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 1396 آبان :انتشار تاریخ

   www.nevisadl.com :اینترنی پایگاه

 .باشد می ظمحفو نویسا سایت برای اثر این رایت کپی حقوق کلیه

 

 اوست از قلم كه دوست حضرت نام به

 

 هنرپیشه آقای

 ایلخانی زینب زیبای قلم به

 96 پاییز

  

 (الهه)

 به كه كشتى به ام زده زل من و میكند شكایت ساقى به اش شكسته ساغر از مرضیه

 خورشید، شكار است رفته كه كشتى باشد، امروز براى دریا میهمان آخرین گمانم

 ...شاید و چسبانده دریا به را خودش كه خورشیدى

http://www.nevisadl.com/
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 بسته زبانش هم مرضیه و میكند تمام شارژ میكشد، را آخرش هاى نفس ام گوشى

 .میشود

 نمیدانم من و دریا مثل میشود شور ،كامم است مانده جا لبم روى اشك قطره آخرین

 !است؟ افتاده شور همیشه دلش در اینقدر كه كیست نگران بیچاره دریاى این

 !  نشده خوب حالم

 بازار آشفته براى هم فارس خلیج اى فیروزه آبى و جزیره آرامش ، بودم گفته مریم به

 كنند؛ كارى نمیتوانند من حال

  گذاشت كیفم در اصرار با و یكجا را بلیط و كلید و آدرس

 :گفتم

 !بیاد نمیشه راضى مامان جان، مریم _

 برم نمیذاره بابا هم نیاد

 به را ها آن و موهایش فرفرى شرابی بین برد فرو را دستش ود اش همیشه عادت به

 كرد هدایت باال سمت

 راضیش اگه ، بدی انجام میتونى بخواى، دل ته از رو كارى میدونم ، كن راضیش _

 نبودی راضی یعنی پس نكردى
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 ساز دلم دوباره روحى، اصغر جدید ،هدیه میزنم تكیه جدیدش براق آلبالویی ماشین به

 میزند مخالف

 چی؟ نباشه راضی گفتی؟ بهش! چى؟ روحى _

 لیف خیابان گوشه كه پیرزنی به هم او و میدهد تكیه كنارم و میكشد پوف كالفه

  میشود خیره میفروشد

 چیه؟ نباشه راضی _

 !میكنه غلط

 ! میمیره بمیر بگم اصغر به من كردم، پیدا سال چند بعد رو دوستم گفتم بهش

 !بود سالش ٧٤

 پیرى اوج در ایران، روزهاى آن سینماى كننده تهیه بزرگترین! میگویم را روحى اصغر

 !بمیرد بار چند روزى ساله ٢٧ دختر یك براى بود كرده هوس

 !داریم سنى اختالف اینقدر مشترك سن یك در مریم و من چرا میفهمیدم حاال

 !احساس

 میداشت؟؟ نگه نجوا را ها آدم احساسی بی یعنی ، نمیگرفت تصمیم احساسش با مریم

 !بودم آمده كنار ام پیرى با كه بود وقت خیلى من اما

 !جوانى در اما ، بودم مرده نفر یك براى روز هر روحى اصغر مثل هم من
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 بر دست روحى ویالى بررسى و گشتن از مامان اما ، ایم رسیده كه میشود ساعتی ١٠

 هنوز میرسد كه ساحل به دآی می بیرون ویال از سنگى میزى رو ساعت یك با نمیدارد،

 است ساعت به نگاهش

 ! ١٩٢٠ ساله مال زده زیرش! ببین اینو _

 كاریه شاه ى عتیقه

 كه بود قیمتى ارزان و كهنه وسایل از پر متریمان ٨٠ آپارتمان ، بود عتیقه عاشق مامان

 !میخرید بودن عتیقه خیال به مامان

 هایش میشود؛لب سیر دنیا هاى قهعتی همه از انگار من هاى چشم دیدن با مرتبه یك

 میگیرد را دستم میلرزد،

 بشى؟ دریا میخواى مادر؟ دیگه گریه قدر چه _

 غرق خودم در بار چند روزى كه خودم ،به بودم مرداب كه خودم به!  خندیدم تلخ

 كردم فرار جواب از ، ربط بى سوال یك با باز میشدم،

 زدى؟ زنگ بابا به _

 نمیگیره؟ نهبهو نكرده؟ اذیتش طاها

 است هایم چشم به نگرانش نگاه هنوز

 نیست كه بچه دیگه خوابیده، رفته خورده نهار و اومده مدرسه از وقتی از میگفت نه _

 كنه عادت باید ،
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 !نبودن بچه و شدن بزرگ قسمت بدترین

 !كردن عادت

 ...مادر و پدر از جدایى به عادت

 میشود داركوب سرم در دوباره صدایش

 " اونجا برى نمیشه روز هر روز هر! نباش ننه بچه قدر این سالته ٢٤ الى "

 میشدم، تنگ دل نبود خودم دست اما! نبودم بچه

 ...طاها و مامان دعواهاى تنگ دل

 ...بابا هاى غر غر

 ...پنكه جلوى كرده خرد شوید بوى

 ...میخواند برایم قشنگم جون الى كه طاها كاسكو و بابا هاى قنارى صداى

 پیدا و نداشت وجود خودش در كه هرچیزى او براى بود مسخره بود، جرم تنگى لد اما

 !میشد حذف باید و بود معنى بى نمیكرد

 !باید

  ______________________________ 

 (میالد)

 !نه شدن غرق از ترسیدم، رفتن بیشتر از كرد، را دریا جان قصد كه طوفان
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 !فردا هاى روزنامه تیتر از! شدن گم از

 !كشیدم نشان و خط انگشت با امروز جان نیمه خورشید براى و چرخاندم را سكان

 "برمیگردم دوباره فردا "

 !میزند شبیخون خودم به دوباره بار این طوفان اما

 !هایم دست از شاكى و عاصى

 !میكوبم سكان وسط ،مشت ها دست همان با

 لنگر برای و دوید كشتی سمت ، انتظار چشم و نگران عبد رسیدم، كه ساحل به

  كرد، كمكم انداختن

 زدم، بیرون كه كشتى از سپردم، خودش به را كار بقیه و دادم جواب سر با را سالمش

 بودم آب در كمر تا

 كرد، نوازش طلب و زد دریا به ذوق با ادوارد ، رسید  زانوانم به آب كه  كم كم و

 شاكى بفهمم كه میكشید هزوز جور یك بوسیدم، را اش پوزه و كردم نوازش را سرش

 !ام؟ شده دریانورد او بدون ، امروز چرا است

 !دریانبردم یك بیشتر روزها این من كه نمیدانست ، نمیدانست

 ندارم میل بگویم راحت كه باشم رحم بى خیلى باید ، است كرده سرخ هور ماهى عبد

 بروم، باال اتاقم سمت را ها پله و
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 كوكا آقا، جاى به وقتی مخصوصا دارم دوست را اش لهجه ، آید می اتاق در پشت تا

 میزند صدایم

 چیزى كه صبح از میشه، پریشون خوابت صبح تا بذارى زمین گرسنه سر كوكا؟ _

 نخوردى

 آورده پناه دریا میان خشكى تكه این به بفهم! بفهم عزیزت جان بگویم میخواهد دلم

 ات، خانواده پیش بندر برگرد وزىر چند و بردار را ادوارد و بیا باشم، تنها كه ام

  میدانم، ، نمیرود ، نمیگویم اما

 قیمتى هیچ به و كند تحمل را هایم قلقى بد تمام است داده قول مادرم به میدانم

 نگذارد، تنهایم

 ؟!كنم كار چه ام گوشى هاى پیام و ها تماس حجم با! كنار به عبد

 ها، مجله مصاحبه هاى درخواست

 !تلویزیون زنده نقد هاى برنامه دعوت

 ! مختلف هاى پیشنهاد

 كنم؟ چه را روحى اصغر نجومى رقم و پیشنهاد

 !است كننده وسوسه

 !داشتم را آرزویش ها سال كه نقشى هم! رقمش هم
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 تهیه با احمدیان كیارش فیلم در بازى پیشنهاد بتواند كه است بازیگر كدام اصال

 نپذیرد؟؟ را روحى كنندگى

 !من؟ اما

 ...هایم دست اما

 

_____________________________ 

 

 (الهه)

 تا من بفهمد كه است شده آن از تر نفهم زبان و كرده خوش جا صورتم روى آفتاب

 !نیست كردنم بیدار براى مناسبی وقت حاال و بودم بیدار پیش ساعت یك همین

 میكنم، پشت خورشید به و میكنم كوچ دیگرم پهلوى به پهلو این از

 اما آمده دردم میگذارم، هایم بخیه جاى روى را دستم میكشد تیر مرتبه یك دلم زیر

 !نیست درد سرِ از شده سرازیر هایم چشم از كه اشكى

 !بودم گرفته تماس مامان چشم از دور تلفنش با بار هزار دیشب

 !بود خاموش

 !نشنود من از پیامى هیچ و نرود منشی روى كه بود كشیده هم را خانه تلفن
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 را برگشت هاى راه تمام و میزند آتش را رفتنم جاده تمام بروم، اگر كه بود گفته

 !میبندد

 ! بود گفته

 !بود كرده تهدید

 !كردم التماس من كرد، نفرین و داد فحش او قدر هرچه زدم زنگ كه مادرش به

 !نشد نرم اما بودم، داده قسمش مادر نام حرمت به حتى

 قدیس ترین گناه بى پسرش و او و بودم زمین كُره هاى بدى همه مسبب من انگار

 !!!عالم هاى

 ... میماند خواب مدام ام زندگی ساعت

 ...میخورم صبحانه براى شیر من و است شده ظهر

 ندارد؟؟ سرایدار چرا بزرگی این به ویال كه میزند غر مامان

 اش رویایی قصر در حشم و خدم با ملكه یك مثل را دوماه یكى این میخواهد دلش

 سرایدار خیال دیگر سرایدارش دزدى بعد روحى اصغر  كه نمیداند بیچاره كند، زندگی

 !ندارد جدید

 به هم گاهی میكند، گالیه نفسش تنگى و جزیره هواى شرجى ،از بعد دقیقه چند

 به سرى جزیره، تفریحى مسافرهاى همه مثل برویم كند، ام راضی میزند، سرش

 بزنیم؛ پاساژها
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 میدوم؛ سمتش جانم تمام با خیال خوش منِ و ردمیخو زنگ تلفنم

 !شده راضى! آمده رحم به دلش! است زده زنگ

 !بیاید بر تنه یك پسش از نمیتواند میداند آورده، كم

 !خیالم خوش و هرز افكار براى میشود دهنى تو ام گوشی صفحه روى مریم اسم

 اند ربوده من از هاست سال كه چیزى دارد شور صدایش

 چرا؟ دریا به نزدى! دریایى پرى سالم _

 جان؟ مریم خوبى سالم، _

 نیست؟ كسرى و كم راهه به رو اوضاع میكنی؟ كار چى تو ، خوبم _

 باز كن تشكر روحی آقای از ممنونم ازت خیلى عالیه چیز همه عزیزم نه _

 !چشم كنم پیداش اگه! اوف _

 !كجاست؟ _

 بردارى فیلم واسه مسكو بره بست ساك اومد دیشب یهو مرتیكه چمیدونم _

 !نمیشه كه یهو _

 نرفتی؟ چرا تو خوب
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 گاز رو مخش خر یهو اما بره تیم با كار اول نبود قرار اولش از! خودم جان بود یهو _

 وگرنه دارم اجرا رو لعنتى هفته این تمام منم باشه، كار سرِ باال بره زودتر كه گرفت

 میرفتم

 !اجرا؟

 كلمه این براى میرود دلم

 !آناكارنینا؟ _

 میكشد خودش مخصوص هاى پوف همان از

 لعنتیشه خود آره _

 ...ام زندگی امواج وسط افتد می مسخره نویز یك باز

 مستانه و میخورم تاب گریم اتاق در میكشم، بیرون سرم از را بافتنی گیس كاله

 !میخندم

 !بودم كرده پرواز! ایراد بدون اجرا اولین

 !بودم كرده پرواز سن روى شب آن

  ، ببخشم را غیبتش میخواهم فرستاده، برایم گل دسته

 آید، می حتما بعدى اجراى میگویم خودم با

 كنم تشكر گل دسته براى تا زدم زنگ
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 !است شده زهر صدایش ،

 !میكند پشیمانم

 !است؟ دلخور میپرسم

 دهد توضیح برایم را دلخور واژه معنى میخواهد كنم فكر

 تقسیم ها تماشاچی با صحنه روى رو، بشه من مال عمر یك هقرار كه اونى اینكه از _

 !متنفرم كنم،

 ...میكند قهر هفته یك نیست، گل دسته از خبرى اجرا دومین

 و آید نمی خوششان آترى تى دختر از اش خانواده میگوید ، برود میخواهد اجرا، سومین

 میكنند؛ مالمتش بفهمند اگر

 میرود؛ واقعا اجرا چهارمین

 نیستم؛ سن روى دیگر من اجرا پنجمین

 است؛ اسپند بوى از پر و  گل از پر اتاق یك در اجرا ششمین

 ....ام خانه یك خانم من اجرا هفتمین

____________________________ 

 

 (میالد)
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 تازه میروم، مامان شماره سراغ ام، گوشى جواب بى هاى پیام و ها تماس همه بین از

 قطعا میگوید آرامش، صداى این و است برگشته كوچكمان شهر خیریه بنیاد نشست از

 چند ، نمیپرسد را حالم است؛ كرده جور را زندانى چند آزادى خرج و جهیزیه چند امروز

 !بترسم كه میترسد شاید! كرده نظر صرف سوال این از است وقتى

 را یالدم دایى دارد اصرار و میگذارد مینا كرده باز زبان تازه بچه گوش بغل را گوشى

 بزند، صدا

  دارد، را دخترش هواى حسابى كه اش فهمیده داماد از میگوید مینا دكتراى امتحان از

 و بگوید بد كسى از نمیخواهد دلش چون ، نمیگوید وقت هیچ نمیگوید، مینو شوهر از

 یعنی این و است خوب مینو میگوید نمیشود، پیدا چیزى بدى جز مردك آن وجود در

 .است منفور حد چه تا شوهرش كه است نفهمیده هنوز

 تماس او با روحى پاسخ بی تماس بار ٩ جواب در میشوم وسوسه مامان با تماس بعد

 بگیرم،

  ، است كرده ترك را ایران ، مسكو مقصد به دیشب كه میگوید تاب و آب با اش منشى

 بپرسم، میشوم وسوسه

 بستن؟ داد ارقر كى با باالخره "جاده در كوالك " اول نقش براى  _

 

  بزند حرف تا میكند جان
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 كنیم همكارى صالح امید آقاى با شدیم مجبور ندادید افتخار كه شما _

 روزها این من سر پشت انداز خاك و جارو یك با پسر این انگار ، میگیرد ام خنده

 میكند، جمع را ام انداخته زمین هرچه و ایستاده

 كیارش مشترك جدید فیلم در بازى براى بداند میخواهد ، میكند گل منشى فضولى

 !ام؟ شده راضی روحى اصغر و احمدیان

 اما ، ام داشته را احمدیان استاد از فیلم یك در بازى آرزوی عمرم تمام بگویم میخواهم

 !هایم دست به میزنم زل

 ...نامردم های دست

________________________ 

 

 (عبد)

  میالده، آقا به حواسم  اما ،میكنم جمع  ایوان از را صبحانه بساط

 به هى  را خودش طور این افتاده دام تو كه وحشى عقاب مثل طور این  كه چشه یعنى

 !میكوبه؟ دیوار و در

 زل طلبكارها  مثل و ساحل داغ هاى ماسه این روى نشسته طورى همین ساعته چند

 .دریا دوراى دور به زده

  ، بود هاش لباس نشدن فكثی مواظب بیشتر میومد؛ اینجا كه تر قبل
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 موتور بودن خراب از كه صبح بود، زده سرش به دریا دل هواى گمونم به  هم دیشب

 فهمیدم، كرد گالیه كشتی

 خودمه، سر زیر موتور خرابى  نبره بو كنه خدا

 پسرش دونه یك یكی این مواظب دادم قول كیانى خانم به! چیه؟ ام چاره آخه ها

 باشم؛

 كیانى خانم را جهیزیه كارهاى تموم  میگفت سلیمه ، كنم جبران را هاش محبت باید

 داده، انجام

 و جشن همونجا و بشه  چراغونى پدرش ارثیه باغ عروسیم واسه داده قول كه هم آقا

 جزیره عاشق ما مثل هم او همینجا، میارم را سلیمه كه بعدم بگیریم، سات و سور

 .است

 و شدى بیدار كنه شكوِه میخواد شب خود تا  واگرنه بزنم زنگ سلیمه به باید افتاد یادم

 ، نزدى زنگم

 ساحل هاى شن  جون به افتاده دست دو هر با كه آقا به میوفته چشمم كه همین ولى

 به میكنه، گریه بلند صدای با و زمین رو میكشه پنجه هم پشت زخمى شیر یك مثل و

 میدوم ساحل سمت زنان سر

__________________ 
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 (میالد)

 همه دارد مهمى خبر حتما قانونمند آدم این میدانم میزند زنگ موقع بى هدایت وقتى

  است، نكرده كوتاهى كارهایش در یكبار حتى است كرده كار برایم كه سال چند این

 مردانه آالت زیور برند یك تبلیغ ،براى من ،عكس اینكه از نگران است، نگران هدایت

 برگشته كمپانى این نماینده چك اولین حتى و است انتهر مهم بیلبوردهاى اكثر روى

 !است خورده

 كه توانبخشى خیریه مركز حساب به را مبلغ ، چك شدن پاس  محض به بودم گفته

 كند، واریز بودم داده قول

 كند، شكایت كمپانى از تا بگیرد اجازه میخواهد

 اش همراهى راه این در شاكى و عصبى بود تر قبل به مربوط اتفاق این  اگر شاید

 میكردم،

 :میگویم فقط حاال اما

 نشیم بدقول كن شارژ فقط رو خیریه حساب هم فعال بده، وقت بهشون ماه چند _

 و صفت یك با كه آید مى خیریه مركز طرف از باالبلند تشكر پیام یك بعد ساعت چند

 است شده شروع ، من امروز حال براى وحشتناك موصوف

 ....منت بى  كه سپاس را ماشِ  مهربان هاى دست "

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

....... 

....... 

........ 

     

 صبورى

 "مهر توانبخشى مركز مدیر

 

 كف خطوط و خط به اول آورم، مى باال صورتم جلوى تا و میكنم باز را دستم دو هر

 مى سراغم به كه لرزش احساس میشوم، خیره هایم انگشت بند بند به بعد و دستهایم

 ها دست این جلوى باید میكنم، مشت را هایم دست قدرت آخرین با خودگاهنا آید

 ...كنند نابودم نمیگذارم!  بایستم

_______________________ 

 

 (عفت)

 میگم خودم با فقط ویال، این دور تا دور  میچرخونم سر كه هربار
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 و دىمی كتاب و حساب بی اینقدر عده یك به چرا نمیدونم كه خدا حكمتت قربون "

 "میكنی واسطه چرتكه تا هزار من امثال زندگی قرون قرون واسه

 چونه زیر زده دست پژمرده و سرگشته طور این كه دخترم به افته مى چشمم وقتى اما

 ویال، كف هاى پاركت روى مرده نگاهش و اش

 میگم خودم به باز

 بچه دوتا مندىكار نون با شد، قسمتمون نمیر و بخور حد در همیشه كه دنیا مال از "

 "من بچه اقبال و بخت نمیشد این كاش حداقل كردیم، بزرگ آبرو با رو

 

 برگردیم تهران، برگردیم كه سرش به زد  دیشب ، شده مرده خون  باز  هاش چشم

 !چی؟ كه

 چیز؟ همه بى ناصر اون پاى به بیوفته بره

 بشه؟ تموم كه نخواست خودش مگه

 !متنفره؟ ناصر همین زا فقط دنیا همه از نگفت خودش مگه

 ...نمیكنه عمرى دیگه بمونه اگه گفت خودش ، بگذره خواست خودش

 ...مادرم منم خوب اما

 ...مادر تو براى بمیرم ، جان الهه تو براى بمیرم
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___________________ 

 

 (الهه)

 !آمده؟ سراغم به كه است جدیدى درد چه این نمیدانم

 !است؟ كرده سكته هایم چشم

 نزدیك و شده نازك بزرگى شدت از بادكنكى مثل ، بغض و آمده پلكم شتپ تا اشك

  ام، سینه وسط ایستاده انفجار به

 ...نارنجك یك شبیه هم شاید

 

 از همیشه براى ناصر گفت مادرش كه دیشب ام، گوشى صفحه به ام دوخته چشم

  اش ههمیش هاى تهدید پاى را حسابش و نكردم باور نكردم، باور است رفته ایران

 .گذاشتم

 گرفته تمسخر به مرا دویشان، هر رنگ خاكى هاى چشم در خورشید تاللو این اما

 است،

 در را است عشق بى نامرد هرچه از برائتم اعالم باید!  كنم مشت را هایم دست باید

 ...بزنم فریاد زندگى هاى خیابان
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 پاسپورت ، است شده بسته جانم عزیز سرِ دور كه كانادا پرچم نشان با سر دستمال

 میزنند، فریاد باهم همه بیگانه سرزمین آن شمایل و اوست دست در كه هایی

 !شد تمام

 ...زد را اش ضربه آخرین

 ...كرد تسخیر هم را ام دارایى آخرین

 ...كرد تبعید خودم اندرونى به مرا دیگر بار

 

 میپرسد ام دیده من كه تصویرى از خبر بی و زده وحشت مامان

 زده خشكت شدى؟ طور این راچ دختر _

 !نیا جلو بگویم میخواهم

 !  نیا جلو

 كرده تبدیل انتحارى مهاجم یك به مرا اند، بسته گلویم در زور به كه نارنجكى این

 .است

 ، بكشم را ضامن اگر كه

 شود، منفجر اگر كه

 ....میشود خاكستر درجا و میشود گداخته مادر یك جگر آتش از زمین
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 نباشد؛ حیات از اثرى اطرافم كه یكجا بروم دبای!  بروم باید

 ...نزنم آسیب كسى به  كه بشوم منفجر و بكشم را ضامن جایی و بروم باید

 ...نیست من جاى دیگر زندگى اینجاى دارم یقین

___________________ 

 (میالد)

  وشور است  شوق سراسر اما ، است جمله یك فقط اینكه با مامان كوتاه پیام

 "ببین رو من عشق دو، بكهش بزن "

  است، برده خوابش و داده لم پایم زیر مبل پایین ادوارد

 كند، روشن را تلویزیون میخواهم است جدیدش گوشى مشغول حسابى كه عبد از

 نمیتوانم آورد، می برایم كنترل جای به را لوستر ریموت وقتى و است گوشی در سرش

 بگذارم، لباختهد عاشق این سر به سر و بخندم همیشه مثل

  میزند خشكش جا در عبد و میپرد جایش از ادوارد كه رفته باال آنقدر صدایم

 درمون و درست سواد كه منم ، سخته خیلى جدیداها گوشى اى كوكا، سیاه روم _

 نومزدمون این جلو نشم خیت بدم، رو حواسم دنگ ٦ باید ، ندارم

 درك كه میفهمم و میگذارم اش هشان روى را دستم میكنم شرم متانتش و آرامش از

 "میخواهم معذرت "یعنی این میكند
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 میكنم، روشن كه را تلویزیون

 !!میكنم؟ وحشت خودم تصویر از حد این تا چرا نمیدانم

 گذشته من سر بر چه پیش هفته مصاحبه، این ضبط حین نمیدانست من، بیچاره مادر

 ....بود

 

 میكنم باز را مامان دوم پیام

 خانم همون لباسشونه؟ طراح سلیقه جذاب آقاى این تن خاص بزس كت این "

 "!خوشگله؟

 اخراج را طهورا ، بودم خواسته هدایت از دیروز میگیرم، ضرب میز روى گوشى با كالفه

 !كند

 خرج احساس برایم مدام و نداشتم او به حسى هیچ اینكه حتى! نبود كارى كم جرمش

 !نبود جرمش هم میكرد

 .بیاورد در پا از هم را او من قبل درد، این كه قدر این دارد، دوستم میدانستم

 آورد می برایم رنگینك و دارچین چاى عبد

 كیانیه خانم پخت دست _
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 نگران همه از قبل خودش آمد، مى پر دست تهران، به دیدنم براى مادر كه بار هر

 میشد، وزنم اضافه

 بد را حالم تلخى، وضعیت نینچ در شیرین خوردنى یك به كردن نگاه حتى حاال، اما

 .میكند

 روى كه من، درگیر نگاه روى شده زوم نگاهش ، میچرخاند فنجان در را نبات عبد

 .است مرده تلویزیون صفحه

 نرفته؟ فرنگ روحى آقا مگه آقا، میگما _

 میدهم مثبت جواب سر با

 روشنه چراغاشونم ، ویالشون دارن مهمون دیروز از _

 نممیك نگاهش چشمى زیر

 داری؟ مردم كار به كار چی تو هستن، اقوامش حتما _

 خانمش شنیدم آخه باشه، خانمش كردم گمون فقط قسم، سرت به ندارم كاری _

 افتاد خانم به چشمم ساحل لب ناخودآگاه هستن ما كنارى ویالى كه نه ، جوونه خیلى

 تا اند ستادهای تلویزیون به رو خبردار گوشم و چشم همه حاال من میزند حرف مدام

 بكوبند، سرم بر دیگر یكبار را حقارتم

 !هایم دست به لعنت!  هایم دست
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 جامانده آب از ماهى مثل من هاى دست و افتد می   میز روى آب لیوان برنامه، وسط 

 ...میزنند پر پر

 :میگوید خنده با عبد حتى! میكنند قلمدادش  حادثه یك فقط همه بود، حادثه یك

 اآق روشنیه آب _

 بازیگرم یك من ، میزند لبخند مجرى

 !كنم بازى بیخیالى نقش و بزنم لبخند میتوانم هم من

 !نمیكرد آورى یاد مادر كاش ، بودم كرده فراموش را مصاحبه این پخش تاریخ

 زنگ هم سر پشت كه خوانده ته تا را چیز همه صحنه آن دیدن با همه از قبل خودش

  میزند؛

 میبلعم را عجزم همراهش و میدهم قورت را دهانم آب

 مامان جانم _

 است تشویش فقط صدایش

  عزیزم؟ ، میالد _

 باش قوى جان مامان

 از خون ابرویم باالى از است، كوبیده مدرسه سیاه تخته به را سرم ام كالسی هم

 !میبارد چشمم جلوی
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 !ام كرده وحشت

 آید می مامان

 ...میگذارد سرم روى دستمال

 ام زده یخ ترس از

 :میگوید امانم

 باش قوى جان مامان عزیزم؟ میالد،_ 

 دارد ام مردانه صداى با ناسازگار سر بغضم

 باشم تنها بذار مامان _

 كه ها شب همان مثل ام، كودكی مثل اینكه از پشیمانم میكنم قطع كه را گوشی

 :بودم نگفته آمد؛ می سراغم كابوس

  میترسم من مهرى مامان _

 !مامان میترسم

 !!!بخوابی؟ پیشم بیای مشبا میشه

 ...نبینم كه قدر آن ام كرده مشت را هایم دست ساعت یك آن تمام 

 ندارم؟ الزم چیزى میپرسد میكشد، خمیازه عبد

 كنم، بغلش میخواهد دلم میشوم، بلند
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  میگشتم بر دبیرستان از وقتی كه روز همان مثل

 بود، افتاده اش سالگی ٧ جان به كمربند با پدرش و

 ...كردم بغلش و شدم هواسط

 كردم پاك را اش بینی خون و كردم بغلش

 كرد تشكر مردانه اما بود كوچك

 فرستاد واسم خدا رو تو كوكا _

 میدهم حاال را اش سالگی ٧ معرفت جواب و میبوسم را سرش

 معرفتى و مرام آخر تو كوكا_ 

 زبانم دین فتنر قبل است شده راحت خیالم حاال میبینم، هایش چشم در را شادى برق

 ...ام پرداخته را

 آن تا و میكند چك یكبار ای هفته را ایمیلش میدانم مینویسم مامان براى خط چند

 است، مانده روز ٤ حداقل روز

 حقیر و كشیدن درد روز هر تماشاى دردِ این از نداشتنم درد كه میدانم هم را این و 

 !بود خواهد كمتر برایش شدنم

 !هستم معنا تمام به نارسیسم یك من دباش مینا با حق شاید

  ، رفتن اوج در من
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 !ام كرده انتخاب را ساختن خودم های دست با را مرگ ، اوج در

 !كیانى میالد براى فرد به منحصر و خاص و دراماتیك پایان یك

 !بزرگ معماى یك با مرگ

 روز هر عام قتل مردن، دیگران دید در روز هر و حقارت این و بمانم نمیتوانم ، نمیتوانم

 !كنم تماشا را محبوبیتم و شهرت

 

 (الهه)

 !اند دیوانه حتما میزنند خودكشى به دست كه هایى آدم میكردم فكر همیشه

 !نشناس قدر و حقیر و دیوانه

 !خانواده و عزیزان به نسبت رحم بى! رحم بى

 "میكشم رو خودم برى روز یك اگه " گفت ناصر كه روزى

 ، خندیدم

 :فتمگ و خندیدم

 هاست؟؟ آسونى این به مگه مرگ دیوونه_ 

 بود، مانده نامزدیمان جشن به روز دو
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 او به پدرش كه كارهایى سنگینی از حسابی و است ساختمان سر بود گفته ، زدم زنگ

 بود، شاكى بود سپرده

 خستگی كه رفتم و گرفتم رویال داگ هات تا دو ، اش عالقه مورد ساندویچى رفتم

 .كردم پنهان  پالتویم جیب در هم  قرمز رز شاخه یك نم،ك درمان را اش

 !نیامده صبح از گفتند كارگرها! نبود

 زدم زنگ

 !ساختمانم سر گفت دوباره

 !است مانده لنگ كارها و است كرده خرد را اعصابش اردشیر گفت

 با خط سوی آن كه خیالى اردشیر همان میكرد، نگاهم و بود ایستاده رویم به رو اردشیر

 !بود اصرن

 !!بود؟ كجا و گفت دروغ چرا روز آن نفهمیدم وقت هیچ

 !آورد برایم بهانه جور هزار

 !نكردم باور

  نیست، كار در نامزدى بگوید اش خانواده به بودم گفته

 !شد تمام بگویم مامان به بتوانم كه میكردم تالش

 !نیست كار در قنبرى حاجى تغارى ته با وصلتى
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 پس را است كرده را سنگش درشتى تعریف فامیل كل به كه  جواهرى  حلقه آن باید

 !بدهیم

 !نداد مجال من به شب آن ناصر اما 

 ...نمیماند زنده بود نرسیده موقع به اش صمیمی دوست محمد اگر و بود زده را رگش

 چه داماد این چپ سمت آستین مچ زیر میدانستم من فقط و افتاد عقب روز ١٠ نامزدى

 !است خبر

 "میكند وقفم را اش زندگی ، بمیرد برایم است حاضر كه كسى "میگفتم دمخو با

 داد انجامش و داشت مرگ خیال شب آن

 .داد انجامش ، خوشگذرانی و كیف خیال دیگر شب یك

 طور، همین هم دیگر هاى شب

 ...مجردى مسافرت شب یك

 ....بچه هم شب یك

 میكرد فكر خودش حس به قطف تصمیمش انجام در ، نمیكرد صبر ، نمیكرد فكر ناصر

 ! میخواهد چه دنیا از لحظه آن كه

 !بود رفته من حال به فكر بدون كه حاال مثل

 !بود برده دور جاى یك به خودش با مرا زندگی و بود رفته
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 !بروم دنبالش نمیتوانم وقت هیچ و الخروجم ممنوع میدانست! میدانست

 !بود رفته همین برای اصال

 كوتاه خیلی دیگر یكبار ات زندگی همه شیرین و تلخ تصاویر ، مرگ قبل میگویند

 میشوند، ظاهر هایت چشم مقابل

 میپرد اتفاق یك ، خاطره یك درگیری وسط ذهنم است، همین هم من امشبِ  حال

 ... و تر نصفه خاطره یك و نصفه خاطره یك بعد و دیگر، اتفاق یك وسط

 میكشید ادفری اطراف به توجه بدون دادسرا هاى پله وسط

 !الهه بردی آبرومونو _

 بردی رو حاجى ساله چند و چندین آبرو

 مرتبه یك بودم، كرده سكوت هایش تحقیر و ها توهین مقابل در میشد ساعتی چند

 آمد، سراغم به شدید درد دل آوردم، كم نفس كردم احساس

 را تمدس و نشست كنارم زده وحشت نشستم، و گرفتم پله راه هاى نرده به را دستم

 :گرفت

 زدى؟ یخ چرا عزیزم؟ خوبى _

 اصال سرت فداى

 كشیدم بیرون را دستم
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 !ناصر نیستم مجرم من _

 دعوت مرا همیشه مشكى هاى چشم این برق و شیطنت داشتم، دوست را هایش چشم

 آن مثل شیطان و پسرانه چهره این با وقتى مخصوصا میكرد، سكوت و نشینی عقب به

 میپوشید، همردان و رسمى لباس روز

 شد؟ چی عاقبتش ببین شو، كارها این بیخیال گفتم بار چند عشقم _

 اند شده حرف از پر هایم اشك

 شاعریه؟ من جرم _

 میفشرد اش شقیقه كنار را اش اشاره انگشت دارد عادت میشود، كه كالفه

 !الهه جرمه آره! جرمه آب، ور اون سریِ بر خاك ها ویدئو موزیك واسه شاعرى _

 !نمیفهمی؟ اینو چرا هستی قنبرى حاج روسع تو

 !!!!!بود گناه بود، جرم چیزش همه كه شدن قنبرى حاج عروس به لعنت اى

 افتخار طالى  طوق مثل داشتند آرزو كه  دیگرى دخترهاى براى مسخره افتخار یك

 !اسارت غالده! بود غالده فقط من براى و بیاویزند را این گردنشان در

 ...داشتم چپم انگشت در كوچكترش نمونه هك غالده همان مثل

 میروم، مامان كیف سراغ
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 بود، كشیده باال را پولش سازنده و كرد خرید پیش بابا كه آپارتمانى اینكه بعد از میدانم

 را پایش باید و بود كرده تصادف طاها كه روزها آن میكرد، مصرف بخش آرام قرص

 !بود رسیده اوج به من طالق بعد و دبو شده بیشتر ها قرص این مصرف میكردیم عمل

 هاى اسكناس به  بار چند بودم كه بچه میكنم، دزدى مادر كیف از نیست بار اولین این

 ...بودم زده دستبرد اش تومانى دویست

 این تمام آمدم خودم به تازه شد، راحت خیالم كه وقتی بلعیدم، و برداشتم قرص تا چند

 ...است بوده بسته هایم  چشم دقایق

 و حد از بیش هوشیارى این از مرا ها قرص این دیگر ساعت چند تا میدانستم

 میبرند، شیرین خلسه یك به وحشتناك

 !بمیرم طور چه كنم انتخاب میتوانم وقت آن

 !میمیرم تر درد بى

 !؟ بام یا بروم تیغ سراغ

 ...دریا هم شاید

 ....دریا هم شاید

_________________ 

 

 (میالد)
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 !دارد خاصى وهم یك برایم همیشه خلیج آرامش

 ...میترساند مرا داغ آرامش این

 ساحل روى میزدم، سرى ساحل قسمت این به باید ، آمدم مى جزیره به وقت هر

 میكردم، تماشا را خلیج اى فیروزه ارتفاع، از و مینشستم بود اسكله شبیه كه سنگى

 ...بودم ذاشتهگ كنار را سیگار بود وقت خیلی اینكه با میكشیدم سیگار

 !بودم خندیده وحشت میان  بودم شنیده دكتر از را ام بیمارى اسم كه روزى

 !!سالمه ٣٤ فقط من دكتر!!! پاركینسون؟ _

 یا و احترامى بى دارد، وجود دلیل دو تنها نمیكند، نگاه مستقیم را شما كسی وقتی

 !شرم

 دارد، وجود چیز یك فقط دكتر نگاهى بى این در اما

 !!!!!ترحم

  باشم صادق باهاتون باید كیانى آقاى _

 میفشرم محكم را ام صندلی دستگیره

 نه؟ یا میشم درمان ، بگید بهم فقط _

 میدهد تكان تاسف عالمت به را سرش
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 سیاه ماده نام به مغز از قسمتی بیماری، این تو نادره، بیماریه یك جوانى پاركینسونِ _

 با كه كنه می ترشح دوپامین نام به شیمیایی دهما مغز از ناحیه میشه،این دچاراختالل

 و  شه می بدن عضالت حركات تنظیم و كنترل باعث نخاع و مغز هایقسمت روی اثر

 و شده تخریب مغز سیاه ماده هایسلول از تعدادی پاركینسون در تر ساده عبارتبه

 كنه می پیدا كاهش دوپامین شیمیایی ماده

 .دهم فشارش صندلی دسته روى بیشتر باید و است شده بیشتر دستم لرزش

 اومده؟ من سرِ طور چه بال این _

 نمیدارد بر اش علمی اصطالحات از دست

 با مسمومیت كش،حشره و كش علف سموم با تماس سنگین، فلزات با مسمومیت_

 بیماری بروز احتمال كربن، مونوكسید با مسمومیت منگنز، با تماس كربن، سولفیددی

 آنتی پریشی، روان ضد داروهای مصرف همچنین و  میده افزایش را نپاركینسو

 میشه؛ بدن اعضای لرزش و سفتی باعث دارویی پاركینسون عنوان به سایكوتید

 این دیگه دلیل كه بگم باید متاسفانه هستید هم اى حرفه بوكسور یك شما شنیدم

 بوكسورها سر به كه مداومی و شدید های ضربه مثل مكرر های ضربه میتونه بیمارى،

 .باشه شه، می وارد

 بشه؟ این از بیشتر قراره هام دست لرزش _

 :میدهد ادامه دكتر
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 از پس و شه می آغاز بدن طرف یك از اغلب عالئم و ها لرزش بیماری این در_

 حركت كندی بدن، شدید خشكی نهایت در و كنه می درگیر را بدن دیگر طرف مدتی

 همچنین بود خواهد بیماری این عوارض از روزانه های عالیتف انجام در توانایی عدم و

 شه دیده ممكنه شانه، و ها كتف ناحیه در ای پراكنده دردهای گاهی

 !نیست همین پس اش همه

 برود و ببلعد خود با را شهر است آمده ندارد، شدن تمام خیال طوفان این

 

 دكتر؟ نیست طور این! میشه درمان سرطانم روزها این _

 میدهد پاسخ دلخراش او و میپرسم را این عجزم همه با

 هیچ دیگه كه معنا این به نه اما پذیره درمان پاركینسون! نه درمان اما بله كنترل_

 و داروئه با بیماری كنترل معنای به بلكه داشت نخواهد وجود بیماری این از اثری

 كمك به و شه نمی دوار آسیبی بیمار زندگی به و شده كنترل تقریبا بیماری عالیم

 !بدیم افزایش را بیماران در زندگی به امید تونیم می خوراكی داروهای

 میلرزد صدایم دكتر، مطب ماهى از پر آكواریوم به ام زده زل

 شدن؟ علیل با دست؟ لغوه با اما میمونم زنده سالها میمونم، زنده بگید میخواید _

 میفشرد را دستم دوستانه و مینشیند كنارم میدهد، انصراف میزش پشت از
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 فردا همین از كنه، كمك بهت میتونه امید، همه از تر مهم و سالم تغذیه ورزش، _

 نداد، پاسخ بدنت ورزش و دارویی درمان به اگه! كن شروع رو بخشی توان جلسات

 كنیم امتحان رو جراحی میتونیم

 و بودم جنگیده عنتىل بیمارى این با توانم همه با بودم جنگیده بود، گذشته سال یك

 !بود هایم درد كردن پنهان جنگ، این قسمت بدترین

 برای كردن، فین فین حتی ناله، و آه به دارد، ساده خوردگی سرما یك وقتی حتى آدم

 :بگوید و بردارد را تلفن اینكه به دارد، نیاز تسكین

 !بیایی؟ دیدنم به میشود نیست، خوش حالم من فالنی _

 :بگوید یا

 آیم نمی كار سر مریضم زامرو _

 كنید دركم نگذارید سرم به سر نیست خوب حالم _

 مادر اگر اواخر این و بودم ایستاده دردهایم مقابل در تنه یك تمام سال یك من اما

 حرفی او به هم آخر لحظه تا نمیشنید تلفن پاى را دكتر با هایم صحبت تصادفی

 همیشه میالد تو "میگفت و یكردم اعتراض مدام پیش ها مدت كه هرچند نمیزدم،

 "دارى دردی یك تو نیستی،

 كرد؛ بازخوانی برایم را نمایش آخر پرده روز، آن دكتر

 !نمیدانست مناسبى حل راه دیگر هم را جراحى عمل
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 :گفت لفافه در

 بساز و بسوز عمر همه "

 بیا، كنار هایت دست لرزش با

 " بپذیر لغوه با را میالد

 !درد پذیرش نه آمدنم، كنار آدم نه من نمیدانست

 پاى بابا فشردم، مشتم در را بود ساخته برایم خرما هاى هسته با بابا كه گردنبندى

 كرد كار و ریخت عرق آبادان در نخلستانش  داغ آفتاب در آنقدر داد، جان هایش نخل

 تمام بود، نرسیده هم سالگى ٥٠ به حتی هنوز كه وقتی داستانش همانجا روز یك كه

 !شد

 ...ماند ناتمام همیشه من برای كه ای قصه! پدر

 میكرد اعتراض هدایت اول روزهاى داشتم، گردن همیشه را گردنبند این

 كنید استفاده برند هاى اكسسوری از میكنم توصیه مشاورتون عنوان به كیانى جناب _

 گردنبندم هاى مهره تك تك روی كشیدم دست

 !پدرم؟ هاى دست از باالتر برندى چه _

 كه برندی شد، برند یك كیانی میالد خاص گردنبند رسید، اوج به معروفیتم كه ها بعد

 ...میخورد چشم به شهر هاى جوان از خیلی گردن در
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 !كنم لمس را مرگ دارم گردن به را گردنبند این وقتی نمیخواهم

 ...نبود هدیه این شایسته مرگ و بود كرده هدیه من زندگی به را گردنبند این پدر

 كردم، آویزان سنگ تكه یك تیزى روى را گردنبند

 ام نوشته آن در كه كاغذی و ها كفش كنار درست

 ...نسازید قبرى برایم! رفتم "

 كنید زندگی را زندگى و بمانید

 "كیانی میالد

 ایستادم، و كشیدم عمیق نفس یك

 ...گشودم هم از ممكن حد تا را هایم دست ، باد مسیر در و ایستادم

 ...بودند شده آرام مرگ خیال از گویا نبود، هایم دست لرزش از خبرى دیگر

 است این لحظات این در آرزویم تنها

 ...نفهمد مادرش كه بمیرد طور یك آدم میشد كاش "

 ...كاش

" 

 ...بودیم آماده چیز همه برای بغضم و من بودم، بسته را هایم چشم
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 !است؟ شده رگم این گراند بك غمگین، موسیقی یك جان بی صداى

 !مینوازد؟ من مرگ برای شب نیمه این در كسی چه

 میبینم؟ را مرگ فرشته من، خداى

 !!میزند دهنى ساز و دریا به است زده زل سفید شال و عبا یك با صخره، پایین

 ...اند داده ترتیب برایم نظیرى بى استقبال چه

 میخورد، تلو تلو میشود بلند جایش از مرگ فرشته

  میكند، باز هم از من شبیه را هایش دست

 ....میكند رها یتیم ساحل، در من، گردنبند مثل دقیقا را اش دهنی ساز بعد و

 آید، می باالتر آب و میرود جلوتر لحظه هر میزند، دریا به

 ...آیم می خودم به لحظه یك

 !برود نباید من بدون مرگ

 ....بگذارد جا مرا هم بار این نباید

_____________ 

 

 (الهه)
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 من از را دریا بوى عجیب، عطر یك نیست، زمین روى دیگر پاهایم میكنم حس

 اولین با میرقصد، مشامم در وحشى یاسمن عطر و هستم دریا كنار است، دزدیده

 میكند؛ معرفى را خودش عطر این میخورد، صورتم روی شالم و آید مى كه نسیمى

 !بودم؟ زده ار عطر این چرا بودم؟؟ كرده سر را شال این چرا

 نمیشد؟ تمام ناصر چرا

 !بود؟ چسبیده من احساس به خودخواهانه قدر این هم مرگ دم چرا

 بوییدش وجود تمام با آورد، باال و گرفت را شالم گوشه

 !الى؟ عاشقشم من كه عطرى _

 بزنم لبخند بودم بلد روزها آن

 خریدم دوباره بود، شده تموم _

 میدهد جاى زیرش را موهایم و میكشد جلو را شالم

 میاد بهت سفید قدر چه حاجى، عروس _

 میبوسم ام دخترانه شیطنت همه با را اش گونه

 خریده واسم آقامون _

 بگرده؟ دورت داره اجازه آقاتون _

 ...میگذارد جا ساحل در سفید كف مشت یك و میدود ام نزدیكی تا موج
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 خودم با لحظات این در باید داشتم،چرا فاصله قدم چند فقط مرگ تا دریا، تا فقط من

 !نباشم؟ صادق

 !داشتم دوستش

 داشتم؛ دوستش همیشه

 كشیده و كوچك مشكى  چشم جفت یك آن با قنبرى، حاجى تغاری ته نقش ریز پسر

 براق،

  میداد، آخ صداى تهش انگار كه ورى یك خنده همان با

 بازارى، كف خودش قول به اصطالحات و رگه دو صداى همان با

 !داشتم تدوس را

 كه بود این مهم بود، معمولى خیلى همه نظر به نبود مهم! بود نرفته دانشگاه نبود مهم

 !است كرده تجربه او با را دلش ریختن فرو هورتى بار اولین الهه

 ...بیاورم یاد به لحظات این در نمیخواستم را ناصر هاى بدى

 !یخواهمم طالق نكرد باور آخر لحظات تا كه داشتم دوستش آنقدر 

 :میزد فریاد كند، بیرونش میخواست بابا شد، پدرم خانه وارد زور به بار آخرین

 دیدی طالقم دیدی رو گوشت پشت _

 نالید مرتبه یك كردم، نگاهش فقط
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 میزنم خانوادمو قید نریمان جون به الهه _

 بخورم تكان نمیتوانستم  هایم، بخیه دردِ شدت از

 نمیخوام اینو من _

 آمده رحم به او حال به هم بابا دل حاال نشست، مقابلم زمین روی رماندهد و بیچاره

 بود

 میخوای؟ چى تو پس _

 زدم فریاد هق هق میان و كشیدم سرم روی را پتو

 نمیخوامت دیگه من _

 نمیخوامت واهلل به

 میكنم خیانت بهت دارى نگهم زور به اگه

 ...بود رفته ناصر اما د،بو گذشته دقیقه چند نمیدانم گذاشتم كنار كه را پتو

 ...بود رفته همیشه براى من، ناصر

 بزن، را سوغاتی آهنگ دهنى ساز با برایم میگفت بام، پشت میرفتیم یواشكى ها شب

 تماشایم و میزد اش چانه زیر دست ناصر مینواختم، و میبستم را هایم چشم من

 ...میكرد

 بودم، آورده را سازم
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 ام گونه روی را دستش كردم، نواختن به شروع و ستمب را هایم چشم اینكه محض به 

 !كردم حس

 !پیش سال ٥ الهه شدم

 !دلزدگی نه بود، دلخورى نه

 !نفرت نه تحقیر، حس نه

 ...ندارم دوست دیگر را خودم باز شدم، دیوانه باز

 داشته دوست را ناصر وقتی بخواهى، را ناصر وقتی!  بود همیشگی قانون یك این و

 ...باشی داشته دوست را خودت نباید باشی،

 ...گرفت را هایم دست

 كرد بلندم جا از

 ...پاشو الهه _

 دریا سمت برى باید

 شی غرق باید

 بمونی نباید نریمان و من بدون دنیاى تو

 !الهه برو

 !!!برو
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 میكشد دریا سمت و میگیرد را دستم میبوسد، را صورتم

 راه درست نمیذاره لعنتی هاى قرص این ها، قرص این نیست خوب حالم من ناصر _

 برم

 عشقم نباش، نگران _

 ...میكنم غرقت خودم میبرمت، خودم

 ....ممنونم...  ممنونم _

 ...است گرفته آغوش در مرا دریا

 !نمیشود من سهم پرواز و میكنم رها آغوشش در را خودم

 !خانوم _

 !خانوم هى

 .اندازد می رقهتف مرگ و من میان سو آن مخصوص نُت یك با آشنا صداى یك

 میروم، جلوتر

 میكنم باز كه را هایم چشم افتد، می جانم به وحشت لحظه یك میشود، خالی پایم زیر

 !تاریكی و است آب

 ...مرگ و تاریكى و است آب
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 قعر به است قرار! نمیشوم سبك اند، شده پر آب از هایم ریه میبلعم، آب هورت هورت

 ...شوم تبعید دریا

 ...است كرده هجرت دریایش به انآسم از خدا انگار

 میبرد ساحل سمت و است گرفته مردانه و محكم را كمرم

 میگوید انگار و میرود غره چشم مرگ به

 !نیست وقتش حاال نگفتم مگر _

 !ندارم شش آب من نمیفهمد و میكند سنگینی هایم ریه در دریا هنوز اما ام خشكى در

 بیاورم باال را دریا میشود باعث ضربه چند پیاپی سنگینی

 !نفسم اما

 ...نمیدهد پس مرگ را نفسم

 ...بخواهم كمك و بزنم فریاد میخواهم

 نیست من مال كه نفسی میشود، تزریق هایم ریه به نفس یك میبوسد، مرا لب زندگى

 است، بلعیده سیگار دود پیش چندی همین است مشخص كه مرد یك های ریه از و

 است؛ شده خارج

 جفت یك حال بی قاب میان مات اىِ قهوه این و میبخشد من هب را زندگی نفسش

 ...دارد فاصله میلیمترى هایم چشم با چشم،
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 خیس تن با هم او میبینم میشود كه تر دور

 ...است زدن نفس نفس حال در

 

 !آشناست؟ قدر چه

  نیافتنی دست و است دور قدر چه

 ...است نزدیك قدر چه حال عین در اما

_______________________ 

 (میالد)

 سقوط آسمان از ماه سپیدى از تكه یك انگار آسمان، و دریا سیاهى و تاریكى میان

 بود، كرده

 !من هاى دست روى درست بود كرده سقوط

 بودند، چیده دفتر در كه سینى هفت سفره قرمز ماهى

 درست ، پرید بیرون تنگش از و زد سرش به خودكشی خیال و شد دیوانه مرتبه یك

 .بود شده بد حالم میلرزید، هایم دست بود، مرگ با جدال حال در من هاى چشم وىجل

 كند، كارى طهورا تا زدم فریاد



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 48

 با را هایش گونه سوراخ بعد انداخت، تنگش در و برداشت را ماهى سریع خیلى

 كشید رخم به دوباره لبخندش

 !!!میترسید ها ماهى از كه نگید _

 موجودات از بودند، آمده تنگ به زندگى از  كه موجوداتى از! ها ماهى از نه! میترسیدم

 ...خودم مثل اى بیچاره

 كردم پر اخم ماسه و شن با را لبخندش هاى حفره

  نداره سین هفت سفره به نیازى دفتر! كن جمعش _

 میكند جمع مظلومانه را هایش لب

 داشتین دوستش پارسال _

 انداخته، گردنش دور انتخابم راحتى ىبرا كه كرواتى چند بین از را ام مسى كروات

 میزنم پس را دستش ، كند كمكم بستنش براى میخواهد میكشم؛ بیرون

 خونه برى میتونی _

 :میگوید نگرانی و تردید با

 ...هاتون دست _

 ساده گره یك بستن از عاجزم وقتی مخصوصا كردم پیدا آلرژى واژه این به قدر چه

 :میزنم فریاد
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 !!!برو گفتم بهت _

 آب از را انسان یك امشب و بود عاجز آب، به ماهى یك برگرداندن از دستانم روز آن

 !بودم گرفته

 هایش ریه به را هایم ریه داخل اكسیژن مانده ته همین و گرفتم را اش بینى

 ...بخشیدم

 ...گرفت جان

 ...برگشت

 ادهد نجاتش زده مرگِ  من كه برگشته مرگ از انسان یك به میكردم نگاهش فقط

 بودم؛

 ...  بود ماه از تكه یك میخورم قسم

 ....ماه از تكه یك

 كند، باز برایم را در تا میزنم صدا را عبد فریاد با میرسم كه ویال ساختمان به

 خانه به خودم با را بیهوش میهمان كه مرا و آید می در جلوى وقتی بعد، دقیقه چند

 ندارد چیزى سكوت از پر متعجب باز دهان جز میبیند، آوردم،

 میروم داخل

 بیاد عبدالهی دكتر بزن زنگ _
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 میكند باز زبان

 آوردى؟ كجا از اینو ولك!  خدا یا _ 

 :میدهم جواب حرص با

 بكن رو گفتم كه كارى گرفتم، دریا از _

 ماهى تا چند  یك یا ، دمپایى لنگه میشه تورمون سهم ماهیگیرى بریم ما!  خدا ای _

 الجون

 میكنه نصیبشون دریایى پرى خدا، هم، ماهیگیرى تو ،استارها سوپر این

 چشم جلوى از سریع میشود باعث ام غره چشم و نبود شوخى برای مناسبى وقت اصال

 شود؛ دور هایم

 شبیه كنم، تماشایش خوب توانستم تازه اتاق، نور در خواباندمش، تخت روى وقتى

 !میداشت نگه اش بوفه در مامان كه بود ژاپنى گیشاى هاى مجسمه

 هم از هایش استخوان و بشكند لحظه هر میترسیدم كه الغر حدى به و ظریف

 ...شود متالشی

 زدم، كنار صورتش از احتیاط با را چسبیده صورتش روی كه خیسش مشكى موهاى

 ...كرد اصابت سردم هاى دست به گرمش نفس

 ...سردم هاى دست به
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 ...سردم هاى دست به

______________ 

 (الهه)

 چى؟ مرگ از بعد دنیاى اما داشت، درد گمر

 نیست؟ ها درد پایان مرگ مگر

 !چیست؟ ام سینه قفسه وسط شدید درد این پس

 !درد؟ گلو این هایم، پلك سوزش این

 !بودم؟ مرده من اصال

 با مرا و بود آمده بودم، كوبیده را مرگ خانه درِ من دیشب آید مى یادم كه آنجا تا

 .بود بوسیده مرا بل حتى و بود برده خودش

  بود، آشنا یك شبیه كه مرگى

 كرد؛ صدایم خانم وقتی صدایش صدایش،

 میزد فریاد و میفشرد را ام سینه قفسه وقتی

 "لعنتى برگرد برگرد، "

 ! آشنا اما براق، و خوشرنگ شبِ یك ، بود شب رنگ

 ! عطرش اما میشناختم را صدایش و صورتش
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 !بود غریبه عطرش

 ...بودن آشنا مشامم با

 ...داشت خاصى جنس آغوشش

 میشنوم گنگ و غریبه صداى یك

 نیست جدی مسئله خوبه، وضعیتشون فعال كیانى جناب _

 كنید، مطرح رو جریان این پلیس با كه اینه من توصیه اما

 دردسر واستون میره، سراغش دیگه بار یك احتماال داشته خودكشی قصد كه كسی

 !نشه؟

  آشنا صداى همان باز

 نیست؟ مشكلی هستند؟ كامل سالمت در االن بگید بهم فقط كترد _

 !آشناست

 مافیا رییس كوروش صداى شبیه

 ابراهیمى شهید صداى  شبیه

 نوازنده مانى شبیه

 ...مانده خاطرم در صدایشان فقط كه كاراكتر هزار هزار میان شدم گم

 .كند پیدا را ها ارتباط نمیتواند و است شده معلول مغزم
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 سالم روانی نظر از میدونم بعید اما هست، كامل سالمت در جسمشون كه گفتم _

 !!دیوانه است، دیوانه میزنه كشی خود به دست طور این كه كسی باشه،

 فوق سكانس همان در كمانگیر آرش صداى شبیه دقیقا حاال گرفته، اوج آشنا صداى

  است العاده

 دكتر؟ میكنن، كشی خود ها دیوونه فقط مگه _

 !چی؟ یعنى حیات روى كشیدن خط و رسیدن دنیا آخر به اصال دونیمی تو

 میشود باز هایم چشم

 .میكند احیا كوتاه، جمالت همین با را هایم چشم

 

 چرا میشوم، مالیخولیایی وخیم تضاد یك دچار مرگ و زندگى بین دوباره بالفاصله اما

  زمین روى واقعى، دنیای در كه

 بودن دیكنز قدر این بودن، سقف یك زیر

 !محال است، محال ایران سینماى ستاره تنها با

____________________ 

 

 (میالد)
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 میزند، برهم را تصوراتم تمام میكند باز كه را هایش چشم

 گل سرخابى كوچك هاى شكوفه شبیه كه كوچك لب این با مرمرى، سفید گردی این

  بیاندازد، برایم میشهه چاى باریك كمر استكان در دارد عادت مادر كه است سرخی

 سالن گیشاى هاى مجسمه شبیه كه این براى مشكى، براق حالت بى موهاى این

 به كه گرد چشم جفت یك این اما داشت، نیاز بادامى چشم جفت یك به شود پذیرایی

 جور باتصوراتم دارد، خودم هاى چشم رنگ دقیقا عجیب، اى قهوه یك سیاهی، جاى

 ...آید نمی در

 میپیچد گوشم در اطهور صداى

 این اسم كنم، طراحى انگشتر واستون سنگ این با میخوام!  لطفا كنید نگاش اینو _

 "ببره چشم "سنگ

 شما هاى چشم رنگ كامال واى

 مینوازد را ام زندگى مندرس تارهاى صدایش

 كجام؟ من _

 اما! است مسخره كردن تعارف آب آورد، مى باال آب است طوالنى مدت كه آدمى به

 ...میكشد باال نفس یك را آب لیوان مانده كویر در ها ساعت كه كسی ثلم

 میكند نجوا گوشم در و آید می نزدیكم ایستاده، در كنار لحظه آن تا كه عبد

 روحى آقاِ  زن كوكا، كناریه ویال دختره همون این _
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 از میكنم وادارش زور به و میكنم جمع اش مهتابى گردی از را نگاهم بالفاصله

 ...بكند دل كوچك سرخ گل ماشاىت

__________________ 

 (الهه)

 مریخى یك میكنم حس كه میكند نگاهم جورى یك حاال و گلویش زیر میكشد دست

 !هستم

 خانم؟ سركار بهترى _

 آخر؛ پالن سعادت، هماى لوكیشنِ سر میروم

 :گفت و زد خداحافظ عالمت به گوشش باالی خاص ژست با را دستش كه جا آن

 خانم سركار خداحافظ _

 هایش چشم در را فیلم تمام و هایش چشم عجیب اى قهوه به ام زده زل قدر این

 تكان بار چند چشمانم جلوى را دستش است، شده فراموشم زدن پلك كه میكنم مرور

 میدهد

 میشنوید؟ منو صداى _

 همه از ربیشت دادى سر را دریا قطعه بندر، در كه پالن آن من دیوانه، بگویم خواستم

 !!میشنوم؟ را صدایت میپرسى بعد ام داده گوش عالم

_______________ 
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 (میالد)

 كه اند شده ادغام جورى سبیلش و ریش با كه روحى اصغر ژولیده و سفید موهاى

 ...میدود هایم چشم جلوى انگار است، ممكن غیر صورتش اجزا تشخیص

 حدى تا  بود، خوشحال است، هكرد ازدواج دخترش سال و سن هم یكى با بودم شنیده

  است؛ گذشته موهایش و ها ریش خیر از ازدواجش بعد میدانستند همه كه

 زده دریا به گدار بى طور این كه بود گذشته چه زندگى این در جوان زن این بر اما

 !!بود؟

 بیرون افكارم پیچ در پیچ هاى اتوبان از میخورد هم روى كه هایش دندان صداى از

 ...میزنم

 صورتش و میشود سفید مرتبه یك هایش لب كند، خاموش را كولر میخواهم عبد از

 میلرزد؛ و است پیچیده خودش در تر، سفید

 را ها چاره من از بهتر همیشه مثل عبد بپیچد، خودش دور پتو یك میكنم كمكش

 میداند

 كرده اش سرمازده خیس لباس آقا، _

 :میپرسم كالفه

 بدم؟ خبر دتونخانوا به میتونم خانوم؟ _
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 "میگویم عبد به هایم چشم با میدهد، تكان منفی نشانه به تند تند را سرش وحشت با

 "بكن فكرى یك

 ، است شده گم ، براقم اى سورمه روبدوشامبر در كه است الغر و ضعیف قدر این 

 ...آسمان دل در كوچك ستاره یك مثل درست

 است، پیچیده حوله میان را موهایش

 ونمممن ازتون _

 جان، بی كمى و ظریف است ظریف هم صدایش

 :بپرسم باید من و میكند تشكر

 !میكنی؟ تشكر زده بهم هاتو برنامه كه كسى از میكنى؟ تشكر چرا _

 جوابى میدانم میشود، سرخ صورتش سفیدی همه آن میان هایش گونه كه میبینم

 از تر بیچاره این زا را عاجزم آن از خودم كه هایى سوال جواب میخواهم چرا ندارد،

 بیاورم؟ در خودم

 نیستى؟ ناراحت اى زنده اینكه از _

 را دیوار به دادن تكیه من و مینشیند ناتوان ، خواب اتاق پرده كنار مبل تك روى

 :میپرسم میدهم، ترجیح

 میگذره؟ جونش از كه میرسه كجا به آدم یك _
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 مرگ از قبل كه كنممی فكر این به من و میچكد دستش كف هایش اشك دانه دانه

 !است؟ خالى حلقه، جاى انگشتش در حاال كه است گذشته اش حلقه از چرا

 با ارتباط و است افتاده گیر خودش در میكنم احساس كه طورى یك ، است گنگ

 !است محال برایش خودش بیرون

 میكنى؟ مصرف مواد _

 است دلخور چشمانش اى قهوه گردى و آورد مى باال را سرش

 بودم خورده بخش آرام امشب فقط من _

 :میگوید پریشان و میشود بلند جایش از مرتبه یك بعد

 میشه نگران مادر خونه، برم باید _

 :میپرسم تمسخر با

 مادرتی؟ نگرانى نگرانِ االن بمیرى، بود قرار _

 كردی؟ فكر بیچاره زن اون به قبلش

 ... ممیزد حرف كیانى میالد با داشتم میزدم، حرف آینه با داشتم

 است ایستاده اتاق چوب چهار میان 

 برسونه؟ منو كنید خبر ماشین یك میشه _

 میخندم دوباره
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 این با كه شكر رو خدا و  اشه، فاصله حصار، یك فقط اینجا با  روحى اصغر ویالى _

 عام و خاص مسخره رو بیچاره مرد و بچرخى جزیره تو نیستی مجبور مسخره وضع سر

 كنى

 ...میكند تشكر هایم تندی و ها ینتوه همه جواب در

 ...میكند تشكر

 امشب بابت نكنه درد دستتون _

 ....میلرزند دوباره عجیب حاال ، نكند درد كرد آرزو كه هایى دست و است رفته

________________ 

 

 (الهه)

 پنجره پشت مریم متوجه ام، همكالسى اشاره با كه میگوید ایرانى فرش قدمت از استاد

 میدهد، تكان هوا در را موبایلش و میپرد پایین و باال كه میشوم كالس در اى شیشه

 .كنم چك را پیامم است این منظورش میفهمم

 شب ٤ این كن دارى آبرو و بیا من جان شمال، برم حسام با میپیچونم دارم من الى "

 "منتظرتم تئاتر آمفى بیا االن گروه، گریم واسه برو تو رو مونده باقى

 قدر چه هر گرفتم، اجازه كالس ترك براى استاد از و برداشتم را كیفم ناچار و كالفه

 میشد، بیشتر مریم اصرار میكردم امتناع بیشتر
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 گذاشتم سرم روى را دستم درمانده و كردم قالب هم به را هایم انگشت

 !نیست من كار تیم این گریم _

 !دستیه صنایع من رشته نمیفهمى چرا تو

 میپیچد انگشتش دور را فرش موى رشته یك

 ! دختر میكنن كار دلشون محض همه تئاتره، اشون رشته نفر چند فقط اینجا _

 !دادی قول ها بدبخت این به نیستی مطمئن خودت از وقتی چرا مریم _

 نیست من تخصص گریم نمیام، بر پسش از من

 میكشد خودش سمت مرا مهربان طور یك و میگیرد را دستم

 از هنریا ما دیگه، هنره هنر،! بهترینى اما نیست تو تخصص هم ازىب و ساز و شعر _

 باشه؟! نگو نه میایم، بر چى همه پس

 میدانستم، را گریم اولیه اصول همه حاال كه بودم ایستاده سرش باالى كار حین اینقدر

 آن سر نفهمیدم وقت هیچ چرا راستى رفت، مسافرت به روزهایش آن حسامِ با مریم

 آمد؟؟ چه پیشه عاشق كمند گیسو ارنجىن نازك پسر

 با پسرهاى غرو، غر و ناراضى دخترهاى غریب، و جدید آدم لشكر یك بودم مانده من

 اعتراض نمیزد، حرف وقت هیچ گریم حین نفر یك فقط ، تیم شور و شر پر و انرژی

  مینشست، آرام صندلى روى و میبست را هایش چشم كار شدن تمام تا نمیكرد، هم
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 این از جنوبى نامحسوس لهجه ته با خاص پوست رنگ نوع این میكردم فكر ودمخ با

 ...است ساخته جالبى تركیب چه اش خاكى همیشه پشتی كوله این با ساده پسر

 یك فقط نشد باورم وقت هیچ كه بازى ببینم، را اش بازى شد وقت آخر، شب فقط

 است، بوده بازى

 بعدتر ندیدمش، دانشگاه در انداختم چشم هرچه روز آن فرداى از بود، شده تمام اجرا

 .است دیگرى شهر دانشجوى و است بوده دانشكده تئاتر تیم میهمان بازیگر فهمیدم

 شهر، سطح تبلیغاتى هاى بیلبورد روى سینماها، پرده در كردم، پیدایش بعد سال چند

  ها مجله همه جلد روى

 !جوان دخترهاى همه زبان روی و

 مثل ساده خیلى میشدم، خوشحال هایش موفقیت براى و یشمردمم را هایش سیمرغ

 داشتم، عالقه مورد هنرپیشه یك هم من ها، دختر همه

 ...بود كیانى میالد من، " هنرپیشه آقاى "

 چیز یك طاها همیشگى، بحث همان طاهاست، با تلفن پاى بحث و جر حال در مامان

 نكند؛ مجبور خریدش براى را بابا هك میكند شماتتش مامان و كرده هوس و دیده جدید

 میكوبد پایش روی پیاپى و دوبار دست كف با میكند قطع را تلفن

 "كن راحتم بكُش خدایا"
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 چه خدا و است گفته خدا به هربار را جمله این ام بوده كوچك خیلی من وقتى از مادرم

 نمیدهد؛ گوش حرفش به كه است مهربان قدر

 ودمیش من درگیر نگاهش مرتبه یك

 نداری؟ صورت تو رنگ ارواح عین صبح از چته _

 نداریم مرض نمیشه اگه شه، خوب كوفتیمون حال كه من مرگ خبر اینجا اومدیم بچه

 تهران كنیم گم رو گورمون كن جمع كه، بمونیم

 كه میرسم نتیجه این به همیشه مثل باز اما ام، برگشته مرگ از من بگویم میخواهم

 ....دارم نگفتن براى حرف قدر چه

___________________ 

 (عبد)

 هوار فكر آوار یك انگاركى، ویال آورد خودش با را تهرونى ماهى شاه این كه دیشب از

 سرش؛ روى شده

 "بودم؟ دیده رو روحى زن هم قبال " كه میپرسه یكبار

 !!ها نه میگم

 میپرسه باز ولى

 "نشدی خاصی چیز متوجه تو داشتن؟ مشكلی میومدن اینجا "
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 واال نه میگم

 !نداره ربطی ما به مردم زندگی گفت دیروز همین انگار نه انگار

 ثانیه سه و میكنه فرار بیرون، میره تا اما ساختمونه بیرون دلش شده، پركنده مرغ عین

 برمیگرده؛ نكشیده

 باشه؛ نیاورده خودش سر باز بالیى دختره بیینم بدم آب به گوش و سر برم گفت بهم

 را در كه خانمى روحى، ویالى استخر تاسیسات به زدن سر بهونه جز تمنداش اى چاره

 بده، ورود اجازه نمیتونه و امانته اینجا گفت داخل برم نذاشت كرد باز

 دیدم را دختره اما

 ...میكرد نگاهم داشت و بود ویال ایوون توى

 بدم، خبر آقا به برگشتم وقتی

 ...االستب اون نگاهش و ایستاده نخل كنار خودش دیدم

___________________ 

 

 (میالد)

 ایوان در هایم سوال عالمت و من بین كشیده دیوار طور این كه آفتاب این به لعنت

 !مجاور ویالى
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 روحى دفتر در كه زمانى صرف را تمركزم همه ام، دیده جایى را دختر این مطمئنم

 !است فایده بى اما میكنم؛ بودم،

 جا به هرگز من و اند بوده آشنا برایم كه اند بوده ام زندگی در حال به تا نفر هزار اصال

 !ام نیاورده

 باشد؟ نفر یكمین و هزار این حاال داشت اهمیتى چه

 !میكند؟ فرقى چه! باشم گرفته پس مرگ از را او كه گیریم

 میكند؛ شكار را افكارم رد مرتبه یك گل، هاى بوته كردن هرس حال در عبد

 رفت؟ یا ونهایو تو هنوز دختره _

 بنشینم سایبان زیر تفاوت بی میكنم سعی و نمیدهم جواب

 تشنمه ندارى؟ خنك چیز یك_

 میز به میزند زل

 كوكا كه میزه روى لیمو به شربت _

 .نمیبخشد التیام را وجودم ناشناس سردرگمى حرارت این هم تگرى شربت لیوان دو

 :میگوید زمان هم و یدهدم فشار كیسه داخل قدرتش همه با را هرز های علف عبد

 زنم نگفتین بهم چرا میدونستین كه شما بگه نیاد فردا میگفتیم، روحى آقا به كاش _

 داشته خودكشی خیال
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 میزنم میك را دهانم در مانده جا یخ تكه

 نیست مربوط دیگه ما به _

 :بگوید میخواهد انگار كه طورى میكوبد در به كسى

 "است مربوط ما دوى هر به دیگر حاال "

 را صورتش روز روشنایی در و آفتاب مزاحمت بدون میتوانم بار این میكند، باز را در عبد

 !است؟ هنر یك زیبایی ببینم،

 میدهم، را جوابش سر با و میدهد سالم مودبانه

 بیاید؛ كنار در جلوى از میكنم اشاره عبد به بیاید داخل میكند درخواست هایش چشم با

 میشوم، دستش در مشكی پالستیك یك متوجه تازه آید می كه جلوتر

 میشوم متعجب نزدیكی این از من و میشود نزدیك

 :میگوید بشنوم خودم فقط كه طوری آرام، خیلی و میگذارد میز روى را كیسه

 آوردم رو كفشهاتون _

 دستم میگیرد، سمتم را گردنبندم و میكند باز را مشتش كه نشده تمام اول شوك هنوز

 كنم، خفه را خودم بتوانم دارم دوست كه میكشم طوری مگلوی روی را

 نمیكند نگاهم و است پایین سرش
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 مشتش در و آورد می بیرون كاغذ تكه یك پیراهنش  سینه روى  جیب از كه میبینم

 میگذارد میز روی گردنبند با بعد و میفشرد

 خصوصی متن این اما دارم، نگه رو خطتون دست یادگار عنوان به میخواست دلم _

 خوندمش كه ببخشید بود،

 میگذارم كاغذ و گردنبند روى را دستم كف 

 كردی؟ پیداش كجا از _

 تبعید گوشش پشت را اش عاصی مشكی موى دسته یك و میكشد جلو را شالش

 میكند

 داره معرفت و شعور دریا ولى بود برده آب رو من ساز اما سازم، دنبال بودم رفته _

 حیفه... بردن واسه هحیف گردنبند این میفهمه

 ...بگوید تا میكند جان انگار را خداحافظ و میلرزد اش چانه

 بگویم نمیدهد مجال و میرود

 ....دیشب همان بودم، داده نجات دیشب همان هم را سازش

__________________ 

 (عفت)
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 سگ آدم خدایا "میگفت و اش سینه توى میزد بیامرزم خدا مادر وقتى میفهمم تازه

 "نباشه مادر باشه،

 !چى یعنى

 شد، خرد هام چشم جلوى نزده جوونه اینجورى گلم ترد هاى ساقه كه حاال

 بافتم، و دوختم لباس دختر این واسه انداختم چشم و نخوابیدم صبح تا هایى شب چه

 با دوستاش به و كوچه وسط میدویید و میپوشید تندى ، بود چینى چین دامن عاشق

 :میگفت فخر

 "پریونم شاه دختر حاال من دوخته، چى واسم عفتم مانما ببینید "

 تیكه یك همه چشم به ها مادرشم كه من چشم به فقط نه عروس لباس تو شب اون

 قدر این اومد، چشم به یهویى نداشت دوزك بزك به عادت ام بچه كه بود،نه شده ماه

 در را ام بچه اشك و كرد گل حسادتش اول شب همون از زده جیگر جز ناصر اون كه

 پنهون و پس سریع ، آبرو محض اما فهمیدم را ماجرا این من فقط شب اون آورد،

 به فكرى یك تا نگفتم عباس به شب همون كردم اشتباه شایدم واال نمیدونم كردم،

 ...بكنه دخترمون حال

 توى میشه سنگ كعنهو لقمه میكنم، نگاهش هربار منم و غذاش ظرف به زده زل

 گلوم،

 پوسید دلم خدا به امانم! الهه _
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 بزنیم جزیره توى دور یك بریم بیا

 !نكرده شروع نهار این كردن تمام براى است بهانه دنبال انگار

 آشپزخونه سمت رفت و برداشت را بشقابش

 بریم شو حاضر _

 همین به فقط گردش این اما خوشحالم، قدر چه میدونه خدا فقط داده رضایت اینكه از

 نشست دریا به رو و زد باال رو عینكش میشه، ختم ویال جلوى ای صخره ساحل

 نمیشینى؟ مامان _ 

 بودم دوخته تازه كه بود روشنم مانتوى به نگاهم

 جان مادر میشیم كثیف _

 :گفت نیشخند و كنایه با

 شد؟ چی ، نشه كثیف خونت و ما بودى نگران سال اینهمه _

 مامان؟ خوبه حالمون االن

 تا صبح كه دستهایى ، خشكم دستهاى به چسبیده شده جدا مانتوم از نگاهم حاال

 خرد پیاز و میكرد پاك سبزی بعد به غروب و بود مختلف هاى شوینده توى غروب

 ...میكرد

 بهم چسبید هاش بچگى مثل ، نشستم كنارش
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 ...من ولی بودی خوبى مادر تو مامان _

 میكنم نوازشش و میگذارم ام شانه روی را سرش

 عزیزم میشه درست _

 شه درست زندگیت كردم قاسم امامزاده نذر ، میشه درست

________________ 

 

 (الهه)

 !است بوده جزیره یك همواره هم من زندگى میكنم احساس روزها این

 همیشه من دور دورتا و دریاست دورت تا دور ، میشود ختم دریا به راهى هر آخر اینجا

 !بود ناصر فقط جا همه و

 ...شادى و مصیبت ، آشتی و قهر آخر، و اول

 بودم، ام زندگى مرد اولین به حسم ى محاصره تحت همیشه من

 ثانیه هر به محكوم را خودم عاشقى توهم با بود كرده اسیرم اولِ  عشق فلسفه

 ...اش مردانه گاه به گاه هاى محبت به خوش دل و بودم، كرده فداكارى
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 خورشید تاللو تماشاى به متفاوت رجو یك هم او حاال و است نشسته كنارم مامان

 است؛ نشسته آسمان و دریا مرز میان

 نصیحت  مثل یكبار فقط یكبار ، زدن جارو و پختن سبزى قرمه جاى به مادرم كاش

 :میگفت مثال ، میكرد نصیحت را من دخترش به  چاپلین چارلى هاى

 خوابگى هم نیست، نامهربان رختخواب در مردى هیچ باش داشته یاد به دخترم "

 "نگیر اشتباه عشق با را هایت

 اما ، است كرده بحث حاجى با دوباره بود مشخص برگشت ساختمان سر از كه عصر

 زعفرانى چاى برایش! باشم بوده من بحث، بار این موضوع نمیكردم هم را فكرش

 هویج مرغ كنار ناصر نسوزد؛ شدنم سرخ حال در هاى هویج بود حواسم و بودم، ریخته

 بود كرده سفارش مامان كه بود این درگیر فكرم من و داشت دوست شده سرخ وجهگ و

 كنم؟؟ سرخ سمتش كدام از را شده قاچ گوجه باید

 و زمین شد، سرازیر اش دلى و دق باالخره حمام در به سرش خوردن با مرتبه یك كه

 داد؛ فحش را اقبالش و بخت و زمان

 باشم؛ نكرده اسراف ناصر، مادر سادات، اكرم قول به تا برگرداندم قورى داخل را چاى

 

 كردم اعتراض ، رفت باالتر كه صدایش

 ناصر؟ چته _
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 میكوبد كابینت روى مشت

 نداری؟ رو من خانواده دیدن چشم چرا الهه؟ مرگته چه چته؟ تو _

 بود؛ رسیده جدید مبارزه یك شروع وقت

 نشوند نگیخا جنگ این قربانی ها هویج كه كردم خاموش را تابه زیر

 خبرم؟ بی من و شده خبر چه باز _

 بگیرد را حقش است آمده انگار میشود، نزدیكم عصبانیت با

 داشته انعام ختم مادرم پایین؟ نرفتی دیروز چرا _

 را حقم اشك، هنرنمایی و صدا لرزش بدون بار این بتوانم كه میكشم عمیقی نفس

 بگیرم

 نمیاد خوشم چون _

 میكشد واره و میرسد جوش نقطه به

 نمیاد؟ خوشت ازشون كه من خانواده كردن بهت ظلمی چه _

 خندیدم تلخ

 نمیاد خوشم ها مراسم جور این از كه بود این منظورم اما كردن، زیاد كه ظلم _

 میخندد عصبی

 هستی؛ بازی قرتی مجالس عاشق اصوال تو نیاد، خوشت بایدم _
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 بودی حاضر اول نفر بود ساز و رقص

 شدم خارج آشپزخانه از ماهرانه طور یك كنارش از و انداختم االب را ام شانه

 دارم دوست رو اصالتی با مجلس هر من اتفاقا نه _

  شادیه و رقص هدف رقص و ساز مجلس تو

 مامانت قرآن ختم مجلس تو اما میشه، انجام همینم و

 میشن جمع دورهم شده میزامپلی زن مشت یك فضولیه، و متلك و غیبت هدف

 بكشن، هم رخ به هاشونو داشته و اطاله

 !كردن نگاه كورها اجاق عین بهم كه بس شدم خسته منم 

 است شده نرم صدایش

 شیم؟ دار بچه خوب بیا گفتم بار چند _

 میبندم محكم را خواب اتاق در

 میكنم تكرار هم سر پشت بار چند خودم با و میگذارم هایم گوش روى را دستم

 !نه بچه زندگی ینا توى! نه بچه الهه نه "

 "نه آوردن دنیا به بدبخت یك

 !برمیگردد خود جنایت محل به همیشه مجرم كه میگویند درست

 هستم اینجا من حاال
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 !میزند پهلویم به مامان و

 پاییز هاى شب تو رهام پسره این وای وای _

 احلس این روی هم را او متری چند فاصله از حاال و ام برداشته هایم گوش از را دستم

 ...میبینم سنگی

  باشد مهم برایم خاك اینكه بدون اختیار ،بى شدم بلند جایم از

 و ذوق با سالم و من كوتاه سالم جواب و گرداند می بر سر تكاندم، را مانتویم خاك

 گوشه با را اش گوشی دوربین لنز مامان میدهد؛ لبخند و سر با را مامان شده هول

 میكند، پاك اش روسری

 بندازیم عكس یك باهاش ریمب بیا _ 

 میگیرم محكم را مامان دست

 خدا رو تو مامان _

 میزند پس را دستم

 بیاد در سبیالش آرزوشه وای است، پسره این عاشق! بود اینجا كاش ام بچه طاها _

 شه كیانی امید شبیه

 :میگویم حرص با

 كیانی میالد _
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 به شدن نزدیك حال در ندلبخ با است، شده ما بحث متوجه انگار كه كیانی میالد

 ماست؛

 احوالپرسى موقرانه و مودبانه هنرپیشه آقای و میدهد سالم دوباره هولش از مامان

 میكند

 خانم؟ كار سر هستین خوب _

 نباشه خالى روحى جناب جاى

 

 را نگاهش حاال میكند؛ تشكر شكسته پا و دست و میكند نگاه من به تعجب با مامان

 چسبانده من به

 وبید؟خ شما _

 میدهم تكان سر

 :میپرسد زمان هم مامان و

 هستن؟ ویال صاحب همون روحى آقای _

 :میدهد جواب من جای به میشود تند و تلخ هنرپیشه آقای نگاه

 نكردن؟؟ معرفیشون خانمتون دختر! بله _

 :میگوید گمی در سر حالت با مامان
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 نداشتیم آشنایی افتخار واال نه _

 !چیست؟ براى دوباره گر سرزنش نگاه این نمیدانم

 از میخواهم میشود، قدم پیش گرفتن سلفی براى و میگیرد را مامان گوشی خودش

 :میگوید مرتبه یك كه كنم فرار دوربین قاب

 !لطفا روحى خانم بمونید _

 

 ...میدهد صدا چیك دوربین و میكنم نگاه فقط مبهوت

_______________ 

 (میالد)

 تیتر ترین تیراژ پر اسمم كنار گاه صفت این كه حاال حتى! متنفرم پولدار هاى آدم از

  سازد مى را خبرى

 "كیانى میالد! ایران سینماى مرد ترین پولدار "

 "ایرانى هنرپیشه ترین گران ، كیانى "

  بخرند، چیز همه میتوانند پول با كه آنهایى از متنفرم، پولدار هاى آدم از هنوز من

 آن زحمت عمر یك و سرمایه تمام خرید، را بابا ستاننخل و داشت پول كه جمال مثل

 !خرید پول با فقط شبه یك را مرد
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 !بخرد خود براى را مینیاتورى مجسمه این میتواند دارد پول چون كه روحى مثل

 !متنفرم دار پول هاى آدم از

 میخواهم، معذرت و میدهم پس را روحى زن مادر گوشى میخورد، زنگ كه تلفنم

 است طخ پشت مامان

 مامان؟ نه مگه ؟ آرومى!  میالدم _

 ....نیستم آرام هنوز من ، نیستم آرام من اما است كرده نشینى عقب من در طوفان

 میكنم، وحشت اختیار بی صحنه این دیدن از میگردم بر وقتی میكند قطع كه مامان

 ؛بودم ایستاده شب آن من كه همانجا دقیقا صخره باالی خودش و است رفته مادرش

 است؛ سپرده باد به را نازكش و ظریف پاهای و است نشسته

 میزنم صدایش ببخشید یك با! اش ندانسته اسم با نه اما میزنم صدایش

 ببخشید؟ _

 صورتش به طوری یك را موهایش و گرفته جنون باد میكند، نگاهم برمیگردد

  میزند كنار را موهایش میشوند، كالفه من های چشم هم و او هم كه میچسباند

 بله؟ _

 میروم جلو

  رفت؟ مادرتون _
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 :میگوید و میدهد تكان سر مثبت نشانه به

 درست شربت رفت مامان بود، گرم یكم هستیم؛ دیوار به دیوار همسایه فهمیدن تازه _

 بیاره كنه

 دریا و آسمان بین را پاهایم هم من و بنشینم كنارش فاصله با میدهم جرات خودم به

 یك و میكشد، كنار بیشتر را خودش چرا! ام كرده رعایت را اصلهف كه من كنم، رها

 ! میپرسد؟ مرتبه

 كردید؟ صدا روحی منو چرا _

 نیست روحى من فامیلی

 آید نمی خوشم هم دارند هراس اشتباهاتشان قبول از كه هایى آدم از

 نمیدونستم رو اسمتون چون _ 

 اندازد می باال شانه

 كنم معرفی رو خودم باید رفت یادم میدونستم، رو شما فامیل و اسم چون من_

 میكنم پرتاب دریا سمت كوچك صدف یك

 !باید؟ _

 لزوما نه

 نیست؟ ضرورى كردنم معرفی یعنى _



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 78

 كنم صداتون روحى خانم همچنان میتونم من _

 !هستم عزتى من ولى _

 هم تره، زیبا واژگان نظر از هم روحی خانوادگی نام معتقدم تازه نداره، فرقى چندان _

 همین دیگه خانم هزاران بولده، خیلى ایران سینمای فادر گاد به متعلق خانوادگى نام

 هستند شدن، خطاب روحی خانم آرزوى در االن

 میكند نگاهم خاص طور یك و میگردد بر

 !نیستم من اما _ 

 بوده دیروزش آرزوى میره یادش میرسه چیز یك به وقتی همینه بشر طبع _

   اندازد می دریا جان به سیل مرتبه یك

 شدم رد ازش وقته خیلى رو دیروزم آرزوى من _

 پشیمونم ازش و

 اند ریخته جانش به دیگر دریای یك انگار است شده آرام نا دریا

 كردی؟ انتخاب رو مرگ آرزوهات، از پشیمونی واسه _

 میاندازد باال شانه خودش سبك به دوباره

  زندگیم همه دادن دست از واسه نه _

 نیست كننده قانع دالیلت مردن واسه اما كردی، ظلم زندگیت و جوونیت به درسته _
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  است كرده سكوت

 بپرسم میخواهد دلم

 میپرسم و

 بپرسی؟ خودم از رو من سوال نمیخواى تو _

  میدهد ادامه زبان با و میگوید " نه" سر با

 انتخابتون این پشت بزرگى دلیل حتما كه هستید ساخته خود و قوى قدر این میدونم _

 بوده

 نداره ربط من به چون نمیپرسم اما

 اش جمله سنگینی از میشوم سنگین

 بود جایی به و ماهرانه تذكر و طعنه _

 

 شیرین و خنك پایان یك نرم جنگ این به ، مادرش آلبالوى شربت هاى لیوان

 ....میبخشد

________________ 

 

 (الهه)
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 با انگار و میكند فغان است شده آوار اش سینه روى بختك مثل كه غمى از همایون

 و میلرزد هایش شانه چنین این  او صدای با كه است همدرد بدجور پیشه هنر آقاى

 میبارد؛

 ، است كشیده سرك مرد یك هاى اشك به ناخواسته كه اى الهه از قدر چه من و

 ! ام شاكى

 است؟ آمده باران

 چرا بودم؛ آورده آوردن، پس براى مخود با جدى مبارزه یك طی كه ربدوشامبرى

 !بود؟ شده خیس

 چرا اما بودم كرده تا را آن مرتب و بودم زده اتویش دقت با و بودمش شسته وسواس با

 است؟ شده خیس و مچاله

 

 كشید نعره همایون وقتى پیش دقیقه چند همین آورم مى خاطر به

 "بردار رو دستهات بردار رو دستهات من گلوى از"

 ...شود صدا بی هقم هق تا بودم فشرده صورتم روى را برربدوشام

 میكنم لعنت را خودم

 شدم، ویال وارد است ساختمان پشت كه دریا سمت در از كه
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 كده دنج یك پیر، نخل یك زیر كیانى میالد حوالى، همین میدانستم چه لعنتى منِ

 .... و است یافته

 دم؛برگر ام، رفته كه راهى همان از برگردم میخواهم

 !دارد دیگر پنهانى نگاه یك تمناى هایم چشم چرا نمیدانم

 ام، شده گرفتار ها آدم از انبوهى حجم میان تفریحى اسكله در میبینم آیم مى خودم به

 میخواهند تفریح براى فقط را جزیره این كه هایی آدم

 !نیست من دغدغه وخامت به دارم یقین هایشان دغدغه كه هایی آدم

 ام؛ كرده فرار ها آدم از زیادی مدت من

 !شان خورده گره هم به هاى دست از

 !باشد مادرش آغوش در كه نوزادی هر از

 و بكشم سرم روی را اى سورمه ربدوشامبر میخواهد دلم و میگیرم سنگر نیمكت روى

 باشم، امان در ها آدم نگاه از زیرش

 !اندازند می جانم به را هایم خاطره كه هایی آدم

 !میشوند ترینشان تلخ روز یك ها خاطره ترین شیرین كه نمیكنی را رشفك وقت هیچ

 من، گاز یك خورد خودش گاز یك كرد، درست بالل برایم دریا كنار آتش مانده ته با

  شود، تمام تا
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 خندید بود شده سیاه كه دهانم دور به

 منكن تشكر نفره دو تنهایی از شادى حجم این براى نمیتوانستم كرد، بغلم بعد

 داشتم احتیاح سفر این به واقعا من ، ناصر _

 فشرد خودش به بیشتر مرا

 این حاجى،! داری احتیاج تفریح به میره یادم كه كارم گرفتار قدر این ببخش _

 دامنم تو میذاره جدید داد قرار یك نشده، تموم ساختمون

 

 كردم نوازش را دستش روی پرپشت موهای

 دارم احتیاج تو با بودن تنها هب ندارم، احتیاج تفریح به من _

 : میگوید  میخندد، خودش سبك به مردانه طور همان

 بود؟ دروغ پس كردم، شمال هوس _

 نداره جنوب و شمال_ 

 نشناسه رو تو و من كسی كه كردم رو جایی هوس من

 میكشد آه و میكند جمع صورتش روی از را اش خنده مرتبه یك
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 احترام عقایدشون و ها خواسته به اینكه واسه مممیفه! الهه میكنن اذیتت میدونم _

 ای چاره اما است، دهنده آزار من به وابستگیشون این میكشی، عذاب قدر چه بذاری

 ان مادرم پدر اونا!  خانومم نیست

 میكشد بیرون خودم دنیای از مرا و میكند ام یقه ناشناس صداى یك

 خوشگلید؟ خیلی گفته بهتون كسی حاال تا!  خانم _

 چشم بگوید میخواهد مضحك لبخند یك با بن رى عینك پشت از چرده سیاه پسر

 !است؟ دیده زیبا مرا و است كرده لطف هایش

 

 نكردن پلت و شل ندادم تا اینجا از عامو شو بلند شو بلند _

 !است سرم پشت كیانی میالد ویالى سرایدار میكنم، بلند را سرم

 !میكند ركت را نیمكت بحثى هیچ بدون جوان پسر

 صورتش مهربان سیاهى روى میشود قفل نگاهم

 !هااااا نگرانته ساحل كنار ساعته یك مادرت ، آبجى _

 او براى دارم یقین كه ربدوشامبرى براق ای سورمه به بزند زل كه اوست نوبت حاال

 آشناست

_____________ 
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 (میالد) 

 اگر بلعیدم، همیشه عادت به آب بدون را ام رنگى قرص چند و كردم خاموش را تلفنم

 قدرى را لرزه از پر زندگى این باید حداقل بود زده پس و بود نخواسته مرا هم مرگ

 .میكردم كنترل

 عمل با دامپزشك توصیه به اینكه از و بود كرده شروع را مورد بى پارس دوباره ادوارد

 افاده پر دخترك ریخت بى سگ حاال بودم، پشیمان بودم كرده مخالفت كردنش عقیم

 تابى بى شدید بود روزى چند بسته زبان و بود برده را دلش تر طرف آن ویال چند

 میكنم صدا را عبد بلند صدای با و میبرم بیرون اتاق از را سرم كالفه میكرد،

 !عبد!  عبد _

 بگیره آروم شاید ساحل ببرش ساعت چند بیا! رفت سرم

 میدهد جواب است اش گوشی در ژكوند لبخند یك با همیشه مثل سرش كه عبد

 میره نعل چهار ، اینجا از شدن خالص محض به حیوونی این قسم سرت به! آقا _

 ها اقبالى ویالى سمت

 دماغ دختر اون  كنن مجبورمون آبرو حفظ برای كه دستمون رو میذاره گندى یك بعد

 شما نام به بزنیم رو باالشون سر

 برم؟ دانى، خود كاكو حاال
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 میشود بد حالم لحظه، یك برای حتى عبد شوخی شدن جدى تصور از

 ! كن من درد سر این حال به فكر یك ریختن مزه جاى _

 بگیرم آروم اینجا اومدم

 نذاشته واسم اعصاب كرده پارس قدر این دیشب از

 میرود بیرون سمت كنان غر غر لب زیر و گرفته را ادوارد غالده عبد

 شده دردسری بد آقات و تو واسه دریاها این و جزیره این كه بریم بیا بریم، بیا _

 نه یا داره عالج دردت ببینم بریم بیا

 میكنم باز را پنجره میشود خلوت كه خانه

 چند برای كه است طوالنى مدت بخوابم، میكنم سعى و میكشم نفس را دریا بوى

 ...كنند رهایم كنم التماس افكارم به ها ساعت باید ناقابل خواب ساعت

 میكند، خطی خط را آرامشم ، زنگ صداى كه است نگذشته قیقهد چند

 میروم، در سمت حوصله بی و عصبی است، كرده فراموش را كلیدش عبد این باز

 همه دلچسب عطر یك مرتبه یك كشیدم قدرت با را در و شد چرخیده كه دستگیره

 كرد، سركوب را خشونتم

 !مامان سبزى قرمه بوى
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 كرده مهمان مادرانه سینی یك به مرا اینبار آلبالو شربت زا بعد همسایه ویالى خانم

 را این بود، شده معذب هم بیچاره زن كشیدم، خجالت كمی بود تنم راحتى لباس بود،

 فهمیدم اش آشفته كلمات از

 خوبید؟ بخشید.. ب سالم، _ 

 است؟ موقع بد

 بودید؟ خواب...خ

 هم شما واسه ناقابله میاد، وشب وقت یك همسایگی تو گفتم بودم گذاشته سبزى قرمه

 كشیدم

 و سبزى قرمه كاسه كنار سرخى گل كاسه در كه شیرازى ساالد برای میرود دلم

 !میزند چشمك من به مسی سینی در زعفرانی برنج بشقاب

 .بكشم باال را نعنا پر دوغ پارچ نفس یك میخواهم

 میكنم تشكر و میگیرم را سینی

 !خانم سركار بود موقع به _ 

 بودم مادرانه دستپخت یك دلتنگ واقعا ممنونم توناز

 مینشیند، صورتش روی آرامش لبخند

 ناقابله جان نوش _
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 شدم مزاحم ببخشید

 میچرخد زبانم در طور چه و چرا عجیب سوال این نمیدانم كه برود میخواهد

 خوردین؟ شام خودتون شما _

 میدهد جواب و میكند نگاهم تعجب با بیچاره زن

  االن تا آخه بود خواب ترمدخ ، نه _

 !نیستم دیگر بودم، بیزار ها آمد و رفت و ها تعامل از ها آدم از كه میالدى آن من

 بخوریم، شام هم با ها نخل زیر دریا به رو  اینجا، ایوون بیاید میمونم منتظر پس _ 

 شه خورده تنهایی است خوشمزه غذای این حیف

 بهم مامان شبیه را هایش دست ، است دهكر گم حسابی را پایش و دست میكنم حس

 ....هستم مهرى مامان آغوش تنگ دل قدر چه میداند خدا فقط آخ و است كرده قفل

______________ 

 (عفت)

 حاضر كردم كار هر و زد غر قدر چه میدونه خدا فقط بیاد، كردم راضى زور به رو الهه

 همه این كه خدا میگم ها وقت بعضی بزنه، صورتش به لعاب و رنگ یك نشد

 نداد؟ حسابی ابرو و مژه یك چرا داد ام بچه به خوشگلى

 رنگشون پر یكم ها امروزى دختر مثل نبود حاضر كه رو و رنگ بی و نازك موى تا ٤

 صورتى رژ یك ، كشید سرش رو طوسیش شال وقتی آینه جلوی فقط آخر دم كنه،
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 یك دور روز یك نمیشد ورمبا هم خیاالتم تو ، هاش لب به مالید دهنم بستن محض

 هم برخوردى خوش و خاكى پسر قدر چه بخوریم، شام و بشینیم كیانى میالد با میز

 ، حسابی آدم و هستیم ویالهه صاحب این فامیل و فك از ما كرده فكر شایدم هست،

 ! كرده حسابمون

 كه نیكیا میالد برعكس میكنه، بازى غذا با فقط كه میده حرصم قدر چه و ساكته الهه

 اش عمه خوبه سبزیه، قرمه عاشق ام بچه!  طاهام عین میخوره غذا اشتها با جور یك

 ...حتما میكنه درست واسش میزنه سر بهش میاد

 میزنه صدام الهه كه طاهام فكر تو

 شماست با كیانی آقای!  مامان!  مامان _

 میكنه تشكر من از میكنه پاك رو دهانش دستمال با كه همونطور

 عزتى خانم بود نظیری بی شام _

 پختتون دست این با خانوادتون حال به خوش

 بود خوبی سورپرایز واقعا مادرم، دستپخت برای تنگى دل ها مدت بعد

 حرف میام تا اما بودم، بلد سلمبه قلمبه و كالس با تعارف تا چند خودش مثل كاش

 !میاد؟ بند زبونم چرا نمیدونم بزنم

 حس انگار نمیاد، خوشم زیاد میكنه كار واسش كه سیاهه رپس این هاى نگاه از راستش

 بهم رفتن زودتر واسه هی بدتر اون از كه هم الهه شدیم، آقاش سربار و آویزون میكنه
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 میشه، بودنش ناراضی متوجه و میكنه نگاهش مدام كیانی میالد اینكه از میكنه، اشاره

 :میگه مرتبه یك كه میگیرم گاز رو لبم و میكشم خجالت

 !رفته سر اینجا حوصلتون كنم فكر كوچك عزتى خانم _

 خوشحال كنم، روى پیاده ساحل كنار روى زیاده همه این هضم براى دارم تصمیم

 كنید همراهیم میشم

 بگه، نه الهه نمیخواد دلم اصال نیست، معمولی اصال الهه به پسر این هاى نگاه

 :یدمم جواب الهه جای خودم و میزنم پهلویش به یواشكى

 روی پیاده میره شام بعد ها شب داره عادت جان الهه اتفاقا _

 

 رو الهه اسم چرا نمیدونم لبى زیر بعد الهه به میزنه زل ساكت ثانیه چند كیانی میالد

 میكنه تاكید خودش واسه

 الهه _ 

 :میگه تر بلند یكم صدای با ناغافلى بعد

 دارن عادت خانم الهه میدونم بله _

_________________ 

 (الهه)
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 مامان هاى قرص  به بردم پناه دوباره نشدم، خوب اما شدم سر! نیست خوب حالم

 !خوابیدن ساعت چند براى

 !شدم بیدار

 !شدم حاضر

 !خوردیم شام هنرپیشه آقای با

 حرف ،ناى ها قرص این سستم، و سر انگار هنوز من اما میزنیم قدم داریم ساحل كنار

 ...نگذاشته برایم هم زدن

 !ندارد موجى امشب كه است خورده بخش آرام انگار هم دریا

 و ام ایستاده هنوز من و مینشیند سنگ تكه یك روی میرسیم صخره همان به باز

 میكنم تماشا را دریا ساكت و گنگ

 !پشیمونى؟ _

 تر واضح باید كه میفهمد انگار افكارم، خورده ترك كویر به میزند شتك سوالش

 كند تكرار را سوالش

 كردى؟ ازدواج باهاش پشیمونى _

 سرم كنم، تحمل ام معده در نمیتوانم هم را غذا مختصر لقمه چند همان میكنم حس

 میشود نزدیكم كمى نگرانى با بنشینم، مجبورم و میرود گیج
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 نیست؟ خوب حالتون _

 !باشد؟ خوب حالم باید

 باشم؟ خوب یدبا است داده شرح غریبه یك برای را ام زندگی ریز ریز مادرم وقتی

 نجات مرگ از مرا كه است كسی و كیانى میالد غریبه، آن قضا از كه باشم خوب باید

 !است؟ داده

 میدهم تكان مثبت نشانه به را سرم اما

 خوبم _

 نمیشود بیخیال اما 

 بگذری؟ میخواستی زندگیت از كه قدریه به پشیمونى این _ 

 !میشوم خیره ردم یك هاى چشم به شب نیمه در قوانینم خالف بر

 همه باید و هستید من صاحب ، دادید نجات رو من زندگی چون میكنید فكر شما _

 بدونید؟ رو چیز

 !چشم در چشم نگاه از نمیكند اِبا هم او

 ! خیر صاحب،! خیر _

 خانم سركار چرا مسئول ولى

 ندارید من قبال در مسئولیتی هیچ شما _
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 :میگوید تر خونسرد بار این ، میكند جمع را نگاهش

 اشتباهاتتون و شما رازدار ناخواسته نمیتونم بگم، رو واقعیات مادرتون به باید من _ 

 باشم

 شدم بلند جایم از عصبانیت با

 !ناخواسته؟ اونم بمونم؟ شما رازدار باید من اونوقت _

 همه شبیه خیلی اشتباهاتمون ما نكردید فراموش

 از میشود هایش دست درگیر هایم چشم كه لحظه یك اما میكند، ناراحتم نیشخندش

 هایش دست كه است عصبی آنقدر میشوم، بیزار كذایی شب آن آوری یاد برای خودم

 میخندد دوباره تلخ خیلی میلرزند، وضوح به

 !نبود مرگ و دریا و شب اون اشتباه، از منظورم _

 چشم از دور اونم راضی خود از پیرمرد یك هاى هوس به دادن تن حماقت منظورم

 بود خانوادتون

 و میكنم نگاهش بفهمم را هایش صحبت از ای كلمه اینكه بدون گنگ و گیج

 :میپرسم

 !كیه؟ پیرمرد _

 من شدن عصبی دوباره و او خنده دوباره
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 !تویی روحى اصغر روزهاى این معروف دختر اون میدونم من _

 نگاهم تحیّر با دم،میخن بلند مرتبه یك بعد ثانیه چند و میچینم هم كنار را معادالت

 :میگوید و میكند

 امشب شدن گشاد اینو میكنی، مصرف چیزی یك مطمئنم! نیست خوب حالت واقعا _

 !عجیب هاى خنده این حاال و میگه چشمات قرنیه دلیل بی  و

 :میپرسم و میخندم بیشتر

 ام؟ روحی آقای زن من كردین فكر شما _

 خیلی و میشود دور قدم چند میشود، لندب جایش از و اندازد مى باال را ابرویش یك

 :میگوید جدی

 !مطمئنم نكردم، فكر _

 بیا! شدن معتاد نه داره، خودكشی ارزش نه روحى اصغر نكن، بازی فیلم جون دختر بیا

 ! خوردی گول كردی، اشتباه بگو مادرت به آدم بچه مثل

 میكنم كمكت اشتباه این شدن تموم براى خودم

 خم میگردد، بر سمتم عصبی مینشینم، سنگ تكه روی من ینبارا خنده میان خیال بی

  میكند بلندم قدرت با و میگیرد را دستم مچ و میشود

 شدن تلف و مردن واسه تو!  احمق میدم، نجات زندگیتم دادم، نجاتت مرگ از _

 خوشگلی و جوون و سالم زیادی
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 ستا كردن ولیز و جلیز حال در قلبم هم است شده داغ دستم مچ هم

 :میگویم بلند صدای با

 !یاحقیه مریم من، صمیمی دوست شوهر ، روحی اصغر _

 مهمونشونم فقط اینجا من

 لب زیر فقط و میكند نگاه هایم چشم به عجیب طور یك ، نكرده رها را دستم مچ

 :میپرسد

 !میگی راست بخور قسم _

 میخورم قسم را مادرم جان! میخورم قسم

 هرچه میكنم تالش نگاهش خجالت از من و ماست اشایتم حال در دور از كه مادری

 ...دهم فراری اش مردانه دست قالب از را دستم مچ سریعتر

______________ 

 

 (میالد)

 ... پنج و سى

 ...شش و سى

 ....هفت و سى
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 !بود شده زنده من در مرتبه یك چرا قبل سال خیلى عادت این

 !خانه به رسیدن تا هایم قدم شمردن عادت همین

 میشمردم، را هایم قدم خانه تا مدرسه از میشد نصیبم ٢٠ یك موقع هر

 !كوبیدم در به را هشت و پنجاه ویال در جلوى

 جز امشب انگار میكنم، نوازش حسابى را عنق بد ادوارد من و میكند باز را در عبد

 صداى و سر با وقتی را این نیست، خوب حالش خانه این در هم دیگر نفر یك ادوارد

 سطل روانه را ماهى قلیه قابلمه میفهمم، میكند جلب آشپزخانه به را توجهم فراوان

 میگوید، چیزی لب زیر و میكند

 :میپرسم آشپزخانه جلوى سینه به دست

 !عبد _

 ریختی؟ دور چرا رو غذا شده؟ چیزی

 میدهد جواب من به كردن نگاه بدون و است آشپزخانه كف كشیدن جارو مشغول

 چی واسه بخورى ندارى عادت كه هم مونده غذا! كه خوردی بزىس قرمه شما _

 دارم؟ نگهش

 اش سینه پشت محكم و میروم جلو میشود، مچاله هایم لب خنده، خوردن فرو شدت از

 میزنم
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 شده؟ حسودیت! گنده مرد _

 میكشد زمین روی بیشتر قدرت به را جارو

 كنم اینا حسودی بخوام باشم كى من آقا نه _

 :میگویم مقدمه بی بزنم فریاد نفر یك برای را امشبم كشف هدمیخوا دلم

 روحیه زن دوست! نیست روحی زن دختره این!  عبد _

 :میگوید شده گرد های چشم با و میشود جارو بیخیال

 !!واال؟ نه _

 !واال آره_

 !شكر رو خدا خوب _

 !آورد می خودم به مرا مرتبه یك كردنش شكر را خدا این

 كند؟ شكر را خدا مسئله این بابت باید چرا

 !میكنم؟ بازگو شعف با را خبر این من چرا

 !!حالم؟ خوش من چرا

 !میكنم شعورم حواله گردنى پس یك و میگیریم را احساسم گوش

 ام، شده بابا تنگ دل شب هر از بیشتر امشب
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 سوخته آفتاب صورت به طوالنى دقایق و میدارم بر تختم باالى از را عكسش قاب

 میشوم خیره شمهربان

 !بود شكل همین حیاتش لحظه آخرین تا من رویای و ذهن در همیشه پدر

 ...سرش روى عرقچین و سفید دشداشه همین با

 ...رفت غریبانه قدر چه من زندگى آدم ترین مقدس

 كه بودم من هستی موجود ترین عاجز فقط لحظات آن در و بود زمین روى تابوتش

 ...داشتمن را تابوتش كردن بلند قدرت

 سلیمان عمو برادرش، حتى بگیرد، را پدر تابوت زیر نشد حاضر مردى هیچ مردى، هیچ

 ...بود كرده رخنه شهر در نامردی

 شد قدم پیش مسجد پیر نماز پیش

 ...شدند مرد هم هایم خواهر و مادر كرد؛ كمكم

 ...تهمت و نامردی عظیم حجم آن از و روز آن از بود پشیمان شهر بعد سال هشت

 ....بود مانده زمین روى دیگر تابوتى نه و میشد زنده پدر نه دیگر اما

 با را راستم دست مچ میشود، زمین نقش بعد و میكند لرزیدن به شروع عكس قاب

 ... بلرزد كمتر كه میگیرم محكم چپم دست

 ...كنم جمع زمین روى از آرامش با را پدر عكس های خرده میخواهم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 98

________________ 

 

 (لهها)

 نكند اجابت را ام خواسته است محال بدهم قسم پدرش جان به را نسرین اگر میدانستم

 !بده رو اش شماره بهم فقط حاجى جون _

 عزیزترینم با ارتباطم راه تنها این میدانم و ام ریخته صفحه در هم روی عدد چند حاال

  هستم اعداد همین مدیون را

 قلبم روى را تلفن گوشی نمیدهد، جواب كسى و میگیرم تماس كه است بار دومین این

 میدهم فشار

 بده جواب من مرگ بده جواب ، ناصر بده جواب _

 هاى سیم میان میپیچد زخیم مردانه صداى یك عوض در و آید نمی بوق صداى دیگر

 اتصال

 بله؟_ 

 !ها سال همان به میروم

 دكمه وقتى بودم؛ اجىح پسر گفتن بله و دادن جواب گوشی این دیوانه كه موقع همان

 است معركه صداش! كن گوش: میگفتم مریم به ذوق با و میزدم را پخش
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 میشد آویزان هایش لب و انداخت می باال شانه

 !باشه قصاب میخوره صداش به _

 میدون چاله هاى الت شبیه

 میكند تكرار عصبی صداى با را بله این دوباره

 !ناصر الو... الو _

 ...بود كرده خودش آن از مرا دنیاى تمام بود سال ٤ حرفى ٤ اسم این میداند خدا فقط

 ندارد سكوت تاب همیشه مثل ولى است، كرده سكوت

 رفت؟ یادت قرارمون _

  میمكم درد گلو مخصوص مكیدنی های آبنبات شبیه را بغضم

 ...نریمان _

 میكند قیچى درجا را حرفم

 !خوبه _

 رفتى؟ چرا _

 اختهب را اش همیشگی ابهت صدایش

 میموندم؟ باید چرا _
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 و میگیرد را مچم ام بینی كشیدن باال صدای از اما میریزم، اشك صدا بی ندارم، جوابی

 :میپرسد

 پشیمونی؟ _

 نكرده؟؟ گناه كدام براى پشیمان؟؟

 ببینم رو ام بچه میخواد دلم _

 است دهانم در محكم مشت یك مثل درست خندش زهر این

 !بچه ازاى در القط! نرفته یادت كه شرطمون _

 بدی؟ شیر بهش و ببینیش حتی نخواستی كه نرفته یادت

 فكر توى فقط تو ، بود دستگاه یك تو مریضت گرمی دویست و كیلو یك بچه وقتی

 !بودی طالق

 رو؟ اینا رفته یادت

 !بود نرفته یادم چیز هیچ كه بود این من بدبختى! بود نرفته یادم

 بد هاى اتفاق همه مسبب و گناهكار و مقصر من ههمیش ناصر با بحث در كه این حتی

 !هستم

 ...میپیچد سرم در بارها صدایش افتاده، رعشه به بدنم همه

  میشوم، همیشه از تر متنفر خودم از
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 ...میگذاشتم روزگار پاى زیر را خودم دیگر یكبار باید میگذشتم، باید

 میبرد مامان های قرص سمت دوباره مرا ها مالمت این

 خواب كه عمیق قدر آن ، بخوابم میخواهم فقط بمیرم، بخواهم اینكه بدون راینبا

 ...نشنوم را نوزادم صدای كه! نبینم

 ....،میبلعم نشمرده را ها قرص

 اتاق روحى، ویالی كیش، است آمده ناصر حاال اما است، گذشته قدر چه نمیدانم

 بغلم همیشه مثل پشت زا و كشیده دراز كنارم ام، خوابیده من كه تختى همین خواب،

 :میگوید و میچسباند ام گونه به را لبش میكند نوازش را موهایم كرده،

 كنارت ، اینجام همیشه عزیزم اینجام من _

 شبه یك را هایت خواب ساله چند شریك میشد مگر میشد مگر ، بودم كرده اشتباه

 ....اگر حتی كنی فراموش

____________ 

 

 (میالد) 

 و بود شده تنگ صدایت براى دلم میگوید و میزند زنگ مینا كه رىدیگ وقت هر مثل

 میزند، حرف تنه یك خودش مدت تمام

 .است شده تنگ كردنم گوش براى دلش بیشتر میشوم متوجه
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 مدام بردارى فیلم طول در بودم، شده بازى هم مرادى شاه استاد با وقتى بار آخرین

 . باشم هایش دیالوگ صامت مخاطب و مبنشین مقابلش ها پالن تمام  براى میخواست

 :میگفت

  هستى بخشی لذت شنونده تو میالد _

 زد صدایم مرتبه یك كه بود زده حرف وقفه بى  مینا و بود گذشته ساعت نیم

 میالد؟ _

 جانم؟ _

 كشتن جدید عكس واسه رو خودشون كه هوادارات نمیكنى، آپ رو ات صفحه چرا _

 شدم خیره آینه به میكشیدم دست مرتبم نا ریش ته روى كه زمان هم و شدم بلند

  باشم دور فضا اون از مدت یك اومدم _

 داداشی؟ چته تو _

 میخزد گلویم روى هایم انگشت حاال

  دختر؟ مگه چمه من _

 ...بابا كه شدی روزها اون مثل میدونم فقط چته نمیدونم _
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 روزها آن به ام خانواده اى ثانیه حتى نمیخواهم میزند، حرف روزها كدام از میدانم

 منفور شهر دید در حال عین در و ترین مفلوك ما و بود رفته پدر كه روزهایی برگردند،

 بودیم ترین

 خوبه؟ شوهرت _

 هم را مینا فریاد، و جیغ و در به مداوم شدن كوبیده صداى كه نداده هنوز را جوابم

 :پرسد می و میكند وحشت دچار

 !چیه؟ صدای _

 توقف بعد و میروم پایین پله دو میدود، در سمت عبد من با زمان هم و كنممی باز را در

 چه عبد به نمیدانم و ندارد خوشی حال كه میبینم را الهه مادر ویال پنجره از میكنم،

 میگوید

 جان مینا میزنم زنگ بهت _

 میروم پایین ها پله از سریع

 میزند خودش سر روى آرام دعب میرود، هم بیچاره زن و میگردد بر داخل هراسان عبد

 داد خودش دست كار باز عقل بى دختر ای _

 ام گرفته دریا از زور به كه كوچكی ماهى كنم باور نمیخواهم ، بزنم پلك نمیخواهم

 ....حاال

 شده؟ چی _
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 میرود خروجى در سمت و میدارد بر را ماشین سوییچ كه میبینم

 بود لب به جون بدبختش مادر رفته حال از كه خورده چیزی_

 میدوم ها پله سمت حرفى هیچ بدون

 میام بپوشم پیراهن من كن روشن رو ماشین _

 است نگران صدایش

 بپیچه جا همه  بگیرن ازت چیزی عكسی یكی بیای؟ كجا شما! كوكا میبرمش من _

  میشه بد واست

 میكنم نگاهش خشمم تمام با و میگردم بر

  میارمش و الوی كمكشون میرم من كن، روشن رو ماشین _

 از میشوم، پیراهنم هاى دكمه بستن بیخیال و میكنم طی طور چه را ها پله نمیدانم

 میگردم بر دوباره ام، گذاشته جا را پولم كیف میوفتد یادم و میزنم بیرون اتاق

 میگذارم، شلوارم پشت جیب داخل را كیف و

 و ها فریاد و است قفل در! نمیشود باز میچرخانم را دستگیره هرچه اما میدوم در سمت

 پنجره عصبانیت شدت از است، برده هم را یدك هاى كلید عبد است، فایده بی تالشم

 !میرسید فوالدی هاى حفاظ این به زورم كاش و میشكنم مرمرى مجسمه با را

 میكند، ام دیوانه بیشتر دادنش تماس رد این و میگیرم بار چند را عبد شماره كالفه
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 هر لرزش شدت از میكنم حس بار این كه است شده قدری به هایم دست لرزش

 .شود كنده جاى از كتفم است ممكن لحظه

 خفه براى تر عصبى لحظه هر من و است گذشته ممكن حالت بدترین به ساعت یك

 میكشم فریاد من دوباره میگیرد، كه تماس میرسد، ذهنم به بهتر نقشه یك عبد كردن

 میكند سكوت او و

 !باش آروم عامو _

 خوبه خوبه ها دختره قسم ممد سید به

 میكشمت! عبد میكشمت _

 كشتی مارو وقته خیلى شما _

 میكوبم دیوار به و میكنم مشت را دستم

 نكردم آوار سرت روی رو جزیره كل تا كن باز رو در این بیا سریع _

 چی؟ چی واس دیگه آوار هستیم، خرابت كافی اندازه به ما _

 اومده؟ سرش بالیی چه بگو فقط! نزن حرف! نزن حرف _

 بگم؟ پس چیطو نزنم حرف _

 میكشم عمیقی نفس عصبی

 !!  نریز مزه _
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 و شست رو اش معده بوده ریخته بهم خورده قرص نیست، نگرانى جاى كه گفتم _

 ها خونه میاریمش صبحم تا دادن شو

 خوبه؟ مادرش مادرش؟ _

 زدن سرم بهش ضعف و غش از _

 برای حتى كه ها مدت بعد ام، برده باال دعا به دست ها مدت بعد امشب میكنم دعا

 كنم، دعا بودم نتوانسته خودم هاى دست

 تا اما شد، روشن هوا باالخره ، باشد نداشته صبح كه نبوده شبى هیچ بود، مامان با حق

 شوم مجبور كه آنقدر ، میزد پاتك آسمان و دریا وسط به حتما آفتاب باید عبد آمدن

 ببندم؛ كوتاه چند هر دقایقى براى را هایم چشم

 زمان و زمین دیشبش كار براى بود قرار رفت یادم در شدن باز محض به آمد كه عبد

  كنم، خراب سرش روى را

 بلند صداى با عبد دویدم؛ روحى ویالى سمت دهم پاسخ را سالمش اینكه بدون

 :میگوید

 بپوش چیزى یك داغه زمین! آقا  _

 بر بسوزد، افتد می یادش تازه كه میكنم نگاه ام برهنه اهاىپ به و میكنم توقف

 .میشود راهی سرم پشت هم عبد و میدوم دوباره و میپوشم دمپایی جفت یك و میگردم
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 از بار چند دیشب از میكنم حس كه است رمق بى و رنگ بى قدر این عزتى خانم

 :میگوید جان بى طور همان است برگشته مرگ

 جایی دستم اینجا نداشتم جایی به راه شب نصف ، شدم متونمزاح دیشب ببخشید _

 بده خیر رو عبد آقا و شما خدا نیست بند

 زبانم اما بودم نكرده شان همراهى دیشب كه  هستم من شرمنده بگویم میخواهم

 باشد آداب مبادى كه است آن از تر عجول

  ببینم؟ رو خانم الهه میتونم، _

 میشوم راهى معطلی بدون میكند، اشاره قاتا یك سمت  و میدهد تكان سر

 !ام كشیده سر داغ سرب پارچ یك میكنم حس صحنه این دیدن از میشوم كه وارد

 میدهم، تكیه آن به و میبندم را در نكنم سقوط كه این برای

 !نیست تحمل قابل برایم است كشیده سرش روى كه سپید ملحفه زیر ظریفش اندام

 !بیزارم بكشد سرش روی دسپی ملحفه كسی اینكه از من

 !نه بیزار نه

 !دارم وحشت
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 سفید همیشه از میكند، نگاهم رمق بی میكشم، سرش روى از را ملحفه و میروم جلو

 دیگر هم هایش چشم اى قهوه حتى است، شده رنگ بى سرخش غنچه و است تر

 .... است شده كدر و نیست براق

 مرگ؟؟ بازم_

 است شده خارج مینوازد كه هایی نت تمام دارد درد صدایش

 بخوابم فقط میخواستم _

 ، میرسم هایم دست به و میگیرم را نگاهش رد وقتی و است كرده گیر جا یك نگاهش

 و مینشیند و میشود بلند جایش از سختى به ، میشوم حدش از بیش لرزش متوجه تازه

 :میگوید

 نمیخواستم خدا به بمیرم، نمیخواستم _

 میكنم قفل محكم هم در را هایم دستم ینم،مینش زمین روى تخت كنار

 نیست؟ خوب هم تو حال _

 میكند گم كلمات میان را هقش هق میفهمم

 نیستم خوب _

 

 میشوم خیره ها آن به و ام كرده باز هم از را هایم دست حاال
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 ...نیستیم خوب ، نیستیم خوب _

_______________ 

 

 (الهه)

 !است؟ آورده سوغات به هم براى را ما مرگ یا ،است زده گره بهم را ما جزیره نمیدانم

 ...اوست فقط چاره! اوست فقط دچار میروم هرجا

 مو حمام یا تراس در میكرد مجبورم زیاد وسواس شدت از مامان كه همیشه عادت به

 نبرد، سوال زیر را اش دارى خانه مویى تار نكرده خداى تا كنم شانه

 این كه افتادم موهایم جان به شانه با و بردم اهپن ویال حیاط در آفتاب به حمام بعد

 ...میشوند زمین نقش و میگویند بدرود مرا راحت پاییز خشك هاى برگ شبیه روزها

 تا میتكانم را موهایم و میدهم تكان پایین و باال را سرم ، كردن شانه از خسته و كالفه

 به ال از مجاور ویالى تراس در آورم مى باال را سرم كه بار آخرین شود، خشك زودتر

 ، میزند را هایم چشم براقى، هاى چشم انعكاس موهایم الى

 ... ندیدمش میكنم وانمود و میروم ویال سمت

 !كردم فراموش را زدن ساز كردم وانمود كه دیروز مثل

 !بود؟ داشته نگاه خودش پیش را آن چرا مدت این تمام نمیدانم ، بود آورده را سازم
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 بنوازم؛ را شب همان مرگ از پیش سمفونی بود خواسته و ادهایست دریا كنار

 آورد، مى در بال خوشحالى از انگار كند ام همراهى خرید براى میخواهم مامان از وقتى

 به كولر باد كه حریر پرده الیاف میان از حتی من و میرود شدن حاضر براى اتاق سمت

 ...ینمبب را هایش چشم برق هنوز میتوانم ، اش آورده رقص

 مامان حاال اند، دوخته چشم من به حیاط وسط تازه ماهى چند اینبار بعد ساعت چند

 افتاده ها ماهى جان به و است نشسته باغچه آب شیر كنار و كرده عوض را لباسش

 رفاه در كه اعتیادى ، است معتاد آشپزى و كردن كار به مادر میكنم فكر گاهی است،

 نمیكند رهایش هم ویال این و جزیره

 :میگوید لذت با

 كن، كش آب كردم خیس رو ها سبزى برو مادر الهه اى، تازه هاى ماهى چه به به _

 كنى كیف بدم بهت پلو سبزى یك امشب

 ... و مامان به ام زده زل هنوز

 آن در كه اى تابه شستن مشغول خاص نفرت یك با و بستم ام بینی جلوى را دستمال

 شدم، بودم كرده سرخ ماهی

 كف با كه زمان هم مادرش و میگرداند بر شیشه به را ترشی سیر مانده باقى اهیدن

 :میگوید میكند خالی قابلمه در را برنج دیس دست

 غذا همه این بودیم نفر چند مگه كال كردی؟ اسراف قدر چه!! جان الهه _
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 از ار اسكاچ و تابه و آید مى ظرفشویی سمت عجله با و میرسد موقع به بار این ناصر

 میدهد را مادرش جواب زمان هم و میگیرد دستم

  من؟ مادر میریزیم مگه دور _

 كه نسرین میكند، زمزمه چیزی ناهید گوش در و میكند نازك چشم پشت سادات اكرم

 :میگوید خنده با میرسد راه از تازه كرده تمیز كه ای سفره با

 نیارید در بازی شوهر خواهر شوهر، مادر آی آی _

 میكند اشاره است تابه شستن حال در كه ناصر به خاص لحن یك با ناهید

 بود باباش خونه تا نمیزد سفید و سیاه به دست ببین رو على حاج شازده _

 بوى از ام معده مدت تمام بگویم میخواهم كنم، فرو ناهید حلق در را اسكاچ میخواهم

 همشه مثل اما ه،آمد سر تحملم و است ریخته بهم بود كرده هوس پدرت كه ماهی

 است خوبى زبان برایم میدانم كه میكنم نگاه ناصر به فقط

 ماهى و مرغ تخم تابه شستن جز میكنه كار همه بود گفته اول روز از الهه _

 :میگوید سادات اكرم و میخندد خاص طور یك دوباره ناهید

 خبریه؟ سالمتى به نكنه مادر ناصر، _

 ...بیزارم میشود محسوب خاندان این خوش خبر تنها كه خبر این از 

________________ 
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 (میالد)

 سنگ تخته همان روى عجیب انتظار این با آمدنش، خیال به كه است چهارم روز 

 ...است نیامده اما ام، كرده بدرقه غروب تا را آفتاب و ام نشسته همیشگى

 آید مى حلسا سمت كه موجى هر با و است نشسته كنارم من از تر كالفه هم ادوارد

 میكنم نوازش را سرش اندازد، می راه صدا و سر و دارد جنگ سر

 !پسر بگیر آروم_

 !كنی آرامش به دعوت را دیگرى نیستى آرام خودت وقتى اى مسخره توصیه چه

 را گردنش آرام آرام است، شده ساكت كمى و میشود سرگرم كوچك صدف یك با

 طبق میكشم، دراز و میگذارم صورتم روى و میدارم بر را ام آفتابی كاله میكنم، نوازش

 شده؛ خم زانوی یك با سینه به دست ام همیشه عادت

 یك برایم همیشه ها موج و دریایی هاى مرغ صداى و میوزد ساحل در گرمى باد

 ادوارد عصبى پارس صداى كه است نگذشته بیشتر دقیقه چند هنوز دارد، عجیب انرژى

 میدهم تذكر كالفه بخورم تكان آنكه بدون ،میزند برهم را چیز همه دوباره

 ساكت! اِدى _

 میگیرد، اوج بیشتر صدایش لحظه هر اما

 صابون بوی است، وزیدن حال در خوشبو نسیم یك جزیره، گرم باد آن جاى به حاال

 براى آبادان در استور از همیشه بابا كه خوشبویى هاى صابون همان میدهد، انگلیسى
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 و  كننده مرطوب كرم بوى میكنم استشمام كه تر عمیق و یشترب! نه میخرید، مامان

 این میتوانم كنم تمركز و بگذارد ادوارد اگر و میكنم حس هم مالیم خاص عطر یك

 ...كنم كنكاش بیشتر را خوشبو نسیم

 میگیره؟ گاز _

 روى از كاله و بپرم جا از میشود باعث شده، ادغامش ترس كمی كه آرام صداى این

 !آمد باالخره بیوفتد، زمین به صورتم

 میدهم فشار ادوارد سر روی محكم را دستم و اوست به نگاهم

 باش ساكت! هیس! هیس _

 استتار خلیج اى فیروزه در را خودش امروز خواسته می نكند است، شده دریا همرنگ

 !!كند؟

 بدهم را سوالش جواب باید افتد مى یادم تازه

 آرومیه سگ اما ترسناكه اش قیافه! عنوان هیچ به نه نه _

 مینشیند میدرخشد، هایش چشم اى قهوه در ترس كه حالى در تر طرف آن قدم چند

 ترسناكه خیلى صداش خوبه، اش قیافه _

 غر كمى و میكشد دراز زمین روى ناچار و میدهم فشار بیشتر را بیچاره ادوارد سر

 ...میزند
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 را بودن كیانى میالد كل به من ظریف، و نحیف موجود این حضور در چرا من خداى

 !میكنم؟ فراموش

 به بابا نهار بردن براى دست به قابلمه ها ظهر كه نوجوانی بچه پسر همان میشوم چرا

 ...میكردم گم را ها راه شیطنت فرط از بار هزار نخلستان

 میدانم فقط اما است، شده بدل و رد ما بین جمله چند و است گذشته قدر چه نمیدانم

 آنقدر میشود، نوازش سفید و نازك هاى دست آن با و است پایش روى سگم سر حاال

 القا من به حس همان دقیقا آرامشش از دارد، خوابیدن خیال و بسته را هایش چشم كه

 میشود

 دارم دوست رو ها حیوون _

 كند، بیدارم ام مخچه به تلنگر یك با یكی كاش و تسلیمم هایش جمله برابر در

 میدهد ادامه وا و میكنم نگاهش

 مینشست، قمرى عالمه یك همیشه ام، خونه پنجره پشت _

 میشدن جمع دورم و میشناختن رو من هم كوچه های گربه

 سعى و میكشم خجالت خودم از میكنم تماشا فقط الل كامال آدم یك مثل كه این از

 كنم پا و دست خودم براى جمله یك میكنم

 منه پیش كه ساله چند ادوارد _

 !ربط؟ بى جمله این داشت معنى چه اصال چى؟ كه خوب میگویم خودم هب بعد
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 وقت من حاال و میكند تماشا بیشترى مهر با را ادوارد و اندازد می پایین را سرش

 و ریز اجزا همه این زیباى نهایت بی هارمونى تماشاى بیشتر براى دارم بیشترى

  هم، كنار در كمرنگ

 بى اجزا بقیه هم كوچكش لب و ها چشم جز ود،ب مات خیلی سپیدى عین در صورتش

 چهره از دسته آن از سادگى عین در چرا نمیدانم بودند، حال بى جالب طور یك و رنگ

 جاى یك امروزم كشف مثال كنى، كشف جدیدى چیز داشتى دوست مدام كه بود ها

 !بود راستش گونه روى دقیقا كوچك بخیه

 داشته یكى داشتم دوست همیشه منم نه،كنارتو ساله چند وفا با دوست یك پس _

 باشم

 بشه شما دوست میتونه هاش توله از یكی شد پدر ادوارد اگه _

 میبینم اول بار براى را ریزش هاى دندان و میخندد

 

 دستهام بار صد میكنه مجبورم زدم بهش دست ببینه كه االن داره، وسواس مامانم _

 بشورم رو

 بپرسم كه ام شده احمق قدر این

 میكنید زندگی تنها كردم فكر میشن، جمع ها پرنده ام خونه پنجره پشت گفتید _

 نمیخندد دیگر
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 دارم نگه سگ نمیتونستم داشتم، خونه كه هم موقع اون _

 میفهمد خوب را این و میكند التماس سوالم جواب گرفتن برای هایم چشم

 ...خودشم ان، مذهبى خیلى همسرم، خانواده _

 !من قلب ضربان مثل درست میكند مكث

 می رویش را وزنم همه و میكنم گاه تكیه سرم پشت درست زمین روى را هایم دست

 !نباشد محسوس لرزشش تا اندازم

 متاهلى؟ شما! شما _

 میزند زل دریا به و اندازد می باال شانه

 شدم جدا _

 نبود  گذشته فعل هاتون، فعل اما اما _

 میكشد آه

 تسلیم باید رو ها اتفاق از بعضی و ها آدم از بعضی هك كنم هضم نتونستم هنوز _

 كنم، گذشته

 نمیكنن ول رو هام ثانیه و حال

 جایش از و میشود هوشیار سریع ادوارد دستش، كنار از دریایی مرغ یك شدن رد با

 میپرد
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 باشى؟ زنده بخواى كه نمیذاره گذشته_

 میترساند مرا كه است شده خیره نامعلوم نقطه یك به

 !هنرپیشه آقاى میكنه، درد ام گذشته من _

 دیگه حتى درد این چاره فهمیدم برگشتم مرگ از كه شب همون اما میكنه، درد خیلی

 !نیست هم مرگ

 كه است نفر اولین است، بار اولین هنوز، است مانده هایم دست روى نگاهش سنگینی

 كه وقتى مثل آورم می جلو را هایم دست كنم، صحبت موردش در او با میخواهد دلم

 !میباختم عمد از همیشه و میكردم بازى ببر كباب بیار نون مینو و مینا با

 ببازم او با ببازم هم بار این میخواهم

 !میكنه درد ام آینده من _

 چى؟ آینده اما! كرد چال رو گذشته میشه

 سفید خیلی كوچكتر، خیلی است، نشسته من هاى دست كف هایش، دست كف حاال

 تر آرام خیلى و رت نرم تر،

 !است دست دو لرزیدن از بهتر خیلى این و هستند لرزیدن حال در دست چهار حاال

 !میشود راحت ماندنشان از خیالم و آید مى دستش روی هایم شصت

 میكنم حس دستم پشت پوست روى هم را او كوچك هاى شصت و
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 !بمونه؟ اعجاز بى معجزه یك میشه مگه داده، نجات رو آدم یك جون ها دست این _

 است معجزه ها دست این

 

 شب آن خودكشی براى مرا تصمیم كه ثانیه همان از انگار كه میزند حرف طوری

 هایش، چشم نیست، توضیح به نیاز اصال میدانسته، را هایم دست جریان است فهمیده

 ...است كرده آسان را كار

 دقیقا آرام آرام و هافتاد اش حلقه انگشت جان به چرا سرم خیره و سرخودِ  شصت

 !میكند نوازش را انگشت همان

 است؟؟ گرفته شكل من در وحشتناكى رخداد چه

 آدم حرف و دنیا بابای گور یك و اند كرده قیام احساسم علیه بدنم هاى سلول تك تك

 میكند، ترغیب او سمت به بیشتر مرا هایش

 سرعت، همین به و سادگى همین به

  جزیره

 دریا

 شب نیمه

  مرگ
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 تبعید كوكى موزیكال ای شیشه گوى یك داخل را او و من دادند هم دست به دست

 .... و كردند

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

___________________ 

 (عفت)

 "باشن تنها ایكج نباید آتیشن، و پنبه مثل مرد و زن" میگفت مادرم

 عقد، خطبه بعد كه موقع همون بود، عقد سفره سر زدم حرف عباس با كه بار اولین

 :پرسید و گرفت رو دستم

 نگرونى؟ دل یا گرمه كردى؟ عرق قدر این چرا

 داداش وقتى كه حسى اون شبیه مطمئنم ولى بود، چى حس اون اسم نمیدونم هنوزم  

 :گفت و كرد صدام كوچه تو فتانه

 خواهتم خاطر من! تعف _

 !نبود اصال

 اسمش حتى كه اى فتانه داداش تا میكشیدم سرك مدام پنجره از كه روزها اون شبیه

 ببینم، رو نمیدونستم هم

 !نبود اصال

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 آتیش و كدومه پنبه نفهمیدم باالخره من ان، پنبه و آتیش مرد و زن میگفت مادرم

 !كدومه

 كرد، صدام فتانه داداش كه بعد دفعه و تاداف جونم به هول نگرفتن آتیش همین درد از

 كردم؛ فرار و كردم قرض دوتا و داشتم پا دوتا

 نبود؛ كار در اصال آتیشى و پنبه اینكه یا نیستم، سابق عفت دیگه من نمیدونم حاال اما

 یواشكی و بشینم پنجره پشت همین ساعت چند دارم دوست اما نیست، فضولى قصدم

 !كنم تماشا دریا زمینه پیش با رو باال و قد خوش آرتیست ینا و دخترم پرده، الى از

 اون كه الهه رفتن مسافرت قرار وقتی گذاشت سرش روى رو خونه كه عفتى دیگه من

 نیستم ، فهمیدم رو بود ناصر بسته عقد موقع

 تنها شب نامزدش با بسته عقد دختر نداره خوبیت میگفت مادرم بودند، كرده عقد تازه 

 میدونم و شد تلخ اوقاتش ناصرم ندادم، اجازه كردند اصرار قدر هرچه بره، رسف و باشه

 .كرد ام بچه جیگر به خون هفته چند

 اینجا به رو كارشون خواستن زیاد همین شایدم میخواستن، خیلى همدیگرو خاطر

 !خدا؟ خلق حماقت یا خداست حكمت واال نمیدونم كشوند،

 گرفته، شام وعده خانوادش و قنبری حاج از فتگ و داد خبر اومد ذوق با عباس وقتى

 قبول رو فقرا فقیر دعوت اعیون كه خبراییه حكماً گفتم خودم با نبود دلم توى دل
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 ازدواج سن به حاال كه داده پسر یك بهشون خدا نیاز و نذر كلى بعد میدونستم كردند،

 رسیده،

 به و بود خریده رشدخت جهیزیه براى سادات اكرم كه پرى لب گلدون كارى هر قبل

 كردم؛ قایمش ال هفت و برداشتم بوفه توى از رو بود انداخته دور پرى لب جرم

 و بودم برداشته رو گلدون در جلوى از یواشكى بودم رفته كه دخترش برون جهاز واسه

 خواهرم بودم، گرفته رو خاكش و بودم كشیده دستمالش صبح هر بود سالى چند

 !قدر؟ این میكنى حروم پوالتو چرا ها گرونه لىخی معلومه این عفت میگفت

 وقت هیچ عباس اما بودم رفته قنبرى حاج خونه مراسم، و روضه واسه بار چند

 رو دخترمون دارند پسر كه اى خونه نیست خوب میگفت ببرم، رو الهه نمیگذاشت

 بدیم؛ نشون ببریم

 با احترام با همیشه ماا بود عباس اصلى كار صاحب اینكه با بود خوبى مرد قنبرى حاج

  میكرد، خورد بر ما

 نگاهش توى حتى نكرد، تعجب اصال ورپریده یادمه دادم رو اومدنشون خبر كه الهه به

 فهمیدم بعدا بود، برقی یك

 كالس و ادعا و كجا ما درویشى كلبه وگرنه بوده ناصر و الهه سر زیر چى همه اصال

 !كجا؟ سادات اكرم
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 ها بعد و تهران اومده دهاتشون از فرغون یك با حاجى ونستنمید همه كه بماند البته

 !قنبرى حاجى شده

 همون تو مدت یك حتى و بوده كن قبر باباش میگفتن همه كه هم سادات اكرم

 منو كه پیشونى این از امون غافل، دل ای ولى میكردند، زندگی دهاتشون قبرستون

 ...میشونی كجا

 میاره خودش با رو زشتش و گنده سگ این روز هر راچ پسره این نمیدونم ولى واه واه 

 !الهه؟ هاى لباس به میماله رو تنش و سر قدر این جونور این و

 نمیزنه غر دیگه كه همین خوب ولى دارم، دعوا هاش لباس شستن سر الهه با شب هر

 !شكر رو خدا تهران گردیم بر

 طور هر عباس میگم شه تموم كه هاش امتحان شده، كُرچ مرغ عین طاها ام بچه اما

 ذوق قدر چه ببینه رو كیانى میالد اگه واى اینجا، بفرستتش بگیره بلیط واسش شده

 !كنه

 زندگی اصال نداره، تعطیل روز ها جمعه جز كه بدبخت اون اما بیاد عباسم میشد كاش

 و وام و حمالى و كار شناختیم رو خودمون وقتى از داشته؟؟ تعطیل روز یك كى ما

 ...میكردند دِلِى دِلِى گردنمون پس بدهی بدبختى و قرض

_____________ 
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 (الهه)

 !ها دست

 ...كرد تدریس دانشگاه در را اش واحدى چند و نوشت را اش جلدى چند باید شاید

 بود، جنگیده من گرفتن پس سر مرگ با كه نخست های ثانیه همان از هایش دست

 برگردد، نفسم تا بود شمرده را توانش تمام ام سینه روى كه زمان همان

  بود زده كنار صورتم از را موهایم كه ثانیه همان

 بود داده پس من به را سازم كه لحظه همان

 دور و مینشیند طوالنی دقایق دریا به رو كالمى هیچ بی روز هر كه روزها همین و

 میشود، مشت دستم

 ...بود گفته هایش درد از من با بود، زده حرف من با نخست همان از هایش دست

 ...اند نكرده قطع دریا، مادرمان از را نافمان بند هنوز و ایم شده روزه ١٠

 گفتم ناصر با ام جدى دعواى اولین از چرا بدانم اینكه بدون برایش امروز

 بود زده فریاد سرم اینكه از

  میكنم تركش بودم كرده تهدیدش من و

 بود قرار پیش ساعت چند كردم، اموشفر من و آمد گل دسته یك با كه شب همان از

 ...كنم تمامش همیشه براى
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 هایم خاطره بهترین وسط بودم پریده مرتبه یك و بودم گفته داشتنم دوست از برایش

 ...ناصر با

  بود، داده گوش بهتر همیشه مثل و بود فشرده بیشتر اش مردانه مشت در را دستم

 !نیست كس هیچ مثل میگیرد ام گریه وقت هر

 !است بس گریه! شد تمام نمیگوید وقت یچه

 !كن فكر آینده به! باش شاد بخند،

 تسكینم چهره میمیك با بیشتر و میشود ظاهر كنارم دیالوگ كم پیشه هنر آقای

 ...میدهد

 وحشت صمیمیت همه این از و آیم مى خودم به یكهو است شده مرگم چه نمیدانم

 ! ترسناك گاهی و عجیب اما شیرین! است رس زود بلوغ مثل كه صمیمیتى میكنم،

 بیرون هایش دست حصار از را هایم دست نه، كه پا ، میكشم پس پا گاهى كه قدر این

 ...میكشم

 :میگوید و میشود تمنا از پر هایش چشم وقت آن 

 باشم مواظبت بذار فقط خدا رو تو! الهه نمیخوام ازت هیچى من _

 میشوم هراس دچار بیشتر ها، مواظبت این از من و

 باشى؟ من مواظب میخواى چرا چرا؟ _ 
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 !است بلعیده كاكتوس یك انگار من قلب و میلرزد بیشتر هایش دست حاال

 !دارم نیاز باشم مواظبت اینكه به من! خودخواهم من آره! خودم خاطر به _

 ریش زبرى بكشم دست خوشرنگش برنزه پوست روى بروم جلو میخواهد دلم وقت آن

  كنم، لمس را سبیلش و

 !است كیانى میالد او شود باورم شاید تا

 ...است كرده درخشیدن هوس من ستاره بی آسمان هفت در حاال! ایران سینماى ستاره

_____________ 

 

 (میالد)

 !ام ایستاده كننده دیوانه مارپیچ زمین یك وسط

 شدن، گم همه این وسط میكنم، پیدا را خروج راه نه و میدانم دیگر را ورود راه نه

 متعلق! هاست افسانه گیشاى همان من براى كه اى الهه با دریا روى به رو ام نشسته

 ساحل از را ماهى گوش یك كس هر كه ام كودكى دوره همان مثل ، است من به

 مینوازد، هم ساز من گیشاى میدانست، مطلقش صاحب را خود  ابد تا میكرد پیدا زودتر

  است بلد خوب ، آرامش رسم

  ، آرام رقد آن

 ...بنامم آرامش الهه راباید الهه این كه قدر آن
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 ...ام خوشبختی كوچك جزیره به میزند شبیخون طوفان مرتبه یك اما اما اما

 !میگوید او صداى زنگ از كه زمان همان

 ...میشود خیره دریا انتهاى به اسمش تلفظ با بار هر اینكه از

 ام؟ ایستاده مارپیچ این كجاى

 !است؟؟ هشد مرگم چه

 !است مانده اش بیدارى تا ساعت نیم میدانم و است، شده ٩ ساعت

 شدم، سرگرم و كردم روشن را تلفنم بگذرد، وقت اینكه براى

 نمیكنم باز را نوید پیام جز ها پیام از كدام هیچ

 !قدیما؟ نبودن معرفت بی قدر این آبودان ها بچه رفیق "

 دایورتم بدیا جواب میالد كنم، اوكی كارهاتو بده خبر بودی پایه سیدنی، میریم داریم

 "...باز نكنی

 تنگ دل حتى شدم، تنگش دل كردم، را هوایش دوباره مرتبه یك ها ماه بعد

 اكیپ كل و بود محكم نهایت بی صورتش روى ام سیلى كه پالن یك سر عصبانیتش

 :بود كشیده فریاد عصبانیت با نوید و بودند خندیده سیلی صداى از

 !!شخصی؟ خصومت یا بازیه این مصبال _

 پیچید سرم در صدایش بودنمان، خانه هم زمان تنگ دل
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 اینجا میكشم میزنم گول ام خونه هم كیانی میالد با اینكه هوا به رو دخترا _

 محكم را دستم میشد تمام بوكس رینگ و خنده وقتی و افتادیم می هم جان به بعد

 بوسیدممی را سرش و میكردم حلقه گردنش دور

 تهرون بچه هایی تیپ خوش آخر خودت _

 میخورد، ام گوشی ساعت به چشمم اینكه محض به اما میرود، اش شماره روى دستم

 میزند، سرم به بیرون هوای میدارم، بر را ام آفتابی عینك و كاله میشوم، بیخیال

 وارد كثیف های دست با كرده عرق و خسته عبد شوم، خارج میخواهم كه زمان هم

 است پایم تا سر به عمیق نگاه یك همراه بخیرش صبح و سالم میشود، ویال

 به میزند نفس نفس كه همانطور میپرسم، را سوالش از پر نگاه علت دست حركت با

 میكند اشاره بازویم خالكوبی

 باز، نشه دردسر ها تتوهه این كوتاهه خیلی شرتتون تی آستین این عاااامو میگم _

 !ندازهب چیزی عكسی كسی

 لیمویی جذب شرت تی این چی براى میپرسم خودم از لحظه یك و میكنم خم را سرم

 !!ام پوشیده را

 آید می كمكم به هایم اخم سریع اما

 بندازه؟؟ عكس من از قراره كی! عبد _

 !میرم؟ كجا خودمون اختصاصی ساحل جز من
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 :میگوید میرود دستشویی سمت كه حالی در و اندازد می باال شانه

 زمونه دوره این تو كرد نمیشه اعتماد ها كس هیچ به _

 طاقتم دیگر است، كرده گوشزد را جمله این روز چند این در كه است چندم بار این

 میشود تمام

 مجبورش و میگیرم را اش شانه كند باز را دستشویی در اینكه قبل و میروم دنبالش

 برگردد میكنم

 چیه؟ دقیقا الهه با مشكلت _

 میكند نرم را دلم نگاهش همیشه !نگاهش

 !همینه فقط قسم سرت به من درد و مشكل آقا، باش خودت مواظب _

 صخره همان روی نخل درخت برگ با كه بانى سایه دیدن از میروم كه ساحل به

 ویال به دارم دوست است، عبد كار میدانم میخورم، جا است شده ساخته همیشگی

  كنم، بغلش محكم و برگردم

 است بسته محكم رحمی بی طور یك را موهایش میرسد، راه از صبحانه سینی با الهه

 دهم، نجات اسارت این از را مویش تارهاى و ببرم شالش زیر را دستم میخواهد دلم و

 :میپرسد روز هر مثل

 خوابیدى؟ خوب _
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 شب تمام بگویم آید نمى دلم میشود، شیرین كه كامم و  میزنم ناخونك مربا ظرف به

 بود؛ كرده فلج را كتفم تا كمرم پشت از همیشگی شدید كتف درد

 خانوم؟ طور چه شما بله، _

 سایبان به كه كند فرار سوالم زیر از میخواهد انگار میكند، تبعید گوشش پشت را شالش

 است شده خیره

 كردی خوبی فكر چه _

 !عبده كار _

 میالد؟ مستر نشی سوخته آفتاب بوده نگران _

 :میگویم و میزنم اش بینی كنو به تلنگرى 

 دیدی؟ تر توبه سیا و تر سوخته آفتاب من از میكنی؟ مسخره _

 !شدیم صمیمی قدر این طور چه و كی میپرسم، خودم از بعد

 ام خالكوبی به است زده زل حاال

 میكنید برنز عمد از ها هنرپیشه شما خوب _

  میگذارم بازویم روى را دیگرم دست

 !آفتابم پسر نخلستون، چهب آبودانم، بچه من _

 خدا بنده قبل سوزونده خدا رو ما
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 شیشه یك و بریزم آن در را هایش خنده و بیاورم شیشه یك بشود كاش و میخندد

 بسازم آن از عمر

 میكند سوال من از و میشود جزییات وارد كه است اولی دفعه

 خاصه؟ گروه یك شعار اون _

 است ام خالكوبی به اش اشاره

  بلند صدای با و میكنم تماشا را متنش دوباره سیر دل كی هم خودم

 :میگوید و میشود تر گرد گردش، هاى چشم میخوانمش،

 !نیستا قوی قدر این انگلیسیم من _

 میكنم هجى كلمه به كلمه را اش فارسی معنی و هایش چشم به میزنم زل 

 چپ، و راست تصورات همه از فراتر است، دشتی آنجا"

 "دید اهمخو آنجا را تو

 !میزند آرام اما طوالنی پلك یك

 ...بودی گفته هات مصاحبه همه تو یادمه داری؟ سیاسی افكار تو _

 :میگویم خودم را جمله مابقى و میدزدم دهانش از را حرفش

 !نیستم و نبودم وقت هیچ سیاسی آدم كه_

 :میگویم لبخند با و میكند تایید سر با
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 باشم، رگ بی و تعصب بی یشهنم این معنیش نیستم سیاسی آدم _

 موالناست شعر از آزاد برداشت كه عبارته یك اینم

 شد تر گرد صورتش و كرد جمع هایش لپ در را نفسش

 خوشگله خیلی _

 نداده قورت را لقمه هنوز است، نشسته راحت و زانو چهار میگیرم، او براى را لقمه اولین

 :میگوید

 مصنوعی واست فیلم تو یا واقعیه هات سبیل همیپرس مامان از زده زنگ امروز طاها _

 میذارن؟

 میكشم را سبیلم محكم و میخندم

 واقعیه بگو بهش! نمیشه كنده ببین _

 واقعیه چیت همه تو _

 میكند، برابر هزار را ام لقمه شیرینی اش جمله این و میخورم خودم را دوم لقمه

 میریزد، چای و میدارد بر را قوری

 گرفتن براى من میكنم فراموش كه ام شده محوش قدر این یدهدم دستم كه را فنجان

 حمله دویمان هر به داغ چای كنم، استفاده دستم دو از باید هم كوچك فنجان یك
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 شدت از الهه میشوم، بیزار دوباره هایم دست از میشود بد خودم از حالم میكند،

  است عجیب اش خنده اما میپرد، پایین و باال سوختگی

 :میگوید بلند صدای با و میخندد كه این

 سوختیم بدو! آب تو بدو! میالد وای _

 !میدوم دنبالش

 !ایم زده آب به! ایم رسیده دریا به دوباره

 ام كرده فراموش را هایم دست است، كرده تبدیل خنده و شادی به را شرمم و نفرت

 ....فراموش

_________________________ 

 

 (الهه)

 خودش شاید كرد، ام همراهی شوم، ویال وارد اینكه از قبل ممكن جاى ترین نزدیك تا

 محكم را دستم دو هر بود، نكرده رها را دستهایم هم لحظه یك كه نبود حواسش هم

 میفشرد، و بود گرفته دستش یك در

 مشتش میخورد، دویمان هر صورت به مطبوعش خنكاى و بودیم ایستاده نما آب كنار

 دو هر روی دیگرش دست با بود، شده خیس عرق شدت از هایم دست ، كرد باز را

 میكنم، صدایش رفت، و زد لبخند ، بزند حرفی اینكه بدون بعد و كرد نوازش را دستم
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 میدهد من به را هایش چشم ، میگردد بر

 دوباره میالد یك من برای بار هر ها گفتن میالد این و میكنم تكرار دوباره را نامش

 !است

 دریا كنار آفتاب طلوع فردا میالد، _

 و احترام نشانه به را دستش بعد و میگوید چشم هم روى شدن فشره با هایش چشم

 میزند، اش پیشانی كنار نگهدار خدا

 میدوم، دستشویی سمت میشوم ویال وارد اینكه محض به

 بلند كه اكبرى اهلل با را این و میشود نگران است نماز خواندن حال در كه مامان

 یفهمم،م میگوید

 هایی اشك تمام میاورم باال را ساعت چند این تمام بغض و ، میكنم قفل پشت از را در

 و بودم كشیده درد كه هایی خنده تمام بود، شده تلنبار هم روى و بودم داده قورت كه

 !بودم داده تحویل

 میكوبد در به مامان

  شده؟ چی! الهه! الهه _

 !نكشم نعره هقم هق انمی كه میگیرم گاز محكم را دستم كنار

 !برو ، مامان خوبم _
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 خفیف هاى لرزه پس با نگران! است مادر صدایش

 زده؟ زنگ ناصر شده؟ چی بگو بابا جون _

 ناصر "میكنم زمزمه لب زیر خودم با ، نمیكنم گریه دیگر و سفید سیفون به ام زده زل

 "نمیزنه زنگ دیگه من به وقته خیلى

 سرد گلدار های كاشی روى را سرم ، سفید هاى رامیكس روى میخورم سر آرام آرام

 میگذارم، دیوار

 كه سیاه درشت دانه تسبیح این از! بیزارم آورد می در را پدرش اداى جدیدا اینكه از

 حالم میزند، فریاد را نبودن خودش انگشترش، ركاب روی كه عقیق از میگیرد، دست

 شدم ندبل جایم از و بستم محكم را كتاب ، میخورد بهم

 نیستم مستحقش من نشین من روى به رو گر شماتت نگاه این با قدر این ناصر بسه _

 میكشد شیهه اى شیشه میز روى تسبیح

 باش حاضر دیگه ساعت نیم تا پایین میرم _

 :میگویم عمیق نفس یك بعد و میفشارم هم روی را هایم دندان

 !نمیام گفتم _

 میرود بیرون در از

 الهه میبینى بد نیاى _
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 میزنم فریاد ناله با و میگذارم سرم روی را هایم دست

 !دادم قول امشب واسه استادم به من ماهه یك لعنتی _

 ات خاله گفتن قبول زیارت واسه رفت میشه هم فردا پس و فردا

 است رفته پایین دوپله

 !بجنب منتظرن، وقته خیلی اینا مامان _

 !میكوبم دیوار به و میدارم بر را كتاب

 !است رفته ناصر

 !ام نرفته میهمانی من

 نرفتم، هم نكوهى استاد همایش به حتی

 نیامد و شد شب

 نیامد و شد فردا

 هایش قهقهه صداى اما آید نمی باال خودش میخوابد، مادرش خانه پایین طبقه

 !اینجاست

 ام جویده ماتم است شب سه است، پیچیده ساختمان در سادات اكرم سبزی قرمه بوى

 نوشیدم، تنگی دل و

 میكنم تیز را هایم گوش مینشینم، ها نرده كنار عاجزانه راهرو در
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 میخورم آبغوره با ساالدمو من مامان _

 روز چند این در آبی بی شدت از من های لب و میكند فكر ساالدش آبغوره به ناصر

 ...است برداشته ترك

_____________ 

 (میالد)

 قدر این ولی است دقیقه چند فقط هم شاید بیدارم؟ كه است ساعت چند نمیدانم

 دقایق، این در من در درد ندارند، رفتن و گذشتن خیال برایم دقایق كه میگذرد، سخت

 قدر این و ام بلعیده سنگ تُن چند میكنم احساس است، ممكن حس ترین فاحش

 !كند ذوبم است قرار مسخره حرارت این و برخیزم جا از نمیتوانم كه ام شده سنگین

 از كه حرارتى من، جز اند دریافته را خنكا این همه، كه میگوید كولر جلوی پرده رقص

 است، كرده شرجى را اتاق هواى میشود بلند بدنم

 كنم ناله هایم كودكی مثل میخواهد دلم

 "میسوزم داغم، میكنه، درد بدنم میكنه، درد مهرى، مامان! مهرى مامان "

 

 تا است قرار هم اگر كه ببوستم و بخواند برایم قدر ینا و بماند سرم باالى مامان بعد

 باشد؛ عالم تسكین بهترین برایم بودن او كنار بكشم، درد قیامت
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 بیدارى از خبر  ویال درهای شدن بسته و باز صدای و اتاقم در میدود آفتاب باالخره

 تختم روى و میخورم تكان كمی جایم از هست كه كندنى جان هر به میدهد، عبد

 نگهش محكم دیگرم دست با و میكنم ناله میكند، پا به قیامت كتفم درد مینشینم،

 نخورد؛ تكان تا میدارم

 ناشناخته هاى قله فتح شبیه برایم اتاق در به رسیدن لحظات، این در كه ناتوانم اینقدر

 است جهان

 !آرامش از پر اما عجیب میپیچد، اتاقم در عجیب صداى یك

 الهه دیروز آورم، می خاطر به تازه است، من آرامش ساز كالم، بی موسیقى این

 این متمادى خوردن زنگ صداى از میگفتم كنم، روشن را تلفنم بود كرده مجبورم

 جای به را بود نواخته خودش كه سازى از آرام قطعه یك بعد میشود، بد حالم گوشی

 كسى چه صبح وقت این حاال و بود كرده تنطیم ام گوشی زنگ گوشخراش صدای

 داشت؟ را ساز این نواختن خیال

 میكنم، خم ام گوشی و پایتختى سمت سختى به  را گردنم

 شكار دوربینم لنز با را رخش نیم من و ایستاده سینه به دست دریا به رو او و است روز

 ام، كرده

 كند، نازل برایم دقایق این در نمیتوانست اى معجزه خدا این، از بهتر و است الهه
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 را ام ریه تمام كه عمیق نفس یك میكند، ام یاری گوشى برداشتن براى ایمه دست

 میكند، درد كلمات این تك تك میدانم اما بزنم حرف بهتر بتوانم تا میكشم میسوزاند،

 خانوم؟ جانم _

 میكند گریه میدانم میكند، درد بیشتر او كلمات او، صداى اما

 كردم؟ بیدارت ببخشید _

  ؟خوبى بودم، بیدار _

 میشود خوبى؟ همان خوبی، سوال جواب نفر دو ما برای چرا نمیدانم

 میالد؟ خوبی تو _

 جواب بی خوبى یك هم باز

 میكنى؟؟ گریه _

 است دردهایم كردن پنهان تالشم، بیشترین من و میگیرد اوج هقش هق صداى

 دیدم بد خواب _

 میدارم نگه را گوشی سختى به و میكشد تیر وحشتناك كتفم

 كنی؟ تعریف واسم دارى دوست خانوم؟ دیدی چى _

 وحشتناك خیلی ولی است، موقع بد ببخشید میشدم، دیوونه نمیزدم زنگ بهت اگه _

 بخوابم میترسم دیگه كه قدر این بود،
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 میدانم و گرفته شدت به صدایش میكشد، باال را اش بینی و میكند مكث لحظه چند

 دمیده ادامه اما شده مشكل برایش كشیدن نفس

 اون اما دادم نجات رو خودم من كردیم، تصادف جاده یك تو ناصر با دیدم خواب _

 ناصر گرفت، آتیش ماشین یهو بیرون، بیاد نشد كردم كار هر و موند ماشین توى

 میكرد التماسم و میزد صدام و میسوخت

 بقل این نمیخواهد دلم میوفتد هق هق به او وقتی است رسیده قلبم به حاال كتفم درد

 كند كار

 دردناكی خواب چه! عزیزم _

 ندارم آرامش خوابم تو حتی من میبینی میالد؟ میبینی _

 میشه تعبیر كنی تعریف میگه میبینم كابوس هربارم خیاله، و فكر از میگه مامان

 بگیرم را درد فرط از ام بعدی ناله جلوی تا میكشم دیگر عمیق نفس یك

 بوده خواب یك میشه ورتبا دیگه میكنی تعریف وقتی اتفاقا _

 رانندگى بد كال اون آخه باشه؟ افتاده بد اتفاق یك ناصر واسه نكنه بشه؟ تعبیر نكنه _

 میكنه

  میدهم فشار محكم را كتفم

 بدى اتفاق هیچ میدم قول بهت بشور رو صورتت و دست بخور، آب لیوان یك پاشو _

 باشه نیوفتاده واسش



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 140

 دریا؟ بیای میشه بعدش _

 دهم تسكین را كسی امروز بتوانم كه است آن از تر خراب زمرو و حال

 دیگه ساعت یك میام، _

 میخواهم وقت هایم درد با جدال براى ساعت یك

 میكنم دق دارم االن، نه _

 بیا من بعد تو میرم، االن باشه _

 هستی كه مرسی میالد، مرسی _

 همه این وسط ایمه لب روی عجیب لبخند این میكند، قطع را گوشی بالفاصله بعد

 است؟؟ آمده كجا از درد

 دستم بدنم حرارت میترسم بگیرم، را هایش دست ندارم دوست همیشه خالف بر امروز

 كند، رو را

 .میكند آرامم ریختگیشان بهم شالش زیر از خواستنی طور یك و نزده شانه را موهایش

 بردارد را ام آفتابی عینك تا آورد می جلو را دستش

 ندارم تدوس عینك _

 میكشم عقب را سرم

 شده حساس آفتاب به یكم امروز هام چشم _
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 و میكند بغض دوباره و میدوزد چشم دریا انتهاى به دوباره و میكشد عقب را دستش

 میخواند را ناصر مرثیه دوباره و میكند گریه دوباره

 بیوفته بدی اتفاق واسش ندارم دوست _

 ام شانه روی را سرش میكنم مجبورش و میكنم حلقه نحیفش اندام دور را دستم

 بگذارد

 بپرسی؟ خودش از رو حالش و بزنى زنگ بهش میخواى _

 افتد می هق هق به

 كردن محكوم رو من و گذشته زدن شخم به میكنه شروع بده هم اگر نمیده، جواب _

 میدهم فشار بیشتر را بازویش

 كن قطع خوبه، حالش شدی مطمئن كه همین _

  نمیخوام _

 و میگیرد فاصله زده وحشت مرتبه یك میگیرد، را دستم و میشود قدم پیش شخود

 :میپرسد

 !داغی قدر چه _

 میخندم

 امروز سردی زیادی تو _
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 صورتم به میزند زل

 داری تب انگار! شدی سرخ كال _

 میگردانم بر رو

 میاد؟ ها آدم سر بالیی یك داری توهم بیداری و خواب تو كال تو _ 

 اندازد می البا را اش شانه

 ها آدم همه نه _

 میشن؟ كیا شامل نیستن، همه كه اینا_

 عزیزن واسم كه اونایی _

 داره؟ ربط داشتن نسبت با بودن عزیز خوب _

 برادر و خواهر پدرت، و مادر

 بگویم را كلمه این بتوانم تا میكنم مكث لحظه چند

 !!شوهر _

 اندازد می پایین را سرش

 !تنیس من شوهر دیگه ناصر _

 من براى نمیداند و میكنم تماشایش خرج را هایم چشم همه نمیكند نگاهم كه وقتی

 ...باشد دیگرى و دیگر جایى خواستنش، همه اگر حتى است خواستنى قدر چه
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 نباشه، شوهرت وقت هیچ اگه حتی موند نفر یك عاشق میشه ها وقت خیلى_

  یا

 نباشه زنت یا... یا

 اشك است، زیر به سر كه طور همان دست پشت با! است؟ آمده باال چرا جانم با بغضم

 میكند پاك را هایش

 !میموندیم هم عاشق قیامت تا دور از همیشه و نمیكردم ازدواج باهاش كاش _

 !عشقه حلّالِ ازدواج میكنم فكر من میالد میدونی

 میبره بین از میكنه، رقیق میكنه، حل خودش توى رو عشق كم كم

 سمت و میدارم بر انگشت سر با را است نشسته شالش ىرو كه كوچكى سنجاقك

 میكنم رهایش دیگرى

  چی؟ شه اشباع و نشه حل كه باشه زیاد قدر این عشق این اگه _

 الهه عاشقشی هنوز تو

 پناه ام سینه به كودك یك مثل مرتبه یك و میگذارد صورتش روی را هایش دست

 میكند ناله گریه میان و آورد می

  كرد خیانت من به اون _

 متنفرم احساسم و خودم از متنفرم خودم از
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 !!احمقم یك من

 نمیدهد را سرش نوازش یارای هایم، دست لرزش و میكند بیداد كتفم درد

________________ 

 (الهه)

 مغزم؟ در رحم، از خارج ناخواسته بارورى یك بود، گرفتن شكل حال در جنینى من در

 قلبم؟ در روحم؟ در

 نه ولى بود شده نامفهوم صدایش گریه شدت از بود، مریم روزهاى مانه شبیه حالم

 ندهم تشخیص را وحشتناك جمله این كه قدر آن

 كنیم ازدواج نمیخواد حسام ولی ام، حامله _

 آن در قطعا اما میخواست را روابطش و روزها آن میخواست، را حسام مریم، میدانم

 !یخواستنم را بدنش در ناخوانده میهمان یك وضعیت

 ! ناخواسته باردارى یك! ام شده بارور حاال هم من

 و میترساند مریم روزهاى آن از بیشتر مرا این و بود شده بارور قلبم! بودم نكرده احتیاط

 خودم به میبینمش هربار كه آنقدر میكنم فرار خودم از كه قدر آن میكرد، شرمنده

 شده صحبتم هم همدلی، برای صرفا كه است معروف هنرپیشه یك او "میزنم نهیب

 "است

 میكردم، كتمان را هایش چشم میگفتم، دروغ
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 چوب تكه یك مثل ببینم، را هایش چشم برق نمیگذاشت ناصر بادامى هاى چشم

 ...ساحل به میلش هم و بود آب تشنه هم كه بودم افتاده گیر اقیانوس وسط سرگردان

 میكند رنده را ساالد روى هویج ذوق با مامان

 داره؟ دوست چى سس نظرت به لهها _

 میپیچد سرم در صدایى

 ندارم دوست مایونز من نخریدی؟ فروشگاه رفتى چرا شده تموم كه ماست سس الى _

 كه میدونی

 :میپرسم مامان از و میكنم باز دوباره و میبندم محكم را هایم چشم است، ناصر صدای

 داریم؟ ماست سس _

 :میگوید تفكر با مامان

 میكنم رستد االنه _

 میبافد خیاالت برایم افكارش دوباره میرود یخچال سراغ كه زمان هم

 چیه؟ میكنن باد رو هاشون لب میرن ها دختر كه این اسم _

 میدارم بر هستم شمردنشان حال در كه میزی رو های گل سر از دست

 پروتز _

 است ماست زدن هم به دقتش همه
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 نمیاد چشم به ریزه خیلى هات لب ر،ماد بكن هم تو میگم! همون آهان آهان _

 میكنم هایم ریه وارد را پلو زرشك عطر عمیق نفس یك با و میگیرد ام خنده

 مامان گذشته من از _

 میكند اخم

 رو امروزى ها دختر نیست، دل مرده تو اندازه ساله ٥٠ زن االن سالته؟ چند مگه وا _

 بگیر یاد ببین

 صداى میكنم، فراموش را درد شرم شدت از من و میبوسد را صورتم میخندد ناصر

 میدهد قلقلك را گوشم الله اش مردانه

 !من زن امروز، زن و دیروز دختر شدی دیگه _

 میگیرم گاز را لبم

 بفهمه؟؟؟ مامانم اگه! ناصر؟ كردى كار چی _

 میكشد دراز كنارم و میكند اخم

 رو زنم میتونه كرده كرف بگیره ازم رو شب! حقمه جان آقا دارم، رو اختیارت زنمى _

 !بگیره؟ هم

 میكوبم بازویش به مشتى

 !!!لجباز _
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 :میگوید هم سر پشت بار چند و میكند تنگ را هایش چشم اش همیشه عادت به

 جون جون جون _

 تمام از كالفه و خسته ام، شده ناصر خانه راهى سپید لباس با من است گذشته ماه چند

 چشم میخوابد، حرفى هیچ بدون و افتد می تتخ روى شلوار و كت با جشن دلخورى

 ندارد؟ خوانى هم چرا رویاهایم با هایم

 اول بار این بود، ریخته بهم آرایشم میز آمدم كه خانه به است، گذشته دیگر ماه چند

 دختر براى را ادكلنم و آرایش لوازم و آمد مى باال اجازه بى سادات اكرم كه نبود

 تاب اینبار میبرد، بود آمده اش خانه به خواندن درس براى شهرستان از كه خواهرش

  و میكند باز را در سودابه رفتم، پایین را ها پله عصبى نیاوردم،

 !بیزارم قدر چه شده شهری تازه دختر این مظلوم طرح نگاه از میداند خدا

 !میكنم اعتراض مودبانه

 دید از مقصرش تنها كه است شده پا به بزرگى جنگ دوباره نمیگیرم، جواب مودبانه اما

 هستم من همه

 سیمرغ، یك برایش باید كه است بلد خوب قدر این را كردن غش نقش سادات اكرم

 :میپرسد تغیّر با و میدهد تاب سبیل حاجى گذاشت، كنار

 داشت؟ رو ما زندگی توى قیامت این ارزش ادكلن و ماتیك یك دختر _
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! است فایده بى ملتمسم نگاه و داردن گفتن براى هیچ همیشه پدرش مقابل در ناصر

 میكنم مشت را دستم كنم، كاری خودم برای بار این خودم باید

 اجازه بدون كه چندمه بار این شخصیه حریم بحث! نیست عطر و رژ بحث آقا حاج _

 میدن انجام كارو این من

 :میگوید مادرش شانه ماساژ حال در ناهید

 علیه؟ كار سر بگیرن اجازه تو از ونخودش خونه تو آمد و رفت واسه باید _

 میدهم ادامه حاجى به رو و نمیكنم نگاهش

 ورودى در كه دادین تضمین بهم كردم مخالفت كردن زندگى جا یك با كه اول روز _

 !آقا حاج نمیشه باز زدن در بدون ام خونه

 است شده تمام سادات اكرم غش پروسه انگار

 :میگوید وقیحانه قدر این آقا حاج حضور مراعات بدون و جیغ با كه

 !دخترى تو بودن داده تضمین هم تو بابای ننه _

 ....كجا زنش نیست معلوم كه من غیرت بى پسر سر تو خاك

 ناهید و سادات اكرم  میدوزم چشم ناصر به نفرت با میشود كر هایم گوش میشوم داغ

 فكر چمدانی به فقط و نمیشنوم نمیشنوم، اما هستند، آبرویم ریختن حال در زمان هم

 ببندم باید كه میكنم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 149

 ....میشود بستنش مانع هایش چشم هربار آویزد، می آن به ناصر هربار كه چمدانى

 :میگویم مامان به رو و میكنم پاك چشمم گوشه از را اشكم قطره

 ام مطلقه زن یك من نیستم، دختر من _

 است رفته جسمت هاى نهدخترا  كه حاال بودم گفته مریم به روز یك میكنم فراموش

 ....بزنند آتش بكُشند، بگیرند، را روحت هاى دخترانه نده اجازه اما

 مرتب را اش روسری میشود، هول بدهد، را جوابم مامان نمیدهد اجازه  زنگ صداى

 میدود، راهرو داخل  در سمت میكند،

 كند خاك و بزند زمین را پیش دقیقه چند تلخ خاطرات تمام میتواند صدایش

 !میكشه منو روز یك غذات عطر این! خانوم عفت به به _

 كجاست؟ خانم الهه

 استقبال؟ نمیاد

 میكنم پاك دامنم با را دستم كف عرق میشوم، بلند جایم از

 مقابلم عروس گل ریز هاى شكوفه با ساده بزرگ گل دسته یك است، نیاورده رز

 میگیرد

 توئه به گل ترین شبیه گل این _

 كردم پیدا تا گشتم خیلی
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 ورزیده اندام به چشمم و میگیرم را گل دست است، دوخته چشم من به عشق با مامان

 می چشم به بیشتر سفید جذب لباس آن و ست مشكی جلیقه و كت در كه است اش

 آید،

 به شربت كردن آماده براى كه مامان نبود از میگذارم گلدان در كه را گل دسته

 :میپرسم آرام و كنممی استفاده است رفته آشپزخانه

 گرفت؟ قرصاتو عبد _ 

 چشم هایش دست به میشود راحت خیالم میدهد، تكان مثبت نشانه به را سرش

 بلند نسبتا صداى با و میكند پرت صورتم سمت را هایش دست مرتبه یك میدوزم،

 "پِخ"میگوید

 هوا رد را هایش دست قهقهه این میان و میزند قهقهه من جیغ و ترس به مردانه بعد

 میدهد نشانم

 داری آبرو محض شدن آدم امشب! ببین _

  بیاورد پایین تا میدهم هول آرام را هایش دست

 !دیوونه _

 چه میزند، لبخند تفكر با و میكشد دست گلویش زیر اش همیشه عادت به دارد حاال

 مامان حضور از ترس بدون و بودیم دریا كنار هم االن دیروز مثل میخواهد دلم قدر
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 هایم انگشت نوك با مخالف جهت در را گلویش موهاى و بكشم گلویش زیر ستد

 ....دارد وا خنده به را دویمان هر كردنش صدا خرت خرت و كنم نوازش

______________ 

 (عفت)

 دوتا این تماشای و كنم حروم وقت شام میز سر ثانیه یك حتى نمیخواد دلم ، ذوقم از 

 !بدم دست از رو

 شدن؟ صمیمى هم با قدر این كى

 ! خدا رو تو نگاه داره، مار مهره دخترت میگفت داشت حق خانم اعظم

  منه، الهه به حواسش تمام معروفى این به آرتیست این

 عین هنوز افتاده، گود قدر این چشماش زیر و رفت آب زایمان بعد اینكه با ام بچه

 بعد ولى میخواست پسر دلم میگفتم عباس به اولش اومد دنیا به وقتى هاست، فرشته

  الهه، بابت كردم شكر رو خدا قدر چه

 دماغ و دل گورى به گور ناصر اون نداشت، خوبى نوشت پیشونی ام بچه حیف اما

  نذاشت، واسش

 شش از میریزه، آب براش سریع كیانی میالد و كردن سرفه به میكنه شروع الهه

 است، الهه نگران معلومه فرسخى
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 مایونز كه گفت رك پسره كنم، درست ماست سس گفت كه الهه این دست از اما

 و زعفرون با كه كمه عطرش یكم برنج پخته، خوب هم مرغم شكر رو خدا ، میخوره

  كردم، درستش كره

 هاش بنده قدر چه برم خدا قربون میكنه، تشكر كه همش واال اومد؟ خوشش یعنی

 ما میز سر خاكى طور چه هكب كب دبه دب همه این با كیانى میالد دارن، فرق باهم

 ما به عمر یك پیزوریش بابای اون خاطر به ناصر اونوقت میكنه، تشكر مدام و نشسته

 دعوتمون فامیل كه عزا و عروسى و مهمونى هر كرد، باالنگاهمون از و فروخت فخر

 این  كه نبینه خیر كرد، خون رو ام بچه دل و نیومد و گذاشت باال طاقچه آقا كردن،

 كرد، پژمرده طور این ور دختر

 تكه كارى اول همین میخواد زرنگ میالد این میشكونن، مرغ سینه جناق هم با دارن

 باهوشه منم دختر اما الهه، بده رو استخون

 !یادم میگه اول و میخنده

 

 رو شام هاى ظرف داره و بسته پیشبند ما جلو معروف بازیگر یك نمیشه باورم حاال

 بعضى میكشه، آب الهه و میشوره میالد بود، فایده بى كردم هم تعارف هرچى میشوره،

  میخندن، یهو بعد ، میكنند پچ پچ ها وقت

 بزرگ حباب یك من ى الهه واسه و میكنه فوت رو دستشه روى كه كفی كیانى میالد

 :میگه كه چی یعنى نمیدونم ، میسازه
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 كنیم؟ پرواز توش بریم _

 :میده جواب و میتركونه رو حباب انگشت با الهه

  بگیرن ازمون میتونن راحت اینو نه _

 میالد های خنده صدای و میكنند پرواز آشپزخونه توى حباب عالمه یك مرتبه یك بعد

 .....باالها باال اون میرن ها حباب همراه هم الهه و

_______________ 

 (میالد)

 "تر وشیاره دو هر بار هر نمیشود، شكسته جناق این طلسم و است گذشته روز سه

 ...آوریم مى یاد به را "یادم

 میكرد، نوازشمان موج و بودیم ایستاده آب در كه طور همان و بود آورده را سازش

 "نوایى نوایى " نواىِ

 زدم پایش روى آرامى به آب در را پایم كف مینواخت،

 !!!بزن بندرى بزن، شادتر _

 برایم اندازد می برق را تشصور آفتاب و میگیرد باال را سرش میخندد وقتى كه این

 میشود تصویر ترین زیبا

 همبون نی نه! دهنیه ساز این! هنرپیشه آقاى _
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 مینگرم را ظرافتش شده تنگ چشم با

 بده؟ یادت بیاد عبد بگم _

 است نشسته من پای روى او پای حاال

 شى؟ آماده برى نمیخواى _

 نفس تر راحت تا گردنم یرز میبرم دست و میشود بسته ناخودآگاه دوباره گلویم راه

 خورده تا شلوار كه حالی در و میدود دنبالم میزنم، بیرون آب از ساحل سمت بعد بكشم،

 میزند صدایم میكند باز را اش

 دادی قول بهشون تو میالد _

 :گفتم هایم كفش برداشتن قبل و برگشتم

 !اونا نه دادم قول تو به _

 !نكنم؟ اجابت را هایش خواسته یتوانمم مگر میكند نگاهم شوق با قدر این وقتى

 میكند حلقه بازویم دور را دستش و آید می جلو

 اینكه جای بده ثمره رو بچه تا هزار آرزوی میتونه پول این میدونستى؟ خوبى، خیلى _

 واسه عكسه تا ٤ همش اما گذاشتى، كنار رو تبلیغات میدونم شن، حسرت همیشه تا

  همین واسه میدن ولپ همه این دیگه، هتلشون تبلیغ

 نمیترساند مرا او با گفتن هایم ترس از كه است كسی تنها
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 ....هام دست باز میترسم! الهه _

 میكشد عمیق نفس میگذارد، دهانم جلوی آرام را دستش

 من به بده هاتو دست _

 دست این تزلزل براى میشود امن حریم كوچكش، ظریف دست دو با میكنم، اطاعت

 ...ها

 :میگویم

 !بگیر تر محكم را دستم _

 میفشرد را هایم دست

 میكنم هجى آرامى به گوشش الله در و میخندم

 "فراموش را تو یادم "

__________________ 

 

 (الهه)

 !نگرانم

 آغوشش در آرام ، بكشد بیرون ام سینه از را لرزان ملتهب قلب این و بیاید كسى باید

 است؟؟ شده مرگت هچ جان دیوانه بگوید ، كند نوازشش و بگیرد
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 آرام نمیوفتد؟؟ بدى اتفاق دارى یقین گفتی و برود كه نشدى قلبش قوت خودت مگر

 !!بگیر

 ...هایش دست اما

 لرزش با جنگ راه تنها این میدانم بود مشت دستش دو هر میرفت داشت كه وقتی

 است، بلد كه است هایش دست

 كردم پاك را اش پیشانى عرق شالم گوشه با و شدم بلند پایم پنجه روى

 !ایرانى سینماى مرد اولین تو نره یادت! هنرپیشه آقاى _

 چند و گرفت را شالم گوشه همان و بود شده باز هایش مشت ، بست را هایش چشم

 بوسید آرامی به بعد و داشت نگه اش بینی جلوى ثانیه

 الهه كن دعا واسم _ 

 ندمرا باال سمت را ابرویش موهاى شصتم دو  با و خندیدم

 تری جذاب طورى این بزنه باال ابروهاتو بگو گریمورت به _

 بود نگران هنوز هایش چشم كرد، شكار همانجا را دستم مچ

 میكنى دعا واسم بگو _

 كمان یك شبیه درست میشود هایم لب هالل انگار كه ها خنده همان از خندیدم

 میكند سوراخ را قلبت مستقیم كه!  آماده تیز تیر یك با شده كشیده
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 بگیره رو هات دست امروز خدا دست میكنم دعا _

 داشته نگه دارد شدن دریا خیال حاال كه اش گونه كنار همانجا را مشتم

  كه میگیره هامو دست داره خدا! خدایی دست تو _

 فرستاده واسم رو تو

 !میترسم كند عیان را نفر دو ما احساس كه حرفى هر از من! میترسم من

 میزنیم حرف هم با هایمان چشم با میشویم هم نگران ما مثال

 میشویم تنگ دل میكنیم دل و و درد

 هستیم هم وابسته قدر چه ایم نگفته هم به وقت هیچ اما

 ایم نگفته دلمان حرف از وقت هیچ

 است نشده بدل و رد ما بین دارمى دوستت

 "برام بمون لطفا "  است نگفته  كسى به  كسی

 "میشود؟ تمام كى جزیره  سناریو " بپرسیم هم زا نمیكنیم جرات حتى  یا

 ناله را میالد اسم لب زیر هزاربار گوشی صفحه به كردن نگاه تا میخورد زنگ كه تلفنم

 میشود نصیبم مریم اسم اما میكنم،

 خارج و میشود حبس ام سینه در عمیق نفس همان و افتد می پایین هایم شانه

 !نمیشود
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 خانم الى! الهه الو _

 است ناصر میراث كه اسمم تلفظ مدل این از میشود بد حالم

 جانم _

 نیست انرژی پر همیشه مثل مریم صدای

 طورى؟ چه خودم، خوب دوست سالم!  به به _

 خوبه؟ روحى آقاى خوبى؟ تو ، خوبم ممنون ، عزیزم سالم _

 میخندد

 میكنی كارا چی خوبه، اونم _

  هیچى _

 نمیكنی؟ ولش داره چی جزیره از یكهت اون دختر ویال؟ تو موندی بازم _

 جایی یك كوفتی، پاساژى، برو غواصی، برو شنا، برو! بزن دور یك برو پاشو

 گرفتی؟ غمباد تهران عین هم اونجا رفتی

 !دارد چه جزیره از تكه این نمیداند مریم

 !آرامش دنبال اومدم من مریم _

  كردم فرار ها آدم و هیاهو از
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 !میگویم را میالد جمالت دقیقا

 دوست كه این كند فرار ها نگاه از تا است كرده حبس جزیره در را خودش كه این

 بفرستد جزیره از خارج دنیای به را كمك نامه حاوی دار بنه چوب بطرى ندارد

 !!وا؟ _

 خودت دیگه! زندگیت تو زد گند قبال یكی! كن زندگی پاشو! كن حال پاشو خوب دختر

 نده امتدادش

 بدیم؟ تحویل باید كی رو ویال راستی به،خو حالم من _

 زدم؟ زنگ این خاطر به من مگه _

 بدونم باید باالخره عزیزم نه _

 نبود؟ تابستون آخر تا مگه قرارمون _

 بیاد بخواد روحی آقای خود شاید _

 میخندد خودش سبك به

 نشه گرمیشون یهو كه نمیرن گرم منطقه گرما فصل پولدارا این دیوونه نه _

 خالیه؟ ویالها منطقه اون همه بینی نمی مگه

 هاست سلبریتی و هنرمندها ماله ویالها همه

 میگویم و میاورم كم عقل مرتبه یك چرا نمیدانم
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 نیست خالی راستى سمت ویالی _

 است قهقهه اش خنده اینبار

 تاثیر روش آفتاب و گرما این كه كلفته پوست آبودانى بچه یك اون صاحب خوب _

  مثل درد بی مرفه قشر تركوند، آخریش فیلم كه پسره  همین دیگه كیانى دمیال نداره،

 نداره هیچی پول جز كه اصغر

 میدهم قورت را دهانم آب

 مریم؟ دلخورى ازش _

 نیستی؟ عاشقش

 !باشم؟ عاشقش باید چرا _

 !نداری؟ دوستشم حتى _

 زد؟ سرت به گلی چه داشتی دوستش و بودی عاشق كه تو _

 !واسم؟ كرد كار چی بود عاشقم كه حسام

 نگرانشم نیستی عاشقش وقتی چون چرا؟؟ میدونی!  تره راحت عشق بدون ازدواج

 !نكردنش و كردن خیانت نه سالمتیش نه  نیستی

 !میگیری رو حقت و ایستی می نیستی فداكاری هیچ به مجبور نیستی عاشقش وقتی
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 اطاعت به مجبور كرد صادر دستوری هر دادنش دست از ترس از نیستی عاشقش وقتی

 ! نیستی

 !نمیشه ساخته دیگه ناصر یك ، نیستی عاشقش وقتی الهه

 ....دیگه سودابه یك

 را حرفش میشود دگرگون حالم هم پشت و هم كنار در اسم دو این شنیدن از هنوز من

 میكنم قطع

 نیست خوب حالتم اما! نیستی عاشقش _

 كودك یك مثل و میشود بدل و رد ما بین كه است كالمى تنها اش گریه صداى حاال

 میگوید گریه میان اعتراف حال در

 !الی كمپه توى حسام دیدم، رو حسام خواهر _

 به حتى نه و تركش به نه امیدی هیچ كه شده داغون قدر این میكنه، مصرف كراك

 هست بودنش زنده

 

 

 !میشود حل حسام معمای حاال

 كنار بارها را اعتیادش كرد سعی كه امیحس از ، میگوید ها سال و روزها آن از مریم

 !باشد معتاد همسر و پدر یك نخواست اما بود عاشق كه حسامى نتوانست، و بگذارد
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 !نخواست هم را همسری و پدری! نباشد معتاد نتوانست وقتی

 !رفت! كرد خودخواهى كمتر

 ....نباشد معتاد مرد یك همسر اش مریم تا رفت

 تنها اما نیست زندگی یك مناسب كه بود كرده ركد بود فهمیده را مشكلش حسام

 !رفتن! بود رفتن بود رسیده آن به زورش كه راهی

 !بود مانده ناصر اما

 !نداشت اعتیاد

 !بود نفهمیده را مشكلش وقت هیچ اما

 ....قیمتِ به حتى شدن پدر به مُصِر و بود مانده

 

 میكند تعرض ویال سكوت  به مرتبه یك صدایش

 !همبف!!!! الى _

 كیه از مشكل ببینیم بریم نیستی حاضر حتى چرا میخوام بچه من

 پرت ظرف در را چاقو و میشوم كاهو بقیه كردن خرد بیخیال میشكند سكوتم مهر

 میكنم
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 اصرار خاطر به چرا!  نیستیم لحاظی هیچ از شدن دار بچه آماده ما نمیفهمی چرا تو _

 میكنی؟ تلخ رو زندگی اینقدر مادرت پدر

 تسبیح  های دانه و بكوبد میز روى را تسبیحش كه اوست نوبت حاال و میكند یتالف

 میپرند پایین و باال آشپزخانه سفید سنگ روی و میكشند جیغ

 !نكش وسط قدر این رو من مادر پدر پای _

 !میشوم خواب اتاق راهی همیشه مثل و میدهم تكان تاسف سر

 !است شده تمام صبرم

 !بگویم باید

 !كنم باز را مدهان باید

 را پاكی آب دكتر پیش هفته بگویم باید دهد طالقم و نخواهد را نازا زن یك اگر حتى

 !نمیشوم دار بچه هرگز است گفته و است ریخته دستم روی

 ...میزنم فریاد و میگیرم هایم دست میان را سرم

 !نمیشم دار بچه وقت هیچ من!  نمیشم دار بچه من _

 اوست غصه نمیداند و نخورم غصه میگوید میكنیم، گریه باهم ها ساعت آغوشش در

 !!شد نخواهد قسمتم هرگز كه ای بچه نه است شده ام غصه كه

 است، كرده محاصره را صورتم هایم اشك و میخورد زنگ دوباره تلفنم
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 میزنم لبخند باز و میكشم باال را ام بینی

 !شد؟ چى میالد؟ الو _

.......... 

 به را نوید این و است شده تمام موفقیت با عكسبرداری نیست، ىخال دعایم دست اینبار

 چك بگویم و بزنم زنگ " مهربان های دست "خیریه به میتوانم حاال كه میدهد من

  میفرستم، برایشان را

 ...بمانند مهربان اما بلرزند، میتوانند مهربان هاى دست بگویم

 !بمانند مهربان

________________ 

 (عبد)

 باشه من آقاى میالد، روزها، همون برگردیم خودمون، شهر برگردیم ، دیمبرگر كاش

 داشت درد اگه شه، دور ازش غصه و درد نشناستش، كسى نخلستونمون، توى ولى

 شده این كه سرم تو درداش ای دردش، درمون واسه بزنه صدا رو آدم و عالم بزنه هوار

 !روزش و حال

 مشت یك میگیره، گُر بیشتر هى جور مینه و پزى آجر كوره شده تنش شب سر از

 یك چیه، دردش بدونم كاش نشد، اما میشه، خوب گفت و خورد جور وا جور قرص
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 رو نمكش و نون عمر یك كه ما به برسه چه میشه آب سنگ دل كه میكنه ناله جوری

 ، خوردُم

 شواس میخوام منت بی رو جونم همه میگه عبد درمونده اینجور و میزنه صدام وقتی

 بدم،

 میدارم بر پیشونیش از رو خیس دستمال

 بگو كوكا جونم ها؟ _

 وحشتم كه میده قورت رو دهنش آب جوری یك ، ام دشداشه پایین انداخت چنگ

  است، بسته هم هاش چشم میشه،

  بگیر رو دكترم شماره بیار رو گوشیم _

 یدمم انجام نشده ثانیه سه میگه كار هر ام كرده گم پاى و دست همون با

 كه میشنوم فقط میگه چى بهش دكتر نمیفهمم گوشش بغل میذارم كه رو گوشی

 میكنه ناله خودش

 كنه، آروم رو درد این بگو مسكن یك اسم فقط _

 نمیام تهران من

 !ممنوعه حالش به راجع پرسیدن و زدن حرف میدونم
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 گوشی میشه تموم كه حرفش ، نمیاره طاقت دلم اما نپرسم، هیچی گفته كیانی خانم

 :میپرسم و میگیرم ازش رو

 زده؟ زمینت جور این كه چیه درد این تهران بریم شو راضی و بیا _

 خیلى پهلوش و كتف درد انگار میپیچه خودش به درد از دوباره ، میگردونه بر ازم رو

 .میشم بیزار خودم بودن زنده از ها نمیاد بر كارى كه دستم از ناجوره،

 اما بخوابه، بتونه تا كشید طول ساعتی یك فرستادن، روخانهدا از رو  قرص زدم زنگ 

 میزنه صدا رو اسم یك ناله با فقط و میگه هزیون هنوز داغه، تنش همه هنوز

 "الهه "

___________ 

 

 (میالد)

 میخواهم هستند، تعقیبم حال در سرم پشت فوالدى هاى گرز با سوار اسب لشكر یك

 پشت كه میشنوم را صدایشان ، میدوم و ام گرفته دستم كف را جانم همه ، كنم فرار

 !میچكد خون دهانشان از كه اى سواره مردان میگردم، بر میكنند، هلهله سرم

 میكشانم، خودم همراه را بدنم سختى به و ام خسته

 است، بسته را راهم كه كوهى به ام رسیده بست بن به
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 باال را گررزش آید می جلو دمیشو پیاده اسب از فوالدى خود كاله و زره با مرد یك

 نعره وحشتناك درد آن شدت از میكوبد راستم سمت كتف به تمام قدرت با و آورد می

 . میكشم

 كه دستی برای مرده مادر كودك یك مثل اینبار ، میبینم زمین روی آلود خون را دستم

 در حاال ، است شده جارى خون دستم خالی جای از ، میزنم ضجه ام داده دست از

 خون از هایم ریه هستم، شدن خفه حال در و میبلعد مرا خون ، شناورم خودم خون

 .میكنم حس دهانم در را خون زنگ ضد شبیه گند مزه و میشود پر خودم

 ! میپچد فضا در نسیم صدای و مینشیند صورتم روى بهار انگار مرتبه یك اما

 !!كن كمك خدا رو تو ، گرفته گاز رو زبونش درد شدت از! خون! عبد وای وای _

 رها را خودم آب، روی خنك رودخانه یك در خودم خون جای به حاال میشود، تمام

 ام سپرده مسیر به و ام كرده

 نمیشناسم، دیگر هم را درد نمیكنم حس را هایم دست

 چكیده صورتم روی سفید گل یك گلبرگ روی از صبحگاهی زالل شبنم قطره چند

 !است؟ همین بخش شفا اكسیر ، است

__________ 

 (الهه)
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 ، میگیرم كار به داشتنش نگه ثابت برای را توانم همه ، میلرزد شدت به هایش كتف

 است، شده خون غرق ام گذاشته دهانش در كه باندى

 است هایش درد براى كه را هایم اشك همیشه چنان نمیتوانم اینبار!  نمیتوانم دیگر

 !كنم پنهان

 ام، افتاده هق هق به

 میبارد من همراه و گذاشته سرش روی ناتوان را دستش اتاق گوشه هم عبد

 میكنم ناله ام گرفته را میالد های دست كه طور همان

 !است فایده بی _

 ! بیمارستان ببریمش باید

 بیاد امبوالنس بزن زنگ

 میترسم من

 شبیه شعر یك خودش محلی زبان به میكوبد سرش پشت دیوار به آرام آرام را سرش

 میخواند ییالال

 میزنم فریاد

 !!عبد _

 گفتم؟؟ چی شنیدی
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 !  میكشه زجر داره میالد

 آمبوالنس بزن زنگ

 :میگوید و میكوبد سرش روی محكم را دستش

 خانم بفهمین، شما نمیذاشت رو دیگه ها شب میشه، حالش این كه نیست اول شب _

 ! داده قسمم آقام ، آمبوالنس بزنم زنگ نمیتونم من ،

 میرسونه تهران از رو خودش دكترش بیاره وومد صبح تا

 میزند صدا را اسمم ، لرزان و ضعیف صدای یك با شده تمام هایش شانه لرزش

 میكنم نوازش را صورتش دست دو با

 !!!نیاره؟ دووم اگه! نیاره دووم اگه _

 میكند ناله و است گرفته را پیراهنم گوشه

 ...آب آب، _

 میكنم امتناع ، بروم میكند اسالتم عبد آید می پایین كه تبش

 !میكنم دق نگرانی از برم _

 دوست ، میشه شرمنده آقام میشه، شاكی ازم شه بیدار آقام برو، خدا رو تو خانم الهه _

  دنبالت بیام شدم مجبور من ببینه، كسی حالشو این نداره

 برو كن خانمی و بیا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 170

 ....میروم و میگذارم جا بالشش روی ، سرش كنار را دلم اما میروم

_____________ 

 

 (میالد)

 بته یك شبیه و است كرده افول غصه شدت از كه هایش چشم با است چندم بار این

 :میپرسد و میزند زل من به است شده وارونه جقه

 نمیشه؟ بهتر اوضاع تهران برى اگه _

 طرح برایش وجودم تمام میكشم، نفس را نگاهش میكنم، پاك را ام پیشانى سرد عرق

 میشوند لبخند

 بهتره جا همه از اینجا من اوضاع _

 میگرداند بر رو میشود، دلخور

 !میشه؟ چى آخرش _

 روی و میكنم باز دورم از را است كرده محتاجش مرا لعنتی حال این كه را  پتویی

 میروم دریا سمت قدم چند میكنم، رها زده شب ساحل

 را دستش است، شده هایش تدس هایم، دست اعتیاد میشود، بلند جایش از سریع

 میكنم اشاره دریا به دست همان با و میگیرم محكم
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 ببینی؟ رو آخرش میتونی _

 میكند اخم

 میالد؟؟؟؟ رو چی آخر _

 های شن طعمه شدن دریا خیال به و میچكد ام پیشانی از دیگر سرد عرق قطره چند

 میشتابد ام پیشانی نوازش به شالش گوشه دوباره میشوند، ساحل

 الهه دریا آخر _

  است من به چشمش

 است دیگه كشور یك دریا آخر_

 میكشد دست بازویم سرد پوست روى میكنم، نزدیكترش خودم به و میكشم را دستش

 :میگویم من بگوید چیزى بخواهد او اینكه قبل و

 !جاییه طور چه نمیدونی نمیبنی، رو كشور اون تو ولى _

 ! دریام منم

  جا همین شبیه جا یك آخرم

 است بازویم روی هنوز دستش كف و اندازد می پایین را سرش

  دیوونه سردته _
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 از و میكنم حلقه دورش را دستم راحت بترسم واكنشش از اینكه بدون روزها این

 میكنم سیراب را دویمان هر آغوش

 كنه، گرم نمیتونه رو تن این جزیره تیرماه گرمای! میشم گرم باشی تو میشم، گرم _

 ماهی آبان یك مایگر اما

 میكنه دلگرمم بدجور

  میزنم او به آرامی تنه دارد، كم عجیب چیز یك من جهان نمیخندد وقتی و نمیخندد

 !باشن؟ اخالق خوش امشب ندارند تصمیم الهه بانو _

 میرقصد ام كوبی خال خطوط روی آرامی به ناخنش با

 دیگه اخالقم خوش _

 زدی؟ زنگ عتیقه جناب به شد؟ چی نگفتی _ 

 است من رویای تمام این و میخندد

 داره؟ جدید اسم یك روز هر _

 بود ابوالهول مجسمه اسمش دیروز تا

 عتیقه؟ جناب شد امروز

 انداختم باال را ام شانه

 كنیم صداش هم شعور امپراطور میتونیم _
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 میخندد بلندتر صداى با اینبار

 بشنوه رو جدیدش ها كنیه و اسامى این ناصر اگه وای _

 میكنم اخم

  بكنه؟ میخواد كار چی! بشنوه خوب _

 هم ظاهر در تمام نا غریبه این با نمیتوانم! ام داده دست از را اختیارم است وقتی چند

 اسمش به حتى و میكنم رفتار كودكانه اختیار بی ، باشم داشته موجهى رفتار شده كه

 اسمش آوردن زبان به با بار هر مثل دیگر الهه كه همین اما میدهم، نشان واكنش هم

 میارزد دنیا دنیا منی چون برای ، نمیكشد آه

 !نداد جواب زدم زنگ _

 !بگو پشیمونی اگه نوشته واسم فقط

 بچه توسط میخواد اینكه از میترسم، هرچیزی از بیشتر جمله این از من! میالد میدونی

 !برگردم كنه مجبورم بعد و پشیمونم بگم كنه مجبور منو ام

 در نمیخواهد دلم من و میكند فرو كتفم در را اى لبه دو شمشیر نفر یك وبارهد انگار

 !بكشم آه حتی وضعیتی چنین

 !شی؟ مجبور واقعا كه میترسى این از _

 میشود برابر دو شمشیر درد و میكند بغض
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 ...جهنم اون به من!  نمیگردم بر وقت هیچ دیگه من _

 كمی آغوش در و میسپارم سینه به را سرش میكند، شرمنده سوالم از مرا هقش هق

 میدهم تكانش

 !هیش _

 !میكنم درستش! میشه درست نكن، فكرشم

 ، من مادر " آهنگ بعد ثانیه چند میكند، حس را این هم الهه و میلرزد  جیبم در تلفنم

 "...من یاور و یاری تو ، من مادر

 میكند نواختن به شروع

 :میگوییم زمان هم الهه و من و

 !!!!مهری مامان _

 دلم من و میخندد میكند پاك را هایش اشك كوچكش مشت با كه همانطور بعد

 سپیدی همه این میان  گریه، از بعد سرخش بینی نوك فدای بار هزار میخواهد

 شوم صورتش

 میدهم جواب را تلفنم همزمان لبخند با و میگیرم انگشت دو با را اش بینی

 مادرم؟ جونم _

 سرم بر میشود آوار صدایش
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 ! مادر میالد ، میالد..می _

 میكنم وحشت اش گریه و دلهره اینهمه از

 جان؟ مامان شده چی _

 چیه؟ ایمیل این پسرم؟ چیه این ؟ چیه این _

 نمیكند ام یاری ذهنم

 ؟ ایمیلی چه _

!! نوشتی خداحافظی نامه واسم پیش هفته ٧ تو نمیشد، باز داشت مشكل ایمیلم من _

 كنی؟ كشی خود میخواستی تو میالد

 مادرم دل چنین این كه را منی بیاید سهمگین موج یك میخواهد دلم میشوم، شرمنده

 ببرد و ببلعد را ام لرزانده را

 میدم توضیح باش آروم من جان باش، آروم مامانم _

 باشد آرام میخواهم هم او از دست حركت با و است دوخته چشم من به نگران الهه

 میكند ناله مامان

 بوده؟ فكری چه این پسرم؟ بوده كاری چه نای _

  كنم؟ دق میخوای بكشی؟ منو میخواستی

 ضعیفه؟ قدر این كردم بزرگ مو كه پسری
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 میفشرم مشتم در محكم و میگیرم را الهه دست

 !مامان خوبه حالم دیگه _

 ...خوبم دیگه من

_____________________ 

 (الهه)

 ای چروكیده صورت به و میگیرم فاصله آینه از كمى میشود، تمام كه چشمم دور گریم

 !میزنم لبخند ام ساخته خودم براى كه

 قدرى شاید كه میبینم را ساله ٦٠ الهه حاال و میزنم موهایم روى را اى نقره اسپرى

 !باشد شده ام خسته و فرتوت روح شبیه

 یمه و میگیرد گاز زده وحشت را دستش كنار دیدنم با میشود اتاق وارد كه مامان

 میكشد

 فقط یكم بود قرار مادر؟؟ كردی زشت خودتو پس قدر این چرا! عالم خاك وای ای _

 باال ببری رو سنت

 میكنم نگاهش عینك باالی از و میگذارم ام بینی روى را مامان مطالعه عینك

 گریمه؟ نیست معلوم _

 میدهد تكان سر كند، مهار را اش خنده نمیتواند
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 !نداره حرف كارت _

 دنیاست قبولی مهر ترین ارزشمند مادرش تایید دخترى، ره برای

 :میپرسد نگران صدای با مرتبه یك میبوسم، را اش گونه میروم جلو

 واجبه؟ تو كردن قایم! الهه _

 صداى میگردم، خودم برای جواب یك دنبال بدهم، جواب را مامان سوال اینكه بدون

 میپیچد سرم در میالد دكترِ

 !بیماریه این تشدید عامل ىفكر فشار و انزوا "

 كه دارن دوستت قدر این! نگیر فاصله دارن دوستت كه مردمی از ات حرفه از اجتماع از

 "كن تفریح كن، زندگی! مردم بین برو كنند، قبول دستهات لرزش با حتى رو تو

 ساعتی چند و برویم جزیره مركز به گردش براى امروز بودم كرده اش راضى سختى به

 بگیریم، مرخصی مان نفره دو ای یشهش گوی از

 سوژه میتواند ایران سینمای مرد ترین محبوب كنار در جوان، زن یك حضور میدانستم

 كنیم توجه جلب كمتر بودیم گرفته تصمیم باشد، خبری تیتر ترین رنگ پر و عكاسان

 ،میكردم بازی را میالد پیر خاله یا عمه نقش باید كنیم، تفریح بتوانیم بیشتر تا

 خیال به و داشت سر به خاصى جدید طرح آفتابی كاله كردم، تماشا را بیرون پنجره از

 روى لعنتی بن ری این نمیداند است، كرده مخفی بن ری زیر را كیانی میالد خودش
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 چهره خوش جنوبی بازیگر به متعلق فقط چهره این میزند فریاد براقش، برنزه پوست

 !بس و است كشور

 از را عینك میخواهد تر بعد و میكند اعتراض بعد میشود شوكه اول میبیند، كه مرا

  بشورم را صورتم كند مجبورم و بردارد صورتم

 :میگوید استیصال با میشود كه خسته

 !ندارم مشكلی ببینن، كنارم رو شما دنیا مردم كل اینكه با من الهه _

 :میگویم كردنش قانع برای و میشوم احمق

 دارم مشكل من _

 بعد و میكشد گلویش زیر دست اندازد، می پایین را سرش مرتبه یك و میكند سكوت

 :میپرسد رگه دو صدای یك با

 ناصر؟؟ _

 !سیرم اسم این از عجیبی طور یك روزها این

 ناپذیر، سیری عشق یك! بود بستنی عاشق كه طاها مثل

 شد، ستانبیمار راهى و كرد دگرگون را اش معده فاسد شیر با بستنی كه شب یك اما

 !شد سیر بستنی از مرتبه یك

 :گفت میشدیم رد خیابان در كه ساز بستنی دستگاه جلوی از آید می یادم
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 حتی میترسم، ازش! بخورمش نمیتونم دیگه اما دارم دوست بستنی هنوز من آجی _

 میارم باال بخورم میدونم! نباشه مسمومم اگه

 :بگویم و بكشم جیغ میخواهد دلم و نمیكند نگاهم میگیرم، محكم را هایش دست

 !شده؟ مرگت چه دیوانه "

 كه معمولی دوستی است، معمولی دوستی یك ما رابطه نگفتی دیشب همین مگر

 "!!ندارد؟ مدلی این دلخورى

 است شده پوشی سر معمولی دوستی برچسب این میدانیم خودش چون هم من اما

 ...است كرده ریزش سر زیاد، هشعل و اند جوشانده دلمان در كه ای سركه و سیر برای

 می پیش كه هرجا صبر با و میزند لبخند هوادارانش به میرود، راه من كنار كه میالدى

 !نلرزد دستش دادن امضا حین میكند سعی كه میالدی اندازد، می عكس ها آن با آید

 !است كیانی میالد میالد، این میشود باورم تازه گذراندیم را  چله كه حاال

 !است ایران كل به متعلق كه میالدی

 

 میكنم اخم میكند، اشاره آبی آسمان در های پاراسل به چشمك با تفریحی ساحل كنار

 :میگویم و

 نیست خوب خانم عمه سال و سن واسه _
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 میدهد تكان فشار با و میگیرد ملتمسانه و كودكانه دوباره را دستم

 خوبه سنی هر واسه آدرنالین یكم _

 میكشد را دستم و میدود دریا سمت ، دهدنمی اعتراض مجال

 میالد بازوى به محكم ، دارم ارتفاع فوبیای كودكی از است افتاده یادم تازه باال آن

 :میگوید كه این و ام چسبیده

 از پر پاهامون زیر كن نگاه! شدن متالشی نه شدنه غرق سقوطمون!  باش شجاع _

 دریاست

 : بگویم میخواهم

 ! شدن غرق وت با! شدن غرق تو با

 !مبادا ناجی را شدن غرق تو با

 !مبادا ناجى

 

 

 !شدنم غرق حال در قنبرى حاج گیالس باغ استخر وسط

 "نیستم و ام نبوده بلد شنا هرگز من "ام نگفته ناصر به امروز به تا چرا
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 و است پیچیده گردنم دور شالم میكنم حس و میزنم پا و دست میبینم، را استخر كف

 فرو بیشتر ، برسم آب سطح به میكنم تقال هرچه دارد، را كردنم خفه خیال آب قبل

 مرگ تا ثانیه چند میكشد، پایین مرا استخر كف از قوی مكش لوله  یك انگار میروم،

 از گرفته دهانش جلوی و زده چنگال به ناصر برای سودابه كه سیبی تكه و دارم فاصله

 ...نمیرود چشمانم جلوی

 :میزند فریاد حاجی میكند، هوشیارم ناصر هق هق میكنم، باز كه را هایم چشم

 چیه؟؟؟ مسخره های شوخی این _

 نمیدونی؟؟ رو زنت حال وضعیت مگه تو

 میبوسد را هایم دست تند تند ناصر

 نیستی؟ بلد شنا نگفتی چرا خانومم، الی _

 سرم باالی منفور صدای یك و میسوزاند را ام بینی اسفند تند دود

 میكند فوت صورتم روی اسفند و میخواند "خاله عروس شهبا دور بال "

 

 شماتتش همزمان همه كه افتد می ناصر ساله ١٢ زاده خواهر ، حسین امیر به چشمم

 است؟ داده هل استخر داخل مرا چرا كه میكنند

 :میگوید زده وحشت و میكشد باال را اش بینی طفلك
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 آب توی بندازتش برنده باخت، كی هر بود قرار خدا به _

 !بود لعنتی سیب تكه آن تقصیر! بودم باخته ساله ١٢ كودك یك از نمیشد باورم

 :میگویم ماجرا شدن تمام وبرای شدم بلند جایم از سختی به

 !خوبه حالم من بود، خودم تقصیر _

 :میگوید یواشكی میشنوم و میرود غره چشم ناصر به سادات اكرم

 آب؟؟ توی تادهاف نداره خطر بگو بزن زنگ دكترش به _

 و سادات اكرم عجیب هاى رفتار معنى روز، چند آن هاى سوال عالمت همه مثل من و

 ! نمیفهمم را هایش مراقبت

 

 ماشین سریع میالد ، است  سوزناك قطعه یك نواختن حال در اسكله در جنوبی نوازنده

 :میگوید و میكند متوقف را

 اسكله؟؟ بریم _

 :میگویم و میدوزم چشم شلوغ جمعیت به

 میشی اذیت شلوغه، خیلی _

 را بیرون ماشین پنجره از و میگذارد آرنجش روی را سرش فقط و نمیكند اعتراض

 :میگوید مقدمه بی كند نگاهم و برگردد اینكه بدون و میكند تماشا
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 بابا كه بودن وقتی دیوونه همه شهرمون كل تو میزد، خوب خیلی رو ساز این بابام _

 داشت، رو سازش هوس و بود پر دلش نخلستون توى

 بود شده سازش عاشق هم لعنتی اون

 زندگیمون به پیچید مار مثل

 !بود مهریش عاشق بابا ولی

 !همیشه میداد نارنج بهار بوی بابا قول به كه شیرازى دختر

 بود، شده نشین خونه ها بارون بمب بعد و بود افتاده پا از شوهرش بود، سرهنگ زن

 !زنش بود داده رو اختیارش و مال همه

 جونم شیرازی دختر بابا  اینكه قبل بشه سرهنگ زن اینكه قبل ، میخواست رو بابا

 !بشه زبونش ورد شیرازی دختر

 كرد باز سر چركی زخم یك مثل كهنه عشق یك

 گرفت رو بابام دامن زخم این عفونت و برداشت رو شهر زخم این گند بوی

 !كرد تهدید نشد، كه وقتی كرد، التماس بابا به داد وعده

 كرد، سیاه زندگیمونو شهربانو شرّ

 !شد پیر شد مریض غصه از بابا كرد، خارش و بدبخت گرفت، رو بابا ندار و دار

 نكرد رحم بود مونده بابام واسه كه دارایی تنها به زنیكه اون ولی نداشت هیچی دیگه
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 !بود آبروش بابام دارایی تنها

 !خودش شدن سنگسار قیمت به حتی میخواست رو بابام آبروی

 رو رسوایی كوس تا كرد خبر رو شهر كل! بابام پیشونی به چسبوند بزرگ تهمت یك

 !بشنون همه

 نكرد كار دیگه یهو شد تسلیم یهو نداشت، رو بزرگ تهمت این طاقت بابام قلب

 

 تر صدا بی و ام گذاشته كمرش روی را سرم و ام شده خم من و میكند گریه صدا بی

 میكنم تر را پیراهنش او از

___________________ 

 

 (الهه)

 یك شبیه كه فشرده قدر آن و گرفته را قلبم وسط كسی میكنم احساس است مدتى

 و اند ریخته خون ساعت، این در شن جاى به اما! است شده قسمت دو شنى ساعت

 !شدن؟ خالى یا است شدن پر حال در نمیدانم فقط

 سامان و سر را موهایش پریشانى تا میشود شانه هایم تدس و میدارد بر را كالهش

 را هایش چشم كه میبینم برسد، سرش به تر راحت دستم تا میكند خم را سرش دهد،

 ...است بسته
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 نزدیكی از بار اولین برای میكند، باز چشم حالت همان در وقتی میشود تمام كه كارم

 !اند شده داغ امشب شهای چشم میدارد، برم ترس حد این تا هایمان صورت

 فرو جیبش در را هایش دست میگیرد، فاصه كمی و میكند صاف صدا سرفه، چند با

 !بودم سریالش اولین در ژستش این عاشق قدر چه نمیداند و میبرد

 برهم هم در های خط ساحل های ماسه روی كفشش نوك با است، داغ هنوز نگاهش

 دیگر چیز از او كنم فرار نگاهش سوز از تا ام خداحافظی منتظر من وقتى و میكشد

 :میگوید

 !باختى من به رو شرط نرفته یادت كه تو! الهه_

  اندازم می ام شانه روی را طرفش یك عوض در میكنم راباز ام روسری گره

 دهم جواب مجبورم میدانم و میكند تعقیب را دستم حركات تمام هایش چشم

 !نرفته یادم نه، _

 های ریشه با و آید می بیرون جیبش از راستش دست د،میشو تر نزدیك قدم یك

 نشیند مى بازى به ام شانه روی من روسری

  است تر گرم هم جنوب دریاى ساحل حُرم از امشب هایش نفس گرماى

 كنه اجابت رو برنده خواسته یك بازنده بود قرار _

 شاید ىحت و است لرزیده كمتر امروز میچرخانم، ام شانه روی دستش سمت را سرم

 است، گرفته آرام
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 اون تشدید علت بیماری یك روى تمركز " میگفت كه باشد دكتر با حق شاید

 "بیماریه

 میدهم قورت را دهانم آب

 چیه؟ تو خواسته _

 را ام پیشانی اش چانه ریش ته  حاال و میكند خم را سرش میشود، تر نزدیك قدم یك

 میدهد قلقك

 ببوسمت بده اجازه _

 شبیخون من جان به سرما این و میزند یخ جزیره كل میشود، والكك میبارد، برف

 شاهراه از هوا عبور من و میكشد دست گلویش زیر میروم، عقب قدم چند میزند،

 میكنم، حس خوبی به را گلویش

  بزنم صدا را اسمش اعتراض با میخواهم

 دیوانه من و میكند، نگاهم تر داغ میشود، مانع و مینشیند آرامی به دهانم روى دستش

 !است؟ شده مرگم چه

 نچشیده را مردی هیچ بوسه طعم حال به تا كه دبیرستانی بچه دختر یك شبیه كه

 !ام كرده گم را پایم و دست چنین این ، است

 هستم ات عمه كردی فكر واقعا نكنه دیوونه؟ امشب ببوسی پیرتو عمه كردى هوس _

 كیانی؟ مستر
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 ودمیر باال ممكن حد تا ابرویش یك

 !ام جدی كامال یعنی! نكن شوخی یعنی

 !نشكون جناغ! نبند شرط میخواد ازت چی بدونی اینكه بدون كس هیچ با _

 شاید آورم، مى باال كمى را سرم میبندم، را هایم چشم میكنم، حبس سینه در را نفسم

 !بخواند شرم بی زنى مرا امشب جزیره شبِ

 چند همین آوردم یاد به است، عمل اتاق در بیهوشی قبل زمان شبیه  درست حسم

 بود كرده زمزمه گوشم در و بود بوسیده و بود گرفته را دستم ناصر پیش دقیقه

 

 !شیم دار بچه بشه شاید الهه! امیدواره خیلى جراحى این به گفته دكتر _

 

 تمام رحمی بی با اما ، آید می درد به اش باوری خوش و سادگی حد این تا براى قلبم 

 :میگویم

 !كیسته ساده جراحى یك فقط این! ناصر _

 !جنین تشكیل واسه ندارم تخمكى هیچ چون ندارم بارورى قدرت من

 بوسید را ام پیشانى ناصر چكید، هایم چشم گوشه از اشك

 بیوفته اتفاق هنوز كه میشه هم معجزه كرده، پیشرفت علم _
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 زنده قدر این طور چه افكارم از ناصر بوسه داغى نمیدانم است، شده داغ ام پیشانی

  است شده

 میكند زمزمه گوشم در صدایی

 ببوسم رو ات پیشونی یكبار بدی اجازه بود این آرزوم همه _

 

 !هنرپیشه آقای میشود، باز مرتبه یك هایم چشم

 !است گذاشته اكران به را خودش اینبار من زندگی سیاه پرده روی

 !است واقعیت! نیست فیلم

 را است  نبوده اول جا هیچ در وقت هیچ كه زنى پیشانى نایرا سینماى اول مرد

 !است بوسیده

 

 میكشد جیغ سرم در خاص لهجه آن با صدایش

 !بود من عاشق اول كه قسم خودش جان به! خانم الهه _

 تو كله و سر یهو! بود عاشقم خیلی بود نیومده تهران هنوز و میكردند زندگى قم وقتی

 ! شد پیدا

 گفتن قدیم از ولى كرد، هواییش رنگ و آب وشخ شهرى دختر هوای



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 189

 خویش وصل روزگار جوید باز خویش، اصل از ماند دور هركه

 سینه به چرا اما میكشاند، جنون به مرا دوباره حرفهایش یاد!  ام شاكی سودابه از من

 میكوبم؟ میالد

 میكنم؟ فرار میالد از چرا

 !میبندم محكم او روى را در چرا

 تا و میكنم گم اش مادرانه سینه در را سرم من و میبخشد من به ار آغوشش ، مامان

 میبارم، دارم درد كه جا آن

 ...دنیاست مسكن ترین قوی مادر تن بوی این میكند، نوازش آرام آرام را سرم

_____________ 

 

 (میالد)

 حسم تمام با را پرستیده و بوسیده و بوییده را اش پیشانى معصومیت كه هایى لب 

 میكنم، زشنوا

 روی است شده تلنگر كه هایی لب ، است داده شجاعت امشب من به كه هایى لب

 بخواهى كه طور هر برایت را بودن ام آمده من! هستم من كند، گوشزد تا احساسش

 ...كنم صرف
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 راستی زد گوشش پشت را موهایش و بست را هایش چشم میكنم، تصور را صورتش

 پشت برایش را دنیایم هم من میكند را كار این وقتى ام نگفته او به وقت هیچ چرا

 !اندازم؟ می گوش

 میكشید، نفس تند میلرزید، هایش لب كوچك صورتى غنچه

 تمام التهاب كه بوسیدم را اش پیشانی طوالنی قدر آن و گرفتم را صورتش طرف دو

 ...شود فروكش ها هفته این

 دلم در خودم براى فاتح یك ثلم دلخوری، جاى به بست محكم را در و كرد كه فرار

 ! زدم سوت! زدم كف

 !بودم شده موفق

 !؟...یعنی این و میترساندش من بوسه! بود ترسیده

 !ام؟ شده احمق

 به برگشت خیال و میكنم لمس هایم انگشت با را هایم لب دیگر یكبار و میزنم لبخند

 دارم را عمیق خواب یك و ویال

 !هخوب واقعا حالت كه مطمئنم حاال _

 

 !ام پریده ساعت زنگ صدای با شیرین خواب یك از انگار
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 مهربان همیشه ولی پرسشگر نگاه یك با و ایستاده سینه به دست رویم به رو كه این

 كه مشوشم و ام خورده جا قدر آن است، ام زندگى زیباى زن اولین میكند، اندازم بر

 تكه چهل توپ با را مامان كریستال از پر بوفه  كه میشوم ای ساله ١٠ میالد همان

 !كرد ریشتری ٨ زلزله یك دچار اش

 !داشت شرمندگى فقط مامان مقابل در و

  

 :گفت خنده با و آمد جلو قدم چند

 !جزیره توى میشینه چله میاد میدوئه پُره، جا یك از وقت هر آقا نیست بیخود _

 !ستایشه قابل نهایت بی اش الهه كه معبدی شده اینجا

 !مادر داری حق! گرفت خرده ازت نمیشه باشی هشد پرستم بت

 گلویم زیر میكشم دست است، شده باز مامان مقابل در همیشه مثل دستم! میخورم جا

 :میپرسم و میدهم سالم شرم با و

 گفت؟ عبد رو اسمش _

 

 میكند نوازش را صورتم آید می جلو میزند، قهقهه لبخند، جای به اینبار
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 !است؟ الهه سمشا معبدت الهه واقعا پس _

 بپرسم رو اسمش االن همین میخواستم

 !گردش رفتی ساختگیت خانم عمه با امروز گفت فقط عبد

 ازش و ببینم رو زیبایی همه این گریم بدون و نزدیك از میخواد دلم قدر چه كه آخ

 !كنم تشكر

 هایش دست میدهم، جای كوچكش آغوش ظرافت در زور به را ام سانتی ١٨٦ هیكل

 میبوسد، را بازوهایم و سینه نمیرسد صورتم به قدش كه مامان و میكنم باران هبوس را

 نامه آن مهری بی دیگر وقت هیچ ابد تا كه هست قدر آن مهرى مامان مهر خوشحالم

 ....نكند آوری یاد برایم را

___________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (الهه)

 كه را نیك پیك هاى سبد میالد میكند، پهن سایبان زیر را حصیرى انداز زیر عبد

 و من سمت سریع و میكشد عمیق نفس و میگذارد زمین را است سنگین حسابی

 میدود، ها قابلمه گرفتن برای مادرش

 میشوم مانع بگیرد، من از را برنج قابلمه میخواهد

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 ممنون نیست، گینسن _

 

 :میگوید لبخند با همیشه مثل و میزند چشمك خانم مهری

 نمیخواد؟ كمك ببین خانم عفت سراغ برو شما ببریم، رو اینا ما تا _

 

 بچه پسر یك! نیست سینما ابهت پر كیانى میالد شبیه اصال! مادرش مقابل در میالد

 ، میرود وقتی مطیع، و معصوم

 :میگوید پسرش سر پشت عشق با و لب زیر مادرش كه میبینم

  ببندى چیشوم الهى شم ریختت او قربون وُى _

 !هستم ام جزیره روزهاى وارد تازه بانوى مهر شیرازى لهجه این دیوانه من و

 هایم چشم غم از وقتی میكشد ام پیشانی روى نوازش دست میكند نگاهم عمیق وقتی

 !میشوم عاشقش بیشتر میگوید

 دقیقا روحش آراستگی ولى دارد پسرش با كمى شباهت رىظاه نظر از كه زنى

 و است گندمى جو كامال موهایش است، سپرده پسرش به كه است میراثی بزرگترین

 را سپیدی این مویی رنگ هیچ با است نخواسته است درازی سالیان است مشخص

 كند، پنهان
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 روشن برای ، قبر موتور  تنطیم حال در عبد ، هستیم حصیر روی سفره چیدن مشغول

 میرسند، راه از میوه و چاى بساط با هم مامان و میالد كه است پنكه و ها چراغ كردن

 از مامان تپل های لپ كه است كرده تعریف مامان برای ای لطیفه چه باز نمیدانم

 است شده جمع هایش چشم و میلرزد همچنان خنده شدت

 :میگوید و میزند ام شانه به اش شانه با شوخى به خانم مهرى

 میخندن؟ ما به اینا نكنه میگمت! الهه _

 میگیرد گاز را لبش خنده میان مامان

 !جون خانم مهری حرفیه چه این اوا _

 میگفت رو بیامرزش خدا بزرگ مادر مصنوعى دندون خاطره داشت میالد آقا

 :میگوید قهقه میان و میزند پایش روى خانم مهری

 !نبود؟ بهتر اون از خاطره! پسر بده مرگم خدا _

 :میگویم عبد به رو و اندازم می باال را ابرویم

 خبریم بی خاطره این از تو و من فقط انگار! عبد _

 میدهد تكان سر است خندیدن حال در آرام آرام كه هم عبد

 !باشه خبر بى عبد میشه  مِى دارن خبر آبودان كل _
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 تعریف خنده با خانم مهری زند،می قهقهه بلند صدای با و میگیرد باال را سرش میالد

 میكند

 

 عمه شوهر سرنوشت به وگرنه نیوفتی در استار سوپر آقای با باشه حواست!  هیچى _

 !میشی دچار اش

 جا باهاش ساعتی چند یك خورشتت قابلمه تو میندازه رو بزرگ مادر مصنوعی دندون

   بیوفته

  میكنم جمع را هایم چشم

 الدمی بدی خیلی شد، چندشم وای _

 :میگوید و میدهد قورت را دهانش آب میالد

 ! بودم بچه _

 :میگوید ها چراغ شدن روشن با همزمان و میزند استارت را برق موتور عبد

 !نبود؟ دیپلمت سال همون مگه كوكا _

 

 :میگوید عبد به رو و كند اخم میكند سعی خنده میان

 آبروت حفظ از مرسی _
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 میزنند، بندری كف دمیال و خانم مهرى میزند، ساز عبد

 صمیم از كه است خوشمزه اینقدر خانم مهرى دستپخت ماهى قلیه و شیرازی پلو كلم

 میكنم درك را میالد  جمله این قلب

  " مرام با آبودانی مادر یك با اصیله شیرازیه دختر یك تركیب مامانم "

 من و اند هنشست رویم به رو هم كنار عبد و میالد است، چاى ریختن حال در مامان

 مشت میشود ای دقیقه چند كه است هایی دست به نگاهم تمام مادر دو میان محصور

 میزند طوالنی پلك یك میشوم، خیره اش پریده رنگ صورت به نگرانى با ، است شده

 بلند جایم از اختیار بی كند، پِرس را قلبم هایش پلك سنگینی زیر میخواهد انگار و

 میشوم

 

 شویی دست برم میخوام من ویال بریم ایبی میشه! مامان _

 :میگوید غرّه چشم با میداند ممكن حركت ترین ادب بی را ام جمله حتما كه مامان

 اى بچه مگه! جان مادر وا _

 میكند اشاره میالد به خانم مهری

 زیر صدفی ، سنگی وقت یه! مادر كن همراهى رو چینی عروسك این پاشو!  میالدم _

 دنیا تو اش لنگه دیگه الل، زبونم شه چیزیش برداره، ترك  راه تو نكنه گیر پاش

 ها بگردی هرچى نیست
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 دست شدن بلند برای میالد اندازم، می پایین را سرم شرم با و میشود داغ بدنم تمام

 كرده تسخیر را وجودش همه ، ضعف دوباره یعنى این میدانم و میگذارد عبد شانه روی

 است،

 كمی میالد و میروم تر جلو من سرمان پشت های چشم رمش از ویال به رسیدن تا

 تر، عقب

 یخ دوباره میگیرم، را دستانش سریع ، میبندم را ویال در و میشویم داخل كه همین اما

  است، زده

 میزند تكیه دیوار به ناتوان و میرود عقب

 ! لطفا بیار آب لیوان یك جان الهه _

 میلرزاند بغضم را هایم لب

 اهته؟همر قرصات _

 میبندد، را هایش چشم و میدهد تكان مثبت نشانه به را سرش

 هایش شانه بنوشد آب میكنم وكمكش میگذارم دهانش و میكنم باز خودم را قرصش

 میدهم ماساژ آرام آرام را

 است شده گرم كمی میگذارد، است اش شانه روی كه دستم روى را دستش

 دلم عزیز شدم بهتر  _
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 !دلم؟ عزیز

 !؟دلش عزیز

 !است نكرده خطاب مرا طور این حال به تا

 است؟ رسیده من هاى دست زدن یخ نوبت چرا حاال

 را دستم كه  هستم بودن كیانی میالد دل عزیز شوك در هنوز من و نمیدهد مجال

 !مینشاند دستم روی را اش بوسه دومین حاال میبرد لبش نزدیك و میگیرد

_______________ 

 

 (مهرى)

 بچه دختر یك مثل سالگى ٥٥ در من تا میدهند هم دست به دست كائنات گاهى

 زاده نفر، یك همراه ازل از درد و بدبختى كنم، باور عشق، از خورده شكست و ترسو

 اما نیستم، و نبوده مستثنى قاعده این از من و نمیكنند رهایش گور خود تا و میشوند

 از و میكنم چال خودم برای ام نهسی در را هایم غم امید، و شادى شعار با روز هر مثل

  آیم، می بیرون رختخوابم

 باشم خوابیده را دیشب ساعت، یك از بیشتر نكنم فكر

 كه ریسمانی و شد كالفه باالخره كه نپرسیدم سوال و كردم نگاهش قدر این شب تمام

  گشود، را بود تنیده گره هزار با خودش دور
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 دامنم به تسلیم و ناچار اش كودكى لمث بعد ولى كرد، اعتراض كشید فریاد اول

 :گفت ملتمسانه و آویخت

 !نمیخواد منو اون مامان، _

 :پرسیدم و كردم نوازش بود، گذاشته زانویم روی كه را سرش

 گفته؟ اینو خودش _

 معلم دوباره میدهد، تكان طرف آن و طرف این بار چند منفی نشانه به را سرش

 :میپرسم پسرم قلب افیایجغر از ولی اینبار و میشوم جغرافی

 نمیخوادت؟ گفت بهت قلبت كجای پس _

 زمین جان به قوی چنگك یك مثل ها دست این لرزش آورد، باال را هایش دست

 میزند شخم را جانم و افتد می ام مادری احساس

 میگن بهم اینو ، دستها این _

 و بنالم دردهایش برای كنم، زاری میخواهد دلم قدر چه و میگیرم را هایش دست

 كرم دندان اولین كشیدن ترس از پزشكی دندان مطب در كه وقتی مثل اما ببارم،

 ... گریستم هایم، خنده با میریخت، اشك اش خورده

 !ای؟ عرضه بی قدر این یعنی! میالد _

 توی بار هزار و كرد نوازش بوسید، كرد، بغل رو زن یك میشه هم ها دست این با مادر

 !عاشقتم گفت گوشش
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 :میگوید گالیه و اخم با لبخندم، به میزند زل و میدارد بر پایم روى از را رشس

 

 !میشم فلج دارم من! مامان _

 میریزم بهم خنده با را موهایش میدهم، قورت را بغضم

 زن تا ٣ سالگى ٨٠ تا لرزید هاش دست سال ٢٠ ها، من جعفر عمو! سرت تو خاك _

 !ها نداره ربطی ها دست به ساختنم قد نیم و قد بچه! گرفت

 میشی؟ فلج گفته كی تازه

 باشه؟ نیناش نیناش و قر با كارهات همه بده اصال لرزشه، فقط

 میكند جمع حرص با را هایش لب

 میخندی؟ چی همه به چرا _

 میبوسم را هایش گونه و میگیرم را صورتش طرف دو میشوم، خم

 !پسرمنه ، ایران هنرپیشه ترین قوی و ترین جذاب چون _

 !منه میالد

 میدهد، تكیه مبل پایه به و میگردد بر مینشیند، صورتش روى كمرنگ لبخند یك

 میگذارد است كرده خم زانو از كه راستش پای روی را سرش
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 خودخواهیه كردم حس بعدش اما! فهمید خودشم! بگم اومدم بگم، بهش اومدم _

 بخواد منو ترحم واسه كنم مجبورش

 میزنم قهقهه اینبار را هقم هق

 ویلچر اگه حتی باشن؟ تو با فقط روز یك حاضرن ایران توی دختر تا چند میدونی _

 باشی؟ شده نشین

 یادم رو بود كرده عشق ابراز ات صفحه تو بهت كه  لهستانیه مدله دختر اون تازه وای

 دیگه؟ بود لهستانی ها؟ بود، رفته

 

  میدهد تكان را سرش

 بود اى شده خراب كدوم مال نمیدونم  _

 

 بی و میدهم نسبت است شوق از كه اشكی به را هایم اشك میزنم اش شانه به پا با

 میكنم رهایشان مهابا

 

 بى جمعه شب: گذاشتم پیام اش صفحه تو رفتم! بود شاخ خیلى هیكلش كن باور _

 فسا پل سر آفتابِ قضا

 رضا امام سایه زیر آریم می عروس میریم ما
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 شیرازه دیار اهل عشقش مادر بدونه میخواستم 

 :میگوید خنده همان میان و نخندد نمیتواند

 نیست الهه خوشگلى به _

 میدهم تكان سر و میكنم تنگ را هایم چشم

  نداره گوشت پر یك رو، و رنگ بی  ى الهه این چیه بابا نه _

 میزند صدایم اعتراض با و میكند اخم

 !!!!مهری مامان _

 میكنم بارانش بوسه و گردنش دور اندازم می دست

 باشه دور ازت بال میزنم بِت خیر دست بگرده، دورت مامانت _

 ایراد بیچاره عروس به بدم گیر هی دارم، بازى شوهر مادر حسرت بابا! میكنم دامادت

 بگیرم

 ببوسد را سرم و بگیرد آغوش در مرا كه اوست نوبت حاال

 ی؟كن خالی عروست سر رو سلیم اّم بازیا شوهر مادر میخواى _

 میشوم بیچاره پیرزن هاى زدن غر تنگ دل قدر چه و موهایم بین میكشم دست

 چی همه انگار رفت وقتی خونه، توی بود بركت و نعمت وجودش باشه شاد روحش _

 رفت
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 گلویش زیر میكشد دست

 كرد دق اونم بابا بعد! كرد دق _

 كرد نابودمون شهربانو

 بیشتر اسم این شنیدن با كه است دهش خرچنگ یك شبیه بعد  به سال آن از من بغض

 اندازد می چنگ گلویم به

  شه كم برزخش عذاب بگذره، ازش خدا شد، نابود ما همه قبل خودش _

 میگیرد گارد همیشه مثل

 شه نصیبش عالم همه و آخرت و برزخ و قبر عذاب! شه بیشتر! نه _

 

 !شوهرم روح به! شهربانو روح به میكنم، دین ادای احساس كه است سالى چند

 همه از بگویم، میالد به حداقل فرزندانم میان از باید میكنم احساس است سالی چند

 كسی اولین من كه هستم شوهری گناهی بی مدعی سالهاست و كردم پنهان شهر

 بودم اش قدیمی عشق توسط خوردنش فریب شاهد خودم های چشم با كه بودم

 كردم لهنا و كوبیدم سرم بر كه بودم كسی اولین من

 "است متاهل زن یك شهربانو "
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 دیده نرم بستر یك شهربانو برای آبادان داغ آفتاب زیر را شوهرم برهنه آغوش من

 .... و بودم

______________ 

 

 (میالد)

 كردم، پرت داغ هاى شن روی عصبانیت با را گوشی ام، مكالمه اتمام از بعد بالفاصله

 یپرسد،م را عصبانیتم علت هایش چشم با الهه

 :میگویم عمیق نفس یك از بعد و میبرم فرو موهایم الى را دستم دو هر

 اومده حاال كرد، منحل رو فیلمش و آورد كم بودجه پروژه وسط پیش دوسال مردك _

 تموم رو مونده باقی های سكانس باید من و میزنه استارت رو كار دوباره داره میگه

 كنم

 ایستاد یمرو به رو دقیقا و شد بلند جایش از

  میالد؟؟ بده كجاش این خوب _

 بدن ادامه دیگه بازیگر یك با نمیتونن كه رو فیلم بقیه

 بی ها آن نمایش با بتوانم كه هست قدری به دقایق آن در هایم دست لرزش شدت

 میگیرم صورتش جلوی را  هایم دست كنم، قانع را الهه كالمی هیچ
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 الهه؟؟ ها دست این با _

 آورترین مرگ مرد، یك برای اشك قطره اولین سقوط از وحشت و میلرزد صدایم

 این برای ام شاكی خودم از و میشود هایم اشك میشود، هایم چشم است، كابوس

 را اش چانه میچكد، خشك و داغ های ماسه روی هایش چشم از كه هایی مروارید

 را هایش چشم و است شده سرخ دوباره اش بینی آورم، می باال را صورتش و میگیرم

 :میپرسم اخم با و میدهم  تكان را سرش است، كرده براق هایش اشك

 !دیوونه؟ چته _ 

 میكشد باال را اش بینی

  كنی بازی همیشه باید تو! سینما توى بگیره كسی جاتو ندارم دوست _

 است قلبم به زنبور هزار زمان هم حمله شبیه دقیقا خنده نوع این و میخندم

 كنم بازی رو مستوفی خشایار نقش میتونم فقط بعد به این از _ 

 و ام سینه روی سرش میكند، طغیان آغوشم سمت هق هق با و میشود دریا مرتبه یك

 را حلقه این قدرتش همه با ممكن حد تا و است شده حلقه كمرم دور هایش دست

 كند، تر تنگ كه میخواهد

 هم من تا آورم می باال را هایم دست است، شده متبلور وجودم در گنگى احساس

 میزند صدایم گریه میان ببخشم، او به را آغوشم حلقه خالصانه و صادقانه
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 میالد _

 میكنم نوازش را كمرش آرام آرام

 میالد جان _

 فشار خودت به قدر این نكنی؟ تلقین خودت به قدر این كه بدم ات قسم كی به _

 لرزهمی بیشتر هات دست امیدی نا و عصبی وقت هر!! نیارى؟

 است رسیده موهایش نوازش به نوبت

 كافیه بدى قسمم اسمت به _

 ام سینه در بیشتر را سرش میكنم، حس آغوشم در را نحیفش های استخوان لرزش

 ...است آورده پناه من خود به و است گریخته من از گویی میبرد فرو

______________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (الهه)

 میالد براى را ویال تلفن خانم، مهرى بودم، دویده میالد همراه دریا كنار شب نیمه تا

 حسرت مدت تمام چرا نمیدانم میكرد، صحبت عشق با اش زاده خواهر با وقتى و آورد

 ام شانه روى را دستش خانم هریم كرد، رسوا را ام چهره بغضم و كرد رخنه جانم به

 از میتوانست لحظات آن در ای بیننده هر اما! خوبم بودم گفته پرسید، را حالم و گذاشت

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 با جدى صحبت مشغول حاال كه میالد از كمی بخندد، بزرگ دروغ این به ام چهره

  كرد، ام همراهی خانم مهرى و گرفتم فاصله بود خواهرش

 كردم، پاك انگشت گوشه با یندبب اینكه قبل را اشكم قطره

 كرد ام شوكه سوالش اما

  مادرى؟ یك تو _

 میكنم نگاهش حیرت با

 !شنیدید؟ میالد از _

 اندازد می باال را اش شانه

 داشتی موفق نا ازدواج یك قبال كه گفته فقط _

  اندازم می پایین را سرم

 كوچیكه خیلی ام بچه _

 میدهم ادامه و شكافدمی را ام خورده گره بغض كسی انگار بعد

 ببینمش نمیتونم هرگز دیگه! الخروجم ممنوع منم رفتن، ایران از باباشه، پیش _

 میكند نوازش مادرانه و مهر با و میگیرد را دستم

 !داری خونى دل چه سرم، به دردات اى _

 !كرده؟ اینكارو تو با طور چه انصاف بی
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 ها، اتفاق از بعضی ، میرود فرو مغزم در مامان بافتنی میل شبیه  چیزی میكنم حس

 بمانند باقی هایت خنده همه قاتل دراز سالیان میتوانند كوتاه ولو ها خاطره

 است گرفته آنقدر صدایم میسوزد، گلویم گریه شدت از میگیرم شكمم سمت را چاقو

 میكشم فریاد صدا همان با اما است ممكن كار ترین سخت زدن حرف كه

 !  میكنم خالص خودمو و بچه این من! یان جلو! ناصر نیا جلو _

 میكند التماس و آورد مى جلو را دستش درمانده و آشفته

 !رو لعنتی اون من به بده خانمم الی _

 !تو و من بچه! ماست بچه اون دیوونه

 منی عشق تو

 میكشم نعره

 !شو خفه _

 !!!  شو خفه

 ! است سودابه و تو بچه این

 ! توئه عشق سودابه

 میكوبد اش پیشانی به دست كف با

 !زن نشو احمق _
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 ! عاشقتم قدر چه میدونی خودت

 شیم؟؟ مادر پدر هم ما كرد كمكمون یكی بده! نمیشدی دار بچه وقت هیچ تو

 :میگویم هق هق میان

 ! است سودابه یكی اون كه بده _

 زدین نارو من به كه بده!! كنه اهدا تخمك من به شده حاضر تو عشق خاطر به كه بده

 رو اصلیش مادر شوهرم، كه كردین ای بچه مادر منو ناخواسته بودم بیهوش وقتی و

 !نكرده ازدواج وقت هیچ همین خاطر به و كرده عفت بی پیش ها سال

 داشتی رابطه هم ازدواجمون بعد حتی باهاش تو كه بده

 است شده جاری هم او های اشك حاال

 !كردم كار چی نفهمیدم! بود هرفت جلدم توی شیطون! بود بار یك فقط خدا به _

 فریاد و میكوبم شكمم به مشت هم سر پشت و محكم بعد و میكنم پرت را چاقو 

 میزنم

 !توئه صیغه اون _

 !زنته اونم حاال

 !!!زنته اونم

 میگیرد محكم را دستهایم آید، می جلو
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 !همچین خودت با نكن ناصرت جان! نكن _

 رحم توى میذارن كه ای نطفه كه كنم اش صیغه گفت مامانم! خوردم گوه كردم، غلط

 نباشه، حروم وقت یك تو

 !همین خاطر به فقط خدا به

 :میگوید و میكند نوازشم میریزم، اشك مهابا بی خانم مهری آغوش در

 !نیستی هم آخریش! شده خیانت بهش كه نیستی زنی اولین تو نخور، غصه _

 خوردم، بخش آرام قرص و زدم دم،بو داده میالد به كه قولی زیر شب آن ها مدت بعد

 پیاپى بعد و شد خاموش و روشن تاریكی در تلفنم كه بود شده گرم هایم چشم تازه

 كرده تار را دیدم حسابی هم امشب هاى گریه و میكرد اذیت را هایم چشم نور، ، لرزید

 نمیكند، متعجبم هم ناشناس شماره حتی كه بودم حال بی و سست قدر این بود،

 گذاشتم گوشم كنار را گوشی و كردم وصل ار تماس

 بله؟ _

 الى؟ الو؟ _

 تردید با! است بوده دنیایم بخش آرام ملودی تنها روزگاری مردانه، و زمخت صداى این

 میگویم بله

 بله _

 ...دلم _
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 :میپرسم ناخواسته من و میدهد قورت را حرفش

 خوبه؟ نریمان _

  دارد بغض صدایش

 داره تب زده واكسن ،خوابوندش تازه پرستارش _

 خودم به! میلرزاند؟ را قلب این هنوز چرا صدایش ارتعاش میگیرم مشتم در را قلبم

 :میپرسم جدیت با و میزنم نهیب

 زدی؟؟ زنگ چرا _

 ... خانمم شده تنگ برات دلم _

_____________________ 

 

 (عفت)

 میشه؛ بدترم هیچ، نمیشه كه درمون خوابی بی درمون بی درد این ساله چند و چندین

 سرم، میشه آوار یهو هام بدبختى همه میشورن، رخت دلم توى انگار میشه كه شب

 ...نداشت كه نداشت فایده هیچ خوردم، قرص و رفتم دكتر هرچی
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 دفعه ها، خوابی بى این همه روى شده زخم امشب ام گوشه جیگر هاى گریه صداى

 عصبی اتاق، توى برم میدونم نبود، ها گریه این از خبر بود مدت یك اما نیست، اولش

 در پشت میرم پاورچین و نمیاره طاقت دلم اما بذارم، تنهاش كه میكشه هوار و میشه

 میكنه، صحبت یكی با داره هاش گریه بین میشم متوجه میشم كه نزدیك اتاقش،

 میكنم تیز رو هام گوش

 

 كردی تموم حقم در رو نامردى_

_...... 

 میبخشیدمت؟؟ باید كجا تا یگهد ناصر؟؟ من! من؟_

_........ 

 بهش رو بود حقش كه چیزی! كرد التماس! داد قسمم! بودی اون سهم اولش از_

 !اش بچه و عشقش دادم،

_......... 

 روز هر و بود كرده رشد من وجود توی ماه ٩ كه ای بچه از گذشتن میكنی فكر_

 جفتتون از سودابه خاطر هب من بود؟؟؟ آسون واسم بودم زده حرف باهاش ها ساعت

 گذشتم

_.......... 
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 !كردی نابودش! شد نابود سودابه! كردى نامردی اونم حق در _

  میكنه زاری بلند صدای با بیچارم دختر

 نذاشتی دیگه ناصر نام به اسمى دلم توى! شه تنگ كه نذاشتی واسم دلی! ناصر_

_........ 

 نگو دیگه نداشت دوست از من به! نگو! نگو خدا رو تو _

 با نشسته ها عزادار مثل زمین كف كه الهه كردم، باز رو اتاق در و شد تموم صبرم

 میرسم ناصر های حرف نیمه به و میكشم دستش از رو گوشی میشه؛ شوكه دیدنم

 

 بو موهاتو دیگه یكبار فقط یكبار بذار! برگردم بذار! الى آسونه مرگ فقط تو بدون _

 كنم

 میزنم جیغ كرده، گریه اونم مشخصه صداش از

 ذلیلت خدا الهی!! شدی من بچه زندگی بختك!! میخوای؟ چی ما جون از تو!!! ناصر _

 كنه

 میكنه مكث لحظه چند

 !عفت مامان _

 میكوبم ام سینه به
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 !!!درد!! مار زهر _

 و ندم رو گوشی كه میزنم رو زورم همه اما بگیره، دستم از رو گوشی میكنه سعی الهه

 هق هق فقط پسره این اما میكنم، نفرین میكشم، نشون و خط بزنم، رو حرفم بقیه

 میكنه التماس و میزنه

 

 بدجوری من! عاشقشم من نمیتونیم، الهه بدون ام بچه و من نمیتونم، الهه بدون _

 عاشقشم

 میزنم داد

 !باشی عاشقش تو كه نداره وجود دیگه ای الهه!!! كردی غلط تو _

 و كرد عفونت هاش زخم ماه چند ات، هرزه خاله دختر اون و تو توله زاییدن بعد ام بچه

 بودی؟ قبرستونی كدوم! گرفت بعدش حاد، افسردگی افتاد، جا تو

 حرفش كردم؟؟ التماس قدر چه من نمیداد راهم آقا عباس! اومدم كه من! مامان _

 بودی؟ شاهد كه شما میخواست طالق! بود یكی

 !!نچسبوند ام بچه به كه ها وصله چه ادرتم بعدش كه بودم شاهد خوبم آره _

 !ببخش كن بزرگی شما _

 برگردون بهم رو من ى الهه كن خانمی شما
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 این واسه درمون بهترین االن الهه، از امیدی نا میكنم حس بزنم، رو خالص تیر باید

 !پسره

 !تو؟؟ ى الهه _

 !!!برد باد! شد تموم

 !میكنه شوهر داره! كردیم نامزد رو الهه

 كنن شكایت ازت نامزدش یا عباس میگم بزنی، زنگ ازب 

 میكنه اعتراض میكنم، قطع رو گوشی سریع من و میزنه صدا اسممو عصبانیت با الهه

 !نمیشناسی؟ رو ناصر گفتی؟؟؟ بود چی اینا مامان؟؟؟ _

 میاره؟؟ خودش سر بالیی یك االن

 میكنی آتیشیش چرا

 میزنم الهه سر به دستمو كف  حرص با

 ! بمیره جهنم به! جهنم به!!! هنوز نگرانشی كه سرت تو كخا _

 شه خاكستر! بگیره آتیش

 رو ام بچه خوشبختی و آینده ناصر نحس اسم بذارم نباید قیمتی هیچ به! بذارم نباید

 ...كنه تباه دیگه یكبار

_________________ 
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 (میالد)

 پیدا تاریخ دل از را رضاست عالمت سكوت گفته كه لعنتی آن و بگردم بگردم، باید

 منِ! كن نگاهم خوب كن، نگاه مرا بگویم و بگیرم را اش یقه بكشم؛ بیرون و كنم

 میشود ات توفیقی تقدیر سكوت گاهی میبینی؟ من در رضایی ببین، را سكوت قد تمام

 ! رضایت نه

 !رضایت نه

 نبوده خوب اصال حالش میگوید رفته دیدنش برای كه مامان نمیدهد، جواب را تلفنش

 است؛

 را صدایش. نمیكند ام راضی روزهایش این سرد ای كلمه چند های پیام دیگر! نگرانم

 ...دستهایش آه دستهایش میخواهم، را نگاهش میخواهم،

 دیدارشان برای میخواهم دهد خبر مادرش به تا فرستادم را عبد میزنم، دریا به را دلم

 از میتوانم فقط و كرده گم را كلمات رددبرمیگ سراسیمه عبد بعد دقیقه چند. بروم آنجا

 بفهمم را جمله این مفلوكش كلمات میان

 شده گم خانم الهه! آقا-

 ...نمیلرزید حد این تا سرم بر خاك ریختن برای دستانم كاش
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 میریزد اشك مدام كند آرام را بیچاره مادر نمیتواند میكند سعی قدر هرچه مهری مامان

 .میخواند الهه الهه و

 را گوشی نیست خودش اما آید می اتاق داخل از گوشی صدای میگیرم تماس لفنشت با

 انگلیسی صابون بوی ، میدهد را هایش دست بوی میكشم بو و میدارم بر اختیار بی

 الهه بفهمم باید كنم فكر باید میفشرم ام شقیقه به را گوشی! آبادان های قدیم استور

 سه نشانه به كه ای ،شماره میلرزم هم من گوشی نلرزید با كنم پیدا میتوانم كجا را ام

 !باشد الهه شاید باشد خودش شاید! است شده ثبت گوشی درحافظه نقطه

 

 را اسمش نیستم من كه مردانه صدای یك با كسی بگویم كالمی من اینكه از قبل

 میشوم مجدد سكوت به محكوم من و میزند صدا

 روز چند این كه نگرانی از مردم نمیدادی رو جوابم چرا معرفت بی خانمم الی! الهه_

 ....میخواهد فریاد دلم میكنم؛ قطع را تماس رحمانه بی

   ایم كرده رو و زیر را جزیره است گذشته ممكن حالت بدترین به لعنتی ساعت پنج

 !نیست

 است نبوده اول از انگار كه نیست طوری یك

 ...نمانده او از پایی رد هیچ
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 با پاهایش بودم فهمیده اول روز از. رفت و زد پر خبر بی كرد؟ رو را بالهایش باالخره

 .است غریب و ناسازگار زمین

 ماشین، بوق صدای كه میكوبم فرمان به طور یك را سرم میكنم ترمز ساحل كنار

 !میكند كر را خودم های گوش

 ! بس و است اشك مرهم تنها دستها این برای میدانم و ام مانده خالی دست

 من و میزند ماشین شیشه به كسی اما بردارم فرمان روی از را سرم یخواهدنم دلم

 میدارم؛ بر دیدنش امید به فرمان روی از را سرم ذوق با ، نشانه  هر منتظر

 چهره حركات و اش گوشی دادن نشان با خانم یك همراه ساده ظاهر با جوانی مرد

 همه و بزنم فریاد و بكشم نپایی را شیشه میخواهد دلم دارد سلفی عكس یك تقاضای

 میكنم خواهی معذرت و میدهم تكان منفی نشانه به را سرم كنم هوار سرش را درهایم

 :میگوید سرم پشت كارانه طلب صدای یك میكنم روشن كه را ماشین

 میگیره خودشو رسیده پول به رسیده دوران به تازه دهاتیه-

 :میگوید و  میكشد راجیغ دخترش نام شیون با و نشسته ساحل در خانم عفت

 !!!مادر؟ بگم چی بابات به الهه وای _

  است؟ سرخ قدر این امشب چرا جزیره غروب

 در مچاله و خیس الهه شال میروم جلو نیست خوشی خبر گواه مامان صورت رنگ

 شال این با میگفتم میكرد سر وقت هر كه قرمزی شال همان است مادرش آغوش
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 من قشنگ عروسك: میخواندم دلم در بعد و میشوی حیاتم شاهرگ در خون شبیه

 !باش زندگی نماد! من زندگی بپوش، قرمز همیشه

 

 میگیرد را ام زده یخ دست مامان

 بیاد پلیس بزنیم زنگ باید پسرم_

 میروم جلو میریزم سرم بر آب مشت مشت خاك جای به میكشم عربده میزنم دریا به

 بگیرم پس را ام الهه و بشكافم را دریا میخواهم! میرسد نبرد به گلویم تا دریا كه انقدر

 ! بگیرم پس را ام الهه دیگر یكبار

 دریا گناه سر از میكند التماسم هق هق با و است شده آویزان هایم دست به عبد

 ...بگذرم

_________________________ 

 

 (الهه)

 شدم دچار مادربزرگ، هاى نفرین از یكى به كجا و كى نمیدانم

 در میپریدیم، پایین و باال عموهایم دختر با نداشت، را كس هیچ حوصله و بود دهش پیر

 از داد، دستم كار بازى، دنبال میكشید، قلیان و بود نشسته اش گلى كاه خانه ایوان
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 شلیته ذغال، یك و شكست اش ای شیشه حباب و افتاد كه قلیان پریدم، قلیان روى

 :كشید فریاد سوزاند، را بزرگ مادر گلى گل

 !دختر بگیرى درمان بى دردِ اى _

 

 !مادربزرگ ام گرفته درمان بى دردِ

 تا دوانده ریشه كرده، رشد هایم ریه و قلبم در سرطانى بدخیم توده یك مثل ام گذشته

 .......مغزم تا هایم گوش تا هایم چشم تا گلویم

 

 سراغم همیشه سبرعك ام، كرده حبس اتاق در را خودم مامان، با طوالنى دعواى بعد

 به كه است بار اولین این كنم فكر و نكرد صدایم هم نهار و صبحانه برای حتى نیامد

 !است داده تنهایی مجال من

 

 حتی كس هیچ نمیچرخید، میلش باب روزگار چرخ وقتی میشناختم، خوب را ناصر

 ،بودم نگران میكرد، نابود را چیز همه و میشد طوفان نبود، مهم برایش هم خودش

 ...داشت را او فقط كه نریمانى نگران

 خاطر به اما میكشد مرا قطعا سودابه با ناصر ازدواج خبر میدانستم اینكه با طالق از بعد

 ...بگیرد سر وصلت این كه كردم دعا قدر چه نریمان
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 را آینده و گذشته و ریخت اشك و آمد كه روز همان دیدمش، كه بودم ماهه ٧ آخر بار

 چه من به حسرتش پر هاى نگاه علت فهمیدم كه روز همان ریخت، یرهدا روى برایم

 و توطئه متوجه كه بود آنجا بدهم پس او به را فرزندش و ناصر بود كرده التماس بوده،

 ... شدم هم با سودابه و ناصر و دكتر و سادات اكرم همدستی

 

! بود كرده مطلق استراحت تجویز برایم دكتر كه وحشتناك و سخت حاملگى یك

 !ناصر و سودابه بچه آوردن دنیا به برای سختی همه این تحمل

 !بود كرده رشد من بطن در خاله پسر خاله دختر قدیمی عشق حاصل

 !بود ناعادالنه این

 بگوید سودابه و كند دور شوهرم و زندگی از مرا سخت، حاملگی این كه بود ناعادالنه

 از ات خانه در من كنند، پرستاری تو از ات میماندی مادرت خانه كه هایی شب این تمام

 همسری وظایف تو جای به من بودم حاللش و محرم من! میكردم پرستاری شوهرت

 !آوردم می جا به خوب را ام

 ....را مردَت نیازهاى من

 !بودم نكرده نگاهش! بودم نداده شیر را نریمان

 !نباشم عاشقش كه نه نخواهمش كه نه
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 مادرش به پدرش، همراه بود قرار كه اى بچه به شدن وابسته بیشتر از! بودم ترسیده

 ...میترسیدم ببخشمش،

 با كه بنشینم جایم سر نمیتوانستم حتى هایم بخیه عفونت درد شدت از و بودم خواب

  پریدم، خواب از صدا و سر

 !میشنیدم را صداها بست، رویم را اتاق در و دوید مامان

 !بود سودابه

 میزد صدایم میكرد، التماس میكرد، گریه

 :گفت اعتراض با مامان

 ...زنیكه اینجا اومدی رویی چه با _

 !میكند ساكت را مامان شماتت با و میكند وساطت بابا

 !!! عفت _

 و نریمان پیش چرا اینجایی؟ چرا بگویم و كنم باز را اتاق در و شوم بلند بتوانم كاش

 !نیستی؟؟ ناصرت

 میزند هق هق

 كردى؟ نفرینم! گرفت نتنفری! خانم الهه _

 !مرد ام بچه! مرد ام بچه
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 گرفت رو ام بچه خدا گرفتم رو ات بچه

 میكنم ناله و میكوبم مشت ام سینه به بیوفتد، كار از میخواهد قلبم

 ...نریمان _

 !است كافی است سالم نریمان میفهمم كه همین

 سابقم شوهر از بهسودا میدانم حاال نیست مهم دیگر كه شادم طفلم سالمت از اینقدر

 ...است بوده باردار

 بار هزار را بود پدرش آغوش در كه نریمان شده زوم عكس و میروم ام گوشی سراغ

 میچكد گوشی صفحه روى اشكم میبوسم، میكنم، نوازش

 میفرستد پیام یك برایم خدا بعد و

 !نمیای؟ واقعا امروز! میكنه غروب شما بدون داره آفتاب!  بانو _

 پوشیده سفید پا تا سر مینشینم، دریا كنار تماشایش به پرده بین درز از و ممیشو بلند

 خواستنی قدر چه گردنش و سر و ها دست برنزه پوست با سفیدی این تضاد و است،

 شیشه، روی میكشم دست است،

 !میبینم فیلم انگار

 !میماندی دور! تلویزیون شیشه پشت! همیشه میماندی شیشه پشت كاش! میالد

 !است خطرناك قلبم و من برای نزدیكی حجم این
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 !بزند طور این مرد یك برای قلبم نمیخواهم دیگر

  میخواهد وار دیوانه  جدید جور یك قلب این تو با و

 !كند عاشقی 

 !بود بادكنك عاشق كه دختركی بیچاره

 همراه میخواست وقتی و گرفت هدیه رنگارنگ بادكنك دسته یك كه روزی بیچاره

 چال زمین در بتون با را پاهایش آمد، یادش تازه كند، بازی و برود باال اه بادكنك

 ...اند كرده

 ....دخترك بیچاره

 روشن و خاموش صفحه روی نقطه سه میكشد، جیغ و میلرزد و میشود دیوانه گوشی

 و گوشی در جایی دیگر كه اسمی میدهد، را اسمش معنی كه ای نقطه سه میشوند،

 !باشد داشته منمیخواست قلبم گوشه

 میدهم جواب فریاد با

 چیه؟؟؟ _

 نمیشی بیخیال چرا میزنی؟ زنگ هی چرا

 

 !است حاجی پسر صدای همان دوباره صدایش
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 ادعا از پر خشم از پر

 كیه؟...  مرتیكه اون بگو كلمه یك فقط! كلمه یك _

 میدهم قورت را دهانم آب

 !ناصر باش مودب _

 میكشد هوار

 !دبو شده بلند سرت زیر _

 !!بوووود شده بلند سرت زیر

 !اش خودبینی و خودخواهی حد این تا به میخندم! میخندم چرا نمیدانم

 میشود تر عصبی

 !الهه بخند! بخند _

 !بخند عاشقتم كه االغ من به! بخند غیرت بی من به

 ندم عذابت بیشتر گفتم كه داشتم دوستت قدر این اما! ندم طالقت میتونستم

 ...بارید اشك هایم مچش ولی زدم قهقهه

 بودی؟؟ عاشقم _

 بودى؟ عاشقم هم شد حامله ازت سودابه كه زمان اون
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 نمیدادى؟ طالقم

 ندی؟ میتونستی

 !میكردم شكایت ازت

 !پسرش كاریها كثافت با میرفت بزرگ قنبری حاجی آبرو

 !كردین حقم در جنایتی چه و كردین بند و زد طور چه میفهمیدن همه

 !آوردی ات خاله دختر سر الییب چه میفهمیدن همه

 !كنه كشی خود شدی باعث تو میفهمیدن همه

 !توئه تقصیر تیمارستانه گوشه االن اگه

 دارد عجز اینبار صدایش

 !شناختی بد واهلل به! الهه شناختی بد رو من _

 بگی؟ باید االن رو اینا

 كنی؟؟ باز زبون باید االن

 فهمیدی اشتباه بگم اگه حتی االن

 داره؟ فایده چه بدم توضیح اگه حتی

 بغل و میكنم بو رو تو خواب پیراهن شب هر دنیا سر این من وقتی داره فایده چه

 !دیگه یكی به دادی دل راحت تو ولی میخوابم، و میكنم
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 !میكنم تماشا را كشیده دراز ها شن روی كه مردى پرده الی از دوباره وحشت با

 بودم؟ داده دل

 بود؟ گناه دادن دل

 بودم؟؟ گناهكار من

 اگه! كنی بغل خوابمو لباس نمیخواد! ناصر بدی توضیح نمیخوام رو هیچی دیگه _

 !كن بغل رو ام بچه! باش نریمان مواظب مردی خیلی

 میكند ریش را دلم اش گریه صدای

 الی؟ ات بچه _ 

 !گفتی اینو باره اولین این ات؟ بچه

 میشم، عاشقش بیشتر بار هزار من توئه بچه كنی قبول تو وقتی! باشه تو بچه وقتی

 هاش چشم میخنده وقتی میشه باورت میفرستم، رو جدیدش های عكس واست االن

 میشه؟ جمع تو مثل
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 ...میكند ام دیوانه ها عكس

 !بود من مال كه ای بچه

 !بودم عاشقش كه ای بچه

 ...است نداشته سهمی او از آغوشم یكبار حتی كه ای بچه

 

 پایین گلویم از چیزی ام، شده ضعیف میگوید است، آورده قلم وپس برایم خانم مهری

 قبول بخورم، غذا لقمه یك میكند التماس میكند، بغلم است كرده آشتی مامان نمیرود،

 دستشویی چاه راهى نخورده، دست را غذا بشقاب مامان دلخوشی خاطر به میكنم،

 .ام خورده املك را غذایم كه میكند ذوق قدر چه بیچاره مامان و میكنم

 !بجود غذا بتواند كه است آن از تر ناتوان هایم دندان و است مانده خشك هایم لب اما

 میكنم، باز را است فرستاده ناصر كه فیلمی صبح دم 

 قدر چه حاجی، پسر این است شده شكسته قدر چه است، نشسته نریمان كالسكه كنار

 !آید نمی نقشش ریز صورت به ریش

 

 میكند بتصح نریمان با

 :میگوید و میگیرد باال را دوربین
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 !بخند مادر الهه واسه نریمان بخند _

 ...مادر الهه

 !است زده غم و كدر قدر چه ناصر بادامی های چشم براق مشكی

 !بلند صدای با! شیرین میخندد پسرم

 !میزنم هق هق و میفشرم قلبم روی را گوشی

 :بگویم بزنم زنگ ناصر به میخواهم

 !بیاور را ام بچه !برگرد _

 !قبول بگویی تو هرچه! قبول میخواهی هرچه

 بیاور را ام بچه فقط

 

 !میكنم مهار را خودم میكنم، پرت را گوشی! میزنم خودم دست روی خودم انگار اما

 دیگر را الهه این من! نمیخواهم! ماند ساكت همیشه! بخشید همیشه كه ای الهه

 !نمیخواهم

 !بگیرم را خودم جلوی باید

 !نیست مامان های قرص جز ای چاره
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 دوباره قدر این و میشوم آرام قطعا بگذرد حالم این از ساعت چند اگر! بخوابم اگر

 !نمیكنم ناصر خرج حماقت حقیرانه

 !ام شده سبك سنگین، جور یك

 میكنم نوازش را پایش جای است، مانده خیس ساحل روی هنوز دیشب از پاهایش رد

  م،میبوس را دستم بعد و

 كه اینقدر است، بعید جزیره از باد، شدت این و است كرده قیام نیست خوب دریا حال

 را موهایم است كرده هوس دریا امشب اگر ندارد اهمیتی میبرد، خودش با را شالم

 ...ببیند پریشان

 

 امتداد در بعد كند نوازش را پاهایم آب زانو، تا كه قدر این میشوم دریا داخل كمی

 را آن هایم لب و میپچد سرم در همایون نوای میزنم، قدم و میكنم بغل را خودم ساحل

 میكند دنبال

" 

  شب هر كنم می پیدا و روز هر كنم می گم را تو

  شب هر كنم می زیبا تو با را خوابها سان بدین 

  آنگاه كند می سنگین كوه چون را گاه این تبی

  شب هر كنم می برپا كوه این در كه آتشها چه
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  دوست ای كنی باور تا كه كن تحمل شب یك مرا

  شب هر كنم می مدارا خود جنون با چگونه

 

 خویش انزوای در ولی خواهد می فریاد دلم

 خویش انزوای در ولی خواهد می فریاد دلم

 "... شب هر كنم می نجوا دیوار با آزار، بی چه آزار، بی چه 

 

  كنم ناله فریاد با اردنمیگذ كه ها قرص این به ها قرص این به لعنت

 ....بیاید كمكم به كسی! ببرد خودش با مرا بیاید كسی _

________________ 

 

 (میالد)

 میپرسید او با را نسبتم جوان افسر وقتى میشد كاش

 نیست ای پیچیده چیز نسبتمان میگفتم

 نمیدانم را نسبت این اسم اما

 ...میمیرم دارم او بدون كه میدانم قدر همین فقط
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 میدهد جواب مامور به و میرسد موقع به مامان اما

 هستیم خانوادگى دوست و همسایه _

 خشك هایش اشك كه خانم عفت كنار میخواهم و میشوم بلند ساحلى نیمكت روى از

  بروم است زده زل دریا به و شده

 :میگوید مامور

 دیگه سوال تا چند كیانى جناب_ 

 :میگویم و میدهم منفی جواب دست با

 !لطفا بپرسید مادرم از _

 و بگیرم مادرانه را هایتان دست میتوانم بپرسم میشد كاش و مینشینم بیچاره زن كنار

 ! میگردد؟ بر الهه بگویم

 ...میدهد را بودنش نوید دلم

 نكرده پیدا چیزى میدهند، اطالع افسر به و است برگشته  ساحلى گشت موتوری قایق

 اند،

 را هایش دست نمیكنم درنگ میكند، شیون و میكوبد سرش بر مرتبه یك خانم عفت

 كه طوری یك میكند سعی و میكند بغلش مامان باشد، آرام میدهم قسمش و میگیرم

 كند؛ رها را خودش هاى اشك نشود متوجه خانم عفت
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 تمام ام نگرانى اما است، نبرده را من الهه بود گفته من به دریا نمیداد، را الهه بوى دریا

 :بزنم فریاد و بگیرم را مامورین از یكی یقه اختیار بی كه قدراین نمیشد

 !میكنید خالى شونه مسئولیتتون بار زیر از چرا! گشتین ساعت یك فقط _

 افتد می روحی ویالی ساختمان دیوار پشت تر طرف آن كمی تاكسی راننده به چشمم

 برداری یلمف مشغول اش گوشی با راحت خیال با و است داده تكیه ماشینش به كه

 است

 میكوبمش دیوار به كند پیدا حركتى مجال اینكه قبل و میدوم سمتش میرسم جنون به

 شود، متالشی كه میرسد اش گوشی نوبت بعد و

 دارند آرامشم بر سعى و میگیرند مرا پشت از ها مامور و مامان

 كه مانروز هر دنج و آرام خلوت تماشاى آمدند، تماشا به هم مجاور ویالهای ساكنین

 شده جاسوس و گرسنه هاى چشم طعمه راحت چه و نداشت را آن به ورود اجازه كسی

 ...بود

 بگیرم دوباره را مرد یقه میخواهم تر عصبی

 !اوست فقط ها اتفاق این همه اصلی مقصر انگار

 سمت ویال از هراسان حاال بود دویده ویال تا دنبالش ادوارد كردن آرام برای كه عبد

 میزند فریاد و میدود من

  كوكا _
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 !شد پیداش كوكا

 !كردیم پیداش

 كرد پیداش ادوارد

 !كنم باور و هضم را جمالتش نمیتوانم

 ...میدوند ویال سمت همه و میكنم نگاهش فقط زده بهت

 دیوار به دست كه میكشد تیر چنان مرتبه یك و آید می سراغم كتفم وحشتناك درد

  میشوم

 ...نكنم سقوط ندك كمكم میخواهد تاكسی راننده

 ام، رسیده همه آخر

 یك با نشده تمام هایش گریه هنوز كه مادری آغوش در بزرگ نخل زیر ویال پشت

 !است زده زل من به خمار، زده خواب چشم جفت

 پانسیون از است ساعت نیم فقط كه ادواردى ام، گرفته محكم را كتفم دیگرمِ  دست با

 توقع با میچرخد پایم دور كند، پیدا برایم را ما الهه توانست نرسیده هنوز و برگشته

 از تا بكوبم دیوار به را سرم میخواهد دلم فقط من و میكشد زوزه مظلومانه نوازش

 !بیدارم و نیستم خواب شوم مطمئن دردش شدت

 ...است خودم الهه حال، بی چینی عروسك این و نیستم خواب
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_______________ 

 

 (الهه)

 من و افتم می زمین روى و میچرخند سرم دور ساحل و دریا میروم كه قدم یك هر

 !دارم وحشت شدن غرق از امشب قدر چه

 ! ام ناجى منتظر ام، آمده كه من

 ...بكشم بو را بودنش رد و بمانم اینجا شدنش بیدار تا ام آمده

 میرسانم، او به ممكن جاى نزدیكترین به و میكنم دور دریا از را خودم خیزان و افتان

 ...بیاورد برایم باد را عطرش شاید میكشم عمیق نفس یك است، باز اتاقش نجرهپ

 

 پیر نخل همان ام، رسیده ساختمان پشت باغچه به و ام زده دور دیوار به دست را ویال

 آقاى دردناك هق هق بار اولین برای اش سایه زیر روزى كه دیوار گوشه بزرگ و

 بودم دیده را هنرپیشه

 !است مهربان و مقتدر پدرى شبیه نخل،

 ام شده بابا تنگ دل قدر چه

 ...بود نگران! نبود خوشحال! نمیكنم فراموش هرگز برونم بله روز را نگاهش
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 دخترش كه اى الهه با خانواده این جنس بود گفته كنم، فكر بیشتر بود گفته تر قبل

 بود آمده بند زبانم بودم شده سرخ است، آسمان تا زمین فرقش باشد

 : گفتم كه قدر همین ولی كشیدم خجالت هستم، ناصر عاشق بگویم كه نشد

 ... اون بدون من! بابا_

 بیاورم زبان به را "نمیتونم "فعل نگذاشت

 ...داد رضایت شد، تسلیم

 اش ریشه به را هایم اشك كردم، نوازشش گذاشتم، نخل تنومند تنه روى را سرم

 دلم قدر چه و شدم مچاله اش سایه یرز خودم در پناه بی جنین یك مثل بعد سپردم،

 این تبعیدی دوباره من و باشد آغوشم در نریمان هایم خواب در و بخوابم میخواهد

 .... و جزیره

 بخوابم؟ بودم نتوانسته میكنم، باز را هایم چشم صورتم نوازشِ و  عجیب صداى یك با

 است زده زل كه وفا اب مهربان ای تیله های چشم این بودم، خوابیده ها سال اینكه یا

 چه سرم باالی ادوارد و هستم كجا آورم نمی خاطر به فقط! نمیترساند مرا صورتم به

 دارد؟ كار

 میكند، شكر را خدا و میزند فریاد عبد

 میشود آدم از پر كوچك باغچه بعد چندی

 میكند، بغلم كنان گریه های های و میكوبد اش سینه به مامان
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 ام؟ نشده بیدار هنوز

 است؟ خبر چه نجاای

 است؟ رفته كجا خورشید

 !میترسم تاریكى همه این از من

  رسانده؟ را خودش كه ام ترسیده میفهمد

 كند؟ روشن را شبم هایش چشم اى قهوه برق با تا رسانده را خودش

 است؟ گرفته محكم را كتفش ناتوان و پریشان قدر این دوباره چرا

 آید؟ نمى جلو چرا

 میپرسد؟ را حالم خانم مهری او جاى به چرا

 :میگوید و میبندد را در عبد میشود، خلوت باغچه كم كم كه میشود چه نمیدانم

 شما جا دادم امضا مو هم ماموره به رفتن، همه _

 یك با دور همان از هنوز او اما شوم، بلند جایم از میكنند كمك مامان و خانم مهری

 میكند، تماشایم فقط بار شماتت نگاه

 چیست؟ من جرم

 نمیشوم؟ بیدار چرا
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 میبینم، را خشمش كه است بار اولین! میترسم او از بار اولین براى آید می كه جلو

 ابروهایش گره میگیرد، محكم را دستم مچ خانم، ومهرى مامان حضور به توجه بدون

 !آید مى بیشتر صورتش به قدر چه

 كوروش است؟ شده یشها نقش از یك كدام شبیه میكنم فكر این به ها دیوانه مثل

 مافیا؟ رییس

 

 مامان بدوم، دنبالش میشوم مجبور و میرود قدم چند و میكشد را دستم قدرت با

 میزند صدایش خانم مهرى و میكند اعتراض

 !میالدم _

 مامان؟؟ میكنی كار چی

 

 نكند، دخالت كسی نیاید، دنبالمان كسى میدهد دستور عجیب اقتدار یك با و ایستد می

 :میگوید دلخوری با و میگیرد را دیگرم دست مخان مهری

 !بچه نیست، خوب حالش دختر این _

 :میگوید فریاد شبیه صدایی با میالد

 خوبه؟ ما حال مگه _

 !روببین مادرش حال
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 !ببین رو من حال

 میكشد خودش سمت مرا خانم مهری

 :بگوید هایش اشك میان كه است مامان نوبت اینبار و

 برن بذار جون خانم مهری زننب حرف باهم میخوان _

 نه است میالد دیگرى این اینبار شكر را خدا و میسپارد دیگران به مرا همیشه مثل

 !ناصر

 مامان و دنبالم پدرم خانه آید می گل دسته با طوالنی جنگ یك از بعد كه ناصرى نه

 !میدهنفه و نیومده بابا تا برو! برو میگوید و میدهد هول ناصر سمت مرا حمایت، جای

 !بدوم میالد دنبال مجبورم اختیار بی

 !بدوم مجبورم كه میدارد بر قدم بلند و تند قدر این

 !ایم رسیده دریا به

 ایم رسیده دریا به چیز هر آخر دوباره

 میالد و روحی ویالی اختصاصی ساحل دنج دریای همان

 !!نیست كسى معروفمان سنگ تخته و او و من جز كه جایی

 ندارم، ایستادن قدرت اما هستم آب در كمر تا حاال و شوم دریا وارد نمیخواهم

 میكنم اعتراض ناله با
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 میكنی؟؟ كار چى _

 میكند نگاهم دوباره خشم با و ایستد می

 !بكشمت میخوام _

 میكند شوخى قطعا میكنم، نگاهش زده وحشت

 !!كن ولم! میالد گرفت درد دستم _

 میخندد عصبی و تلخ

 میكنم ولت دریا وسط رسیمب وقتى میكنم، ولت _

 میكشم جیغ

 كردم؟ كار چی من مگه میكنی؟ رو كار این من با چرا _

 میشود پاچیده صورتم روی آب قطرات و میكوبد آب روی مشت عصبی

 نجاتت كردم اشتباه! بكشی رو دیگران و بمیرى روز هر اینكه تا! بهتره بمیرى یكبار _

 میكنم جبران رو اشتباهم دارم! دادم

 میچسبم اش شانه به اختیار بی و زده وحشت میرود، جلو شتربی

 وایسا خدا رو تو! نیستم بلد شنا من _

 میدهد جواب تفاوت بی و سرد خیلی اینبار

 شی غرق قراره! كنی شنا نیست قرار _
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 :میگویم هق هق با و میكنم بغلش محكم

 شم غرق نمیخوام من _

 میزند هق هق هم او حاال

 !لعنتی بهتره یلیخ شی غرق اینجا _

 شی غرق ها قرص اون توی كه بهتره خیلی

  میچسبانم اش شانه به را سرم تر شرمنده و میفهمم را جرمم تازه

 نبود خودم دست _

   میكند دورم خودش از خشم با و میگیرد را ام چانه

 بودی؟؟ نداده قول من به مگه _

 آغوشش به را وخودم میكشم جیغ وحشت با میگذرد سرمان روی از و آید می موج

 میكنم حلقه كمرش دور را دستم تر محكم و میرسانم

  میترسم من ببر اینجا از منو _

 دریا بیخیال و آید می رحم به دلش كه میفهمد را این انگار و افتاده جانم به رعشه

 میشود

 میشوم زمین نقش و آورند می كم پاهایم میرسیم كه ساحل به

 :ویدمیگ اش لعنتی اخم همان با
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 خونه بریم باید پاشو _

 میكنم ناله

 شده فلج پاهام نمیتونم، _ 

 اطاعت جز اى چاره كند، كولم و بروم باال میكند اشاره و مینشیند جلویم آید می كنارم

 ندارم،

 اش شانه روی را سرم و میدارم نگه گردنش دور را هایم دستم محكم میشود كه بلند

 ...میگذارم

 بود شكسته پایم مدرسه در كه بود روزى آن بود كرده ولمك بابا كه باری آخرین

 میكند شماتتم عصبانیت و خشم با قدر هرچه و میمانم ساكت ویال به رسیدن تا

 سرزنشم هم قیامت تا اگر كه هست دنج و امن و خوب جایم قدر این نمیكنم، اعتراض

 . بمانم جا همین حاضرم كند

 را صحنه این و نیستند روحی ویالی در انمخ مهری و مامان كه میكنم شكر را خدا

 . نمیبینند

 آورد، می حوله برایم حمام داخل از خودش بعد و میگذارتم تخت روی

 میكنم اعتراض

 میخوری سرما روشنه، كولر خیسی، خودتم _
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 میدارد بر را تلفنم تختی پا روى از و نمیدهد اهمیت میكند، نگاهم تلخ قدر همان هنوز

 :میگوید و میگیرد جلویم و

 !!بزن زنگ _

 :میگوید بلند صدای با میكنم، نگاهش باز دهان با

 !!بزن زنگ ناصر به _

 میدهم منفی جواب سر با و میروم عقب عقب نشسته حالت در طور همان

 تر خشمگین هایش چشم و میرود باالتر ابرویش

 !!كنی نابود زندگیتو عشقش از اینكه جای ببخشش! ببخشش _

 است شده مبدل اشك به هایش چشم خشم

 :میگویم و میریزم اشك همزمان هم من و میدهم تكیه دیوار به

 !!ببخشمش نمیخوام! نمیخوام _

 و میكشد باال را اش بینی و میفشرد را هایش چشم گوشه شصت و اشاره انگشت با

 :میگوید عجز با شده خیره سقف به من جای به كه طور همان

 اش كله و سر هربار كه عاشقشی قدر این! نمیتونی اما ببخشی میخواى! میخواى _

 !میكنی تنبیه رو خودت ببخشیش نمیتونی اینكه از میشه پیدا

 میشود شماره گرفتن مشغول
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 !میخورم جا است ناصر همان نقطه سه میداند اینكه از من و

 !بپیچد فضا در زخیمش صدای تا است كافی بوق دو تنها

 الى؟ الو! الو؟ _

 میكنی؟؟ ازىب من با دارى

 چیه؟؟ كارها این

 !بدهم را جوابش میكند اشاره میالد ایم شده خیره بهم سكوت در میالد و من

 :میگوید تر عصبی ناصر و میكنم امتناع من

  روزه؟ چند شدی الل چرا نمیزنی؟ حرف چرا _

 میدهد ادامه بیشتر ناصر و میشود خیره گوشی به اخم با میالد

 بدی؟؟ آزارم میخواى _

 كنی؟؟ تالفی یخوایم

 مدار قرار ناموس بی یك با نشده خشك طالقش مهر هنوز راحتی این به كه زنى

 !هرزه بوده ریخته هم رو باهاش طالق قبل صد در صد گذاشته نامزدی

 بمیری كه میدم روحیت شكنجه قدر این! میكشمت

 میزند نعره و میچسباند گوشش به را گوشی آورد نمی تاب

 ! بدبخت آشغال شو خفه _
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 !!خودتی تو از تر شرف بی و هرزه

  میگذارم سرم روی را دستم زده وحشت

 تهدید میشود، بیشتر میالد هاى فریاد لحظه هر  فقط نمیشنوم، را ناصر صدای دیگر

 ... من از هایش دفاع هایش

 اش سینه در را سرم و نشسته كنارم تخت روی حاال ولی گذشته قدر چه نمیدانم

 :میگوید و میكند نوازش را موهایم ببخشد، التیام را هایم هگری تا میفشرد

 قول باش، صبور یكم میكنم، واست كار همه ، شه كم سرت از مو یك نمیذارم _

 برگردونم بهت رو ات بچه اما بریزم  بهم رو دنیا شده میدم

 امن قدر چه خیس آغوش این میداند خدا فقط و میكنم هایم ریه وارد را عطرش

 ...است

 سر روی را حوله دیگر گوشه من و كند خشك را موهایم تا میكشد سرم روی را حوله

 شده خیره هم های چشم به حوله سایه  تاریكی زیر دو هر حاال و اندازم می خودش

 ...كه بخواهد من، دل مثل هم او دل شاید و ایم

_________________________ 

 

 (عفت)
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 با اینبار اما شده گم دوباره ساعته چند حاال و گذشته الهه شدن پیدا از ساعتى چند

 دم دم!  نمیزنه؟ شور دلمون اصال چرا نمیدونم پسره مادر هم و من هم كیانیه، میالد

 اما شدم نگران و بود باز ویال در برگشتم، و كردم خداحافظى خانم مهرى از صبح هاى

 زانوم میرم باال پله دوتا كه همین شد، راحت خیالم دیدم روشن رو الهه اتاق چراغ وقتى

 بود گفته دكتر پیش ماه چند بگیره، آروم دردش تا بشینم میشم مجبور و میكشه تیر

 بودم، نگفته عباس به میندازتت، پا از نگیرى جدی اگه رو آرتروز این باالخره

 كثیف خونه از نیست خودم دست بزنه، غر كنم كار بخوام وقت هر حاال نمیخواستم

 روى میذارم دست نكردم، گردگیری رو ویال روزه دو میاد یادم تازه ،میشه بد حالم

 حتما نمیده، جواب زدم، صدا رو الهه آروم میرم، باال رو ها پله بدبختیه هر با و زانوم

 فكر از میترسه تاریكى از ام بچه شایدم كنه، خاموش رو چراغ رفته یادش باز و خوابیده

 تاریكى؛  خیالِ و

 رو پریشونیش دیدن طاقت دیگه كن خوب رو دختر این حال قسم كرمت به خدا ای

 ...ندارم

 قلبم كه االنه! زده خشكم! نزنم جیغ كه دهنم جلوی میذارم رو دستم دو اتاق در جلوی

 !بیرون بزنه دهنم از

 !من دختر تخت روى كفش، با كیانى میالد

 !كیانى میالد سینه روى من دختر سرِ

 !دو هر سر روى حوله
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 !برده بدجور رو دوتاشون هر هم خواب

 كنم؟ كار چی باید

 !نداشتیم فامیل كل تو ها چیز این از ما

 !بفهمه عباس اگه واى

 كنم؟؟ كار چى خدایا

 وقت این از كنم، خالى خودم سر حداقل رو حرصم یكم كه میگیرم نیشگون رو خودم

 !هراسونم همیشه غلط یا درسته كارى چه نمیدونم كه هایى

 كنم؟ بیدارشون و بزنم جیغ

 نشن تر رو پر كنم؟ خودخورى و بزنم ندیدن و نفهمیدن به رو خودم و اتاق تو برم

 !یهو؟

 بودن، خسته داشتن بدی روز ها بیچاره این! نباش بدبین! عفت میگم خودم به

 ...برده خوابشون نفهمیدن

 ...میرم كلنجار و میكنم بحث اتاق به رسیدن تا خودم با لب زیر

________________ 

 

 (میالد) 
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 میكردم فكر بیشتر قدر هرچه و میكردم طى مدام را اتاق طول و عرض طوالنى دقایق

 .میكردم گم ذهنم در را ها نتیجه بیشتر

 !نكند اصرار كه بودم زده فریاد اختیار بى بود زده صدایم نهار براى مامان كه دوم دفعه

 بودم، كالفه بیشتر خودم از من و بود شده دلخور حتما

 اعتماد اش نگرى آینده و او به بودم، ریخته بهم حسابى بود زده زنگ هدایت وقتى از

 داشتم؛

 نكردن رسانى بروز و ناگهانى شدن كمرنگ این بود كرده گوشزد پیش هفته همین

 ام الكارى ممنوع شایعه اما  شد، خواهد مكرر شایعات موجب ام اجتماعی صفحات

 كه بودم ناراحت میكرد، وارد لطمه ام كارى هاى موقعیت و شهرت به اندازه از بیش

 آخرش جمالت در بود، كرده سكوت فقط مودبانه همیشه مثل او و بودم كرده شماتتش

 داد تذكر باز

 قبول هفته این براى رو هفت برنامه مصاحبه حداقل میكنم خواهش كیانى، جناب _

 كنید

 

 :گفتم كنم درنگ ای لحظه اینكه بدون

 !شه؟ آروم ذهنم تعطیالت اومدم من فهمىمی تو _

 خارجه؟؟ اعصابم توان از زدن كله و سر فراستی، مسعود با االن من میفهی تو
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 تعطیالت نیست صالح به اصال این میگیرید فاصله فضا از دارید حد از بیش شما _

 داره حدی هم

 بودم كشیده فریاد آوردم جوش

 !بس و همین! منى برنامه مدیر فقط تو! منى؟ زندگى فضول تو مگه _

 دست لرزش دوباره نشستم، تخت روى عصبانیت با خودم مسخره رفتار آورى یاد از 

 همیشه عادت به كشیدم، دراز و خوردم را هایم قرص است، كرده پیدا شدت هایم

 :گفتم كالفه میزد در آرام كسى گذاشتم، سرم روى را بالش

 فعال نمیخورم هیچى _

 منم _

  !تویى تویى؟

 روزگارم، سامانی بی به میكشی دست و آیی می كه تویی وضعیت بدترین در همیشه

 میكنم، باز برایش را در خودم، و میشوم بلند جایم از سریع

 میشود مینیاتور نقاشی هاى خاتون شبیه میریزد ابرویش و چشم جانِ به رنگ وقتی

 میخواهم، پرستش براى بلعا و رنگ بى را ام الهه من بگویم، او به میخواهد دلم ولى

 را است كرده خنثی را ات كننده مرطوب كرم و صابون بوی كه خوشبو عطر این حتی

 ...ندارم دوست
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 پیراهنش گوشه گل با كه همانطور میشود وارد وقتی و میدهد سالم آرام همیشه مثل

 :میپرسد سریع میكند بازی

 میزنه شور دلم خاموشه؟ تلفنت چرا _

 دادم تكان رس و بستم را در

 من شماره رو گذاشتن رو دستشون آشنا و دوست همه و شده شروع شایعات باز _

 !نه یا واقعیته ببینن

 سریع است، تازه كه میخورد  راستش دست روى زخم یك به چشمم مرتبه یك

  میگیرم را دستش

 !چیه؟ این _

  است زده زل زخم به هم خودش

 سوخت اتو با _

 میكشم عمیق نفس كالفه

 خانم؟ كار سر بود كجا حواستون _

 را این و دارد نگفتن براى حرفى میفهمم میگیرد هایم چشم از را  هایش چشم وقتى

 میكند تایید كردنش مِن مِن
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 بود زده زنگ... ز_

 !هستم لبریز كافى اندازه به امروز براى! نیست یكى این شنیدن وقت االن! نه

 ندهد دستم كار خشمم حرارت این میكنم سعی و گلویم زیر میكشم دست

 دادی؟ جواب _

 لبش گرفتن گاز از و میدارم نگهش محكم بگیرد، دستم از را دستش میخواهد 

  است گرفته دردش میفهمم

 زد زنگ آخه خیلى خدا به _

 میكنم تكرار دوباره

 دادی؟ جواب _

 :میگوید عمیق نفس بعد

 شهبا افتاده واسش اتفاقی ترسیدم بودم، نریمان نگران _

 نیست اعتمادى دیگر خودم به كنم، رها را دستش كه میخواهم خودم اینبار

 میفشرم ام شقیقه روی را اشاره انگشت

 بود؟ شده چیزیش نریمان _

 میدهد تكان منفى نشانه رابه سرش

 :میگویم زمان هم و میگیرم مقابلش را دستم
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 گوشیت؟ _

 میزنم فریاد اینبار یكند،م نگاهم شده گرد هاى چشم با و آورد مى باال را سرش

 !!!گوشیت _

 روى آرام را گوشی میسپارد، من دست كف به جیبش از را اش گوشی و نمیكند درنگ

 :میگویم و اندازم مى تخت

 میمونه من دست فعال این _

 میكند اعتراض

 !!!میالد_

 :میگویم میشود ساكت كه او میگیرم، ام بینی نزدیك سكوت نشانه به را انگشتم

 در كه ایه شكنجه آلت و وسیله تنها این! بده؟ روحیت شكنجه میخواد گفت یدینشن _

 دسترسشه

 دارد بغض صدایش و میشود جمع شیرین بچه دختر یك مثل هایش لب

 بزنم؟ زنگ تو به طوری چه گوشی بدون خدا، رو تو بده گوشیمو _

 میشه تنگ طاها واسه دلم

  میكشم لبش روی انگشت

 داره تلفن خط ٤ كم دست روحى ویالى _
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 میكوبد ام سینه روى آرام مشت یك

 !!ها میكنم قهر _

 :میگویم و میكنم اخم

 نه رو كشیدنت عذاب و بهت توهین اما كنم تحمل رو قهرت حاضرم من _

 یك میكنم فكر خودم با میكند، رفتن قصد كند پشیمانم اینكه امید به و میگرداند بر رو

 هوس اصال دارد، نیاز هم كشیدن ناز و جویی دل و تنگى دل و قهر به گاهى رابطه

 شود، تنگم دل بیشتر امشب كردم

 !باشد تر محكم هایمان آغوش و بروم سراغش گل دسته یك با فردا دارم دوست

 زیر و میزند پس صورتش روی از سرش حركت با دلبرانه و ظریف خیلی را موهایش

  و میرود و میكند غر غر لب

 !میكنم ذوق مان عاشقانه قهر اولین براى هبچگان لبخند یك با من

 طور چه دلبر واقعا! است عجیب! نیستم عصبانى دیگر حتى و نمیلرزد دیگر هایم دست

 ببرد؟؟ هم خشمش و قهر با حتی را درد و غم میتواند

_________________ 

 

 (الهه)
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 میپرند، پایین و باال كوچك سیاه میناى مرغ تا چند ویال حیاط كنار نماى آب روى

 میكنم، تماشا را ها آن بازى است وقت خیلى  و نشستم آفتاب زیر پله روى

 كه صورتى هاى الك جان به هایم دندان با عصبى گاه و میزنم چانه زیر دست گاه

 كم دلتنگیست هواى كه هوا این در قدر چه نفس افتم، می ام زده هایم ناخن به دیروز

 !است غنیمت و

 طوری وسواسى عجیب حالت یك با كه است دستم زخم روی هاضاف پوست نوبت حاال

 خون این و درد این شاید و كند بد را حالم درد همراه تازه و سرخ خون كه كنم بلندش

 ...كند پرت نبودنش از را حواسم

 ساعت چند كرد، ترك را ویال ماشینش با كه دیدم باال طبقه سالن پنجره از زود صبح

 ویالى به بودم، باخته خودم به باالخره و بودم رفته كلنجار مخود با و بودم كرده صبر

 حرف از پر هایش چشم گرفتم، را پسرش سراغ خانم مهرى از و بودم زده سر همسایه

 بود داده را جوابم لبخند با همیشه مثل و بود

 !دختر نه یا میاد نهار واسه میالد میدونى بپرسم تو از میخواستم من _

 

 دنبال و انداختم پایین را سرم بودند، چسبانده داغ لهیب هایم گونه روى كردم احساس

 !بود نكرده بهتر را حالم هم طاها با زدن حرف و تلویزیون بودم، فرار برای بهانه

 !بودم شده " سرگشته و حیرون " مامان قول به
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 چند كه ادوارد در، سمت میفرستم را امیدم همه من و میدهد صدا قیژ ویال باز نیمه در

 پایین و باال را ساحل  تر طرف آن ویال چند صاحبِ  سگ هواى به مدام است روزى

 آمده؟ من دیدن به حاال میكند،

 بگویم او به نمیتوانم كه میگیرد درد قلبم میكند، ناله وقتى و میكنم نوازش را سرش

 !نباش پریشان قدر این! من عزیز است خطرساز و خطرناك همیشه طرفه یك عشق

 آن پشمالوى لوس و كوتاه پا سگ به چه هیكل این و جبروت همه این با را تو آخر

 !ها؟

 !نمیفهمد حساب حرف هم ها حیوان دل! دل میدانم ولی

 بعد چندى و میروم آب شلنگ سراغ كنم، كارى باید و نیست خوب كداممان هیچ حال

 فشارآب، مقابل رد انگشتم گذاشتن با كه اى فواره زیر ها دیوانه مثل ادوارد و خودم

 میزند صورتش به و میكشد جیغ پنجره از مامان میپریم، پایین و باال ام كرده درست

 میكنی؟ كار چی! الهه نمیرى ذلیل! الهه _

 رفت شدی نجس

 دستش دو و ایستد می دوپا روى ذوق با ادوارد بشنوم، را مامان صدای نمیخواهد دلم

 !است پریدن پایین باال و یدنرقص نوبت بازی آب بعد حاال و میگیرم را

 میزنیم،  نفس نفس و میكشیم دراز رمق بی و خسته آفتاب زیر حیاط وسط دو هر بعد
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 دل و درد قدر چه بسته زبان این با كوتاه دقایق همین در من میداند خدا فقط حاال

 واق واق و میشود بلند مرتبه یك ادوارد ایم، كرده درك خوب را همدیگر و ام كرده

 است، گرفته سرعت تپیدنش چرا، بدانم اینكه بدون هم من قلب میدود، در سمت نكنا

 شود، روشن ها علت تا میكشد، طول لحظه چند فقط

 و میشود ظاهر در مقابل عروس ریز های گل از پر بزرگ زیباى فلزى سفید قفس یك

 عینك زیر حتی را ام عالقه مورد هنرپیشه صورت میتوانم قفس هاى میله پشت از من

 !كنم تماشا معروفش چوپارد آفتابی

 میگردانم، بر رو شرم با و میگیرم گاز لب ندارم، بیشتر سال شانزده میكنم حس دوباره

 قبول را گل قفس  نمیتوانم كه قدر آن میپرد، پایین و باال بسكتبال توپ شبیه قلبم

 ! نكنم

 را انگشتش میكند، دیوانه مرا میدهد سوخته جنگل بوی كه عطرش این آید، مى جلو

 لمس به شروع انگشت همان با ماهرانه طور یك بعد و میگذارد ام پیشانی روى

  تا میكند طی را ها بلندى و پستی میكند، پیشروی بینی تیغه تا و میكند ام پیشانی

 ... ایست حرفه هنرمند یك واقعا او میشود باورم كه اینجاست كند ایست لب روى

  اندازد می ام بیچاره قلب جان به رعشه اش صوتی ارهاىت میبندم، را هایم چشم

 میدونستى؟ ام، گیرى سخت آدم من _

 است، همیشه از تر نشین دل اخمش میكنم، نگاهش پنهانى استرس با و چشمی زیر

 ، میكند توضیح به وادار را او من سكوت
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 داده من هب كه قولى زیر كه بود دومى دفعه دیروز داره، تاوانى یك اشتباهى هر _ 

 طوره؟ همین زدی، بودى

 روی از را انگشتش ، میگویم آرام صداى با اوهوم یك لب زیر و میكنم پا آن و پا این

  میدارد بر لبم

 ....را لبهایم هایش، لب با و گرفته را صورتم محكم دست دو با حاال و

 !شود كنده جایش از فشار این شدت از لبم همراه قلبم كه حاالست همین میكنم حس

 میكند، رهایم باالخره اند، شده گشاد ممكن حد تا و ندارد زدن پلك توان هایم چشم

 !است شده تر حسابی هایم لب

 ! من مثل درست میزند نفس نفس كوتاه و تند

  میكند، ناله خاص حالت یك با دور از ادوارد

 :میگوید و میكند نوازش را ام گونه دست پشت با

 بود بدقولى تنبیه این _

 بشوم؟؟ ترین بدقول همیشه تا بخواهد دلم شاید طور این نمیداند! شده؟ دیوانه

 :میگوید و میكند اشاره دستم در قفس به

 قشنگ قفس تو گلى هیچ باشه یادت اما داره، قشنگى دیزاین قفس توى ها گل این_

 بده نجاتشون! نیست
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 هم ادوارد میگذارد، تنها را است زده خشكم درجا كه را من و میگرداند بر رو سریع بعد

 ...میشود بسته ویال درب و میدود سرش پشت

 در بعد و میزنم زل قفس به كمى و مینشینم زانو چهار جا همان و میشود سست پاهایم

 میكنم باز را قفس

 به چشمم میرسد آخر شاخه چند نوبت وقتی و میكشم بیرون را ها گل سرعت با و

 ! تداف می موزیكال سفید ای شیشه گوى

 برف زیر داماد و عروس چرخش به طوالنی دقایق و میكنم كوكش و میدارم بر را گوی

 ...میشود تنگ او و من و ساحل براى دلم قدر چه و میشوم خیره گوی داخل

_______________ 

 (میالد)

 كند اذیتم كمتر كننده تهیه هاى فریاد صداى تا میكنم دور گوشم كنار از را تلفنم

 هستی؟ كی میكنی فكر تو! میكشونمت دادگاه به! كیانی میالد میكنم ات بیچاره _

 شدى؟ آدم من واسه! میزدی؟ پا و دست ها سریال كوتاه هاى نقش واسه رفته یادت

 دادم پول تو به میلیون ٥٠٠ من  مرتیكه

 عمیق نفس كند، خالى را خودش كه آیم می كوتاه باشد، عصبى دارد حق كه میدانم

 :ممیگوی و میكشم

 میگردونه بر بهتون رو وجه ام مالی مدیر _
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 :میزند فریاد تر عصبی

 !شدی؟ دیوانه تو میگی؟ چی میفهمی تو _

 میزنى؟ بهم ضررى چه میدونى! گرفتیم تو با رو ها سكانس نصف! است نصفه پروژه

 " میپرسد اشاره با و است ایستاده نگران اتاق، درِ چهارچوپ در میوه آب لیوان با مامان

 "شده؟ یچ

 نیست مهمى چیز كه میگویم چشم و سر با

 میشم متقبل رو زیانت و ضرر تمام من! جان صولت _

 !داری داد قرار من با تو! نكش رُخم به رو پولت سوسول بچه _

 قبول رو اى نامه فیلم نمیتونم واقعا زمانى بازه این توی من شد، متوقف پروژه اون _

 كنم

 كنم، قطع را تماس میشوم مجبور میشود شروع هایش تهدید كه دوباره

 میگذارد میلرزد، شدت به كه دستم روی را دستش آید می جلو مامان

 !میالدم _

 برگردى؟ دنیا به نیست وقتش

 .... داشتم دوست عجیب را بودن رویا و خواب عالم این در من! نمیخواستم را دنیا

____________ 
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 (الهه)

 ناخداى به و میكشم نفس را آسمان خلیج، طمتال پر امواج میان كشتى عرشه روى

 ...ترینم باخدا او با روزها این كه میشوم خیره جذابم پوش سپید

 برایم طور این وقتى و میروم كنارش میشوم، دلتنگش هم كوتاه فاصله همین از

 !نشوم اش دیوانه نمیتوانم میزند، چشمك

 مشغول هایش دست كه همانطور میكنم حلقه كمرش دور را هایم دست پشت، از

 شانه روی حاال كه صورتم روی را صورتش و میگرداند بر را سرش است سكان هدایت

 ...میساید است، كرده خوش جا اش

 :میپرسد آرام

 نیست؟ ات گرسنه _

 میدهم منفى جواب سر با و میبلعم ولع با را عطرش بیشتر

 :میگوید خنده با و میبوسد را صورتم

  دى؟نكر بغلم محكم خیلى _

 رو هام عاشقانه استار سوپر بدزدن، میترسم _

 بزنه؟ بهمون دریایی هاى دزد كشتی قراره دریا؟ وسط عشقم _

 :میگویم و میبندم را هایم چشم
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 میكنم تالش شوهرم داشتن نگه واسه نفس آخرین تا من بیان هم اونا اگه حتى _

 روز دو این در را كلمه این كه است بار اولین این میریزد، فرو دلم در چیزی مرتبه یك

 !ام آورده زبان به

 ساده تور یك تنها و  و سپید نخى پیراهن یك با كشتی، عرشه روى كه روز دو این در

 عروسى جشن یك و شدم دنیا عروس ترین خوشبخت عربى جمله یك با سرم، روى

 ...بودیم گرفته آسمان هاى ستاره و دریا با مفصل

 را تنم هایش بوسه با و بود میزبانم اش برهنه و گرم آغوش با شب تمام وقتى حتى

 ...ام آمده در كیانى میالد عقد به حاال من كنم باور بودم نتوانسته بود كرده محاصره

 

 قزح و قوس به من چون هم او هاى دست حاال و میگردد بر و میشود سكان بیخیال

 است شده گرفتار اندامم

 نستی؟میدو میخواد خاطرتو بدجور شوهرت _

 را اش مردانه ستبر و برهنه سینه میتوانم و نبسته را پیراهنش های دكمه كه این از

 مشعوفم قدر چه ببوسم

 ...میدونم _

 ...خدا به میدونم
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 و میكند نوازش را كمرم آرام آرام ها دست همان با و دارد لرزشی مختصر هایش دست

 هستیم همدیگر كردن تماشا تشنه قدر چه

 :میگوید میبوسدش آرام كه حالی در و دمیگیر را دستم

 منو قدر این دریا این و خلوت این و بیارم دووم نتونم  حلقه خرید قبل نمیكردم فكر _

 كنه مبتال كردنت تصاحب و داشتنت به

 نوازش را بود انداخته گردنم به ازدواج صیغه خواندن از بعد دیشب كه را گردنبندش

 :میگویم و میكنم

 و اسیر بدجور منو كیانى میالد معروف گردنبند! دارم اینو من! كار چی میخوام حلقه _

 كرده تر مبتال

 من دست روى هم را خودش لرزان دست بعد و میگذارد قلبش روى و میگیرد را دستم

 میگذارد

 !شده قرار بى دوباره واست ببین _

 !نازم الهه

 استاد دارم یقین حاال من و میزند فریاد را ناز الهه عرشه، در كه شب میشوم نازش الهه

 ...است بوده گذاشته كنار ما امروز براى حتما روزگاران آن در را قطعه این بنان

_______________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)
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 (میالد)

 !اند سرازیر حاال كه اند شده چشمانش صبرش كاسه 

 !ایستاده رویم به رو و گرفته دستش كف را چشمانش

 !روزگارم این از آورده كم قدر چه ببین: بگوید میخواهد انگار كه طور یك

 ندارد، او حال از كمى دسته هم خودم حال

  گرفتم مقابلش را  گوشى

 واست جدید كارت سیم یك كن روشنش ، میزنم زنگ بهت برسم اینكه محض به _

 گرفتم

 لب انگشت سر با ، میكند هایش لب جویدن به شروع و میكند امتناع گوشى گرفتن از

 میكشم بیرون دندانش زیر از را پایینش

 !نداره خوردن مردم مال واال! خانم كار سر _

 

 نوك كه است نشده ثانیه چند هنوز میفشرد، را دلم  هایش اشك با زمان هم و میخندد

  میشود شده سرخ اش بینی

 میالد؟ بمونم اینجا باید چى واسه من میرى كه تو _

 میكنم نوازشش
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 !كنی عادت  خونمون و اینجا به باید كم كم چون _

 برداری؟ فیلم سر برم شم راضى من نشد باعث تو اصرار مگه اصال

 !باشم اینجا پرواز اولین با هفته هر نشده شنبه ٣ میدم قول! است هفته اول روز ٣ فقط

 میچسباند ام سینه به  سرش و میگیرد را ام یقه دست دو با

 وحشتناكه تو بدون جزیره این _

 میگذارم سرش روى را سرم و میكنم نوازشش

 میخوام! كنم صحبت بابات با برم میخوام! برمیگردم پر دست كه كن فكر این به _

 برم كوچولو طاها دیدن

  میكشد باال را اش بینی

 به مامان كه روبوكابی های كالس نمیتونه  اونوقت ونم،مید میاد بند زبونش ذوق از _

 داره كیانی میالد اسم به خوب بهونه یك و بده ادامه دیگه رو كرده نامش ثبت زور

 دست و میكند نگاهم نگران و میكند حس را این افتاده، هایم دست جان به رعشه باز

 میگیرد محكم را هایم

 كه بودی خوب. ؟ گرفته شدت قدر این باز چرا میالد؟؟ _

 است من لبخند نوبت بار این
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 حالم میشه زنم و میزنم گول رو مردم دختر وقتی دریا وسط عرشه روى فقط من _

 !خوبه

 كشتیمون تو برگردیم اصال _

 شی؟ عروس باز كردى هوس _

 میگوید و میدهد تكان را سرش

  نمیده رفتن اجازه عفت مامان  دیگه دفعه این!   نه _

 !میخونه رو دستمون هم ىمهر مامام

 میكنن نگاهمون خاص طور یك روزه چند ندیدی

 میدهد ادامه لرزان صدای با و میگیرد صورتش جلوی را دستانش مرتبه یك

 فهمیدن نكنه اصال! وای _

 میبوسم را اش گونه و میدارم بر صورتش از یك به یك را دستانش

 بزنه حدس رو كیانی دمیال زدن آخر سیم به حد این تا نمیتونه كس هیچ _

 میگوید دلبرانه حالت  یك با و میكند اخم

 آخرم؟ سیم من یعنى _

 !آخرى دُر تو _

 آخرى هم اولى هم
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 برگردم زود كه میخورم قسم آب همین تقدس به و میریزد سرم پشت آب

 تكان دست برایم و میدهند سالم كه مسافرینی تمام به میشوم مجبور  پرواز طول تمام

 بزنم، بخندل میدهند

 است نشسته تر عقب صندلى یك  كه جوانى دختر

 میپرسد

 شدید؟ التصویر ممنوع راسته كیانی آقای _

 بزرگ پروژه یك سر میرم دارم هم االن داشتم نیاز استراحت مدت یك به خیر، _

 برداری فیلم

 میپرسد دوباره ذوق با

 درسته؟ علیدوستی؟ خانم كیه؟ مقابلتون نقش _

 پر دخترك معتمد آزاده به حواسم اصال كه میوفتم این یاد تازه سوال این با مرتبه یك

 تحمل را هایش بازى لوس تمام دوباره پروژه ادامه در است قرار كه نبود سینما افاده

 !كنم

_____________ 

 (الهه)
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 گرفته، بر در ام تنهایى همه با را من جزیره و ام كشیده آغوش در را غربت و تنهایى

 دیگر كه اش كشتى به و ام كرده  بغل زانو و ام نشسته تنها مان نفره دو بانسای زیر

 مینگرم، است ساحل اسیر

 ادوارد آید، می نزدیك پر دست با كه میبینم را عبد و میچرخانم را سرم ادوارد صداى با

 را حیوان این نبودنش روز دو این میدانم میرساند، من به را خودش تر سریع و میدود

 میكنم، نوازشش و میساید ام سینه در را سرش است، كرده صیعا هم

 میگذارد مقابلم را نوشیدنی سینی و مینشیند تر طرف آن كمى مهربانى، با عبد

  كردم درست موهیتو_

 میشوم خیره موهیتو لیوان به و میخندم تلخ

 داره دوست خیلى میالد نكنه، درد دستت _

 میكشد آه و میدهد تكان سر

 میبنده چمدون داره هم انىكی خانم _

 :میگویم دلخورى و تعجب با

 !!!زود قدر چه _

 لنگه، خیریه كارهاى نباشه وقتی _

 منتظرشن ها خیلی میگفت سلیمه
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 و پاك عشق این براى دلم كه میكند تلفظ خاص حس یك با همیشه را سلیمه نام

 میشود شاد خالصش

 خبر؟ چه خانمت سلیمه از _

 میشود شرم از مملو كلماتش و زداندا می پایین را سرش

 خدمتتون همیشه دارن سالم _

 نشده؟ تنگ دلت _

 دل تمام میخواهد دلم و میخورم ام نوشیدنى از جرعه یك میشود، سوالم جواب آهش

 كنم درمان را خودم چون تنگ هاى

 پیشش؟ نمیری روز چند چرا _

 :میدهد جواب دستپاچه

 میگرده بر شنبه سه همین گفتن آقا _

 اندازم می باال انهش

 دو این میگردى، بر زود هم تو میاد بر خودش پس از نیست كه بچه برگرده خوب _

 هستم ادوارد مواظب من روزم

 نامه رضایت این پاى میشود مُهر اش تنگى دل اما  نیست رضا رفتن به دلش میدانم

 ...بگذارد میانش در میالد با امشب میخواهد  كه ای
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 با قرآن و آب سینى با مامان و میگذارد ماشین داخل را انمخ مهرى چمدان عبد،

 كه است اول بار این و میكند بغلش خانم مهری است، ایستاده گوشه یك ناراحتى

 میزند جار طور این را اش تنگی دل مامان میبینم

 میموندی دیگه یكم كاش میشم تنها خیلی دوباره بودم، كرده عادت بهت _

 میبوسد را مامان گونه مهربانی اب و دوباره خانم مهری

 ما درویشی كلبه! همیم پیش كنی اراده بغلم همین كه نمیرم دور راه جانم دوستی _

 بیا حتما دونستی قابل هم

 حالم متوجه فینم فین صدای از بگیرم، را سمجم اشك قطره این جلوى نمیتوانم دیگر

 كنم، جو و تجس را میالدم ، آغوشش در كه است من نوبت حاال و میشود

 میشود مرحم هایش نوازش میالد، جنس از اصال میالد، عطر با گرم و امن است، امن

 میكند نجوا گوشم در آرام ام، تنگی دل زخم روى

 !باش من بچه مواظب _

 میدهد ادامه و میلرزد صدایش

 باشه ات بچه مواظب هم خدا تا باش من بچه مواظب _

 تنهاست خیلى غریبه، خیلى من میالد

 گوشه هم مامان میكند، گریه راحت هم او حاال و میشود تبدیل هق هق به هایم اشك

 گرفته صورتش روی را اش روسری
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 میكند، نگاهم مستقیم میرود، تر دور كمی و میگیرد محكم را هایم شانه خانم مهرى

 !است جوانمرد زن، این ذات قدر چه

 واسم پس تویی آرزوهاش اوج رم،دا و داشتم آرزو خیلی ام بچه واسه من جان الهه _

  باشه یادت اینو ارزشی، با و مقدس خیلی

 عمدا انگار اما شود، متوجه مامان و بگوید بلند صدای با را جمالت این نمیخواهد دلم 

 ....كند تر هموار را راه و بردارد پسرش آرزوهاى مقابل از را سد میخواهد

________________ 

 (میالد)

 را قبل صحنه اشتباهات دوباره وارد، تازه جوان پسر و است هارمچ و بیست برداشت

 به درمانده و است شده خسته زیاد تذكر و اعتراض از دیگر كارگردان و میكند تكرار

 :میگوید گروه

 !رو صحنه این میگیریم فردا كنید جمع _

 میكنم اعتراض بلند صداى با درنگ بدون

 !!!!رو صحنه این كنید تكرار كه نیستم تهران من فردا _

 میگذارد ام شانه روى دست و میشود بلند مانیتور پشت از

 ان خسته هم ها بچه شده، تموم انرژیش! نمیتونه! جان میالد كه میبینی _

 میشوم خیره جوان بازیگر به عصبانیت با
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 :میگویم و

 شده بازیگر كرده بیخود میشه، تموم زودی این به انرژیش _

 شالش زیر از را گیسش كاله كه حالى در معتمد آزاده شدند، یرهخ من به تعجب با همه

 :میگوید پسر به رو و میزند قهقهه بلند صدای با میكشد بیرون

 بوده بازیگر قنداق بند از خودش كیانی آقای میدونى آخه! جان كامیار _

 و میشوم رد كنارش از توجه بی بگیرم، نشنیده همیشه مثل را اش طعنه میكنم سعی

 میروم، كامیار تسم

 :میگویم ترى آرام لحن با دلخورم، خودم از است، زده یخ حسابی میگیرم، را دستش

 به قبلش فقط فردا، واسه میذاریم نشد، اگه میكنیم تكرار رو صحنه دیگه بار یك _

 بده گوش من

 میكند اعتراض آزاده

 !ام خسته منم _

 :میگویم كارگردان به رو و نمیكنم نگاهش

 !بگه دیوار واسه هاشو دیالوگ بیاد فردا خانم  بگیر، رو كامیار و من پآ كلوز _

 طور این وقتی مخصوصا است سیاه تخته روى ناخن كشیدن شبیه درست صدایش

 :میگوید كننده تهیه به رو و میكشد جیغ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 272

! شهرستانی مدعای پر این برگشتن واسه میكردی اصرار نباید! دایی توئه تقصیر _

 مملكت این داره خوب بازیگر اینهمه

 میدود گریم اتاق سمت عصبانیت با بعد

 :میگویم و میكنم كوتاهی خنده بلند صدای با

 با كنم فكر البته! شی غرق نیوفتی است حوضچه پات جلو باش مواظب جان شهرى _

 بمونی آب رو بادكنك عین پروتز، حجم اون وجود

 برایم هوا در تهدید حالت به را انگشتش و میگردد بر میپیچد، فضا در تیم خنده صدای

 میدهد تكان

! میگم ها خبرنگار همه به علتشم! نمیشم همبازی باهات دیگه صحنه یك حتى _

 !!سینمایی مرد بازیگر ترین تربیت بی و بیشعور كه میگم

 صدای با و میخندم دوباره اما ندهم جواب میكند خواهش و میگیرد را دستم كارگردان

 :میگویم بلند

 بی و شعور بی نظرت از نكنه توجه بهت كه مردی هر میدونن همه البته! بگو ماحت _

 !زدی هم نوید مورد در پیش ماه چند رو حرفها همین! تربیته

 اعصاب بر میكنم سعی میشود، تمام جنگ دیگر، نفر چند و كننده تهیه میانی پادر با

 میكند، نگاهم عاجزانه كامیار باشم، مسلط خودم
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 كامیار صورت راست سمت محكم سیلی یك بالفاصله بعد و میكشم قعمی نفس یك

 از پر و است شده گشاد تعجب و درد شدت از هایش چشم میشوند، شوكه همه میزنم،

 !اشك

 :میگویم كارگردان دستیار به رو

 !آخر برداشت بریم _

 نمیكند اعتراض كس هیچ

 :میگویم كامیار به

 !كن تكرار رو وگتدیال حاال ها چشم و قیافه همین با _

 میكنم اجرا یكبار را هایش دیالوگ خودم بعد

 :میگوید معصومانه حالت آن با و میكند نگاهم كامیار وقتی

 نه؟ مگه غلطه غلطه؟ آزمایش این جواب! داداش_

 داداش؟ نه مگه

 !ندارم ایدز من بگو تو! بگو تو

 سالمم من كه بگو شبنم جلوى

 !!داداش بگو مامان روح رو تو
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 مثل و هستم نقش ایفای حین در من كنم باور نمیتوانم هم اینبار هایم بازی همه لمث 

 باعث سكانس این شكوه كه میزنم، هق هق و میگیرم آغوشش در طورى برادر یك

 میشود، حضار كل تشویق و هورا و جیغ

 :میگوید ذوق با كارگردان

 مریزاد دست! بود عالی _

 ، میزنم كامیار به چشمك یك خنده با و میكنم پاك را هایم اشك

 پاسخ بی تماس ٩ میدارم، بر را ام گوشی كتم داخل از و میدوم گریم اتاق سمت سریع

 !دارم الهه از

 نگه گوشم و كتف بین را گوشی و میزنم زنگ الهه به گریمم، كردن پاك حال در

 :میدهد جواب اول بوق با میدارم،

 !!میالد؟ الو _

 است كرده بیتاب من چون هم را او فاصله این قدر چه میدانم و است گرفته صدایش

 بودم صحنه سر ببخش عزیزم، جونم _

 !شه تموم پیش ساعت یك بود قرار _

 كار پی در مدام هم راضى خود از معتمد ناشیه، داریم، وارد تازه بازیگر! عشقم نشد _

 شكنی
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 :میگوید دلخورى دلبرانه حالت یك با

 خوشگله اما راضیه خود از _

 :میگویم و آورم می در را معتمد دماغى تو صداى اداى میكنم كج را هایم لب

 خوشگله؟؟ عمل پا تا سر این خوشگل؟ _

 ! خانم ندیدی خوشگل

 !بنداز آینده به نگاه یك لطفا

 نكنی دود اسپند من ى خوشگله خانم اون واسه مدیونی فقط

 ...بتكاند ام گُرده از میتواند صدایش با حتى را هایم خستگی تمام میشوم، آرام

 به شده كه طور هر امشب همین فردا جاى به میخواهم و میگیرم تماس هدایت با

 دریا، چشمان مقابل در شب نیمه میخواهم كند، فراهم بلیط یك برایم جزیره مقصد

 ...كنم باران بوسه را بانویم

____________________ 

 

 (آزاده)

 !است كرده گیر گاران ٨٠ روى لعنتى قرمز هاى عدد این

 !شوم دور میخواهم
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 شوم، دور او و لوكیشن از تر سریع هرچه

 شیشه روى چرك دستمال یك بعد و میشود پاچیده آب ماشین شیشه روى مرتبه یك

 :میزنم فریاد و میكشم پایین را شیشه عصبی میچرخد،

 شیشه تو زدی گند بچه؟ میكنی كار چی _

 

 وقتى و میدهم تذكر تر عصبى میدهد، ادامه كارش به توجه بدون چرده سیاه بچه پسر

 پاره پیراهنش میكشانمش، عقب و میگیرم را پیراهنش میدهد ادامه كارش به دوباره

 .نخورد زمین تا میكند تالش خیلى میدهد، دست از را تعادلش و میشود

 است شده سبز چراغ

 فحشم خودش صخا زبان به گریه با كه اشكش پر چشمان به است، زده خشكم من و

 !ام شده خیره میدهد

 تراول یك و كیفم در میكنم دست میكند، ام دیوانه پشتی هاى ماشین بوق صدای

 سمت گریه با و میزند دستم زیر ولى میگیرم، بچه روی به رو و میكشم بیرون پنجاهى

 ...میدود خیابان كنار شمشادهاى

  میكنم، گریه و میكشم جیغ خانه، به رسیدن تا مسیر طول تمام

 ترحم با لبش دور شده پخش قرمز رژ و سیاه های چشم زیر با زنی تصویر به آینه در

 !میشوم خیره
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 داشتم؟ فرق است زیباترین آینه در بود گفته میالد كه زنى با قدر چه

 پشت حضورم متوجه حتی وقتى میشود آوار سرم روی گریم اتاق در جمالتش تك تك

 !بود نشده لباس تعویض پارتیشن

 بود؟ افتاده اتفاق كجا و كى

 !بود او به حواسم جا همه كه من

 !نیست اش زندگى در كسى میدانستم

 !بود شده نازل ام زندگى وسط كجا از مرتبه یك بال این

 چه شنیدم خودم هایم گوش با امروز و آیم نمى چشمش به كه میخوردم غصه دیروز تا

 !است متنفر اخالقم و ظاهر و من از قدر

 واقعى چشمانش آنقدر بود گفته را فیلم اصلی دیالوگ و بود زده زل چشمانم به وقتى

 :میگوید وقتى بود شده باورم من كه بود عاشق

 ! داداشمه اون ولى! بودم همیشه! عاشقتم من شبنم _

 !كیانى میالد همان على و است معتمد آزاده همان شبنم

 كشیدن طى مشغول معمول روال طبق كه اكرم ، شدم خانه وارد كه آشفته ظاهر آن با

 :پرسید و زد خودش صورت به محكم بود كاری تمیز و

 خودت با كردى چی! سر می بال واى _
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 میكشم، سرم از را شالم و میكنم پرتاب میز روی را موبایلم و سوییچ

 رنگ هفت هایالیت پیش هفته كه را موهایم و دارد، لج سر من با بدجور قدى آینه

  میدهد، نشان وحشتناك را بودم كرده طاووسی

 میكشم جیغ

 كنه مشكى موهامو بیاد نفر یك آرایشگاه از بزن زنگ! اكرم _

 !ندارد را كاری هیچ حق اطاعت و سكوت جز مواقع جور این كه میداند خوب

 سیگار نخ چندمین نمیدانم كرده، بد را حالم كالهم زیر از حتى سرم روی رنگ بوى

 !ام ریه در میشود زهر و تلخ كام و میسوزد لرزانم های انگشت بین كه است

 میگیرم، را كتى شماره، لرزان دستان همان با

 است خانه حتما ساعت این میدانم

 آزى؟ طورى چه! سالم _

 میروم مطلب اصل سراغ ای حاشیه هیچ بدون و میكشم باال را ام بینی

 بوده قبرستونی ومكد مدت این آشغال قبا ال یك پسره این بیار در توشو ته _

 میشود نگران صدایش

 شده؟ چی دختر؟ خوبی _

 میكشم جیغ
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 !!!ماه چند این بوده كجا میالد! كتی _

 !!!!نگو! خبرى بى نگو

 شده؟ چی ببینم بگو درست باش، آروم اول _

 میزنم هق هق

 شنیدم خودم هاى گوش با! شنیدم خودم! كسیه با میالد _

 میدهم ادامه و میكنم ناله

 !عشقم میگفت بهش _

 !خوشگل میگفت بهش

 !جزیره كنه استراحت بود رفته كه میالد _

 !نبود زندگیش تو دختری

 !باش مسلط خودت به آزی

 ! جنسیش غرایز واسه موقته رهگذره یك كن باور

! هست جذابم و پولدار و معروف تازه! مردهاست همه مثل هم میالد! میدم قول بهت

 زن تا ١٠٠ با من قبل همایون همین نداشته؟ اه موقت گذر این از مردى كدوم

 خوابیده

 میزنم هق هق دوباره و میكنم پرتاب بیرون پنجره از را سیگار
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 !باشه كسی با نباید میالد _

 همه كردم مصرف قرص خاطرش به گذاشتم پاش زندگیمو ساله ٦ من كه كسى

 !باشه كسی با نداره حق دادم دست از هامو موقعیت

 همكارید مثال! میزدی حرف باهاش شده؟ یچ االن حاال _

 میكوبم ام پیشانی به دست پشت با

 كرد یخم رو سنگ شد دعوامون آدم گله یك جلو صحنه سر بابا نه _

 !!دوباره؟ _

 آزی؟ كى تا

 !كن عوض رو متود بابا

 !میشن زن یك منش عاشق مردها! كن كار خودت رو یكم

 عمل جور هزار و ظاهرت تغییر فكر لسا هر فقط بدت اخالقهاى تغییر جای به تو

 !هستی جراحى

 !شو نزدیك بهش

 !كجاست و كیه حریفت بیارى در سر بتونی كه نزدیك قدر این

 كنیم خارجش میدون از و بزنیم زمینش میشه تر راحت طور این
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 اتاقم دیوار روی بزرگش عكس به وقتى میگذرد قرص و وسیگار قهوه با شب تمام

 هم سر پشت بار هزار را است خوانده هایش فیلم از یكی در كه ىآهنگ و ام شده خیره

 ...میكنم تكرار

________________  

 

 (الهه)

 جا ماهى مثل و بود مانده دستم روى جانم نیمه قلب كه بود پیش وقت چند همین

 ... میكشید را آخر هاى نفس و میپرید پایین و باال تُنگش و آب از مانده

 ...بودم همیشه براى مرگ یك و ایست یك منتظر ثانیه هر روزها آن

 هاى لباس میان ساعت چند كه بود آمده ام زنانه خاكستری دنیاى سر بر چه حاال

 شده كالفه و درگُم سر نوجوان دختر یك مثل بودم خریده امروز همین كه رنگارنگى

 !بودم

 میكند ریز را هایش چشم و میشود خم كابینت كانتر روى دست به كفگیر مامان

  كن امتحان جین شلوار با رو بنفش شومیز! الهه _

 

 :میگویم و میكنم نگاه شومیز به آویزان هاى لب با

 !میخریدمش نباید اصال جیغه خیلى این مامان نه _
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 :میگوید میكند پرتاب سمتم بابا برو معناى به را دستش كه حالى در مامان

 !مرده دل _

 !تپد می ،است زنده قلبم، روى میگذارم دست

 ...است زنده! دارد شور

 ...است زنده

  گلبهى خلوت و ریز هاى گل طرح با شیری نخى پیراهن

 مرا است كرده تزیین را دامنش و یقه لبه كه اش عروسكی و ظریف تور میكنم، تن را

 میبرد، ام كودكی دور های سال به

 همان میشوم و زدمیسا چتر برایم دارش چین دامن از باد و میزنم چرخ آینه مقابل

 صحنه این از مشعوف دختربچه

 میكند اعتراض مامان

 !زشته!  ایه حلقه آستین این _

 میكنم هایم شانه آواره را موهایم و میكنم جمع مشتم در را دامنم

 خانم مامان بپوشم خونه تو میخوام _

 میشود خورشتش زدن هم مشغول دوباره و میخندد

 بپوش رو بنفش شومیز همون اومد كه فردا واسه_
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 !آیم مى خودم به مرتبه یك

 بود؟ پذیرفته را ما رابطه حد این تا كى مامان

  است، گذاشته قرار بابا با شام براى امشب میالد افتد می یادم میشوم، نگران دل

 است بوده طور چه بابا واكنش امشب بفهمم كه نگرانى از برسد میالد كه صبح فردا تا

 ناراحت من از میشود؟ شوكه خبر این شنیدن از بابا میشوم، دهزن و  میمیرم بار هزار

 از یكسال هنوز كه است هول قدر چه دخترم میكند فكر حتما خودش با! میشود

 است؟ كرده ازدواج هوس نگذشته، طالقش

 ! میخورم تلو تلو ام زندگى وسط همیشه چرا! گیجم قدر این چرا

 یشود؟م خارج دستم از چیز همه كنترل همیشه چرا

 سلول تك تك نریمان غم مرتبه یك استرس و هیجان و شادى و ذوق همه میان

 بیشتر را ام تنگى دل شدت هم عكسش بوسیدن حتى میكند، تسخیر را بدنم هاى

 میكند،

 و میشوم مچاله تخت روی و میكنم پنهان پیرهنم صورتى های گل میان را خودم

 از هایم پلك كم كم و میبخشم الشب به سخاوتمندانه را هایم اشك طوالنى زمان

 ...میشوند سنگین اندوه این حجم

 خواب هایم چشم فقط انگار اما ام شده بیدار میشود، تمام خوابم نشین، دل نواى یك با

 تا میكشد طول ای دقیقه چند است حس بى و كرخت تنم تمام و است گفته بدرود را
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 و میرقصد وار دیوانه كه ام ىگوش به را خودم و دهم تكان را هایم دست بتوانم

  برسانم، میخواند

 میشود باعث اند كرده خوش جا ١٢ و ٣ روى كه ساعت های عقربه و عكسش و اسم

 !هستم خواب هنوز كنم فكر

 !هوشیارم كه میدهد هشدار گردنم شدید درد این اما

 جسم میدهد  صیقل صدایش تماس، شدن وصل محض به و میدهم جواب درنگ بى

 اند شده مكدر كه قلبی و

 باالخره؟ شدى بیدار بانو _

 ! میخوره؟ بوق داره وقته خیلى عزیزم، سالم _

 دارد خنده نُت صدایش

 !پنجمه تماس این عشقم _

 میالد؟ شده چیزی ببخشید، _

 بزنم؟ زنگ بهت بشه چیزى باید _

 !است نگرفته تماس قبال ساعت این وقت هیچ نمیگویم و برنجد ای ذره نمیخواهم

  دیدی؟ رو بابا خوبى؟ شدم، نگران فقط نه _

  پنجره؟ دم بیاى میشه ، دیدم بله، _
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 میشوم، تر نزدیك ٣٠ به و ام كرده رد است سال چند را سالگى ٢٥ كه زنى الهه من

 همین با شده سرخ دیشب گریه فرط از بینی و كرده پف های چشم همین با حاال

 دار، گل لباس

 میكنم، دراز ایستاده دیوار روی كه معشوق سمت را دستم اتاق پنجره از

 میروم، راه پاورچین دیوار روی همراهش میروم، بیرون پنهانى پنجره از

 باز است عروج نهایت میدانم كه سقوطی برای را آغوشش بعد میپرد پایین او اول

 و میدارد نگاهم آغوشش در محكم نمیكند رهایم میگیرد، پس ارتفاع از را من و میكند

 بو را گردنش زیر عطر سیر دل یك دقایق آن تمام اند، شده ناپذیر سیری هایش سهبو

 ... میكشم

 

 :میپرسم كه هستم آغوشش در

 تر شدید و نزدیكی حد این از من میالد؟ میره پیش سریع قدر این داره چیز همه چرا _

 میترسم عشقمون شدن

 میكند نوازش را ام گونه دست پشت با و میخندد

 رسیدن بهم واسه عاشقانه های فیلم و ها رمان مثل ها آدم واقعی دنیای تو چون _

 نمیكنند بازی نمیكنند صبر

 !نمیكنند تزیین رو رابطشون
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 بخور بعد كن تزیین غذاتو اول كن صبر بگی نمیشه گرسنه آدم به

 میكنم اخم

 ایم؟؟ گرسنه ما یعنی _

 !الهه هم، تشنه! تشنه! ایم تشنه بیشتر شاید _

_____________________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (میالد)

 و گذاشته پایم  روى را سرش جزیره صبح و شب بین روشن سیاه در چنین این وقتى

  ایم، شده خیره دریا آرامش به ساحل در دو هر

 حاال": جمله پس در كه ام دیده را مخالفتى پدرت هاى چشم در بگویم او به طور چه

 "زوده گیری تصمیم براى

 ...بود كرده پنهانش

 :پرسید ، شد خیره من به مستقیم و زد چرخی بود پایم روى سرش كه طور همان

 میكنه؟ فكر چى من به راجع حاال بابا یعنی میالد، _

 نوك و میشوم خم  است، تر عزیز رایمب قدر چه زاویه این از صورتش تماشاى كه آخ

 :میگویم فاصله همان از و میبوسم را اش بینی

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 كنه بد فكر اى ذره نمیتونه كس هیچ تو به راجع میدونم فقط _

 میگیرد رو دریا سمت و میزند چرخ دوباره

 كردن فكر بد ها خیلی ولی _

 میكنم درك خودش از بهتر حتى را منظورش

 نداشتن ىحساب شعور و عقل اونا _

 ...مسرورم ام گرفته خودم براى دریا از كه اى الهه شادى از قدر چه من و میخندد ریز

 یكدانه صدقه قربان زده ذوق میكنم تعریف برایش كه العملش عكس و طاها از

 و محبتی با به قلبی قسمتم، اینكه از دلم در اما كنم، حسادت میخواهم میرود، برادرش

 ...میبالم خودم به است بوده الهه عشقى پر

 ندارد تمامی امشب هایش سوال میزنیم، قدم ساحل روى برهنه پا

 كنیم؟ صبر قدر چه باید بابا نظر از میكنی فكر _

 خودم به بیشتر میزنیم قدم كه همانطور و میكنم حلقه دورش را دستم و میخندم

 میچسبانمش

 فقط فعال گفته وكمفل منِ جلوی گذاشته خوشمزه كیك یك پدر جناب! نمیدونم _

 رو خوردنش حق بتركونیم رو ها بادكنك و كنیم فوت رو ها شمع تا كن، تماشاش

 نداری
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 میزند خنده زیر مرتبه یك و اندازد می باال ابرو

 !!میالاااد؟ كیكم من _

  میبوسم را گوشش زیر دقیقا را، گردنش

 شكالت سس اب روش رو من اسم كه خوشمزه كیك این به بدم قول نمیتونم ولى  _

 نزنم ناخنك یواشكی نوشتن

  میدهد فشار را بازویم

 !!شكمو ى بچه _

 هاى درد آتش روى آب ها بوسه همین بفهمد كاش است، هایش لب نوبت اینبار

 نیامده سراغم وحشتناك درد آن است زیادی هاى شب و است شده جسمم

 حالی چه وردنشخ و یواشكی اونم كیك ى خامه به زدن انگشت نمیدونی الهه آخ _

 داره

 پیدا تسكین دستم درد بیشتر ، میدهد فشار را بازویم مدام و میخورد حرص وقتى

 میكند

 فرنگى توت یك با سفید گرد كیك یك هایی؟؟ كیك كدوم شبیه تو میدونى اصال _

 گذاشتن روش كه سرخ

 میكشد جیغ
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 !!!میالااااد _

  آورم نمی طاقت

 میخواد فرنگى توت دلم من _

 میكنم تسخیر دارد، را آرامش اكسیر برایم كه هایش لب روحم همه اب بعد

__________________ 

 (الهه)

 رختخواب در ها ساعت میخواهد دلت كه هایی خواب آن از بود، آرام و عمیق خوابم

 غلت ای غصه و فكر هر از فارغ كولر، زیر سفید های ملحفه خنكاى بین و بمانى

 لب روی یواشكى لبخند هایش، بوسه یاد با ات تنهایی در و بكشی نفس عمیق بزنى،

 ... بنشانى

 مثل میخواست دلم كندم، دل رختخواب از باالخره كه بود گذشته ظهر از ساعتى چند

 با و میشدم بیدار وقت هر و بودم نوجوانى دخترك كه موقع همان باشم، ها تر قبل

 ام صبحانه برایم مامان و تممینشس كابینت روى و میرفتم آشپزخانه به نشُسته صورت

 میگذاشت، كابینت همان روى صدقه قربان با مالمینش كوچك سینی در را

 كه سر كردم، تعجب بود كور و سوت آشپزخانه اینكه از رفتم، پایین كه ها پله از

 روی را دستش و بود زده تكیه دیوار به در كنار زمین روی كه مامان دیدن با چرخاندم

 چشم و دستش در مچاله كاغذی دستمال از دویدم، سمتش سریع ،بود گذاشته سرش
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 و گرفتم را هایش دست هراسان است، گریسته ها ساعت بود مشخص سرخش های

 افتادم زانو به مقابلش

 شده؟ چی جان مامان!  مامان _

 گریه بلند صدای با میشكند، راحت بغضش جمله، این با و است شده كودك انگار

 سپیدی و میكند جمع را هایش چشم طور این وقتی میشود تكه هزار دلم و میكند

 ...میچكد هایش اشك دانه دانه میشود، كبود و سرخ تپلش و گرد صورت

 میدهم تكانش زده وحشت

 شده؟ چى بگو خدا رو تو مامان _

 :میگوید جمله چند هایش اشك میان و میدهد تكان سر

 بوته بى ناصر اون كرد، خالى سرم داشت دنیا از دلى و دق چى هر! زد زنگ بابا _

 نامزد دخترم كِى سرخود و غیرت بی میگه من به گفته، بهش پرت و چرت زده زنگ

 ؟ كرده

 !مرده هرچی ذات تو تُف

 لیاقته بی باباتم! داد رو مزدم خوب رو و چشم بی

 مامان حال نگران قدر آن است، ریخته هم به شدید خیلی گذشته مثل اعصابش میدانم

 ....میكنم فراموش را است مسببش ناصر كه اى فاجعه درد كه هستم
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 دم بابونه چاى برایش میخورد كه را هایش قرص میمانم، سرش باالی ساعت چند

 باالخره كنم، صحبت بابا با خودم میدهم قول و كنم آرامش میكنم سعی میكنم،

 به آب مشت مشت دستشویی آینه مقابل كه است رسیده من نوبت تازه ، میبرد خوابش

 !نمیشد؟؟ تمام ناصر چرا خدایا كنم، پنهان را صدایم بی هق هق و بپاچم صورتم

 شب مثل! است كرده طوالنى شب یك به تبدیل را  ام زندگی بودن او با روزهاى چرا

 ! ریاضى امتحان قبل وحشت پر و طوالنى های

 !شود؟ تمام هایم گونه همیشه خیسى این نیست قرار چرا

 

 كند درمان تر سریع هرچه هایش اخم حتى و نگاه با را دردم باید میدیدم را دمیال باید

 یا تشر با شده را قلبم شكستگی و بزند بخیه صدایش جادوی با را هایم زخم باید

 بیاندازد، جا آغوش

 

 میبخشد، پاسخ و پرسش بى را آغوشش میشود، ام پریشانى متوجه دیدنم محض به

 است، نخورده نهار میشوم متوجه میز روى بیسكویت و چاى فنجان از و است رفته عبد

 آورم می بهانه میشود، مانع اما ، باشم اش خانه كدبانوى باید كنم دل درد اینكه قبل

 می تماشایش به آشپزخانه چوب چهار در ، میشود كار به دست خودش ام، گرسنه كه

 روغن كه مسی ابهت در دانه دانه را ها مرغ تخم حوصله با طور چه كه ایستم

 میشكند، میكند، ولیز جلیز آن در كرمانشاهی
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 چند و میچیند بشقاب دور را مینیاتوری سرخ هاى گوجه هنرى و ظریف طور یك بعد

  میگذارد، نیمرویم كنار هم ای دلمه فلفل ظریف قاچ

 ام افسردگی و نگرانى وضعیت این در حتی ساده غذاى این است كرده داغ كه نانى با

 میچسبد، جانم هب هم

 هم از نفر دو ما تشخیص مطمئنم كه ایم خورده گره هم در طوری یك كاناپه روى

  نیست، آسانی كار

 میزنم، حرف میخندم، قلب صمیم از هایم، نگرانی همه بیخیال گاه میكنم گریه گاه

 :میگویم كه بغض با میگویم، را هایم دغدغه

 كنم زندگى من نمیذاره عوضی ناصر _

 ...مینوازد "هیش " ملودیِ و میگیرد دهانم جلوی آرام ار دستش

  بزنى حرف نداره خوبیت مُرده سر پشت _ 

 :میپرسم وحشت با و میشود گرد هایم چشم

 !مُرده؟ _

 میبوسد را ام پیشانى

 !مُرده قلبت تو میدونم _

 مغزت، تو قاتلش میدم، قول بهت ولی
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 روزهات، تو

 !باشم خودم هات، نگرانى تو

 شده گردنم در خودش گردنبند با بازی مشغول او حاال و میخواهم را اش سینه امنیت

 است

 میالد _

 جون؟ _

 تهران برگردیم مامان و من باید گفته مامان به بابا _

 :میگوید كج لبخند یك با و میكشد نقش ام سینه جناغ روی انگشت با

 عشقم میگردیم بر خوب _

 میكنم بغض

 ؟!چى خونمون! كشتیمون! ونسنگم تخته! دریامون پس _

 میبوسد را هایم لب پیاپی بار چند

 میگردیم بر علنی و رسمی عقد و پدرت اجازه با بار این عزیزم، میگردیم بر _

 میشه؟ درست چی همه _

 و ها سوال نمیخواهم، میكنم، حس را هستند كمرم پشت كه هایش دست لرزش

 كند، ترش آشفته هایم نگرانی
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 میخوانم و میزنم چرخ میشوم، بلند جایم از دهد جواب وا اینكه قبل خودم

 میشه درست _

 میشه درست

 !!میشه درست كه معلومه

 ....میكند تماشایم عشق سراپا نگاه یك با و میخندد

____________ 

 (میالد)

 !بود نخواهد امنى جاى تو، بدون اینجا

 ...بیزارم تو از پیش هاى شب از من

 ...گریزانم باشد نداشته احلشس در را تو كه دریایی از

 ...میگیرد قلبم نباشد بلد را موهایت رقص كه نسیمى از

 قهر شدن تر طوالنى براى اینبار و بیاویزم خدا دامن به لرزان هاى دست این با باید

 !كنم؟ دعا الهه مادر و پدر

 انند؟؟بم بیشتر تا باشد دلخور بیشتر! بجنگد؟ بیشتر كند؟ لج بیشتر خانم عفت كنم دعا

 علت به هفته این برداری فیلم شدن كنسل بشنوم میتوانم امروز كه خبرى بهترین

 ...است كارگردان شخصی هاى مشغله
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 وقتى شد بیدار كه الهه است، مشكل قدرى برایم كشتى كردن آماده نیست، كه عبد

 میشود، خوشحال بزنیم دریا به ساعتى چند است قرار و است آماده كشتى ببیند

 با و میزنم آب به را است شده كثیف حسابی كه را هایم دست میخورد، زنگ متلفن

 است شهرك نگهبان آورم، می بیرون جیبم از را گوشی احتیاط

 بله؟ _

 شدم مزاحم بدموقع ببخشید بخیر، صبح كیانی جناب سالم الو _

 میكشم موهایم بین را خیسم دست

 بفرمایید سالم، _

 بود نشده هماهنگ ؟كیانی جناب دارید میهمان _

 :میپرسم و میكنم فكر ای لحظه

 !نه! مهمون؟ _

 است مشهود خاص دستپاچگی یك صدایش در

 قطعا هستن سرشناس چون واال شده، هماهنگ گفتن آوردن، تشریف معتمد خانم_

 شماست مهمان كردم فكر

 !!؟میكند صحبت معتمد كدام به راجع كنم هضم بتوانم تا بیاورم فشار مغزم به باید

 هست شهرك این تو من ویالی جز دیگه ویال تا ٤ _
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 هستند خالى ویالها بقیه ولى نباشه جسارت بله _

  باشن داشته كار من با نكنم فكر _

 همكارانم از كدام هیچ آمد، بند زبانم ویال كنار پیچ از قرمز كوپه اتومبیل یك ظهور با

 ندیده خیس پا سرتا هم آن ل،نخ هزار طرح با سفید شلوارك و صورتی ركابى با مرا

 !بودند

 دارم را كسی حس دقیقا میكنم، قطع را تلفن عصبی من و میكند عذرخواهی نگهبان

 !است شده زلزله دچار خواب اوج در و خبر بی كه

 شده روغن رنگ همیشه دخترك آشفته وضع و سر دیدن با میشود متوقف كه ماشین

 میخورم، جا بیشتر سینما

 !است خاكى و پاره هایش لباس

 متمادى های ساعت و زخم و وحشت متوجه صورتش شدن واضح با میدود كه سمتم

 میشوم گریه

 آزاده كه است، وخیم خیلی اوضاع میزند فریاد هایش چشم زیر وحشتناك سیاهی این

 ...است گذشته ریمل كیلو چند سر از معتمد

____________________ 

 

 (آزاده)
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 !میشوم آور یاد خودم به را این هتل آینه در كه است مهزار بار! بازیگرم یك من

 نجات را سیاهم زندگی و مفلوك غرور و بیچاره قلب میتواند كه است بازى تنها این

 !دهد

! شوم زن اول نقش برنده العاده فوق بازى این براى باید دهم ارائه را بهترینم باید پس

 !باشم من كیانی میالد طالیی قلب برنده باید

 !باشم من باید برنده! است كسی چه رقیب نیست ممه

 همان خون این و درد این و میكشم قدرت با راستم گونه روى را بلندم و تیز ناخن

 !میخواهم كه است چیزی

 ! است شده تكمیل چیز همه

 هزار و كرد تكرار برایم را هایم دیالوگ دوباره! زد زنگ كتایون كه بودم فرمان پشت

 كارم چاشنى بازی طول تمام باید پناهى بی و بدبختى و معصومیت كرد، تاكید بار

 !باشد

 !ام رسیده رویش به رو حاال

 بازوهاى قدر چه است، تر خواستنی مد، دنیای از فارغ راحتى های لباس این با قدر چه

 !است كرده ترش جذاب تاتویش و برنزه

! خودم برای میشود، سرازیر خود به خود كنم تالش بخواهم اینكه بدون هایم اشك

 ...است نداشته جذابیت همه این از سهمی هیچ لحظه این تا كه بیچاره آزاده برای
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 نه! میگذارم جیبم در و میكنم جمع مشتم در حرص با را غرورم شده، تمام تحملم دیگر

 در سیر باشم شده دعوت آغوشش به اینكه بدون و میشوم رد رویش از و كفش زیر

 گریه هاى های است، داغ داغ هم خیسش بدن  ، محكم كمِمح میگیرم، آغوشش

 سعی بعد و میكند صبر كمى میگیرم، آغوش در تر تنگ را حركتم بی مجسمه و میكنم

 كند؛ جدا آغوشش از مرا میكند

 میكند ام دیوانه میگوید، را دیالوگ یك مقابلم وقت هر كه صدایش آخ! صدایش

 شده؟ چی معتمد خانم _

 !است میالد به اعتمادم تمام كه هستم معتمد خانم من

 میزنم صدا دوستانه قدر این را اسمش است بار اولین این

 ...میالد _

 د..میالاا

 كن كمكم

 است شده گرد هایش چشم

 شده؟ چی! طوریه؟ این چرا وضعت و سر _
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 بازی ممكن نحو بهترین به را لحظات این هق هق با و میگذارم صورتم روی را دستم 

 میكنم

 نمیشناختم، اینجا رو كسی _

 كردم وحشت

 نیست بند جا هیچ به دستم

 چیه درست كار نمیدونم

  اینجا اومدم ببخشید

 ببخشید

 :میپرسد بلندتر صدای با جدی خیلی و میدارد بر صورتم روی از را دستم

 شده؟ چی بگی میشه _

 میگذارد صورتم زخم كنار را انگشتش ترحم با بعد

 !است تازه زخم این _

 میبارم و میكشم آه میگویم، را قلبم زخم میشود، تازه انگار خمز

 كنه تجاوز بهم میخواست عوضى اون _

 میشود طغیانگر رودهای شبیه گردنش های رگ التهاب

 ؟!!كى؟؟ _
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 بشنوم میتوانم را قلبش صداى كه است بارى اولین این میبرم، پناه اش سینه به دوباره

 میشناسی؟ رو نادى _

 ام راضی هم همین به من ولی نمیشود آغوش رایمب هایش دست

  داییت؟؟ پسر _

 میدهم ادامه و میدهم تكان مثبت نشانه به را سرم

 سوار بدبختی با من اومد، اونم یهو دایی ویالی بودم اومده دیشب كردم، فرار زور به _

 بودم سرگردون خیابون تو شب تمام كردم فرار و شدم ماشین

 با و بشناستم كسی میترسیدم نداشتم، موبایلم حتی هتل، برم منمیتونست مدارك بدون

 ببخشید اینجا اومدم ببخشید شه، بد واسم وضع و سر این

 است شده خیره ام برهنه پاهای به كه حالى در و میكند جدا اش سینه از را سرم دوباره

 :میگوید

 كنی شكایت ازش باید پلیس پیش میرفتی باید _

 :میگویم بغض با

 چى؟ آیندم چی؟ كاریم ثیتحی _

 میگذارم سرم روی را هایم دست و افتم می زمین به زانو روی
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 كنه، حمایتم كه مادری نه حسابی، پدر نه دارم، رو دایی همین فقط دنیا همه از من _

 !شدم نابود! شدم نابود

 این من به كند كمكم ایستادن برای میخواهد و میشود قفل بغلم زیر كه هایش دست

 میالد آغوش در كردن غش بزنم، رقم عالی سكانس یك حاال كه میدهد را قدرت

 ....كیانی

________________ 

 

 (عفت)

 رفته تند دیشب شه، باز كه اتاقش در به زدم زل و ها پله این دم نشستم زود صبح از

 !بودم؟

 !بود همون درست كار هم شاید نمیدونم

 بودم، كرده خالى زده كفل بدبخت  این سر هم عباس از ام دلى و دق

 اون با وقتی رفته، ویال از یواشكی شب نصف فهمیدم وقتى نبود خودم دست اما

 !كردم وحشت برگشت، گردنش روى كبودی

 !بذاره پاش زیر دوباره كسى رو دخترم معصومیت اینكه از كنه، اشتباه اینكه از

 !میكنه كار چی داره نمیدونه گفتم بهش گوشش زیر زدم

 :گفت مظلوم خیلی میشد پاره داشت دلم بند كرد یهگر وقتی 
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 رسمش و اسم خاطر به نه اما میخوام رو میالد _

 !نمیخوامش قنبری حاج پسر مثل

 !میخوامش موندن خودم واسه بودن، خودم واسه! خودم واسه! مامان میخوامش

 : گفتم بهش

 یك سراغ میرن! دختر نمیزنند تنت بیشتر دوبار یكی بفروشی ارزون رو خودت وقتی _

 دیگه لباس

 كرد پاك رو اش بینی  بچگیاش مثل دستش پشت با

 مامان بهش كردم هدیه رو خودم ی همه من! نفروختم رو خودم من _

 یهو و خوند ریاضی كه وقت همون مثل الهه، های شدن مدل این از میترسم میترسم،

 !بده هنر كنكور كه كرد كفش یك تو رو پاش

 !خواست رو ناصر یهو هك وقتى مثل میترسم

 !خواست طالق و گذشت اش بچه از یهو كه وقتی مثل میترسم

 ...میترسم میترسم،

________________ 

 

 (الهه)
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 تخت روی از سختى به و میكنم باز را ام بسته سرم دور درد سر شدت از كه دستمالی

 میالد بخیر صبح پیام تا میكنم روشن را تلفنم هركارى از قبل روز هر مثل میشوم، بلند

 ندیده خیر "ِ  نفرین و مادرم، محكم سیلى با قبل شب اگر حتى كند خیر به را روزم

 "اش

 ...باشد گذشته

 كن طلوع پاشو خوشگله خانم كنى صبح خودم بغل تو  رو شب كه روزى اون میرسه "

 "كن خوشگل هم رو جزیره

 میبوسمش بعد و میكنم نوازش را گردنبندم و مینشیند لبم روى لبخند

 آوری یاد از است، خودم شبیه قدر چه بسته سرش به دستمال ها پله پایین كه زنى

 در داغ شیر لیوان یك بعد دقیقه چند اندازم، می پایین سر و میشوم سرخ دیشب

 میزند فریاد كانتر روی سكوت

 "است نگران همیشه مثل مادرت "

 

 نزدیكش است، كرده غولمش شویی ظرف مقابل نشُسته استكان چند با را خودش

 آرام آرام فقط ای جمله و كالم هیچ بی دو هر و میكنم بغلش محكم پشت از میروم

 ...میباریم
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 پاك را هایمان اشك تند تند و بكنیم دل هم از میشود باعث در شدن نواخته صداى

 كنیم،

 :میگوید و میرود در سمت مامان

 میكنم باز خودم _

 را سرم زده شرم دوباره میالد دیدن با میكند باز را در وقتی و افتم می راه دنبالش

 صحبت گرم میالد با قبل مثل نیست، همیشه مثل مامان لحن اندازم، می پایین

 !نمیگذارد تنها را ما زود و نمیدهد را سالمش گرم نمیكند،

 بگوید مامان حضور در را حرفش میگیرد تصمیم باالخره و میشود پا آن و پا این میالد

 بدی؟ بهم هاتو لباس از تا چند كنم خواهش میتونم _

 :میپرسم تعجب با هم من و میشود گرد مامان های چشم

 چى؟ واسه _

 لرزانش های دست به من و میكند نگاه مامان به میالد

 داره احتیاج زنونه لباس به اینجاست، اومده، پیش مشكل واسش همكارام از یكی _

 :سدمیپر مرتبه یك درنگ بدون مامام

 اومده؟؟ لخت _

 اندازد می پایین را سرش و میشود سرخ میالد مامان، سوال این با
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 شده پاره هاش لباس داشته درگیرى دیشب نه، _

 را میالد حرفهای میزند، طعنه من به هایش چشم با و میدهد تكان سر مامان

 های دست را این نیست خوب حالش حاال وقار، پا تا سر این میفهمم اما نمیفهمم،

 كه هایی لباس بین از نو لباس دست یك و میروم باال سریع میگوید، اش شده مشت

 آشپزخانه داخل كه میبینم را مامان میروم، پایین و میكنم آماده بودم خریده پیش هفته

 میگیرم جلویش را ها لباس است، ایستاده در كنار درگم سر كه میالدی و است

  میخواى؟ كفشم خوبه؟_ 

 :میگوید آرام و درمانده و میكند نگاه من به ها باسل جای به

 شده، نازل سرم آسمانی بالى مثل پیش ساعت نیم معتمد آزاده! برس دادم به الهه _

 برهنه پا و زخمی داغون، وضعیت یك با

 نمیرسم واج به حتی و میكنم نگاهش هاج

 اومده؟؟ اینجا چرا _

 میدهد تكان بار چند كالفگی با را سرش

  كنم؟ كارش چی! دونمنمی _

 میگیرم را دستش

 !كن كمكش _
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 :میگوید متعجب های چشم با

 عصبی حمله خرابه خیلی روحیش حال كنه، تجاوز بهش میخواسته داییش پسر _

 شدن خراب و بدنامی از انداخت، راه داد و جیغ یهو حمام تو! میده دست بهش

 !بیاد بر كاری تو دست از شاید اونور؟ بیای میشه الهه میترسه، شهرتشم

 میكنم هدایت باال سمت هایم انگشت با را نامرتبش ابروهای

 میشه بد تو واسه عزیزم ام؟ كی بگم بیام من _

 كمكش بیاد بزنی زنگ اقوامش از یكی به بعد كنی، آرومش كن سعی

 میكوبد در چوب چهار به مشت آرام

 !الهه نمیشه بد من واسه _

 میكنه زاری گریه بغلم میاد فرت فرت دختره این كه بده این من واسه

 !است كرده انقالب آزادی، مجسمه مشت شبیه بغضم میكوبد سیلی قلبم به كسی

 :میگوید رفتن قبل و میگیرد را ها لباس

  منتظرتم _

 را در میفرستادمش، قتلگاه به خودم های دست با كه میدود عشقی دنبال هایم چشم

 میكوبید طرف آن و طرف این را خودش وار انهدیو كه قلبم روی را دستم بستم، كه

 گذاشتم،
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 بر دیگری از پس یكی هایش طعنه و میدهد تكان تاسف سر اول آید می كه مامان

 آزاده روز به و عروسكى صورت و میبندم را ام زده سیل های چشم میشود، خراب سرم

 پیش، سال دچن همین كه بودم بخشیده زنی به را هایم لباس میكنم، تصور را معتمد

 برایم ارزان های پارچه با بود پوشیده جشنواره در زن این  كه مانتویی مدل از مامان

 ...بود نشده او مال شبیه وقت هیچ و بود دوخته

________________ 

 (ناصر)

 این حاجى صداى اما بستم، را هایم چشم و كردم دور گوشم از ممكن حد تا را گوشى

 " غیرت بى الدنگ " كمترینش كه هایش فحش ام اصلهف این از كه است بلند قدر

 !هویتم تمام روى میشود مته دیگر یكبار است،

 !قنبرى على حاج پسر جز باشم هركس میخواهد دلم كه نیست اول بار این

 میشود شروع هایش تهدید میشود تمام كه هایش فحش

 !تیبیوف كنم چه كنم چه به میكنم كارى برگردى اگه واهلل به ناصر _

 پول ریال یك نه! داری رو مادرت دیدن حق نه! ات توله و خودتی برگردی، اگه

 را پایش و دست و است شده بیدار تازه كه پسرم هاى چشم به شده زوم هام چشم

 ....هاىِ چمدان و كنسول جلوی هاى بلیط به تر بعد میدهد، تكان

 ! برگردم باید من! حاجى _
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 زندگیمون تو نزن گند دیگه بار یك قرتی دختر اون واسه! بچه نكن زِر زِر _

 بی و مطیع بزغاله آن پدرم مقابل در همیشه مثل چرا نمیدانم واقعا اینبار چرا نمیدانم

 نیستم عرضه

 ما همه زندگى تو زدین گند كه بودین شما این _

 این كه است ترسیده هم نریمان میكنم، وحشت عواقبش و ام زده كه حرفى از خودم

 !حاجى و میكند گریه قرار بی طور

 !است كرده سكوت است ای ثانیه چند كه حاجى

 !میكند؟ فكر

 را خودش پسر حتى نفر چند زندگی لذتش، و خوشی لحظه چند براى كه لحظاتى به

 !بود كرده نابود

 

 گوش عفونت شدت از و دارد درد كه من گلوى مثل اینبار، است شده درمانده صدایش

 میكشد تیر هایم

 باش ات بچه و خودت زندگی فكر شد، تموم قضیه اون بابا! صرنا _

 !است؟ بسته كشیدن نفس برای حتى را گلویم راه لعنتی آنفوالنزاى این یا دارم بغض
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 پتویی بی و بدخوابی مواظب ها شب تا ندارم اى الهه هاست ماه چون ام، خورده سرما

 !باشد ام

 !باشد خوراكم و خورد و سرد طبع به حواسش

 !بد و میخورد سرما زود ناصر بداند و باشد نگران تا نیست اى لهها

 نداریم زندگی مادرش بدون ام بچه و من _

 است خوبی رفوگر زمان و آورد می فراموشی دورى بود گفته! برو بود گفته خانم حاج

 ...بود نگفته راست من به هم اینبار خانم حاج اما! زخمى هر برای

 !تورنتو پیرسون فرودگاه جلوى گرد دوره نوازنده

 قطعه آخر لحظات این در باید چرا نمیدانم الهه و من سرزمین از دور ای گوشه این در

 !بنوازد را سوغاتی

 آورده سوغاتى برایش كه صورتى دامن و بلوز همان ایم، نشسته خانه بام روى الهه با

 است، پوشیده را بودم

 میرقصد گیتار تارهاى روى ظریفش های انگشت

 دادی؟ پول این پای قدر این چرا بزنم نیستم بلد خوب گیتار من ناصر _

 میكنم تماشایش و میگذارم سرم زیر را هایم دست و میكنم مرتب را بالش
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 واقعا حاال نمیارم، در سر چیزها این از كه من بده، بهترینشو گفتم فروشنده به _

 خوبه؟؟

 را سوغاتی بیشتر دقت با و یریزدم گیتار روى را نگاهش و میخندد نمیدهد، جواب

 دیوانه نوع از هم آن مرد یك دل سر بر چه صدایش نمیداند! میخواند وقتی و مینوازد

 ! آورد؟ می اش

 

 میاد هاجاده همه از پات صدای میای وقتی"

 "میاد دنیا همه از كه دور شهر یه از نه انگار

 شعر! بگویم شعر باشم بلد هم من میخواهد قدر چه دلم و میدهم قورت را دهانم آب

 بخوانم

 رسهمی دیدن لحظه میشه وا در كه وقتی تا"

 "رسهمی من سینه به زمین رو اس جاده كه چی هر

 پاى حاضرم خودت عشق به تنه یك را هایش جاده و دنیا همه بگویم میشد كاش

 باشد رسیدن تو به مقصد، اگر كنم طی پیاده

 نفسم رهگیمی تو بی كسم همه تویی كه ای"

 "رسممی خواممی چی هر به باشم داشته رو تو اگه
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 نداشته ، ام نرفته هاى راه ام، نگرفته هاى مدرك همه به! ام رسیده چى همه به تو با

 ... هایم

 بكنم تكرار كی واسه قلبمو نیستی تو وقتی"

 بكنم بیدار كی واسه رو آلودهخواب هایگل

 بپاشه دونه كی واسه عشق كبوترای دست

 " باشه زنده تو بدون تونهمی من تن مگه

 

 تكرار كه قلب جان دختر اصال دارد؟ شدن تكرار توان من، برای جز قلبت اصال مگر

 ! نمیشود

  بدون نه من بدون نه اما! ام الهه شوى ساله صد الهی

 ...من

 نفسم گیرهمی تو بی كسم همه تویی كه ای"

  رسممی خواممی چی هر به باشم داشته رو تو اگه

 تو پیراهن غبار سوغاتیه عزیزترین

 تو بوییدن و دیدن منه دوباره عمر

 خواممی هوس سر از نه خودم واسه رو تو من نه
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 خواممی نفس واسه رو تو منی دوباره عمر

 نفسم گیرهمی تو بی كسم همه تویی كه ای

 "رسممی خواممی چی هر به باشم داشته رو تو اگه

 !نه نهات كه نفس برای را تو

 نشنیدم تو قبل كه هایی دارم دوستت همه براى را تو

 !هایم نبودن كسى عزیزِ

 !هایم نبودن مرد

 !هایم شدن تحقیر

 هایم نبودن عاشق

 ... میخواهم

 ....میخواهم

 بغلش میگذارم، زمین و میگیرم را گیتار میشوم بلند جایم از میكند پاك را هایش اشك

 میكنم پاك موهایش با را هایم اشك و میبوسم را گوشش الله میكنم

 ساز همون آوردی؟؟ در رو حاجى پسر اشك چیه! بازیه قرتى گیتار این اصال! عیال _

 بخونی همراهش خوشگل قدرم این نمیتونی دیگه اونجوری  بهتره دهنى

 :میگوید و میكند بازی پیراهنم دكمه با
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 حاجى؟ پسر داره اشكال چه مگه _

 میگیرم گاز آرام هایم لب با را گوشش قسمت همان 

 !خواننده! نوازنده! شاعر! میداره برت هوا _

 مدرك، بی و عمله و هنر بی شوهرت

 !!دستم از میزنى پر بعد

 میكند جمع را هایش لب و میكند اخم

  ها میشم ناراحت! دیگه نگو جورى این! نانص _ 

 هزار نمیتوانم ندمیك صدا خودش سبك با و كودكانه صدای با طور این را اسمم وقتی

 !نزنم فریاد گوشش در را شوم قربانت بار

 نریمان میكشد، بیرون خانه بام های شب نیمه زیبای رویای از مرا پیراهنم خیسی

 اشكم میكند، نگاهم منتظر طور یك گردش های چشم با و آورده باال را شیرش دوباره

 میچكد صورتش روی

 میكنم تمیزش االن بابا نداره عیب _

 ...میكنم غربت ترك و میگیرم كولم روی را مان بیغری

_________________ 

 (میالد)
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 سلیقه كه هایى لباس یا است كرده معصومش آرایشش، بى و زخمى صورت نمیدانم

 !او؟ تن در و است من الهه

 نگاهش و میلرزد هایش شانه هنوز و است گرفته محكم دست دو با را داغ شیر لیوان

 است، زده وحشت

 :میپرسم و میروم وجل

 بهترى؟ _

 :میپرسد لرزان صداى یك با و میدهد تكان منفی نشانه به را سرش

 دارى؟ سیگار _

 مقابلش و میدارم بر را سیگار پاكت سالن وسط پارتیشن پایین طبقه از و میشوم خم

 میگیرم

 :میپرسد و میشود خیره پاكت به لحظه چند

 كردی؟ عوضش _

 میكنم نگاهش تعجب با

 كردم؟ عوض رو یچ _

 :میگوید میكشد بیرون نخ یك كه حالى در و میگیرد را پاكت

 شدی؟ كالس با! مستر میكشیدی وینستون _
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 هنوز هم وضعیت این در او كه این از ندهم، جواب میكنم سعی و میدهم تكان را سرم

 روى به رو نفره تك مبل روى توجه بی نمیكنم، تعجب است معتمد آزاده همان

 !الهه منتظر! منتظرم! مینشینم نتلویزیو

 ایستاده مبل كنار آمده حاال و میشود اش طعنه شدت  متوجه ام توجهی بی این از انگار

 است شده گاهش تكیه مبل چرمى دسته روى دستش و

 ! نبودم سیگارى _

 یادته؟ رو ویرانى تا پله یك

! داشتم دوست سیگارتو بوی! میدادى خوبى بوى خیلى! بود مشتركمون بازى دومین

 سراغ رفتم همین واسه نمیكشیدی سیگار جمع جلوى وقت هیچ تو! بود زمستون

 كردم پیدا سیگارتو جعبه! پالتوت

 میدهد ادامه و میخندد تلخ مدل یك میكنم كه نگاهش

 !دزدیدم ازت سیگار نخ یك حتى من داره؟ خنده _

 !مستر وینستون فقط! میكشم وینستون ساله ٧ االن

 !نزده آتش را سیگارش

 !گرفته را خانه كل سیاه دود یك انگار اما

 !جایم سر ام شده میخكوب و است كرده ام خفه هایش حرف
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 !نیستم بین خوش اصال معتمد آزاده زدن حرف مدل این به! ندارم خوبى حس

 !بیاید زودتر الهه كند خدا

 :میگویم كه ام خروجی در جلوى میشوم، بلند جایم از مرتبه یك

 داییت با بگیرى تماس میتونى ویال فنتل با _

 ویال سمت حاالها حاال میگیرم تصمیم و میبلعم ولع با را جزیره گرفته و داغ هوای

 !نروم

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

_________________ 

 (آزاده)

 !كرد؟ فرار

 رفت؟

 !رفت و خورد سر دستم از ماهى یك مثل

 ! بكشم فریاد كتى سر ها ساعت و بزنم زنگ  دارم دوست كه ام عصبى قدر این

 !نبود چیزی غرورم شدن مال لگد جز ات نقشه نتیجه دیدی لعنتى بگویم

 !میكشم جیغ و میكوبم دیوار به و میدارم بر را شیر لیوان

 !اشمب صبور باید میدانم! باشم صبور باید

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 !دارم رو پیش دشوارى راه میدانم

 !ام شده حبس تنها دیوارى ٤ این در هاست ساعت

 كار همین براى  اصال! بیاورم در سر مرد این كار از باید! میزنم بیرون ویال از كالفه

 !بودم آمده

 !میشود ظاهر شكل یك به هركس براى عزرائیل میگویند

 من كه مردی هاى دست كه است رنگى ىب روى سپید زن لحظات، این در من براى و

 !است گرفته را میبینم خودم سهم را آن مطلقا

 !ایستم می گوشه همان! میكنم نشینی عقب

 !میگذارم قلبم روی را دستم

 نمیدید؟؟ من در كه بود دیده چه شكستنی استخوان ٤ این و حال بی صورتك این در

 برنج شیر دخترك این آن از قطعا و دارم تن در كه قیمتى ارزان های لباس از حالم

 !میخورد بهم بیشتر حاال است،

 درد! میكند مبارزه و میپیچد خود به درد شدت از مواد، ترك حال در كه معتاد یك مثل

 زنیكه این نكردن خفه و نرفتن جلو براى خودم با اینكه از میكشم درد! میكشم

 !میجنگم
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 و میزنم زل زمین كف خرده شیشه هاى تكه به ها دیوانه مثل میگردم، بر ویال داخل

 بر را وجودم همه تعفنش بوى و! است گندیدن حال در چیزى چه سرم در نمیفهمم

 !میدارد

 فرو است دزدیده را او قلب كه زنى قلب در و بردارم را ها تیزی این از یكى بشود كاش

 !كنم

 ... میرسد خودم دست كف به زورم فقط اما

 به شدیدی ضعف درد، این و خونریزى این میدانم فقط ستا گذشته قدر چه نمیدانم

 ...انداخته جانم

 از سرشار است مشخص كه نگاهش خوشحالى این از متنفرم قدر چه و آید مى باالخره

 !است خواستن

 و سمی را اش خوشحالى كه میشوم خوشحال من حاال افتد می من به كه چشمش

 ام كرده خونین

 آوردی؟ تخود سر بالیی چه شده؟ چی _

 میكنم ناله

 شد طور این كنم جمع رو هاش تیكه خواستم شكست، افتاد دستم از لیوان _

 میسوزاند را زخمم بتادین! دستش در است گرفته را دستم

 است گرفته را دستم اما
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 میبندد محكم را باند

 است گرفته را دستم اما

 اما! است سرد و میلرزد كه دارایی اوست از من دارایی اولین این و است گرفته را دستم

 !است خواستنى است، ستودنى

 :میپرسد

 اینجایی؟ گفتی زدی؟ زنگ داییت به _

 یا هتل برم نمیتونم همین واسه اونجاست نادی و داییه ویالی تو مداركم من میالد _

 !بگیرم هواپیما بلیط

 !كنم نگران رو دایی نمیخوام

 !میكنم پیدا رو ییجا یك باالخره و میرم امشب! مزاحمم میدونم

 ویال برگردم یا بدم خبر دایی به نمیتونم نادی رفتن تا ولی

 :میگوید مرتبه یك و میكند نگاهم لحظه چند

 حاشیه از من و بره سوال زیر ممكنه دومون هر شهرت نیست، درست موندنت اینجا _ 

 !ام فراری

 ام كرده بغض سینما دنیای از دور و واقعی اینبار

 !رممی كه گفتم _
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 است شده مهربان صدایش

 روز چند این میتونی دخترش، با خانم یك ساكنه، آشناهامون از یكی كناری ویالی _

 كرد، اعتماد بهشون میشه هستن قرصى دهن هاى آدم بمونی اونجا بدن اجازه اگه رو

 !نمیزنن حرفی جایی

 نم؟ك مبارزه حریف با تن به تن و نزدیك از میتوانم كه باشم خوشحال باید

 به مرا بودنمان، هم با شایعه از حتى فرار و خودش اثبات براى میالد اینكه از غمزده یا

 !میسپارد؟ اش معشوقه

__________________ 

 

 (الهه)

 :میگوید كالفه و میكشد گلویش زیر را دستش

 میكنه، مصرف چیزى یك دختره این مطمئنم من الهه _

 است دیوونه اصال

 لب به لبخند میرود رژه ساحل در كه جزیره غروبِ دریایی مرغ تنها مانند جیغ صداى

 :میگویم لبخند این هالل میان من و مینشاند ما نفر دو هر

 !معتادم منم میكردى فكر اول روز تو _
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 میگیرد را دستهایم میكند، اخم

 كنم معتادت داشتم نقشه! معتادى نمیكردم فكر _

 !!خودم معتادِ

 عقب ممكن حد آخرین تا را خودم است هایش دست یراس هایم دست كه طور همان

 است، پاهایش روى هنوز پاهایم اما میبرم عقب را بدنم داشته، نگهم محكم میكشم،

 آسمان و زمین بین موهایم میشوم، آواره ساحل روی كند، رها را هایم دست اگر

 میخورم تاب درد، بی كودكى مثل خودم و میرقصد

 :میگویم حال بی و بلند صدای با است نشئه یا مست هك كسی مثل و میزنم قهقهه

 !!خوشبختیه انتهاى مخدر، این همیشه داشتن اعتیاد، این ته _

 خوشبختم من: میكشم فریاد بعد و

 .... میكشم باال هورت هورت را خوشبختى باده واقعا فریاد این با انگار

 ساعت یك از كمتر یالدم كه بود خودم پیشنهاد و خواسته معتمد، آزاده از پذیرایى

 .كرد اجابتش

 كرد نجوا گوشم در وقتى اما كند، مخالفت مامان میكردم فكر

 بود خورده رو پسره نرسیده شب به قیافه این با این! اینور اومد شد خوب _

 میگیرم گاز را لبم
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 :میگویم لب زیر و

 !مامان زشته _

 روى بزند تعارفش كسى اینكه بدون حاال داده را هایمان سالم جواب زور به كه آزاده

 سینه و گرفته باال سر عجیب طور یك و است انداخته دیگر پای روى پا و نشسته مبل

 !است دوخته چشم رو به رو به و است كرده سپر

 :میگوید آرام باز و میكند نچ نچ مامان

 ! بچه نباش ساده اینبار _

 !خوردی دهاتى سودابه اون از

 ها تره خطرناك اون از خیلى این

 میكند، وارد قلبم به هایش حرف با كه زخمى سوزش متوجه وقت هیچ مامان چرا

 !نیست؟

 تحقیر تر راحت و آورد می در پا از مرا بیشتر او زبان از خوردن زخم نمیداند چرا

 !میشوم؟

 حد این تا چرا اما رفت و كرد خداحافظی محترمانه پیش دقیقه چند همین میالد

 بودم؟ دلتنگش

 میكرد؟ خُردم آزاده نگاه هك چون
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 میكرد؟ له بیشتر را نفسم به اعتماد مامان های گوشزد و طعنه

 میبالیدم؟ بودنم الهه به! خودم به من كه بود میالد با فقط چون

 كنید؟ لطف داغ نوشیدنی یك میشه _

 !نیست آورد می در را ادایش میالد كه طور آن صدایش

 !است قدرت پر و خانمانه خیلی

 میكنم گم را پایم و دست من و میكند نازك چشم پشت مامان

 خوبه؟ چای _

 :میگوید و میدهد منفی جواب سر با

 لطفا شیر با قهوه _

 :میگوید خشم با مامان میروم كه آشپزخانه به

 باقره؟؟ مش خونه قهوه مگه جا این _

 !ای افاده دختره میده سفارش

 یكنمم روشن را شعله و میگذارم گاز روى را شیرجوش

 مهمونه _

 میكند پرتاب سمتم هوا در بابا برو نشانه به را دستش
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 بود مهمون ام مرده ذلیل سودابه اون _

 جیغ كه میكنم تالش قدر چه و میكشم عمیق نفس یك و میبندم را هایم چشم

 ....نكشم

 !حرف از پر و سنگین! است سنگین بازیگر خانم هاى نگاه

 :میپرسد عجیب سوال یك رصد كلی از بعد هربار و است طوالنی

 سالته؟ چند _

 هستی؟ روحى اصغر ى كاره چه _

 خوندی؟ چی _

 داری؟ رو جایی اقامت _

 است؟ كاره چه بابات _

 نكردی؟ عمل دماغتو چرا _

 نداری؟ چروك سن این تو كردی بوتاكس _

 حریم رعایت با اما احترام با را سواالتش همه میكنم سعی تلخ لبخندى با من و

 ... دهم جواب ام ىشخص

 !چرا كه بدهد مرا سوال تنها این جواب و شود پیدا كسى كاش و
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 چیز هم خودم برای حتى كه منى از دانستن سینما معروف زن بازیگر برای چرا كه

 !است؟ مهم قدر این ندارم، چشمگیری و جالب

_______________ 

 

 (آزاده)  

 ...میكشد رویاهایش تن و میبافد شعر میشود، شاعر میشود عاشق كه زنى میگویند

 عشقش ی معشوقه رویش به رو و است شده عاشق كه زنى از كسى حال به تا چرا

 !!است ننوشته میبافد شعر

 و سپردم شان عاشقانه نجواهاى به را هایم گوش ام داده تكیه پنجره كنار دیوار به

 ...بخشیدم هایم چشم به را ها اشك

 

 رو غذا سینى با بدرم، را شاهرگش هایم  ناخن با میخواست دلم كه زنى بعد دقیقه چند

 ام كشیده آغوش در را ام بیچارگی زمین كف من و ایستاده رویم به

 بخورید اتاق تو رو شامتون باشید راحتتر شاید گفتم معتمد خانم _

 !میكنم نگاهش خوب

 !باشد؟ میالد عشق میتوانست طور چه! گیرا چندان نه و یخ تركیب این

 میكند ترغیب كشتنش به بیشتر مرا لبخندش این و میگذارد میز روی را نیسی
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 ندارم میل _

 !است مهربان صدایش

 ای كرده خلق طور چه را مهربان صداى این! تو به لعنت خدایا 

 !كنم كاری واستون میتونم نیست؟ خوب حالتون! كه نخوردین نهارم آخه_

 سر از دست میتونی همیشه؟ برای شی مگ میتونى! میتونی آره "میكشم فریاد دل در

 "بردارى؟؟ میالد قلب

 بشین لحظه یك! بده خیلى حالم _

 !مینشیند كنارم تعلل بدون

 وار دیوانه موهایش عطر! بپرسم را میزند موهایش به كه شامپویی اسم میخواهد دلم

 !میكشاند طغیان به را حسادتم

 كنم؟ كمكتون میتونم _

 !است سرخ و كوچك قدر چه هایش لب من خدای! میكنم نگاهش عمیق

 !ژل تزریق سی سی صفر بدون های لب

 !میخورد سُر ام گونه از اشكم

  عاشقم من _
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 روى جنون شدت از را هایم دندان میكند، نگاهم غمزده طور یك براقش های چشم با

 میدهم ادامه بعد و میدهم فشار هم

 !میفهمى؟ اینو! دورم خیلى عشقم از _

 دهدمی تكان سر

 میفهمم _ 

 !است شده بارانی هم او های چشم چرا

 پایان خط به وقتى! دویدم عشقش به ها سال این همه رو مسیر یك پیاده پای  _

 !رسیده آوردنش دست به و بردن واسه زودتر میانبر راه از یكی دیدم رسیدم،

  چی؟ خودش _

 میشوم بلند جایم از میشوم عصبی

 :میگویم هق هق میان بلند صدای با و

 !بپرسم خودش از وقت هیچ ندادن فرصت بهم _

 دست این گرمای ولی میكنم وحشت میگیرد كه را دستم میشود، بلند آرام هم او

 میكند تسلیمم

 !بپرس خودش از و برو! هست فرصت همیشه _

  حماقته نداره وجود كه چیزى واسه دوئل! كن خالصش  ام اسلحه اون میكنم خواهش
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 !میرود

 !ایشحرفه با

 ...است رفته و است كرده بارانم تیر هایش دست گرمای و هایش اشك

________________ 

 

 (ناصر)

 تا میدهد تكانش كه طور همان و میبوسد و میفشرد آغوشش در را نریمان دیگر یكبار

 :میگوید بگیرد آرام

 كردی؟ الهه با بود كاری چه این! نبود رسمش این! ناصر _

 گرفتی؟ چرا رو اش بچه نبود؟ بس گرفتی ازش شورفیقا و شغل و عالیق

 مینشینم و میكشم بیرون كارش اتاق میز پشت از صندلى یك

 بردمش كه نخواست! نخواست رو بچه این خودش الهه! مریم _

 میكند مرتب را رویش و میگذارد كَریِرَش در را نریمان آرام

 های بهم، میزد زنگ شب نصف! رفتی ایران از فهمید وقتی میشد دیوونه داشت _

 میكرد گریه های

 میكنم نوازش آرام را پسرم دست
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 !ندارم كه میدونى رو هاش گریه و ناراحتی طاقت _

 آوردم همین واسه رو اش بچه

 مینشیند میزش پشت و میزند پوزخند

 گریه عامل تنها طالق و ازدواج بعد تا شدی دوست باهاش كه روزى از رو پر بچه _

  بودی خودت اش

 اندازم می پایین را مسر

 بود هامون تفاوت علتش _

 !نداشتمون هاى تفاهم

 !قنبرى ناصر میكنی نُطق كالس با چه! ها خارج رفتى فقط ماهه چند اوه اوه _

 تهرانه معروفه بنداز و بساز ناصر همون انگار نه انگار

 جان هر به نمیكند، ول مرا یقه هم بغض و است گرفته محكم را انگشتم نریمان

 میشوم بلند جایم از باشد كه كندی

 علی به رو بچه این نوشتم، دفترچه تو الزمم ها توصیه ساكشه، تو وسایلش همه _

  برسون مادرش به سریع میدم قسمت

 میشود گرد هایش چشم

 خودتی؟ واقعا ناصر _
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 میشوم خم میكشم، بیرون پسرم كوچك دست از را انگشتم میدهم قورت را دهانم آب

 میبوسم را اش گونه آرام و میكنم استشمام را طرشع عمیق و

  باباش مثل مریضه بد میخوره، سرما بد باشه، مواظبش بگو مادرش به _

  بمانم نباید

 !ببیند مریم را ها اشك این و شكستن قدر این نباید

 .....میكنم ترك را ساختمان توقف ای لحظه بدون و  میدارم بر میز روى از را سوییچم

______________ 

 

 (الهه)

 كرده تب دوباره كه است بار دومین این است برگشته تهران از كه هفته یك این در

 بخورد، تكان تختش روى از نتوانسته مدت تمام و است

 از و میراند عقب به دستش با را كاسه اما است نخورده سوپش از بیشتر قاشق چند

 به شروع اش خواسته به و میگذارم پاتختى روى را كاسه ناچار، میكند، امتناع خوردن

 با را خانم مهرى پیام وقتى و است بسته را هایش چشم میكنم، هایش پیام خواندن

 من و میزند لبخند تبدار و سرخ صورت و بسته هاى چشم همان با میخوانم بلند صدای

 :میگویم و میبرم لبش نزدیك را ام گونه بعد و میخندم بلند صداى با برایش هم

 كن بوس رو كیش معبد خوشگل الهه و كن عمل جان مادر توصیه به الیا _
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 ...جگرم روى میشود لهیب هایش لب داغى

 باال سمت هایم انگشت با را ابروهایش و میدهم قورت هایم چشم با را هایم اشك

 :میگوید ضعیف صداى همان با میبوسم، را اش پیشانى آرام و میكنم هدایت

 بمون دیگه ساعت چند _

 است گرفته محكم را هایم دست

 عزیزم میكنه شك نباشم و میشه بیدار آرزوها سرزمین پری االن _

 :میگویم خنده با من و میكند اخم

 !نقشش اون توى بود شده خوشگل خیلى انصافا _

 میشود بیشتر اخمش

 میخوره بهش بیشتر اُز شهر جادوگر _

 میبوسمش محكم و میزنم قهقهه

 !باشن بد باهاش قدر این_

 رو آدم این اصال من! اضافیه حس یك نظرم به باهاش بودنم بد حتی اینه مسئله _

 تصور اینجا شب تا صبح اونم خودم قدمی چند توى و نزدیك قدر این درصدم یك

 نمیكردم
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 اندازم می باال شانه

 باشه جور ما تصورات با همیشه نداده قول كه زندگى _

 باشه بوده مه عاشقت اصال شاید دیدی چه رو خدا

 در جمله این با من میداند كسی چه و میكوبد سنگ كسى قلبم كوچك گنجشك به

 !ام؟ مرده بار چند خودم

 چرا قلبش من خدای میكند، هدایت اش سینه سمت را سرم لرزان دستهاى همان با

 !مینوازد؟ سنگین و حال بى و كند قدر این

 !میترسم شهربانوئه شبیه نگاهش كه زنی از _

 !میترسم! نمیاد بدم زن این از من الهه آره

 ها سودابه از وقت هیچ من نمیترسم

 شهربانوها

 نمیترسم ها آزاده حتى

 !میترسم ها ناصر از من

 ....كه مردهایی از من

 دردهاى براى میگردم، بر روحى ویالى به كه وقتى براى میگذارم را هایم گریه 

 ...میكنم آزاد را اسیرم ى بیچاره های اشك و مینشینم در پشت میالدم
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 آورد؟ می بند را هایم اشك زنى گریه فرط از گرفته صداى

 چشه؟ میالد _

 است شده سرخ حاال كه آزاده مشكى و درشت های چشم به و میگردم بر زده بهت

 :میپرسد دوباره او و جوابم بی من میشوم، خیره

 خطرناكه؟ مریضیش _

 میكند تكرار و میگیرد را تمدس آید، می جلو شاكى او و میكنم نگاهش

 جدیه؟ مریضیش _

 میدهم تكان منفی نشانه به را سرم

  فقط شده ضعیف نه _

 و میكند خطاب " عرضه بی " مرا خاص خشم یك با و میكند رها را دستم مرتبه یك

 !میكند ترك را ویال سریع

 میپیچد سرم نقطه همان در سودابه صدای و میكشد تیر سرم

 !كنى خشك و تر رو مردت ینداشت عرضه تو _

 ...میگفت اینو همیشه اكرمم خاله

_________ 
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 (مریم)

 آرام آرام را هایت زخم طورى! مهربانیست نوازشگر زمان گفت آخر دم رفت، كه حسام

 ...ببخشد التیام را تكشان تك كه میكند نوازش

 یشهش و است دوخته چشم من به آغوشم در دوستم ترین صمیمی پسر كه حاال اما

 یك زمان! نمیبخشد التیام را ها زخم وقت هیچ زمان كه میفهمم میمكد را شیرش

 بیچاره زخم و میپوشاند را اش زشتى و زخم روی كه است قوی و بزرگ زخم چسب

 حتی و كشیدن تیر و سوختن برای اشاره یك منتظر و میماند تازه و تر همیشه زیر آن

 ...است خونریزى

 یك زن اگر حاال من و بود بزرگتر نریمان از سالى چند آمد می دنیا به ام بچه اگر

 شدن مادر و داشتم همیشه را حسامم یادگار حداقل بودم شدن دار بچه از ناتوان پیرمرد

 ...میكردم تجربه را

 

 این از كه است بوده احمق الهه میكنم فكر خودم با میخندد شیرین قدر این كه وقتى

 ! است هگذشت ها چشم این از ها خنده

 ...نمیكردم ترك را ناصر وقت هیچ شاید بودم او جاى اگر من

 شعر تلفن پشت برایم تمام ساعت یك و گرفته تماس مسكو از روز هر روال مثل اصغر

 " منه ناز گل مریم " ریتم با و خوانده بازارى كوچه های
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 یك و است احمقانه كارها این سالش و سن برای قدر چه نظرم به و است زده فریاد را

 :میگویم شعر همه آن وسط مقدمه بی مرتبه

 مثل و بدم انجام اى معامله بخوام من دیگه دفعه یك بگو احمقت وكیل این به _

 میكنم خراب سرش روی رو دفترش اون وسط، بندازه رو خودش انداز خاك

 میرود ام صدقه قربان دوباره و میخندد

 !گلی مریم نخور حرص _

  طوره؟ چه یدجد ماشین این حاال

 میدهم تاب آغوشم در را نریمان

 !زنته برادر تولد رفته یادت كه كاری سرگرم اینقدر نخریدم، خودم واسه _

 شوكه زنش برادر به میلیونی ٤٠٠ هدیه شنیدن از میدانم و میكند سكوت لحظه چند

 بپرسد میكند فراموش كه میشود درگیر ذهنش آنقدر ندارد، اعتراض جرات ولی شده

 بروم، كیش به روزه یك میخواهم كارى چه راىب

 به نسبت پیرمرد این چروكیده مغر در نیست مهم برایم اصال و میكنم قطع را گوشی

 ...میگذرد چه كارهایم و من

 به باشد، گرفته تماس دوباره اصغر اینكه از عصبی و كالفه میخورد زنگ كه تلفنم

 میدهم جواب وصلهح بی ناصر شماره دیدن با و میكنم نگاه گوشی

 ناصر؟ بله _
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 نریمانم نگران زدم، زنگ دوباره ببخشید سالم _

 و نریمان میخواهم مستخدم از اشاره با میكنم مرتب آینه جلوى سرم روی را شالم

 ببرد پایین را ساكش

 طوری این و بزنی الهه به زنگ میخوای هی حاال انداختی؟ راه چرا نگرانم، نگرانم _

 بدی؟ عذابش

 !!میدم قول! نیستم نگران دیگه الهه دست برسه تىوق _

 از الهه امیدوارم فقط مامانشه پیش ام دیگه ساعت چند تا نمیكشم رو بچه نترس _

 نسازه اراده بی ننه بچه یك پسرش از و باشه گرفته عبرت درس شوهرش مادر

 

 میكند اعتراض

 برداری؟ زبونات زخم از دست نمیخوای تو _

 میدهم جواب صریح

 خیالت كه میدم خبر و میزنم اس بهت برسم! نشنوى تا نزن زنگ قدر این پس! نه _

 خداحافظ شه، راحت

 .میكنم قطع را تماس و نمیمانم منتظر
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 و میزند برق آینه جلوى ام بیچاره الماس حلقه لحظه یك میشوم كه رفتن آماده

  میكنم، شخامو را ها چراغ و میگردانم بر را رویم توجه بی میكند، التماسم

 كرده خاموش را ها چراغ همه كه است سالی چند میكنم، خاموش همیشه را ها چراغ

 ....ام

________________ 

 (میالد)

 و میبلعم را خون حرص با چرا نمیدانم اما میكند بد بیشتر را حالم دهانم در خون طعم

 در اگر! بودند فتهنگر را جلویم اگر كه مشتی! میكوبم دیوار به را مشتم قدرت آخرین با

 اگر! بود نكرده التماس مادرش اگر! بود نكرده بیرونم الهه اگر! بودند نبسته رویم به را

 !بود داده اجازه پدرش

 و بود كرده حمله صورتم به سر با وقتى میشد كوبیده چیز همه بى آن صورت به باید

... 

 صدایم اتاق در پشت التماس اب آزاده میكنم، پاره بیشتر فریاد، با را پیراهنم پاره یقه

 :میزند

 !كن باز رو در خدا رو تو! میالد _

 میشه بدتر حالت االن دیوونه نكن طوری این

 :میكشم فریاد و میكنم باز را در خشم با است، كافی ام دوباره طغیان براى جمله همین
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 نكن آورى یاد من به رو من حال قدر این! نیست چیزیم من_

 یك هایش اشك و پریده رنگ صورت و دارد خونریزى هنوز كه اش كرده ورم بینى

 پیراهنم به مدت تمام بود، كرده را تالشش همه بیچاره آورد، می خودم به مرا مرتبه

 همان خونریزى، این علت  و بود كرده قربانى مشتم مقابل در را خودش و بود آویخته

 میلرزد صدایش بود، ضربه

 كاری هر بعد شو، آروم یكم بگیر، دوش یك بیا گی،ب تو هرچی اصال! باشه! باشه _

 كن خواستی

 اش بینی روى و دارم می بر كاغذی دستمال مشت یك میز روى از و میشوم خم

 میگذارم

 !دختر؟ كنی آش هر نخود رو خودت گفت تو به كى _

 چی؟ باشه شكسته اسقاطیت دماغ این

  میدارد نگه اش بینی جلوى را ها دستمال

 شكایت ازت بتونه و كنی بلند دست روش تو بود اومده! بود اومده همین لدنبا اون _

 دیگه تو بود خورده اون به اگه مشت این كنه، جهانی رو آبرویی بی خبر این فردا و كنه

 میكرد نابودت حاشیه! نبودی كیانى میالد
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 خیره سقف به و میكنم قفل سرم روی را هایم دست و مینشینم تخت روى ناتوان

 مینشیند، تخت روى كنارم آید، می جلو میزنم، صدا را خدا لب زیر عاجزانه و یشومم

 عجیب طور یك گذاشته، پایم روی را دستش صمیمانه طور این كه است بار اولین این

 میدارد بر اش بینی روى از را خونی هاى دستمال میكنم، نگاهش

 :یپرسدم برانگیز طورترحم یك! میكند گریه یا میخندد نمیدانم

 !شدم؟ زشت _

 زخم سمت اینبار و است شده شجاع دستش میدهم، تكان منفی نشانه به را سرم

 میرود گردنم

 !بشكنه دستش _

 ...میخورد سر هایش چشم از اشك قطره یك بالفاصله و

 !است نگران مجاور ویالى در وجودم همه و است ام گوشی به نگاهم من اما

 "بشكند دستش" جمله این و بزند زنگ بزند، زنگ منتظرم! منتظرم

 بگوید او را

 !باشد لرزانم هاى دست و ها زخم نگران و بیاید

 ... او دست و بنشیند آزاده جای و بیاید

 ...باشد زخمم روی حاال او دست
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 ...بیاید كه منتظرم من

_______________ 

 

 (ناصر)

 من حاال ام، كرده استتار مهای باخته تمام بین را خودم! میگویم را خودم ام، كرده استتار

 !عیارم تمام به بازنده یك

 جمله یك جز نزده حرف كلمه یك آقا عباس پرواز طول تمام

 "نمیچسبه من دختر به ها وصله این "

 !كنم جدا ام الهه از را ناجور وصله این بتوانم و كنم باور هم من دارم دوست

 با بالفاصله است كیش مقصدش فهمیدم و كردم تعقیب فرودگاه تا را مریم كه وقتی

 شوهر ویالی آدرس گرفتم، تماس كیش در پدرم شركت های سازنده از یكى خسرو

 !آنجاست من الهه شود مطمئن و برود بودم گفته میدانست، را مریم

 !شود مطمئن را این و برود فقط بودم گفته

  میزند زنگ وقتى اما

 :میگوید وقتی
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 جیك تو جیك دیده میگه كیانیه، میالد زیدِ گهمی كه اینو شهرك نگهبان داداش "

 "دریا دل تو كشتی با دوتایی میرن

 !بزنم آتش را تهران سینماهاى تمام میخواهد دلم

 بو ذرت ظرف با احمق یك مثل الهه اصرار به و  نداشتم دوست كه سینماهایی همه

 !بودم دیده را قرتى مرتیكه این هاى فیلم و بودم نشسته ساعت چند داده

 در پا ام آورده را عزتی عباس ها، شایعه خوش دل فقط من و است شایعه! است دروغ

 جزیره آن از سریعتر هرچه و بگذارد دستم در دیگر یكبار را الهه دست و كند میانی

 ...طور همین هم ها معروف آدم تمام از! كنم دورش لعنتی

 یا میگشتم بر كار سر از كه وقت هر مثل است این آرزویم تنها و میبندم را هایم چشم

 و كند نوازش را صورتم دستش دو با بیاید استقبالم به الهه هم اینبار میشد تمام قهر

 خونه آقاى اومدى خوش قلبم خونه به: بگوید

 !دارد لج سر آرزوهایم و من با زمان و زمین سالهاست اما

 شود من سهم دوباره آغوشش میكنم آرزو من

 !ببخشد تیتیش پسرك آن به باید را ششآغو كه میشنود دنیا و

 عفت با نگهبان و میكند معرفی را خودش كه آقا عباس میشود، ورودمان مانع نگهبان

 میشود صادر ورودمان اجازه تازه میگیرد، تماس خانم

 :میگوید و میزند ام شانه به آقا عباس
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 دیگه داخل برو! نمیره؟ راه ماشین این چرا پس _

 الهه رویای و خاطرات با عمر تمام و كانادا برگردم! برگردم كاش یم،آ می خودم به تازه

 كنم زندگی نریمان و

 سخته واسم رانندگی خسرو، ماشین این با _

 میكند اخم

 شد؟ سخت رسیدیم كه اینجا _

 مستقیم آفتاب میبندد، محكم را در و میشود پیاده ماشین از حرص با و كالفه بعد و

 تو براى اینجا! برو میگوید مثال دارد گفتن براى حرفى انگار میسوزاند، را هایم چشم

 ...است خطرناكی جاى

 است گذشته ای دقیقه چند آیم مى كه خودم به

 میگذارم گاز پدال روى را پایم باالخره

 كه است پدر یك درماندگی میبینم كه ای صحنه اولین پیچ اولین بعد میروم كه داخل

 گذاشته سرش روی دست و ایستاده آفتاب زیر

 

 مادر! من الهه! من زن است، اجرا حال در صحنه ترین وحشتناك تر طرف آن كمی

 كرده بغل محكم را مرد یك و نشسته ساحل در راحت و باز هاى لباس این با! من بچه
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 پشتشان! استخوانم به میشود كارد همسرم برهنه بازوی روی مرد هاى نوازش است،

 ! نمیبینند را ما اند، تهنشس دریا به رو و دنیاست به

 !است زده خشكش همسرش دیدن با و رسیده تازه زنان نفس نفس هم الهه مادر

 !میشوم پیاده

! زن آن شاید است كرده پیدا ایراد هایم چشم و ام شده پیر شاید بروم، جلو میخواهم

 ....نباشد من الهه

_________________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (الهه)

 !است زده دار كسى را هایم چشم

 ...نیست آبی دیگر كه آویخته آسمانی به را هایم پلك و آمده نفر یك آرى

  است؟ گرسنه میكند، گریه آغوشش در گناه بى كودك است، پشیمان آمدن از مریم

 

 بیچاره قدر چه مصلوبم نگاه نمیشوم، بیدار میزند صدایم یدهدم تكانم بار چند مامان

 ...است

 :میپرسد آزاده

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 دارى؟ بچه تو _

 همین فرزندم و مادرم یك من دارم، بچه من شود باورم تا است كافی سوال این

 ...است نزدیكی

 میشوم تر تشنه میدهم، فشارش   ام سینه در بیشتر قدر هرچه

 میخواهم بیشتر را عطرش میكشم، بو را تنش بیشتر قدر هرچه

 او بدون او، برای كه هستم شیرى شرمنده قدر چه من و ام چانه مكیدن به كرده شروع

 ...ام كویری مادر یك حاال من و شد خشك

 ...نمیشود تمام هایم گریه

 است نگران میالد

 است كرده نگران هم مرا نمیكند، بغل را نریمان اینكه

 ...ندارم دوست را طفلم به عمیقش های نگاه این

  است؟؟ شده معجزه

 شنیده؟ را دعاهایم خدا

 است؟؟ بخشیده یكجا من به را ام جزیره و نریمان و میالد خدا

 !كرده قبول را رفتن برود، میخواهد آزاده

 ....كرده باور را آن هم شاید
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 !بمان همینجا فردا تا نرو، میگویم فرداست، براى پروازش

 ...میبوسدش عشق با طور چه كه میبینم دمیكن بغل را نریمان

 :میگوید مرتبه یك

 طالقم بچه منم _

 مشتركش درد و است پدرش شبیه كه پسرم صورت به میچسبد و  میگیرد غم نگاهم

 "است بودن طالق بچه "  آزاده با

 را گوشتش و ببرند سر پسرم براى فردا است داده سفارش قربانى گوسفند میگوید عبد

 .كنند تقسیم هرشش فقراى بین

 میكند، خرج را خودش تمام آشپزخانه در خوشحال مامان

 ما، امشب شام میهمان میالد و است روشن تلویزیون

 حال در سریال مورد در میالد با دور فاصله همان از و نشسته دنج گوشه یك آزاده

 اتاق در حواسم تمام مامان، به كردن كمك حال در میكنند، بحث تخصصی پخش،

 بشنوم، بهتر تا كند خفه را تلویزیون كسی كاش و است

 كه هم مریم برسانم، اتاق به سریع را خودم میخواهم آید می كه نریمان گریه صدای

 محكم مرا دست و میدارد بر كاهو از دست ، است ساالد كاهو كردن خرد مشغول

 "كن صبر " میگوید لب زیر و میگیرد
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 در چوب چهار در میالد آغوش در را پسرم بار لیناو برای بعد دقیقه چند و میكنم صبر

 میبینم آشپزخانه

 میدهد تكانش و میخندد

 گریه و خودش كار از معترضه هم كرده،حاال افشانى عطر رو اتاق شازده این! الهه _

 میكنه

 شده میالد و من رابطه عمق متوجه است ساعت ٢٤ فقط كه مریم و میخندیم همه

 ببرد پیش بهتر را چیز همه ددار سعی خودش سبك با است

 ! بگیر یاد رو كردن عوض جا كن تمرین گرمه، پختن غذا به ما دست كه میبینی _

 و میكند خشك را دستش دامنش با هایش دست شستن بعد و میگیرد گاز لب مامان

 میخواند را میخواند طاها برای كه شعرى همان برایش و میگیرد میالد از را نریمان

 "...عسل دقن پسر پسر "

 سریع میكنم نگاه كه را هایش دست میشویم، تنها آشپزخانه در مریم، رفتن با حاال

 میكند، مشتشان

 میكنم باز را مشتش میروم جلو میكنم اخم

 منن زندگی همه! دادن نجات منو زندگی! ها دست این! لرزش این _

 میدهد جا گوشم پشت را موهایم
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 الهه نگرانم _

 ...كه چیز همه بی اون واسه باشه هدف بچه این كه نگرانم

 میگذارم دهانش روى را دستم میشوم مانع

 شه خراب نگرانی با حیفه كه شیرینه قدر این! حیفه روزها این _

 گیر نگاه این و است ساكت آزاده گذشت، ما های خنده و مریم هاى شوخی با شام

 صورت به گاه و میالد لویگ زیر به گاه صندلى، پایه به گاه فرش، به گاه كه اش كرده

 ...میكند بد ام خوشحالى و خودم از ناخواسته را حالم میشود، ثابت من

 :میگوید میالد

 !میزنه دهنی ساز محشر، الهه _

 ....میشوم تسلیم باالخره من و میكند نگاه فقط آزاده و میكند اصرار مریم

 مینوازم " تو هاى دست " اختیار بى

 ...میكند خواندن به شروع آرام ایصد با میالد بالفاصله و

 میبینم تنها و تك رو خودم تو بى كه اى "

 میذلرم پا كه جا هر

 میبینم اونجا رو تو

 تو چشمای یادمه
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 بود غصه و درد پر

 تو غربت ی قصه

 بود قصه تا صد قد

 منه با هستم كه جا هر تو یاد

 میزنه اتیش منو عمره داره

 بودی خورشید برام تو

 سرد ایدنی این توی

  رو خیسم های گونه

 میكرد پاك تو دستای

 كجاست ها دست اون حاال

 "...خوب های دست دوتا اون

 :میگوید ما دو هر شده پنهان های اشك میان و میكشد جیغ مرتبه یك مریم

 میرفتم پا رقص باهاش كه بزن همونو! خدا رو تو بزن شاد وای _

 مینوازم و میخندم من میرقصد پاهایش با مریم میكشم، باال را هایم اشك و میخندم

 ..میكند تشویقش و میزند دست میالد

 ...اما آزاده
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_______________ 

 

 (عفت) 

 الهه به زودتر باید بخورم، زمین بود نزدیك بار چند بیرون، پریدم  ویال از كفش بدون

 !  بود اینجا عباس برسم،

 بینه دهن مادرم قول به! باوریه زود آدم عباس میكرد، فكر اشتباه نباید

 !نرسیم جا هیچ به شد باعث بینیش دهن همین

 سن این توی حاال و بذارن كاله سرش تونستن باوریش زود و بینی دهن همین با

 !باشه نداشته هیچی

 كه میگم رو زمان اون كرده، رو كار فالن امروز زنت میگفت مادرش وقتی عباس

 كار اون واقعا كه نمیپرسید من از وقت چهی میكردیم، زندگی مادرش خونه باالی طبقه

 !میكرد تلخ رو زندگیمون میكرد، قهر میكرد، باور! نه یا دادم انجام رو

 دیگه بود، شده محتاجم جورایی یك انگار شد، تر آروم اونم شدن بزرگتر كه ها بچه

 مرده چرك رخت مثل من دل! نشد درست هیچی ولى نبود گذشته هاى حساسیت اون

 !نمیشد سفید وقت هیچ  هك بود ای

 

 !كنه سكته نكنه! میكنم وحشت! نیست خوب حالش رسیدم، دیر
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 هاى مرغ و دریا صدای جز مطمئنم و نشستن دریا به رو دورتر خیلی میالد و الهه

 !نمیشنون هیچی دریایی

 به گور این میكنه كار چی اینجا! میوفته ناصر به چشمم یهو كنم، عباس كمك میخوام

 !گوری؟؟؟

 میلرزه هاش لب نداره، صورت به رنگ پسر این شده كبود كه عباس صورت برعكس

 !زده زل خوابیده، كیانی میالد ى شونه روى كه دخترم سر به درمونده و

 !ام شاكی ازش قدر چه میكنم فراموش چرا

 !بیزارم؟ ازش قدر چه

 ! زهاندا می زمین روی رو دهانش آب و میده تكون تاسف سر میكنه نگاهم عباس

 اومده، بند زبونم میریزه سرم بر خاك مشت یك  یا میكوبه صورتم روی كسی انگار

 !بره حرفى هیچ بدون میخواد عباس

 ! كنه خودش متوجه رو الهه نمیده اجازه بهش پدریش حرمت و شرم  میدونم

 ! میگه گوشش در چیزی یك و میزنه ناصر شونه به میره میبینم

 به رو خودم بدبختیه هر با زده، خشكش طورى همون هنمیخور تكون اصال پسره اما

 هاش قدم میزنم صداش میشه، دور اونجا از سریع هاى قدم با داره كه میرسونم عباس

 و شده هرز وقته خیلی زانوم رفته یادم منم و میدوئه داره دیگه حاال میكنه، تر تند رو
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 زمین محكم نگهبانى قكاتا قبل شمشاد پر باغچه یك كنار مرتبه یك میدوم، دنبالش

 !میوفتم

 از شده تیكه هزار لگنم استخون میكنم حس میدوئه، من سمت اینبار و میگرده بر

 میكنم، ناله درد شدت

 !میده دلداریم! نگرانمه! میده ماساژ رو هام شونه عباس 

 هاى فرش و كشیده نم دیوار و سوخته نفت گند بوى با اتاق یك تو! بود سالم ١٨ فقط

 !آوردم دنیا به رو دخترم و كشیدم ددر خیس

 !بود بارون موشك بودیم تنها

 نبود روشن چراغى

 ...بود نگرانم طورى همین بود گرفته رو هام شونه طوری همین عباس

 ...آوردم دنیا به رو دخترم اما دیدم رو مرگ كشیدم، درد

 ....آوردم دنیا به رو دخترم

 خواهرم عصمت! بدبخته خودش مثل داشص شم، بلند میكنه كمكم و میگیره رو كمرم

 داره؟ خروسك همیشه آبجی شوهر صدای چرا میگفت بود كه بچه

 عباس كه میكردم حس اینو همیشه! گلوش وسط بود بزرگ تیغ یك مثل نبود، خروس

 ! بزنه حرف خوب نه بخنده نه بخوره غذا درست میتونه نه تیغ اون خاطر به بیچاره
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 میكنه ناله

  كنه؟ آبرویی بى طور این دخترمون گذاشتی راچ! عفت! عفت _

 نمیاد بند اشكم

 پسره این عشق به كنیم شكر رو خدا باید! بود متحرك جنازه! میمرد داشت الهه _

 برگشته دنیا به دیگه بار یك بچمون

 میكوبه سرش روی دستی دو

 !ندارن خبر طالقش از من های برادر خواهر هنوز _

 !نگرفتی رو جلوش چرا

 !ناصره عاشق دختر این

  ببخشدش میتونست  میاورد دووم و میگذشت یكم

 !زدین هم به چیو همه چرا

 كوبیده؟؟ كی رو رسوایی طبل این

 !بدم رو جوابش میخوام

 ...دارم حرف كرور كرور

 پشت درد، اون همه با و شم الل میشه باعث تهدید و فحش و فریاد و داد صدای اما

 ...بدوم معركه سمت عباس، سر
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____________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (ناصر)

 حجم این میكنم احساس كه است رفته باال قدرى به رگهایم در خون جریان شدت

 !نیست پمپاژ قابل قلبم در خون

 !كنم سكته كاش

  شوم؟ تمام همینجا كاش

 !بمیرم یكبار كاش

 نیستم؟؟ هم مردن الیق من یعنى

  كفشم اما اند بسته پایم به سنگین وزنه یك انگار كه برمیدارم طورى را قدم اولین

 میشوند، پخش هوا روى ساحل هاى شن كه میشود كوبیده زمین به طورى

 !میبینم تر واضح حاال

 !میكنند نگاه است مردك دست در كه گوشى صفحه به دو هر

 !ندندمیخ

  میدود، و میشود بلند جایش از و میزند قاپ را گوشى مرتبه یك الهه

 !میبیند مرا الهه هم میشنوم را هایشان خنده صدای من هم حاال میشوم، تر نزدیك

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 بر من سمت نگاهش دنبال هم مردك كه میكند نگاهم و ایستد می شوكه طورى

 میگردد

 !نیست ممكن این از بدتر اى فاجعه

 !میبرد پناه و میكند فرار او آغوش به من از

 دراز زنى همچین سمت تمنا دست و ام كرده گم را غرورم و غیرت كه حقیرم اینقدر

 میزنم صدایش میكنم،

 !داشت دوست را صدایم

 :میگفت همیشه

 ! داریوشه صداى زخم شبیه صدات زخم"

 "بخون واسم

 :میگفت و ردمیك جمع را هایش لب نمیدادم، گوش حرفش به و میكردم اخم

 !بزن صدام همش! بزن صدام پس _

 نااااااصر است معركه صدات

 را غارتگر دزد این یقه اینكه جاى و بروم جلو كنم التماس میخواهم بجنگم نمیخواهم

 :بگویم عاجزانه بگیرم

 ام شده گم جاده در بدبخت مسافر همان من"
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 كردن تكه تكه از ستا تر راحت! است تر راحت! بگیر را جانم اى شده اگر راهزن

 "!كیانى میالد! شهرتت و هیكل و تیپ نامرد خنجر این با قلبم و مردانگی

 :بگویم میخواهم

 !ببین مرا"

 !ناصرم یك فقط من

 !نیست تو اسم ابهت و قشنگى به هم اسمم حتی

 "!میزدى دارا یك كاروان به حداقل المذهب

 همه من و میكند تنگ را چشمش میكند، قایم خودش پشت را الهه و آید می جلو

 است الهه باد در رقصان دامن پایین به نگاهم

 میزنم صدایش دوباره اعتنا بی

 !الهه _

 :بگوید همیشه مثل باید بدهد جواب باید

 !حاجى پسر جانم _

 برمیدارد زمین از را سفید بزرگ شال یك و میشود خم كه میبینم

 من از را بازوهایش و ها شانه و هامو و اندازد می الهه سر روی بعد و میتكاند كمی

 !!میكند دریغ
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 :میگوید او به و میكند اشاره ویال سمت چشم با

 !داخل برو _

 !میرقصد همیشه مثل هایش چشم مردمك! نمیرود

 :میگوید وحشت با و من به است زده زل

 !!برو ناصر _

 !بمیرم است زده صدا را اسمم دیگر یكبار كه همینجا كاش بمیرم، كاش

 میدهد هولش ویال سمت و میگیرد محكم را بازویش دكمر

 !گفتم داخل برو _

 !نمیرود

 :میگوید او به رو التماس با

  میترسم بمونم، بذار _

 میكند التماس من به بار این آید می من سمت قدم یك

 !برو خدا رو تو _

 !بروم میخواهم

 پوست لمس باریك برای شده حتی هایم دست میروم سمتش قدم یك اختیار بی اما

 ! میخواهد را صورتش نرم
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 كه میبینم و! میشود كوبیده من سینه به مشتی زمان هم میكشد، عقب را خودش

 :میزند فریاد و میكشد خشم با مرا الهه دست محكم

 !!داخل برو نمیگم تو به مگه _

 !نباشم حاجى پسر نمیتوانم دیگر! میگوید آخ الهه وقتی

 !باشم خوب نمیتوانم دیگر

 ! بودم نگرفته محكم و تشر با طور این را الهه دست هم یكبار حتى نم

 :میزنم فریاد و میكوبم صورتش به سر با

 میكشی؟؟ دستشو چی واسه حرومزاده _

 !گرفت دردش! حیوووون

______________ 

 (الهه)

  بود شده بسته تازه قلبم ناسور زخم

 نمیكرد اش عفونى ها خاطره دیگر

 !نمیكرد ترش قعمی ها نبودن دیگر

 میروند، نفر یك باور، و خاطره دنیا یك از قلب، یك از وقتى بفهمند ها بعضى كاش

 !ندارند برگشت حق
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 !میشود مسخره ماندنش است، بلد رفتن كه آدمى

 !میكرد طلب را او ناخوشم حال

 :گفت مامان داشت، پرواز غروب

 كن خداحافظی ازش برو میخوابونم، رو نریمان _

 نیاره باال گندى واسش كه باشه تهران تو هم آزاده، دختره این به واسشح بگو بهش

 !نیستم مامان مثل من

 !نیستم نبودنش و تنگی دل جز چیز هیچ نگران

 میكند نوازش را موهایم میدهم، ماساژ را هایش دست

 !میگویم چشم وجودم تمام با میكند، سفارش میكند، نصیحت میدهد، گوش میزنم غر

 ها بچه دختر عشق ابراز میخوانیم، را اینستاگرامش هاى عكس زیر هاى تكامن هم با

 كه میانسال خانم یك عكس ها پیام همه بین از! است كننده سرگرم و جالب برایم

 میخندم میكند جلب را دویمان هر توجه است كرده عشق ابراز

 بدم كامنتشو جواب بذار _

 میگیرد گاز لب

 بگی؟ میخواى چی! زشته _

 خوشگله خیلی بگم تو طرف از بهش خواممی _
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 میكند گشاد را هایش چشم

 !دختر نكن دِ_

 میدوم و میشوم بلند و میگیرم دستش از را گوشی

 میشود قطع نگاه یك رعد با هایمان خنده صدای

 !میشود شب

 !میشود شب هایش، چشم مشكى این با جزیره كل

 آب زیر كه میشوند زمانى هشبی صداها و آیند می كش هایم چشم مقابل در تصاویر

 !هستم

 !نمیشنوم هم را خودم صداى حتى

 !است بودن خودت از خجالت  دنیا، حس ترین وحشتناك و بدترین

 !ام كرده كار چه

 !ام؟ شرمنده خودم از چرا

 دارم؟؟ خیانتكار هاى زن شبیه حسى چرا

 ...میگیرم پناه میالد ورزیده هاى عضله پشت نگاهش سنگینی از

 !ام شده كر واقعا ام شده كر

 !كنم التماس باید میدانم فقط
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 نكنند ورتر شعله را آتش بخواهم دو هر از باید

 ...شوم آور یاد دو هر به را هایم زخم باید

 میكنم حس بازویم در وحشتناكی درد

 !میكنم ناله

 میترساند مرا میالد گردن متورم های رگ

 !ام شده خیره شده گالویز مرد دو به زده وحشت

 !است برده ماتم

 !آید می چماق با عبد

 !بابا

 !اینجاست بابا

 میدوند ما سمت مامان با

 میكند، آرام را میالد و میكند التماس مدت تمام آزاده

 !میكند پاره و میگیرد را میالد یقه بابا

 :میكشد فریاد بابا میكند، خون غرق را آزاده صورت ناصر، صورت جاى به میالد مشت

 كنی خواست دلت غلطی هر میتونی معروفی كردی فكر میكنم، شكایت ازت _

 جناب؟؟؟
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 :میگوید عاجزانه میالد

 !بزنم؟ حرف نمیذارید چرا چیه؟؟ من جرم! عزتى آقاى _

 :میكشد هوار ناصر

 !!قرتى بچه میكنم، ات شقه شقه _

 میبرد یورش سمتش دوباره میالد

 :میزند فریاد مامان سر بابا

 بریم شده خراب این از كن جمع ر،بیا رو بچه برو! زن _

 میزند حرف تند آورد نمی جا به ادب رسم دیگر میالد

  بریم؟ چیو چی _

 میزند صدا مرا بعد

 !نمیگی هیچی چرا الهه _

 خودش مخصوص آور شرم دار كش های فحش همان میدهد، فحش ناصر

 میزند فریاد محق گرفته، را دستم آمده جلو میالد

 !زنمه _

 بر بزرگ شكاف یك زمین كلمه این با وحشتناك، هاى فیلم صحنه لمث مرتبه یك

 !میدارد
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 كه كسی به اند زده زل شكاف این دیگر طرف یك همه و طرف یك میالد و من

 !است زنش است، زده فریاد میالد

 !میكشد مرا بابا های نگاه

 !میكوبد سرش به دستی دو ناصر

 ...مامان های گریه و میكند نگاه فقط خونى صورت با آزاده

 سمتش را خودم ناخواسته شكاف این از من میگذارد، قلبش روی را دستش كه بابا

 !میگیرد دیگر بار را دستم آید می جلو میالد میزند، پسم! میدهد هولم اما! میكنم پرتاب

 :میزنم فریاد میكشم، دستش از را دستم است شده كبود پدرم

 !نامرد نبود قرار! بگی نبود قرار _

 !میبریم داخل را بابا

 میریزد دهانش در قند آب مامان میدهد، ماساژ را او های شانه ناصر

 نمیشود بیخیال میالد

 میكشد باال سرم روی را شالم و آمده جلو دوباره

 بریم، بپوش برو _

 !نمیمونه من زن باشه، نامحرم كه ای خونه تو

 !میشود پا به قیامت دوباره
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 !آید نمی كوتاه چرا

 !نمیكند صبوری كمی پدرم، خاطر به من، خاطر به چرا

 

 اند، شده گالویز ناصر با دوباره

 میكشد در سمت را میالد و میكند جدایشان زور به عبد

 !میبندم رویش به خودم را در

 ....خودم

____________________ 

 

 (آزاده) 

 است بار اولین این

 ...دارد ارجحیت هایم تهخواس به برایم نفر یك احساس و خواسته كه بار اولین

 از قیمت به اگر حتى باشد، آرام باشد، شاد نفر یك میخواهم كه است بار اولین این

 !باشد خودم تمامِ دادن دست

 باشد؟ همین عشق تعریف شاید

 ...ام داده انجام را  كارى درست یكبار شاید
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 ام؟؟ شده عاشق درست

 بخورد، را است آورده خدمتكارش كه هایى قرص شود راضى تا میكنم التماس اینقدر

 چند میترساند، مرا پیكرش وحشتناك لرزش این میدانستم، كاش را اش لعنتى درد اسم

 برده پى ها دست این دائم بودن مشت و هایش دست نامحسوس لرزش به بود وقتی

 نگرانم، است شده طوفانى طور این اینكه از حاال اما بودم

 میرود، راه اتاق دور میگردد، بر كالفه و پشیمان و میرود در سمت كه است هزارم بار

 ...میكشد فریاد مرتبه یك و میگیرد گاز را دستش گوشه

 كنم، آرامش باید دهم، انجام كارى باید كه میدانم

 "زنمه" بود زده فریاد وقتی پیش ساعاتى را خودم آرامش وقتى است سخت قدر چه اما

 .بودم كرده گم

  ممیگیر را پیراهنش گوشه

 بكنم؟ واست میتونم كار چى من میالد _

 صورتم به میزند زل عجیب طور یك مرتبه یك و میگردد بر

 !خبره چه اونور بفهمم باید _

 !اونجا برو لطفا

 !بیرون بیاد خونه اون از بگو الهه به شده طور هر و برو
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 كتى هب كه میخندم میخندم، تلخ گریه، عوض در چرا نمیدانم میدارم بر كه قدمى هر

 حاال و میكشم بیرون هم شیر دهان از حتى شده طور هر را عشقم و میروم بودم گفته

 ...بیاورم برایش را عشقش كه میرفتم

 ام؟؟ شده عاشق درست

 ندارد، زدن حرف ناى بیچاره زن كند، باز برایم را در مادرش تا میكشد طول كمى

 پدرش و الهه از خبرى ه،گذاشت سرش روی را دستش و نشسته باغچه گوشه جوان مرد

 مشغول باال طبقه در و نیست خوب اصال همسرش حال كه میگوید خانم عفت نیست،

 است، الهه با صحبت

 

 این در را قلب یك سنگین و ناموزون تپش است، من شبیه عجیب اینجا نفر یك

 هاى فریاد از كه جوانی مرد و میگردم بر میرود، كه خانم عفت میكنم، حس حوالى

 میكنم، نگاه را است، ناصر اسمش ام فهمیده دعوا نمیا

 را اشكش قطرات و میكشد باال را اش بینی دوخته، چشم حیاط كف سنگفرش به

 !میبینم

 

 از كه است شرقى قدر آن صورتش دارد، ای ورزیده عضالت اما نیست بلند قد اینكه با

 !است تر سوزانده جزیره آفتاب
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 باندراس یاد مرا اش بارانى مشكى های چشم ىافتادگ   خاص، و جدید تركیب یك

 اندازد، مى

 نگاهم و آورد می باال را سرش و میكند حس را تحلیلگرم نگاه سنگینى مرتبه یك

 دارد خاصى صداى میكنم، عوض را نگاهم مسیر شرمنده میكند،

 هستى؟ قرتى بچه این چیكاره تو! خانم هِى _

 دو هر اشك حركت یك در دستش اقس با میكنم، نگاهش شده گشاد هاى چشم با

 ، میكن پاك را چشمش

 :میگویم آرام

 دوستیم و همكار _

 :میگوید گریه میان میشود، هق هق اش خنده انتهاى و میخندد بلند صداى با

 !نداری باباتو دفتر منشی با زدن حرف حق حتى میگفت سر تو خاك من به! من به _

 یكنم،م نشینى عقب قدم چند نیست، طبیعی حالتش

 میسوزد، اش بیچارگی براى دلم میگذارد سرش روى دوباره كه را دستش

 می حیاط به نكند، گریه تا میدهد تكان آغوش در را نریمان كه حالى در خانم عفت

 و میزند حرف پسرش با حوصله و عشق با میگیرد، را بچه و میرود جلو سریع ناصر آید،

 آرام و میكند نگاهم دوباره میرود، خواب به آغوشش در بچه وقتى میكند، دل و درد

 :میگوید
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 واهلل به بخوره من الهه به دستش نمیذارم نمیذارم، میكنم، آبروش بى بگو بهش _

 ...كه

 هایش چشم میماند، نصفه پدرش، سر پشت دست به چمدان ى الهه ورود با قسمش

 :میگوید كودكانه ذوق یك با و میزند برق

 واسه پرواز یك شبم تا بگیریم، اتاق خوب هتل یك ممیزن زنگ االن آقا عباس _

 میكنم پیدا تهران

 :میگوید است، نفرت از پر اش بارانى و سرخ و متورم نگاه الهه، نگاه

 موندی؟ اینجا چرا اصال مایی؟ كاره چه تو _

 و است زرد صورتش است، نگران كه پدرى میشود، ساكت پدرش "هیس" صدای با

 نیست خوب حالش

 ...نداشتم وقت هیچ من كه پدری

 !نیست صالح فعال موندنت میایم، بر خودمون پسِ از ما جان، پسر ممنون _

 :میزند فریاد و میكند شورش مرتبه یك الهه

 بابا؟ فعال! فعال؟ _

 !!وقت هیچ نیست صالح وقت هیچ خودخواه، خائن این بودن نیست؟ صالح فعال
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 ترحم صداى با و میرود الهه نزدیك و میسپارد خانم عفت به را بچه درمانده، ناصر

 :میگوید انگیز

 !تو  الهه، تویی كرد خیانت عشقمون به كه اونى قسم سرت به _

 میكوبد اش سینه به دست دو با الهه

 !میخوره بهم ازت حالم _

 نفر یك زن كه االن نه بچشم، رو خوشبختى طعم گذاشتی بودم زنت كه وقتی نه

 !ام دیگه

 اهلل استغفر و میشود كبود پدرش صورت میزند، سیلی خودش صورت به خانم عفت

 :میگوید گویان

 دختر؟ نزدیم حرف ما مگه _

 میكند پاك دست پشت با را هایش اشك الهه

 !زدیم حرف بابا چرا _

 فقط منم و كنم رحم خطرتون در آبروی و مریض قلب به خواستید من از و زدیم حرف

 كنید دور زندگیم همه از و مها چشم جلوى از رو آدم این خواستم

 :میپرسم محكم و جدى و میگیرم را الهه دست و میروم جلو آورم، نمی تاب

 چی؟ میالد پس بری؟ میخواى واقعا _
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 میكند نگاه پدرش به ملتمس نگاه با

 و آداب با چیز همه باید خودمون، به بدیم زمان باید كنیم، صبر باید میگه بابام _

 شه انجام رسومش

 در را پسرش بعد و میكند نگاه را الهه فقط میشود، بارانى دوباره مردی های چشم 

  میكند مكث اما میكند رفتن قصد و میبوسد خانم عفت آغوش

 الهه معرفتى بی خیلى _

 :میگوید لب زیر نفرت با خانم عفت

 !برنگردی كه بری الهی _

 اش سینه قفسه سطو بزرگ سوراخ یك با و كنده را قلبش كه مردى رفتن من میرود،

 ....میبینم را میكشاند، در سمت را خودش

_________________ 

 (میالد) 

 كنارش در جلوى از میخواستم توجه بی كرد، باز را هایش دست و ایستاد در مقابل

 بزنم

 برم باید اینور بیا _

 اند شتافته هایش دست كمك به هایش اشك
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 نرو طورى این خدا رو تو! میالد نرو _

 ببینتت طور این دشمن نذار

 !است فریاد فقط درمانش كه میشود العالجى درد بداند، الهه جز كسی اگر را دردم

 میكشم فریاد

 !نیست چیزیم من _

 هاى دست آید،  مى جلو بعد میریزد اشك میكشد، فریاد هم او آید نمى كوتاه بار این

 میگیرد را لرزانم

 نیست؟؟؟ چیزی این _

 ؟؟میالد نیست چیزی این

 ....نذار بفهمه حریفت نذار

 میدهم سر ناله میگیرم، پس را هایم دست است، گرفته اوج هقش هق

 !میبرنش دارن كه زنمه اون! آزاده! میره داره _

 :میگوید لب زیر و میدهد تكیه در به را سرش

  میخواد اینو خودش! بره كه میخواد خودش _

 !بشنوم نباید
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 ویال در میكشم، كنارش در جلوی از و میگیرم را اش هشان دست یك با كنم، باور نباید

  برسم، ساحل به تا میدوم را ام زندگی تمام من و است باز

 و یاغی غریبه ماشین از خبرى میگذارد، تاكسى داخل هم را چمدان آخرین پدرش

 !نیست خودش

 رایب كه دریایی به و نشسته سنگمان تخت روی من، الهه الهه، و میكند گریه نریمان

 ...شده خیره بود ما

 نگاهم و میگردد بر وقتی و میشود بلند میزنم، صدایش است فایده بی پدرش تشر

 لب زیر كه میبینم است، شده شكسته عمر یك غروب تا صبح این میكنم حس میكند

 و بروم كه میكند خواهش خانم عفت میكنیم، نگاه فقط را همدیگر میكند، ناله را اسمم

 كند، منع كردنش بغل از مرا نمیتواند هم پدرش هاى اهلل استغفر این

 سینه پوست روى را هایش لب لرزش میچسبانم، ام سینه به را حركتش بی و سرد تن

 میكنم احساس پیراهن وجود با حتی ام

 :میگوید خانم عفت كه میشنوم

 !!خدا رضای خاطر به! عباس _

 میكند ناله آغوشم در بشنوم من فقط كه طوری

 میترسم من دمیال _
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 را من و بیاورد باال را هایش دست نمیكند جرات حتی كه قدر آن میترسد، كه میدانم

 میكنم نوازش را موهایش هایم اشك با و میبوسم را سرش كند، بغل همیشه مثل

 میرسه هم عزتى عباس به زورم پس! گرفتم پس مرگ از رو تو من! عشقم نترس _

 دلم كه میكند، نگاه را پدرش عاجزانه و میدارد بر ام سینه از را سرش معصومانه اینقدر

 ...شویم غرق شویم، دور بدویم، دریا سمت خورشید انتهای تا بگیرم را دستش میخواهد

 اند شده موجى ها موج و آورده در صدا به را دریا ناقوس كسى انگار

 الهه؟ بریم _

 معصوم آنقدر میدوزد، شمچ پدرش و مادر به ملتمسانه دوباره میگوید، رفتن از پدرش

 میشود نگاهش تسلیم پدرش كه

 خانواده بی معنى به این ولی كردی متاركه تو درسته داره، رو خودش آداب كاری هر _

 !داریم آبرو فامیل و همسایه و در تو ما! نیست بودنت

 منزلمون میارن تشریف دیگه هفته مادرش و پدر با كیانى جناب بریم، بیا

 نبیند، كسی را بغضم تورم تا گلویم زیر میكشم دست

 میدهد را پدرش جواب و میكند نگاه من به و میریزد اشك الهه

 كرده فوت میالد بابای _
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 پدرم روح شادی برای و خواست معذرت و بود كرده فراموش بودم، گفته پدرش به قبال

 كرد، دعا

  بود اگر

 ...ببرند را ام الهه شتنمیگذا طورى یك میكرد، كارى برایم حتما بود اینجا اگر

 ...میكرد كارى میدانم

_______________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (ناصر) 

 ...ام دویده همیشه چرا نمیدانم

 ...تر جلو او و ام دویده دنیا سر پشت همیشه

 چیزى دادن دست از و غم جز و ام زده دستبرد اش كوله به كردم دراز سمتش را دستم

  ام دویده دوباره بعد ام، نداشته بر

 زدم، فریاد

 :زدم فریاد

 "بگیر پس را ها این! وایسا وایسا! دنیا هی "

 ...بود دویده بیشتر سرعت با و بود كرده كجى دهن و بود چرخانده را سرش

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 ام، كرده جمع است گاز الپد روى كه پایی كف در را زورم همه

 ...غیرتم تمام روى است شده تیغ سردش نگاه صدایش،

 داشتم دوستش

 ...هستم عاشقش هنوز وار، دیوانه

 میخواهم كه آنقدر برسد، دارد دوست آنچه به بگذارم اینبار ام گرفته تصمیم كه آنقدر

 بودى همسرم كه زمانى چه نگاه یك حد در حتى هرگز: نگویم و ببندم ببندم، را دهانم

 ...نكردم خیانت عشقت و تو به طالق از بعد چه و

 ...بودم قربانی و بازیچه خودت مثل هم من نگویم

 !بودم بزرگ قنبرى على حاج پسرِ من بود این فرقم فقط

  این و بودم خونش هم

 ...باید كه بودم من

 میهمانی هك خدایی از حتى مرا ام گوشی صفحه روى حاجى كلمه میخورد، زنگ تلفنم

 میكند، امید نا است، كرده حاجى را پدرم اش، خانه

 و بزند گوشم زیر كه نمیترسم نمیكنم، پنهان او از را هایم اشك همیشه برعكس

 :بگوید

 "نیومده قنبرى حاج پسر به بازیا سوسول این گنده مرد"
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 میدهم جواب

 تو؟ كجایی پسر! ناصر الو _

 :یزنمم فریاد و میكنم گریه بلند صدای با

 !!!قبرستون! حاجى قبرستونم _

  است شده نگران

 بچه بزن حرف درست _

 !حاجى شده بزرگ وقته خیلى بچه این _

  باباش بازیا بچه و كاریا گوه رو میكشه ماله كه بزرگ قدر اون

 میكشم، هوار را شكایتم تمام و نمیترسم نمیترسم، اما نمیكند سكوت اینبار میدانم

 خیابان به ماشین پنجره از را ام گوشى و میشوم دیوانه مرتبه یك نیست، خودم دست

 آبروی حاجى، هاى حرف گوشی، این مثل یكبار فقط كاش یكبار، كاش میسپارم،

 ...میرفتم و میگرفتم را زندگی گاز و میكردم رها را حاجى

 ...بگذارم ترمز پدال روى را پایم آمده دلم كه كجاست اینجا نمیدانم

 خیره باد در نخل های شاخه آرام بازى به و میدهم تكیه صندلی هب سینه به دست

 الالیی دردهایم براى دارد، خیال كسى انگار میفشرم، را ماشین پخش دكمه میشوم،

 بخواند
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" 

 نكن وا هیشكی روی به من غیر به آغوشتو

 نكن جدا آرامشم و دلخوشی این از منو

 خواهشم و عشق پر بودن تو با برای من

 میكشم پر كجا هر به بگو تو كنارت دنبو واسه

 مقدسه تو آغوش بگیر آغوشت تو منو

 نفسه یك تولد من برای بوسیدنت

 میكشه آتیش به منو تو مهربون چشمای

 نمیشه تركم عادته تو دستای نوازش

 بذار جا هاتو دغدغه خودم آغوش تو فقط

 نیار من جای كسو هیچ بمون من عشق پای به

 نزن كسی لب روی و تن روی لباتو مهر

 "...من تن و جسم و روح به بزن بوسه من به فقط

 اشك نبود من برای دیگر كه آغوشی برای صدا بی و آرام میگذارم، فرمان روى را سرم

 ...میریزم عزا

 ...بپاچم صورتم و سر بر خاك كنم تن مشكی كاش
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 ادری در و اند بسته پایش به سنگ كه كسى مثل درست است شده سنگین قلبم

 ...انداختنش

 ...نمیزند پا و دست هم خودش نجات براى حتى بیچاره دارد، شدن غرق خیال قلبم

 كرد باز را هایش دست و ایستاد كوتاه دیوار لبه بودیم رفته توچال باهم 

  بكش عمیق نفس اینجوری بیا! باال بیا نانص _

 خوبه خیلی هوا

 انداختم دوشم روی را اش كوله و كردم اخم

 میكنن نگاه دارن ملت خانم قرتى پایین بیا _

 كرد جمع را هایش لب

 !نمیام _

 بزنم داد جا همین میخوام

 اسپرت تیپ این با مخصوصا ام حاجى پسر این عاشق من بفهمن ملت این همه

 كردم حلقه اش شانه دور را دستم بعد بیاید، پایین كردم كمك خنده با گرفتم را دستش

 چسباندمش مخود به میشد كه جایى تا و

 تسبیحش و كت و حاجیه پسر _

 میزند رقم خودش برای گنده شكم یك طرح دستهایش با و میزند قهقهه
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 !برى باشگاه ندارى حق دیگه اصال گنده، شكم یك با _

 میبوسم را سرش

 نمیرم و میرم بگى تو هرجا _

 ههمرا را دستش طور همان بعد و میكند قالب هایم انگشت میان را هایش انگشت

 میگذارد خودش قلب روی و آورد می باال من دست

 حاجى پسر نرو بیرون نرو، بیرون اینجا از _

 میبوسم و آورم مى باال را دستش

 !دختر مرگمه روز رفتم، اونجا از بدونم كه روزى _

 مرگ روز

 میكند، خوش جا گاز پدال روى پایم و میچرخد ماشین دنده روى دستم اختیار بی

 بندم،می را هایم چشم

 ...افتادم بیرون قلبش از كه روزى از ام افتاده دنیا چشم از 

 ....روز همان است، روز همان امروز 

____________________ 

 (عباس)
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 این رو هاش دست وقتى هست، عفت به حواسم چشمى زیر راننده، كنار صندلى آینه از

 دعاست، وندنخ مشغول هاش لب و میبره جلو عقب مدام و میذاره هم روی طورى

  شه، بد حالش قبل مثل لحظه هر ممكنه یعنی

 كسی كه طوری نه، یا خورده رو هاش قرص بوده قهر كه وقت چند این نمیدونم

 :میپرسم آروم و میگردم بر نفهمه

 بخوری قرص یك بگیرم آب _

 زمان هم انگار میده، فحش لب زیر و میكنه پرت سمتم بابا برو نشونه به رو دستش

 میكنن، نگاهمون و میشن متوجه هم راننده و الهه

 

 روى رو سرش دوباره نشده، تموم هاش گریه هنوز و شده سرخ دخترم های چشم

 میذاره، شیشه

 غم به زورش كنه، دور اش بچه از رو غصه و غم نتونه كه پدریه دنیا آدم ترین بدبخت

 ...نرسه بدبختی و

 پناه خودم به مادرش سرزنش ترس از میشد كم اش دیكته نمره موقع هر بود كه بچه

  آورد، می

 میخواست، كمك من از مامانش فریاد و داد قبل میشد پاره كه زانوهاش سر
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 من واسه رو نداشت رو شنیدنش حوصله وقت هیچ عفت كه انشاهایش و ها شعر

 كمك و كرد گریه خودم پیش همه از اول بده رشته تغییر میخواست وقتى میخوند،

 .خواست

 شد بزرگ وقتی اما بود، تر راحت من با بفهمه رو مردم حرف و آبرو معنى اینكه قبل تا

 بودم نفرى آخرین من كرد گیر كارم صاحب پسر پیش كه دلش نگفت، من به دیگه

 فهمیدم، كه

 خیلى من خوشبخته، ناصر با میگفت و میخندید  غمگینش هاى چشم وجود با همیشه

  كشیده، عذاب قدر چه و كردن كار چه دخترم با خانواده اون فهمیدم دیر

 دخترمه عاشق گفت و اومد كیانى میالد وقتى

 ... بودم نفر آخرین بازم من

 ....بودم نفر آخرین بازم من منه زنه دخترت كشید داد وقتى

 این و شد تر فراخ سرزمینشم مساحت شد بزرگ كه قدر چه هر شد، بزرگ دخترم

 بشیم، ورد هم از كیلومتر كیلومتر، شد باعث

 !ناصر واسه انتقامه جور یك و دهنى تو یك معروف بازیگر یك انتخاب میكردم فكر

 !ناصره  عاشق حد چه تا الهه بودم مطمئن

 كنه، تالفی رو خیانتش میخواد گفتم
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 رو ناصر اگه  ببخشه رو شوهرش میتونه و میشه سرد آتیشش بگذره كه یكم گفتم

 !اش هبچ خاطر به حداقل میاد كوتاه ببینه

 عرضگیت بی و ندارى میگه و میزنه اش سینه به ساله ٣٠ كه نیست عفت همین مگه

 و بریده سر من خونه تو آرزوهاشو نمیگه مگه كردم، تحمل هات بچه خاطر به رو

 !منم مریضیش مقصر

 تو آخر لحظات اون آرامشش وقتى دیدم، رو دخترم هاى التماس و ها گریه وقتى ولى

 نیست، بشو ناصر ى الهه دیگه الهه، این فهمیدم دیدم، رو وارد تازه غریبه یك بغل

 نگرفت، رو شوهرش دست من جلوی یكبار حتی و كشید خجالت سال چند كه دخترى

 میگه و میگیره التماس با منو هاى دست كه شده چی

 نگه بیرون مرداب از منو كه اونه های دست! میمیرم میالد های دست بدون من بابا "

 "میبلعه جا یك منو بدبختى كنه ولم داشته،

 آرتیست نمیاد، خوشم هم سینما و هنرى قشر از اصال نمیشناسم خوب رو پسره

 چشم پشت عجیبی مردونگى یك پسر این ولى نیستن، اطمینان قابل اصال جماعت

 هاشه،

 :گفت مصمم طور اون وقتی كرد، تشكر ازم احترام با آخر لحظه

 برای میرسیم خدمتتون مادرم با شب فردا! فردا پس بشه، فردا كنم صبر نمیتونم من _

 ببخشین منو كوتاهی امیدوارم وظیفه، انجام
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 !داره جربزه داره، فرق خیلی ناصر با پسر این فهمیدم

 :میپرسه راننده

 ببرمتون؟ فرمودید خوب ارزون هتل _

 ا،ه انتخاب همه به چسبید زندگیمون چیز همه به ارزون صفت این سال اینهمه

 ...آرزوهامون

 ...نباشه زندگیمون الینفك عضو نتونستن و ندارى ، نشد زدم دو سگ هرچى

 !نشد

_________________ 

 

 (الهه) 

 بود او اما بود ایستاده  عظمت آن با دریا كنار كه وقتى آمد شرمش شد، شرمگین دریا

 ... ریخت آب سرم پشت هایش اشك با كه

 ...ندارد شگون رمساف سر پشت گریه میدانست دریا

 ...بیاید زود داد قول

 را خواب غرق نریمان صورت و بود شده خم باشم، پسرم و خودم مواظب گرفت قول

 بود، بوسیده مامان آغوش در
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 هایش پلك و بود گذاشته مامان شانه روى دست نشود متوجه بابا كه طوری كه دیدم

 را چیز همه بود داده ولق مامان به ساده حركت همین با و بود فشرده هم روی را

 میكند، درست

 ...نبود هایش چشم اگر نبود، بابا اگر بگذارم، بوسه مرهم هایش زخم روى میخواستم

 نكنیم، بیدارش پرواز زمان و صبح فردا تا گفته و بسته دستمال با را سرش مامان

 ویجل و میكنم پاك را هایم اشك میكند، تابى بى دلیل بى و میگیرد بهانه نریمان

 میدهم، تكانش آغوشم در پنجره

  میدهد امنیت قلبم به وجودش

  است نگرفته خو من با هنوز بچه این اما

 ...میگرفت آرام ناصر آغوش در طور چه كه بودم دیده میكنم، درك را اش آرامى نا

 اما كنم حمامش باید میدانم است، شده سوز عرق كه میكنم نگاه را گردنش زیر

 !میترسم

 !نیستم بلد اما

 بود، بیدار مامان كاش

 است گوشی به نگاهم همه و بردارم دست بودن منتظر از نمیتوانم هم وضعیت این در

 .نمیرساند را میالد پیام كه نمیخورد، كه زنگ
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 میكنم، گرم را حمام

 و میلرزد هایم دست میكنم، گریه و میكند گریه میگذارم، پایم روى احتیاط با را پسرم

 و میگذارم هایش گوش روی را دستم آمده، درد به نبودم بلد كه هایی نهمادرا از قلبم

 میكنم ناله میشورم، را سرش آرام

 پسرم كردم ولت كه ببخش منو _

 بغلش محكم دوباره بعد میزنم گردنش به پودر میكنم، تنش دقت با را هایش لباس

 عطر مرتبه كی كنم، استشمام عمیق را عطرش میخواهم و میبوسم را گردنش میكنم،

 میشود پر هایم ریه در ناصر

 میپیچد سرم در صدایش

 گردنم به نچسبون جورى این رو هات لب قلقلكیه، گردنم من  گفتم صدبار عشقم _

 و میترسد انگار میگذارمش، تخت روی و میكنم دور آغوشم از را نریمان زده وحشت

 میگیرد شدت ایشه گریه میزند، غر خواب در مامان میزند، گریه زیر دوباره

 بی طفل و من روز و حال و میشود وارد وقتی و میكند باز را اتاق در زمان هم بابا

 آغوشش در و میدارد بر تخت روی از را نریمان و آید می جلو سریع میبیند را گناهم

  میدهد، تابش
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 همراه  را هقم هق درنگ بدون و میكشم سرم و میدارم بر صندلی روى از را شالم

 دریا وجوى جست در میدوم، میزنم، بیرون هتل كوچك اتاق از و میدارم بر ام گوشی

 میدوم

 افتم می زانو روی میرسم، ساحل به وقتى الخمر دائم یك مثل میكشم، بو را دریا

 ...كنم سیراب بود داده من به دریا كه او از را قلبم جام میخواهم

 ...نیست اما

 ....نیست اما

 بود وقتش اصال میزد، زنگ باید افتد، می رعشه به قلبم بم،جی در گوشی لرزیدن با

 !بزند زنگ

 

 میشكافد هم از دوباره ام پاره تكه بغض مریم اسم دیدن با

 هنرپیشه؟؟ آقاى با ردیفه اوضاع! دختر الو _

 میكشم فریاد میكنم ناله

 !مریم! مریم _

 بود گذاشته بپا واست ناصر

 كرد پیدا جامو
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 رامشمآ تو شد طوفان اومد

 فهمید چیو همه بابام

 میكند سوال مرتب و است شده شوكه

 میگی؟؟؟ چى _ 

 فهمید؟ چیو

 داد؟؟ رو بچه همین واسه بود، كشیده نقشه عوضى اون

 قبرستونیه؟ كدوم االن

 میفشرم مشتم در و میدارم بر خیس شن مشت یك

 كرد ام افكندهسر بابام جلو رفت، و جزیرمون و میالد و من بین انداخت تفرقه رفت، _

 رفت و

 دختر؟؟؟؟ سرافكندگى چه _

 نكردی بدى كار تو

 :میگویم هق هق با و میكوبم ساحل روى را مشتم

 !زنشم من! میالدم محرم من _

 اینو زد داد همه جلوی میالد

 :میگوید بلند صدای با و میكشد هیم
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 كردی؟؟ كار چی كردی؟ كار چی تو دختر _

 بودم؟ كرده كار چه

 !بودم زده دریا به را دلم

 .....بودم زده دریا به را دلم یكبار فقط

______________________ 

 (میالد) 

 تشر حتی یا مهربانى با بگذارد، شب ى شانه روى را دستش شود، پیدا نفر یك كاش

 چیست؟ دردت بپرسد

 نمی تاب تنهایی به را دردش ام فهمیده ام، فهمیده سالهاست را این من دارد، درد شب

 ! میگذارد داران زنده شب سینه روی را اش اضافه و ردآو

 بى و بیخود وگرنه میلنگد آسمانش كار جاى یك مطمئنم! هست مرگیش یك شب

 !باشد گیر گوشه و افسرده و ساكت قدر این نمیشود كه جهت

 كم نور پشت تاریك اینقدر حاال كه است كرده سیاه را روزش روزى، نفر یك حتما

 ...میپوشانند را ماهش, ابرهایش و میشود پنهان هایش ستاره فروغ

 ...است داشته ربودن قصد كسی را ماهش زمانى، شاید

 !میزند صدایم چندم بار براى بخش مسئول
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 دردناك شب گرفته، هم را او دامن شب است، خسته مسن زن آورم، می باال را سرم

 ...بیمارستان

 !شه ضاام جراحى عمل نامه رضایت باید! كیانى آقای _

 ! رفیقتونه فرمودید

 ندارید؟ رفیق مثال این خانواده از ای نشونه و آدرس خوب

 است؟ شده نگران خورده، گره هایم دست به او نگاه و میكنم، نگاهش فقط

 خوبین؟ شما آقا _

 بگیره؟ رو فشارتون دكتر بگم میخواید

 منفی جواب سر با و میشوم بلند نیمكت روی از سختى به و میگیرم دیوار به را دستم

 میكنم جمله چند همین برای را تالشم همه و میدهم

 بدم؟ رضایت من نمیشه _

 !ندارم خانوادش از آدرسی من

  نشد؟ پیدا همراهش تلفن

 :میگوید شاكى لحن یك با و میگوید نوچ كالفه زن

 شما ویالی خصوصی شهرك تلفن و آدرس و مدارك چندتا جز گفتم صدبار! آقا _

 !نبوده بیمار ههمرا چیزی
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 !بحرانیه وضعیتش

 بیرون عمل اتاق از سالم جون نیست تضمینی هم اصال! شه جراحى سریعتر هرچه باید

 كنید پیدا رو بستگانش بگردید! دارید وقت دقیقه چند فقط باالست، ریسكش! ببره

 ...میگذارم دستم روی را ام پیشانی و میگذارم شیشه روى را دستم كف

 !بود عمرم ممكن غیر كابوس دترینب صحنه این دیدن

 !خودم حال این دیدن

 باشم متنفر او از باید كه مردى برای هایم اشك دیدن

 !میزنند حرف من با یك به یك هایش شكستگی و ها زخم اما

 آرزو برایم صبح امروز همین مرگش كه است كسی تخت، روى جان نیمه جسم این

 !بود

 میكنم ناله لب زیر

 !!كردی؟ كار چی! لعنتى؟ خودت با كردى كار چی _

 

 لیوان و ایستد می كنارم نمانده رنگی آن در دیگر كه صورتی با من، از تر خسته آزاده

 میگذارد كنارى نیمكت روی را قهوه

 بكشد ناصر های زخم روى دست شیشه پشت از دارد خیال هم او
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 !میالد؟ آورده سرش رو بال این عشق _

 نیمكت روى و میگردم بر كنم، نگاه را ناصر نتوانم دیگر میشود باعث جمله این

 میفشرم دستانم میان را سرم و مینشینم

 گفت؟ چی رفتنش قبل گفت؟ چی بهش الهه _

 میشنوم را اش بینی كشیدن باال صدای

 !باشم خوشبخت نذاشتی وقت هیچ گفت بهش _

 !خائن گفت بهش

 بره گفت بهش

 تیر ام بینی میلرزد، دستانم میان نیز  سرم كه است رسیده حدی به هایم دست لرزش

 من به را ها جمله این از كدام هر الهه اگر مینشیند، مغزم در انگار تیر این و میكشد

 !آمد می دنیایم سر بالیی چه بود گفته

 میكوبیدم، دیوار به را خودم و میگرفتم را ماشین گاز سرعت آخرین با هم من شاید

 !بودم خوابیده من وا جای تخت این روی حاال شاید

 افتاده زمین مبارزه رینگ در حریف كه حاال! بود عمرم دقایق ترین سخت دقایق این

 !بود

 !بود ضعیف حریف كه حاال
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 !ای حرفه بوكسور یك زمانی! بودم بوكسور یك من

 !آورده كم حریف و میلرزد هایم دست

 !....او؟ یا ام باخته من

_____________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن وسطت شده تهیه و ساخته)

 (آزاده)

 عاشق میتواند هركس ندارد، آموزش به احتیاج! است ذاتى شدن عاشق میفهمم حاال

 ! دید باید گرفت، یاد باید را كردن عاشقى اما شود،

 بودم، دیده انهخ دو در هم از جدا را مادرم و پدر عمرم همه كه منی

 نفرینش فقط جمعى هر در و هرجا و میكرد ترش پدرم، اسم شنیدن با مادرم كه منى

 !میداد فحشش و میكرد

 

 :میگفت پدرم بودم شنیده خودم هاى گوش با كه منى

 "...كه مطمئنم نبود سالم زنم "

 

 !میشدم؟ نابلد را عشق باید قدر چه و كجا تا من؟ این

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 !است ام تشنه میرود ادمی گاهى حتى حاال اما

 !ام نخوابیده است ساعت ٤٨ میرود یادم

 رفته یادم حتی است، شده كوره مثل تب شدت از بدنش و میلرزد هایش دست كه حاال

 دید تاری گاهی و بینی دو دچار را هایم چشم است دیده ام بینی كه آسیبی درد است

 میكند، شدید

  

 هایش چشم و بود داده تكیه دیوار به را سرش پشت گرفتم، دست دو با را دستش

 بود بسته

 چاره! بگیری ازش رو خدا بنده این خانواده شماره و بزنی زنگ الهه به باید میالد _

 شه شلوغ بیمارستان و بشه كه صبح! نیست نفعت به موندنت اینجا! نداری ای دیگه

 میشه دردسر واست

 

 كرد اندازم بر ستانهدو چندان نه نگاه یك با و كرد باز را هایش چشم

 

 ! برو شهرتتی نگران _

 میكردی ریسك نباید همینجاشم تا
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 هست مغزم در فحش هرچه میخواهم میشود، برابر چند هایم شقیقه و ها چشم درد

 دیگه، من چرا نمیدانم اما بروم، و كنم قهر بعد و بزنم فریاد همیشه مثل كنم، نثارش

 !ام؟ شده آزاد زادهآ بند از تازه هم شاید! نیستم آزاده

 

 ! نیستم خودم فكر من _

 بگیرى اشتباه تصمیم نمیخوام! بجنبی دیر نمیخوام! میده عذابم ات گمی سردر این

 

 میشود عاجزانه نگاهش

 

 !نیست الهه حق! غم اینقدر! تلخ اتفاق همه این _

 ...بگم طور چه بگم؟ بهش طور چه من

 

 

 انداختم پایین را سرم و كشیدم آه

 !ترینه مسخره چیز تا دو ما دنیای تو _
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 !بودن حقیقت دنبال و حق گرفتن

 وضعیتش گفت دكتر! واسش نمونده سالم جای! مرگه قدمیه دو تو جوون این

 ! كمه خیلی موندنش زنده شانس و وحشتناكه

 ! شد دیر چرا نگیم خودمون به روزی فردا كن كاری یك بیا میالد

 

 

 :میگوید عمیق نفس یك بعد و دمیگذار ام بینی روی را داغش دست

 میزنم زنگ منم برو تو افتاده، خون هات چشم بگیر، عكس بینیت از برو اینجاییم تا _

 عزتی آقای

 

 ذوق و میشود بیتاب شكالت رنگارنگ ورق زر دیدن با كه درد بی كودك یك مثل

 را رتشصو بپرم، پایین و باال شوم، بلند جایم از دارم دوست میگیرد، را وجودش همه

 ...ببوسم بار هزار

 

 سخت ام توانسته سالها بعد كه را ام كودكی رویای بلندتر، صدای با مرتبه یك اما

 میشكافد را ببافم

 چرا؟؟ زده خشكت _
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 ! پاشو یاال دِ

 

 

 ام بینی معاینه مشغول كه دكتر و میكشم فریاد كه است شدید قدری به درد شدت

  میكشد عقب را دستش است

 كردین؟ تحمل رو شدت این به درد طوالنی ساعات این طور چه شما مدمعت خانم _

 آورده؟ سرتون رو بال این كی

 !خانم كنید شكایت ازش میتونید

 بشه گرفته گچ باید بینیتون

 

 

 است، كرده نوسان دچار هم را مغزم ضربه، میكند، خیال حتما دكتر كه طوری میخندم،

 میگویم دلم در

 !دارد وجود دنیا در هم این از تر وحشتناك هاى درد هك دكتر میدانی چه تو "

 براى قلبش زخم مرهم باید كه بزند كسی برای وار دیوانه طور یك قلبت اینكه مثال

 !شوی دیگری
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 !میشكند؟ میدارد، بر مو بار چند روزی روزها این قلبم میدانی دكتر

 "!...گرفت؟ گچ میشود انداخت؟؟ جا میشود هم را قلب

______________ 

 حق یا

 هشت_و_نود#

 ایلخانى_زینب#

 (الهه)

 

 !باشد؟ هایتان پلك به امیدتان همه است، شده حال به تا

 وحشتناك جریان به دادن كات خیال كردنشان باز و بستن با بار هر كه هایى پلك به

 باشید؟؟ داشته زندگیتان سناریو

  

 وحشت موذى سكوت این از من و است شده بكنید را فكرش آنچه از تر صدا بى دنیا

 میبیند؟؟ برایم خوابى چه میداند خدا و است خواب دنیا دارم،
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 بغض روی بغض میگوید، "واى واى "لب زیر و میزند سبز دیوار به آرام را سرش بابا

 میگیرم را بازویش نیستند، بغضی هیچ جوابگوى ها اشك و میشود تلنبار

 نیست خوب حالت بشین بیا خدا رو تو بابا _

 

 میكند اندازم بر نگرانی با و میكند بازتر را هایش چشم مرتبه یك

 دختر؟ خوبى تو _

 

 ... خوب

 ...است شده هم من قسمت خوب حال زمانى كنم باور نمیتوانم حتى دیگر من

 را من مانتوی گوشه حرف پر طور یك دستش و مینشیند میدهم، مثبت جواب سر با

 است گرفته

 

 تهران، داد انتقالش میشه بعد میكنن عملش ظهر میرسه، گهدی ساعت چند تا حاجى _

  تنهاست مادرت بابا، هتل برگرد تو

 

 پیاپی بار چند كوبید خودش سینه به دست دو با شنید را خبر وقتی مامان مامان؟

 "نكردم نفرینش دل ته از من خدایا "زد فریاد و گریست زد، صدا را ابوالفضل حضرت
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 ... بودم شنیده! برنگردد و برود ناصر بود گفته مامان

 بود رفته

 بود برگشته

 ... اش جمجمه حتى بود شكسته هایش استخوان همه اما

 ...بود دریده را اش كلیه و قلب هایش، دنده

 میكند، ام شرمنده بابا مقابل در هقم هق

 ...میدوم وحشتناك شیشه آن سمت دیگر بار

 شبیه هایم اشك میچسبانم شیشه به را ام گونه و میگذارم شیشه روى را دستم دو هر

  میزنم، صدایش هقم هق میان مینشیند، شیشه روی باران های قطره

 است؟؟ كرده قهر نمیدهد، جواب

 

 توسط كارم خواندن آبرویی بی سادات، اكرم های طعنه احضاریه، پشت احضاریه 

 ! بود رسانده جنونم مرز به دیگر قنبری حاجی

 و الخروج ممنوع

 ! است شده جرمم! شعر ام، خوشی دل تنها كه شدم شاعری شدم، الفعالیت ممنوع



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 399

 بودم گفته قاضی به

 نگفتم سیاسی شعر كه من آقا حاج _

 

 برای كه چادرى بود گفته چشم اشاره با ناصر بود، كرده سركوبم ممكن لحن بدترین با

 ودب داده جواب من جای به خودش و بكشم جلو را ام كرده سرم دادگاه جلسه

 بی خدا از اون رو ها شعر این قراره نمیدونسته اصال كرده جوونی من زن آقا حاج _

 بخونه بیگانه شبكه واسه خبر

 

 

 !باشد داشته مرز باید هم شعر خواندن مگر آخر: بكشم جیغ میخواستم

 باشد؟ ها مرگ آرزوی و خورده گره هاى مشت به حواسش باید هم عشق مگر

 

 

 بی "را او فریاد با كه بود بار اولین خانه برگشت راه بود،در ردهك قهر بود، رفته ناصر

 "سواد

 ...بودم كرده خطاب
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 اكرم وقتی زدم بیرون كه خانه از رفت، و شد سنگین رفت، بغض با رفت، و گذاشت مرا

 كشید جیغ سادات

 كجاااا؟ _

 

  بود، در محكم بستن جوابش

 !خانه برگشتم سیگار پاكت آن با و گرفتم را احمقانه تصمیم آن چرا چرا؟ نمیدانم

 یك میخواستم هم شاید بیاورم در را خورده شكست هاى هنرمند ادای میخواستم شاید

 بنشیند، من های درد پای سیگار نخ شده حتی نفر

 ! كردم سعی افتاد، جانم به سرفه سوخت، هایم ریه! نبودم بلد

 ...داشتن لذتی هیچ توانستم، كمتر كردم سعی بیشتر قدر هرچه

 !كردم تماشا را سوختنش دور از و سوزاندم سیگار و نشستم

 "نمیخوره آدم به كارت هیچ الهه" میگفت راست مامان

 

 مادرش خانه در دوباره را ها شب و نمیگردد بر حاالحاالها ناصر هم اینبار میكردم فكر

 خواب از ها دیوانه مثل در قفل در كلید چرخیدن با شب های نیمه اما میكند، صبح

 نیمه هاى سیگار به در، به كردن نگاه از قبل زده وحشت نشستم كاناپه روی و پریدم

 ...دوختم چشم سوخته
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 !ظرفها شكستن! هایش فریاد منتظر

 ...بودم

 بی كه اش بادامی های چشم خواب چراغ فروغ كم نور در و نشست زمین روی آرام اما

 مقابل و برداشت را ها سیگار هاى فتیله از كیی آورد، درد به را جانم بودند، سرخ و حال

 گرفت هایش چشم

 الهه؟ سخته قدر این من با زندگی _

 سواد؟ بى امّلِ حاجىِ پسر این كرده عاجزت اینقدر

 

 كنارم و شد بلند جایش از میریختیم، اشك آرام آرام دو هر حاال انداختم، پایین را سرم

 گرفت را بازویم دیگر دست با و زد اركن صورتم از را موهایم دست یك با نشست،

 !عشقم كردم فكر كلی كنی، تحمل و بمونی من خاطر به نمیخوام دیگه الهه _

 !آوره شرم و آور عذاب تو واسه بودن ناصر زن

 نمون عشقمون دروایسى رو تو! عزیزم برو

 میكنم حمایت ازت خودم
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 اش سینه روی را سرم دهز وحشت گرفتم، رعشه جمالت این با كه دارم خاطر به دقیق

 یك انگار دنیا میشد، كه نبودنش و رفتن حرف زمان آن كردم، بغلش محكم گذاشتم،

 قول ، نزند رفتن حرف دادم قسمش! نرود دادم قسمش داشت، كم حیات برای چیزى

 خورد قسم!  داد

 !نمیرم جا هیچ من! هستم همیشه من قسم سرت به الى _ 

 !برو تو میسموا من باشه كار در هم رفتنی

 

 

 :گفتم بلند صدای با هق هق میان كوبیدم شیشه به را سرم

 !حاجى پسر بری میخواستی دیدی! ناصر دادی دروغ قول دیدی _ 

 

 میشوم شوكه آزاده، دیدن با و میگردم بر میكنم، حس ام شانه روی را دستی گرمای

 میوفتی پا از طوری این دختر! باش آروم! جان الهه _

 

 :میپرسم و میكنم پاك را هایم اشك ستد پشت با

 میكنی؟ كار چی اینجا تو _
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 میكند اشاره اش بینی روی گچ به

 اتفاقی چه شدم متوجه و دیدمت تصادفی شم، ویزیت ام بینی واسه بودم اومده _

 افتاده

 

  بنشینم، بود آن روی صبحانه سینی یك كه نیمكتی روی كرد كمكم و گرفت را دستم

 

 باز برایم را شكالتی كیك  بعد و داد دستم را قهوه لیوان میلرزاند، غضمب را هایم لب

 !موكاست بخور گرفت، جلویم و كرد

 تا كه بود شده صمیمی من با اینقدر كی آزاده! ام عالقه مورد شكالتی كیك و موكا

 دادم قورت را بغضم زدم، پس را كیك دست با میدانست، را ام سلیقه حد این

 افتاده؟ اتفاقی چه نگى دمیال به میشه _

 میدى؟ قول آزاده؟ میشه اومده، ناصر سر بالیی چه و دیدی اینجا رو ما نگو خدا رو تو

 

 ..میكند ام دیوانه میچكد، چشمش از كه اشكى قطره این

 :میگوید بغض با و میگیرد دهانم جلوی دیگر بار را كیك
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 نمیگم عزیزم، بخور _ 

 

 میكنم اسالتم عاجزانه و میگیرم را دستش

 !!باش مواظبش میكنم خواهش! باش مواظبش _ 

 باش مواظبش مدت این نبینیم، همدیگرو طوالنی مدت یك شاید

 

 نمیگیرد؟؟ قرار درستش جاى سر ام زندگی در چیز هیچ وقت هیچ چرا خدایا

 داشتم، دوستش روزگاری كه مردی خاطر به را عشقم میالدم، باید چرا خدایا

 ام، ساخته خاطره سرم موهای زهاندا او با روزگاری

 دارم، و داشتم طفلی او از روزگاری

 

 !بسپارم؟ میشد حساب برایم تهدید بزرگترین كه زنى به و كنم رها

_________________ 

 

 (میالد) 
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 كرده كار نخلستان در تابستان تعطیالت ماه ٣ كه پولى با داشتم دوست را ام دوچرخه

 گل و خاكی زمین بودم، كنده جان برایش ستانتاب سال دو بودمش، خریده بودم

 ماه سه هم ای شیشه فانتا و كلوچه! بودم گذاشته كنار را محل هاى بچه با كوچیك

 !بودم نخورده

 !بودم كرده جمع را هایم پول

 را ستایشش كودكی عالم در! بود داشتم روز آن تا هرچه از تر مقدس برایم ام دوچرخه

 رنگ شب نوار با و بودم كرده وصل چرخش به نگىر هاى مهره بودم، بلد خوب

 میكردم، تزیینش

 !نبود بهتر جاسم و احمد مال از ام دوچرخه

 وقت هیچ كه آنقدر داشتم دوستش خیلى من اما نبود، هم نو فواد، دوچرخه مثل حتی

 !كنم تست را اش سواری حسابی و درست نیامد دلم

 

 خالی جای و برگشتم كه بود نشده هم دقیقه دو بخورم آب نانوا، ماجد مغازه بودم رفته

 كوچه تمام كردم گریه كرد، ام زده وحشت بودمش، زده تكیه دیوار به كه ای دوچرخه

 !بودنش دزدیده! نبود كردم، پایین باال را ها

 رنگ شب نوار و رنگی های مهره با دوچرخه یك كه گاهی هنوز اما گذشت سال خیلی

 میگویم مخود با و  میگردم بر میبینم
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 "باشد من دوچرخه نكند "

 

 ...نكند خدا.. كند گیر بماند، چیزی در آدم چشم نكند خدا

 

 باز هایم چشم شیشه به ضربه چند صدای با بودم داده تكیه ماشین شیشه به را سرم

 شد

 عجیب طور یك جزیره گرمای در سینه به دست كنم، باز را در میكرد اشاره آزاده

 :گفت هرچیزی از قبل شد سوار كه آزاده میلرزیدم،

 بشناستمون یكی لحظه هر ممكنه شلوغه، بیمارستان حیاط قدر چه نمیبینی میالد _

 

 :پرسید و گرفت را دستم نگرانی با مرتبه یك بعد

 میلرزی؟ داری تو _

 

 دادم قورت را دهانم آب و دادم تكان منفی نشانه به را سرم

 خورد؟ چیزی _
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 زداندا می باال را ابرویش

 دیدی خودت بودی، همونجا كه تو _

 

 

 انداختم پایین را سرم

 ماشینم تو وقته خیلی دیگه، نموندم _

 

 ندارم دوست شرایط این در را اش خنده

 بهت عكس واسه بودن داده گیر ها خوشگل پرستار دیدم _

 

 نمیشنوم را هایش صحبت مابقی حتی و ام شده خیره رو به رو به

 برو بردار رو ماشین _

 كنند اذیت رو الهه بیان كه ناصر خانواده میترسم بمونم، باید من

 

 !رفته باال صدایش

 !میالد _
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 !!میاد؟ بر ازت كاری چه وضعیت این توى تو

 شده چی بدونی تو نمیخواد حتی الهه كه شنیدی كه، دیدی

 

 

 كردم نگاهش خشم با

 !میدونم كه من ولی! نمیخواد اون_

 بذارم؟ تنهاش و رمب و نفهمی به روبزنم خودم

 

 است برگردانده رو حاال هم او

 غرور؟ پر و قوی كیانی میالد اون كجاست _

 كنم قبول تو شخصیت از نمیتونم رو سست و خسته آدم این

 

 

 سابقش شوهر برای! من زن است شده باعث كه روزگاری از دلخوری همه میخواهم

 و میكنم دراز را دستم نم،ك خالی آزاده سر را بزند، زار من های چشم مقابل در

 و میكشد عقب را خودش اش سینه قفسه به دستم اصابت با اما كنم باز را در میخواهم
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 و میكنم باز را در بیشتری حرص با و میشوم شاكی خودم از میچسباند، صندلی به

 میزنم فریاد

 

 درست كه دماغتم! میخوای چی سست و خسته شخصیت بی این جون از تو اصال _

 ببینم زندگیت ردِ برو بیا ی،كرد

 

 

 برود باید بدهد فحش باید بزند جیغ باید آزاده

 

  نمیرود اما میدهد فحش میزند جیغ

 

 كنم ولت كجا داغونت و درب وضعیت این تو برم؟ كجا! راضی خود از احمق پسره _

 بمیری؟ تنها

 

 میكشد جیغ تر بلند

 نمیرررررممممم _
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 را بازویش میزنم، دور را ماشین اش صندلی سمت و میشود پیاده ماشین از عصبی

 میكشد جیغ و میزند پا و دست میكشانمش، بیرون ماشین از و میگیرم

 !كن ولم كن، ولم _

 

 

 و خط برایش انگشت با میشوم، بیمارستان نگهبان سوال پر نگاه متوجه مرتبه یك

 میكشم نشان

 

 فهمیدی؟ خودت سی میری بیرون بریم اینجا از _

 شو سوار یاال

 

 پشت هایش اشك میدهد تكیه ماشین در به سینه به دست میكنم رها كه را دستش

 :میگوید گریه میان است جالب برایم معتمد آزاده جدید ورژن این و میچكد هم سر

 كردی؟ فرار وحشی از مگه _
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 خرج قدرت حد از بیش میشوم متوجه تازه میكند، ناله و گرفته بازویش روی را دستش

 :میپرسم آرام ام، هكرد

 گرفت؟ دردت_ 

 

 میكند تحمیل آغوشم به را خودش و میكند هق هق به شروع بلند صدای با مرتبه یك

 هقش هق میان میكوبد، مشت بازویم به آرام آرام میفشارد ام سینه به را سرش و

 :میگوید

 

 !گرفت دردم آره _

 !دردات از میگیره دردم

 میكنه درد قلبم

  قلبم،

 ....میالد

 

 جور و جمع را خودم میكنم سعی گرفته، شدت هایم دست لرزش میروم، عقب قدم چند

 میروم راننده در سمت و میكنم سرفه كنم
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 ویال میرسونمت شو سوار _

 

 

 :میگوید گریه با باز و میكوبد پا

 باهات میمونم بمونی اینجا میخوای اگه! بمونیم _

 

 ...بود نگذاشته تنهایم ای لحظه روز دو این در نمیگذاشت، تنهایم

 ....است ممكن درد ترین العالج مرد یك تنهایی

_____________ 

 

 (ناصر)

 و میكشم را مرگ درد بار، هزار اى ثانیه بار، شصت ای دقیقه بار، شصت ساعتى

 !نمیمیرم

 ...میزند آتشم بیشتر اندامم همه یخبندانِ سرماى اما میسوزم آتش در

 اما میشود، قطع نفسم میشوم غرق هربار متعفن ندیدهگ راكد آب یك در میشوم غرق

 ...میزند فریاد را بیابانم هایم لب خشكى
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 كه خوردم زمین سر با و كرد گیر سنگ قلوه یك به پایم كه بود زندگى قسمت كدام

 برخیزم؟ نتوانستم دیگر

 ...آه

 !گیر زمین وحشتناك واژه این از آه

 !است گرفتن شكار فقط كه یزرع لم زمین این با لعنت

 ...مبادا

 ...هستم گرفتارش است سال یك قریب بگیرد، را كسى زمین كه بیاید روزی مبادا

 

 خاك ام خاله دختر آبرویی بی درد براى نمیدانستم میكرد، التماسم میكرد گریه سودابه

 براى دختر، این توسط بساط این كردن محیّا و پدرم بازى هوس براى یا بریزم سرم بر

 !باشم؟ متنفر سودابه از همیشه

 

 !كند فلج را مغزم خواستم خدا از روز آن

 فاجعه از بعضی عمق فهم قدرت نه و كند درك را اتفاقی نه دیگر كه شود فلج آنقدر

 ...باشد داشته را ها

 !شعورم جز! مغزم جز اند، شده فلج اند، افتاده كار از زبانم حتى بدنم همه حاال اما
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 است، گیرى زمین این متقس ترین دردناك این و

 

 میبندم، سریع را هایم چشم روز هر مثل میپیچد اتاق در كه عطرش

 قلبم هاى تپش گرفتن سرعت از بلكه پایش صدای از نه را این و میشود تر نزدیك

 میبندم تر محكم را هایم چشم من و آورد می باال را سرم زیر میفهمم،

 

 رو گاهی صبح روز هر قهر این كن بس! ناصر گذشت سال یك _

 

 

 !نبودم قهر

 !نبودم قهر

 چسبانده من تخت به و كوبیده تنش به كه میخی این میخواستم! برود میخواستم فقط

 همیشه، از تر وار دیوانه و گذشته از بیشتر داشتم، دوستش برود، و بكشد بیرون را

 ...كند گیرش پا بیشتر ام زمینگیری نمیخواستم كه آنقدر
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 بگویم و بچرخانم را كرختم و سنگین زبان و كنم باز را دهانم میزدم زور قدر هرچه

 نمیشد، ندارد، ناصر نام به منی از تهوع جز حاصلى من برای ات فداكاری این

 ...نمیتوانستم

 ...كن خورد اعصاب گنگ اصوات سری یك میشد حاصلش

 

 آن رگردد،ب تكلمم قدرت كه میكردم همكاری كاردرمانم پزشك با امید این به فقط

 بگویم جمله چند فقط بتوانم كه قدر

 :بگویم پدرم به مثال

 نشو نزدیكم دیگر وقت هیچ

 !كن آزاد را ام الهه

 !است پرستار كار ای كرده انجامش به مجبور را الهه كه كارهایی این لعنتی

 

 

 :بگویم الهه به

 و ای مانده و ای كرده فداكاری هرچیز و كس هر خاطر به برو، اینجا از خدا رو تو _

 !برو قسم همان به چیست نمیدانم من
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 میدانم میكند، غروب را صبحم دوباره اش خسته صورت میكنم باز كه را هایم چشم

 نریمان تب نگران میگفت مریم به تلفن پای كه شنیدم است، نخوابیده هم را دیشب

 !است

 این به را او قتو هر شنیدم، را صدایش فقط ندیدم را پسرم است سال یك! ندیدمش

 كه آنقدر میكشیدم، فریاد گنگ اصوات همان با و میبستم را هایم چشم آورد می اتاق

 :پرسید باالخره روز یك

 اینجا؟ بیاد نریمان نمیخواى ناصر _

 ببیندت؟ نمیخوای

 

 الورود ممنوع اتاق این به پسرم بعد به روز آن از و دادم مثبت جواب پلك حركت با

 گرفته، یاد جدید كلمه چند تازگى به كه میدانم اما شد،

 ...میدانم را اش عالقه مورد بازی حتی و واكسن نوبت

 

 میكند، خشك حوله با بعد و میكند تمیز را صورتم خیس دستمال با
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 كنار صورتش از را موهایش میخواهم ریخته، صورتش روی و چسبیده هم به موهایش

 دارند؟؟ حركت توان هایم ستد مگر میتوانم؟ مگر اما میخواهم بگذارم،

 

 

 :میپرسد و میكند پاك را اش پیشانی عرق دست پشت با

 

 بیارم؟ لگن _

 

 ...كند شرمنده میتواند را مرد یك كجا تا سوال این بار هر نمیداند

 

 

 و است سرم نزدیك اش سینه میزند، شانه را موهایم آورد می شانه میگویم، نه چشم با

 كه دیدم احیا شب است، گردنش در همیشه میكند، نوازش را صورتم گردنبندش

  گرفت سر به قرآن و میبوسید را گردنبندش

 هایش چشم و میگیرد اش بینی نزدیك را گردنبندش كه میبینم است خسته كه هربار

 ...میبندد طوالنی دقایق خاص طور یك را
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  میگوید، اتاق از شدن خارج قبل و میكند روشن برایم را تلویزیون

 بده بهت باال بیاد مادرت میگم رو صبحانت درمانگاه، میبرم رو بچه دارم من _

 

 

 بعد و بپوشد را كفشش كند قانعش میخواهد كه الهه كالفگی و نریمان گریه صدای

 و میزنم زار بلند صدای با هستم، تنها كه میكند راحت را خیالم در شدن بسته صدای

 شاهد كه مردی برای میبارم، خون ببرد دكتر را مریضش بچه نمیتواند كه مردی برای

 بر دستش از كارى و هست است، بوده عاشقش همیشه كه زنی شدن پیر روز به روز

 ...آید نمی

 

 

 میكند باز را نفرینش بساط روز هر مثل آید می صبحانه سینی با كه مامان

 شد این تخاطر به ام بچه كه الهه، بیوفتن من بچه روزگار همین به عزیزات الهی _

 شه سیاه روزگارت الهی

 ببینی داغ الهی

 ...تللى اللی پی بره كنه ول علیلشو شوهر كرد بهونه رو بچه مریضی زنیكه،
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 نفرین با و شود صبحانه بیخیال مامان كه نمیكنم باز را دهانم قدر این و میكشم فریاد

 ...كند ترك را خانه گریه و

 

 ...نیاید كه نیاید الكردار مرگ و بكشد هم را مرگ ناز باید دیگر كه كس آن بیچاره

____________________ 

 

 (الهه)

 براى میشود ساحل یك و جزیره یك اندازه گاه كه است كوچك قدر چه دنیا نمیدانم

 !بچشند را بودن عاشق بودن، هم كنار تا غریبه دو

 بی و تو در تو اىه اتوبان این اندازه شهر، این اندازه كه است بزرگ قدر چه نمیدانم و

 !میكند؟ دور تو از مرا پیكر و در

 

 ...ام آمده دوباره

 ...توست به ممكن جاى ترین نزدیك اینجا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 420

 میخواهد كه رحمی بی باد این و ام ایستاده باد جهت خالف پیاده عابر پل وسط

 !میخرم جان به من را كند پاره صد را صورتم

 چرا؟ میدانى

 گذر باد همین است باز ببینم میتوانم اینجا از كه قتاتا پنجره از لحظه همین شاید

 من برای و باشد دزدیده را عطرت قطره یك باشد، شده رد موهایت بین از باشد كرده

 ...باشد آورده

 

 زل و ام آمده اینجا ام، شده آزاد دیوارى چهار آن اسارت از وقت هر سال یك این در

 وار دیوانه ام دیده باز را هایش اتاق از یكی هپنجر هرگاه و برج این آخر طبقه به ام زده

 ....ام كرده شكر بار هزار را خدا

 

 ام؟ شده خودخواهی مادر چه میبینی میكند، ناله آغوشم در پتو میان و دارد تب پسرم

 

 نیمه و نصفه الهه یك زندگی جای همه اگر كه برو شرطی به گفتى آید می یادت

 !اشب تمام مادر یك پسرت برای بودی،

 

 را؟ مان ساحل در لعنتى شب آن آید می یادت
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 هایت اشك

 ...هقم هق

 

 جنگیدی داشتنم نگه برای روز ده آن تمام بودى، جنگیده

 با است، قرار تو كه است باختنی از تر سمی قدر چه من برای رفتن نمیدانستی كه تو

 !كنی تجربه من رفتن

 

 كرده معامله ناصر پدر با تو، آبروى ازاى در را ام آزادی و عشق من نمیدانستی كه تو

 ...بودم

 میجنگیدی تو

  من با

 پدرم با

  بودی گرفته را كرد خطاب ام بدكاره كه قنبری حاج یقه

 ...نداشتم آمدن تو با پای من و بودی گرفته بردنم خیال به را دستم

 

 شد؟ مگر اما جنگیدی روز ده آن تمام دنیا با تو
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 گذاشتند؟ مگر

 

 :گفتی و فشردی مشتت در و گرفتی را شالم گوشه یمارستانب در آخر بار

 كه میشینم قدر این گرفتمت مرگ از كه همونجا ساحل توى میرم میرم، من الهه _ 

  بیای

 بیاد مرگ نیای تو اگه كه میشینم قدر این

 

 

 كرد، نفرینم داد فحش كشید جیغ سادات اكرم گرفتم، را دو هر میلرزید، هایت دست

 :گفتم هقم هق میان من

 !نكن تو رو كرد، من با ناصر كه كاری_ 

 

 :گفتی محكم اما لب زیر كردی رها را شالم

 

 !بیای تا میمونم منتظرت _
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 نشان و خط حاجی و سادات اكرم برای اشاره انگشت با كه دیدم رفتن قبل و رفتی

 كشیدی

 

 

 :گفت حاجى رفتى، كه تو

 همیشه برای كن تمومش و برو ، برو _

 رو آرتیست بچه یك با بودی من پسر زن وقتی میكنم دار خبر رو دنیا كل گرنهو برو

  ریختی هم

 رسوا رو شدین قاتلش كه آبرو بی دوتا شما نیاد بهوش اگه ام بچه میكنم بیچارتون

 !!!میكنم

 

 شوم هایت دست مرحم كه بودم آمده من من، عزیز میدانی

 ...شوم حالتِ  طوفانی آرامشِ میخواستم

 

 میشدم باد گرد میشدم تندباد طور این اما

 ...میدریدم را ات زندگی و اعتبار و آرامش همه



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 424

 

 شد ام بیچارگی چاره رفتن! رفتم

 ...كنم خاموش پس زین سردم، های اشك با صورتم از را هایت بوسه داغ لهیب باید

 

 بود غروب

 داشت خون! نه كه سرخ آسمان

  بودی داده تكیه سنگ تكه به و بودی كرده بغل غم زانوی

 كردی نگاهم فقط نداشتی برخواستن توان و جان انگار شدم، كه نزدیكت

 هایم شانه روی دستت نوازش را هقم هق گذاشتم، پایت روى را سرم نشستم، كنارت

 داد، تسكین

 امروز به تا لحظه آن از دستت عطر وای عطرت چسباندم، صورتم به گرفتم را دستت

 ...است دهش حبس ام سینه در جایی

 میگیری صورتم از را هایم اشك ها دست همان با بوسیدمت،

 :میپرسی

 چیه؟ برای ها گریه این بگو من به _

 الهه؟ قلبته كجای از تردید این
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 بگویم میخواهم  كن كمكم بگویم و ببرم پناه خودش به میخواهم بگویم، میخواهم

 قسم خدا به را تو كن پیدا ای چاره بگویم میخواهم دیده، برایمان خوابی چه حاجی

 

 میگوید حاجی كه شود همان اگر اما

 ....اگر

 

 بودم كشیده نقشه خودم با میلرزد هایم لب

 اول از ما رابطه بمانم، كنارش میخواهم! ناصرم عاشق هنوز " بگویم دروغ به و بیایم

 "بود اشتباه

 ...كنم سر زگاررو ام بیچارگی با بروم كه بروم و تنگش بچسبانم خداحافظ یك بعد

 برمال را دروغم میكند رسوایم ام زده نشان لبش روی كه داغ بوسه این آغوش این اما

 میكند،

 

 عادت به شصتش انگشت با میكند شروع میزند كنار  دست دو با صورتم از را موهایم

 میگیرد درد سرم طرف دو گریه بعد میداند دادن، ماساژ را هایم شقیقه همیشه
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 میجوم بغض میبندم را هایم چشم

 ...میالد برم بذار _

 

 ...من وایِ و هایش چشم است بارانی میكند، باز چشم

 

 ! رفتنه مصمم ها چشم این _

 بگیرم رو نگاه این رفتنِ جلوی نمیتونم

 ....میبخشم و میكنم حالل رو مونده باقی سال ٩٩ بگم نخواه اما

 !الهه قلبمه ات مهریه

 !بدم رو ات مهریه باید بخواى طالق

 ...جاش از رو قلب این میكَنَم بخوااى طالق

  نیوفته اتفاق وقت هیچ شاید كه برگشتی به باشه خوش دلم بذار

 ....كه شرطی به بری میذارم
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 و میبازم ات خانه باز پنجره به را امیدم همه دیگر یكبار میفشرم ام سینه به را نریمان

 ...میگیرم پیش دیگر بار را رفتن راه

_________________________ 

 حق یا

 سه_و_صد#

 ایلخانى_زینب#

 (میالد)

 

 دریچه در كه قرمزى روبان حركت به بودم زده زل  زدن پلك بدون طوالنی دقایق

 كولر سرمای زمستان چله این در بودم مجبور و بود شده وصل تخت روی به رو كولر

 كنم، تحمل هم را

 گردنم بود، من وضعیت همین بخوابد تخت روى كسی داشت امكان كه حالتى بدترین

 شده آویزان طرف دو از حركتم بی های دست بود، رفته فرو كتفم در و بود شده كج

 حركتى، هر از بودم عاجز بودند، بسته تُنی چند گوى پاهایم به گویی و بود

 هایم چشم چرخش با فقط من و شد اتاق وارد بود بسته پیشبند كه طور همان مهشید 

 صاف را گردنم خواستم مهشید از هایم چشم حركت با بعد و كنم نگاهش انستممیتو
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 و شد خم بعد و داد بیرون سینه از خسته آه یك و گذاشت تختم كنار را غذا سینی كند،

 كرد، مرتب سرم پشت را هایم بالش

 

 خشك را دهانم پیشبندش گوشه با مهشید و شود سرازیر لبم گوشه از دهانم آب باید

 دارد امكان لحظه هر میكنم احساس كه ام كرده منقبض را عضالتم قدر این كند،

 شود پاره ام پیشانی رگهای

 

 میپیچد، فضا در همهمه بالفاصله بعد و كارگردان دستیار گفتن كات صدای

 میكشم، راحت نفس یك و میشوم بلند سریع تخت روی از

 تهیه خودم كه فیلمی ولینا در روزها این كردن بازی را نخاع قطع معلول یك نقش

 میگرفت، من از زیادی انرژی هستم كارگردانش و كننده

 :میگوید ذوق با میكند بازی را فیلم لیالی نقش كه صابر مهشید

 كیانی؟ آقای بود خوب _

 

 است داشته نگه گردنم روی دستیارم كه گرمی آب كیسه و میدهم مثبت جواب سر با

 میكنم تشكر و میگیرم خودم را

 كنیم ضبط دیگه پالن یك باید امشب دار نگه رو تیم بیات، خانم ممنون _ 
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 :میگوید بلند صدای با گریم طراح میشود، بلند گروه اعتراض صدای

 ان خسته گریم گروه های بچه بمونم نمیتونم دیگه من _

 

 

 كه سینی از آبمیوه لیوان برداشتن قبل و آیم می پایین حركت یك با تخت روی از

 میدهم جواب بلندتری صدای با اند آورده برایم

 بیاد نیست الزم فردا از دیگه و بره است خسته هركی _

 

 

 :میگوید سریع مهشید

 میمونم نیستم خسته كه من _

 

 می در جیبم از را هایم قرص میكشد، پوف كالفه و میكند تمیز را عینكش فیلمبردار

 میكشم باال نفس یك را بمیوهآ لیوان از نیمی بعد و میگذارم دهانم در و آورم

 سمت دوان دوان  آزاده كنم، بازبینی دیگر یكبار را آخر صحنه كه میروم مانیتور سمت

 میدهد، تكان دست برایم و آید می تیم
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 و میكشم جلو را پایه ٣ میدهد، سالم بریده بریده و میزند نفس نفس میرسد، وقتی

  بنشیند، میكنم اشاره

 كفش به چشمم میخورد، را ام مانده باقی آبمیوه جرعه چند و یردمیگ دستم از را لیوان 

 میخورد اش سانتی ١٠ پاشنه های

 ندو؟ مدلى این ها كفش این با نگفتم صدبار _ 

 خنده سوژه بخوری زمین شكسته پا مرغ شتر مثل عكاس همه این جلوی میخوای

 شی؟

 

 اندازد می باال را ابرویش یك و میخندد

 !كردیا پیدا من به دادن گیر اسهو چیزی یك باز  _

 

 انگشت میشود، خلوت كه كمی و میكنم مرخص ساعته یك استراحت برای را تیم

 میدهم هول عقب سمت را سرش و میگذارم اش بینی نوك را ام اشاره

 معتمد ى آزاده دادن، گیر واسه داره نكته پات سرتا _

 

 و میكند تنگ را هایش چشم بعد میفشرد، داغش دست در و میگیرد را انگشتم همان

 :میگوید خودش خاص شیطون و كودكانه لحن با
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 باشه؟ عمو باشه تو؟ مهمون پاستا شام_

 زود؟ زود؟

 

 توجه بی و میشوم خم بعد و میكشم بیرون دستش از را دستم سریع همیشه مثل

 یك میشنوم، را آهش صدای میدهم، آن به را حواسم تمام و میكنم روشن را مانیتور

 ام شنیده را صدا این است بوده كنارم كه ثانیه هر و روز هر كه است لسا

 ام نكرده باز رویش به را در كه وقت هر

 شود پیاده ماشین از كردم مجبورش و ام زده فریاد خیابان وسط كه وقت هر

 ام كوبیده زمین روی را غذایم ظرف كه وقت هر

 ام بیماری عود های شب

 ...ام كالفگی و تابی بی های شب

 ...است شده ام زندگی های سمفونی ترین انگیز غم از یكی روزها این او آهِ صدای

 

 میالد؟ _

 

 نمیكنم نگاهش
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 هوم؟ _

 

 نكرد؟ معرفی رو خودش باالخره میكنه ایمیل واست رو نامه فیلم كه یارو این _

 

 :میگویم زمان هم و میكنم زوم را صحنه یك

 نه _

 

 ...هات رقیب كار معلوم جاك از! ریسكه خیلی این ولی _

 

 میكنم قیچی را حرفش

 !همین شده بحثمون ماهه ٣ االن! كن بس _

 نكن فضولی من كار تو قدر این میكنم، كار چی دارم میدونم من

 

 

 میكند جمع را هایش لب

 من؟ به میدادی رو مقابلت نقش حداقل میشد چی _
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  میكنم تر یكنزد مانیتور صفحه به خودم و میبرم عقب كمی را فیلم

 نمیخوره فیلم پیشه شاعر زن نقش به هم ات قیافه زیاده، ات سن _

 

 بهتر را حالش ام خنده میدانم میخندم، برمیگرداند، را رویش و میگوید باشه لب زیر

 :میگویم و میزنم اش چانه زیر میكند،

 سبزیجات ولی پاستا، شام _

 

 میكنند كوبیپای و رقصیدن به شروع اش مشكی و كشیده های چشم

 

 بخوای تو هرچی _

 

 !بخواهم؟ من هرچه

 ...خواستم

 ...میخواهم هم هنوز نمیبینی مگر میخواستم

 كرد كوك مخالف ساز خواستم من هرچه با كه ای زمانه شرف به تف اما
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 صدایی نه دیگر كه افسوس و نواختند خارج را ام زندگی اوج كه ناكوك آنقدر هم آن 

 ...نه و آوازی نه سازی نه هست

___________________ 

 

 (قنبرى علی حاج)

 آقا حاج اهلل تقبل: گفت و ام شونه به زد پشت از آروم یكی دادم، كه رو آخر سالم

  

 صف همین دیدم برگشتم میشناختمش، گفت، دار منظور و غلیظ جور یك رو آقا حاج

 دونه جون به دمافتا منبر، باالى رفت نماز پیش جواد سید آ بوده، جماعت نماز عقبِ

 ...اهلل الی اهلل ال تسبیحم، كهربای هاى

 

 خودش كار نوشتم واسش كه چكی خوشم، خیال به نبود خبرى ازش میشد هفته یك

 ...بود حرفها این از تر كار طمع طرفم اما كرده، رو

 

 باز رو ماشین در خواستم كه همین رفتم كه بیرون اومد، پشتم به پشت مسجد حیاط تو

 انداختم پایین رو سرم روم، به رو وایساد چشم تو چشم و بست رو در شدت با كنم

 !جوون كن شرم _
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  میزنه پوزخند

 پیرمرد؟ كردی شرم مگه تو _

 

 میكوبم ماشین سقف به مشت

 !میخوای؟ چی من جون از تو _

 

 :میگه تمسخرش پر لحن همون با و میخنده

  میخوام رو ندارت و دار _ 

 

 میگیرم آسمون سمت رو انگشتم كرده، تیز دندون واسم بدجور بار این سودابه میدونم

 

 دارالمجانین نمیفرستمش اینبار واحد و احد خداى به _

 بگو بهش اینو قبرستون، تنگ میفرستمش راست یك

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 436

 كه میده تكون سر یكجوری میده، تكون سر چشمام تو میزنه زل میره، عقب قدم چند

 پام تا رس روی میشه سرد آب خوردنش تاسف

 

 ات خونه تو كه دختری كه زمان اون قنبرى، حاج بود كجا واحد و احد خدای _

 كردى؟ صورت بی رو بود امانت بود، مهمون

 داره؟ وجود تو واسه اصال واحد و احد خدای

 

 

 نبودم بدی آدم من

 بودم خونده نماز عمر یك من

 !میكشیدم خدا تا اینجا از رو حمدمِ   الضالین وال میخوندم، نافله و قفیله

 بود شده شام ها خیلی خونه تو من خونه نذری

 اشتباه اصال گرفت، نشونه رو عبادتم سال ٦٠ شیطون روز اون نبودم بدی آدم من

 رو توبه اصال نیستم، كه معصوم و ملك استغفراهلل بودم، آدم كه  منم آدمیزاده، واسه

 !ما قنبرى علی حاج هنوز من گذاشتن، روزى همچین واسه
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 و میكنم باز رو ماشین در گرفته، پایین سر بدون و خشم با اینبار ولی دیگه بار یك

 میشم سوار

 

 میخوای خاطرشو خیلی دادم توئون كافى اندازه به نمیدم بهت دیگه ریال یك من _

 آبرومند زندگی یك میتونی عمر آخر تا دادم بهت كه هم پولی اون با بگیرش برو

 باشی داشته

 

 آورد داخل ماشین شیشه از رو سرش و شد خم

 

 حاجی؟ میشه حالیت چى آبرو از تو _

 !میخواد رو تو ذلیل و علیل پسر! نمیخواد منو سودابه

 

 

 فرمون وسط میكوبم مشت

 هستی؟ چی دنبال وسط این تو _
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 قنبری حاج دیگه تو كه میخوام اینقدر میخوام، رو ندارت و دار من! حاجی گفتم _

 نباشی

 !حاجی بگه نشه روش تو مثل یكی به كسی كه اینقدر

 كثافت یك به كسی دیگه پایین بكشمت ساختی خودت واسه پول از كه تَلى از وقتی

 !نمیذاره احترام متظاهر

 

 بدم تكون تاسف سر كه منه نوبت اینبار

 و مفت پول دنبال عمره یك تو كردم خبط لحظه ١ اگه من چیه؟ من با تو فرق پس _

 !ناكششی

 

 خندید بلند صدای با

 

 !نیستم حاجی من كه اینه تو با من فرق _

 

 میخ سرم تو حاجی كلمه بود، شده حبس اختیار بی  نفسم گرفت، فاصله ماشین از بعد

 عدد انگشت با داد، تكون دست واسم و برگشت میكوبید، بد نفر یك رو چكش و میشد

 داد تكون رو دو
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 میلیارد، دو دیگه دوماه حاجى _

 اضاف روش بذار اشان پسرتم

 

 

 اما میدادم، میخواست هم میلیارد بیست بودم، گذشته میلیارد دو خیر از بودم گذشته

 ناصر؟

 !بود شده من حروم ام بچه ناصر

 داد دست از زنشو من خاطر واس

 گردنش توى شد طوق نكرده گناه من آبروى واس

 مماتشه، و حیات ارشهكن كه زنی به عشق میدونم و داده دست از چیشو همه بچه این

 ...میزنه پر دستم از میره ام بچه بره الهه

 

 !نمیشه خنك جیگرم میكشم آه هرچی صورتم رو میكشم رو دستم دو

 چه اما بود دیده رو جایی دهاتش وجب یك جز نه داشت سواد نه بیامرز خدا آقام

 میگفت همیشه كه دعاش این داشت عمقی
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 "مجازات نه كن متحانا نه هامون بچه با رو ما خدایا "

 

 

 قنبری؟ حاجی شده چی علی؟ شده چی میلرزه، تنم

 بچه مثل طور این حاال نریختی اشك قطره یك داداشت و آقا و ننه عزای تو كه تو به

 !میزنی؟ زار مرده مادر

_______________ 

 

 (آزاده)

 ...كرد خواهم كوچ

 ...كرد خواهم كوچ تو هاى نخواستن سردِ سرزمین از روزى

 ...تنها میسازم، النه دنیا قله ترین مرتفع روى تنها و میشوم عقاب

 

 كرد خواهم كوچ

 ...نباشد شدن پر بى ها پریدن تاوان كه سرزمینى به
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 ...ماندن و كوچ بین مردّدم سخت روزها این من

 دسته نعشم باالى بر شاید میزند، زمین را من روز یك باالخره میدانم كه تردیدى

 ...بنوازند مرگ آواز اجرمه پرستوهاى

 

 

 قسمت همان روی حاال را صورتم از نیمى روى شد سیلى قبل ثانیه چند كه دستش

 اشك هایش دست محسوس لرزش است، گذاشته هایم اشك روى دقیقا و صورتم

 یك پیش دقیقه چند خروش و خشم آن جای به صدایش در میبخشد، شدت را هایم

 میزند موج خاص عجز

 آزاده؟ كردی من با یهكار چه این _

 

 را سرم بگیرد، را صدایم لرزش جلوی دردش كه محكم قدر آن میگیرم گاز را لبم

 میدهم تكان

 

 ! ایم خونه هم ما كه زدن تیتر خودشون از اونا خدا به _

 میالد؟ میكردم كار چی من

 میكردم؟ تكذیب
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 !نمیشد! داشتن عكس

 !نامزدیم؟ بگم اینكه جز بود ای چاره

 

 دیوار به شدت با مرتبه یك و میدارد بر صورتم از آرام و میكند مشت ار دستش

 میكشد فریاد باشد، آرام میكنم التماس و میگیرم را دستش زده وحشت میكوبد،

 !واااااى! واااای! وااای _

 

 !نبود من تقصیر میالد _

 

 میزند فریاد تر عصبی

 كردی؟ تایید كه ایم خونه هم تو و من مگه _

 

 در حتی خواست دلم و شدم احمق مرتبه یك چرا میدانم هركس از ربهت خودم

 یك با و زدم لبخند چرا میدانم بداند، كیانی میالد نامزد مرا كسی بار یك رویاهایم

 ...هستم كیانی میالد نامزد گفتم خبرنگار به مسخره شوق

 :گفتم و انداختم پایین را سرم
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 هر نظر به جور این خوب دستته، حلقه دامم ساله یك هم تو! اینجام روزها اكثر من _

 میاد كس

 

 را كتفم بعد و میكوبد ام سینه به و میدارد بر را كیفم كاناپه روی از و میشود خم

 و میكشاند میشود، ختم آپارتمانش خروجی در به انتهایش كه راهرویی تا مرا و میگیرد

 می باال را چپش دست میكنم، نگاهش زده وحشت میدهد، هولم در سمت مرتبه یك

 میكند اشاره دارش حلقه انگشت به دیگرش دست با و آورد

 

 !دارم زن من _

 

 !میگوید و میكند بخش را جمله این

 

 میكشم جیغ هقم هق میان میكوبم، زمین را كیفم

 

  زنت؟؟ كو _

 كو؟

 !كرد ولت زنت كنی؟؟ عر عر و بكشی تنت رو خر پوسته میخوای كى تا
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 !بود عاشقش كه كسی با شوهرش، با رفت زنت

 !میكنن حال و عشق دارن دنیا كجای نیست معلوم االنم

 !شدن دار بچه دوباره شایدم

 با رفت كرد ولت و لرزید دلش دیوار به كوبید رو خودش شوهرش تا بفهم اینو! بدبخت

 !اون

 نباااااش احمق اینقدر

 

 را كیفم میكند باز را در میشوند، دیوانه گردنش های رگ و میشود سرخ صورتش رنگ

 میدهد فشار هم روی شدت به را هایش دندان كه حالی در و میكند پرتاب بیرون

 :میگوید

 !!!بیرون گمشو _

 

 

 را در سرم پشت بالفاصله میروم، بیرون در از و میكند پاك را هایم اشك حرص با

 میبندد، محكم
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 صدای با و نممیك بغل را كیفم مینشینم راهرو یخ های فرش سنگ وسط اختیار بی

 میكنم، گریه بلند

 ...بروم میخواهم

 ...نگرانم خودم رفتن برای و بروم میخواهم

 كند تب باید من بدون فردا از كه میالدی برای

 ...كند درمان تنهایی به را جسمش درد باید من بدون

 ...كنم روشن را سیگارش نیستم كه من برای

 ...دهد اساژشم تا ندارد را كسی دیگر كه هایش شانه برای

_____________________ 

 

 (ناصر) 

 !نمیرى و شوى غرق

 است؟ ممكن مگر

 میشود؟ مگر
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 یك سیاه اعماق در است سال یك كه كنید تصور را غریقى حال لحظه یك فقط

 قدرت و اند شده جان بی پایش و دست ندارد نفس است، افتاده گیر بزرگ اقیانوس

 !ندارد بكشد باال هم را خودش اینكه

 ...نمیمیرد اما میشود، خفه روز هر میكشد درد روز هر میشود، غرق روز هر

 ...نمیمیرد اما

 

 ام، داشته نگه باز زور به را هایم چشم كه است شدید اینقدر تختم باالى سفید نور

 ...میچرخد و میچرخد چراغ دور عجیب اى حشره

 است، روشن كم صدای با همیشه مثل تلویزیون

 اش زیبایی در، بازِ كوچك قسمت همین از كه زنی زیبای تصویر توانممی در گوشه از

 كنم، تماشا را میكند ام دیوانه

 میدهد شیر است خوابیده آغوشش در كه نریمان به شیشه با و است نشسته كاناپه روی

 میخواند، الالیی لب زیر است مشخص هایش لب خوردن تكان از و

 همه این اسارت برای اشك چشمم گوشه زا و مینشیند لبم روی لبخند كه همین

 روی بزرگ سیاه حشره میكنم، حس ام گونه روى سنگینی  میشود، جاری زیبایی

 با كنم تالش میخواهم ندارند حركت توان دستانم كه میرود یادم است، نشسته صورتم

 ...دهم تكان را سرم میخواهم بزنم، پس صورتم از را او دست
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 ...نمیشود

 ...نمیتوانم

 ...كنم ناله میخواهمن

 یك گوشم كنار بعد ثانیه چند و میدهم قورت را آهم و میبندم محكم را هایم چشم

 ...اند كرده فرو صورتم در بزرگ سوزن یك میكنم احساس میسوزد، وحشتناك طور

 ...ندارم هم گفتن آخ توان حتی من

 و میشود داغ صورتم كل كه آنقدر میشود، تر شدید لحظه هر درد و است رفته حشره

 ...است شده متورم هم صورتم سمت همان گوش و چشم میكنم احساس

 

 اتاق وارد الهه كه همین اما میكنم، سپری وحشتناك درد این با را زمانی چه نمیدانم

 و میكنم نگاهش میكنم، نگاهش نمیبندم، را هایم چشم همیشه برعكس میشود،

 ...برس فریادم به بگویم میخواهم

 ...است گرفته یاد خوب مدت این را ایمه چشم زبان

 میشود خم صورتم روی زده وحشت میرود، صورتش از رنگ

 شدی طور این چرا شده؟ چی الهی بمیرم وای _
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 !نمیر هرگز! من عزیز نمیر

 ...است محتاج تو پاكی به هایی فرشته به زمین

 

 اعماق از توانممی تا الهه، جمله یك همین برای دردم برای نه میبندم را هایم چشم

 ...میریزم اشك وجود

 ...آید می دكتر

 میكند مالمت را الهه طور یك هربار و نمیكند مراعات اصال مادرم

 بود؟ كامپیوترت توی باز حواست _

 شد طور این ام بچه بودی گوری كدوم عرضه بی _

 قدیمت كاریها كثافت پی بری بیاد سرش بالیی یك خداته از اصال _

 بیوفته من بچه روزگار به داداشت دونه یك اون ایشاال _

 

 

 و ایستاده گوشه یك الهه میشود، ساكت مادرم میزند، فریاد را اهلل الی اله ال حاجی

 ...نمیریزد هم اشك دیگر حتی

 نمیكند نگاه را سمت این و چسبیده مادرش پای به محكم پسرم
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 :میگویم الهه به هایم چشم با

 !ببخش مرا من عزیز

 !ببخش وزگارر به مرا

 !خودت بدون روزهاى به ببخش مرا

 بگذر و بگذار مرا

 برو و ببخش مرا

 

 را خدا قلب صمیم از گاهی میگذارد، صورتم روی یخ كیسه الهه میشود، خلوت خانه

 میتوانم را زن این انگیز سحر عطر و است نشده فلج ام بویایی كه میكنم شكر

 كنم، استشمام

 ...بودنش خوب قدر این حجم یرز میشوم آب میكند كه نگاهم

 بدم مسكن میتونم بهت گفت دكتر ناصر؟ هنوز داری درد _
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 انگشت با را موهایم بعد و میزند خسته لبخند یك میدهم، منفی جواب چشم حركت با

 میكند هدایت باال سمت هایش

 درد؟ به چه رو حاجی پسر _

 

 !است؟ ختهسو برایم دلش نكرده، صدایم طور این كه است وقت خیلی

 :میگوید و میگیرد را دستم

 كشیدی درد ببخشید نبودم، كنارت لحظه اون ببخشید _

 

 :بگویم و بزنم فریاد بتوانم كاش

 ...است برابر هزار هستی كنارم اینكه دردِ لعنتی

 

 میكند تنگ را هایش چشم آورد، می باالتر را دستم

 شده؟ بلند قدر این هات ناخن نبوده حواسم چرا _

 

 تلویزیون میشود، مشغول و میدارد بر كنارم میز كشوی از را گیر ناخن و میشود خم دبع

 میخواند شعر لب زیر اختیار بی هم الهه و است روشن
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" 

 ...باد در شكسته من گلدون گل

 فریاد نكرده دلم تا بیا تو

 نمیده بو شب دیگه بو شب گل

 چیده؟ شاخه از رو بو شب گل كی

 كمون نرنگی پر آسمون ى گوشه

 مهتاب مثل تو تاریكی مثه من

 خوابِ جنگل تو میشم گم میرم من نگذره تو زلف سرِِ از باد اگه

 من ایوون ماه من، گلدون گل

 آب از ماهی چو شدم تنها تو از

 بو و رنگ از رفته آرزو هر گلِ

  مرداب یه دلم رودخونه شدم من

 یگیرهم دلش بید های شاخه رو خورشید گل اما میشه آبی آسمون

 نمیره باال آب، های بركه از مهتاب گل اما میشه مهتابی دره

 میدی جون ستاره به میدی تكون دست كه تو

  باغ گلِ از گل میشكفه
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  داغ از شقایق میسوزه میاد كم ستاره دو میاد هم چشمات وقتی

  من ایوون ماه من گلدون گل

  آب از ماهی چو شدم تنها تو از

 مرداب یه دلم رودخونه شدم من بو و گرن از رفته آرزو هر گل

 

" 

 ساز برایم میخواهد دلم قدر چه میشدم، اش دیوانه من میخواند او وقتی كه شعری

 است، شده همین آرزویم همه است یكسال بزند، دهنی

 كاش میكنم، تماشا را صورتش فقط من و میكند كوتاه را هایم ناخن حوصله و دقت با

 ...كند حس را صورتش لطیف پوست نوازش طعم نمدستا دیگر یكبار فقط میشد

 

 میكند نوازش را دستم آرام میشود تمام كه دستم یك كار

 قدر چه تو یادته میترسیدم؟ گیر ناخن از من یادته ناصر شد، تموم یكی این خوب _

 میكردی؟ كوتاه هامو ناخن خوب

 همین واسه میوفتاد راه خون كه میگرفت ناخونامو بیخ از اینقدر مامانم بودم بچه وقتی 

 میترسیدم گرفتن ناخن از
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 جواب لبخند و چشم با میشود تر نازك و بزرگتر لحظه هر بزرگ حباب یك مثل بغضم

 میرود دیگرم دست سراغ میدهم، مثبت

 

 ایران، سینماى روزهاى این داغ خبر "

 !كشورمون خوب بازیگر آستركی حمید انتظار در كن جایزه

 

 ایران سینمای تاریخی بزرگ پروژه از للهیا فتح سحر جدایی

 

 !بیگانه كشوری در طلعتی مهسا فرزند دومین اومدن دنیا به

 

 !كشورمون مطرح و توانا بازیگر دو معتمد آزاده و كیانی میالد رسمی نامزدی اعالم

 

 ....فیلمِ كارگردانِ برای افتخار دیپلم
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 !د؟میشو بیشتر تلویزیون صدای یا میشود بیشتر سكوت

 !است مانده ثابت سومم انگشت روی گیر ناخن

 

 و است زده زل من انگشت به تلویزیون صفحه به پشت طور همان و نمیگردد بر الهه

 ..نمیزند پلك حتى

 

 !بود كیانی میالد به امیدم همه! من خدای

 زدبری فرو را سیاه قلعه این های دیوار بیاید كه شود مرد آنقدر روز یك باالخره اینكه به

 را خوشبختی قدری كه سرزمینی به ببرد و بگیرد را اسیر خانم شاهزاده این دست و

 !كند لمس

 !نبود ناتوان من مثل پایش و دست كه او من خدای

 بزرگترین كیانی، میالد نامزدی خبر برای امروز من میكرد را فكرش كی من خدای

 !بریزم اشك رقیبم

 كه بخندد عصبی و وار دیوانه قدر این و دهخن زیر بزند الهه اینكه قبل بریزم اشك

 !بیاید سرش بالیی است ممكن لحظه هر كنم وحشت

 

 ! كیانی میالد كند لعنتت خدا
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 میشود قطع اش خنده مرتبه یك

 را سرش میتوانستم كاش میكند، گریه بلند صدای با و میگذارد ام سینه روی را سرش

 كنم نوازش

 ...كنم آرامش میتوانستم كاش

 ....كاش

__________________ 

 

 (الهه) 

 ...ام مرده من

 ...شوم دفن آنكه بى

 ...غسل بدون

 ...كفن بى

 ...است نخوانده میت نماز برایم كسى

 یك سریعتر هرچه داوطلب خودم كه كشاندنم زمین روى قدر آن نكردند، بلند را تابوتم

 !شدم قبر
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 با بعد و گذاشت ام سینه روى را لحد سنگ تمام، رحمى بى با كسى امروز امروز، اما

 ....كوبید پا توانست قدر هرچه و ایستاد آن روى پا دو هر

 ...میپیچد گور این سكوت در ام سینه قفسه های استخوان تك تك شكستن صدای

 نشان بى گور یك تاریكىِ و ام مانده من

 ....ریخت نخواهد اشك خاكش بر ابد تا كس هیچ كه گورى

 

 ام پدری خانه نشیمن اتاق شوفاژ كنار و ام پیچیده خودم دور را پتو كه است روز چند

 ...ام كرده كز

 اسباب ماشین روی پایش مرتبه یك و میدود غذا ظرف و قاشق با نریمان دنبال مامان

 مینشیند زمین روی و میكشد جیغ و میرود نریمان بازی

 !بچه چموشی ناصر اون تخمِ حقا _

 

 به محكم پسرم و میكنم باز را پتو آورد، می پناه من آغوش به مامان ترس از نریمان

 شده زخم ام تنفسی مجراى تمام میكنم احساس و است خشك گلویم میچسبد، من

 دارد، باران تیر حكم برایم كشیدن نفس است،

 میكشد تیر گوشم در اتاقش از طاها اعتراض صداى
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 كرده پاره نریمان رو دفترم مااامااان! مامااااان _

 

 میرود طاها اتاق سمت كه حالی در میشود بلند و میزند زانو به دست حرص با انمام

 ...میكند غر غر لب زیر

 

 شود كوچكمان آپارتمان وارد اینكه از قبل برگشته، خانه به روز هر از تر خسته بابا

 میدود، ذوق با در سمت نریمان میدهم، سالم سر با میزند، زل من به ورودی در جلوی

 است نگران قدر چه نگاهش میكند، لشبغ بابا

 بابا؟ بهتری! الهه _

 درمانگاه ببرمت پاشو

 

 است شده افتاده كار از پیر خروس یك شبیه صدایم خودم نظر میدهم،به تكان سر

 میشم بهتر بخورم داروهامو _

 

 

 سمت بابا كرده پیدا شدت طاها و مامان جنگ میكند، نگاهم استیصال با بیچاره مرد

 میزند فریاد مامان كه میشنوم میرود، هاطا اتاق
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 اح اح!  منگی و گیج خدا به عباس! بگیر؟ پوشك بچه واسه گفتم نزدم زنگ مگه _

 

 

 نفر چند خون دارم اطمینان باورم در كه است سرخ قدر این وآسمان است شده غروب

 ...است مكیده را

 

 را هایم ریه كننده فیدس مایع تند بوی میكشد، دستمال را زمین كف و شده خم مامان

 میسوزاند، بیشتر

 نریمان میكشد، بیرون نریمان دست از زور و حرص با را استیشنش پلی دسته طاها

  میكند، گریه

 :میگوید مامان به اعتراض با بابا

 

 سمه واسش شیمیایی مواد بوی مریضه دختر این! زن _

 

 دمیكش زمین كف را دستمال بیشتری قدرت با اهمیت بی مامان

 نگرفته كه سلِ الل زبونم خورده، سرما _
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 میكوبد زمین به محكم را كتابش بابا

 كرده عفونت هاش ریه گفت دكتر _

 

 

 سرزنش پر طور همین كه است سال یك میكند، نگاهم آورد می باال را سرش مامان

 میكند، پرت آشپزخانه گوشه و میدارد بر را دستمال مرتبه یك است كرده نگاهم

 میكند گریه هم مامان حاال و است شده آویزانم گریه با نریمان

 واسه بود سرنوشتی چه این نمیداره، بر ما زندگی از دست كه بود مصیبتی چه این _

 من بیچاره دختر

 

 

 شده دعوایش حسابی است خط پشت كه شخصی با مامان است، خورده زنگ تلفن

 مامان از زور به را گوشی اباب میگوید ناسزا میكشد جیغ مامان كیست، میدانم است،

 :میگوید كه میشنوم و میگیرد

 افتاده مریضه من بچه! بكش خجالت سالت و سن از! صحبته طرز چه این خانم حاج _

 نداره رو شما پسر به رسیدگی توان خونه، گوشه
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 خروسكی صدای همان با و میشوم بلند جایم از سختی به و میگیرم دیوار به را دستم

 :میگویم

 ؟ میرسونی منو بابا _

 

 

 بود؟؟ كافی بود كرده رهایم راحت كه عشقی برای عزاداری شب سه و روز سه بود بس

 

  بردارد، دست سرزنش از نمیخواهد هم آخر لحظات در مامان

 كه شدی كسی زن كردی ول رو ماهی اون به پسر چرا! بود كاری چه این! الهه _

 كرد نابودت

 

 !بودم نشده ناصر زن وقت هیچ من

 حاج كه ای صیغه كه نمیدانست را این كس هیچ ناصر خود جز! نمیدانست كس هیچ

 !نداشت ارزشی هیچ بود خوانده قنبرى

 را است مانده باقی قدرش چه نمیدانم كه عمری از سال ٩٩ من نمیدانست  كس هیچ

 ...حاال كه ام زده مردی نام به

 ... حاال كه
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 ...داشت آزاده

 ...آزاده

 

 قدر این باید! میخورد بهم حالم خودم از نبودم خوشحال میالد خوشبختی برای اینكه از

 بار هزار هزار برایش بشنوم را ازدواجش خبر وقتی كه قدر این! میبودم عاشقش

 برای است نسوزانده را اش آینده و زندگی من، نداشتن داغ كه او برای شوم، خوشحال

 با حتی است ایران سینمای مرد ترین محبوب هنوز است، كیانی میالد هنوز كه او

 ....نمیكند كتمانش دیگر كه لرزانش های دست

___________________ 

 

 (میالد)

 ! رخصت؟

 عشق؟؟ اى میدهى رفتن رخصت

 باز رفتنش براى را راه و كردم رها را هایش دست كه روز همان! نبودم میدان این مرد

 !نبودم میدان این مردِ من فهمیدم گذاشتم،

 ..نبود آلود مه قدر این دنیایمان هواى بودم اگر هك
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 فیلم آخر سكانس منتظر ام كرده چك را ایمیلم كه است هزارم بار روز، چند این در

 !بودم نامه

 !بودم منتظرش

 ...بودم منتظرش شنبه ٤ هر

 ...بنویسد حالش از برایم مهشید قصه با اینكه منتظر

 

 بنویسم شناس،ناِ  ایمیل همان به بود زده سرم به

 !بانو! من عزیز "

  عشق سرِ تو بى

 ....مانده كاله بی

 "...بگذارند گشاد كاله عشقمان سر بر جداییمان بهانه به نگذار اما

 

 بنویسم

 "نكن باور! نكن باور! است شایعه "
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 میپرسم خودم از و میفشرم دستم با را گلویم در بغض بعد

 "كرده؟ باور یعنی "

 

 !چیست؟ درست كار نمیدانم كه ام بیچاره لحظات این در قدر این

 

 را میز قدرت همه با میكند، كجى دهن من به میز روی سینما خانه جشن دعوتنامه

 ...میپیچد سرم در برابر چند انعكاس با كامپیوترم شدن خرد صدای و میكنم واژگون

 

 طراحش همراه هایم، لباس دیگر ساعت یك از كمتر میدانم و است زده زنگ هدایت

 هستند، اینجا

  میگیرم، دوش وقت هر از تر رمق بی

 میكنم نجوا كه آیم می خودم به مرتبه یك دوش زیر و

 بساز من دل با ناز، الهه ای باز،"

 "برم ز برود جانگداز، غم كین

 

 میكوبم دیوار به پیاپى مشت میكنم ناله را ناز الهه كنان هق هق
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 دبو تو گناه از نیاسود، من دل گر،"

 "گذرم گنهت سر ز تا بیا

 

 بیا بیا:  میزنم فریاد

 

 دراز بسویت یاری، دست كنممی باز،"

 "ببرم خاطر ز نیاز، و راز با را، خود غم تا بیا

  

 میگیرد اوج هقم هق و میشوم خیره لرزانم و خیس هاى دست به

 

 هدف را، دلم خشمت، تیر نكند گر،"

 پرمب سویتبه شعف، و پرشور مرغ همچون بخدا

 كیست من چون بندد دل غمت به او آنكه

 چیست بهر این از بیش تو، ناز

 بنشین بزمم در نازی، الهه تو
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 "هنرم نباشد این، جز كه بیا وفادارم، تورا من

 

  بودم وفادارش عزیزانم همه از بیشتر خودم از بیشتر زمان هر از بیشتر بودم وفادارش

 

 ثمر ندارد وفایی،بی همه این"

 اثرم نیابی خبر، نگیری من، از راگ بخدا

" 

 ... اثرم نیابى

 ....اثرم نیابى

 اثرم نیابى

 

 دوش زیر هایم اشك و بودم گذاشته بود مانده دیوار روی كه هایم دست روی را سرم

 است، شده آوار سرش بر یكباره خاطراتش همه كه مردی براى و بودند شده استتار آب

 ....میكردند دارى آبرو
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 میكرد، ترم عصبى لحظه هر همزمان، دوربین فالش چندین ورن و صدا

 طور یك صورتش مشكی، سرتاسر بود، پوشیده لباس ساده همیشه عكس بر آزاده

 !نبود همیشه معتمد آزاده شبیه اصال هایش لب خشكی و بود رنگ بی عجیب

 :میپرسد مسخره لبخند یك با خبرنگار

 

 چیه؟ سینما پوش خوش آقای سفید كامال استایل انتخاب علت كیانى آقای _

 باشید؟ متفاوت زوج یك میخواستید

 

 

 خبرنگار میكروفون بعد و میزنم لبخند جوابش در میدهد، تكان دست برایم دور از نوید

 :میگویم و میزنم پس را

 

 !نمیكنم مصاحبه _

 

 

  كند، امتم زودتر هرچه را جریان و ایم نرسیده تفاهم به كند اعالم آزاده خود بود قرار
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 خبر بی كه میكرد اعتراض ها عكاس به یكبار دقیقه چند هر و بود داده تكیه دیوار به

 جمع در كه سیگارى از را این نیست، خوب اصال حالش بود مشخص و نگیرند عكس

 !فهمیدم زد آتش بسته محیط در و

 

 كرد نجوا آرام گوشم در بودیم، ایستاده آزاده از دورى فاصله در نوید با

 چشه؟ دختره _

 

  انداختم باال شانه

 كنه جمع رو زده كه گندی طور چه مونده _

 

 

 :گفت و خندید

 معتمد آزاده بابا نمیكنی، شكار طالیی ماهى یك گند این از كه خرى خدایی میالد _

 !نیستا چیزی كم شده تو عاشق حاال میدی، بو پیف پیف نیا دنبالم میگه اش سایه به
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 دهانم به را میكروفونش دیگر  سمجِ نگار خبر یك كه بدهم را جوابش میخواهم

 میچسباند

 

 بگید؟ كارگردانیتون و سازی فیلم تجربه از میشه كیانى جناب _

 

 

 به را خودم سریع مراسم شدن شروع با و میكنم سرهم هم كنار شلخته جمله چند

 میكنم، تعجب نیست سالن در آزاده اینكه از و میرسانم سالن

 دانی قدر جمالت همان باید همیشه مثل و است من آن از امشب پی در پی جایزه سه

 .كنم سالن حضار حواله تصنعی لبخند یك و كنم تكرار و كنم تكرار را تكراری

 

 دوربین شر از تا كنم ترك را ساختمان سریعتر هرچه دارم تصمیم مراسم شدن تمام با

 شوم، راحت ها نگار خبر و ها

 در قسمت شلوغی و همهمه شوم، ماشین سوار تا میشوم خارج النس از محافظم همراه

 میكشد جیغ كه میبینم را برمكى كتایون میكند، جلب را توجهم اصلى

 نداریم؟؟ اینجا دكتر یك  _
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 :میگوید و میچرخاند سر هدایت

 رفته؟؟ حال از معتمد خانم _

 

 چرا؟ نمیدانم

 دل گوش را دلم های درد و كرده را ام پرستاری كه است روزهایی حرمت به نمیدانم

  آورده، تاب را تبم كه است هایی شب یا سپرده

 چرا؟ نمیدانم

 ...میدوم جمعیت سمت میدانم فقط

 اندازد، می جانم به وحشت هایش لباس سیاهی میان آزاده رنگ بی و جان بی صورت

 :میپرسم استرس با میگیرم را دستش مینشینم كنارش

 

 شده؟؟ چش _

 

 

 :میدهد جواب نفر یك
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 رفتند حال از یهو االنم خورد بهم حالشون بار چند دارن ضعف ساعته یك  _

 

 :میگوید گوشم در آرام خیلی و مینشیند كنارم كتایون میترساند، مرا اش زده یخ دستان

 نزده چیزی به لب اعصاب قرص جز است هفته یك _

 

 !میزنم فریاد 

 !كنید خلوت رو دورش  _

 !!آمبوالنس

 :میگوید دیگر فرن یك

 بیاد آمبوالنس زدیم زنگ وقته خیلی _

 

 نشان من به را خودش دختر این صورت در بیشتر مرگ انگار میگذرد كه لحظه هر

 اتومبیل سمت و میكنم بلندش زمین روی از و میكنم بغلش قدرت همه با میدهد،

 :میگویم هدایت به دویدن حین در و میدوم ام شخصی

 بیمارستان میریم!  كنه روشن سریع راننده بگو _
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 ...نیست مهم چیز هیچ همهمه، صداى ها، دوربین هاى فالش

 باز او به را ام گرفته دختر این از كه چیزی باید كه هستم من دقایق این در میدانم

 ...گردانم

 !!من فقط

_____________________ 

 

 (آزاده)

 میكنم احساس كه سنگینم قدر این گاه نوسانم، در دائم دیوانه ساعت یك شماته مثل

 مثل گاه و است محاالت محال از آمدنم بیرون و ام چسبیده عمیق چاه یك انتهای

 ...ام بیچاره و سرگردان آب روى كه سبك آنقدر چوب تكه یك

 

 

 كرده پر را آن سیمان با كسی انگار بود، خشك دهانم كردم باز سختى به را چشمانم

 !بود

 

 است؟ شده چه

 ستم؟ه كجا من
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 خبرنگارها همه به و بروم داشتم تصمیم كه بود این دارم، خاطر به كه چیزی آخرین

 !نیست كار در دیگر نامزدی بگویم

 به میالد تسلیم جز نداشتم ای چاره بودم، جنگیده قلبم با خودم با مدام هفته یك

 !خودم سرنوشت جز سرنوشتی

 كه قواره بد و بدرنگ های صلهو همین از بودم اش زندگی ناجور وصله! نبود من حق

 !میزد چشم در بدجور

 !میكردم تمامش! بودم گرفته را تصمیمم

 كرده تمام خودم برای را خودم عشقش، و او كردن تمام جای هفته یك این تمام اما

 ....بودم

 

 میگرداند باز دنیا به را حواسم سرم باالی ناشناسی زن صدای

 

 میشنوید؟ منو صدای! معتمد خانم _

 

 مثبت جواب سر حركت با و میبینم تار تصویر یك زحمت به و میزنم پلك بار چند

 هجی را آب كلمه سختی به میكنم حس اطرافم را ناشناس صداهای و همهمه میدهم،

 میكنم
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 داخل؟ بیام باید من _

 ببینمش؟ میتونم اومد؟ هوش به! دكتر! دكتر

 

 ...میچرخانم را مسر سختی به و میكنم جمع گردنم در را قدرتم همه

 میكرد؟؟؟ تالش من دیدن برای در، چوب چهار در اینجا! سینما خانه پوش سفید مرد

 

 را تشنگی بیاورم، باال را سرم میكند كمكم و میگیرد دهانم جلوی را آب لیوان پرستار

 حاال بود تار پیش لحظه همین تا كه هایم چشم میكنم، نگاهش فقط ام كرده فراموش

 ...میبیند هم را اش پیشانی روى قعر های دانه

 

 ورود با و میكشد طول خلوت این ثانیه چند فقط میگیرد، را دستم ایستد، می كنارم

 ...میشود تمام شیرینم خواب انگار كتایون

 :میگوید گریه میان و میكند نوازش را صورتم كتایون

 

 میكردم سكته داشتم وای! شكر رو خدا! خوبی شكر رو خدا آزى _
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 شاكی لحن یك با و میفشرد تر محكم را دستم است، میالد های اخم به گاهمن

 :میپرسد

 چی؟؟ كما توی میرفتی اگه هان؟ دیوونه؟ كردی خودت با كاریه چه این _

 

 میگیرد گاز را لبش كتایون

 كن سرزنشش بعد بیاد خودش به یكم بذار جان میالد _

 

 میزند گره هم رد بیشتر را ابروهایش كتی، به توجه بی میالد

 آور نمیگی االغ كردی؟ كوفت مشروب و قرص و كشیدی سیگار غذا و آب جای _

 میكنی؟ دوز

 

 

 گوشه از اشك قطره یك و میكنم تماشا را صورتش جذابیت وار دیوانه و میلرزد لبم

 !هست كنارم كه او از! میكند تشكر او از من جای به چشمانم
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 هایم گوش و نگاه فقط و فقط من، اما میكند تصحب مدام میكند، ام معاینه دكتر

 میدهد، گوش دكتر های صحبت به نگرانی و دقت با كه است میالد معطوف

 طور همان داشتنی دوست خیلی لحن یك با و میكند نگاهم و میگردد بر مرتبه یك

 :میپرسد دكتر از میكند نگاه من به كه

 

 حاده؟ خیلی اش معده وضعیت_

 

 میدهد جواب لبخند با و میدهد تكان سر است مشربی وشخ پیرمرد كه دكتر

 

 ماه یك ظرف میدم قول برسی نازیت ناز نامزد این به خوب اگه كیانی، جناب نه _

 كنن، كامل استراحت هفته یك باید فقط برگردن، عادیشون زندگی به نشاط با آینده

 بمونه خالی نباید اصال معدشون نشه، فراموش مقوی غذای

 

 

 میشنوم میزنم، گریه زیر بلند صدای با ها دیوانه مثل مرتبه یك میبندم را یمها چشم

 :میگوید آرام دكتر كه
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 رو حالشون رعایت خیلی خواهشا كنه، ویزیت رو ایشون روانشناس یك حتما باید _

 .... كنید

 

 ...میكند را مراعاتم

 ...میماند كنارم بیمارستان در خودش امشب

 ...میگذارد دهانم در  مهربانی با یا تهدید با شده، كه طور هر قاشق به قاشق را سوپم

 را آستینش گوشه است، كرده پیدا شدت هایش دست لرزش است، خسته صورتش

 میگیرم

 

 داری استراحت به احتیاج خودت  خونه برو خوبم، من میالد _

 

 میفشرد را راستش سمت شقیقه انگشت، سر با

 

 میشم بهتر اره،بی بگیره قرصامو هدایت گفتم _

 شی خارج میت  روزِ و حال این از كن سعی فعال تو
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 میكنم بغض

 بگم خبرنگارا به دیشب جوایزِ مراسم بعد  میخواستم _

 

 اندازد می پایین را سرش

 

 دیگه نیست مهم _

 

 میكنم ناله

 میكنم درستش خودمم! كردم اشتباه من! مهمه واست میدونم! میالد مهمه _

 

 میشود مشغول آن با كه بعد ثانیه چند و میدارد بر تخت كنار میز روی از را موبایلش

 :میگوید و میگیرد سمتم را گوشی

 

 !!بهتره اوضاع این با نزنیم حرف فعال _
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 وحشت ها سایت در مختلف تیتر هزار و میالد آغوش در خودم تصویر و فیلم دیدن با

 میگیرم صورتم جلوی را دستم زده

 

 كنه نلعنتشو خدا وای _

 

 :میگوید دار نیش لحن همان با و میزند نیشخند

 

 !كن گوش رو كارپت رد سایت تیتر! هه _

 

 است؟ باردار معتمد آزاده آیا

 

 !فرزندش و همسر برای كیانی میالد نگرانی

 

 

 میگیرم گاز را لبم و میریزم اشك
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 ...میالد ببخشید _

 ....ببخشید

 

 

 اندازد می پایین را سرش

 

 !ببخشم بهت بتونم كه نذاشتی باقی واسم چیزی _

 

 است وقتی مرد یك مالكیت نوع ترین وحشتناك

 ...قلبش اما روحش اما باشی داشته خودت برای را اسمش حتی جسمش كه

____________________ 

 

 (كتایون)

 !نداشت درستى تعبیر من براى وقت هیچ زنانگى
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 صورتم روى ها آرایشگر رینت معروف و بپوشم را برند بهترین هاى لباس كه همین

 كافی من دید از زنانگی تعریف برای ام فرانسوى قیمت گران عطر همین یا كنند كار

 !بود

 اصوات تنها هم صدایم در جارى عشوه و هایم كفش باریك و بلند هاى پاشنه صداى

 !بود باورم در زن یك از شده تعریف

 

 را معتمد آزاده نام به خصصیت عطر كه زنی برای میسوخت آزاده براى دلم همیشه

 در همیشه عكسش و اسم و میكند طراحی برایش فرانسوی معروف كمپانی یك

 كه، مردی چشم در فروغ كم ستاره یك اندازه حتى اما میدرخشد شهر بیلبوردهای

 !نیست میپرستد، را او وار دیوانه ها سال آزاده

 

 مردی، كسی، كه وقتی! كردم حسادت او به بار اولین براى لحظه این در امروز اما

 ...بود نگرانش چنین این میالدی

 

 به قدر هرچه بردیم، میالد خانه به ترخیص از بعد را او آزاده، روانپزشك توصیه طبق

 نشد، راضی بگیریم پرستار یك بهبودش تا كردم اصرار آزاده

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 481

 تاقا به هایش قرص همراه و كرد درست میوه آب آزاده براى خودش میالد وقتى 

 عجیب كیانى میالدِ  روى این دیدن برایم آنقدر آورد، بود كرده آماده برایش كه خوابی

 كرد، ترك را اتاق سریع و شد حسم متوجه نگاهم طرز از خودش كه بود

 

  برداشتم صورتش روی از را پتو حرص با كشید، سرش روی بالفاصله را پتو آزاده

 كردى؟؟ خور چیز اینو _

 

 :میگوید لب زیر حوصله بی چشم حركت با

 !!بابا برو _

 

 كشیدم را لپش و خندیدم

 پرستار بشه خودشم كنی اُتراق كیانی میالد خونه تو میكردی فكرشم ناقُال _

 شخصیت؟

 

 :میپرسد و میشود خیره باز در به میگیرد، جان كمی انگار غمگینش های چشم

 بخوابه؟ رفت_
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 حسابی و درست نخوابیده شبه دو

 

 بزرگ كاناپه روی دادم، آب به گوش و سر و بردم بیرون را سرم یواشكی و شدم بلند

 لباس همان با بود خودش قدی عكس روی به رو دقیقا كه اش خانه سالن وسط قرمز

 و بود گذاشته اش سینه روی را تاپش لپ و بود كشیده دراز سینما خانه جشن های

 بود مشغول

 

 :گفتم آرام و برگشتم آزاده پیش

 تاپشه لپ تو سرش _

 

 میبندد را هایش چشم و میخندد تلخ

 داری؟ سیگار كتی _

 

 انداختم باال شانه

 نیست؟ بد واست _
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 دارم احتیاج بهشم نیست، خالی ام معده! نه _

 

 كرد تشكر چشم با زدم، آتش برایش نخ یك و برداشتم را سیگارم پاكت كیفم داخل از 

 كام به شروع و بست را هایش چشم بعد گذاشت سرش پشت را دستش و نشست و

 كرد، گرفتن

 به حق و سینه به دست شد، ظاهر در چوب چهار در میالد كه بود نگذشته دقیقه یك

 ما به بود زده زل جانب

 

 آزاده؟ كردی شروع باز _

 

 داد جواب كوتاه سرفه چند بعد و تكاند جاسیگاری در را سیگارش خاك آزاده

 

 مبود نكرده تمومش رو یكی این  _

 

 گرفت آزاده هاى انگشت بین از را سیگار حركت یك با و نشست تخت كنار و آمد جلو

 كرد اش مچاله خشم با سیگاری زیر در بعد و
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 !میكنم تمومش من _

 

 بود مانده شده مچاله سیگار در آزاده های چشم 

 

 بلدی خوب رو كردن تموم تو! خوب آره _

 

 :گفت میكرد نگاهش خشم با كه طور همان میالد 

 !نمیكشی سیگار _

 میكنی استراحت

 !معتمد آزاده شی، خوب نداری وقت بیشتر هفته یك

 

 :گفت نیشخند یك بعد و گرداند بر رو حرص با آزاده

 نمیشم مزاحمت بیشتر هفته یك نترس _
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 میكند مجبورش آزاده شانه روی هایش دست فشار با آورد می جوش انگار مرتبه یك

 میالد قدرت با اما میزند پا و دست آزاده میكشد رویش را پتو شخود بعد و بكشد دراز

 نشانه به را اش اشاره انگشت میالد میشكد كه جیغ آید، نمی بر او از كاری هیچ

  میگیرد اش بینی نزدیك سكوت

 چرا؟ میكنی رم! هیس _

 

 :میگوید فریاد با آزاده

 !بدی؟ ام شكنجه اینجا آوردی منو _

 

 

 میكنم تراضاع و آورم نمی تاب

 !میالد _

 میكنی؟؟؟ طور این باهاش چرا

 

 قرار مخاطب مرا بعد و میروم عقب قدم چند كه میكند نگاه مرا خشم با طور یك

 :میپرسد و میدهد
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 درسته؟ بخوابونیمش بخش آرام با میتونیم بود كم خوابش گفت دكترش كتی _

 

 

 ام خنده اختیار بی رد،میگی گاز را میالد دست مچ آزاده كه بدهم جواب میخواهم

 با میمالد دیگرش دست با را دستش مچ كه حالی در میخندم، بلند صدای با و میگیرد

 میكند نگاهم خشم

 

 نمیشن؟ اذیت تنها خونه جان همایون _ 

 

 :میگوید و میكشد نشان و خط هوا در انگشت با آزاده برای بعد

 اینجا هفته كی بفرستن رو چاقه پیر پرستار اون میزنم زنگ االن _

 

 :میگوید مظلومانه و میگیرد را میالد دست آزاده

 !ببخشید _

 

 :میپرسد ام نشنیده آزاده از حال با تا كه شیرین لحن یك با و میگیرد گاز را لبش بعد
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  گرفت؟ دردت بمیرم _

 

 

 كنار آزاده صورت از را پریشان موهای دستش همان با میالد میشود، تماشایی صحنه

  است عجیب حاال هم او لحن میزند،

 باشه؟؟! نكن اذیت من مرگ آزی _

 

 

 ...ام كرده بغض میشود، صحنه این دیالوگ ترین عجیب آزاده گفتن چشم

 آزاده؟ برای

 ! خودم برای نه

 !است نبوده نگرانش كس هیچ امروز به تا كه زنى برای

 !است نچشیده را مردی برای بودن مهم طعم

 

 ... یزارمب حدم، از بیش  آزادیِ از

 ....بیزار
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___________ 

 

 (الهه)

  ارتفاع در خلوت و باریك خیابان/ خارجی/غروب

 

 میبارد، شدت به باران

 ساعت بعد میكند نگاه خیابان انتهاى به و میگذارد سرش روى را كاپشنش كاله عرفان

 انتهاى كه دوم دفعه میكشد، پوف كالفه حالت یك با و میكند نگاه را اش مچی

 .میبیند خودش سمت دویدن حال در را مهشید میكند، نگاه را نخیابا

  است خیس پا تا سر مهشید

 میدهد، سالم میرسد او به وقتى زنان نفس نفس

 سالم: مهشید

 كه شدی خیس! قول بد خانم سالم: عرفان

 

   بزند كنار صورتش از را مهشید خیس موهای كه میبرد جلو را دستش عرفان

 عرفان نكن( میكشد بعق را خودش: )مهشید



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 489

 

 میماند ثابت طور همان هوا در لحظه چند عرفان دست

 شده؟ چیزی( متعجب لحن با: )عرفان

 

 میبرد فرو جیبش در را هایش دست اندازد می پایین را سرش مهشید

 (میلرزد صدایش:)مهشید

  ندارم رفتن حاشیه وقته! كمه وقتم

 

  میشود رهخی عرفان های چشم به میكند مكث  لحظه این در

 :مهشید

 !كنیم تمومش باید عرفان

 

 

 فكر نیارم ماشین گفتی كنیم؟ تموم چیو( میدهد تكان سر میخندد كه همانطور: )عرفان

 وایسادی؟ االن چرا بزنیم، حرف كلی و كنیم روی پیاده قدیم مثل قراره كردم
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 (میرود عقب حالت همان در قدم چند:) مهشید

 

 رگردمب زود باید منتظرمه محمد _

 

 (میشود نزدیك مهشید به و میرود جلو قدم چند:) عرفان

 

 !منتظرتم كه ماهه ٤ و سال یك! منتظرتم وقته خیلی منم _

 !زنم منتظر

 

 میگیرد او جلوی ایست حالت به را دستش مهشید میرود جلو دیگر قدم چند كه عرفان

 :مهشید

  اشتباهه جفتمون اومدن تر جلو این از نیا، جلو _

 خوندی، خودت و خودم بین خفا توی روزی یك كه عربی خط یك خوش دل راینقد

  نباش

 !صداِ  آقاى

 میزنیم گول رو خودمون داریم فقط نداریم باهم نسبتی ماهه ١٦ ما
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 افتد می پایین  دستش و میزند مهشید دست همان زیر خشم با و میرود جلو عرفان

 :عرفان

 !میزنی جدید حرفهاى _

 

 :مهشید

 ! واقعیه! نیست جدید _

 دیوار به رو تابلو یك وقتی باشی، دور ازش كه میده نشون آدم به خودشو وقتی واقعیت

 منم نمیشی، شدنش نصب صاف یا كج متوجه نگیری فاصله و نشی دور ازش تا میزنی

 دست رویای یك من واسه! عرفان بودی وهم یك فقط تو فهمیدم شدم دور ازت وقتی

 بودی نیافتنی

 

 

 (است بلند خیلی صدایش میگیرد، دست دو با را خود سر:) عرفان

 

 ! كن بس! كن بس _

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 492

 ( میدهد ادامه تر آرام میكند، مكث)

 ندارم تو جانب از رو حرفها این شنیدن طاقت دوری، و عذاب وقت همه این بعد من

 

 

 (گریه حال در)مهشید

 خالص احساستم دین زیر اینكه عذاب از رو خودم و بگم بذار خدا رو تو! بگم بذار _

 !كنم

 !صدا آقای من واسه تو عرفان

 !ارزنده عرفان

 !بودی جوونیم و نوجوونی دوره خواننده بهترین

 !نیافتنی دست رویای یك

 بودم هنرت و صدا عاشق من! نبودم تو عاشق من

 تو خودمم كه بود نكردنی باور واسم قدر این داشتم، و دیدم نزدیك از رو تو وقتی ولی

 !شدم گم! شدم غرق بودن، ارزنده عرفان شوقهمع نقش

 !بودم خورده روحی ضربه محمد از! بودم دلخور محمد از روزها اون من

 !میبردم پناه بهش میگرفت قرار راهم سر ارزنده عرفان جز ام دیگه هركس شاید
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 عاشق بودم، تو زن! بودم تو كنار كه لحظاتی اون حتی همیشه من كه اینه واقعیت اما

 !عرفان بودم سابقم شوهر

 یك مثل وقتی حتی و كرد تصادف محمد كه داد نشون بهم رو خودش وقتی واقعیت

 !اُبهتشم عاشق میكردم حس هنوز من افتاد، خونه گوشه گوشت تیكه

 بهش رو بودن ارزنده عرفان همسر سال ٩٩ هنوز اگه حتی عمومم پسر عاشق من آره

 باشم بدهكار

 

 

  میزند مهشید صورت به سیلی عرفان هجمل این شدن تمام محض به

 ( میچكد چشمش گوشه از اشك قطره یك میكشد، باال را اش بینی:)عرفان

 

 عاشقمی؟ هنوز كنم فكر تا دادی بازیم ماه ١٦ این تمام _

 میگردی؟ بر باالخره روز یك باشم خوش دل تا

 

 (است سیلی جای روی دستش)مهشید

 !اومدم خودم به تازه من! نعرفا میزدم گول رو خودم داشتم نه، _
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 من و كنه صدا دوباره منو بزنه حرف كم كم میتونه! بهتره محمد حال است هفته یك

 !كنه نوازشم میتونه گرفته جون دستاش! شم صداش دیوونه

 !میاد بدم خودم از محمد، قلب به حال عین در و باشم متعهد تو صیغه به اینكه از من

 !میدی طالقم بگو بار سه قرآن رو تو

 

 (میدهد تكان تاسف حالت به را سرش:) عرفان

 

 !متاسفم خودم مثل هایی احمق واسه بیشتر و تو مثل هایی زن واسه _

  كردم، خودم حرومِ تو یاد با كه هایی ثانیه تك تك واسه

 ! اومد بیرون باید مسخره قوانین این قید از بگم، بار سه نیست الزم

  هاش آدم و دنیا به بزنی گند آزادی یا،دن آخر تا امروز از آزادى برو

 

 میرود، و میبندد محكم را كاپشنش یقه میگردد، بر عرفان

  میكند گریه آرام و افتد می زمین به زانو روی است ایستاده كه جا همان مهشید

 

 میشود، شنیده تلفن زنگ صدای بعد لحظه چند
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 را هایش اشك میشود، خیره اش صفحه به آورد می بیرون جیبش از را گوشی مهشید

  میكند، پاك

 (میدهد جواب بعد و میزند لبخند:)مهشید

 

 محمد؟ جانم

....... 

 مكث

 

 :مهشید

 خونه میام زود عشقم، نباش نگران همراهمه چتر

...... 

 مكث

 

 :مهشید

  بخورم؟ سرما خلم مگه باشم كه تو پیش خونه میام

 بخورم گرما فقط میدم قول
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........ 

  مكث

 :مهشید

 سالمت به! مچش

 

 

 میشود، بلند و میگذارد زانویش به دست میگذارد، جیبش در میكند قطع را گوشی

  میكند، اش پاره و میكشد قدرت با را گردنبندش میبرد اش یقه داخل دست

 میپرد، پایین و باال باران زیر خیس آسفالت روی گردنبند مشكی های مهره

 تاس خیابان انتهای به برگشت حال در مهشید

 

 :كات

  كوتاه ثانیه چند

 میشود خرد و میماند مهشید كفش زیر كه گردنبند سیاه مهره تصویر از

 

 پایان
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  كردم احساس لحظه همان كردم تایپ را پایان كلمه نون حرف وقتی میخورم قسم

  رسید، پایان به درجا عمرم و روح حتی و هویت تمام

 همیشه برای بعد فرستادم كه را ایمیل شدم، خیره مانیتور صفحه به لحظه چند

  نروم، سراغش هرگز خوردم قسم و كردم پاك كامپیوترم صفحه از را آدرسش

 ...دادم سر گریه های های بلند، صدای با و گذاشتم كلید صفحه روی را سرم  

 

 و بود پیراهنم به نریمان كوچك دست كردم، بلند را سرم پیراهنم گوشه شدن كشیده با

 هایش لب و بود كرده بغض مادرش، بارانی های چشم به هراسانش و زده وحشت نگاه

 بغلش محكم و زدم گریه زیر دوباره كه گفت را ماما كلمه معصومانه آنقدر میلرزید

 میكرد، گریه بلند صدای با هم او حاال و ترسید بیشتر  كردم

 تختش روی كه افتاد خانه صامت مرد بارانی و نگران های چشم به چشمم مرتبه یك

 ...كند كاری بزند، حرفی میخواست و ما به بود زده زل دور فاصله همان از

 ... داشت حرف قدر چه

 .... داشت حرف قدر چه ها چشم این
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  میكنم مهار را هایم اشك شرمزده

 صبح از خانه اهل نفر سه ما از كدام هیچ و است شده ظهر نزدیك شوم، بلند باید

 ...ایم نخورده چیزی

 

 :میگویم بلند صدای با و میكنم نوازش را ننریما

  كه نشده چیزی نكن گریه! مامانی هیش _

 میخوریم نهار بابایی با تایی سه میریم االن

 

 دیدم را صحنه این خودش از زودتر من میخورم قسم

 

 تكان هایش انگشت و بود كرده بلند تخت روی از متر سانتی ده كم دست را دستش

 میطلبید، عاجزانه را نریمان و من هایش تدس با انگار میخورد،

 گذاشتم دهانم روی را دستم و كشیدم هیم

 

 چكید، هایش اشك شد، خیره هایش دست به هم خودش

 ...من های اشك مثل درست
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_________________ 

 

 (اكرم)

 ام وامونده پاهاى این كه بس میده، ویكس گند بوى هام لباس و تنم همه ساله چند

 این با سرما این توی كه رو ملحفه تشت یك دیروز، از تر گند هم روز ره میكنه، درد

 !بخت نگون اكرمِ اى شاخته، رو دردم پا معلومه كنى لگد سالت و سن

 پا میگم بزرگه اون به نخورم، درد به دختر دوتا از اونم شد، این پسرم دونه یك عاقبت

 این نمیدونه ساختن، روزها ینا واسه رو شویی لباس ماشین میگه ندیده خیر دارم درد

 شب تا صبح بندازه راه بذارم كه رو شویی لباس ماشین شده، مرگ جونم ی دختره

 ورِ بیاد تومنى خدا قبض یك ماه سر كنه اسراف آب كلى بندازه راه بشور بشور میخواد

  من، دل

 مالحظه ذره یك میكنه عوض رو ناصر پتوى و ملحفه روز، هر روز هر گرفته مرض

 نمیكنه، رو من سال و نس

 

  میدم، هول رو كشو محكم و كشو گوشه میكنم پرت رو پماد

 بخوابه، وضو بى نداره عادت خواب قبل گرفته، نماز دست حاجى

  من خشكیده پاهاى به میزنه زل
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 دكتر؟ نرفتى سادات اكرم _

 

  میكشم پام رو پشمیم جوراب

 بشه؟ چه كی برم دكتر _

 !حاجى نیستن قدیم اه دكتر مثل ها دكتر این

 دوا پول تا پیششون برى هی كه میكنن بدترت میذارن زخمت الى چوب بری وقتی

 كنى خرج درمون

 

 

 

 ها وقت بعضی گفتن، خوابشو قبل ذكر میكنه شروع میكشه، دراز تخت روى حاجى

 بلند صدای با و میكشم روم رو پتو میشه، كر یهو میرسه كه من به حاجى میكنم حس

 :میپرسم توپ زیر از

 

 گفت؟ چی ناصرِ دكتر _ 

 باشه امیدی شاید میده تكون دستشو كه حاال نداره؟ تاثیری بردنش خارجه
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 میكنه قطع رو ذكرش حاجى

 

 حاالش از بهتر اوضاعش دیگه وقت چند تا  درمانشو، بدیم ادامه جورى همین _ 

 !زن خوبن هم اینجا دكترا میشه،

 

  شه بهتر من بچه نمیذاره این! حاجى مندار اعتماد زنیكه این به من _

  بمیره و بمونه علیل طور همین ناصر خداشه از

 

 

 میگوید اهلل الی اله ال و میشود  عصبانی حاجى

 

 داری؟ زده فلك این كاره چی _

 شی؟ راضی كنه كار چى باید دیگه

 

  میگردونم بر رو و میزنم غلت حرص با

 !حاجی هرجاییه! میشنگه نیست، سالم _
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 بود نیومده سرش بال این االن نمیشد عاشقش ام بچه اگه هرجاییه زن ینا

 تا ناصر دست تو بذار رو سودابه دست گفتم بهت بودیم قم وقتی قدر چه! توئه تقصیر

 زندگی و زن به كن بند دستشو كمه پسر این سن

 

 بزنم حرف بیشتر دارم فرصت من و شده ساكت حاجى

 نگرفتی پسرت واسه رو دخترش كردی لج اعظم، دلى و دق از _

 

 

 میزند فریاد مرتبه یك

 شبی نصف خوردی رو مغزم زن كن بس دِ _

 

 

 خر صداى و سكوته حاجی و من بین لعنتی تخت این توی شب هر مثل میشم ساكت

 !پوف و

 !میذاریم بالش رو سر غریبه دوتا مثل مدلى این بیشتره سال بیست

  نبود، من با دلش اولش از
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 دختر تا گفت آقام خواستگارى كه اومدن میدونستن، محل كل بود اعظم عاشق

 !نمیدم رو كوچیكه نره، بزرگترم

 بگیره، منو كرد مجبورش كه نیامرزه رو اش ننه خدا

 بابات بودی ترشیده تو كه سرم تو میزد روز هر اما! شدها واسطه خودش ذات بد پیرزن

 !انداخت ما به رو تو زور به

 !كنه بلند روم دست حاجی شد باعث قدر چه نگذره ازش خدا

 !بباره قبرش تو آتیش

 

 بود، بیدادش و داد و قهر از بدتر شوخیش و خنده سر تو خاك كنار به حاجی ها كتك

 یكی میخواست دلم سیاه اكرم میگفت كه بهم بود باز بناگوش تا نیشش خلوتمون تو

 خواهرم بدن و تن گمب بهش میكرد التماسم شوخی و خنده با وقتى دهنش تو بزنم

  شكلیه چه اعظم

 شب میگرفتم تصمیم لحظه همون بدم رو جوابش بودم مجبور كه بار هر وقت اون

 !بزنم آتیش رو خونه و خودم و خودش بردارم رو نفت پیت

 

 به حاال كه حاجی بوی از میاد یادم كه دوباره زندگی سال چهل سی بعد میشه بد حالم

  میزنم، اوق ویكسه بوى از تر تند نظرم
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 زیر میزنم دست میشینم حوض كنار و حیاط تو میرم سرما این وسط میشم بلند جام از

  كولم، رو میریزم خرمن مثل فكرم تو یك به یك رو هام بدبختی و  ام چونه

 باشم خودم حال تو نمیشه هم اینجا

 بیشتر و انداخته راه رو دارش مصیبت آهنگ این صداى باز شده مرگ جونم الهه این

 ...میكنه گرفتار دردام تو رو من

____________ 

 

 (آزاده)

 اش خانه صوتی سیستم كه الیتی آهنگ از حتى دارو، از پر كیسه این از رختخواب، از

 ...ام شده كالفه میكند، پخش روزها این مدام

 گرفته، را وجودم ضعف و است بریده را امانم درد كمر ام كرده باز چشم كه صبح از

 طورى هر و شدم بلند تخت از سختى به نداشتم، دیگر حالم این در را یكى این تحمل

 كشاندم، اتاق حمام تا را خودم بود

 هایم چشم و گذاشتم سرم زیر را دستم كردم رها وان در را خودم بعد و كردم پر را وان

 به ضربه صداى با كه بود نگذشته دقیقه چند كرد پیدا تسكین كمرم درد كمی بستم، را

 شد باز هایم چشم حمام در

 آزاده؟ _
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 دادم جواب و كردم جمع خودم در را خودم اختیار بی بود حمام در پشت

 بله _

 

 است نگران كمى و مهربان صدایش 

 

 خوبی؟ _

 

 خوبم _

 

 :میپرسد اینبار اما برود و باشد كافی جوابم همین دارم توقع

 میكنی؟ دارى كار چی _

 

 :میگویم تعجب با

 میكنن؟ كار چی حمام تو _
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 پس؟ نمیاد آب صدای چرا _

 

 

 ایستاده پشتش من رویاهای مرد كه ای بسته درِ به میزنم زل

 

 وانم تو _

 

 !آها_

 نداری؟ الزم چیزی

 

  نه _

 

 كنم آماده رو نهارت كن صدام بیرون اومدی اتاقمم تو من _

 

 

 میدهم قورت را بغضم
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 میكشم آغوش در را خودم و

 باشه _

 

 میكنم حس میكنم، تن را حوله و آیم می بیرون وان داخل از سختى به بعد قیقهد چند

 نگاه كه حمام آینه در است، افتاده اندامم تمام و حمام كوچك فضای جان به زمستان

 !میترساند را خودم ام، شده گچ رنگ صورت در هایم لب كبودی میكنم

 

 !ام شده زشت قدر چه

 میروم، بیرون اتاق از لرزان میكشم، سرم روی را حوله هكال و میگردانم بر رو آینه از

 پذیرایی سالن شومینه تا را خودم سختی به نمیشوم، گرم طورى هیچ و است سردم

 میكنم، كز كنارش و میكشانم

 

 دوست را راك مشكی چرم استایل این قدر چه میالد، بزرگ قدی عكس به میزنم زل

 قدر چه كه میكرد گوشزد من به بیشتر ارب هزار عكس این در صورتش ابهت داشتم،

 !هستم عاشقش
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 نمی بر من برای كاری هم شومینه آتش این از و میخورد هم به هایم دندان سرما از

 آید،

 از و مینشیند بغلم زیر هایش دست بعد ثانیه چند و میكند رسوخ جانم همه در عطرش

 میكند بلندم جا

 

 كن؟ صدام نگفتم مگه _

 وضعیه و سر چه این! خدا رو تو كن نگاش

 نكردی خشك موهاتم! كه زدی یخ

 

 جذب، طوسی ساده پیژامه ست همین با چه مشكی چرم پای سرتا با چه كیانی میالد

 است خواستنی برایم مرگ حد در

 

 میرم شم گرم یكم _

 

 میكند، هدایتم اتاق سمت و میدهد ماساژ را ام شانه آرام و میكند حلقه دورم را دستش

 بخوری نهارتو كنم خشك موهاتو بپوش لباس مبری _
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 میشی گرم

 

 

 ای دلسوزانه تشر وقت هیچ بود نكرده بغلم وقت هیچ بود نشده نگرانم وقت هیچ پدرم

 هم پدرم ام، زندگی مرد ترین مهم از حتی كه بودم زنی من! بود نكرده خرج برایم

 !بودم شده بودن مهم و نگرانی نوع این پدید ندید من بودم، ندیده محبت

 ...بود آورده بار محبت دله مرا زمانه

 

 دو هر زد، لبخند آمد، بیرون اتاقش از سشوارش با هم او پوشیدم كه را هایم لباس

 را سشوار گرم باد گذاشتم، پاهایم بین را دستم و نشستم زانو چهار نشستیم، تخت روی

 برایم میداد تكان و میبرد فرو موهایم داخل را دستش وقتی مخصوصا داشتم دوست

 بی بود او به پشتم كه طور همان كرد خاموش كه را سشوار میشد، دلچسب بیشتر

 كرد باز را چپش دست چسباندم، اش سینه چپ سمت به و بردم عقب را سرم اختیار

 های رگ و بود گردنم روی آرنجش بود شده حلقه دورم دستش همان بعد ثانیه وچند

 میكرد ام دیوانه شا برنزه پوست روى اش برجسته

 میالد _

 هوم؟ _
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 میشی دنیا پدر بهترین باشی پدر روز یك اگه تو _

 

 میكنم حس سرم روی را اش چانه

 باشم دنیا پدر ترین سخت میدم قول باشه تو بدی به دخترم اگه اما _

 

 میكوبم مشت آرام آرنجش قسمت همان به

 

 كردم گوش حرفات به روز دو این كه من _

 

 بیاد پرستاره بزنم زنگ باید میبود، بهتر باید حالت االن بودى كرده گوش اگه _

 

 صورتش تراش زاویه، این از من خدای كنم، نگاهش میكنم سعی و میچرخانم را سرم

 !است نظیر بی

 

 داریم؟ چى نهار _
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 میخندد

 داری؟ دوست چی _

 

 :میگویم تفكر حالت وبه میگذارم دهانم جلوی را دستم

 پستو سس با پاستا _

 

 میدهد فشار كمی هایش انگشت بین را ام بینی

 

 است شفته برنج و پز بخار گوشت امروز آشپز سر منوی متاسفانه _

 

 :میگویم ای كودكانه حرص با و میگیرم دهانم جلوی را دستم

 میخوره بهم حالم!ندارم دوست من _

 

 میگیرد گاز را لبش و اندازد می باال را ابرویش یك میدهد تكان سر

 

 شه؟ قوى ات معده باید گفت دكتر نشنیدی مگه! زشته! نگو _
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 میكنی تبدیل خوار گوشت هیوالی یك به منو داری! خوردم كباب دیشب من میالد _

 

 

 میزند قهقهه

 !خوشگلى هیوالى چه _

 

 

 !میشود رنگی مرتبه یك ام خاكستری دنیای

 و میچرخم ناظم ترس بدون مدرسه حیاط وسط ام پوشیده را ام كودكی چیندار دامن

 !میرقصم

 !!!خدا خودِ تا ابرها تا میزنم بال

 

 لذت عمرم همه در یكبار برای یكبار برای حداقل و است كرده خدایی كه خدایی

 كرده عطا من به میپرستمش، جان حد در كه مردی زبان از را خوشگل كلمه شنیدن

 ...است

 كنم؟؟ غلتب و ببوسم تشكر برای را ات گونه است اجازه خدایا
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_______________ 

 

 (میالد)

 كه بودم خسته قدر آن گذاشتم، شویى ظرف ماشین پایین طبقه در را بشقاب آخرین

 بستم، پایم با را ظرفشویی دربِ و شوم خم نتوانستم

 را گوشی حوصله بی اما داشتم جواب بی و نخوانده پیام كلی ام گوشی صفحه روى

  كردم پرت كاناپه روی

 !بودم كرده فكر را امروز تمام رفتم، كامپیوترم سراغ یكراست و

 شبم هر گوى قصه شهرزاد براى باید میكردم، تعریف اى قصه برایش من اینبار باید

 !است مسخره كمدی یك فقط تو اسم جز اسمی با جز من عشق قصه میگفتم

 

  ود،ش هوایی كه نباشم نگران و كنم روشن سیگار راحت میتوانستم بود خواب آزاده

 زدم، عمیق پُك سیگارم به داشتم نفس كه جایی تا زمان هم و كردم باز را ایمیلم

 اعالم حرام خودم برای را زدن پلك قلبم، عزیزِ آشناى نا از جدید ایمیل دیدن با

 ....كردم
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 دیوانه قلب و اند كرده شورش مرتبه یك بدنم نبض دارای نقاط تمام میكنم احساس

 ...دارد طغیان خیال  سر به دیگر ام

 

 ...است شده خشك دهانم

 

 ام سینه در! سرد سالح ترین خطرناك نوع از سوراخ از پر لبه دو دار ضامن چاقوى یك

 شدن خارج بعد و پی در پی ضربات درد  شدت كه قسم خدا خودِ به یكبار نه میرود فرو

 میكنم، حس را چاقو تیزی

 

 مهیب فریاد یك جلوی كه میكنم خرج را قدرتم همه و میگذارم گلویم روی را دستم

 !!بگیرم را

 

 !نیست؟ عجیب

 !میچكد اشك هم سر پشت است، شده خشك ماندن باز فرط از كه چشمانى از

... سوخته و سوخته سیگار میكنم، حس هایم انگشت بین وحشتناكی سوزش مرتبه یك

 !است رسیده من سوزاندن به نوبت حاال

 میكنم رهایش
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 میپچید، فضا در فرش پود و تار سوختگی بوی

 تیر كتفم زیر تا پهلویم آمده، سراغم به هایم شانه و ها دست آور مرگ لرزش همان

 !نامه فیلم آخر سكانس رحم بی خطوط به ام زده زل میكشد،

 !میگیرم لرزانم دستان میان را سرم

 

 قسمت بودن ساختگی به من یقین همین ماجرا قسمت ترین وحشتناك! نمیكنم باور

 !است سناریو این خرآ

 

 میشوم، بلند كه جایم از

 !نه كه خانه

 ماشینم؛ سوییچ به ام دوخته چشم فقط من و میچرخد و میچرخد سرم دور شهر كل

 

 صدر اتوبان وسط  بعد دقیقه چند فقط بعد دقیقه چند

 هیچ كه باالست سرعتم آنقدر ام گذاشته ترمز پدال روی توان آخرین با را پایم 

 !ندارم اطرافم از تصویری
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 !نیست مهم باران

 !نیست مهم سرما

 ! من

 !كیانی میالد

 !استار سوپر

 یك به ام زده زل و ام ایستاده كوچه یك وسط حاال خانگی، دمپایی و لباس با

 قدیمی مرمر نما طبقه دو ساختمان

 !بیایم اش حوالی تا كردم جرات یكبار فقط ماه ١٤ این در كه

 هاى سنگ این از را حقم همیشه برای تا ام آمده كه میداند داخ فقط را دوم بار این و

 !بگیرم پس است، مخوف قبرستان یك های سنگ چونان من برای كه سفید و سرد

 

 درز آنجا زنی میزند فریاد باال طبقه روشن چراغ تك و باالست طبقه ساكن او میدانم

 !میزند كوك را شب

 

 !میبرم البا زنگ روى تا را دستم حتی میروم، جلو
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 كرده سرایت بدنم چهارستون كل به هایم دست از حاال لرزش، میكشم، پس دست اما

 ...است

 

 با محكم را بازوهایم و میكنم روشن را بخارى برمیگردم، ماشین داخل بلند های قدم با

 كند، داری آبرو و كند پیدا تسكین لرزش این كمی تا میفشرم مخالف دست

 !شوم ابر باید

 شوم ابر سیر دل یك باید

 !شوم سبك و بچالنم را دلم و

 بروم، جلو حقم ستاندن برای لرزش این بدون ضعف بدون آنوقت شاید

 ...ضعیفم حد از بیش ساعت، این در هایش دست گرفتن برای من

 

 ...كنم خودم برای كاری میگیرم تصمیم بعد ساختمان، روشن چراغ به میزنم زل

 

 ...میكنم نپایی باال را هایم آهنگ لیست

 كند، ترغیب رفتن جلو برای رفتن، برای مرا امشب كسى دارم احتیاج من

 ...بخواند روضه ام بیچاره قلب مقتل این برای كسی باید میكنم پیدایش باالخره
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 ....كنم پیدا رو تو باید

 ....كنم پیدا رو تو باید

 

 خیال هایم چشم روی هایم انگشت فشار و  میكنم باز صورتم روی را دستم كف

 كنند پا به غوغا ملودی این با است قرار كه دارد را هایی اشك كردن پنهان

 

" 

 كنم پیدا تورو باید

 نیست دیر هنوزم شاید 

 ولی كندی دل ساده تو

 نیست تقصیر بی تقدیر

 میزنی خط منو بازم منی تاب بی اینكه با 

 !دشمنی هم خودت با تو كنم پیدا رو تو باید

 كنه؟ آرومت میتونه من مثل ملهج یه با كی 

 كنه؟ پشیمونت رفتن از آخر های لحظه اون 
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 سرد شهر این از دلگیرم

 عبور بی های كوچه این 

 كنی می فكر من به وقتی 

  دور راه از كنم می حس 

 بره می چشامو سوی ها گریه این شب یه آخر 

 میپره گذاشتی جا كه پیرهنی از داره عطرت 

 نشی تنهاتر روز هر نمك پیدا رو تو باید 

 نشی كمتر این از حتی بودنت من با به راضی 

 كنی پرپر پروازمو اگه حتی كنم پیدات 

 كنی باور احساسمو تو دست بگیرم محكم 

" 

 

 منجمد آتشِ در هایت انگشت كه محكم آنقدر بگیرم محكم را هایت دست امشب باید

 !شود ذوب هایم دست

 ...كنی رها را دستم نتوانی هم بخواهی اگر حتی بعد! شود حل

 !!نتوانی
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 !نه كه هق هق

 ...است شده قطعه این موسیقی نُت ترین غمگین هایم ضجه صداى

 

 

 پیاده محض به كه آنقدر ام گرفته جان اما ام كرده فغان مرگ حد سر تا میگیرم، جان

 ...میفشرم همزمان را خانه زنگ دو هر درنگی هیچ بدون و میروم در سمت شدن

 

 

 میكند، تهدید و میكشد جیغ زنش و میكوبد ام سینه به پیرمرد

 ام شنیده را ها تهدید و ها فحش همه

 ام خورده هم سیلی

 چشم ها پله به و خانه راهروی سمت ام كشیده گردن در جلوی همان از هنوز اما

 میزنم فریادش میزنم، صدایش پیاپی و مدام پروا بی و ام دوخته

 

 !!الههههههه _
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 !!الههه

 !پایین بیا

 

 !نیست و هست! نمیدهد جواب

 !آید نمی و هست! باشد نمیخواهد و هست

 

 نمیشوم امید نا

 

 !بیا میگم بهت الهههههه _

 !بسه

 !اسمش بود حماقت همینجاشم تا

 !میام خودم وگرنه پایین بیا

 

 است شماره گرفتن مشغول و  است آورده در را موبایلش پیرمرد

 

 كنن آستینت تو چوب بیان ١١٠ میزنم زنگ االن فالن بچه _
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 :میگوید جیغ با میكشد صورتش به پنجه كه زن

 

 !بیرون ریختن ها همسایه همه وای! آبرومون وای _

 

 

 

 در را كسی اند كشیده سرك ها پنجره از كه پیرمرد و پیرزن چند جز و میچرخانم سر

 !نمیبینم دارد قدیمی خانه چند فقط كه كوچه آن

 

 میشوم نشدام به دست

 

 در دم فقط بیاد دقیقه یك بگو الهه به برو! هات بچه جان! خانم _

 

 !است رسیده كوبیدنش سینه به مشت وقت حاال! نفرین پشت نفرین
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 ام كرده التماس خیلی است گذشته خیلی

 !ام كشیده فریاد خیلی

 !نیامده

 

 می پلیس دیگر دقیقه چند تا كه نیست مهم من برای و است مشغول تلفنش با پیرمرد

 ...آید

 

 لب لحظه یك راهرو، وسط خالدار آبی بافتنی شلوار و بلوز با كوچك بچه پسر دیدن با

 زل وحشت كلی و معصومیتش تمام با گرد های چشم با میشود، دوخته هم به هایم

 !من به است زده

 میخواهد را پاكی كوچك حجم این گرفتن آغوش در دلم قدر چه

 

 میزنم صدایش

 ان؟نریم _

 

 تر دور من از و تر عقب را خودش كمی هم فاصله همان از و میكند جمع را هایش لب

 !میبرد
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 !مقابلم میشود سد پیرمرد كه بروم جلو میخواهم

 تماشای مشغول میشوم، ساختمان وارد و میزنم تنه اش شانه به اختیار بی و قدرت با

  پا صدای با كه نریمانم

 !میشوم خیره ها پله باالی به و میچرخانم را سرم

 

 !من خدای

 !گیشایم

 

  است انداخته سرش كه درشت سرخ های گل با سفید چادر این و است باز موهایش

 میزند، را چشمم بدجور آن در براق خونىِ  سرخ رژ یك كه سپیدش صورت با قدر چه

 !است هماهنگ

 

 میكنم نظاره دیگر بار یك باال به پایین از را پایش تا سر

 حجاب است نتوانسته گردنش و موها چونان چادرش را باریكش و سفید یپا ساق

 !ببخشد



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 525

 

 !زیباست است پژمرده هایش گلبرگ كه این با هنوز! زیباست

 !تر زیبا قبل از

 !بلوری حباب در محصور تك، گل شاخه یك شبیه

 

 

 !نیست من الهه عطر پیچیده فضا در همراهش كه تند عطر این اما

 !میداد گل اسانس با كرم و صابون یبو همیشه من الهه

 !آید نمی من الهه به مصنوعی عطر این!  ای كارخانه تند عطر این

 

 !كند مصرف عطر نداشت عادت اصال الهه

 

 میكشد جیغ پیرزن است، كافی است آمده كه همین میزنم لبخند

 

 پایین بیای نداری حق نگفت حاجی مگه! هرزه مرده ذلیل _

 تآبرو بی ذات تو توف
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 میزنم فریاد اختیار بی و آورد می جوش خونم

 !شو خفه _

 

 كند خارج اش خانه از مرا تا میكشد در سمت و گرفته را دستم و آمده جلو پیرمرد

 

 میشود انداز طنین دنیایم در صدایش

 

 نكنید، خبر پلیس خدا رو تو چیه حسابش حرف ببینم كنید صبر لحظه یك! حاجی _

 میره محل تو آبروتون

 

 میكنم ناله بعد عشقم همه با! میكنم تماشایش

 !بریم كن جمع الهه _

 اینا پسرِ واسه فداكاری بسه عشقم كن جمع

 !من واسه فداكاری

 !پسرت واسه فداكاری
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 چی؟ میالدت من؟ عزیز چی خودت پس

 

 

 نیست الهه شبیه اصال كه حالتی یك با و میكند ستبر سینه است، شده سنگدل قدر چه

 :میگوید

 

 !داره رسم و اسم كلی من شوهر پدر نیستی، شهرتت و آبرو فكر اگه تو _

 !گنده مرد بكش خجالت

 !هنریتو ها دیالوگ این كن جمع

 !آقا مستی نكنه

 دار شوهر زن پیِ مردم خونه اومدی كه مستی حتما

 

 !گلویم در میشود عقرب بغض

 

 آورم می زبان به ملتمسانه را اسمش

 !الهه _
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 شوهرت؟ الهه

 ...من تشوهر

 

 :میگوید بلند صدای با حرفم وسط

 

 خاص آقای بود بسم بار یك همون! جلدم تو شدی شیطون دادی بازیم روز یك _

 !سینما

 بكش خجالت ات بیچاره نامزد اون از حداقل

 

 نكنم سقوط تا میدهم تكیه دیوار به و میروم عقب

 

 !است شایعه قسم سرت به است شایعه! الهه_ 

 

 

 :میگویم مصمم و میروم جلو باشم قوی باید میكنم مشت را هایم دست بعد

 خوب، نویس نامه فیلم شاید تو _
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 خوب، شاعر

 !باشی خوبی خواننده حتی و نوازنده

 !نیستی خوبی بازیگر اصال اما

 !الهه میكنی بازی بد

 !بد

 !كن تمومش

 

 

 میرود باال پله چند

 میكند جا به جا سرش روی را چادرش

 

 !شد تموم! برو جا این از _

 !نباش بدبختی و دردسر دنبال برو

 !كیانی میالدِ برو

 !كنم عاشقی زندگیم عشق آخرین و اولین واسه وجدان عذاب بدون بذار

 !میخوره تكون هاش دست است هفته یك ناصر
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 !میشه خوب داره

 نشو سد! نشو سنگ برو! بمون باقی سینماها در سر استار سوپر و كیانی میالد و برو

 عشقم جلوی

 خودت جنس از یكی با برو

 نباشه واست بدبختی و دردسر جنسش كه یكی

 

 

 میكنم دراز سمتش را دستم عاجزانه میروم تر جلو

 ...میلرزد كه هایی دست

 ! دستم به میزند زل

 

 !نمیشه باورم بگی رو اینا هم قیامت تا _

 !من بده دستتو

 هنوز هایی دست این محرم تو المصب

 به را دستش میخواهد  اینكه از آورد می بیرون چادرش زیر از ار اش شده مشت دست

 !میشود قرص دلم بسپرد من
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 ...میكشد عقب را دستش و میكند رها دستم كف چیزی مرتبه یك اما

 !است خودم گردنبند

 ...آویختم گردنش در ازدواج حلقه جای كه گردنبندی

   

 ...است مانده هوا در طور همان دستم

 میكند بغل محكم را دكشكو و میشود خم

 :میگوید و میدود باال طبقه سمت را ها پله سریع و

 رسید سر به ما قصه! شد تموم _

 اش كرده عصیان های مهره میكوبم، دیوار به را گردنبند قدرتم همه با و میكشم نعره

 ...میپاچد صورتم و سر به

 

! نمیكنم مقاومت ردیگ میكشد، در سمت مرا اندكش زور همات با پیرمرد وقتی حاال

 !ندارم قدرتی دیگر

 ... هم شاید

__________________ 
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 (الهه)

 روى نارگیل پودر كه نسرین های دست به بودم زده زل بود، پیچیده خانه در حلوا بوى

 میپاچید، خرماها

 سوخت ام بیچاره قلب برای دلم

 هنوز كه قلبی! بود شده سپرده گور به یادبود و ترحیم مراسم بدون بود سالها كه قلبی

 ...گور در اما زنده بود، زنده

 

 

 !بیاری؟ در كابینت تو از رو باریك كمر های استكان میشه زحمت بی! جان الهه _

 

 

 :گفتم ناهید به حوصله بی كشید، بیرون افكارم از و گرفت جمله این با را ام یقه

 

 بردن مزار سر واسه تره راحت مصرف یكبار _

 

 گیردمی گاز لب نسرین
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 بیامرز خدا بود متنفر مصرف یكبار از مامان _

 

 :میگوید است من حرف موافق انگار كه ناهید

 

 سخته بردن استكان است الهه با حق آبجی، بود متنفر پولش بابِ مِن مامان _ 

 

 پسر دو و نریمان میپریم، بیرون آشپزخانه از سرعت با سه هر چیزی شكستن صدای با

  نسرین

 اند شده خیره كریستال بزرگ گلدان های خرده به پریده رنگ

 میكشد جیغ نسرین

 شكستین؟؟ چرا رو گلدون نمیرید، ذلیل وای _

 

 محض به نریمان است، رسیده معركه به ما از تر دیر كمی چرخدار صندلی با ناصر

 :میگوید كودكانه لحن با و میدود او سمت پدرش، حضور

 ودب فراز و فرید كار نشكوندم من بابا _
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 میكند، آرام را پسرش زدن، حرفِ  گنگ حالت همان با و میدهد تكان آرام را سرش

 قدرت آنقدر هایش دست بنشیند، ناصر پای روی میكنم كمك نریمان به و میروم جلو

 كنند، بلند را پسرش كه ندارند

 

 گل های شاخه هم من و میشوند ها شیشه خرده كردن جمع مشغول ناهید و نسرین

 ...میدهم نجات یك به یك را بودند شده اسیر سیاه روبان با كه ار مریم

 

 

 

 در هنوز نریمان میروم، ام كرده اتو قبل شب كه ناصر مشكی پیراهن سراغ بعد

 :میگوید من دیدن با و است زبانی شیرین مشغول آغوشش

 اسكیت كالس بریم بابا با شد تا ٤ تولدم شمع كه امسال قراره مامان،_

 

 را بحث میخواهم آورد، می درد به بدجور را دلم ناصر های چشم وزهایر این غم

 كنم عوض

 كنی؟ عوض رو پیراهنت كنم كمكت _
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 :میگوید را روز هر تكراری جمله این تالش با بعد و میدهد منفی جواب سر با ناصر

 كجاست؟.... نصراهلل... پس _

 

 اول بیاورم در تنش از را تیشرتش شده طور هر میخواهم و ایستم می رویش روبه

 جواب همان هم من و میشوم مشغول میكنم، جدا آغوشش از سختی به را نریمان

 میدهم را روز هر تكراری

 میدی حقوق پرستاری بابت اون به اگه _

 كنم كار منم باید پس دارم مجانی خواب جای و غذا و آب اینجا منم

 

 میبرد عقب را چرخدارش صندلی

 

 ....نداری نریمان...  واسه مادری....  جز ای وظیفه...  تو بگم یدبا....بار....چند _

 

 با كه دستبندی دستبندم، روی او های چشم و! میماند جا هایش چشم در هایم چشم

 ...بود شده ساخته جنایتكار شبِ آن بازمانده سیاه های مهره
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 اندازد می پایین را سرش

 !بودیم قدرغریبه چه! بودیم شده دور قدر چه

 

 جواب میزنم صدایش میچرخاند، را اش صندلی برگردد، اتاقش به میگیرد تصمیم

 :میگوید كند نگاهم و برگردد اینكه بدون میزنم، صدایش تر بلند كه دوباره نمیدهد

 ... مزار نمیام...  من _

 برید... هم...شما نمیخواد... میشه خسته... بچه

 

 

 

 !شد پیدا ما ٣ هر نرفتن برای بهانه یك هم سادات اكرم سالگرد دوم سال

 را اش جنازه كه بودم كسی اولین من بروم، آنجا بودم نتوانسته دیگر خاكسپاری روز جز

 ...دیدم

 ...وحشتناك صحنه آن شاهد اولین

 ...داد دستش مرگ! نه كه كار پیش سال ٤٠ رفته در زوار اتوى لخت سیم باالخره
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 خلوت نكردنشان همراهی خاطر به ناصر و من سر بر حاجی های لند و غر بعد خانه

 نریمان و میگذارند وقت تنهایی به داریوش صدای با اتاقش در روز هر مثل ناصر شده،

 ...است اش عالقه مورد بازی مشغول و افتاده ها قابلمه جان به هم

 را دستم كه است كوتاه آنقدر است وقت خیلی كه موهایی موهایم، بین میكشم دست

 ...میكند كوتاه نیز انگیزن دنیای از

 

 دقایق است قرار بزنم حدس میتوانم میبینم كه را مامان شماره میخورد زنگ تلفن

 بشنوم نفرین و گریه طوالنی

 داریم قرض و قسط مدام كه نیست پولدار كه بابا از گالیه

 میرود بیرون مدام دبیرستانش جدید های همكالس با كه طاها برای نگرانی

 گوشت و مرغ شدن گران برای اعتراضش...مامان پای درد

 

 بدجور آوریشان یاد به خصوص به مشكالتش و دردها به مامان میكنم فكر گاهی

 ...است كرده پیدا اعتیاد

 

 ...ندهم جواب را مامان تلفن میگیرم تصمیم كه است بار اولین این
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 ...كنم تمام را ام خریده دیروز كه كتابی و كنم استفاده ساعت چند این از میخواهم

 

 ...میرود سر تكرارى سوزناك عشق داستان از ام حوصله میگذرد كه دقیقه چند اما

 داستان همین كنند، تعریف هم را عشق غم نیستند بلد كه آبكی های داستان این از

 گیوتین سمت شجاعانه و مهابا بی! شویم عاشق میكنند تشویقمان كه نامرد های

 ...برویم عشق

 

 ...میوفتم ها كانال جان به و میكنم روشن را تلویزیون

 

 !میشود ختم او به و میشود شروع ترامپ از اخبار مشروح

  نیست، اتفاقی میدانم كه او به

 !نیست تصادفی

 و طال نخل و او عكس ام كشیده سرك اینترنت در وقت هر اگر نیست تصادفی

 !ام دیده را اسكارش

 اسكار او شیك لبخند عكس هم شده یچیدهپ سبزی دور روزنامه در كه نیست تصادفی

 !باشد دست به
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 در و كرده بازی و ساخته كه فیلمی و كیانی میالد حرف میروم هرجا كه نیست عجیب

 ...باشد است، كرده صدا دنیا

 

 ...میكند اعالم را ارزشمند جایزه این دریافت برای جمهوری ریاست تبریك پیام اخبار، 

 وجود تمام با را اش جایزه دریافت لحظه از ای ثانیه ٥٦ فیلم این كه است صدم بار

 !میكنم تماشا

 برابر هزار را شكوهش كه است تنش برازنده آنقدر اش رسمی مشكی شلوار و كت

 میكند تشكر میگیرد، را جایزه صورتش در قریب غم یك با اما افتخار با است كرده

 ...میریزم اشك و میبینم هایش دست در را اسكار تندیس لرزیدن من

 

 ام شده حفظ را كلماتش تك تك

 قد بتونم تا بود هام ریشه محافظ كه سپاسگذارم وطنم خاك از ممنونم، شما همه از _

 !بكشم

 است جمله این اثبات دلیل بزرگترین من، های دست تو  جایزه این امروز

 "نیست محدودیت! معلولیت "
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 توى بدنم شدید لرزش وجود با وونی،ج دوره حاد پاركینسون به مبتال كیانی میالد من

 بارها لرزشی هیچ بدون رو حركت بی نخاع قطع معلول یك نقش تونستم سكانس هر

 !كنم بازی بارها و

 با كه داد من به رو باور این نفر یك روز یك چون منه های دست تو امروز جایزه این

 !كرد بزرگ كار میشه بود، موفق میشه هم لرزان های دست

 

 

 و میبینم را گلویش در بغض حركت من و میكند مكث هایش صحبت سمتق این

 میان در ویرانگر بغض یك پای كه میشوم مطمئن میكشد گلویش زیر دست وقتی

 می باالتر را تندیس است، كرده ایجاد زیبایی برق هایش چشم در اشك رقص است،

 آورد

 

 !هكارشا این اصلی خالق و صاحب به میكنم تقدیم رو جایزه این _

  

 میدهد ادامه مردانه بغض با  و میزند قلبش روی بار سه را دستش بعد

 !!!تو به تقدیم _
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 ...است قلبم روی دقیقا هم من دست كه آیم می خودم به وقتی و ام افتاده هق هق به

 

 دنبالش؟.... بری نرسیده...  وقتش_

 

 

 !میشوم دستپاچه صدایش با 

 صندلی میكنم، پاك را هایم اشك سریع شرمزده در كنار ناصر دیدن با و میگردم بر

 دارم قصد تلویزیون كانال تعویض بعد و میشوم بلند جایم از میراند، جلو را چرخدارش

 را بلوزم گوشه توانش كم های دست همان با میشود، مانعم كه كنم ترك را اتاق

 میگیرد

 

 كرده؟ اسیرت... اینجا...  چی... الی _

 ...بگو راست...  بهم اینبار... بیا

 

 

 ...بودند گذاشته باز بود روزى چند پیر پرنده روى به را قفس در

 ...بودند كرده چال بود وقت خیلی را صدایش و بودند چیده را پرهایش
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 ...تماشا به بودند نشسته

 ...نمیپرید و بود باز قفسش كه ای پرنده تماشای به

 

  میخندم تلخ  میچكد، صورتم روی هایم اشك

 فرار هنگام كه اسیریست حال من حال" _

 "!نرفت نیست، منتظرش كسی افتاد یادش

 

 

 است بارانی حاال هم او های چشم میگیرد، محكم اینبار را دستم

 دختر... بوده احمق... بیت این... شاعر _

 

 ایم دوخته چشم هم با دستبندم به دو هر حاال

 بوده بین واقع حد از بیش! نه _ 

 

 كند صحبت تر واضح میكند تالش كند،می رها را دستم

 نمون... موندی.... من خاطر به اگه _
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 نمون...  موندی ات بچه خاطر...به اگه

 نمون...موندنت حاجیه... ترس از اگه

 شدی... دلسرد ازش اگه

 الهه نمون هم 

  برو... بال بدون شده حتی برو... 

 

 ... میكنم رفرا میزند، صدایم و میكند گریه بلند صدای با نریمان

 ...خودم از

 ناصر از

 دادن جواب از

 ...فكر از

 .....میكنم فرار

________________ 

 

 (سودابه)
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 سالهای این توی اون، از داراییم تنها پیراهنشه، میذارم ساكم داخل كه چیزی آخرین

  این كه هایی شب چه میكنم، رفتار مقدس چیز یك مثل همیشه پیراهن این با لعنتی،

 چند بود رفته عطرش ریختم، اشك و فشردم خودش خیال با بغلم توی رو دگاریا تنها

 ...بود رفته كه بود سال

 :گفت و دستم داد شیر خاك پارچ یك اكرم خاله بود، برگشته كار سر از تازه یادمه

 میده مزه شیر خاك بهش خیلی تابستون، ها ظهر میگیره عطش ام بچه باال ببر _

 

 !كشیدم سرك راهرو كنار آینه تو یواشكی رفتن قبل و كشیدم سرم رو چادرم

 

 ...پایین به رو های چشم با معمولی دختر یك

 بزنی دستشون نباید میگفت خاله میخورد بهم حالم  لبم پشت موهای این از قدر چه

 ...میشه بیشتر خریدارت اینجوری! دختر و زن بین باشه فرق باید

 ام رفته دست از عفت نمیتونه لبم پشت موهای و ابروهام پیوند حتی نمیدونست خاله

 ...داره نگه واسم رو

 

 بهم بیشتر بود حاجی یواشكی هدیه كه راستم دست زرد النگو تا ١٦اون از حالم دوباره

 ...بود كرده مجبورم كه بود ای دفعه هر تعداد به خورد،
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 !میگیره طال پامو تا سر میگفت

 خاله كه بار هر و بودم مونده جهنم اون توی خودش و طالهاش عشق به میكرد فكر

 !میكردم تحملش بیرون میرفت

 پسرش، صدای شنیدن پسرش، دیدن دقیقه چند همین محض من نمیدونست

 ...میكنم تحمل رو شكنجه این بودن، نزدیكش

 

 !بودم احمق  قدر چه! بودم بچه قدر چه

 

 و بلند صدای با بود لدب كه زنش های خنده صدای دوم، طبق برسم بود مونده پله دوتا

 !كرد بد خودم از بیشتر باز رو حالم بخنده، ظریف و زنونه حال عین در

 

 ...میرفت اش صدقه قربون شوخی و خنده و شعر با داشت ناصر

 برم بلوریت و ظریف پای و دست این قربون _

 

 به بود فایده بی میزدم كرم قدر هرچه زمختم، های دست خشك پوست به زدم زل

 ...میكنم قایم چادرم زیر دستامو همیشه همین خاطر
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 ...خونشون در به زدم زل ها پله روی نشستم

 ...نباید كه رو هرچی شنیدم

 ...حریمشون ترین شخصی تو كردم دراز پا

 

 كردم پیدا جرات ریخت، هری دلم آبگرمكن شدن روشن یهو صدای از بعد ساعت نیم

 در دستگیره دادم اجازه خودم به نكرد باز سیك رو در كشید، طول خیلی بزنم، در و برم

 !نبود اولم دفعه...شم خونه وارد و بچرخونم رو

 پیرهنش این ها چرك رخت سبد داخل از زنش صورت و دست كرم بر عالوه روز اون

 ...برداشتم یواشكی هم

 ...بود پیرهن یك همین نداشتنت روزهای از من سهم روز اون از

 

 كشیدم، باال بینیمو زیپ صدای با زمان هم و كشیدم ور ام مرده چرك ساك زیپ

 آرایشگاه گرفت، ازم رو ساك و اومد جلو سریع بود منتظرم آسایشگاه در جلوی داوود

 ...بود كرده موهاش خرج ژل كلی و بود رفته

 

 :گفت و كرد اشاره دار شاسی خوشگل ماشین یك به
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 ماشینت اینم سودی بفرما _

 

 ماشین های رینگ به بودم زده لز و رفتم جلو قدم چند

 

 نمیخوام ماشین من _ 

 

 :گفت و دویید دنبالم

 بدیم وقت بهش هفته یك گفته حاجی _

 

 كردم نگاهش چپ چپ و برگشتم

 بریزه خونه از رو دختره اون پالس و جُل بده وقت بهش روز سه فقط! روز سه _

 !بیرون

 بده تحویل بهم باید رو پسرم و ناصر دیگه روز سه
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 شایدم نمیاد خوشم ازش اصال كه داووده ی ساله چند حركات و نگاه تو چیزی یك

 ...ازش میترسم

 

 رسمش انگار كه میخوره بهم دنیایی از بیشتر حالم میكشه آه جوری این وقتی مثال

 !نداره دوستمون كه یكی داشتن دوست شده

 ساخته ها نداشتن دوست از آور چندش و زشت زنجیر یك كه دنیایی

 داره دوست منو داوود

 رو ناصر من

 رو الهه ناصر

 كیو؟؟؟ الهه میدونه خدا و

 نیست؟ جاش سر هیچی چرا

 

 ...شده مفقود اش تیكه هزار نه، اش تیكه یك سرنوشت مزخرف پازل این

 

 بگه میخواد مثال كه گذاشته هم ماتم آهنگ یك میكنه، رانندگی ژست كلی با داوود

 !كالسه با خیلی
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 ...شیشه به میدم تكیه رو سرم دممیبن چشامو

 

 ...ام حامله آقات از گفتم ناصر به

 !خودش سر توی زد مردونگی همه اون با كه براش بمیرم

 !كرد گریه

 ...بشم صاحبش موقت حتی كلك و دوز با شده طور هر میخواستم بودم گفته دروغ

 ....میگیره گردن رو بچه گفت

 

 ...بگه زنش به میخواست

 كنه، رسوا رو حاجی حرصش از روز یك ممكنه داره كینه خاله و حاجی از زنت گفتم

 ...بمونه مهر به سر نداشت وجود اصال كه رازی كردم راضیش كنه، سرشكسته رو خاله

 

 صبوری میگفت بده، طالق دادخواست بره خودش زنش میكنه كار یك میگفت خاله

 ...خودت مال آخر و اول میشه ناصر زودیا همین كن

 ...كرد ارك همه
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 ...گرفت طالق الهه

 ....نداشتمش هم صوری دیگه حتی من و رفت همیشه برای رفت ناصر اما

 

 میشه، باز چشمام ماشین یهویی ترمز با

 میزنه داد و بیرون كرده پنجره از سرشو داوود

 !نفله كوری؟؟ مگه دِ _

 "یستن میدون چاله اینجا! الت جوجه برو" میگه، كه میشنوم رو راننده صدای

 

 ساختمون گنده قنبری حاج تو مرتیكه" بگم بگیرم رو یارو یقه شم پیاده میخوام

 و گرفته ازش سرمایشو نصف الت جوجه همین میشناسی؟؟ رو تهرون شرق سازهای

 "میچرخونتش داره انگشتش رو

 

 :میپرسه ازم داوود

 خوشگله؟؟ شی، دارتر جیگر بدم بهت جیگر بهمن میدون بریم _
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 عاصی میگه هی رو كلمه این و نیستم میدونم وقتی نیستم، خوشگل وقتی ،میكنم اخم

 میبندم دوباره چشامو میشم،

 ....ام خاله خونه برو نه _

___________________ 

 

 (ناصر)

 ...میبرم فرو آن در ممكن جای تا را سرم و میكنم مچاله آغوشم در را سپید تور

 

 كردم، اخم شكفت، غنچه یك مثل هایش بل خندید زدم كنار صورتش روى از را تور 

 بغل آمد نمی خوشم كه طورى یك را نوجوانش دایی پسر پیش دقیقه چند افتاد یادم

 ...و كشیدند كل ها زن! بود كرده

 

 سپید و بلند تور این خاطره و عطر با نداشتنش و بودنش نبودنش، سالهای این همه

 !گرفتم خودم از هم را ارایید آخرین این و كردم باز را پنجره بود، گذشته

 

 بود، حیاط كف هایش كتاب و چمدان و ها لباس بقیه روی هم تور حاال

 كوبید خودش سر به دست دو با اهلل نصر
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 میكنی ستم ات بچه و زن به داری واهلل ناصر آقا نكن _

 

 بود، كرده بغل را میكرد گریه و میكشید جیغ كه نریمانی و بود ایستاده حیاط گوشه

 به و میكرد خُرد را پایم تا سر نگاهش زمین، كف به بود زده زل فقط پیش دفعات لمث

 :میگفت انگار! میگرفت تمسخر

 و میدهد راه خانه به مرا و آید می پدرت هم باز گذشته بار ٥ هر مثل! فلج عرضه بی"

 "آید نمی بر وقت هیچ تو از غلطی هیچ و میخوابانیم بخش آرام ضرب به را تو

 

 بود آخر بارِ بار، ینا اما

 كشیدم فریاد پنجره همان از

 

 نمیاد، هفته آخر تا و قم رفته حاجی! نمون منتظر _

 برو كن جمع

 

 !میكند نگاه فقط دوباره و آورد می باال را سرش

 ...میكند نگاه! میكند نگاه
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 خم اهلل نصر كوبیدم، دیوار به آب لیوان همراه را هایم قرص است گذشته ساعت دو

 ...میكند جمع را ها شیشه خرده و دهش

 

 این سوز نكند و است شده سرد كم كم هوا میشنوم، راهرو از را نریمان گریه صدای

 در كه است چندم بار برسد، الهه ضعیف اندام و پسرم كوچك جسم به زورش پاییز

 خشم با كند، باز را در دهم اجازه كه میكند التماس هایش چشم با اهلل نصر میزند،

 :میگویم بلند صدای با و میكنم هدایت در پشت تا را چرخدارم صندلی

 

 الهه؟ نیست بس انتقام دوماه و سال ٣ _

 منو؟؟ دادن عذاب كنی تمومش نمیخوای

 

 است ضعیف صدایش

 ترسیده بچه رو در این كن باز بگیرم، انتقام ازت نمیخوام من _ 

 

 میشوند سرازیر  وقفه بی و اند كشیده صف هایم پلك پشت هم سر پشت هایم اشك
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 !عذابه تماشات! عذابه بودنت _

 !آوره چندش! ترسناكه! عذابه مُرده یك با زندگی

 محكوم رو من و كردی خودت تابوت رو خونه این  كه جسدی یك تو! الهه مُردی تو

 !تابوت یك تو جسد یك با حبس به

 !فداكارم كه نیست این واسه برو، میگم اگه! خودخواهم هنوز میبینی! خودخواهم آره

 !كنم دور خودم از رو میمیره بیشتر روز هر كه مُرده یك دیدن عذاب میخوام

 !نمونی اون محض كه بخشیدم بهت هم رو بچه

 الهه برو

 

 میزند در دوباره

 برم ندارم جایی _

 

 روی را هایم دندان میچالند، و میگیرد را ام مردانه غیرت تمام قوی دست یك انگار

 ارممیفش هم

 

 !پدرت خونه برو _
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 اون خوشی كه باش خوشبخت هم تو خوشبخته، دیگه یكی با عاشقشی كه اونی اگه

 !تو بدبختی فكر با نشه مارش زهر

 بساز جهنم این فرای زندگی یك مون بچه واسه برو! كن زندگی برو

 !برو فقط! برو الهه

 ما همه به ظلمه بدترین موندنت اینجا میدونم من

 

 

 

 را رفتنش منتظرم  پنجره پشت میكند، التماس نه میزند در نه دیگر! است شده ساكت

 كنم تماشا

 طوطیا را مسیر آن خاك او،ِ  بعد روزهای كه است رفته مسیر كدام از ببینم میخواهم

 ...كنم

 

 ! نمیشود رفتنش از خبری اما

 داده، یهتك دیوار به را سرش و نشسته پله آخرین روی میكنم، باز را خانه در آرام

 ....اند خوابیده دو هر و گرفته آغوش در را نریمان

 !بزنم فریاد میخواهم میگذارم، سرم روی را دستم
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 ...است ام زندگی گلوى بدخیم توده این عالج تنها رفتن بار، این میدانم، اما 

________________ 

 

 (آزاده)

 ...دارد یانجر من نام به رودی آن در كه هست سرزمینى تو، در تر طرف آن

 ...شود دریا تو در میخواهد كه رودی

 ....دریا

 

 كردن پیدا مشغول كیفم در زمان هم و بودم داشته نگه ام شانه و گوش بین را گوشی 

 چمدان از نه و بود نشسته تازه پروازم نداشتم، را فرودگاه شلوغی حوصله بودم، عینكم

 !ام راننده از نه بود خبری هایم

 ! میداد جواب دیر را تلفنش یشههم كه هم میالد

 جا همین تا هواپیما از زدم، چشمانم به را بزرگم سیاه عینك و كشیدم جلو را شالم

  بودم، انداخته عكس و بودم داده امضا صدتا

 داد جواب را آخر های بوق با چهارم تماس باالخره

 آزی؟ نشستی _
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 صدایش با میكند رسوخ جانم به شادی

 میالد عمو نچست اپیداهو بله!  دالم _ 

 

 است كار چند مشغول همزمان كه است شلوغ آنقدر سرش میدانم همیشه مثل

 

 رسیده؟ جازانی! زشت سالم _

 

 

 میكشم پوف

  همیشه مثل! نه_

 

 دارم دوست را صدایش ى خنده ته

 ام آماده دیگه ساعت نیم میگی من به وقتی میفهمی اینجوری! خوبه واست انتظار _

 داره حسی چه میكنی، مچلم ساعت ٣ بعد
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 میروم سمتش تسمه روی چمدانم اولین دیدن با

 لو پُل بچه اوی _

 بیرون ببری منو میگیری تصمیم یهویی همیشه خودته تقصیر

 

 باز باهم چمدوناتو همه خواهشا خونه اومدی دارم، كار دنیا یك نكن، درازی زبون _

 خودت نمیاد هفته یك ارستانهبیم پسرش خانم شهناز! كنی منفجر رو خونه نكن،

 كنی مرتبشون و خودت سر تو یكی هات، لباس سر تو بزنی یكی مجبوری

 

 :میگویم كردنش قطع قبل سریع و میشوم هول كند قطع كه دارد عجله

 میای؟ كی شب _

 

  شهره از خارج لوكیشن _

 برگردم صبح كنم فكر

 

 افتد می پایین هایم شانه همراه هایم لب
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 !دیره خیلی _

 !نیست _

 هست ندیدمت روزه ١٤ كه من برای! هست _

 

 

 عطر دوش مطمئنم و است كرده تا تختش روی مرتب را خوابش لباس همیشه مثل

 او بدون خانه این از قدر چه میزند، فریاد را او عطر قدر این اتاقش كه است گرفته

 ....متنفرم

 

 پرواز ساعت١٣  ام تهخس میبویم، و میكشم صورتم روی میدارم بر را هایش لباس

 كه حاال میخواهد دلم و میگذارم بالشش روی را سرم است، نگذاشته انرژى برایم

 ...بخوابم اینجا باشم داشته اجازه نیست

 

 

 

 "برو "بود همین فقط حرفش و بود كرده جمع را چمدانم
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 تا رفت آشپزخانه به وقتی بود، شده برابر هزار هایش دست لرزش نبود، خوب حالش

 را هایم دست كردم بغلش پشت از میكرد پر را آبش لیوان كه طور همان بخورد قرص

 ایستاد ثابت گذاشتم قلبش پشت دقیقا را سرم و كردم حلقه كمرش دور

 برو بهتری كه حاال میكنم خواهش باشم تنها باید من آزاده _

 

 كرد لك را پیراهنش هایم اشك

 باشم مواظبت بذار خدا رو تو _

 اااخد رو تو

 

 برای مشوشش دستهای در تسكین حالت یك كردم، احساس دستم روی را دستش

 بود من

 

 نذاشت باشم، مواظبش بذاره كردم التماسش گفتم، بهش رو جمله این عین روز یك _

 نذاشت

 

 ...میریزیم اشك صدا بی دو هر حاال
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 !بود گرم مان هخان! بود گرم اما نداشت اسم مان رابطه بود، گذشته روزها آن از سال ٣

 

 چشم بود، زده سپیده تازه بودم، نشده برگشتش متوجه كه بود سنگین آنقدر خوابم

 شد لبخند جانم همه كردم، باز صورتم روی هایش دست  نوازش با را هایم

 ....شد آرامش

  دارد را كردنم دیوانه قابلیت اش شده آنكارد ریش ته این من خدای

 ...اش شقیقه اطراف در سپید موی تار چند شبیخون آن از آخ

 میزند لب صدا بی

 خوبی؟ _

 

 میبوسم و میگیرم را نشسته صورتم روی كه دستش

 

  اوهوم _

 

 :میگوید زدن لب حالت همان با باز میفشرد هم روى را هایش چشم
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 ام خسته خودم بده پس تختمو _

 

 

 میگذارم اش شانه روی را سرم آلود خواب مینشینم، جایم سر

 میالد بود شده تنگ خیلی استو دلم _

 

 میشود هایم تنگی دل همه درمان موهایم روی اش بوسه

 

 بود شده تنگ بازیات شلخته واسه دلش هم خونه _

 نشوری رو ها ملحفه میكنم شهیدت فردا خوابیدی، من تخت رو كفش با

 

 :میگویم آویزانم، او به كه طور همان و میزنم قهقهه

 !چشمممم _

 كنم الال اقمات برم كن كمكم

 

 میزند غر میوفتم، راه او همراه بسته چشم و میدهم لم او به را خودم میگیرد را بغلم زیر
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 زمینه؟ كف كتت و شال چرا _

 میلرزه خونه بدن و تن میای خدایی آزاده

 

 

 میخوانم و میدهم قر بسته چشم طور همان

 من با تو هستی كه جایی! من ى خونه! اینجاست خونه "

 من موندنه امن جای! تو های دست! ام نهخو خونه

 نفساته عطر پر صداته كه اینجاست خونه

 چشاته اون نقش جا همه دیوار و در روی كه جایی

 

 بهشته عشق خونه عشقه، عشقه،خونه خونه

 ....نیازه و ایثار پر رازه پر رمزه پر

" 

 میكنم متوقف را خواندنم و میشود باز هایم چشم خنده میان ، آرامِ  اردنگی یك با

 

 :میگوید اخم با سینه به دست اتاقم در كنار
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  خانم عنتر انداخته راه فری و قر چه شبی نصف _

 

 

 میدهم قر دوباره

 "عشقه خونه "

 میكشم جیغ تر بلند بعد

 "عشقهههههه خونه "

 

 

 ...میدهد تكان سر و میخندد هم او حاال

 

 ....بیاویزم قلبم سرسرای بر بگیرم قاب را هایش خنده میخواهم من و

______________ 

 

 (میالد)

 است؟ كدام میدانید دلتنگى نوع بدترین
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 ...ناخوش یا میگذرد خوش روزگارش و كجاست ات تنگی دل دلیل ندانى كه این

 ...میشود چیره ات تنگی دل بر لعنتی  نگرانیِ وقت آن

 ...شد كوتاه موهایت از دستم كه روزى از میدانى اصال

 ! شد كوتاه ،

 ...است شده كوتاه دنیا از دستش میگویند كه هستم كسی همان امروز من و

 نام به  العبور صعب راه یك هم آن راه تنها و میشود ات چاره برزخ ببازى كه را دنیا

 ... میشود "قبر"

 است ام زندگی از" روز " یك هر ها سال این من قبر

 آید می سراغم قبر  فشارِ ها شب و میشود من قبر " روز"

 میشوم، خودم منكرم و نكیر

 !جواب بی سوال هوار هوار با میشوم خودم

 ندارند؟؟ جواب چرا كه میشوند، عذابم  میشوند، شرمم كه هایی سوال

 !است كشور یا شهر این كجای نمیدانم كه اى الهه

 ماند؟ چرا نمیدانم

 نخواست؟ چرا

 ام؟؟؟ شده خانه هم نسبتى هیچ بدون زن یك با چرا
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  ندارد قبولم دیگر مادرم چرا

 ام ایستاده زندگی اینجاى چرا

 امممممممممممممم؟؟؟؟؟ زنده چرا اصال

 

 

 نخ روشنگر نخ، یك خاموشی آتش! هایم جوابی بی همه جواب میشود سیگار بعد

 !میشود بعدی

 ...شود درمان كاش ام شبمرگی

 

  

 ...میشود باز هایم چشم اذان صداى با

 ! شو بیدار! شو بیدار میزند فریاد خدا انگار

 ات؟ جویی مدد و جویی چاره براى هست مگر هم بزرگتر من از شو بیدار احمق

 

 و میشود بیدار آزاده دیگر ساعت چند میدانم و ام شده مچاله كاناپه روى شب هر مثل

 ام؟ خوابیده اینجا باز چرا كه میزند غر
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 است شده خشك بدنم تمام

 بخورم تكان نمیتوانم و

 است گرفته قرار نگاهم مسیر در كجی دهن با سیگارم ته از انباشته گارىسی زیر

 

 ...آید مى موال اسم

 ...ولی علی ان اشهد

 

 میفشرم و میكنم شكار گلویم شاهراه در دست دو با را بغضم میشوم، بلند

 

 ...نمیشوم هایم اشك حریف اما

 "بگیر را ام مردانگی دست قسم ات مردانگی و مرام به! موال "

 

 

 در و بودم كرده پیچ بقچه را باورهایم و اعتقادات بود سال چند بود مامان با حق

 بودم چپانده ام زندگی پستوی
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 ...میخندیدم تلخ فقط ها نیاز و نذر و دعا همه به كه بود سال چند

 نگاه برایم را او و بود نكرده خدایی كه خدایی به نمیخواست دلم دیگر كه بود سال چند

 ... كنم دراز دست بود نداشته

 

 

 ...كشید فریاد را اش تنهایی غم دوباره خدا

 .... اهلل اله الی ال

 

 شدم خیره سقف به

 بود شده او و من مانع كه سقفی به

 ....بود مانع اما نبود غرورم بلندای به كه سقفی به

 

 "خدا تنهام، خودت مثل منم زمینت روی! تنهام منم "

 

 ...میبارم و میبارم شدت با ولی صدا بی حاال
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 ....میشود رفتنم اذن اذانش،

 

 

 است نگذشته بیشتر ساعت یك

  میكشیدم فریاد هدایت سر تلفن، پشت  فرودگاه  اصلی سالن در دست به چمدان اما

 !!كیش مقصد به میخوام بلیط یك فقط من میخوااام بلیط یك من _

 

 

 ...میگردد باز خود جنایت محل به همیشه مجرم

_________________ 

 

 (الهه)

 !بود شده خودش شبیه حاال ظاهرش

 !نبود ساده ظاهر به شهرستانى دختر آن صورت از خبرى دیگر
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 كرده رخنه كویر انگار هایش، چشم ى چشمه دور! شكستنی هر از تر شكسته خیلی

 هزار اش مشكی ضخیم موهای بین میزد، را چشم كویر، این عمیق هاى ترك و بود

 ...بودند كرده رسوخ سفید انگرعصی تار هزار

 باید كه میداد زنی از خبر ها، دندان بقیه روی زردی و بود شكسته هایش دندان از یكی

 !ترسید او از

 ....كرد حذر باید است زده را اش زنانگی و ظاهر قید كه زنی از

 

 بود، گرفته پناه پشتم زده وحشت همچنان نریمان

 را حالم بود شده مخلوط عرق تند بوی با كه شدهان بوی كشیدم، عقب كمی را خودم

 !میكرد بد

 

 

 نمیداشت بر بود خورده گره پیراهنم به كه پسرم كوچك های دست از نگاه

 

 سوسو پله راه چراغ فشردم، تر محكم را نریمان دست شود، نزدیكتر تا آمد باال پله یك

 میترساند را همه تاریكی این و میزد
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 بدی پس رو دزدی مال وقتشه _

 

 كنم نگاهش خشمم همه با میكنم جرات

 ! میكنی گیری مال زورگیری یا شیادی با تو اما نیستم دزد مال من _

 

 گذاشت نمایش به و فشرد هم روی را هایش دندان

 هستم گیرم مار من _

 

 

 سودابه برو اینجا از _ 

 

 میروم تر عقب من و آید می باال او دیگر پله یك

 خودم؟ خونه از برم كجا خورده، ممنا به خونه این سند _
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 پایین كه وحشتناك بخیه رد آن با جوان مرد های ازچشم میدهم، تكیه پله راه دیوار به

 میكوبد ام سینه قفسه به محكم دست كف با سودابه دارم، هراس بیشتر ایستاده ها پله

 میكشم جیغ برود باال و شود رد من از دارد سعی و

 ١١٠ میزنم زنگ خدا به _ 

 

 میكند تمیز را دندانش الی ناخن با و میخندد مرد

 ٢٢٠ بزن _

 

 میزند صدا را ناصر و است دستگیره رو دستش و است رسیده در جلوی حاال سودابه

 !جان ناصر! ناصر _

 

 :میگویم سودابه به و میكنم بغلش گرفته، شدت نریمان گریه

 !نیست خونه كسی _

 یبینی؟؟نم موندیم در پشت نداریم كلید ماهم
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 میزند جیغ وحشت شدت از هم پشت هم نریمان و میكشد جیغ تفاوت بی سودابه

 چهارچوب در هراسان است بوده خواب میدانم كه ناصری و میشود باز در بعد ثانیه چند

 است شده خیره ما به شده گرد تعجب فرط از های چشم با در

 

 هق هق و گذاشته ناصر پای روی را سرش و گرفته را چرخدار صندلی طرف دو سودابه

 میزند،

 میكند نگاه مرا فقط ناصر

 

 

 ...است آواره خانه حیاط كف وسایلم تمام

 كرده صادر را رفتنم حكم نرسیده راه از هم سودابه

 آید می جلو مرد

 كند جدایش من از میخواهد میگیرد را نریمان دست

 :میزند فریاد ناصر میكشد جیغ و میكند مقاومت معصومم طفل

 !آشغال نزن بچه به دست _
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 است دوخته چشم سودابه به مرد

 :میگوید و میدهد هول حاال خانه داخل سمت را ناصر چرخدار صندلی كه ای سودابه

 

 !سرده هوا خونه، بیاره پسرمونو میخواد جان، ناصر نداره كاریش _

 

 میكند جدا آغوشم از زور به را نریمانم

 صندلی چرخ به و ام انداخته خانه كف را خودم میكنم جمع پاهایم در را نیرویم تمام

 ...ام آویخته ناصر

 

 ! طوالنی وحشتناك نزاع یك

 ...اند افتاده معلول مرد یك و كودك یك و زن یك جان به هیوال دو

 زده، فریاد را زن این از نفرتش ناصر

 فغان و فریاد و ضجه با و گرفته را اش یقه افتاده، ناصر جان به زده آخر سیم به سودابه

 ...میكوبد دیوار به را سرش و میدهد تكان را او

 ...میكند ام دیوانه دفاعش، از ناتوان های دست
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 جان به را سودابه نفرت فرط از پی در پی های ضربه و اندازم می ناصر روی را خودم

 ...میخرم

 

 میكند نشینی عقب به مجبور مرا پسرم گلوى زیر چاقو تیزی

 

 و ریخته صورتش روی نامرتب موهایش میكند، پاك آستین با را نشدها آب سودابه

 میزند نعره نمیكند، موها زدن كنار برای تالشی

 

 بار چند باشم، بكشی نفس تو كه ای خونه تو اینكه عشق به میدونی شرف بی_

 شدم؟؟ شكنجه

 

 

 ایم زده یخ دو هر گرفته، را دستم ناصر

 بكشه چاقو كسی خودته، خون از كه ای بچه رو میدی اجازه كه تویی شرف بی _

 

 میخندد وحشتناك و عصبی طور یك سودابه

 !تو و من مشترك خون با بچه یك بود بچه این دلخوشیم همه _
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 !ناصر تو بچه

 !بود این افتخارم

 !باشم ات بچه مادر كه كردم اهدا تخمك

 كرده اسیرم توش بابات كه تیمارستانی اون از منو كردی تالش یكبار شدم؟ چی اما

 بدی؟ نجاتم بود،

 كردی؟ تالش ات بچه مادر واسه حیوون

 

 

 میكند نگاه من به ناصر

 بوده الهه رحم تو ماه ٩ اما توئه خون از توئه از بچه اون _

 كشیده سالها این همه رو زحمتش

 !مامان میگه بهش نریمان

 است الهه من، بچه مادر

 

 چند برای كه گذاشته اش پیشانی روی را دستش بیچاره قدر این و نشسته زمین كف

 ...میشوم متنفر مان زنانه دنیاى همه و خودم از ثانیه
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 پشت نریمان و من میكند، تماشایش غمزده و مینشیند كنارش مرد میزند، هق هق

 ما براى مردانه اما است نشسته كه ناصرى ایم گرفته پناه ناصر چرخدار صندلى

 ...است كرده ایستادگی

 

 خرجم را نفرتش سر تا سر نگاه شود، بلند جایش از میكند كمك ودابهس به مرد

 ...میكند

 

 :میگوید و میفشرد هم روی را هایش دندان دارد، را خانه از خروج قصد

  منه، خونه بعد به این از اینجا _

 !نمیخوام ام خونه توى رو تو

 دارى وقت فردا تا پایینم من

 كنی گم رو گورت خونه این از

  میدم بهت ناصر و خودم سر صدقه هم هبچ اون

 كنید خداحافظی هم با دارید وقت رو امشب
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 ....میفشرد تسكین حالت با را دستم ناصر

 

 به و نشسته تختش روی ناصر و است خوابیده پایم روی نریمان خانه، تاریكی دل در

 است زده زل دیوار

 :میزنم صدایش میكنم پاك دست پشت با را هایم اشك

 رناص _

 

 اعتصاب خیال دوباره صدا این انگار پاهایش، مثل العالج درد یك دارد درد صدایش

 دارد

 جان _

 

 زده؟ سودابه نام به رو بوده شما حق هرچی چی واسه بابات _

 هست؟ وسط این چی

 

 میگذارد بالشش روی را سرش
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 پدرت خونه برو االن همین بردار رو بچه الهه _

 برم؟ و بذارم ااینج وضعیتت این با رو تو _

 

  نمیشه چیزیم من _

 خودش نیست معلوم و بخشیده روانی این به چیو همه بابات! میشه! میشه _

 !!!كجاست

 خبر بی خدا از این دست زیر میوفته چیت همه

 

 

 میگرداند بر رو

 بوده ام بچه مادر بوده زنم روز یك خبر بی خدا از این _

 مكرد خیانت تو به خاطرش به كه بوده كسی

 برسه بهم بیشتر تو از كه هست عاشقم اینقدر

 !دیگه یكی عشق درد بدون

 دارم تنفر ترحمت این از من الهه

 !برو و بیا
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 بچشم رو شدن داشته دوست طعم منم بذار بیا

.... 

 

 

 !نه روشنی اما بود آمده خورشید

 !نه نور اما

 ...بود باقی خود قوت به شب ظلمت

 ....رساند را ودشخ ٧ ساعت روز هر مثل اهلل نصر

 ...است رفتن وقت دیگر حاال میدانستم

 

 نشستم سرش باالى

 بود؟ خواب

 !نكرد باز را هایش چشم

 !زدم صدایش

 نداد جواب
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 را چشمش هم دنیا ببندد، را هایش چشم اگر میكرد فكر و بود كرده قهر همیشه مثل

 !میبندد

 

 :گفتم بغض با و لرزید صدایم كردم مرتب را پتویش

 !!حاجى پسر حافظخدا _

 

 ...نكرد خداحافظى اما بود رسیده رفتن دم معرفت بی

 نكرد، نگاهم اما

 بوسید را پدرش صورت آرام بردم كنارش را نریمان

 بشه؟ خراب الالش كنم شلوغی نباید خورده؟ قرص بابا _

 

 حصار از طلب فرصت اشك قطره یك كه بگویم بله پسرم به خواستم هایم چشم با

 ساق روی مردانه مشكی موهای بین چكید، ناصر دست روى و كرد رارف هایم پلك

 ...مُرد و خورد سُر و خورد غلت اشكم قطره دستش

 ...مُرد

 ....مُرد
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 " اومد آژانس" میگوید كه اهلل نصر

 

 ...میكنم نگاهش دقت با آخر بار برای

 !نبودم عاشقش دیگر سالهاست كه میدانم 

 !نبود گذشته تقداس به من برای دیگر او شاید

 !داشت جریان بود، زنده دلم در او از ناب و زالل حس یك و احترام یك هنوز اما

 !نبود نفرت

 

 نشدم متنفر او از ای لحظه اندازه وقت هیچ مطمئنم

 ....كه وقتی حتی

 

 

 زیپ میكند، سرفه آغوشم در نریمان كند، روشن را ماشینش بخاری میخواهم راننده از

 ...یكشمم باال را كاپشنش
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 ....میدهم تكیه شیشه به را سرم

 :میپرسد راننده

 برم؟ كجا باالخره خانم _

 

 كنید؟ پایین باال رو ها خیابون ساعت چند میشه آقا میكنم حساب رو كرایتون _

 

 ...میدهد تكان سر آینه در

 

 میدانستم كه ای خانه آدرس چرا نمیدانم من و است كالفه راننده میگذرد ساعت چند

 ...میدهم را بود ساكن إنجا روزگاری دمیال

 بودم كرده گور و گم را خودم و بود كرده عوض را خانه حاجی كه روزی از

 ...بودم نیامده اینجا دیگر

 میكرد، بیتابی و بود شده بیدار نریمان زدم، زل اش ورودی در به برج پایین ساعتی نیم

 كرد اعتراض راننده

 !نمیشید؟ پیاده خانم _
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 :  گفتم بغض با

 لطفا بمونیم اینجا دیگه دقیقه چند فقط _

 

 را بیچاره ی الهه قلب درخواست نفر یك انگار و میكند پخش درخواستی آهنگ رادیو

 ...بدهد حلی راه بدهد، جوابی كسی كه فرستاده رادیو برای

 میكند دار جریحه وقت هر از بیشتر را قلبم خواننده صدای سوز

 

" 

 تنرف دمِ كردم ناراحتت

 من از بشی امید نا كه خواستم

 دونم می نیست عادالنه این

 تونم می چطور نپرس اَزم

 رحمی بی الزمه واست یكم

 فهمی نمی حاال رو دلیلش

 اِنقدر نكن وادارم بغض به

 بعد برایِ باشه ها گریه این
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 امپراتوره یه من قلبِ توو

 مجبوره چونكه میشه تسلیم

 باشی من مالِ نباید برو،

 دستوره یه این نكردم، خواهش

 بیهودم وجدانِ این به نفرین

 بودم تر خودخواه من كاش ای

 داره حق بار این من غرورِ

 بدهكاره خیلی من به دنیا

 فریادم مُرده یعنی سكوت

 دادم می دست از تورو باید

 نیست وا ای پنجره تو به من از

 نیست اینجا خوشبختیت، كه وقتی

 امپراتوره یه من قلبِ توو

 مجبوره چونكه میشه لیمتس

 باشی من مالِ نباید برو،
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 "دستوره یه این نكردم، خواهش

 

 ...است ترسانده را راننده هقم هق

 پیروز خودم با جنگ میدان از شجاع شوالیه یك مثل حاال جسمانی ضعف اوج در من

 ...ام برگشته

 !برنده اما زخمی

 ...شوم پیروز تا ام باخته! ام افتاده پا از

 !باشد نگهدارت خدایت! قلبم ورامپراط

 ....كنم هایم درد و كسی بی درگیر را روزهایت این موفقیت و خوشبختی و تو نباید

 ...بروم تر دور جایی باید

 ....باید

______________ 

 

 (ناصر)

 ...میكند چكه غم شب هر شبم سقف از

 ...است برده خودش با سرنوشت است، سال خیلى را هایم شب شریك
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 ...میكند منزجر خودم از بیشتر شب هر از امشب مرا بودنش از سایه یك به شىخو دل

 افتاده كار از پاهاى این و گیرى زمینِ زور به كه اى سایه بود مانده برایم اش سایه

 ...اسیر ترحمش زندان با و بودم كرده تصاحبش

 

 :گفت ریهگ با كردم، تمام او با را حجت زد كه زنگ بودم، اهلل نصر تماس منتظر

 میده بد گواه دلم نگرانم، من ناصر آقا _

 

 !است؟ پیچیده قدر این چرا امشب نمیدانم هم خودم! چرا نمیدانم

 

 گذاشتی؟ هم رو خودت شماره اهلل نصر _

 

 !دفترش به كردم سفارش خیلی جمع خیالتون _

 كیانی آقا به حتما گفتم دادم قسمشون كردم، تمنا خواهش كه بس شد خشك دهنم

 قنبریه خان ناصر طرف از پیغام این بگن

 

 خندیدم تلخ
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 مردحسابی؟ میبینی، خانی من به تو گفتی؟ خانشم _

 

..... 

 

 چون برایش كه روزگارى از كه است معصوم آنقدر صورتش است خواب وقتی زن این

 ...میشوم شاكی حسابی زد رقم را من

 

 قاتل لعنتی، تصادف آن و حماقتم با اما باشم اش خوشبختی ناجی میتوانستم كاش

 ...شدم آرامشش همه

 

 

 !هاست آدم احساس و قلب حق در ستم بدترین گاهی نبودن، شجاع

 !نبودم شجاع

 ...نبودم شجاع وقت هیچ

 ...هستم ترس تاوانِ من

 ...هستم هایم ترس تمام ،به معنا تمام به ى بازنده یك ی اسطوره من
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 ...شود صدا بی هایم گریه صدای تا یفشرمم دهانم روی قدرت آخرین با را دستم پشت

 

 میشوم خیره آسمانش به

 نخواستم چیزی تو از است سال خیلی خدایا "

 ...كردم شرم

 ...ام شرمنده كردم ام زندگی و جسم حق در كه جنایتی خاطر به من

 هست ماشینی نه امشب خدایا

 گاز پدال نه

 دیوار نه

 !سركش و عقل بی ناصر نه

 

 عاشقش همیشه كه زنی برای پسرش، زندگی برای میخواهد پدر كی! مرد یك امشب

 !كند كاری است، بوده

 اینبار برایش خانه، این جهنم برگردد! میگردد بر هم برود نمیرود، الهه بمانم اگر من

 ...بود خواهد تر ور شعله
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 !است حق مرگ میگویند خدایا

 !است گرفتنی حق كه ام شنیده هم را این

 

 ام سینه به رد دست اینبار تو و كنم التماس درگاهت به حقم گرفتن رایب امشب میشود

 "نزنی؟

 

 موهای ببوسم، را پسرم صورت شوم بلند جایم از خودم كمك، بدون میتوانستم كاش

 ...میشد كاش كنم، نوازش را الهه

 موهایش به هایم انگشت نوك فقط كردم، دراز میتوانستم و میشد كه جایی تا را دستم

 ...رسید

 بوییدم و بوسیدم را ها انگشت همان گرفت، اوج ولی بود صدا بی هقم هق

 ....بوسیدم و بوییدم

____________ 

 حق یا

  سى_و_صد#
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 ایلخانى_زینب#

 (میالد)

 

 من گیشاى كه زنى موهایش، رقص میبینم، را زن یك سایه پنجره، همان پشت

 ...نیست

 

 است، تر جوان هم مریم از روحى جدید همسر

 بودم، فكر غرق و بودم شده خیره روحی ویالى حیاط به خانه تراس از وقتی مروزا

 كه گرفت گاز را انگشتش نوك و داد تكان دست برایم و خندید عشوه با چنان دخترك

 ...شوم هایش خاطره و روحی ویالی بیخیال دیگر خوردم قسم

 

 ...است شده آه جزیره این در اینجا هایم لحظه تمام

 دار چین كوتاه دامن و فرفری موهای با مروارید مینشینم، آفتاب زیر سنگ تخت كنار

 سیاه مروارید میفرستد، بوسه دور از برایم میشود دریا نزدیك میرقصد، ساحل در

 بوسه بكشد، بیرون هایم غم عمق از مرا میتواند كه است شیرین قدر آن عبد كوچكِ

 جسم و آید می موج میدود، یادر سمت میزند كف زده ذوق میدهم، جواب را اش
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 و میكنم بغلش میدوم، سمتش میكشد، جیغ و میترسد میكشد، آغوش  را كوچكش

 میدهم تكانش

 كنه بغلت میخواست دریا عمو، نیست هیچی _

 

 دهان به دارد خاصی جلوه براقش سبزه پوست در كه اش عسلی درشت های چشم با

 :سدمیپر اش كودكانه لحن با و است دوخته چشم من

 بادی؟ آب _

 

 میبوسم را صورتش و میخندم

 بازى آب خوشگله، آره _

 

 آید، می سمتم دور از زنان نفس نفس سلیمه

 :میگوید بریده بریده

 دارید مهمان میگه زده زنگ نگهبانی آقا، _

 

 :میپرسم تعجب با میشود، سرازیر مادرش آغوش سمت مروارید
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  نیستم كسی منتظر من مهمون؟ _

 

 میدهد تكان زدنش حرف همیشه عادت هب را دستش

 اومده انگار قنبری اسم به آقایی یك طرف از واجبه كار گفته نمیدونم، واال _

 

 

 :میگویم ذهنم در خانوادگی نام این از نشانی و رد هیچ بدون

 بره كنه ردش سراغش بره بگو كجاست؟ عبد احتماال، نگاره خبر _

 

 چیه حسابش حرف ببینم میرم خودم من اره،بی سرویس از رو ماشینتون رفته عبد _

 

 میشوم مانعش و میدانم را همسرش به نسبت عبد تعصب و حساسیت

 خودش كنه ردش بگو نگهبانی به بری نمیخواد سلیمه _

 

 انگار كه گردم بر سنگم تخت كنار میخواهم برمیگردد، ویال سمت و میگوید چشم

 میدهد تكان شدت با و میگیرد را ام حافظه های شانه كسی



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 594

 "!!!!!قنبرى "

 

 :میزنم فریاد مرتبه یك

 سلیمه وایسا _

 

  ایستد، می و میشود شوكه طفلك

 :میگویم و میروم  شهرك ورودی سمت

 كیه ببینم میرم خودم _

 

 

 كه هایی حرف و میكنم مجسم ذهنم در را پیرمرد صورت بار هزار در، آن به رسیدن تا

 !كردم مرور ار بود شده تلنبار گلویم در سال سه

 قدم تر محكم و كردم مشتشان لرزیدن، بیشتر به بودند كرده شروع هایم دست

 ...برداشتم

  مشكی باپیراهن شهرستانی جوان رسیدم، نگهبانی به
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 داخل ها میله از را سرش سریع دیدنم با كه بود ایستاده منتظر در، های نرده مقابل

 :گفت ندبل صدای با جوان كرد، اعتراض نگهبان آورد،

 !قنبری خان ناصر آوردم، رو خان ناصر پیغوم من! كیانی آقا _

 

 

 پیدا جدل سر خودم با میكنم، نگاهش و ایستم می حركت بی و صامت لحظه چند

 ...ام كرده

 ...است داده تحویل مزه بد شوربای آش یك و آمیخته هم در احساساتم همه

 می كم نفس میشود، وارد خوشحالی با جوان كند، باز را در میكنم اشاره نگهبان به

 میگذارم گلویم روى دست ایستاده، مقابلم زدن، حرف برای آورد

 بگو رو پیغامت _

 میشود اشك میشود، غم میشود، تیره اش خوشحالی مرتبه یك

 كنار رو عكستون وقتی گذاشتم، پیغام دفترتون هزاربار آقا، دنبالتونم پیش ماه یك از _

 پیداتون باالخره كردم پیداتون افتادم، بود داده آقام كه ویالیی نای آدرس یاد دیدم آب

 كردم

 میفشرم بیشتر را گلویم میروم، عقب قدم یك

 چیه؟ من با كارت _
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 مقابلم را سفید پاكت یك و میبرد فرو جیبش در دست میگیرد، شدت هایش اشك

 میگیرد

 ولی كردم پیدات دیر  نمبرسو بهتون اینو خواست ازم بود زنده هنوز وقتی خان ناصر _

 ...دیر... 

 ...میكنند اعتصاب هم شاید افتند، می كار از هایم پلك

 گوش از حرارت اما ام زده یخ میكوبد، بدنم جای همه و میشود نبض وجودم سر سرتا

 میشود، خارج ام بینی و ها

 میشنوم را كلماتم زور به هم خودم كه است شده ضعیف اینقدر صدایم

 مُرده؟ اصرن... ناصر _

 میدهد تكان سر هق هق با

  میشه روزى ٢٠ _

 میدهم قورت سختی به را دهانم آب

 كجاست؟ خانم الهه الهه؟ _

 اما كشته رو خان ناصر زدن بُهتون بهش كردن، بازداشت اول رو خدا بنده خانمشون _

 بوده قلبی ایست كرد اعالم قانونی پزشك

 ...چشمانم مقابل یشودم پرده الهه هاى چشم میدرد، را جانم غم
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 میگردم بر بگویم كالمی كه این بدون میگیرم را سفید پاكت میلرزد كه هایی دست با

 دریا سمت میكنم، حس ام بینی تیغه كنار را اشك قطره اولین میكنم، رفتن قصد و

 ... میكنم پاره را پاكت و میدارم بر قدم

" 

 كنى؟ خوشبختش و بیاى میشه

 بخنده؟ دوباره نیك كار یك و بیای میشه

 مَرد؟؟ داره، رو قلبش كردن زنده قدرت هنوز دستات 

 بمیره؟ بیشتر نذارى و بیای میشه

 برگردونی؟ بهش تو رو گرفتم ازش من كه چیزی اون بیای میشه

 "میتونی؟ میشه؟

 ...است شسته را كاغذ جوهر هایم اشك و است شده مچاله دستم در كاغذ تكه

 سوال یك فقط م،افت می ساحل روی زانو با

 حاال؟؟ چرا خدایا "

 !امروز؟ چرا

 !نرسید؟ دستم نامه این دیروز چرا
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 الهه و است مُرده قنبری ناصر بفهمم نباید بزنم زنگ آزاده به اینكه از قبل دیروز چرا

 ...نیست هایش مهربانی اسیر دیگر حاال من

 "حاال؟؟ چرا خدایا

_________________ 

 آزاده

 !است؟ شده سو كم معشوق چشم یا دندار نمك عشق دست

 بار هزار و ام رفته رژه خانه این هاى دیوار بین كه است ساعت ٣٠ بخوابم، نمیتوانم

 !است شده نعره سرم در جمالتش

 "كن ازدواج من با "

 "میكنیم ازدواج تهران میام كن آماده رو الزم كارهای همه "

 بغض بیشتر میشود منجمد قلبم بیشتر آورم می یاد به را صدایش سردى كه بار هر

 رفتم و گرفتم بلیط معطلی بی فهمیدم كه وقتى جزیره، رفت خبر بی كه روزى میكنم،

 ... دنبالش

 زندگی ترین عزیز قبر نبش است آمده كه كسى شبیه  بود پریشان نبود، خوب حالش

 :  گفتم او به كند، تماشا را اش

 اینجا؟ اومدی چرا میالد -

 كشید تلخ نفس یك و  فشرد هم یرو را هایش چشم
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 ...برگشتم من! برگشتم من اینجا،" نیومدم " من _

 در مرا بگذارم، تنهایش داد قسمم برگردم، كرد خواهش شد، مانعم كنم، بغلش خواستم

 ...نداد راه خاطراتش حریم

 ... نداد راه وقت هیچ مرا

 ...اش خانه جز كجا هیچ... كجا هیچ

 ...اش تنهایی جز

 با ای كوچه میشد، بست بن كوچه یك تنگیِ و كوچكى به لعنتى تهران نبود كه او

 ...رهگذر بدون متروك، های خانه

 ...نمیدادم جواب را تلفنم رفتم، نمی بردارى فیلم سر بودم، كرده حبس خانه در را خودم

 و كوتاه میدهد، جواب را شبم هر تماس كه امید این به فقط بودم زنده بودم، زنده

 ...میدهد جواب اما ر،مختص

 گرفت، تماس خودش مدت این در كه بود بار اولین این

 داد كننده شوكه جمله یك با را جوابم پرسیدم، را حالش

 "كن ازدواج من با "

 !!!مرد این بود رسیده كجا به میكند، نگرانم او برای بیشتر ولی میترساند مرا جمله این

 شده؟ چیزی خوبی؟ میالد _
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 است دیگرى یزچ باز جوابش

 "میكنیم ازدواج تهران میام كن آماده رو الزم كارهای همه "

 میكنم رها را آهم و میبلعم را بغضم

  كرده؟ نمات خواب دریا و جزیره_

 میكنی؟ قبول! آزى _

 میخورند سُر و میرقصند هایم خنده ملودی با هایم اشك و میخندم میخندم

 یاستدن ازدواج پیشنهاد ترین انگیز غم این _

 است گرفته مه انگار را صدایش هوای

 ماست چاره تنها این _

 ...ایم بیچاره قدر چه پس _

 را گرمایش هم دور حجم از میتوانم من اما نمیبینم را هایش اشك میلرزد صدایش

  كنم لمس

 است چاره همین ملزم سقف یك داشتن یا شیم، جدا هم از همیشه براى باید یا _

 نگیرد اوج هقم هق ات میگیرم گاز را لبم

 !میالد ندارم شكایتی من _

 !كافیه برام باشم پیشت كه همین من
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 نمیخوام ام شناسنامه توی رو اسمت جوهر من

 ...ندارم طمع چشم سرت زیر بالش به من

  میبُرد سر قاطعانه لحن یك با هم آن خودم نام با را حرفم

 !!!!آزاااده _

 !كردیم اشتباه اینجاشم تا كردیم اشتباه! نیست درست

 باشه رابطه این روى اسم یك باید

 نشنود را ام گریه صدای تا میكنم دورش خودم از و میگیرم گوشی جلوى را دستم

 :بگویم میتوانم  میشوم مسلط كه خودم به

 میالد تهران بیا _

 ... بیا

 ....بیا

 ابق خاك گرفتن مشغول چرا نمیدانم اما هایم اشك برای ام گرفته دست دستمال

 ...ام شده تختش كنار عكس

 میخندد كه عكسی دریاست كنار كه عكسی

 ...است گرفته او از اش الهه میدانم كه عكسی

  بكشم تن به را ام مشكی پیراهن پیشاپیش میخواهد دلم
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 ...دادنش دست از برای كنم تن عزا رخت

 !نیست وصال ازدواج این پشت 

 ... فراق و است فراق

 ...بزنم صدایش عمو كودكانه نمیتوانم دیگر میشود تر دور من از میدانم

 ...باشم داشته را اش پدرانه محبت نمیتوانم دیگر

 ...نمیشود ام تنهایی و دردها شریك و رفیق دیگر

 گرفته اش شقیقه كنار را پر تفنگ  یك لوله پرتگاه یك لبه كه است كسی شبیه حالم

 ...میكشیم را ماشه یا بپر یا میگویند و اند

 ...بپرم ایدب

 .... بپرم باید

 نشود دره من سهم و بیاویزد شاخه یك به پیراهنم راه میان شاید

 ...بپرم باید

_______________ 

 (الهه)

 ...است شده غم من براى تو میراث

 ...است شده حسرت
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 ....اول روز همان حسرت

 ...قرتى خانم الى تو برای من و بودی حاجى پسر من برای تو كه روز همان

  داشت را تو و من فقط، كه روزی

 ...نبود كار در...  سومی و دومی

 ...بودم مشعوف اول عشق آوردن بدست برای قلب صمیم از كه روزى

 را سالمم جواب سر با شدى كه بیدار بود، برده خوابت ماشینت توى دانشگاه در جلوی

 دادی،

 را ماشین در و نشستم كنارت بزنی، حرف نتوانى شده باعث دندان جراحى میدانستم

 عقب صندلی را كالسورم تا شدم خم من و كردی روشن را بخاری بود سرد هوا بستم

 بوسیدی را ام گونه و كردی استفاده فرصت از بگذارم،

 خندیدم و شدم سرخ

 !نیست؟ ممنوع ماچ كرده؟ ممنوع رو زدن حرف فقط دكتر _

 !نه عنیی دادى تكان سر و خندیدی براقت بادامى های چشم با

 :پرسیدم سریع دادی تماس رد خورد، زنگ كه تلفنت

 بود؟ كی _

 "حاجی "نوشتی ماشین گرفته بخار شیشه روی
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 :گفتم خنده با و برداشتم ماشین كنسول از را گوشی

 باش جریان در! قنبری حاج میشم، دارم عروست من میگم میدم جواب بزنه زنگ _

 لبریز وجودم از ذوق و میكرد پاره هلهله با كسی را دلم بند میكردى كه اخم روزها آن

 ...میشد

 نوشتی شیشه روی

 همیشه تا منی عشق تو _

 بدم جواب شیشه روى خواست دلم هم من

 كجا؟ یعنی همیشه تا _

 نوشتی

 قبر توی تا _

 گرفتم گاز را دستم كنار و كشیدم هیم

 ناصر نگو وااای _

 

 وجود دنیا دقایقِ آن در تو از تر عاشق دارم یقین كه كردی نگاهم قشنگ اینقدر 

 ...نداشت

 نوشتی
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 حتی قبر بعد تا _

 ...بودم جنگیده پدرت با بودنش سپید سر قدرتم همه با كه سنگی روی كشیدم دست

 ....ناصر بود بس تو برای سیاهی

 قبر روی از توجه بی و است كودكانه بازی تفنگ مشغول گالب، خالی شیشه با نریمان

 ...میپرد پایین و باال ها

 بودی؟؟ كرده رفتن قصد خودت برو، گفتی كه آخر شب 

 ...بودی رفته شب های نیمه همان تو و بود آمده صبح

 دیگر تو بدانم آنكه بی صبح روز آن كه بودم شانس خوش خیلی من! ناصر میدانی 

 هم این كه شد خوب كنم، وداع بودم توانسته روحت بی پیكر با ولی نیستی زنده

 ...نشد حسرت

 ...میدانست قاتلت مرا پدرت

 ...نداد هم را هفت شب مراسم به حتی رسیدن مجال بازداشتگاه های میله

 بابا میشوم، بلند و میزنم زانو به دست میكنم پاك را هایم اشك ماشین، بوق صدای با

 ...است منتظرم است خریده تازه كه نویی زرد تاكسی با

 ...شود خرجش كمك حاال پدرم، فتمندانهشرا خدمت سال ٣٠ بعد باید كه تاكسی

 میگیرم را دستش ندارد، كندن دل خیال نریمان
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 بریم كن، خداحافظى بابا با سریع _

 عكست روی بوسه و میگذارد سنگ روی را كوچكش های دست و میشود خم

 میكنم، پاك شالم گوشه با را ام شده متولد تازه های اشك میگذارد،

 ...تاس سنگین آزادگان ترافیك

 ...میكند قطع را صدایش و است شده بیخیال را رادیو اخبار بابا

 نمیدی؟ تلفنهاشونو جواب چرا سراغت، بود اومده ناصر بزرگ خواهر _

 است خواب نریمان كه میشود راحت خیالم و میگردم بر

 من نه اموالن اون دنبال اونا جلو، برن خودشون دارن شكایت اگه بابا، زدم حرفامو من_

 ...دارد را كندرو الین خیال و میزند راهنما بابا

 بزند حرف میخواهد اما نمیكند نگاه من به

 الهه؟ چی ات بچه سهم _

 من؟ پدر داره سهمی چه است سودابه نام با كه اموالی از من بچه _

 ندارن موندنش به امید دكترها شدیده سوختگیش زن اون _

 نمیشه؟ كرد، كاری میشه است زنده تا

 خانه آتش در گمشده حقیقت یك كاره، نیمه داستان یك مطمئنم من! ناصر نیمیدا

 ... شده خاكستر و سوخته پدرت مرگ با همراه ات پدری
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 !چیست نمیدانم اما

 آتش در خودش و بسوزاند زنده زنده را پدرت كه رساند آنجا به را سودابه كه چیست

 ....برقصد وار دیوانه و بكشد شیهه اش ساخته خود

 !گرفت؟ پدرت و خودش از را اش عشقی بی و توِ مرگ انتقام راچ

 میماند ابر پشت ابد تا ماه تكه یك گاهی اتفاقا كه میدانم من

 ...میمیرد

 ....میگندد

 میشود فراموش باالخره و 

 ....میماند اما

 ....میماند

___________ 

 

 (میالد)

 از مقدار این برای من رد،ندا شدن تمام خیال كه سرمی قطرات چكیدن به ام زده زل

 شماره میشود، تر تنگ برایم لحظه هر بهداری كوچك اتاقك این دارم، كم زمان صبر،
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 بیرون رگم از قدرتم همه با را سوزن نمیكنم، درنگ میكنند، اعالم كه را پروازم

 میكشم،

 را لبش تعجب با میشود اتاق وارد كه پرستار میچكد، شلوارم روی خون درشت قطرات

 میگیرد ازگ

 سرمتون باید گفت دكتر نیست، خوب حالتون شما كردید طور این چرا! كیانی آقای _

 كردم تشكر اتاق ترك قبل و برداشتم تخت كنار از را كیفم شه، تموم

 برم باید شد اعالم پروازم خانم، ممنون _

 برای ار توانم همه و میزنم را عینكم میچرخد، سرم دور جمعیت انبوه با كیش فرودگاه

 ...میكنم خرج هواپیما به رسیدن

 

 :میپرسد درنگ بی وضعیتم دیدن با هدایت میگذرد، سال چند من برای ساعت دو این

  كسی؟ با نگرفتین كه عكس _

 میدهم تكیه ماشین صندلی گاه تكیه به را سرم

 باشم ها مرده شبیه عكس دوتا توى كه جهنم _

 میكند اعتراض

 ...شهرتتون و اعتبار برای كنید، آمد و رفت تنها نباید _
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 آورم می باال سكوت دستور نشانه به را دستم

 نزن حرف ای كلمه برسیم هم وقتی تا خونه ببر منو_

 ...افتاد جانم به دوباره طغیانگرم افكار بستم، را هایم چشم

 ....شدم مغلوب و جنگیدم خودم با بار هزار خانه، به رسیدن تا

 

 خوش و آید می استقبالم به دلهره و دستپاچگی یك با رجب نگهبان ورودم محض به

 دستپاچه كلمات با بین همان در و میگیرد تحویل هدایت از را چمدانم میگوید، آمد

 :میگوید

 !كیانى آقای _

 همه ٢٠ طبقه بلنده، خیلی آهنگش صداى خانمتون گرفتن، تماس بار چند ها همسایه

 معترضن

 عمومی اذهان نگران و نماند بیشتر كه میكنم خصشمر و میكنم خداحافظی هدایت با

 :میپرسم نگهبان از بعد نشود، اعتبارم به لطمه و

 بگی؟ زدی زنگ معتمد خانم به _

 :میگوید استیصال با و میگذارد سرش روی را دستش دو هر

 شد عصبانی خانم گفتم، بِلّا آقا، گفتم واال _
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 آسانسور سمت عصبی كنم، تحمل مه را آزاده هاى شقى كله كه نبودم وضعیتی در

 ...رفتم

 گرفتم دستش از را چمدان و شدم مانعش آمد دنبالم كه نگهبان

 میبرم خودم _

 آورد در را  كالهش و ایستاد تسلیم

 بخیر شبتون چشم، _

 باز تا بكوبم دكمه روی چندبار باید و دارد ناسازگار سر من با امشب هم آسانسور درِ

  شود،

 كینگ جیپسی موسیقی بلند صدای شدت از خودم ، ٢٠ طبقه هب ورودم محض به

 ... است انداخته كار به را خانه صوتی سیستم تمام آزاده میشوم، شوكه

 :میكشد فریاد خاصش صداى زخم آن با خواننده

 "...میو آمور "

 ...میشود كنده جا از هایم دست لحظه هر میكنم حس كه است قدری به كتفم درد

 دسته به كه كتم جیب در نمیشنوم، را صدایش هم خودم حتی میكوبم رد به قدر هرچه

  میگردم، كلید دنبال است آویزان چمدان
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 دلم نبود، چیزی كینگ جیپسی فریاد و سیگار  دود و تاریكی جز كردم باز كه را در

 دلم كردم، كم را موسیقی صدای! نبود عادی چیز هیچ شدم، نگران شد، خالى

 ...شود تمام شود، قطع كه نخواست هم خودم دل نخواست،

 میخورد، چشم به كمرنگ زرد نور یك پذیرایی سالن از

  تماشای به در چوب چهار در

 تاریك دل در شمع سوی كم نور همین شبیه درست  ام، زندگی در گمشده زیبایی یك

 .... ایستم می سالن،

 دوخته، چشم من به هم او و است نشسته  اتاق صدر در طالیی سلطنتى صندلى روى

 ...میدارد بر قدم سمتم و میشود بلند جایش از و میكند رها سیگاری جا در را سیگارش

 رژ با قرمزش، كفش نازك و بلند پاشنه و دارد تن به فاخر براق مشكی پیراهن یك

 ...دارد عجیبی همخوانی آتشینش

 آید، می تر جلو

 لباسِ اهل كال آزاده بودم، دیده زیاد نزدیك از خانگی و راحت لباس با را آزاده من

 !نبود پوشیده

 سپیدی كه است باز آنچنان اش یقه تنگ، و بلند های آستین این با بلند لباس این ولی

  كند، سست را مردی هر پاهای شاید اش سینه جناق

 میشود، نزدیك میروم، تر عقب من و آید می جلو قدم یك
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 ...میدهد ناخوشش حال از حكایت است شده ادغام عطرش با كه شدید الكل بوی

 میدهم قورت را دهانم آب

 خبره؟ چه اینجا آزاده _

 و میگذارد دستم روی را دستش كنم، روشن را ها چراغ تا میرود برق كلید روى دستم

  میشود، مانع

 ...خیس هایش مژه و است متورم و سرخ هایش چشم

 نكن روشنش _

 میكنم اخم

 !نمیفهمی؟؟ برداشته، رو جا همه الكل و دود گند بو _

 چسبیده ام سینه به درست صورتش میشود تر نزیدك

 میالد میفهمم رو تو بوی فقط من _

 بایستد صاف میكنم مجبورش و میگیرم را هایش شانه

 كردی؟ كوفت قدر چه _

 میچكد اشك چشمش دو هر از

 ...میخوام چی امشب نفهمم كه نخوردم قدر اون _

 !است؟ دهش زیبا قدر این امشب چرا
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________________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (آزاده)

 ...میشود پر مرگ باده از هربار كه است شده جامى شبیه هایم ثانیه

 ... است جدیدى مرگِ هم مرگى بى

 كرد، متوقفش و  شد مانعش و سوخت من حال به دلش دیوار، كه رفت عقب قدر این

 ...میزد اش لعنتی خود برای فقط اش اندرونی قلب كه زد ای سینه به پس دستِ

 ...دارد من امشب برای چسبی دل سوزِ دارد سوزى عجیب موسیقی این

 میشوم نوا هم او با

 ...(میو امور) 

 ...میشود سرازیر هایم اشك

 زبان امشب شاید كه مردی برای لب زیر من و خواندمی و مینوازد خودش زبان با او

 ...میكنم التماس مان مادری زبان به خواننده جمله هر با باشد، شده نفهم

 ببینم را تو تا شمرد خواهم را ها لحظه من نرو نرو، میكنم خواهش من یار ،من یار) 

 خاطر به همخوا نمی... گشت نخواهم باز گشت، نخواهم باز دیگر من اما برگرد تو 

 بیاورم خاطر به خواهم نمی بیاورم

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 گشت نخواهم باز گشت، نخواهم باز دیگر من اما برگرد تو  

 (بیاورم خاطر به خواهم نمی بیاورم خاطر به خواهم نمی

 درست آیم، می پایین سمت آرام آرام و میگذارم اش شانه طرف دو روی را هایم دست

 !كرد خواهد دیوانه مرا است زده زل من دست به كه رخش نیم قلبش، روی

 !سوز پدر جذاب رخ نیم این

 میبینم اش پیشانی روی را عرق قطرات میشود، پایین باال تند تند اش سینه

 چرا؟ دادی، ازدواج پیشنهاد من به _

 بدهكارم بهت _

 میریزم اشك بیشتر و میخندم

 میالد بدهكاری من از بیشتر خودت به_

 میرقصد راهنشپی باالی دكمه روی انگشتم

 مینشیند دستم روی دستش 

 دختر؟ میخوای چى جونم از _

 آورد نمی رحم به را دلم امشب هم هایش دست لرزش

 !بدهیمو _

 ...است شده صلب دست این از حركتی هر قدرت و است گرفته محكم را دستم
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 بخوابی تختت توی بری كنم كمكت بیا نیست، خوب حالت تو _

 ...ساله خیلی میخوام، كمك ساله خیلی ،نیستم خوب ساله خیلی _

 میدهد، تكیه سرش پشت دیوار به را سرش آورد نمی تاب میگیرد، شدت هایم اشك

 میكند رها را دستم و میبندد را هایش چشم

  جنگیدم؟ باهات سال چند برو؟ گفتم بهت قدر چه_ 

 همه یشد اومدی سراغم؟ اومدی بودم نابودی به رو وقتی بودم داغون وقتی چرا

 ...هام نداشته

 را هایش چشم كردن باز خیال اند، شده دعوت بزم این به حاال هم او های اشك

 ندارد،

 ...میبرم سر اش مردانه صورت پای را معتمد آزاده تمام

 ...میشوم ام زندگی ترین خواستنی قربانی

 یدشا میكشد طول قدر چه نمیدانم نمیفهمم، میگذارم، صورتش طرف دو را هایم دست

 نزد، حرفی عشق از من به هرگز كه هایی لب بوسیدن برای ثانیه یك ثانیه، یك فقط

 ...بود كافی

 میكند، دور خودش از را نحیفم بدن قدرت و شدت با

 میزنم فریاد و میریزم اشك و میخندم
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 گرفتم بدهیمو بدهكاری، بهم گفتی خودت _

 را ام بوسه میخواهد كه است كسی شبیه است، گذاشته گلویش روی را دستش دو هر

 بیاورد، باال

 به بعد میكشم، لبم روی دست دارم، خودم با عمر همه برای حاال را هایش لب طعم

 تا را خودم سختی به است، شده ضعیف رفتنم راه تعادل میشوم، خیره هایم انگشت

  میرسانم، است آویزان آن روی پالتویم كه صندلی

 سعی دیوار به دست میكشم، سرم روی را الهشك و اندازم می دوشم روی را پالتو

 ...میزند صدایم شوم، خارج سالن از میكنم

 

 !آزاده _

 ... میروم ، نمیكنم مكث

 پرت گوشه یك پایم از همانجا را هایم كفش میدارم، بر را كیفم خروجی در كنار میز از

 میزند صدایم دیگر بار و آید می بیرون سالن از دنبالم میكنم،

 ؟آزاده _

 شب؟ وقت این كجا دیوونه؟ كجا

 میكنم باز را در
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 ازدواج پیشنهاد بهم اجبار و استیصال سر از نیست، عاشقم مرد، یك وقتی كه جایی _

 نده

 میبندد را در آید می جلو

 دارم دوستت دارم، دوستت حاال اما نداشتم، دوستتم حتی نیستم، عاشقت من آزی _

 نمیخواد دلم كه دارم دوستت جوری یك دم،خانوا اعضای ترین نزدیك از یكی مثل

  كنه اذیتت كسی دارم وحشت غمت، از میخورم غصه بیاد، سرت بالیی

 میكشم عمیق نفس یك و میكشم باال را ام بینی

 بود، تر دلچسب ازدواجت پیشنهاد از واسم ازت، ها جمله این شنیدن و بوسه اون _

  دارم گبزر دلخوشی یك عمرم همه حاال بود، مقدس اصال

 میخورد، زنگ كیفم داخل تلفنم

  میدهم، جواب

 :میگوید سالم بعد بالفاصله جازانی

 واسه میوفته شده، كنسل كردم چك رو استانبول پرواز پاركینگم، تو من معتمد خانم _

  میاین؟ یا برم صبح، فردا

   میام دیگه دقیقه چند میام _

 :میگویم و میزنم لبخند میكنم، قطع را تماس میكند، نگاهم متحیر میالد
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  خداحافظ_

 میكند زمزمه چیزی لب زیر اندازد، می پایین را سرش و میدهد تكیه دیوار به را دستش

 ...نمیشوم متوجه كه

 ...میدارم بر را نداشتنش تا قدم اولین و میكنم باز را در

 !اند الخلقه ناقص كودك یك تولد شبیه ها خداحافظی از بعضی

 ...گرم آغوش یك مثل دارند، كم چیز یك نخست همان از

  "باش خودت مواظب "یك مثل

 "شد خواهد تنگ برایت دلم " یك مثل

 !شدم خیره خودم به آسانسور آینه در

 ...شد وطن بی تو بعد كه معتمد آزاده به

 ...بود تو حریم وطنم

 'ندارم؟ را تو وقتی باشم زمین كره كجای میكند فرقی چه حاال

  امریكا؟ یشههم برای یا ایران

_________________ 

 (الهه)

 ...شب یك شاید میداند چه كسى
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 ...نماند شب

 ...شود تر طوالنى قدری هم ها پروانه عمر شاید میداند چه كسی

 ... شاید

 ....شاید

 شال یك میشود میبافم، خاطره رج به رج رو، تا دو و زیر یك و ام انداخته سر را شاید

 ...طویل و بلند

 ...میشوم گرم اندازم می مگردن دور

 .میگیرم گُر مرتبه یك كه گرم آنقدر

 تنفسم و حیات مسیر كه میكشد محكم آنقدر را شال طرف دو سرنوشتم دست بعد

 ...میشود تر تنگ و تر تنگ

 

 شكوفه دو میخواهم میبندد، را هایش چشم میكشم، نازكش و لطیف پوست روی را ابر

 گلبرگ روی هایش چشم از شبنمی مرتبه یك كه بزنم طرح هایش گونه روی سرخ

 .... و مینشیند شكوفه این های

 نوك و است كرده مچاله هم روی محكم جور یك را هایش چشم حاال میروم، عقب

 میزنم صدایش تعجب با  میلرزد، اش بینی
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 میكنی؟ گریه چرا دخترم! آنا؟ _

 روى ها رنگ ههم و میگذارد صورتش روی را هایش دست و میگیرد اوج اش گریه

 میشود، پخش صورتش

 :میگوید گریه میان بریده بریده میزنم، كنار صورتش از و میگیرم را كوچكش دستان

 تئاتر كالس بیام ندارم حق دیگه گفته بابام! خانم_

 میپیچد سرم در ناصر صداى

 "من واسه فقط! كنه بازی من قلب سنِ رو فقط باید من زن "

 میبرم فرو هم در ناچار به را ها آن و میزند یخ هایم دست

 رو خوشگلش دختر بازی اولین مطمئنم میزنم، حرف باهاش من عزیزم، نكن گریه _ 

 میشه منصرف حرفش از حتما ببینه

 بغلم و میشود بلند ذوق با مرتبه یك و میكند نگاهم اش مشكى گرد هاى چشم با

 میكند

 ...میشوم خیره مسر پشت مخمل قرمز پرده به و میكنم نوازش را موهایش

 قربانى این و اند بریده سر مردشان، عشق پاى را هنرشان من سرزمین در زن هزاران

 ... است نداشته بال رفع
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 لبخند با آیند، می خداحافظى براى یك به یك دخترها و میشود تمام آخر تمرین

 ...است شده تنگ ام سالگى چهارده براى دلم قدر چه و میدهم را جوابشان

 را كامپیوترش صفایی خانم میخورم، را داغ چاى از قورت یك میشود، خلوت گاهآموزش

 میبندد

 شدیم خسته خیلی امروز جون؟ الهه بریم وای _

 میشوم بلند و اندازم می دوشم روی را كیفم

  شمام، مزاحم روز هر نمیشه كه طور این میرفتم، تاكسی با من _

 میكشاند در سمت و میگیرد را دستم

 دیگه راهمه سر نكن، تعارف قدر این بیا _

 اش آماده نریمان، مربى تا میمانم منتظر دقیقه چند میشوم، پیاده كودك مهد جلوى

 گریه با روز هر مثل میخواهد را خانه تا كودك مهد اى دقیقه پنج مسیر میدانم كند،

 ...كند طی

 است، كرده ناسازگارى به شروع نرسیده نریمان

 این صفایى، كاش و دارد تاخیر روز دو كه میشود آور یاد را اهم این شهریه اش مربی

 روى پیاده از میكنم، بغل را نریمان بدهد، را حقوقم موقع سر باید كه كند درك ماه

 ...میخواند شعر خودش برای آرام آرام و است ام شانه روى سرش است؛ بیزار
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 كرد، سفارش كلى طاها غذاى به راجع و گرفت تماس اراك به رفتن قبل صبح مامان،

 با را شام گرفتم تصمیم كه بودم خسته قدر این آخر در و ام كرده فكر راه طول تمام

 ...كنیم سپری الویه بسته یك

 آغاز دوباره شان تكراری جنگ میدارد، بر را طاها  گوشى خیس دستان با نریمان

 فریاد با هم نریمان و میزند فریاد طاها میشود، تبدیل جنگ میدان به شام میز و میشود

 میكند گریه

 بپیچد سرم در كه است مامان صداى نوبت حاال

 "شه چیزی یك بخونه درس حسابی و درست طاها نمیذازه بچه این "

 !میكنم فكر دانست پولم مقدار مناسب امالك، مشاور كه اى پنجره بدون اتاقك به

 !میشود؟ جا آنجا، نریمان تخت

 میكشم، بشقاب اولین روى را اسكاچ

 یكی میكنم، نگاه را ام گوشی صفحه میز، روى و میگردم بر میخورد زنگ تلفنم

 گوشی كه طوری دقت با و میشورم را دستم ام، نزده حرف مریم با میشود دوماهی

 میدهم جواب را تلفنم نشود خیس

 جانم؟ _

  ندارد را گذشته شور آن صدایش

 معرفت بی خانم الهه سالم _
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 بزنم گوشی به دست نمیرسم اصال شرمندتم، كن وربا عزیزم، سالم _

 داره هم رو همینا شدن تئاتر مربی دیگه بله _

 خوبی؟ خودت شده، حرفها این از تر پیچیده دارى بچه و زندگی جان، مریم بابا ای _

 كجایی؟

 رسیدم تازه بودم، تفلیس _

 سفر در همیشه خانم به به _

 میكشد آه

 تنهایی؟ تو بپوسم بمونم كنم كار چی نرم سفر _

 دختر؟ میپوسم نمیرم كه من _

 چی؟ من گرمه، ات بچه به سرت تو میكنی فرق تو _

 مریم بوده خودت انتخاب این _

 میكشد تر غلیظ آه یك دوباره

 باشه بگیم و باال ببریم رو دستهامون مجبوریم  روزگار جبر مقابل در وقتها گاهی _

 همینه حكایتش هم تو و من تنهایی تخاب،ان میشه اسمش بعد بگی، تو هرچی یارو
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 این هایم میشوم،چشم خیره گاز فر شیشه در خودم تصویر به و مینشینم صندلی روی

 عینك این و نمیكنم جدایش خودم از ای  لحظه كه است شده وابسته عینكم به قدر

 ... بود بارانى هوایم وقفه بی كه است روزهایی همه یادگار

 درد پذیرفتمش، گرفتم، اخت حكایت و سرنوشت این به یداجد من مریم میدونی _

 میام كنار دارم باهاش ولی داره

 میخندد تلخ

 هوسباز پاتالِ یك بعدش و معتاد حسام میشه من عین یكی سرنوشت _

 ناصر، میشه هم تو مال

 عقایدش بود عتیقه خیلی ولى ها بیامرزتش خدا

 میروم حرفش میان

 داری؟ كار چی اون به! مریم اوا _

 باید اول سرنوشتش تو نسناس، آزاده اون بعد ببین رو خودت و خودم سرنوشت آخه _

 دپ جانى كه هم حاال باشه، كیانی میالد

 نخندم نمیتوانم

 ان بازی هم فقط خوندم اینترنت تو من بابا _
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 شد بعد بود بازى هم فقط اول میالدم با كویریه، مارمولك اون خیال، خوش بابا برو _

 اونور رفت دماغش تو خورد كه هالیوود بوی روزگارش، ى همه به چسبید و یشسیر

 تهش كه كرد بازی حتى هم روسپی و رقاصه نقش و داد قر تا ٤ یك كَند رو ها لباس

 خودمون دپِ جانِ جانی همین به برسه

 میزنم لبخند بغض با دستبندم هاى مهره به میزنم زل

 داشت، رو لیاقتش میكنه بازی خوب هنرمنده قعاوا باشه موفق هست هرجا شاهلل ان _

 !داری؟ اون به كار چی  تو اصال حاال

 ...میبرد خوابش تازه قلقى بد با و میگیرد بهانه نریمان

 خوابیدن براى وقت ساعت ٥ فقط فردا صبح ٨ تا میگوید ساعت و میبوسم را صورتش

  شوم، ساعت ٥ این بیخیال میخواهد دلم و داری

 ... است من به متعلق كه است زمانى تنها ساعت ٥ این آخر

 ...است خصوصی

 دخترهایم و آموزشگاه

 كودك مهد مربی و ترافیك و صفایی

 خانه كارِ نریمان،

 ...بابا با دعواهایش مامان، زدن غر
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 ...ندارد را ها این

 ...بگوید را دریا قصه برایم تا میگذارم گوشم كنار و آورم می را ام ماهی گوش

 یك شبیه درست مان زندگی هاى آدم از بعضی و ها اتفاق از بعضی روزها، از بعضی

 جای جای در مرورشان و آوری یاد اما! نه خودشان هستند، شیرین و كوتاه رویای

 ...میشود ماندگار زندگی

 ... میكند اخم برایم امشب

 ...میخندد

 ...میخواند ناز الهه

 ...میشود آغوش

 ..میشود نوازش

 

 را آن هركس كه دارد وجود سحرانگیز ماورایی نیروی یك آغوشش در مطمئنم من

 ...میشود دچار او به عمر آخر تا باشد كرده امتحان

 را او سینما اول مرد آغوش ماهگی هفت در كه ندارد یاد به و نمیداند كه نریمانی مثال

 ...اوست  موثقِ سرهنگ نقش عاشق وار حاالدیوانه ولی بود، پذیرفته پدرانه
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 به و میشود بلند میكند، تبلیغ تلویزیون را اش پرده روى فیلم آخرین تیزر وقت هر

 بیا مامان! مامان " میكشد جیغ ذوق با و میبوسدش تند تند و میچسبد نمایش صفحه

 "چیانى میالدِ

 در آرام و میكنم بغل هربار را پسرم سرم، روی میشود خراب مامان سنگین هاى نگاه

 "كیانی جان، مامان نیكیا "میگویم گوشش

 بسته كادر تیزر، صحنه یك در وقتی مخصوصا میشوم خیره تصویرش به خودم بعد

 است جدیدش نقش تم كه خاص و رگه دو صدای یك با كه میدهد نشان را او صورت

 :میگوید و دوربین به میزند زل

 "!نداره؟ حكمی نفر، یك احساس قاتل واسه قانون "

________________ 

 (دمیال)

 ...سبز برگ تك  یك با ام شده ای خشكیده شاخه

 ...میكند منصرف خشك شاخه این قطع از را باغبان كه سبزى برگ

 برایم خوبى حس اش كودكی شور تماشای و ندارد قرار و آرام لحظه یك ام زاده خواهر

 ...دارد

 آزاد را است اسیر ام سینه در طوالنی دقایق كه را نفسم و میكشم صورتم روى دست

 ...میكنم
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 همیشگی انرژی همان با آید می بیرون آشپزخانه از اش خانگی شیرینی سینی با مامام

 :میگوید بلند صدای با اش

 ها میكنه تمومش میالد االن!  ها بچه بجنبید! شد آماده _ 

 این امشب شادی همرنگ تا مینشانم لب به لبخند هم من و میخندند هایم خواهر

 باشم جماعت

 اندازد می گردنم دور دست و مینشیند كنارم مهری مامان

 نمیادا بهت زوركی خنده _

 میبندم را هایم چشم و میگذارم دستش روی را سرم نمیكنم را جمع مراعات

 آب رو روز چند دنبالم، میاد كشتی با عبد بندر، میرم صبح فردا مامان، ام خسته فقط _

 میشم خوب باشم

 :میپرسد آرام مامان

 جزیره؟ یا آب _

 هم او و میشود زنجیره دیگر حلقه میشود، باز هایم چشم مینشیند كنارم مینا وقتی

 :میگوید شور و شر پر لحن یك با و میچسبد من به محكم

 دخیل اونجا میری قدر این داداشی نمیده چرا رو حاجتت جزیره امامزاده میگم _

 !میشینی؟ چله میبندی
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 :میگوید غمگین لحن یك با و میزند شانه باال تسم را موهایم هایش انگشت با مامان

 نمیده رو كسی حاجت امامزاده بی و خالی ضریح _

 سازگار است اخت تلخى با فقط روزها این كه مزاجم با مامان امشب های شیرینی

 ...نیست

 ...میكنم ترك را جمع و میگویم بخیر شب و میكنم خواهی معذرت

 ناز الهه برایم شب هر مثل بنان میخورم را هایم قرص بروم، تخت به اینكه قبل

 ...نشناسد كسى را خلوتم كه آورم می پایین را ام گوشی صداى من و میخواند

 میدهم انجام را است كرده تجویز دكتر كه هایم دست ورزش

 این كه كنم ساكت را ام گوشی كنم فرصت كه این قبل و میخورد در به ضربه چند

 میشود، وارد وارد شیر لیوان یك با مامان كشد،ن فریاد را نازم الهه طور

 هستم، دستم كششی حركات مشغول همچنان من و مینشیند كنارم

 اما چیست، سوالش بزنم حدس میتوانم من و است شده وصل ام گوشى به مامان نگاه

 :میپرسد اول

   عزیزم؟ ها، بهتره خیلی انگار دستت وضعیت _

 میزنم لبخند
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 تراپى فیزیو و بخورم مرتب هامو قرص وقتی تا حاال اما كرد تاذی یكم جراحى بعد _

  خوبه بدم انجام

 میكند هایم دست نوازش به شروع دیگرش دست با مادرانه و میگیرد را دستم

 دلم میوه بود درمونی دوا یك قلبتم واسه كاش _ 

 كنم نوازشش است من نوبت حاال و میزنم لبخند

 مامان خوبم _

 من ها اشك این دلیل حاال و دارد درد جنون حد سر تا رایمب همیشه هایش اشك

 هستم

 نیست خوب ام بچه میفهمم مادرتم من نیستی، خوب _

 میشه؟؟؟ خوب مگه باخته رو عشقش و بسته شرط غرورش با كه آدمی اصال

 میكنم پاك دست پشت با را هایش اشك

 رو كرده تموم وقته خیلی! كرده تموم اون كه رو چیزی نمیخوام نیست غرور بحث _

 میكنم شروع كه باشم من باز

 بود مجبور _

 برایم قدر چه جمالت این كردن ادا میداند خدا فقط میگذارم، گلویم روی را دستم

 است سخت
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 بیرون انداختم خونه اون از كه آخرم لحظه تا نكردم، شك عشقش به وقت هیچ _

 !عاشقمه داشتم یقین

 ...وقتشه حاال شد، تموم بگم رفتم سراغش، رفتم

 ...مامان رفتم

 رو اش بچه خودمونو بدیم قول هم به بخوام ازش رفتم اش بچه بابای قبر سر

 ...كنیم خوشبخت

 چرا؟ میدونی نرفتم جلو! نگفتم! مامان نشد

 ! عشق داغ! بود داغ هنوز

 جلو نكردم جرات كه میكرد نگاهش و میشست جور یك رو قبر سنگ میكرد، گریه

 برم

 هراضی اون

 ... راضیه داغشم با حتى اون

 تولد، بدو در همانجا را اشكهایم تا میفشرم چشمانم گوشه را ام اشاره و شصت انگشت

 كنم نابود

 !بوده اش بچه پدر اون! میالد _
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! اشه بچه پدر خوب یا بد قدر هرچه مرد اون! جان مادر نكرده خاك زیر كه چغندر

 بوده، شوهرش

 شدی؟ نبدبی و حسود قدر این كی تو

 برای و میشود سكوت اتاق میبخشم، خاتمه ناز الهه به و میشوم بلند جایم از عصبی

 :گفتنِ

 نشد خبرى ازش و كشیدم انتظار ماه ٧ كه وقتی از _

 است ناباورى و بهت از پر مامان نگاه

 سراغت؟ بیاد اون منتظرى تو _

 هستم؟ چه رمنتظ من واقعا! میچرخد سوال عالمت هزار خودم ذهن در لحظه یك

 میكند نگاه هایم چشم به مستقیم و ایستد می رویم به رو میشود بلند جایش از مامان

 زندگیتون ادامه كه بخواد ازت و جلو بیاد دخترو او منتظری تو بده؟ منو جواب! میالد _

 شید؟ شریك باهم رو

 میخوای؟ اینو زن یك از

 ؟؟ ما امروز جامعه تو وایمیخ چی شكست از پر گذشته یك و بچه یك با زن یك از

 نامزد اصطالح به و همخونه كشور های هنرپیشه بهترین از یكی با راحت تو وقتى اونم

 !بودی



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 633

 ها؟ بچه؟ خورده تكون مغزت تو سینمایی؟ اول مرد خودت كه وقتی اونم

 !بود خورده تكان روزگارم

 میگذشت، شهای آدم و دنیا از فارغ او با ام ای شیشه كوچك گوی در وقتی درست

 ...شكست باالخره كه داد، تكانش محكم قدر این و آمد گویمان سراغ اهریمن

 ...شد عوض ها آدم سنگی دنیای با مان ای شیشه دنیای باالخره كه

_______________ 

 (الهه)

 ...ام نشسته است كرده پدرش بى پاییز كه پاركى زرد نیمكت روى

 ...هستند روزى دنبال خشك هاى برگ میان كالغ چند

 به حواسش اش روزنامه از بیشتر است نشسته رویم به رو نیمكت روی كه پیرمردی

 دور را میگردد بر دانشگاهم دوران به قدمتش كه خاكستری بافتنی شنل است، من

 سرمایش نه است موذى سوخته پدر پاییز است مامان با حق میپیچم، بیشتر خودم

 ...گرمایش نه است معلوم

 پیری نشانه سال، های فصل با حتی جنگم و شكوه این مامان، با دنش نظر هم این

 !؟... یا است رس زود
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 از رسیدم كه اینجا است، مانده قرار ساعت به دقیقه ده هنوز میگوید ام مچی ساعت

 بار اولین براى ندیدم را او حال به تا كه مرد یك با چرا شدم، شاكی حسابى خودم

 !گذاشتم؟ قرار اینجا

 نبود؟؟ پارك از هترب جایی

 پدرش، با مالقات برای میشوم تر مصمم افتم می كه آنا هاى خواهش و اشكها یاد اما

 مسنی مرد هر شدن رد با كه بود پخته و جدى قدر آن صدایش تلفن پشت دیشب

 !بودم سالم منتظر

 زدم ام پیشانی به

 "بشناسید همو وایدمیخ طور چه حاال اونو تو نه دیده رو تو اون نه الهه! الهه آخ "

 به رو كه دارد نگهبانی كیوسك چند پارك این مگر میدهم، دلداری خودم به بعد

 !باشد؟ نشسته كائوچویی بزرگ فریم عینك با زن یك رویش

 "!ام؟ عینكی من میدونه مگه اصال "میگیرم گاز را لبم

 كه مینه بدهم، كامل مشخصات و آدرس اینبار و بگیرم تماس دوباره میگیرم تصمیم

 باال را سرم سریع كه میشنوم صالبت با سالم یك میگردم ام گوشی دنبال كیفم در

 آورم، می

 ابروی و چشم و تیره گندمى پوست با اندام، الغر دارد، سال ٤٠ از كمتر جوان مرد

 اندازد، می باچان آمیتا یاد اول نگاه در مرا كه مشكی
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 :میپرسد بدهم، سالم جواب اینكه قبل

 عزتی؟ خانم _

 :میگویم و میدهم سالم مودبانه و میروم عقب قدم یك

 ایزدمهر؟ جناب هم شما و بله _ 

 میفشرد هم روی را هایش پلك

 مهر ایزد آناهیتا پدر هستم، مهر ایزد مهراب بله _

 كاملش اسم تحكم با او بودم آورده را آنا اسم هربار هم دیشب مكالمه در كه آمد یادم

 بود كرده ادا را

 میزنم ندلبخ

 خوشوقتم _

 میكند نیمكت به اشاره بعد و میدهد را جوابم لبخند با هم او

 باشید راحت بفرمایید _

 با اش یشمی پالتوى مینشید، نیمكت همان روی  تر طرف آن كمی هم او و مینشینم

 رنگ های كالج اختیار بی كه دارد همخوانی شیك قدر آن همرنگش جیر های كفش

 ...است فایده بی و میكنم قایم هم شتپ را ام رفته رو و

 بزنم؟ واكس را هایم كفش حتی بودم نكرده وقت كه بود وقت چند
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 كننده مرطوب صورتم و دست خشك پوست به میرفت یادم ها صبح كه بود وقت چند

 !بزنم؟

 !دارد ای كهنه افكار نه است متحجر نه مرد این تصورم، برعكس

 قدیمی و نام به زرتشتیان از اقوامش تمام و ندمیك تدریس ادیان علوم دانشگاه در

 .هستند تهران

 او كنیم، قانع را دیگرى نتوانستیم كدام هیچ و است گذشته بحثمان از ساعت یك

 روح داشتن نگه زنده برای تالشم همه من و آناست برای تئاتر ترك مصر همچنان

 ...است صحنه روی دختر این

 است عصبی كمی میشوم متوجه كشیدنش نفس از میزنیم، قدم پارك فواره كنار

 آرزوهاش و عالیق از رو نوجوون یك بشه كه نیست ای دوره االن مهر ایزد آقای _

 كنیم دور خودمون اعتقادات و افكار محض صرفا

 كند صحبت تر راحت میخواهد میكنم حس میكند نگاهم مستقیم بعد و میكند توقف

 !محترم خانم _

 هستید؟ من های نگرانی متوجه شما

 كنه؟ دور اصلیش اهداف و درس از رو دخترم كم سن تو هیجانی عالیق این اینكه

 من اما باشه، سخت واستون دركش شاید باشم، پدری هر از تر نگران باید طبع به من

  پدر هم مادرم، هم ام بچه واسه
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 اندازم می پایین را سرم و میزنم لبخند تلخ

 پدر هم مادرم، هم پسرم واسه هم من چون نیست سخت واسم اصال دركش _

 :میگوید دستپاچه لحن یك با و سریع

 ...همسرتون! میخوام معذرت اوه _

 است، گذشته سوال یك خیر از انگار میكند قطع را حرفش مرتبه یك

 میدهم را سوالش جواب خودم و میوفتم راه

 شدن فوت پیش ماه ٧ پسرم پدر _

 ...میدارد بر قدم چند هم او

 ...شاد روحشون سفم،متا _

 ...آنا با اش زندگی شرایط از من و میپرسد پسرم سن از

 بوده ماهرى سوار چتر! است گرفته او از بزرگ آرزوهاى همین را همسرش میدانم حاال

 ...سقوط و است گرفته را جانش ارتفاع و است

 كه مردی با من و میچرخد، تند دور روى عجیب سرعت یك با چیز همه چرا نمیدانم

 !دارم؟ اشتراك وجه قدر چه! نیست من شبیه اصال

 !دارد دوست را فرخزاد فریدون

 ...میخواند منزوی حسین و سهیلی مهدى
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 ...است اش عالقه مورد نوازنده هرست آدام

 ... است خوانده تازگی به را باز بادبادك من مثل

 !میداند طبیعت آواز هم را ها كالغ صداى حتى و

 هفته؟ یك یا روز ١٠ است ذشتهگ قدر چه نمیدانم 

 باربیكیو كنار اش خانه ایوان در اسپرت لباس با حاال مهر ایزد مهراب كه میدانم فقط

 میكند، درست كباب

 قدر چه هوا است پاییز اینكه با و میكند اجرا عروسكی نمایش حیاط در نریمان برای آنا

 !است خوب

______________________________ 

 (مهراب) 

 !نیست كافى زیبایى فقط بودن زیبا ىبرا

 ...ام یافته دست روز هجده این در امر این به من و

 مشكى قاب با عینك یك حتى و كوتاه هاى ناخن با آرایش بدون میتواند زن یك

 ...باشد خداوند تصویر زیباترین

 كالمش آهنگ با میشود كه میكند ادا را ساده جمله یك شمرده و آرام آنقدر كه زنى

 ...خوابید سال هزار الالیى، چونان
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 بیشتر قدرى اش حوصله و صبر هایش آفریده از بعضى خلقت زمان خدا من نظر به

 ...است بوده

 ... روى سپید این صورت اجزا ظرافت همین مثال

 ...مهربانش و كوچك قلب وسعت

 ...كنم لمسش دوستانه حتی بتوانم یكبار است شده آرزویم كه ظریفى هاى دست

  است، دیده تدارك شادى آهنگ برایمان امشب مادرم قدیمى امافونگر

 ...میكند دان انار و نشسته قدیمى چوبی صندلى روى خاص طمأنینه و صبر یك با

 ...میرقصد قهقهه و شور با و است گرفته را نریمان دست آناهیتا

 ...میشود تر زیبا میخندد وقتى زن این

 میكند دراز او وىجل را دستش و میرود سمتش آناهیتا

 هم؟ شما برقصى میشه! جون الهه _

 ...میشود انار هاى دانه همرنگ هایش گونه سفید مرمرِ

 ...دارد مادرش از را خواست در همان آناهیتا، از تقلید به هم پسرش حاال

 را نریمان و آناهیتا دست میشود بلند جایش از لبخند با تصورم و حدس برعكس

 با همخوانی و سرش دادن تكان با زمان هم  دادند، تشكیل هحلق یك وقتی و میگیرد

 ...میكنند اش همراهی خاص شور یك با ها بچه و میچرخد آهنگ
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 هایش چشم فطری غم زن این زیبایی عامل ترین اصلى میكنم گمان من راستش

 ...است

 ...است كرده زیبایش كه غمى

 مهر؟ ایزد آقای _

 :میدهم پاسخ لبخند با و میگذارم میز روى را چاى فنجان

 الهه؟ بله _

 نكنم اصرار شدن خوانده مهراب برای كه میخواهد هایش چشم با و میدهد تكان سر

 و بازیگر تا چند كشور وزارت سالن اجراى شنبه پنج داد خبر بهم آموزشگاه مدیر _

  طرف از هستن، نوجوانان هاى تئاتر مجموعه افتخارى مهمان مهم، كارگردان

 داره اجرا قراره میكنه، بازی رو اول نقش توش جان آنا كه تئاتری هم ما آموزشگاه

  برمیدارم انگشت نوك با كوچك دانه یك انارش كاسه از و میشوم خم

 خوب قدر چه _

 جاى آغوشم در شده طور هر را خودش است مشعوف بحث این از كه هم آناهیتا

 :میگویم گوشش در آرام مینشیند، پایم روى و میدهد

  دخترم شدی بزرگ شما  _

 :میگوید كودكانه خیلى لحن یك با و میچسبد من به بیشتر
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 شم بزرگ قدرم چه هر شمام، بچه  _

 :میگوید لبخند با الهه كنم، منع را خودم صورتش بوسه و نوازش از نمیتوانم

 نمیشیم بزرگ وقت هیچ بابامون واسه دخترها ما _

 از پر نگاه یك با كه نیست اتاق گوشه وچكك اى ساله ٥ به حواسمان كداممان هیچ

 :میگوید مرتبه یك نتوانستن و نشدن و خواهش

 ندارم باباهم نیستم دختر كه من_

___________ 

 (میالد)

 پوشیدنش در و است كرده آماده را كتم هدایت میكنم، محكم آینه مقابل را كراواتم

 در وسواسش این و كند مرتب را كراواتم خودش كه میخواهد اجازه میكند، كمكم

 میكند، ام كالفه آستینم سر هاى دكمه بستن

 استرس از رو امشب میكنم خواهش! دوستم عروسى جشن میرم دارم من هدایت _

 بگذره خوش بهمون بذار و بیا بیرون من وضع و سر و دوربین هاى فالش

 صورتش از را اش جوگندمى موهاى است من كت كردن مرتب مشغول كه همچنان

 :میگوید و میزند نارك

 !نیست شنبه پنج مراسم برای استرسم سوم یك امشب استرس _
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 !دادید ترتیب شما ایه برنامه چه این نمیفهمم اصال

 !دلیل بی و یهو

 تا چند تئاتر تماشای از تر واجب كار نظرتون به عموم دید تو كشور استار سوپر اصال

 نداره؟ ای مدرسه بچه

 كرده انتخاب برایم كه است عطری نوبت حاال و میگذارم تمك داخل جیب را پولم كیف

 . است

 ای مدرسه بچه تا چند همین بین مملكت آینده استار سوپر شاید دیدی چه رو خدا _

 باشه

 آید مى دنبالم من كردن حركت بعد بالفاصله و میگذارد جایش سر را عطر

 فدارترهپرطر و بهتر خیریه از شما بازدید برنامه معتقدم هنوزم _

 ...میشود ما امشب مكالمه آخرین اخمم

 ...میكنم فكر فردا به فقط و فقط نوید، عروسى جشن ساعات تمام

 ...كه فردایی به

____________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (الهه)

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 ...نمیرود آبى رنگ به دستم دیگر كه سالهاست م،میكن سر را ام آبى شال

 ...بود دریا شبیه كه آبى

 ...نداشت را ما كه دریایی

 ...نداشتمش دیگر كه دریایی

 روز تمام صفایی میزنم، كنار را است ریخته صورتم روی كه كوتاهی موهاى دسته

 ...میگیرد تماس كه است صدم بار این و است داشته اضطراب

 پس؟ نیومدی چرا ان؟ج الهه الو _

 میروم در سمت و میدارم بر را كیفم

 باش نداشته استرس قدر این خدا رو تو صفایی خانم_

 یك اصلى اجراى قبل میزنن زنگ مدام شدن دچار شما استرس به هم ها طفلك اون

 بریم دیگه تمرین

 :میگوید آژیر شبیه صدای یك با

 حسابی زن میگن راست خوب واااای _

 كنن مرور دور كی بیا پاشو

 میگیرد ام خنده

 سن رو برن خسته هاى صورت با نمیخوام كردن، تمرین دیروز تمام _



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 644

 روزیه چه وای میدونستی؟! راستی مراسم دعوتن هم محمدى شهال نجاتى، استاد _

 !!!وای

 نباش نگران میره پیش خوب چی همه_

 اون اول قراره یراست هست هم داری دوست صداشو كه معروفه خواننده پسره این _

 حضار واسه كنه اجرا

 كرده هزینه خیلی اصال؟ كیه مراسم این اسپانسر میگم _

 :میگوید خنده پر لحن یك با

 بریم باهم دنبالمون بیاد آنا بابای قراره بیا بجُنب تو بده، خیرش خدا هركیه _

 انهخ در است، بازی مشغول و است نشسته پله راه در كوچكش هاى ماشین با نریمان

 در من به قدر چه تاریك پنجره بی اتاق دو این داشتن میداند خدا فقط و میكنم قفل را

 است بخشیده آرامش و امنیت ماه یك این

 میام مامان خونه بذارم رو نریمان _

  داره گناه معصوم طفل است، بچه پر اونجا بیارش،!  دختر اوا _

 میگیره رو تمركزم میكنه اذیت خیلی نه _

 میدارم نگهش من یارب تو _

 :میگویم و میخندم
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 !داری اعصاب خیلى كه نه _

 ازدواج اگر اینكه به كردم فكر هایش تنهایی و صفایی به تاكسی در مسیر طول تمام

 نزدیك اینكه با صفایی داشت، آموزشگاه شاگردهاى سن هم بچه یك حاال بود كرده

 حفظ را اش دخترانه رزویآ و شرم آن صورتش هنوز اما بود اش زندگى چهارم دهه

 ...بود كرده

 از میخواست دلم میگفت است داشته آرزو كه سفیدی تور پیراهن از آرزوهایش از وقتی

 دلم در خدا از بار هر كه میكشید آه عمیق آنچنان بعد اما بگیرم عكس نگاهش برق

 د؟دار ادامه كی تا ها زن ما ساده حال عین در و عجیب آرزوهاى خدایا "میپرسیدم

  عروسك

 عروس لباس

 شدن مادر

 ".... و و و

 میرسیم، مراسم به همه از قبل صفایی اضطراب شدت با

 :میگوید دخترش و من به رو خودش مخصوص شیك لبخند یك با ایزدمهر مهراب

 !گویا هستیم صفایی خانم و نریمان و من امشب تماشاچیتون تنها _

 خصهمش كه طور این دادن انصراف همكاراتونم بقیه
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 میشود نقشش ملوس گربه همان شبیه و میچسبد پدرش به محكم آنا

 !سن رو برم عمرا نیاد ابراهیمى نوید امشب اگه  خدا به اما عاشقتم من جون بابا _

 بود پیچیده آموزشگاه هاى بچه دختر بین امشب مراسم در ابراهیمى نوید حضور شایعه

 ...كه انداخت می ایامی یاد به دقیقا مرا شور این و

 میدارد نگاه باال را ابرویش یك مهراب

 دخترم؟ نخوندى برام رو عروسیش جشن خبر مگه دیشب _

 عسله ماه قطعا االن ایشون

 میگیرد من روبه و آورد می در جیبش از را اش گوشی جیغ با مرتبه یك آنا

 !ندادم نشونت رو دیشب ها عكس! جون الهه وای _

 میالد و نكویی محمد بود، پوشیده سیاه پا ات سر كرواتش جز عروسیش شب نوید

 بودن ساقدوشاش هم كیانی

 میشه تر جذاب میشه تر پیر هرچى میپوشه، خاص همیشه میالد این خدا وای

 ... اش گوشی صفحه به ام زده زل

  است كرده ترش خواستنی قدر چه اش شقیقه كنار سفید تار چند این كه مردی به

 ...بكرش و سینمایی لبخند به

 :میگویم اختیار بی
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 نشده پیر _

 :میگوید هیجان با و میپرد پایین و باال نریمان

  بده نیشون منم به نمیرسه قدم! آنا آنا _

 ببینم رو چیانى میالد میخوام

 نوازش را تصویر كوچكش هاى دست با میگیرم، آنا از را گوشى میكنم بغل را پسرم

 بدون را كیانى میالد صورت میتواند من جاى به كه خوشبختم قدر چه من و میكند

 ...ببوسد خجالتى و ترس هیچ

________________ 

 (میالد)

 ...تو با وصفش كه است نوسان در جنونى من در

  دارم، امید دارم، هیجان خوشحالم،

 !نمیخواند؟ حالم با چرا نامردم هاى دست لرزش این و تنگى نفس این اما

 و میدهد، نشان را من مدل به مدل هاى عكس دامم وی پارك راه چهار بزرگ مانیتور

 میكند بدتر را حالم ترافیك این

 میبندم را هایم چشم

 ویژه خط تو برو هدایت _
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 میكند اعتراض

 میخوابونن رو ماشین میشیم، جریمه! نمیشه _

 :میگویم لب زیر

 میدونم میرسیم دیر _

 میرسیم كنید ریلكس و بخوابید دقیقه چند تا شما _

 میفشرم هم روی بیشتر را ایمه چشم

 میكنه ام خفه داره ترافیك این! نیست اكسیژن _

 نمیاد پیش مشكلى برسیم دیرتر یكم نیست؟ مراسم سورپرایز مگه شما حضور_

 میكنم آوار سرش بر را هیجانم و كالفگی تمام و میكنم باز مرتبه یك را هایم چشم

 !همىبف نمیخواد دلت اصال میكنم حس ها وقت بعضى _ 

 پیاده و میكنم باز را در طور چه نمیفهمم و میزند شبیخون ماشین در دستگیره به دستم

 ! عمیق میكشم، نفس را تهران زده دود هواى میشوم،

 پیاده زده وحشت هدایت مینشاند، لبم به شور پر لبخند یك و میچسبد دلم به ولى

 میشود

 میكنید؟ كار چی _

 میبندم محكم را در و اندازم می ام یخال صندلى روى را ام دودی عینك
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 برم رو تند اتوبوس با ویژه خط از میخوام _

 راكد اتوبان وسط گاردریل به را خودم ترافیك الی البه از ها، ماشین به توجه بدون

 است، بزرگ پاركینگ یك شبیه بیشتر ترافیك شدت از كه اتوبانی میرسانم،

 میدود دنبالم هدایت

 !میكنم خواهش! لطفا! كیانی جناب! كیانی جناب _

 كنید صبر لحظه یك

 اسلیم و تنگ كت این و بپرم ها میله روى از مجبورم اتوبوس ایستگاه به رسیدن براى

 پرتاب هدایت براى و آورم می در را كتم حركت یك با است مانع بزرگترین فیت

 میگیرد، محكم را كت میكنم،

 در را سلیمان مسجد نفت صنعت زىبا اینكه براى كه اى ساله ١٣ میالد میشوم

 یك با بپرد، ها حفاظ و ها میله روی از است مجبور ندارد بلیط پول و ببیند ورزشگاه

 میكند تبدیل قهقهه به را لبخندم هدایت فریاد و میپرم حركت

 من خداى واااااى _

 تكان دست هدایت براى میتكانم را شلوارم خاك كه طور همان ها میله سوى آن از

 دهممی

 بزن زنگ رسیدی _
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 تر سریع من و برود ماشین سمت ناچار میشود باعث ماشینم پشت هاى ماشین بوق

 ...بدوم ایستگاه سمت

 میگیرد را جلویم ایستگاه مسئول پیرمرد

 آقا بزن كارت _

 پیشرفت قدر چه واحد شركت های اتوبوس میكنم، نگاه باجه كنار دستگاه به تعجب با

 !اند كرده

 سقف برای بودم مجبور و نداشتم خواب جای و بودم آمده تهران تازه هك زمان آن

 تومانى ١٠٠ یك یا  كاغذى كوچك بلیط یك با بگذرانم روزگار اتوبوس در داشتن

 !باشى اتوبوس  كالس فرست قسمت مسافر میشد

  كنم؟ حساب نقدى میشه! ندارم كارت _

 است هشد جلب من به همه توجه حاال جوان دختر چند جیغ با

 كیانی میالد وای ای _

 :میگوید توجه بی پیرمرد و میزنم لبخند

 بزنی كارت باید ممنویه آقا نه _

 میبوسم را سرش شوم، پیرمرد این گفتن ممنویه عاشق حتى میتوانم امروز

 :میگوید مودبانه و میدهد سالم لبخند با ایستاده  دستگاه كنار كه جوانى سرباز
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  بزنُم؟ كارت سیت مو هست اجازه میگم شهرى، هم _

 میشوم شیریش لهجه دیوانه

 آبودان بچه میكنی شرمنده _

 ...بزنم لبخند دارم دوست فقط امروز من و است، شده پا به ایستگاه در اى همهمه

 است رسیده راه از هم اتوبوس

 و بزنم لبخند بار هزار من او به رسیدن تا اجرا، سالن به رسیدن تا دارد اشكال چه و

 !...شوم؟ مچاله اتوبوس جمعیت فشار در حتى و بیندازم سعك

__________________ 

 (الهه)

 ترین عادى و ترین شلوغ وسط دقیقا ها اتفاق ترین عجیب گاهى عشق، گاهى

 !افتد مى اتفاق هایت روزمرگى

 میشنیدیم، را همدیگر صداى سختى به كه بود شلوغ آنقدر صحنه پشت

 تمرین واپسین دقایق این در اضطراب با داشتند، تن به نمایش هاى لباس دخترها

 بهانه هم نریمان میكرد، پیدا جدید ایراد یك بار هر و نمیگذاشت كم صفایى میكردند،

 دستشویى درخواست یا میرفت سر اش حوصله یا میخواست آب یا میكرد، جویى

 بغلش كشید،می جیغ و میكرد گریه بلند صداى با و بودیم برگشته دستشویى از داشت،

  كردم
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 واست اینجا كنم كار چى من آخه جان مامان _

 میفشرد مشتش در را شلوارش

 كن عوضش اینو شدم نجس _

 بچه روى پاكى و نجس كلمه این و آب هاى قطره به نسبت حتى مامان وسواس این

 بود گذاشته اثر حسابى

 نجس كه این پاچید، آب میشستم رو دستت داشتم! شده خیس منم شال ببین پسرم _

 نیست

 میزند جیغ

 نجسه دششورى تو چى همه میگه عفى مامان نجسه، نجسه _

 میگذارم ام پیشانى روى را دستم كالفه

 چى؟ یعنى نجس بگو من به اصال!!!! من خدای ای _

 میكند تفكر ثانیه چند و میدهد انصراف گریه از

 بمونه تنم این میشم مریض یعنى! بد یعنى _

 ..است رفته باال ایمصد تن ناخواسته

 بیارم؟؟؟ كجا از شلوار االن من بچه _

  آید می سمتم دوان دوان صفایى
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 !بدو اجرا واسه رفتن ها بچه كجایى الهه الهه، _

 میخواهم صفایى از هایم چشم با قبل از تر مستاصل من و میكند گریه بیشتر نریمان

 سانم،میر پرده پشت سرعت با را خودم و باشد او به حواسش كه

 پرنسس واقعا لباس این با امشب آنا و میشود اجرا ایرادی كوچكترین بدون نمایش

  آرزوهاست، شهر

 با بروم، سن روى میكند دعوت نمایشنامه نویسنده و مربى عنوان به من از مجرى

 اندازم مى سرم پشت هم را طرف آن ناچار و میكنم نگاه شالم خیس سمت به وحشت

 دست از را ام شنیدارى حس مرتبه یك چرا نمیدانم میروم، نس روى پرده پشت از و

 بچه دختر یك مثل پاهایم و میشوم خم حضار براى میشود، تار برایم تصاویر و میدهم

 ...دارم غریبى احساس قدر چه و میلرزد سن روى

 به دیر قدر چه امروز من و میكنند بغلم و میشوند جمع دورم صحنه روی شاگردهایم

 !بودم رسیده بود حقم كه اى صحنه این

 ....بودم بدهكار نجنگیدن آرزوهایم به قدر چه

 ...میبارم و میبارم میدانم فقط نمیدانم حسرت؟ یا شوق هاى اشك

 تقدیمش من به و آید مى جلو سن پایین از بزرگ گل دسته یك با ایزدیار مهراب

 ...بشنود تواندمی هایم گوش را جمعیت زدن كف صداى حاال و میكنم تشكر میكند،

 میشود مانع جمله یك با مجرى كنیم ترك را صحنه میخواهیم وقتى
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 داره العاده فوق سورپرایز یك امشب مراسم بمونید سن روی!  لطفا كنید صبر _

 میدهم، جواب چشمك با را آنا چشمك ایستیم، می مرتب جایمان سر و میكنیم تبعیت

 میشود خشك همانجا دستم مجرى دىبع جمالت با كه كنم مرتب را شالم میخواهم

 هاتون خیلى مطمئنم و است صحنه همین پشت جا همین برنامه این امشب اسپانسر _

 آقاى جز نیست كسى اون و...  و ، بیاد صحنه روى قراره كى االن نمیشه باورتون

 كیانى میییییییییالد سینما خاص

 و نماند كه میخواهد ودبر كه میخواهد و است كرده اعالم بس آتش ام بیچاره قلب

 ...نمیرد

 میگذارد سن روی پا كسى بودم شده وارد پیش دقیقه چند كه جایى دقیقا سرم پشت از

 ...ام كرده لمس را بودنش تلویزیون اى شیشه قاب پشت از فقط هاست سال من كه

 كرده هدایتش باال سمت به خاص مرتب نا طور یك و است خیس كامال موهایش

 ...است

 ...میروم عقب قدم یك

 ام قدمى چند در  حاال و میكند نگاهم لبخند با است گرفته اوج جمعیت سوت و جیغ

 میفرستد، بوسه حضار برای مدام و میشود خم جمعیت به رو و ایستاده

 میكنم نشینی عقب قدم چند هم باز من و  میرساند او به را میكروفون مجرى
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 گونه روى ذوق اشك صدایش، شحالىخو و شور این و گوید مى آمد خوش حضار به

 ...میكارد ام

 :میگوید گوشم در و میفشرد هیجان با را دستم آنا

! كرده خیس عمد از موهاشو! خاصه همیشه چرا  لعنتى این واى! دهنمه تو قلبم _

 اینجاست نمیشه باورم اصال

 روی شور اشك قطره میلرزد، كمى كه است راستش دست به سرش پشت از نگاهم

 میزنم لبخند و میبلعم را لبم

 هیچ دیگر كه است زنى تن هاى پاره تكه روی تماما نگاهش میگردد، بر ما سمت

 ...نیست

 فوق نمایش گمانم به شنیدم یكم پشت اون رو صداتون اما ها، بچه رسیدم دیر من _

 نباشید خسته بود ای العاده

 نوك فقط هایم چشم و است پایین سرم میكشند، جیغ میپرند پایین و باال ها دختر

 رامیبیند، هایش كفش

 میمانم، ها ثانیه همان در همانجا من اما میگذرد زمان

 بنشیند ویژه میهمان قسمت سالن جلو های صندلى روی كه میكند دعوت او از مجرى

 ...كنم نگاهش نمیخواهم من و میرود پایین سن از جمعیت تشویق با همراه او و

 ...میگردم بر پرده پشت و میكنم ترك را سن صبرى هیچ بدون
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 دیوار به میشود، متوقف من زار حال دیدن با اش خوشحالی و میدود سمتم صفایی

 میدهد بیرون اكسیژن سخت میتپد، سخت كه قلبى روی را دستم و میدهم تكیه

 ...میگذارم

 و میدهم قورت را نفسم میكند نگاهم دور از خیس كامال صورت و سر با نریمان

 :میپرسم

 مامان شدى خیس چرا _

 میدهد جواب بهترم میشود مطمىن وقتى و میپرسد را حالم صفایی

 وقتی كیانی میالد! كه نمیشد ساكت پسرت شاه این! نمیشه باورم جون الهه وای _

 !زد حرف باهاش كلی سن روی بیاد كه رسید

 گریه علت كه بعدم نه، یا كیانیه میالد خود میبینه كه اینى بود شوك تو بچه طفلك

 با حاال ببین:  گفت بچه و خودش سر رو ریخت برداشت آب لیوان یك فهمید رو بچه

 !خیسیم عالمه یك هم

 میدهد ادامه شور با و میخندد ریز صفایی

 روى بره میخواست انگار نه انگار اصال پسره ها، دیوونن هنریا این میگن راست _

 شد ساكت نریمان ولى سن،

 میخندد دور از كانهكود ذوق با هم نریمان

 :میگوید بلند صداى با و
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 كرد بغلمم تازه نیست، نجس آب بگم عفى مامان به گفت چیانى میالد! مامان _

 میكنم، بغلش محكم و میروم پسرم سمت و میزنم هق هق ها دیوانه مثل اختیار بی

 ...است مانده جا پسرم آغوش در میالد  عطر بوى

 میشود بیشتر حضار غجی صداى میدهم، تابش آغوشم در

 : میگوید ذوق با صفایی

 اومد عالقت مورد خواننده اومد الهه الهه _

 میزنم لبخند اما ندارم حسی هیچ

  برم؟ واسم بگیرن ماشین یك میگی خیسه هم بچه نیست، خوب حالم _

 :میگوید جیغ با است رسیده تازه كه آنا

 گفت چی مجرى ببین! وایسا جون الهه نه وای _

 "گفت چى " میپرسم اهمنگ با

 :میگوید ذوق با ها دختر از دیگر یكى

 آماده امشب رو آهنگ اون گفت فرهادم داده، رو اول آهنگ درخواست كیانى میالد _

 !بخونه میخواد میالد خاطر به اما بوده نكرده

 كنه تقدیم عشقش به میخواد رو آهنگ گفته وااااای

 :میگوید و آورد می در ادا آنا
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 منو بود كور لیاقت بى پسره این سر تو خاك رفت، كرد ولش كه معتمد ادهآز اون _

 ندید؟

 ...رسید نخواهد ٢٤ ساعت به امشب من قلب مطمئنم من و میخندند هم با همه

 فرهاد صداى میشود، اتاق این موسیقى تنها من قلب صداى و میبلعد را سالن سكوت

 :میگوید میكروفون پشت كه میشنوم را هایش نوازنده سازى آماده حال در

 خودت، خاطر به فقط عزیزم جان میالد _

 دلنوازى فرهاد و میفشرم آغوشم در بیشتر را پسرم من میرقصند سازها بعد دقیقه چند

 ...میخواند و میخواند و میكند

 آغوش تو بگیرم قدیمها، اون مثل"

 فراموش یادم تو كه بخون گوشم تو

 باهم رو مدت یك نبودیم درسته

 من و تو میونِ تغییر چیزی ردنك

 بود همون هنوزم

 لبخند طرز همون 

 دستبند و شال همون و روسری همون

 مارو كرده عوض چیزی، كه انگار نه
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 روزگارو ببین همونیم، هنوزم

 

 موهات رو نشسته سفیدی رنگ یه

 چشمات جفت واسم قشنگن هنوزم

 لباته كنار باریك خط دوتا

 ههوات و حال تو عشق تب هنوزم

 غم یكم كنارش كوتاه لبخند یك

 هم قدم چند همین گذشتن زود چقدر

 بودیم دیده همو دیروز اینكه مثل

 رسوندیم اوجش به رو عشق همدیگه با

 

 موهات رو نشسته سفیدی رنگ یه

 چشمات جفت واسم قشنگن هنوزم

 لباته كنار باریك خط دوتا

 هواته و حال تو عشق تب هنوزم

 غم كمی كنارش كوتاه لبخند یه
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 هم قدم چند همین گذشتن زود چقدر

 بودیم دیده همو دیروز اینكه مثل

 ...رسوندیم اوجش به رو عشق همدیگه با

" 

 

 حال در میالد شبیه عطرى با كه میگذارم پسرم شانه روى را سرم و میزنم هق هق

 ...است نوازشم

__________________ 

 (  www.nevisadl.com    نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 (میالد)

 ...خواستنت ابد تا به اى كرده محكوم مرا

 ...ام تشنه اما پهناور، اقیانوس یك تو با حاال من

 ...بزند نقش تو شبیه نمیتواند هم جهان بازیگر ترین قَدَر مطمئنم را لبخندت اسلومیشن

 زیر را خدا كه میبینم میگذارى، قلبت روى دست و ازىاند مى ات شانه روى را شالت

 ...میروى صحنه روى بعد و میكنى صدا لب

 ...هستم راسخت هاى قدم ى صحنه پشت حاال اینجا من

http://www.nevisadl.com/
http://www.nevisadl.com/
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 ...آید می قلبت و وجود ظرافت به جایگاه این قدر چه

 ...میشوى تر خواستنى روز هر كه چیست وجودت اكسیر

 به ثانیه چند عرض در میتوانى كه اى گرفته غاتسو سرزمین كدام از را آرامشت

 ...دهى پایان هایم لرزش و ها تشویش

 ....ببرم خود با روزهایم و ها شب همه براى را تو ام آمده امشب من

 ...میخواند دستبندت و شال از اش مخملى صداى آن با مشكات فرهاد

 كردى، دریغ من از را هایت چشم و انداختی پایین را سرت وقتى كه بندى دست

 دوست جفت از تصویر چندین و شد آینه براقش و درشت هاى دانه با و كرد جوانمردى

 دست تاكسى براى وقتى هم پیش هفته كه دستبندى داد، نشانم چشمانت داشتنی

 ....میشناسم خوب را ها مهره این و دیدم دستت در میدادى تكان

 میریزم اشك تر راحت و میگذارم ام چسبانده هم به كه دستم كف دو روى را سرم

 ...نیست سالن در عكاسى و دوربین هیچ انگار كه راحت آنقدر

 " فراموش یادم تو "میكنم زمرمه لب زیر 

 ...بودى نكرده فراموش را یادم

 ....باشى گرفته قاب را آن اگر حتى میفهمم نگاهت از را این من
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 كند دعوتم كسى اینكه بدون رم،ت مصمم دهم انجام باید كه آنچه براى قبل از حاال

 من به را میكروفون دقایقى براى میكنم درخواست فرهاد از میروم سن روى دوباره

 .دهد قرض

 ...میكنم احساس را سالن وهیجان سنگینى

 برق سوال هاى عالمت اند، نشسته جلو ردیف هاى صندلى در كه همكارانم نگاه در

 ...میزند

 میشوم خیره سالن اصلى دوربین به و میكشم عمیق نفس

 این براى روزهاست من میكنم صاف را صدایم میشود، تمام جمعیت زدن كف وقتی

 ....ام كرده تمرین ساده دیالوگ چند

____________________ 

 (الهه)

 میتوانم میپیچد؛ قلبم درى چهار توى در تو و درازِ  داالن در صدایت پژواك كه هربار 

 ...تو براى تو در شوم زنده بیشتر و بمیرم بیشتر

 یار پاهایم اما ببینمت، میتوانستم كاش میكنی، صاف كوتاه سرفه چند با را صدایت

 گوش و ام كشیده آغوش در را طفلم قرمز، پرده پشت همانجا من و اند شده راه نیمه

 ...میدهم

 ...داد جان میشود تو صداى براى نه، كه گوش
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  ایرانم، اسكار داراى نویسنده و كارگردان تنها من "

 رو اینا بگیره، طالیى نخل تونست نخاع قطع فلج یك نقش بازى واسه كه كسى تنها

 "كنید نگاه خوب كنید، نگاه من هاى دست به خودم، معرفى جهت نه میگم

 با آنا میزنند، جیغ ریز و آرام هم با هستند تماشا مشغول پرده درز بین از كه ها دختر

 :میگوید هیجان

 باال آورده تاشودس واى _

  میرود قلبم روى هایم دست

 "! كنم كشى خود گرفتم تصمیم پیش سال ٥ كه اینقدر جا، همه همیشه، میلرزن، "

 است شده حبس ها سینه در ها نفس

 كنم كارى بتوانم كاش شوم بلند جایم از بتوانم كاش

  كنم، خودكشى میخواستم كیانى میالد! من آره"

 !بسازم فیلم بخوام اینكه به برسه چه شمنبا زنده اصال بود قرار

 خبرنگار و دوربین باشید، شاهد كه كردم دعوت عزیزم همكاراى شما از! اینجام امروز

 !هست كافی اندازه به مختلف هاى شبكه براى فیلم این مخابره براى هم

 !منه نامه فیلم اصلیه خالق كه هستم كسى مدیون رو بودنم زنده من بگم اینجام امروز

  احترامه، و ستایش قابل مرگ حد سر تا من برای كه هنرمندى خانم
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 همكارى میدونم كه كسى گرشونه، معجزه قلم و ایشون به متعلق تماما نامه فیلم

 شد خواهد كشورم سازهای فیلم از خیلى آرزوى باهاشون

 !من فیلم نام گم سناریست! عزتى الهه خانم

 "!لطفا كنید تشویقشون

 خاطر به درست دیگر هركس یا گرفت را بغلم زیر صفایی میشوم، لصهخ وارد دوباره

 ...ندارم

 هستم، سن روى حاال و انداخته خودم دوش روى را جانم نیمه جسم میدانم فقط

 میكند، پر را گوشهایم سوت و جیغ و حضار تشویق صداى

 را كاراس میزند، لبخند من به آورد، می را اسكار تندیس هدایت دستیارش كه میبینم

  آید، مى سمتم و برداشته

 ...است گرفته مقابلم در كه تندیسی گرفتن براى ندارند حركتی هایم دست

 ...است سوز خانمان میدانم گرما این و آورد مى باال و میگیرد را هایم دست خودش

 میبوسد را سرم و میشود خم وقتى و میدارد نگه هایم دست بین محكم را تندیس

 ....افتد می جانم به دوربین هاى شفال همراه رعشه

 ...كند كر همیشه براى را هایم گوش میتواند جمعیت تشویش و جیغ صدای

 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 665

 كل و میزند كف ابهت پر اما اشك با و جانانه اش مردانگی تمام با مردى سالن گوشه

 ...است كم هایش مهراب قدر چه دنیا و میكند تشویق به تشویق را سالن

________________ 

 (میالد)

 هاى دنده چرخ این و كند خاموش را زندگى موتور و بیاید دستى گاهى از هر كاش

 ...تكاند خاكى كشید، سرشان بر دستى بشود و بگیرند آرام قدرى بیچاره

 خودش، جز لحظات این در چیز هیچ میفشرم، عشقم همه با را اش زده یخ هاى دست

 ...یستن مهم برایم هایش لب شكوفه جز هایش، چشم جز

   میزنم لبخند میزند، صدا ضعیف و آرام را اسمم وحشت با و میلرزد هایش لب

 آورم مى باال تسلیم حالت به را هایم دست جمعیت به رو و

 الیق كه اونى زندگیتون توی و بگردید میخوام ازتون عاجزانه آقایون و ها خانم _ 

 !بدید بهش رو قلبتون اسكار و كنید پیدا رو تندیسه

 بازیگرى دنیاى از همیشه براى میكنم اعالم تریبون همین از امروز! كیانى میالد! من

 جهت در میدم ترجیح باشم داشته فعالیتى سینما در هنوز قراره اگه و میكنم خداحافظى

  باشم مفید كارگردان و كننده تهیه عنوان به همسرم شاهكار هاى نامه فیلم ساخت

 انقالب و هیاهو میگیرم، تر محكم را الهه دست و نممیك خم تعظیم نشانه به را سرم

  افتد، می راه جمعیت در عجیبى
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 صحنه پشت سمت را الهه دست و میكنم جمعیت نثار خداحافظی همراه را بوسه آخرین

 ...میكشم آرامى به

 میفشرد اش سینه روى و میكشد بیرون دستم از را دستش صحنه ترك محض به

 ...است سنگین دهپر پشت جمعیت متعجب نگاه

 میزنم صدایش

 الهه؟ _

 آب درخواست شاگردهایش از یكى از میدهد، جواب او جاى نریمان بادامى هاى چشم

 دستم آب لیوان یك نور سرعت با و میكند گم را پایش و دست دختر و میكنم

 میگیرم الهه دهان جلوى میرساند،

 !لطفا! نویسنده خانم _

 نریمان بنوشد، جُرعه یك میشود مجبور و میشود شتربی ام سختى سر و میكند امتناع

 اشك از پر هاى چشم با و آورد مى باال را سرش است، چسبیده مادرش به محكم

 صداى یك با میكند، ام دیوانه بغضش و میگیرد گاز را لبش و میكند نگاهم خیره

 :میگوید ناتوان

 خونه برم باید _

 دیگر بار را دستش است، آور سرسام انهایش سوال و میشوند جمع دورش شاگردهایش

 میگیرم
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 .... خونه میبرمت _

 

 به است، گذاشته پاركینگ خالى و آخر طبقه در را ماشین میدانم حاال زد زنگ هدایت

  میكند بغل را نریمان و ایستد می پاركینگ، تاریكى به ورود محض

 :میپرسد آلود درد میكند، ام شرمنده هایش چشم

 گرفتى؟ میمتص تنهایی چرا _

 میكنم بازی پودش و تار با و میگیرم را شالش گوشه

 من بارم این  شیم جدا گرفتى تصمیم تنهایى تو یكبار! شدیم حساب بى حساب _

 برسیم هم به گرفتم تصمیم

 بى و پناه بى میشود كودك میكند، گریه به شروع بلند صدای با هوا بى و مرتبه یك

 میكند اش همراهى گریه در و زندمی جیغ زده وحشت هم پسرش گناه،

 میبخشد دوباره جان را دستم هایش اشك خیسی میكنم نوازش را صورتش میروم جلو

 میكنم خواهش باش آروم عزیزم _

 مستأصل میشود برابر چند و میكند پیدا انعكاس پاركینگ سكوت در اش گریه صداى

 ...ام دارایى تنها آغوشم و ام شده

 ....میشوند گم آغوشم در دلچسب طور یك كه هستند ظریف و نحیف قدر این دو هر
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_______________ 

 

 (الهه)

 است آورده بیرون ماشینش پنجره از است توانسته كه آنجا تا را سرش ام كنارى راننده

 میزند فریاد و

 "خانم واسا اجاق پاى برو "

 است، كرده طرمع را شهرم هاى خیابان كه ام بهارى باران این نم بوی عاشق اینكه با

 ...میكنم زیاد را موسیقى صداى و میدهم باال را شیشه

 هایش نت دلنوازى جز كه باال قدر این بردمش، باال كه زندگى موسیقى صداى مثل

 ...نمیشنوم هیچ

 ...نه كینه، نه فریاد، نه طوفان، نه رعد، صدای نه

 كرده زیاد را زندگى موسیقى صداى اما هستند زندگى در روز هر و هنوز همه اینكه با

 ...زیاد ام،

 كه اى سودابه طرف از اموال بخشش خبر خوشحالى با ناهید وقتى كه زیاد آنقدر

 :بگویم خاطر امنیت یك با میدهد را كجاست نمیدانم

 خیریه بدید رو سهمش نداره، الزم چیزى ارث اون از من پسر _
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 بعد و میشوم خیره رانته شب رنگارنگ ترافیك به لبخند با من مینوازد موتزارت

 حاال میدانم و میبندم را هایم چشم سینه به دست و میخوابانم كمى را ام صندلى

 ها راننده سایر مثل نمیخواهم شوم، ماشینم حركت و رانندگی بیخیال باید حاالها

 ...باشم ها لحظه و دقیقه و ساعت نگران

 ...میشود ادغام ام گوشى موزیك با موتزارت موسیقى كه است نگذشته لحظه چند هنوز

 دوربین به دو هر كه من بت لباس با نریمان و میالد تصویر میكنم باز را هایم چشم

 ...میكند تر رنگ پر را ام خنده هستند، كشیدن فریاد حال در و اند زده زل

 میپیچد ماشین فضاى در صدایش میزنم را تماس وصل دكمه و قطع را موزیك

 كجاست؟ ما ناز الهه _

 حد از بیش تنگى از دلمون این ردمُ

 میشود تبدیل قهقهه به ام خنده اینبار

 بزنم زنگ خونه برسم میخواستم ترافیكم تو عزیزم، سالم _

 :میگوید بلند صدای با

 كردم پیدا رو مامانت بیا نریمان _

 :میگوید تر آرام بعد

 بشه؟ نورانى جزیره قدومتون صفاى با قراره كى_ 
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 میومدم فردا میشد، منتفی داد قرار این قضیه امروز اگه _

 خانومم؟ شه منتفى چرا _

 كننده تهیه هیچ به رو هام نامه فیلم من بگم میخواست دلم اصال! میالد نمیدونم_ 

 نمیفروشم شوهرم جز ای

 ناچارم و میكنند حركت كم كم ها ماشین

 بیوفتم راه هم من

 الهه كن ریسك بخره، رو ریشاهكا همچین نداره سرمایه قدر اون فعال شوهرت _

 نترس

 بذاره كال سرم میترسم! بودی كاش _

 عزیزم بیاى بر ساده داد قرار یك پس از بتونى باید _

 برگردیم باهم هفته آخر تهران؟ بیای فردا نمیشه _

 میخوره لطمه یهو بیام بذارم منم نیستى كه تو داره ریاضى امتحان بچه جان الهه _

 نداره مشكلى موندن عبد و هسلیم پیش با نریمان _

 دارم، مشكل من ولى  _

 باشی اینجا شب فردا كن تموم زود كاراتو

 میزنم لبخند عزیز تهران به وجود تمام با من و است شده باز خیابان
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 میچرخانم خیابان ترین فرعى سمت به را فرمان و

 سرورم؟ دستوره یك این _

 است تر فریب دل همیشه از صدایش و میخندد

 كرده بغل بالش شبه ٤ كه مردیه عاجزانه تمناى این _

_________ 

 

 (میالد)

 در كه اش شانه دور گلدار بزرگ اشارپ این با وقتى میشود تماشایى قدر چه نمیداند 

 ...میرود راه است، شده نظیر بی اى رقاصه شبیه ساحل نسیم

 ...است جدیدش نامه فیلم به فكر مشغول سخت میدانم

 خوانى هم او و میخواند اش شكسته ساغر از مرضیه و میكند تماشا را دریا و میزند قدم

 میكند

 اكران به و بسازم فیلم یك خودم قلب گنجه براى بار این كه است رسیده وقتش

 ...بگذارم هایم شب خصوصى

 ...میشوم بردارى فیلم مشغول ام گوشى با و میزنم قدم دنبالش آرام

 میكند اخم لبخند با و میگردد بر دمیشو متوجه كه بعد ثانیه چند
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 بازنشسته؟ ساز فیلم دوربین سوژه شدم باز _

 میبوسم سریع را اش گونه و میگذارم جیبم داخل را گوشى میشود تمام كارم

 فكر بینوات كاراكتر كدوم كردن بدبخت به داشتى بگو تند زود! ام نشسته زن با _

 میكردى؟

 

 است شده ابدى صورتش در است سال چند گاران لبخندش و میكند مرتب را ام یقه

 برسن؟ بهم صوفیا و بهنام نظرت به_

 صورتش به میزنم زل میكنم حلقه كمردش دور را هایم دست

 جان عشق برسن بهم عاشقاست همه حق _

 باشه عروسى همش تهش بنویسم فارسى فیلم نمیخوام _

 میزنم قهقهه

 خوبه؟ اصال االن همین از كنیم، شروع   عروسى از رو سرش میخواى _

 ...میدوم دریا سمت و میگیرم را دستش درنگ بدون

 هایش لب سرخ غنچه هستیم، آب در سینه تا حاال و میدود مقاومتى هیچ بى دنبالم

 ...است من حق جا همه و همیشه

 ...میشود خیس سرم و میپاشد سمتم آب هایش دست با
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 ایم شده خیس حسابى پا تا سر دو هر كه حاال

 نوازش را آب آرام میلرزد كه هایم دست با و میزنم كنار صورتم از را خیسم هاىمو

  میكنم

 ...ممنونم جان دریا _

 مینشیند دستم روى هایش دست

 ممنونم ازت! پیشه هنر آقاى_

 میدود سمتمان دور از برهنه پا شور با پسرم

 :میگوید فریاد و ذوق با و

 بازى؟ آب رفتى نریمان بدون باز چیانى بابا _

 شنا و زده دریا به مادرش و پدر مثل اى واهمه هیچ بدون هم او حاال و میرویم سمتش

 میرساند ما آغوش به را خودش كنان

 ...است مادرش میراث  زیباترین و بزرگترین زدن دریا به

___________ 

 (الهه)

 عاشقى بزن نقش! هنرپیشه آقاى

 !قلبم در را
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 ها رگ این انتهاى و شوند قرمز فرش برایت تا  مبشكاف را هایم رگ میدهم قول من

 !شوند ختم قلبم سراى سر به

 !هنرپیشه آقاى

 است شده هنرت عشق،  

 " پیشه عشق " پس زین

 !میخوانمت

 پایان

 توفیق اهلل من و

 

رمانكده تلگرام كانال  

https://telegram.me/Romankade   

نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته  

http://nevisadl.com  

https://telegram.me/Romankade
http://nevisadl.com/



