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صرفا در انجمن صدا رمان قابل پخش می باشد و هرگونه  این سی و یک روزدلنوشته 

 .برداری پیگرد قانونی دارد کپی

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

 :مقدمه

 !دلتنگم

 میزندگان یاز روزها یلیخ مثل

قلم و چند  کی م،یها یکسیها و ب ییتنها همدم تنها ست،یآدم ها ن یغم و دلتنگ کیشر چکسیروزها ه نیا

 چه کنم؟!تمام شوند  میکاغذها یورق کاغذ تا نخورده است. اگر روز

 

 امروز روز چندم است؟

 اول؟

 دوم؟

 سوم؟

 چند روز گذشته است؟

 است؟ دهیبه هفته رس

 ماه ها گذشته است؟ دیشا

 و چند سال است که گذشته است؟ نیچند دیچه؟ شا سال

 .زمان از دستم در رفته است حساب

 یمنتظرم مغزم دستور برا یطوالن یقیدقا اندازدیم ادمی کند،ینگاهم م نهیکه درون ا ییگود رفتها چشمان

 .یستیاست که ن یامروز، روز دوم ندازدیم ادمی شود؛یم دهیصورتم پاش یشستن صورتم بدهد. آب سرد که برو

 .یاست که رفته ا یدوم روز
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از چهارچوپ توالت خارج شوم.  دیکه با رودیم ادمیو  ستدیای. باز مغزم از کار مشودیحبس م نهیدر س نفسم

وزن سرم را تحمل کند. سرم چرا  تواندی. گردنم نمنمینشیکوچک م هیچهارپا یتوان حرکت ندارم. رو توانم،ینم

 شده است؟ نیسنگ نیچن نیا

و چشمانم  رودیم جی. سرم گشومی. بلند مستیکنترل رفتارم دست من ن یآه بکشم ول خوامی. نمکشمیم آه

 .خورمیم واریو چند بار به در و د مریگیم شی. با کمک دستانم راه اتاقم را در پیاهیس

به  کوبمی. نه که حواسم نباشه آ! نه! حواسم جمع جمع است، خودم را محکم به در مکنمیبرخورد م واریدر و د با

د که پوزخن تواند؟یبه حال خرابم کند. م یشود و فکر داری. از خواب بوفتدیمغزم به کار ب دیتا شا کوبمیم وارید

 .زندیم ادیو من درون فر بنددیلبم نقش م یل روحا یب ینه لبخند

 !که ستیکند. مسکن حال تو دست مغز ن یکارچیه تواندینه، نه. نم -

که افسارم را در  یکه دست قلب است. قلب ستی. دست مغز ندیگوی. من درون راست ممیآیتخت فرود م یرو

و  رمیگی. قلم به دست مرمیگیو قلم به دست م مشویم الیخی. بشومیهر دو م الیخی. بتازاندیدست گرفته و م

 .کنمیشروع م

در چه در غم و درد  یو شاد یو دارم چه در خوش ادیبه  یمن است. از وقت یشگیبغض همراه و همدم هم

 خواهدیو انگار م کندیم ینکرده است. چانه لرزانم دهن کج میرها گونهچیهمراهم بوده. همراهم بوده و ه

 .ستمی! بلد نه. پوزخند؟ نزنمی. پوزخند مامیو نازک نارنج فیاندازه ضع یر ببفهماند چقد

 .دارم دنینه توان خند کنم،یم هیاست. نه گر حالیب یخندشین هیشب شتریکج شده اند ب یکه الک یلبان

 !چرا دانمینم

 .کشدیم ادیدرون فر من

 ؟یدانینم -

 .کنمیمن برعکس او زمزمه م و

 .دانمینم -

 .شودیکج م ییبایمن، او پوزخند زدن را خوب بلد است. لبانش به ز ضعو

 بهت بفهمونم؟ یچطور -
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 《رو به من بفهمونه؟ یرو؟ چ یچ 》کنمیفکر م رانیمن، ح و

 که حالم بد است؟ داندینم دانمی. نمکندیدرون تمامش نم من

 《...یبرا ؟یک یبرا ی. عزا گرفتیکه راه انداخت یمسخره باز نیا》:دهدیم ادامه

تمام شده است؟  یزیکنم. عزا؟ عزا چرا؟ مگر چ لیتحل توانمیو نم دهمیهم گوش م دی. شادهمیگوش نم گرید

 ا؟یمن به دور دن ای چرخدیدور سرم م ایدن

 .برمیرا به عمق وجود م شیو سرما نمینشیم نیزم ی. روشودیخم م میزانوها

 .میگویخطاب به من درون م شهیمثل هم آرام

 .گردهیعزا گرفتن نداره که، برم ؟یک یچه؟ عزا برا یعزا؟ عزا برا -

 .زنمیم ادیرا چنگ و بر سر من درون فر می. موهادهندیکه روان شده اجازه ادامه دادن نم ییها اشک

 ما تموم نشده. نیب یزیچ -

 ار؟عشق؟ ترس؟ انزج ؟یبگذارم؟ دلتنگ دیکه االن دارم را چه با یزیاسم حس نفرت انگ

که  یحس بدم نامش هرچ ؟یالیخ یاز تو ایاز خودم؟  پرسم؟یم یاصال از چه کس پرسم؟یسوال م یه چرا

 .از آنکه دردناک باشد؛ خنده دار است شیهست ب

به بغض و درد و آه  ختهیکه آم یی. خنده اکنمی. در گلو خفه اش مشودیخفه م میخنده دار، خنده در گلو یآر

 د؟یآیاست به چه کار م

حرف بزنم. به کجا  خواهمیبا خودم هم نم یحرف زدن با خودم. حت الیخی. بشومیم الیخیبار گفته بودم. ب چند

 ته خط اول راه؟ دم؟یرس

 .پرسمیسوال م یالیخ ییکه دارم از تو از

 !روز کجا کیو  یسه روز کجا و س قه؟یچند دق یعنی ه؟یچند ثان یعنیروز! سه روز  سه

 .یدلتنگ یها سال نورسال یعنیروز  سه

 ؟یفهمی. میدلتنگ یسال نور سالها
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از حد و توانم  شتریاست ب یاگر خودم را گول بزنم که کوتاه و صور ی. نبودنت حتیدیفهمیکاش! کاش م یا

 .سخت است

 .شده است داریدرون باز از خواب ب من

 :دیگویو تلخ م کندیم شیلبش را آرا یرو شهیهم پوزخند

 ؟یبزن خودت را گول -

ام. دست خود کرده چهیکه خودم را باز ستیو جذاب ن دیبگو خواهدیچه م دانمیزدن ندارد که! و من م گول

 :میگوینه وجدانم بلکه خودم، نه زمزمه وار بلکه بلند م بارنیا

 .تو و نبودنت ریتوست، تقص ریتقص -

 عشق؟ ترس؟ انزجار؟ ؟یبگذارم؟ دلتنگ دیکه االن دارم را چه با یزیاسم، حس نفرت انگ

 پرسم؟یم یاصال از چه کس پرسم؟یسوال م یه چرا

 یاز آنکه دردناک باشد؛ خنده دار است. آر شیکه هست ب یحس بدم نامش هرچ ؟یالیخ یاز تو ایخودم؟  از

 .خنده دار

ه چه کار به بغض و درد و آه است ب ختهیکه آم یی. خنده اکنمی. در گلو خفه اش مشودیخفه م میدر گلو خنده

 !...چند بار گفته بودم د؟یآیم

ته خط  دم؟یحرف بزنم. به کجا رس خواهمیبا خودم هم نم یحرف زدن با خودم. حت الیخی. بشومیم الیخیب

 اول راه؟

 .پرسمیسوال م یالیخ ییکه دارم از تو از

 !روز کجا کیو  یسه روز کجا و س قه؟یچند دق یعنی ه؟یچند ثان یعنیروز! سه روز  سه

 ؟یفهمی. میدلتنگ ی. سال ها سال نوریدلتنگ یسالها سال نور یعنیروز  سه

 !کاش یا

از حد و توانم سخت است.  شتریاست ب یاگر خودم را گول بزنم که کوتاه و صور ی. نبودنت حتیدیفهمیم کاش

 .شده است داریمن درون باز از خواب ب

 :دیوگیو تلخ م کندیم شیلبش را آرا یرو شهیهم پوزخند
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 !گول زدن ندارد که ؟یخودت را گول بزن -

 .امدست خود کرده چهیکه خودم را باز ستیو جذاب ن دیبگو خواهدیچه م دانمیمن م و

 :میگویوار بلکه بلند منه وجدانم بلکه خودم، نه زمزمه نباریا

 تو و نبودنت. ریتوست، تقص ریتقص -

 یکاناپه آب ی. رورسدیقهوه هم نم یبه گرد پا یمسکن چیه. مطمئنم سدریقهوه ترک تلخ به مشامم م یبو

 .شومیم دنشیو قهوه در دست مشغول نوش نمینشیرنگ م

 .پوچم غرق شوم الیدر فکر خ خواهمینم

 شهیهم یکالغ هم بدتر است. اسم هانا روشن و خاموش شد. صدا غیزنگش از ج ی. صدادیآیبه کمکم م تلفن

 شودیسرم اکو مپر شورش در گوشم پخش و در 

 ما چطوره؟ دونهی یکی -

 !یعیرطبیام. لوس و غ خندهیم

 ؟ی! تو چطورزمیخوبم عز -

 .اوردیرا در م میکه اخم کرده است. ادا دانمیم

 .هست تیزیچ هی! معلومه زمیخوبم عز -

 .ام خندهیاز قبل م تریواقع یاندک بارنیا

 . چه خبر؟ستین میزیچ -

 .ستیحالم خوب ن رودیم ادشیو  شودیپر شور م دوباره

 .شدهیبگو چ -

 شده؟یچ -

 .را از گوشم دور کنم یگوش شومیکه مجبور م کشدیدر تلفن م یکوتاه غیج

 .باهاش قرار شام گذاشتم -
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 .شومیحرف منتظر م یو ب نوشمیرا م امقهوه

 .دارم جانیچقدر ه یدونینم کتای یوا رون،یب میگفت امشب بر -

 .ستمیبلد ن زنم،ینم پوزخند

 .یبگذره گلخوش -

 .دهمیو ادامه م شومیم بدجنس

 ه؟یچندم یکی نیا _

 .امانداخته کهیکه ت ستیمهم ن شیو اصال برا خنددیم

 ؟یایتو نم ی. حسابش از دستم در رفته. راستدونمینم -

 .جواب دهم گذاردینم

 .یایبگو که م -

 !خاله پرند پشمالو دی. مثل گربه سفکندیرا لوس م خودش

 .زمیبگذره عزنه هاناجان. تو برو، خوش -

 .است دهیفا یب داندی. مکندی. اصرار نمدهدیم رونیرا کالفه ب نفسش

 .شدیچ کنمیم فیباشه. پس منم برم حاضربشم. شب برات تعر -

 .اندازمیم یسلطنت یمبل ها یرو ییو تلفن را گوش ها کنمیم یخداحافظ آرام

 من یمثل او بودن افتخار است؟ حداقل برا ش؟یاست برا یعیطب نقدریباشد؟ ا یکیهر روز با  تواندیم چطور

یو م کنمیم یپل کیو به دور از غم و غصه موز بندمی. چشمانم را منمینشیتاپ م ینه. درون بالکن رو یکی

 .خوانم

 اگه بارون بازنه -

 ...اخه اگه بارون بزنه...!

ام سازگارتر است. کاش باران ببارد. باران ببارد و  هیارم. سرما، برف و باران با روحبهار و تابستان را دوست ند

 .و ببرد دیرا با خود بشو یدلتنگ
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و شالم را  اندازمیشالم مرتب کنم. پوشه سبز رنگ را درون کوله م ریام را ز ختهیبهم ر یموها کنمیم یسع

 یکردنم است. هرچقدر هم که صدا وانهیو قصدش د زندیکشم. من درون پشت و سر هم حرف م یجلو م یکم

 .ندارد دهیفا کنمیم ادیرا ز کیموز

 .شود التیخیمن درون را وادار کند ب تواندیکننده سر ظهر هم نم وانهید یگرما یحت

 .کندیگوش کنم. مجبورم م شی.خواهم به حرف هاینم

 چونتت؟یپیداره م یفهمیجان چرا نمهمه حرف هاش بهونه است. دختر گمیاالن اصال کجاست؟ من که م -

 .باشه ونیدر م گهید یکی یپا دیاصال شا ذارم،یم ابونیآخرش از دستت سر به ب

شک فکر  یب ند؛یحال بب نیمرا در ا ابانی. حاال هرکس در خرمیخنده ام را بگ یجلو تواندی. نمردیگیام م خنده

 .هستم وانهید کندیم

و منتظر  نمینشیاتوبوس م ستگاهیا یها یاز صندل یکی ی. رودهمیم رونیب ! نفسم را محکمستم؟یدگر ن هستم

 .شومیم

 تدازدیایبوق اتوبوس رعش به تنم م ی. صداشودیبه آن داشته باشم پخش م ییخواننده بدون انکه توجه ا یصدا

یم هیتک شهیشو سرم را به  نمینشیم یصندل ی. روشومیغرق شوم. سوار م التیدر فکر ک خ دهدیو اجازه نم

 .دهم

 ییکمانها؟ همان جا نیرنگ یآنسو ؟ییدور! کجا یلیخ ،یلی. خیدور یلیخ کنمیو فکر م یبندیذهنم قامت م در

 یدعا کنمیم یو سع خورمیخندهام را م زنم؛یگنج نهفته است. افکار بچگانه ام را پس م ندیگویکه در قصه ها م

 .دهمن یرفتار کنم تا در خانه آغاجان سوژه دست کس

 !آرام یادیبود. آرام و آرام و ز اهویروزها خانه آغاجان خلوت و بدون ه گریبرخالف د

. درخت آلوچه و گوجه سبز، میکه سر کرده ا ییرنگارنگ بود، مانند تمام بهار ها یها پر از شکوفه ها درخت

 یها وهیم ریدل س کیکه قرار تست  دهدیاست؛ گواه م ختهیر نیزم یکه رو ییداده اند و توت ها وهیم

 .میخوشمزه بخور

یرا م شی. گونه گوشتالوهیو عطر خوشش را به ر کشمی. در آغوشش مرومیو به سمت آغاجان م زنمیم لبخند

 .را نوازش کند یموها دهمیو اجازه م بوسم

 .دخترم یخوش اومد -
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 !گر؟یقربون آغاجونم. چه خبرا ج -

 :دیگویو م کوبدی. ارام پشتم مردیبگخنده اش را  یجلو تواتدینم یول کندیم اخم

 .تا سرد نشده میبرات آش شله قلم کار درست کردم؛ بر -

که  ییها یو به قنار نمینشیم یراحت یمبل ها یتر از قبل، رو یتر و عاد یعیام! بعد چند روز طب خندهیم

 .کنمیدرون قفسن نگاه م

 .یو تو پرنده ها را دوست دار! ستیعلتش چ دانمیو نم دمیترسیاز پرنده ها م شهیهم

 .می.شویو چشمانم را م رسانمیبا سرعت خود را به توالت م بندد؛یتو، اشک درون چشمانم حلقه م بازهم

 .رومیو به سمت آغاجان م کنمیدرون را ساکت م من

 .! دست شما درد نکنهیچه آش ،یراه انداخت ییبه به مهلقا خاتون چه بو -

 .ارهیبه لب م لبخند

 .کنهی. بخور که برقم باغچه نگاهمون مزمینوش جانت عز -

ساعت ها را بگذرانم.  یو دلمردگ اهویبدون ه توانمیاست که م یتنها محل نجایا م؛یریگیآش را در دست م ظرف

 .شودی.توانم اما فکر تو که از سرم خارج نمیم

. آغاجان ضبط شومیول خوردن آشم مو مشغ رمیگی. چشم از پنچره باغچه مشودیهم کمرنگ نم یدلتنگ غم

 .کندیفضا را پر م یکالم یب کیموز یو صدا کندیکوچک مخصوصش را روشن م

 .کشمیو به سمت باغچه پر م کنمیرا عوض م میلباس ها کنم،یها را که جمع م ظرف

 .شومیتخت منتظر آغاجان م یرو

 !یگینم یچیرا؟! پس چرا هحال خراب  نیا میتمام کن یتنگ شده؟! دوست دار میدلت برا -

 .ساعت بدون فکر کردن به تو بگذرانم کی یتونی. چرا نمکنمیرا کالفه خارج م نفسم

 .اوهم گرفته است یصدا کشد؛یم ازهیشده. خم داری. من درون از خواب بیدوسم دار یراحت بگ کاش

 .دیدار ازین ییجدا نیبه خودت زمان بده. جفتتون به ا کمی! کتای -
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و به سمت باغچه  زنمیمعروف را م شخندیهمان ن ستمیمن درون طرفت را گرفت. پوزخند که بلد ن !متعجبم

گوچک  یو به شمعدون نمینشیلبه حوض م کنم،ی. با آب حوض پرش مدارمی. آب پاش دسته قرمز را برمرومیم

 .دهمیآب م

 !کنندیهه دق م یشمعدون یتو بر اگر

 .شودیهمراهم م آغاجان

 .میندار م؟یهم دار یاز گل شمعدان باتری. زنندینشیها م یقرمز شمعدان یگلبرگ ها یوقطرات آب ر

 ؟یدوست دار یشمعدان

من  ادیسر وقتش  ی. هر وقت بریشمعدون هیخوب دهی. ایبمونه هر روز آبش بد ادتی دیبرات بکارم. با دیبا یکی

 .هات بذاره یگری. اگر دیافتیم

 .باهات صحبت کنم المیدر خ شتریب دهد؛یآقاجان اجازه نم یصدا

 !دختر؟ یزنیحرف م زیر _زیبا خودت ر یچ -

 .کندیشکار م زشیرا با نگاه ت نمیغمگ لبخند

 .آقا جون یچیه -

 .بخون مادر! راحت باش -

 .میزیریگلدان م یو و رو میریگیدستم آب م درون

 !زارمیم ابونیسر به ب ،یبر شمیتو از پ اگه

 زارمیکِ مجنون مرو خا قه،یگل شقا یهرچ

 !کنمیمن خودم رو گم م ،یبر شمیتو از پ اگه

 .کنمیمردم م یحرف ها یعمر تو رو شرمنده  هی

 !کنن یها دق م یشمعدون یبر شمیتو از پ اگه

 کننیعشقِ تورو به مرغ عاشق م تیشکا

 …یبر شمیتو از پ اگه
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 شهیبسته م پنجرمون

 !شهیخسته م یدل با صدتا آرزو؛ از زندگ هی

 .خود دارد یبرا یمادر بزرگ مهربانم چه عالم رد؛یگی. خنده ام متمیبا ر رهایتکان م رس

 .خوانمیو م نمینشیتخت م یرو بغلش

 !عشق من و تو ***ه گنیهمه م ؛یبر اگه

 .که عشق ما مقدسه م،یبمون نشون بد ایب

 !آخر و عاقبتش؟ نیا یدید گنیم یبر اگه

 !درستش کن ایب حاال

 داقتش؟ص میبگ یک به

 !کننیها دق م یشمعدون یبر شمیتو از پ اگه

 .کننیعشقِ تورو به مرغ عاشق م تیشکا

 .کندیم میهمراه نشیو مهربان دلنش ریپ یهم با صدا او

 !کننیها دق م یشمعدون یبر شمیتو از پ اگه

 کنن یعشقِ تورو به مرغ عاشق م تیشکا

 .یبر شمیتو از پ اگه

 !شهیخسته م یدل با صدتا آرزو؛ از زندگ هی شه،یامون بسته م پنجره

 ؟یفهمی. مخوانندی. آنها به زبان خود مشودیها و بلبل ها هم همراهمان م یقنار

 .کنندیها دق م یشمعدون یبر شمیتو از پ اگر

 زیخمی. نزنمیچشمم کنار م یفر را از جلو ی. تره موهادارمیگوش برم ی. هدفون را از رومیایتخت فرود م یرو

یچشمانم را م ؟یزنیچرا زنگ نم ؟یدینم امی. منتظرم! چرا پینه تماس یامی. نه پدارمیو تلفنم را برم شومیم

 !. باز هم اشکمالم

 .قضاوتت کنم خواهمی. نمرمیام را بگچانه دنیلرز یتا جلو زنمیرا گاز م نمیریز لب
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 .یسنگدلتر از آن که فکرش را کن ،یسنگدل

 مثل من حالت گرفته است؟ ای ؟یخوشحال ؟یکنیم کاریاالن چ ؟یکنیحس نم ؟یفهمیبده نم حالم

. کنمی. عکست را زوم مرودیکار نم چی. دست و دلم به هکندیم تمی. هوا گرم است و گرما اذزنمیرا کنار م پتو

 .زنمیناخداگاه لبخند م

 .شودیوارد اتاق م مادر

 .فرز نبودم یاما به اندازه کاف دارم؛یو کتاب برم ندازمیم ییتلفن را گوشها عیسر

 ؟یبخواب یخواینم -

 .دیای. نفسم باال نمخزمیپتو م ریز

 .! برق رو خاموش کنخوابمیم -

. شومیوار جمع م نی. درخود جنکندیداده و نگاهم م هی. نرفته است. به چهارچوپ تککندیرا خاموش م برق

سوخت کاج را بزن و در آغوشت فشارم بده. بگذار در  مهین ! عطر جنگلایدر خواب و رو ال،یبغلم کن. در خ

 .رمیآرامش بگ یخواب اندک

 .ردیگیخوابم م گذارم،یهم م یکه رو چشم

 .ستیدرد کار مسکن و قرص و دارو ن نی. درمان اکندی. سرمم درد مکندیدرد م چشمانم

 ببخشد. نیحالم را تسک دیشا خواب

یپتو را کنار م ی. خسته و عصبشودیو اعتراض هانا بلند م غیج یشم. صدااما دوست ندارم بلند  ستمیخواب ن

 .زنم

 .درد! صدات رو ببر -

 .ندازدیم ییو شالش را گوشه ا خنددی. مندینشیتخت م یرو کنارم

 .یخوب یعنی یریگیحالت خوب شده. پاچه که م نکهینه مثل ا -

 .کندیرا بلند م شی. صداگذارمیچشم م یو ساعدم را رو کشمیتخت دراز م یرو دوباره

 .یدوباره بخواب یخوای! نگو که مکتای -
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 .اصال نتونستم بخوابم شبید اد؛یهانا ساکت شو خوابم م -

 چرا؟ -

 《.بردینم خوابم》:میگویو م کنمیم پشت

 .هست. پاشو خودت رو لوس نکن تیچ هیتو  دونمیمن که م -

 کن. شام چه خبر بود؟ فیتعر -

 .نمیبی. برق چشمانش را منمیبنش کندیو وادارم م کشدیدستم را م .خنددیم

 ..کنمیم فیخوب بود. اول تو پاشو دست و روت رو بشور تعر -

اش اصال حال و حوصله آمدیام. کاش االن نمو چندساله نی. هانا، دوست چندرومیغرکنان به سمت توالت م_غر

 .را ندارم

 !پونه کجاست؟ -

 .رفته است باشگاه دهدیکه جواب م رسدیبه گوش م فیضع شیو صدا بندمیرا م در

 .شودیم دهیصورتم پاش یسرد رو آب

که منتظر روز آزادباش هستند.  یهایچوپ خط بگذارم. مثل زندان دیهفته شده؟! با کیچشمانم خسته است. 

 .بودن است یبدتر از زندان یزیبدون تو چ یزندگ یزندان است؟! آر

 .زندیبه در م ییاتقه هانا

 !؟یتو چاه افتاد -

 《!ونهید》کنمیلب زمزمه م ریام و ز خندهیم

 دارمیبرم خچالیکرده. آب پرتقال را از  نیهم چهرهاش را مزن یفیآشپزخانه نشسته است. اخم ظر زیم پشت

 .کشمیسر م وانیبدون ل

 !یگرفت افهیچته ق -

 .مثل آدم بگو چته نیبش -

 .یشیفاز به فاز م کهوی -
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 !کمرنگ زند،یم لبخند

 .! چرت و پرت نگوکتای -

 .نمینشیم شیروبه رو ،یصندل یرو

 !کن چه خبر بود فی. تعرگمیچرت و پرت نم -

 .چشم هات گود رفته -

 .برمیصورتش م کیو صورتم را نزد دارمیرا برم نکمیع

 .چشم هام گود بوده شهیهم -

 .دهدیم رونیرا کالفه ب نفسش

 .نزن من رو دور -

 .زنمینم -

 !یکی -

 .شودیم ترفیو ضع فیهانا ضع یو صدا رودی. تمرکز نگاهم از دستم ملرزمیم شود؛یم سردم

بلند نامم را  یو او با صدا زنمیچانه م ری. دست زکنمینگاه م خنددیو م خوردیکه با سرعت تاب م ییبه هانا

 .کنمیو اخم م خورمی. خنده ام را مزنمیم ادیفر

یو آرام تاپ م میریگی. چشم مکندیو نگاهم م چرخاندی. تاپ را مستدیبای. مینزن هانا. آبرومون رو برد ددا

 .ناالن شده است شی. صداخورم

 نه؟ ای شدهیچ یگی! مکتای -

 .دیایبه زور درم می. صداکنمیرا شوت م ینوک کفشم سنگ کوچک با

 .ستین میزیچ -

 .کنمیو من هم مثل او پرواز م کوبمیادامه دهد. پا م دهمینم اجازه

 .کشمیآخرش خودم رو از دستت م -

 .زنمیم یضی.خورم. لبخند عریتاپ م تندتر
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 .بده رتیچقدر *** حلوا کرده بودم. خدا خ -

ام.  خندهی. مکندینگاهم م نی. خشمگپردیم نیی. از تاپ پاشودیبلند م شیعیج غیج ی.کند و صدایم اخم

 .رسدیبه گوش فلک م مانیخنده ها یصداو  دودیدنبالم م

 .میشویم رهیو به آسمان خ میکشیچمن ها دراز م یرو

 بود؟ نیهمش هم -

 .اندازمیرخش م میبه ن ینگاه مین

 .آره -

 !تو به خدا یخل -

 .آره -

 !درد-

 .آره -

 !ها شمیپام -

 .گمشو -

 《شفات بده. خدا》:دیگویلب م ریکه ز شنومیم

 .کنمیبا شدت نفسم را خارج م ؛کشمیم یبلند نفس

 .گشنه ام شد -

 .دهدیو آرام حولم م خنددیم

 .یزر زد اریراجع به حضرت  یادیتو رگ ز میبزن یچ هی میپاشو بر -

! حالم را گریاست د نی. داشتن دوست خوب هم همآوردیو شکلک در م دهدی.کنم. زبانش را نشانم میم اخم

 .شودیقط با بوسه تو خوب مبه ظاهر. حال من ف کند؛یخوب م
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. گرددیو برم لرزندیو قاب عکسها م شودیم دهیکوب واریو محکم به د رودی. مگرددیو برم رودیتوپ سبز را م

و  کندیو آرامم م شودیم دهیو کوب رودی. مگرددیو برم شودیداد پارسا بلند م یو صدا شودیم دهیو کوب رودیم

 .گرددیبرم

بخش آرام واریشدنش به د دهیکوب یکه صدا نمیبیرنگ را م یسبز فسفر ییز کنم، فقط هالهاتمرک توانمینم

 .است

 بی. با آسشودی. کاش، کاش! نمشدیخنک م نگونهیو دلم ا کوفتمیتوپ را با تمام قدرت به صورتت م نیا کاش

 .شدمیکاش م یآرام شوم ول توانمیزدن به تو نم

 ی. براافتدیپشت تخت نامرتبم م ییو گوشها رمشیبگ توانمینم گردد؛یو برم شودیم دهیو کوب رودیم توپ

 .دیآیم یامکیتلفنم پ

و  یفاصله صور نیدرک کنم که ا توانمیام؟ نمو حوصله حالیب نقدریروزها چرا ا نیرا ندارم. ا چکسیه حوصله

 .ستیروز کوتاه ن کیو  ی. سستیکوتاه است، ن

و در  بندمیرا م می. چشمهادیآیتلفن همراهم م نگید نگید یکنم. صدا دایرا پبه پشت تا توپ  شومیم خم

 .رمشیگیو م گردمیبرم کوبم،یم واری. دوباره به دکنمیم دایآوار پ ری. توپ را به هزار زحمت زچرخانمیکاسه م

و تلفنم را  کشمیز متخت درا یرو الیخی. بکندیغر م _. پارساست که با اخم غرشودیاتاق با شتاب باز م در

 .گردمیلب پرتگاه و برم رومی. مکنمیها را باز م امکی. پدارمیبرم

 .کنمی. پوشه را باز ملرزدیم میاز طرف توست. دستها امکهایپ نم،یبی! خواب نمییدادها امیپ

 !؟یسالم! خوب -

 .چه مرگم شده است .ردیگیام م. خندهییدادها امیاست که پ یبار نی. انگار اولاورمیدرم بال

 .دهمیپاسخ م

 !؟یسالم! خوبم. تو خوب -

 هاهی. ثانیادب شو دیبا زنمیم ی. لبخند بدجنسکنمیهاش را لمس م یمن سرد است. سرد امیپ کنمیم حس

 .گذرندیم یبه کند

 خوبم. چه خبر؟ -

 .امدل نازک شده روزهانیا نقدری. من چرا ابندندیحلقه م میهادر چشم اشک
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 ! تو چه خبر؟یسالمت -

 .شومیرا و منتظرت نم امیپ کنمیم سند

 توانستمی. کاش مکنمیرا پاک م می. اشک هاشومیو از اتاق خارج م گذارمیم یپاتخت یرا رو تلفن

 《برات تنگ شده! دلم》سمیبنو

 .دیایام بخورد و عقلم سرجا بو باد به کله رونیبروم ب خواهدی. دلم مشودیپرفشار خارج م نفسم

 بروم؟ خواهمیظهر کجا م میو ن کی. ساعت کنندیم یکجساعت به من دهن یها عقربه

 .دارمیو تلفن را برم آوردی. دلم طاقت نمدهمیرا عقب م میموها

 .ستین ی! خبریسالمت باش -

نرود که  ادمی ییا. نگفتهنمتیدوست دارم بب ییا. نگفتهمیتمامش کن ایب ییاتنگ شده. نگفته تیدلم برا یانگفته

 .یچقدر دوستم دار

تا خاموشش کنم  دهمی. دکمه گوشه تلفنم را فشار ممیهاگونه یرو غلتندیو م شوندیم اریاخت یباز ب میاشکها

 .دیایم امیکه پ

 !کتای -

دار ها کش هی. باز هم که ثانیکنیو پاک م یکنیم پیبله. تا شودیجانم م شوم؛یم مانیجانم و پش کنمیم تابپ

 .شدند

 دوستت دارم! -

 کسالی کی. انگار نه انگار نزدشودیتا بناگوش باز م شمیکرد؟ ن هیتخل شودیرا چگونه م نیحجم از آدرنال نیا

یرا نم میها امیجواب پ یمدت نبودنت سخت بود دگر. مخصوصا وقت نی. اییاو بارها گفته امییاباهم در رابطه

 ؟یشد مانی. پشیداد

یو تو جواب نم فرستمیقلب قرمز م سمینویاما نم ادیز یلیمن هم دوستت دارم خ سمیبنو خواهمیکند. م خدا

 .ردیگیام مام خندهو از حرکات بچگانه بندمیرا م می. چشم هاگذارمیتخت م ی. تلفن را رویده
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 ییتاد سالهاهفتاد هش رزنیام؟ شدهام مثل پ . چند وقت است پشتش ننشستهزندیگوشه اتاق چشمک م انویپ

 یسرگرم زندگ ایاز دن ییهر کدام در گوشها شیهااز دست داده است و پچه ها و نوه شیپ یکه همسرش را چند

 .خود نان بخرد یبرا یحت تواندیخودشانند و او نم

 را ندارد چکسیکه دل ببرد. عبوس و بداخالق شده و حوصله ه ستیآن دختر جوان ن گریقوض کرده و د کمرش

 .زندیتنگ شده اما نور، چشمش را م ییروشنا یاو دلش بر

 .زنمیمسخره را کنار م افکار

 .ردیگیو سرفه ام م دیآ ی. نفسم بند مشودی. غبار بلند مزنمیو خاکش را با دست کنار م نمینشیم انویپ پشت

 .دهمیزشتش گوش م یو به صدا زنمیم انویپ یدکمهها یرو هدفیرا ب میهاانگشت

کوتاه و کج و کوله  می. ناخنهاکنمی. انگشتانم را مشت و باز مکنمی. کمرم را صاف منمیچیذهنم م ها را در نت

 .یشده دوست دار کوریبلند مان یاند. ناخنها شده

یرا م می. چشمهاشوندیم بایو بلندم ز فیو انگشتان ظر کشمیو الک م زنمی. سوهان مرمیبگ شگاهیوقت آرا دیبا

 .نوازمیو م بندم

که  یبار نیاول دیایم ادمیو فرم به خود گرفته است.  ستیزشت ن گرید انویپ یصدا زنمینتها را که م نیولا

 .دمتید

 شوم،ی. از خانه خارج مزنمیرا م یبعد ی. نتهایبود ستادهیمجنون ا دیآب، بغل ب یآن کوپه بن بست کنار جو ته

 .یبه چهره دار یفیاخم ظر. یگردی. برمشودیدر هوا پخش م میو برگهها زندیباد م

یدرخت خزان م یکه مانند برگ ها ییدنبال برگه ها رمیکجا هستم و نم رودیم ادمیو من  یشویم کمینزد

 .شودیحبس م نهیو نفسم در س شومیو گم م شومیغرق م الیو من در خ یشویم کی. نزدزندیر

 !روز گذشته است؟ کیو  یند روز از سروزها! امروز چندم ماه است؟! چ نی. به همگردمیبه حال برم

 .ها گم شده ام. من در خود هم گم شده ام خیرا گم گرده ام و در روزها، در تار ممیتقو

 .کوتاه به تو فکر نکنم؛ خودم باشم و بتوانم آسوده نفس بکشم یساعات شدیم کاش

ما تمام شده.  نیب زیهمه چ کردمی. فکر مکنمیم ریو من در آسمان ها س ییداده ا امیکرده ام. پ نگیدوپ انگار

 .شهیهم یبرا یرفت

 .حال راحت تر شده است رفت،یآمد و م ینقطه م _که نقطه ینفس
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 .دور یلیخ یکردش؛ اما هنوز هم دور یمثبت تلق شودیبرق اشک را ندارد. م میها چشم

. گفته بودم دچار وسواس ردیگیرا م یدلتنگ یخفه کننده. ترس جا قیدقا نیروزها، در ا نی! ا؟یکنیم کاریچ

 !روزها نیا کندینم تیدایتوست. پ ی. فکر و ذهنم در پیشده ام. وسواس فکر

اند. در  نی. پلنگ ها در کمیخسته کنند ادامه ده ییجدا نیبه ا یو بخواه یده امیو پ یاگر زنگ بزن یحت

خودم هم  ،یقاط هینده و گرشده ام. خ ی. دوقطبردی.گی.کنند. خنده ام میشکارت م ؛یحصار حفاظت من نباش

 .کرده ام یقاط

پرواز کنم. روحم را پر بدهم؛  دی. باکندیآرامم نم انوی.کند. پی.کند. گشت گذار با هانا آرامم نمیآرامم نم نوشتن

 .نشود و من آسوده خاطر نفس بکشم. بخوابم و به خود استراحت دهم شیدایو دور و ورا پ نیبرود و ا

و پونه خانه  ی. علشومیو از چهارچوپ خفه کنند اتاقم خارج م بندمیرا م انوی. پگذارمیخاموش را کنار م تلفن

 .رومیکه نم دانستندیم شهیمثل هم ایزدند و متوجه نشدم  می. صداستندین

 !را دور کنم یکنم؟! دلمردگ کاری. چخواهدیهم دلم نم یو تاب باز قهوه

ی.کنم، روپوش میر و بدق چشمانم را برگرداند. ضبط را روشن مبتواند شو دی. شازندیبه سرم م یآشپز هوس 

 .شومیو دست به کار م بندم

 .کنمیشکل دار را آبکش م یها یو ماکاران کنمیتخم مرغ آب پز م دهم،یبرش م ینیزم بیس

 .شودیبلکه خواننده همراه من م خوانمیبه بعد من همراه خوانند نم ییجا هی. از خوانمیم کیلب موز ریز

یو م کنمیاضافه م زیو اسمارت کنمی. پودر ژله را در آب حل مکنمیم نیو ظرف را تزئ کنمیدرست م سس

 .سرد شود خچالیدر  گذارم

 .کنمیو به تو، فکر نم غلتانمیزده در آن م خی یها یو توت فرنگ کنمیآب م شکالت

و از  زنمیزنگ م هی. به هانا و مهدییداده ا امیندتا پچ نمیتا لود شود بب شومی. منتظر نمکنمیرا روشن م تلفنم

 .میدر کنار هم باش یساعت خوامیدوستانم م

 ..شودیام کامل م یخوش کنندیکه م قبول

رژ به لب  بافم،یرا م می. موهازنمیدار ذوق زده چرخ م نیدامن کوتاه چ دنیو با موش زنمیرنگ تن م یصورت تاپ

 .نمکیو به تو فکر نم مالمیم

 .با دوستانمم کار ساز نبود ی. دورهمخورندیخط م یگریپس از د یکی میها نهیگز
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 و هیتنب نیا میو بگو رمیبه جان خودت طاقتم طاق شده است. تماس بگ توانم،ینم گرینه هنوز؟! د ایروز شد  ده

 .احمقانه را تمامش کن ییجدا

دو روز نبودنش چقدر خوب بود چون اصال  نیا و《! ارزشش را ندارد.یشد وانهید 》:کشدیم ادیدرون فر من

 .حوصلهاش را ندارم

 یباز نینه! اما ا یارزشش را نداشته باش نکهی. ته ته دلم با نظرش موافقم؛ نه ادهمیتوجه نشان نم شیحرفا به

 .یخودت تمامش کن مانمیمنتظر م ،ییاست که تو شروع کردها

 .آور استسرسام ونیزیتلو یصدا

. پوشه نمینشیم ستممیبلند فوتبال تماشا کند. پشت س یبا صدا گذارمیبحث با پارسا را ندارم و مدعوا و  حال

 .کنمیرا باز م میمخصوص نوشته ها

 یکدام است؟ همان روز ته آن کوچه بن بست کنار جو نیتریقدم یدانی. مکنمیم دایرا پ نیتریمیو قد نیاول

 کدامچیپخش در هوا بود و ه میها. برگهشودیزنده م ریو تصو بندمیمجنون. همان روز! چشم م دیآب، کنج ب

 .مینگه داشتنش نکرد یبرا یتالش

 هشیهمان قدر کل گر،ید ییها ییاز اشنا یلیچشمانت شدم. مثل خ یرا باال گرفتم و غرق در اسمان مشک سرم

 .داشت سیرنوینگاهت ز م،ی. حرف نزدیقدر عاشقانه و دوست داشتنو همان یا

. کندیارامم م کیموز یتر شده است. صدا یعیطب می. خنده هادهمیشدم. خندهام را قورت م وانهید باز

 به من یدیم ریو گ ی. دوستم دارخوانمیو م شومیهمراهش م

 !...به من یچشم ریز یکنیم نگاه

 .رسدیپونه به گوشم م یصدا

 !؟یی! کجاکتای -

 .کنمیرا کم م ضبط

 .ق هستمجانم مامان؟ تو اتا -

 .میخونه آغاجان بر میخوایحاضرشو م -
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و  رومیم ی.کنم. به سمت در خروجیرا عوض م می. لباس هابندیو در اتاقش را م اورمیبهانه ب دهدینم اجازه

 .نمینشیپله ها م یرو ستندیمادر و پدرم هنوز حاضر ن نکهیکالفه از ا

ی: سالم! و پاک مکنمیم پیو تا کنمیرا باز م بوردی. کینی. آنالکنمی. شمارهات را لمس مشومیواتساپ م وارد

. شودیدرد تمام نم نی. باز هم سردرد، چرا ادهمیهم فشار م یرا رو میدهم؟ چشم ها امیپ توانمی. چرا نمکنم

 !احمقانه یباز نی. امروز، روز اخر است. روز اخر ادهمیبغضم را قورت م

 اطیتخت و پسرها انطرف ح یرا پر کرده است. دخترها رو اطیح یم فضاو خنده بچه ها تما ادیداد و فر یصدا

 .خورندینشستهاند و کوچک ترها تاب م ریحص یرو

 میتوست. آقاجان صدا یکه برا یقرمز رنگم. همان گلدان یها یکنار حوض سرگرم شمعدون شهیهم مثل هم من

 .رومیو به سمتش م زنمی. لبخند مکندیم

 .دهدیو در آغوشش فشارم م اندازدیمرا دور گردنم  دستش

 !چطوره؟ کتاجانمی -

 .چقدر داغونم میبگو توانستمی. کاش مکنمیرا دور بدنش حلقه م دستانم

 .خوبم خانوم جون، خوبم -

 .یستیمادر ن یستین -

 دهد،ینم . ادامهداندیو آغاجان حتما دردم را م کنمی. سکوت ممیبگو یزیچ توانمی. نممیبگو یزیچ خواهمینم

کم است. دختر  نجایا ژنیدارم. اکس ازی. به هوا نکشمیم می. دستانم را درون موهارودیو م بوسدیسرم را م

 .زنمیم ییاسمتش و لبخند کالفه گردمی. برمزندیم میصدا میعمو

 !؟یایما نم شیجون! چرا پ کتای -

که راه انداختهاند  ییدر بحث بچگانها توانمی. نمنمینشی. کنارشان مرمیو به سمتش م امیم کنمیزمزمه م ارام

 .شرکت کنم

 .رومیشدهاشان و باز هم به فضا م کوریمان یبه ناخنها شومیم رهیخ

با لبخند مضحک غرق  گریکدیدر نگاه  ییشهایکل یچه بود؟ من و تو مثل همه عاشقانه ها یدانیم فرقش

 .یمع کردم و تو، خاک خودکارم را گرفترا ج میبرگه ها عیو من سر میفقط اخم کرد م،ینشد

 دختر همه ا،یرا پخش صورت م بخندم
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بغل زدم و تند خودم را  ری! پوشه را زدانمیلب تشکر کردم. اصال تشکر کردم؟ نم ریتا رسوا نشوم.ز کنمیم کوچکم

 .نفس بکشم دیافتاد با ادمیرساندم و  یاصل ابانیبه ح

من  و《!ینوسیم خوب》یو نظر داد یرا در وبالگ خواند میها شتهنو نکهیبود؟ بعد از ا یک دارید نیدوم

 .لبخند فرستادم یموجیا

 .یکرده بود دایوبالگم را از کجا پ ادرس

چه  و یداد امیکرد که پ ریکوچک جا مانده بود و حتما دلت گ یاهنوت  کیاز برگه ها، از ان است یکی! ییاگفته

 .شروع شد بایز

 .هستم روزیمن، هر روز عاشق تر از د االن ماه ها گذشته و است و

 :میگویو م رمیگی. دستش را مشومیخارج م الی. از خدهدیتکانم م ایم

 !ا؟یجانم م -

 .زندینفس م نفس،

 !تی! شمعدونکتای -

. خانه را سکوت فرا گرفته زدیریو زمان بهم م نی. زموفتدیکه شکست است م یبه سمت گلدان عیسر نگاهم

 !هام یاندازه عاشق ان گلدان شمعدان یکه من چقدر ب دانندیم یهمگ ییاست؛ گو

سر  یو باال زنمیرا کنار م ای. مکندیرا جمع م یخورده گلدان سفال ندینشی. کنار حوض مدیایبه خود م آثاجان

 .که جنازه کودکش را به دستش داده اند ی. مانند مادرنمینشیشکسته ام م یشمعدان

ها دق  یشمعدون یبر شمی. اگر تو از پردیگیاز اشک فرا م ییرا هاله ا دگاهمید ی. جلورمیگیرا در دست م گلم

 .کنندیم

 :دیگویام است که مدختر عمه ،یناز

 ؟یکنیم هیگر یدار ینجوریمگه چقدر ارزش داره که ا یشمعدون کی -

 :دهدیآقاجان است که جواب م و

 !هاست. مخصوصا آن گلدان یعاشق شمعدان کتای -

 .بکار گهید یکی. گهید یکینشد  نی: ادیگویکه م رسدیگوشم م هی یلوس ناز یهم صدا باز
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 :دیگویمن درون است که م و

 کنه؟یرو خفه نم یناز یکیچرا  -

همه ادم ندارم.  نیا یآن هم جلو میکنترل کردن اشک ها یبرا یتالش چیام هصورتم گرفته یرا جلو دستانم

 .بوسدیرا م میو موها کشدیدر آغوشم م. ندینشیپدر کنارم م

 .زمیبکار عز گهید یکی خرم،یم گهیگلدون د هی -

 .خوامیم ،یمن، ه..همون رو م -

 .! آروم باشزمیآروم عز -

 میتنها خواهدیم هی. آقاجان از بقبودمیمواظبش م شتریب دیتو بود. با یبرا یآرام باشم. آن شمعدان چطور

 !تو یتو بود آن گلدان، برا یکنم. برا هیگر امیشمعدان یراحت برا الیبا خ گذاردیو م رودیبگذارند. خودش هم م

 .رمیگی. شماره ات را ملرزدی. دستانم مدارمیرا برم تلفنم

 .چدیپیم تیبوق، دو بوق، سه بوق و صدا هی

 !کتای -

 دهیبر -دهیکند. بر یم دایام شدت پ هیگر

 .زنمیم تیصدا

 شده؟ یچ ؟یکنیم هیچرا گر -

 .تیشمعدون ،یشمعدون -

 !شده؟ی. آروم باش بگو چزدلمیآروم باش عز -

 .کنمیرا پاک م میها اشک

 .تمومش کن، خسته شدم. تمومش کن -

 .دهدیامانم نم هیگر

 .فکر رو خودم هم داشتم نیباشه، باشه! ا -

 .دلم برات تنگ شده -
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 !یخانوم شتریمن ب -

 .ردیگیمخندهام  ه،یگر وسط

 .دوستت دارم -

 !شتریمن ب -

 《انیپا》


