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 فصل اول 
 

 کن! نگاه
 پنجره  کنار  کوچیک یباغچه   تو از خاک  نم   بوی شنوی؟می  میاد، بارون صدای  باز 

   بارون؟ وقت بگیره نم که هست  خاکی هستی که اون جایی. اتاق تو پیچیده
 !بخیر یاسر یاد  

  خطی  خط  و چوبی یکهنه  های نیمکت  پشت نفر ، سی و چهار پیش سالده_ دوازده 
  هامون صندلی رو زدمی  که بارون. من یکیم  بود، یاسر یکی. شستیممی  ردیف کالس،

  خونه  تا بارون  زیر  پا تا دو با فهمیدیمنمی  دیگه بعد. بخوره زنگ تا شدیمنمی  بند
 ! تا چهار یا دوئیدیممی
  اصال تو. بگذریم  بارونی هوای این و قدیمی یمحله خاکیه یکوچه  و  یاسر یاد از بیا
  بودم؟ کجا دیشب دونیمی
  و کردی جمعرو    بندیل ت و بار شب  یه .بدونی تا نبودی چون. دونینمی  نه؛ خب
 . رفتی

 !شدی محو تا ندیدمت، دیگه تا شدی،  کوچیک تا شدی، دور تا رفتی اون قدر
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.  کردممی  ذوق خورد می پستم به دار دنباله ستاره یه هر وقت  اومدنت قبل شب ها
 .افتممی تو یاد بینم،می  دار دنباله ستاره هرچی حاال اما
  و  نزدیکم رسیدی تا. شدی  تر رنگ پر  و رنگ  پر اومدی، دورا  دور اون از روز یه توام
 . رفتی  و گرفتی رو راه همون یدنباله  انفجاره، دیگه  ینن اآها گفتم
  محکمشون دیگه یک بار خواستم و  شدم بلند  اما زمین، خوردم زانو  با ترفتن  بعد
 .کنم

  تا  بدم فشار اون قدر  و دستم بگیرم  صاحب رو بی قلب خواستم کاری اول   همون
 .شنب بخار  خورشید  نور  زیر و بیرون  بریزن چیکه چیکه خاطراتت های قطره
  کرده خشک  جا و قلبم های سلول ویت بودن رفته  بودن، اه حرف  این از تر سمج اما

 گفتنمی  و شدننمی  بلند که قدیمی کوچه ته آجری یخونه  نشین اجاره مثل. بودن
 . بودن شده صاحب رو قلبم هم ها خاطره. ماست مال دیگه اینجاییم؛  ساله خیلی ما

  مچاله کاغذ، یه مثل  قلبم و بیرون ریختن همه که حدی به. خیلی دادما، فشار خیلی
 !نرفتن تو خاطرات  ولی. شد نخور درد به و

 !موندن جا همون
ره تا و آدم ها تمام از خالی   دارم قلب یه حاال رخ   . خاطراتت از لبریز خ 
 های گریه ها،  خیابون کردن گز و رفتن راه  دلیل، بی خندیدن های  شد کارم تو بعد
 .  صدا بی

 . نداشتیم  اشک اما داشتیم بغض! آسمون و  من بیچاره
 کنهمی  مجبورت فردا کنه،می  بغض باهات امشب که آسمونی همین وقت ها گاهی
 !بخندی که

  آل های کتونی اون با که بود نمونده شهر توی جایی و رفتیممی  راه جا همه یادته
 ؟! باشیم نرفته بودیم، گرفته ست دوتایی که سفیدی مشکی استار

 . دیوار هاش و در با زدن حرف  و شکلم  مربعی اتاق کردن متر  بود شده  کارم صبح ها
  اتاق توی وسایل دل  حتی. شنومنمی  درست هم رو ساعت تاک تیک دیگه. گرفته دلم
 .گرفته هم

 .شدممی  متنفر دیدممی  توش که مردی اون از کردممی نگاه آیینه تو که شب ها
 . بود رسیده  ریش به  ریشش ته و بود شده شکسته  نبود، من شبیه
 بود، بقیه  مثل هم آیینه این.  گرفتنمی  قاب رو حضورمون هم آیینه دیگه
 ! خواستنمی کس هیچ. باشمت داشته خواستنمی  باشم، کنارت خواستنمی 
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 . گردیبرمی  دونستممی. رفتی  واقعا که گنمی  دروغ دونستممی  منم
 بره؟   و بزاره خداحافظی بی  شناختممی  تو از من که اونی شهمی مگه آخه

 ترسوئه؟  آدم های کار رفتن گنمی  شنیدی
 !گنمی  دروغ... هه
 . آدم هاست این کار که نکردنه  فراموش. ترسوئه آدم های کار که موندنه این

 .رهمی  سبک و زارهمی  چی رو همه بره، که آدمی
 . گوشه یه شینهمی  قبل از تر سنگین و دارهمینگه  چی رو همه، مونهمی  که آدمی اما
 کردم؟  کار چی شنیدم  دروغ هاشون رو وقتی  دونیمی
 !ماست مثل هم اون دونستمنمی . زدم رو آیینه هآر ... زدمش همه از اول
 .شهنمی  سابق  مثل دیگه بشکنه، وقتی که داره دلی یه
 ! نیست  عاشق آدم های کار که  ها بازی  غش این ولی
  های تیکه شکست که وقتی هم. صدا  بی  و حرف بدون. شکنهمی  تو از عاشق یه

ترینش   تیز تنهاست؛   وقتی شب ها تا دستش کنار زارهمی دارهبرمی   رو اششده  خورد
 !نره  یادش تا بکشه هاش زخم روی  و برداره رو

آدم   ما. جدیده موقعیت و تجربه  یه نمک چونشی. بپا نمک  نباید زخمی هیچ روی
 ها هم که عاشق تجربه های جدید.

 .کنهمی  کوله و کج تو از م روآد شکستن، تو از! ببین
  سالمه، بینیمی  باز  شیمی که هم نزدیک. سالمه طرف بینیمی  کنیمی  نگاه که دور از

 !باشی  رسیده اشقدمی  دو به اگه حتی
  بهت گفت که هرکی  صورت تو  شستمی  صاف  و شد هرز دستم دیگه آیینه از بعد
 . رسمنمی 
  حلقه  کمرت دور دستم رو بشینی، بیای که نیست داشتنت مثل  نداشتنت جانم آره
سفیدت   پیشونی و  شم آروم تا کنی زبونی  شیرین بعد شم  محوت تا کنی نگاهم و کنم
 .ببوسم رو
 . مشکی ون یه با اومدن هیکلی تا  دو بود شب هنصف کنم فکر که شب یه
 ! بیرون  نرم تا بودن کرده قفل اتاقم رو در

 !میگم رو  باباو  مامان
  چی عین هیکلی تا دو اون شد که باز  اما ببینم بابا رو مامان در پشت  بودم منتظر
 . یهو نبرنم  تا بودم گرفته محکم تخت رو. تو اومدن
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 ! مردم؟ خونه تو اومدن پایین انداختن سرشون رو که چی یعنی. البد داشتن قاطی
 : گفت  هیکلیه یارو
 .برمت هامی  وربه ز نیای -

 : گفتم
 . نمیام -

 . گرفت درد جوری  بد و  تخت گوشه به  خورد سرم. کشیدنم  محکم و سمتم اومدن
 .کنهمی  درد هنوزم
 . کشیدنممی  با خودشون در رچوب هاچ تا. گرفتن بازو هام رو و کردن بلندم
 ! بود خودشون  تقصیر نه... بود من تقصیر آخه
 . بودن کر انگار  اما باهاشون  مرنمی گفتم بهشون چون

  کر به زنیممی  خودمون رو ما. نیستیم کر آدم ها ما فهمیدم  شب اون بعد راستش
 . نشنویم رو  خوادنمی  دلمون که ییها حرف اون تا بودن
 !بشنویم  چیز ها رو یک سری باید وقتا گاهی اما

 .بشنویم که  منتظریم وقته خیلی که بگه  یچیزی یکی حرف، همه اون بین شاید
  چادر مامانم دیدم اما... کمک بگم کنم وا دهن خواستم  بیرون  رفتیم زور  با که اتاق از
 !ریزهمی  اشک و گوشه یه واستاده کرده   سر اش روگلی  گل
 . بهم کردن نگاه از کشهمی  خجالت و گرفته پایین به سر  ندیده ور  من هنوز بابا

 .اومدن درست که فهمیدم
 چرا؟ کجا؟ اما. ببرن منو اومدن
 ...ُبردن

  و دست و شممی  رفته در  زوار تخت یه مهمون وقت ها بعضی جام، این وقتی از
 . بهش شنمی  زنجیر و  قل پاهام
  داشتن ور سیم تا  دو و تخت به بستنم پنج  و بیست ساعت دمای دم دیشب همین

 .بود  وصل سرشون به یچیزایی که
 .خب  بودن دار خنده خندیدم؛ هم بلند خندیدم،

  سرم به زد  برق. داشتنگه مشتش تو  موهام رو و شد شاکی  پوش   سفید طرف
 ...ناک س
 سیم همون فکر. نبود  من فکر که اون ولی. بودم منگ ،بودم گیج .خندید بعد ،بعد
 .بود اشمسخره  های
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 . بودی خودت که مطمئنم ؛آره ،چشمم  جلو اومدی یهو
 .اومدنمی   ولی کنم دراز سمتت رو دستمخواستم 
 ...که بگیرم  دستت رو و بندازم دست دوباره خواستم
 !شدچی  نمیاد یادم .نیست یادم دیگه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم 
 

 .ی  داریب  برعکس قایدق یخواب ی ب  .برهی نم خوابم  اما ادیم خوابم
  یخوابی بی تو اما کنهی م یباز قاضی رو نقش  و دهی م حکم عقلت یداریب یتوچون 
 . رهیگی م رو  اول نقش  قلبت



                                                                                                     راهروی تاریک

                                                                                                       

6 

چون خود   .زندگی رو بگیرن  نقش اول اسکار توننوقت نمی هیچکدومشون ولی هیچ 
 خواهن.

 اون دو طعم زندگی رو بچشن.  باید هم دیگه رو درک کنن تا
 تلخ و شیرین...

 نه، صبر کن!  اما
 زندگی یه طعم دیگه هم داره و اون بی طعمیه! به نظر من  

  پچشم.چند وقتیه که دارم این طعم رو می 
 . ندارم هم کالم  و زبون هماین جا سرده. حتی سرد تر از نگاه های آخر تو. این جا 

 دمیدیم شدی م که صبح  سر و زدمی م  حرف  یحسابداشتم.  خونمون  یتوولی 
 دن.ی نم صدا و برده خوابشون

 بعدش چون. دادنی م گوش که دونمیمخوب    و فهمیدنمی  یول  بودن ساکت یلیخ
  معرفت   یب دوست های از بهتر  یلیخ.  نکنم چی کار و کنم چی کار فهموندنی م بهم

 .بودن  یمعرفت با تو معروف 
 گما!مامان و بابا رو نمی 

  فهموندمی  بهم اشآبی  های گلبرگ با شهیهم گم کهرو می  تختم  کنار گلدوناون  مثال
 .بخنده واسم شهیهم  و نمونه تشنه تا  بدم آب بهش دیبا که

. بهای بودن  تا بمونند و نه در صد آدم های زندگی بها بدی باید برای نویاد بگیر که  
 محبت و توجه و بعضی ها کل عمر و عشق و جوونیت. بعضی ها پوله، بعضی ها 

  با و کردنیم نگاهم هاش گلبرگ ،دادممی آببه گلم  که از این بعداون موقع ها 
 .کردنی م  تشکر ازم ها خنده همون

ادای  ، کنی؛ با کار ها و حرف های کاذبوقتی بهای هر کدوم از آدم ها رو پرداخت می
که انگار نه شن رن پی کارشون. جوری از دفتر زندگیت پاک میکنن و بعد می دین می

 انگار چند صفحه قبل رو خط خطی کرده بودن.
 ادای دینش هم موندن بود و توجه. بهای گل من آب بود و محبت. 

 !؟ه بش من مثل نکنه! ؟هبش  دهیپالس نکنه ستمی ن پیشش من که االن
 که من. دارن ی وجود یب  وجود   آدم ها که هکن حس  و نرسن بهش نکنه، نکنه یوا

 ت. نداش  کسی رو من ری غ که یطفل.  نبود وجود یب  وجودم
  دونممی فهمه تا ب باید یه کاغذ و قلم بگیرم و واسش نامه بنویسم. براش بنویسم 

  بایداما  و سختهزیاد  ش تو نبود منغم  .هشد قرارمی ب و منه دل   حال  مثل دلش حال
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حسابی   ببینه، ام روحتما اگه نامه . نشه  خم کمرش من مثل تا  بتونه خوب تحمل کنه
گرما و نرمی  تونم چشم بسته و روی این تخت سفت و سرد، شه. میخوشحال می 

 گلبرگ هاش رو حس کنم.
   که؟ینزد دلم حال  به دلت یهوا و حال توهم جانم؟ یچ تو

 .تپهیم االنم تا که توئه قلب تپش دونستن  با من قلب
با  من  .شه خاموش دلت روشن چراغ ینزار  .ینکن کده ماتم قلبم مثل روت  یوقت قلب 

باال  زندگی پرچم سفید جدال و توی م روشن بودن دل توئه که تا اآلن دووم آورد
 نبردم. 

  و اتاقم تو اومد یخوشگل   خانوم هی شی پ ساعت دو یکی نباشه، تو از حرفراستش 
 .کرد نگاهم و نشست یصندل  یرو ،تخت من وی روبه  رو درست
های رنگی از جیبش آویزون کرده بود.  ر چند تا خودکار با د  و   داشت دیسف  روپوش

 .کردنیه گال به کردم شروع  تر زود  من یول بزنه حرف خواستفهمیدم دکتره. 
 : گفتم

 ؟ زننی نم حرف باهام  و ندارن دوست مهمون چرا دیوار هاتون -
به   همش و ساکته خب واس همینه که ؟ اتاقتون ترک برداشته پنجرهی شیشه  چرا
ترکی که برداشته یه فکری کنید؟ نزارید   برایخواین . نمی باشم ساکت گهیم هم من

 ها. میرهاین ترک برسه به شکستی. اون موقع این شیشه می 
  نگاهش هر روز و  باشه تا این جا خوامی م ور  خودم گلدون مناین جا هوادار ندارم. 

 . کنه یدلبر و بخنده واسم مه ون. اکنم
 آخه .بشنوه تو  مورد در تا اومده که  دمیفهم چشم های خانوم دکتر خوشگله  از
 .دادی م گوش حرف هام به  آروم یل یخی  دونیم

 . کنار گذاشتم رو گله
 االن یول گرده. برمی ها برنگرده گهی د و بره که ستین معرفت یب من عشق گفتم
  زود  و منتظرشم من افتهی م ادشی کرد، دایپ وقت و  شد آروم که کمی .شلوغه سرش
 . خودم  شیپ گردهی برم
 .مشغول   فکرش  .ستین من واسه ییجا فکرش تو االن. گهید نهیهم  ،خب آره
  ستین بغلم تو االن که نهیهم و هاشه یمشغول دل از شتری ب  هاش یمشغول  فکر

 . جاش
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  یتو داره و  ستین  بهم حواسش دمید کردم نگاه خوشگله دکتر  خانوم بهوقتی دوباره 
 .سهینوی م چیز ها یسری کاغذ هاش

 میقا طنتیش  و بود کنارم یوقت بارش  و بند  یب یها خنده واسه دلم گفتم آروم تر
 . نشنوه ؛ تا اونشده تنگ صداش پشت شده
 ! دنیشن یبرانه  اما داشت گوش تا دوچون 
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 فصل سوم 

 
 زدم؟  وارید رو که یدید هام رو خط چوپ

 ...هیهرثان  قه،یدق هر  ساعت، هر دمیشا. کنمی م  حساب رو هرروز 
 یه خبر خوب!

  از و کردن زاب زبون تازگی ها ،زدن و هی خواب بودننمی  حرف  باهام که دیوار ها نیا
 .گنی م هاشون خاطره

 ی باالست. که انگار اآلن اتاقش طبقه گفتنیک شب از اون دختر جوونی 
 .  گفتن اسمش جانان 

 جانان! 
خیلی دلم ، از وقتی اسمش رو گفتناسم قشنگی نیست؟ به نظر من که قشنگه. 

 خواست که ببینمش. 
 گفتن اون هم مثل من بود!

 مگه چند نسخه از یه آدم وجود داره؟ 
 یه دختر باشه در صورتی که خودت یه پسری! اون نسخه جاست که  و جالبش این

شناختن. آخه یه شناسن؛ یا شاید هم اون رو نمی شاید این دیوار ها من رو کامل نمی 
  رو چه به فهمیدن ما آدم ها.  جسم سرد و بی روح

قرضش   تا نداره پول که یزندان اون سلول وارید. شدن زندان  دیوار های مثل دایجد
 .یکل یه هی دست  افتاده چکش و بده رو
 . نهیبب رو  عشقش زارهنمی  و زندان انداخته ون رو ا هم یکلیه اون

 . من مثل درست
 .نمیبب   رو تو تا  زارنی نم  و کردن میزندان  و جا  نیا آوردن یکل ی ه تا دو هم رو من

شد  قبال با شب زنده داری کردن و تا صبح به تو فکر کردن؛ کمی از دلتنگی هام کم می 
  رها  خودم سر  به ور من و دهنمی  هام رو یدلتنگ جواب گهید هم یداریب شباما 
 .کرده
 . ستین دنی کش یبرا  نفس نجایا. ست ین  جا  نیا جام من
 . خوامی م خودت رو خود  . یلعنت  خوامی م  رو تو من
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 تا دهنمی  مجال  و گذرهی م روزید مثل روز هر و مکه این جا روز بیست و هفتمه  امروز
 !چه خبره بفهمم
 . ییجا نیا که کنم حس بتونم تا  کهیکوچ نشونه هی دنبال در به در هام چشم
و اطراف   شده بوداون عکست که توش چشمک زده بودی و چشم راستت بسته   اما

؛ یا اون عکست که توش خندیده بودی و چشم چپت چند تا چین ریز افتاده بود
 . ها نیست وارید  رو  رو گرفته بود، هاتدست چپت روی لب  

  پیچه. نمی  مها گوش تو اتی ضبط شدهصدا
خیلی عجیب   .نزده خودش به یاتفاق  عطرت رو نفر ک ی یحت .ست ین زی م یرو  عطرت

 .نشم دلتنگت دارن  توقعاس که و مسخره 
که عادته حس نیست. دلتنگی یه فهمن که دلتنگی یه دونم این آدم ها چرا نمی نمی 
وقتی نباشه زنده  که مثل نفس کشیدنه.  عادت هایی. منتها از اون مه دارنشه

 نیستی! 
به هر دلیل کوچیکی برای خوش حال  چون تا وقتی هست؛ یعنی یه روحی داری که 

 یه قلبی داری که هنوز سیاه نشده.  پیوند بخوره.  بودن
 شه. ترسناک نیست؟ترسم... قلبم یواش یواش داره خاکستری میمی

  بهم یصورت  ی ک ی و  یآب  قرص تا دو هر بار  .بدن بهم  قرص هام رو تا اومدن صبح
 .دنمی
  یصورت   رنگ از تو آخه .ندارم دوس ها رو هم یصورت.  تلخ یول  ی ها خوش رنگنآب

نگاه  سماجت یوقت  تا دارمی م نگه زبونم ری ز اون ها رو نیهم اطر ه خب. اومدمی  بدت
 .ها مورچه واسه نییپا  بندازم پنجره از بعدش د،ش تموم پرستار ها نیا های
 . نخوردم ن باریا اماخوردما، می  شهیهم ها رو یآب

  روها   نیا ایب گفتن اه نیا و شده تنگ عشقم واس دلم گفتم بسکه ر آورد د مو زبونم
 . بره تا دلتنگیت  بخور
 .شده شروع  دروغ ها نیا باز. گهید نگی م  دروغ

  تا با زور اون   کنه آروم ور  من تونهیم  کرده  رفکو  کرده شی آرا قلم هفت پرستاره
 . بخورمکه  بده قرص ها رو بهم

 .کنم فکر خودم  به شنمی  باعث و کننی م  دور تو فکر  از ور  من قرص ها نیا
  نی سنگ واشی واشی هام پلک و افتممی خوابی هام یب ادی کنمی م فکر که خودم به
 . شنیم
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 نم؟ی بب ، باید کی روکنم فکر خودم به نخوام من
  واسه کرده انتخاب رو تو این که از کنه ف یک و  باشه  تو یحوال فکرم  خوامی م فقط من

 .شدن مشغول
 . بخور گفت پرستار یه  

 . خورمنمی  گفتم یه    اون از تر لجباز که منم
 :گفتم زدم داد سرش آخر

 ؟ ی فهمی نم چرا. وامخی م عشقم رو من -
 : گفت  اونم

 .یبخور که  به درک اصال -
 . رونی ب  رفت  و نیزم یرو  کرد پرت قرص رو و

  عشق از ها نیا  ؟فهمننمی   بینینمی  مگه  پسر  گفت سرم تو یی صدا هی رفت اون که
 ! کن بس! ن؟ی ولنتا یکادو  و یسلف  تا دو جز دوننمی  یچ
 . فهمنتنمی  نایا
 . بفهمنت خواننمی  نایا
 . کنن باور حرفت رو که  نیا از ترسنمی  نایا
 . گفتن دروغ شهیهم چون ،یگیم  راست که  بفهمن و کنن  باورت  که ترسنمی 

 !شهیهم
راحت تر از تغییر و پایبند شدن به باور    و قدیمی پایبند بودن به باور های غلطچون 

 ه.و جدید های درست
 .اتاقم اومد خوشگله  دکتر  خانوم  همون باز، شدم  آروم  که بعد دو ساعت یکی
 .بکشه ینقاش اون و بگم قصه من تا اومده باز کردم رفک

 . نکردم هم نگاهش اصال  و  ندادم محل بهش نیهم  خاطر واس
 ! شتیپ ارهیم  رو  من فردا که گفتش
 شه؟!ی م  باورت
 .نمیبب تورو تا ارهی م گفت
 بشم.  کتینزد دینبا که گفت و بکشه طول ادیز میخوشحال  نزاشت نامرد اما ،اما
 دلم جان یول
 !ستین مهم که نایا

 .هیکاف واسم  نم،یبب رو تو  فقط من
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 .هیکاف واسم کنم، حس  کشی رومی  نفس تو که ییهوا
  واس مها گوشوی ت پر بشه تا بشنوم رو ورهخی م نیزم به  که کفش هات یصدا
 .هیکاف  شب، ییالال
 جانم  اره

 . ، کافیهوونهید مجنون من   واس همین ها
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 فصل چهارم 
 

 اس؟کوچه همونمطمئنی که  م؟یاومد درست دکتر؟  خانوم  آدرسشون  اون جاست
 یکم عجله کن دیگه. .می بر زود  فقط دکتر، میبر

 خبر خوب رو بهت بدم جانم؟  
 ...دنتید میومدکه ا خالصه
شما  یخونه  راه دستش کف مثل خوشگله  دکتر  خانوم یول  راه رو، ستمین  بلدراستش 

   .بلده رو
 گه همینه.ده و می نشونم می، یه در کرمی بزرگ رسیمن که میکوچتوبه 

دویست متر  دونه باید چهار راه رو بپیچه سمت چپ و میانگار زیاد میاد پیشت که 
جلو تر یه پل هوایی هست که بعد پل هوایی یه خیابون خلوته و باید بریم داخل  

؛ در  اولین کوچه نه، دومین کوچه هم نه، سومین کوچه دونهحتما اومده که می اون.
 ی شماست. سمت چپ، خونه پنجمی از
 ر ها.د هیبق  با داره فرق خونتون در یحتجالبه ها، 
 . یدار فرق خودتم داره، فرق ابونتونی خ داره، فرق خونتون داره، فرق کوچتون

 . ها یاهیس یهمه نی ب یدیسف هی تو
 ای بین تموم خط ها. تو یه نقطه 

 بین تموم کلمه های قشنگ. خاصی حرفی  تو یه
 .شهیم یمقا چنار  درخت پشت رهیم  خوشگله  دکتر  خانوم
 گم:می  بهش

 ! ه؟یباز وقت  االن دکتر خانوم -
 گه:می  غر با
 .ینش ک ینزد بهش قرار شد -

 . کنم حست و نگاه  دور از فقط  بود قرار .گهی م راست
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 . درخت   همون پشت رمی ممنم مثل اون 
 شد؟ میقا پشتشون هشیم االن که شدن  بزرگ کوچتون درخت های نیا یک  

 .کرده رییتغ کوچتونم اسم یحت کرده، فرق ها خونه همه در رنگ
 .شنمی  عوض یزود نیا به آدم ها  ما مثل هم ها خونه و ها کوچه دونستمی نم
 .سبزه کمی دمید  کردم نگاه پاهام ریز به  یوقت اما م،یواستاد نجا یا چه قدر دونمی نم

 !شده  سبز پاهامون ری ز که  میموند منتظر  اون قدر دنتید واسه
  تو رفته  سرش و نشسته جدول یرو  درخت پشت جا همون و رفته وا گهید دکتره
 . شیگوش
 ! ندم دست از هم رو هیثان هی یحت رون،ی ب یاومد اگه تا دارمی نم بر در از چشم
 ! چهیپیم هوا  یتو عطرت و ادیم در شدن  باز یصدا باالخره

 .بود   ورط نیهم شهیهم
 . میقد مثل درست

 .اومدیمی  خودت بعد و اومدمی  عطرت یبو اولش شهیهم
  هم با  ییات دو  و بودم گذاشته گلم کنار رو اشخالی  شهیش کهرو زدی   یعطر همون
 یم توی فکر. رو ب بشینیمچه قدر دلم تنگ شده دوباره با گلم  .میکردی م فکر بهت

 وایمیسی.  در یجلو جا همون  و رونیب  یایم باالخره
 .ینکرد فرق تو

 بین این همه تغییر، تو همونی!
 ی. م یصم  و  گرم همون طور جذاب؛  و بای ز همون طور

 . وقار با میقد مثل
  ات روچهره  تی مظلوم و  پوشونده سفیدت رو و بلند یشونیپ  رو  ت،ییخرما  یموها

 .کنهی م  تر شی ب  و رت  شیب
 .همک  تاجش فقط که یهست یپرنسس  همون تو

 دلش تو دل رفتی.بی صدا که  دهید رو   تویی آخه نداره، قرار  و آروم نهیسی تو قلبم
 . فتیظر دست های تو  نهیبش  ادیب  تا  ستین
 :گمی م لب ریز یه

 چشم های اون نمیبب   بزار. کن . نگاهمباال اریب  . سرت روجانم باال  ریبگ  سرت رو -
 ؟یا نه بارهی م  ازش طنتیش  و قبله مثل فرمشون هنوز  نمیبب .  مشکیت رو

 .ازم یدور که، یشنوی نم  یول
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 ؟ یچ که یکن نگاهم اصال ست،ین  حواست
 ! ؟ین یببرو  بود نهیی آ تو که یمرد اون تا
 !جانم نه
 .شهب پاک لبت  کنج  لبخند خوامینم  ،ینی بب ون رم دینبا
 .شهی م تر  کینزد و کینزد هات  قدم صدا  و جلو یایم

 .چشم هام به خورهی م  گره چشم هات و  باال ادیم  سرت
 .کنه حرکت  تونهی نم که خی کهی ت هی مثل هشی مگاهت ن خط  از تنم تموم
 . یزنی نم  پلک و یکن ی م نگاهم مات مات  
 .شی ک من و یشد  مات تو

 ... یخط خط آسفالت و شنمی  دهیکش الستیک ها
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 فصل پنجم 
 

 ؟! ادیم چشم هات  به خوابدونستی  می
 . جانم که نه االن یول

 .  ستین خواب  وقت اصال که االن .یباش   داریب دیبا االن
 ! خانوم؟ خوشگل

 شنوی صدام رو؟ می
  خواب یدار و یبست چشم هات رو دنیند مگه اما .بزنم حرف  باهات امیب  گفتن بهم

 ؟ ین یبی م  آسمون رو هفت
 . ادینم دلم که من ی ول  .کنم دارتیب  ناز خواب از خوانی م ها نیا

ای که با من داشتی رو پاک نکرده باشی حتما یادته که من اصال دل اگه اون گذشته
 رنجوندن تو رو نداشتم.

 . بزنم حرف  واست  تا رهیم قنج دلم خودمماآلن  راستش
 .بگم قدیم ها اون از

جای  ه ب اون لحظه هایی که .یکردی م صدام  زمی عز به جای اسمم، که ها موقع همون
. حتی اون روز هایی که بعد یه بحث  کردی تا دلم بیشتر بره واستمی خنده، اخم 

 کردی تا منتت رو بکشم. کوچیک قهر می 
 ! ریبخ ادشی

  خودت دادمی نم  اجازه ادتهی .شدیم  شونه  خودم دست های اموهات ب  شهیهم
 شون؟یبباف 
  کردن نگاه از کنم عشق  و ببافه اون ها رو  تا بود من دست های یفه یوظ  آخه

 . بهشون
 گذشت؟  موهات عطر از شدیم مگه
 . زدن هات حرف  بچگونه دست از امون
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  یدلبر و زدن حرف به یکردی م شروع و  ضعفم نقطه یرو یزاشتی م دست یبدجور
 .کردن
 ! هات صدقه قربون

 .برات نگم گهید که روها  نیا
 .کردی م  خودش رو کار بشم؛ فدات و بگردم  دورت یگفتیم که  همون یول  ینبود بلد

 شدم. ر از قبل دیوونه و مستت می ت  بیش
 .کردی م  نیریش  تلخم رو کام و اومدنمی  رونی ب دهنت از نبات و  نقل مثل ها کلمه

 کنی؟   حالش به  یفکر هی . کجایی کهها تلخه کامم اآلن هم
 ؟ یش  دار یب یخوای نمببینم 
 . یبزن حرف  واسم تا توئه نوبت که پاشو .زدم حرف همه نیا شدم خسته  خب
 ؟هصدات  دنیشن منتظر گوش هام وقته  چند یدونیم

 ؟جونم بگم ذوق با منم عزیزم،  و دوباره بگی بخوره تکون لبات منتظرم
 .دیگه خانوم خوشگله کن وا ات رومشکی چشم های
 .ها شهیم میحسود داره ببین کم کم

  داره که تخت نیا بهشه. یم میحسود شده  پخش روش موهات که  بالش نیا به
  چیه و توئه هی حوال تو که هوا نیا به. شده میحسود  رهیگیم  خودش به  عطرت رو

  شده ی چشم هاتجلو ریتصو االن که یاهی س اون به یحتره،  ی نم  شتیپ  از وقت
 .کنمی م یحسود
 ! حسودم من
  یحسود خودم به دارم اآلن هم نیهم  آره،. کنمیم یحسود خودمم  بهحتی  من
 که کنار تو نشستم. کنمیم

 !رفته؟ ادتی قولت رو
  میبش آبان؛ بوم پشت  باال  ،رآذ  بست بن  مهر، ابونی خ ز،ییپا شهر که مینزاشت قرار مگه
 ندارن؟  بال که پرنده دوتا مثل
 .کنم فراموشش خوامی م من اما.. .ادتهی که دونمیم

 . نییپا کردن سقوط درخت ها از که ینارنج یها خاطره از شده پر االن شهر اون
 . کننی م وا زبون زنم،ی م قدم که نشونیب
 .گنی م واسم صاحب هاشون از و کننی م هیگر
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 درد ها بهیغر با یجور نیا و بشن صاحب  یب  هامون خاطره  ما، پرواز بعد خوامی نم
 !کنن دل و

 ؟ یرفت  چرا یبگ  و یکن باز   چشم هات رو منتظرم
 . زد دلت رو مرد، نیا هیچ یبگ
 .نگو یکردچشم هات رو باز  اآلن که اما
 .گهید یک جای گه،ید یک وقت  بزار

 !اهامونیرو پل یباال مثل یجایی
 .یبترس   تا ستین  یکس گهید اونجا

  کردن شروع تو یجا ه ب وصلن،  بهت که دستگاه هایی نیا یداد لفتش این قدر نی بب
 . زدن حرف به
 ؟ یشنویم

 .وونهید نیا با بزن  حرف پاشو گنی م بهت هم اونا
 !کنه ساکتشون تا ارمیم  پرستار رو  رمیم االن کنه؟ی م تتیاذ صداها نیاجانم 
 راستی!

 ... خانوم خوشگل  ری بخ  دارمونید نیآخر
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