد فیعرتمبرا گم،یم برات رو مثالشهی-

 وینشستههمیجلو اومده، سرتییبالهچیکرد فیتعریمانیخانوادگ

 توهک ستیننیاممنظور ست،یندبدخویخودهبنیا... یکرد فیتعر

 خجالتیکسیجلو فشیتعر از وهافتادهکیاتفاق ازیباشهشرمنددیبا

 بود،هدادگانصح جااونهگا اما خب؟... راستانیا دریزیچ هر ویبکش

 تونزدحرفهار خب بود،یروانشناسنانجم ای بود،یخبریمصاحبه

 لیوک از تودبو بهتردیشا حالتناو در امادبودیمف جمع در

 ،یتگفیم رو ماجرا براش وهگید اتاقهی تو باهاشیبرهکیخواستیم

 در تو... درکه قابلهکیداشت رو خودت لیدال حتمًامه تو اما

 پدریخواستیم خوداگاهتمهدیشا ای ناخوداگاهت

 خواستیم دلت تو آورده، تو روزگارهبهچنزناوهبشنویمان

 و جیگ نهاشویزندگ توهمرحلنیا تاهکیبگ ویبزن تلنگرنشوهمههب
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 ن،دینفهمیچیه ضیمرنزناو باینینشهم و تقابل در ونهست پرت

 باهاتممن... هستن ونمقصرهکیبدهگنادب حِسنبهشویخواستیم

 مه شناختدحنیاهبنعمرشو طول درهکییهاآدم نفس اما موافقم،

 توهب نوبتدیبا چراهاشتباه سراسرنهاشویزندگ دن،ینرس

 موضوعنیادزو قدرنیامخواستینمنم بشن؟ متحول هویهرسیمهک

 ندارم،یاچارهممن ،یریم گازهتختیدار تومدید امامکن باز برات رو

 روروبه موضوعنیا بادیبا تو اما... یشیم تیاذهاگ ببخش منو

 ساکت بشه، متأثر جمعناو روز،اونهشد باعثهکیزیچناوهکیبش

 نقش دریهست تو کشیکوچیلیخ بخش کی فقطهبشنشویپر بشه،

 هامآد اویهمه وهگرفت قرارهسوءاستفاددمورهکیدختر

 راستش.. .نگرفتن ونریبگ روهفاجعنیایجلونتونستیمدیشاینوعهب

 وندیشن رو تویهایسوختگ بخش فقط شتریبدیشا اونایبخوا رو

 تونوبراشهزادبرادر ازهعمهسوءاستفادیمعنایلیخ کاًل اصاًل وندیفهم

 جورهی ما فرهنگ درهسوءاستفاد نداره،مهنوز وهنداشتیمعننشوذهن

 خب؟... شهیمیمعنهگید

 :دهدیمهادام ناچارهب امادکنیم متأثرش دختر دارداغ و پرنچشما
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 که، هستنیاهدیشن جمعناو روزاونهکیزیچهمتاسفأن نفس-

 مون،بچههگذشتنیانداشت باهنکن... اما... شده تیاذهدختریطفلیآخ

 خاطرهبهنکن مونه؟ن شیزندگ توهنکن کنه؟ تیاذ رونبرادرمو

 ...شهیناکام دستخوشیمانیزندگ زن،ناویخطاها و مایکوتاه

 فقط لحایب ودیآیمنرویب دختریگلو ازیحسرت پرهآهبهیشبیزیچ

 .ماندیمهریخ دکترهب
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 :دهدیمهادام را حرفش ودریگیم را مشیتصم دکتر

 رو طاقتتهکیدرد عمق از ،یزد حرف خودتیناکام از تو نفس-

 دن،ید رویمانیناکام اونا امادبوهکرد طاق

 خودتهممکننچو اماماریب روتهب رونشدهدیندنیامخواستینمنم

 ما،ین تاررفهیشب... یبدونهکمخواستیبشهمواج باهاش زیر زیرناال مثل

 کیدداهاجاز خودشهب امایبودیمیصم و کینزد باهاشهکیآدم

 طرزهب خوشبختانه، ایهمتأسفان... باشههداشتیرفتارنیهمچ باهاتهدفع

 انشیاطرافیبرایمان ستین ما بحثدمور اصاًلهکیغلط ای درست

 عامل رو تونچوهباش تو ضررهبهممکن تیاهمنیا و... مهمهیلیخ
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 تایمان ًاواقع من،یبراهکییجا تنها و! ننیبیم شیبدبخت ویخوشبخت

 از چراش ونچویب تیحما و سکوتنیا هست درک قابلمبراناالهب

 ،یزندگهصحن پشت تو هاتحرف باهناخواست تو هست، وهبود تو

 تو رو سوال عالمتنیا تو ،یگذاشت فشار تحتیلیخ رویمان

 سکس از نفس دارن؟هرابطمباه نایاناال حاالهکیگذاشتنشوذهن

 ...بپرسن ازش ونبرهممکنیحت اله؟نرم رفتاراش نفس ترسه؟ینم

 ردکت خورد،یم سرنآ از هوایبیاشکهقطر ودشویمدگر دخترنچشما

 :دهدیمهادام ترآرام ودکشیمنییپا را نگاهش

 ریتصوداب تاهکنیایبرا بپرسن،مه تودخو ازنایبیندهاجازهکنیایبرا-

 با ،ینذار جاهبنشوذهن توهدیدبیآس دخترهی

 خودتهب اماهکنیم کاریچ باهاتهدارمدونیمهکییفشارهامتمادوجو

 بیآس هریروهب روهرا ونکممحک رو هاتیمرزبند ومیحر و ایب

... میکنیم کارمیداریقبلیهابیآسیرو هنوز فعاًل ما لطفًا،دببنیدیجد

 .بود واجبنبدو امامزد حرفیلیخنم

 اگر کند،مهض را شیهاگفته دختر اتدکنیم سکوت سپس

 باز ودیبگودخواهیمههرچ ویدر هر ازهن اگردکننعنوادداریمخالفت
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 دختردکنیم فکر ودافتیم دخترنگردیرویکبودهب نگاهشهناخواست

 ششالهب حواسش اصاًلهکددار گردنشیرویرنگ پرنآهب لکددانینم

 ودنیبب رانآ دکتر تادبپوشان ارنآهکدخواهینم ای و ستین

 گریدیتراژد کینآ پس درهکدباش دواریامدکنیمیسع

 . باشدهنشدنپنها

 حرفهب دختر عاقبتدگذریم سکوت درهکیاقهیدقدچن از پس

 :کندیمهزمزمدیترد با ودیآیم

 ...ستمینیعیطبمکنیم احساس... دارمیبد حسیلیخنم-

 :پرسدیم شیهاچشمنفشرد حال در ودداریرمب را نکشیع دکتر

  ؟یموردهچ در-

 :دیگویم بیعجیحال با ودکنیم مرور رایاصحنه انگار دخترهنگا

 ...اشتباههیزیچهیمکنیم حس هاوقت جورنیادآیممبدمخود از-

 .یبد حیتوض شتریبمکیهشیم-

 اتاقیفضا در وهکند دکتریهاچشم ازهارادیب دخترهنگا

 :شودیمنسرگردا
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 تونم مثلهکییکسامدیشن دم،ید خوندم،هشیهمنم-

 از شدن، لمس از رن،یگیم قراریآزارجنسدموریبچگ

! شهیمدبنشوحالمههساد بغلهی ازیحتنشدهدیبوس

 دشدر کس هرمدونیم... شهدبمحالدیباممنمکننیتلقمخودهبمخواینم

 لمس وحشتمخودنم... خودشههب صرمنح خودشه، مال

 حسهی... بگمیچطور اما... هیناحناو لمس مخصوصًامداشتنشد

 بامدارناالهکیحسهی... هاسالناو ازهموندنم باهشیهمیبیعج

 ...مبکش خجالتیلیخهشیم باعث ومکنیم اشتجربهیمان
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 ترواضحمکهییدار رو شیادگآمهاگ لطفًاهشیم نفس؟یحسهچ-

 ؟یکن صحبت

 :دیگویم بازدمش با ودریگیمینفس دختر 
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... یاقاتف هر تاهسادندیبوسهی از برم،یم لذتیجنسهرابط ازیلیخنم-

 حس! کنهیممزاریبمخود از کنه،یمهشرمند منونیا و

 ...دارم ولع قدرنیاندیترسیجاهبهکمهستیخراب ویعوضمآدمکنیم

 :دهدیمهادام هقهق با ودرنیگیمیاسابقهیب شدِت شیهااشک

 بکشم،ددردیبامکاملیرابطهنیاول تومکردیم فکر شهمهنم-

 اما ها،دهید و هادهیشنمتما مثل... بترسم باشه، سخت کنم،هیگر

 ...من ودبو رینظیبیچههم

 کامل او اتدکنیم صبریکاف قدربه دکتر بندد،یم را نفسشهراهیگر و

 خشبآرامشیلبخند با سپس زد؛یبر را شیهااشک ریس دل ودشومآرا

 :دیگویم

... یانداخت جا رویزیچهی اما نفس،هدرست هاتحرف-

 ترس، از ریغهبنریگیم قراریجنس تجاوز ای تعرضدمورهکییکسانیبب

...  و بوسکانداشت دوباره، لمس وحشِت رابطه، ازیدلزدگ

 کیهبیکردهاشار ویدونیم خودتهکییزایچمتما

 ازهکیدیشد اریبسیجنس اِزین حِسهب شن،یم گرفتارمهیاگهیدددر

 فسن ست،یننخودشو دست اصاًلنیا وهمونیم جاهبنبراشوهحادثناو
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 مبحثنیا نفسنیبب... یبدون گناهکار رو خودتدینبا اصاًل تو

 نفرت جاو دریقربانیگاهنک باور... هستهدیچیپیلیخ نه،یسنگیلیخ

 ازهن داره، رو متجاوزش بایجنسیرابطه تکرار حسرتیحت رنج و

 روحهب متجاوزهک هستیبیآسنیا... یآگاه ونخواست و عشقیرو

 کاشهکنگیم آرزونعنوابه و جانیانآیمیحتیعنی... زنهیمنانساناو

 رو نایا. ..متنفرنمادناو از تیواقعیایدن در امانباشیفالن ابهدوبارهبش

 گنگ وهدیچیپ و بزرگیوادنیا چقدریبدونهکمگیم بهتمدار

 عنونیترسالم جز تو اتفاقًا نکن، قضاوت رو خودت اصاًل. هست

 توهکدبونیا بشیعج نوع چرا؟یدونیمیهست هادهیدبیآسنیا

 ویکردیم دایپیجنس ولع جنستهمهب ب،یآسنیا خاطربه

 روابِط با رو ترامانیایجورهییخواستیم

 ،یبراومد خودت پس از خوب تو امایبدنیتسکیمدلنیایجنس

 نظر از هست، همسرتیقانونهکیهستیکس با کشورت تومهناال

 ؟یشرمندگ چرا خجالت؟ چرا پسیبست دل بهش انگارمهیاحساس

 ...داره نرمال ومسالیزنهکهباش خوشحالیلیخدیبایمان

 :کندیمهزمزم استهشد سرخیکممشر ازهکیصورت با دختر
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 لم،یمیبهکمکنیبازملیفیجاهاهیدیبامکنیم حسمدونینم-

 تریداشتن دوستیجورنیامکنیم حس خوام،ینمهک دم،یترسهک

 ...هستم

 :دیگویم دقت با ودشویم تنگ دکتریهاچشم

... ندهستیاشهیریلیخ نایامیبزن حرفدیبا جمالتنیا تکتکیرو-

 تودخو و درسته،هرابطناویباش خودتهاگ تومبگمتونیم فقط اما

 ؟نفسیشدهآشفت قدرنیاهکهافتادیاتفاقهمگ اما ،یداشتندوست

 تسکو دکتر و استهگذراند سر از شبیدهچآننایب ازددارمشر دختر

 عتساهبینگاه با ودکنینم  دخترنزدحرفهبیاصرار گرید ودکنیم

 :دیگویمیجدیاهیتوصنعنوابه فقط

 با اترابطه در توهاگ نفس-

 مککیلیخ توهب وهیعالیلیخنیاهکمبگمتونیمینداریمشکلیمان

 ممکنه، باشهداشت ذهنت پِسهشیهم رو موضوعنیا اماهکنیم

 توهنیامه اشچاره تنها وهزیبرمبه رو تو اتفاقهی ه،یثانهی ،لحظههی

 از کنترلینذار وهلحظنهمو تویریبگهعهدهب روهرابط تیریمد

 بایچههمیکن تیریمد روهرابطدیبا توهسادنزباهب بشه، خارج دستت
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 با حتمًا موضوعنیاهبراجعهبر شیپدیبا توهاراد و خواست

 .شدهمتمومهنمووقت. کن صحبتیمان
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 درهکدافتیم سویگهب چشمش کند،یم پارک رانیماشهکآن محِضهب

 خطوطیرو ،یفرضنکردیلیل مشغول برجیورودیجلویمحوطه

 عقبیصندل از را دشیخریهاسهیک تعجب با باشد،یم هاکییموزا

 تپشنماکاندید باهکدرویم باال هاپله ازیورود سمتهب ودداریبرم

 .ردیگیممآرایکم قلبشدتن

 .سالم-

 با شوق با وهزدجانیه سویگیولدگردیبرم سمتشهبنماکا

 کشد،یم آغوش در را شیپاها وددویم شیسوهب کوچکشیهاگام

 زیتیدرد حالنیهم درهکدبکش آغوش در را سویگ تادشویممخ

 .کندیم مکثیالحظه ودنزیم شین کمرش ومشکهب

 .جونم نفس-
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 .سالم زم،یعزمجان-

 ودریگیم را دشیخریهاسهیک ودشویممخ سمتشهبنماکا

 :دیگویم ودکنیممسالهآهست

  ؟یخوب-

 :چرخدیم سمتشهب آغوشش در دخترکههمراهب دختر

  ؟یخوب تونممنو-

 دنبالشدمردییهاقدم بانماکا ودداریبرممگایورود سمتهب سپس و

 اوهب وددهیم گوش دخترکیهایزباننیریشهب لذت با دختر. کندیم

 :دیگویمنماکا حالنهما دردبزن را آسانسورهدکمدیگویم

 از تهران،میموندیاداریکارایسرهییبرا م،یشدممزاحهکدیببخش-

... نفس... نفس گفت بس ازهکند رومپوستمیینجایایوقت

 .هرسیمهگید ربعهی تا گفتشیمانهبمزد زنگ... دتیندهکمشبناو

 ذوق با دخترکدشونیمدوارهس هر ودرسیم آسانسور

 :دیگویمهگوناخطارنماکا فشارد،یم راهدکم ودشویممخهدوبار

 .رهیگیمددر نفس کمرنییپا ایب سو،یگ-
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 :دیگویم محبت با ودزنیمیلبخند دختر

 فیک تو از ن،یاومدنیکردیکار خوب چقدر که،هنداریزنو نه،-

 ؟یآریم در روهخوندیکلنم

 در دارد،یبرم رادیکل کند،یم جاجابه دستش در را دهایخرنماکا

 با ودپریمنییپا دختر آغوش ازیجست با سویگدشویم بازهکهخان

 . درویم اشیداشتدوستیجاها سراغیخاصیآشنا ویشاد حِس

  ن؟یقهرمه با شماهزیچمگیم-

 :بردیمهآشپزخانهب را دهایخر ودکشیم شالشهبیدستهکالف دختر

 م؟یقهر ماهگفت بهتیمان-

 هال وسط معذب ودکشیم گردنش پشتهبیدست خجالت بانماکا

 :ستدیایم

 ومآیمنم گفتنچومدونینم بزنه، هاحرفنیا ازدایبیماننک فکر-

 ...نزد تو ازیحرف

 :کندیم پر را سازیچا آب ودزنیمیلبخند دختر

 ! گهیدمآیم بعدش ومداردیخرنم دونستیمنچو-
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 دعوا، فقط اشهمه قدرنیا نمونده،مسر تومسال فکرهینم خداهب-

 حرفهی سویگیگاههشینم باورتهک بتیمص و بحث

 اشیند گفته،همنظوریب و ستبچهنیامکن تصورمتونینمهزنیمهساد

 هست حرفش پشتیهدفهیمکنیم فکر... اسساده و پاک

 ...دارهیانقشههی
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 گردنشیرو از را شالشدتوانینم گرما ویخستگدوجو با دختر

 خودش سِر لیوسانکرد جابهجا با ودکنیم اشکالفهنیهم ودبردار

 :دیگویم ودکنیممگر را

 ؟یهستیراض سویگ مشاور از-

 رومخودمیحوصلهیگاه سخته، اما خوبه،یلیخییخداهار-

 ،شده ُاخت باهاش سویگیول ایب برو، پاشو دوباریاهفتهمندارمه

 طرفهی... شهیمهکندهدارمپوستیولهخوردممنددرهبمراهکارهاش

 و،سیگ تیمسئول طرفهی طالق،یپروسه ومنفهنزبویسایپرناو

 خب امامرسینم درستمکارهب رازیش هواس، رومتهرانیزندگ

 !صفرمیدارخونه ویآشپزهکنم کمکه،یلیخممامان
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 فقطیهمدرد وهغص از ماالمالیقلب با ودکشیم کار از دست دختر

 :دیوگیمهدستپاچدشویم او قیعمهنگاهمتوجهکنماکا کند،یم نگاهش

 نفس،مگیم م،یکنیم عادتمککممیدارهگیدهشیم درستهالبت-

 ...زهیچ

 :پرسدیمهشد کیبارییهاچشم با ودشویمهنیسبهدست دختر

  ه؟یچ-

 را اشینقاش لیوساهک سویگهبیچشم ریزهنگانماکا

 خوش،دل و استهکرد پخش خودشیبرانیزمیرو

 :سدپریمیترآهستهنُت با وداندازیمینگاهدکشیمینقاش

  نفس؟یمونیمیمان با تو-

 ودرویم مالشیگرسنگ از دلش کشد،یمیقیعم نفِس دختر

 جز حالهب تا صبح ازدیآیم ادشیددار ضعف احساسیکم

 :استهنخوردیزیچیسرسریالقمه

  شه؟یمنجبرا تویهایناکام بمونم،یمان باهاگنم-

 :دوزدیممچش نگاهش ازنماکا
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 روهرفت م،یداد عذابشییجوراهیههم... دادم عذابشیلیخنمیول نه،-

  ؟یدار دوستش تومبدونمخوایمممخ

 :دیگویمیقیعم نفِس باههمرا دختر

 .مونمیم باهاشنم-

 و زیوخجستنهما باهدوبار دخترک شود،یم بازهخان دِرنزماهم و

 مشغول ربراد دو تا رد،یگیمیجا او آغوِش در بارنیا ذوق و شوق

 دهانش در شکالتیاتکه ودکنیممدیچا دختردشونیم کیوعلسالم

 ودکنیممسالیلبخند بادیآیمهآشپزخان سمتهب او تا ودگذاریم

 :دیگویم

 .کنم درستمشامایبمکن عوض لباسمبرمگذاشتیچا-

 ودخوریمیچرخ دختریدهیپر رنگ صورت در نگاهش

 :دیگویمهآهست

 .دادم سفارش غذا ،یکنیآشپزدخواینم-

 رود،یم او باههمرا جانشمتمادرویم اتاق داخلهک دختر

 مشغول رانماکایوقت وداندازیمنسال داخلهبینگاه
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 با ودشویم اتاق داخل عیسردنیبیم سویگیبرا پدشیانکردنروش

 :دیگویمهزدبهت شیروروبههصحنندید

  ؟یکنیم کاریچ نفس-

 وهگرفت را اشتکهدچن بلوز ازیاگوشه دندانش باهک طورهمان دختر

 :دیگویم کند،یمدر گردنش دور از دقت با رایبندددار دستش دو با

  ؟یکنیمهنگایجورنیا چرامبندیم رومبلوزهقیمدار-
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 جلو دختر بلوز سمتهب دستانش ودرویم جلومدرهیاخم با

 :ندرویم

 ! خورده کجاها ستینممعلوهفیکثهپارچنیا دندون؟ با-

 :دیگویم ودآوریدرم را شیادایاعشوه با دختر

 !اسشستهنیانضم در ندارم، دست تاهسهکدیببخش-

 :کشدیم حرص باینفس

 ؟یتشسیک بود؟دکم کف شیپ وقتدچنهک ستین بلوزتنهمونیا-

 دم؟یندنمیشست کجا

 :دیگویمهشد جمعیانلب با دختر

 حاال؟مرینم-
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 بادیباددانینم قًایدقهکیدرحال دهد،یمنتکا افسوس بایسر

 از رادبن دو کمکدقصهبدکنهچنسروسامایبیپارچهههمآن

 آشنایالکههب چشمشنناگهاهکدریگیم دخترندستا

 تردخ زند،یم خشکشنآ شدت از ودافتیم دختریشانهسریرو

 قًایدقهک رایکبودیجاهانیناشدخواهیم انگشتانش با ودفهمیم

 ودزنیم پس را دستشینرمهب او ودبپوشان کجاستددانینم

 او ودکن بازندهنیزمدخواهیم دلش کند،یم لمس رایکبودیرومآرا

 :پرسدیمهگرفتییصدا بادببر فرودخو درهلحظنیهم را

  هست؟مباز-

 ودشویم آشوبمه خودش دختر

 را خودش حال اصاًل دهد،ننشایالعملعکسهچدیباددانینم

 :کندیمهزمزمنمطمئنا فهمد،ینم درستمه

 ...نه-

 .زندیم کنار را بلوزشینرمهب اوندستا اما

 دنشبیروهک داغشنانگشتا و نشیسنگ و سختیهانفس سکوتش،

 پشِتدشویممخنناگها زند،یمندام دختر آشوِب حالهبدلغزیم
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 با ودگذاریم جاهمان را سرش ودبوسیم را اششانهسر ونگرد

 :دیگویمنشایپریحال

 ...بگمدیبایچمدونینم ام،شرمنده واقعًا-

 قاب شیهادستنایمدر را صورتشدچرخیم آغوشش در دختر

 :دیگویمهصادقان و احساسشمتما با ودکنیم

 تو امروز رفتار از اصاًل... شمیم معذب ،یمان نگویجورنیا-

 ...شبید تامشیم تیاذ شتریبنم

 :دیگویمیوقتدشویم پر شیهاچشم

 ...رفتیم شیپ قدراوندینبا -

 دقتبهدکنیمیسع ودکشیم باالهدوبار را بلوزشهکالف دختر

 :بزندهگر را شیهابند

 چرا وت افتاد، اتفاق شبید حاال افتاد،یم اتفاقیروزهیدیبا هرحالهب-

 ؟یکنیمیجورنیا

 ختردیباال نفِس عزِت مقابل در غرورش مباداهکدکنیمهنگا را سقف

 .بغلتدنیزم کِف بر ودشویاشکهقطر
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 تویاگهید ِزیچهییعنی... خواستیممدلنم... بارنیاولیبرا اما-

 ...بودمسر

 چک دقت با ودزنیمهشان را شیموها عیسر دختر

 باههمرا ودباشهپوشاند رو هایکبودیهمههکدکنیم

 :دیگویمنیدلنشیلبخند

 با روهخون کل ویزیبر پرپر سرِخ گِل تختیرو تامبرایخواستیم-

 مامانت ویبد ماساژ رومکمر حموم،میبر بعدش ویکننروش شمع

  اره؟یبیکاچمبرا

 اویآواره قلب اشخندهیصدا زا خندد؛یم غشغش خودش و

 حِس از پر وجودشمتما زد،یریم فروهنیس در بارنیهزارمیبرا

 از ونیغمگ پرادوکس کی شود،یم تلخیحسرت بامتوأیرینظیبیشاد

 و دلهت از پروا،یب رها، قدرنیهمهشیهم دختر کاشیادگذریم دلش

 دختریخنده. دیآیم اوهبهخندیقهقهه چقدرهکدبخند ترسیب

 :دیگویم خودشدیآیمدبنهک

 اسپروانه و گل و شمعیچ هر ازنمدبوهبرنامیبهک بهترنهمو-

 ! ییخدامزاریب
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 را شیبازومآرا اودشو خارج اتاق از عیسر ودبچرخدخواهیم تا و

 وهخف را شیصدا وددهیم قورتشممداهکیبغض با ودریگیم

 :دیگویم استهکردهگرفت

 هریازاهب ست،ین شبیدممنظور... کنمیمنجبرا برات-

 براتیچ هریک هر جا هر کرده، غیدر ازتیزندگیچ

 نفس... کنمیمنجبرانمهگذاشتمک

 توقچیهنم بشه،یشگیهم شتیپهلحظدچنیخندهنیادخوایممدلنم

... یشیمهگید شکلهیهخند با اصاًل تو... یبخندیجورنیامبودهدیند

 ...شدمماونهکمنبود خندهات عاشق فقط

 در سمتهب را دستش ودخندیمنممک شکلنیباتریزهبهدوبار دختر

 .کشاندیم اتاق
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 شیهایدلبر با و استندایم تاِزکهی سویگ شام، وقِت

 دلهتیتلخ حِس باشد،هداشتنزماهم را نفرهس هرهتوجدکنیمیسع

 ازدباش خوشحالددانینمهک بیغر حاِل کیدزنیم چنگ را دختر
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 حال و استهآمد خودشهب پدرش وهگرفتیوپربال دخترکهکنیا

 وقتچیههگرچ دارد؛ راهمین_نصفههخانواد کی

 ازهمرتبنهزارایول شود،ینمهخانوادیواقعممفهوهیشب

 ناراحت ای. است ربهتدزیم پا و دستنآ درهکیمحشریصحرانآ

 پاک دخترکنذه از وقتچیه روزهانیا خاطراتددانیمهک چرادباش

 وهخند اوج دریحتهرحمانیب خاطراتددانیم خوب او شود،ینم

 وداندازنیم تیهالذتنگرد در دست ودرسنیم سرنناگهایسرمست

 .کنندیم رها دردهانایپایبهچا در را تو

 با سو،یگ با خودشیپندارهمذات ازدکشیم خجالتنناگها

 اما استهدیچش رایدردربه ونشدهنخواستددرهگرچهکیدختر

 است دواریامدوجومتما با ودنبو آشنا اوددر جنس باهگاچیه

 گذاشتینم وقتچیههک استیحسنهمانیا. نشود آشنا وقتچیههک

 داشت، فرقنگراید ابهکنیا ازهناخوداگا شود، کینزدیکسهب او

 .داشت اصرارنداشت فرقنیایرو خودشهک چرادیکشیم عذاب

 نگرانشیهامردمک در دخترهنگا ند،ینشیم شیپایروهک او دست

 :شنودیم را اشزمزمه ودخوریمهگر
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 ؟یخوب-

 بشقابش در کبابیاتکه او. دهدیمنتکایسر ودزنیمیلبخند

 :دیگویم اضاعتر با دختر ودگذاریم

 .شدم ریس گه،یدهبس شم،یم منفجرمداریمان-

 پاک را سویگندها دور ودکنیمهنگا راهصحننیانلبخندزنانماکا

 .شودیمهس هر تعجب باعث در زنگیصدانناگهاهکدکنیم

 استنمطمئهکنیا با دلشهت ودشویمدبلن زیم سر از نفرنیاول

 املک را دریوقت تا امادیایبدواح در پشت تادتوانینم ماین جزیکس

 کی با شب ساعتنیا مایندشوینم باورش است،هنکرد باز شیروهب

. باشد جانیاناال ،یجنجال بحِثههمنآ ازدبع درست بزرگ گلدسته

 :پرسدیمیبلندیصدا بانماکا

  ؟یمانهیک-

 :کندیمهزمزمهطعن با ماین. رودیم کنار دریجلو از

 شب هر ویشدیمیصم داداشات با ؟یشدنیسرسنگنم با فقط-

 اس؟برنامه
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 رویعصب ودپریم وضوحهب دختر رنگهخانهب ورودش با

 ودآورینم خودشیروهب امادشویمهمتوج ماین. گرداندیمبر

 :دیگویمدبلن

 .زادهملکنخاندا برمسال-

 با دارد، عادتهشیهم وهلحظ هریمانههمرا اوندیدهبهکنماکا

 .کندیممسالیحالیبدلبخن

 ؟یچطورهآوارهزادملکمسال-

 :دیگویمیمانهب رو تأسف بانماکا

 نه؟هشینممآدنیا-

 روزهب روز قرار از! نه بگو،مخودهبیکنیم صحبتمایول با چرا حاال-

 ...شمیممتریعوضمدار

 ه؟یک برا گالنیا عمو،مسال-

 ”چشه؟نیا“دزنیم لب ودکنیمهاشاریمانهبنماکا

 ریزدرویم جلوهک طورهمان ودگذاریم دخترک سرسربه ماین

 :اندازدیمینگاه دخترهبیچشم
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 .شماستنجو نفسیبرا هاگلنیا-

 :دیگویم دخترهب رو سپس

 ...کردم عرضمسال-

 :هددیمهادام خباثت بادشویمهمواج سکوت بامه بازیوقت و

 ن؟یشینم حسابهزادملکنخاندا جز هنوز شما-
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 :دیگویم عیسر ماین ودزیخیبرم شیجا ازهکالف دختر

 ...خوامیم معذرت واقعًا کردم،هاشتبا. زدمدگن-

 ماینهکدبرسان اتاقهب را خودشدخواهیمدبلنمقددچن با دختر

 .شودیم مانعش گلدستهنهماهواسطهب

 کرش ومکرد غلطنهموهشیم شترشیب ستم،یندبلنیا از شتریب-

 نه،مخودنجاهب گم،یمهباشمالزیهرچیول... نایا ومخورد
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 دلت ازهشد هرجورهک جانیاماومدیول! َهنگم هنوزنمیماننجاهب

 .ارمیدرب

 ودفشاریممهیروممحک را شیهالبدکن نگاهشهکآنیب دختر

 .گذاردینم ماینهکدبکشنییپا را درهریدستگدخواهیم

 نایا جلویدار منو فقطمدونیمنم مونه،ینم دلت تویزیچهک تو-

 و ریتمرتیگیمهکهگذشت موجنمییخدا ،یکنیم فیخف و خوار

 فرقمخواست خوره،یمههمهب ترکشش

 راههم چراهکیکنهپنایب لیذلنزنیا دلهبنخویبردبعینکنیبیغرمنذار

 اللزهخانوادنیهمچهی ماینیببمخواست! نه رو تو ومکرد پل و شلمزد

 ...میهستیشفاف و

  ؟یریبگ رو گلنیاهشیممخاننفس شکستمدستمه حاال

 با وددوزیم اوهب ودآوریم باال را نگاهش دخترهباالخر

 :دیگویمیواضحیدلخور

 هرهکهشینم مونده؟ ادتی هاتفحر اصاًل کار؟یچمخوایم گل-

 بارنیا ماینیایب گل با ویبردبعیبگیخواستیچ هریسر
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 اولهدفع. یگیمنمهبیخوایمیچ هر ویبندیم رو چشماتهکهدوم

 ادته؟یدبو رازیش

 جواهر؟ و طال ام؟یبیچ با پسنآها-

 و گلدح درنم اس،گهیدیکیهفیوظهگیدناویزنیمهاشتبایدار

 .امینیریش

 :غردیممخش با دختر

 ! ماین-

 ماینندستا از را گلدسته. رودیم جلویمان افتد،یمهخندهبنماکا

 :دیگویم دخترهب رو ودریگیم

 .بزنه هاشوحرف لطفًا،نیبشهلحظدچنهی-

 :دیگویمیلبخند با ماین ودگردیبرمیناراضیصورت با دختر

 ...نبود کامل تو ازمشناختنم رازیش جان،نفسنیبب-

 :پردیم حرفشنایمهکالف دختر

 .یکنیم ترشخرابیدار ماینهبس نبود؟ کامل شناختتماالنهار-
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 .ندینشیم دختریروروبه ودزنیم دور ماین

 ریاخ اتفاق در ،یسرتقهکبسهشمتمومحرفیذارینم-

 ...نبوده کاملمخود ازمشناختمدیفهممه

 :دیگویمهآشپزخان از لذت پریاخنده بانماکا

  بابا؟هن-

 :دهدیمهادامیجدیلیخ ماین

 رتیغنم وفاتیب اخالِق سگ برادرنیایرویجورهی! تونجاهب-

 باهندارنگفتهگیدهالبت... نگمهک رو المصبمدار دوسش ومدار

 حیترجمخود... کردن بازنممچش شیپهکیعشق انواعههمنیا

 ...کنمدمحدویمان با رومآمد و رفتمدیم

 سویگیحت شود،یمدبلنهک دختر غیجیصدا

 را اشخندهدتوانینممه مایندخو. کندیمنشانگاههزدبهتمه

 سرش تیعصبان ازهشد سرخیصورت با دختریوقتددارهنگ

 :زندیمدایفر
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 بازیاومدیخواهمعذرتیبهانههبماالن ،یشینممآد تو واقعًا-

! رونیبیزیبر رو دلت روهموندهکییزایچهیبق ویبگیور_یدر

 تشیآتمبود دخترناویجانم ؟یفهمینم قدرنیایعنی. تیتربیب

 ...شعوریب زدم،یم

 صورتش در اشخنده شدتیولدکنیم جمع را خودش عیسر ماین

 .آوردیم در شتریب را دختر حرصنیهم و است مشخص

 خدایوا... نیبب برات،مریبمیمان خدایا بابا،هبدناموهلحظهی نفس-

 ...لحظههی... دلم

 :دیگویمیجد ودکشیمیقیعم نفس سپس

 شقع انواعدیبانم مثلیکی حداقل ما،یدارداعتقا قدرنیاهک تونیبب-

... بکن رو اتیسعمه خودت بذاره،ماحترا وهبشناس رو

 زجرمتما تونم زنم،یم حرفیجدمدار

 امامبدمانجا براشمنتونستیکاردیشامبودیمانیزندگیهادنیکش

 و شداداشدشهکدفرب آقاناو تا ریبگ باباش ونماما از د،یکشیچمدید

 ! نمونه پدرهشدناالهکهشازدنیهم
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 بایمان ودگردیبرم دخترکش سمتهبنماکاهنگا

 .کندیممگریچانکردمد با را سرش ودرویمهزخانآشپهبنیسنگینفس

 حرفیجدمدارنم! شدمیگرفتارهچ نفس،ننکهنگا منویجورنیا-

 کاًل. ستیننم مشکلهگیدهدارهخند براتمهاحرفهاگیولمزنیم

... دردسرسازهنشوژن دارن، مشکلهزادملکنخاندانیا

 قشنِگ شانِس حاال نایاینوجوون ویبچگهبدزدگنمکندرخایحنیهم

 محبتشندادننشو نوع ترقشنگناو ازدبو شیچشم نورنیا ،یمان

 . ریتحق بامتوا رقابت جورهیدبو

 پدرنیهم... رفت ودکنهخانواد از و کولش رو گذاشت دمشویمان تا

 جونش نشسته، جانیاناال ونتوخدمتمکردیم عرضمداشتهکهنمون

 ازمدونینم واقعًا ره،یم و رفتیم دریمانهواس

 قدرنیاینک باوریتونینمیحت اصاًل تو امامکنهاستفاددیبایفعلنزماهچ

 هاشانتخابدکریم حس و داشت قبولش و داشت دوست رویمانهک

! یدیدهک نایهم شد؟یچ و سایپر رو گذاشت دست هست، درست

 ماامیدار دوست رویمانهکمیکنیم فکر واقع در ماها. انمیجرهنیهمممن

 م،یکنیم بهش رو هاانتیخنیبزرگترمیدارییجاهاهیههم
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 نم،بکدیبایغلطهچمدونینم خداهبمداغون قدرنیامجیگ قدرنیاناالنم

 با ونیترمهم توناالهکنیامگرفتدایهگید رویزیچهی اما

 آرامشش ش،یخوشحال احساسش،. یهستیمانیزندگمآدنیترارزش

 جانیا قدرنیانم پس هست طتیشرا و تو حاِلهبهوابست کاماًل

 .یببخش منو تا کردم، غلطمگیم وممونیم

 :پرسدیم او ازهآهست لب ریزنماکا

 ه؟یچنایجر-

 :دیگویمیقیعممبازد باههمرا

 .شهیم حل اصاًلمنیبب بذار-

 با امادکنیم تماشا را دونآ جروبحثیچشم ریز و

 :شودیم شوکنناگهانماکایصداندیشن

 منوهبش کاش کردم،دبنموجفت حق در مونم،یپشیلیخنمیمان-

 زنگ بهتهک امروز... بودمیعوض چقدرنمهبر ادتی کاش... یببخش

 وت مثلیداداشدافتامادی... شدیحالهیمدل هویهیثاندچننهمو تومزد
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 تن،هس اریماز و بابا ونمامانیبب... داشتن تپش بود،یحسهچنداشت

 ...تو اما کنن،یمنداردآیبرمنشودست ازیچهرنشوهمهییخدا

 روفیسختهب را شیگلو تو بغِض شود،یمدبلن شیجا از سپس

 در و. کندیم فرارهآشپزخان ازییدستشویبهانههب وددهیم

 :دیوگیم کنارش از عبور حال در آخریلحظه

 .یمان منو ببخش کردم، تیخر-

 شیهاگوش ودمانیمهریخییدستشوهبست درهب اشزدهبهتهنگا

 پریکل کلهبهخصمان حاِلنآ ازهکدشنویم را دونآنیب بحثهناخودآگا

 مجذوبمه را دخترکیحتهک استهشد لیتبدنجایه

 .کندیمنخودشا

 ؟یستیمیوا گوش ردختهی اتاق در پشتیچهواس اصاًل تو-

 از رو داف و در آمار وممه اطالعات چقدرنمیدونیم خب ا؟-

 مرض موجب عادت ترک درآوردم، پرستو شبهنصفیهاتلفننیهم

 ! است

 :دیگویم حرص با دختر
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 ؟یضیمریدار قبول پس-

 !کردم گوش آخر تا رو هاتحرفههمنم کردم؟ عادت ترکهمگ-

 :کشدیمدایفر دختر

 ...ورشعیب-

 ست،ینمخود دست خب. گمیم راستمدار! نزن غیج خدا،یا-

 قاآ باشه؛مخود کار تومسر چه؛نمهبمبگیطیشرانیهمچ تومتونینم

 .کنمیم امضامسینویم! شهینم تکرارهگید کردم، غلطهکمگفت

 ...یمان خاطرهبیمان خاطرهبهگیمیه ده،یفاهچ-
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 :زندیمیلبخند ماین

 هرهب فته،ین خطرهبماسالمگیمیجورنیانم بابا! نازک دلهچ ،یآخ-

 عرضیکلمخورد شکریچیه... شماهدرست. داره رتیغ طرف حال

 فکر بهشیحتنم ها،دهیچیپمبهیچهمهیجورهیهآخمکنیم

 ،برادرشدشنناگهاهک تینوجوون عشق... شهیمدبلنمسر ازددومکنیم

 قورتش هنوزنم ه؟یچ اسمشهتیاجتماع قیرفمدونیمهچهدوستتنیا

 من، لیفامهشیمهدارمهناو کنم، هضمشمبخواهکمنداد

 بآ واقعًا خداهبندنیا ببخش منومزیعزنجو نفسمبگممنناالمگفت

 رتیغیلیخ تو قبلینیبیمهکیجیهونیایلیوکاهلل کنه،یمیقاتنروغ
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 بازنم اصاًل. احسنت. نیآفرهکیشست مخشویولیورجهی... هاداشت

 ...کنمیم اریاخت سکوتهگیدمزنیم حرفدایزمدارمکنیم حس

 سرخیچشمان باهکنماکا. خندندیمهارادیب خودش و دخترنناگها و

 لیوساهکیدرحال ودکشیم اشچانههبیدست است،هبرگشتییدستشو از

 :پرسدیم او ازدنکیم جمع را دخترکینقاش

 ؟!شه لشیفامهقرار نفس دوست گفت ما؟ینهگیمیچ-

 هال سمتهب رایچاینیسدکشیم اشخسته صورتهبیدستمه او

 :دیگویم لب ریز ودبریم

 .گهیمدایز وپرتچرت ،یشناسیمهک رو ماین-

 :دیگویمنجایه با ماین اودورو با

 خجالت؟ ایمیبخورییچا به،به-

 :غردیم تردخ

 !خجالت تو-

 :دیگویمهخند بانماکا
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 غلطهبگ باردچنهگیدنک ولشیباشیجورنیا توهشینممباور نفس-

 کردم؟

 .ردیگیم سکوت عالمتهب او سمتهب را دستش ماین

 بود؛ننیا تتیوضعیجواننعنفوا درهکیبوددبلیشناسزنهاگ شما-

 چراهکهنیادیجددموردش حلیقبلدمور کرده، رییتغ تیموقعناال

! یمان خاطرهبیگفتیاریدربمدل ازینخواستمخود خاطرهب

 ...مهمه خودشهکهبشهپرداختنیاهبدیباناال

 شیجا از ”ییبابا برو ”گفتن با وداندازیم بهشینیسنگهنگا دختر

 را ماینیصدادبرو اتاق داخلهکیهنگام تا ودزیخیبرم

 :دیگویمهکدشنویم

 تنها تونک باور ،یمهم شما واقعًانجا نفس-

 تنها تو ،یخندیمنمهسروتیبیهاحرفهبهکیهستیکس

 اتنه ،یکردمگر رویمان دل ،یکردهخونهیشب رو جانیایهستیکس

 دخترنیا چقدر ه،یقو چقدرییخدامگر دمشمگیمهشیهمنمهکیکس

 و پاستا وداالس فقطهدرست مهربونه، چقدر محکمه،

 ماهدگایدهکیکس تنها نداره، حرف پختشدستیولهبپزهبلدیماکاران
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 لباسمیدکریم فکر قباًل مانچوددا رییتغندیپوش لباسهب نسبت رو

 تو اما هستیتکرار فیتعارنیا ونیآست وهقی شامل

 رچقد ودیپوش روهسروتیبهپارهپارچهکیتهیهشیمیدادننشونبهمو

 باشه؟هداشتهسروتدیبایچهمههگفتیک اصاًل. قشنگهمه

 وددهیم فرویچایقلپ با را اشخنده ودداریبرم را شیچایمان

 :کندیمهزمزممآرا

 ازیزنیم حرفیدار نفسهی ؟یش ساکتیخواینم-

 ...هایزنیمیگندهیهدوبار! یدیرسهکیالحظه

 :دهدیمهاداممآرایلیخ ودکشیمیقیعم نفس ماین

 رونخاندایگندهاهگید بارهیهتنهییاومدهکیبودیکس تنها توهالبت و-

 هم،نزیدادننشونبهمو ویزد مفصلمههی

 وجودت با روییزایچهی کاًل باشه، متجاوزهتونیممهمآدممحر

 ترسناک ژانر شور پریهالمیفهمجموع درهکیدادننشونمو

 ...ییخدادبو

 :زندیم تشرمآرا
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 .بسه-

 :پرسدیمهخست ودداریبرمیچایوانیلمه ماین

. رمیبگ کمکماومدنم. اتاق توهنچپ بگو بهشنیبب داد؟ جواب حاال-

 ...یبعدنکنوغلط مجلسمبردیبا منبرنیا از

 :پرسدیمهدوبانماکا

 خبره؟هچهبگنمهبدخواینمیکی-

 

 

*** 
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 دختریهاپلک. نشاندیم دختر مواج ودبلنیموهایرومراآیابوسه

 گردشهب اتاق کیتاریفضا در نگاهش ودلرزیم

 اشخستهیهاپلکهدوباریوقتدیآیدرم

 :کندیمهزمزم گوششمدمآرا ودشویممخدافتیبمهیرودخواهیم

 بخوابدبعنک عوض رو لباست پاشو جانم، نفس-

 .صبح تایشیمهخفیجورنیا

 :کندیمهزمزم خواب مسِت ودکنیم باز را شیهاپلکهدوبار
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 رفتن؟ برد؟مخواب دم،یکش درازهلحظهی-

 .ندیشبن تختیرودکن کمکش تادگذاریم دختریشانه ِریز را دستش

 ...ینزدممسواک پاشو؛هآر. یبودهخستیلیخ سرت،یفدا-

. ودشیم اشخنده باعثهکدیآیمنرویب دختریهالبنایم ازیاخستههآ

 ودزنیم مسواک دختر تا ودیایبنرویب تخت از تادکنیم کمکش

. گذاردیم تختیرو را خوابش لباس شیبرادشوریم را صورتش

 با و است خواب غرِق وهبستهمین چشمانش هنوزدگردیمبرهک دختر

 ناِبیانمهرب با دستانش. کند عوض را لباسشدداریسع حالتنهما

 عوض را لباسش تادکنیم کمکش ودنینشیم دخترنتیرو خودش

 .دنینب را بدنش تادبندیممچش ودبپوش را خوابش لباس ودکن

 باال شیبازویرو تا راهملحف او ودکشیم درازهدوبار دختریوقت

 :کندیمهزمزمدآلوخواب ودریگیممآرا را دستش دختر آورد،یم

 .شمیپنبمو-

 ...میدب سفارش بزرگ تختهیدیبا فردا حاال ،یبخواب راحتمگفت-

 .خوابمیم ترراحتیجورنیانم-
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. دهدیم جا بازوانش حصار در را دخترمآرا ودکشیم دراز کنارش

 شلوغنذهدکنیمیسع ودکنیم نوازشهحوصل و صبر با را شیموها

 .سازدمآرا را تالطمش پر و

  ؟یمان-

 جانم؟-

 برد؟مخوابنمدش شتز-

 :زندیمیلبخندمآرا

 خوابش شما مثلمه سویگ رفت،یم داشتهکنماکا ،یزشتهچ-

 منتظرهندار اشکال حاالهک داشت کاِرت ماین فقط. بودهگرفت

 ...کمهیهبمون

 نه؟ کنه،یخواهمعذرتدایبیگفت بهش تو-

 :دیگویم بازدمش باههمرا ودکشیمیقیعم نفِس

 تو با رفتارش از واقعًایبازمسخرهنبدوهکهنیاممه داره؟یفرق-

 .بودنمویپش
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 اقات رنگیاسرمهیپرده ریتصوهب ودکنیم باز را شیهاپلک دختر

 .زندیم زل

 تویرفتارهانیا. داره فرقیلیخنمیبرا ،یمانهدار فرق-

 حسیهگا... خاصه چقدر ارزشمنده،مبرا چقدریدونینم

 و تهمت ودیتهدهب زبونش فقطهکهزادملکیمانهشیمهمگهآخمکنیم

 ...یجورنیادشیم بازیقلدر

 :کندیمهزمزم ودزنیم کنار اششانهیرو از را دختریموها

 و تو رفتار انعکاسمرفتار اما نفس،مبودمآدنیهممه اول ازنم-

 .داشتم ازتهکدبویاشتباه شناخت

 :کندیم تکرار اما دختر

 ...یشد عوض تو-

 قلبشهت از ودبندیم نقش صورتشیرو اتاقیکیتار دریلبخند

 .بوسدیم را دختریبو خوشیموها

 فکرهاگ. شدم عوض تو خاطرهبنچو خوبه،یلیخ پس-

 ...نفسیخوب تونچومخوبنمیکنیم
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 .بنددیم را شیهاپلکهدوبار وددهیم فرو را بغضش دختر

 ...هینم چشمتهبدآیم بدتنم ازمکردیم فکرهشیهم-

 .گذاردیم شیهالبیرو را انگشتشمآرا

 خودشنذه تودخوایم هستیافتین دست نفرهیهکنیم فکریوقتمآد-

  ؟یفهمیم کنه، کیکوچ اونو

 :دیگویم سپسدزیریم فرو نابیلذت با قلبش ودفهمیم دختر

 .بگمیزیچهی-

 .درخشدیمنخواست و ذوقیهارگه اشمردانهنلح در

 ...شد وقتش پس-

 :زندیم لب گنگ دختر

  ؟یچ وقت-

 :دهدیمهادام و

 رون؟یبماومددنبرمخواب اتاق تو ادته؟یمدیخواب جانیاهکیشبنیاول-
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 وابخیب و هاملحفه و بالشهبهموند تنده،مادکلنیبونیفرمودهبل-

 ...نیشد

 روهگیهمدهگیدیجورهیدشیمیچمکردیم کرفمداشت همش-

 صبح تا بغلت تو شبهیمبتوننمدشیمیچ م،یدیدیم

 ...شدمیمهوونیدمداشت ره،ینظیب ادکلنتیبو بخوابم،یجورنیهم

 :پرسدیم ودنینشیم لحنشهب طنتیش

 خب؟-

 ...گهیدنیهم-

 :دیگویمینیسنگمبازد باههمرا

 ...نشده وقتش هنوز رانگا بخواب، ریبگ-

 طاقت او بارنیاهکدشویممگرددار چشمانش فهمد،ینممه باز دختر

 :زندیم صدا را نامش وارزمزمه ودبمان ساکتدآورینم

 نفس؟-

 ...هوم-
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 چیه ،ینکن سوءبرداشت لطفًاهشیم امامبپرسمخوایم ازتیسوالهی-

 ...شدم جیگمکهی فقطمنداریمنظور

 :زندیم لب ودچرخیم آغوشش دریکم دختر

 .بپرس-

 .فشاردیمیالحظه بازوانشنایدرم ترمحکم را دخترهارادیب

 ...یبود دخترهک تو-

 .ردیگیم فرا را اتاق سکوتیالحظه

  خب؟-

 .اندازدیم وال و هولهب را اونیهم ودشویمدسرهناخودآگا دخترنلح

 ...کههنیا ریدرگمذهن همش شبید از راستش... کههنیاممنظور-

  ؟یمانیبگ رو اتیاصل حرف زودترهشیم-

 :دیگویم تابیب وددهیم قورتممحک را دهانش آب

 ،یتگرفیممیترمیبرا دکتر وقتیداشتهدیشن گفت ماین بارهی-

 رو عفتیماجراهک بعدش کردم، فکرهگید زیچهی خبیزمانهی
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 توهشیهمیچههممکهی کل در وناوهبمداد ربطشمدیفهم

 ...گفتم بود، گنگمبراهنیزمنیا
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 ار حرفشمآرا ودغلتیم فرو دخترمچشیگوشه از هوایبیاشکهقطر

 :کندیم قطع

 بارهی سال،دچن هر... بود جراح دکتر نبود،نزنا دکتر-

 ِلعمیبرامریگیم وقت هاپزشکنیبهتر ازمریمهزنیممسرهب

 طرفهی از... برمهنیمعایبرامتونینمیحت اما پوست،میترم

 ؛یبهبودددرصدچنهواسیهوشیب وددرههمناوهدارهدیفاهچمگیم

 ؟هستیسوختگنیامذهن تویوقت تاهدیفاهچ و رمشیبپذدیبانم

 و کوفت هر و رزیل دنبال قدرنیامکنیم عمل قدرنیاهنمگیممهیگاه

 پاکمروحم ازهبش پاکمجسم ازهاگ بشه؛ پاک کامل تامریمیزهرمار

 رم،بمتونینم اصاًلهکنز دکتر شدم،نمویپشمباز روزناو اما... شهیم

 دکترناال... نرفتم اماددا وقتمبهههفتدچن ازدبعمه دکترناو

 توهکیزمان تا فعاًلهگیمهالبت هستمکردن عمل مخالفمهیبهرام

 ازین حِسیدیدمه باز و رفت جلو درمانتیدورههاگ ،یاندرم

 ...بده انجامش برویداشتیجراحهب

 ؟یکن عملدخوایم دلتماالن ؟یچناال-
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 است خوشحال دختر. خورندیم سرمه پشتیبعدیهااشکهقطر

 ودوشیم دارنمددار او سر ریز شیبازوهکدندار خبریولدنیبینم اوهک

 ...تکهتکه اویغصه از قلبش

 :دیگویم تنهایاخفه و گنگ طرزهب دختر

 .نه-

 و خیب از را او دلهک ستین شیهااشکمننم فقط گرید

 اشهقهقهکددهیمننشامه شیهاشانه فیخف لرزشهبلکدلرزانیمنب

 تخت از ودکنیمهگاهیتک را راستش دستدساع. استهگرفت اوج

 :دیگویممغ با ودچرخیم دختر سمتهب ودریگیمهفاصل

 ...خدابه گرفتددرمقلب ،یجورنیاننک-

 :دیگویم هقهق با دختر

 .توئه خاطربه همش-

 :پرسدیمهدستپاچ ویشانیپر با

 ...شبمید رفتاِر خاطرهب کردم؟یکار من؟-
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 را دستش شتاب با ودکنیم باز را آبش پر و خوشرنگنچشما دختر

 بغض پر و تابیب ودکن سکوت تادگذاریم او بازهمیننلبایرو

 :کندیمهزمزم

 و خوبیجورهی ،یدیمنمهب توهکهیخوب حِس خاطربههوونید-

 ... کهمکنیم شکمخودیگاهنمهکیکنیم رفتاریعاد

 .شودیممخ شیرویکم ودکنیم پاکهدانبهدانه را شیهااشک

. ودتهخ دستیباشهداشت بدنتهبیحسهچهکنیا نفس،نکهنگانمهب-

 و روحهقرارهکیکسنعنوابهیرفتیپذ شوهرتنعنوابه منوهاگ اما

 ...یرینظیب تومبگمتونیم فقطیبش کیشر باهاش رو جسمت

 ودریگیم انگشتش دو با را اشچانه او ودزنیمیهق باز دختر

 :دهدیمهادام

 افکارتودرونمه و اندامتوتصورمه ،ییبایزیقدربه تو-

 دتخو ببره، سوال ریز رو تیواقعنیاهتونینم ایدن تویزیچچیههک

 زینر اشکمه قدرنیا. سرتقیدخترهیدونیم خوبمه

 بلرزه،یجورنیا تویبرادبخواهکهنموندمبرایدلهگیدنم
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 توهبنمهگید حرف هزارتاهاگ حاال! کنهیگرمگفت بارهیمکردیغلطهچ

 .یکردیم گوشیجورنیاهاگ خداهبمدزیم

 .بوسدیمیطوالن را اشیشانیپ ودشویممخ او ودخندیممآرا دختر

 .فردامیدار کاریکلمیبخواب واقعًاهگید-

 :کندیمهزمزم دختر کشد،یم دراز کنارش بازیوقت

 اومده؟هدادگاهیاحضاریگفت-

 .است خواب از تمس و جیگ اویصدا بارنیا

 باشه؟میبزن حرف صبح-

 

 

*** 
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 "هجدهم فصل"

 "یباران عاشق مهِر"
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 در لذت با ومکنیم باز رامیهاچشممحما آِب شرشریصدا با

 تختیرو. استهدیچیپ اتاقندرو شامپویبو چرخم،یممیجا

 بآ وهندیشویمانهکیقدرآنمکنیم فکریلبخند با ومنینشیم

 .استهچهارنفرهخانواد کی مصرف معادلدکنیمهاستفاد

 خواِب لباسیرو رامروبدوشامبرنم ودرویمیسردهب رو هوا

 .رومیمهآشپزخان سمتهب ومکشیمنتهبمنازک

 ودیآیمهخوردباران خاِکیبو کنم،یم بازیکم راهآشپزخانیپنجرهیال

 پوستیرویزییپایهوایخنک حِس لمِسیبرادرویم ضعفمدلنم

 ...صورتم

 منتظِر ومنیچیمیمختصریصبحانه زیم

 .زنمیم زلنسالیهاپردههبهقهوندیکشمد

 ؟یصبح سریکنیم فکر قیعم قدرنیایچهب-

 افتد،ینمهراهخان داخلهحول با وقتچیهمحما ازدبعنمردایهیبقهبهیشب

 معمواًلنمهکیکار. پوشدیم لباسهدیکشاتو و مرتبهبالفاصلهشیهم

 ویگوشنکردچک ومیموهانکردخشک ازدبع

 :میگویمیلبخند با. دهمیممانجاملباس انتخابیبرانگذاشتنزمایکل



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

165
5 

 ...اسرهیتیادیزمیکننشوعوضدیبا ها،پرده رنگهب ر،یبخصبح-

 .بوسدیم قیعم راماگونه ودیآیم جلو

 .کن عوضهخوننیا تویخواست رویچ هرنم جز-

 :زندیم لب وداندازیمهشدهدیچ زیمهبینگاه سپس

 .کنم درستهصبحان براتمخواستیمنم-

 فقط ،یندادنمودستیکاچهی! حرف همش وعده، همش-

 ...میبخوابینذاریبزن حرف شبنصفهیبلد

 :زندیم لبهناباوران

 !نفس-

 با کنم،یم پر راهقهویهاماگهکیدرحالنواکنانج وماندازیم باالییابرو

 :کنمیمهزمزم خباثت

 حداقل خونه؟یاومد شب هشتیبودنمننگراهاندازنیا تا واال-

! یایبدشینم روتمه خودتمبرایفرستادیمیزیچیمعجون ،ییغذاهی

 کناِریبودهنشستینگرانیجا بود؛ کجا مشکلمدونیمهکنم اما

 ...شد شبیکیدینفهم اصاًلنکرد بتیغهب زنکخالهیهپسرناو
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 :دیگویمهزدبهت باز ودشونینم گردترنیا از گرید چشمانش

 .نفس-

 :کنمیمهاشاریصندلهبمنگاه با ومخندیمدبلنبلند

 قیحقا بایکم ؛یرینگهعاشقان فاز صبح سِر ازمگفت ن،یبش-

 .کردم آشناتیزندگ

 ودنینشیم زیم پشِت. فرستدیمنرویب صدا پر را نفسش

 :دیگویمهطعنهب ودبریمندهاهب راهشدمگرنناهتک

 فکر کردم، اتمواجههیزندگ قیحقا از تادچن با واقعًاهکناال-

 ...عاشقانه ویالیخیایدنهبیکن فراردبخوا دلتمکن

 ازمدانیمهگرچ. نوشمیممطعم خوش و داغیقهوه ازیقلپ

 .خوردیم چنگ استرس بامدلهت باز امادبزن حرفدخواهیمهچ

 بوده، تلخیهاقتیحق از پرهشیهممیزندگ دارم؛ عادتنم-

 ...حداقلهباش توشیاعاشقانههکینبودمه توهکیدرحالماون

 وقتچیههگرچ ماند،یم ماتمصورتهبیالحظهدچن نگاهش

 نگردبونشاکیتار وهایس رنِگدبنمنجا حالهکییهاچالههایسنآندرو
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 وددر رنگ چشمانش عاشق حاِلیوقت امامدیندمترح

 درهکنم ازیمین از شدم،یم زاریبمایزندگ از گرفت،یمیقراریب

 حالشهکدنبونم دست ودبوهگرفت خو رنج با ست،یزیمیکیتار

 .نبود کوک آوازش و خوش
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 ار ریتصاو تادبودنهکردیکیهب دستهکیافکارمنظنزدبهمیبرا

 :میگویم حواسیب کنند،هزندمچشمانیجلو

. نک فکر حالهب ،یمان نخورهغصهنبود تو دستهکیاگذشتهیبرا-

 ...اسمعجزههیهبهیشب بودنتهکیحال

 و لذت ،یناباور ازیمخلوط خندد،یمیبیعج جور

 .داد صیتشخ شیصدا پریخنده تک در رامشریکمدشویمیحت

 نا؟یا ومنفرستاد غذا چراهک گذاشتنه؟ کار سِرهادام نه؟یکنیممتیاذ-

 :میگویم جسارت با ومفشاریممانگشتاننیب راهقهونوایل
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 ازمدار رو اسمعجزههبهیشب بودنتهکنیا اما کردم، تیاذهآرهک اونو-

 ،سختهیلیخیعادیزندگهی براشنم مثلیآدم... یمانمگیممقلبهت

 ونداشتهرابط تو مخصوصًا... ییجاهاهیهشینمیولدنخواهکنیاهن

 تو اما... چرایدونیم خودتهک مسائلنیا

. یماندآیم شیپمکهکیموندهجورهمه ویبمونیخواستممحکیجورهی

 دوست.. .صبرنکم هستن، هاحرفنیا از ترحوصلهمکیلیخ هاآدم

 بمونن،نشواشتباهاتیپا ونکنیعاشقنندار

 د،یامنیاهبنبخرنجوهب روهرابطهییهایتلخدخواینمنشودل

 از پر و خوبیرابطهنیچن هست،هپنجا-پنجاهماوندیشاهتازهک

 رو نایامخواست فقط ،یموند تو. کننهتجرب رویجانیه

 .مونمیمنمورابطه و تویپا ومدونیم قدر... دمیفهمیبدونهکمبگ

 :دیگویمهزدبهت

 بود؟نمهعاشقان فاز شروع با فقط مشکلت-

 :میگویمهصادقان وممالیمهکر تستننایرو

 ؛یبشنو رو هانیا امروزتیهاحرف قبلمخواستیمهک اواًل ،یمانهن-

 با و اعصهب دست جورهیهرابط هر ازدبعیبخوادآینممخوش فقط ًایثان
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 منویهاالعملعکسهناخودآگایه ویکن رفتارنم بایبیعج حاِلهی

 اشبنمطمئهبد آزار منوهکهباشیزیچیروزهاگ! شمیم تیاذ ،یبسنج

 دریطیشرا هر در تو بانمهکهچاون گم؛یم بهتمخود

 ...پسهبود عشق ونجایه و لذت سراسرمکردهتجربنهامورابطه

 . کندیم عقط رامحرف

 بهشراجعمگفت بهتهکهبمون ادتیمه تو مونه،یممادینم پس-

 !کننیم عمل بهشهبلک جان،یه و شور با قدرنیاماوننزنینم حرف

 ابیگاز سپس. مالمیمیفرنگتوتیمرباهشدهلهکریرو ومخندیم

 .زنمیمماشده درستهلقمهب لذت

 .مونهیممادی-

 ومدهیمنتکا سر شود،یممتمامدست درننا تادکنیممنگاه قدرآن

 :میگویم

 ...گهید بگو-

 سپس چرخاند،یمنسالمتما در دور کی ودریگیمنم از را نگاهش

 :کندیم صاف را شیصدا اندازد،یم رشیگ هدفیبییجا دریوقت
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 قیدقیلیخدیبا حواست فقط... دادگاهمیبردیباهگیدههفت-

 مدتهی تو ونم مثاًلهکنیا مثلهباش زایچیسرهیهب

 اشتد جتیپ و تو تیفعال خاطرهب اصاًل ومیبودیرسمدنامزیطوالن

 چتیپهکمکرد تیشکا ازتمخودهکممن خورد،یممبهنمورابطه

 حاال... کننیمهءاستفادسو ازتندارمدیدنچوهشهبست

 تیاد باهاشهکدوبیَاپناو داشت جتیپیهادئویوهکیخوبهی

 و! شدههاضاف بهش غاتیتبلیهاکهیتهمعلوم قشنگیکردیم

 منتظر ما ودبوهگرفتنگردنیشرومه رو نایایهمه خبهکنیا

 ابتث قیدقیچههم ومیبد لیتحو رو مدارکهکنریبگ رودفربمیبود

 ...بشه

 :پرسمیمدیترد با ومکنیمماخ اریاختیب

 نشده؟ ثابتیچههمناالهمگ خب،-
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 :دیگویم قاطع ودگردیبرممسمتهب نگاهش
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 ه؟یچ کارا جورنیامحکیدونیم شده، ثابتمه واضح و کامل چرا-

  فربد؟دح درماون

 .دهمیمنتکا رامسر

 چیهنبدو اعدام،یقو احتمال گفتیمیمیمق اما ستم،یننمطمئ-

 ...یاتبصره و بخشش

 پر دِلدفرب ازنم زند،یریممسریرودسر آِب سطِل انگار

 رگید افتاد، حالنآهب باغهخاننیزم کفهکیروزهمان امامداشتیخون

 ؛نبودم امامهست عاشقشمکردیم فکریروزنم. رفتمادی ازمیهانهیک

 را رفتارش کابوس هاسال ومبود زدنش پسنجنو دار و ریدرگ

 ذابعدفرب خواستیممدلدیشایکس هر از شتریبنم. کردمیمیزندگ

 و فیکث ارتباطاتمتماهیثان کی از کمتر درنناگها و اعدام؟ امادبکش

 رادکریم فرارمذهن از همش انگارهکیاشده کشفهتاز منحوِس

 .آورمیمدایهب

 ما ودباشیمیمانیناتن برادِردشوماعدا است قرارهکیفربدنیا

 .میبود دریحنویمد را مطلقیجیگ ودب حسنیامتما

 :زنمیم لبهارادیب
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 چرا؟ کرد؟ کارونیا پدرت چرا-

 با ودشویم پرمچشمان. نوشدیم ضرب کی را اشقهوهیمان

 :میگویم باز وارجنونیحرص

 ازیهوشهچنم زشت و ضیمریعمههآخ بود، شهرنیا تونزههمنیا-

 داره؟هنگ رو اشبچههکهداشت باباتیراراصهچ بود؟هبرد تویبابا سر

 وت انتقام؟ مثاًلهبشهکداحم دست روهبذارهبچهیهکنیایبرا فقط

  بودن؟ بالغ و عاقل و بزرگیهاآدم واقعًا نایا ؟یکنیمنشودرک

 :دیگویم دارتبیچشمان با

 حسهشیهم ومکشیم پدرنیا دست ازمدارهعمرهیهکنم. نه-

 تهامن. ستین درستهوجه چیههب هاشیریگمیتصم و کاراشمکردیم

 اما... موننیبیدلخور ویپسر و پدر رقابتیپاهبنذاشتیمههم

 و عاقل واقعًاهن احمد،هن تو، پدرهن من، پدرهنیبخوا منویواقع نظرهاگ

 قیرف و دوستهن شن، پدرهکنبودنیاهستیشاهن بودن، بالغ

 .سزاوارشونهیمردونگیکلمههن ونشدیم محسوبمه

 ودبندنیم نقشمچشمانیجلوهختیگر وهجستدفرب ازمخاطرات

 :میگویم اریاختیب
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 دلهبشماعداهاگ اماهبسوزون دلهک داشتهنگ رویابچه زورهب-

 دونن؟یمداحم وننستر... سوزهیممه خودش

 :دیگویم تیجد با وددهیمنتکا مثبتینشانههبیسر

 تیفعالیمجازیفضا چیه ومنستاگرایا تودینباهگیدهکیدونیم نفس-

 .شدهمتمویچههمننک فکرهبگذر ریبخمههدادگا ،یباشهداشت

 :دهمیم پاسخیبیغر حاِل با ومگذاریم زیمیرو راماقهوه ماگ

 .دونمیم-

 بایباشهشدهتشناخدحناو تا توهکدنبو اصاًلنمهدلخوادیشانیبب-

 امایکردیم نستاگرامتیا صرفهکیوقتههمناو با و فالوورنزایمناو

 تیسایلوگودبو هامدتمدیفهمیوقتنمینیببنممچش از نویامخواینم

 ارک از کار... شدیم غیتبلنیشرو توسط غاتتیتبلنیبدفرب

 .یبودهنکرد جمع رو حواستدبوهگذشت

 :نمکیم تکرارهدوبار

 .دونمیم-
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 دردص تیرضاهک ستینیزیچنمنلح درهنهفتنپنهامغ ویدیناام

 از پر باز را اشیخال ماِگ ودشویمدبلن زد،یانگبر را اودص

 :پرسمیم ومکشیممایشانیپهبیدست. کندیمهقهو

  ؟هبشنضررموهبهممکنمگرفتدفرب ازنمهکیاردیلیم هشت چکناو-

 .اندازدیممسمتهبیکوتاههنگا

 تسینیگاهیجا در واقعًاناو فتاده،ین جا براتدفربمجر هنوز انگار-

 چکهکنیاهبهتوج با نه، گفتیمیمیمق! بده گوش حرفشهبیکسهک

 تاهکهالبت. ستینینگرانیجاهموجود وهشدهپروندهمیضم

 .شمیمهزند ومریمیمینگران ازهلحظ هرنمهنشمتموهدادگا

 باز آخر دست ودشویم برقرار سکوتنمانیبیاقهیدقدچن

 :پرسمیمنم

 زیر زیریخوایم ویدارنتورا دستیگفتهکییهاپول فیتکل-

 شه؟یمیچیکننمزو حساب گردشدوار

 :دهدیم جوابهکالف ودکشیم شیموها داخلیدست

 ...بزنم حرف باهاشهکنیاهبهبرسهچ نمشیببدخواینممدل اصاًل-
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 ...بابام ازمخوایمهتازنمیبش الیخیبهنکن-

 :کندیم قطعهکالف مرا حرف او بارنیا

 خاطرهبیبخوا تو حاالهکممخ روهرفت موضوعنیا همشنم نفس-

 .یکنیمالهسوءاستفاد پدرت از وقتهیهاومد شیپ طیشرا

 :میگویم ومشویمدبلنمیجا ازیعصب

 ! سوءاستفادههن حقمه،مریبگ ازشمهیزیچهاگنم-

 راشب گرفتنشیازا درینخواهکنیا شرطهب اما حقته،مزیعز قًایدق-

 حملتت از فعاًل وهسخت براتهکیکار هر ای شینیبب ای ،یکنیدختر

. کمیشر بایز ای زشت بد، ای خوب پدرت بانم نفسنیبب... خارجه

 خواهش هست تنش پریجورنیهممروابط

 ویمال حساِبهیتسو باهاشیخوایمهاگیحتمکنیم

 ،یریبگیپول ازشیخوایمهاگ نکش؛ وسط منویپایکنیاحساس

 .نکننمویزندگیقات لطفًاهباش خودتیبرایچ هریملک ،یاخونه

 ودکنیم مکثهکلم کییرو فقطمذهن گفتهکههرچ از فارغیالحظه

 :کنمیمهزمزم لب ریز
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 ...مونیزندگ-

 :زندیمیاخستهدلبخن

 حاال. دیچیپمبهیچهمه داشتم، کار وهبرنام هزارتا سوال، هزارتا-

 وقت واقعًادیشاهبگذر ریبخمههدادگانیا... وقتشهبهندار اشکال

 .مونیزندگهبمیبرسهبشنیا

 امادبگذردتوانینم ریبخهجورهمههکمکنهاشار ومکن تلخشمخواهینم

 :پرسمیم شیجاهب

 ...بگوناال رویکی هزارتاناو از-

 با وددرخشنیم چشمانش. کندیم مکثیالحظه

 :دیگویمدمردیولنخنداهنگانهما

  ؟یبش عروسدخواینم دلت تو-

 :دهدیمهادام کنم،یم نگاهش مبهوتومات

 شه، شروعیجورنیا تیزندگدنخوا دلتدیشامگفتیعنی-

... یندنادمویهبهن وهعاشقانهن بود؛ بایزهن اصاًل خبمیداشتهکیعقدناو



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

167
0 

 خودتهک مخصوصًایبپوش عروس لباسدبخوا دلتدیشامگفت

 ...هست سرت توهدیاهعالمهی حتمًا ویطراح

. کشمینم نفسیالحظه ودخوریمیسختنتکامدل

 راچمباشهکرد دنبالمذهن پس در رایادخترانهیآرزونیهمچمنداردایهب

 و محالمیبرا روزهانیا قدرآن. کنم ازدواجمکردینم فکر هرگزهک

 آزار جزیعروس لباسهبنکرد فکرهکدبویافتنین دست و دور

 .باشدهداشت توانستینمیاثمره چیهمروح شتریبنداد

  بکنم؟یاعترافهی-

 چشمانش زالل تیواقعهبمیهاالیخ گنگ و جیگ هپروت از

 .گردمیمبر

 ویندار دوست رو هست بهش مربوطیچهر ویعروس واقعًاهاگ-

 ،یدار شک اییدودلهاگ اما... یچیههکدآیممبدت ازشدیشا

 ...بپوشنم خاطربه نمت،یبب لباسناو تودخوایممدلنم

 کیزدنمیهاگوشهبدداریمبرهکیقدم هر باهک شیصداهب ومزنیم پلک

 .دهمیم دل شود،یم ترکینزد و
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 .باشههباشکودیسف لباسناو با تو از ترجذابیریتصومنکن فکر-
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 :زنمیم لب ومبندیم رامیهاپلک

 ...نباشه شهرنیا تو فقط-

 .ندینشیمماشانه طرف دو دستانش

 م؟یریبگیعروسییتادو ایتالیامیبر-

 .کنمیم باز رامیهاپلک

 .رازیشمیبر-

 :زندیم ولبدکنیم نوازش راماگونه پوسِتمآرا

 ؟یمتنفرنلواسو استخر از قبلیروزهایاندازهمهنوز-

 آخرشهکینیریشیخاطرهیادآوری ازدریگیم گرموجودمتما

 چقدر هرهکیپررنگیچا مثل... خاصیتلخ کیهبدرسیممذهنهت

 گرید استنممک. ردیگیمیگریدمعطیچا تلخمطعیبزن شکر شتریب

 را اشافتهی رییتغمطع باز تو ودداردوجومه باز امادنباش قالبمطع

 :میگویمممحک ومآرا ومزنیمیقیعمدلبخن. یکنیم حس
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 .نه-

 .کندیم قاب دستانش با رامصورت

 ،یوسعریبرا فقطهن. یبخواهکییجا هر اصاًل راز،یشمیبرمیتونیم-

 ...کردم امضا ومداردتعه حال هرهب. یزندگیبرا

 :دومیم حرفشنایم

 ...کهدبویوقت مال هاحقو هاتعهدنامهناویمان اما-

 رفک بعدشهبمکردیم امضا رو هابرگهناو تکتکمداشتیوقتنم-

 تو پس. یچهمههب ،ینخوا منوهکیروزهب االن،هب نفس،مکرد

 .کن گوشمحرفهب و نباشنمننگرا

 .شومیم غرق ستیننآ دریزیچ مهر و تمنا جزهکیچشمانیاهیس در

 دسِت ایب اما ،یکنیزندگیبخواهک جا هریدار حق تو-

. بساز شهرنیا تو موندگارممه قشنِگهخاطرهیمک

 وهاشبمکدیشاهبشمگدیشا تلخهخاطر تا هزارنیبمدونیمهکهخاطرهی

 اب ایب ،یبخندهکمکنیم کمکتممن... بدهننشویخودهنرس زورش

 ...کنمک شهرونیایرو هاتخنده
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 تا م،یگلو تو بغِض بارِشهبنداداجازهیجابههارادیب

 .بوسمشیمموجودمتما با کشد،یممنفسهکییجا

 م،برسانمتابیبیهاهیرهبییهوا تامریگیمهفاصلیاندکهکیوقت

 ومندار سر دریتلخ فکر و گلو دریبغض. نداشده حسیبمیهالب

. ونمیمد اوهبهک استهبرگرفت دریحرارت و شور رامجانمتما

 و داشتنم ازهکیغلط و درست تصوراتمتماههمراهب مراهکییاوهب

 مرثهبیبرا و رفتیپذ قلبش در خودش، متفاوت و سختیباورها

 .کردهحوصلماحساسننشست

 ونمزوهبراجعمیدار قرارهمنتظرمون پدرت ،یکنیمیدار کاریچ-

 ...پاساژ

 وماندازیم ساعتهبینگاهمچشیگوشه از ومکنیم کج سریاخنده با

 .شوم دور ازشمخواهیمیشینمامقدمین با

 ...میزنیم حرف بهشراجعهرا تو م،یبر پس-

 .برگردمماولیجاهب تادکشیمممحک رامدست

 م؟یاوونهیدهمگ-
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 ازیکم رایگوش خراشد،یم راماعصابیناتال بغض پریهاگلهیصدا

 :کنمیم قطع را حرفشنناگها کالفه، ومدهیمهفاصلمگوش

 موفق ازدواج خودت قولهبیداشت شانس بارکی تونیبب بسه،-

 فکرمکهییول ست،ین مرگ اماهمهمهدرست ازدواج! یباشهداشت

 رونداشت مادرهکمداشت شانس بار کی فقط و فقط فقط،نمنک

 م؟یدوست م؟یخواهر تو ونمیکنیم فکر چرا. کنمهتجرب

 وینداشتیخوبهخانواد توهکنیا بشه؟یدگیرسندردموهبنزایمهیهبدیبا

 ویکرد عوض رو کشورت ویشدنم پدرنزییایرویزندگهیدیامهب
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 لیدل چیهینبودیراض شوهر لیفام بایزندگ از حاال

 تو هنوز تو! من سرنوشتهبیبزندگنهکهنداریمنطق

 خودت دریچیکن جمع رو خودتیتونینمیسالگهپنجا

 رقدنیا! نزن زنگنمهب قدرنیا ؟یشدهحاملیسالگ ستیبهکیدید

 حرف... نزن هاتندونسته و سختتیگذشته ازیتکرار حرِف

 واقعًا ویدونینمیچیه توهکمدیدمچشهب ومدونیم کاماًلنممههنزد

 تو شتریبننک فکر. یفهمینم رو زایچیسرهی

 مدتهی منو ،یکرد غیدرماز روییزایچهچهریممادینمیباشنممچش

 ومبرداشت سرت از دستهکنیهم! یناتال بذارمخود حالهب

 زنگنمهبهگید پس. هیمان اطرخبه همشنبدو باش خوشحالمآروم

 .نزن

 :نالدیم هقهق با

 ام؟ین تیعروسیعنی-

 کارهب مشغولنمزو دریتازگهبهکیگریدنجوا اِطیخ ویریبصمخانهب

 قدربهمکردن صحبتییایتالیامدانیم. اندازمیمینگاه است،هشد

 :زنمیمددامدلهت ازمداریوقتهک مخصوصًاهکرد پرت رانشاحواسیکاف
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 فقطناالیداشتیقشنگ و فعال حضورمیزندگ مراحلمتما درنچو-

 همش چرا نه؟ کمه،یعروس تو نقشت

 تو،نکردهیگر با اد؟یبمبد ازت بدتریزنیمیحرفهییکنیمیکارهی

 . یداشت درکمکهی کاش بفهم، نویاهگردیبرنمنمیگذشته

. کشدیم ریتیالحظهمسر. کنمیم قطع رایگوش

 چرخ ریزددارهکمعروس لباسهبماندازیمینگاه

 درهبیاتقه. ردیگیممآرامدلیکم ودشویمهدوختیریبصمخان

 کناِر واِریدهبیمان. رومیمنرویب ومکشیمیقیعم نفِسدخوریم

 .کندیممنگاه منتظر وهدادهیتکنمزو

 .بودهدیچیپ راهرو تو ادتیفر وددایصدا-

 مرتبمشال ریزمکنیمیسع ومکشیممشانیپریموهاندروهبیدست

 .دهمنشایجا

 ...ستینیکسهکهطبقنیا تو-

 استنممکیتکراریجملههکدکنیم راممراعاتمدانیم

 باهًااشتیکس ایدشودر سهوًا ایدیایب هاپارچه بارنآوردیبرایکارگر

 چشمانش. کندینم تکرار رادیایب اجنیایادار طبقات ریسایهواهب
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 ربطش گذشتهکیدادگاهیحواشهبدخواهینممدلنم و است سرخ

 .دهم

 ودچرخیم رنگیخاکستر ویخالیراهرو داخل نگاهش

 :دیگویممآرا

 ...آشوبم-
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 :میگویم حرصیکم با

 راه؟نیا تو شیانداخت توهمگ بود؟ تو ریتقصهمگ چرا؟ تو-

 ومعالهواس وددایمنجولویحساب مادرشناو باهکییروزا

 تو االح بود؟هبند رو خدادزیمیکثافت هرهب دست ودیکشیمهنقشمآد

  ؟یآشوب انداخت بهتممظلوهنگاهیهدادگا

 .کشدیم اشچانه و صورتهبیدستهکالف

 .سوزهیممدل اما... وونمیدنممدونیم-
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 خودشهگرچدفرب اما سوخت شیبرامدلمهنمماوردیننزباهب گرید

 اشیزندگ نوع اما بود؛هچیباز ومگ و جیگ ،یزندگ درینوعهبمه

 .بود شیهایطلبجاه و خودش انتخاب

 حاضره؟ لباست-

 .دوزمیم خوابشیب و سرخنچشماهب رامچشمان

 ...بخوابمکهیهخون برو گه،یدهنموندیزیچ-

 .کشدیمیقیعم نفس ودبریم فرو رششلوا بیج در دست

 رو لباسنیامبرا زودتریکنینممدلخوشمه تو تونم،ینم-

 ! شه عوضمهوا و حالمکهییبپوش

 :میگویمهنیسهب دست ومکنیم تنگ رامچشمان

 دوما ست،ین حاضرهک اوال! زادهملکیآقا رینگیماهدآلوگل آب از-

 دم،ب حرصتمخوایمهواضحمه لشیدلمپوشینمهکمگفتممراس از قبل

 احتاستر برو ؟یخواستگاریبر ماین بایخواستینم شبهمگ سوما

 ...کننیمهسکتهدختریخانوادهیبرهافیقنیا بانک
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 دور دستمآرا وداندازیم ساکت و خلوتیراهروهبینگاههدوبار

 :دیگویم جذابیلحن با ودچیپیممکمر

 وسط رو ایدنیماهنیترشگلخونم-

 حرصمه تو دوما اوال،نیا زربافمخانمگرفتدآلوگلیهاآبنیهم

 سوما نترسون، زایچنیا از منو ؛یکردملبهبنجومهیداد دقمهیداد

 حیترجنمیثان در... رمینمنمیاین توهاگمگفتمه شبید

  مومه؟ت کارتیک ،یباشمبغلیتو تومکن استراحتمخوایمیوقتمدیم

 :میگویم طنتیش با ومبوسیم را اشگونه

 دکترمبردیبا بعدشهتاز. دارم کارهگید ساعتهی متأسفم،-

 ...ایهل ودحامهخونمایبنم ستین صالحمبعدش

 معذب رو خودتیدار چرا تو کنم،یمنییتعنم رو صالحش-

 امادبو اتهیکارپنهانیبرامبودیشاک تو ازهاگنم ؟یکنیم

 پس نشده، صاف ماین با دلت هنوز و ستیننیاهیقضهاگ

 .کشهینم طولهک شب تاننکهبهون رو دکتریخودیبمرینمممن

 :میگویم وماندازیمنمزوهبست درهبینگاه
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 رو زایچیسرهیهدوباردبخواهاگ واقعًا اما ماین بامنداریمشکل-

 داره،دخویجا دخترناوهگیدمشیم تیاذنم کنه، مطرحیشوخهب

 هایشوخیبعضیبگ بهشیهستیمیصم باهاش قدرنیاهک تو کاش

 .تلخهیلیخهدارددرهکیآدمناویبرایولهدارخندهنگرایدیبرا

 .گمیم بهش-

 :میگویمهخند با

 ! نکنهمسخر-

 :زندیمهکوتایاضربهماینیبیرو

 رومیزندگ حالتنیتریدج توهب مربوط مسائلدمور درنم-

 .کنمیمهتجرب

 :زنمیمهاشار ومریگیم راهرو طرفهب رامدست

 در پشِت وقتهمهنیاهندار تیخوب ن،یبردییبفرما پس-

 ...نهیببهشدریکی ن،یستادیاهزنوننمزو

 سمتهبمیایبمخودهب تا ودبوسیم رامیهالب ودشویممخ هوایب

 :دیگویمهزمزم با لب ریز ودرویم آسانسور
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 ! سرتق ،یسرتق-
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 فرویلبخندها ونخنداهنگامگردیبرمهکنمزو داخلهب

. مآورینممخودیروهب امامنیبیم را ارشیدست ویریبصمخانیخورده

 در از ساعت سرمبتوان تامشویمملیوسانکرد جوروجمع مشغول

 .برسممدکترهب ومشو خارجنمزو

 لباِس از دلنکندنجاهب ومکنیمیریبصمخانهب رامالز سفارشات

 رانیماش تا. شومیم خارجنمزو از ومکنیممدلبردیسف

 استهنوشتهکدیآیممیبرایاساماسمکنیمنروش

 ”باشه بهش حواست ،ینذار تنهاشیداد قول ”

 کشد،ینم عذابیکارپنهان بابت از گریدهک راحتیالیخ با

 :داردیبرممدو زنگ. کشمیم دست اششمارهیرو

 .سالم-

  امشب؟یستین توهمگ سالم،-

 :کندیم پر را شیصدا حسرت ودکشیمیقیعم نفس
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 ...شمالماومد ستم،یننتهرا-

 :دیگویم خودشمبپرسیسوالمخواهیم تا

 مشبا نفس بهش؛مدیم رویگوش بزنه؛ حرف باهاتدخوایم منه، با-

  ؟یریم

 از قلبمیصم ازهکهچگر نکند، را کارنیا لطفًامیبگودخوایممدل

 مرِز لِب تانم امامخوشحال بودنشهزند

 تامرفت شیپ بود؛هافتادنداما دریامعجزهنبساهکیایزندگنخوردمبه

 روهکیقول. بمانم وفادارمقولهب تا نشود، فاش او راز

 غیردیب اوهکمگرفتیقول قبالش در ومداد اوهب شهرنیهمیمنظرههب

 انتخابش شیهایدرماندگ در گریدددا قول او شکست، رانآ

 رانیماش. گذارمیم کریاسپیرو رایگوش پس. نباشدیخودکش

 .رانمیم دکتر مطب سمتهب ومکنیمنروش

 ایله حامد،یول رم،یمنم ندارم، باهاشیحرف اماهخوبهکمخوشحال-

 اشخانواده و ماین باهقرار! کنهیزندگ ستین قرارنم با تینهادر

 ...برسهمتفاههب
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 خوب حس ویانرژ حضورت و تو ازناوممطمئننم امامدونیم-

 .رهیگیم

 :میگویمدمرد وماندازیم باال رامیابروها

  ؟یباشیمتواریخوایمیک تا حاال. دوارمیام-

 ...ستینهآزاردهندمحضورمکن حسهک وقت هر تا-

 رباونآهبهکمبدهیایدلداردخواهینممدل کنم؛یم سکوت. ردیگیممدل

 قطع را تماسیخداحافظ بامخواهیم ندارم،

 :ندینشیممگوش در رضایعلنجایبیصداهکمکن

 نفس؟ الو-

 اشیخودکش روزیهاصحنهمتما. شمیمیعصب وهکالفهارادیب

 و مسخ فاطمه، خواهرشیهاضجه شود،یمهزندمچشم شیپهدوبار

 پشت درهکیمادر و پدرشنجنو زهرا، خواهرش گریدیجیگ

 .شدیم آبهقطرهقطر داشتهصحن

 ...خداحا ،یعلمندار باهاتیحرف-
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 و زارهمرتب هزار را اشخستهنلحهکیالتماس بامکن قطعمخواهیم تا

 :دیگویم کند،یم نزارتر

 حاالمبزن زنگ بهتمتونستینمهکنم نفس،ننک قطع داختورو-

 ...بگممبذارمکرد داتیپهک

 :چمیپیم حرص با ومزنیم راهنما

 تو ؟یانداختیدردسرهچ تو منویدونیم ؟یبگیبخواهکهموندیزیچ-

 مرز تا رونموهمهیزندگ جاشهبیولیکن کمکنمهبدبو قرار

 ویبخومخوشحال واقعًا برو؛ماالنیعلیکردمدیناامیلیخ! یبردینابود

 ازتیلیخ آد،ینم باهاتمحرف اصاًل اما... گذشته ریبخیچههم

 ...رمیدلگ ویعصبان

 باور نفس... امشرمنده واقعًا د،یببخش-

 بدونن؛هکمگرفتمیتصمنم. بودنهنذاشتمبرایراهماخانوادهنک

... وننبدنمننگرفتنز مقصر رو توهکنیا از ،یکارپنهون ازمشدهخست

 !بدوننهکهشونحقمکردیم فکرنم منن،هخانواد اونا اصاًل

 :دهمیمنتکا افسوس بایسر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

168
9 

 هتبنم... تو طیشرانیایبراممقصرنمنکنیم فکرنکماکا اونایول-

 تامآد ،خانواده تامیدارهخانوادمگفت نکن، فکریآرمانمگفت نگو،مگفت

 روتهکیفشار خاطرهبمدیشا ،یکردیخودزن تو اما... داره رقفمآد

 ...کهیرفت روهرانیبدتردبو

 .میبرمیگرفتمیتصم ما نفس-

 ازیموجمهدزنیممخشکمه فهمم؛یم را منظورش جا در

 پارِک جا کیدشویم باعثنیهم ودریگیدربرم رامجانمتمایشاد

 .شومدر ومنینب دکتر مطبمد را رینظیب

 اهاتب بعدًا دکتر مطبمدیرسنم. براتونمخوشحالیلیخ ه،یعالنیا-

 .کنمیم صحبت

 

 

**** 
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 و قیدقینگاه بامه او ومنینشیممدکتریروروبه متفاوتیلبخند با

 :دیگویممخوب حاِلنیا جواب در قیعم

  ه؟افتادیاگهید خوب اتفاق ایهعروس کی خوِش حاِلنیا-

 .کشمیمیقیعم ومآرا نفِس

 .هم با هانیایهمه ازیبیترک-
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. کندیم واگذارمخودهب راهادام وددهیمنتکایسر

 :میگویمیخبریلیخ

 خواهِریخواستگار امشب برن،نرایا ازنخوایمدحام و رضایعل-

 ... و هستهآماد بًایتقرملباس باشم، حتمًانمهدار اصرار و هستدحام

 :بنددیبرم رختمیصدا ازنجایه و ذوق ومکنیم سکوتنناگها

 م؟یبدهادام رو جلساتیتلفنمیتونیم-

 :کشدیم مبلیچرمیلبه دوهبیدست دکتر

  ؟یشیم ناراحت نبود،یبازیعروس وقِتمبگنمناال-

 :دهمیمنتکایمنفینشانههبیسر

 ،یمانهوقفیبیراههم مدتههمنیا ازدبعمخواستینم فقطنم-

 لیمیب توشمخودمهکیاخواسته بذارم، جوابیب رو اشخواستههی

 ! اصاًلمستین

 :کندیمدیتأکهدوباریبهرام دکتر

 شده؟یچ شد؟مغ از پر صدات چرا... نبود وقتشناال اما-



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

169
2 

 :کنمیمنبازشاینیسنگ با ومبندیم رامیهاپلک

! نه اییعروسدایبهکهنیا سوالش تنهاماالن! فهمهینم منوددر فهمه،ینم-

 امادخوایم عذر ایهکنیم سکوت فقط رنج ویشرمندگ بامهمبابا

 دنه،یفهمناو... افتهینم مانیبیرابطه تومخوایمنمهکیاتفاقناو

 کنن؛ حس بفهمن؛هباالخرهکناو بلوغ،ناو

 ماهسال پنج تردخ سرهبیچددایب_دادیاهکنایبنخودشوهب

 ها؟لحظهناومیبود کجا ما! بارهاهبلک بارهیهنماونداوم

 ...بدترهمبرا فحش صدتا از هایخواهمعذرتناومتمانیدونیم

 :زندیمیمحکمهیتک اشیصندلهب دکتر

  ست؟ینیبازیعروس وقتناال چراهک هست واضح-

 :میگویمیعصبانیکم

 . رازیشمریمههفت دو فقطنم-

 از فردا پسیرینگیجد رو درمانت و رو خودت خودت،یوقت-

 تو بذاره،ماحترا موضوعنیاهبهک باشهنداشت توقع کسچیه

 رو درمانش ش،یعروسیبراههفت دوهکیستینیمعمولیکنندهمراجعهی
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 بایز خاطرات کناِر دریکلهممکنیعروسنیا وههفت دونیا کنه، کنسل

 اب هنوز ماهباشهداشت سختیهایتداع ویمنف بعاتت موندگارش و

 رویااضافه باِریدار نفس،میریدرگ تویگذشتهینشده باز نصِف

 رو توانش خودت درهاگهخودتیزندگ امایکنیمدجایا

 .ذارمیمماحتراهشیهم مثل متیتصمهبنمیدید

 :زنمیم لبدیترد با

 برام؟دینداریاهیتوص چیه-

 .درخشدیم روشنشنچشما ودزنیمیلبخند

 هر با تومیندار جانیا حتینص وهیتوصمگفتنمیوقت از-

 ! یبکش حرفنمنزبو ریز ازیخوایمیترفند

 با سپسدنوشیم اشقهوه ازیقلپ. کنمیم نگاهش سکوت در

 :دیگویمهگونهشدار وممحک امامآرایلحن

 هرنممکیمشخصنمازهی تاهبلکیعروس توهن نفسنیبب-

 بچه، دخترهینبود تنها مثل زه،یبرمبه رو توییهاصحنههیندیدییجا

 و کوچکشدفرزنهبیمادر و پدر محبت ها،بهیغر باهبچهییباز
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 بدنش و صورتیروهکیآدم هر... شونیمحبتیبنیچنهم

 خب؟... یزردهویم هر ،یزرد رنگ هر باشه،هداشتیسوختگیجا

 تسین قرار اواًل... زرده رنگ کوالک وهزییپا فصلهکناال مخصوصًا

 رنج مسائلنیاندیشن وندید ازدیشاهکهبفهم رونیانم جزیکس

 تو دوما کنه،دجایایاختاللهی واقعًاهکنیاهمگیبردیم اییبرد

 بایچطوریکننییتعیتونینمیستینممردیزندگ ِسیپلهگید

 هاحالتنیا وقت هرنبدو و! ندارهیربط توهب کنن؛ رفتارنشوبچه

 وهدار کمکهب اجیاحت خودتندرو دریزیچ کی داد، دست بهت

 اییانسانینیبب واقعًاهاگهکهنیانانسا کینعنوابه توهفیوظ

 ،یکنیقانونماقدا کیهریگیم قرار تجاوزدمورهداریابچه

 !مراقبتهنیایکن فکر ویبریکن فراریبردار روهبچهکنیاهن

 ،یافتادیمیبد دردسر توننبودنماکا ویمان حسابت طرفهاگ تو

 حاالنکیسعماالن... رو نایایبدونمداشت دوست

 تویدارهکییهاداشته از فقطیباشهداشتیعروسنجشیخوایمهک

. درسته تویهاحرف و ستینیاچارهنچو ،یببر لذتهلحظناو

 تو زا چیهنمهکنیا کما نباشن،یشدن اصالحدیشایگاه طروابیبعض



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

169
5 

... یاریبههمرانعنواهب رو مادرت ای پدریدار دوستهاگمنخواست

 . شددخواهن پسرفتت باعث شتریب توندرماهب کمکیجامدونیمنچو

 آخر دست ومکنیمهمزمزه را شیهاحرف سکوت دریکم

 :میگویممآرا

 رکزمهب اجیاحت ونکرد شروع دانشجوهانیگفتهکیجمنانناوهبراجع-

 رو؟ جااونمنیبب سرهی فقطنرفت از قبلهشیم دارن؟

 :دیگویم تیجد با

 نرفته؟ ادتیهکنهاموشرط-
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 :میگویمنمطمئ ومکشیمیقیعم نفِس

 با ومنیبب رو طشیمحمخوایم فقط. نیباشنمطمئ نه،-

 .نیهم بشم، اآشننشومسئول

 انگارهک قیعمینگاه با ودشویممخ جلوهبیکمهنانیبدب دکتر

 :دیگویمدبخوان رامذهن پِسدخواهیم
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 ازهکیدار رویدرمانهگرویهاکالس در شرکتهب لیم توهاگ نفس-

 بگونمهب شده، عوض نظرتیکنیم حسناالیول نه،یگفت اول

 رفًاص تو کارنیاهباش حواست. کنمیفمعر بهت روهگیدیجا کینمهک

 التماس قدرنیا و هست کمک کی و کار کی فقط

 ...قبولنمهکیکرد

 :میگویمدیترد با ومآوریم باال رامدستهکالف

 ...دور ازماونمنیبب بارهی فقطمگفت... روههم ادمه،ی-

 .کنن اتییراهنمامگیمهجلس آخر خب،یلیخ-

 :دیگویممآرادنیبیمهک رامشانیپر حاِل ،دهمیمنتکایسر

 امامیبزن حرفیتلفنمیتونیمهندار اشکالهدفعنیا-

 سخت و سفتمکهی وهباش تیکنسلنیآخرمدواریام

  ؟یکردیطراح خودت رو عروست لباس خب... درمانتهبیبچسب

 .بله-

 ؟یداریحسهچ-
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 لباسهییول آد؛یم ششخویمانمدونیم اماهشدهدیچیپیادیزمکهی-

 ...ستین عروسممرسوهدکلتیپف

 و هایشاد دل از... آدیم تونذهیطراح از تو لباس باشه،مهدینبا-

 ازت تویدردها ومغهنر ادتی. یستینیکسچیههیشب تو و... تویهاغم

 .ساختهیقو و متفاوت دخترهی

 ...رازیش ازمگردیبرمنمدیکنیم تیوصمبهنیدارمکنیم حس-

 :دیگویمهطعن با ودخندیممآرا دکتر

 !یبرنگرد پر دست فقط-

 :رودیم باالیکممیصدا حرص، با ودشونیمدگرمیهاچشم

 !ندارمندش داربچههبیلیمنمیثان در دم،یفهمممننیگفت شما که، واقعًا-

 روانت سالمت بحث ست،ین مطرحناال توهدلخوا و لیم بحث-

 .کن برداشتیخوایم هرجور تومگیمنم. هست

 : میگویمهطعنهب ودخوریم اتاق دریچرخمنگاههکالف

 !فعاًل نم،یبب رو مرکزمبرنم پس-
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 ...مونده وقتت ازهقیدق پنج-

 :زنمیم غر اما استیبازلوسیکممدانیم شوم،یمدبلنمیجا از

 .بعدهجلسهباشدیکنیممتیاذ-

 :دیگویمیقیعمدلبخن با ودکنیم قالبمه در را دستانش

. تمهس تماست منتظریشگیهم قرار سر و نمتیبیم ،یراحت هرطور-

 .خداحافظ. هستن منتظرت همکفهطبق بغل،نساختمایمنوچهرمخان

 مرکِزندیدیبرانجایه با را هاپله کنم،یم تشکریلبخند با

 و الیخ و فکریکلمرویمنییپادتندتنیگروهیهاکالسیبرگزار

 شناسد،ینم مرا اومکنیم دایپ رایمنوچهرمخان. پروانمیممسر درهدیا

 نقِش در ومهستیبهرام دکتر ماریبددانینم

 زا شیب دهد،مانجا مرکزشیبرایخوبیگذارهیسرمادخواهیمهکیکس

 .دکنیممدعوت رشیدلگ و محقر دفترهب ودریگیم لیتحومالزیاندازه
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 ازیزیچیادگروهیاعت ترکهبراجعیینمایسملیفدچن جز

 مرتبطنمهبهیشبیدردهاهبهکیاشاخه در خصوصًایگروهندرما

 چیهیب پس. امدهیشنیزیچهنمادهیدیزیچهندشونیم
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 تعارفات ودگردیبرمیمنوچهرمخان. مانمیم منتظریانهیزمشیپ

 دکتردارشیدانشجو از شود،یم روعش مانیب معمول

 مرانزنیاهکنیاهبهتوج بامتوانیمهکنیا ازنناگها و ستینیخبریبهرام

 بیعجیذوقماندازیبنشایدرمانهگروهکارگاهب دور ازیسرکدشناسینم

 .ردیگیبرم در رامجان

 روهگرفت وسعتیلبخند با ودریگیمنضربامقلب

 :میگویمیمنوچهرمخانهب

 .نمیبب رو طیمح دورهینمهشیمیاداریهاصحبت از قبلدیببخش-

 زنگ اتاقشنتلفدکنمایهمراهدخواهیم تا ودیگویمیدیدار اریاخت

 اتاق از عیسر ودبرس کارشهبمکنیمهاشار دست با. خوردیم

 گراهکدباشیمیمیقدهدرمانگا کیهبهیشب جاآن طیمح. زنمیمنرویب

 ازهزدشتابییهاگام با. شود خراب سرت برنآ هر استنممکینجنب

 تربزرگههم ازهکیاتاقهبمرسیمهباالخر ومگذریمهبستیدرها پشِت

 سنگ وارید ازیمین. دارد قرار پرت و دنجیاگوشه در و است

 .است بازهمین دریال ویاشهیش اشهیبق ویخاکستر
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 ومیپایم رامطرف دو استهافتادمجانهبهکیمیعظ وحشِت با

 ،یفضول ونجایهنیامتما ومرویم اتاقمد تا اطیاحت بامیهاپنجهیرو

 سرهب ابامحیب ودشویمیخی آب سطلهب لیتبدییصداندیشن بانناگها

 .زدیریممجان و

 اتاق تو هاشبنکاشا رفتیمممامانهکییوقتا پدرم،نم-

 گوش اماهاشتباههک بکنه، رونیادینبامگفتیم بهشنم... دیخوابیمنم

 ...کردینم

 :پرسدیمیقو وممحکییصدا. خوردیم چنگیسنگهواریدهبمدست

  کاشان؟ رفتیم مامانت چرا-

 ودبوهرفت دورهرانچودبوهخانواد آخر دختر ام،خاله خاطرهب-

 بادایز ذاشتینمماشوهرخالهمورناو از ودبوهوابستیلیخ بهشممامان

 ...رفتیمممامان کنه،دآم و رفت ما

 سحر؟یدار برادر ای و خواهر-

 سرش اومد،نم سرهکییبالهامنذاشت وقتچیه امامدار خواهرهی-

 .یش کینزد بهشهاگ کشمتیممگفتیمهشیهمدایب



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

170
3 

. دیآیم باالمیگلو تا ودجوشیممدارمامعده دریچ هر

 .شنومیمممبه و گنگ را زیچههممدارنمدشویمدبلنیگریدیصدا

... اون ومیرفتیمدایزممامانیعمویخونه ما-

 کتکیکل د،منویدیاتفاقهک بارهیدکرینم باورمگفتیمممامانهبیهرچ

 ...رهیمنآبرومودایدرب صدات گفت ودز

 :دیگویمیعصبانمخودنسهمیدختر ودنینشیمماشانهیرویدست

 ن؛یاردییآشنا جانیا طیشرا با شمانگفتیبهرام دکتر زرباف،مخان-

 ...نداشتم توقع رفت ریدماکنندههمراجعنم

 ومگردانیبرم رامسرمریبگ رامخودیجلومتوانینم گرید

 .آورمیم باالنزد زار حال در ومنینشیمنیزمیگوشه
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 ...دندیکش دوشهب رانگرایدیهرزگ بار گناه،یبهکیسانکههمهبمیتقد

 دارلکهنراگید تیثیح و آبرو تا ماندند، ساکت ناحقهبهکیکسانمتماهب

 ...کنندیزندگهآسود شرفیب مشت کی ودنشو

 از اعدفدبدان ودبفهم کند، درکدریگیممیتصمهکیکس هرهبمیتقد

 .است ترهیکرمظل عملدخو ازمظال
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 داسروصدجایانیکمترنبدودکنیمیسعدداریبرنممسر از دست او اما

 کینزد ونسالییانتهایگوشههبهکنندمنزجر تیوضعنهما با مرا

 سرمهیمنوچهرمخانهلحظنیهم در. بکشانتم ام،آمدهنآ ازهکییجاهب

 اب عیسر امادزنیم خشکشیاهیثاندچن ما تیوضعندید با ودرسیم

 با مرا ودیآیم خودشهبیبهرام دکتریدانشجو تشر

 از است مراقبیکیهکیحالدر ودبرنیمیبهداشت سیسروهبنخودشا

. پاشدیممصورتهبدسر آبیگرید نروم، حال از ومافتین پشت

 فیکثیمانتویجلو ومیایبمخودهبمکنیمیسعمتیوضع ازهشرمند

 ارمیهاشانهیمنوچهرمخان. کشمیم دست ومزنیم آبدتندتن راماشده

 :پرسدیم ودکنیم نوازشمآرا

 زم؟یعزیبهتر-
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 خجالت. دهمیمنتکا مثبتینشانههبیسر

 تردکیدانشجو. رمیبگ رامیهااشک زشیریجلومتوانینمهکمکشیم

 ازهکییصدا بادیناامدکنیم پیتایزیچ اشیگوش دردداریبهرام

 :کنمیم التماس د،یآیدرمهچاهت

 د؟ینگیزیچ دکترهبهشیم-

 وداندازیمهوانیدهمیننمیحوالهیاهیاندرسفعاقل ونشایپرهنگا

 .دهدیمهادام کارشهب

 اشییکذا دفتِر سمتهبهدوبار مرا ودریگیم رامدستیمنوچهرمخان

 .کندیم تیهدا

 مانتویسیخ ازمدانینمنم ودآورنیمدقنآبمیبرایبهرام دکترندیرس تا

 .لرزدیمدبمتنهکمانکردهمهض هنوز رامیدهایشن ای و استمشال و

 دستش کف مرا کار گزارش عیسر شیدانشجودرسیمهک دکتر

 با ودنینشیمنمیهااشکیرو بهت بایبهرام دکترهنگا. گذاردیم

 باز را چشمانشهکیزمان ودبندیم را شیهاپلک ظیغلیاخم وددر

 :دیگویمیقیعم نفِس باههمرادکنیم
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 نفس،یبمونیدیمنمهبهکییهاقول سریتونینم تونچو-

 .نشهمانجا کارنیا اصاًلهکهبهتر

 :میگویم ترتمامههرچیشانیپر ویقراریب با

 جانیا پاموهگید اصاًل خداهب دونم؛یمهباش... لحظههی فقطنم-

 ریدرگ رومخودهجورچیههگید واقعًایعنی... قول ذارم،ینم

 .کنمینم کینیکلیبرنامه

 امادانستادهیانمهیتنبیبراهجبه کی در سخت شیدانشجو و دکتر

 ِریگچشممرق حذف ودقراردا فسِخ از حرفدفهمیم تایمنوچهرمخان

 هردخواهیم د؛یآیم شیپ کینیکل امکاناتدبهبو جهت دریمال کمک

 دونآیوقتمآرا وددهینم تیرضا دکتر اما. کندیانیدرم پاهشد طور

 :دیگویمنمهبدهستنمباهیاآهسته صحبت مشغول

 در جانیا از سرهگیدهما دو. یدیم قولناال ،یندار رو طاقتش تو-

 حقنیایشیم حساب جانیا ِریخیاعضا ازیکی قانونًانچو ویآریم

 چکتهشیهم ومبزنددستبن بهتمتونینمهکنم! یایب ویبرهکیارد رو

 جواب بهشندرما مدلهیهداریاهیروحهییکس هر تونم؟یم کنم،

 رو مدلنیا طاقت تو... شه رفتار باهاشدیبایخاص شکِلهیهدیم
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 بایخوایمندرمانایجر در ،یکنیممگ رو هدفیندار

 بهتنمیخوایمهاگ ؛یدارداعتمانمهبهاگ! یبشدابونهدونهبهدونهیبقددر

 تیقطع با امروز اوضاع و حالنیا با نه؛مگیمنم بگم، رو درستهرا

 .نهمگیممتما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

170
9 

 

 

 

 :میگویم وارناله

 ...بودنمیآرزونیا اما-

. کندیم جلب ماهب رانز دونآ حواس وددهیمنتکایسر تیجد با

 دل ازدشویمهکییجا تامخواهیمدوجومتما بامکنیلجبازمهخواینم

 جانیا اگرهکدیگویم راستیبهرام دکترمدانیم ومبگذرمیهایآشفتگ

 اما. مانددنخواهماهزارپاره روح ازیزیچ ودآممخواه قطعًا دهند،مراه

 رانآ بار وددارن دلهب مراددر جنسهکییهاآنهب کمک

 ویانرژ کی کنند،یم تحملنشافینحیهاانهشیرو

 کند،یمدجایانمنذه ونجا دریزندگ ونماندهزندیبرایخاصدیام

 . بکنم دلنآ ازهسادمتوانینمهک

 .آورمیمنزباهب رامفکردبلنیصدا بانناگها



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

171
0 

 ازیاسمهنهگید بذاره، خودشماسهب جانیا رو پولنیاهگید نفرهیهاگ-

  د؟یکنیم قبولنم ازیحضورهن وهباشنم

 سکوتیبهرام دکتر حرمتهب اماددرخشیمیمنوچهرمخاننچشما

 :دیگویم گرخیتوبینگاه با دکتر. کندیم

 !نفس-

! نمزیم حرفیک ازنیدونیم ست،ینهبیغر نه؟هگیددیکنیم قبول-

  باشه؟ ؟یمنوچهرمخان شیپدایبنمنبدو جدا خودش روزهی اصاًل

 :زنمیم لب کند،یممنگاه سکوت در دکتر

 .نیبدمبهیعروسهیهدهی-

 حرکات. داردیبرم را نکشیع وددهیمنتکا تأسفیرو ازیسر

 دانشجواشنیهمیبرا دارند، سازش و صلح ازیحاکههم اشنرم

 :پرسدیم

 بشه؟نیگزیجادخوایمیک دکتر-

 :میگویم ومزیخیبرممیجا از

 .نیبد وقتنمهبهقیدق پنج فقط-
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. شمیم خارجنساختما ازندواندوا ومکنیم ترک را اتاقهعجل با و

 دریکم ودشویم شفافمیبرامتیموقعهتازدخوریممصورتهبهکدبا

 احتمال و استیوقتیب و بیعج درخواست. مانمیمدمردممیتصم

 رامخود شانسیمتیق هرهبمخواهیم اما اد،یزدرینپذیمانهکآن

 .کنمیم لمسمایگوشیرو را اسمش درنگیب پسمکننامتحا

 .استنم حال از خبریب ودشا شیصدا

 زم؟یعزمجان-

 .یمانمسال-

 :پرسدیم شک با ودکنیم مکثیالحظه

 ؟یکردهیگر-

 ؟ییکجا. افتادهینیاتفاقیول آره،-

 ...خونهمریممدار فتاده؟ینیاتفاقیچیعنی-

 بهتمخوایمیزیچهینیبب کن، گوشهلحظهییمان-

 وهبیعجیلیخمدونیممخودممبگ

 ...ای ویستیرودروا تودخواینممدلهباشیبزرگهخواستدیشا
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 شده؟یچ بگو لبم،هبدیرسمجونیند حیتوض قدرنیاهشیم-

 آخِر ومدهیم حیتوض شیبرا عیسر

 ته،یبهرام دکتردمانن شیصدا. نمکهتازینفسدافتیممادیمیهاحرف

 .است مخلوط قیعمیعشق وهدلشور با امادداریتلخ خیتوب

 باز ؟ینگفتمبه اول از چرایول نفس،مدیممانجا کارونیاهمعلوم-

 بفهمم؟ رویزیچهی ویبخورهبست درهیهب تو،دیبانم

 :میگویمهآهست ومکشیمیزییپا خنکیهوا ازیقیعم نفِس

 دوست توهکهدرستدبویشخصیآرزوهینیا دومًا ممنونم،هک اواًل-

 مسئول امایکن خوشحال منو توانتدح تایدار

 ستینهکیپولمکمبعدش... یستینهکنمیآرزوهاههمنکردهبرآورد

 ! خودمهبمبد ربطشمتونیمیبخواهاگیول

  رو؟یچ-

 .خداحافظ فعاًل هستن،ممنتظرناالمگیم براتهخونماومد بذار-

 

*** 
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 شود،یخالدیبایمنف فکر و استرس هر ازمدهیم دستورمذهنهب

 ما،ینیخواستگار در شرکِتهتجرب بامخواهیم

 ودیجدیهاتجربه ومبسپاریفراموشهب رامخودیخواستگارممراسیتلخ

 .کنم خلقنمایهردویبرایماندخو کناِر دریجذاب
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 رنگیچهرههبینگاه پوشم،یم رامیهالباسدتنتندهکیحالدر

 ازمنچشما تامکن شیآرایکممریگیممیتصم وماندازیمهنیآ درمادهیپر

 در. شوند خارج اسفناک روز و حالنآ

 ظاهرهبهک هستیمانهبمحواسمیکارهامتمامانجایط

 ذهنشیولدکنیم ست هوایرویراهنیپ با را وشلوارشکتددار

 رامحرفمخواهیم تا. ستین اتاقندرو جانیا

 :دیگویمدکنمنگاههکآنیبماوریبنزباهب

 !نشههبرداشت عروس از هاتوجهنکیکارهی-

 ...راحت التیخ کنه،ینمهتوجنمهب تویاندازه کسچیه-

 .گردمیمبر سمتشهبهخند با. کندیم رها صدا با را نفسش

 اسکرده پف و سرخمچشماهباالخر کن، مشخص منو فیتکل-

  خوبه؟یجورنیهم ایمبکشنبهشویدستهی

 تختیرویانتخاب بلوزههمراهب را دستشیتو وشلوارکتهکالف

 :دیگویم افسوس بانمهبهکوتاینگاهمین با وداندازیم

 ! چشمات-
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. سوزاندیمیکم ودکنیمنیسنگ رامازده زار وهخستنچشما ملیر

 لواروشکتهبینگاه. چرخمیم سمتشهب سپس زنم،یم پلکیباردچن

 و کمد، درهدیچیبلوزها فیردهب سپسماندازیم تختیرو

 .گذارمیم شلوارشوکتیرو ومداریمبریگریدنراهیپمآرا

 ست؟ین بهترنیا-

 .داردیمبر مرایانتخابنراهیپ وداندازیمیقیدقهنگا

  درمونده؟هقیسلداستاهکهشدیچ-

 :کنمیمهزمزم. ندینشیممچشمان ونمیروهباالخر نگاهش

 .باشنمطمئ! دروغهنیکارپنهونهن ،یمانمداد قول بهتنم-

 .کشدیم قیعمینفس

 ؟یبریم شیپ رو کاراتهعشو و نازنیا بایک تامینیبب-

 روهگیدیهاراههتاز بعدش باشه،هداشت داریخرهک وقت هر تا-

 !کنمیمنامتحا

 .ندینشیممیموهایرو دستش
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 ...مگیم براتهخونمدیرسیگفت ،یبگیخواستیمیچ ها،یارینمک-

 :کنمیمهزمزم ومزنیم زل مهربانشنچشماهب

 بهت روزهیممن باشم،هداشتهیمهریداشت اصراریلیخهادمی-

 باهکییمدارها و قرارناوهنمکنیمنییتعمخود موهیمهرمگفت

 ! نیگذاشتمبابا

 :زنمیم لب کرد،یممنگاه فقط سکوت در

 رش؟یزیبزنیخوایم ای هست ادتی-

 .ندیآیم کش نابیلبخندهب شیهالب

 ! نکنیدلبر قدرنیادش رید ادمه،ی-
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 :همدهادام ترتمامههرچ تیجد بامکنیمیسع ومدهیم فرو راماخنده

 براتهتاز من،هیمهریجا کینیکل تویگذارهیسرما-

 .شهیم راهتهبدرق دعامهیکل! دمیخرمهیاجتماعهوج
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 از ودخوریمیچرخمچشمانندرو نگاهش

 با تادانشده چفتمهیرویسختهبهکمیهالبیرو

 بامچشمانهبهریخ باز ودگذریم نخندند،نممکیصدانیبلندتر

 :پرسدیم لرزاند،یم رامدلهک شوخیلحن

 حسابمباهانگرومکهی رو ریخیدعا ویاجتماعهوجنیا وقت،اون-

 ایدن مال از دل ،یدار حساسهیروحیهنرمند تومگفت ؟ینکرد

. میبزن مثالتهنمون عروسیجامیخواستیم امشب! یاکنده

 گرفته؟یکهدادیک روهیمهرنگیمهکیدیشنمهدبع

 :میگویمیتصنعیحرص ازهشد تنگیچشمان با ومکنیم جک رامسر

 دارن، ازین پولهب اقشاریهیبق از شتریب هنرمندها اتفاقًا-

 شمایبرا. رنیگیممهندیم روهیمهرمه موقعشهبمبعدش

 !یزنیمهچونیدارنچوهشیم محسوبهعندالمطالبمه

 :دیگویمنزماهم ودفشاریم آغوشش در مرا ودخندیم دلشهت از

 ؟یگرفتدای کجا از رو نایا-

 .کنم رو زیر زیرمگذاشت بودم،دبل-
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 :کندیمهزمزممگوش در

 شه؟یم محسوبهعندالمطالبیزندگ توییهاحقهچهگیدیدونیم-

 :میگویمهخند با ومرویم در دستش ریز از

 ومدونیمیچ هر ده،ینرسمگوشهبیزیچ اونا ازهن-

 !شدهمهنرموید ومندار رو طشیشراناالممنهبودهعنداالستطاعمدیشن

 .یعروس ازدبعشاهللیا

 .اندازدیم تأسف باههمراینگاهماستادهیا در چوبچهار درهکنمهب

  شه؟یمیچ بعدشمنیببنبتازومروزدچننیا خانم، نفسهادیزمصبرنم-

 اطیاحت ضمح راملب رژ شود،یم لباسشندیپوش مشغول

 :پرسمیمیکنجکاو با ومگذاریممفیکندرو

  ؟یگرفت باغ کجا-

 شیهادکمهنبست وهنیآ در خودشنکردهنگا حاِل دریبدجنس با

 :دیگویم

 حس رازیشیرفت بارهی کجاست؟یدونیم تو بگم،نم حاال-

 ! یبلد رو جاهمهیکرد
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 .شناسمیمهکماسهب-

 براتنیایدار دوستشیلیخ و هستیقشنگیجا باشنمطمئ-

 ست؟ینیکاف

 :میگویم متفکر ومداریمبر رامایروسر و مانتو

  که؟ینزد باغهخونهب-

 :دیگویم لب ریز ودپوشیم را کتش

 ؟چرخهیم سرت توهداریچ باز داره؟یربطهچناوهبنیاناال! اهللمبس-

 .میشویم خارج اتاق از ومیزنیم رانخودما عطرمکدا هر

 ! جااونمیرفتمیکرد فرارممراس آخردیشا-

 :شودیم خشک درهریدستگیرو دستش

 اونجاناالمکرد رزرو هتلنم ؟یشدهوونید تو باز-

  بشه؟یچهکمیبرهسرد

 .کنمیم باز را در ومگذاریم دستشیرو رامدست طنتیش با

 ...کردم فکر بهشراجعیکلنم. نیریشیهاخاطرهدیتجدیبرامیبر-
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 تک اب. کندیمهنگامفشاریم را آسانسوریدکمههک مراهماند بازیدهان با

 :دیگویمیاخنده

 !کردهیرحمهچ خدا ،ینشد پسر توهخوب-

 

 

 

*** 
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 و حال ازدنداریکم دسِت ماینیخواستگار مجلسنیسنگیفضا

 خوبهخانواد دو هر. آمدند ما منزلهب اشخانواده ویمانهکیروز

 درهب بارکی اند،زده رانشایهاحرف بارکیدشناسنیم را گریهمد

 شتریبیاطالعاتندانست با بارنیا وددارنهنیکیکممه از اند،خوردههبست

 تادهستن گریکدی مشغول کامل سکوت در جناح دو هردحام از

 .دباشنهاشتدنیآست درهآماد و حاضریجواب ،یسخن و حرف محضهب

 و سح اصاًلمخودهبهیشبهکدسوزیم ایهلیبرامدلنایمنیا در فقطنم

 هر از نگاهش. ندارد اشیخواستگار روز در را عروس کی حال

 جمالت دلهب دلدخواهینم دلشیحت و ستیفراریصورت ومچش

 گوششهبنیسنگ ودسر جمعنآ دریسختهب ماینهکیکوتاه

 .بدهددرسانیم
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 ستین قراریهمسر چیه. ستین خوش دلش فهمم،یم را حالش

 و خوبیخانواده چیههکیطورهمان. بشود برادر

 ودنک پر را قشنگ ازدواج و درست عشق کییجادتوانینمیرینظیب

 اگر استیانصافیب ودخواهیممباه راههم گر،ید استدزایآدم

 .ستیخواهیادیزمییبگو

 :زنمیم لبیمان گوشمدهآهست

 شده؟ الل چراهخوریمهدرست رومآدیعاد روِزهک مایننیا-

 :دهدیم رامجوابیآهستگنهماهبیمان

  آد؟یم حرفش طیشرانیا توناالیک واال-

 ازدشویم تربزرگمدل درممداهکیانهیک وهرفت سریاحوصله با

 :مزنیم پچ است،دحام طیشرا خاطربه فقطهمسخر تئاترنیاهکنیا

 ! من-

 :بنددیم نقش لبشیرو محویلبخند

!  هاستمیننم حسابت طرف فقط زرباف؟مخانیشد جسور باز-

 ...یخوددان
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 :کنمیم نگاهشیچشم ریز

  بزنم؟ حرفنمهندار اشکال پس-

 کشم،یمیقیعم نفِس کند،یمهبست و بازمآرا را شیهاپلک

 رپ دست کی تلخیچاددارمچند باریبرامدانینم مجلس وسطیخانم

 .کندیم تعارف رایهل از

 ار سکوت ستیکممخاطبمدانینمهکیدرحال ومکنیم صاف رامیصدا

 :میگویم ومشکنیم

 حاالهکهنبود واجب جانیامحضوریلیخمدونیمنمدیببخش-

 امطمئن ونجا ایهلیبراهکیکس امامبزنمهیحرف ومکن دخالتمبخوا

 ومباش امشبهکهخواست شخصًاماز هست زیعزیلیخنشوخانواده

 از زنم؟یم حرفیک ازنیدونیم خوب. باشمهداشت رو ایهلیهوا

 ...جان ایهل برادردحام

 شبنیهمچ تو واقعًامکرد فکر ام؛ینمخواست اولشنم

 اما ازش؟نمیهوادار ونمهبیازینهچ اسیهلدخوهب مختصهکییبایز

 و ریخ حرف چیه ومینشستهک هستهقیدق چهل بًایتقرناال

  ه؟یچ لشیدلمبدونمتونیم! نشدههزدیقشنگ
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 ند،ینشیمنمیروههمنناگهاهشددگریهاچشم وهزدوحشتیهانگاه

 :شنومیم را ماینهزمزم. بازمینم رامخود اما

 !نفس ستینیتالفیبرایخوب وقت-

 ...ترسومکنیم رویخوبنیتربزرگ حقت درمدار-

 :زندیم اشآراستهیموها داخلهبیچنگ ماین

 ! هاتیخوب بانموینکش فقط-
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 :میگویم جمعهب روهدوبار ،اوهبهتوجیب

 ازدواج قرار داشتن، دوست روهگیهمد ماین و ایهلدیدونیمههم شما-

 هر ویمال ویخانوادگ طیشرا داشتن،

. نیشدیراضههم وهشد وقتشهبهشدیمهدیسنجدیباهکیزیچ

 شتباهه،ادحامیشخصیزندگنیهستدمعتقنتویسنتیهاذهن باهاگیحت

 اًلاص جانیا اماممخالف شمایهمه بانمهک! اشتباهه مثاًلیزندگ کیناال

 قولهبیزندگهیهنیانم حرفیول. ستین هاحرفنیایجا

 ؟!دهیم قرار ریتأث تحت روهیبقیزندگهدار اچر. اشتباههنخودتو

 واضح مثالهیممجبور امامخوایم عذریلیخیلیخ
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 شمایرفتارهامنداریگارد چیههکیمنیبرانیدونیممبزن

 ازدواج باهاشمداریمانهبهکیاعالقهمتما بانم مثاًلهک هستیجورنیا

 ایداومینمنموخوشیلیخماخانواده ایمخودنچومکردینم

 طرزنیا ها،حرفنیا! گرفته طالقیمان برادرهکدشیمنمویجورهی

 باهکنیا جز ،یپنهانیهانفرت جز ،یشکستگدل جز فکرها

 زیچچیه! نیکن قضاوتنیستین مجاز اصاًلهکیدرحالنممکدحنیشتریب

 .ندارهیاگهید

 چقدر شما دونه؟یم رونماکایزندگ تیواقع از چقدرنم پدر مثاًل

 ن؟یدار رو علمش چقدر ونیدونیم رودحامیزندگ تیواقع

 مسئولیکس هر ن؛یکن رهانستینمهندونستهبدعالقمنهاگیحت

 ختردنیا دلهبنخو! نرسونه بیآسهیبقهبهکییجا تاهخودشیزندگ

 مجلس ذوقهک هستیکسهیشب هاچشم و صورتنیایکجا... نیکرد

 داره؟ روهدار دوستشیلیخهکیکس باماونیخواستگار

 :میگویم حرص با ومگردانیبرم ماین طرفهب رامسر

 .هستمه تویعرضگیبهالبت-
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 شیب ومک ودیآیمدر روحیب و خشک حالنآ از مجلس

 .دیآیم پچپچ وهخندیصدا

 ودانگردیم راینیریشیبایز ظرف ودشویمدبلنیمهربان بانجو طناز

 :دیگویمیمانهب رو ماین پدر. خنددیم زیر ودزننیممباهیحرف هازن

 ! هستننزبو و سر خوشیلیخمخانماشاهللیمان آقا-

 با ماین اماددهیمنتکادیتأکینشانههبیسریلبخند بایمان

 :زندیم لب واضحیحرص

 .بود دراززبون و فضول منظورش-

 اب. داردیکمرنگدلبخن و استهشدهدوختنم صورتهب نگاهش ایهل

 :کنمیمهزمزم ماینهب رویخونسرد

 ! کنهینممک تویعرضگیب ازیچیهنیا-

 :میگویمیمانهب رو وسپس

 .نکردم جمع روملیوسا ازیچیه هنوز م؟یبر ما-

 :دیگویم ماین
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 تهسداب تایکردمطلسیجورهی رو بدبختنیا نباش، هول قدرنیا-

 ...تتخدم در

 :میگویمهکالف

 ! ماهبیدیچسب ا،یهل شیپ برو پاشو من، بانکرد دوهبیکییجا ما،ین-

 جلو حاال... ندارمنکنوغلط مجلسنیآخر ازیخوبهخاطرهآخ-

 ...کنه عیضا منوهبزن تربزرگههمنیا

 :رمیگیم دست در رامفیکهدست

 فقط اباب وره؟نیا همش چشماشینیبینم کنه،ینم عتیضا-

 ما ست،ین تیحالیچیه موقعهب هایآریدرم رو هازرنگیادا

 !یبردار ما سر از دستیش خوشبختانشاهلل. خداحافظمیرفتهک
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 جواب در خندد،یم ریزهب سریمانمییآیمنرویبهک ایهلیخانه از

 اشخانواده کنار در رایجونیهمچ وقتچیه ”دیگویممیچرا

 منتظر آنها انگارهکهبود جالب شیبرا و استهنکردهربتج

 .”اندنبودهدبل را زیآممسالمتهرا امادنیایبهکوتاهکدانبودهیتلنگر
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 ویبچگیهاسالمتمادیآیممادینم ودکنیمیرانندگدلبخننهما با او

 خواستیممدل چقدریسروسامانیبههمآن وسطماینوجوان

 حسابمآدهک مرامداشت حسرت چقدر بزنم، حرفددهنهاجاز

 ودریبگ دست در راهشکستیکشتنیانسکامپدر الاقلدکردنینم

 .رود فرو گل در شتریبهلحظ هردنگذار

 وهعمیهایفحاشیگاهمایبچگمتما بانمهکدافتیممادی

 و نفرت پرهنگا امامکردیمهترجم برعکس رایناتالهبممادربزرگ

 .دهمیرییتغمتوانستینم رانشانهیک ومخش از پر صورت

 شدم،یمهدیدمداشتهتازمایزندگ ازمین وهده دو گذشت ازدبعنم

 و بیعجمیبرا اتفاقنیا ویواقعیایدن درهبلکیمجازیفضا درهنمهآن

 .بود دلچسب

  ؟یکنیم فکریدارهچهب-

 .گردمیبرم سمتشهب ثیخبیلبخند با

 ما،ین دل ور بفرستمتیابهونههچهبهکنیاهب-

 دلمه رم،یبگ ازش رودش خرابنسرموهکییهاشبمتمامانتقامه
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 جمع رومهالهیوس ومبدمانجا رو اوناهدار کارملباسیجادچنهی راحت

 ! نمتیبیم رازیششاهللیا کنم،

 :پرسدیمماخ با ودچرخیمنم سمتهب سرش هوایب

  ؟یچیعنی-

 ذارنمه ما،ین شیپ برونک جمع رو هاتلهیوسهخون ایبهکنیایعنی-

 لایخ بانممه! یچ هر ای وهعاشقانیهاتلفن باهبخواب راحت شبناو

 تو رازیشمریم فردانمهنموندهکیزیچ. کنممتمو رومکارها راحت

 ...تامیهستمه دل ور. تمامهگید ویآیم فرداپسمه

 ازهکیحرص با ودکنیم تنگ را چشمانش

 :ردیگیم رامحرفیادامه خورد،یمددارنمیناگهانینقشه

  تا؟-

 .اندازمیم باال رامیابرویتا کی

 ه؟برسنآسموهبنیزم تا اس؟یدن ایدن تا بخوره؟مهبهمه ازنموحال تا-

  امت؟یق روز تا

 :دیگویم جلوهب روینگاه با ودشویم تندتریکمنیماش سرعت
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 ؟یریگیمیشوخهبیدار رویچهمهیکرد دقت-

 ضعف خوردنش حرص مدلنیایبرامدلهک ستینمخود دست

 .رودیم

 هستیروز تانمیبرا. یجدهباش بود،یشوخ اونانآها-

 .نمیبب چشمات تو رو حال و حسنیهمهک

 :دیگویمهبدجنسان

 خابانت تو و جلویبرنوفرمنیهم باهاگنچو نباش،نیبخوشیلیخ-

 .شهیم عوضممنیچشمایهوا و حالیباش سیخس کلماتت

 ...کنداعتمامبههخوبمیرانندگنم-

 .شودیم ترقیعمنمدلبخن وداندازیم باالییابرو

 

 

*** 
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. میتداشهرابطمه با. ختهیگر وهجستدچن هر م،یبودهکردیزندگمه با ما

 تینهب دانستیمیعروسنجش ودیسپ لباسنیاهستیشا مراهک حال اما

 ویدورنگ و دروغمتما از دورهب درست و کامل شروعهی

 خواستیممدل م،یدانست روامه حق درهکییاطرفه دویهایحرمتیب

 و ایور چیههبهکیلباس ومخود با. باشم تنهامخود با رامایعروس شب

 دنشیپوش منتظر اقیاشت ازدحنیا بایروزهکمدیدینمیکابوسیحت

 امامبودهندادمخودهب را اشیطراح جراتمذهن دریحت. باشم

 عروسدیسف لباِسهگرچ بود، رینظیبهجینت

 ونمهدیا امادداریخاص حرمت انگار و هستدشکوهمندخویخودهب

 .دادهجینت واقعًا ارشیدست ویریبصمخان ونمیهازحمت

 رفکمازدواجهبیعادندخترا مثل ومنیبنشییتنها رد خواستیممدل

 و الیخ و فکر ازهلحظهبهلحظ ودبرو ضعفمدلهت بخندم، بترسم،. کنم

 ...شوم دلتنگ ودشومحرامچشمانهب خواب اقیاشت

 داد،ینم رخنمیبرا وقتچیه آخرینهیگزهگرچ

 امادبومواهخ خوشبختیمان باداب تامیبگوهبستمچشمتوانستینم

 وموشیپدریخانه دلتنگهکدآمدنخواهیالحظههکمدانستیمننایاطمهب
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 شین رامیگلویبغض ودکن پر رامچشمان اشک ازین ویدلتنگ سر از

 .بزند
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 اول رود،یم ماینیخانههبمدرهیکمییهااخم بامحرفماحتراهبهکیمان

 قتد با سپس. پردازمیمملباسیماندهیباقیکارهاهبهخان سکوِت در

 رازیش درماقامت مدتیبرا راملیوسا. دهمیمیجا کاورشندرو رانآ

 و مرموزیحس ومنیچیممچمدانندرو

 کند؟یم سوال ودزنیمنسوزمقلبهبدیآیمیههدهندآزار

 درهاگدانش لیوسا و لباسنچمدا دونیا جزیگرید زیچچیه تویعنی-

  ؟یچیه ؟ینداشتیپدریخانه

 هاهچمینگو ودشوهخف تامبکشدایفرممزاح حِس سِر بردخواهیممدل

 پشتمکنیمیسعدوجومتما بامدارهک جا،آنمداشت

 دختر کی نقش درهانداز از شیب گرید تامبگذارنشایجامسر

 . نروم فرویعاد

 ومنکیم باز راهخان کیتارنسالیپنجره

 در قًایدق ومکنهیگر گفت اصرارهبیمانیروزهکمستیایمییجانهما

 گفت ودیبوس قراریب و داغ ومگر مرا گرید روز نقطه،نهما

 ...نبودنمیروزهایبرادخواهیمیاخاطره
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 ترِس امامخواستیم را او چقدرمدیکشیم عذاب چقدردیآیممادی

 لمس اندامم،ندید ازدبع العملشعکس از ترس شدن،هزد پسهدوبار

 .دریبگ شکلمدرونیحس مباداهکمبجنگمخود بادشیم باعثمتن

 خشکماگونهیروهبهخورد سر اشک ودخوریممصورتهبیسرددبا

 نداشت،یدرست اساس وهیپا ماجرانیا آغازدیشا. شودیم

 اب شیهایشکنمیحر ازمدلمدید رایمانهکیدفعاتمتما لیاوانآدیشا

 شجان و دل با عشقنیایپا ودشینم عاشق او اگردیشا د،یلرز نفرت

 مانیاهتجرب و گرفتینم شکلنم درمهیباور نشست،ینم

 .شدینم ما سرنوشت ازیبخش وقتچیهنشد

 ر،یتحق بامیسازیمیعوضیهاآدممه از ما امادشونینم عوض هاآدم

. استهکنندچارهیبهکییهاقضاوت ونگرفتهدیند ونیتوه

 ودسوزیم هوا سوز ویسرد ازمچشمان کنم،یمهنگانآسماهب

 ریتحق از ومیدید رومه تیواقعهکیزمان از گذرد،یممدل ازیالحظه

 .میبست دلمههبینوعهبمکدا هرمیدیکش دستمه

 نفورم استخرنآ در مرایروزهکیپسرکمکنیم فکر ومبندیم راهپنجر

 قابلریغ و جاسوس کیمنظر در عمرمتما وددا هول
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 شیهایمردانگ و اوهب قدرآن حال بود، ایدندفرنیترنانیاطم

 کیشر او بامبخواههکمندارییدارا ام،یزندگ از ترارزش باهکمدارنمایا

 .شوم

 را قیعمیلبخندهناخواستملیموبایگوشیصدا

 .دهدیمهیهدملبانیگوشههب

 .گردمیبرم هال سمتهب

 :ندینشیممگوش در وارشگلهیصدا ومکشیم نامشیرو دست

  دم؟یم گوش تویحرفاههمهبنم چرا-

 .کنمیم جمعمشکمندرو رامیپاها. نمینشیم مبلیرو

 ! باشعورمهیمهربونمهنچو-

 :زندیم صداهکدیآیم خط ورنآ از ماینیصدا

 .باشهیزعفروندیبادمر! خرمزیعزیخرنچو-

 :میگویم حرص پریاخنده تک با
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 چسبنیعمیدیدمه رو تونبودیزعفرون بگو بهش-

 ! یزدیمهسکتیداشتیبودهدیچسبیصندلهب

 :زندیم پچیگوشندرویمان

 منو چرا! تا دو شماهمسخر کلکلهن خواد،یم رو تومدلناالنم-

 ؟یکردهآوار

 :دهمیم جوابمآرا رد،یگیم گر اقشیاشت پریصدا زامگوش

 ...یعروس شبمباشهداشتنجایه براتمگفت-

 :دیگویمهکالف

 کنم؟ تحملدیبا روهوانیدنیانمناال هاپرت و چرتنیاهواس واقعًا-

 ! بود گلستونتهگرماب قیرفهکهوونیدنیا-

 کار،یچمخوایم رومگلستونگرمابه قیرف-

 ...دارمیزندگهخونمخودیوقت

 :شودیمدبلن ماینیصداهدوبار



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

174
0 

 مدارجهب هنوز ماهشینممگریآبهکنم ازهکهنیا منظورش-

 ! میدینرسیعشق

 :پرسمیم ومکشیمیاکالفه غیج

  کر؟یاسپ رویگذاشتیزنیم حرفیدار کجا-

 :دیگویمهکالف و هولیمان

 !زنمیم زنگ بهت... سهیاو گوش عادتشه، نکبتنیا واال،هن-

 :کنمیمهزمزم لب ریز ومکنیم قطع رایگوش

 .ستین خودت دست ما،ینهگیدیشعوریب-

 

 

*** 
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 از زودترهکیروز کینآ درنجو طناز. گذردیمدباوبرق مثِلنزما

 مفصل ومگرنچنامرویم رازیشهبیمان

. گرددیم قیشقایزردگآ موجبیلحظاتهکدکنیمییرایپذماز

 و ستیمهربان و قلبخوش اریبس دخترمدانیم

 تاسییهاهورمونیختگیرمهبه و سختشیبارداریبرایکالفگنیا

 .کنندیم پوست وقتشهبمدیشنهک
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 طناز ودرسیمیمهمانهلحظ هرنشادرندشت و بزرگیخانه در

 ایدفرنآ صبن و اصل وهفیطا و ریت حیتوض باددار اصرارنجو

 امادرویم شیپ خوبهیقض لیاوا. کندیمعرفنمهب راهخانواد

 .اشیخانوادگیشجرههنهماندمذهن دریکسمناهندبع ساعتدچن

 دریح ازمتنفر شدتمشویم آشنایمان لیفام وهخانواد با شتریبیچ هر

 دریمرد چطورمفهمینم ودشویم شتریب و شتریب

 تا رادخودیباینامبه و داراستخوانیدهخانوانیهمچ

 .اوردیبنییپایازننده ونییپا سطحنیچنیکارهادح

 و لیاصیخانوادههن التیتحصهنیگاه است واضح جوابهالبت

 پوشش را تو ضیمر ذات التیتما بایز و قیالنیچنیهمسرهن

 . ستینیکمددرنیا وددهینم

 است قرار پروازشدبرینم کارش ازیاسم اماددار کاردیگویمیهیمان

 کی فقط وهتیفرمال بًایتقرنعقدماممراسنچو ما ودنیبنش دو ساعت

 استرسیلیخ ست،یبردارملیفیبرامهنآیفارسدسوگن

 اتاقهبنرفت از قبل قه،یسل و لطف کمال در امامیندارنکناعقد
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 بخشنجو طنازهکمنیبیم اند،گرفته نظر درمیبراهکیمخصوص

  .استهدیچییبایزیعقدهسفرمیبرا را خودشیخانهنسالییباال

 شکرت ازشموجود اِقیاشتمتما با اما ببوسمش ومکن بغلشمتوانینم

 :دیگویممآرا اطرافهبهخستینگاه با جواب در کنم،یم

 نایاناج نفس اما ستینمالز نایا ودعقهسفر گفت صدباریمان خداهب-

 حال هرهبنبد کادونخوایمممرد! ستنینمه هامهمون نصفهتاز

 تومبر قربونتمهدبع ؛یرسومهییرسمهی

 ... محضر تویمبویزمزلناودبویچینداشتدعقیسفرههک

 :میگویم ومزنیمیلبخند

 .قهیسل خوش چقدر ازتون،مممنون-

 :شودیمهدیکش پرستو توسطمدست

 باغنیبرهکنیا از قبلیخواینم رسه،یمیمانناال شو، رحاضمیبر ایب-

 دایخشبب... ادهیزیعکاسیبرا جا وهسوژهکهالبت ن،یریبگ عکس تا دو

 ولشهبزرگیلیخ دلشنیا تون،حرف وسطهخال

 ! شه حاضرنرفتمددخوایمیکن
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 :دیگویمیمهرباندلبخن بانجو طناز

 .نیش حاضرنیبرنیبر-

 :میگویمیمانیپدریخانه چیمارپیهاپله ازنرفت االب حال در

 .باشهنداشت استرس قدرنیا بابا-

 :دیگویم حرص با ودکنیمدگر را شیبایزنچشما

 اد؟یبینگفت شگریآراهی چراهآخ-

 اد،یبمصورتهبهکمکن کاریچدیبامدونیممخودهکنیایبرا-

 ! کنهیم وجق عجق منومه بیعجیکارا

 .دهدیم هول را اتاق در ودگذاریم قلبشیرو دست

 درست رو موهاتنموکمکدایبیکیمگفتنمیول-

 کنم؟ درستهتنهییجورچه رونخرمنیاماشاهللمیکن

 :زنمیمیلبخند اشیحالنشایپرهب

 .کردم درستمخود رومموهایبچگ ازنمننک هول پرستو،مبلدمخود-
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 ِسیلیبابهدستگا ساکش داخل ازدشویممخ ودزنیم کمرهب دست

 خیمتن درنخونم ودزنیم برقهب حواسیب ودآوریدرم رایزرد

 .بنددیم
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 راهشدیدوزلهیملیروتخت ومنینشیم تختیلبه

 ودگردیمبرمسمتهب پرستو. فشارمیممیهاپنجهنایم

 .کشدیممیموهانایمیدست

 االناهشمگر بذار شده، خشک بًایتقر اماهدارمنمکهی خوبه؛-

 !کنهیمنموکمکهرسیمهخانومنیا

 :میگویمیسختهبمده فرو تامندارمدهان دریآب

 باز نایا باهریگیم حالت اتو با فقطنمیموها پرستو-

 .کن خاموشش آوردم،مخودهشیم

 :ودشیممخمصورت سمتهبیکمملرزاننلحندیشن با

 نفس؟یخوب-

 :زنمیمیسرددلبخن ومگردانیبرم ازش رامیرو

 کارها؛هبمینرسهک داشتمبر ترسممنمکن فکر آره،-

  مونده؟ کجاهخانومیکن چکهییبریخوایم

 جانییاپهآشپزخون زیم روملیموبا آم،یمناال حتمًامبر قربونتهآر آره،-

 ...مونده
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 وممراس و اتاقنآ از ومبکش غیجدخواهیممدلدبندیمهک را اتاق در

 دکترهکدنبوییهااتفاقهخردنهما ایآنیا ومکن فرار هستهکهچ هر

  بود؟هدادنمهب را هشدارشیبهرام

 اگریحتمنداشت شتریبمیرو شیپهرا دونم. رمیگیممدستاننیب رامسر

 ودکریممدرکیمانمبودنمطمئمزدیممبه را زیچههمهلحظنیهم

 بامدیجنگیم فراریجادیباییجا کی امادیفهمیم رامطیشرا

 . بودهکرددنابو دستانشندرو مراینوجوان ویکودکهچآنیهمه

 بارنیا. هودهیبیهافرار سراسریگذشتههیشبیجنگهن

 پا خواستیمهکیمردندستاهبداعتما ومخودیپاهایرودیبا

 .مدیجنگیم ترمتفاوت و ترمحکم تر،سختیکم د،یایبمیپاهب

 وییبایزهب وقتچیهنم امثال ونمیبرایزندگدیشا

 امامیگذاشتیم شینماهبنمایزندگنیتریو درهکدنبویزیچنآیآسان

 غیدر ما ازیبزرگنآهبیحقهک حال

 با... دوجوممات بامیدیجنگیم شتریبیلیخیخوشبختیبرادیبادبوهشد

 ...دندان و چنگ
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 پشت ودشویمدوار بایز و بزرگیاجعبه بایمرد ودشویم باز در

 :دیآیمهزدجانیه پرستو سرش

 ...گمیمنبهتو نه، جااون آقاهنیوا-

 .شودیم اتاقدوار سالش ونسمهیدختر با سپس

 :پرسمیم مشکوک ومکشیممصورتهب رامدست پشت

 اون؟دبویچ-

 . خنددیمهانبچگ

 ریدهکنجو فروز ایب ایب! روزید ازهکردنوونموید مایخاله پسرنیا-

 ...شد

 هرهکمکنیم رامتالشمتمانم ودشونیممیموهانکرد فر مشغول هاآن

 طرزهبدشویم کینزدمگردن و صورتهبهدستگا حرارت وقت

 پرستو آخر دسِت. نکنم جمع رامخودیزیآماغراق

 باددارمنا فروزهکیدختر ومگذاریممصورتیروینخیروسر

 :دیگویم داریمعنیاخنده

 ! داره نازنتوخوشگل عروس چقدرنجو پرستویوا-
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 شود،یممتماهکمیموها کار. داندینم مراددر کس چیه و

 حسرت و رتیح با پرستو. دهمیممانجا رامشیآرامخود

 :زندیم چوبهب سپس وداندازیممبهینگاه

 ؟یبپوش رو لباستیخوایم کمک! یشدیچ دلم،نجایوا-

 .شمیم حاضرمخود باشنرویبهشیمهاگ زم،یعزهن-
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 :پرسمیمهزدبهت. دهدیممدستهبیپاکت ودزنیمیمهرباندلبخن

 ه؟یچنیا-

 لباسنخواستهکنیا از قبلمخانو عروسنفرمودنخایمان-

 .بدهنبهشو رونیانبپوش

 ومکشیمنرویب کاورش از راملباس. رمیگیم دستش از را پاکت

 بهت بامچشمان ومکنیم باز را پاکت سپس. گذارمیم تختیرو

 .بلعدیم ولع با رایمانهکوتاینوشته دست

 ستیندزایآدمهیشب لباستمدونیم ،یشیمییایرو لباست تومدونیم“

 طفق کردن، فیتعریبراندارهسوژ هامدت تاملیمفا و فک طفلک و

. ندهننشو رو هاتییبایزهسخاوتمندانهشیهم قدربههکهنیامدیام تنها

 !”رنگهمکدیامهی فقط ستیندیباهینیاهکهالبت
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 اشنوشتهیادامهیرومچشمانهدوبار ومخندیمدبلن-بلندمخود با

 :ندینشیم

 نفسهبداعتما ویدونیم نویامه خودت نفس،یاندامخوش و بایز تو“

 و ستین تنتیچیهیوقتمخوایم اما نه،یزمنیا تویدارمهیکاف

 بارکییبپوش رو لباستیعروس مجلسیبرا واقعًاهکیاآماده

 اصالت وییبایزنیاهکیبرس باورنیاهبمخوایم ،یکنهنگا بدنتهبهگید

 خودتمخوایم ست،ینیشدندنابو هستیدروننچو

 تو امیهمه نفس... ستیننم زیآماغراقیهافیتعرییبایزنیاینیبب

 پاکدیشاهک م؛یدارمشر ازشهکمیدارییدردهانموجسم تو مون،ذهن

... نبوددزایآدمنمواسمهگیدمیبود نقصوبیعیب ماهاگ اما نباشه،یکردن

 رو ودتخ قبل از شتریبمکهیهشد لباستندیپوش از قبلمدار دوست

 ...یدار رو اقتشیلنچویباشهداشت دوست

 ه؟یچیبپوشدیسف لباس خواستیممدلهکیلیدال ازیکییدونیم

 وقتچیهنم. دهیجد شروعهی ویگناهیب ویپاکینشانهدیسفنچو

 رامشآ قیال رو خودتدیشامکرد فکرهشیهم ومدینددیسف لباس تنت

 ...یدونینم
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 تایدوخت خودتدهنرمنیدستا باهکیدیسف لباسنیامدواریما

. نهک دورهگذشت بهتهکیاهیسیچ هردای از رو تونت رو، تویادیزدح

 ”امشبم منتظرهصبرانیب

 رباتیزنآ از ودبوهکرد آشنانختیر اشک با مرایمانهکدبو خوبهچ

 ارنآیمعنا شحضور از قبل هرگزنمهکدبو شوق سر ازنختیر اشک

 .کردمینم درک

 ستیندزایآدمهیشب خودش قولهب. کنمیمنت راملباسیبیغر حاِل با

 و است مشخصمراست دست وهسرشان ازیقسمت فقط

 خیسهنهکمدادمانجامعمرهبهک استیطراحنیتردهیپوشنیا

 رگبزنجش کییبرامهماگنجانده رامخودیهادهیامه. کبابهندبسوز

 .امگرفته نظردم را او رتیغهبودمتوان درهکییآنجا تا

 آغوش در رامتن پوستنچناهپارچ فیلط جنسمداریبیعج حس

 .گدازدیم بایز سرخوِش حاِل کی درمجانمتماهک استهگرفت

 ونجو طناز و پرستو. میگویمیآرامدییبفرما خورد،یم درهبیاتقه

 و مبهوتینوعهبهس هر ودشونیمدوارمه با قیشقا

 مدلنیا وهنگا نوعنیا چقدرمفهمیمهتازنم ودکننیممنگاههفتیش
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 حال در ودچرخیم بغض بانجو طناز. دارممکیزندگ در را هانبود

 :دیگویم اتاق ترک

 .رسهیممهمابچهناال ماشااهلل،مکنددوداسپنمبرنم-

 :پرسمیم پرستو از

 نشست؟ وازشپریمان-

 :دیگویم مبهوت

 ...راهه تو ش،یپهقیدقهدهآر ؟یکردیطراح رو لباست خودت واقعًا-

 

 

 

 

 

 

 



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

175
4 

 

 

 

 

 

 

 

 را دونآدبودنهدیرسدعقیبرا شیکمابهکییهامهمانیاهویهیصدا

 رانشایکارهانیآخر تادکنن ترک را اتاق عیسردکنیم مجبور

 جراتیحت چرامدانینم وممانیمیمان منتظِر تنهانم وددهنمانجا

 و خاص التهاب وهدلشور کی بزنم؟ زنگ اوهبمندار

 تپشدشویم باعث امادافتامجانهب چطورمدانینمهکیداشتندوست

 خوب. بدوزممچشهخدم ونمهمانادآمورفتهب ومبروهپنجر

 برگزار باغ کی درنخودشایگفتههبیعروسممراسهکدبو

 .بدهندمانجادخواستنیمهچهگرنودشیم
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 چقدرمدانینم اصاًل و نمشیبینممگردانیممچش اطیح درهچ هر

 .برسدهخاننیاهبهفرودگا از تادکشیم طول

 خوشیبو ودشویم باز اتاق درهکمهستمدخو الیخ و فکر در

 رامقراریب دِل حضورش از زودتر ادکلنش

 .دیرسهرباالخهکدسازیممآرا

. زندیم برق نگاهش در چوب چهار درمگردیمبر در سمتهب

 لقف سرش پشت را در ودیآیم داخل عیسر کند،یمهکوتایاخندههت

 دو ،شودیمینکردن باوریآرامش غرق دنشید باموجوددبندبن. کندیم

 .ردیگیم آغوش در رامیپاسرتا لذت با نگاهش ودیآیم جلومقد

 ...یشد رینظیبیلیخ-

 :میگویم ومرویم جلوهارادیب

 ؟ینکرد رید-

 :زندیم موج قیعمیلذت چشمانش در

 ؟یموندنم منتظرمه توهباالخر-

 :میگویم بهت با ومکنیم کج رامسر



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

175
6 

 راز؟یشیاومدنم از رترید چرا اصاًل ؟یگذاشتممنتظر مخصوصًا-

 :کندیمهمزمز ودکنیم لمس رامابرهنهیشانهسرهآهست

 ...شم داریبمکن لمستمترسیم ،یشد ایرو و خوابهیشب-

 ! یمان-

 .دوزدیممچشمانهب را داغشهنگا

 و حساب ست،ینیزیتم شامل فقطنیا ومایوسواسنمهکیدونیم-

 ...آدیممبدیبده از باشه،ممنظدیبامهمکتاب

 :پرسمیم بهت با

 ؟یگیمیچ-

 :کندیم دنبال راملباس مدلددار نگاهش

 ...دادمیممانجا رونتوهیمهریکارامداشت عندالمطالبه،ینگفتهمگ-

 .شدمتمو

 :خوانمیم را نامشیناباور با

 ...یمان-
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 نشه؟هل لباستیقهیمکن بغلت طرفمکدو ازنمناال دلم؟نجا-

 فکر درست رو جانیانیآفر! آسونه درآوردنشهکداوممخوشیول

 ...یکرد

 :میگویم معترض بارنیا

 !یمان-

 ...مراسمیبرامیبرمش حاضرمبرنم خب! آدیم بدتمهیلیخهکهن-

 :میگویمدشو خارج در ازدخواهیم تا

 .بودیرینظیب زیسوپرایلیخ ات،نامهیبرامممنون ازتیلیخ-

 طنتیش با وددهیمنتکا هوا درمکنیم خواهش عالمتهبیدست

 :دیگویم

 .باشهآماد م،یداردایز زیسوپرا-

 

*** 
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 راهخانوادههمنآ حضورنم گذرد،یمیسختهبنعقدکنا مجلِس

 دعوتیب بًایتقرهک رامپدر ویناتال مخصوصًامکنیم تحملیسختهب

 .ندادنشاراهمهدشوینم ودانآمده

 رامنستادممحکهکیمانمگرندستایرودبوهگذاشت رامتمرکزمتمانم اما

 . بشوددینباهچآن پرتمحواسیالحظه گذاشتینم ودبوهگرفت

 درهچآن بایلیخدشیم برگزارنآ دریعروسممراسهکیباغیول

 باهمراه متفاوت وهشکو با و رنگدیسفییبنا بود، متفاوتمداشتنذه

 دلش تگفیمیمان. بود ریگنفس اشییبایزهک مجلل، و سرسبزیباغ

 دل درنم ودشوییایتالیایمعماریتداعمیبرایکمهخواستیم

 وممردیمهلحظ در هزاربار بودنش، فکرهب و عشقههمنیایبرا

 .شدمیمهزند

 ودش برگزار خودش خاِصهشکو وییبایز باممراسیهمه

 حال و شور رقص، مجلِسهبیمان لیفامنجوانادایزدتعدا

 .دیبخشیمیخاص
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 هاهقیدقیمان خاصهنگا امامیدیرقصیمهکدبویآهنگنیچندممدانینم

 مشتاقش و داغهنگا دِلبهدل اقیاشت با. شدینمهکندمیرو ازدبو

 :گفتنناگهاهکمداد

 ...ریگنفس ودلون خاص، خودته، مثلمدنتیرقص-

 وازشن لذت با را گردنش پشتهآهستنلرزایانگشتان و ملتهبیدل با

 :پرسمیم عاشقش و قیعمیهاچالههایسهبهریخ ومکنیم

 شد،ینم جورمه بانموبودنیلیدل هرهبهاگیکرد فکر حاال تا-

 ؟یکردیم کاریچ شد؟یمیچ... یآوردینم طاقت تو موندم،ینمنم

 را سرش رد،یگیممآغوش دریعاد حالت از ترتنگ و ترمحکمیکم

 :شود مماسمگوش باهفاصلنیکمتر با شیهالب اتدآوریمنییپا

 تو، کنارنبودهواسیراههییبرا اما کردم،یم فکرهشیهمنم-

 وقتچیههگیدهکرد شنا ایدر توهکیکس! کنم کاریچ تویبهکنیاهن

 ...کنهینممه فکریحتهرودخونهب برگشتهب
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 باهماهران مرا شود،یم داغمگوشیاللهیرو شیهابوسهیجا

 ار انگشتش رد،یگیممآغوش در سختهدوبار ودچرخانیم آهنگمتیر

 :گذارمیممیهالبیرو

 ...مبپرس بیعجیهاسوالهمن نوبت منه، نوبتهگیدهباشمهینوبت-

 کنمیم باز ومبندیم آرامش با رامیهاپلک

 !بپرس-

  ؟یشدمعاشقیک قًایدق بگو-

 چرخد،یم چشمانش مردکنیبمرانیحهنگاهزدبهت ومخوریم جا

 :دکشیم عقبهب رامسریکم ودکنیم خوش جامگردن پشت دستش

 رو تومتونیمنم اما جمله، وهکلمهبینکرد اعتراف تو-

 ...بخونمهکلمهبهکلم

 چشمانش اقیاشت ومیرویمنسال کیتار قسمِتهبمککم

 :استنم اعتراف منتظرددهیمننشا

 ...یک قًایدقمبگ بهتهکدنبو خاص شِبهی و روزهی وهظلحهی-
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 ند،کیم مقاومتمدنیبوسیوسوسه مقابل در ودآوریمنییپا را سرش

 :داردههمرا رایکوچکیدلخور لحنشهت امادخندیم چشمانش

 ست؟ین عشق ویکرد عادتمبهیبگیخوایم-

 :رودیم ضعف تابشیبنلحیبرامدل

 منوهیثان وهلحظ و شب و روز صدها ازهمجموعهیمبگمخوایم-

 و تونست تادیلرز برات بار هزارنم قلب... رسونده جانیاهب

 اییدیسبو منو اتخونه توهکیبارنیاول مثاًل... بشه عاشقت گرفتدای

 مثل! کنهیگریگفتمبه ویکردمبغلهکیبارنیاول

 گاران راستش... یهنرمند تویگفت ویکرد فیتعرمازهکیبارنیاول

 مثل... داشتم تو با رومیزندگ قشنگیبارهانیاولیهمهنم

 وقتچیهنم دم،یچش رو رینظیبیرابطههیمطع تو بغل توهکیبارنیاول

 ... رو رازیش شباون

 :میشو خارجنسال از تادکشیم رامدست

 کجا؟ ،یمان-
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 و تاب و آبنیا باماوننزنیمن حرف زهایچنیاهبراجعمبگ باردچن-

 ...حسرت

 !میستین مانفهمیمهزشت-

 شکلنیبهترهب شورش پریبوسه با اطیحیکیتار درماعتراضیصدا

 جابهجامتنیرو پروایبنچنا دستانش ودشویم قطع

 آهنگ،دبلنیصدا شدن،هدیدیدلهره. رودیمدبنمنفسهکدشونیم

 اب. استهکرد برابردص راندیورز عشقنیانجایه مان،پوستیرومن

 پسش عقبهبیکم ومگذاریم اشنهیسیرو دستمایناتوانههم

 :کندیمهزمزممیهالبنایم زنم،یم

 .بسازم براتمخوایم شبناو از ترییایرو شِبهی-

 حتمًاهالبت! نههک ویال صورتهب هااامهمون ازدبعشاهللیا اهممممم،-

 ! کننیم لاستقبا

 و سرنماتیوضعهبیکم ماین متلک از قبلهکمکنیم شکر را خدا

 .میادادهنساما

  اس؟آمادهیچههم ما،ین شوهخف-
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 :پرسدیم وددهیم فرو را اشخنده ماین

  جا؟اون ای جانیا-

 :پرسمیم متعجب

  کجا؟-

 :ستدیایممکنار

 ! خانوم عروسهشیم خراب زتیسوپرا-

 :غرمیم است، خجالت با مخلوطیکمهکیحرص با

 ؟یبکش سرک جاهمههبدیبا ؟یفضول قدرنیا چرا تو-

 :دهدیمنتکایسر

 ًامخصوص! فضولممندارهکمجذایریبپذدیباهگید. متاسفانه اوهوم،-

 .دارم دوستیلیخ رودبعهب شبهدوازدیهابرنامه

 بازنسال داخلهبدخندیم دلهت ازهکیمانههمرا ”که واقعا“ نگفت با

 .گردمیم
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 دریزندگیبایز و خوش لحظاِتمتمادمانن

 زیآماغراقدیتمج و فیتعرنایم در ودشویممتمانچشیزدنبهممچش
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 با. دیآیم ماههمرامه ماین ومیشویم خارج باغ دِر از زودتر مانمهمانا

 :پرسمیم ومگردیبرم عقبهب بهت

 ؟یآیمیدار کجا ؟یشدنمیجهاز سر تویجدیجد-

 :دیگویمییادا با ودرویمنیماش سقفهبیاغرهمچش

! نمیبب رودیبد ودیند تا دو شمایسر بر خاکیادامهمایبمهالکنمناال-

 نجپ بس ازدافتا فشارش خداهبندنیادیشا! گهیدمایبهکهالزم حتما

 ! نخایمانهشد بتینصیعروسهچنجونگفتنمهمو تادچهارصهساعت

 :میگویمهشددگرییهاچشم با

 و مؤدبیلیخههم اتفاقًا گفت؟یکلماتنیهمچیکیگیم چرت چرا-

 ...بودننیمت

 :دیگویمیاازهیخم باههمرا ودبندیم را چشمانشیالحظهیخستگ با

 پشتیمعنمشناسیم رو نایا جنسنمیفهمینم تو-

 ! بودنیمهنشوحرف

 ...یضیمر تو-

 . کنداعتمانمهب ،یشوت تو-
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 ربوطم باغهخانهبهکییآشناهراندید با ودافتیم ریمسهبمنگاهنناگها

 :میگویمنجایه با ودکنیمهخانمدل در بیعجیذوق است

 .باغهخونمیریممیدار-

 :دهدیم جواب ماینیولدکنیم سکوتیلبخند بایمان

 توهبرهکنیم ول رومگر و زیتم هتلمآدهاخ ،یضیمر تووهللهب-

 خراب سقفنتوشبونه شیاین وسطیاله ؛یدونسگناو

 ! اطوار ادا چقدرهاها! شه خنکمگریجهبش

 :چرخمیم طرفشهب

 ؟یشینم ساکت چرا تو-

 !رهینمدبنمزبونمدارنجایه ایماخستهیوقت تونم،ینم-

 :پرسمیم ومشویمهریخمیروروبههبهدوبار

  نبود؟ چرا ایهل-

 دوستیعروس ازدبعهگیدهگیم... شناسنشیمههمهنکدبو سختش-

 ! ادیب وهبر لیفام باهدوبارهدار
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 را باغخونههبیمنتهیبایزیهاکوچهمسو جیپ

 : دیگویمنمهب رو ودداریمهنگ رانیماشیمانمیکنیمیطهک

 ...شوهادیپ-

 ازدعبهدیدهیته قبل ازهک رایگرمیپانچویمان ومشویمهادیپ ذوق با

 .چدیپیممدوردزنیم دور رانیماشهکآن

... یبرهرا هاکوچهنیا تو خواستیم دلتمدونیم-

 تنهادوما شیپیمشکلهاگهباش ماینیولمیبرهادیپ روهموندهذرهیمگفت

 ...مینمون

 ومیافتیمهرامه کنار ما. بیعجیکممه تاسنیدلنشمه شنهادشیپ

 داخلنیماش با گرید ماین. میرسیم بستبنیکوچه سِرهب عیسریلیخ

 باغیهادرختیرو و واریدیهاگوشهمتمانناگهایولدشوینمهکوچ

 .شودیمنروش

 باز را باغهخان دِریخونسرد باهک او سمتهبهزدبهت

 .کندیممتیهدا داخلهبیبخندل بامکنیمهنگادکنیم
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 استهگرفتیمیمال نور رنگ، قرمز کوچِکیهاالمپ با باغهخانمتما

 خاِص بافِت ویمیقد سرخیاجرها با بیترک درهک

 .داردیرینظیبیهارمونهخان

 و زیتم آِب از پر قبلیدفعه خالفبر اطیح وسط کوچک حوض

 .کنندیمینوازچشمییبایز رزیهاگل آب سطحیرو و است شفاف

 :کندیم نجوامآرا ودشویمهحلقمکمر دور دستانش

 هستن، المپ نایا ،یندار دوست شمعیگفت-

 تخت رومه گل... کنم دایپهاندازهی سرخ المِپههمنیاداومدرمپدر

 ! آبهیرو ستین

 ولا بآ ازهافتادنرویبیماه مثل. زندیم ترتند ودتنهوقفیبددارمقلب

 داغیبوسه. شودینمهدیشنییصدا امادخورنیمنتکامیهالب

 .ندینشیممگردنیرویمان

  کنم؟ تشکر ازتیجورچهمدونینم-

 .چرخاندمیم خودش سمتهب آغوشش در

  ؟یدونینم واقعًا-
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 در دنشیبوسهب لیم خورد،یم چرخ صورتشمتما درمنگاه

 دریحس اما. کندیمددایبموجود

 .ستیچمدانینمهکدکنیمینیسنگمانهیس

 :دیگویممگوش ریز زیانگوسوسه

... منتها... امشب مخصوص... اتاقه تومداد سفارشهجعبهی برات-

 ازهآخ ؛هتلمیبردبخوا دلت کوچولویخاطرهدیتجدهی ازدبعدیشامگفت

 ...خودت قولهبمیدار زیانگجانیهیخاطرهمه جااون

 ارانگ استهگرفتددرمقلب گذارم،یم اشنهیسیقفسهیور رامدست

 رهایبند از ایمکن خلق رایزیچمخواهیم

 راماشانهسریمان. شومیم آشوب ودلرزیمیالحظهمبدنمتمامشو

 :پرسدیممیمال ودبوسیم

  م؟یبر کجاینگفت هوم؟ شده؟ سردت-

 را شچشمانمبتوان ودیایب باال سرش تامگذاریم اشچانه ریز رامدست

 :کنمیمهزمزمدلرزانیم رامجانهکیدردیهمه بامنیبب

 ...یمانمدار دوستتیلیخ-
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 قراریبهنگا در نگاهش ودافتیم خروش و جوش از دستانشنناگها

 آشوب ودب حال و فشارههمنآمتما ازنم ودشویم ماتنم

 ودبشکاف را اشلهیپهتوانستهکیاپروانهنهمچو. شومیم رهاهبارکی

 .شومیمهآسود و سبک کند،هتجرب را پروازمطع

 نترلک را خودش تادزنیم پلک. ندینشیم اشکهب براقشیهاچالههایس

 خودشهب ترراحت او تادچرخیم باغهخانیفضا درممننچشمادکن

 با د،شویمهدیکشهخانیهاپله طرفهبمدستاننناگها. شود مسلط

 :پرسمیمنجایه

 ؟یکنیم کاریچ-

 :دیگویممبیلیخ وهبرداشت خش شیصدا

 .میمونیم جانیا امشب-

 

 

 

 انیپا



jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 نیمی از من و این شهر دیوانه

177
2 

 نه_و_نود_و_صدیس_و_هزارکی_آبان_سه
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