
 

  هياهوي خاموش

کاربر نودهشتيا نگين يزداني  

 

 

 

 

نهعاشقا_طنز  ژانر:  

ريحانه مقني صفحه آرا:  

Pegah11z  :طراح جلد  

452تعداد صفحه:    

www.98ia3.ir  

52/11/1011 
 سايت نودهشتيا

      

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 1 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

  



 

 

 WWW.98IA3.IR 5 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 

 :صهخال

ن به ازدواج پسر عمو و دخترعمويي که برخالف ميل باطني شان ت 

دهند؛ پدر بزرگ آنها معروف به آقا بزرگ معين کرده که اجباري مي
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ها اگر بر خالف ميل او اين ازدواج سر نگيرد، تمامي دارايي پدران آن

 را خواهد گرفت واز رسيدن به ارث محروم خواهند شد. 

دو قطب مخالف! واما پسري که بر خالف ميل پدرش شغلي را انتخاب 

دين سال  است، کسي ازآن مطلع نيست، درحال حاضر کرده که چن

دد؛ گري آقابزرگ به ايران برميبرد؛ اما به خواستهدر کانادا به سر مي

-شود، با سرکشياش ميهياهو وارد زندگيدر اين بين دخترکي که بي

 دارد.هايش، پرده از اين راز بزرگ برمي

 مقدمه:

 آرام بگير! 

 بنشيني درونش  گاهي بايد يک دايره بکشي و

 بگذار به حال خودش زندگي را 

 ها راو هياهوي آدم

 بنشين کنار سکوتت

 و يک فنجان چاي
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 به خودت تعارف کن...

 

با آبشاري که تبديل به پوئن مثب شد، جيغي کشيدم و مثل اين 

 پريدم.ها باال پايين ميميمون

 آره خودش! سه ست برد به نفع ايران. ايول موسوي دمت گرم گل

 کاشتي پسر. 

 اميربا لودگي گفت:

ايي قد نتونه يه آبشار خفن خوايي با دو متر و خوردهنه توروخدا مي -

 بزنه؟

 با اينکه مخاطبش من نبودم، عصبي شدم.

 تا چشمات درآد.  -

 حاال انگاري با تو بودم اينطوري بهت برخورد. -
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دلش  هاي محبوبم بود، امير هم ازقصدمحمد موسوي از واليباليست

 خواست اعصابم رو انگولک کنه.مي

 در اون گاراژت و ببند، پاشو از جلو چشمام دور شو! -

 ي شيطاني کرد وبلند شد.خنده

خنديد؛ چيزخوبي درانتظارم نبود. دوست معموالوقتي اينطوري مي

خواد چيکار کنه. از طرفي حواسم رو داده بودم به داشتم ببينم مي

 ها بودم.عاشق اين تيکهپاياني مسابقات.  گزارش

 عميقا تو بحر گزارش بودم که يهو تلوزيون خاموش شد.

رل گردن دنبال کنتبينن و دنبال عينک ميمثل اين کسايي که نمي

 بودم.

 گردي؟مامان: دنبال اين مي

 به کنترل توي دستش اشاره کرد.

 زدم.بال مي -مثل مرغي که سرش و کندن داشتم بال
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ها و آناليزها رو دارن وزيون رو روشن کن! گزارشمامان جان اون تل -

 توضيح ميدن.

انگار که من دارم جلز نهديدم نه مامان ريلکس داره گوش ميده و انگار

 کنم.ولز مي

 يهو دستش روبه کمرش زد وبا خشمي کنترل شده گفت:

االن به جاي اينکه بلند بشي و به من کمک کني نشستي داري  -

ها رو اال که خيالت راحت شد بردن. اين گزارشبيني؟ حواليبال مي

 ميري که.نبيني، نمي

 حاال اين وسط چي قراره به تو برسه که انقدر خوشحالي؟

ي ما چقدر طرفدار داشت نفس عميقي کشيدم. اين پسرعموي نيومده

 که خودش خبر نداشت.

فايده بود، ناچارا چيزي نگفتم وبدون فاکتور گرفتن از بحث بي

 اي امير رفتم تو آشپزخونه.پوزخنده
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 م.خيالش بششد بيها نمياما به همين سادگي

 جونور ميمون.

 ايي اومد سمتم.سابقهمامان با مهربوني بي

 بسته ديگه بيا بريم بيرون. -

هايي که مامان براي ديدن محمد داشت، قراريها و بيلحظه شماري

 کرد.قشنگ روانيم مي

 وني چندسال که نديدمش؟دراه. مي يخسته بيچاره پسرم -

 ايي کشيدم و رفتم تو اتاقم.نفس آسوده  

بعد از فوت زن عمو محمد با بدبختي تونست عمو رو راضي کنه تا 

-برگرده کانادا. رفت تا مدرک روانشناسيش رو بگيره. حاال اگه من مي

 خواستم برم، صدنفر مانعم ميشدن.

دم نخور نميشد و  کال زيادي نچسب بود. ازهمون بچگي زياد با کسي

 درعين حال براي همه زيادي عزيز بود.
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 ي اژدها داشت.البد مهره

 به بردم و کردم آماده هاييشربت ها،مهمون پيش نشست که مامانم

 پيششون. نشستم خودمم و کردم تعارف همه

 نهببي رو آقا حضرت اين  که  مامانمم  بود، اقتصادي عمو و بابا بحث 

 سر بچه کردم شک يک لحظه نداريم؛ خارجي دوجو اصال هيچي ديگه

  نه؟! يا ام راهي

  داد.نمي آرامش بهم خواب يک ياندازه هيچي اتاقم، تو رفتم

 ( محمد)

 اهموقع اون مثل هنوزم باال، رفت آوا که بودم عموزن با صحبت مشغول

امال کرده، ک تغيير خيلي هم قيافش نميده، بروز ولي شيطون و تخس

سانت به زبونش اضافه شده و هنوز فرصت نکرده ازش  مشخص پنجاه

مهربون  خيلي داشتم دوسش مادرم ياندازه رو زن عمو استفاده کنه.

 و دلسوز بود.
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 اولين با و فورا خواست ازم پدر چرا که نيست درک قابل برام هنوز

 نيست. درست چيزي يک که مطمئنم بيام! ايران به پرواز

 وت تقربيا و بودن اومده بيرون خودشون دياقتصا بحث از عمو و بابا 

 زدن.مي مشکوک کردن، يک جوراييمي پچ -پچ ديگه هم گوش

 فکر وت خيلي بابا خونه رفتيم خورديم، ناهار که اين از بعد ساعت نيم

   من رو هم به خودش مشغول کرده بود. ذهن بود، همين

 به يهويي ناومد و رفتارا اين دليل تا کردم،مي صحبت باهاش بايد

  .پرسيدممي ازش و ايران

 کنم. صحبت باهاتون بابا بايد -      

 کرد که انگار هيچ چيزي براش تازگي نداشت.انقدري ريلکس رفتار مي

  بدم. توضيح برات تا بشين پس بگي، چي خوايمي دونممي بابا:

 گوش شدم ودرمقابلش نشستم.
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 پدر که بود اين بياي، راناي به پرواز اولين با خواستم اينکه دليل -

 رسنب ازدواج سن به پسر زماني که يا دختر چه که رسوم، طبق بزرگت

درسته چندين سال ايران نبودي، ولي خوب  کنن، ازدواج هم با بايد

 دوني که پدربزرگت نظام و رياست خودش رو داره!مي

 الگيبيست و پنج س سن تو وپسرا سالگي سن هفده تو دختراي فاميل 

 چهي قانون طبق و گذاشتن پا زير و قوانين وگرنه کنن؛ ازدواج دباي

-همه ياتقرب نبودي ايران که مدتي اين تو گيره.نمي تعلق بهشون ارثي

 حق هم هيچ و کردن ازدواج رسيدنمي ازدواج سن به که کسايي ي

 شده مطرح آوا تو ازدواج بحث هم واالن نداشت و جون پدر با مخالفت

 ادهخانو طرف از کنيد مخالفت هم اگر کنيد ازدواج يگهد باهم بايد که

 گيره.نمي تعلق بهتون هم ارثي هيچ و شينمي طرد

رفت که بخوام تو اين شرايط اون هم با آوا هيچ جوره تو مخم نمي

 عروسي کنم، حاال انگاري دختر قحط؟
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 روز به روز مردم  برجاس پا مسخره رسوم اين هنوز طور! اين که -

 ميشه. بيشتر درکشون ميره باالتر  فرهنگشون

 با خشم بيشتري ادامه دادم:

 دوست يعني باشيم؟ مسخره فرهنگ و رسوم اين قرباني بايد ما چرا -

 نيست؟! مهم براشون طرف دو داشتن

 تهداش دوست  و داشتن دوست يعني کننمي زندگي اينا که اينطور

 هيچي زور؟ اچر اجبار؟ چرا آخه نداره معني هيچ اينا زندگي تو شدن

 که هکن تحمل کنارش در ابد تا رو کسي بخواد که نيست اين از بدتر

 نداره. حسي هيچ بهش

 بچگي از و آوا منو که دوننمي فاميل يهمه خوبه

 اينکه برسه چه کنيم تحمل رو ديگه هم دقيقه دو تونستيمنمي 

 ،داره خنده هم بهش کردن فکر اصال کنيم ازدواج ديگه باهم بخواهيم

 هابعضي مثل هم شما نکنه چي؟ عالقه ميشه؟ چي تفاهم پس
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 دوره مگه من ميشه؟ پدر درست ازدواج بعد اينا يهمه که معتقدي

 نظري يک حداقل هم موقعه اون کنين؟ واالمي جوري اين قاجاره ي

 ريزه.پرسيدن. حتي فکر کردن به اين موضوع روانم و بهم ميمي 

 باش مطمئن کنيم؟ چيکار و جون پدر اما درست حرفات يهمه پسرم -

 تو "نه" اسم به ايکلمه بشه اجرا بايد برگرد برو بي بزنه که حرفي

 برين ازدواج بعد آوا و تو اينکه مگر نداره؛ وجود جون پدر لغات دايره

 جامان رو گفته که کاري هر پدرجون چون بگيرين؛ طالق اونجا و  کانادا

 رتونکا تا باشين دوست تا دو مثل و نکني لجبازي آوا با بهتره ميده

 اميدوارم و دارم دوست خيلي رو آوا من چند هر بره، پيش ترسريع

 بسازي. خوبي زندگي کنارش در بتوني واقعا

 اي.خسته که کن استراحت برو حاال
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 تن اجباري ازدواج اين به رقمه هيچ حال و هوام متشنج شده بود.

ي جون ي خيره سر که شيرهترهاين دخ با ازدواج خصوصا دادم؛نمي

 اين تکليف ولي نميره مخم تو رقمه هيچ مکه.آدم رو تا آخرش مي

 از سال تمام نه که شغلي چي؟ شغلم، خودم ميشه؟ چي پول همه

 مونده! مخفي همه

 در دادم ادامه بابا اصرار به ولي بود، شناسي روان اصليم يرشته 

 کانادا رفتن براي اصرارم شتربي نداشتم، بهش ايعالقه هيچ که صورتي

بودم، در اصل، مرگ مادر  عاشقش بچگي از که بود شغلي پيگيري

هيچ  خواستم بود.ي خوبي براي رسيدن به اون چيزي که ميبهانه

 مترک مدرکم براي بابام اينکه براي کس نبايد از شغلم خبردار ميشد،

 يچه که اييهاون از قالبي مدرک  سپردم مايکل دوستم به کنه؛ پيله

 ترراحت خودمم خيال اينجوري کنه؛ درست برام کرد.کس شک نمي

 بود.
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دونم نمي راستش اين پولي که پدربزرگ گفته بود مقدار کمي نبود،

 همين هب چرا نظرم يهو برگشت؟ شايد گذشتن از پول کار آسوني نبود.

 ايدب درازش زبون اون خصوصا آوا، از نه گذرممي پول اين از نه راحتي

 هم از همونجا بعدش ولي بدم بهش حسابي و درس مالي گوش يک

  گيريم.مي طالق ديگه

زدم، تا حرف پول اومد وسط داشتم هه! مني که حاال ساز مخالف مي

 دادم.وا مي

 

 

 )آوا(

 که ون ديگه، معلومه بود؛ شده پکر قيافش مامان اينا عمو رفتن از بعد

 دالزار. ميشه کهنه بازار به اومد
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 اليخچ تخليه مهم عمليات و آشپزخونه رفتم گشنمه، چقدر من پووف

 بخورم؟ چي حاال گرفتم، عهده به رو

 تازه و بازه طاق چهار يخچال در که مياد پيش زماني سوال اين معموال

 دعوام کلي بود اينجا مامان اگه بخورم؟ چي که کنم فکر خواممي

 کنم.مي حال اخودمب هم خيلي نيستم، بشو درست من ولي کرد،مي

 هب ام بردم وتو اين فکر بودم که از کجا شروع کنم؟دستم رو زير چونه

 رو همه درآورم، هم رو غداها پيش بخورم. ناهار غذاي از يکم نظرم

 کي هر چيدم ها رومن خوارکي که مدلي اين ميزچيدم، روي خوشگل

 کنم؟! شروع کجا از داد.مي قورت درسته ميزو بود ديگه

کنم، اومم خوب بود. مثل مي شروع محبوبم غذاي پيش الزانينا از اول

-يهبق به حسرت با پربود، -پر دهنممم تو کردم.رفتار مي هااين نخورده

  نگاه ميز ي
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 خيره غذاها  اين به حسرت با همچين خيلي، نشم خفه حاال کردم؛مي

 ديدم ور امير اوضاع اين تو بود. ديدني امقيافه بودم که واقعا شده

 گفت: ديد که و پرم دهن آشپزخونه، اومدمي داشت

 اين از ناکام که بخور ترآروم فقط خودته مال همش خدا به نترس -

 نري.  دنيا

 اهايغذ با داشتم رسما يعني گلوم، تو پريد غدا بدم جوابش رو اومدم تا

 تو که که غذاهايي پشتم تو زد چنان امير کردم؛مي خدافظي ميز رو

 اميرو اين من يعني شدها گندالي چه اه ميز، رو شد پرت بود دهنم

  خفه

  کنم.مي

 ظرف تو  کردم لطافت تموم با دستامو بود، روميز سس کاسه يک

اش خيلي خنده دار ي بهت زدههاش، اون قيافهمو رو ماليدم سس و
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 نکني راني سخن من خوردن غذا وسط باشي تو تا شده بود. حقته

 باش. خوش برو حاال

 وپت انتقام يک منتظر بايد يعني بود حساس موهاش رو شدت به امير

  باشم.

  :زد وداد ي سه درچهارش رو ديدبيرون، وقتي قيافه رفت آشپزخونه از

 باش.  تالفي منتظر فقط کشمتمي آوا -

 دستم رو تو هوا تکون دادم.

 برو سيب زميني جان!  -

 

 

 (( ))محمد

 هر کنيم، روشن مون رو تکليف تا عمو يخونه بريم شب شد قرار

 کرد.نمي فرقي هيچ من حال به چند
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 هم دراز زبون يدختره اون کانادا. برگردم زودتر چي هر بايد فقط من

 مياد. سرش باليي چه که نيست مهم برام

 وادخمي شب خودش پدربزرگ و نگفتن چيزي هنوز آوا به گفت: بابا 

 نه.ک مخالفت تونهنمي چکيهي صددرصد که کنه روشن مون رو تکليف

  بابا: قول به چون نداره جرعتش رو  کسي  يعني

 کرده( سرپيچي قانون )از

اجباري که  داماد اونم بشم، داماد خواممي امشب که شم حاضر برم  

خواست سر به تن عروسش نباشه. حتي فکر کردن به اين دلش مي

 کنه.مسله عصبيم مي

 قعاش اصال دادم قول خودم به شدم سرياف دانشگاه وارد اينکه بعد من

 وارد بخوايي چون امخانواده جز باشم نداشته دوست رو کسي و نشم

 قتو هيچ من بنابراين بکني دل عزيزات ي همه از بايد بشي حرفه اين

 هم دراز زبون يدختره اون بود؛ ونخواهم نيستم شدن عاشق مرد
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 کنهمي آسون رو کارم همين بشم. جذبش بخوام که نداره چيزخاصي

 برم. سمتش نخوام اصال که

کراواتم رو بستم و شيشه عطري که روي کنسول بود و مادر هميشه 

 کرد رو روي لباسم خالي کردم.ازش استفاده مي

 

 

 )آوا(

 خواستمي بزرگ پدر سال، هايسال بعد داشتيم، مهمون کلي امشب

-نمي باشه، داشته مهمي کار که اومدمي وقتي هميشه بياد خونمون،

نداشتم؟! انقدر سرد  جون پدر اومدن به نسبت خوبي حس چرا دونم

  ومرموز بود که هيچ شباهتي نسبت به پدربزرگاي ديگه نداشت.

 و آرش از بده تکون آهنگ رقصيدممي خودم واسه و آينه جلوي رفتم

 گذاشتم و با خودم مشغول شدم.
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 گرفتم ميکروفن نعنوا به و برداشتم آرايشم ميز جلوي از کرم رو

 حرف خودم با هاديونه اين جورم! عين چه بودم گرفته جو حاال دستم

  رقصيدم.مي و زدممي

 من! جيگيريم چه

 چند هر رژبزنم، يکم بماند که چقدر خودم رو تهويل گرفتم. حاال

 درون کرم خوب ولي هست؛ کالباسي خودش لبام چون نيست، نيازي

 کردم باز که رژ رو در زنم.مي يکممحض دلخوشي  کنه،مي انگولکم

؟!  درست شبيه ماشيني چي يعني مونده، جاش فقط رژلب از ديدم

 بودم که پنچر شده.

 دچار سرنوشت همين به هاماون يکي ديدم کردم، باز رو ديگه يکي

 کيه؟ کار اين يعني کنم سکته جا همون داشتم دوست شدن.

م ي بعد پريد. چند دقيقهي له به آينه زل زدمپوکر فيس و با قيافه

 هوا و بشکن زدم.
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 نازنينم هايلب رژ بخون، خودت رو يفاتحه امشب فهميدم، اميرخان

 اين هاملب رژ با که حاال کن! صبر فقط کشمت،مي کردي؟ روچکار

 از بشه شروع مهموني اين منتظرم فقط دارم. برات منم کردي کارو

 تمرف رسم،مي هم اساسي ،رسممي خدمتت به بيرون بيايي اتاقت اون

 تو بردمش و زدم همش قشنگ درآوردم، مرغ تخم يک خونه، آشپز

شازده. از تصور  کنم چيکارت دونممي شد شروع که مهموني اتاقم.

 هترهب فعال کاري که قراره انجام بدم لبخند شيطاني روي لبم نشست.

 اعص يپسره اون جلوي قراره امشب که کنم انتخاب جيگر لباس يک

 کم -کم که بود هشت هاينزديک ساعت باشم، داده بهترين قورت

 رو مهم عمليات اين بايد االن خوب شد، بلند هامهمون سروصداي

 دويدممي تند -تند و دستم گرفتم رو مرغ تخم يکاسه بدم. انجام

 همه هم هااتاق و بود دوبلکس خونمون بود اين خوبيش اتاق؛ سمت

 جت با سرعت باال. بياد يکي ترسيدممي نداشت، ديد اصال و بودن باال
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 مرغي تخم همه اون خدايي، بنده يک بغل رفتم محکم که دويدممي

 اشطرف، قيافه لباس و صورت رو ريخت کشيدم زحمت براش که

 نشون بود، شده جمع که اشپيوسته ابروهاي ولي نبود، معلوم اصال

 عصباني. دادمي

 نوبل جايزه طرف، رو کردي خالي رو مرغ تخم همه اين روخدا تو )نه 

 دستم رو  که ،بودم زده زل بهش هاخنگ اين عين بده( بهت هم

اد د خواستم کمک، مامان واي ياخدا! کشيد، وعين کش تنبون گرفت

 لعنتت خدا داد. فشار دهنم و رو گذاشت محکم دستش رو که بزنم

 دمز کاري يضربه يک پام با سريع کردي، پاک لبم رو رژ عوضي، کنه

 شد. مچاله درد از مرغيش تخم صورت که زير زانوش

 ممرگ بگيرتم اگه کردم، مطمعنم فرار سريع آب دهنم رو قورت دادم و 

 کي باپاش با تمام دردش بلند شد و برداشتم که اول رو قدم حتمي.

  شدم. زمين جاخالي داد، درست شبيه حلوا پخش
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 وگفتم: کردم يارو به نگاه يک

 ميرم.مي درد از دارم که که بميري الهي -

  ديده بودم؟! کجا رواين اش چقدر آشنا بود،قيافه

 اصالاين جهنم. به نمياد. يادم نه! ديدم آوردم، فشار مغزم به چي هر

 بيارمش؟ ياد به بخوام که باشه کي بيابوني غول

مشکل اينجا بود که تمام چراغ و لوسترهاي سالن باال همه خاموش 

 پرسيدم: بود کرده گل فضوليم حس که جايي از اون ن؛ وليبود

 کنم شما رو جايي ديدم؟ميشه خودتون رو معرفي کنيد؟ حس مي - 

 کي که بفهمونم بهش اشاره با بزار بيچاره، آخي بود، الل فکر کنم

 جسمي هايمعلول اين شبيه من هستش؟ حاال کي بگه که بهم جوري

 ه.کنديدم هي داره نگاه مي آوردم،مي در هندسي اشکال براش بادستام

 ها!خري نفهميد؟! عجب خدايي

  کنم. ملکول بعد به کاراميرم وتالفي کنم عذرخواهي بهتره ولي
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  گفتم: و کردم عذرخواهي ازش محترمانه لحن با 

 گهدي و شده که کاري ولي بشه اينجوري خواستمنمي متاسفم واقعا -

  کرد. جمعش نميشه

 دز حرف ناباوري کمال در چيه که العملش عکس ينمبب بودم منتظر

 گفت: طلبکارانه و

 هااا؟ شده کاريه که -

  جوري داد کشيد که از شوک حرف زدنش پريدم هوا.

خاصيت وقتي که با من رو باش فکر کردم يارو کر والل، کودن بي

 هام اشکال هندسي درآوردم، چرا خفه خون گرفته بود؟دست

کمرم  به زدم دستم رو شاکي، اون و مقصرم نم رفت يادم لحظه يک

 گفتم: و

 نمياد؟ رد صداتونم کنيدومي نگاه بروبر که سيرکم دلقک من مگه آقا -

 ؟!باال اومدي که هستي کي شما اصال  ،الل آقا کردممي فکر باش منو
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 )محمد( 

 يهمه کردم مجبورت که کنم. وقتيمي حاليت دراز! زبون يدختره 

 وقت کني؛ اون پاک لباسم روي از دونه به دونه خودت وها ر مرغ تخم

  بده! دستت چه کاري تونهمي درازت زبون اين که فهميمي

 گها رفتمي آبروم ها،اتاق اين از تو يکي بردمش و کشيدم دستش رو

 !آورده؟ روزم به چي ببين چموش، يدختره پايين، رفتممي طوري اين

 داشص بيام گفت عموزن" وقتي شکا بود. اي کرده عصبانيم حسابي

 چي هر داشت. گردنم به مادري حق عموزن ولي "نه" گفتم:مي بزنم

 کردم.مي قبول چرا و چونبي گفت:مي

ها رو باز کردم و اون زبون دراز رو هم پشت سر هوا در يکي از اتاقبي

 دختره اين دهن رو از دستمم کردم، مکث در رو قفلخودم کشيدم، بي

وي ت خشم با و آروم ترسيدم،مي ازش خودمم که صدايي با و  تمبرداش

 صورتش غريدم:
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 فهميدي؟! بياد در صدات اگه حالت به واي -

 داد. تکون سرش رو ففط

  خوبه! اينجوري پوزخند ژکوندي روي لبم نشست،

 کرف بود، خرس و پاندا و پرعروسک انداختم، اتاق دکور به نگاهي يک

  خودش باشه. اتاق کنم

 خرس، يک ياندازه خودش کشهنمي خجالت هه!

 اسمسخره واقعا کنه!مي بازي خاله حال اين با ولي

 وقت اون بفهمه رو اجباري ازدواج يقضيه بکن فکرش و درصد يک 

  ميگه؟! قصه هامعروسک براي کي پس ميگه

 کنه. بازي خاله هاشباخرس بخرم خرس براش بايد کنم ازدواج بخوام

 اين که کتم موند شستم، صورتم رو و ومحم تو رفتم

 بشوره. بايد سرتق يدختره 
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 جلوش وچراغ رو روشن کردم. گرفتم و کتم بيرون، اومدم

 درمياد. حدقه از داره چشماش شد؟ مدلي اين چرا اين

  با حرص آشکاري لب زدم: شناخت.نمي منو کنم فکر آها

 هکرد اتو و بشوريش بايد خودت پس لباسم، به زدي گند ببين! -

 فهميدي؟! بدي تهويلم

 جوابي نداد.

 پوزخند زدم.

کردي، اون باال روي منبر، جهت چي شد؟! تا االن خوب سخن راني مي -

 وزش باد چطوربود؟

 سابيد.هاش رو روي هم ديگه ميهاش رو مشت کرد و دندوندست

 کردي؟!مي چيکار بگو ببينم اينجا به لطف تو خوب بود، -

ي جيب شلوارم فرو کردم، همچنان منتظر بود ريلکس دستم رو تو

 جوابش رو بدم.
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 که گندي اين باشه حواست فقط برو! هم حاال داشت، کارت زن عمو -

 .ندي انجامش ديگه کس رو کردي پياده من رو

   بدي بد نيست. نشون پزشک چشم يک به خودتو راستي 

 بري. تونيمي حاال

  )آوا(

 حمدم که اين وايي ببينم. قيافش رو تونستم  بيرون اومد که حموم از

  فوش بلد بودم نثار روحش کردم. چي هر دلم تو بود،

 چرا ولي شد؛ خورد جلوش غرورم کردم حس زد، بهم که هاييبا حرف

اون جوري که اون با اون چشماي  بدم؟ جوابش رو تونستمنمي

 لال ترسناکش نگاهم کرد يک لحظه رفتم اون دنيا وبرگشتم. انگار

 ولشا مثل کتم رو گفت: وقتي کردم.مي نگاش بر برو فقط بودم شده

 بخندل يک شد، روشن کلم تو ناز خيلي يجرقه يک ميدي، تحويل بهم
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 داشتم ذهنم تو ولي "کنممي کارو اين حتما" گفتم: و زدم خبيس

  ييارم؟! کتش سر باليي چه کشيدممي نقشه براش

  پايين. رفتم و اتاقم  تو گذاشتم کتش رو

 چشم ها،مبل از يکي روي نشستم و کردم وبش خوش مهمونا با يکم

 اومد.مي در داشت از کاسه هامدخترعمه

 د.بو تنگ چشمشون اومدنشون دنيا به يموقعه از اينا جهنم، به بازم

  خودشون از ببينن نداشتن چشم

  هست. هم سرتر

 اصال دادم،مي گوش هاشونصحبت به و بودم نشسته اينا عمو پيش

  نداشتم. رو کدومشون هيچ يحوصله

 امحوصله نميشد. ولي بکنم انگيز هيجان کار يک داشتم دوست

 لندب ازروي مبل پدربزرگ که آشپزخونه برم بشم بلند اومدم سررفت،

  گفت:  هميشگيش وصالبت جديت وباهمون شد
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  کنم. صحبت خواممي کنيد! سکوت لحظه يک -

اومد که بزرگ. خيلي کم پيش ميها برگشت سمت پدري توجههمه

پدربزرگ توي يک جمع بخواد صحبت کنه، زماني هم که حرف ميزد 

هاي پدربزرگ معموال براي هر چيزي دليل و برهان داشت. صحبت

 پايان خوشي نداشت.

 داره، دليل همگي هاموندورهمي که دونيدمي خوب هم خودتون -

 هديگ هم با بايد هامنوه از دوتا که کنم اعالم مهموني اين تو خواستم

  دارن.  اطالع هم خودشون البته کنن، ازدواج

 کارهاش اين از دست آقاجون هنوز کيا هستن؟ بيچاره زوج اين يعني

 اونا به زورش آقاجون که کي هستن بدبخت دو اين حاال برنداشته؛

 رسيده؟!

  :پدربزرگ گفت که کردممي نگاه رو صحنه اين خاصي هيجان با داشتم

 عزيزم. هاياز نوه دوتا وبخ -
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 ها توي سينه حبس شده بود.ي نفستو اون لحظه، همه

  من. پيش اينجا بيايين محمد و آوا -

  بزنيد. دست افتخارشون به همگي

 داره حتما بابا نه هام ماسيد.کردم، خنده روي لب هنگ ميگي منو

 ايک دونه آو فقط کردم؛مي فکر چي هر ولي  ميگه، رو ديگه يکي

قدر کنه. چمي شوخي داره بابا نه پر بشه؛ -قرار بود پر اونم که داشتيم

 جدي ايموقع هر از االن آقاجون کردم؛ اماجالب خودم رو قانع مي

 تبدبخ که کردم کردمبه اين فکر مي فقط لحظه اون تو يعني تره،

 تمام! و شدم

 اب بشم؟! کسي که کسي عاشق که ندارم اين رو ديگه فرصت يعني 

 زده خشکم جام سر جوري داشته باشم؟ همين دوسش جون و دل

 داشتم طوري همين ومن زدنمي دست داشتن فاميل يهمه بود،

هام يک جور کينه و حسادت ، تو نگاه دخترعمهکردممي شوننگاه
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-موج ميزد، يادم خيلي وقت پيش ها که با مريم و مينا صحبت مي

 تو مامانم د يالقوز بوده.کرديم، مينا گفت: از بچگي عاشق محم

 کاراي اين دليل حاال اومد،مي سمتم به و بود اشک پر چشماش

 به هم کسي رو چه جون پدر من! خداي وايي فهميدم.مي مامان رو

 م ه مقابل عنصر مخالف در کرده؟! دوتا انتخاب زندگيم شريک عنوان

 اباب و مامان چرا کنم، گريه دارم فقط دوست  االن "و آتش آب"

 ابحس به ديگه هم نامزد دوتا ما امشب واقعا يعني نگفتن بهم چيزي

  هم با ما که کرده قبول چطور ايعقده يپسره اون اصال اومديم؟!مي

کنه يا  قبول بخواد که نيست خودش دست چند هر کنيم؟ ازدواج

ه ي قضاييهاي پدربزرگ. رئيس قوهلعنت به اين قانون گذاري نکنه.

 ناي با آدم زاره که اين پير خرفت گذاشته. کالن نمياين مدلي قانو

 تره. راحت بميره بره فرهنگش

روي دونفره روبه مبل روي از روي اجبار بلند شدم، با محمد رفتيم

 روبندازه توي پدربزرگ از محمد خواست حلقه پدربزرگ نشستيم.

 دستم.

 بود؟ خودش يسليقه اين کردم، يعنيها نگاه ميمات به حلقه
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 اين با پوزخند که بودم انگشتر محو هنوز قشنگ و ناز بودن! چقدر

 :کرد زمزمه نشنوه کسي که طوري آروم خيلي روشدم،روبه نره گربه

انقدر روش  که  حاال خوبه يه انگشتره ناقابل و چيز خاصي نداره -

 !ندي فوکوس کردي، مراقب خودم باشم يک وقت قورتم

يم. ي باال بودد ساعت پيش که طبقهدقيقا اشاره کرد به چن بيشعور،

 هام رو توي هم کشيدم وگفتم:اخم

 انقدر تلخي که توي گلوم جا نميشي.  -

 هاش مشت شد.ايي کرد و دستدندون قروچه

 باباش ارث انگاري که کرده بود طوري اخم و زل زد بهم، نگفت هيچي

 :گفتم دادم و گردنم به قري يک منم داره، طلب رو

 نديدي؟! گلخوش ها! چيه -

 نياورد و موزيانه جواب داد: کم اونم
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 کانادا که جديدم هايرل خصوصا بخواد. دلت تا چرا، که خوشگل -

  منتظرم.

 شد. حل تو لطف به که بودم نديده خنگ اطالعت محض ولي

 بخندي. آب رو هه! -

 خوش احساس انقدر که خوابوندنت خيارشور تو بچگي از کنم فکر

  کني.مي مزگي

 باهامون  عقد مون، درمورداومد سمت آقاجون که بده وابم روج اومد 

 به سر هم ما بگيم. خانوادهامون به که خواست ازمون صحبت کرد؛

 کنيم؟ اعتراض داشتيم جرعت مگه چشم. گفتيم: فقط زير

 کردن. تبريک گفتن و خدافظي  همه شد تموم که مهموني

 هک افتادممي پا از تمداش ديگه دادم. جوابشون رو زورکي لبخند با منم

 اينا عمو خانواده خوبه آخرين نره، بازم گربه واين عمو به خورد چشمم
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 عدشب کرد، خوشبختي آرزوي برامون و بوسيد پيشونيم رو اونم بودن.

 ماشين. تو کرد ونشست خدافظي هم

 کردو چابلوسي اينا مامان جلو يکم که نره گربه اين موندمي خوب! 

 هک  ببندم درو اومدم منم تو رفتن اينا مامان  .گفت خير به شب يک

  گفت:

 و افتادن در دراز! زبون يدختره کنممي حاليت -

 کوزت درضمن باشه. داشته برات تونهمي عواقبي چه بامن کل -کل 

بزار.  کنار برام شده اتو جور همون کتم رو خونتون اومدم فردا جان!

 يادت نره قورباغه چشم وزقي.

چشم وزقي  شد. دور چشمام جلو از کنم باز مبارک رو هند خواستم تا

 گفت چشم وزقي؟هم خودتي ميمون، به چشماي درشت و ناز من مي

 نفس عميقي کشيدم. 

 زيرلب با حرص زمزمه کردم:
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 يه کتي برات اتو کنم تاريخي بشه.

 

  )محمد(

 ي اين کارش.هبرازند "دراز زبون" اسم واقعا بود! مزخرفي شب عجب

 اينا از اون ورم بايد عموزن يخونه برم بايد هم فردا کنم،مي مشآد  

  بخريم. هامون رووسيله

ش اايي که آقابزرگ گفته بود قراره باهم ازدواج کنيم، قيافهاون لحظه

 ديدني بود.

 ده،ش نوشته هاآسمون تو عمو دختر عمو پسر عقد اونا يگفته به چون 

 کنه.پوچ تغييري نمي چه فايده که اين فرهنگ و افکار

 کت اين نياره، کتم سر باليي چموش يدختره اين کنه خدا فقط

  عزيز. برام خيلي

 ساعدم رو روي پيشونيم گذاشتم و خوابيدم.
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 ي عمو اينا.بعد از خدافظي با بابا رفتم خونه 

زشت بود با اين هيکل، دست خالي برم خونشون، زدم بغل، يک تخته 

دادم مرتبش کنن. پولش رو حساب کردم و  شکالت بزرگ خريدم و

 تا خونه گاز دادم.

  رفت. امصدقه قربون هميشه مثل ديد من و تا زن عمو

 پرسيدم: ازش بود، نگران کردممي حس

  عمو؟زن شده چيزي -

 يگوشه اب گريه،  زير بزنه بود تا با همين حرف تلنگر منتظر کنم فکر

  گفت: و کرد پاک اشکش رو روسريش

 وتاد شما حسابي چه رو( پدربزرگ) خان بهرام دونمنمي پسرم! ببين -

 زارم.مي احترام تصميمش به ولي کرد؟ انتخاب ديگه هم براي رو
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 مينه بوده تا پسرم ببين بزاريم، احترام مجبوريم دونيمي که خودتم

  بوده.

 يقهدق يک اصال بچگي از دوتا شما نگرانم، واقعا شما زندگي براي من

 باشين. خوب تونستيننمي هم اب هم

  جوون. و سنش خاصيت هرچند شيطون، يکم آوا

  کاري باهاش نکرده خدايي موقعه يک دوني که نور دلم!خوب مي

  بشه. سو کم دلم نور که نکني

  بشين. خوشبخت که دارم دوست

 با همون نگراني که توي چشماش موج ميزد گفت:

  باشه. بهش حواست پسرم -

 اومد ولي به خاطراين دختره خوشم نميبا اينکه از 

 عمو دستم رو روي چشمام گذاشتم.زن 
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 به ولي کردممي رعايت من بازم گفتيننمي هم رو اينا حتما! چشم. -

 چشم.  بازم شما خاطر

 هاي خودم نداشتم.هيچ اطميناني به حرف

 هنوزخوابه؟ آوا راستي -

  بياد. که االناس ميشه، حاضر داره جون، مادر نه -

 عمو رفت آشپزخونه و با يک سيني شربت برگشت. نز

 تا گرم نشده بخور. -

 ممنون. -

 هام شربت رو از توي سيني برداشتم.همزمان با چک کردن پيام

 سر يک کيف باال هاينرده از ديدم که خوردممي شربتم رو داشتم

 يک و پايين اومد داد و جيغ با آوا خود هم بعدش پايين اومد خورد

 زد. خودش رايب ودست صوت

 هاي گرد شده و تعجب سرم رو باال آوردم کهبا چشم
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-مي دبعي بود؟ سالش بشرهجده اين واقعا يعني گلوم، تو پريد شربت

 جوري همين باشه. ساله چهارده بچه يک قد عقلش نکنم فک دونم!

 اومد.مي بند داشت نفسم کردم. واقعامي سرفه داشتم

 گفت: عموزن 

 ميام. ناال بده! مرگم خدا -

 شدم. بهتر خوردم که آب رو آورد. آب ليوان يک رفت 

 ردک سالم يک وضعش و سر به نه کاراش به چه تيپي هم زده بود، نه

 وگفت: و

 برام؟ رفتمي داشت نفست که شدم گير نفس انقدر يعني -

 تو حلقم. سقفش به اعتماد يعني

 گفتم: و دادم جواب سالمش رو بود اينجا عموزن چون

 جونمم هابعد سهله، شايد  که نفس تو آره، هايبازي انگولرج از -

 برات دربره.
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  عموزن دلخوشي محض رو پرت ها و چرت ي همه 

   !يخ کوه من به چه رو چيزا اين وگرنه گفتممي

 گفتمي اومدمي خوشش آوا وهرچي چرخيديممي بازار تو همش

 بخر. گفتيم فقط ديدمي هرچي آالت زيور تا لواشک از بخريم.

 يهمه پدربزرگ پول خوبه حاال وداشتم، کش چک نسرت حکم منم 

-ها ميبچه شبيه زيادي هم دختره اين ولي داده! خودش رو کارا اين

  مونه.

ايي رد وبدل کرديم؛ بدون اينکه کلمهمي خريد داشتيم جوري همين

 مبرگشت بود. چيزي  دزدي کنم فکر شد. همهمه بازار تو يهويي بشه.

 نيست. آوا ديدم يهو که کردم نگاه رو عقب

 ()آوا 

کردم وخواستم به محمد نشونش ها رو نگاه ميداشتم ظرف وظروف

 بدم، هر چي پشت سرم رو نگاه کردم، نديدمش.
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کردم. با خودم حدس وارد پاساژ بعدي شدم، بازم پشت سرم رو نگاه مي

 شتم ببينم پشتگزاره و هي برميزدم که شايد داره سر به سرم ميمي

 سرم هست يا نه؟

 ت وگرف دستم رو نفر يک کنم که نگاه سرم رو پشت بازم برگشتم

 و گردنم روي گذاشت رو بود چاقو کنم فکر که تيز نوک چيز ويک

 گفت:

  سرت باليي چه ببين بخور تکون داري جرعت -

 آرم.مي

 لال واقعي معناي به يعني زدم،مي شکوفه شلوارم تو ترس از داشتم 

 اواقع داشتم که آسمي خاطر به بودو بدي وضعيت خيلي بودم شده

  اومد.مي بند داشت نفسم

 گفتم: بهش سرفه و خس -خس با

  خواي؟مي چي  -
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 هب راحتي همين که بود خداش از انگار اونم تو، مال کيفم بيا پول؟ 

  رسوندمش. خواستش

 گفت: گوشم زير يهو کنه، فرار خواست گرفت، و کيف

 ! عجب چيزي هستي.بهبه -

 و کشيد بازوم رو خراش يک بود دستش که چاقويي با و گفت اين رو

  کرد. ولم

ي مردم جمع شده بودن اون حس کردم نفسم داره بند مياد، همه

 وسط، انگاري نذري ميدن.

 ره.ميمي داره دختره اورژانس، بزنين زنگ گفتنمي پسرا از دوتا يکي

 ودب کنارم لحظه اون تو بايد که نياو ولي گفتمي چيزي يک کي هر

 نبودش.

ديگه نفهميدم چي ميگن وهمه چي جلو چشمام تار شد و از حال 

 رفتم.
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 )محمد( 

 کجاست؟ دختره اين ببينم کردممي نگاه هم با همزمان رو جا همه

 کرد. دردسر درست  برام نشده هيچي هنوز يعني

 داد پسرا از تا دوسه و بودن و شده جمع مردم کلي ترپايين يکم

 ميزدن:

 نجو نيمه جسم که خبره چه ببينم اونجا رفتم ميره(مي داره دختره )

 خواستمي پسرا اون از يکي شده؟ چي يعني ديدم. زمين روي رو آوا

 زدم: داد هاي بلندم خودم رو رسوندم وکه با گام کنه بغلش

 نزنيد! بهش دست -

  کردم. بغل رو آوا و کردم رها خريدم رو که هاييوسيله ي همه 

 کنار گوشش غريدم:
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 حس که دادممي تکونش داشتم باز کن ببينم چي شده؟! چشماتو -

  شد. خيس دستم کردم

 ناباور به دستم خيره شده بودم.

 به من االن دردسري مايع همش سرتق لجباز يدختره بود! خون

  هان؟! بگم چي خانوادت

 گفت: که اومد خانوم يک صداي

 آمبوالنس که االناس داره. هم تنگي نفس خانومت کنم فکر پسرم -

   بياد.

 داد.مي دست از بيشتري خون لحظه وهر ميزد کبودي به صورتش

 دور و کردم پاره دست با رو بود خريدا تو که  شالي و شدم بلند سريع

 بستم.بازوش

 مه اکسيژن وماکس برانکارد رو گذاشتنش اومد، سريع هم آمبوالنس

  ن.گذاشت براش
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  اگه اد،ني سرش باليي گفتممي خودم با فقط بيمارستان رسيديم تا

 خصوصا و عمو جواب ميشد  چيزيش

 دادم؟! مي بايد چي رو عموزن 

  ويژه. هاي مراقبت دادن انتقالش داشت، آسم بيمارستان، بردم رو آوا

 .بده دستش کار بود ممکن آسمش دکترش يگفته به

 چيپي باند بايد مدتي يک تا ولي ود،نب عميق خيلي هم دستش زخم

 الشانتق وقتي کنم.مي بيچارش کنم پيدا آدم رو اون اگه يعني بشه،

 بيشتر و دادم توضيح براش جريان رو و  زدم زنگ عمو به بخش، دادن

 زخم واز کردم سانسور براش و بود خودم ضرر به که هاييقسمت

 نگفتم. چيزي بهشون دستشم

 "جان" انداختم.  گوشيم يصفحه به نگاه کي خوردمي زنگ تلفنم

 بود، مطئنم اتفاقاي خوبي در راه نبود. 

  کردم. وصل سريع رو تماس
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 سالم. -

جان: خوبي محمد؟ اينجا به مشکل برخورديم، ازت خواستن که 

 برگردي.

 با فرياد گفتم:

ي آليس هنوز باز مونده؟ مگه اون اطالعات کمک نکرد که به پرونده -

 فساد برسين؟ي اون لونه

 نتونستن پرونده رو جمع کنن، دستور از باال رسيده! -

 کنم؟! چه ريخته سرم که کاري همه اين با من حاال

تا يک مدت کوتاه نيستم و خودشون درجريان کارها بودن. من اينجا  -

کلي کار دارم که بايد روبه راه بشن، بعد از اتمام شون حتما ميام. فعال 

 خدافظ.

  خدانگهدار. -

  بود. اشکي همشون چشماي اومدني! چه ولي اومدن اينا عمو
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 ويژه هايمراقبت قسمت اگه بخش، بودن داده انتقال رو آوا خداروشکر

  و عمو روي تو حسابي بود،

 ميشدم. شرمنده عموزن

 اوناهم پرسيديم.مي حالش رو مدام اتاقش رفتنمي که دکترايي از

 بياد. وشبه که االناس و شده نرمال حالش گفتنمي

 :گفت پيشم و اومد عموزن

 افتاد؟ طوري چي اتفاق اين آخه پسرم -

  ودم.نب منم ميشد چيزيش الل زبونم نکرده خدايي اگه داره آسم دخترم

 وت هيچي دخترم ميده، جوابت رو و کنهمي شيطوني بچم نکن نگاه

 جون هاشپرتي حواس و کاراش اين با من که دونيمي نيست، دلش

  باشه. بچم به حواست هميشه خدا رو وت گيرم.مي

 خاطر اطمينان بهش و کردم نگاه  عموزن چشماي تو با شرمندگي

 حس خودمم واقعا سري اين دونمنمي هست. بهش حواسم که دادم
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 عنوان به بلکه همسرم عنوان به نه کنم، مراقبت ازش تونممي کردم

 ."امانت" يک

 گريه؟! چرا عموزن -

 مياد. هوش به ديگه ساعت يک خوبه! حالش آوا

 باشيد. مطمئن قوي دختره اون

  اومد. هوش به خانم آوا باالخره شديم لب به جون که ساعت دو بعد

که داشتم سرسام  داد فوش دزد اون به زد و نق دستش براي انقدر

 گرفتم. لب پنجره وايستادم.مي

 با آب و تاب مشغول تعريف ماجرا شد.

 حساس چي بهش گفتم؟ هايدونيد تو اون لحظهمي -

 خنديد و ابرويي باال انداخت.

 برو. و بردار کيفم رو خوايمي پول اگه آقا ببين -
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 درست بازوم رو خراش و يک برد رو کيف نامردي کمال در اون هم

 ماندگار. ابد تا جاش که کرد

  خورم.مي غصه کيفم واسه ولي

 هاش.رفت از دست وراجيم داشت سر مياديگه حوصله

 مه جشن يک بيا و خدا رو تو نه بخوري، غصه هم بايد گفتم: خودم اب

  بهتره. اينجوري بگير فداکاريت براي

 بعد هب سالگي سيزده از بشر اين مغز بردم پي واقعا زد که باحرفي ولي

 رشد نداشته.

 پرسيد: آوا از عموزن

 کمکت بفهمن مردم نکردي يا يک کاري جيغي، دادي، چرا جان! آوا -

  نبود؟ کيف اون حيف ن،کن

 بابا، اون موقعه که نفسم رفت و مرگ رو جلوي چشماي خودم ديدم. نه -

 ناراحت و مغموم جواب داد:
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  خريدمش. تازه که سوزهمي فلفلم اسپري اون واسه دلم ولي  -

  فلفلم. اسپره اون جز نبود هيچي کيفم تو نترسين

ايي که در انتظارم با دست ته ريشم رو خواروندم وبه خودم بابت آينده

 بود، يه فوش جانانه دادم.

ناراحت  چي براي اون خورديم؟مي حرص چي براي ما جالب! خيلي

 بود.

 و گيره ور اون کارم که گفتم بابا به خونه، چند ساعت بعد برديمش

 فت: باگ اونم بدين. انجامش ترسريع رو کارا لطفا برگردم بايد ترسريع

 کنه.مي صحبت بزرگ پدر

 اتفاق اون از ايهفته يک حدودا کنن، معلوم و عقد تاريخ مونده النا

 وندممي فقط بود. آماده خواستيممي که چيزيايي ي همه و بود گذشته

 که بايد برگزار ميشد. عروسي و عقد
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گفت: مي هاي پدربزرگ اين وسط خيلي روي اعصابم بود.تک خنده

خواي هر ه اين که االن ميخوام اون موقعه، نه بنمي -خوامنه به نمي

 تر به هم برسين.چي زود

 انقدر عجول نباش پسر!

 فهميد!ها رو نميعجله دليل اين

 خاطر شد، به پيچي باند دستش که مدتي اين تو

 آويزون زياد خودم رو نداشتم دوست اونجا، رفتم عمو چند باريزن 

م کن ريسو راست چيز رو همه بتونم روز سه اين توي اگه بدم. نشون

 خيلي خوب ميشه.

 دوست بده. انجامش ترسريع رو کارا شده که جوري هر ميگم پدر به 

 بود کرده درخواست ازم خودش مستقيما فرمانده که حاال نداشتم

  راحت خودش واسه عوضي که اون هم طرفي از و بزارم منتظرش

 کنه.مي قاچاق دختر
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  کنه.مي درگير واقعا ومغزم ر داره دختر قاچاق خصوصا فکرا اين همه 

 يک رو وعروسي عقد شد قرار  و کرد مطرح عمو با رو موضوع اين بابا

 برگزار کنيم. جا

 شديدا اکاناد بريم بايد عقد بعد گفتم وقتي ولي نداشت مخالفتي عمو

 کرد. مخالفت باهام

 کشور  زارمنمي مو دونه يک يکي دختر گفتمي

 مهاون چي؟ موقعه اون بياد شپي براش مشکلي اگه ببري؛ ايديگه 

 هبش بند جا يک دونممي بعيد دارم. سراغ دخترم از من که ايروحيه با

  خوب دخترم رو من

  شناسم.مي

 کردم، با آرامش گفتم:مي درک رو خوب عمو

 درضمن ندارم، مشکلي هاششيطنت و بودنش هوا به سر با من -

  کنه. نام ثبت دانشگاه براي بايد امسال



 

 

 WWW.98IA3.IR 54 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 براي هاش موقعيت که مطمئنم بده ادامه تحصيالتش روکانادا هاگ 

  خودم. کار به سرم که منم ميشه. بهتر مدرکش

 زا رو موقعيتي همچين حيف نيست جان! عمو نکنيد مخالفت لطفا

 بده؟ دست

 موضع از داشت کم -کم هم عمو و کرد تاييد هام روحرف هم بابا

  اومد.مي پايين خودش

 شرط. برام مه آوا نظر عمو:

 روي ما.بهعمو صداش کرد، اومد ونشست رو 

 عمو: باباجان، حاضري بعد از عروسيتون بري کانادا زندگي کني؟

 تيز توي چشماش نگاه کردم.

 کمي فکر کرد.

کنم موقعيت اونجا براي ادامه تحصيل بهتر از اينجا راستش حس مي -

 باشه.
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 رد.کمي کباب آدم رو دل عموزن هاياشک وسط اين

 سينه به سنگش رو انقدر خانوادش که داره چي عجوزه اين موندم من

 زنن.مي

 

 )آوا(

 هم رو کانادا نداشتم شوقي و ذوق هيچ خودم ولي بود عروسيم فردا

 خواست يک مسافرت باهال برم.که دلم مي کردم قبول  خاطر اين به

 

 هشنمي نيست، اي درکارعالقه وقتي نکرد درک اين رو چراپدربزرگ

 داشت.ه يک زندگي عادي

 زندگي قراره جوري اين که نيست هضم قابل هنوز خودمم براي واقعا

  کنم.
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 چهي کنيم و زندگي هم با همخونه دوتا بريم، بايد مثل هم که کانادا

 کنه. دخالت يکي اون کار تو نداره حق کس

ي صبرش لبريز آخه تا کي؟ هر کسي يک روزي کم مياره و کاسه

 ميشه.

 نفوذ واقعا کنممي فکر که و يک دنده است دل سنگ انقدر طرف 

  ناپذيره.

 ونا بماند ريختم، حاال کرم و کردم شيطوني زياد مدت اين تو درسته

  آوردم. سرش باليي چه بشورم براش داد محمد که کتي

 کتش رو چند قسمت و کردم داغش داشتم که پنج سانتي ميل با

  يي.شو اتو بردم بعدشم کردم، سوراخ

 من. تيپ به نگاش ويک بود کت به نگاش چنان هم اتوشويي مسئول

 داشت؟! کردن اتو ارزش شده سوراخ کت  اون آخه

  کرد.مي انگولکم درونم هايکرم بازم ولي
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 که و کت يعني بردم خودم با هم رو کت کرد دعوتم عمو که شبي 

  شد. دوسر اژدهاي عين ديد

راحتي که عيچ وقت از خودم سراغ نداشتم خودم و زدم به اون راه و با نا

 بهش گفتم:

 آورد. کتت روسر بال اين اتوشويي -

 جا شدم.چنان نگاهم کرد که روي صندلي جابه 

 ايهنرده به رو کرده کتم با کاري همچين که اوني تا بده آدرسش رو -

  ببندم. خونه اين

. خوب من به بده رو آدرس تواون فقط مغازه رو، اون گيرممي گل -

   کارش کنم.دونم چيمي

 دادم: جواب مِن -مِن با

 يک خاطر به نداره ارزش خيالبي ولي کرد، خراب رو کتت دونممي -

  کني. هوار و داد انقدر کت
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رفت که بابا کت سوخت و تمام. اصال اصال هيچ رقمه تو کتش نمي

 خيالش نميشد.بي

 نابود وکتش ر که شويي اتو اون بريم بعدظهر بايد که داد پيچ سه گير

 پي برده بود کار خودم و کرد،

 خواست اذيت کنه. مي

 کاري هر کرد،مي طرفداريم رو خيلي عمو خدايي

  اومد.مي در پشتم عمو زدممي حرفي و کردممي 

 بود. خودش حرف -حرف که بود مغرور انقدر هم محمد

 جاهاي هب کارمون بود نزديک سرتقم، چند باري منم که جايي اون از

  کرد. داوري مونبين کردو لطف جون که عمو کشيده بشه باريک

 بود. ميز روي گزينه بهترين بس آتش

  *** 
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 رمب باهاش بايد ديگه ساعت دو از کمتر توسرم؟ بريزم خاکي چه حاال

   بيرون.

 به متعلق که هاييدرخت به افتاد کشيدم، چشمم اتاقم رو يپرده

 بودن. پشتي حياط

 به االن ولي کردم.مي حال حياطمون اين با من چقدر خيرب يادش

 يکي چون نميشه، رد اونجا از هم عادي آدم که شده خوفناک قدري

 طرف سر باليي بود ممکن و بود هاي معتادآدم  از پر باالتر کوچه دو

  بيارن.

ايي تو ذهنم زده همين طور با خودم درگير بودم که يهو يک جرقه

 که ساعت شيش راس پشتي کوچه از کردم. پيدا جونمي جون! شد.

 بيرون. ميرم پشتي در اين از دنبالم مياد محمد

  کنم؟ کار چي معتادا اين با

  .کنمدارم، شکمشون رو سفره مي رو کاراته دان دو خودم بابا خيالبي
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ن زاشتم بدواون روزي که توي بازار بوديم و اون اتفاق افتاد، نبايد مي

ه ولي متاسفانه حال خرابم اجازه هيچ کاري رو بهم پذيرايي در بر

 داد.نمي

  حالش رو جا بيارم. ببينم دزد رو اون دارم دوست يعني

ها گذشته، اين بهترين ايده براي پيچوندن محمد بود. از حاال گذشته

 اونجا ميرم پاساژ خير سرم عروسيم نزديک.

 اجباري چي همه وقتي چند، هر ندارم عروسي به اين خوبي حس

 داشت.  نميشه بيشتري توقع ديگه

 ناي بدون البته بيرون. زدم پشتي حياط از و پوشيدم و هام روکفش

 مه واقعا و کردمي دعوام کلي فهميدمي بابا اگه چون بفهمه کسي که

  داشت. حق

 قيقاد تايم، آن که هم نره گربه اون و شيش بود به دقيقه پنج دقيقا

 هب فقط بمونه در پشت و بياد که االناس بخو بيرون. رفتم موقع به
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 اومده و پيش برام کاري بگه اومد محمد وقتي که دادم باج کلي امير

 دوست بهش. دادم خرسيم رو دمپاي اون که بماند دوستم. پيش رفتم

مونه يه اش منتظر ميايي که با اون فيس و افتادهموقعه اون داشتم

داره. خوشحالي  صفا چقدر خر نديد که واي فيلم جانانه ازش بگيرم.

  وصف نشدني وجودم رو گرفت، کال کيفور شده بودم.

  ميشدم. رد هاکوچه از داشتم لرز و ترس با 

 زد.نمي پر پرنده آخه

 آب دهنم رو به سختي قورت دادم.

 هداشت صفا حسابي اونم براي وضعيت اين تو خودم ديدن کنم فکر 

  باشه.

 خودش بيچاره اصيت،خبي گراز بميره بره اصال

 ساختم. ازش وحش باغ پا يک دونهنمي 

  سوزونم.مي فسفر براش دارم که باشه هم خداش از
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  کنم؟!مي درگيرش فکرم رو نيست من حيف

  بود. دعوا ذهنم تو

  بيرون. ريختن آدم گله يک که برم بر ميون کوچه اين از اومدم

 بوديم خدمتتون. جيگر؟!  کجا -

 ، اين يکي شروع کرد.اون يکي خفه شد

  ها.بوديم خواسته ايديگه چيز خدا از کاش رامين -

  جيگر. اومدي کردي خوب اومد. گيرمون نازي داف چه

 وت پاچيدم تمام چه هر سرعت با و آوردم در فلفلم رو اسپره احتياط با

  بودن. وايساده رديفي که نفرشون سه چشم

نه! با اين  ره نگاهي انداختم،، به اسپزبون درازه اين نوبت حاال خوب!

کشتم. بعد از يک مقدار جست دنبال يک چيز بهتر مي کنم.نمي حال

پاش رو نشونه گرفتم،  درآوردم،  رو نانچيکوها کردم، وجو پيداش

 ي فلج کننده رو.نقطه
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 هام رو مشت کردم و زدم توزمين. قانع نشدم، دست افتاد زانو با 

 يرز خوابوندم يکي و خالي دربره. دلم نيومد هميچين خشک شکمش؛

 گفتم: با داد بهش و گوشش

 خدا از که کنيمي غلط دوما ننته، جيگرهم خواهرات. داف اوال -

 نه؟ يا فهميدي چيزي بخواي! همچين

 گفت: زدو کريحي  لبخند

 ضعيفه. کنممي حاليت االن -

  کنم.مي حال بيشتر هاسرسخت با من

 ادعاي پوچي بيش نبود.تونست بکنه و هيچ غلطي نمي

 تيشآ رو اسفند عين کردم، نگاه بودم کرده کورشون  که تا سه اون به

 کردن.مي ولز و جلز

 زدن:مي داد

  کور شديم. -شديم کور -
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 شمچ تو رسوندم و اسپره به خودم رو بلند پرش يک پوزخندي زدم وبا

 رخيلي کيف کردم از صدتا سينما کيفش بيشت کردم. خالي کودن اين

  بود. سريع

بيرون، اون  بيام کوچه سر از خواستم تا و کردم جمع هام رووسايل

 يک لحظه ترسيدم و دست و پام رو گم کردم. چيزي که نبايد رو ديدم.

 -زنده سياه درست مثل صاحابش نحص بود. مطمعن بودم  ماشين اون

  کنه.کنه وگوشتم رو بين فقير فقرا تقسيم ميمي چالم زنده

 هک اين مگر لق، دهن دونست.مي امير فقط گفته؟ بهش يک يعني

  کنم.مي حاليت نبينمت

 هايگوش شبيه شبيني هايپره اومد سمتم.و شد پياده ماشين از

  بود. شده فيل
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 چرا دونمنميولي  کنم فرار خواستمي دلم بود، اعصباني چقدر اوه

 گاهن روم رو روبه بروبر داشتم جوري همين زمين؟ به بود چسبيده پام

  کردم.مي

 تو زد سيلي يک درجا و بهم رسوند خودش رو سريع حرکت يک با

 خوردم صورت با که بود زياد دستش اونقدري يضربه شدت صورتم،

   آسفالت. رو

 ايلح دستم رو دوتا که بزنه دوباره خواست کرد، بلندم دستش يک با

 پيچ پاش هک زدم بهش جانانه پايي زير يک جاش کردم. به صورتم

  زمين. افتاد و و يک آخ کوچيک از گلوش خارج شد خورد

 با داد گفتم:

 توصورتم؟! زدي حقي چه به عوضي بيشعور -

  کردي بلند من واسه دستت رو کردي بيخود تو

 فهميدي؟! بود آخرت و اول ي دفعه
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شکونم اون دستي رو که بخواد کني؟ مياز راه نرسيده گرد وخاک مي

 نه. صورتم رو سرخ ک

 ي لبش کج شد.پوزخند زد. طوري که گوشه

کنم دور زدن من چه عواقب مي حاليت االن طور! اين که هه! -

 سنگيني ممکن برات داشته باشه.

ايي که با دست وپاهاش مخلوط هاي حساب شدهگرفت. تکنيک گارد 

 شده بود واقعا جالب بود!

 و ميزد هضرب وپاش دست با مدام سمتم، اومد سريع حرکت يک با

-ربهض تونستممي فقط که بودم خسته انقدر ولي بود شکمم هدفش

 االب واقعا مهارتش نبود، من خستگي فقط راستش کنم. دفع هاش رو

 من همين اول کاري خسته شده بودم. که صورتي ودر بود

 که مردي تا اون چهار  اومد، تشويق صداي که بوديم حالت همين تو

 تند تشويق  -شدم تند درگير باهاشون



 

 

 WWW.98IA3.IR 67 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

  گفت: يکيشون کردن.مي

 امشبمون. براي خوبي خوراک کن اشخسته حسابي آفرين-

 اش رو چسبيد:يقه و مرده طرف برداشت خيز شنيد اين رو محمد 

 مرتيکه. کنم حاليت تا کن تکرار ديگه بار يک زدي؟!  زري چه -

 گفتم:  بدم نشون خودي که اين واسه منم 

 نه؟  بوده کم کردي جان نوش من از ي کههايکتک اون کنم فکر -

 اين رو که گفتم؛ محمد با چشماش برام خط و نشون 

 کشيد.

 حاال اون مردي تو چنگال محمد اسير شده بود به غلط کردن افتاد.

  کن. حال باهاش ببر دار ورش تو، مال اصال من اشتباه کردم، مرد: 

بهترين زيرچشمش.  کاشت تحملش تموم شد، يک بادمجون محمد

از  کيفم رو تا اومدم ي منحوص بود.فرصت براي فرار من از اون محله

 گفت: داد با محمد بردارم زمين روي
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  ميام. االن منم ماشين تو بشين آوا -

 به سختي آب گلوم رو قورت دادم.

 هم طرفي نه بيارم تا همين جا از حلق آويزونم کنه از داشتم جرعت

 بود. نمونده برام انرژي

  بکشم. نفس درست تونستمنمي و کنم مخالفت باهاش بخوام که

 .دهنم تو گذاشتم رو اسپره و ماشين تو نشستم

 . ميشد باز داشت تنفسم راه

 به کشيد، سرم رومي عميق هاينفس و  ماشين تو نشست سريع

  افتاد. راه سريع کرد و روشن رو ماشين ،بودم داده تکيه صندلي

  داشت. نگه پارکي کنار و شد خارج کال محله اين از

  )محمد(
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 اون به خاطر حرف چرا؟ دونمنمي و بودم اعصباني مرگ حد تا سر

زده؟  خودمم دليلش رو  کتکشون گفت: آوا که وقتي يا بود؟ هاعوضي

  دونستم.نمي

 گرفتم. ضرب فرمون رو هامدست با و داشتم نگه گوشه يک

  کن! تعريف شنوممي خوب -

 :گفتم بهش داد با

 هااا؟! بيرون بريم باشي منتظرم ساعت شيش نبود قرار مگه  -

 ور کت اون نفهميدم کردي فکر باخودت که مغزي نخود انقدر يعني

 کردي؟! سوراخش سوراخ تو

 کانادا رفتيم وقتي نه! فعال ولي بشي تنبيه بايد هم کارت اين بابت

 نمببي بگو حاال خوب چي! يعني  من اعصاب رو اسکي فهمونممي بهت

 کردي.مي غلطي چه محله اون تو

 بيارن؟ سرت باليي ممکن نکردي فک خودت با درصد يک
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  زيادي! يک مقدار تو مثل آدمي براي کردن فکر هرچند

 ندازي.نمي قلم از رو هيچي مو و با جزئيات،کن، موبه تعريف رو همه

 

 ))آوا((

 خرابکاري کنم فکر هم امصندلي رو هيچ که توشلوارم خودم جان به

  شد. ترسناک اش چقدرقيافه کردم.

 ايينپ آوردمدکوراسيونش رومي وگرنه نداشتم، کل -کل يفعالحوصله

  براش.

رسيد به قسمت جذاب  که وقتي گفتم. چي همه از وکثر کم بدون

 و وتاب آب با انقدر رو قسمت هام، اونماجرا، يعني جکي جان بازي

ره اونجام و واقعا دارم  کتکشون انگاري دوبا که کردم تعريف ذوق

 زنم.  مي



 

 

 WWW.98IA3.IR 71 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 نمکمي حال افتم.مي فلفلم اسپره اون ياد وقتي داد حال چقدر  يعني

 چشمشون. تو ريختم خوب

 گفتم: برگشتم و شد با ذوق تموم حرفم که وقتي

 کردي؟!  حال -

 با تعجب ادامه دادم.

از دفاع  کردي، فهميدم چيزاييها مبارزه ميراستي... وقتي با اون -

 دوني.شخصي مي

 کني؟مي کار خاصي مهارت

-حالت صورتش يک جوري شد و بيرون رو نگاه کرد. حس کردم مي

 خواد بپيچونه.

  بلدم. ساده شخصي دفاع يک تو مثل منم نه -
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 شانس دادي، انجام که بود کاري شيرين آخرين و اولين اين درضمن

 هوگرن نداشتن؛ فاعد براي زوري که بود جا اون معتاد مشت يک آوردي

  بودي. طُعمشون االن

 بلغور خودت واسه هي تو نميگم من هيچي  هرچي ديگه بسته -

 کني.مي

 بال ونا منم کتت رو بشورم؛ گفتينمي بهم تحقير با مدلي اون تو اگه

  بود؟ کي تقصير فهميدي حاال آوردم.نمي کتت سر رو

 

 ))آوا((

 

  شد. گرفته تاالر بهترين تو عروسيم و عقد

 بوديم. مهمونا مشغول خوشامدگويي به

  کرد.نظاره مي رو چي همه و اومد همه از اول بزرگ پدر
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  بود. آورد   بود رو زده ناممون به که هاييو دارايي هاملک سند

 نداشت، حد که بود شده ناز صورتم قدري بودم، شده ناناس خيلي

 خيلي کنم، رشغافلگي کرد؛ تا اومدم مي نگاه بهم دزدکي محمدم

 نديدمت. مثال که اينور کرد روش رو ماهرانه

کرد. همين   درخواست دونفره رقص ازمون جي دي که نشسته بوديم 

  رو اين وسط کم داشتيم. 

 هک وقتي شيطونم يروحيه  برخالف بود، رو کم کني وقت االن خوب

  نيست. حريفم رقصم هيچکيمي

 ممن و کنه درخواست ازم احترام با و بشه بلند منتظر بودم اول محمد

 هک با لبخندي محمد بخره. نازم رو وظيفشه اونم کنم. ناز تونممي تا

  جنتلمن يک مثل و سمتم اومد مصنوعي فهميدمي کسي راحت  هر
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 وبعدش کردم ناز يکم  کرد. رقص  درخواست ازم و نشست  زانو روي

 آروم ستش رود اون هم دستاش تو گذاشتم دستم رو تمام يعشوه با

 کرد.مي هدايتم جايگاه به کمرمو رو گذاشت

 با زيرکي بهش نگاه کردم و رقص رو شروع کردم.

 آوردم.سرم رو جلو مي و زدممي بشکن بغلش تو ناز با و آروم 

 رقصيد. اين کارا اصال با شيک و مردونه مي اونم

 ش سازگار نبود. روحيه

 دست هي هاشحرکت بين چون مدام بود، شده کالفه کردممي حس

 عميق سر  هاينفس و کشيدمي موهاش تو

 داد.مي

 با زدم، ناز خيلي چرخش يک و گرفتم هاشو دست از يکي جلو، اومد

  بودم. گرفته عروسم رو لباس دستم يکي اون
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 کي کانادا بريم بود قرار هم نبود. فردا شيطوني و ازشور خبري امشب

  عسلمون ماه عنوان به شوهفته

  گذشت.هم خودش مي روزها  بقيه گذرونديميم

خواست اين بشر رو رام هاي قلبم دلم ميدونم چرا اون ته مايهنمي 

 کنم!

 ناپذيره. نفوذ آدم اين گفت:مي ترقوي حس يک ولي

 خاطر به فقط جدا بود. ديگه هم از زندگيمون راه از همون اولش هم

 يمکن عادت بودن هم کناردر به بايد اجبار به مسخره، قانون سري يک

  عشق! نه مشترک! زندگي نه !"عادت" فقط

  ميشد. پنچر داشت خود به خود امقيافه

  لوم صورتم کردممي فکر ناخوشايندي چيز به وقتي

  داد.مي
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 دوست خيلي انداختن؛ راه کشون عروس شد و تموم خوبي به عروسي

 مداشت دوسش واقعا که کسي با رو هاهيجان اين رو هالحظه اين داشتم

 چي؟ االن اما کردم.مي تقسيم داشت دوستم و

  ميشه؟! چي کانادا بريم که فردا از يعني

 اتنظارمه؟! در سرنوشتي چه

 کردم.به دسته گلم خيره شدم و به سرنوشت نامعلومم فکر مي

 (( ))محمد

-مي التماس بهش بايد خدا به چشماي نافذش خيره شدم، هميشه

 تسکو اين بايد که االن نزنه، حرف شده که هم ظهلح يک براي کردم

  زنه.نمي حرفي بشکنه رو

 ابن که داشتم آرامشي حس يک رقصيدمي بود و بغلم تو که وقتي

مرداي بي چشم و رو، حرکاتش   که وقتي رقصيد.مي دلبرانه واقعا بود،

 بکنم. هاشونچشم يحواله مشت يک داشتم دوست کردنمي رصد رو
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 هيچ ديگه. هم تو رفت هاماخم خود به خود صحنه اون ييادآور با

 من. مال که چيزي کنه نگاه بهش مدلي اين نداره حق کس

يعني فقط براي من و کسي حق چپ نگاه کردن و چشم طمع دوختن 

 بهش رو نداره.

 

 

 ))آوا((

 جنبيد من از محمد زودتر حموم که برم داشتم دوست خونه، رسيديم

  زدم خفن جيغ يک محمو بره خواست تا و

 گفت: اونم

 گرفتي؟! هاري چته! -

 ببينم. ور اين بيا ثانيا بگيره، هاري عمت اوال -

 بشه؟ چي که اينور بيام -
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 رمب خواممي امخسته کم يک من فقط بشه، نيست قرار خاصي چيز -

  حموم.

 کرد.ايي کنج لبش خودنمايي ميپوزخند مسخره

  اي؟خسته خودت فقط کردي فکر بابا، نه عه!  -

 اش گذاشت.رو زير چونه شبا لودگي دست

  تکون خودت رو هاپنگوئن عين نبودوقتي يادم آهان -

  شدي! خسته داديمي

 ايي زدم.جيغ کر کننده

من  که! واقعا پنگوئن؟! حرکت ميگي من يماهرانه رقص به تو چي؟ -

 دمب افتخار بهت که دادم زحمت خودم به دوساعت آقا واسه بگو رو

  نميشه. هرکس نصيب افتخار اين هرچند

 کرد.هاي ريز شده نگام مينيشخندي زد وبا چشم
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 شده نصيبم افتخاري همچين که شانسم خوش چقدر من عه! پس -

  هم ايديگه چيز موقعيت اين تو هرچند

  کوچولو. خانم بشه نصيبم تونهمي

 ابرويي باال انداخت. 

  بينمت.مي زري خيلي کارا اين واسه نه ولي -

 برو بابا، هوا زيادي دونفره شده توهم فانتزي مغزت زده باال نه؟ -

 خوردم تو ديوار.سمتم؛ طوري که داشتم مي آروم اومد -آروم

 رايب خوبي استاد بگما تئوري؟ ولي يا بدم نشونت عملي داري دوست -

 نيستم. تئوري آموزش

 که؟! فهميمي کنم،مي کار عملي بيشتر 

 د شدم.ازکنارش ر

  اکسيد. دي کربن بياد باد بزار برو -

 ام داشت بلند ميشد. يعني دود از کله حموم، رفت حرفي هيچبي 
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  خواست هيچ رقمه کم بيارم.دلم نمي

 تو چمدونم مشغول پيدا کردن يک ابزار براي انتقام بودم.

 دستکش بکسم اولين چيزي بود که بهم چشمک ميزد.

 ها بهش زل زدم.مثل خنک

 کنم درحموم. کمين برم مثال  

 يافهق و فرم از تا دماغش تو بزنم مشت يک بيرون بياد خواست وقتي

  بيافته؟

 ام رفت تو هم.قيافه

 هديگ امم کنم.مي ديگه کار يک نداره هيجان نميده، حال اين بابا نه

به! ازديدن به اينجاس؟ چي ببين آها ها رو بهم زدم.هست؟! وسايل چي

 ي ذوق کردم. اما به چند ثانيه نکشيد که هيجانم خوابيد.نانچيکو کل

  .همگوش بزرگم تيکه برسه بهم دستش نيست، باهال اينم بابا نه

 "ترقه" کردم. پيداش جون آخ
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  کپسولي؟ يا سيگاري حاال کدومش؟ 

 بهتره. سيگاري  

 عسري و کردم قطع رو برق کنتور اول ،بود جدا برق کنتور بود خوب  

 سر و شدم حموم نزديک آروم -آروم بعدشم کردم؛ وشنر شمع يک

 آروم رو حموم در گرفت،مي آتيش داشت  شمع. روي گذاشتم رو ترقه

 نيهثا چند بعد حموم و تو کردم پرت رو ترقه تمام با لطافت کردم. باز

 هوا. رو رفت حموم

  خنديدم.دستم رو گذاشته بودم روي دلم ومي

 کشيد. داد محمد

 کشتمت. آوا -

  کشيد.مي هوار کنم، عرض چه که داد 

 بيچاره عمو، االن با خودش ميگه اينا ديگه کي هستن؟

 رفت.صداي جفتمون تا پايين مي
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  بيرون. بياد  خواستمي که اومد  حموم در صداي

 عشم شدم. و قايم تخت زير رفتم دوتا پا داشتم، دوتاي قرض کردم و

  گذاشتم. همون جا رو

 رو تحت کنترل گرفته بودم.با يک چشم همه چي 

وقتي که اومد بيرون، از شدت تعجب چند باري پلک زدم تا تونستم 

 ي رو به رو رو هضم کنم.صحنه

 رو بود شده سيخ کردن، همچين وصل سه فاز برق موهاش به انگاري

 بود. شده سياه سرش. صورتش هم حدودي

 خودش دور هک يحوله اين بود. با شده ها پوست سرخ اين دقيقا مثل

 اين از بيشتر، هم شايد يا تا سه فقط هابود.پوست سرخ کپ بود بسته

  داشت. کم زارنمي سرشون رو که هاييبرگ

  کنم؟مي فک چي تو اين موقعيت دارم به برسرم خاک
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 اشقيافه به آروم -آروم خودم واسه زير اون و بودم گرفته دهنم رو

 .کشيدمي عربده مدام اونم خنديدم.مي

 کي نيارم. گيرت کن دعا فقط يعني نرسه، بهت دستم که اين مگر -

  بشي. پشيمون اومدنت دنيا به از خودت که آرممي سرت به باليي

  رفت! کجا دونمنمي بيرون، زد اتاق از

 اومد توي دهنم.يعني قشنگ قلبم داشت مي

 چند دقيقه از رفتنش نگذشته بود که همه جا روشن شد. بدبخت

 ه گمونم کنتور رو دستکاري کرد. ب شدم،

 گشت.اومد تو اتاق و دنبال من مي

 هخوب ها.کردم عصبانيش حسابي پس اوه هم.به کوبيدمي رو هااتاق در

 سنجاق با داشتم کردمي اذيتم موهام فقط کردم! عوض لباسم رو

 بحص تا کنم فکر موفق شدم دو تاش رو دربيارم. که رفتممي ور موهام

 بمونم. جا همين
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  کنم جدا سرم از رو سومي يگيره اومدم بکنم. بايد همش رو پس 

 جون به جا وجب يک اون تو دستم دوتا با شد. کج موهام تو که گيره

 خواستم دستم رو شکست. موهام تو ناخونم يهويي بودم. افتاده موهام

  د.دا بدي صداي و تخت کف خورد دستم که بيرون بکشم موهام تو از

 م ناخونم شکست.به گمون

 ديدم. پا جفت يک تخت جلوي که بودم درگير خودم با

  سادات. جد يا 

-مين ديگه سرم. باالي بود وايساده عزرائيل عين رسما شدم. بدبخت

 ياطاحت با بشم. وارد صلح در از بهتره االن کنم. قايم خودم رو تونستم

 نقش مک يک بهتره وايسادم. روش روبه و بيرون اومدم تخت زير از

 هم تو م رو هادست کردن بدي کار که کوچولوها بچه مثل کنم. بازي

 ثالم دادمي نشون که صدايي با انداختم. پايين سرمم و زدم گره ديگه

 خوب هم خيلي تازه باشم ناراحت که بخندم گورم به )ولي ناراحتم،
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 فکر بگم(؟ رو اينا و بزنم زل چشماش تو صاف دارم جرعت ولي کردم

 لد شير عنوان به اسمم بعدشم کنهمي ردم ترلي يک زير از والا کنم

 انيف دار من اون موقع  تا البته ميشه. ثبت گينس تو جهان زن ترين

  ميگم. وداع رو

 ببخشيد. بود؛ بچگانه خيلي کارم دونممي محمدم -

 يوايي پوکيدم. ازخنده افتاد. قيافش به چشمم باال آوردم سرم رو تا 

 اخم همچنان بود. شده نوروز عمو کم براش عين تپوس سرخ خدا،

 مرفت دوباره بازتر، چاک نيشم ومنم ميشد ترم غليظ اخمش و داشت

  خودم. جلد تو

  کني؟مي اخم انقدر چيه -

 دونيمي تازه کنن برنزه خداشون از مردم شدي برنزه مجاني ببين

 يشد برنزه مجاني و مفت ببر! حالش رو کني؟ برو هزينه بايد چقدر

 زد: داد محمد دهن مباکش رو بازکرد و گفتم: که اين و رفت.
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 بري.مي سر اموحوصله داري ديگه خفه، فهميمي شو خفه فقط -

 مونيب بيدار و بدي ماساژم صبح خود تا بايد کارت اين تالفي  به امشب

 تفهيم شد؟

 چه لفظ قلمم حرف ميزنه.

 از کاري هم يلعزرائ ببين رو تخت رنگ چشمام کافي عمت! جون

  برنمياد. دستش

 گفتم: کنم خوش دلش رو که اين واسه الکي

 اوکي، نگران نباش. -

 (( ))محمد

تو حموم مشغول رديف کردن افکارم و جمع بندي کارام بودم که يهو 

دود کمي از الي در اومد تو و بعدش  من و حموم با هم ترکيديم. از 

ها رقشرف بگشتم. بيلش ميترس نفسم بند اومده بود و دربه در دنبا

ها رو اوکي کردم و بعدشم رو هم قطع کرده بود. اول از همه رفتم برق
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دنبال اين چموش خانوم بودم، انقدر عصبي بودم که خون جلوي 

 چشمام رو گرفته بود.

هاش رو توي هم وقتي که از زير تخت اومد بيرون و اون مدلي دست

 کنترل کردم. ام گرفت ولي خودم روگره زد، خنده

 کرد؟   که بود کاري چه اين آخه

-مي پلش و شل بود دستم دم لحظه اون اگه يعني شدم، روح قبض

  کردم.

  چشماش به طرز عجيبي معصوميت خاصي داشت. ولي

 با داد و عصبانيت گفتم:

 بدي. ماساژم صبح خود تا و بايد  بخوابي نداري حق -

 سرش رو پايين انداخت و آروم جواب داد:

 باشه. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 88 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

هاي خواد ماساژ بده، يک مقدار با اون دستدلم خوش بود مي  

کوچولوش ماساژ داد که بيشتر شبيه ناز کردن بود و مورمورم شد؛ 

 تتخ روي بزارمش اومدم برد. خوابش پشتم رو ي بعد خانمچند دقيقه

 رو.ب -برو خوبم خر آفرين حيون، برو گفت: و چسببد سفت گردنم رو

  ديد.ب ميبه گمونم خوا

بدبختي  با  بود. داده دست بهم بودن خر حس لحظه اون واقعا يعني

 تو هايگيره و تخت روي گذاشتمش و کردم جداش خودم از تمام

  باز آروم -آروم موهاش رو

  نشه. بيدار که کردم، طوري

منم همون قدر عبوس و بد  تخس و شيطوني تو اگه گفتم: دلم تو

 عنقم. 

 (())آوا
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 امحوصله بود. هفت ساعت االنم فرودگاه، رفتيممي بايد نه ساعت

 ولي کردمنمي حال زياد هاصبح خواب با کال بود. سررفته حسابي

 وت دور يک دنيا و اون رفتممي بالشت رو زاشتممي سرم رو تا هاشب

  زدم.مي چرخ هاآسمون

 بدم. عجب ماساژ رو نره گربه اين کمر بود قرار ديشب  راستي اه

 رخ حسابي خواب تو مياد يادم فقط شد؟ چي نمياد يادم شد! ماساژي

  خوب و حرف گوش کني بود. خر چقدر کردم. سواري

 ي محمد نگاه کردم، دهنش باز بود و غرق خواب.به جسم مچاله شده

 و قدرداني ازم داري عمر تا بدم نشونت ماساژي يک محمد آقا خوب

  کني. تشکر

 و آوردم باال دستام رو تمام لطافت با پشتشش و روي نشستم آروم

يک جوري  و زدم غلط روپشتش آوردم. مشتم رو با تمام سرعت فرود
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 کار ولي زنممي غلط خواب تو و بدخوابم صحنه سازي کردم که مثال

  نداشت. پروني جفتک با فرقي هيچ االنم

 نگاش چشمم يگوشه که از االن ولي بودها خوابيده ناز بچم بيچاره

 شه.کمي عميق نفس داره باالسرم و وايساده عزرائيل عين ديدم م،کرد

 قرمز دستمال يک االن کنه. رم خواستمي که بود شده گاوي شبيه

 ولي بياد، جا حالش حسابي بدم جلوي چشمش تکون تا داشتم الزم

 توسط گربه نره شکسته ميشه. گردنم بياد جا اون حال که اين از قبل

 وضعيت اون تو واقعا که خواب به زدم خودم رو و بستم چشامم رو بازم

  شدم. خواب تسليم

 ))محمد((

اون ور  بريم ولي شدم ديونه دستش از نشده هيچي هنوز شاهده خدا

  رسم.مي خدمتش
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 بينمب کشيدنش نفس طريق از تا گذاشتم شبيني جلوي دستم رو

 بيدار؟ يا خواب

ر و عاقبتمون رو با اين مثل اين که واقعا خواب بود. پوف... خدايا آخ

 بچه به خير کن.

 

 

 

 

 

 ))آوا((

نم اشک توي چشماش معلوم بود و هر  فرودگاه، اومديم اينا مامان با 

 آن امکان داشت بزنه زير گريه.

 خودم رو انداختم توي بغلش.
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 بابا برم؟ خواممي کجا انگاري حاال نکن. ناراحت خودت رو جونم مامي -

  کانادا. ميرم

 هک نيستي تره مادر اون ور دوکوچه انگار کانادا، ميگي چينهم :مامان

 کني.  درک

 زندگيت مرد که نزار وقت هيچ باشه، زندگيت به حواست مامان جان

 نشون بهت بدش رو روي اون زندگي که سموقعه اون برنجه؛ ازت

 ميده.

 و جونور اين يغصه کني؟ تومي فلسفيش انقدر چرا مامي. باشه -

 نه بسوزه من براي دلت بخواد. دلت تا داره زبون خودش واسه نخور.

 کشيدن. پنجول براي پايي و دست نه زبون دارم سرو

 اش گرفت.بنده خدا خنده

  نيست. جلودارت آدمي هيچ و زبوني هيچ شناسمتمي که من -
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 وسط اون بود نزديک خودمم هرچند کرديم، خدافظي همشون با

 .بگيره ام

 انداخت دستش رو پيشه عاشق شوهرهاي و زن ناي مثل محمد ولي

 گفت: و کمرم  دور

 ينا ايران آيممي پرواز اولين با بخواي که وقت هر نکن عزيزم! بغض -

 . نداره ناراحتي که

  تکنولوژي عصر االن نباش ناراحت هم شما عموزن

  نداره. غصه زنيممي زنگ و گيريممي تصويري تماس

 جا اينا مامان دل تو خودش رو خوب چه ببين مارموز، چموش اي

  کرده.

 دل عمو و اينا مامان از  کم -کم ماهم و کردن اعالم پروازمون رو

 انتظارم.  در  که ييآينده و کانادا سوي به وپيش کنديم

*** 
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 بود. باهال که اين کشور بس بود، شده گردو دوتا عين چشمام

 شغالآ دونه يک ود.باالب چقدر فرهنگشون محشره. ديگه که خيابوناش

 داشت. ايول کال نبود. خيابوناشون توي

رحمانه با له شدن دستم به خودم اومدم و محمد رو نگاه کردم که بي

  دستم رو فشار ميده.

 اون و اين به کم نداري، کم چيزي بودن خل از که فهميدن همه -

 کن. نگاه

 هم کتمبار روي به اصال که تو  چون مني! با که وقتي تا حداقل 

 انگشت داره افت برام باشخصيت مرد يک عنوان به من ولي آري،نمي

  بشم. اون و اين نماي

 خود به خود دهنم لج شد.

 بابا با شخصيت!  -
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شونه. بايد قشنگ معلوم بود داره از همين جا حرفش رو به کرسي مي

 کشتم.از همين االن گربه رو دم حجله مي

 که زور حرف اونم ندارم نويش حرف کسي هيچ از زندگيم تو من -

 بابابزرگ. نميره کتم تو رقمه هيچ اصال

 شنوي.مي شو دو تا بگي زور حرف يک اگه 

 ي جذابي کرد.تک خنده

 خواد ببينم تا کي قراره مقاومت کني؟واقعا سر نترسي داري، دلم مي -

 بشين تا اون روز بياد. -

 چند ساعت بعد*

دم، بو خيلي خسته  کاناپه. روي کردم پرت خودم رو تمام خستگي با

 جا کرده بودم.بهانگاري چند تا کوه جا

  زد. مي حرف تلفن با و چرخيدمي خودش داشت براي نره گربه اين

  گفت: بعدشم جاش و سر گذاشت رو گوشي دفعه يک
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-نمي برم، االن همين بايد واقعا که اومده پيش برام کاري من ببين -

  ترسي؟

 ترين حالت ممکن گفتم:وبا مسخرهصدام رو نازک کردم 

 ترسم.کنم نرو! من از تاريکي ميمحمدم خواهش مي -

 اومد و اصال قابل تحمل نبود.از تنهايي خيلي بدم مي

-نمي کوچيک بيشعور اين خاطر به خودم رو کار کنم؟ چي حاال ولي

 گفتم: چشماشو تو زدم زل تمام غرور با کنم

با اون صداي  کن مسخره عمتو وبر بعدش هم  بياد. باد بزار هه!  -

 برس. شرت کم.   کارت به برو هم مزخرفت، حاال

 

 

  (( ))محمد
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 هک اين وگرنه بگيرم حالش رو بايد مخ بود، رو خيلي نفهم يدختره

  ه.ميش هم بيشتر  بيام کوتاه جلوش بخوام هست متر شيش زبونش

 گفتم: روبهش

 يپروي کمال با ده.ب دستت کار ممکن چون باشه، زبونت به حواست -

 گفت:

 بکني. تونينمي کاري هيچ -

 مغزم به که راهي اولين کنم،نمي فکر معموال هاموقعه جور اين منم

  ميدم. انجام رو رسهمي

  داشت. حدي منم صبر بود، کرده اعصبانيم خيلي

  کرده خبري؟ فکر دادن پر و بال بهش زيادي ننر. يدختره

 غجي يک سراميکا، رو کردم پرتش و بردمش اتاق تا کشون -کشون

 ماومد اتاق از کردم.مي ادبش حسابي بايد نبود، مهم برام ولي زد خفن

 دادزدم: در پشت کردم. قفل اتاقم در بيرون و
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-اين باشه. شده کوتاه يکمي درازت زبون اين فردا تا اميدوارم خوب! -

 ينازا تربد باليي دربياري بازي تُخس بخواي بعد به اين از بگم هم

  فهميدي؟ آرممي سرت

گرفتن و خواستن فورا خودم رو  تماس طرفي از بودم، کرده قاطي کال

موند، اجراي نقشه و شروع ها انجام شده بود. ميبرسونم، برنامه ريزي

 عمليات که امروز بايد تصميات نهايي گرفته ميشد.

  اداره. رفتم برداشتم و مبل روي از کتم رو

 

 

 

 ))آوا((

 رو ردک پرتم که وقتي بيشعور. يپسره سرطان بگيري بميري ياله

  زياد گرفت. درد خيلي دستم سراميکا
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 يزيت به خورد انگشت هامم از يکي ديگه بدم. تکونش تونستمنمي

 واقعا کتفمم کرد. قفل اتاقم خيلي بد بريد. در انگشتم و تخت يلبه

 گريه داشتم همين طوري که بود زياد دردش حدي به کرد،مي درد

 دادم.کردم و فوشش ميمي

 بدي. پس کردي رو  باهام که کاري تقاص که کنممي کاري خدا به

 ددر شدت از جا ها انقدرناله و نفرين کردم که همونشبيه اين پيرزن

 برد.  خوابم

 

 ((محمد ))  

از وقتي رسيده بودم، همه سرشون تو کارخودشون بود و هراز گاهي 

 اي دستگيري باند پيشنهاد ميشد.پيشنهاد وايده بر

  بود. دختر اون درگير فکرم تموم

  نياره. در بازي اتاق ديونه اون تو خداکنه فقط
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  نبود. اينجا حواسم اصال

 اتاق تو نبودم مجبور آورددرنمي بازي کولي طوري اون ديشب اگه

 . کنم زندانيش

 موج اعصابم رو طوري اين که بود نفهمش خود تقصير درک! به

  ميره. مکزيکي

عملي  قرارشد که اينقشه بخوره، کلم به بادي يک تا بيرون رفتم االنم

 بشه رو با خودم مرور کردم.

 هک بودن کارايي خالف ترينپست و ترينکثيف از نارسون يخانواده

  نداشت. کاري هيچ ها براشون آدم بدن اعضاي فروش و انسان قاچاق

 فوت زنش فهميدم که طور اون فقط بود، همين شغلشون خانوادگي

 رشپس و دخترش شواصلي کاراي و کنهمي تفريح فقط کرده، خودشم

 ميدن. انجام

 بکنه. گروهش با خوادمي کاري هر که داره تام اختيار دخترش 
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 سمعامله اهل که تاجري عنوان به خودم رو بايد که اين منم يوظيفه

 يههم از تا بکنم. خودم قعاش نارسون روخيلي اتفاقي دختر و بزنم جا

 هب بشم ترنزديک بهش که چي هر بشم. باخبر شومشون هاينقشه

 کنم؟! چيکارش رو آوا ولي سودمون

  کن.مي ريشتري هشت يزلزله اون واسه فکري هم وسطا اون

  عمليات. به بدم حواسم رو يهمه بايد فعال

اون هم  اشتباه حرکت يک با بودم و من عمليات اصلي يمهره چون

  ميشد. نابود مون ويژه گروه کل من، از جانب

  ديدن بود آليس اسمش که نارسون دختر با بايد فردا

 همشون رو دودمان خورممي قسم تاجر. يک عنوان به البته کرم،مي

  پست. هاي بدم. عوضي باد به

بود.  سکوت غرق خونه بود، شب دو ساعت خونه اومدم که وقتي

 تشد به که چيزي وتاريکي، تنهايي داشتم، تدوس همين رو هميشه
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 نزمي روي آوا کردم. باز اتاق رو قفل و باال رفتم هاپله از آروم عاشقشم.

 دست به نگام که تخت روي بزارمش کنم بغلش اومدم بود. خوابيده

 غرق کال دستش يه بود. شده خشک دستش روي خون افتاد؛ زخميش

 باشه؟ يک لحظه ترسيدم. آورده خودش سر باليي نکنه بود؛ خون

  پريد. خواب از محکم زدم تو صورتش،  

  بود. زنده خداروشکر

 يکي ناغافل خوابوند زير گوشم. شده، چي دستش ببينم اومدم تا

دستش رفت باال که دوباره بزنه، مچ دستش رو توي دستم گرفتم و با 

 گفت.نمي چيزي اما ميشه له داره کردم تمام قدرت فشار دادم. حس

شد،  خيس دستم ديدم که اومدم خودم به وقتي بود. چقدر سرتق

بود. و من حواسم نبود که دست  کرده ريزي خون دستش بود! خون

  زخميش رو توي دستم گرفتم.
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 زد و پوزخند انداختم نگاه صورتش به نيومد؟ در صداش پس چرا

 گفت:

 يول متنفري ازم انقدر دونستمهه! نمي بود؟ همين مردونگيت تموم -

دن ثانيه با من بو يک واسه که کنممي کاري بعد به لحظه اين از بدون

 له بزني. -له

هستي؟ البد با خودت گفتي اينم مثل بقيه  کي کردي فکر 

 دختراست؟

 بيرون. برو گمشو اتاقم از حاالم سخت در اشتباهي!

 يهخون اينجا که بفهمونم بهش بايد گستاخه و تلخ زيادي دختر اين

 دستش ريزي خون به توجه بدون و تخت روي نشستم يست.ن پدرش

  گفتم:

 بگم اوضاع از چه قراره. بهت تا کن گوش حاال خواستي! خودت باشه-

 بخوري. آبم من ي اجازه بدون نداري حق بعد به ازاين
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 کشور اين با که جايي اون از چند، هر بيرون بري خونه از نداري حق

 اون هايي گرگ بيرون، بزاري اين در از پاتو بخوايي نداري، آشنايي

 و خوب دريدن رو بلدن. هستن جسمت دنبال فقط که منتظرن بيرون

 بخواد دلم که کاري هر و خونه آرممي دخترام و دوست بعدم به اين از

فهميدي؟ البته مجبوري که  خونه خدمتکار ميشي هم تو و کنممي

 بفهمي.

 اعتراض داري بفرما؟

  برسه؟ دادت به که کي باشي شتهدا هم هرچند اعتراضي

 گفت: و کرد نگام نفرتش تموم با آوا

  کردنشون. تربيت بچه اين با عموعمو و زن حال به خوشا -

 نداره! عوضي از کمي دست پسرشون دونن کهنمي

   شد. پاره لبش که دهنش تو زدم چنان گفت: که اين رو
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ه زد، از هممي حرف داشت کوپنش از بيشتر بود کرده عصبيم خيلي

  آورد.ي من رو به زبون ميبدتر اسم مادر مرده

-نمي زد،  کبودي به صورتش لحظه يک خوني شد، دهنشم تموم

 ازب ماهي مثل دهنش و  تخت روي افتاد جون بي بکشه. نفس تونست

  ميشد. بسته و

 صورتش رنگ باخت ودست خونيش رو به سمت گلوش برد.

 وزر يک هنوز دستم بود امانت دختر ناي شدم، پشيمون کارم از سريع

  شد؟ چي جا اين نيومديم

 بود.ن که نبود کنم پيدا اسپريش رو تا گشتم کيفش رو تو سريع

 چشماش خوادمي کم -کم ديدم که کنم باز چمدونش رو خواستم

 هشب حواسم بيمارستان. بردمش بغلم و توي کشيدمش بشه. بسته

ادن افت هم روي پلکاش فورا مبد شانس از ولي نشه بيهوش فقط بود،
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 زمزمه هب شبيه بيشتر که صدايي با بشه بيهوش بخواد اينکه از قبل و

 گفت: بود

 کار کردي.کنم باهام چيفراموش نمي وقت... هيچ متنفرم. ازت... -

ودم خ بشه چيزيش اگه واقعا دويدم،مي بيمارستان تو سرعت تموم با  

  مرفت تند خيلي امشب بخشيدم.نمي رو

 جنازه به شبيه بيشتر بغلم توي و بود شده کبود کامال صورتش بيچاره

  آدم. يک تا بود

 اين از بهش مدام برانکارد و روي گذاشتنش و اومدن سريع پرستارا

 ازم آسمش يدرباره مدام پرستارا کردن.مي وصل تنفس هايدستگاه

 ارثيه؟ که کردنمي سوال

 مده؟او پيش براش هم قبال مشکل اين يا

 دونستم، پيچوندمشون.از اونجايي که نمي

 ويژه. مراقبت هاي بردنش
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 دستي به صورتم کشيدم.

  بود. نحس واقعا امروز پووف 

  سمتش رفتم سريع بيرون، اومد دکترش ساعت نيم بعد

 چطوره؟ حالش دکتر -

هاي توي دستش انداخت و سرش رو تکون داد که نگاهي به برگه

 کرد.بيشتر نگرانم مي

 موند. آورديش  قطعا زنده نمياگه ده دقيقه ديرتر مي -

 باال هوشياريش عالئم تازه االن نداشت؛ فرقي هيچ مرده آدم يک با

 اومده.

 داري؟ باهاش نسبتي چه بپرسم تونممي

  همسرشم. -

 گفت: انداخت و بهم باري تاسف نگاه 

  تا سه لبشم و خورده بخيه تا دستش هفت -
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 ايدب من ميشد چيزيش واقعا اگه ولي نداشتم ايهعالق بهش که درسته

 گرفتم. وجدان عذاب واقعا کردم؟مي کار چي

 

 ))آوا((

خورد، دستم رو حايل چشمام قرار دادم ولي نور بدي توي چشمام مي

 فايده نداشت. ناچاره چشمام رو باز کردم.

  رفت.مي رژه چشام جلو همگي ديشب هاياتفاق

 بدي. پس کردي رو باهام که و کاري تاوان که کنممي کاري يک هه!

 ي؟چ يعني بفهمه تا کنممي رفتار باهاش خودش مثل بعدم به اين از

  نمونه. باقي حرفي تاديگه کنمنمي هم شيطنتي هيچ

 و ساغربيه برام که کشوري اومدم شدم پا اين با که خرم چقدر من

زه ميده هر نيستن. اينطوري ميشه که به خودش اجا اينجا خانوادم

  غلطي که دلش خواست بکنه.
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 مخود براي کلي مونم،نمي بيکار ولي ميشه تنگ چي همه واسه دلم

  .بخرم رو باهاش کشور يک تونممي حتي که انقدر پول دارم و برنامه

 بعد از کنم ريزي برنامه خودم براي خونه، رفتم که اين بعد بهتره

  کنم. رتقوي مهارتم رو بايد شخصي دفاع کالس برم بايد حتما دانشگاه

 شدم. و زنده مردم پيچوند، دستم رو مچ عوضي اون که وقتي يعني

ه اون لحظ  اگه نشکنه تحمل کردم. جلوش غرورم که اين خاطر به ولي

 اومد.نمي در کرد؛ جيکممي خفم دستاش با

 درد خيلي کرد؟ پودر دستامو چطوري وحشي کردم، نگاه دستم به

تک  -دادم. براي تکهام رو روي هم فشار ميدندون کرد. از حرصمي

 اين حرکاتش نقشه داشتم. بايد تاوان پس بده.

سوخت. تا مدتي هم از غذا خوردن مي افتضاح که هاي لبمبخيه جاي

 افتادم.
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 ي قتلشهزاران بار نقشه دلم توي و کردم لعنتش بار هزاران لب زير

 کشيدم. رو

 ())محمد(

 پردمس بودم گرفته که جديدي خدمتکار به و مگرفت دوش خونه رفتم

 عمليات اصلي از فردا شروع کارم رو کنه. درست آوا براي مقوي غذاي

 خواممي چطور موندم آوردم.مي رو آوا رفتممي بايد االنم شد.مي

  بشم؟ رروروبه باهاش

ياط ح تو که چند وقتي بود  عزيزم ماشين روندم. گاز به بيمارستان تا

همينم باعث شد با اشتياق بيشتري تو جاده حرکت  خورد.مي خاک

 کنم.

 شلب پارگي خاطر به ولي بهتره گفت: پرسيدم دکترش از حالش رو

 نشن باز هابخيه تا بخوره آبکي چند روزي رو بايد غذاي  تا بايد

  نکنه. عفونت بشه تا عفوني ضد روز هر بايد ودستشم
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 رتپ و خرت کلي بيمارستان يبوفه رفتم کردم، تشکري دکترش از

 و زدم در بود؟ آروم حالي چه تو االن يعني آوا. پيش رفتم و گرفتم

 کرد.نگاه مي بيرون به و بود بيدار داخل، بعدش رفتم

  خواهي عذر بايد نشستم، تخت کنارش روي رفتم 

  داد.نمي بهم کار رو اين ياجازه غرورم ولي کردممي

  بهتري؟ -

  کرد. وري اون روشم نداد، جواب و انداخت بهم دار معني نگاه يک

 خانوم رو ناز و کنم کشي منت بشينم مونده، کارم يک همين پووف،

 بخرم.

 روش.وايستاذم روبه

 خودت مسببش کن قبول ولي متاسفم؛ کردم و روي زياده دونممي  -

  بودي.

 کنيم. آشتي بيا
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  کنه.ديدم با تعجب داره نگاه مي

 جوجو؟ چيه نظرت  مياد، بدم واقعا کردن قهر از من -

 م.کنمي قبول باشي داشته که يخواسته هر کارم اين خاطر جبران به

 مباشي دوست تا دو مثل ديگه هم با بعد به اين از اگه کنممي فکر

 يک توي و ديگه هم کنار در رو زيادي خيلي مدت قراره چون بهتره،

 روت دست ديگه کنممي سعي متاسفم، واقعا کارمم بابت باشيم. خونه

 نکنم. بلند

 گفتم: کردم و دراز سمتش به دستم رو

 آشتي؟ -

  دستم. توي گذاشت دستش رو طوالني مکث بعد

 زودبخشيد! تعجب کرده بودم شديد، ولي به روي خودم نياوردم. چقدر

 آوردممي کامل صورتش رو دکور کردمي کارو اين خودم با کسي اگر

  پايين.
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 (())آوا

 خوام چه باليي سرش بيارمکردم که ميفکر مي خودم که با وقتي

گرفت،  سمتم به دستش رو که هم اومد. زمانيجيگرم حال مي

 حاالها -حاال ولي صورتش، توي بکوبم ديشبش کار تالفي به خواستم

 دارم. کار بااين

 نفعمه. به اينجوري کنم عمل ترسنجيده بهتره

  ش.دستا تو دستم رو با اکراه گذاشتم

 گفت: و فشرد دستم رو يواش

  سردن؟ دستات چرا -
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 روي که کاري خود و دفترچه به چشمام با بزنم، حرف تونستمنمي

   کردم. اشاره بود ميز

 چپم دست بهم داد. خودکار رو رو دفترچه و گرفت منظورم رو اونم

 نوشتن. به کردم شروع راستم دست با بود زخمي

  دارم. شديد خوني کم چون بوده، طوري اين هميشه -

  فکر. توي رفت وبعدشم و گفت "آهان" يه

 هک دسشويي برم خواستم و بيرون کشيدم دستاش توي از دستم رو

 گفت: و اومد خودش به دفعه يک

 بري؟ خوايمي کجا -

 زدم. زل دسشويي به

 گرفت. سريع 

 کنم؟ کمکت خوايمي -

 کردم. اخم سمتش و برگشتم سريع
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هاش مشخص بود داره لرزش نامحسوس شونه سرش پايين بود، از

 خنده.مي

  ميگم. زخمي دستت چون نداشتم بدي منظور -

 ور جنازم رو من گفتم: با خودم دلم توي ."نه" که کردم اشاره سرم با

 غلطا! چه دستشويي، بياي باهامم بخواي برسه چه زارم.نمي دوشت

 (())محمد

 داشته استراحت تماح که کرد تاکيد خيلي دکترش خونه، بردمش

 ودب آوا خالي کرده براي که سوپي کاسه مستخدم، پيش رفتم باشه.

 ينجاا کانادا اومدم که وقتي از قبلي خدمتکار) خانم پروين بردم. براش

( تداش قشنگي يلحجه چون بود؛ مازندراني کنممي فکر ايراني و بود

 نه،ک مانزاي خواستمي که دخترش پيش بود رفته که بود يسه هفته

 گشت.برمي هم فردا
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 درست غذا هم آوردم. ناچارا مستخدم افتضاح، آشپزيم که جايي اون از

  کنه. جورش و جمع رو خونه يکم هم کنه

 ازهت خورد.مي تند -تند مشغول شد. لذت با بردم آوا براي که رو سوپ

  بوده. زنداني اتاق توي هم وآوا نخورديم شام اصال ديشب افتاد يادم

 کرد تو دفترچه نوشت. تموم که شو پسو

 خواممي بيرون. برو زحمتبي خستم االنم بود، گشنم واقعا مرسي -

 ممنون. تواتاق نياد بگو هم خانوم اون به بخوابم.

 سري تکون دادم.

 قرار داشتم. با آليس  برم، بايد ديگه ساعت نيم  

  کنم.مي يکسان خاک با همشون رو

، اومم گرفتم. دوش ادکلنم  با و کردم تنم دوختم رو خوش شلوار کت

 داد.بوي خوبي مي

  رفت. گرفت، پولش رو که اين از بعد مستخدم هم اون
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 تافردا مطمئنم خورد که هايي مسکن اون با بود. خواب که هم آوا

  خوابه.مي راحت

  شدم. نارسون يخونه وارد ورود رمز گفتن با

ردم و حواسم  رو دادم به کبا کنجکاوي ريزي اطرافم رو نگاه مي

 ام وصل شده بود.ميکروفن کوچيکي که زير يقه

اومد. هيچي از اين بهتر از دور نارسون و ديدم که اين سمت مي

ايي که نزديک شد. بدون اينکه جلب توجه بکنم، چند نميشد، موقعه

عکس هاي مجهزهام رو باز و بسته کردم که توسط دوربينبار چشمم

  د.ها گرفته ميش

 رسيدم و رفتم که توي وجودم رخنه کرده بود راه هميشگي غرور با

 با آليس شدن. بلند احترامم به همشون هاش.بچه و نارسون به

 چشماش درحال قورت دادنم بود.

  پوزخندي زدم.
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 نزديک بهش تونستممي تر کرد. راحتهمين کارو برام راحت تر مي 

 بشم.

 کردم، خوشحالي ابراز ديدنشون از و دادم دست پسرش و نارسون با

 ردک خوشحالي ابراز و داد فشار چنان دستم رو رسيدم، آليس به وقتي

  پوزخندم شديدتر شد. که

 -کارا تند خدمت ي دست نارسون همگي روي کاناپه نشستن.بااشاره

غير مجاز بود، به  هاشوننوشيدني يکردن. همهتند پذيرايي مي

 ذره خوردم.  -برداشتم و ذره ارزيد. ليوان وامتحانش مي

 يزيچ که شريکي عنوان به منم و کاراش گفتن به کرد شروع نارسون

  دادم.مي نشون کنجکاو خودم رو مدام دونهنمي کارش از

نبود، چون بدون کم و کاست آمار  مهم برام کردمي کارايي چه که اين

  هاست. اون انجام "زمان" مهم همه چي دستمون رسيده بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 119 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 يعهده به کارا تموم رهبري چون دونه.مي رو اينا ي همه خترشد

 خودش.

 بهم هک ميشدم صميمي باهاشون زياد نبايد بود، کافي فعال امروز براي

  بشن. مشکوک

 :گفت آليس کردم خداحافظي که وقتي

 هاکان. جناب ديدارتون از شدم حال خوش -

  بود( ماموريت توي جعليم اسم )هاکان

 وداگاه باال پريد.ابروهام ناخ

 بايد که نشده انجام هنوز کارهام از يک مقدار زيبا، بانوي ممنونم -

 اومد. خواهم ديدنتون به حتما باشيد مطمئن ولي بدم انجامش

 بابت ممنون بخورين سرما ترسممي سرده حدودي تا ضمنا هوا

  نگهدار. خدا تون همراهي

  .آوا به نه  اين، به نه داخل. رفت و گفت چشم
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 چه؟ تو به گفت:مي گفتم،مي آوا به اگه بندممي شرط خودم با

تا رسيدم خونه و لباسام رو عوض کردم ساعت از نيمه شب گذشته 

 بود. در اتاق رو آروم باز کردم.

 رمحاض گربه. بچه يک عين بود خوابيده بامزه چقدر بود، برده خوابش

  خوابيد. بعدشم و پشتم پريد و بود بيدار روز اون که بخورم قسم

 خوردمو چايي يک پايين. رفتم و زدم کنار توي صورتش از موهاش رو

 يارمب دخترم دوست عنوان به رو آليس که اين کردم.مي فکر آينده به

 کنن؟مي فکري چه درموردم خانم پروين و آوا اينجا

 هب آسيبي هيچ که کنه خدا فقط کننمي فکر چي که نيست مهم

  نرسه. کسي

-راحت خيالمم اينجوري کردم؛مي نامش ثبت دانشگاه توي رو واآ بايد

  بود. تر
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 اوه شد. بيدار باالخره خرگوش خانم اومدمي کفش تق -تق صداي

  کنم. عفوني ضد دستش رو  بايد رفتمي يادم داشت

  بود. بسته چشماش رو يکي از چون بود خواب هنوز

 و گرفتم رودستش  رفتم شدم نزديک بود بخوره زمين که بلند

 رو اوليه هايکمک يجعبه آشپزخونه رفتم مبل. روي نشوندمش

 خدا .سمتش رفتم قيچي يک با برداشتم رو باند و گاز و بتادين آوردم.

  بدم. انجام کارم رو بزاره کنه

 ود؛ب خواب هنوزم دستم. توي گرفتم دستش رو و پاش کنار نشستم

  کردم.مي بيدارش بود بهتر

 شک بهش بود ممکن کردممي عفوني ضد دستش رو خواب توي اگه

 کرد.مي درد خيلي مطمئنا و ستازه هنوز زخمش جاي چون بشه وارد

  دادم. تکونش آروم
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چشمش  يگوشه کنم. عفوني رو ضد دستت خواممي شو! بيدار آوا -

 گفت: کردو باز رو

 نکن. بيدارم فقط بکن کنيمي کاري هر -

 گفتم. چي نفهميد کنم فکر يد.خواب گرفت بشر، اين دست از

 کاره، اول تازه ديگه، توهم رفت اخماش کردم، باز که دستش رو باند

 م ميگيهببينم اون موقعه بدم شوشست بتادين با دستت رو کنن صبر

 بکن! داري دوست کاري هر

 

 ))آوا((

 از چنان گيره.مي آتيش داره دستم کردم حس که بودم خواب غرق

  شد. نابود گردنم کنم رفک که پريدم خواب

  کرد، خيلي بدمي عفوني ضد دستم رو داشت محمد

  کشيدم. محمد رو موهاي سالمم دست با سوخت.مي
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 کشيدم.مي موهاش رو منم دادمي شوشست دستم رو که هرسري

  بود. فجيع دردش

  کنديش. کن ول موهام رو رواني -

  م.کنمي ول موهاتو منم کردي ول دستم رو وقت هر -

 

 

 

 (())محمد

 موهام رو شد تموم دستش کار بشر، اين دست از اووف کند، موهام رو

  جلوم. گرفت و کرد باز مشتش رو بعدش هم کرد ول

خورد. با حسرت به ها ي بينيم تکون مياز حرص و اعصبانيت پره

-مي موهام که حاال از ريشه درشون آورده بود، خيره شده بودم. دلم

 زهنو ولي نکنه غلطا اين از ديگه که بزنمش چنان لحظه اون خواست
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 مهکل چند تا تونستمي خوبه بازم بود شده کبود لبشم بود. داغون

بزنه. حرف
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  ))آوا((

 تقريبا لبم بهتر شده بود.

 بخوريم. هست چي ببينم خونه آشپز تو رفتم

 گاد! چه ماي او ديدم کردم باز که يخچال رو در گشنم بود، خيلي

 هستن؟ چي اينا دونمنمي که من ولي چيزايي

 .مامت ديگه بود يخچال تو هم خرچنگ و سوسک کم يک اگه کنم فکر

  بود. جونور و جک از پر يخچالش وضعي؟ چه اين

  جلبک. ماهي و ميگو، تا گرفته خرچنگ از

 بخورم؟ چي من آخه

  بود. هاهمين از خوردم که هم سوپي اون البد نيست، هيچي

 وليده بدون اينکه در بزنم رفتم تو.ژ يقيافه با

 نميشه؟ پيدا خوردن واسه هيچي يخچال تو چرا -
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 سرش رو از توي لب تاپش درآورد ونگاهي به 

 ام انداخت.قيافه

 ديروز سپردم همه چي خريد کنن. چيه؟ منظورت -

 .گمنمي که رو جونورا اون پتروس، -

 مه به حالم کنممي نگاشون بخورم، دريايي غذاي تونمنمي اصال من

  بخورمشون. که اين به برسه چه خورهمي

 بخشيدنت براي شرطم رو راه تو منم تا خريد، بريم شو بلند هم حاال

  بگم.

 کالفه عينکش رو داد باالي سرش.

 واي به  حال روزي که زني،مي فک انقدر خورده بخيه لبت خوبه -

  پوش.ب مناسب لباس برو خريد، ريممي باشه کنن؛ باز هاتو بخيه بخوان

 که ينيبمي کنم، عوض لباسم رو کن کمکم بيا فقط بابابزرگ باشه -

  چالغه. دستم يک عالي جناب لطف به
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 ي جذابي کرد.تک خنده

 کمک خواستي درخدمتم. -

 با شيطنت اضافه کرد:

 حتي اگه... -

 دونستم اين ذهن مسمومش، االن تاکجاها پيش رفته.مي

 وندم.هام رو توي حدقه چرخچشم

 که زماني تا  بگم بهت اينم درضمن بينن،مي خواب زياد شترها -

  بدي. انجامش بايد گفتم چي هر نشده خوب دستم

 هک وقتي از بده؛ انجام خانم کارت رو پروين بگي تونيمي راستي -

  بوده. خونه مستخدم اون کانادا اومدم

 بي.خو خانوم خيلي برگرده؛ امروز شده قرار هست، هم ايراني

 اجياحتي کمکت به منم شو حاضر برو حاالم گفتي. که مرسي باشه -

 ندارم.
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  ابرويي باال انداخت.

  راحتي. که جور هر -

 لبتها پوشيدم راحتم مانتو يک پوشيدم، گشادا اون از شلوار يک رفتم

  گرفتم.نمي کمک کودن اون از سياه سال صد .بدبختي هزار با

 بره! همشون همينن، گرگ توي لباس

 .بود شرطم گفتن واسه موقع بوديم، بهترين نشسته ماشين تو

 کمي خم شدم.

  کني، پيدا خوب باشگاه يک خواممي ازت راستش -

  بگيرم. ياد شخصي دفاع خواممي

 گفت: و کرد قبول چرا و چونبي

 قاطين. پسر دختر و  هاي اينجااز اونجايي که اينجا ايران نيست، باشگاه -

 چه هاست.حرفه بيشتر استاد خودشم که داره اهباشگ يک دوستم

 کني؟  نام ثبت خوايمي ايرشته
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 با ذوق گفتم:  

 کردم. کار هم سالي چند و دارم دوست رو جودو و کاراته -

 ابرويي باال انداخت.

  خوبه! -

  ه.رو بيار  سبدها اون از دونه يه گفتم: محمد به شدم که فروشگاه وارد

  سبد. داخل نداختممي اومدمي خوشم چي هر يعني

 بود. و اما... رسيدم به پاستيل عزيزم. خوراکي بيشترش

هاي عجيب و غريب هم که اسمش بماند که چند تايي از اون خوراکي

  دونستم برداشتم.رو نمي

  کرد.مي نگاه فقط ههديونه اين عين محمد

 شد. خسته دستم ديگه بيار و سبد اون چيه؟! هااا؟ -

چرخيد ها ميخونه، چشمم روي باکس اومديم کردن خريد کلي بعد

 و انتخاب خيلي سخت بود.
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 ))محمد((

 .گذشتمي ماجرا اون از ايهفته سه حدود

کاري انجام  خواستمي که طوري بود، شده نزديک بهم خيلي آليس

 بود. مرموز حدودي تا ولي داد.بده، منم تو جريان کارهاش قرار مي

 کنم. جلب بيشتر عتمادش روا که کردممي کاري بايد

  به خاطر همينم طبق نقشه تصميم گرفتم آخر اين هفته

 بود. نامزديمون جشن

 که  هم آليس بهم. بندازه شوعتيقه دختر که بود خداش از نارسون

  کرد.مي سير آسمونا تو کنم عرض چه

  بگم. چي آوا به بودم مونده وسط اين

  بزارم؟ دلم کجاي اين رو بوديم، آخه شده خوب هم با يکم تازه

برسونم. افکار مزاحم رو تا  سرانجام به هم ماموريت اين اينکه مهم

 حدودي از ذهنم دور کردم.
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 ))آوا((

 پيله بهم مدام هم پسره يک بودم، دانشگاه مدت درگير کاراي اين

 برداره گرز خواستمي دلش آدم که کردمي نگاه چنان يعني کرد.مي

-مثل جت خودش رو مي زمين افتادمي خودکارم تا دنبالش، بيفته

رسوند. يک سري بند کتونيم باز شد، خم شدم ببندمش؛ از ته کالس 

 شعور نچسب.  خودش رو رسوند. کل کالس رفت رو هوا. بي

 فک هم انقدر کنارم. شستمي سريع هست خالي جا کنارم ديدمي تا

 کلمات همميگه. آخرش چي فهميدمنمي نداشت. حد که زدمي

 گفت:و مي  تهش چسبوندمي انگليسي

 فهميدي؟ -

دادم و  تکون سري  کردم،مي جدش و خودش نصار که هاييفوش با

  گفتم:
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 گفت: خوبي چيز کرد فکر خفه شو! اوکي؟ اونم  -

خنديدم اشک از چشمام دراومد و استاد  بهش انقدر يعني "اوکي "

 جفتمون رو پرت کرد بيرون.

 

  مناسب! چه به دونمنمي بود، گرفته مهموني امشب محمد

  بودم. شده جور خانم پروين تو اين زمان کوتاه با 

 مدام نداره. حد که شد خوشحال انقدر گرفته، زن محمد فهميد وقتي

  جان! خانم ميگه بهم قشنگش يلحجه اون با و چرخهمي دورم

  کن. صدا اسمم رو باش راحت بابا ميگم بهش هي

  ميشن. ناراحت بفهمن آقا جان! نمخا نه ميگه: اونم

  باش. راحت چنده کيلو آقا ميگم: پرويي کمال با منم

  کني. صدا اسمم رو دارم دوست خودم 
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 يکي اون بود نزديک سري خوردم که يکمي سر هانرده اين از انقدر

 پروين خوبم اوضاع و حال تو اون حاال بدم. دست از سالمم دست

 و زدم مليح لبخند يک صورتش. تو زد رسيد و لحظه اون خانومم

 گفتم:

 خانم؟ پروين شده چيزي -

 نچيزيتو نکرده خدايي پايين نيا نردها اين از ديگه خدا تورو خانم -

  ميشه.

 تر شد.خندم عميق

 حاضر ناهار اگه دارم کالس ظهرم بعد درسام سر ميرم االن باشه، من -

   بزن. صدام زحمتبي شد

 بد هم خوندن درس ساعت دو خوبه داديم ارور داشت مخمم يعني

 ود،ب يک ساعت پايين. رفتم و قفسه تو کردم پرت کتاب رو نيست.



 

 

 WWW.98IA3.IR 134 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 دممع ديگه دوساعت تا بخورم که چيزي يک داشتم. کالس سه ساعت

  شه. سبک يکم

  بود. سبزي قورمه غذا

 بکشه. برام گفتم خانم پروين به

 نظير بود!با لذت بويي کشيدم، واقعا بي

 جونم. پروين انداختي راه بويي چه -

 گفتم که اينو پيداکنم. برات خوب شوهر يک بايد کنممي فکر که حاال

 گفت: و دستش رو زد

  گذشته. ما از ديگه زنيد؟مي که حرفيه چه اين جان! خانم -

 بودم رپس منم اگه داري تو که دستپختي اين خانم، پروين نفرماييد -

 گرفتمت.مي

 اهلحظه اين بود. هوا رو آشپزخونه رفت.مي ريسه ندهخ از خانم پروين

 غمي  هيچ بدون داشتم، دوست رو
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 گفت: و رسيد معلق عجل عين محمد که باشگاه برم شدم آماده

 خريد. بريم کالستم بعد رسونمتمي خودم -

 چيه مناسبتش امشب جشن راستي پرسيدم

  گفت: اونم

  فهمي.مي خودت شب سوپرايز، -

  نگفتم. يهيچ ديگه منم

  سخت بهم انقد چرا دونمنمي فقط بود، مرد استادم

  نبود. اينطوري بقيه به نسبت گرفت؟مي

 نن.ک مبارزه ديگه هم با کردمي بلند رو همه داشتيم مبارزه که وقتي

 بشينن! گفت:مي همه به رسيدمي که من به نوبت

 کرد.مي مبارزه من با خودش درکمال ناباوري

 جلسه اون کرد.مي مبارزه سخت خيلي آورد.مي در م ورود و دل يعني

 که سري هر شدم، بدبخت وايي مبارزه جلسه اين داشتيم. کاتا هم
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 دستم رو مچ سري يک خونه. گشتمبرمي الش و آش داشتيم مبارزه

  رفت. ضعف دلم داد که پيچ چنان تومبارزه

-مي اگهچون  کردم.مي پيچي باند دستم رو نبود محمد که هاييوقت

  بودم. سوژش دو روز تا فهميد

  مبارزه. براي شدم آماده نرمش بعد کردم، عوض لباسام رو

  نشستيم. و گذاشتيم احترام همه اومد، استاد

 از نهايي ي برنده و کنيد مبارزه ديگه هم با دوخوام دوبهمي امروز -

  کنه. مبارزه من بايد شما کل

  .چيزي يک شد اين بابا بهتر! اووف، 

  بود. پسر يک که رقيبم و منم با کردنمي مبارزه ديگه هم با همه

ضش في تا کنم پذيرايي ازت چجوري پسر، جيگول خوب گفتم: دلم تو

  ببري؟ رو
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-اميت منم بزنه. ضربه اينکه کرد تامي دفع رو هاضربه بيشتر حريفم

حالشون  بايد جماعت رو پسر جنس ميگم خدا يهميشه زدمش. خورد

 گيري.ب رو

 نگاه استاد امروز خيلي عجيب بود! خدا به دادم برسه.

 رفتم. پيش خوب رو تا تا سه بود. مبارزه اول خوب

 يمتسل ولي رفت.مي سياهي چشمام اومد ومي بند داشت نفسم ديگه

 زمين پخش بعدشم و دادم شکست اونم فرآوان بدبختي با و نشدم

  شدم.

 شي.بک نفس کن سعي گفتنمي  هابچه همه

 هام تمرکز کردم.روي ريتم نفس

  اومد. جا حالم کم يک 

پيشم. با همون پوزخند ژکوندي که  ها رو کنار زد و اومدبچه استاد

 روي لبش بود، خم شد و روي زانوهاش نشست.
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  رفتي. پيش خوب -

چشمام رو بستم و توي دلم کلي خوشحال شدم که تعريفم رو کرده 

 بود.

 مبارزه خودم با قراه که کن آماده بعدي يجلسه براي خودت رو -

 کني.

 اين رو که گفت، آب دهنم رو قورت دادم.

  داريم. کاتا بعدي يجلسه استاد -

 با همون اخم هايي که روي صورتش نشوند گفت:

  کنيد. آوري ياد شما نيست الزم -

 خودت رو هست شما و من بين مبارزه بعدي جلسه گفتم. که همين

  کن. ثابت

 اين ها رو مديون  همه بودم، بهتر من همشون بين از وراييج يک

 ايي نچسب.عقده ازش. خوردم کتک خيلي خدايي استاد بودم.
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  که. نداريم کردن شوخي جرعت اصال کالس تو

  رو اينا حاال خشک محيطش کال بدتره، پادگان از

 نگس يک برم اولش اينجا بيام که اين قبل بعدي يجلسه خيالبي

 بخرم.  خودم ابر قبر

*** 

 گشتيم کهمي لباس دنبال پاساژ تو داشتيم جوري همين

پري دريايي  مثل رو وبدن داشت دنباله که اينقره شب لباس يک

 شال يک و خريدم همون رو بود. ناز خيلي داد رو خريدم،مي جلوه

ايي رنگ، پيدا کمي اون ورتر صندل نقره گرفتم. هم گيپور مشکي

 کردم و خريدم.

عابر بانک  نقش بيشتر اومد،مي همراهم نجيب اسب يک مثل محمدم

  کرد.مي حساب خريدممي چي هر داشت. رو
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 آرايشگاه يک بايد داشتم وقت هنوز بود، هفت هاي نزديک ساعت

  برم. خوب

  رفت. خودشم و آرايشگاه من رو رسوند محمد

 به عنيي بود؛ کرده کار صورتم رو که ميشد حدود دو ساعتي آرايشگر

  شدم. کباب واقعي معناي

 چه بودم. شده محشر کردم، انصافا نگاه آينه تو خودم رو وقتي ولي

 نداشتم. خبر خودم  بودم لعبتي

 وقتي که اومد دنبالم، به خودش زحمت نداد از ماشين پياده بشه.

 قدم ناز با و خرامان -خرامان منم براي اينکه برم رو مخش، درک! به

  اشنهپ همين داشتم. مشکل بلند پاشنه کفش با والاص داشتم.برمي

 دارم. دوست بيشتر رو تخت

  نزديم. حرفي خونه تا کدوممونم هيچ ماشين. تو نشستم
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 يزم يک کنار برد و گرفت دستم رو محمد بود، شده شلوغ خيلي خونه

  بودن. نشسته دختر يک و پسر يک که

 م. خاله دختر کنم، آوامي معرفي محمد:

 پسره که کنار دختري نشسته بود، اشاره کرد و گفت: به يک

 ايشون برادر آليس جان. -

  سريش. خوان همون که اين

 شم؟  خاله دختر من گفت: چرا

زد تا چند دقيقه بهش خيره  که محمد حرفي با تا اينکه بودم، فکر تو

 شدم.

 عزيزم هستش. آليس منو نامزدي شب امشب - 

دري نگاه کردم تا از دروغي بودن حرفش کردم؛ اونقبا بهت نگاهش مي

م تونستمطمعن بشم. اما نه! زيادي جدي بود و اين حجم تحقير رو نمي

 تحمل کنم.
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 کنه؟ غلطا اين از بايد چرا داره زن که کسي فهممنمي

 چه موجود پلشتي اين بشر! ملت تو خفا زن دوم 

 شعور آشکارا کارش رو انجام ميده.گيرن. اين بيمي

رسه؟ همين دختراي اينجا به جام نده؟ دست کي بهش ميچرا ان

کنن و هيچ ارزشي خورن که راحت با همه بگو بخند ميدردش مي

   اضافيم. جمعشون تو کردم حس براي خودشون قائل نيستن. 

 چيزي يک اينجا بشين بيا داده گير کنه هم تو اين موقعيت پسره اين

 دهن لحظه اون واستخمي دلم يعني بزنيم. ديگه هم بسالمتي

  بگيرم. گل مبارکش رو

 ميشه پيچوندش، چون  راحتي به مياد خوشم

  بزنه. حرف فارسي تونستنمي 
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 نامزديشون، جشن که امشب گرفت. دلم خيلي محمد کار اين از ولي

 منم البد ميشن. دار بچه همبعدش شون، عروسي البد هم روز سه دو

  کنم. ايفا غالهبز اين يبچه براي بايد و کوزت نقش

  دلم باشم. دور هاآدم کل از خواستمي دلم و امشب

 مه خوان مکان نباشم. اين تو شده که هم ثانيه صدم واسه خواستمي

. ها بخورمکرد، از اون نوشيدنيمن رو وسوسه مي گفتمي زرتي -زرتي

 اس شدم و ليوان رو برداشتم.آخرش هم  تسليم خواسته

 کم داشت خوشم -کم بودم. تلنگر دنبال که نمم خودمون. سالمتيبه

 خواست با کل دنيا لج کنم.اومد و دلم ميمي

 د.ش متوقف راه توي دستم ليوان سوم رو بردارم که که بردم دستم رو

 گرفته؟ که دستم رو کيه ببينم کردم نگاه

 هاي نافذ مشکي رنگش دست از آناليز کشيدم.که با چشم

  محمد بود. 
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 يا ترسيد آبروش رو ببرم؟! ختسو برام دلش

 کنترلي ديگه هامشدم. روي حرکتداشتم از حالت عادي خارج مي

  بشينم. صندلي رو کرد کمکم نداشتم.

 گفت: گوشم دم

  غلطا! اين به چه رو تو جو آخهجو  -

 گوشش. زير خوابوندم يکي

 تلو خوران افتادم کنار ميز. -تلو

  يک از کمي تدس واقعا بدوني که زدم براي اينو -

  نداري. شعوربي

 يکي با هرشب اصال بکن. خوادمي دلت غلطي هر بعدهم به اين از

 خوبه نه؟! کن نامزد

 انجام  که کارايي و زدممي که هاييحرف يهمه 
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 قبول منم کرد رقص درخواست ازم خوان نبود، خودم دادم، دستمي

 من کنهمي رو اراک اين داره زن که اين وجود با محمد که وقتي کردم.

  شکوند. واقعي معناي به غرورم رو ترم؟ کم اون از مگه  نکنم؟ چرا

  ببرن. حالش رو که بيارم ومحمد آليس اين سر باليي يک

بازيش گل کرد وشروع کرد به ديونه خوان رقصيديممي داشتيم وقتي

-شيش دنگ حواسش اينجا بود. با خودم مي  هم محمد چرت گفتن.

 هاش زد بيرون.ه رم کنه. به وضوح ديدم که دود از گوشگفتم االن ک

  درک! به

 ())محمد(

  بودم. ازينا از بدتر منتظر نيستم، ناراحت خوردم سيلي که ازاين

 تصور ايديگه شخص کنار رو آوا نداشتم دوست اصال چرا، دونمنمي

  کنم.
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 بدنش از سرش رو داشتم دوست رقصيد،مي خوان با که وقتي وايي

  کنم. جدا

 کارهاش دست خودش نبود و از اون حالت طبيعي خارج شده بود.

ود، خهاي بياين خنده گفتن. وپرت چرت کرد شروع نشست که وقتي

هايي که دور کمرش رفت. اون دستبدجوري روي اعصابم يورتمه مي

 حلقه کرده بود داشت آتيشم ميزد.

کردم  خواهي عذرتم هابچه از بده، آب بند و بود نزديک بارم دو يکي

  گفتم: و

 باشين. راحت هم شما اتاقش برمشمي کرده روي زياده آوا-

  دستش رو محکم کشيدم وافتاد تو بغلم. 

 مطمئنا اومد. برام غره چشم يک ور اون از خانمم پروين بردمش باال،

  کرد.مي فکر آوا مثل اونم

  باشه. آوا به حواسش بياد زدم اشاره بهش
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  نپرسيد. سوالي هم اصال باال. اومد باهام و گفت ميچش خانم پروين

  بود. برده خوابش تخت، رو گذاشتم رو آوا

 خودم بخوره هااين نوشيدني به دستش سري اين خواستمي دلم

  کنم. قلم دستاش رو جفت

 روبه پرين خانوم گفتم:

  باشه. آوا به حواستون قبل از بيشتر خيلي بعد به اين از -

 هبدونيد ک اين رو فقط دم.مي توضيح بهتون کارم رو يلدل روزي يک 

  زنم.نمي آب به گداربي وقت هيچ

 پتو رو روي آوا کشيد و با صدايي گرفته گفت:

 اين به حداقل کاش اي مظلوم. زيادي داره، گناه دختر اين پسرم -

  کردي.مي فکر دختر
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 رهپس اين فقط هست؛ حواسم کنيد فکرش رو که چه اون از بيشتر -

 داره قبول شما رو حرف ببينمش اون بر دور زياد ندارم دوست خوان،

  بگيد. بهش لطفا

 

 

 (())آوا

 هديگ هم به نسبت ولي نداشتيم ديگه هم به کاري هيچ ما درسته

 يول بود اجباري به همه چي پشت پا زد. زندگيمون اون بوديم، متعهد

 لي انگاري دير جنبيدم.و بيام. کنار اجبارم اين با خواستممي تازه من

و براي خودم مشغولي   کردممي نزديک هامدرس  به خودم رو چي هر 

 .گيرممي جدا خونه باشه الزم حتي کردم خيلي بهتر بود .درست مي

 شاهد جا، اين مياد ميمون خانوم اين که سري هر نمياد خوشم چون

 نميشم. خيالبي نريزم خودم رو کرم تا ولي شون باشم.ديونه بازي
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 يفتشر اينجا که هم کودن اين بخورم که ديدم صبحونه پايين رفتم

 داره.

  نذاشتم. محل کدومشونم هيچ به دادم. سالم خانوم پروين به فقط

  گفت: و گرفت رو آليس دست محمد

 بخوريم؟ صبحونه باغ تو بريم چيه نظرت عزيزم -

 يزاييچ هشکست پا دست منم گفت.مي خودشون زبون به رو اينا البته

 رو انگليسي ولي بود خوب حدودي تا زبانم خداروشکر فهميدم.مي

  بودم. فول

 انداختين؟ راه چيه هابازي نکبت اين

  گرفت. عقم

 آروم طوري که من بشنوم، قبل از رفتنش گفت:

  اي.عقده يکوچولو حسود -



 

 

 WWW.98IA3.IR 151 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 براشون گفت: خانمم پروين به باغ. رفتن و کشيد رو آليس دست

  بره.ب صبحونه

 يک اي؟عقده گفت: من به زد. خوشگل يجرقه يک ذهنم تو ناخداگاه

  بيارم حالش رو ببري. سرت به باليي

  کنه. اتو باشگاهم رو هايلباس بره گفتم خانم پروين به

 فورا گفت:

  ببرم. صبحونه براشون گفت: آقا جون خانم -

  من لباساي کنم.مي حاضر صبحونه من نداره! عيبي -

 باشم. مرتب هميشه دارم دوست دونيدمي که خودتون تره،مهم

  اه.سي نخود دنبال فرستادمش بدبختي کرد. آخرش با من -من  يکم 

 تو جفتش ريختم. چايي من بود، دو فنجون نوبت حاال محمد! آقا خوب

ه شبي چون رنگش که قرمز فلفل يکم نمک، خوريچاي قاشق نصف
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 يقاط قرمز رنگ از اون نوشيدني کممي  نبود. معلوم اصال بود. چايي

  کردم. چايي

داره.  دوست گفت: ريختبي آليس که دسري اون به رسيممي حاال

  ياقتشل البته صبحانه. تا بود گربه و سگ غذاي شبيه بيشتر البته

 کردم. دسرش قاطي زنجبيل و سياه فلفل کم يک درهمين حد بود.

  شده. اريک دست انگار نه انگار بود خاک رنگ دسرش

 يواسه مه تقويتي يک باشه. ترسنگين کنم فکر سرش بگيره اين رو

-مي غني اورانيوم رفتممي بايد يعني .خالقم من چقدر ميشه. موهاش

 اومدمي داشت خانومم پروين زدم. فروان نمک پنيرشونم روي کردم.

  خونه. آشپز سمت

 صبحونه لوساي اگه زحمتبي شد تموم لباساتون کار جان! خانم -

  ببرم. من بدين کردين حاضر

  صبحونه خودمم ميز روي گذاشتم حاضره، آره -
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 کرد. کور منم اشتهاي نکبت اون اصال خورم.نمي

ايشون  داره؛ اين کار آقا دليل نامزدي اين که مطمعنم من جان! خانم -

 چپ دختري به نديدم حتي چون زنهنمي آب به گداربي وقت هيچ

هزاران نفر با اين شرايطي که  کردمي اراده که ورتيص در کنه. نگاه

  بودن. داشت باهاش

 آه غليظي از گلوم خارج شد.

 که امشب ندارم. رو نکبت اين يحوصله منم شده، کاري که  فعال -

  نه؟! مونهنمي اينجا

 بمونن. که خواسته خودشون آقا اتفاقا -

شتم که حداقل اجازه ديگه کال نابود شدم، اون ته دلم يک ذره اميد دا

 نده اينجا بمونه!
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 زيري برنامه هم شبت واسه تا بخور صبحونت رو فعال ديونه، يدختره

 ب رونا لحظه اين تا اتاقم رفتم منم برد رو خانم صبحونه پروين کنم.

 ازباال ديد خوبي داشت. ندم. دست از

 مهلق همبعدش خورد پرتقال آب يکم اول پاستوريزه بود؛ چه نکبت اين

 خورد. اشلقمه از يکم بخوره چايي با که گرفت پنير

 وا ماست عين شاقيافه شور، فهميد اوه! اش رفت تو هم ديگه.قيافه

 اييچ نشه، خفه تا دنبالش بفرسته رو چايي اومد سرش خير شد. رفته

 مکث دقيقه چند بعد خورد که رو

 محمد. صورت رو ريخت و بود دهنش تو که چي هر

 لحظه همون داشتم دوست که بود شده دار خنده صحنه اين انقدر 

برم پايين و قر بدم. انقدر خنديده بودم که اشک تو چشمام جمع شده 

 بود.
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 هبخوابون يکي بود مونده کم کرد،مي نگاش برزخي يقيافه با محمد

  گوشش. زير

 لگ آب از پايين سريع رفتم خونه، اومد و شد بلند اعصباني از جاش

خورد؛  پرتقال آب فقط محمد آوردم شانس بازم بگيرم؛ ماهي آلود

   بودم. نريخته چيزي توش چون

 تو. اومد و پايين انداخت سرش رو بز عين هم آليس 

 استفراغ بچه انگاري کنه، پاک صورتش رو دستشويي رفت محمد 

  صورتش. تو کرده

  حرف خونه تو هايجن با داشت انگاري که هم آليس

 ش.پيش زد، رفتممي

  ناراحتي؟ چرا شده؟ چيزي عزيزم، سالم -

 اگه دو بيرون. ريخت بود دلش تو چي هر حسابي بود، پر دلش هماون

 دادم.نمي قول زدمي حرف ديگه يدقيقه
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  بيارم. سرش باليي نزنم

 گفتم: و دستش رو گذاشتم دستم رو هامشاوره اين مثل

 خودت رو بوده؛ ينهم اولشم از من يپسرخاله اين بابا، خيالبي - 

 ولي خوردم خوردي تو که يصبحانه همون از منم ببين نکن. ناراحت

  داد.نمي خاصي طعم

 نممطمع شدم، بزرگ محمد با بچگي از من ببين شو! خيالبي رو هااين

 نگيره حالت رو تا دادي انجام صورتش رو که پاچي آب اون خاطر به

  نيست. کن ول

 فکر. شد، بدجوري رفت تو ناراحت

 کنم؟ کار چي نظرت ميگي؟! به راست -

  دربياري. دلش از بايد ناراحت که االن ميگم من ببين

  ببخشه؟ منو کنم کار چي نظرت به -

 ابروهام رو بردم باال و گفتم:
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 نظرم به بشه، محبت ابراز بهشون دارن دوست موقعيتي هر تو مردا -

  کني. جمعش تونيمي عاشقانه يجمله تا باچند

 فت:گ اونم

  عشقم؟ دارم دوست بگم چيه بهش نظرت حاال خوبه! -

  ها.اسنابغه چقد اين يعني پوف،

 جوري اين بگي فارسي هاروجمله اين بهتره جون آليس ببين -

 محمد با بچگي از من که جايي اون از کنه.مي ذوق حسابي محمدم

  .بزنه حرف فارسي باهاش زنش داشت دوست هميشه يادمه شدم بزرگ

  چيه؟ نظرت بخ

 کرد. ماچم وپريد کرد ذوق کلي

 هاش رو گره کرده بود.با خوش حالي دست

  داري. دوست من رو انقدر که مرسي -

 ديدم. برات خوابي چه دونينمي عمت! جون آره گفتم: دلم تو
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 دادم. ياد بهش فارسي زبان به هايي روجمله خالصه

 زدم هاشار آليس به د،اوم محمدم که روي کاناپه بوديم نشسته باآليس

 شروع تمام  باخوشحالي و محمد کنار نشست رفت هماون وقتش. که

 زدن. حرف کرد

 عزيزم سواري ميدي؟ -

 نگاه من به  تعجب با و نداشت گردو از کمي دست محمد چشماش

 کرد!مي

 بود. کرده ذوق حسابي دادن تابتي بهش که خري عين هم آليس

  زده! ايقانهعاش حرف چه کرده فکر بيچاره

   بدتره. فوشم تا صد از حرفش دونستنمي

  بود. عروسي دلم که تو  چند هر بودم، خنثي منم

  من. کار فهميدمي دادممي بروز اگه ولي

 :گفت محمد به که لبخندش همچنان روي لبش حفظ شده بود آليس
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 دوستت خيلي چون ها.کردي تعجب حسابي معلومه اومد؟ خوشت -

 عالقه ابراز بهت خودت کشور زبان به خوادمي دلت دونممي و دارم

 دوست داري يک بار ديگه بگم؟ کنم

 خودش. واسه فيلمي بود اينم شدم،مي منفجر خنده از داشتم رسما

 گفت: بهش اخم با محمد 

 هتب رو هاحرف اين کي بگو کني، صحبت تونينمي فارسي که تو -

  داده؟ ياد

 ي من رو نگاه کرد.اين رو گفت: بعدش با زيرک

 انگار که اتفاقي افتاده.مشغول بازي با ناخونام بودم وانگارنه

 گفتم: آليس به قبلش از

 همه اين خودت بفهمه محمد تا نياره، من رو اسم شرايطي هر تحت

  بگي. رو عاشقانه هايجمله اين تا کشيدي زحمت

 گفت: هم آليس
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  کردم. سرچ اينترنت تو خودم -

 کار دش تابلو قشنگ حاال گفتي، چيزي که ليس با اينآ سرت بر خاک

 همه ميگه که اونايي دونستنمي که دمميمون بي اون آخه خودم.

  عاشقانه. يجمله حساب به بود گذاشته فوش.

 بدتر. اين از سوتي يعني

  هاي خوشگل کسي کمکت کرد؟محمد: براي پيدا کردن اين جمله

 با نگاهش غافلگيرم کرد.هوا بي

  انداختم باال زدم؛ ابروهام رونمي حرف باهاش حاال تا ديشب از ونچ

 اتاقم. رفتم و تو

 

 

 (())محمد

 از دست اين دختر، منو رواني نکنه خيلي. وايي
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  بود. گفته آليس به آوا رو هاحرف اين تمام

  کرده. خلق پيکاسو کردمي فکر آليس ديونه

 زدنمي حرف باهام که آوا اتاقم؛ تو رفتم و گذاشتم تنهاش آخرش هم

 ولي بگم بهش چي رو همه داشت، يک لحظه زد به سرم گناه خيلي

 کارم و تسلطم روبه کل از دست بدم. به بزنه گند ترسيدم

  خوبه. نياره سرخودم باليي

دونه کنه با اينکارا من و حرص ميده، اما نميي ديونه فکر ميدختره

 کنه.چه لطف بزرگي داره در حقم مي

 خونه،مي درس دانشگاه يک توي آوا با هم خوان فهميدم که جور اون

  پلکه.مي برش و دور زياد خوان گفت: بهم باديگاردش

اد. دخبر مي بهم افتادمي که اتفاقي هر آوا( شخصي دفاع )مربي هاکان

بهش سپرده بودم که سخت و سفت با آوا تمرين کنه تا اگه مشکلي 

 داشته باشه.  براش پيش بياد قدرت دفاع
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 نتونستن هاشحريف و داشته خوبي يمبازه خيلي ديروز گفت:مي

  بدن و قابل تحسين. شکستش

  منتظره اجازه نداد به کارش ادامه بده. غيره تنگي نفس اون ولي

 مخاله دختر عنوان کيه؟ به آوا پرسيدنمي رفتيممي که جا هر يعني

  حرصم اين از بيشترش کردم. معرفيش

شدن. مي اندامش و صورتش ميخ همه بود باهام آوا هرجا که رفتگمي

 آرايش زيادم حاال نداشت، حد که شدممي عصبي انقدر اون لحظه

  کوتاه هايلباس و نداشت

تش دس نبود. دارم جلو کسي شدممي اعصباني وقتي ولي پوشيدنمي

 اينجوري چرا آخه چته - بردم. ماشين تا کشون -کشون و گرفتم رو

  کني؟يم

 با حرص زير لب غريدم:

  کنم.مي نابودت زنممي که نگو هيچي آوا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 165 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 زدم: داد

 آخه اين چه وضعي؟ -

 پوزخندي زدم و سرم رو تکون دادم.

 معلومه که راضي هستي. -

 گشتي؟مي مدلي اين بودي که ايرانم

  ماشين. گوشه به بود چسبيده و کردنمي درازي زبون ديگه اونم

 تر ميشدم.کرد ديونهزماني که سکوت مي

 زدم: داد

 بده!  منو جواب -

 کرد.هاش بيشتر روانيم ميگفت، اين کارش، خودسريهيچي نمي

 تمام حرصم رو سر پدال گاز خالي کردم. 

  الزم. براش هم ترسم يکم ولي ترسيدمي کنم فکر
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  گفت.بود و چيزي نمي شده سفيد صورتش رنگ

 ايي کشيدم.پوف کالفه

 کرد،مي تعريف آوا از مردي هر چرا دونمنمي کردم. کم وسرعت ر يکم

  کنم. نابودش خواستمي دلم

 نداشت. تقصيري آوا دونممي

 مبردمي خودم با خاله دختر عنوان به رو آوا که بود خودم تقصير همش

  بيرون.

 تا خانمم پروين .بست درم اتاقش و تو رفت خونه، رسيديم که وقتي

به  کرد؛مي دعوام کلي ابرو چشمش پشت تمگفمي آوا به ديدمي

 گفتم.نمي ياحترامش چيز

 گفت: ديد وضعيت رو اين که هم وقتي

 خوش بهش بيرون برديش کردي؟ مثال چيکارش دختر رو باز اين  -

  خونه. بياريش الش و آش که اين نه بگذره
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 از حتي  بودم، گفته بهش خودم داشت، خبر اجباريمون ازدواج از

 گفت: اونم افتاد. که اتفاقايي و امروز تنرف بيرون

  رفتار طوري اين باهاش دختر! نبايد يک اون پسرم -

 خوشگلي چند هر تو چشم؟ انقدر که اين بچه چيه تقصير کردي،مي

 خواهي معذرت رفتم فرداشبش  دراري. دلش از بايد  دردسر هزار و

 دمب رفتار خاطر به گفتم: بهش ندادم انجامش عمرم تو حتي که کاري

  کنم.مي قبول بخواهي چي هر

 قبول خوراکي کلي با يک گردش حسابي و رحم، بيچاره دل که اونم

 ليو نميدم باج کسي به وقت هيچ من جالبه آشتي کنيم. خيلي کرد

 هباش آوا با بخواد من جز به کسي که اين فکر اي بود.ديگه چيز آوا

 کنه.مي امديونه

 (( ))آوا
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 از نبود. رفتم خواستممي که چيزي اون خوب کردم، باز رو کشو در

 الزمش امشب براي عمليات گرفتم قرض چادرش رو خانم پروين

  داشتم.

  آليس: کردن رو قبض براي نياز مورد مواد خوب!

با يک کوچولو پارچه  چادر مشکي آرد، چشم، خط آتيشي، قرمز لب رژ

 حرير مشکي به عنوان نقاب.

 آرد صورتم رو بعدش نياد کسي که کنم فلق اتاق رو در اول خوب

زدم  آتشين رژلب يک سياه کرده بودم. -سياه چشامم کنم، پاشي

 سرم. انداختم روي خانومم پروين سياه وچادر

کردم، از همين  وحشت ديدم آينه توي که خودم رو شد! چيزي عجب

 االن دلم براي آليس سوخت.

 ينا منو آليس کنن. استخدامم عزرائيل جانشين عنوان به کنم فکر

  ميشه. واصل درک به مستقيم ببينِ مدلي
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 کردم واز خودم سلفي گرفتم. آردي دستامم

  بود. خاموش هاالمپ يهمه  

آليس.  اتاق به داشت راه تراس از خوبه خوابيدن همه اينکه مثل

 پاورچين خودم رو رسوندم. -پاورچين

 فرمتن گرما از ليسآ که بود اين بودم آورده که اييديگه شانس يک

  خوبه! بود. باز تراسش در همين هم خاطر به بود،

 ودب ممکن چون رفتم؛ اتاقش تا خيز سينه و بازکردم آروم تراس رو در

  ديوار. رو بيافته امسايه

 هک سرش خوابش. تو بزنه جفتک مونده کم خوابيده؟ مدلي اين چرا

ست و هفتادش باز تخت ولو راحت دوي رو پاهاشم بود؛ آويزون تخت از

ي معروف جمله اون ياد بود. دماغش تو دستاش هم از يکي شده بود.

 يارين در گيگيلي نکني دماغت تو دست من به گفته )مامانم افتادم.

  نکني( شوت
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 اصال قابل تعريف نبود. که هم لباسش

 حيايي هم حدي داره، ميمون خانوم.نچ! بي -نچ

 گفتم: آروم و گوشش نارک رفتم برسم؛ حسابت رو وقتش االن

 آليس! -

 با که هنذفري و گوشي هاس.حرف اين از ترشوت اين بابا نه ديدم 

رو پيدا  بودم کرده ضبط قبل از اون صدايي که بودم؛ آورده خودم

  کردم. 

 پخش()play يدکمه و گوشش تو چپوندم رو هنذفري

 گلمخوش صورت با يهو کنه رم خواستمي االغ عين آليس زدم. رو

   شد. روح قبض شدم. فيسش تو فيس اومدم

 سوپر چادرم با يهو که بزنه جيغ و کنه باز مبارکش رو دهن خواست

 گفتم: و درآوردم بازي من

 سرگردانم. روح من -
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 خنديدم. خشن وبعدشم 

 جلو جهنمو االن همين تا کن باز دهنت رو داري جرعتش رو اگه -

  ببيني. چشمات

 جور! چه ودب گرفته خون خفه اونم

  بگيرم. ازش جانانه فيلم يک داشتم دوست يعني 

و  دمکر تنظيمش آليس رويروبه و برداري روفيلم گذاشتم گوشي رو

 گفتم:

  داري؟ نامزد -

  داد.داد و يک گوشه آب دهنش رو قورت مي تکون سرش رو فقط اونم

  سرگردان. روح نشي جدا ازش اگه -

  رسه.مي حسابت به خودش

 گفت: بود الل االن تا که آليس
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  دارم. دوسش من آخه -

 دونم چرا دوستباشي. نمي داشته دوسش کنيمي غلط گفتم: دلم تو

  داشتم چشماش رو از کاسه دربيارم؟!

خودش  بود. کرده وحشت اونم جلو، رفتم کردم و مزخرف يخنده يک

 رو به تاج تخت چسبوند.

  نشو. نزديک بهم فقط باشه -باشه -

  جوييد.مي رو پتو ي گوشه و بغلش بود گرفته رو پتو

  کنم. تکرار بار دو چيز رو يک ندارم حوصله من ببين -

 رتس گفتم که باليي اون ميدي يا انجام رو گفتم بهت که يا کاري

  کدومش؟! آرممي

  بود.  کرده خوف اونم

 بردار. سرم از دست فقط باشه -
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 و برداشتم رو گوشي خواستم.مي همين رو خوبه پتو، زير رفت سريع

 انصافا چه فيلمي شد! بيرون. زدم تراس از

 اون شب تا تونستم خنديدم؛ بهترين روز زندگيم بود.

 

 ))محمد((

 سريع شد، بد حالش آوا که ناهاربوديم خوردن مشغول آشپزخونه تو

  دستشويي. رفت

 ترسيداز يک چيزي مي کنممي حس رفت، پيش روز  چند هم آليس

 باليي چه باز دختر اين دونهمي خدا جوييد.مي وناش روناخ مدام چون

  آورده؟! سرش

 حرف مباها اصالنم شدم نگرانش نيومد، ولي ميشد اييدقيقه ده نزديک

  کرد.مي اين از بدتر، بود مديگه کي هر زد.نمي

  نيومد؟ چرا ببينه بزنه سر بره گفتم: خانم پروين به
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مام از ترس باز و بسته ميشد. به خون توي دستم زل زده بودم وچش

 آوردم باعث شد سرم گيج بره.خوني که باال مي

  زد.يم در خانومم پروين نيفتم، فقط که روشويي به گرفتم دستم رو

 خوبه؟ حالتون جان خانم -

 تو اومد خودش بدم؛ جوابش رو تونستمنمي اصال

 ينپرو ترسيدم. خودمم که آوردم باال خون چنان اومد که لحظه اون 

ونم دکم دستم از روشويي ول شد و ديگه نمي -کشيد. کم جيغ خانمم

 چه اتفاقي افتاد.

 

  (( ))محمد

 و جسم رسوندم خودم و سرعت به کشيد، خانم پروين که جيغي با

 يمتوجه کنم که بغلش اومدم ديدم. خانم پروين بغل رو آوا جون نيمه

  شدم. بود لباساش رو که خوني
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 و کردم بيمارستان. بغلش ببرمش بايد فعال چي بود؟ ديگه اين

  ماشين. تو گذاشتمش

  کردم.مي رانندگي آوري سرسام سرعت با

 زدم.مي داد و بغلم گرفتم توي آوا بيمارستان، رسيديم

  بياره؟ باال خون بايد چرا آخه بودم، کرده هول

ش کردن؛ دکترش تشخيص داد که بايد بستري بعد از اينکه معاينه

 بشه. 

  بوده. بدي شوک شده باعثش که چيزي و عصبي معدش که فتنگ

  باشه؟ تونستمي چي شوک اون آخه

 هب رو آوا بودم مشغول آليس با و بود شلوغ سرم انقدر وقت چند اين

  بودم. کرده فراموش کل

  کردم معرفي نامزدم عنوان به رو آليس که مدت اين تو

  دازه.نمي کل نه زنهمي حرف باهام ديگه نه آوا
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 تخم که اييموقعه اون يا توحموم انداخت ترقه که افتادم وقتي ياد

 صورتم. رو ريخت رو هامرغ

 معتادا اون با هاش بازي جان جکي و کرد نابود رو کتم که موقعي اون

  خودم روزاي خوبي بودن.  و حتي

  کردم. نابود روحش رو که خودم تقصير همش واقعا

 رد،کمي بازيگوشي انقدر بوديم اومده که اوايل گفت:مي خانم پروين

 من چي؟ حاال ولي هاش.خنده صداي از بود شده پر خونه کل که

  دختر؟ اين با کردم چيکار

 بود ممکن بازم بود، چونبايد اينجا تحت مراقبت مي  هفته يک تا

 باشم. مراقبش تربيش بايد بياره. باال خون

 (())آوا

 ببينم. رو جايي تونستمنمي و رفتمي گيج سرم

   ديد.مي تار چشمام



 

 

 WWW.98IA3.IR 174 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 نه.زنمي ما به ناقابل زنگ يک ديگه هماون بود که خوش مامانم به دلم

 ماهي حدودا يک که اين به نه فرودگاهش، تو شيون و ناله اون به نه

  نزده. همزنگ يه اومديم که هست

 که وقتي ولي بود، خوش داشتنش به دلم حداقل که محمد از اون

 متونستمي تا منم اومد. بدم ازش کال خونه آورد گرفت رو ليسآ دست

  دادم.مي حرص رو آليس

  افتادم. روز اين به که کرد نفرينم آليس کنم فکر

 خصوصا داشتن. هوام رو خيلي پرستارا بودم، اينجا که بود دو روزي

 بود وبامزه. اخالقاش تا حدودي مثل خودم بود.  پسر که پرستاره يک

  بود. جا اين هم صبح هر زد،مي حرف ديزيا ولي

 قشنگ بود. گرم خون خيلي پيشم. اومدمي مدام خوردن غذا يموقعه

  حلقم. تو چپوندمي زور به خوردمنمي اگر بود چي همه به حواسش
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 خود به خود که بود پرو انقدر ولي دادم؛نمي محل بهش اصال آوايل

  کنم. کل -کل باهاش اومدمي خوشم منم

 جونش آليس با خب ديدمش.نمي من يعني نبود، خبري که محمدم از

 چيکار؟ خوادمي بود من رو خوش

، يک روزي تو همچين موقعيتي قرار کردمهيچ وقت فکرش رو نمي

 بگيرم.

 کلي  خياالتش تو و داره، خودش رو هايفانتزي دختري هر خوب

 اييهتوقع هيچ آينده از اصال وليِ بافتهمي رويا زندگيش و خودش براي

  داشت. نميشه

  نم.ک صحبت باهاش بايد فرصت اولين تو شده، تنگ داداشيم براي دلم

 بازم نره؛ سر امحوصله که آورد برام رمان کتاب يک هم پرستاره اون

   اين. معرفت به

  بود. استاد منو بين مبارزه ديروز
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  برم. تونمنمي هم بعدي يهفته تا

 برم. تونمنمي که گفته زده زنگ محمد احتماال

 

 ((  ))محمد

 که مکاني و زمان تونستم بود، بيمارستان آوا که روزي دو سه اين

  بدم. اطالع فرمانده به رو ميشه انجام قاچاق

 ديدنش؛ برم تونستمنمي زياد منم و بود شده زيادتر کارا حجم کال

   باشن. مراقبش مخفي صورت به که گذاشتم نفررو چند

 اي بود خواب يا رفتممي که هاييموقعه ولي ديدنش، فتمرمي خودمم

که  ميشد مانع حسي يک ولي دونمنمي بود. خوندن رمان مشغول

 ببينمش.

  شدم. اوضاع اين باعث من حدودي تا کنممي حس 



 

 

 WWW.98IA3.IR 177 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

پلکه ولي مي آوا بر و دور زياد خوان که دادن خبر هابچه هم طرفي از

 اين دختره رو نميده بهش

  زاشتم.نمي زندش که بود اين زا غير اگه

 چپ حتي نداره حق کس من هيچ ماله که چيزي دارم. قانون يک من

 کنه. نگاش

کنم. هر قبال زياد برام مهم نبود! اما حاال تا اسمش مياد وسط رم مي

 کاري هم بکنم بخاطر حفاظت از خودش.

کنم امانت دار خوبي باشم، درسته نسبت بهش تعهد دارم وسعي مي

ا... گاهي اوقات دست خودم نيست. دوست دارم داد بزنم تا خالي ام

 بشم.

 

 (())آوا
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 بهم گوشيمم خوندم. رمانمم کتاب بود، رفته سر امحوصله حسابي

 نم.ک استفاده بيمارستان يخونه کتاب از تونستممي فقط نميدادن،

  کرد.مي ناراحتم خيلي اين و نيومد ديدنم براي هم کس هيچ 

 يک بود اينجا همش پرستاره اين عوضش همشون، ابايب گور ولي

 ناي ديدم شدم بيدار وقتي و خوابيدم گرفتم که زد فک انقدر سري

 بود. برده خوابش من تخت کنار هم خدا بنده

 داد بيکار بمونم.افکار شومم يک لحظه اجازه نمي

 خواد.مي هيجان يک دلم االن خوب 

 يکي از بيرون، رفتم صدا سرو ونبد و پايين اومدم تخت روي از آروم

 قيچي و سوزن و نخ يک تونستم تمام بدبختي با بيمارستان کارکناي از

 بگيرم.
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  ز،دو و دوخت به کردم شروع صدايي هيچ بدون و اتاقم توي برگشتم

 منم بود تخت رو کامل  هاش دست از يانگ بيچاره )پرستار( يکي

  دوختم. تخت به لباسش رو

 خودم تا نداره عيب ولي شده بلند زيادي موهاش، نوبت حاال اومم

 قيچي با خرماييش رو اي ازموهايدسته ميگه؟ چي آرايشگاه هستم

 کردم. کوتاه

 هدون يک کردم درس براش خيابوني اوه! چه به شاهکارم نگاه انداختم.

 م.کشيد جانانه رژلب يک براش، آوردم قرمز بيست وچهار ساعته رژلب

 چي شدي تو؟ بهم بگو محصول کي بودي تو؟ بابا! چي بودي جون

  شدم. گير جو داره هوام رو نفر يک ندارم به خدا، حاال که لياقت

  کنه.مي  امبيچاره آوردم سرش باليي چه بفهمه االن يعني

  بدم. بهش حسابي حال يک بود وقتش حاال
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 باز درش رو درآوردم. بود يخچال تو که هاييميوه آب اون از دونه يک

  روي سرش. ريختم ردم وک

قسمت از لباسش  اون که هوا پريد چنان ديده جن انگار هم بيچاره اون

  خورد. جر تخت، به بودم دوخته که رو

 چشماش رو لحظه يک چون بود، نيومده باال ويندوزش هنوز بيچاره

 کرد. باز تمساح ياندازه دهنش رو و بست

 کرد.مي نگاه ور اون و ور اين به فورا

 بيرون. رفت کرد باز تاق رودرا

 رج لباسش نکرد حس يعني بود؟ اينجوري چرا بشر اين خالق، جلل 

 تو خاک يعني سرش؟ ريختم روي رو خنکي  اون به آبميوه خورد؟ يا

 خودم کاش اي اش،کله رو ريختم که اييآبميوه اون حيف سرش،

 ها.خوردمشمي
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 خبر خودش قيافه از چون اتاق، تو برگرده که االناس بودم مطمئن

 ملت سوژه حسابي االن تا حتما  آوردم سرش باليي چه که نداشت

  شده.

 هک وقتي ميده دست بهش حسي چه که کردم،مي فکر اين به داشتم

  .پريد داشت هم چيزي دختري دوست اگه يعني ببينه؟ ش رو قيافه

 يقيافه شد و باز به شدت  اتاق در که بودم درگير مغزم توهمات با

  شد. نمايان در توي پرستار اون خشمگين

 نصف دو به منو االن حسابي بدي بود؛ آب دهنم رو قورت دادم. اوضاع

 و يرمم دنيا از ناکام وگرنه بگم چيز يه بهتره کنه.مي تقسيم مساوي

  نزدم. حرفي چرا که مونممي دل به عقده

 واو ببين کي اينجاست؟ چقدر خوشگل شدي تو!  -

 وير قرمزکه رژ با و وضعيت اين تو اونم خوشگلي تم؟گف انصافا چي

 بود؟ پخش صورتش
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 بودش. شسته بار چند کنم فکر  

 کشيد. عميق نفس تا چند بودو شده کم اعصبانيتش از 

  :گفت کرد، بعدش با عجز نگاه من به برگشت آورد، در پوشش رو رو 

 هک کن اکپ رو وامونده رژ اين بيا کنم. کاري يک تونممي موهام رو -

 جديد ورژن تو دختر؟ کردي اينطوري چرا آخه رفت. همه جلوي آبروم

 شيطوني. زيادي کمي يه فقط خودمي

 امم معلوم شد.لبخند مکش مرگي زدم که تا ته لوزالمعده

 

 

 ))محمد((

 دادم. سفارش هم غذا بسته چند بيمارستان، رفتم

  هحمل ببينه غذا تا هاکروکديل اين عين آوا دونستممي



 

 

 WWW.98IA3.IR 183 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 چند هر نميره سر اشحوصله بيمارستان اون تو چطور موندم کنه.مي

 خوردم گلوله پيش ماه چند که خودمم نيست اييديگه ي چاره

 بود. همين اموضعيت

 دستمال آوا ديدم. ديدم رومي نبايد که اوني کردم باز که اتاق رو در

 رهپس اون کرد.مي پاک و پسر اون هايلب داشت دستش و بود گرفته

 رژي پسره لب که کردن غلطي چه اينا مگه بود. شده قرمز لبش هم

 بود. شده پخش صورتش تو رژ چند هر شده؟

 به داشت همچنان دارم؛ وجود منم که انگارنهانگار ديد، که منو آوا

  داد.مي ادامه کارش

 شدم. يقه به دست ژيگوله پسر اون با و زمين کردم پرت رو غذاها

 نشستم زمين، رو شد پرت  که چشماش زير خوابوندم مشت با چنان

 کنم؛ ولش که کردمي التماس هم آوا زدمش. خوردمي تا و بدنش رو

  .بود اعصاب روي هاشگريه
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  گفتم: بهش بودم اعصباني خيلي منم گرفت، ور وبازوم اومد

 ور اون برو -

 لرزيد جواب داد:هاش ميدرحالي که دست

  کن. ولش کشتيش بيشعور دِه ميرم.ن نکني تا ولش  نميرم، -

 پوزخند زدم:

 هه! -

 التماس من به خاطرش به داري که مهمه برات انقدر پسره اين يعني

 مشد خاصيتبي انقدر  کردي فکر کجاست؟ مغرور آواي کني؟ اونمي

 و بشينم چرخهور و اون ور ول مي اين داره زنم بينممي وقتي که

 اين تموم کنممي بيچارت علي يواال به خوندي. کور کنم؟ تماشاش

 گفتم.مي داد با رو هاحرف
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 يختنر پرستارا و دکتر تموم شد و باز اتاق در که بود بلند انقدر صدام

 ميشد بيهوش داشت واونم زدمشمي داشتم همچنان من اتاق. تو

 ميزد: داد هم آوا کن جدامون که داشتن سعي هادکتر

 کن! ولش دُمر رواني  -

 آوا .بزنم کتکش که اين واسه کرد حريصم بيشتر فت:گ که اين رو

ديگه کارش از گريه گذشته بود و دست به دامن دکتر و پرستارا شده 

 بود.

  آورد. پناه خودم به بازم آخرش کنه. جدامون تونستنمي کي هيچ

 کشتيش. روخدا تو محمد -

 کنم. خفش داشتم دوست گفت:مي که رو جمله اين

د لعنتي خواهش نکن!  کرد.مي خواهش آوا و بودم اعصبانيت اوج تو

  هم به خاطر يک غريبه.اون

  و هلش دادم. دادم دست از کنترلم رو لحظه يک 
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 سمتش. رفتم و شدم بلند جام از سريع تخت، به خورد کمرش

 هول ميشد. وبسته باز ماهي عين دهنش و بود کبودشده صورتش

 کنم؟ چيکار بايد دونستمنمي بودم کرده

 کنه؟مي درد کجاش پرسيدمي ازش و سمتش رفت پرستارا از يکي

 زمين. روي شد ال دو درد شدت از و کنه صحبت تونستنمي اصال

 که همين تخت. روي گذاشتمش آروم کردم؛ وبغلش سمتش رفتم

 زد: جيغ بردارم کمرش زير از دستم رو اومدم

  کمرم. آخ -

 گفتم: گوشش کنار تو دستام گرفتم و صورتش رو 

 کن! صبر کمي فقط کنم،مي جبران خانومم ببخش -

 مثل هم عوضي اين برد. خوابش کم -کم و سرمش تو زدن يه مسکن 

 چسبيدم. اش رويقه بيرون و رفتم بود. پرستار که اين

 ها پيش رفتين که خبر ندارم.ديگه تا کجا وجود!بي -
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 کني؟مي قضاوت طرفه يه چرا: پرستار

 تو صورتش داد زدم:

 و ميزنم مخش رو ميرم گفتي خودت با احمق. بيشعور  شو! هخف -

 خالص؟

 يک بار  داري جرعت فقط کنم،مي بيچارت ببين 

 تاکيد کردم. 

  الشت و آش زنممي بپلک، برش و دور ديگه بار يک 

 کردم درس برات که اييقيافه  اين باشي و آدم اگه چند هر کنم.مي

 رد بشي. اتاقش قدمي دص از کنينمي جرعت ديگه ببيني؛ رو

 اونم کالفه بود.

 انگار خيلي تالش کرده بود که خودش رو کنترل کنه.

 با صداي بم و آرومي گفت:

 بودي؟ کجا روز سه اين تو اينجاس که روزه سه االن خانوم اين -
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  نشنوي هام روحرف تا ولي  نداره ربطي هيچ من به

 بري. زارمنمي

 کردم.با اخم نگاش مي

 شنوم.بنال! مي-

  .کرد تعريف برام پيازش رو تا بود ازسير افتاده که اتفاقي تموم 

 چرا بايد باور کنم؟ -

 بينم.دليلي براي دروغ نمي -

 گذاشت و رفت.

  نيست؟ حريفت هيچکي چرا آخه من وروجک

 اون با آخرش داد.مي کارام رو جواب و کردممي اذيتش که هاييوقت

 گفت:مي درازش زبون

 که يکار برابر در که بشين خيال اين به هستي؟ کي يکرد فکر آخه 

  بچرخي. راست -راست جوري اجازه بدم همين  کردي
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 داره. تاوان چيزي هر آقا نه

 زيچي تا جديدا  بودم، نشسته اتاق در پشت و بودم پشيمون کارم از

 اب مقابلم رو طرف و ريختممي بهم چنان داشت، ربط آوا به که ميشد

  فيضمست فوش و کتک

 بودم. خودم مقصر که ميشد معلوم کردم؛ آخرشممي

 متوجه خونه اومد که هم سري يک بود، گرم کارش به سرش هم آليس

  شد. نبودش

 ان،بيمارست يگوشه افتاده بگم نداشتم دوست کجاست؟ پرسيد ازم

 بليطشم مسافرت، رفته وگفتم کردم هم سر چاخان همينم واسه

  اس.ديگه يهفته براي احتماال

از وقتي  راستش اومد.مي خوشش آوا از ولي نشد پيگيرش زياد هماون

 ندچ کنه.مي قراريبي براش خانمم پروين حتي که بردمش بيمارستان
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 با داره هم نارسون يخانواده ميشه. دستگيري مرخص ديگه روز

 نمونده. کارمون پايان تا چيزي ميشه انجام موفقيت

 

 (())آوا

 روزدي از هم بيچاره پرستاره اون نيومد هيچکي پوکيد، امحوصله واقعا

 و زخم همه صورتش اومدنمي بود هم ديگه کي هر نيومده، حاال تا

 رورغ اين با چيه؟ زندگيم تو محمد  نقش نفهميدم آخرشم بود زيلي

 يقيمت هر به ايران برگردم بايد کنه؟ ثابت چي رو خوادمي اشمسخره

 مدل بيمارستانم، گوشه همش بودم نجااي که مدتي اين تو شده که

  دارم؟ زندگي خوشه

  کم جايي يک بازم باشه سنگ از جنست هرچقدر

  من. االن مثل درست آريمي
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 بتمح زندگيت تو اما باشي ميلياردي ثروت کي صاحب که فايده چه

 مغ ديگه هست پول چون کننمي فکر که خانواده از اون باشي نداشته

 نيست. اييغصه و

 وجود اول ميدم قول خودم به ولي راهم اول هنوز که اين با امستهخ

 که کنم ولش چنان سوختنش يوموقعه  بکشم آتيش به رو محمد

  بزنن. فرياد من رو وجود هاشسلول بند -بند

 ميرم. که اسموقعه اون

 .ميرسم هدفم به زودتر جوري اين کنم دور محمد از رو آليس بايد

 روعملي امنقشه بخوام که هرچقدرم بودم نگينسرس محمد با همچنان

  تر.کنم. هر چي سردتر جذاب محلش کم بايد کنم

  صحبت زياد ولي داشت هوام رو قبل از بيشتر محمد

 چيزي گفت:مي و پيشم اومدمي کنم کاري خواستممي کرد؛ تانمي

 خواي؟مي
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  اگرم بياره برات خانم پروين بگم خوايمي چيزي اگه

  کنم.مي کمکت خودم بري جايي خوايمي

 اصال منم کنه، جبرانش خوادمي موقعه اون ترکونده کمرم رو زده هه!

  دادم.مي انجام کارم رو خودم و زاشتمنمي محل بهش

 خودمون خونه خوردم. به دادمي مقوي غذاهاي کلي خانومم پروين

 اب بکشه. راحت نفس يک تونستنمي من دست از يخچال بوديم که

  گرفت. امخنده مامان غرهاي -غر ياد

 چه خوردن! چه از لحاظ رسيدم،نمي خودم به زياد ماه دو اين تو

 اين تو کردم؛مي عوض لباس روزي چند بار خودمون خونه پوشيدن.

  م.کن تحمل تونستمديگه نمي ولي گذشت سخت بهم خيلي ماه دو

 لباسي که تنم کرده بودم، بدجور تو ذوق ميزد.

 ي اون آيينه جون گرفته بود وداشت دهن کجي انگار

 کرد.مي
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 رفتم پايين.

  نيست. آزارحشره بي اون از خبري هيچ جالبه!

  باشگاه برم خواستممي بود، شده بهتر حالم يکم امروز

  نرفتم. که اسهفته يک که هم دانشگاه

 بگيرم. رو هابچه از يکي يجزوه بايد افتادم، عقب حسابي هادرس از

 ن.بود وفر قر اهل که بس نبود. خوب دانشگاه دختراي با روابطم صالا

 و دور بره سال صد خواستنمي دلش آدم که بودن لوس هم انقدر

  پسرا. به رحمت صد بازم برشون

  بگيرم. جزوه خوان از بايد

 داد هلم چنان عوضي بيشعور کرد،مي درد کمرم حدودي تا هنوزم

  بود. زياد کمرم درد هک بس اومد بند نفسم لحظه يک

  پوسيدم. خونه تو

  بيرون. برم و بزنم جانانه تيپ يک برم
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 بگين. بهش اومد محمد وقت هر بيرون ميرم گفتم: خانم پروين به

 با و مياد خودش که االناس ،کنم صبر گفت: کرد،  مخالفت اولش 

  نکردم. گوش ولي برم خودش

 مزد خونه از و پوشيدم هام روپوتين نداشتم هم کردن صبر يحوصله

 چه خوراکي! چه بخرم وسيله عالمه يک برم خواستمي دلم بيرون.

 خوراکي! غير

 هاش برند بودن.آرايشي هايوسيله تمام کردم، شروع آرايشي لوازم از

 مقابل در هاپول اين هه! خريدم. کلي پولش شد. کاملش رو پک يه

  يست.ن هيچي داد بهمون بزرگ بابا که عظيمي ثروت

 هاي وسيله و شلوارک تاب دست چند فروشي لباس يمغازه رفتم

  موهام برداشتم. براي تزئيني
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 .شد تموم اينجا کارم خوب گرفتم. مخصوص يکننده نرم و مو واکس

 خريد براي کانادا معروف هايساختمون از اين قسمتي که اومدم يکي

  آدمي. جون تا مرغ شير از داشت چي همه بود،

  ها.قفسه سمت افتادم راه و برداشتم بدس يک

ها ها افتاد اسم خودم رو يادم رفت، مثل بچهچشمام که به خوراکي

 عالمه يک با براشتم پاستيل بسته بيست تا پرواز کردم به اون قسمت.

  ماماني. و خوشگل هايآلوچه

 دخل و زمين شستممي فروشگاه وسط جا همين خواستمي دلم

  بعدي. سبد سراغ رفتم دم.آورمي همشون رو

 آب و يران تا چند گرفتم بيسکويت و ويفر عالمه يک و پفک و چيپس

  موز. شير و کاکائو شير با ميوه

 امعجم کارتک منو با  بياد وسط اين يکي ميشم بيهوش دارم ناموسا

  کنه.
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 يک و رفتم بياره. برام هام رووسيله و بياد گفتم فروشگاه کارگر به

 آوردم. دوم بدبختي با خونه تا و تمگرف ماشين

 ييک جوراي بودم. گرفته جشن هامخوراکي با و بودم نشسته اتاقم تو

 بخوابي که نميده حال اين ياندازه هيچي يعني کردممي خوري تک

 کني. خوري تک

 ماشات جانانه فيلم يک بشينم و کنم کنسل رو باشگاه امروز نظرم به

ي کار کرده بنده خدا، اون دنيا بايد جوابگو کنم، اين چند روز مغزم خيل

  باشم. بهترين کار ممکن اين بود که بشينم و فيلم ببينم.

رو کشيدم. درست  هاپرده کردم، خاموش رو هابرق ساعت هشت بود،

 فضاي سينما رو داشت.

 بودم. تنها خودم دخترش، پيش رفت خانمم پروين

 رو مهيا کردم که شامل:رفتم موارد اوليه  سريع گذاشتم؛ رو فيلم

  نشستم. و آوردمشون بود که  ها خوراکي پتو، بالشت، 
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 ونپشيم سگ چند دقيقه از شروع شدن فيلم نگذشته بود که عين

  گذاشتن. روزي چنين براي رو کردم غلط يواژه اين يعني بودم،

  غلط ترسيمي تاريکي و تنهايي از که تو احمق آخه

 کني.مي خاموش رو هابرق  کني؛مي

 رينآخ تا چشماشو صفت شيطان زن يک يهو بود، حساسش جاي فيلم

 از رو طرف چشماي چشماش، جادوي نيروي با و کرد باز ممکن حد

 ميز. روي گذاشت و درآورد کاسه

  پتو زير رفتم و زدم حسابي جيغ يک ديدم که اين رو

 پتو زير من که کرد ي کريهيخنده يک هم صفت شيطان زن اون

  ها.مبل رو کردم دستشويي رسما بودم

 خاک آخه داد.مي صدا چخ -چخ هامدندون و  بودم بسته چشمام رو

 کني؟مي کاري همچين داري مرض نداري جنبه که تو سرت. تو
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 هسرم انداخت روي هم پتو بودم گرفته گوشامم بودم، ترسيده خر عين

  بودم.

اسمم  داشتم شانس گها اومد؟ اگه حاال بياد. محمد کردممي دعا -دعا

آخ  .شد روشن برقا از يکي که بودم فکرا اين تو شمسي. زاشتممي رو

 اومد. جون

  کنم.مي فکر هم شمسي اسم روي نيستم. شناس بد انقدرهام پس

 فيلم دارم مثال که نشستم صاف و برداشتم سرم رو از آروم رو پتو

  بينم.مي

 چشماش دادم. ش روجواب آروم که کرد سالم يک عمم. ارواح آره

 حتي که بود هفته دو نزديک داشت حقم خوب شد. گردو ياندازه

 جلو آروم -آروم بايد نقشم بردن پيش واسه ولي کردمنمي نگاشم

 رفتم.مي

 (( ))محمد
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 خونه، رفتم راست يک بيرون اومدم که اداره از بودم، خسته خيلي

 مه کلمه يک که چند هر بود تنها آوا مرخصي. بود رفته خانمم پروين

 از کدوم هر وقتي جالبه هه! بود. آرامشم منبع بودنش اما نميزد حرف

 ن؛گفتمي دخترشون دوست يا همسر به نسبت عشقشون از هامدوست

 وقتي شدم؛مي رد کنارش از تفاوتبي و کردممي شونمسخره فقط

 شدن عاشق و بودن عاشق که فهميمي روزي يک گفتنمي هابچه

 پس شدنت رو عاشق تاوان بايد که جوري گيره.مي دگيت روزن يهمه

 هايدختر تموم با آوا کنممي حس نکردم. باور من و گفتنبدي. مي

 دلش که هم وقتي شيطون زياد و اسساده خيلي داره فرق برش و دور

 يادز کم، مدت اين تو کنه.نمي کارو اون هم بکشيش کنه، کاري نخواد

 جاش کلي صورتش تو زدم که بار هر بشکنه، مدست الهي کردم، اذيتش

  موند.مي

  کردم. عادت بودنش به و شدم وابسته بهش کنممي حس



 

 

 WWW.98IA3.IR 511 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 خونه. رفتم و پارکينگ گذاشتم تو ور ماشين

 روشن رو برقا خاموش؟ برقا چرا با تعجب خونه رو زير نظر گرفتم! 

 اهنگ ترسناک فيلم مونجوجه فهميدم تلوزيون صداي سرو با و کردم

 سينما. به کرده تبديل رو خونه و کنهمي

  گاد. اوماي داد. سالمم رو جواب که کردم سالم يه

 جواب که دادن حقير يبنده اين به رو افتخار اين باالخره مادمازل

  بدن. سالممون رو

  مغزش. رو برم آروم -آروم بايد اومده کوتاه که حاال

 و پيشش نشستم. کردم عوض لباسم رو رفتم

 کرديمي صبر حداقل نامرد ها،گذرونيمي خوش خودت واسه هاييتن -

 ببينم. هم با بيام منم

 چشماش رو لوچ کرد وبا اخم گفت:

  گرفتم؟ جلوت رو مگه ببين! خوب -
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 خواست اينطوري و با کينه باهام حرف بزنه.دلم نمي

  کنيم. اعالم بس آتش بيا -

  رويچ  همه پرستار اون نبود، تو تقصير که دونممي

 از کردم. خواهي عذر ازش و شدم اشتباهم متوجه منم و کرد تعريف

  ببخشي. منو که دارم تقاضا هم زيبا بانوي شما

 پوزخند زد:

 گشتن، آليس با اثرات فهميدم، آهان! آوردي؟ در کجات از رو اينا -

  بگو. جونت آليس روبه اينا درضمن

 کردي که هم غلطي ناي واسه بينممي فيلم دارم که نزن حرف االنم

 کنم. تمرکز بزار باش سايلنت فعال تاببخشمت؛ کني چي ميگم بهت

 اوه. بود، ميز رو خوراکي چقدر

 اومدم شدم، خوردن مشغول و کردم باز چيپس رو در رسيدم، موقعه به

  قاپيدش. دستم از بردارم که رو دومي
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 زبونش رو تا جايي امکان داشت درآورد و جواب داد:

  بخر. خودت واسه برو خوايمن، مي الم اينا -

 ميده حال فيلم با االن ديگه نيار در بازي مسخره آوا چي؟ يعني -

 !بخوري خوراکي

 دهن کجي کرد.

 احمق جان! بخوابي! ميده حال فيلم پاي کردممي فکر من بابا! نه -

 بخور. بيار هاحيوان اون از و کن باز و يخچال در برو خواييمي خوراکي

 دم و تکيه دادم به کاناپه.اخم کر

 هاش واقعا عجيب بود!اين همه آروم بودنم در مقابل لجبازي

  شد؟ خوب خورمنمي اصال -

خورد که خيال ابرويي باال انداخت. طوري با آب وتاب خوراکي ميبي

 دلم زيرو رو ميشد. يواش آب دهنم رو قورت دادم.
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م. يهو يه چيپس و کردهام رو توي هم کشيدم و مثال نگاش نمياخم

 پرت کرد تو بغلم.

 بخور! -

ام گرفته بود، با اينکه از دستم عصباني بود، ولي طبق معمول خنده

 دلش طاقت نياورد و اوج محبتش زد باال.

جاي حساس فيلم رسيده بود، انقدر هيجانم باال رفته بود که با هر 

 شدم.ي ترسناکي يک قدم از مبل جدا ميصحنه

و نداختم تکشستم و مثال ميتند مي -ايي که تندهصداي اين تخمه

 کردم پرتاب شده بود الي تو بشقاب.(بشقاب، )هر جا که فکرش رو نمي

اومد حاضر نبودم از جام جم بخورم. ها اگه سونامي هم ميتو اين لحظه

 هاش از پتوبا خاموش شدن تلوزيون توسط آوايي که فقط دوتا چشم

 ثابت موند. بيرون زده بود، نگاهم روش

 چرا تلوزيون رو خاموش کردي؟ -
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 آب گلوش رو قورت داد.

 ديگه خسته شدم. -

 ي شيطاني کردم.خنده

 نکنه ترسيدي؟ -

 اخم کرد.

 من بترسم يا نترسم چي گير تو مياد هان؟ -

 پوزخند زدم.

 اومم، اگه بترسي که کلي ميشه اذيتت کرد، چطور بود؟ -

واستم يک چيزي رو خها گذشته مياصال جالب نبود! از اين حرف -

 بدونم، اميدوارم راستش رو بگي.

 کنجکاو شدم.

 شنوم.بگو مي -
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 تو واقعا روان شناسي؟ -

 کمي به راست متمايل شدم.

 چطور؟ -

 سرش و از زير پتو درآورد وصاف نشست.

ببين محمد! من نه خنگم نه زيادي باهوش. هرجا که رفتم هيچ آثاري  -

 از روانشناسي نديدم.

ات مرتبط نيست. از هايي که اصال به رشتهز کتابات پر اخونهکتاب

توني رو اعصاب خودت تسلط داشته باشي. آهان! اون طرفي تو نمي

بينم هيچ ربطي هرطور که با خودم کلنجار ميرم، مي "آليس"دختره 

مون نداره. انتظار نداري که باور کنم اين دختره شلغم و به زندگي

 بهتر بود.ات خيلي دوست داري؟ قبال سليقه

کنم. يا بهم بگو چه خبره، يا اگر قراره دروغ بگي من که اشتباه نمي 

 کال هيچي نگو، نزار تصوراتم از هم بپاشه.
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 تر ريزبين.زيادي تيز بود، از همه مهم

-کلي افراد به اين خونه رفت وآمد داشتن که هيچ کدوم همچين مسله

 ايي براشون مهم نبوده يا کال دقت نکرده بودن. 

 خوايي چي رو بفهمي؟مي -

 کني يه چيزايي بهم بگي.اومم، چطوره از کارايي که داري مي -

چشمام رو ريز کردم، ازيک وجب آدم اين همه زرنگي واقعا جاي بهت 

 داشت.

به وقتش آوا. براي فهميدن يک سري از مسائل فعال زوده که بخوايي  -

 بدوني. 

ط خودش توي دونست با برمال شدن اين حقيقت فقاون که نمي

 دردسر ميفته.

 سرش رو تکون داد.

 هه! اميدوارم اون روز خيلي دير نشه محمد. -
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 حواست باشه يک سري چيزا تاريخ انقضا دارن.

ناسم شبا اينکه دل خوشي ازت ندارم، متاسفانه تنها کسي که اينجا مي

هم فقط يکبار. فکر نکني به کنم، اونتويي و بس. بهت اعتماد مي

خوام بعد از اينکه چند سال گذشت ه به خاطر خودم. نميخاطر تو، ن

 حسرت اين رو بخورم که چرا فرصت ندادم.

اميدوارم به صالح و منفعت جفتمون فکر کني تا اينکه بخوايي يک 

 طرفه تصميم بگيري.

 با جديتي که تا به حال ازش سراغ نداشتم گفت:

 هاي خوبي نخواهد افتاد.اون موقعه اتفاق -

هايي که حقم نبوده بخشيدمت، اما رم و بابت اين کتکدرسته صبو

 صبر ايوب ندارم.

 هاش رو جمع کرد.از جاش بلند شد و وسايل

 فعال شب خوش! -
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 من رو تو بهت کارش گذاشت ورفت.

 چنگي تو موهام کشيدم، امشب زيادي خاص شده بود.

 من لياقت همچين دختري رو داشتم؟

 ب نبود!به قول خودش صبور بود، اما صبر ايو

با فکر وخيالي آشفته رفتم تا بخوابم، فکر اينکه آوا رو از دست بدم 

 پريشونم کرده بود. اما نه! اون حق نداره بره.

 کنم. بايد درست بشه. همه چي رو درست مي

زدن. گذشت و خوان و آليس مشکوک ميچند ماهي از اون روزها مي

زرنگ بودن و از همون يا بو برده بودن که پليس دنبالشونه يا زيادي 

يد دکه آسيب ميدونستن. اين وسط تنها کسي اول کل نقشه رو مي

 آوا بود.

 هاي مارتين به خودم اومدم.با صدا زدن

 چيزي شده؟ -
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 اش رو توهم کشيد.قيافه

کنم که معلوم نيست کي قراره تموم بشه. دارم به اين پرونده نگاه مي -

 م هيچ اقدامي بکنيم.واقعا خجالت آوره تا اين مدت نتونستي

 هام گرفتم.سرم رو بين دست

دونم مارتين. دوست دارم سري جمع جورش کنم، اما کاري از من مي -

ساخته نيست. ديدي که همسر خودم رو از خودم روندم تا با اون 

 دختره نامزدي صوري راه بندازم.

دونم اون موقع چه خاکي اگر خداي نکرده براش اتفاقي بيافته نمي

 سرم بريزم.توي 

ام. تازه آدم شدم وسرعقل اومدم. عاشق من از چند جا الي منگنه

 دوني چه شرايطي داشتم.همسرمم هستم؛ اوايل که خودت مي

 با تعجب لب زد:

 پس ايزابل چي؟ -
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 ايي کشيدم. نفس کالفه

ي ميمون. زندگيم وجهنم کرده بود، منم خر اون بره به درک، دختره -

 دادم.رفش گوش ميگفت به حبودم هر چي مي

 ي. زنباورم نميشه اين تويي که درمورد ايزابل اينطوري راحت حرف مي -

 ابروهاش رو باال انداخت. 

 واقعا برام عجيبه، تو... -

 عصبي داد زدم:

بس کن ديگه! ايزابل تموم شد رفت، اون از همون اولش هم جايگاهي  -

تي تو دادم ويک مدتو زندگي من نداشت. حاال شايد بهش بها مي

ي من بود. اما االن تنها چيزي که برام مهم، همسرم آواست. لطفا خونه

ي بال پشه هم برام اهميت ديگه بحث ايزابل رو تموم کن! اون اندازه

 نداره، شايد يه زماني مهم بوده برام اما ديگه نيست!

 باشه ببخشيد، من اشتباه کردم.  -
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 نفس عميق وکش داري کشيدم.

 ايزابل انقدر کم رنگ شد؟راستي چي شد که 

 دادم براش. من که جون مي

ي من و ايزابل يه جورايي گردن آوا افتاده از طرفي به هم خوردن رابطه

 بود. 

حضور آوا تو زندگيم انقدر پر رنگ شده بود که االن تنها چيزي که 

 "ايزابل"برام مهم نيست 

، اين تصميم داشتم همه چي رو به آوا بگم و خودم رو خالص کنم

 ترسيدم اتفاقي براش بيفته.روزها همش مي

اش رو خريدم و به سمت هاي مورد عالقهيک شاخه گل و خوراکي

 خونه راه افتادم. 

 هاي آوا کل خونه رو پر کرده بود، از صداي خنده

 هاي منم به خنده باز شد.هاش، لبخنده
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 شيطون بالي خودم بود. در سالن رو باز کردم، از

 روم ديدم، پقي زدم زير خنده.که روبهي  صحنه 

 رقصيدن.دست پروين خانوم رو گرفته بود و با هم مثال تانگو مي

پروين خانوم به محض اينکه من رو ديد، يه سالمي داد و سريع جيم 

 شد. 

 آوا: پروين خانوم کجا فرار کردي، تازه به قسمت اصليش رسيده بوديم. 

 رفتم جلو و شاخه گل و بهش دادم. 

 حاال که قسمت اصليش، افتخار بديد با همسرتون برقصيد. -

 تعجب کرد و خنديد.

 مگه بلدي؟ -

 اوهوم.  -

هاش رو گرفتم و طبق رعايت قوانين رقص تانگو پاهامون رو دست

 اوکي کرديم.
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 ريزه.دونستم ديگه داره کرم ميخورد، ميتو بغلم وول مي

 که يه آخ ريز گفت.چشمام رو ريز کردم و به خودم فشارش دادم 

 تو چشماش نگاه کردم و پيشونيش رو بوسيدم. 

 دوست نداشتم اذيتش کنم.

خوام يک چيز مهمي ام، بريم يک چيزي بخوريم که ميخيلي خسته -

 رو بهت بگم.

 تو شک حرکتم بود، انگاري براش گنگ بود.

 آوا جان شنيدي چي گفتم؟ -

 سرش رو تکون داد.

 فتيم باال تا صحبت کنيم.بعد از خوردن کيک و قهوه ر

 اين همه سکوت از آوا بعيد بود.
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يادته چند وقت پيش از کارم پرسيدي، حتي به يک چيزهايي اشاره  -

کردي که درست بودن، امروز ديگه اون روزي که بايد همه چي رو 

 بدوني.

 کمي مکث کردم، با ريزبيني نگاهم کرد.

 من پليسم! -

 نداخت.مي هاش منو به خندهگشاد شدن مردمک چشم

 اما الزم بود جدي ادامه بدم.

هاي اين ترين قاچاقچياييترين و حرفهي آليس از بزرگخانواده -

مناطق به شمار ميان. زيادي خطرناک هستن، براي نفوذ تو دل 

هاشون تا حدودي بهمون کمک کارهاشون و داشتن اطالع از برنامه

ودي به نفوذي بودن ها زيادي حواسشون بود و تا حدکرد؛ اما اونمي

ها شک کرده بودن. من به عنوان يک تاجر وارد اين بازي شدم و بچه

برگزاري اون نامزدي صوري فقط براي پيش بردن اهدافمون بود. 
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 بيني که آليسمتاسفانه االن اصال نميشه پيداشون کرد و خودت مي

 چند وقت که اينجا نيومده.

 هاش رو تو هم کشيد و زير لب گفت:اخم

 ي کنه.بهتر که نيومده، دختره -

 ام گرفت، حسود کوچولوي من.خنده

 يهو انگار چيزي يادش اومده باشه گفت:

 محمد!  -

 جان؟ -

 بزن راه -انصافا خجالت نکشيدي، اون زمان که تو کوچه با من بزن -

اف ص -انداختي؟ تو اون موقعه پليس بودي و گذاشتي اون معتادا صاف

ها به جاي حمايت از من، ن و جلوي چشم اونتو چشماي من نگاه کن

 من رو به باد کتک گرفتي؟

 وجدانا خجالت نکشيدي؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 516 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 خنديدم.

 جدي گفت:

 خندي؟ واقعا که.محمد تو مي -

 دستام رو آوردم باال.

 کنم.ببخشيد عزيزم، جبران مي -

 دستش رو توي هوا تکون داد.

 اش؟دلت زيادي خوش. خب بقيه -

خوام دستم براي اون خانواده رو شده، نميايي درکار نيست، بقيه -

خوام ترس نمي  بترسونمت اما خيلي مراقب خودت باش وهرجايي نرو.

 دوني من... نداشتنت ته دلم رو خالي کنه. مي

 با اومدن پروين خانوم حرفم و نصفه رها کردم.

ي چند پيشش هاش رو توي هم گره کرده بود از خندهآوا کالفه دست

       عوضش جاش رو به يک اخم بزرگ داده بود.خبري نبود، 
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** 

 )آوا(

سر ميز صبحانه بوديم، دوست داشتم يه کاري کنم، انقدر جو بينمون 

آروم بود که قابل تحمل نبود؛ حداقل براي من يکي قابل تحمل نبود. 

کشيدم. يهو دستم رو روي همزمان با شيرين کردن چاييم نقشه مي

 يک گفتم.دلم گذاشتم، و يه آخ کوچ

 محمد با نگراني از جاش بلند شد و اومد سمتم.

 آواجان؟!  -

 ام سرم رو روي ميز گذاشتم. براي اثر بخشي نقشه

هاي هام رو تو دستمحمد ديگه روبه سکته بود. با هول آروم شونه

 تنومندش گرفت. 

 خانومم؟! چت شد يهو؟ -

 حال جواب دادم:بي
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 محمد؟! من حالم خوب نيست. -

يزي فراتر از نگراني تو حرکاتش پيدا بود، به من و من افتاده يک چ

 بود. 

اين تالتم رو دوست داشتم چون به خاطر من بود. اسم اين حس و 

 حال رو تو لحظه چي ميشه گذاشت؟

جان دلم پاشو ببرمت دکتر، شايد يه مسموميت ساده يا به خاطر  -

 ات باشه.نزديک شدن به دوره

هايي رو پيش نکشيده تا حاال همچين بحث از خجالت مردم. محمد

کرد؟ اون محمد از کي تا حاال به اين مسائل جزئي توجه مي .بود

سنگدگي که همه جوره من رو به مسخره گرفت، االن داره اين سواالرو 

 پرسه؟ازمن مي

محمد اين روزهاي من زيادي پررنگ شده بود؟ يا من اينطوري فکر 

 کردم؟ مي



 

 

 WWW.98IA3.IR 519 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

شده بود. اي کاش ازاولش هم همينطور خوب بود محمد زيادي خوب 

 تا انقدر جدل و تمنا به وجود 

 اومد. راستي چي شد که به اين جا رسيديم؟نمي

کرد که حس ما که دشمن خوني بوديم. اما االن طوري با من رفتار مي

 ملکه بودن بهم دست داده بود. 

 مبهوت تو چشماش خيره موندم.

 بهترم. -

 سريع گفت:

 خوايي...عني؟ ميمطم -

دستم رو روي صورتش گذاشتم وصاف زل زدم تو اين چشماي 

 کهرباييش. 

 خوبم محمد! نگرانم نباش.  -

 فهميدم. نکنه قصد بازي داره؟هاي يهويي رو نميدليل اين محبت
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 تونستم تحمل کنم. من يکي ديگه نمي

 بعدازاينکه خيالش از بابت من راحت شد رفت سرکارش.

بار زنگ زد و باهام صحبت کرد. به قول خودش تمرکزش حتي چندين 

 رو از دست داده بود.

 دونستم چي رو باور کنم؟نمي

کال حالم يه جوري شده بود. انگاري خودمم باور کرده بودم يه چيزيم 

 هست.

 اومد. صداي شکستن و زد و خورد مي

توجه به صداهاي اون بيرون کانال تلوزيون رو عوض کنم خواستم بي

انداخت وبا گريه اومد هاش چنگ ميکه ديدم پروين خانوم روي گونه

 سمتم.
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ها تا اينجا اومدن وبدون توجه به حضور خانوم جان! اون آدم کش -

هاي در ورودي رو براي وارد شدن به سالن ها داشتن شيشهنگهبان

 شکستن.مي

 استرس مثل خوره افتاده بود به جونم. لعنتي...

 بده! زود باش. به محمد خبر -  

ها مثل مور وملخ ريختن داخل خونه و بدون اينکه فرصت لعنتي

 ام کرده بودن.حالجي به خودم بدم، محاصره

 دست وپام يخ زده بود.

 کردم؟ها چي کار ميمن يک تنه با اين غول تنشن

 اگه االن اينجا بودي ديگه غمي نداشتم. !آخ محمد

ني هام انداختنم تو يه گووپا زدنتوجه به دست به ثانيه نکشيد که بي

 و عين آب خوردن صدام رو بريدن.

 کردم که محمد سري بياد.دعا مي -واي نه! تو دلم دعا
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 اما نيومد. يعني چه سرنوشتي در انتظارم بود؟

فکر کنم تو صندوق ماشين پرتم کردن، ازبس که ماشين رو دست 

 اندازها محکم پريده بود، حس تهوع بهم دست داد.

 

** 

 )محمد(

 سرم سنگين شده بود، عربده کشيدم:

يعني چي که آوا رو بردن؟ پس اون همه محافظ اونجا چه غلطي  -

 ي خودشون رو بخونن. کردن؟ پروين خانوم بگيد فاتحهمي

 پرسيدن چيهايي که ميتوجه به بچهتلفن و گذاشتم سرجاش و بي

 شده کتم رو برداشتم و از اتاق زدم بيرون.
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اومد، اين پسره انقدر گستاخ شده که تو روز روشن شت بند مينفسم دا

ي خودم با وجود اين همه محافظ همچين کاري کرده؟ واقعا تو خونه

 که نهايت گستاخي.

 هه! 

 سري شمارش رو گرفتم. بوق اول نخورده برداشت.

 با سرخوشي جواب داد:

 به به! چه عجب! البد خبرها رو شنيدي نه؟ -

 اه با اعصبانيت بود نعره زدم:با حرصي که همر

فقط يک تارمو، کافيه يک تار مو ازسرش کم بشه ببين چيکارت  -

 کنم. مي

 قهقهه زد.

دوني آوا زيادي خوشگله. نميشه به همين دلم سوخت برات! اومم مي -

 راحتي ازش گذشت.
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ها چنگ درست نميگم؟ به خصوص که درست شبيه پيشي ملوس

 ترش صندازه. همين ويژگي خامي

 کنه.مي

 دستم مشت شد و رو کاپوت ماشين فرود اومد.

کنم، کافيه سرانگشتت بهش بخوره اون وقت که افسار حاليت مي -

 کنم. پاره مي

 خنديد.

فعال کري نخون! فکر کردي زيادي زرنگ تشريف داري؟ خواهر  -

 احمقم بهت وابسته شده بود لعنتي! چه جوابي براي اون داري؟

 شنيدم.دارترين جک سال رو از زبونش ميخنده پوزخند زدم،

دونست من مسول احساسات خواهرت نيستم، اون خودش خوب مي -

 کرد.کجا اومده. بايد حواسش رو جمع مي

 با زيرکي و مقداري حرص گفت:
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خب آره تو درست ميگي جوجه پليس! منم مسول نابودي جسم  -

 وروح زنت نيستم فهميدي؟

کشم. فعال برگ برنده دست اون بود، نبايد با سعي کردم نفس عميق ب

ي اين خشم دادم که بعدا نتيجههام خشم درونش رو پرورش ميحرف

 روي آوا پياده بشه.

 خوايي ازم؟حرف اول و آخر بزن! چي مي -

 فعال هيچي! اومم، آخه بايد درموردش فکر کنم. -

 تازوند. لعنتي داشت مي

 ه درنرم.کردم تا از کورتمام سعيم رو مي

 اوکي. -

 کردم.گوشي رو قطع کردم، فکرش رو مي

 دونستم کجاست.پاتوق اصليشون رو مي

 خواستم.نقص ميي عالي و بييک نقشه
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 ي خوبي براي اين کار بود.هاکان گزينه

 همه چيزها رو ميز بيليارد بود.ي اون بيي خونهنقشه

اد غذايي بزرگ دارن هاکان: اينجا روببين! تو اين قسمت دو تا انبار مو

که يک درمخفي هم براي ورود به اين قسمت وجود داره. براي ورود 

اس امابراي خروج اون در ديگه خود به خود باز کارمون خيلي ساده

ي دوننميشه و به پسورد نيازداره. ازطرفي اين رو خودت بهتر از من مي

ز ه به جي اون خونه با دوربين کنترل ميشه. البتکه نقطه به نقطه

ن. کنتونم بگم همسرت رو اونجا رها نميهم به يقين ميانبارها. که اون

هايي ي اون باالييخوان. که حتي با اجازهمجوز خروج از کشور رو مي

 خوريم.هم به مشکل مي

 ايي هم وجود داره.البته يک راه ديگه

 تند سرم رو چرخوندم.

 چي؟  -
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 ورود يک جاسوس به عمارت نارسون. -

ي طراحي اون خونه رو داريم اما يادت باشه. ما به هر درسته که نقشه

دون سروصدا و بتونيم اين کار رو بکنيم. اين کار بايد بيقيمتي نمي

 خون ريزي جمع بشه.

خوان از شر نارسون گناه زيادي تو اون خونه هستن که ميهاي بيآدم

ونشون گرفتن ج احتياطي و احساسي تصميمراحت بشن. تو نبايد با بي

 رو به خطر بندازي.

 هاي عصبي لعنتي امونم رو بريده بود.سرم رو توي دستم گرفتم، تيک

هاکان آروم و قرار ندارم، تموم زندگيم تو چنگش. االن که قلبم بياد  -

 تو دهنم. همه چي داغونه. گيج و 

 ام. خسته

 ام گذاشت.دستش روي شونه

 هات.وت دشمني ققوي باش محمد! ضعف تو نقطه -
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 عاقل باش! کاري نکن از دستش بدي.

 هام روي هم سابيده ميشد.از روي حرص دندون 

 رفت.تر پيش ميبا وجود کارولين شايد کارها يک خورده سريع

 کارولين سوگولي اون عمارت بود.

 ها رو مرخص کردم.ي محافظبعد از رفتن هاکان همه

ا بود که اونم االن نيست. خونه دليل بودنشون از همون اولم به خاطر آو

چه سوت وکور شده بود، برخالف ديشب که صداش تا بيرون خونه 

 اومد وخوشحال بود.مي

 يعني االن حالش چطوره؟

ي وجودم شد؟ آخ لعنتي! از کي انقدر مهم شدي؟ از کي وجودت همه

 دونستم.جواب هيچ کدومش رو نمي

 ف تشکيل شده بود.تنها چيزي رو که خوب حاليم بود، از سه حر

 من دوستش دارم.
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هات دلم رو امروز چهارمين روزي که نيستي، لعنتي بيا و با خنده

 بلرزون.

 هاي هميشگيت بگو:بيا و با همون خنده

 ديدي عاشقم شدي!  -

 ديدي دلت و سند زدم به دلم؟

وندم ايي رو کوبهاي کريستالي وشيشهنعره زدم، بلند شدم تمام وسايل

 وار. به در و دي

کسي نداشتم، مامان که رفت انقدر سخت تا حاال احساس ضعف و بي

 نبود. االن با تموم وجودم شکستم.

-آواي من تو چنگال دشمن بود و من ناغافل از هرجاي ديگه نمي

ا هدونستم بايد چيکار کنم. حتي ارتباط با کارولين به همين سادگي

د اما چهار چشمي هاي سازمان بونبود. با اينکه خودش از نفوذي

 مواظبش بودن.
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يهو حواسم رفت پي اون روزي که کيک درست کرده بود، تمام 

 آشپزخونه رو به گند کشيده بود. 

 گفت: کرم وپشه.به غذاهاي دريايي من مي

 ايي روي لبم اومد که دوام مداشت وسريع محو شد.خنده

 د وخواستم برم داخل آشپزخونه که حواسم پي اون شيشه خورده نبو

خيلي ناجور چند تيکه شيشه رفت تو کف پام. انقدري درد داشت که 

 همون جا نشستم.

 تو اين موقعيت يه فکري به ذهنم رسيد.

 توجه به درد پاهام، رفتم سمت تلفن خونه.بي

برد حتي هاکان! اون هيچ کس نبايد چيزي از اين موضوع بويي مي

 خودش يک مانع بزرگ بود.

هاي خونه رو جمع کردم. اونايي که تو پام هتا اومدن سارکان شيش

 مونده بود رو با يک موچين درآوردم که جونم رو قشنگ گرفت.
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 خوايي انجامش بدي؟ يکم ريسکش باالس.سرکان: مطمعني مي

 دستم رو باال آوردم.

 انجامش بده! بهت اعتماد دارم. -

ه با تموم شدن کارش نگاهي به خودم انداختم. هه! گريم چه کارها ک

 کرد.نمي

د هاي عرب بايد وارکوبيده بود از نو ساخته بود. به عنوان يکي از شيخ

 شدم.اون خونه مي

 گر از دست دادنش باشم.تونستم صبر کنم و نظارهنمي

رک دونستن که اين دختفهميدن دلتنگي يعني چي، نميبقيه که نمي

ترين گهرچند که اولش با اجبار وارد زندگيم شد اما االن جزو قشن

 دارايي با ارزش زندگيم محسوب ميشه.

تعلل جايز نبود، جليقه ضد گلوله رو زير لباسم پوشيدم وکلتم رو 

 برداشتم.
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 هاي بلند به سمت در قدم برداشتم.ايي ترديد باگامبدون ذره

پيدا کردن در انبار زياد کار سختي نبود، طبق اون چيزي که اينجا 

 ارد ميشدم. نشون ميده بايد از اين قسمت و

چند نفري براي استقبال اومده بودن، مثل اينکه اين شيخ اعتبار بااليي 

 ريزن.داشته که اينطور االن دارن زبون مي

 گشتم.همزمان با صحبت کردن دنبال کارولين مي

با يک ببخشيد از جمع فاصله گرفتم و به بهانه رفتن به دستشويي 

 اونجا رو ترک کردم.

رسوندن که اينجام چون سريعا از کنارم رد شد.  مثل اينکه بهش خبر

 شناختن من براش کار سختي نبود. 

 کافي بود عکسم رو براش ايميل کنن.

 هاي خوبي بود. ي درخت نشونهبسته شدن ربان سفيد دور اون شاخه

 فهميدم که آوا همينجاست و اوضاع امن.
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ر يک از طرفي توجه اين جمع تماما به سمتم جلب شده بود ومنتظ

حرکت خطا از جانب من بودن که به سرعت تيربارون رو شروع کنن. 

 هه! کور خوندن.

 ايي باقي نمونه.ريز به ريز ميرم جلو تا جاي شک و شبهه

هاي زيادي داشت. هاي کچل تا اينجا قطعا دليلاومدن اين شيخ

هاي اطراف بکشم که با ديدن چندتا دختر خواستم يه سرکي به اتاق

 ها حالم از خودم بهم خورد. هه! پس مزايده بود.باستو اون ل

 شون قيمتي گذاشته ميشد.روي هرکدوم به تناسب خوشگلي

رقت انگيز بود!اينايي که به دنبال شکار جسم اون دخترهاي بدبخت 

 بودن زيادي حقير شمرده ميشدن.

  دخترها نباشه. کردم آوا جزو اينفقط دعا مي

ي گرفته روي ي باهام يار نبود، آوا با چهرهاما مثل اينکه شانس زياد

 صحنه نمايش اومد. 
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ردن. کدادن وبراش نرخ تعيين ميوجودها با انگشت نشونش مياون بي

ام داشت ميزد بيرون. هرلحظه امکان داشت بزنه سرم تا برم دود از کله

 جلو و همه چي رو نابود کنم.

 داد.ن ميام نهايت اعصبانيتم رو نشوهاي گره کردهمشت

 اشکي که روي صورتش رونه شده بود، نفسم رو بند مياورد. اون قطره

 پسندي؟نظر شما چيه مهندس؟ کدومشون رو مي -

جوري نگاهش کردم که ترسيد، خدايا خودت کمک کن اتفاقي نيفته 

براش. اون دختر تموم وجودم و حاال اونجا تو اوج حقارت داره دست 

 و پا ميزنه.

-هايي که از چشممين االن جون بدم تا نبينم اشکخواست هدلم مي

 هاي آواي من داره پايين مياد.

 مزايده اصلي شروع شد. 

 ها و اندامشون بود. ها بر اساس قيافهگذاريقيمت
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 کردم.ي عمرم رو داشتم تماشا ميترين صحنهحال بهم زن

 دوتا دختر فروخته شد به شيخ ابوعطا. هه! چه خوش اشتها! نوبت به

آوا رسيد، اونايي که اصال قصد شرکت نداشتن حاال جلو اومده بودن و 

 کردن.قيمت تعيين مي

 مهندس شما دوست نداري تو اين مزايده شرکت کني؟ -

خواست فکش رو تو ي صبرم به سر اومده بود. چقدر دلم ميآستانه

 دستم بگيرم و خوردش کنم.

ت داد و ازجاش ام چي ديد که آب گلوش رو قوردونم تو چهرهنمي

 بلند شد.

 رفت. جالب شده بود!ها همين طور داشت باال ميقيمت

-آوايي که از ترس و وحشت سرش رو پايين انداخته بود تا اون چشم

 هاي کهرباييش معلوم نشه.
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ا ههاي موروثي، نارسون قيمتي فروخته شدنش به يکي از شيخلحظه

 خت.رو بازم باالتر برد ورقابت جنجالي راه اندا

با قرار گرفتن ليوان نوشيدني که جلوم بود سرم رو باال آوردم. درکمال 

 ناباوري کارولين رو ديدم.

زماني که نوشيدني رو داد دستم، بدون جلب توجه دنبال ربان سفيد 

 تونم عمليات رو شروع کنم.گشتم تا مطمعن بشم اوضاع امن و ميمي

م هام رو بستشده بود. چشمهاي اون ليوان بسته اون ربان، پايين پايه

 و نفس عميقي کشيدم.

با شنيدن صداي گلوله و همهمه شدن فهميدم که بايد دست به کار 

 بشم.

 از ميون ازدحام جمعيت رد شدم و آوا رو پيدا کردم.

خداروشکر کسي حواسش نبود، هرکسي به فکر نجات جون خودش 

 بود. 
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. کاري تا به حال کردکرد. خواهش ميدست آوا رو کشيدم، تقال مي

 نکرده بود.

 توروخدا ولم کنيد، من شوهر دارم. اگه بفهمه من... -

کشوندمش. االن وقتش نبود که بخوام درگير تندتر دنبال خودم مي

 احساسات بشم. 

 با شدت بيشتري گريه کرد.

 توروخدا ولم کنيد، بزاريد برگردم پيش همسرم.  -

 کنم ازتون. اون نگرانمه.خواهش مي

 ر و رو شد.دلم زي

هاش ريخته در انبار رو قفل کردم. انقدر گريه کرده بود، تمام آرايش

 بود زير چشمش.

چقدر دلم تنگ شده بود براش، حتي با اين صورت سياه شده بازم زيبا 

 و دوست داشتني بود.
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 مهبا دستش رو گرفتم.جلو رفتم وبي

 آواي من! ببخش که اينجايي. -

 کرد.با تعجب نگاه مي

 مد!مح -

سرم رو تکون دادم. مشخص بود نشناخته و فقط از صدام تونست 

 تشخيص بده.

محمد به خدا حس کردم ديگه مردم. خيلي بد بود. محمد حس کردم  -

 ها رو نداشتم.جونم رفت. تحمل اون نگاه

 من فقط براي توام محمد!

 ها از زبونش احتياج داشتم.انگاربه شنيدن اين کلمه

 عجيب آروم گرفتم.

 رويي باال انداخت.اب

 شيطون.  تر شديميگم محمد، جذاب -
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 خنديدم. 

 موهاش رو بوسيدم.

اوني که جذاب، شمايي بانوجان! نديدي به خاطرت چه بزن بهادري  -

 راه افتاد؟

 ناراحت شد.

 ديگه ازشون حرف نزن، بدجور دپرس ميشم. -

 عطر موهاش رو نفس کشيدم.

 نگشت نشونم محمد بدجور تحقير شدم، وقتي با ا -

زاشتن بدجوري آزارم دادن و مثل يک کاال روي من قيمت ميمي

 داد.مي

 اين حرفش آتيشم زد.

-تک اونايي که با انگشت نشونت دادن، انگشت -خورم تکقسم مي -

 شون رو قطع کنم. حاال راضي شدي خانومم؟
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 شيطون خنديد.

 اوهوم. تو که باشي همه چي خوبه!  -

ها کشيده صداي زد وخورد تا همين نزديکيمحو چشماش بودم که 

 شد.

 محکم دستش رو گرفتم.

 آوا زودباش! بايد بريم بيرون. -

 اومد.لرزيد اما پابه پام ميهاش ميدست

 تونست باشه؟حاال کد اين در چي مي

شون رو زدم بازم سال تولد نارسون رو وارد کردم نبود، کدهاي شرکت

 بود. نبود. تنها يک فرصت باقي مونده

 محمد! دو رقم آخر سال تولد آليس و نارسون رو وارد کن.  -

 مطمعني آوا؟ -
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 سرش رو تکون داد.

 نه! ولي يه حسي بهم ميگه اين. -

اين آخرين فرصت نميشه ريسک کرد؛ اگه اشتباه باشه همين جا  -

 موندگار ميشيم.

 تر ميشد.سروصداها نزديک

 محمد!  -

 جان؟ -

 شت که بغضش بترکه.بغض کرده بود وهرلحظه امکان دا

 بغض نکن عزيزدلم. بهت قول ميدم درست ميشه. -

 آخه چطوري؟ -

 با اينکه سخت بود اما سعي کردم تو اون حالت لبخندم رو حفظ کنم. 

 ها بهت نمياد.شيطون کوچولو، اين نگراني -
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محمد من واقعا خطر رو حسش کردم. ديدي که... تا چند دقيقه  -

اما تا   کردن. اونا خيلي ترسناکن.ين ميپيش داشتن برام نرخ تعي

 زماني که تو رو دارم خيالم راحت .

 با آرامش گفتم:

 قربونت برم عزيزم! به چيزهاي خوب فکر کن! -

 چي مثال؟ -

 هامون.اومم، مثال بچه -

 دستش رو زد به کمرش.

 هامون؟!رودل نکني آقا؟ بچه -

 چه خبره؟ جنگ مگه؟

 تو فکر کن جنگ. -

 اشو بگمادامه تا اومدم

 هايي که دستش بود محکم زد تو سرم.اييفرصت نداد و با فلفل دلمه
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 اخم کردم.

 فعال بزار تمرکز کنم اين لعنتي رو باز کنم. -

 اون کدي که آوا گفت رو زدم. 

 منتظر باز شدن در بودم که نشد. لعنتي.

وف هاي خوراکي زد که از باال چند تا ظرآوا از حرص يه لگد به قفسه

 سفالي افتادن پايين.

 با تعجب به زمين زل زده بود. خم شد و چيزي رو برداشت.

 اين کليد، براي کجاست؟ -

 مطمعنم براي اين در لعنتي. 

کنن. هرکسي کد رو نداره، انبار دارها و آشپزها از کليد استفاده مي

 کنم مطمعنم. محمد اين سري ديگه اشتباه نمي

 از اين کليد استفاده کرد. بايد يه جايي باشه که بشه
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 )آوا(

ها رو کنار زدم، حتي تابلوهاي روي ديوار رو هم برداشتم. اما قفسه

 نبود.

ديگه خسته شدم، محکم نشستم رو زمين وتکيه دادم به اجاق گاز که 

 رفت عقب.

 يه پريز برق پوسيده اونجا بود، چشمم رو ازش گرفتم.

ه کي بايد پوسيده ورنگ ورو رفتيه لحظه وسوسه شدم ببينم چرا اين ي

 ها اينطور نبود؟پريز برق باشه؟ چرا بقيه

 نگاهش کردم وبا دست تکونش دادم، چقدر شل بود.

 آوا نکن برق داره. -
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 شنيدم محمد چي ميگه.من تمام حواسم اينجا بود و اصال نمي

هاش کشيدم که افتاد زمين و جاي قفل کليد اون ناخونم رو زير گوشه

 شخص شد.پشت م

تعلل نکردم با عجله کليد وانداختم توش و چرخوندمش. با تابيدن نور 

  به انباري فهميدم که اون کليد باعث باز شدن اين در شده.

 ايي ريختن داخل. تا خواستيم بريم بيرون، گله

 محمد داد زد:

 آوا بپر بيرون زود باش. -

اي د بودم که صدتا بيان سمتمون من از باال پريدم پايين، منتظر محم

 تيراندازي از تو انبار بلند شد. 

 يا خدا. 

 نفس افتاده بود. -از پايين نگاهش کردم. از شدت درد به نفس

 به گريه افتادم.
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 محمد! توروخدا بيا پايين. -

 افتاد که محمد افتاد تو انباري. دونم اون باال چه اتفاقي داشت مينمي

 نداخته بود.هاي پي درپي تو دلم آشوب اتيراندازي

 داد.زدم اما جواب نميصداش مي

 هق افتاده بودم. -به هق

 خدايا، هنوز شروع نشده تموم شد؟ 

 خدايا چيکار کنم؟ با محمد اومدم بي محمد برگردم که چي؟

چشيدم چرا االن مني که تازه داشتم طعم يه زندگي خوب رو مي

 اينطوري شد؟

 به سکسکه افتاده بودم. 

 ر من؟اين اشکا به خاط -
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 با شنيدن صداش هيني کشيدم وبا ناباوري گفتم:

 محمد توخوبي؟ -

 با درد خنديد.

 آره خوبم. بيا بريم، اينجا موندنمون دردسرساز ميشه. -

 محمد تير خوردي؟ -

 جواب نداد عوضش دستم رو سفت چسبيد و شروع کرد به دويدن.

 خسته شدم.

 تونم. محمد ديگه نمي -

 عزيزم. يه خورده ديگه مونده -

 انقدري خسته بودم که همون جا نشستم.

 کنم، بپر باال.کولت مي -

 خندم گرفت.

 عاشق اين بودم که يکي کولم کنه.
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 بايد هم بخندي خانوم، من شدم کنيز کچل شما. -

 دوني که من...اينجوري نگو محمد، خودتم خوب مي -

 ايي موذيانه گفت:ابروهاش باال رفت. با تک خنده

 تو چي؟ -

 پايين انداختم. سرم رو

 من دوستت دارم. -

 ام رو باال آورد.با دست چونه

 کشيدم ازش.خجالت مي

 ها رو ازم نگير.شرم نکن قربونت برم. اون چشم -

دونم ازکي برام مهم شدي، فقط تا خودم اومدم منم دوست دارم، نمي

 ديدم تو خونه نيستي و من موندم و من!
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جبار زيادي هم تلخ نبود. با اينکه آوا تو از جونمم برام عزيزتري. اين ا

کردم. اون اوايل به عنوان يک موجود مزاحم تو زندگيم بهت نگاه مي

 نم. بيي زندگيم ميدونم چه اتفاقي افتاده که تو رو معجزهاما االن نمي

 ببخش که دستم روت بلند شد. ببخش که ناديده گرفتمت. 

 ببخش که بودي و من برات کم گذاشتم.

 همه چي رنگ باخت، حتي دلمم بهت باخت.به مرور 

 تو بردي.

 دستم رو تو موهاش فرو کردم.

ر تهامون يه خورده ياقينه محمد! ما جفتمون به هم باختيم. البته دل -

 بود و زود افسار پاره کرد.

 با انگشت زد روي بينيم.

 فنچ کوچولو و اين حرفا؟ -

 آره آقا دست کم گرفتي ما رو؟ -
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 پس دادي.  نه خير! شما درست رو -

 روم.عميق خنديدم و خيره شدم به مرد روبه

 برام سوال بود، اون هم يک سوال بزرگ.

چي شد وچطوري شد که حاال تو اين لحظه حاضريم براي هم ديگه 

 جون بديم؟ چي شد که االن بدون تو مايي وجود نداره؟

 ايي گفته باشيم.آنکه واژه*ما هزاران کلمه باهم حرف زديم، بي

 اگر واقعي باشه، زمان و مکان سرش نميشه. عشق 

 گرده تا راهي پيدا کنه.کنه. اونقدر ميموقعيت و جايگاه رو درک نمي

کاري که تو با زيرو رو شدن دلم کردي هياهو بود! اما يک هياهوي 

 خاموش!



 

 

 WWW.98IA3.IR 551 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

هاي کودکيش. گاهش، خودسرانههاي گاه وبيعجيب شيرين بود! نگاه

 اش.هاي موذيانهدلبري

 کنم:تراف مياع

 ي آنها را دوست دارم.من با تمام وجود همه -

 

 ي من دوستت نخواهد داشت!        هيچکس به اندازه ،*هيچ وقت

 ها...اين تو، اين تمام آدم                   

 

 1/61/6511بعدظهر                        65:41           "پايان"

 اثرهايي که از بنده منتشر شده:

 ن بغض من عشق او، غزلم باش!، هياهوي خاموش.رما
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 ترين فرد زندگيم.تقديم به عزيزترين و مهربون

 )مادر عزيزم( 

 

 

 مراجعه کنيد.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان هاي بيشتر و عضويت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اينستاگرام: 

 www_98iia_comانجمن در تلگرام: آدرس 

 

 

  

 

 

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 553 کاربر نودهشتيا نگين يزداني –هياهوی خاموش 

 

 

 

 

 

 

 


