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 ی +نام رمان: عشق آمازون

 : آمنه آبدار سندهینو

 : طنز ژانر

 

 : خالصه
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  یل یخ یل یخ  ا،یمعمول یها وونهینه از اون د وونه،ینترس، ماجراجو و د طون،ی دختر شر و ش هی هانا
 !وونهید

 ...استی وونگیاز همون د یک ی نمیخوان که برن آمازون، آرزوشونه، و ا یدوستش روشنک م  با

و   ستین اری با هانا  شهیکه به بهونه اش برن آمازون، اما شانس هم ننیچ یرو م لی سفر برز هی برنامه
که   یکنه، همسفر یجور م یهمسفر اجبار هینامزد روشنک،  اریتونه باهاش بره، اما هست یروشنک نم 

 ...ستیوضع کار و بارش خوب ن هیو هنره و از قضا، چند وقت نمایاهل س

 ترسو! وونهید هیهاش فرق داره...  یوونگیجنس د  یول  وونست،یهاناهم د یاجبار همسفر

 

*** 

 

 خوام  یمن تورو م یآها یآها -

 خوام  یمن تورو م ینخوا یبخوا

 خوام   یمن تورو م یبر باال

 خوام...  یمن تورو م  یایب  نییپا

 

رو از   یگفتم و دسته جارو رو ول کردم. هندزفر یآخ جان گداز د،یچی کتفم پ  یکه تو یبی درد عج با
  دمیرنگ مامان، تازه فهم ییموی ل  یروفروش ییدمپا دنی. با ددمیدور چرخ  هیگوشم در آوردم و   یتو

 . هیدرد چ یباعث و بان

 : دمیو با درد نال  دمیرو تو هم کش  اخمام

 ؟ یکن ینوازشم م  ییبا دمپا یکه دار هیمامان، باز چ هیچ -
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 رو باال برد و با حرص گفت:  مالقه

 ... یکش یم نی رو زم یدار یساعته الک هیرو روشن کن.  یعقل، الاقل اون جارو برق  یخاک بر سرت ب -

 

که مونده بود انداختم و  یو آخر به دو قدم ییرایبعد به سالن پذ ،یاول به جارو برق  یتعجب نگاه با
 و غم زمزمه کردم:  یبا ناباور

 کارو با من نکن! نیا اینه... خدا -

 

 به مامانم انداختم. یبندش نگاه پوکر پشت

 ساعت جارو نزنم؟ هی یهمه رو الک  نیکه من ا یاز اول بگ یتونست  یخب نم  -

 

و صداتو که  یقر بد یکشه؟ فقط بلد یآشغاالرو نم  نی ا ین یبب یبه من چه! خودت مگه عقل ندار -
 !یرو سرت و آهنگ بخون یروغنه بنداز  یحلب یکردم تو قوط شیج  هیشب

 

به درک، کتفم   یگوشم گذاشتم. کال جارو برق یرو تو یرو روشن کردم و هندزفر یاخم جارو برق  با
  هی ییدمپا هیسبکش رو بخر... رفته  هی یبخر ییدمپا  یخواست گمیبابام م نیبه ا یسوراخ شد... ه

 بشه مثل من بدبخت! ایتو سرش بکوبه،  یک ی فردا دعواش شد با مامانم  دهیخر  ییلویک

 

  یشونیعمر کنن و رو پ ادینزاشت که اخمام ززاده  یشماع   یصدا  یاخم شروع به جارو زدن کردم، ول با
 سرم انداختم. یخوشکل و نانازم رو رو ینشده، دوباره صدا یزیبندازن. انگار که اصال چ نیام چ

 ام یکه به تو نم ینه که بگ -

 ام؟ی چرا نم ام،یو م  امیم
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 ام؟یو بگو، چطو نم  نی بب

 ام؟ی چرا نم ام،یو م  امیم

 خوام  ینم   یلیکه، ل یکه بگ نه

 خوام؟   یخوام، چرا نم یخوام و م  یم

 خوام؟  ینم  یلیتورو من خ  مگه

 خوام؟   یخوام، چرا نم یخوام و م  یم

 خوام؟   یخوام، چرا نم یخوام و م  یم

 خوام؟   یخوام، چرا نم یخوام و م  یم

 

شده   زیتم   یبه سالن انداختم، بس یخاموش شد. نگاه   یخاموشش رو فشار دادم و جارو برق دکمه
پام فرو رفت. پام رو   یتو یزیچ  هیکه  نمیمبل بش یقدم جلو رفتم که رو هیبه گردنم داد و  یبود. قر

 ! دمیباال آوردم که پوست تخمه رو د

 

پوست   نیکنه؟ هم یکار م   یچ نجایا نیبستگان! ا ریو سوسن و سا ژنیامامزاده ب ای گرد شد،  چشمام
 شد! یبحران حل م  تی ریبا مد یمواد مخدر مخرب بود ول  لویک هیبه اندازه 

 

خانوم متشخص و کد بانو   کیآرام، مثل   یلگد بس هیانداختم و با  نیزم  یپوست رو رو لکسیر  یلیخ
 نبوده!  یکه اصال پوست  یکردم... طور تیمبل هدا ریاون رو به ز ز،ی و تر و تم

 

  می... برارمیاز عزا در ب  یمبل منصرف شدم و وارد آشپزخونه شدم تا با ناخنک زدن دل ینشستن رو از
 .ستادمی! جلو رفتم و کنار مامانم واشهیسفر دلم تنگ م 
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 شه؟یدلت تنگ نم لی برز رمی ... من دارم مگمیمامان، م -

 

 احساس گفت:  تی زد و در نها  یطرفم، لبخند خوشکل برگشت

 ! ویو ن ویو ن وین -

 

 و سوزوندش! دیچشمم پر یفشار داد که آبش تو ازیپ یمون لحظه هم چاقو رو روه تو

 آخ! -

 

. همون طور که دستم به چشمم بود و دیمحکم به بازوم کوب  ی کی رو که گفتم، مامانم برگشت و  نیا
 کردم، با اعتراض گفتم:  یآخ و اوخ م

 ! ؟یزن یچرا م -

 

 از بس بدبختم!  -

 

 به من داره؟  یتو چه ربط  یخو بدبخت -

 

 .دیتو بازوم کوب  گهید یکی

آشپزخونه، آب   یروزشو اومد هیو شصت و پنج روز سال   صدی! از سگهید ید بدبختم که تو دخترم -
 تو چشمت!  دیپر ازیپ
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  ایمونم رو واسه ک یکه مثل پنجه آفتاب م یداشتم من، لک لکا من یشدن، عجب مادر زونیآو لبام
 آوردن!

 : دم یرفتم که صداش رو شن رونیاخم از آشپزخونه ب  با

 آماده شو! شگاهیآرا می ریهانا؟ بعد از ظهر م -

 

 باشه.  -

 

  ازیحموم ن   هی ،ییرایبه حموم رفتم... بعد دو دور جارو زدن سالن پذ یاتاقم شدم و اول از هر کار وارد
 .میودو آمازون ب ل یداشتم. پس فردا هم که با روشنک عازم برز

 

*** 

 

 دلش رو نشکنم گفتم:  نکهیا یو کالفه چشمام رو بستم و بعد برا ستاد یاز حرکت ا دستم

 باشه چشم مامان!  -

 

 شروع کرد و گفت:   دوباره

چطور اون خالفکارا دنبال اون چند تا   یدیتگزاس د لمینره ها! مواظب خودت باش، تو اون ف  ادتی -
 بودن؟ چارهیب

 

 تعجب بهش نگاه کردم. با
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بود، شما    لمیاون ف ا،ی! ثاندنینم  ری که گ دیرس  یرم سفر، به هر ک یداره؟ من دارم م ی_مامان چه ربط
 ؟ یکن یم ی کی  تی رو با واقع لمیف

 

 اخم گفت:  هیبه جانب و با  حق

 !گهیکنن د یم  لمیرو دارن ف تایواقع -

 

 کردم.  زی ر چشمام

هنوز کشف نشده  شونمیکیدو تا بابا داشته باشم،  ای ترک لمیف نیمثل ا دیپس من با تهی_اگه واقع
 باشه!

 

و شصت درجه حول محور   صدیانگشتاش گرفت و س ونیرو جلو آورد، گوشت بازوم رو م دستش
 من رو مخاطب قرار داد. تی . پشت بندشم با عصباندمی کش یکوتاه  غی دوران چرخوندش که از درد ج

 کشه! یخجالت نم   دی_دختره چش سف

 که از درد اشک توشون جمع شده بود، بازوم رو مالوندم و گفتم:  ییچشما با

تو خوابت    امی! ماینگو نگفت  ،یریگ  یان م! من برم و برنگردم عذاب وجدیکبودم کرد یدم آخر نیبب  -
 . ارمی م ادتیروز رو  نیا

 

 رفت، گفت:  یم رونیکه از اتاق ب ینازک کرد و در حال یچشم پشت

 تونه تحملت کنه! ینم قهید هی لمیعزرائ یحت -
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 : دم یپرس غویج  غی ج ییصدا با

 قابل تحملم؟  ری من غ یعنی -

 

 زد.  یلبخند خونسرد

 فراتر از اون!  یزیچ هی_

 

محکم تو سرم   یکیخودم تکون دادم و   یتاسف برا ی از رو یرفت. سر رونی بندشم از اتاق ب پشت
 غر غر کردم:  یلب  ری و ز  دمیکوب

 پاچه!  یخونه محبت م وارهیره! از در و د یم یک ی اصال قشنگ تو خونه ما محبت موج مکز -

 

کوچولو  هیکنار خانواده سر کنم. دروغ نگم ته دلم   رفتم تا امروز رو  ییرایچمدون رو بستم و به پذ پیز
دادن  یخودشون بود، اگه اجازه م  ریتقص  یکه گفتم عذاب وجدان داشتم، ول یبه خاطر دروغ 

مبل   یرو ودادم  رونیو آه مانند ب   دمیکش  یقیکدوم! نفس عم  چیافتاد، ه یاتفاقا نم نیاز ا چکدومیه
. میکردن کرد یبا مامانم شروع به شوخ شهینشستم. مثل هم کمی کنار مامان و آرمان، برادر کوچ

 نگاه به آرمان انداخت و گفت:  هیبرگشت و  یمامانم بلند شد تا بره آشپزخونه، ول 

 نداشتم... یشکل  نی! من خر ایوقت خر من نبود چیآرمان تو ه  -

 

برگشت سمت من و بهم اشاره کرد و ادامه  یدفعه ا هیذوق نگاش کردم تا حرفش رو ادامه بده که  با
 داد:

 !هیشکل نیخر من ا -
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شد و با اعتراض   زونیتو شوک رفتم و چشمام گرد شدن و پشت بندش لب و لوچه ام آو  ییهوی  یلیخ
 اسمش رو صدا زدم: 

 مــــامــــان! -

 

 و گفت:   دیخند بلند

 !؟ینداشت نویانتظار ا ه؟یچ -

 

 خوندم:  تمیر با

 با شکستن دلم؟!  شهیم بتی نص یچ -

 

 داد. شی نیبه ب ینیچ

 !یکرد کسانی رو با خاک  یکال نخون تو؛ کل جامعه خوانندگ یکن  ی_اه اه اه! به حرف من گوش م

 

 ...  یم طنتی جوون ش یدخترا نیوقتا مثل ا یگاه یی_مامان خدا

 

 که با ترس داد زدم:  رهی بگ شگونمیرو جلو آورد تا دوباره ن  دستش

 غلط کردم... غلط کردم...! -

 

 و گفت:  دی رو تو هم کش اخماش 
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پاشم  ؟یکش  یخجالت نم رم؟ ی من پ یعنی ر؟ی پ یگ ی! به من مشعوریاون که معلومه! دختره ب -
 از پهنا بکنم تو حلقت؟  ارمی رو ب تابهیماه

 

 ن نباش!انقدر خش زی _مامان... پل

 

 رفت، گفت:   یکه به سمت آشپزخونه م یمبل بلند شد و در حال  یرو از

 تکرار نشه! گهی! دزی پل  یب ز یپل -

 

  یکنه، حرفاش که نابودت م یکه کبودت م  شگوناشیمامانه من دارم؟ ن  ییمن دارم؟ نه خدا مامانه
زارتت!   یگوشه َنُشسته م هیکنه و  یم تیکنه، در کل قشنگ قهوه ا یم بتیهاش که تخر کهیکنه، ت

! همون برم با روشنک خل  شهیکانون هم بشه گرم نم شه،یکانون نم گهیکانون خانواده د نینه ا
 نه!  ایفردا آماده کرده،   یخودش رو برا نمی مشنگ چت کنم بهتره، بب

  یجفتک، در رو پشت سرم بستم و خودم رو روبه نام   یبا عمل  فیموجود شر هی اتاق شدم و مثل  وارد
 جواب داد: قهیرو برداشتم و به روشنک زنگ زدم. بعد چند دق یتخت پرت کردم. گوش 

 سالم. -

 

 عشقم؟  ی_سالم خوب 

 

 متعجب گفت:  ییمکث کرد و بعد با صدا کمی

 !؟یهان ی... تو خوب یمرس -
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 گفتم:  یانرژ پر

 ام! یعال  -

 

 تر ادامه داد: متعجب

  یکرد، م  یاسمت رو مخفف م  ی و کس یبود یهست... اگه در حالت عاد تی زیچ هیـــه! تو نــ -
 و... ی کرد ینصفش م  یزد

 

 گفتم:  یسوال

 و...؟! -

 

 !یزن   یبا من حرف نم ینجوریوقت ا چی_تو ه

 

 ؟ ی_چجور

 

 ! ی_با محبت و مهربون

 

 رو لبام نقش بست و بعد چند لحظه مکث گفتم:  یشرور  لبخند

  دم،ید وونای مستند در مورد ح هی شبی... دیدون یبه بعد اصال تعجب نکن! آخه م نیاز ا زم،ی نه عز -
 مهربون رفتار کنم!  وونایبه بعد با ح نیگرفتم از ا میگذاشت، تصم  ری روم تاث  یلیخ
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 حرص داد زد:  با

 گاو...  -

 

! گاو  یرو داشته باش   اقتشی... فکر نکنم لیدون یخوبه ها... فقط... م ؟یگاو باش یخوا ی_االن م
 است... یفی شر  یموجود بس

 

 کنم...  ی_هانا دستم بهت برسه خفه ات م 

 

 و بعد چند لحظه گفتم:  دمیخند بلند

 نوسی سر کالس همه تو بحر س یاقا بود، وقت م،یداشت  یاضیمعلمه ر هی ادتهی گمی... ممیبگذر -
گردوند و آخرش   یهممون م نی نگاهش رو ب  لسوفانه،ی چهره ف هیگشت و با  ی بر م  م،یبود  نوسیکس
 یم میما دار دید یم  ی" و بعد وقتمیگفت " کاش ما آدما گوسفند بود یسوز دار م یلیخ  یصدا هیبا 

 !هیف یچه موجود شر دیفهم  یم  ندهیدر آ یول  د،یخند  یگفت، االن م یکرد و م یاخم م هی م،یخند

 

بود. وسط درس   نیهم شهیمعلممون... هم نیجوک بود ا یی. خدادمیبندشم خودم بلند خند پشت
هم که  ا یکرد. من و روشنک و در یزد که آدم از خنده غش م  یم ییحرفا هیگشت و   یبر م ییهوی

 خنده!   ریز میتا بزن  میاشاره بود هیفقط منتظر 

 

 گفت:  دهیبر دهیهاش برخنده  نی ب روشنک

 دلم براش تنگ شد!  ییهویهانا...  ییوا -

 ام تو هم رفت و با چندش گفتم:  چهره
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 خاروند!   یرو م  منگاهشیرفت و نش یادب مدام دستش م یمن اصال دلم براش تنگ نشده! ب -

 

 تونه نخارونه که! یخاره نم  یم شییجا  هیفشار روش بوده، آدم  چارهی _خو خره ب

 

 خنده گفتم:  با

 ادب تو حلق ما بود، وسط کالس پررو پررو! عه عه عه... یب -

 

 و بعد تموم شدن خنده هاش ادامه داد: دیخند  بازم

 !میش  یبدبخت م ای... اون دنمینکن  بتیانقدر غ ایولش کن حاال! ب  -

 

 اد؟ یهم م اریچخبرا َهست ی_باشه... راست

 

  یآمازون نفس م  یهوا یکنم که دارم تو یارم... همش دارم به اون لحظه فکر مد جانی ه یلی_آره، خ 
 کشم...

 

 ... یل یخ ه،یعال  یل ی_خ

 

 مامان بلند شد. یبگم که صدا یا گهید زیچ خواستم

 عصرونه ات رو بخور.  ای _هانا! ب
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 داد زدم:  ادیز یبه مامان و با تن صدا رو

 . امیباشه، االن م -

 

 بندشم رو به روشنک ادامه دادم: پشت

 فرودگاه؟ یای! خودت منمتیب  یبرم، فردا م گهیمن د زمیخب عز -

 

 . نمتیب  ی_آره گلم، فعال خداحافظ، فردا م

 _خداحافظ.

 

رفتم تا عصرونه بخورم.    رونی لبخند گله گشاد، از اتاق ب هی سفر، با  نیرو قطع کردم و با فکر به ا یگوش
 .اد یباهامون ب میبود که به زور قانعش کرده بودنامزد روشنک  اریَهست

 

بود و با وجود  هیپا  یلیپسر خ  ه یکننده بود و روشنک تو تئاتر باهاش آشنا شده بود...  هیته اریَهست
 زاشت!  یباهامون بود و تنهامون نم امونی طونی تو ش شهیکه داشت، هم  یتیمعروف

 

*** 

 شب رقص و ساز و آوازه  امشب

 پروازه دل من تو اوج مرغ

 ساحل کارون یایبندر با
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 که اهل اهوازه یهم نفس  با

 دل من هوس... امشب

 

 مردم، جواب دادم:  رهیمتعجب و خ  ینگاه ها ونیدر آوردم و م  فمی ک یرو از تو یگوش

 !نیساعته منو تو فرودگاه کاشت هی ن؟ییالو؟ معلومه تو و اون نامزدت کجا -

 

 گفتم: یتوجهم بهش جلب شد و با ترس و نگران  نشیف ن یف یصدا با

 ...میخوا یکه م  دنیافتاده؟ فهم یشده روشنک؟ اتفاق یچ -

 

 گفت:  یناراحت یو با صدا دیحرفم پر وسط

 شده! یهانا... بابام بستر دن،ینه نه نفهم -

 

 !امیکجا؟ آدرس بده ب ،ییوا یا -

 

 تند و پشت سر هم گفت:  تند

 .یریم گهید ی کیتو با  اد،ی داره م اریتخواد، هس  یخواد نم  ینم -

 

 ! ضهیتو مر یکه بابا یکار کنم؟ اونم وقت  یمن بدون تو برم اونجا چ ؟ یعقلتو از دست داد -
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 !قیدونم و تو... خوش بگذره رف یمن م  ی... نریبر د یحرف اضافه نزن؛ با -

 

 ... یچ  ؟یچ یعنی -

 

خدا  یبهش انداختم؛ قطع کرده بود. ا  یگوشم برداشتم و نگاه یرو از رو یبوق ممتمد، گوش یصدا با
 من چرا انقدر بدبختم...!

 

 بشه که گند بزنه تموم ذوق من!   یزیچ هی دیخدا با شهی هم دم؛یدهنم کش یرو با بغض تو  نمییپا لب

 لب زمزمه کردم:   ریشدم و ز  رهیرو بلند کردم و به سقف خ سرم

حرکت   نی از تو حرکت از من برکت؟ بب یگیخو مگه نم ؟یانداز یچرا همش چاله چوله م م،یاوس کر -
 ؟ یبد یبرکت هی یخوا یکردما، نم 

 

 زدم...   یجا وسط فرودگاه دار م نیمردم گردوندم؛ جاش بود خودم رو هم  نی رو ب نگاهم

  یبلند بود، ده تا مثل من رو هم رو  یادیکه از ذهنم گذاشت، به سقف فرودگاه نگاه کردم؛ ز یفکر با
 . دمیرس  یزاشتن، بازم به سقف نم یهم م

 روزگار!  یییهع -

 

که   دمیلباساش فهم یاز رو دم؛ی مردم د نیآشنا، ب نکیمرد رو با کاله و ع  هی رو چرخوندم که  سرم
 و به سمتم اومد. دیو ناراحت دستم رو باال بردم و بهش عالمت دادم که من رو د لی م یو ب ارهیهست

 ؟ یسالم هانا خوب  -
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 نگاش کردم.  پوکر

 خوبم؟  -

 

 تا پام رو بر انداز کرد و گفت:  سر

 نه! -

 

 ؟ ی باهام بفرست یخوا  یم ویک -

 

 نشست.  یصندل یرو

 . دمیم  حیبرات توض  -

 

 نگاهش کردم که شروع کرد.  منتظر

  ی! کلیرحمت زدانی ؛یباش  دهیدوست کارگردان دارم، معروفم هست و احتماال اسمش رو شن هیمن  -
 یتا برا  هیخواد بره روس یداشت؛ االن م یبازخورد منف  ی کرد و متاسفانه کل نه یهز لمشیف هیواسه 

 هیو  ید بری... تو باادی زودتر از توئه و االناست که ب ی ربع  هیفکر کنه! پروازش  دشیجد لمیسوژه ف
 ! لیبرز ادی که از پروازش جا بمونه و با تو ب یکن  یکار

 

 داد زدم:  بایکه از تعجب ولومش باال رفته بود تقر ییصدا با

 پسر مجرد جوون؟  هی! من با ؟یچ -
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 زد و سرش رو تند تند تکون داد. یح یمل  لبخند

 .سادمیبلند شدم و باال سرش وا  یصندل یبه سرعت گرد شد و از رو چشمام

 کنه تو حلقم! یاش رو م  تابهیماه  لمیپسر تک و تنها برز هیمگه مغز خر خوردم؟ ننم بفهمه با  -

 

 که نشستم و ادامه دادم: سادیشد و کنارم وا بلند

 عمرا!  -

 

بگه، تند  یزیچ هیدوشم انداختم. بلند شد و تا خواست   یزود بلند شدم و کوله رو رو  نه،یاومد بش تا
 گفتم: 

 !رمیمن م -

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 !ساینه وا -

 

 داد زد:  بای شد و تقر یحرفش نشستم که شاک نیا با

 !گهی لحظه حالتتو حفظ کن د هیپاشو!  نی پاشو بش نیبش یچته تو؟ ه -

 

 گفتم:  یی غویج  غیج  یتموم شدن حرفش نشست که بلند شدم و با صدا با



 ی عشق آمازون 

24 
 

 ؟یاالن تو سر من داد زد  -

 

 شد و گفت:  بلند

 !نیبش ا یب  د،یببخش دیببخش -

 

 بهش رفتم و نشستم که شروع به حرف زدن کرد.  یغره ا چشم

 هیخب   یکاروان باهاتونه، ول هیدرسته که  ،یریگذره! تنها هم نم یهانا، به خودتم خوش م  نیبب  -
 منم از بابتت راحته!  الیو خ ستی آشنا باهات باشه بد ن

 

 ه؟یپسر خوب  -

 

 بار باز و بسته کرد.  هیرو   چشماش

 . ارنی کنه که براش حرف درب  ینم  یآدم معروف مطمئن باش کار هیآره،  -

 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

از   یکس یبزار  دیاما تو نبا رم،ی کنم و م یباشه قبوله، چون بهت اعتماد دارم، به حرفتم اعتماد م -
 خانواده ام بفهمه! 

 

 خوان بفهمن؟  یاز کجا م یگرد ی، بعدشم که بر مسفر یماه قرار بود بر هیفهمن،  ینم -
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 گفت.  یبه نشونه موافقت تکون دادم؛ راست م یسر

. برگشتم تا ادیکار کنم طرف از پروازش جا بمونه و مجبور بشه باهام ب  یچ نکهیموند ا یفقط م االن
 اشاره کرد.  یینزاشت حرف بزنم به جا یبپرسم ول اریذهنم رو از هست یسوال تو

  ی چمدون زرشک هیو  دهیتنگ پوش اهیو شلوار کتان س  دیسف شرتیت ؟ین یب  یاون پسره رو م -
 دستشه.

 

و کاله گذاشته  نکیع  اریکردم. اونم مثل هست داشیمردم پ نیگشتن ب کمیدقت نگاه کردم که بعد  با
 بود.

 !دمشید -

 

 نده به پروازش، پاشو! مو قهیفقط ده دق زدانه،یاون  -

 

 حرفش هل کردم و همزمان با بلند شدنم گفتم:  نیا با

 ؟ یچ  طیبل -

 

 رو در آورد و بهم داد. طیبل هیکرد،   بشی ج یتو دست

 ! طیبل  نمیا ایب -

 

 دوشم انداختم.  یدستش گرفتم، کوله رو رو از

 مواظب روشنک باش!  ار،یهست -
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 زد.  یلبخند

 چشم، تو هم مواظب خودت باش!  ،یرو قبول کرد شنهادمیپ نکهیاز ا یمرس -

رفتم. کف دستام از استرس عرق    یرحمت زدانیکردم و بعد گرفتن دسته چمدون به سمت  یخداحافظ 
 کارا!  نیزدم.  آخه من رو چه به ا  یکرده بود و مثل منگال، لبخند ژکوند م

 

  نکهیا ی. براسادمیشدم و کنارش وا  کیرفت؛ بهش نزد  یور م شیداده بود و با گوش  هیستون تک به
بار واقعا سرفه ام   نیاصال نگاهمم نکرد... بازم تکرار کردم که ا یجلب توجه کنم دو تا سرفه کردم، ول

 گرفت. 

 

رو   یآب معدن هیانداخت. بدون حرف  یکه رو به موت بودم نگاه یسرش رو چرخوند و به من باالخره
 گفتم. پسره آجر اصال جوابم رو نداد...   یجلوم گرفت که از دستش گرفتم و ممنون

 نباشه.  یلحظه از ذهنم گذشت دهن هی یرو باز کردم و سمت دهنم بردم که بخورم، ول  یآب معدن سر

 

 بهش انداختم.  یرو متوقف کردم و با شک نگاه دستم

 ! ستین یدهن -

 

و   کیش  یل یرو خ یشد. آب معدن دایکه دامادت پ ییننه، قلبم! صداش چه ناز بود... ننه کجا ییوا
 سطل آشغال انداختش.  یخوردم و بهش پس دادم که تو  یمجلس

 

 اش بود گفتم:  یکه عصاره ناز چاشن  ییبه گردنم دادم... با صدا یرو لبام نشوندم و قر  یگریج  لبخند
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 حالتون خوبه؟  -

 

 زد.  یپوزخند

 ؟ یاسکل ای یدکتر -

 

کنم.   ی! آدمش مادیفکر کرده با خودش؟ عشوه مشوه به من نم یهم رفت؛ پسره گوالخ چ یتو اخمام
 : دیکه به سمتم برگشت و غر دمیلگد به ساق پاش کوب هی

 چته؟ -

 

 ؟ ینکن تی رو گوزنا  یکس پسی ندادن فل ادیبهت  -

 

 ال من به تو چه؟شدنتم باش! ح عی منتظر ضا ،یپرس  یسوال مسخره م یوقت -

 

 ادب کشورمون مهمه! یحال کارگردان ب -

 

 ؟ یبود گفت یچ نیگفتم، اه هانا مرده شورت رو ببرن، ا یم  دیلحظه کپ کرد؛ فکر کنم نبا هی

 شماره "..." مراجعه کنند. تی مسافران پرواز تهران_مسکو، به گ -

 

 و با استرس دسته چمدونش رو گرفت و خواست بره که گفتم:  زود



 ی عشق آمازون 

28 
 

 کجا...؟!  -

 

 نگام کرد.  تیو با جد برگشت

 شما ندارم. یهم واسه چرت و پرتا یبه پروازم برسم، وقت رمی دارم م -

 

 شدم، مثل خر... نه نه گربه شرک!  مظلوم

 بگم.  کیخواستم روزتون رو تبر  یمن فقط م یول -

 

 .دمید دی رو که باال پر ابروهاش

 ؟ یچه روز -

 

 خر! یروز جهان  -

 

  صدریغار عل یو جاش رو به باز شدن دهنش به پهنا دی که رو لباش اومده بود با حرفم ماس یلبخند
  یانداختم! بعد از چند لحظه به خودش اومد، اخم یچنگ م یسمون ینرفتنش داشتم به هر ر یداد. برا

  یلیخ  کار هی دینداشتم... با یجواب نداد، چاره ا  ی. صداش زدم ولکرد و چمدونش رو برداشت تا بره
 کردم.  یبد م

 

بردم و   بشی ج  کیکه اومدم از کنارش رد شدم، دستم رو نزد یبه سمتش رفتم و وقت عیسر یلیخ
راحت رفتم و   یال یخواستم رو برداشتم. خداروشکر متوجه نشد و منم با خ  یکه م  یزیآروم چ  یلیخ
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فرودگاه نشستم و  یتو یها یصندل  یگوشه لبشونه، رو  گاریس هیکه  ییژکوند، با ژست اونا یلبخند
 خوندن آهنگ شدم. شغولم

 

*** 

 

 زدان«ی»

 

 . دیتون رو لطف کن  ییو کارت شناسا طی پاسپورت، بل -

 

رو   کمیکوچ ینبود، ساک دست یزی چ یعقب شلوارم بردم. ول  بیرو به سمت ج زدم و دستم یلبخند
بازم   ینشستم و ساکم رو گشتم، ول نیام کردم. رو زم  بی ج  یک یاون  یگذاشتم و دست تو نی زم یرو

 نبود. 

 ! یلعنت -

 

 بلند شدم و رو بهشون گفتم:  نیزم  یرو از

 کار کنم؟ یپولم بود، االن نمونده! چ فیک یمن مدارکم تو د،یببخش -

 

 تکون داد. یتاسف سر با

 !ارهیکرده براتون ب  دایپ یتا اگه کس  میکن ج یکه پ نهیا ادی که از دستمون بر م یتنها کار -
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 ادامه داد: یرو برداشت و همزمان با زدن دکمه ا  تلفنش

 اسمتون؟! -

 

اوضاع  نیسرم تو ا زنیر  ی! مردم م شمیکنن بدبخت م جیگفتم، با اسم پ یاسمم رو م دینبا
 ...!شیقاراشم 

 زدم و ساکم رو برداشتم.  یاجبار لبخند به

 تو خونه جا گذاشتم. دیشا ست،ینه ممنون الزم ن  -

 

 تکون داد. یاصرار تلفن رو گذاشت و سر بدون

  دیکردم تا شا یرو نگاه م نیزم یکه اومدم برگشتم و مدام رو  یاومدم و از راه رونیصف ب  یتو از
 شلوارم گذاشتم. بیج یکنم. مطمئن بودم که تو داشیپ

 

کردم. کنار    یبودم که با اون دختره اسکل بحث م ییگشتم، جا یرو م  نیزم یشده بودم و رو خم
و کاله   نکیع  نیبا ا یکس نبود! ناچارا به سمت سطل آشغال رفتم، مطمئنا  یسطل آشغال رو گشتم، ول

 گشتم. یآشغاال م نیسطل آشغال و ب یشناخت. تا کمر خم شدم تو یمن رو نم 

 ! رونی ب ای جون ب  یپس -

 

سطل آشغال و با استرس   یافتادن تو نکمیکاله و ع امیصدا هل شدم و تا به خودم ب نیا دنیشن  با
صورتم   یرو   شونیفی توجه به کث ی و ببرداشتم  فیکث فی و کاله رو کث  نکینکنه طرف بشناستم، ع نکهیا

 گذاشتم.

 



 ی عشق آمازون 

31 
 

لبخند اعصاب خورد کن   هیلبخند ژکوند به سمتش برگشتم که همون دختر رو با  هیبا   لکسیر  یلیخ
 ها کرد.  یچنگک  یبا  یهم رفت که از اون با ی. اخمام تودمید

 ؟یخوا  یم یچ -

 

 دستش اشاره کرد و گفت:  به

 ؟ی گشت  یم نیدنبال ا  -

 

 گرد شد و دست بردم برش دارم که دستش رو عقب برد. نکیع  ری چشمام ز دنشید با

 نه نه نه! عجله نکن... کارت دارم!  -

 

  د،یچیمشامم پ یکه تو یگند یصورتم سر خورد. با بو   یرو  یلزج عیکه ما دمیبه صورتم کش یدست
 به دستام کردم. یبه دماغم دادم و نگاه ینیچ

 ... یییا -

  یرنگارنگ رو  یآشغاال نیبا ا یآشغاالنش شد  هیشب  ا؛ی رو بشور و ب  ختتیبرو سر و ر یجناب رحمت -
 . ایموهات! اون ور منتظرتم، فقط زود ب 

 

و دست   دمیپاش  یرفتم. با حرص به صورتم آب م  یبهداشت سیحرص ساکم رو چنگ زدم و به سرو با
که  ییو به جا رونیب  امی ب یبهداشت   سیدادم از سرو تی ادکلن رضا یروش! با زدن کل دمیکش یم

 بود... یدختره گفته بود برم. عجب دختر کنه ا
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بوفه فرودگاه نشسته! وارد بوفه شدم، به سمتش  یتو یها یاز صندل  یکی ی که رو دمشیدور د از
 . دمیجلوش کوب  زی م یرو یک ی که توجهش بهم جلب شد،  یرفتم و وقت

 زود باش مدارکمو بلده! -

 

 گذاشت.  زیم یکه دستش بود رو رو یا وهیکرد و آبم  یخنده ا تک

 حرف دارم...   نجای ا نی! بش بیر بیر اللهمُ  -

 

 . دمیحرفش پر وسط

 وقت حرف زدن ندارم پرواز دارم.  -

 

 . دیپروازت پر -

 

 زدم: یداد

 ؟ یچ -

 

  ی و با تکون دادن سر و گفتن معذرت م دمیبه صورتم کش  یچند نفر بهمون جلب شد که دست توجه
 دختره نشستم.  یرو به رو یصندل  یخوام، دوباره همه به کار خودشون مشغول شدن. رو

 ؟ یخوا  یم یاز من چ -

 

 !لیبرز یای خوام که باهام ب یم -
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 گفتم:  یخنده حرص  هیکردم و با  یاخم

 تو؟  یگیم یدار یچ -

 

 باال انداخت.  ییابرو

 واضح نبود؟  -

 

من  ه یبر عل  نیخوا یاز کجا معلوم که نم ل؟یبرز امی من پاشم با شما ب ینبود! رو چه حساب ری نخ -
 د؟ یحجمه درست کن 

 

 کرد.  یرو مخ خنده

اونجا مدارک رو   ل،یبرز ای هم واضح بود، با من ب یلیگفتم خ یزیچ هیشما؟! برو بابا!  هیحجمه؟ عل -
 !یسادگ  نی... به همدمیم لت یتحو

 

 ؟ یچ  طیبل -

 

 برات گرفتم.  -

 

 کار کنم!  یخدا چ یا ه؟یشدم... چاره چ یم وونهیدختره د نیمن با ا دم؛یام کش یشونیبه پ یدست

 ؟ی دار یاونجا دست از سر کچل من بر م امیب -
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 بهم کرد و مثل گوسفند بهم زل زد. دستم رو جلو صورتش تکون دادم و گفتم: یدقت نگاه با

 چته؟ هیچ -

 

 : دیپرس  دیباال انداختم و با ترد ییابرو

 سه؟یکاله گ -

 

  یکه آخ دیدستاش گرفت و کش یکه خودش جلو اومد و چند تا تار مو رو تو  دمیبه موهام کش یدست
 گفتم و هلش دادم.

 ؟ یکن یکار م یمعلوم هست چ  -

 

 !سهیکاله گ دیسر کچل من، گفتم شا یخودت گفت -

 

 بستم. یو چشمام رو حرص   دمیکش یق یعم  نفس

 !دمیاحمق تر از تو ند -

 

 به اطرافش کرد و گفت:  ینگاه

 ؟ یزن  یو باهاش حرف م   یکن یرو نگاه م  نهیکدوم آ یدار -
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واسه کدوم   ایافتادم، خدا یک ریدختره خر رو بدم! گ نیجواب ا  دیکش ینگفتم، اعصابم هم نم یزیچ
رو وسط   نیا یو پا میکرد یبهتر نبود با حرف زدن حلش م ؟یرو فرشته عذابم قرار داد نیگناهم ا

 م؟ یدیکش ینم

 !امی باهات م -

 

 زد. یا روزمندانهیپ  لبخند

 جون!  یپس ینداشت یا گهیانتخاب د -

 

 بلند شد و ادامه داد: یصندل   یبگم زود از رو یزیخواستم چ تا

 پره همسفر.  یاالن پروازمون م م،یپاشو بر -

 

 غر زدم:  یلب  ری شدم و همزمان ز بلند

 خاک تو سر من که همسفر تو شدم.  یا -

 

زن که برام حکم ناقوس مرگ رو داشت تو   هی یرو برداشتم و دنبالش رفتم که همون موقع صدا ساکم
 شماره... مراجعه کنند.« تیو به گ: »مسافران تهران_سائوپائولد یچی سرم پ

 

  ،یرحمت  زدان یپرواز کرد؛ چرا سرخوش نباشه خب؟ با من،  بایتقر تیبه سمت همون گ یسرخوش  با
 اونم به زور!  ل،یبرز رهیداره م
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  یمعروفش زده بودش، دنبالش راه افتادم... فقط م تابهیبا ماه سوکمندیکه انگار گ یو با صورت  ناچار
  نیاومده، با ا لمامیبال سر خودم و ف نیروزا که ا نیاز ا شتریکنه و ب ری تونم بگم خدا عاقبتم رو به خ

 نشم! لبوردیسفر ب

 

*** 

 

 »هانا« 

 

وهام  و ابر  اوردمیخودم ن یبهم انداخت. منم به رو یو پر فحش  قیداد و نگاه عم لیرو تحو  چمدونش
 رو دوبار باال انداختم و گفتم: 

 !شهیسفر عمرت م  نیگذره، بهتر یسفر بهت خوش م نیمطمئن باش با وجود من ا -

 

 کرد.  یکج دهن

 آره، معلومه! -

 

  مایچک کردنش، سوار هواپ یرو اعالم کردن و ما بعد دادن پاسپورت و شناسنامه و... برا  تی گ شماره
  یسکوتش خوشحال بودم... البته بدمم نم نیگفت، منم از ا ینم یزی. کال سکوت کرده بود و چمیشد

 نگفتم.  یزی فعال چ یکنم، ول تشیاذ کمیاومد 

  یکنارش تو ای رم و   یآدم معروف دارم راه م هیشونه به شونه  نکهیداشتم از ا یبی احساس عج هی
  میدنبال هندزفر فمی ک یبلند شد. تو مایالزم رو دادن و بعد هواپ ینشستم. مهمان دارا آموزشا مایهواپ

 با حرص برگشت و گفت:  زدانیگشتم که  یم
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 !ه؟یچرا شانس من انقدر قهوه ا -

 

 باال انداختم. یا شونه

 !هینجوریدونم... واسه منم هم یواال نم -

 

 یتو فکر رفته آه ادیز دمید یهم فشرد و از پنجره کنارش ابرهارو نگاه کرد. وقت  یهاش رو رو لب
 و گفتم:  دمیکش

 !ستی گشتم نبود، نگرد ن -

 

 تعجب برگشت و نگام کرد.  با

 !؟یچ -

 

 بودن شانسمون!  یقهوه ا لیدل -

 

 بهم انداخت.  یبه روم زد و نگاه  یپوزخند

  لشیبه دل  یفکر کردن در موردت پ کمی با  دینشسته، شا شمیشانسم االن پ  نیتر یمن که قهوه ا -
 ببرم. 

 

کم عقل  هی. پسره معروفه رونیپرتش کنم ب مای شدم، دوست داشتم پاشم از پنجره هواپ یحرص   یلیخ
 گرفت گفتم:  یم شی نداره! بر خالف درونم که داشت آت
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 ترن! یدشون از شانسشون قهوه اخو ،یبا شانس قهوه ا ییتجربه ثابت کرده، آدما  یول -

 

 ازت بکنم؟  یخواهش هی شهیم -

 رو چند بار به نشونه آره تکون دادم که ادامه داد: سرم

 خفه شو! -

 

 و پشت سر هم گفتم: تند

 خواهشا نکن! نی کنم از ا یخواهش م -

 

  یکردم، ول   دایرو پ میداد. باالخره هندزفر هیتک شی صندل  یبهم رفت و سرش رو به پشت یغره ا چشم
تونستن بازش کنن؛   یاومدن، نم یخودش رو گره زده بود، که هفت جدمم به کمکم م یجور هی

 دادم و چشمام رو بستم. هیتک یصندل  یسرم رو به پشت زدان یکثافت دراز! مثل 

 

به پاهاش اومد و من به شدت   زدانی شدن دست  دهیمحکم کوب یگذشته بود که صدا یا قهیچند دق 
  هیبازم تکرار کرد و من  ینگم، ول یزیدادم چ حی کرد، ترج  یهمش داشت غر غر م  یلب ری . زمدیاز جا پر

 :دممخاطب قرارش دا ینسبتا عصب ی نتونستم تحمل کنم و با لحن گهی. ددمیاز جام پر گهیمتر د

بره سفر، اونم کجا؟!    یم یدوره زمونه پدر خودش رو مفت نیتو ا ی! کیسفر مفت افتاد هیچته؟!  -
 ... یاالن از من تشکر کن دی! تو بالی برز

 

 گفت:  تیو با جد  دیبه سمتم چرخ کامل

 ...هیواسه همه کاف  نینکن! هم یشکیدر حق ه ایخوب  نیتو کال از ا ه؟یچ یدون  یم -
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 دادم. هیتک یصندل یو طلبکار به پشت ی شال مرتب کردم و حرص  ریرو ز موهام

 !ومدهیبهت ن  یتو اصال خوب  -

 

 داد:  هیتک شی من برگشت و به صندل مثل

 تورو تو دامن من انداخت.  یدونم ک ی نکن، نم  یپس خوب -

 

 زنمت.   یدامنت، تورو جون مادرت، انقدر غر غر نکن م نهی چ نهیبابا چ -

 

 !یستی ن شیب  یالحق که شل مغز -

 

مونه، همش   یم رمردای تحملش کنم. مثل پ  دیبا لیبه برز دنیتو گوشم نزارم، تا رس  یهندزفر دمید
 یخواد؟ از گوشه چشم نگاه یم  یچ گهید ل،یبرز یسفر مجان هیدختر خوشکل، بره  هیغر... آدم با 

 بد نبود، به چشم برادر...   نیهمچ نمیبهش انداختم؛ ا

 

 : دینزاشت حرفم رو کامل کنم و جفت پا وسط افکارم پر وجدانم

 ه؟یا غهیچه ص گهید یبه چشم برادر  ،یشوهر ی ب نیتو ا -

 

رو به چشم  یکس شهینم گهی د ،یشوهر  یب نی! تو اهیواقعا حرفش منطق  دمیفکر کردم و د کمی
 کنم. ی! بهش افتخار مشهیحال  ییزایچ ه یکرده است،  لی. وجدان ما تحصدید یبرادر
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 گفت:  یشعور  یب تی کرد و در نها رمی برگشت و با نگاش غافلگ ییهوی

 !؟یساعته مثل گوسفند بهم زل زد هی هیچ -

 

کنه... هانا آروم باش، گوسفند موجود  یمن گفت گوسفند؟! به من؟ به هانا؟ چطور جرئت م  به
زبونم رو   ینتونستم جلو یول رمش، ی مشت و لگد نگ  ری ز مای! خودم رو آروم کردم تا تو هواپهیفی شر
 . رمیبگ

که هم  هیاون چ نمیخوام کشفت کنم بب  ی! دوما میدیچشمام دانعکاس خودتو تو  ،یگوسفند خودت -
 خره، هم گاوه، هم گوسفنده، هم غر غروئه، هم زشته، هم گند اخالقه و هم توئه!

 

 و با ذوق گفتم:   دمیکوب  میشونیتو پ  یکیگرد نگام کرد که  یچشما با

 ؟یرحمت زدانیجناب  یداشت تی چقدر قابل یدیکشفت کردم؟! د یدید -

 

 پوکر برگشت و با حرص گفت:  یچهره ا با

 جذبت نکنه!  کایفقط مواظب باش آمر -

 

 و تواضع ادامه دادم: یفروتن  تی زدم و در نها یلبخند

 دادم به وطن خودم خدمت کنم!  حیمن ترج   یدادن، ول شنهادیپ یچند بار هینباشه،  ایر -

 

 زد.  یپوزخند
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  یکنن، ول شی کردن، خواستن روت آزما دایپ  سماینگولنمونه نادر از م هیبه خاطر نخبه بودنت نبوده،  -
 داره!  ازی دلقک و منگل ن هیبه  رانیا ،یکه نرفت یکرد یکار درست 

 

 اش گذاشت.  ین یب یبگم که انگشت اشاره اش رو رو یزیچ خواستم

 !یدیاز چشم خودت د یدید ینگو وگرنه هر چ یزیبه اونجا چ   دنیخفه شو و تا رس -

 

رو تو گوشام گذاشتم و چشمام رو بستم... خدا بگم  یکردم و روم رو ازش برگردوندم، هندزفر یاخم
 اون ور؟  ی! آدم نمونده بود منو باهاش بفرست اری کارت کنه َهست یچ

 کردم. یزاده رو پل یو آهنگ عشقم، شماع  دمیکش یآه

 دستم تو  بذار و دستت و  کن نگاه چشمام تو

 دستم  تو بذار  رو دستت و کن سیاه رو و غم

 تودستم  وبذار دستت و  کن نگاه چشمام تو

 دستم تو بذار رو دستت و کن سیاه رو غمو

 بشه امون بی بارون بشه بارون ابر اگه

 دستم تو بذار دستتو و  کن سرپناه و دل

 دستم تو وبذار ودست کن نگاه چشام تو

 دستم تو وبذار دستت و کن  روسیاه و غم
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  نیرفت... اصال ا  یخود به خود قر م زی ر یل یو من تو بحرش بودم؛ کمرم خ د یآهنگ رس ینجایا به
 داره! ییحال و هوا هیآهنگ 

گوشش گذاشته.  یتو دمینداره، سرم رو چرخوندم که د یطرف چپ گوشم هندزفر نکهیاحساس ا با
 نگفتم.  یزیچشمام رو بستم و چ الی خ یمردم چه پررو شدن. ب 

 

 

 کن  عاشقونه رو  وهوا پربزن یزمعز

 کن  آشیونه دستامو عشق توکفتر دست

 بهار  پیک تو دست  زار سبزه یه من دست

 هزار  هزار من تودست گل داده دستت بهار

 تودستم بذار ودستتو کن نگاه توچشام

 دستم تو بذار ودستتو  کن وروسیاه غم

 

 دستته دار الیهط هاومد گل بوی

 دستته بهارهشده همه  وا گل به گل

 عشق  گل دارم شکفته رنگ همه رنگارنگ

 عشق  گل بیارم   واست بچینم سبد یه

 شکست  می  رو  عاشقا لزمون د یک که آسمون

 دست  به دست داده وتورو  من اومده که شده چی

 شده  آتیشم تو نگاه هوا سرده که اگه
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 شده عاشقم دل واسه  تن پیرهن نفست

 بکار  من دست باغ بیار دستاتو گل

 ام  شونه رو  وبذار سرت و کن وباغبون من

 ام  شونه رو  وبذار سرت و کن روون  رو ابرا

 ام شونه رو  وبذار  سرت  و کن زبون هم و من

 

 کن  عاشقونه  رو  وهوا بزن  پر عزیزم

 کن  آشیونه و دستام عشق توکفتر دست

 بهار  پیک تو دست  زار سبزه یه من دست

 هزار  هزار من دست تو  گل داده دستت بهار

 دستم تو بذار دستتو و کن نگاه چشام تو

 دستم تو وبذار  دستت و کن سیاه رو و غم

 

  یکه از ته دل داره م دمیرو د  زدوی با تعجب چشمام رو باز کردم و   ،یرفتن صندل  برهی احساس و با
که ته مونده  ییکردم که با صدا ی گرد نگاش م  یولو شده. همونجور با چشما  شیصندل  یخنده و رو

 خنده توش بود گفت:  یها

 ... ستیآهنگ گوش دادنتم مثل آدم ن ؟یدیگوش م  هیچ نیآخه ا -

 

 زاده رو در آورد:  یشماع  یادا بعدم

 تو چشام نگاه کن و دستتو بزار تو دستم! -
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رو برداشتم و   فمی که ک دیکش یکرد؟! مثل خر داشت قهقهه م نیزاده توه یاالن به شماع نی... انیا
  یموهاش رو م یکردم. ه دمی. بعدم از موهاش گرفتم و شروع به کش دمی سرش کوب یمحکم تو

 دادم.  یو فحشش م  دمیکش یم یدادم، ه  یو فحشش م دمیکش

 ؟ یزن  یکپک نم ؟یکش ی خجالت نم  ؟یکرد نیزاده توه  یبه شماع -

 

 و داد زد:  دینال

 موهام رو ول کن، آخ مامان! یوحش -

 و گفتم:  زدم  یغیج

 بگو غلط کردم تا ول کنم. -

 

 عمرا!  -

 

  یمن م ی زدم، ه  یم  غیمن ج د یکش  یاون م یبار دستش رو آوردم و موهام رو گرفت. ه نیا اونم
پشت   ییجا  هیکه در مرز افتادن بود، به  ینک یبا اون ع زدانی دمیلحظه د هیزد.   یم غی اون ج دمیکش

 شد.  رهیسرم خ 

 

 یم لم یدعوا ف نیبه دست از ا  یباز و گوش یکه با دهنا دمیرس  ینگاهش رو گرفتم و به مردم رد
دادم.   هیتک ی به صندل   حیلبخند مل  هیموهاش رو ول کردم و با  عانه،یضا یحرکت بس  کی یگرفتن. ط

 شناختش.  ی نم  یداشت و کس نکی ع زدانیخدارو شکر 
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که مهمان   گری ج  یخانوم بس کیکردم که  ینگاه م  میدلبه صن زیبودن همه چ یبا تظاهر به عاد  داشتم
.  دمیرس ظشی غل یرعناش کردم و به صورتش و اخما یبه قد و باال یدار بود باال سرم ظاهر شد. نگاه

 گفت:  یبا لحن جد

 چخبره؟  نجایا -

 

 بگم. یدونستم چ ینم  یکنم، ول یکارم رو ماست مال خواستم

 ...گمیامم، راستش... م -

 

 رو باز کردم و ادامه دادم: شمیکه از سرم گذشت ن  یفکر با

چقد سخته، واقعا  نایاز ا ینگه دار طیکه شرا نیدون یکم داره... م یاز نظر عقل  کمی نیا ،یچ یواال ه -
 ...شهیآدم از دستشون کالفه م یگاه

 

  یستش رو روکرد. بعدم د زدانیبه  یتکون داد و با ترحم نگاه  یسر یبا دلسوز  گر،یدار ج  مهمان
 شونه من گذاشت و گفت: 

 ازشون واقعا سخته... من واقعا به خاطر رفتار تندم متاسفم! یدرسته، نگه دار -

 

 زدم و خودم رو از گربه شرک مظلوم تر کردم و گفتم:  یلبخند

 .میخوام که نظم رو به هم زد  یمن معذرت م ه،یچه حرف نیکنم، ا یخواهش م -

 

 زدم و اون رو خطاب قرار دادم:  زدانیبه  یبندشم سقلمه ا پشت
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 کن... یجان، از خانوم عذرخواه زدانی -

 

  یکس نکه یکشتم. تا حاال هم واسه ا یبار  حتما م  نی شده و ا یچقدر حرص  زدانیدونستم که  یم
خرما  داشتن  اری کرد، وگرنه االن مجلس ختمم بود و روشنک و هست ینم  یچهره اش رو نشناسه کار

 کردن.  یپخش م

 رو مشت کرد و بعد ناچارا گفت:  دستاش

 . دیببخش -

 جوابش رو داد:   یدار با مهربون  مهمان

 کن.  تیاشکال نداره گل پسر، فقط کمتر خواهرت رو اذ -

 

  یچشم رینگاه کنم نداشتم. ز زدانرویبرگردم و   نکهیواسه من تکون داد و رفت. جرئت ا یسر بعدم
زد و رگاش معلوم بود. ده  یم ید یقدر محکم مشت کرده بود، رنگش به سفکه اون دم یدستاش رو د

 بودم.  دهیبار ترس  نیاول یگذشت و من همش تو استرس بودم و برا یا قهیدق

  مایکنه، چون تو هواپ یتونست کار  یگرفتم طلسم رو بشکنم و باهاش حرف بزنم، االن نم میتصم
 اسمش رو صدا زدم:  دیشد. با ترد  یکم م تشیعصبان   کمی دیشا یول م،یبود

 زدان؟ی -

 

سرش رو هم برنگردوند تا نگام کنه. آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و   ینداد و حت  یجواب چیه
 آروم گفتم: 

 ...گمیم -
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 ادامه دادم: دهیترس ی آروم و چشما ینشون نداد که با همون تن صدا یعکس العمل   بازم

 زار تو... تو چشام نگاه کن و دستتو ب -

 

به عقب خم   کمی و  دمیاز جا پر د،ی دهنم ماس یسرش رو برگردوند و به سمتم براق شد که حرف تو تند
 شدم.

 : د یچفت شده اش غر یدندونا یال از

  نیزنم و هم ی آبرو و شهرتم رو م د یوگرنه ق ،ینگ  یچیهتل، ه میر  یو م لی برز میرس  یبه نفعته تا م  -
 کنن... هیآسمون به حالت گر یکه مرغا  ارمیبه سرت م ییبال کیجا 

 

 همون حالت و با ترس گفتم:  تو

 ب...باشه... فقط...  -

 

 نگفت ادامه دادم:  یزی چ دمید ینگاه کردم و وقت نکاشیترس به چشماش که نه، به ع با

 تونه پرواز کنه... یآسمون مگه مرغ داره؟! اصال مگه مرغ م -

 

 دستام رو بردم باال، رو به روش نگه داشتم و مظلوم گفتم:  که جفت دیکش یق یعم  نفس

 کرده!  ری خب سوال بود، مغزم رو درگ -

 

 !؟یدیاعصاب داغون منو داغون تر نکن، فهم نیاز من نپرس، باهام حرف نزن، ا یسوال چیه نیبب  -
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است و  برگشت و منم سرجام نشستم و شالم رو ر شی تند سرم رو تکون دادم که به حالت قبل  تند
  نکهیطرف ترس ا هیداشتم و از  جانی طرف ه هیاز  م؛ی دیکردم. بعد چند ساعت، باالخره رس  ستیر
 به جونم افتاده بود. ادیباهام ن  زدانی

 

  ییلولو دنیاز رس شیکه تا پ دم یهلو د یبرم، کل  مایهواپ  یرو که بلند کردم تا به طرف خروج  سرم
  ارن؟یسرعت لباس عوض کنن و شاالشون رو در ب نینبودن! چطور فرصت و حوصله کردن به ا شیب

 کشه!  یحوصله ام نم  ییخوام برم دستشو یساعته م هیمن 

 

گرفت و سوار   یتاکس هی زدانی. می اومد رونی و بعد گرفتن چمدونا، از فرودگاه ب  میشد ادهیپ  مایهواپ از
رو    نکشیع زدان ینگفتم.  یچ یبه هتل ه دنیده بود رو دادم و تا رس که بابا رزرو کر ی. آدرس هتلمیشد

 نبود.  رانیا نجایگشت، چون ا یآزاد م گهیدر آورده بود و د

 

حرکت جنتلمنانه خوشم آمد. از  نیاز ا یرو داد و من بس هیکرا زدوی ستاد،ی هتل ا یجلو یتاکس
بر   یکه چه خاک دمیتازه فهم  میاتاق رو خواست دیکل  یوقت م؛یو وارد هتل شد میشد ادهی پ یتاکس

 سرمون شده.

  یاتاق، وا هیتو  میرفت یم نیبا ا دیاتاق! االن با هی اریو هست  میاتاق رزرو کرده بود هیو روشنک  من
به  زدان،یدر هم  یدلم آروم گرفت و با اخما کمی م،یبمون نجایا ادیز  ستی قرار ن نکهیخدا...! با فکر به ا

 . میبه سمت اتاق حرکت کرد گه،ید ی خاطر نبودن اتاق خال

 

رفتم. به در اتاق که   یحرف زدن نداشتم و فقط ساکت، مثل جوجه اردک زشت، دنبالش م  جرئت
جلوتر رفت و من پشت سرش در رو بستم و همون جا    زدانی. میو وارد شد دی کارت رو کش م،یدیرس

 وم شمردم: . چشمام رو بستم و آر سادمیکنار در وا

 ... دو... سه!کی -
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 منفجر شد و داد زد:  ت یاز عصبان  زدانی دم،یسه که رس به

شکست و به   یشد، کاش پام م داشیدختره از کجا پ نیمن دارم! ا هیچه شانس نیخدا... ا یا -
رفتم. االن خونه اون دختره  یاومدم، کاش به حرف مادرم گوش کرده بودم و سفر نم یفرودگاه نم

 نبودم...  نیا شی پ نجایا یکردن، ول  یرو م  یبودم و داشتن بحث خاستگار یری کبیا

 

کرد و   یبه من نگاه م  رهی چشمام رو باز کردم. خ یآروم ال اد،یازش در نم  ییصدا گهید دمید یوقت
و   دمیکش یغیبه سمتم هجوم آورد. چشمام رو بستم، ج   ییهوی کنم  یمنم دارم نگاش م دید یوقت

 پشت سرهم تند تند گفتم: 

 جون مادرت منو نخور، دوتا پوست و استخون که خوردن نداره! زدانی -

 

 زد: داد

 جون مادر منو قسم نخور دختره نکبت! -

 

  یود و هر چدر گاله رو باز کرده ب نیو ا گمینم ی چیمن ه  یه شه،یپررو م یادیداره ز گهید دمید
اش   نهیتخت س یکیو به سمتش رفتم.  دمیگفت. اخمام رو تو هم کش ی خواست، م یدلش م

 و مثل خودش داد زدم:   دمیکوب

  یمدارکت دست منه و تا بهت ندم نم ؟ی! واسه من دور برداشتیداد بزن یفکر نکن فقط خودت بلد -
 بترسم با پسر اومدم نه تو! دیخورمت که، من با  ی! نمیدو قدم اون ور تر بر یتون

 

  ی. صدادمشیحرفا به سمت چمدونم رفتم، دسته اش رو گرفتم و با خودم به سمت اتاق کش نیا بعد
 : دمیو پشت بندش صداش رو شن د یکه کش یق ینفس عم

 !میکار کن  یاتاق و تخت دو نفره چ نیبا ا -
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 به سمتش برگردم جواب دادم:  نکهیا بدون

 .میباش   نجای! چون قراره فقط امشب و فردا شب رو ایچ یه -

 

 تخت گذاشتم و به سمتش برگشتم که با حالت استفهام نگام کرد.  یرو رو چمدون

 چرا فقط امشب؟ ؟یچ یعنی -

 

 زدم و گفتم:  ایپس االن بگم بهتره! دلم رو به در د،یفهم  یم دیکه با باالخره

 آمازون! میچون قراره بر -

 

 : د یپرس جیگ

 هتلش؟! -

 

 جواب دادم: یباز و لحن مسخره ا شی و با ن  دمیشدم و لپش رو کش  کینزد  بهش

 نه خاله جون، جنگلش! -

 

 گفتم، کم کم چشماش گرد شد.   یباشه چ دهیکرد و بعد انگار تازه فهم  یکه کردم اخم یخاطر کار به

 ! جنگل آمازون؟ ؟یچ -
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 . دیرو بازتر کردم و سرم رو با ذوق تکون دادم که عربده کش شمین

  ی! مست؟یبس ات ن لیاومدم برز ؟یکش یمن رو وسط م یبرو، چرا پا یر یخودت م  یوحش -
 ... امی اصال من نم ؟یمن رو سکته بد  یخوا

 

 کردم و گفتم:  اخم

 که نرفته، مدارکت... ادت ی یای ب دی! بایخودت  یعه... وحش -

 

 .د یتو سر خودش کوب یک ی و  دیحرفم پر وسط

 دونم... مدارک منه خاک بر سر دسته توئه! یدونم، م یم -

 

. با تعجب داشتم به کاراش  دیکوب   وارید یرفت و چند بار محکم کله اش رو تو واریبه سمت د بعدم
به سمتش رفتم و بازوش   مهیکشه! سراس یخودش رو م ن یا رمینرم جلوش رو نگ  دمیکردم؛ د ینگاه م

 رو گرفتم و با خنده گفتم:

 عه... نکن خره!  -

 

  شین دنیچشماش نگام کرد و بعد با د  یبوده موضوع آمازون و اول از ال یخنده ام فکر کرد شوخ از
 باز شد و با خنده گفت:   ششیبازم، ن

 . ..یرو لو بد یو شوخ  یکارو کردم تا نگران بش  نی! ایکن یم  یدونستم شوخ یم -

 

 .دمیتو شونه اش کوب یکی اون خنده ام شدت گرفت و  یکه منم با خنده ها دیبلند خند بعدم
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 نبودم! یوقت تو عمرم به اندازه االن جد چیه -

 

 تموم شد و شوکه نگام کرد. یدفعه ا هیاش  خنده

 بکوبم؟   واریسرم رو تو د یپس چرا نزاشت  -

 

 باال انداختم. یا شونه

 چون دوست نداشتم همسفرم از سفر جا بمونه! -

 

مشت محکم زد که من  هیو بعد   دیکوب  واریرفت؛ سرش رو تو د واریشد و به سمت همون د پنچر
 داد زد:  ییهویسکوت کرد، فکر کردم مرده و به سمتش رفتم که  قهیدردم گرفت. چند دق

 نه...! -

 

 گفت:  هیبا حالت گر بعدم

 ... ییمامان کجا -

 

 رو رو شونه اش گذاشتم و ادامه دادم: دستم

 ... یــــــــیمن کجا یمن، تو ب  یتو ب یی کجا ،ییکجا قایدق -

 

وار ساکت شدم، پوکر    کیشده. به طور اتومات رهی با تعجب به من خ دمیزدم که د یچه چهه م داشتم
 نگام کرد و بعد سرش رو بلند کرد و گفت: 
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 ! ای... خداایخدا -

 

 حرص و تعجب گفتم: با

 االغ تور!   یکار دار یبه خدا چ -

 شروع به حرف زدن کرد. یشد و با لحن مظلوم کیتوجه به حرفم بهم نزد بدون

 من نگاه کن... افهیتو به ق -

 تکون دادم و عقب رفتم.  ینگاش کردم و بعد سر زیر یشدم و با چشما کینزد  بهش

 نگاه کردم.  -

 

 زد و ادامه داد: هیکه عمرا باور کنم واقع  یمهربون لبخند

 و پلنگا بشه؟! ری که بره تو جنگل و طعمه ش  ستین ی صورت خوشکل و بدن ورزشکار  نیا فیح -

 

 به دماغم دادم و گفتم:  ین یسر تا پاش رو نگاه کردم، چ از

  یماه حت هی تا چ،یخورتت که ه  ینم نتتی بب ری بابت نگران نباش؛ ش نینه بابا آرنولد فشرده! از ا -
 یاز خودم نگران باشم که چهره ام به دل همه م دیبره! من با   یوونیح چیکنه سراغ ه  یرغبت نم 

 !نهیش

 

 در آورد و گفت:  هیگر یادا هو یداد.  رونی رو تو حدقه چرخوند و نفسش رو آه مانند ب  چشماش

 من چقد خرم، اون مدارک ارزشش رو داشت؟  ایخدا -
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 : گفتم یادا و اصول خاص  با

 نگو، بال نسبت خر!   ینجوریِاوا ا -

 

 ها به سمت چمدونش اومد و دسته اش رو گرفت. با تعجب صداش کردم:  وونهید مثل

 ؟یر  یم ی! کجا دارزدو؟ی -

 

 انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت.  تیسمتم و با جد  برگشت

 مونم. ینم  نجایبکن، من ا یخوا یم یهر کار -

 گفتم:  لکسیو ر نهیبه س دست

 باشه!  -

 ستاره بارون نگام کرد. یمرگ شد و با چشما ذوق

 ؟ید یمدارکم رو م یعنی -

 

 نگفتم! یزیچ نی من همچ -

 

 شد و کالفه گفت:  یعاص 

 ! ؟یتو چرا انقد خر -

 

 و گفتم:  اوردمیبه بحث ما داشت؟! کم ن  یکه گفت چه ربط  نینگاش کردم؛ االن ا جیگ
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 با خودته!  ینیبگم، اثر همنش   دیاب سوالت باداشت، دوما در جو یاوال، چه ربط -

 

. آخه دم یتو عمرم ند ییغر غرو نیکرد. پسر به ا یبود و داشت غر غر م سادهیجا کنار در وا همون
  نیحساب وا کنه، چطور ا نیمحکم و مرد باشه، فردا پس فردا زنش چطور رو ا دیپسر با ؟یچ یعنی

 گاه فرض کنه.  هیرو تک

 

دم، اونم  ی رو تو دستم گرفتم. با خودم گفتم جواب غرغراش رو نم  یو گوش دمیتخت دراز کش یرو 
چمدون به دست  نه،یهم بش یی جا هیاومد  یربع تموم غر زد. نم هی یکنه، ول یخودش االن بس م 

  یم یرفت. مغزم داشت کم کم با غر غراش متالش ینم یرم، ول   یگفت م یبود و م سادهیکنار در وا
 آخرش نتونستم تحمل کنم و داد زدم: . شد

و مثل پسر آدم    نجایا ایب  ایبرو  ای ! یزن  یغر م یربعه دار هیخدا خفه شو...  یبســـــه! محض رضا -
 . نیآروم بش

 

 بعد آب دهنش رو با سر و صدا قورت داد و گفت:  یشوکه نگام کرد، ول اولش

 چه ترسناک شد.   نیحضرت عباس! ا ای-

 

 کاناپه وسط اتاق نشست.  یچمدون رو همون جا ول کرد و زود رو  بعدم

 

*** 

 

 . میلباس گرم با خودمون ببر دیبا -
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 گفت که ادامه دادم: یتکون داد و باشه ا یسر لیم یب

 .میهم ببر ییو مواد غذا یدفاع  یها لهیپاور بانک، وس ،یباتر یکل ،یقو یچراغ قوه ها دیبا -

 

  یم دیبا  گهیساعت د هینوشت. تا   ستیل  یرو تو دی جد یزاین داد و چتکو یبازم سر یچارگی ب با
 داشت...  یچه حس خوب  م،یآمازون بود   ی. فردا با کاروان راهمیکرد یرو م دامون یبازار و خر میرفت

 

  یخوشحال بودم که دارم به آرزوم م  یلیبند بند وجودم رو به اسارت خودش در آورده بود و خ  جانیه
که به مامان و بابا گفتم حالم رو بد کرده بود.   یطرف دروغ  هیطرف نبود روشنک و از  هیاز  یرسم، ول

 . زدم  یفرصت به مامان و بابا زنگ م نیگرفتم و تو اول یم دیکارت هم با میس هیامروز 

تا   دمیشن  یصداشون رو م دیبا  یم، ول بشم که چرا بدون روشنک رفت  خیتوب  یدونستم قراره کل  یم
 بار بپرسه:  نیصدم  یامروز برا  زدانیباعث شد که  زونمی. چهره آورمیآروم بگ

 ؟یشد مونیشد، پش  یچ -

شدم؛ صورتم   کشیو چشمام رو کالفه بستم. بعد چند لحظه بازش کردم و نزد  دمیکش یق یعم  نفس
 از صورتش نگه داشتم و گفتم:  یوجب هیرو تو فاصله 

 ...شمینم مون ی! من پشیپرس  یسوال رو م  نیا یبار امروز دار نیصدم  یبرا -

 

 اش ضربه زدم و ادامه دادم: قهیانگشتم چند بار به شق با

 کله پوکت فرو کن!  نیزحمت تو ا  یرو ب نیا -

 

 رو پس زد و از جاش بلند شد. طلبکار داد زدم:  دستم
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 کجا...؟!  -

 

 و طلبکار تر داد زد:  تبرگش

 ! ؟یاینم ؛ییدستشو -

 

 زدم و گفتم: یح یمل  لبخند

 نه، برو با دوستات خوش بگذرون! -

 

 : دیچفت شده اش غر یدندونا یو انگشت اشاره اش رو باال آورد. از ال دی رو تو هم کش اخماش 

سرت   نارویکنم! عوض همه ا یات م چارهی ب رانیجنگل جون سالم به در ببرم، پام برسه ا نیمن از ا -
 ...نی و بب نیفقط بش ارم،یدر م

 

با تموم حرصش کلمات رو   یبرام لذت بخش بود. وقت تشیدادم؛ عصبان  یشوق به حرفاش گوش م با
 یتو اون موها ت یکه با عصبان  یوقت  ایکرد،  یم زی رو ر ش یبه رنگ قهوه ا یکرد و اون چشما یادا م

 . دیکش یخوش حالتش دست م 

 

باش و   طونی ش ومده،یبه ما ن  یبرام جذاب بود... چون... چون من کرم داشتم! عاشق نایو همه ا همه
 شده بودم که کالفه گفت:   رهیبهش خ  یدونم از ک یکن! نم یپادشاه

 ؟ ی کن ینگام م ینجوریچرا ا هیچ -
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 : دمیپرس  متعجب

 ؟ یچجور -

 

 مثل خون آشام ها!  -

 

بودم که ترسو و   دهیروز فهم هی نیکنم! چون تو ا تشیگرفتم که اذ میکه به سرم زد، تصم یفکر با
هم با  ن ی شدم... تو همون ع ک یسوسوله. پس آروم از سرجام بلند شدم و قدم به قدم بهش نزد

 کردم.   ینگاهش م  یخمار و لبخند ترسناک ییچشما

نسبتا بزرگم، شروع به  شین  یبه دندونا یو دهنم رو باز کردم و با اشاره ا ستادم یا شیقدم هی تو
 حرف زدن کردم. 

 ؟یدید نارویا -

 

 تکون داد که دهنم رو بستم و ادامه دادم: یتعجب سر با

 ...یداره، ول یچه ربط یگی! االن مشنین  یدندونا -

 

 قدم عقب رفت.  هیشدم که  کیبهش نزد  گهیقدم د هی

 ... زهیبزرگ و ت شی ن یخون آشام، دندونا  هی یاصل یژگ یبگم که و دیاب  یول -

 

 .دمید یقدم عقب رفت. تو چشماش ترس رو م  هیشدم و بازم متقابال  کیبهش نزد  گهیقدم د هی
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 هیمن قانونشون رو شکستم و با  یول م،یاز آدما پنهون بش میکرد یسع شهیما خون آشاما، هم  -
 و کارم رو آسون تر کرد... من گشنمه! یدیانسان همراه شدم. قرار نبود رازم آشکار بشه، اما تو فهم 

 

  یفاصله داشت و حساب واریتا د کمی عقب رفت.  یاش که چند قدم نهی تخت س  دمیکوب یکیدستم  با
ان داره ازم رو  کارگرد هیبه دردم خورد.  نجایکردن ماهر بودم و االن ا ینقش باز یبود... تو دهیترس

 خوره.  یدست م

لبام ظاهر نشه و رسوا نشم که موفق هم شدم. چشمام   یخودم رو گرفته بودم تا خنده رو یجلو  یلیخ
 شدم:   کیبهش نزد گهیتر کردم و چند قدم د زی رو ر

 از خون تو رو بنوشم! یبشه که جرعه ا  دیشا -

 

 هینشدم و  الی خی ب یول  دم،یچشماش د یاز قبل ترس رو تو شتریب  یل یبار خ نی گرد شد و ا چشماش
 .دیچسب  واریشدم که به د ک یبهش نزد گهیقدم د

 ترسناک گفتم:  یآروم و زمزمه وار، ول  یی سرم رو آروم کنار گوشش بردم و با صدا 

 که دندونام وارد پوستت بشه درد داره، بعدش نه! یدرد نکنه! فقط تا وقت ادیز دمیقول م -

 

نتونستم تحمل کنم و کنار گوشش   گهیرس به نفس نفس افتاده بود و چشماش رو بسته بود. دت از
دستم رو   هی. آخرش دمیکوب یم زدانیتو شونه  یک ی یزدم و هر از گاه  یخنده! بلند قهقهه م ر یزدم ز

و    ختنیر یاشکام م  ادیشکمم رو گرفتم و خم شدم. از خنده ز گمیشونه اش گذاشتم و با دست د یرو
 نداشت.  ی خنده تموم نیاما ا

 

رفت. تو   ییبه دستشو  ظیغل یلی اخم خ  هیشده، دستم رو پس زد و با  یبود چ دهیکه تازه فهم  زدانی
سرخ سرخ شده بود. با   ،یبه خودم انداختم؛ چشمام تر بودن و صورتم مثل گوجه فرنگ ینگاه نهیآ
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  یل یخ ود،دادم. شکمم واقعا درد گرفته ب نای پشت دستم اشکام رو پاک کردم و به زور به خنده هام پا
 بودم. دهینخند  ینجوریوقت بود ا

 

 هیبا  د،یسف شرتیت هیاومدن رو نداره،  رونیو حاال حاال ها قصد ب هییتو دستشو زدانی دمید یوقت
بستم و کاله کاپ طرح   ی. موهامم دم اسبدمیچمدون در آوردم و پوش  یتنگ از تو یخ ی نیشلوار ج 

 انتخاب کردم. دیبه رنگ شلوارم، سرم کردم و کفشامم طبق معمول اسپرت و به رنگ سف  ن،یج

 

بره آمازون و از وجودش   یداف نیهمچ  هیبشه که قراره با  زدانی بودم، کوفت  گریدر هر حال داف و ج 
موندم. باالخره از   دانزیتخت نشستم و منتظر  یواسه خودم فرستادم و رو یبوس  هیببره.  ضیف

  زچمدون رو با پی چشم غره خفن به من، به سمت چمدونش اومد. ز هیاومد و با  رونیب ییدستشو
چمدون انداخت و   یمن افتاد، اون رو تو شرتیتا نگاهش به ت یبرداشت، ول  د یسف شرتیت هیکرد و 

 در آورد.  اهیرنگ، با شلوار اسلش س   یخاکستر  شرتیت هی

منتظر به من نگاه کرد. منم پررو پررو به چشماش زل زدم. آخرش کالفه شد و دست  بلند شد و  بعدم
 به کمر گفت: 

 ؟ییدستشو یبر یخوا  ینم -

 

 نه! -

 

که تنش بود رو در آورد.   یشرتیت ییهوی داد و  رونیو نفسش رو فوت مانند ب  دیبه صورتش کش  یدست
 شدم.  ییصحنه زود بلند شدم و به سرعت وارد دستشو نیا دنیبا د

گذشت،   قهی...! ده دقنهیبه خاطر هم جمی! از بس گگهی دونستم که واسه لباساش م یمن چه م خب
  ستی. بعد برونی ب امیگفت که ب ی اون نم یشدم، ول  ی ربع گذشت، من داشتم تو توالت خفه م  هی
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  یاتاق خال دمیپر رفتم تا بهش فحش بدم که د  یبا توپکالفه شدم و در رو با شدت باز کردم و  قهیدق
 . ستی توش ن  یو کس هیخال

که باهاش کردم رو در   یکار ی... کثافت داشت تالفدمی دور چرخ  هیو  ستادمی تعجب وسط اتاق ا با
 آورد.  یم

 

رفتم. سوار  رونیرو برداشتم و از اتاق ب  لمیبه خودم انداختم و کوله و موبا نهیآ یتو یا گهید نگاه
کار رو   نیا یتالف  یبودم، برا  یحرص زدانی از دست  یلیآسانشور شدم و دکمه همکف رو فشار دادم. خ

وجه حرصم از کارش رو بروز بدم تا اون خوش خوشانش باشه.  چیبه ه دیدونم! نبا یکرده بود، من م
 بود. زدانی دم،یدنش دکه بعد باز ش  یزیچ نی و اول  ستادیآسانسور ا

محکم   یکیرفت. به سمتش رفتم و  یور م  شی نشسته بود و داشت با گوش اه،ی چرم س یمبل ها یرو
ابروش رو باال انداخت و با لبخند   یتا هیمن  دنی. از جاش بلند شد و با ددمیشونه اش کوب یتو

 گفت:  یکج

 م؟ یبر -

 

 د، جواب دادم:موهاش زوم بو  یقسمت فر جلو یطور که چشمام رو همون

 ! میبر -

 

 با اعتماد به نفس گفت:  د،یموهاش د ینگام رو رو یوقت

 خوشکل شدم نه؟! -

 

آوردم.   ی رو به زبون م  نیعمرا ا یمدل موهاش به دلم نشست و واقعا خوشکل شده بود، ول  یلیخ
 موهاش کردم و با تمسخر گفتم:  یبه جلو  یلبم نشوندم و اشاره ا یرو  یپوزخند
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 شده! یموهاش وز وز یبارون مونده و جلو ریکه ز ی شد یگوسفند هیشب شتر یخوشکل؟! نه... ب -

 

  هیشده بود، نتونست. آخرش  یحرص   ادیچون ز یبگه، ول یزیبار دهنش رو باز و بسته کرد تا چ  چند
 زد.  یبا تمسخر به سر تاپام انداخت و بعد پوزخند ینگاه

 خونه بابات.  یمون یم یترش  ی! میکن  یوقت شوهر نم  چیبندم که تو ه یط م شر -

 

هوا  یتو یرفتم، دست یهتل م  یکه به سمت در خروج یکردم و در حال  ستی ام رو راست و ر کوله
 براش تکون دادم. 

 خوام!  ینم اهیرو صد سال س یکه نمونه اش تو باش  یشوهر -

 

هم سوار شد و خودش در رو   زدویگرفتم و سوار شدم؛ اومدم در رو ببندم که  ی تاکس هیخود هتل  از
بود، پس   بیپسره چقدر عج  نیبست. نگاهش کردم که سرش رو به طرف مخالف من بر گردوند. ا

که انقدر  نیدور منه بدبخته، خل مشنگه! نمونه اش هم ا یمغرور تو رمانا کجان؟! هر ک یپسرا نیا
بساط خنده من رو   اد،یازش خوشم م ییخدا  یخونه، ول  یم ییه من مامان کجاترسو و سوسوله، واس

 بود، دادم. دهیچ یپ  نیماش یکه صداش تو یفراهم کرده. حواسم رو به آهنگ

 

  یشماع  یخواننده ا چیخودمم که ه دهیعق  یهنوزم سفت و سخت رو یول  گه،یم یچ دمیفهم یم
نامحترمانه و مثل   یل یرو صدا کردم که خ زدانی یسوز دار یو با صدا دمیکش ی نی. آه غمگشهیزاده نم

 جواب داد: فیموجود شر کی

 ها؟! -

 

 که داد زد: دمیپس کله اش کوب  یک ینکردم و  ینامرد
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 ؟ یچته وحش -

 

 گفتم:  لکسیر

 خانوم محترم درست بحرف! هیبا  -

 

 . دیپاهاش کوب ینگام کرد و با دوتا دستش رو ی چپک

 !میافتاد یچه آمازون  ری دا، گپناه بر خ -

 

گذاشته شد. با شوق   شی و دو تا دندونم تو معرض نما  یتا بناگوش باز و هر س شمیحرفش ن  نیا با
 زده گفتم:  جانیلحن ه هیبازوش رو گرفتم و چند بار تکون دادم و با   دم؛یبه سمتش چرخ

 دوباره تکرار کن! ،یگفت  یجان من بگو چ  -

 

کرد. شونه اش رو از   یخوشکلش متعجب نگام م یشده بود و با اون چشما ی اندازه نعلبک  چشماش
 ناباور من رو خطاب قرار داد:  ییو با صدا  دیکش رونیدستم ب

 ؟ یکه گفتم ذوق کرد ینیاالن تو از ا -

 

 رو پشت سر هم و تند تکون دادم که ناباور تر ادامه داد: سرم

 ؟ یبهت بگن آمازون  ادی خوشت م -

 

 گفت:  قهیهم فشرد و بعد چند دق یسرم رو تند تند تکون دادم که لب هاش رو رو بازم
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 ندارم که بگم! یزیچ گهیواقعا د -

 

 لبخند گله گشاد، دنباله حرفش رو گرفتم. هی با

 ام من! یصره، از بس دختر خوشکل و گل و خانوم زبون از وصف من قا  -

 

 کرد.  یاش پوکر شد و بهم اشاره ا چهره

 ازون هم معلوم شد. هی سوراخ شدن ال لی_دل

 

نداره   قهیخواستم بزنمم فراموش شد. هر چند اون که سل  یکه م یبهش نگفتم؛ حرف اصل  یزیچ گهید
 !هیزاده  چه اسطوره ا  یبفهمه شماع

  

خوش   یبود کل   نجایروشنک پررنگ بود. ا  یخال یجا نی ب  نیشدم، تو ا  ابونایبه خ نگاه کردن مشغول
 ی. وقتمیروزا بود  نیو االن، همش تو فکر ا ینوجوون  امون،ی . بچگستیکه ن فی ح  یول  م،یگذروند یم

 . میکن دیرفتن به آمازون خر یو برا میایکه ب

که  گهید ی. بر خالف دخترا میدید  یترسناک م لمیصبح تا شب ف م،یدیترس ینم یچ ی وقت از ه چیه 
که با   میدونست یم یموجود قو هیبرعکس اون رو  چ،یکه ه  میدیترس یما نم دن یترس یاز سوسک م

 ره!  یجلوت رژه م ادی وجود ظاهر زشتش، با اون اعتماد به نفس م

 اون کنارم بود. یرحمت زدانی یبه جا کاش
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و موهام رو به    ادیکم داشتم تا ب مینس هیشد، فقط  ی م یهند لمیکردم و ف  یداشتم بغض م گهید
هست که موهاش رو پخش   یباد هیباشه  نمیزم  ریدختره ز ا،یهند لمیف نیتو ا نیدی! دارهیرقص در ب

 و پال کنه؟  

 مزخرف تو سرم دارم. یفکرا  یسر هیخدا  شهی که به سر من زده؟ هم هییچه فکرا نیا اصال

اومد،   یبودن اصال بهش نم ینگاه کردم؛ اونم تو فکر بود. از نظر من جد زدانیخوندم و به  رو چر  سرم
و   رهیشد. نگام رو از اون هم گرفتم، دوست نداشتم بازم مچ ام رو بگ  یناز م ی لیخ  دیخند  یم یوقت

حال و   ییهوی یل یخواست، خ یخورمش. دلم االن فقط روشنک رو م  یبفهمه دارم با چشمام رسما م
نامزد  نکهیبگم! از ا یکارت بخرم و باهاش حرف بزنم و از همه چ میزود س یلیخ  دیشد. با یهوام ابر

 رو سر بار من کرد.   نیقورباغه اش چطور ا

 

 زدانیاون اطراف بودن.  دیخر ی و مرکزا میشهر بود یبه اطراف انداختم؛ تو  ی نگاه یتوقف تاکس  با
بار نوبت   نی که ا اوردمیخودم ن یرو حساب کرد، منم اصال به رو  یتاکس هیکرد و کرا بشیدست تو ج 

 ! یکن بتیمرد باهاته، دست تو ج هی  یوقت  دینبا گنیمن بود. اصال به من چه؟ م

 

که   یچشماش گذاشت منم کاله ام رو مرتب کردم. اول با صراف یرو رو نکشیع  زدانیو  میشد ادهیپ 
که   یتا هر چ میرفت دایکارمون اونجا تموم شد، به سمت مرکز خر نکهیو بعد ا  میبود رفت کیاون نزد
! از بس  رمرسه بخ یدم دستم م یدوست داشتم هر چ  م،یکه شد دی. وارد مرکز خرمیرو بخر میالزم دار
 م.رو دوست داشت  زاشیهمه چ

 

بلند    یلیآمازون خ یجنگال یجنگل هوا سرد بود. درختا  یچون تو م؛یدیلباس گرم خر  زیاز هر چ اول
درختا   یباال  شتریها هم ب مونیو هوا سرد بود. م دیرس  یم  نشینور کم به زم  ن یبودن و به خاطر هم 

 .ناومد  یم نییکردن غذا پا دایپ یو فقط برا انیب  نییاومد که پا یم ش ی کم پ یل یبودن و خ
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شد.   یسفر الزم م یکه برا یزیپاور بانک و هر چ ،یدفاع لیوسا م؛یدیخر یو چراغ قوه قو یباتر یکل
  ییتنها دیخطرارو به جون بخرم. با  نیمن دوست داشتم ا یخطرناکه، ول   یلیدونستم که جنگل خ یم

 . دمیرس یخودم و روشنک م  یبه آرزو

 

دست  زدانی رو برداشتم.  دیخروج از مرکز خر یقدم برا ن یو آخر  دمیوشنک کشاز نبودن ر یآه  دوباره
رفت و    ادهیشد پ  ینم  دیهمه خر نیبا ا یگرفت؛ اول خواستم مخالفت کنم، ول  یبلند کرد و تاکس

  هتلو به سمت  میشد ی. سوار تاکسمیایب  رونیهتل و بعد دوباره ب میرو بزار دایدادم خر حیترج 
  ادهیبار پ نیو ا  میاومد رونی ب م،یگوش یکارت تو میاتاق و انداختن س یتو لیبعد گذاشتن وسا م،یرفت

 . میبزن  یگشت هیشهر  یتا تو م،یراه افتاد

 

تر    یکه با بودن روشنک عال یداشت، حس خوب  یکشور حس خوب  نیا یابونایخ  یواقعا قدم زدن تو 
 یزیچ هیکه دور    دمیرو د ییپل آدما هی یکه رو میرفت ی همون طور قدم زنان جلو م  میشد. داشت یم

  یشاد بودنشون خوشم م نیچقدر از ا دم؛یآهنگ رو شن یصدا  م،یتر که شد کی جمع شده بودن. نزد
 شدم. کشونیو به سرعت نزد دمی. دستام رو با ذوق به هم کوباومد

  ی. رقصاشون عالدنیرقص یزوج اون وسط دو نفره م ی سر هیخوندن و  یمرد داشتن م هیزن و  هی
 خوشکل شده بودن. ی لیخ  ،یرنگ یلبه دار رنگ یبود و با اون کالها

مردم شروع به دست زدن کردم. تو حال خودم بودم و با آهنگ   هیرفتم و از همون دور مثل بق  جلوتر
بودم، انتظار داشتم  تی . به خودم که اومدم وسط جمعدیدستم رو کش  یکیکردم که   یم  یهمخون

 .دمید گری ج  اریبس  یپس  کیدر مقابل  یباشه که من رو آورده وسط، ول  زدانی

که آهنگ  یکردم. زن و مرد یانرژ هیتونستم تخل  یکردم باهاش و تا م دنیشروع به رقص  الیخ  یب
به پسر گفتم که از  یل یزبون برزکردن. به  یتشکر و خداحافظ  میتعظ هیبعد با  کمی خوندن،  یم

 رو گفت.   نیخوشوقتم و اونم در مقابل هم  تیی آشنا

گوشه  هیو باالخره اون رو  نمیرو بب  زدانیشدن،  یکه کم کم پراکنده م  یتیجمع  نیچشم گردوندم تا ب 
 .دمید
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 باز به سمتش رفتم و گفتم:  شی ن با

 ! م؟یبر -

 

 : دیبه پسره کرد و پرس یتوجه به حرفم اشاره ا یب

 گفت؟  یاون پسره چ -

 

 کردم و با ادا و اصول جواب دادم: ستیرو راست و ر کالهم

 ! بایخوشوقتم خانم ز تیی گفت که از آشنا یچ یه -

 

 نگام کرد. دیترد با

 ومده؟یازت که خوشش ن -

 

 زدم و با عشوه گفتم:  یلبخند

 ! دیدونم، شا ینم -

 

 : دمیبا اخم پرس بعدم

 داره؟  یحاال به تو چه ربط -

 



 ی عشق آمازون 

68 
 

 برگشت و گفت:  شعوریب  یو ... ، ول یباهاش برقص یبودم بگه حق ندار منتظر

و مثل مار بوآ   یا وونهیخواستم بدونم که اگه ازت خوشش اومده بهش هشدار بدم که تو د یم -
 ! یخطرناک

 

اش   نهیس یرو یک یسوندم. با انگشت اشاره ام زدم و فاصله ام رو باهاش به حداقل ر یح یمل  لبخند
 . دمیکوب

کنم! اونا دنبال شوهر   یسوسول و لوس دور و برت فرق م  یفقط با اون دخترا  ستم؛یمن خطرناک ن -
 !یکه ترسو شد یاونا موند نی... تو هم انقدر بجانیو ه ییمن دنبال ماجراجو یو عشوه و ادان، ول

 

 صورتم نگه داشت.   یبعدش سرش رو خم کرد و تو چند سانت  یشوک موند، ول یتو اولش

هوس   یآدم سالم چی! هیا وونهی د یول  ،یست یخطرناک ن ؛یزن  یاز کپنت حرف م  شتریب یدار گهید -
 !اوردمیفقط جونم رو از سر راه ن ستم،یکنه؛ من ترسو ن  ینم  یآمازون گرد

 

. دمیکش یق یشد، سرم رو برگردوندم و نفس عم یمصورتم پخش   یگرمش که رو یاز نفسا کالفه
باز با   یول شم،ی دونست من منصرف نم یهمه بحث و َجَدل خسته شده بودم. خودش م نیاز ا گهید
بود، شروع به حرف   دیخندون بع شهیکه از مِن هم یت ی. با جدکردی حال همش داشت بحث م نیا

 زدن کردم. 

حال   نی جنگل آمازون! با ا میقراره بر یدیو فهم نجایا میکه اومد شهیبا امروز، دو روز م زدو،ی نیبب  -
تنها   اد،ی هم سرت ب ییو قرار باشه بال شمینم مونیمن پش  یدون یم ،یکن  یبحث م یهمش دار

... پس لطفا بس کن. فردا  ادیکاروان باهامون هست! اون بال سر دوتامون م هیمنم هستم،  ،یستین
 .میش  یم یراه
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 پسر کش بود، ادامه دادم: یو خوشکل، که به گفته روشنک بس حی لبخند مل هیبار با  نیا

  م؟یترسامون باش ری اس دیبا یداره... تا ک ازی ن جانیبه ه شی تو زندگ یلذت ببر! هر آدم  جانشیاز ه -
  یمنع م یو اون رو از هر خوش   رهیگ یرو ازش م  شی زندگ   یکنه، لذت ها یم  فیترس آدم رو ضع 

 . ستیاصال خوب ن  نیکنه... ا

 

 دیکنه! شا ی نگاهم م یجور خاص ه یکنه و  یآروم داره به حرفام گوش م  ینجوریبود که ا  بیعج برام
 یگفت؟ برا شهیچه م ده،یمثل من د گریدختر خوشکل و ج هی گه،یحرف زدنم شده! پسره د فتهیش
 از شر نگاهاش خالص شم، دور شدم و منتظر نگاش کردم.  نکهیا

 یصورت متفکر نشون م نیفکر بود و ا یزدم. تو یمندانه ا روزی شده، لبخند پ  یتصور که راض نیا با
 داد که موفق شدم قانعش کنم. باالخره سکوت رو شکست: 

بزاره   دیباشه، نباداشته  جانی ه شی تو زندگ دیبا ی هر آدم ،ی گیبا حرفات موافقم؛ تو راست م -
 ...رنیترساش اون رو تو مشتشون بگ

 

 رو آورد کنار گوشم و آروم زمزمه کرد:   سرش

 دونم! یمحض م  یعقل یمن بازم رفتن به آمازون رو ب  یهمشون راستن و قبولشون دارم، ول -

 

حرفش حواسم جمع و چشمام باز    نیبا آخر  ینفساش کنار گوشم حواسم رو پرت کرده بود، ول هرم
 زن اومد: هی یبگم صدا یزیتا خواستم چ یشدن، ول

- Oh meuجانم(  ی)ا 
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و با تعجب به   دیهم سرش رو عقب کش زدانی. دمیرو د  رزنیپ هیتعجب سرم رو برگردوندم که  با
  رزنی که چرا پ میدونست ینم  یبلد بود، ول یاونم زبان پرتغال  م؛یبود جینگاه کرد. هر دوتامون گ  رزنیپ
 رو گفت.  نیا

رو گرفت و تو دست هم  زدانیشد. دست من و دست   کیکه بهمون نزد میکرد یتعجب نگاش م با
 گذاشت.  زدانیشونه  یرو رو  یکیشونه من و اون  یدستش رو رو هیگذاشت و بعد 

 _Seu amor duradouro( داری)عشقتون پا 

 

 : میصدا گفت  کیو بعد  میبه هم کرد  یتعجب نگاه با

- O que ؟( ی?! )چ... 

 

 اش صورتم رو قاب گرفت و با محبت و بغض گفت:  دهی چروک یبا دستا  رزنیپ

- Ela ama tanto, ela não gosta dissoدوست داره، قدرش رو بدون(  یل ی! )خ 

از عشق   نیو ا میزد  یم ری هم رو با ت هیسا زدانیگفت؟ من و  یم یچ نیکنم، ا هشی کردم توج یسع
 کردم و هل کرده شروع به حرف زدن کردم:  یزد؟ خنده دستپاچه ا  یحرف م یو عاشق 

- Não, não, não é, você entendeu errado, nós ... 

 ما...(  د،یشما اشتباه متوجه شد ست،ی ن یزیچ نی)نه نه، چن

 

 .دیزد و وسط حرفم پر یلبخند

- Não precisa ficar com vergonha, é normal para 

 ...(هیواسه جوونا عاد ت،س یبه خجالت ن  یازی)ن
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 گردوند و ادامه داد: زدانیمن و  نیبندش نگاهش رو ب پشت

- Vá ao desenho animado, com licença, incomode !... 

 !(ی مزاحم شدم، با نیببخش  د،ی)به کارتون برس

 

 به خودم اومدم:  زدانی  یحرص  یشوک بودم که با صدا یرو گفت و رفت. هنوز تو نیا

! کال  ادیرو دوست دارم؟ اصال با عقل جور در نم وونهی! عمرًا... چطور فکر کرد من توئه دن؟یمن و ا -
  شه؟یم  نیعاشق ا یک  م،یریمن رو فاکتور بگ

 

  لیفام یکه کل پسرا ییزنه؟ هانا یحرف رو م  نیداره به هانا ا نیشدم؛ ا یبهم برخورد و حرص  یلیخ
  ریاون تاث یخواستم هم بگم، چون حرف رو ینگفتم، نم  یچی شکونن؟ ه یواسش سر و دست م 
 .دیکه عربده کش دمیساق پاش کوب  یمحکم تو یک یپام رو بلند کردم و  نم ینداره... به خاطر هم

و سوار شد.    دیدونم چطور با اون پاش بهم رس یگرفتم؛ نم یتاکس هیتوجه بهش راه افتادم و  یب
خودش   قیال یغرق لذت شدم؛ پسره االغ هر چ  نشدیصورتش از درد جمع شده بود و من با د

 یدیدخترا با چه ام نیدونم ا یمثل آدم حرف بزنه. من نم ستیبلد ن  ده،یهست رو به من نسبت م
خود   یترسو بودنش هم که جا ست،یبچه هم ن هیعقلش قد  یظاهرش خوبه، ول  شن؟ین میعاشق ا

 داره.

 

 رو در آوردم و شماره روشنک رو گرفتم؛ بعد چند تا بوق جواب داد و با ذوق گفت:  میگوش

 ...!ی_هان

 اسمم رو مخفف کرده، مثل خودش با ذوق گفتم:  نکهیتوجه به ا یب
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 !؟ی خوب ،ییسالم روشنا -

 

 گذره؟ یخوش م   ؟یتو چطور قم،ی_فدات بشم رف 

 

 بشنوه، جواب دادم:  زدانیکه  یو جور کهی ت با

 نباشه!  ایبعض یا یالبته اگه خرباز آره، -

 

خنده  یدر آورد و با اخم نگام کرد و پشت بندش صدا  شیحرفم سرش رو از تو گوش  نیبا ا زدانی
 . دمیروشنک رو شن

 باهاته؟  -

 

 . دمیقرار م  تی به لطف نامزدت آره، ارادت من رو بهش برسون، تا عمر دارم هفت جدش رو مورد عنا -

 

 جونم، توجه نکن بهش! قی بهت خوش بگذره رف -

 

 گفتم:  یرو لبام شکل گرفت و با لحن مهربون  یهمه محبت تو صداش لبخند نیا از

 نفسم!  یمرس -

 

 نگذشت که روشنک سکوت رو شکست.  یزیسکوت شد و چ یلحظه ا چند
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 گذاشته بود. یگذره، استور یچنان هم بد نم  -

 

گذاشته،  یرو دوست نداشت و رفته عکس و استور  لیبرز نیرو لبام شکل گرفت. االن ا  یپوزخند
 بندازم. کهی ت زدانیگرفتن تا من به  دنیدرونم همه لول یکرد. کرم ها یکار م یدوست داشت چ 

  نجوریزاشتن... ا  ینم یوگرنه عکس و استور  ست،یخوب ن  لیفاز ناله گرفتن که برز یالک ای_پس بعض 
 !یو کچلشون کن   یاریدرب شهیبا موکش تک تک موهاشون رو از ر یری بگ دیباآدما رو 

 

خودش رو به اون راه زد.  عیهم ضا یلیرو گرفت و خ  کهیهم قشنگ ت زدانیگفتم،  یچ دیفهم  روشنک
 بعد گفت:  کمیدلم واسه خنده هاش تنگ شده بود.  د،یخند یروشنک همش م 

 شته؟یاالن پ -

 

 آره! -

 

 ادامه دادم: زدانیرو به  بعدم

 غر غر بکن روشنک بشنوه!  هی زدوی -

 

رفت که حواسم از روشنک پرت    یخوشکلش، بهم چشم غره ا ینگفت و فقط با اون چشما یچیه
 ان؟ برام سوال شده! یت یچون خوشکلن، سلبر ای ان، خوشکلن،  یتیها چون سلبر یت یسلبر نیشد. ا

خر مغزشو گاز گرفت و اومد گرفتت.    دی! بچسب بهش شاتاسی ن گرمیپسره کم ج ،ی_کوفتت بشه هان 
 ره؟ی گ یخوشو نم  ه؟ی اخالقش چجور یراست
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 دلم رو پهن و شروع به گله کردن، کردم.  سفره

 کی  ه،یسوسول کیکال دور بنداز!   ر،یرو فاکتور بگ یدید یتو مجاز یکنه! هر چ ی_فقط غر غر م
 !هیسوسول

 

انداختن.  نیچ  شیشونیپ یصورتش سرخ سرخ شد؛ اخماش تو هم رفتن و رو  زدانیآن  کی در
و فکر   دمیحال و وضعش گرخ نیا دنی. با ددیکش یق یکه آزاد بود رو مشت کرد و نفس عم  یدست

 خونه.  یفاتحه ام رو م یتاکس  نیزنه و تو هم یکردم االن داد م

به   ی! با تعجب برگشتم و نگاههیم خالکه دست دمیآن د هیرو تو دستم محکم تر گرفتم که تو  یگوش
  یسوق دادم که گوش زدانی. بالفاصله نگام رو به سمت دم یرو توش ند یام کردم که گوش یدست خال 

 بود! یادب  یب یعجب پس   دم؛یرو تو دستش د

 بود، شروع به حرف زدن کرد.  تشیکنترل عصبان یکه برا قینفس عم  هی با

 ام!  ی_من رحمت

 

 زمزمه کردم:   یلب ریخنده ز با

 !یهست یفکر کردم نعمت -

 

نگام کرد. صورتم   ،یهمه سوسول باز نیاومد، اونم بعد ا یکه اصال بهش نم  ی وحشتناک یاخم ها با
 : دمیپوکر شد و با حرکت دست و سر پرس 

 ها؟! -
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داده باشن،  تابیکه بهش ت یدونستم االن مثل خر ینگفت و در عوض جواب روشنک رو که م یچیه
 کنه، داد:  یم فی تعر  مونشیمثل م افهیو اون ق زدانیز داره ا

دختر   نیکه چطور شما با همچ نهیکه از شما دارم ا یسر بحث اول، سوال میخب بر ن؛یبله، لطف دار -
 کم کمش سه چهار تخته اش کمه!  نیا د؟یدوست هست یا وونهید

 و طلبکار داد زدم:  یشاک

 هو...! -

 

 _تو کله ات. 

 

 باز گفتم:  شی ن با

 اش کن واسه عمت!  رهی ذخ -

 

 یاخو نیدخترانه و دلبرانه بود... ا ینازک کرد که مانند خواهران ما شد؛ حرکتش بس  یچشم پشت
 پارچه خانم شده! کی

. روشنک  شهیم یشنوه، صورتش چه شکل  یجواب روشنک رو م  یوقت نمی رو تموم کردم تا بب بحث
وقت پشت من رو   چیبود، ه نی کره زم یآدم رو نیهم تراگه فرد مقابلش م ی بود، حت یهر ک شیپ

  نیکنه و هم یم یرو قهوه ا زدانیدونستم االن  یو م می حساس بود مونیدوست یکرد. رو ینم  یخال
شدنش رو    یشد و شدت غلظت، اندازه قهوه ا ی تر م ظی کم کم داشت اخماش غل زدانی. شدطور هم 
 داد. ینشون م

 !نیا وونهی_هر دوتاتون د
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روشنک قطع کرد؟!  یرو رو یاالن گوش نیبغلم انداختش. ا  یرو قطع کرد و تو  یرو گفت و گوش نیا
 انجام داد؟ کپک نزد؟  یحرکت زشت   نیچن دیخجالت نکش

 

رو از   میگوش ایذره ادب نداره،  هیچند تا فحش جانانه نثارش کردم.  یلب  ری و ز دمیرو تو هم کش  اخمام
نگم بهتره،   یچیکنه. االن ه یدوستم قطع م یرو رو یکنه و گوش  یم نیبهم توه ایقاپه،  یدستم م

لبام نقش   یرو  ین ی! با فکر به فردا لبخند دلنششمیو من شاد م شهیفردا خود به خود حالش گرفته م
 بست و زنگ زدن به مامان و بابا رو به بعدا موکول کردم. 

 

*** 

 

  نجایکال حواسش ا زدانیخان داد، اما  انزدی  لیمکش مرگ ما تحو یبه گردنش داد و لبخند یقر زن
  یپرنده ها م یکرد. صدا ینگاه م  میشد یواردش م گهیمتر د100که حدود  ینبود و داشت به جنگل

 داد.  یم یزندگ  یبو  نجایداشت... ا یدلچسب  یسرد هیاومد، هوا 

 

 داشت حواسمون رو به خودش جمع کنه، بهش نگاه کردم.  یزن که سع یدست زدن ها  یصدا با

 .نی افت یو راه ب نیشونه تون بنداز یخب خب خب کوله هاتون رو رو -

 

 یکه صدا افتمی شونه ام انداختم و اومدم همراه کاروان راه ب  یرو کت ی ام رو به دستور خانم با ات کوله
 : دم یرو شن  زدانی

 نه؟ هیاونجا بهداشت یهمه چ -
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 ! یکرد دایکه برام پ یهمسفر نیخاک بر سرت با ا اریهست  دم؛یکش یق یعم  نفس

 زدم.  ی حرص  لبخند

 !ی و باکتر کروبیم کی ی بدون حت   یکامال بهداشت زیبله بله، همه چ -

 

 تکون داد. یتعجب سر با

 واقعا؟! -

 

 دستش گفتم:  دنیام پوکر شد و همزمان با کش  چهره

 ؟ یخوا یم یوسط جنگل چه بهداشت  زه،ی بچه پاستور  ایب -

 

خوشحال بودم   م؛یبهم رفت و ناچارا دنبالم اومد... با به به و چه چه وارد جنگل شد یغره ا چشم
 رو فاکتور گرفت.  زدان ی دیکه باهاشون اومدم انقدر ذوق و شوق دارن، البته با ییکسا

فرستادم. باالخره تونستم به  هام هیآمازون رو به داخل ر زی پاک و تم یو هوا  دمیکش یق یعم  نفس
کرد. مست هوا و   یم  قیرو به وجودم تزر یخاکش هم ذره ذره انرژ یپا گذاشتن رو یآرزوم برسم. حت

 .دی افکارم خط کش یرو غی مثل به ت زدانی یبودم که صدا باشی منظره ز

 چه ترسناکه! نجایا -

 

کجاش ترسناک   ییبایز نیدادم. منظره به ا رونیرو تند ب  قمیرو با حرص بستم و نفس عم چشمام
  یپاک م یهوا نیاز ا یچ زدانی  یو طراوت بود، ول  یبود؟ سانت به سانتش سرشار از حس تازگ

 د؟ یفهم
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 یهوا نیا یتو نجایو االن ا یسقف دود هی ریز م،یآلوده تهران گذروند یهوا  یاول عمرمون رو تو از
اولش   نیتوجه باشم و از هم یاشتم نسبت به غرغراش ب . دوست د میکرد یم یزندگ   میپاک تازه داشت

ور   نیابه  یکه کل  یشد. به سمتش برگشتم و با آرامش یخودش ساکت نم  یرو به خودم زهر نکنم، ول
 گفتم:  ارمیاون ور چنگ زدم تا به دستش ب

 ... شین یتهران محاله بب یپاک لذت ببر، برگرد یهوا نیاولش رو زهرم نکن! از ا  نی نگو و هم یچ یه -

 

 ناله گفت:  یحالت زار با

 ده! یمرگ م  یفقط بو نجایا ؟یپاک ینگم، چه هوا یچ یچطور ه -

 

 زدم.   یپوزخند

ده،  یم ی زندگ یدر اصل بو نجای! انجاستیا یرو لمس کن یتوش زندگ یتون  یکه م یی_تنها جا
دارن   تیانسان چقدر اهم یزندگ ی ها تو هیکه ر یدون ی.. م کردن. هیتشب نیزم  یها هیآمازون رو به ر

 .میستی! نباشه ما انسان ها هم ننهیهم هم نیزم  یو برا

 

 انگار ارث آبا و اجدادته! یکن  یم فیاز آمازون تعر یجور هی_

 

تک تک برگا دست   یوار به درختا چشم دوختم. دستم رو بلند کرده بودم و رو  فتهینگفتم و ش یزیچ
ارزش داشت   ایدن هیبا ارزش تر بود، سانت به سانتش برام  زیجنگل واسم از همه چ نی. ادمیکش یم

خوام   یم  پاک یایدن هیخوام، نه امکانات ...  یموندم. نه تمدن م یم نجایو اگه امکانش بود تا ابد ا
 اش باهم خوب باشن. که آدم
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! مهر  یشده و آدماش وحش فیکث ایدن ست؛ین  یو مهربون تی انسان  یتمدن هست، ول  نجایاز ا رونیب
مسائل    یکنه... تو حال و هوا ی خرج نم  یانسان چیکنن، ه یواسه هم خرج م  وونایکه ح یو محبت 

 یچ گهیکرد، االن د یچرا انقدر غر غر م نی. ادیرو اعصابم خط کش زدانی یبودم که بازم غرغرا  یفلسف
 یخودش بکنه؟ همون طور که راه م  بیخواد لذتش رو نص یتونه بکنه؟ حاال که اومده چرا نم  یکار م

 رفتم گفتم: 

 همانا خودت خفه شو و اال از خفه کنندگان هستم. -

 تعجب گفت:  با

 ده؟یجد هیآ -

 

 سوره خفه! ک،ی هی_آره؛ آ

 

شده،   یچ  دمید یدادش بلند شد. جلوتر از اون بودم و نم یلحظه از حرفم نگذشته بود که صدا هی
 یوونای نکنه ح نکهیچشمام گرد شدن و بعد چند لحظه مکث، با ترس ا ادش، ی فر یبا صدا یول

و چشماش رو بسته و   دهیمحکم تنه درخت رو چسب  دمیبهش حمله کرده باشن، برگشتم که د  یوحش
 زنه:  یداره داد م

 کنه!  یبد نگاه م نی! هانا ا ایمن رو نجات بده! هانا... جون مادرت ب  ای هانا خبر مرگت ب -

 

که قدم به قدم به  دمیرو د مونیبچه م هیمتر دور تر از اون،  هیتعجب به اطراف نگاه کردم که  با
زد و من   یداد م دش،ید یکرد و م  یش رو باز مچشما یکه ال یهر بار زدانیشد و   یم کینزد زدانی

 کرد.  یرو صدا م 

ناز هم با تعجب سرش   مونیکردن. بچه م یجمع شده بود و با تعجب نگاهش م زدانیهمه به  توجه
 کرد.  یکج م  یرو ه
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من  یخنده و با صدا  ری زدم ز ی اومدم و پق رونی شده و از شوک ب  یچ دمیتازه فهم مونیم دنید با
پرش   هیبا  مونیکه م یگرفت و وقت  یخنده ام شدت م زدان ی افهیق دنی. هر بار با ددنیهم خند هیبق
 . دمیو سرش رو گرفت، به مرز انفجار رس زدانی دوش  یرو دیپر

 

اون   یرو از خودش جدا کنه، ول مونیکرد که م یم یو سع  دیپر  یم نییباال پا  ادیبا داد و فر زدانی
رو   مونیباالخره جرئت کرد و با ترس م  زدانیکرد.  یاش رو محکم مو ج دیکش یبدتر موهاش رو م

 پرت کرد. نیزم یبهتره بگم رو  ایآورد،  نییخودش پا یگرفت و از رو

 

خنده ام کم کم کمرنگ   دم،یکه د  یزیبا چ  یبود، ول  یو اشک از چشمام جار دمیخند یداشتم م هنوز
  یاش رو هیتکوند که سا یبود و مدام خودش رو م   دهیهنوز اون رو ند زدانی شد و مات موندم. 

 زوم کردم.  زدانی صورت  یآوردم و رو نییسرش افتاد. نگام رو از باال به پا 

 خاک تو سرش شد!  -

 

از   یکی  یسرش رو یت باالکه درس نهیانداخته رو بب ه یکه روش سا  یسرش رو باال کرد تا اون زدانی
رو موقع   زدانی بود که  کهی. گمونم مادر همون کوچدیبزرگ رو د مونیم هیمحکم درخت،  یشاخه ها

 بهش بده. ی درس درست و حساب   هیتا  نییبود و االن اومده پا دهید نیرو زم کهی پرت کردن اون کوچ

 

  یبانمک یوونا یح  شترینبودن و ب   ی چون وحش ارن،یسرش نم ییبال ادیز  مونایدونستم که م یم البته
شد. قدم  ک یاومد و بهش نزد نیی پا مونیبه عقب برداشت که م یمات و مبهوت قدم  زدانیبودن. 

در کمال    یشد، ول  یگرد شده از ترس، دور م  یهم با چشما زدانی شد و  یم  کیبه قدم بهش نزد
 گفت:  یو با حالت زار دیتو سرش کوب  یک یدرخت برخورد کرد.  هیو به  دیبه بن بست رس یدیناام



 ی عشق آمازون 

81 
 

من   ،یباز کی رسه به رمانت یخوره تهش م یم واریداف پشتشون به د هیشانس مارو باش! مردم با  -
 خوردم به بن بست.   مونیبا م

 

کرد.   لی صورتش رو به چپ متما زدانی صورتش برد و  یشد و سرش رو جلو کیبهش نزد مونیم
رو که بازم فرش کرده بود، تو دستاش گرفت و   زدانی یجلو  یدستش رو جلو برد و موها مونهیم

  دیرس ی به نظر م شتریکه ب  زیسرش رو به سمت خودش چرخوند. بعدم با زبون خودش چند تا چ
سرش افتاد. به  یموز رو هیاش کرد و همون لحظه هم  یچاشن یل یس هیفحش باشه، گفت و در آخر 

شکمش رو گرفته   مونهی. مدمیرو د مونی م هیداده بود نگاه کردم و  هیبهش تک  زدانیکه  یدرخت  یباال
و با   دمیصحنه بازم ترک  نیا دنی . با ددیخند یکرد و به شاهکار خودش م یاشاره م  زدویبود و به 

 رو صدا زدم.   زدوی یبلند یصدا

 ...؟!زدانی -

 جواب داد:  یلرزون یکنه، با صدا یبود از ترس قالب ته کیبود و نزد  رهیخ مونهیطور که به م همون

 ه...ها؟! -

 

 خنده هام گفتم:  نیب

 ! دیخوشش آ ندیب مونی چو م مونیم گنیم -

 

کرد. با خنده به سمتش رفتم که   ینگاه م مونیم یتو چشما رهی حرف زدن نداشت و خ یترس نا از
تو صورت منم   یکی آروم رفتار کنم تا  کمی کردم  یحواسش جمع من شد و نگام کرد. سع مونهیم

خم شدم و برش داشتم و به سمت بچه   دم،یافتاده بود رس نیزم یکه رو یبه موز ینکوبن. وقت
 .دیو به سمتم اومد و به سرعت موز رو از دستم قاپ دیکردم. پر ازشدر مونیم
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انداخت و   زدانیبه   یبه من و نگاه  ینگاه سادم؛یبزرگ وا مونی م یو جلو دمیرس زدانیبه  باالخره
که  نیدوشش گذاشت و رفت. هم ی. بعدم خم شد و بچه اش رو رودیرو شونه اش کوب  گهید یکی

 افتاد.  نی زم  یحال رو یداده به تنه درخت، سر خورد و ب  هیتک زدانی دور شد، 

 

  یعنیبترسه،   مونیپسر گنده بخواد از م هیواقعا خنده داشت.  ینداشتم به حالش بخندم، ول  دوست
کردم و خم شدم   یبود. پوف کالفه ا بیتونن بکنن؟! برام عج  ینم یکار چیها ه مونی دونست م ینم

  یعدنم آبرو آروم باز کردم و باالخره   پشیو بدم بخوره. ز ارمیرو درب  شیآب معدن شی تا از کوله پشت
دونستم به خاطر خنده   یم د،یرو در آوردم و جلو صورتش نگه داشتم. سرش رو باال آورد و من رو د

 شد نخندم!  یچه کنم، نم یهام اعصابش خورده و االن دوست داره کله ام رو بکنه، ول

 

 . دیکش یقی کرد و نفس عم یاخم

 خنده هات تموم شد؟  -

 

 کرده!  ریمونده ته گلوم گ گهی نمه د هینه جون تو،  -

 

 بمونه خفه ات کنه! -

 

. با تعجب نگاش کردم،  دیجرعه سر کش  هیرو از دستم گرفت و سرش رو باز کرد و کلش رو  یمعدن آب
 تانکر آب؟  ایشکمه  نیا

به سمت سرپرست    ظیغل یبلند شد. با اخما نی زم یرو پرت کرد سمتم و از رو ی خال یآب معدن یبطر
 شه؟یام م یشونه هاش انداخت. مثال فکر کرد من حسود یستش رو روکاروان رفت و د
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  یهمه جا بودم؛ اصال فکر نم الی خ یشونه زن بود... منم ب یهنوز رو زدانیراه افتادن و دست  همه
 هم هست.  یزدان یکردم 

کنه... سرم رو به سمتش چرخوندم و   یداره بهم نگاه م زدانی لحظه حس کردم  هیراه بود که   یوسطا
باال انداخته سرش رو برگردوند و برگردوندن سرش همانا و   ییزد و با ابرو یگاش کردم که پوزخند ن

 درخت جلوش همانا!  یرفتنش با دماغ تو

 

 جنگل رو لرزوند! یدرختا  دیکه کش یمحکم داد

لبخند اعصاب  هیگاد کردن کرد! با  یگاد اوه ما ینشست شروع و اوه ما ششیپ کتیبا ات   خانوم
که داره خون   دمی... تا سرش رو باال آورد و نگاهم کرد، دماغش رو دسادمی خورد کن باال سرش وا

 کنه. یم یزیر

  یکرد که دماغش درد گرفت و اخم هنوز ننشسته از رو  یخنده ام، اخم دنیکردم و با د یخنده ا تک
و با   میبعد همه پا شد کمی... کردن زشیآب تم  ختنیپاک شد. دستمال بهش دادن و با ر ش یشونیپ
 بره!  کتی خانوم با ات شی روش نشد پ گهیخان د زدانیو  میبه راه افتاد ،یدماغ خون  زدانی

 

کرد،   یم  یآه و ناله ا هی یاش بود و هر از گاه ینیدستش به ب زدانیو  میرفت  یطور که راه م همون
 پام زدم.  ریز  زهیبه سنگ ر یکردم. لگد ختنیهوس کرم ر

 ! یییهع -

 

 بهم انداخت.  یاز گوشه چشم نگاه زدانی

 ها؟ چته؟ -

 

 گفتم:  مغموم
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 کردم...   یداشتم به تو فکر م -

 

 کلمات، تند تند حرف زد.  نیلحظه وقفه ب کی یو بدون حت دیحرفم پر وسط

و خطرناک ککتم   یجنگل وحش هیوسط  یدسته گل رو آورد نیپسر ع ؟یآره خب، چرا فکر نکن  -
 ! یو االن دماغم رو شکست یکشوند نجایبه زور و برداشتن مدارک منو ا یوقت ی. چرا فکر نکن دینگز

 

 کردم! یفکر نم نیمن به ا یول -

 

 ؟ یپس چ -

 

 نشه! عی ضا ینجوریا کتی خانم با ات  هی شیپ  یبخوره ول یکردم آدم تو آفتابه پپس یداشتم فکر م  -

 

 . دیکش ی قینگام کرد و نفس عم پوکر

 !یخاک بر سرت که هنوز آدم نشد -

 

شب مارو آورده بود    کیشد... درست نزد یبه ساعتم انداختم؛ کم کم داشت شب م یو نگاه دمیخند
 !هیبارب  هی شب کلشیخانوم خوشمله که ه  نینبود ا  کتی پس انقدرم با ات  نجایا

که چند  یکردم... به جنگل یبه اطرافم نگاه م و من همش داشتم با حسرت   میجلو رفت گهید کمی
که کنار آمازون بود... از پنجره  یگشتم اون هتل! هتل یکندم و بر م یازش دل م دیبا گهیساعت د
 شد؟  یشد، م ی خود آمازون که نم  یول  د،یشد د  یهاش م
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که کم از خواهر برام نبود تنگ شده! کاش بود  یقیرو دوست داشت، دلم واسه رف  نجایا یلیخ  روشنک
و لمسش   دید ی... مدید یم کی هاش رو از نزد ییبایو ز  دیچرخ  یم یآمازون   یدرختا نیو خودش ب

 برد...!  یکرد و لذت م یم

 مارستانیتر بود، رو تخت ب  زی که از جونش براش عز یبه کامش نشد و پدر یکه همه چ فیح اما
 نیاز ا ینجوریرام بود که من رو از رفتن منصرف نکنه! منصرف نکنه تا االن اافتاد و اون آنقدر با م

 و منظره بکر، لذت ببرم.  عتیطب

  ندیکرد، حضور پر رنگ و نچندان خوشا  یم یزد و دهن کج یضدحال م نیب نیکه بهم ا یزیچ  تنها
و نه سالش بود،   ستیب نکهیو ا تی که با وجود معروف نمایکارگردان س ،یرحمت زدانیبود...  زدانی

 . دیترس  یاز دخترا از سوسک م  یسوسول بار اومده بود و بدتر از بعض  یبس

نمونه بارزشون بود و اون بهم فهموند، همه   زدانیهست.   دمیباشه و فهم  یپسر نیکردم چن  ینم فکر
ترس   نی که ا می. پسر ترسو هم دار..میو همون طور که دختر ترسو دار ستنی پسرا شجاع و نترس ن

 ...ستیدست خود آدم ن 

  یکی ترس حشرات،  یک یداره،  یک یترس تار  یکیکنه!  یها تو وجود آدمن و آدم به آدم فرق م  ترس
به  یو بخوا  یکه ازش خجالت بکش  ستین یزیترس تنها شدن! ترس چ یک یترس از ارتفاع و 

که   یشجاع باش یتون  یبا وجود ترس هات م  یتو وجود توئه! فقط وقت نی... ای خاطرش شرمنده باش 
 نزنن.  نتیو ککت نگزه تا از ترست استفاده نشه و زم  یری قرار بگ تشیبفهمه! تو موقع ی کس ینزار

 

 آهنگ کردم. هیشروع به خوندن   یلب ریز

 ا یهانا قشنگ تر از پر -

 ا ی تو کوچه نر  تنها

 دزدن نایا یرحمت  زدانی

 دزدن  یمنو م عشق
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 دزدن  یمنو م عشق

 

 ! رتشیگ ینم  یرحم کن... گناه داره، دختره، کس  نیبه ا ایخدا -

 

 کرد رفتم. یکه سرش رو به آسمون بود و داشت برام طلب شفا م  زدانیبه  یغره ا چشم

 ادبه شل مغز!  یب -

 

  یم لمیاز همه جاش عکس و ف دی عکسم رو گرفتم. با نیهزارم گهید هیزاو هیرو برداشتم و از  نی دورب
 جا بوده و خودش سانت به سانتش رو گشته.  نیگرفتم تا روشنک احساس کنه ا

 .میغذا بخور  نین یجا بش هیبعد  میر یم گهید کمی بچه ها  -

 

 غر زد:  ی لب ریبالفاصله ز زدانی

 چشم! میاگه تا اون موقع غذا نشد -

 

پاک  یهوا نیتونم بگم تو ا ی... به جرئت ممیجلوتر رفت کمیو  میه افتادحرف دوباره همه را نیا بعد
 یهوا یجنگل و درختا نبودن، ما آدما چطور تو  نیا دم،یفهم یرو م یزندگ یو سالم تازه داشتم معن 

بکر   عتیطب نیاکاش آدما قدر  م؟یادامه بد مونیبه زندگ میتونست  یچطور م  م؟یآورد یآلوده دووم م
 رو بدونن... 
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که خم  زدانی آدم، به جز  یدستور توقف داد و ما مثل بچه ها کتی خانم با ات  م،یکه جلوتر رفت کمی
  یم یسع م،یو مشغول خوردن شد می. کنسرو هارو در آوردمیکرد، نشست ینگاه م نیشده بود و به زم 

 نداشته باشم. ینگاه نکنم و بهش توجه  زدانی کردم تا حد امکان به 

 

تا دوباره راه  میرو جمع کرد لمونی و بار و بند مینشستن و خوردن کنسرو ها، بلند شد گهید کمیاز  بعد
شد و من تو    یکوله بزرگم در آوردم و تنم کردم... هوا کم کم داشت سرد م ی. پالتوم رو از تو میافتیب
 جنگل دوست نداشتم سرما بخورم.  نیا

 گوشم گذاشتم و مشغول گوش دادن آهنگ شدم.  یرو مثل همه افراد کاروان، تو یهندزفر

 

 گهیتو دروغ بود د عشق

 گهینه من نه تو د گهید نه

 خوام اسمتو فراموش کنم  یم

 خاموش کنم  شتویآت

 گنیچشمات م  حواستو

 گنیلب هات م یرو  برق

 ی گرفت یبه باز عشقمو

 یگرفت یمنو اشتباه خانوم

 یدونم دوسم ندار یدونم، م یم گهید

 ی قراریب هیکه هنوز واسه من  نگو

 یدونم دوسم ندار یدونم، م یم گهید
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 ی قراریب هیکه هنوز واسه من  نگو

 

 یتو، دلبر یمار دار مهره

 یاز عشق تو همش سرسر یگذر یم اما

 ی تو دلبر یمهره مار دار بابا

 یاز عشق تو همش سرسر یگذر یم اما

 ی مهره مار نداشت اگه

 ی نداشت اهیس یچشا

 ی بال نداشت نگاه

 ی تو دال که جا نداشت  ،یدال که جا نداشت تو

 مهره مار(  ش،یآسا دی) سع

 

قر   زیر  یلیکرد خ  یخورد و وادارم م یکالمش به گوش م  یب  یقیساکت شد و فقط موس خواننده
 بدم...

کرد و محکم   ریشدم، پام به سنگ جلوم گ  ریمحکم به شونه ام زد و چون غافلگ  یفاز بودم که دست تو
 . نیزم یرو یافتادم و با کله رفتم تو گل و چمن ها نی زم یرو

جفت   هیشده و چه خبره! به خودم که اومدم بلند شدم و   یدونستم چ یتو شوک بودم و نم هنوز
 عدد االغ در جامه انسان! کیبه  دمی و باال که رفتم رس دمیچشمام د  یکفش جلو

خبر از همه جا داشت واسم ساز  ی... خواننده ب دمیام کش یبه صورت گل یبلند شدم و دست  آروم
 خوند.  یزد و م یو رقص م  یبندر
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 آخرش  دیرس عشقمون

 باورش  شهیآخه م یک

 ن یمنو بهم پس بد دل

 نیکه منو از دست بد ای

 که دلت با منه نگو

 شکنه  یکه دلت م نگو

 

تو هم  یکوله انداختم. اخمام بدجور یتو رم،ی پل mp3و با    دمیکش رونیگوشم ب یرو از تو  ایهندزفر
 گفت، سگ شدم. یم شهیبود و به قول روشنک که هم

اش که   یقدم هیشدم. به  کیزد، بهش نزد یم رونیکه ازش دود ب ییو با گوشا  دمیکش یق یعم  نفس
 زد. یکه داد دمیمات و مبهوت کوب  زدانی نهیمحکم تخت س یکی  دم،یرس

 یاون م ی زدم، ه یزد من داد م یاون داد م یباال! ه  دمیزدم و پر یبلند غیدادش هل کردم و ج  با
 گفتم:  ینسبتا بلند یو با صدا ستادمیبه خودم اومدم و وا  هویباال.  دم یپر یباال من م  دیپر

 !؟یزن  یچته؟ چرا داد م -

 

 کنار پام اشاره کرد.  ییجا به

 سوسک! -

 

 ؟ یترس  یاز سوسکم م ؟یزن یبه خاطر سوسک تو داد م -
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 تعجب نگام کرد و گفت:  با

 ترس نداره؟  -

 

 نداره! -

 

 گفتم:  هیو با حالت گر دمینشستم. دو تا تو سرم کوب  نی زم یو رو  دمیکش یق یعم  نفس

  یچه گناه افتم؟یب  نیا ریگ دیچرا من؟ چرا من با  ؟یکه سر من نازل کرد هیی چه بال نی... اایخدا -
 کردم؟ 

 

 داد زد:  یشاک

جنگل و دو قورت و   نیوسط ا میآورد ؟یتو به زور بر سر خودت نازلم کرد ایمن رو سر تو نازل شدم  -
 ه؟ یباق متمین

 

 .سادمیاش وا نهیبه س نهیبلند شدم و س نیزم  یرو از

به دلخواه خودم با   ی کن یخودم خواستم؟ فکر م  یکه آوردمت! فکر کرد یخوشحالم باش   دیبا یل یخ -
 نجام؟ یسو و سوسول اتوئه تر

 

 کرد. یمسخره ا خنده
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 شمیپ یاومد یهل برت داشت پاشد یفور یدیآدم معروف د هینه پس به دلخواه عمه من بود! تا  -
 ...یمدارکو برداشت یخامم کن ینتونست یدیتو فاز عشوه و ادا، د یو زد

 

 . دمیاش کوب نهیدونه تو س هی یو با انگشت اشاره ا دمیدر هم وسط حرفش پر ییاخما با

  ری ... همش تقصیوقت بود وا داده بود یلیاومدم که تو االن خ یآلبالو! عشوه م میشو باهم بر ادهیپ -
که تورو به  یازم تشکر کن  دی تو جنگلم... البته با مونیشعوره که االن من با تو م یب  اریاون هست

 زادگاهت برگردوندم... 

 

 ! سایوا سایوا -

 

 متعجبش نگاه کردم.  افهیزدم به ق یکه نفس نفس م  ی شدم و در حال ساکت

 داره؟ یچه ربط  اریهست نیا -

 

خوب  دهیا  نکهی! واسه اهیروس یبر یخوا یو م  رهی فروش نم لماتیگفت که تو چند وقته ف اریهست -
و دست خودم بود  ستمیبهت داده بشه، گفت با خودت ببرش... بدون که کشته مرده با تو بودن ن

 هکه مدام ب یبچه سوسول هیجنگل و با  امی باهات ب نکه یکردم چه برسه به ا  ینگاهتم نم  اهیصد س
 !شهیم  کیبهش نزد تشیبه خاطر معروف یکنه هر کس  یباله و فکر م  یم  تشیمعروف

 

 : دیچفت شده اش غر یدندونا یاز ال تی عصبان با

 چرا به خودم نگفت؟ مگه خودم حق انتخاب نداشتم؟ -
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 گفتم:  یو با لبخند رو مخ  دمیشدم، لپش رو کش  کینزد  بهش

 ! یبیب  یعقل انتخاب نداشت   ،یحق انتخاب داشت  -

 

صورتم شدم.   یرو یکردن گل و ال زی در آوردم و مشغول تم بمیاز ج یدستمال کاغذ هیبندش  پشت
رو مورد    اریزد و اجداد هست یهنوز داشت غر م زدانی... م یافتی شد، برگشتم تا دوباره راه ب زی که تم کمی

 داد. یقرار م  تی عنا

 . دمیشونه اش کوب یرو یدست

 جون!  یپس میجمع کن بر -

 

گفتم. دوباره   یدم و نه کشدارتعجب کر دمیکه د یزیدوشم انداختم و برگشتم، با چ  یام رو رو کوله
 نبود!  یآدم... کس هیاز  غیدر یحت  یول  نم،یاز کاروان بب  یتا بلکه اثر دمیو شصت درجه چرخ صدیس

 هنوز متوجه جا موندن و عقب افتادنمون نبود.  زدانی

 !ستنی...نمیعقب افتاد زدوی -

 

 به جانب برگشت و گفت:  حق

 درست...  ،یخودت عقب افتاده ا -

 

 با تعجب اطرافش رو نگاه کرد و ادامه داد:  هوی

 ستن؟یچطور ن ستن؟ین -
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 جواب دادم:  شوکه

 !گهید  ستنیدونم... ن ینم -

 

 م؟یبود  زی ر یل یکه رفتن؟ خ  ننیب  یمگه ما رو نم  -

 

 ادامه داد: یرو به سمت آسمون بلند کرد و با حالت زار  سرش

 چرا من، چرا ما؟ چرا...  ه؟یچه سرنوشت شوم  نی... اایخدا -

 

اش سر   یشون یپ یاش افتاد و آروم آروم از رو یشونیپ  یلزج رو یقهوه ا دیسف زیچ هیلحظه  همون
 اومد... ن ییخورد و به سمت پا

 گفت:  یرفته ا لی تحل  یو با صدا دیبهش کش یچندش دست با

 م؟ یدار م،یما که باهم کلکل ندار میاوس کر -

 

 : دم یتوپ  بهش

 حواست به حرفات باشه! ییاو -

 

 نگاهم کرد که دلم غش رفت.  مظلوم

 بهم؟  نهیخوام! چرا به کبوترش گفت بر  ینم -

 



 ی عشق آمازون 

94 
 

 !نهیواسه هم ،یهمون بود قیال -

 

اونا   که  یکرد، با دستمال صورتش رو پاک کرد و زود کوله اش رو برداشت و از جهت یحرص  خنده
 با حرص زمزمه کردم:  یلب   ریرفتن، شروع به حرکت کرد. ز

 ادب! یتعارفم نکرد ب هی -

 

 هیکم کم سرعتم رو کم کردم.  دمیرس  یبرسم و وقت زدانیتا به   دمیدو بایکوله رو گرفتم و تقر  بند
 ...میکه اول بود میدیرس  یم ییو همش به جا میو رفت میبدون وقفه و شکستن سکوت رفت یساعت

 .میکه جا موند  ییجا، درست جا نیهم میپنجاه بار برگشت -

 

 شد و گفت:  ظی غل اخمش

 تو بود! ری حاال؟ همش تقص م یکار کن یشانس نداشته ام؛ چ نیلعنت به ا -

 

 از خودش اخم کردم. بدتر

 کردن راه چاره باش!   دایدنبال پ ،یدنبال مقصر بگرد نکهیا یجا -

 

خودش دعوا راه انداخت، خودش    شعور،ی. پسره بسادمی وا نهیبهش رفتم و دست به س یغره ا چشم
  ای به ارم ایرمان دختر نقاب دار افتادم که آنال  ادیکنه!  یم  ییمن رو پرت کرد تو گل و االنم باز داره پررو

 بهتر بود طفلک...  یلی خ ای! ارمنهی ا یاصل یآمازون مونیم  ینی بب یستی... آنا ن یآمازون  مونیگفت م یم
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. با  میسادیو کنار هم وا میبه سمت هم رفت زدانیبا  ییو دوتا میدیمتر از جا پر هیغرش،  یبا صدا هوی
 : دیترس و لرز پرس

 بود؟  یصدا چ گمیم -

 

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. یسع

 فکر کنم پلنگ بود! -

 

 فت: کرد بلند نشه، گ  یم یکه سع ییمانند و صدا هیگر یحالت با

 . میشیلقمه چپ م هیام رحم کن، االن  یخدا... به جوون -

 

 به ما ندارن! ینه نترس کار -

 

بهمون نداشته باشن؟ کاش   یکه زدم مطمئن نبودم... چطور ممکنه کار یخودمم از حرف  یول گفتم،
 کاروان متوجه نبودمون بشه و برگردن دنبالمون!

 

 مسخره گفت:  یو لحن  یچارگ ی د. بعدم با بگرد من رو نگاه کر یبار با چشما  نیا زدانی

خونن"عطر گل  یبرات م  تمیرن. بعدم با ر یم گنیخوش آمد م هی انیندارن که! م  ینه، کار -
 "یبه آمازون خوش آمد ،یمحمد
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بود. پلنگ    یکردم که حرفش چقدر منطق  یهم خنده ام گرفته بود و هم با خودم فکر م طیشرا نیا تو
  ری ش نکهیلحظه با فکر ا  هیاز ما بهتر!  یبه شکمش بده و ک   ییصفا هی ادیباهام حرف بزنه، م ادیکه نم

بار منم با ترس   نیو ا  دمیتا بخوردمون، لرز ارهیباال سرمون باشه و داره کم کم دندوناش رو جلو م
 گفتم: 

 !م؟ی کار کن  یخب پس چ -

 

 از من اونم بلند شد. تی تبع به

 دونم که! ینم -

 

رو باز کردم و انگشت اشاره   شمی به اطرافم انداختم که توجهم به درخت کنارمون جلب شد. ن  ینگاه
 ام رو به سمتش گرفتم.

 !ن؟یا یباال میبر -

 

 و گفت:   دیدرخت کش یبه باال نیی رو از پا نگاهش

 باال برن! نیتونن از ا  یم مونایفقط م -

 

 !هیحرف  نمیا -

 

 پس؟  میکار کن یچ -
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غرش از کجا   یدونست که صدا یمعلوم نبود و خدا م یزیبه اطراف انداختم. فعال که چ یا گهید نگاه
دوشم انداختم و  ی. کوله ام رو رومیبود دهیو هنوز به وسطاش نرس  میجنگل بود ی. تازه اوالادیم

 گفتم: 

 ! ستین  نجایا یچیفعال که ه -

 

 .دیموهاش کش یتو یذاب دستج یحرکت بس  کی  یکرد و ط  یدست به کمر پوف کالفه ا زدانی

 .میبه فکر باش  دیاز االن با م؟یکار کن یبرسن چ یآره، ول  -

 

 ؟یدار ی وسط راه حل نیخب االن تو ا -

 

 گفت:  دیرو خاروند و با ترد  سرش

 نه! -

 

و شب اونجا   میری که پناه بگ م یکرد دایپ  ییجا هی دی. شا میجلو بر گهید کمی  ایب  ؛یچ یخب پس ه -
 . میبمون

 

 پرت شدم.  زدانیتو بغل  بایشد و تقر دهیافتادم که بازوم کش  راه

  ارتیهم ز موناشیبا م ،ی. جنگل رو اومدیر  یاشتباه م ی! راه رو دارمیبمون نجایشب ا ویچ یچ -
 .میبرگرد اینشده ب ری تا د ؟ی بکن یخوا یکار م  یچ گهید ،یکرد
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 راهمونو!  میکن دای پ میتون یتو روز بهتر م م،یچرخ یدور خودمون م میساعته دار هی -

 

بار تند تر و پشت سر هم  نیغرش ا یکه دوباره صدا میدور نشده بود ادیدنبالم اومد، هنوز ز ناچار
 خوندم:  تمیاومد. ناخودآگاه برگشتم و با ر

 ی تو پلنگ من  -

 ی زن  یچنگ م منو

 یشکار و دلبر تو

 ی خفن  یلیتو خ   بابا

 

 وسط آهنگ.  دیپر  یبا تعجب نگام کرد و زرت زدانی

 ؟ی کن  یم یکار دار یچ -

 

 خوام حس قدرت بهش بدم!  ی... مسیه -

 

 به نشونه تاسف تکون داد. یسر

 کنه؟ سیدهنمونو سرو ادیکه بعدا ب -

 

 جواب سوالش رو بدم، ادامه اش رو خوندم:  نکهیا بدون

 من شکار توام  -
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 تحت فشار توام  

 و مت شدم االن  چت

 تو ام  یچشا قفل

 

 رفتم و ادامه دادم:   جلوتر

 ی قرارم کرد یب -

 ی شکارم کرد تو

 خراب تو شدم  من

 ی کارم کرد یچ نی بب

 تو چشات  یدار یخنجر

 تابستونه دمات  ظهره

 سفر برم به قربونت  هی

 فدا مدات! بشم

 

 خونه برا پلنگ...  یبسه...! نخون... من شکار توام من شکار توام! واسه من عاشقانه م  -

 

 پلنگم احساس داره! یحت  ،یآجر کهی ت هیتو  -

 

 رو گرفت و من رو دنبال خودش چند متر اون ور تر کشوند.  بازوم
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 خشکه.   نشیمز  نجایا م،یخواب  یدرختا م نی هم ریامشب ز -

 

سرد بود و با وجود لباس گرمم داشتم  یلیدادم. هوا خ  هیکه کنارم بود تک یکردم و به درخت موافقت
 زدانی. دمیچی در آوردم و دور خودم پ ک،یکوچ یپتو هی ام رو از درخت برداشتم و  هیزدم. تک یم خی

  همششدم.  رهیخ گهید یجا هینگاهش کردم و بعد چند لحظه به  ضیکارو کرد که با غ نیهم ا
 خودش! یب یبه خاطر ترسا  م،یاون بود که جا موند ریتقص

نداشت و تا مغز استخونمون نفوذ کرده  یتموم یسرد  نیانگار ا یمنتظر بودم گرمم بشه، ول همش
 بود. 

 

که  دهیتخت گرفته خواب ایو سردشه   ارهدیاونم هنوز ب نمیانداختم تا بب  زدانیبه  یگوشه چشم نگاه از
 نگاهم رو حس کرد که برگشت و گفت:   ینیو همش در حال وول خوردنه. انگار سنگ دارهیاونم ب دمید

 ؟ ی کن ینگام م ینجوریچرا ا هیچ -

 

 : دمیو مظلوم پرس  دمیرو باال کش دماغم

 تو هم سردته؟  -

 

 تکون داد. یسر

 ! یلیآره، خ  -

 

پا و اون پا کردم،   نیا کمیکنم و غرغراش شروع بشه.   یسوال بپرسم و اون رو عصب هی دمیترس یم
 گفتم:  دیو با ترد اوردمی آخرش طاقت ن یول
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 م؟ یکار کن یپس چ -

 

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه

 م؟یروشن کن  شی آت -

 

 جواب دادم:  تند

 .رهی بگ شی نه نه، اصال! ممکنه جنگل آت -

 

 .میاز سرما مرد  دمیشا م،یتا صبح بلرز  دیپس با -

 

 ! یزن یکه همش نفوس بد م رنی دهنت رو گل بگ یا -

 

 یم زدانیگذشت که احساس کردم   یا قهیادامه دادم. ده دق دنیحرص روم رو ازش گرفتم و به لرز با
 هیشد و   یباز و بسته م یکه مثل ماه دمیبگه. سرم رو برگردوندم و دهنش رو د یزیچ هیخواد 

شد. شکم درد گرفته بودم   یم مونیلحظه از گفتنش پش نیو آخر ادی اومد سر زبونش ب یکه م یحرف 
 دست دست کردنش و آخرش خودم گفتم: نیاز ا

 . یکن یباز و بسته م  یساعته دهنت رو مثل ماه هی! گهید یبگ یخوا یم یزود بگو چ  -

 

 زور تو همشون برد گفت:  که به ییو با اخما دیکش یق یعم  نفس

 گرم شدنمونه.  یبد نکن! چون فقط برا یفکرا یدارم، ول یشنهادیپ هیمن  -



 ی عشق آمازون 

102 
 

 

بد بکنم؟   یگرم شدنمونه من فکرا  ی که برا یشنهادیدر مورد پ دیحالت استفهام نگاش کردم؛ چرا با به
 بگم، خودش ادامه داد: یزیچ هیکنه؟ تا خواستم   یم یک یفکر منحرف و خراب خودش رو با من  نیا

 !می کن یک یپتو هارو   ایب -

 

 : دم یپرس جیگ

 ها؟! -

 

 . میکن یک ی پتو هارو  ایب گمیم -

 

.  فتهیب دیهم با یا گهید یاتفاقا م،یکن  یک یرو  کیکوچ ی پتو ها نیا دمیذهنم به کار افتاد و فهم تازه
بد نبود،   شنهادشیگرم کردن خودمونه! پ یبد نکن و فقط برا یگفت فکرا یبود که م  نیبه خاطر هم

و   دمیاخمام رو تو هم کش عی تونستم برم تو بغل اون و امشب رو تو بغلش بخوابم. سر ینم  یول
 مخالفت کردم. 

 امکان نداره!  -

 

 . دیو کامل به سمتم چرخ دیکش یق ینفس عم زدانی

 . میبند یم لیتنها راه گرم شدنمونه! وگرنه تا صبح قند نیبب  -

 

 بغل تو! امی تونم ب  یمن نم -
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 رو کج و کوله کرد و گفت:  صورتش

رو بهش   نی هم باهام بود هم مونیم هیگم شدنمونه.  یبخورمت! گفتم که، فقط برا یستی ن یخوردن  -
 گفتم... یم

 

شدن، داشت   کشی نزد  مونایاون م ی! حاال خوبه وقتاقتیل  یکنه؟ ب یم یکی مونیمن رو با م شعوریب
 تو دلم رو به زبون آوردم. یو حرفا دمیکرد. وسط حرفش پر یسکته م

 ! یکم مونده بود سکته کن یدیرو د  مونایاون م یحاال خوبه وقت -

 

 حرص جواب داد: با

 مثال زدم!  -

 

 ! یکن یو تو مثالت ازمون استفاده م  یکن یم  یک یرو با هم  مونیمن و م یکن یتو غلط م-

 

 . دیآروم شدنش کش یبرا  یا گهید قینفس عم  رو بست و  چشماش

 !یساده رو تا کجاها کشوند شنهادیپ هی ؛ یبزن خی  نجایحقته تا صبح ا ه؟یچ یدون  یم-

 

شده بودم. آخرشم  مونیپش  زی. مثل چدیچی داد و پتو رو محکم تر دور خودش پ  هیبه درخت تک  دوباره
 دم.  یکار دست خودم م  امیبا لجباز
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  یبسته اش حرص م یچشما دنیانداختم وبا د یم زدانیبه  یاز گوشه چشم نگاه یاز گاه هر
  یسردم بود و هر چقدر م یلیتونستم تحمل کنم! خ ینم  گهید یدونم چقدر گذشت، ول یخوردم. نم

 لرزون اسمش رو صدا زدم:  ییو با صدا اوردمیشد. طاقت ن یگذشت، هوا سرد و سردتر م

 زدان؟ی -

 

 _ها؟!

 

 گفتم:  من و من با

 ... تو...گمیم -

 

 گفت:  لکسیر

 ؟ یشد مونیپش-

 

 _آره!

 

 به کنار خودش کرد.  یرو باز کرد و اشاره ا  چشماش

 ! نجایا ای_ ب

 

شدم و بعد برداشتن کوله و پتو، به سمتش رفتم. کوله رو کنار کوله اون گذاشتم و خودم منتظر   پا
  م،یبد هیبهش تک  میبتون یبزرگ بود که دو نفر یکنه. تنه درخت به اندازه ا یکار م  یچ نمیموندم بب 
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  یخجالت، کنارش نشستم. پتو رو ازم گرفت و رو کمیو   دیکنار رفت و برام جا باز کرد. با ترد کمیپس 
 و گفت:  دیچ یخودش انداخت و بعد پتوهارو دور جفتمون پ یپتو

 ام بزار!  نهی س یسرت رو رو -

 

بغلش بودم و اون دستاش رو   یکه گفت رو کردم و اون دستش رو دور گردنم انداخت. کامل تو  یکار
  یبود که کم کم داشتم گرم م نیحداقلش ا یول  دم،یکش  یخجالت م کمیدور بدنم کرده بود.  یحصار

 یدونستم چ یکرد، دست راستم بود که جا نداشت و نم یم تمیکه اذ یزیوسط تنها چ  نیشدم. ا
رو کالفه کرده بود.  زدانی نی کردم و ا یاون رو عوض م یخوردم و جا یکنم. مدام وول م رشکا

 : دیدندوناش غر  یشد و کالفه از ال زیباالخره کاسه صبرش لبر

 ؟یخور یوول م یچته ه -

 

 گفتم:  مظلوم

 دست راستم جا نداره! -

شکمش گذاشت. اما دستم رو ول نکرد و همونطور   یکرد و با دست آزادش دستم رو گرفت و رو یپوف
  یز توکه هنو یو سرد زدانیبغل   یبار راحت تر بودم و چشمام رو بستم. گرم  نیدستاش بود. ا یتو

 صورتم بود، خواب آلودم کردن و باعث رو هم رفتن چشمام شدن. 

 

*** 

 

بار کامل    نیکرده بود و ا رییبه گردنم، چشمام رو باز کردم. حالتمون تغ یگرم ی حس برخورد نفسا با
و زود ازش دور شدم و بالفاصله   دمیبودم و اون سرش کنار گردنم بود. خجالت کش  زدانیتو بغل 

 . دشونیحرکتم چشماش رو باز کرد و با دست مال  نیبا ا زدانی. دمیم کشبه گردن یدست
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 یتو  یک یاز تار یبه آسمون کردم. صبح شده بود و اثر یچپ زدم و نگاه  یرو به کوچه عل خودم
 گفتم:  زدانیبه بدنم دادم و رو به  یجنگل نبود. کش و قوس

 . میو زود حرکت کن می بخور یزی چ هیپاشو  -

 

 حرفم صاف سر جاش نشست و گفت:  نیا با

 !گه؟ید میکن  یم دایراه رو پ  -

 

 _آره!

 

کوله گذاشت، بعدم کنسروش رو در آورد و شروع به خوردن   یبلند شد و پتوش رو تو یخوشحال با
خوردنش طول  یا قهیاز اون پتورو جمع کردم و کنسرو رو در آوردم تا بخورم. پنج دق تیکرد. به تبع 

جنگل   نیا  از کردن راه خروج  دایصبرانه منتظر پ  یبود و ب سادهیبود که باال سرم وا زدانی و بعد  دیکش
 بود.   بایز

 

با کاروان به  روزیکه د یانداختم و بلند شدم. راه لونی نا یکنسرو رو تو یتموم شد و قوط باالخره
هر چقدر راه   یگذشت، ول یساعت می. نمیبر رونیتا از جنگل ب میگرفت شی رو در پ میاومده بود نجایا
دوست   ی ول  م،یشدم که راه رو گم کرد ی. کم کم داشتم مطمئن ممیدیرس ینم  ییبه جا میرفت یم

 کالفه شد و گفت:  زدانیرو باور کنم. آخرش   تیواقع نینداشتم ا

 !میچرخ یدور خودمون م میساعته دار هی -
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 به اطراف انداختم و گفتم:  ینگاه

 . میرس  یم میراه بر گهید کمی! رمی نخ -

 

 به اطراف کرد. یا اشاره

 .میبود شبی که د ییبه جا میرس ی بار م  نیچندم یبرا می جلو بر گهید کمی! میبرگشت نجای_چند بار به ا

 

  ییبردم. جا یآشنا به صحت حرفش پ  یمنظره ا دنیبا د  ینکردم و حرفش رو باور نداشتم، ول گوش
 و گفتم:  ستادمیکه بودم وا

 .میطرف بر نیبار از ا نیا ایباشه پس، ب  -

 

با  زدانی. میدیو بازم به همون جا رس  میو رفت  میگفت. دوباره رفت یزد و همزمان باشه ا  یپوزخند
 گفت:  یحالت زار

 راحت شد؟  التی! خمیهانا، گم شد میگم شد -

 

 . میبر  ای! بمیکن ی م دایپ _آخرش راه رو 

 

 یم یی بود، هر جا یشدم. همه جا تکرار یاز بار قبل م  دتریهر بار نا ام یول م،یرو رفت گهیراه د هی
و قدمامون  میشد  یهالک م یاز خستگ میداشت. هر دومون داشت یدرختا و منظره تکرار میدیرس

  گردپشت سر، چشمامون  یسرمون و برخوردش با درختا یاز باال یزیآروم شده بود که با رد شدن چ
 : میصدا گفت کیو  میشد کی. ناخودآگاه به هم نزدمی ستادیشد و با ترس ا

 خدا!  ای -
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 میت چشمامون رو بس دم،یکش غیبار هر دو ج  نیپامون افتاد و ا ری ز زینگذشت که مثل همون چ یزیچ
 رو صدا زدم که جواب داد: زدانی دیبار  یازش م ی چارگ ی که ب ی. با لحن می رو بغل کرد گهیو همد

 ها؟! -

 

 بکنم؟!  یاعتراف هی زدوی_

 

 جواب به سوالم گفت:  یبه جا زدانی

 !یو به گه خوردن افتاد  یمونیدونم مثل سگ پش یم -

 

 ! یدرست حدس زد  یشدتم نه، ول  نی_به ا

 

 خوند:  تمیو ر هیبا حالت گر زدانی

 نداره، نداره، نداره! یسود  یمونیپش گهید یول -

 

 آهنگش رو گرفتم و ادامه دادم: دنباله

 خواد بباره بباره بباره... یمن م یچشما -

 

 ! میدر خطر م، یدر خطر م،یتوئه که در خطر ری _همش تقص
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 گفتم:  تمیو با ر دمی رو شونه اش کوب   یکی

 ! میدر ببر م،یدر ببر م،ی دعا کن جون سالم در ببرحرفا   نیا یبه جا -

. جفتمون از ترس، جرئت باز کردن میدیرو شن ییپاها و قدم ها ری له شدن برگا ز یکم صدا کم
شونه  یو سر من رو دهیبه صورتم چسب زدانیاز سر   ی که قسمت یو تو حالت میچشمامون رو نداشت 

 لرزون گفتم:   یی. با صدامیبغل کرده بود  گرویاش بود، چشمامون رو بسته و همد

 ... نباشه؟! ی... وون... وح... ش ی... دان... حزی... ی -

 

 از من، با ترس و لرز جواب داد: بدتر

 ... دو... نم!ین... م -

 

 

از هم جدا  م،یزد  یغیج  یینبود، دوتا هیشب   یزبون چی که به ه یمانند غیج با یتقر یصدا دنیشن  با
از   ییکه خودشون رو با لباسا دمیرو د یی بار چشمام باز شده بود و آدم ها نی. امیدیو باال پر میشد

  یبا صدا زدانیبود.   یدفاع لیو کمان و وسا  ریت  زه،یپوشونده بودن و تو دستشون ن وونایپوست ح 
 زمزمه کرد:   یآروم

 ان؟!  یک نایا -

 

  یجنگل آمازون بودن، ول یان. سرخ پوست ها لهی شک داشتم که از کدوم قب یان، ول  یدونستم ک یم
آروم تر    ییخطرناک ها هستن. با صدا قایدونستم. شانس ما باشه دق یان رو نم لهیکدوم قب نکهیا

 جوابش رو دادم: 
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 نباشن! نایکول لهیقب میاری شانس ب -

 

. میدیچرخ یپشتمون به هم بود و با ترس م  م،یبود سادهیکم دورمون پر شد و ما وسطشون وا کم
ساخته شده بود و بعضا پر   اهای بود که از گ ییهدبندا ا یسرشون کاله و  یبهشون انداختم؛ رو ینگاه

 شد.  یم دهیقسمت جلوشون د یرو ییها

 ! ؟یکن حیتشر شهیرو م   نایکول  لهیقب - 

 

 یم کیکردن، به هم نزد یهر لحظه حصار دورمون رو تنگ تر م نکهیبه خاطر ا ،ییکه دوتا یحال  در
 جواب دادم:  میشد

 آدمخوارن! -

 

گفت و پشت بندش زود رو به آسمون کرد و با   ییبلند باال  نیه دنمون،یبا آروم آروم چرخ همزمان
 ادامه داد: یلحن زار

 نباشن!  نایکول  ایخدا -

 

 کردم.  زدان یبه  یتم و اشاره ااز اون سرم رو به سمت باال گرف  تی به تبع منم

 .گهیراست م ای_خدا

 

قدم خواستم عقب  هیآروم اومد جلو!   یلیخارج شد و خ   یکی  نشونیو از ب ستادنیاز حرکت ا باالخره
به پشتم انداختم  ی. زود برگشتم و نگاهمیباهاش افتاد  ییبرخوردم و دوتا یزی چ هیبرم که محکم به 

 ...دمی از همونا رو د یکیکه 
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که  نی زد؛ به سرعت نور بلند شدم و دست طرف رو گرفتم و بلندش کردم و هم  خیاز ترس  بدنم
 .دمیام د ی نیرو کنار نوک ب  زه ی ن زی نوک ت دم،یچرخ

 کردم.  ییبا یزدم و دستم رو بلند کردم؛ با  یعیژکوند و ضا  لبخند

 له؟ یخانواده، اهل قب  ن؟یخوش  نیخوب ،یهلو اخو -

 

 جلو اومد که تند تند گفتم:  هوی

 پوست و استخوون خوردن نداره! کهی ت هیخدا شاهده  -

 

صورتم فوت کرد. شانس ندارم که...   یو نفس گرمش رو تو دیصورتم غر یو تو  ستادیام ا یدو قدم تو
  یستی..." ننه نمیری گ یما قبضش رو م  رتشونی گ یگفت " مردم برق م یم شهی ننه ام هم ر یبخ ادشی
 !سادهیجلو دخترت وا یک  گریپسر ج هیجا   ینی بب

 

 که روش افتادم.  هیبه کنارم کرد که فکر کردم منظورش اون یا اشاره

 ...هوی نبود،  پتونی خوشت  یغلط کردم، قصدم فرود اومدن رو اون اخو -

 

به کنارم کردم و    ی. نگاهدیبه کنارم کرد و غر یاش رو جلو آورد و دوباره اشاره ا زهین  د،یحرفم پر وسط
سرش رو   ؟یخوا   یم نوی. زود درش آوردم و اشاره کردم که ادمیکوله د یکنار بی چراغ قوه ام رو تو ج 

 با اخم تکون داد که زود گرفتمش جلوش و گفتم: 

 . دمیکوله ام رو م ایب  یکه! خواست ستین یزی چ ؟یخوا یم نویا -
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که دورمون  یا رهیدا یقوه رو گرفت و دور شد و دوباره عقب رفت و درست سر جاش، تو چراغ
 : د یآروم پرس ی لیخ زدانی گرفت.   هیرو مثل بق زهی و ن ستادیداده بودن ا لیتشک

 نان؟یکول -

 

 دهنم رو با سر و صدا قورت دادم.  آب

 مهربون و کنجکاو آمازونن!  لهیگمون نکنم، فکر کنم اون قب -

 

 با حرص گفت:  زدانی

 ان.  یکنن که! در هر حال وحش یهاش فرق نم  لهی! قبگهید هیآمازون  یآمازون -

 

 . دمیتو پهلوش کوب یا سقلمه

 ات کنن! کهیت  کهیت  رنیگ ینم  نایمهربونن و فقط نسبت به آدما کنجکاون، مثل کول نای! اری نخ -

 

 که هر آن ممکنه بکنن تو شکممون؟  ینیب  یهارو نم  زهیشون اشک منو در آورده! اون ن یاصال مهربون  -

 

 کردم جواب دادم:  یکه بهشون نگاه م یحال  در

 ...میاعتمادشون رو جلب کن دیبا -

 

 ؟ یچجور -
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 آهنگ خوندن دوست دارن!  ادیز نایکه ا دمید  لمایدونم، تو ف ینم -

 

 تعجب گفت:  با

 هم ندارن، چطور؟!  ی ون که زب نایآهنگ؟! ا -

 

 گفتم: یلحن مسخره ا با

 دونم، از خودشون بپرس! ینم گهید نویا -

 

 : دیکرد و پرس  یپوف

 م؟ی کار کن  یخب حاال چ -

 

 گفتم:  لکسیر

 شروع کن.  -

 

 و با تعجب نگام کرد.  میرو از پشتم جدا کرد و مستق پشتش

 رو؟  یچ -

 

 رو باز کردم.  شمین
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 آهنگ بخون!  -

 

 باز کرد. صدریرو اندازه غار عل  دهنش

 بخونم؟ یها؟! چ -

 نگاش کردم.  پوکر

 ! فقط بخون. ی_هر چ

 

داشت جونم به لبم   گهیآهنگ خوندن انقدر سخت بود؟ د هی یعنیفکر کردن به خودش گرفت.  ژست
 .دمیکه صداش رو شن دیرس یم

 کردم.  دای_پ

 

چشماش رو   زدانیکه  رهیبگ تمیر   کمیهنگه حرفش دستام رو باال نگه داشتم تا دست بزنم و آ نیا با
 کرد. ی کاش شروع نم  یا یبست و شروع کرد، ول 

 

 اشتباه، شده جمله هام شهیهم

 اون نبوده که، شنفتم جوابم

 گفتم عاشق نبود  ،یبس به هر کس از

 نگفتم یزیاون که عاشقش شدم، چ به

 داد ادیبه من  وونهیشهر د نیا

 که تنها باشه راحت تره  آدم
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 اش  یوونگیو د ییبه تنها لعنت

 گذره  یکه سخت م یبه راحت لعنت

 

  دمیمحکم تو سرش کوب یکیآوردم و  ن ییچهچهه هاش دستم رو که تو هوا خشک شده بود، پا نیب
 از درد کرد. یکه دستش رو به سرش گرفت و اخم 

 ؟ یزن  یچرا م ه،یچ -

 

  ازیکه ن یی! تو دست بزن فقط و جاهاشهیما نم  بیببند در گاله رو خودم بخونم، از تو عن مگسم نص -
 آهنگ رو.   یدیداشت و بخون، مطمئنم شن  یبه همراه

 

نگامون  جی بدجور اخماشون تو همه و گ دمیبه چهره سرخ پوستا انداختم که د یبندش نگاه  پشت
 دو سه، شروع کردم:   ک ی کنن. خودم رو آماده کردم و با گفتن یم

 

 سفر  از بيام تا بيقرارم تو ديدن براي" -

 خبر  بي اومدم که  بزنم در بر حلقه  و بيام

 کني  باور که تا سينت  روي  بذارم  سر تا ميام

 ثمر  بي زندگي ديگه  تو بي  برام  گيره نفس

 چشات  اون فداي فدات من الهي

 برات  ميمرم که بدوني  اينو ميخوام

 بده جون تنم به  دوباره باز   موهات عطر تا ميام



 ی عشق آمازون 

116 
 

 بده خون رگم به  تو بوسه  گرمي تا ميام

 بگير  خستگيمو من سر  بر محبت دست بکش 

 اسير  مهربونت دست  توي بمونم  عمري بذار

 چشات  اون فداي فدات من الهي

 " برات ميمرم که بدوني  اينو ميخوام

 

 هم همراه با من شروع به خوندن کرد.  زدانی  دم،یکه رس  نجایا به

 ا یب  ارمیحاال  -

 ا ی ب دلدارم

 دل به تو دادم  حاال

 ا ی دارم ب تورو

 

. آروم آروم شروع به باال  دنیهاشون رو بلند کردن و خند زهیکم انگار خوششون اومده بود که ن کم
کارو بکنه و اونم از ترس قبول کرد و   نیعالمت دادم مثل اونا ا زدانیکردن. آروم به  دنیپر نییپا

 .م یزد یو دست م دمیپر یم نییباال پا   ییدوتا

 

 کن فراهم را محبت ،کن گاهم تکيه  رو  سرت_

 کن  راهم فانوس بيا را  عاشق چشمون اون تو

 قافم قله حباب  باشم اگه تو کنار

 بشکافم  کوهو قلب که من  از بخواه  شيرينم تو
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 چشات  اون فداي فدات من الهي

 برات  رمیم یم که بدوني  اينو ميخوام

 

 ا یب  ارمیحاال  -

 ا ی ب دلدارم

 دل به تو دادم  حاال

 ا ی دارم ب تورو

 

 سفر  از بيام تا بيقرارم تو ديدن براي

 خبر  بي اومدم که  بزنم در بر حلقه  و بيام

 کني  باور که تا سينت روي  بذارم سر تا بيا

 ثمر  بي زندگي ديگه  تو بي  برام  گيره نفس

 چشات  اون فداي فدات من الهي

 برات  ميمرم که بدوني  اينو ميخوام

 

 ا یب  ارمیحاال  - 

 ا ی ب دلدارم

 دل به تو دادم  حاال

 ی دارم ب تورو
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 بده جون تنم به دوباره باز  موهات عطر تا ميام 

 بده خون رگم به  تو بوسه  گرمي تا ميام

 بگير  خستگيمو من سر  بر محبت دست بکش 

 اسير  مهربونت دست  توي بمونم  عمري بذار

 چشات  اون فداي فدات من الهي

 برات  ميمرم که بدوني  اينو ميخوام

 

 ا یب  ارمیحاال  -

 ا ی ب دلدارم

 دل به تو دادم  حاال

 ا ی رو دارم ب تو

 

که نفس   یرو نشون دادن. در حال شونیتموم شدن آهنگ، به روش و زبون خودشون خوشحال با
زد و انگشت شصتش رو به  یهم متقابال لبخند  زدانی نگاه کردم.  زدانیزدم، با لبخند به  ینفس م 

 باال آورد.  ک،ینشونه ال

  یع شدن و دارن حرف مدور هم جم دمیدوختم که د لهی قب  یذوق نگاهم رو از اون گرفتم و به اعضا با
 بره ناقال افتادم! ادیصحنه   نیشدن. با ا یم رهی به ما خ  زیر یهم با چشما یزنن، هر از گاه

 

 : د یپرس  یآروم یبا صدا زدانی
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 چرا دور هم جمع شدن؟  شیسران قر -

 

 تر جواب دادم:  آروم

 نه! ای که مارو با خودشون ببرن  رنی گ یم میدارن تصم -

 

 تعجب نگام کرد.  با

 هنوز اعتماد نکردن بهمون؟ -

 

 داره!  یاصول یزیهر چ گه،ینه د -

 

 مسخره گفت:  یلحن با

 !یو از رفتاراشون با خبر یهم هست رابطه دار یآمازون یماشاال با هر چ  -

 

 گفتم:  نهیکردم و دست به س یاخم

 بخورنتا!   نایکول  دمیم زدانی -

 

 . ستین  دمیازت بع -
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که چراغ قوه ام رو برداشته بود، به سمتمون اومد  یهمون له،یقب  یاز اعضا یکیبگم که  یزیچ خواستم
با ذوق    زدانیتر شد که  کیو نزد کینزد یراهش رو به سمت من کج کرد. ه مونیو تو سه قدم

 گفت: 

 دمت گرم داداش، بخورش!  -

 

و به   دیخ من بود با اخم چر  کی که نزد یحرفش همون  نی! با اگهیم یآدم فروش کثافت! نگاه چ یا
انداخت و با نوک کفشاش   نییسرش رو پا د،یحرکتش رو د نیکه ا نیهم زدانیسمتش براق شد. 

 کرد. یو با اخم بهش نگاه م رهی طرف همچنان خ یول  د،یکش یفرض یخط ها نی زم یرو

 . دیکش یق یو روش رو باال کرد و نفس عم اوردینگاهش رو ن ینیطاقت سنگ زدانی آخرش

 ! ماشاال برازندتونه. دای هم دار ی_خونه قشنگ

 

  یب دم،یمن خند دنید یهم وقت لهیقب  یاعضا هیخنده که بق ری و بلند زدم ز  دمیحرفش پوک نیا با
کرد، جهت نگاهش رو   ینگاه م زدانیکه داشت با اخم به  یکردن. همون دنیشروع به خند لیدل
 .میو با دست اشاره داد دنبالش بر  د یزل زدن به من، چرخ کمی داد و بعد  رییتغ

 

 

داد و دنبالمون حرکت کرد. مدت   رونیکردم که نفس حبس شده اش رو ب  زدانیبه  یذوق اشاره ا با
از اعضا،   یک یاز حرکتمون نگذشته بود که سرم رو چرخوندم و به طرف راستم نگاه کردم که  یادیز

 زد.  یلبخند

 لبخند مکش مرگ ما زدم.  هیم و خم شد کمیام گذاشتم،  نهیس یرو رو دستم

 داداش! میسوراخ جورابت -
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  تیشخص گه،ید میچه کن یییزد و با من اشاره کرد... هع  شیبه کنار یرو که گفتم سقلمه ا نیا
 ما! میدار یکی زماتیکار

با    ستیکال معلوم ن  نیعاشقم نشده، ا زدانی نیا دینیعاشقمون شده، نب  شهیاز کنارمون رد م  یک هر
کرده بودم و دو تا بچه   یوقت بود که از خودم خاستگار یل یخودش چند چنده، من به جاش بودم خ

 هم تو دامن خودم گذاشته بودم.

 

 هیکرد، وجدان مثل  یاوزون رو داشت سوراخ م هی که ال یو اعتماد به نفس   ایهمه رو نیا نیب در
 خودش رو انداخت وسط و گفت:   فیموجود شر

 ؟ یکن یمثل م  دیسرعت تول  نی ه با اک یمگه خرگوش -

 

مرسوم است   امیاال میکه از قد ییو از آنجا امدی خوشمان ن  میاهایرو انیدخول وجدان م نیاز ا اصال
 سکوت کردم.  ست،ی جواب ابلهان خاموش 

با منطق جور در   نیکنن؟ ا یمثال همراه م هی یتو وانیح هیچند وقته همه من رو با  نیچرا ا اصال
 !ادی! معلومه که نماد؟یم

 

 یو کم کم کل  میدیبه مکان اونا، از منظره لذت بردم. باالخره رس دنیفکر ها شدم و تا رس نیا الی خیب
  نیبا ا یمثل غار بود، ول بایبود؛ خونه هاشون تقر ییبایز  یاومدن. جا رونیآدم و بچه از گوشه و کنار ب 

با پوست   ای و بعض  بودداشتن  یخال یکه فضا جنگل یوسط سنگا  ییجاها هیتفاوت که تو کوه نبود و 
 چادر زده بودن. وونیح

 

کف دستام رو به هم   نمی متعجب رو بدم و به خاطر هم یدونستم چطور جواب اون همه چشما ینم
  ییجورا هیصورتم گرفتم. همزمان سرم رو تکون دادم تا  ی ها جلو یچسبوندم و باال آوردم و مثل هند

 شه.سالم بهشون القا ب یمعن
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سنگ ولو شد و   یرو ،یستیرو در با یهم ب زدانیبود نشستم که  کمونیکه نزد یتخته سنگ یرو
نه بابا،   دمیکنه که د یداد. فکر کردم االن خودش رو جمع و جور م هیسرش رو به شونه من تک

 قصدش رو نداره!

 

 رو با دستام گرفتم، هل دادم و همزمان گفتم:   سرش

 ! ستیبد ن  یکن تیفاصله ات رو رعا کمیبد نگذره!  -

 

پام گذاشت. با تعجب   یبار سرش رو رو نیکرد و با دستاش، دستم رو از سرش جدا کرد و ا ینچ
 نگام رو حس کرد و طلبکار گفت:  ینیکردم که سنگ ینگاش م

 . یتو بغلم بود شبیت دواسه من فاصله ماصله نکن! خود  -

 

 رو مشت کردم و کنار لبم بردم، بعدم با تعجب دنباله حرفش رو گرفتم. دستم

 یو فقط برا  ستین یچ یواسه ه ی! خوبه گفت ؟یاریرو به روم م شبید یکش یعه عه عه! خجالت نم  -
 .میدیگرم شدنمونه! سو استفاده شمارو هم د

 

 نگام کرد.  جیشد و گ  زی خ مین

 ؟!سو استفاده -

 

 گفتم رو گفتم. ی م دیکه نبا  یو هر چ گمیم ینبود دارم چ میقدر که حرصم گرفته بود، حال اون
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 که انگار... ی من رو بغل کرده بود ی جور  هیشدم  داریبله، سو استفاده! صبح ب -

 

 یگفتم؟ مگه قرار نبود نگم؟ چشما نیبه ا یبردم. من چ  یپ امیاش رو خوردم و تازه به خر باز ادامه
 گفت:  طنتیزدن و با ش   یبرق زدانی

 کنم! ینگو بهت بد گذشته که باور نم -

 

 کرده گفتم:  هل

 نه نه، نه که بد گذشته باشه... -

 

 ادامه دادم: یبردم و اخم کردم. با همون اخم و لحن جد ینگام کرد که تازه به عمق فاجعه پ  مشتاق

 به من خوش بگذره؟  مونیبغل تو م   دیچرا با -

 

صورتم نگه داشت.    یشد و صورتش رو تو چند سانت ک یکرد و کامل نشست، بعدم بهم نزد یاخم
 رو به چشمام دوخت و زمزمه کرد:  شیقهوه ا یچشما

وقت بود که مخ  یل یخ ،یعشوه بلد بود یباز  یوحش  یو به جا یبود گهید یمثل دخترا کمیاگه  -
 !یشد یم  گریکارگردان ج هیمن زده شده بود و تو زن 

 

 اخمم رو حفظ کردم و خودم رو نباختم. یاش معذب شده بودم، ول  یک ینزد از

 زنه نه نداشته هاش!  ی که من بزنم؟! آدم در مورد داشته هاش حرف م  یتو مگه مخ دار -
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 پام گذاشت و همزمان با بستن چشماش گفت:  یکرد و دوباره سرش رو رو یاخم

 !یرو از دست داد  ییفرصت طال هیبه هر حال  -

 

 ارزن.  یم یکه تو باش ییطال یبه فرصتا یقهوه ا یفرصتا -

 

 کرد.  ینچ نچ

 ! یدیکه ترش یکارارو کرد نیهم -

 

 گفتم:  غویج غی ج ییگرد شد و با صدا چشمام

 ! دهیعمت ترش! دم؟یمن ترش -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه هیپام بلند شد و  یاز رو تند

 !؟یپس چرا تا حاال ازدواج نکرد نمیبگو بب ستین  ینطوریاگه ا -

 

 . دمیاش کوب نهیسبابه ام رو محکم وسط س  انگشت

 خوشبخت شدن رو داشته باشه.  اقتینکردم که ل دایرو پ  ی_چون هنوز مرد

 

 زد و گفت:   یپوزخند

 !رتمیگ  یاز ترس بدبخت شدن نم یبگو کس  ر،ی نخ -
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کار؟ همش   یخوام چ  یمن دوست داشتم مجرد باشم، شوهر م اره،یبلد بود حرصم رو در ب خوب
دوست داشتم، از   یل یهر چند مادر شدن رو خ رم؟یبگ یسرم غر بزنه، بعدم باردار بشم و افسردگ نهیبش

 شوهره! هیو قحط یدگی حرفام ترشهم آگاه بودم که منبع همه  نیا

 

 رفتم و گفتم:  زدانیبه  یغره ا چشم

خاستگار    یصف طوالن هیکار؟ هر وقت بخوام ازدواج کنم، جلو خونمون  یخوام چ یمن شوهر م  -
 هست. 

 

 گفت:  یلحن مسخره ا با

گم شو  یگی م یگرد یمن؟ تو هم بر م یزنن عشق آمازون یطوره! البد صدات م   نیآره آره، حتما هم  -
کله   نشیعنکبوت درست شده و نگ  یحلقه که با پاها هی و  ارهی درم بشیجعبه از تو ج  هیکثافت، اونم 

  یم یندگز   یسال با خوشبخت انی و سال  یدیتو هم که خر، زود جواب بله م ده،ی عنکبوته رو نشونت م
 . نیکن

 

 زدم و محکم هلش دادم. یلبخند

 تا کور بشه چشم حسود! -

 

 تخت سنگ نشست.  یرو جمع و جور کرد و رو  خودش

 نه! یگ یم یخر گمیم -

 

 !اهیروت س  گهیم گیبه د گی... دیییهع -
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شدن.  کی که زن هم همراهشون بود، بهمون نزد لهیاون قب یبگه که چند تا از اعضا یزی چ خواست
که همراهشون بود، با تعجب به من  ییاز دخترا یکی. میتکون داد یسرو  میهمزمان با هم بلند شد 

 گفتم: زدانیبود. زمزمه وار به  دهیافتاب مهتاب ند یکرد. مثل دخترا ینگاه م

 رم؟ی واست زن بگ زدوی -

 

 تعجب گفت:  با

 ؟ یها؟! ک-

 

 به دختره کردم.  یاشاره ا نامحسوس

 است. دهیآفتاب مهتاب ند  نو،یا -

 

 نگام کرد و صورتش رو به نشونه چندش جمع شد.  پوکر

 شم.  لیان فام یتو که از دم آمازون  یالیخوام با فام  ینم -

 

رو که دماغشون  نستایا یشاخا و پلنگا نیاز ا یک یدونم آخرش  یمن که م  ،یگ یم ینجوریحاال ا -
عجقم عجقم!  گنیم افتنی! اوناهم دنبالت راه میریگ یم هیاندازه بند انگشت شده و لباشون شتر

 ! یدرست درمون رو ندار یدخترا اقتیل
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منتظر موندم که  الیخ  یذره هم برام مهم نبود و ب  هیبهم رفت و شروع به غر غر کرد که  یغره ا چشم
 هیبود،  بی . با زبونشون که عج گن یم  یچ دمیفهم  یحرفشون رو بزنن، البته من که نم  لهیقب یاعضا

 گرفتن.  نچوب نرم ساخته شده بود، به سمتمو ایرو که انگار با  یکاسه چوب  هیگفتن و بعد  یزیچ

 

  دنیزدم بهشون که فهم یتوش هست. لبخند یگوشت هی میدیکه د میتعجب ازشون کاسه رو گرفت  با
 با چندش به گوشت نگاه کرد و گفت:  زدو یو رفتن.   میکن یازشون تشکر م

 به نظرت خامه؟  -

 

 گفتم:   ست،ین  فیخام و کث دمید یو رو کردم و وقت  ریرو چند بار ز  گوشت

 کنن!  یکبابش م شی آت یخام بخورن، رو  ستنین نیکه غار نش نای! ازهی نه تم -

 

نزاشتم و   یاش رو بکنه، ول کهی ت هیبه گوشت انداخت و دستش رو جلو آورد که  ینگاه دیترد با
 بهم انداخت و گفت:   یمحکم زدم رو دستش. با تعجب نگاه

 ها؟! چته؟ -

 

 کردم و همزمان با نشستنم گفتم:  یاخم

 بخور!  ا ی بعد ب  ار،ی قاشق و چنگال در ب فتی ک یاز تو -

 

پاهاش گذاشت. به   ونیتخته سنگ نشست. لنگاش رو از هم باز کرد و کوله اش رو م   یکرد و رو یپوف
 وله رو باز کرد و قاشق و چنگال رو در آورد.ک  پیسرعت ز
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  یکاسه افتاد و خورد. منتظر به صورتش نگاه م یوقت رو تلف کنه، به جون گوشت تو نکهیبدون ا 
با لذت چشماش رو بست، منم از تو کوله قاشق و چنگالم رو    دمید یو وقت هینظرش چ  نمیکردم تا بب 

 در آوردم و شروع به خوردن کردم. 

کردم که پام   یآمازون غذا بخورم، اصال فکرش رو نم لهیکردم که از دست قب یفکرش رو نموقت  چیه 
 نشد نداره! یکار چیه یجنگل بزارم، ول  یرو تو

 

 

خواب  هیسنگ ولو شد و چشماش رو بست. االن   یگفت و رو یشیآخ زدانی که تموم شد،  گوشت
 هارم داشت.  یسخت ن یا نجایا یول  د،یچسب  یتخت خواب م یرو

متعجبشون   ینگاه ها انیرفتم. کاسه رو بهشون دادم و در م  لهیرو برداشتم و به سمت مردم قب کاسه
 سر اون بود. کیسرم نزد یتخت سنگ ولو شدم، ول یرفتم و منم با فاصله از اون رو  زدانیبه سمت 

 

 

 : دم یرو شن زدانی یبسته بود که صدا چشمام

 . میروان باشمثال قرار بود کال کنار کا -

 

جنگل   ن یا یها ییبای بود از ز یهم نداشتم بگم! کاف یا گهید زی به گفتن" اهوم" اکتفا کردم؛ چ  تنها
و   دمیکرد. با صداش از فکر کردن دست کش یزد از وسط دو نصفه ام م یم زدانیگفتم و  یخاص م

 حواسم رو بهش دادم. 

 .میو راهو گم کرد میجا موند  یول -
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 حالت بدم گفتم:  رییتغ  نکهیو بدون ا  آروم

 اونا بتونن راه خروج رو نشونمون بدن! دیشا -

 

چشمام رو باز کردم و سرم رو به سمتش  نمیهم یکردم سرش رو به سمتم چرخونده، برا احساس
  یتو رهی درست حدس زدم. روش به من بود و چشماش رو باز کرده بود. خ دمیچرخوندم که فهم

 : دیچشمام نگاه کرد و پرس 

 ؟ یمگه زبونشون رو بلد ؟یچطور -

 

. بدون غر، بدون دعوا، بدون میزن یو انقدر آروم با هم حرف م  مینشست زدانیشد که من و  ینم  باورم
 !یو معمول  یانداختن، عاد کهیکل کل و ت 

 و باال انداختم.ابروهام ر 

 نشد نداره!  یکار چیه  یدونم، ول ینم -

 

 خنده کوتاه و کم عمر! هیمثل  یزیچ ه یپوزخند نبود،  دمیزد، شا یصدا دار  پوزخند

 رو همزمان تکون داد.  سرش

 مثل اومدن تو به آمازون؟ -

 

 تکون دادم که ادامه داد:  دییبه نشونه تا یسر

 مثل کشوندن من به آمازون!  دمیشا ای -
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 ینشد. تو چشماش زل زدم و با صدا ینطوریا یخواد کلکل کنه و غر بزنه، ول  یکردن بازم م فکر
 گفتم:  یآروم

 ! قایآره دق -

 

 آمازون؟  یای ب ی_چرا دوست داشت 

 

و از همه   میهمه جارو بگرد میدوست داشت م،یبود ییو ماجراجو  جانیبا روشنک اهل ه ی_از بچگ 
  ینم یجک و جونور چی. بر خالف همه دخترا از سوسک و عنکبوت و در کل از همیاریسر درب یچ

و  میجنگل شد  نیاز همون روز عاشق ا م؛یدیرو در مورد جنگل آمازون د یروز مستند هی. میدیترس
به  میخوا  یم  میشد. به پدر و مادرمون گفت نجایو آرزومون اومدن به ا میکرد ق یموردش تحق در یکل

خبر از همه جا قبول کردن،   ی! اونا هم بمینامزد روشنکم مجبور کرد  ار،یو هست ل یبرز میای عنوان سفر ب
من   یول  ،شده و اونم خواهش کرد که خودم تنها برم ض یروشنک مر یتو فرودگاه خبر دار شدم بابا

 دوست نداشتم و... 

 

 : دیحرفم پر ونیم

 ؟؟ یاریمن رو با خودت ب یگرفت میو تصم -

 

 اون روز خنده ام گرفت و با خنده گفتم:  یآور ادی با

اومد بهم گفت   یباهات بفرستم، وقت وی کی خوام  یگفت م  ارینبود، هست نیواقعا اصال اولش قصدم ا -
 یآمازون! بهش گفتم ننه ام بفهمه با پسر مجردم نصفه ام م ارمتیو با خودم ب  هیروس یکه نزارم بر

 !یماجرا که خبر دار هیفهمن و خالصه بق  یکنه، گفت نم
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 کرد.  یخنده ا تک

 کنم! یبرسه خفه اش م  اریمن دستم به هست -

 

 و گفتم:  دمیخند

 تجربه خاص بود و خوش گذشت.  هیقبول کن که اومدن به آمازون  یول -

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 آره! میری و مسخره کردنات رو فاکتور بگ  دنایاگه اون خند -

 

 !مونایاون م شی مثال پ ،یاوردیدر م یباز عی ضا یلیآخه خ  -

 

با خنده تکون داد.  یکرد و سر یخنده ام، تک خنده ا دنیهم با د زدانیو   دمیخند  شیآور ادی با
 : دمیبه چشمام زل زده، با تعجب پرس  دمیکه گذشت د قهیند دقچ

 شده؟  یزیچ -

 

 بهم کرد.  یگفت و با سر اشاره ا ینچ

 تو؟  یروح  هیچرا شب -

 

 بهش رفتم و گفتم: یگرد شد؛ چشم غره ا چشمام
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 زارم.  یام م یاز خوشکل  فیتعر ی! حرفتو پادهیروحه؟ فقط پوستم سف هیکجام شب -

 

و بعد تند   میبه هم انداخت ینگاه زدانی گذشت که دو تا کله باال سرمون ظاهر شد. با  یلحظه ا چند
 .میسر جامون نشست 

 یرو باز کردم. م  پشیداشتن. کوله ام رو از کنار پام برداشتم و ز یتا بچه بودن که صورت بامزه ا دو
دوست داشته  زایچ نیاز ا دی هم دختر بودن و شا نایبدم، به هر حال ا یزی چ هیخواستم بهشون 

 باشن. 

 کوله رو بستم.  پیدو تا دستبند رو در آوردم و ز 

 

دستبند رو   هیرو گرفتم و  شونی کی کردن که دست  یدستام نگاه م  یتعجب به من و دستبند تو با
رو به دست  گهیزود جلو اومد و دستش رو جلو آورد. دستبند د نیا دنیبا د  یک یبراش بستم. اون 
 به هم کردن و به سمت مامان باباشون فرار کردن.   یبا ذوق نگاه  ییتااون بستم که دو 

 

 گفت:  زدانی کردم که  یلبخند بهشون نگاه م  با

 خوششون اومد؟!  -

 

 رو دوست دارن!    لشونیکنجکاون و وسا ی لینسبت به آدما خ لهیقب نیاهوم، ا -

 

 آدما وجود داشته باشن.  نجوریکردم ا ی_جالبه، فکر نم 

 

 زدم و بهش نگاه کردم.   یخوشکل  لبخند
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 که هنوز آدما کشفش نکردن. ییها یشگفت  ه،یپر شگفت ایدن نیا -

 

 ! یبی عج یلیتو خ  -

 

 تعجب گفتم:  با

 چرا؟! -

 

 باال انداخت و همزمان با بلند شدنش گفت:  یا شونه

 . یستین یدختر چیچون مثل ه -

 

اومد بپرسم کجا   ادمیکردم که تازه  یم  ریابرا س  یباز شد. رو شمیم و نگذاشت فیتعر یرو پا حرفش
 و بلند صداش زدم:  رهیم

 !زدان؟ی -

 

 نگام کرد که ادامه دادم:  یو پرسش برگشت

 ؟ یریکجا م  -

 

 خوام برم دست به آب. یم -
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 : دمیبه اطراف کردم و پرس  یتعجب نگاه با

 ! نجا؟یا -

 

 نگام کرد.  پوکر

 کنم. یم  دایرو پ  ییجا هی  رمینه! م نجایا ر،ی _نخ

 

 باال انداختم. یا شونه

 _باوشه!

 

 غرق شدم.   الیفکر و خ  یچونه ام گذاشتم و تو ری رفت و من دستم رو ز زدانی

خوشکلم   ،یرحمت زدانیزن  شمی ! مشهیم یکنه، چ یعاشقم شده باشه، ازم خاستگار زدانیاگه  مثال
 بودنش رو دوست دارم.   طونیشنمه اخالقش چرته، هر چند   هیهست، فقط 

فحشم بدن بگن،  دن،یکن همه دخترا آرزو داشته باشن کله ام رو بکنن، تا عکسامون رو د فکر
  یگرینگاه به منم بکنن بگن، حاال دختره هم کم ج هی شده، بعد   بشینص یگریکوفتش بشه چه ج

 . ستین

 عشقوالنه و...  یروزا  یکل الیخ یرو ب  نایا م،ی ریباهاش برم و عکس بگ   لماشیاکران ف یتو

 

 گفتم:  یبه خودم اومدم و حرص  ییهوی

 کنم، بزار کانال رو عوض کنم.  یمن دارم م هییچه فکرا نیا -
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بهم زنگ   زدانی یروز هیبار فکر کردم که برگردم تهران، اونجا  نیچونه ام گذاشتم و ا ریدستام رو ز بازم
  لمنامهیکنم تا ف فیسفر رو تعر ن یبرم اونجا ازم بخوان ارو بهم بده.  لمیف هیتو  یباز شنهادیبزنه و پ 

و بعد پنج قلو حامله شم و  هعاشقم ش لمیطول ف یکنم و تو یرو باز لمیف زدانی یاش کنن؛ بعدم برا
 اسماشون رو بزارم، غضنفر، اصغر، اکبر، دو تاشونم دختر باشن سحر و سمر!

 

 !زدان؟یمن و   یرسه به ازدواج و عشق و عاشق یهم رفت و اخم کردم؛ چرا همه فکرا م یتو صورتم

 شه،یاخته مس تی و بعد تو واقع اتیاول تو رو یهر چ  گنی. مستمیهم بلد ن  یپرداز الیسرم خ ریخ
خواهم داشت،  یقهوه ا ی ساخته بشه، کال زندگ تیواقع  ای اون رو یبسازم و بعد از رو  ایمن بخوام رو

 !هیا غهیآخه پنج قلو چه ص 

*** 

 

 تر  شی تر و پ شی پ میر ی ما م یچ هر

 شتر یو ب شتر یدوست دارم ب من

 شتر یو پ شتریپ میر ی ما م یچ هر

 شتر یو ب شتر یدوست دارم ب من

 

آب بود که  ی جلو رفتم. تموم تمرکزم رو اطیو با احت  ختمیکاسه ر  یبا زمزمه آهنگ، آب رو تو همزمان
 شدم تا آب رو بهشون بدم. یم  کینزد لهیقب یو کل زحمتم به فنا نره! کم کم داشتم به اعضا زهینر

 شدم...  یاز کنار اون رد م دیکرد و با یرو نگاه م هیبود و داشت بق سادهیگوشه وا هی زدانی

که خورد به من   دیو پر دیکش یکه خواستم از کنارش رد بشم، داد یموقع قیآروم جلو رفتم و دق  یلیخ
 شدم.  دهیموش آب کش بای شد و تقر یسرم خال  یکه با زحمت آورده بودم رو  یو کاسه آب
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 شد.  ظیدر هم رفت و اخمام غل  صورتم

 !زدانی لعنت بهت  -

 

 داد. رونی قلبش گذاشت و نفس حبس شده اش رو ب یرو رو دستش

 . دمیترس ییوا -

 

 ؟یدیترس  ی! باز از چ؟یاز چ -

 

 ... دمیرو د  یگراز خون هیاشاره کرد. دقت که کردم  لهیو به قب سادیکنارم وا اومد

  گرازه یقای رف دم ی... ترسدنیانجام م یب یعج  یل یخ یکارا نایامروز شکارشونه! ا ؟یدیاون گرازه رو د -
 باشن. 

 

 و آروم تکرار کردم:  دمیکش یق یرو بستم، نفس عم چشمام

 دم... بازدم... دم... بازدم... دم... -

 

 ؟یانجامشون بد یتون  ینم یتا اسمشون رو نگ -

  دم یبه روش پاش یح یروشنش دوختم. لبخند مل  یقهوه ا یرو باز کردم و نگاهم رو به چشما چشمام
 و گفت:  دیکه خند

 کن...  یخداروشکر، گفتم االن خفه ام م یوا -
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 . دمیمحکم تو سرش کوب  یک یکه اومد حرفش تموم بشه  یلحظه ا همون

 چته؟  یوحش -

 

 شه؟ یم کینرم نرمک بهت نزد شیآخه گاو م زدو؟ی یزد یمن چمه؟ تو چته؟ چ -

 

 رو خاروند و گفت:  ش یشونیپ

 ؟ یگ یعه... راست م -

 

 رو کج و کوله کردم.   صورتم

 .گمینه په، دروغ م  -

 

عقلت" از کنارش رد شدم   نیبرداشتم و همزمان با گفتن "خدا بهت رحم کنه با ا نیزم  یرو از رو کاسه
 که با مشقت اومده بودم و دوباره رفتم. یو راه

که  می بود دهیدادم. تازه فهم   لهیقب یفراوان کاسه آب رو رسوندم و به اعضا یبا تالش ها باالخره
بوده که به نظرم   شونیکه باهاش حرف زدن هم، مثال زبون رمز ی... اونستنیون هم نزب  یچندان ب

 !دهیجلوه م وونهینمه آدم رو ناجور و د هیخورد؛ فقط  یهم به درد م  یلیخ

 

تخته سنگ  هی یرو د،یبار یازش م یحوصلگ یو ب  یکه کالفگ یشل، سست و چهره ا ییقدم ها با
 نشستم و نگاهم رو به آسمون دوختم.
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 شده بود... نی تزئ دیسف ی آسمون، با ابر ها یآب

کنه...  یم  یداره روش نقاش  دیکه خدا با رنگ سف هیبوم نقاش هیکردم آسمون   یکه بودم، فکر م  بچه
 بارون! میگ یخدا م  یو ما به اشکا زنی ر ی خراب شد، اشکاش م  شیهم نقاش  یوقت

  یم  تی عصبان نیاز ا شهیزنه؛ من هم یرعد و برق م  ش،یاز دست ما، از دست نقاش  شهیمکه  یعصبان 
 ... دمیترس

 

  ی... احساس مگهیپتو! بچه بودم د ریرفتم ز یهم م  یگاه  دم،یخواب  یبغل مامان و بابام م یگاه
 رسه!  یبهم نم یکس چی پتو دست ه  ری کردم ز

االنم باهام بود... تا نکشم رو سرم   دنیعادت پتو رو سر کش نیکردم؛ ا یافکارم تک خنده ا نیا از
 بره!   یخوابم نم

 

 یبرم چ رونیجنگل ب  نیدلم واسه خونه و مامان بابا تنگ شد... اگه نتونم از تو ا یناگهان   یلیخ
 ! میریم یحتما م میبش یا لهیقب یجنگ ها  ریدرگ شه؟یم

کنن    یرو م زهیندارن، ن  یشون رحم هیبود، بق لهیقب نیا شیافتادنمون پ ر یگ میکه داشت  یشانس
 ! ارنیم رونیاونجامون، از تو دهنمون ب

 و خودم رو بغل کردم.  دمیپر نییتخته سنگ پا یتصورش از رو با

 چه وحشتناک! ،ییو -

 

اش رو   یتخته سنگ نشسته! دقت که کردم هندزفر هی یاونم رو دمیگشتم که د زدانی چشم دنبال  با
 تنگ شد! رمی پل mp3و   ی. دلم برا هندزفر..دمیگوشش د یتو
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  یروز بود، ول نیچندم  ستین  ادمی قی... دقمیا لهیقب نیا شیو پ  نجایهفته است که ا هیاز  شتریب
که تند تند پلک   دمیگوشم بزارم که پنج تا دهن باز و چشم گرد جلو روم د یرو در آوردم تو یهندزفر

 کردن.  یدستم نگاه م یتو ریپل  mp3و  ی زدن و به هندزفر یم

 

وزن و قد داشت و   لیشون ماشاء اهلل قد گور یکیاون چند تا دختر بچه که نه،  یبه رو یح یمل  لبخند
 کرد، زدم. یقشنگ پنج تا مثل من رو تو بغلش جا م

  چونمی بشن، که نشد! خواستم بپ ر ی پل  mp3  الیخ یدستبند بهشون بدم بلکه برن و ب هیخواستم   آروم
پشتم بهشونه و   دمیبرداشتن و فرار کردن.به خودم که اومدم د mp3رو با   یو هندزفر  چوندنمیکه پ

 مونده! یدستم و گوشم خال

 

کردن تو دهنشون... اما  یدادن و م یرو تو هوا تاب م میبودم که هندزفر نیروز شاهد ا همون
 ...اوردیزشت پشمالو لهش کرد، قلبم رو به درد ن لیافتاد و اون گور mp3که  یقدر وقت چکدومیه

 ! دمیآخش رو شن یترک خورد که صدا یجور هی قلبم

 

  اشیاز هندزفر یک یتعارف  یراه افتادم. کنارش نشستم و ب زدانی " گفتم و به سمت یییته دل "هع از
 هی تمیاز ر  بار نیاول  یآهنگ بود، برا یگوشش در آوردم و تو گوش خودم گذاشتم. وسطا یرو از تو

 خوشم اومد. دیآهنگ جد

 

 بپرسه من  ی"هر ک

 هیبهش ک  گمیم

 خاطراتمه اون

 رفتمه  یروزا
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 تموم  یمعن اون

 دفتره  یشعرا نیا

 اون  یروز هی ادیم

 هیمشک  موهاش

 بپرسه من  یک هر

 هیبهش ک  گمیم

 خاطراتمه اون

 رفتمه  یروزا

 تموم  یمعن اون

 دفتره"  یشعرا نیا

 

...  یتور کن  ینتونست نمی... خاک بر سرت، اینبود! لعنت یمن مشک یبه موهام کردم، موها ینگاه
 !شهیتهش اصغر بقال سر کوچه عاشقت م 

هر   دیبپرسم... با ت،ی وضع نیدرست نبود تو ا دیشده، شا  یعاشق ک زدانیکنجکاو بودم بدونم که  اما
 .میرفت یم  نجایچه زودتر از ا

رو از گوشم در  یتکون داد. هندزفر هیه برگشت و سرش رو به نشونه چزدم ک زدانیبه  یا سقلمه
 پام زل زدم. ری به ز یآوردم، انگشتام رو تو هم قفل کردم و با ناراحت

 خوام...  یمن... من م م،یکن دای پ  دیراه فرار رو با م،یکن یکار هی دیبا زدانی -

 

 مادرت!  ش یبرو کوچولو، برو پ -
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 برگشت و گفت:  تی تعجب سرم رو بلند کردم و نگاش کردم... با جد با

 ! یگفت یخب م -

 

 زدم؟ حواسش به من نبود؟  یحرف م  ی من داشتم الک یعنی

بهش   یمالوندش. اشاره ا یبه انگشت شبابه و شصتش جلب شد که داشت به شلوارش م توجهم
 کردم. 

 بود؟  یاون چ -

 

 باال انداخت.  یا شونه

 !یگفت یبود، خب م کیعنکبوت کوچ هی یچ یه -

 

شده و   نیام سنگ  نهیگرفته بود، س یلی! دوباره رفتم تو فاز غم... دلم خدهیبود از عنکبوت نترس  بیعج
 اومد. ینفسام به زور در م 

  ینفر بند ان، که نباشن م هیبه   ینفسا گاه م،یری گ ینفس نم یهوا تنگ یفهمم که از آلودگ یم تازه
 . انینم  رونی ب نهیس  نی... اونا هم از ارنیگ

 ! ستنین زامی... چون عز شمیمن بازم دارم خفه م ژن،یاکس ی کل  نیجنگل، ب نیا تو

 رو تکون دادم تا حواسم پرت شه.  سرم

 . میو بر میکن دایخوام هر چه زودتر راه رو پ  یمن... من م گمیم -
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چشمام که اشک توشون سرک    ینگاهش رو رو ینیرو خاروند. سنگ و صورتش دیکش یق یعم  نفس
 حس کردم. د،یکش یم

 م؟یبهشون بفهمون دیچطور با یخوام، ول یمنم م -

 

 چشماش شدم.  رهیبراق از اشک خ  ییگرفته و چشما ییصدا با

 .میبهشون بفهمون یجور هی م یتون  یزبون دارن، م -

 

هم فشرده بودم که رنگشون به  یکرده بودم و بغض تو صدام مشهود بود؛ اونقدر انگشتام رو تو بغض
مطمئن بودم بغض تو صدام رو حس کرده و اشک تو   یول  اورد،یبه روم ن  زدانیزد.   یم یدیسف

 . دهیچشمام رو د

گرفت و آب  دستاش  نیب  د،یلرز ی رو جلو آورد و دستام رو که از فرط تحمل بغض تو گلوم م دستش
 شد.  نییگلوش باال پا  بکیدهنش رو قورت داد که س

 

مهربون شده... لباش رو با زبون تر کرد و   بیکه عج دمیاز اشک، نگاهش رو د یپشت پرده ا از
که چند کلمه رو متوجه شدم.   یبار نه به زبون رمز، به زبون نیداد اومد. ا یبگه که صدا یزی خواست چ

 و با تعجب گفت:  باال انداخت ییابرو زدانی

 م؟یچرا تکون نخور -

 

 نیا ادی ام حبس شد،  نهیس  ی. نفس تودمید یبزرگ بای تقر هیپام انداختم و سا یبه جلو ینگاه
 رو صدا زدم:  زدانی افتادم. آروم  یوحشتناک جک و جونور یلمایف

 ...ز...دان...زی...ی -
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 شده؟  یچ -

 

 گفتم:  د،یلرز یآروم و ترسان، که م ییصدا با

 نه حرکت کن، نه پشت سرت رو نگاه کن!  -

 

عرق سرد پشتم نشسته بود و نه جرئت حرکت   ک،ی نزد یل یخ دیکردم، شا ی سرم حسش م پشت
 زدن... تو مرز سکته بودم.  غیداشتم نه ج

ا احساس  دستام گرفتم و چشمام رو بستم. ب نیرو ب زدانی و محکم دست   دمیکش یق یعم  نفس
دورمون چند  نکهیکه از کنار گوشم رد شد، روح از تنم جدا شد و چند لحظه بعد با احساس ا ییهوا

 نفر هست چشمام رو با ترس باز کردم. 

 

! هیاش جار یشون یعرق از رو پ دمیرو نگاه کردم که د زدانیترس به سکسکه افتاده بودم، برگشتم و  از
کرد... بسم ا... گفتم، خودم رو حرکت دادم و  یبدنم انگار خشک شده بود و فقط گردنم حرکت م

 بست.  خیپشتم رو نگاه کردم که در جا تنم 

 خدا!  ای -

 

خونه خودمون،  ی! صد رحمت به عنکبوت هایبه خودم اومدم... عجب عنکبوت زدانیخدا"  ای" با
 !رونیب  ختیر   یمزد دل و روده اش  یم  ییدمپا هیمامانم 

سر بزرگش بودم که  رهی. هنوز خ دهیدرازش رو حرکت م  یزهرآلود زدن هنوز لنگا ری چند تا ت نیا به
 : دم یرو شن زدانی غی ج یصدا
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درازت رو تکون نده،  یلنگا نیشو! ا  زونیسنگه آو نیبدبخت، کم به ا  یچیینکن لنگ دراز، جا سو  -
 ؟ یکن یم  نیچرا همچ ،یفهم  ینم یگرم  ،یبدبخت تو مرد

 

و از   دمیکش  یغیج زدانی با   ییشدنش، دوتا  خیشد! با س  خیو بعدش س  ستادیلحظه از حرکت ا  هی تو
 بسته داد زدم:   ی. با چشمامیدیجا پر

 رو سانسور کن!  لمتیف کهی ت نیا زدانی -

 

 کنم.  یم -

 

 ! نیآفر -

 

  یتا رو دنیکش  یبزرگ رو م یهاچشمام رو باز کردم و با چند نفر که برگ  له،یاهل قب  یصدا با
 عنکبوت بندازن، مواجه شدم. 

 چشمات رو باز کن، تموم شد. زدانی -

 

 برگشت سمتم و گفت:  د،یرو شن نیا نکهیمحض ا به

 ! میهر چه زودتر بر د یمتوجهشون کن، با -

 

 تکون دادم.  یسر
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ببرنمون کنار   میخوا یو م  نمیش یم  شیکنارشون دور آت  میری شد، م اشونیکه وقت دورهم گهید کمی -
 !لهیقب  سی رئ

 

 !هیفکر خوب -

 

 میبود ستادهیاطرافش نبود، ا یدرخت چیشکل بود و ه رهی دا بای که تقر یخال  یوسط اون فضا زدانی با
 . میشد ینم  کیبه وجه، به گوشه ها، درختا و سنگا نزد چیو به ه

  نیچند وقت با خودم گفتم: "خاک بر سرت با ا نیبار تو ا نی اول یبود، برا دهی بدجور ترس  چشممون
 سفرت" 

کرد، هر   یعقل کار نم  گهیزد، د یباال م  هیوونگید یبودم که وقت وونهید هیحق با مامانم بود، من  واقعا
 دادم. یکرد انجام م  یدل هوس م یچ

حاد،    یلیخ  طینترس بار اومدم؟ حاال نترس نترس هم نه، در شرا ینجوریبود که من ا  یک ری تقص اصال
 عنکبوت بزرگ پشمالو!  نیاالن با ا نی مثل هم رم؛یم شی قشنگ تا مرز سکته م

  دیزل زدن به اطرافمون، خورش  یاون همه چهار چشم نیما، ب  ختنی ترس و عرق ر  یکل ونیم باالخره
  ییبود و فقط نور ماه به تنها کیتار  کیجنگل تارداد و ماه رو سر جاش نشوند.  تی به استراحت رضا

 .دیکش یروشن کردنش رو به دوش م   تیمسئول

و با   ختنیر  زمیبودن، ه دهیچ رهیکه دور هم به شکل دا  ییسنگ ها ونیم لهیکم هر خانواده از قب  کم
 شد...  یباال گرفت و فضا، نارنج شیرو روشن کردن. دود آت ش یروش خودشون، آت

پارسال بود که  نیفکر رفتم. هم یتو  د،یکش  یزبانه م نشونیب  شیکه آت  یخشک یبه چوب ها  رهیخ
  نیهم  ش،ی آت هی. درست دور میجنگل موند یشمال و شب تو میرفت لیفام یتابستون، با جوونا

 ترش!  یمویبا جوجه کباب و ل ،یجور
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  ینا برا گهیام، د  ییاجق وجق محسن، پسر دا یبرداشته بود، آهنگاخنده هامون کل جنگل رو  یصدا
و  مارستانیبره ب  نکهیو تهش مجبور کردن الله به ا میکه کرد یقتینزاشته بود. جرعت حق  دنیخند

 دستش و بگه " دکتر سروش، شورتتو بپوش"  رهی بگ کروفونیم

 ! یییهع -

 

 ؟یعاشق شد -

 

اونم به  ،ی کی زدم رو  یممکنه! کراش م  ری تعجب برگشتم نگاهش کردم... من عاشق شده باشم؟ غ با
 عاشق نه... تا حاال عاشق نشده بودم.  یول اد،یتعداد ز

 باال انداختم.  ییابرو

 ؟ینوچ! تو شد -

 

 و گفت:  دیموهاش کش ونیم یدست

 اهوم! -

 

 ه؟ یموهاش مشک -

 

 : دیناباور پرس تعجب برگشت سمتم و نگام کرد و با

 ؟ یدون  یاز کجا م -
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 باال انداختم. یا شونه

 .یداد یکه ظهر گوش م یآهنگ -

 

 البته بود!  ه،یآها... آره موهاش مشک -

 

 شدم و گفتم:  رهی خ  مرخشیشد... به ن  رهیپاش خ  یرو گفت و به جلو  نیا

 ست؟ ین گهیاالن د ؟یچ یعنی -

 

 رفت، گفت:   یم لهیبه سمت اهل قب نکهیکنارم رد شد و همزمان با ا از

 !شهی کم کم داره شروع م گهید میبر ایب  ال،یخ یب -

 

خوردن،  یبه جونم افتاده بودن و داشتن ذره ذره از درون من رو م یکنجکاو یکرم ها نکهیا با
  یفهمم چ یم اریهست قیاز طرجنگل باشه، بعدش  نیرفتن از ا  دیدنبالش رفتم. فعال تموم تمرکزم با

 !هیبه چ

نشستن گذاشته  یبرا  شیچوب که دور آت یکنده ها یرفتم و رو لهیبه سمت اهل قب زدانی دنبال
 کردم.  یتحمل م دیبود؟ با یچاره چ  ی کرد، ول یم تمیدود اذ یبودن، نشستم. بو

 

بزرگ گذاشتن و با   یچوب یبه اصطالح بشقاب ها یکه شکار کرده بودن رو رو  یشیگاو م گوشت
رفت. با آداب   یم شی خاص پ  یل یشون داشت خ یشگیکردن. امشب مراسم هم  نیتزئ جاتی سبز

 ذاشتن.  یتخت م  یسنگ ها یبشقاب ها و بعد رو  یگوشت هارو تو  یخاص 
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 یصورتشون شدن. هر کدوم رو یرو ییطرح ها دنیخاموش مشغول کش یکم با زغال ها کم
خط   هیهاشون امتداد دادن و  قهی شق  یرو تا رو اهیخط س هیدو تا خط، کنار چشماشون  شونیونشیپ

 .دنیچونه کش نیی تا پا  نشونیی از لب پا

به   قیتحق یپروفسور رو دارم که برا  کیو مستند هستم و من نقش  لمیف هیکردم وسط  یم  احساس
 !ستمیکنم؟ من به کم قانع ن کیخودم رو کوچ  نیانتظار داشت ه؟یاونجا اومده... چ

 

هارو باال    زهی جمع شدن و ن شی دور آت ره،یآماده شد و قشنگ همه به صورت دا زیکم همه چ کم
 شدن...  نی گرفتن و مشغول تمر

  یدور م هیبردن، بعد  یبه سمت باال م  نییرو از پا زه ی صورت بود که سر ن ن یها به ا زهی با ن رقص
از   یاز نو روز یدادن و بعد دوباره روز یهارو باال سرشون تکون م زهی ن دن،یچرخ نیو در ع   دنیچرخ

 نو!

بود، با زبون   یگوش خراش  یلی خ یکه صدا ،یجسم آهن هیبه  یزیچ هیشدن   دهیکوب یصدا با
جور    هیگفتن. با تموم شدن حرف طرف، همه  یزی چ هی... دمیکلمه رو هم نفهم  کیرمزشون که 

 .میکرد ینگاهشون م جیو گ مینشسته بود زدان یفقط من و  نشونیو ب  ستادنیا یخاص 

 

 یآوردن و م یدر م بیعج یو صداها  دنیچرخ یم زدانیها شروع شد؛ دور من و  زهی کم رقص ن کم
. با دادش همه تو دیزد و از جا پر یداد زدانیگرد مشغول نگاه کردن بودم که  ی. با چشمادنیرقص

گرفته  منگاهشی هاش نگاه کردن. دستش رو به نش یو مات به جنگولک باز ستادنیبودن ا یهر حالت 
 کرد.  یزد و آخ و اوخ م یو داد م  دیچرخ یم شی و دور آت بود

 یدفعه ا هیبار فرق داشت.  نی ا یآورد، ول یدر م یجنگولک باز ادی کردم، ز  یتعجب نگاهش م  با
  ز،ی نوک ت زهیعدد ن  کیزده باشه و با ترس به جاش نگاه کردم که با  ششین ی زی که نکنه چ دمیترس

 همونکه تو  دمیمهربون رس لهیفرد متشخص از افراد قب  کیگرفتم و تهش به  زه یمواجه شدم. از سر ن 
 کرد.  یمرو نگاه  زدانیحالت خشکش زده بود و داشت 
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 دنمیکردم... با خند یو خنده بلند  رمینتونستم جلو خودم رو بگ  نمیشده، به خاطر هم ی چ دمیفهم  تازه
که مغزم از دماغم    دیپس کله ام کوب یکی و  ستادیباال سرم ا زدانی. دنیهمه از شوک در اومدن و خند

 :دیزد. پشت بندشم داد کش رونیب

 ور اون ور؟   نیپرم ا یذرت تو قابلمه م یدونه ها  هیدارم شب ینیب  ینم ؟ی بگو چطور ایاحمق ب  -

 

 خوندم:  تمیجواب دادن بهش با ر یجا

 ... ستیروبه راه ن   منگاهت،یمن، حال نش ریهم مس -

 ... ستیو آه ن  رهیمراسم، ن نیمن حق تو از ا ریمس هم

 

افتاد...  اهیس  یو صورت دیسف یزن با موها هیبه  له،یانبوه افراد قب ونیکه چشمم م دمیخند یم داشتم
 یبه چشم م یل یکه کاسه چشماش رو پر کرده بود، خ یدیسف  ونیبود و م اهیچشماش درشت و س

 اومد.

شدن چوب   دهیشد. با کوب یقطرش کمتر م ،یاومد یتر م  نییتو دستاش بود که هر چقدر پا  یچوب
داد،  یکه داشت فحشم م زدانی حرکتم  نیزود از سر جام بلند شدم و همزمان با ا ن،ی زم یرو
 : د یشد و پرس  خکوبیم

 چته؟ -

 

 پشت سرت رو نگاه کن! -

 

 هیکه تو سرم بود، مسخره باشه اما  یفکر دی... شادیحرفم رد نگاهم رو گرفت و به اون زن رس نیا با
کار   نیپاش زانو زدن... با ا یتو رفتار و نگاهش بود. محوش بودم که همه نشستن و جلو یوقار خاص

 ...م یو احترام بزار میزانو بزن  م،یماهم مجبور شد
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کنده چوب، باالتر از همه نشست و نظاره گر   نیتر  ییانتها یاش رو از ما گرفت و رفت رو یخنث چهره
 منتظر عکس العمل و رفتارمون بود.  دمی و شا  اوردیبه حساب ن ادی مارو ز دیشد... شا

بار حواسارو به   نیآمدن زن رو داده بود، بازم باال رفت و ا دیو نو  دهیکوب یهن که به جسم آ یکس
 خودش جمع کرد.

افتخار   له،یقب سیو آتش، رئ  زهی بار هم در مراسم رقص ن  نی... مثل هر سال، الهیقب  یسالم بر اعضا -
 کنند...  یم یدادند و مارو هم همراه

 

 به ما کرد و ادامه داد: ینگاه

که   هییایدن رون،ی ب یایدن م،یدار ی گر یتمدن و اما وحش  یایدن رون،یب  یایاز دن یر مهمانان با  نیاما ا -
اجازه حضور در جمع ما را دادند و  رون،یب  یایکنه! ملکه به دو انسان دن یانسان به انسان رحم نم

 سرگرم کنند. شانیمارا با آهنگ ها یخواستند کم

 

 داد زد:  با یتقر نیا دنیبا شن  زدانی

   ؟یچ -

 

 قهیشد. بعد از گذشت چند دق رهی بهش خ  یکرد و کم  زدانیبه   یو نگاه  دیبا وقار خاصش چرخ ملکه
شدم و   یرت یافتضاح غ  نیگ یبهش زد. من رو م یساعت رو داشت، لبخند کی که با سکوتش حکم 

 نفس کش! ینگاه کنه و لبخند بزنه؟ آ زدانیبه  دهیم یزد باال! چه معن رتمی رگ غ

 

زاده بلد   ی. من که شماعمیآهنگ قر دار بخون  هیو  میپاش  دیبا دمیمون شد، فهم  رهی که خ  یینگاه ها با
 و زمزمه کردم:  زدانیدونستم. پس زدم به شونه  یرو نم  زدانی یبودم، ول 

 م؟ یبخون یچ -
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 گفت:  یو با حرص آشکار برگشت

 روضه سر قبرتو!  -

 

 ؟ یزاده بلد یبرو تو جوب بخواب! شماع  -

 

 فکر کرد و بعد گفت:  کمی

 کدومشو؟  -

 

 امشب دل من هوس رطب کرده!  -

 

 تکون داد. یسر

 بلدم.  -

 

 کم نزار، قشنگ تکون بده! زدانی خوبه،  -

 

 گرفت و زمزمه کرد. منگاهشیدستش رو به نش یچارگی ب با

 کنه! یمن تکون بده ام درد م -
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 مونه! یصتنها راه خال  -

 

 ... شروع کن. میباشه باشه! بر -

 

دستاش رو باز کرد.   زدانیگرفتم که  تمیرو با اجازه شون برداشتم و ر یچوب یاز کاسه ها  یک یو  رفتم
 با تعجب نگاش کردم که برگشت و گفت: 

 خوام کم نزارم... یکنم! م  یخفه ات م   یبخند -

 

  تمیر یکاسه چوب یزود قورتش دادم و رو  یرو لبام اومد، ول یکار کنه لبخند یخواد چ یم نکهیفکر ا با
 گرفتم و شروع کردم: 

 امشب شب رقص و ساز و آوازه -

 دل من در اوج پروازه مرغ

 ساحل کارون یایبندر با

 که اهل اهوازه یهم نفس  با

 

  یخنده ام گرفته بود، ول  عیداد. فج یاش رو تکون م  نه یبعد س  د،یکوب یدستاش رو به هم م زدانی
 سرخ شده، اوجش رو خوندم:  یکردم. با صورت   یخودم رو کنترل م

 امشب دل من هوس رطب کرده  -

 شده از عشق تو تب کرده  عاشق

 دل من هوس رطب کرده  امشب
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 شده از عشق تو تب کرده  عاشق

 شب رقص و ساز و آوازه  امشب

 دل من در اوج پروازه مرغ

 احل کارونس یایبندر با

 که اهل اهوازه یهم نفس  با

 

اش   یشونیکف دستش رو به پ بی اش رو لرزوند و بعد به ترت نهیداد و س منگاهشیبه نش یقر زدانی
تکون   بی با نظم و ترت یل یحس بود و خ  یتو عیچون فج یکردم، ول  یزیو خنده ر اوردمیزد. طاقت ن 

 کرد... یداد. حاال خوبه تکون بده اش درد م یم

 خونم با بلم رون  یم -

 انبون یرقصم با ن یم

 و ماه نقره افشون شب

 کشه از تو آسمون یم سر

 خواد از رخ کارون  یم بوسه

 خونم با بلم رون  یم

 انبون یرقصم با ن یم

 و ماه نقره افشون شب

 کشه از تو آسمون یم سر

 خواد از رخ کارون  یم بوسه
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داد  یم  یزیقر ر هیکردن، ملکه هم  یم دیشده بودن و داشتن تقل فیهمه خر ک  زدانی دنیرقص از
 باهاش! 

 

 امشب شب رقص و ساز و آوازه -

 دل من در اوج پروازه مرغ

 ساحل کارون یایبندر با

 که اهل اهوازه یهم نفس  با

 دل من هوس رطب کرده  امشب

 شده از عشق تو تب کرده  عاشق

 دل من هوس رطب کرده  امشب

 شده از عشق تو تب کرده  عاشق

 وسط! ای خان ب زدانی... آها

 

 کارون  یبشنو زد دلم صدا -

 کارون یفرح، فضا آهنگ

 تو ی ا دهیمنو شن احساس

 کارون  یترانه ها یال از

 خونم با بلم رون  یم

 انبون یرقصم با ن یم
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 و ماه نقره افشون شب

 کشه از تو آسمون یم سر

 خواد از رخ کارون  یم بوسه

 خونم با بلم رون  یم

 انبون یرقصم با ن یم

 و ماه نقره افشون شب

 کشه از تو آسمون یم سر

 خواد از رخ کارون  یم بوسه

 شب رقص و ساز و آوازه  امشب

 دل من در اوج پروازه مرغ

 ساحل کارون یایبندر با

 که اهل اهوازه یهم نفس  با

 هوس رطب کرده دل من  امشب

 شده از عشق تو تب کرده  عاشق

 دل من هوس رطب کرده  امشب

 شده از عشق تو تب کرده  عاشق
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تخته سنگ افتاد. اما من  یکه بس تکون داده بود، نفس نفس زنون رو زدانی تموم شدن آهنگ،  با
 بود، باال بردم...  یکاسه چوب هیکردم و سازم رو که  یمی کرده بودم، تعظ فیکه از کنسرت باشکوهم ک

همه  نیا نی زاده ام و ب یکردم شماع  ی حد باال بردم... احساس م نیکردم و دماغم رو تا آخر یم یتعظ
 خودمون باشه!  نیداره، ب یحس خوب تمیآدم کنسرت گذاشتم. معروف

 به خودم اومدم و حواسم رو بهش دادم.  لهیقب  سی رئ یصدا با

 ه؟ینگ چآه -

 

 به غبغب دادم و با عشق گفتم:  یباد

 زاده!  یامشب دل من هوس رطب کرده از حسن شماع -

 

 ناجور گفت:  یل یو خ دیتشد با

 ّزاّده؟! یّشّمّاهّ  -

 

 : دینوع گفتنش صورتم در هم رفت و از دهنم پر نیا از

 ّزاّده عمته! یّشّمّاهّ  -

 

 .د یبه موهاش کش یباال انداخت و دست ییابرو

 ّزاّده عمته! یواو! ّشّمّاهّ  -

 

 به سخنرانه کرد. یبندش نگاه  پشت
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 مراسمامون! یبرا ری بگ ادیّزاّده عمته رو  یّشّمّاهّ  یآهنگ ها -

 

درخواست راه خروج از   یبود؟ اوضاع رو برا نیواقعا ا لهیقب سیبهش کردم... رئ   یتعجب نگاه با
 پاش زانو زدم.  یو جلو نشستم نیزم   ی. پس جلو رفتم و رودمیفراهم د نجایا

 .دی داشتم، اگر اجازه بده ی من از شما درخواست -

 

 دستش گردوند.  یرو تو چوب

 بگو! -

 

  نکهیحد ممکن خودم رو مظلوم و چشمام رو گرد کردم و توش با هزار زور و زحمت فکر به ا نیآخر تا
 نم اشک رو توشون نشوندم.  ا،یقضا نیبخورتم و ا وزپلنگی هوی

باورتون   دی ارزش داشت، شا یلیتوشه، واسه من خ  یجنگل و هر چ نی... امیما... واسه گردش اومد -
و  میگم شد م،یاومد یآرزو بود... اما با کاروان که م هیهم واسه من  لهیقب  نیا دنید ینشه، ول

که تموم   م یدیو بهتون قول م میکن  یاز شما تشکر م ی. ما به خاطر مهمان نوازدیرس  نجایراهمون به ا
که راه خروج از جنگل و   می کن  ی. از شما خواهش ممیّزاّده عمته" رو بهتون بد  ی" ّشّمّاهّ  یآهنگا

 .نیهر رو به ما نشون بدبه ش  دنیرس

 

که قبول نکنه و ما تا   دمیلحظه ترس  هیکرد...  یتو هم رفته بود و داشت نگام م   تیدر اثر جد اخماش 
 . باالخره به حرف اومد. میبمون  ینجوریابد ا

 ن؟ یکن  یباز نم نجایانسان هارو به ا یکه پا میاز کجا اعتماد کن  -
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 گفتم:  تی شدم و با جد بلند

 !میدیقول شرف م -

 

 شد گفت:  یم ک یکه بهم نزد یسر جاش بلند شد و در حال  از

 .دیبرن! شما هم به قول هاتون عمل کن  یشهر م  ی ک یفردا شمارو تا نزد -

 

! لبخند خل  زدانی درست مثل  دم،یرقص   یم یشد و جاش بود بندر یاونجام عروس  یحرفش تو نیا با
 زدم و چند بار کله ام رو تکون دادم. یمشنگانه ا

 ! بای ز یچشم، حتما... ممنون از شما بانو -

 

  کمیکه نزد زدانیرو ازش خوندم.  دیبه جمع کرد که خودم گورتون رو گم کن  یزد و اشاره ا یلبخند
 بود، تند تند گفت:  دهیاون رو نشن ینبود و حرفا

 دن؟یشد؟ راه رو نشونمون م یچ -

 

 بهشون؛ خوششون اومده! میبد  زمیزاده بر یشماع یآهنگا دیرو با  ریپل  mp3  ایآره، فقط ب -

 

 پالتوش فرو کرد. بیج  یزد و دستاش رو تو  یپوزخند

 خوششون اومده؟  -

 

 رو بهش دوختم:  نگام
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 چرت و پرت گوش کنن.  یآهنگا ننیبش ستنیآره، همه که تو ن -

 

 باال بردم و ادامه دادم: دیاشاره ام رو به نشونه تاک انگشت

 اون اسطوره است، اسطوره!  -

 

 آورد.  نییرو گرفت و پا  انگشتم

 تو دماغم! یکن  یانگشتت رو نم  نیخب بابا، بب یل یخ -

 

 چندش!  ییا -

 

رو که تو دستاش گرفته بود، ازش گرفتم و رم خودم   رشی پل  mp3دست دراز کردم و   ن،یگفتن ا بعد
زاده اگر زنده بود، به من افتخار   ی... شماع بردم  لهیقب سی رئ  یرو توش گذاشتم. تهشم بلند شدم و برا

 کرد.  یم

  یچ نمی گوش دادم بب دم،ی... کامل که رسدمیشن  یم ییصداها  هیشدم،  یم کتری نزد زدانیچند به  هر
 .گهیم

 امشب شب رقص و ساز و آوازه -

 دل من در اوج پروازه مرغ

 جنگل آمازون  یها لهیقب  با

 که اهل آمازونه  یهم نفس  با

 تخت کرده هیدل من هوس  امشب
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 شده، از دست هانا تب کرده وونهید

 

 کردم که به سمتم برگشت و طلبکار گفت:   یبه نشونه تاسف تکون دادم و نچ نچ یسر

 ها؟ چته؟ -

 

 باال انداختم. یا شونه

 واال! یچ یه -

 

 گفتن. یچ نمیکن بب  فی قشنگ تعر ایخب ب  -

 

 شستم.تخته سنگ ن یرو کنارش

بعدم قول  زن، یشون رو به هم نر ی و زندگ انی تا ن میازم قول گرفت که جاشون رو به انسان ها لو ند -
 برنتون. یشهر م  یک یدادم و اونم گفت که فردا تا نزد

 

چشماش ستاره بارون شد و کم مونده بود قر بده. دروغ نگم منم خوشحال بودم...  زدانیحرفم  نیا با
االن سرپرست کاروان رنگ زده و به  ادیم، هم نگران پدر و مادرم. به احتمال زهم نگران روشنک بود 

 کردن... یگفته و اونا هم هر نوع فکر اریهست

 

*** 
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 ؟یدار یچه حس زدان،ی -

 

 فرو کرد.  بشی ج یرو تو دستاش

 مثل تو! وونهیآدم د هیجنگل ترسناک و   نیاز ا ییحس خوش رها -

 

هنر   هی دیبال، ببخش هیمتشخص و خانومم که از هر انگشتش  یدختر بس  هیخودش بود؛ من  وونهید
 .شهیمن کم نم یاز ارزش ها یزیچ  ست،یباره و از بخت بدش خاستگار نداره. به هر حال مهم ن  یم

 زدم و گفتم:  یثیخب   لبخند

 . ارمیورم با خودم م ... تامینشم، بازم م  نجایدلتنگ ا نکهیاصال نگران نباش، واسه ا زدانی -

 

 و بعد چند لحظه به سمتم برگشت و آب دهنش رو با ترس قورت داد. ستاد یسر جاش ا زدانی

 . سمینو یاز تو دعا م  ییرها یو برا سیدعا نو هی شیپ رم ی برم، م نجایمن از ا -

 

 گوشت موندم.   خیدعا رو اشتباه نوشتن، تا ابد ب یدید هوی -

 

 گرد شد و با ترس نگام کرد. چشماش

 بال به دور! -

 

 به نشونه تاسف تکون دادم. یسر
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 به فکر چشمات باش! براشون ارزش قائل شو...  کمی بدبخت،  -

 

 االن من ارزش قائل نشدم؟-

 

 زدم و تند تند پلک زدم.  یلبخند

 !  یروتم، ارزش قائل شد شیپ شهی و من هم یجنگل نیکه با من، تو ا یاز وقت -

 

 . دیموهاش که االن چون چند وقت بود نشسته بود و چرب شده بودن، کش یتو یدست

 نگو!  یچ یبه شهر ه دنیلطفا تا رس  -

 

 خودم حوصله تو ندارم.   شما،یواسه حرف تو ساکت نم -

 

دونم چقدر راه   ینم  م،یدونم چقدر مونده برس ی... نممیراه افتاد  دیصبح زود، بعد از طلوع خورش از
رو از خودم   یکردم افکار منف  یم ی ... اما با تموم وجود سعرنی نم ای  رنیه رو دارن درست م. رامیافتاد

کنم و اگه خدا  ادی دارخاطره شاد و خنده  هیروزا به عنوان   نیکردم بعد ها از ا  یدور کنم... دعا م
 کنم.  فیخواست و شوهر کردم و بچه دار شدم، براش تعر

 زنه.   یرفته باشه، همش غر م زدانیکنه و اگه به   یم نمیام اگه به من رفته باشه، تحس بچه

 ؟ یدون  یشوهرت م ندهیرو در آ زدانی االن تو  یعنی ؟یچ -

 

 . ستین بیافکارم! آرزو بر جوانان ع نی جفتک ننداز ب یوج  -
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چهارم اون   کی ، ینکن دایشوهر پ ،یو هشت ساله بش   ستیبرا خودت بکن، ب   یفکر هیبه هر حال  -
 ! رونی کشن ب یرو از دماغت م ارانهیچهل و پنج هزار و پونصد 

 

 چهارمم داشته باشه. کی که  هیچهل و پنج هزار و پونصد خودش چ -

 

 کن!کج و کوله ن ینجوریصورتتم ا  ست،یبه هر حال به من مربوط ن -

 

و   میراه رفت گهید کمی . دمیبه وجدان رفتم و به قدمام که آروم شده بود، سرعت بخش یغره ا چشم
رو   گریهم د زدانی و با  میشد کی . بهشون نزدسادنیکه همراهمون اومده بودن، وا لهیچند نفر از قب 

 .میبار نگاه کرد هی

 شده؟  یچ -

 

 براش باال انداختم. یا شونه

 . میفهم یدونم، االن م ینم -

 

 به رو به رو کرد. ینفرشون اشاره ا هی

 . نیتا راه رو گم نکن دیبر می. فقط مستقدیرس ی به شهر م گهی د کمی  د،یبر میمستق -

 

 تعجب گفتم:  با
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 ن؟ ی ایشما نم -

 

 فعال! م،یتون  یما به خاطر انسان ها نم -

 

  یو کس میبود که نکنه دوباره گم بش نیبرگشتن. ترسم ا میکه اومده بود  یاز راه نیبا گفتن ا و
 کنن. یلقمه چپمون م هیو  میشیو کباب م میافتی م نایکول  ریبار گ نینکنه! ا دامونیپ

و رو به جلو حرکت    دمیکش یقی بشم، نفس عم یدلگرم هی نکهیا یهم مثل من نگران بود، برا زدانی
 : کردم و همزمان گفتم

 . میهر چه زودتر برس دیبا  ا،یب زدانی -

 

 و خودش رو بهم رسوند.  دیشده بود، دو ادیز کمی فاصلمون  چون

 ؟ یچ میبازم گم بش ؟یشد وونهید -

 

 رو از ذهنت دور کن.  ی منف یفکرا م،یشینم -

 

گفتم و راهم  یفقط بسم ا... م یترسوند، ول   یمن رو م ب ی غرش عج یصدا م،یسر و صدا راه افتاد یب
که   یهر چند من خته،یترسش ر کمی  دی... شاادیساکت دنبالم م زدانیبود که  بی رفتم. برام عج   یرو م

 زدانیکه  نبود  دهیتو ذهنم به اتمام نرس یکردم، االن ترس دارم. هنوز فکرا یشجاعت م  یادعا یکل
 گفت: 

 .میبرس  دینشده با کیتا هوا تار خوف برم داشته! ادن،یغرش ها وحشتناک ز یصدا -
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راه مونده... چون   یمطمئن بودم هنوز کل م،یرفت گهید  کمیتکون دادم، باهاش موافق بودم...  یسر
 به سمتش برگشتم. زدانی ی. با صدادمیانسان ها ند اتیاز ح یاثر

 !شهیباورم نم -

 

گرد و شوکه اش   یبود نگاه کردم و بعد نگاهم رو به سمت چشما بشیج یتعجب به دستش که تو با
 سوق دادم.

 شده؟  یچ -

 

 در آورد و جلو چشماش نگه داشت. بشی از ج یزیچ هی

 داشتم... چرا حواسم نبود.  Gps هیمن  -

 

انداختم و به سمتش رفتم که با ذوق و شوق دستش  ن یزم ینگاهش کردم، کوله رو رو یخوشحال با
 د و گفت: رو باال بر

 .میشیوقت گم نم چیه گهیو د میکن  یم دایراهو پ  نیبا ا -

 

  دهیاش رو که نفهم یو پرت یج یگ نیام گرفته بود... ا هیگر یرو جلو دهنم گرفتم، از خوشحال دستم
از   اهیس  زیچ هیکه  رمیشدم و خواستم از دستش بگ ک یداره رو فاکتور گرفتم و بهش نزد Gpsبود 

 .دیکه باال گرفته بودش، قاپ  زدانی و از تو دست  د یشاخه درخت پر یرو

 سرش! ینگاه به باال هیاش انداخت و بعد  یبه دست خال یو نگاه  دیناباور چرخ زدانی
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 اهیس ز ی شد؟ سرم رو باال گرفتم و دنبال اون چ دینا ام دمونیتنها ام یعنیشوک بودم...  یتو هنوز
زرق و برق   یزا ینبود که کالغ عاشق چ  ادمی... ی. لعنتدمیشاخه باال سرمون د  یکالغ رو رو  هیگشتم که 
 !هییدار و طال

 ؟ یکالغ -

 

 گفت.   یداشت م ینگاه کردم، چ زدانیتعجب به  با

 !یاه یباالتر از س  یرنگ  ستی ن ،ییعجب صدا ،یعجب بال  ،یعجب دم ،یعجب سر -

 

 ؟ یدون  یات روباه م یاالن خودت رو با اون مغز فندق  ؟ی گیشعر م یخاک تو سرت! دار -

 

 مانند ادامه داد: هیگر یبار با حالت نیشاخه نشست و ا ری ز ن،یزم یتوجه به حرف من رو یب

 رو! Gpsبده اون   ،یآمازون دیبد د ید خاک تو سرت ند -

 

 که کالغه پرواز کرد و رفت. دمی پس کله اش کوب یکی

 . میکن یراه رو گم نم گهیشد! د یعال  -

 

رو   زدانی یقدما  یکه گذشت صدا  کمیبرش داشتم و راه افتادم.  نیزم  یسمت کوله ام رفتم و از رو به
کارش رو انجام بده، بردتش باال و هورا هورا  نهیبش نکهی. همه جاش دردسر بود... جا ادمیپشتم شن

 کنه. یم

شروع به خوندن آهنگ کردم و اون قدر  یلب ریماجرا ها منحرف کنم، ز نیفکرم رو از ا نکهیا یبرا
. به قدمام ستین  یبه بعد، درخت  ییجا هیکه از  دمیاز دور، د یدفعه ا هی نکهیخوندم و خوندم تا ا



 ی عشق آمازون 

167 
 

ازم   یمتر ندکه چ یحال و آروم آروم، درحال یب دمیبرگشتم که د زدانی یآور ادیو با  دمیسرعت بخش
 .ادیفاصله داره، داره به سمتم م

 

 قدماش رو تند تر کرد.  کمیبراش زدم که حواسش بهم جلب شد و  یسوت

 شده؟  یچ -

 

 ... یاون طرفا انگار درخت م،یدیفکر کنم رس -

 

کرد. دهنم باز موند   دنیاسب شروع به دو هیشب ییهویحال   یب زدانیحرفم تموم نشده بود، که  هنوز
مجبور شدم با اون کوله بزرگ   افتم،یعقب ن ادیز نکهیا ی. برا نیبود ا یو چشمام گرد شد... عجب خر

 توان نداشتم. زدانیمن که مثل   یبدوم، ول 

 که داد زدم: م یفاصله داشت یو فقط چند قدم دمیبا نفس نفس بهش رس  باالخره

 .میباهم بر سایوا  ،یتسیاالغ که ن -

 

 زد گفت:  یکه نفس نفس م یحال  در

 من تلف شدم...  م،یهر چه زودتر برس دیبا -

 

هم کم کم آروم شده بود و   زدانی یاستراحت کردم. قدما کمیو  ستادمینداشتم، ا دنینا دو گهید
 دوه. یاسب م هیآشغال شب  ینداشت. عوض دنیتوان دو

از دور   هوی. دیرس یازم دور شده بود، اون احتماال زودتر م  زدانیدادم آروم آروم راه برم و چون  حیترج 
 .نیی پره باال پا یرقصه و م یم یمثل احمقا داره بندر زدانیکه  دمید
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 که صداش برام واضح شد.  دم یرو تند کردم و بهش رس قدمام

 . میدیبه شهر رس م،یدیرس  میدیرس -

 

تا بهش برسم. با  دمیدو با یبار تقر نیتا بناگوش باز شد... ا شمیکل گرفت و نرو لبام ش  یلبخند
. اوردیدووم ن  ادیام ز یو خوش دیلبخند رو لبام ماس ی دفعه ا کی یول دم،یبهش شهر رو د  دنیرس

 بار متعجب شد.   نیشکست، ا یکه نگاهش به من بود و با دمش گردو م زدانی

 شده؟  یچ -

 

 رفته گفتم:   لیتحل  ییصدا با

 . میبدبخت شد -

 

 : د یپرس جیگ

 ها؟  -

 

 .میکه ازش وارد جنگل شد ستین ییاون جا نجا،یا -

 

 شد.  کیزد و بهم نزد یج یگ  لبخند

 کجاست؟  نجایپس ا  ه؟یمنظورت چ -

 

 وسط جنگل آمازون!  یشهر توس،یکیا -
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 داد زد:  ناباور

 ه؟یا غهیچه ص گهی د توسیکی...؟! ایچ -

 

 دستام گرفتم. نی سرم رو بنشستم و  نی زم یرو

 هیرسه و از  یطرف به آب م  هی پرو هست که از  یبزرگ و مهم جنگل ها یشهر بندر هی توسیکیا -
 نداره! یجاده ا  یدسترس یعن ی نیانبوه آمازون... و ا یطرف به جنگل ها

 

 نشست و گفت:  یچارگی ب با

 م؟ یکار کن یپس چ -

 

 .میبرگرد میتا بتون  میرود آمازون شناور بمون یآب ها یهفته رو هی دیبا -

 

آورده بودن. از   نجایخرد شد، اعصاب منم خرد بود... اشتباه متوجه شده بودن و مارو به ا  اعصابش
دوشم جا به جا کردم و به سمت شهر   یبلند شدم... حالم بدجور گرفته شده بود. کوله رو رو نی زم یرو

 .دهخودمون رو به خودت سپردم؛ نجاتمون ب ا،ی... خدا داشت یحکمت  هی دیحرکت کردم... شا

 ؟ یریم یکجا دار -

 

 داخل شهر!  -
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 ست؟ یاون شهر ن یگیمگه نم -

 

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 .میافتاد یوحش لهیقب هی ای یوحش وونیح  هی ریگ  دیشا نجاست،یبهتر از موندن ا -

 

جاده  هیرفتن از جنگل گذاشتم که   رونیب  یقدمم رو برا نیصدا دنبالم اومد. اول  یقانع شد که ب انگار
به  م،یکه راه رفت یا قهیدق ستی . از همون جاده شروع به حرکت کردم... بدمیرو جلو روم د یخاک

 .میدیداخل شهر رس 

بودن به نبود... مردم عادت کرده  یعاد دمیبود، شا یعاد یل یشهر خ هیدر تکاپو بودن...  مردم
ساعت درب   هینشده بود. خداروشکر  کیهنوز هوا تار یغروب بود، ول  یکایبا آمازون! نزد یگیهمسا

 و داغون برام موند که بتونم ساعت رو بفهمم.

و   ستی شهر دو نیا تی هم بود... جمع دینبود و شا  ینیماش  دیمردم دو چرخه داشتن، شا شتریب
جنگل... بعد از  یکل  ونیشهر وجود داشت. م نیسخت باشه، اما ا دیهزار نفر بود... باورش شا ستیب
  تمدونس یخبر بودن... فقط نم یها از وجودش ب یلیخ دی که شا یخطرات. شهر  یرود بزرگ و با کل  هی

 .میو برگرد میبر رونیشهر ب نیچطور قراره از ا

 

حداقل   ای  یبودم که زبون پرتغال  دواریشنده رو صدا زدم. امو فرو  ستادمیا یفروش وهیمغازه م هی کنار
ما، نگاه کردن هم  یو گل فی سر و وضع کث نیرو بلد باشه. با تعجب بهمون نگاه کرد، ا یسیانگل

 داشت. 

 بابت راحت شد... نیاز ا المیکه جوابم رو داد. خ  دمیسالم کردم و حالش رو پرس  یپرتغال به

 رم؟ ی وقتتون رو بگ  قهیتونم چند دق یم -
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 . دیانگار خسته ا د،ین یها بش یاون صندل یرو د،ییبله، بفرما  -

 

قولنجم رو شکستم و بعد  زیها نشستم و اول از هر چ ی صندل   یگفتم و رو یلب ریز یبده ا  رتی خ خدا
 شروع کردم. 

کاروان اومده  هیجنگل آمازون. با  یگشتن تو ی... برامیاومد لی سه هفته است که به برز بای تقر -
 .میو از کاروان جا موند میاما از بخت بد، گم شد م،یبود

 

 : د یوسط حرفم پر زدانی

 بود.   نیا ریکه تقص -

 

 ادامه دادم: یگفتم و بعد به پرتغال ی"خفه شو" ا یلب  ری به پاش زدم و ز یلگد

 و دو_سه... میافتاد لهیقب  هی ریگ -

 

 وسط حرفم. دی جفت پا پر زدانی  بازم

 د؟ یمگه نگفتن از ما به انسان ها نگ -

 و با حرص گفتم: برگشتم

 گهیبار د هیدونن. پس خفه شو!  یتو جنگل هست، فقط جاشون رو نم لیقبا نیدونن ا یهمه م -
 کنم! یوسط حرفم با اون ساطور تکه تکه ات م یبپر

 

 چشم غره بهش رفتم. هیکه  و به مرده اشاره کرد دیکله اش رو عقب کش دهیترس
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  ییاونا شیور اون ور، پ  نیدو روز ا  هیگفت سه هفته است، حاال  شهیم بای گفتم، تقر یخب داشتم م -
برسونن،   میکه ازش اومده بود  یمارو به شهر نکهیا یام. االنم اشتباه حرفمون رو متوجه شدن و به جا

 ! توسیک یمارو آوردن ا

 

انداختم.  نیی از چشمام پا یکیقطره اشک به زور از  هینگامون کرد که خودم رو مظلوم کردم و  متفکر
 از جاش بلند شد و گفت: 

 .شهیم  یبعد چ مینی تا بب ن یمسافر خونه، اونجا باش هیبرمتون  یم -

 

 یاومد؟ شونه ا یاصال واسه مسافرت م  ی هم مسافر خونه داشت؟ کس نجایخودم فکر کردن مگه ا با
 داره؟ یباال انداختم، حاال که هست، به تو چه ربط

پسر جوون که انگار پسرش بود   ه یمرد مغازه اش رو دست  نکهیو بعد از ا میبلند شد ییدوتا زدانی با
. تو مسافر خونه، با حرف و ضمانت مرد راهمون دادن، چون ما شناسنامه و  میسپرد، دنبالش راه افتاد

 مون تو هتل بود. یکارت مل

 چیکردم... حال فکر کردن به ه یحموم حساب  هیبه حموم رفتم و   یزیاول از هر چ دم،یاتاق که رس به
 هامون رو نداشتم... یکدوم از بدبخت

 

که تو اتاق بود   یخواستم زود حمومم تموم شه و برم رو تخت نرم بخوابم. خودم رو با حوله ا یم فقط
آوردم و جز با اون خودم رو خشک   یبود حتما حوله خودم رو م  یعاد طیخشک کردم؛ اگه تو شرا

 برام مهم نبود. گهیکرد... د ی فرق م یاالن نه! االن همه چ یکردم، ول  ینم

  ناروی. ادمی شد، پوش   یم شرتیت ه یو  نیشلوار ج  هیکه شامل  ز،ی ست لباس تمچند د دنیاز پوش  بعد
 که رفت و برامون گرفت.  م،یبود ونیهم به اون مرد مد

شد... از رو    ینشه، ول یکردم ازمون استقبال چندان  یخونگرم بودن... فکر م  یل یشهر، خ نیا افراد
 کمک کردن. یل یبهمون خ یرخواهیخ
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  یقیچند وقت به خواب عم نیا یخواب  یو ب  یشد و از فرط خستگ  نیافکارم، چشمام سنگ نیا ونیم
 فرو رفتم. 

 

*** 

 

به بدنم   یشدم. کش و قوس داریپرده، به صورتم، از خواب ب  یروزنه ها یاز ال مینور مستق دنیتاب با
که چند تار موش، داشت اون باال باالها   یبرق گرفته ا یموجود زشت با موها  هی دادم و بلند شدم. که 

  ییاومدن، البته اون چند تارمو ن ییکه پا دمیبهشون کش ی. دستدمید نهیرو تو آ  د،یرقص  یم تمیبا ر
 اومدن.  یرقص بودن نم هیپا ادیکه ز

موهام رو به زور شونه زدم و مرتب کردم، با کش بستم و از  نکهیو صورتم رو شستم و بعد ا دست
 رفتم.  نروی اتاق ب

 

منتظر موندن   قهیکنه. در زدم، که بعد چند دق یکار م  یچ  نمیرفتم، تا بب زدانیبه سمت اتاق   میمستق
 در رو باز کرد. نگاهم که به سر و وضعش افتاد، زود چشمام رو گرفتم.

 ادب! یلباستو بپوش ب  -

 

  ییپکا کسی نگاه کردم. عجب س یو سبابه دزدک  یدو انگشت وسط یزد که از ال یصدا دار  پوزخند
. زود دو تا  دشیکرد و پوش  داشیگشت که پ  یم رهنشی داشت... پشتش به من بود و دنبال پ

ام که   یکردم. اونم فکر کرد من انقدر دختر خوب یداشتم نگاهش م نهیانگشتم رو بهم چسبوندم تا نب
 گفت:  نمیواسه هم نکردم،نگاه 

 . دمیباز کن چشماتو... لباس پوش -
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 دادم و گفتم: هی رو برداشتم و وارد اتاق شدم، بعدم در اتاق رو بستم. به در تک دستم

 ؟ یدار یچه برنامه ا -

 

 بهم نگاه کرد.  نهییموهاش در آورد و از تو آ  یموهاش بود رو از تو یکه تو یدست

 ندارم...  یبرنامه؟ من برنامه ا -

 

 و جلو اومد.  دیسمتم چرخ به

 ! یآورد یسفر کوفت نیکه من رو به ا  ین یبرنامه بچ  دیتو با -

 

 . ستادمیا نهیآدم شده، نگو هنوزم همون خره! دست به س کمی گفتم

 . گذشته ها گذشته!میکن  دایراه چاره رو پ  ایب  ،یبحث کن  نیدوباره سر ا نکهیا یبه جا -

 

 حرفاست.  نینه اتفاقا نگذشته، االن وقت ا -

 

... یاومد یکه قشنگ راه م  روزی... تا دیخفه شو! باز زبونت دراز شده و غرغرات رو شروع کرد زدانی -
 کردنه! دای االن بحث ما نجات پ 

 

سرم   ی. جفت دستاش رو باالسادی فاصله رو به حداقل رسوند و جلو روم وا نکهیقدم جلو اومد تا ا  قدم
 . دمیاش کوب نهیتخت س  یکی  نمیمعذب شده بودم، واسه هم یکیهمه نزد ن یدر گذاشت. از ا یرو
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 کن.  تی رو رعا  یفاصله اسالم -

 

 گفت:  یلحن مسخره ا با

 حاج حانوم!  یییآخ -

 

  قیبگه که در اتاق زده شد و باالخره ازم فاصله گرفت. نفس عم یزیرو جلو آورد و خواست چ  سرش
  هیو  ادیبود... قرار بود امروز ب یفروش  وهیو در رو باز کردم. همون مرد صاحب م دمیکش  ینامحسوس

 نشونمون بده.  یراه

. خودش دو چرخه  میصبحونه مفصل، همراه مرد وارد شهر شد هیو بعد خوردن  میرفت رونیاتاق ب  از
ست تو  د ادیشرمنده شدم... چون ز  یلیکرد که من خ هیداشت و دوتا دو چرخه هم واسه ما کرا

 کرد واسه ما! بشیج

 

 .میداد یمرد هم گوش م یبه صحبتا میرفت  یو همون طور که م میدو چرخه شد سوار

گردشگرا، ماجراجوها،   انی م شتریکه ب ییکسا افته،یکم مردم راهشون بهش م ی ل یکه خ هیشهر  نجایا -
  ستیشهر دو  نی. اادیم شیاما کم پ ان،یهستن هم م  نجایکه ا یافراد لیکاوشگرا هستن. گاها، فام

 ! هیمهم و بندر یاز شهرا  یک ی داره و  تیهزار نفر جمع  ستیو ب

  یطاقتم داشت طاق م گهی... دمیگفت و گفت و گفت. تموم شهر رو با دو چرخه گشت توسیکیا از
 کرده بودم. پس رفتم سر اصل مطلب و گفتم:  ییماجراجو یشد، به اندازه کاف

 رفت؟   نجایاز ا شهیچطور م -

 

 آب! ای د،یبر دیبا ییاز راه هوا اینداره و پس  یجاده ا یدسترس نجایا -
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 اش گل کرد و گفت:  یباز خوشمزگ  زدانی

 م؟ یو پرواز کن میاریبال در ب  یعنی -

 

 پوکر نگاهش کرد. مرد

 ! مای نه، با هواپ -

 

 رفتم و رو به مرد گفتم:  زدانیبه  یغره ا چشم

اون   میتا برس میآب باش  یرو دیهفته با هی دمیساده تر باشه، درسته؟ چون من شن دیبا ییاز راه هوا -
 ور!

 

  یمایها با هواپ  ی... گاها بعضمیندار ییمایهواپ نجایسخته، چون ا یلیخ  ییدرسته، فقط هوا -
 .می ندار یدر حالت عاد یول  ان،یشون م یشخص

 

تونم رو آب باشم تا برسم.  یهفته نم هیشد. من  یداشتن به رومون بسته م یک ی  یکیهمه درا  پوفف
  یباشن گم شدم، ول دهیو روشنک فهم  اریهست دیباشم... شا نجایماه ا هیها قرار بود   نیجدا از ا

 به مامان بابام نگفته باشن.  یزیچ

 نجا؟ یکنه ا یکار م  لیموبا -

 

 دل کندم. مرد جواب داد:  الی به زمان حال برگشتم و از فکر و خ زدانیحرف  نیا با
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 هستن. یخاص  یها لینوع موبا هینه،  یعاد  لیموبا -

 

 گفتم:  عجول

 داره از اونا؟  یک -

 

 !کمهینزد یاز دوستا شونی کی دارن، که از شانس شما،  یافراد محدود -

 

 ن؟ ی هست یمنتظر چ م،یبر  نیایپس ب  -

 

 راهش رو کج کرد و گفت:  زدان یحرف   نیبا ا مرد

 . نیایدنبالم ب -

 

  ییجا هیدوچرخه هارو  دنمونی. با رسافتمی بود پس ب کیبه اون خونه، از استرس نزد  دنیرس تا
و   می. شماره سرپرست کاروان رو داشترهی رو بگ  لیو تا مرد بره و موبا میستادی در ا یو جلو میگذاشت

 کنه. یکار هیکه بعد زنگ زدن، برامون  میبود دواریام

و از دستش گرفتم. شماره رو زدم و با   دمیکش یغیج  یتو دستش برگشت که از خوش یگوش  هیبا  مرد
...  میبراش مهم باش ایکردم جواب بده،  یهزار سالم و صلوات دکمه تماس رو فشار دادم. خدا خدا م

 : دم یباالخره جواب داد و صداش رو شن

 بله؟  -
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 گفتم:  یهولک لهو

 ...میگم شد شیکه چند هفته پ مییسالم خانوم، ما دو نفر از کاروان شما -

 

 حالتون خوبه؟ زدان،ی هانا  د؟ییمن، شما کجا یخدا ییوا -

 

 ... مینداره از اونجا برگرد یجاده ا م،یهست توسیکیام، ما تو ا یما خوب م،یخوب  -

 

 و زود گفت:  دیحرفم پر وسط

 !نی فرستم براتون، شما اونجا باش ی م کوپتریمن هل -

 

 ام گرفته بود. هیگر یخوش  از

 اد؟ یم یممنونم ازتون ک  یل یخ -

 

 .نیزنده ا نکهیخوشحال شدم از ا یل یخ د،یرو جمع کن  لتونی وسا اد،یامروز م  -

 

 یزد که بفهمه چ  یداشت بال بال م زدانیرو قطع کردم و به مرد دادم.  یگوش  یاز خداحافظ بعد
 و گفتم:  دمیهام خند هیگر نیگفتن که ب

 .میکرد داینجات پ زدانیدنبالمون...  انیم کوپتری امروز با هل -
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 یبغلم کرده بود و تو هوا م ام،یو تا به خودم ب  دیکش یاز خوشحال  یداد زدانیحرفم تموم شد  تا
  نییگرفته بودم و گوشمم در حال کر شدن بود که باالخره پا  جهیزد. سرگ یچرخوندم وکنار گوشم داد م

 .د یبه موهاش کش یگذاشتم و دستپاچه دست

 .میرو جمع کن  لمونیوسا میبر گهیخب د -

 

 نیکرد. دمش گرم که ا ینگاه م مونیبود و داشت با لبخند به خوشحال  سادهیساکت وا یل یخ مرد
 همه کمکمون کرد...

. کوله ام که شب قبل  میرو جمع کن  میکه همراه داشت یل یتا وسا میما رفت مسافر خونه رسوندمون و تا
رو توش گذاشتم. اصال طاقت انتظار   لمیراحت وسا الی شسته بودم، خشک شده بود، پس با خ

 نداشتم... 

 زدانی دمی زدم که د رونیشونه ام گذاشتم و از اتاق ب  یکوله ام رو رو  کوپتریهل  یصدا هیشب ییصدا با
محکم   یو از خوشحال دمیرو د کتی از مسافر خونه که خانم با ات میرفت رونیهم مثل من عجله داره. ب

 رو بغل کرد.  زدانیبغلش کردم. از بغل من که در اومد، رفت و  

 

  کوپتری. هلمیکرد و سوار شد ییراهنما  کوپتری هم، مارو به سمت هل دنیاز د یابراز خوشحال  یکل بعد
... که اگر انسان خرابش  تی نها  یب یسرسبز هی. میآمازون بود یبعد، ما باال قهیق پرواز کرد و چند د

 موند...  یسرسبز م ی طور نیکرد، هم ینم

  نی... تو همدمیبه آرزوم رس   نجایمن ا یول م،یدیهم کش یشد... درسته سخت یبراش تنگ م دلم
 کنم...  دایتونم پ ی جا نم چیرو ه زشیخوب و تم یجنگل! هوا

 لب زمزمه کردم:  ریز

 !شهیدلم برات تنگ م -
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*** 

 

 و به آسمون نگاه کردم.  دمیکش یقیاومدم... نفس عم  نییپا  مایهواپ یپله ها از

 !شهیجا کشور خود آدم نم چیه -

 

 کرد، گفت:  یسرش مرتب م یکه کالهش رو رو یدر حال  زدانی

جا کشور    چیه نجا،یا میایخوبه، م چقدر نجایکشه که ا یم قیاون ور نفس عم  میری بابا، م  میبر  ایب -
 ! شهیخود آدم نم

 

 نگاش کردم.  ی چپک

 ادب! یب -

 

داشت   نیفکر کنم ماش  زدانی. میرفت  یو بعد از گرفتن چمدون ها، به سمت خروج  میفرودگاه شد وارد
من پررو تر    ی رو هم نداشت من رو با خودش ببره، ول نیفرودگاه گذاشته بود. قصد ا نگیپارک  یو تو
 حرفام!  نیاز ا

  یاخم د،ی. هنوز متوجه من نشده بود، من رو که ددیرس  نگیبه پارک نکهیدنبالش رفتم و رفتم، تا ا یه
 کرد.

 ؟یجوجه اردک زشت دنبالم افتاد هیچرا شب ه؟یچ -

 شدم گفتم:  یکردم سوار م  یرو باز م  نیماش یدر جلو نکهیبا ا همزمان

 ! یخودت که شعور ندار م،یتا برسون نم یبش  امیگفتم خودم ب  ،یتعارف نکرد دمید -
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از   ییکه مطمئنم فحش بود، اومد سوار شد و با سرعت باال یلب  ری ز زی کرد و بعد گفتن چند تا چ یپوف
 تازوند.   یکه قشنگ داشت با سرعت باال م ابونیرفت. تو خ رونی ب  نگیپارک

 آدرس!  -

 

باشن چه عکس   دهیگردم مامان بابام اگر فهم یبودم که بر م  نیرو بهش دادم؛ همش تو فکر ا آدرس
بزنتم. بابام هم بغلم کنه و   ییبا دمپا یخوشحال شن و مامانم از خوشحال دیشا  دن؟ینشون م یالعمل
 . ارهی خواست بهم بزنه رو درب یاطر دروغ گفتنم مکه به خ یبچلونتم که عوض کتک  یطور

و ناراحت از   دمید اهیپارچه س ی. وارد کوچه که شد، کلدی رس ابونمونی فکر به خ  یکل  نیب  ،یاز مدت بعد
به مال  دمیشد نگاه کردم. آخرش رس یم یکه ط  ییمرده، به خونه ها ی دونه ک  یخدا م نکهیا

 خودمون.

 نجا؟ یاومدن رو نگاه کردم. چخبره ا یم رونی داشتن ب اهیس یکه با لباس ها یتعجب افراد با

 جا نگه دار! نیهم زدانی -

 

 نگه داشت و با تعجب گفت:  زدانی

 تون فوت کرده؟ یکس -

 

 گفتم:  جیگ

 دونم! ینم -

 

 که مرده بود افتاد. یگرفتم که چشمم به اسم کس زدانیشدم و چمدونم رو از  ادهیپ  نیماش از
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 !«یدیمج  نی و نازن یاح ی ر نیاسی فرزند محترم  ،یاح ی انا ر»ه 

 

 به اسم نگاه کردم. ناباور

 . کتی ات یشدنم رو نگفته خانوم ب دایگم شدنم رو گفته پ -

 

 . دمیو پشت بندش حرفش رو شن زدانیخنده  یصدا

 مجلس ختم توئه؟ نیاالن ا -

 

 غضب برگشتم سمتش و گفتم:  با

 شده! یچ  نمیبب سایخفه شو! وا -

 

  یبرم تو و بگم من اومدم؟ سکته نم ی. االن چطوردمیرو شن ونیو ش هیگر یشدم که صدا اطی ح وارد
خرمام رو هم  نایدونستم ا یبود... من چه م دیبه لباسام انداختم... همه شم سف  یکنن زنا؟ نگاه

 . دیزنلطمه ن به خاطر من به اقتصاد خانواده  ن،یپخش کردن. خوبه گفته بودم مردم خرما پخش نکن

 هیتک  اطی گوشه از ح هیرو نگاه کردم که  اطی و ح دمیدور چرخ هیروشنک  یصدا دنیاحساس شن با
  یصدا نیخوند و صداش ب  یآروم م یل ی. که آهنگ گذاشته بود و داشت خدمشیداده به درخت د

 شد. یو مامانم گم م  لیفام یزنا ونیش

 یرو خون کرد  ایدل دن -

 ی تو رفت ینجوریا که

 هامو  یدلخوش تموم
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 ی با رفتن، گرفت تو

 ی رو خون کرد ایدن دل

 ی تو رفت ینجوریا که

 هامو  یدلخوش تموم

 ی با رفتن، گرفت تو

 یعشق تازه بود هیحس،  مثل

 یاندازه بود یافسانه ب مثل

 تو نبوده  هی من، شب یبرا  یشکیه

 زوده   ییآخه تنها ،یرحم  یچه ب ا،یدن

 

  یم ن،ی کن یکار م  یچ رمی گفتم بم یم یاومدم و اشکام رو پاک کردم. ه به خودم  زدانیسقلمه  با
ناراحت باشه، پس جلو رفتم و کنارش نشستم. آروم   نیاز ا  شتریب ومدی. دلم ندمیاالن د یول دن،یخند

 صداش زدم: 

 روشنک؟  -

 

که عکس دوتامون توش بود، از دستش افتاد. سرش رو به سمتم چرخوند و   یشد و قاب عکس  ساکت
  شیزینشد... وا چ داریو از حال رفت. با تعجب دو تا تو صورتش زدم، که ب  دیکش یغ یج دنم،یبا د

 نشده باشه؟ 

 

  چیه چکدومی ه یول  ن،یاریآب قند ب ن،یگفتم کمک کن  یهمش م  رون،ی ب ختنی اون زنا ر یصدا با
 ننم؟ یب  یلحظه با خودم گفتم نکنه مردم و نم هیدادن.  ینشون نم  یعکس العمل
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کنن. بلند شدم و به سمتشون  یهمه کنار هم جمع شدن و با ترس نگام م  دمیرو که چرخوندم، د  سرم
 داد زدن:  لیفام یرفتم، که خاله زنکا

 داد، جنه! یا -

 

اونا   یشدم و ه ی م کینزد یه ه؟یا غهیجن چه ص ،یناز نیرو که گفتن بهم برخورد، دختر به ا نیا
زن که تو  هی شناختمش، زهرا خانوم بود،  ی! مرونیب دی پر یزن  هی تی جمع نی از ب  هوی شدن،  یدور م

 . دمیترس ینوشت و منم ازش م یمحله مون دعا و طلسم م

 .نینداره! بسم ا... بگ تونیکار ن،یشته باشندا یتا به جن کار د،یخانم ها نترس -

 

 مامانم کجا بود؟ به سمتشون رفتم و داد زدم:   د،یپر یم رونیداشت از کاسه ب گهید چشمام

 بابا منم، جن کجا بود؟ هانام.  -

 

 خانوم باز داد زد:  زهرا

 جنه خودش رو به شکل هانا در آورده. بسم ا... بسم ا...  د،یصداش رو نشنو  د،ینه نه، گوش نکن -

 

 منم هانا، من نمردم!  د، یزهرا خانوم بس کن -

 

 و به سمتم اومد. دیکرد، اخماش رو تو هم کش  زیخانوم چشماش رو ر زهرا

 !هیفکر کنم جن سمج  -
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 از زنا داد زد:  یکی

 کنه! یم  رتونیخوردتون، تسخ  یم د،ی نههه، زهرا خانوم، نر -

 

خوند و تو   یم یورد هی یلب ری ز ی. ه دیزهرا خانوم به حرفش گوش نداد و اومد دورم چرخ یول
ام کرد که من   یاریاون قدر آب  د،یکه چرخ  یکرد. قشنگ تو همون چند دور یتف فوت م یصورتم با کل 

 متر رشد کردم. یپنج سانت

 برگشتم گفتم: دم،یرو که شن زدانیخنده  یصدا

 ! ستمیگو، بگو که جن نب یزیچ هی زدانی -

 

 همه زنا به اون دوخته شد، زهرا خانوم منتظر نگاش کرد و گفت:  چشم

 اش؟  ین یب  یتو م -

 

 : د یو رو به زهرا خانم پرس دیاخماش رو تو هم کش زدانی

 و؟ یچ -

 

 هانارو! -

 

 .نمیب  یرو نم   ینه من کس -

 

 حرفش چشمام گرد شد.  نیا با
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 ! شعوریکثافت ب ،ینی ب یمنو نم  یچ  یعن ینامرد،  زدانی -

 

  بمیخواستن غ  یکردن. همش م یاریو ورد خوندن و آب  دنیزهرا خانوم شروع کرد دورم چرخ  دوباره
 داد زد:  تیجمع نیاز زنا از ب  یکیشدم.  ینم  بیکنن، که غ

 .میامتحان کن  نیسیوا  ده،یرو از خودش عبور م  لیجن وسا دمیشن -

صاف تو    ییلویپنج ک  ییدمپا هی نکرده بودم که   لیو تحل هیباال رفتن و هنوز حرفش رو تجز ابروهام 
حس شده بود و از درد اشک تو چشمام    یحس ب یزدم... صورتم ب یگفتم و داد یصورتم خورد. آخ

 جمع شده بود. 

  ییدمپا گهید ام گرفته بودم و با دست ینیدستم ب هیکه با  یدر حال  دم،یداد مامانم رو که شن یصدا
 رو گرفته بودم، بلند شدم.

 منه!  یهانا ه؟یجا چخبره؟ جن چ نیبسه! ا -

 

به قربون مادر خودم برم، به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. چقدر دلتنگ عطرش و آغوش گرمش   یا
گوشم مدام قربون صدقه ام  ریشد... ز   یم شیکرد و من دلم براش ر یم هیبودم... تو بغلم زار زار گر

 : دی پرس  نکهیرفت تا ا یم

  یول ،یبهمون گفتن با کاروان رفت یوقت م؟یکرد یقبول نم یواسه چ یدید ؟یچرا بهمون دروغ گفت  -
 ... تو تنها تو جنگل...ستیبه زنده بودنش ن یدیام گهی... گفتن دمیو زنده شد میمرد یگم شد

 

 : دمیوسط حرفش پر هیگر با

 من تنها نبودم مامان!  -
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 ازم دور شد و گفت:  کمی

 باهات بود؟  یپس ک  -

 

 بود کردم.  سادهیکه االن مودب وا شعوریب زدانیبه  یا اشاره

 باهام بود.  زدانی -

 

 مامان داد زد:  ییهوی

 ؟ یچ -

 

و تو دست مامانمه و مامان داره با   ستیدستم ن یی دمپا دمیلحظه د هیشد، که    یدونم چ ینم
 زنتم.  یم ییدمپا

 ؟یبشه؟ اون قدر سرخود شد یآمازون که چ  یپسر مجرد رفت هیبا  یپا شد د،ی مرده چش سف  لیذل -
 کردم.  تی ترب یدختر ن یمن تنها نبودم. خاک تو سر خودم کنم که چن گهیچه با افتخارم م

 

  نطوریا یی! آخه آدم دمپاییزد. خاک تو سر صاحب دمپا یگفت و م  یم یزد، ه یگفت و م  یم یه
 خره؟  یم نیسنگ

 کرد.  یونیجلو اومد و پا درم زدانی

 نشده که! یزی چ ن،یخانم نکن  -

 

 . دیکوب زدانیمحکم تو شونه  یکی رو گفت، مامانم برگشت و  نیا تا
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خلوت و وسط   یجا هیوسط جنگل آمازون،  یبرد یتو خفه شو پسره آشغال! دختر من رو برداشت -
 !یاوردی که سرش ن ییاون همه سوراخ سنبه، چه بالها یدونه تو یدرخت! خدا م  یکل

 

 . دیشکمش کوب یرو تو یپنجم 

 ؟یبا خودت برد یدختر منو چرا به زور برداشت -

 

 مامانم داد زد:  یغا یج  غی ج  نیدست مامانم رو گرفت و ب زدانی

خانوم محترم، من دخترتونو نبردم، دخترتون به زور منو برده! مدارکم رو برداشته بود و مجبورم کرد.   -
 ! ارهی بال سرش نم یکس  اره،ی دختر شما بال مال سر پسر ن

 

و به من نگاه  ستادیحرکت ا یب د،ی پر یم نیی! مامانم که تا االن داشت باال پا زدانیخاک تو سرت  یا
 زد: زدانیمحکم تو گوش  یک یلبخند زدم. همون لحظه  هیمظلوم کردم و کرد. که چشمام رو 

 !یخاک تو سرت که شعور و عقل حرف زدنم ندار -

 

 تو دستش رو پرت کرد و صاف خورد تو شکمم.  ییمن شده که دمپا الیخ یکردم ب  فکر

 ؟ یدیآمازون؟ خجالت نکش یبرد یکنم، پسر مردمو به زور برداشت یمن تورو آدمت م  -

 کرد به مردم و گفت:  رو

 .میزحمتتون داد دیکه دخترمون سر و مر و گنده است، ببخش دینیب  یم  دییبفرما -

 

 برگشت طرفم و ادامه داد: بعدم
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 . رمیواست عمرا مجلس ختم بگ یریبم گهیدفعه د -

 

بودم. دستام رو تو هم قفل کرده بودم، با   سادهیگوشه وا هیمردم رفتن و من موندم که مظلوم  همه
 .دمی جو  یرو م  نمییو لب پا دمیکش  یم یفرض ینقش ها  نی پام رو زم

مجبور شدم با خودم   گم،یکه به مامان بدم... خب مثال م  میدار یکردم چه جواب   یداشتم فکر م  همش
 . ستادیحرکت ا ابروم رو باال انداختم و متفکر به آسمون نگاه کردم و پام از هیببرمش... 

 براش ندارم.  یهم هست که جواب  یو سوال منطق یکه چه اجبار ادیم  شیسوال پ نجایا خب

 

! بگم آخه یتو چرا برنگشت ومد،ی که ن ومدین گهیاون وقت مامانم م ومد،یروشنک ن گمی...مثال مامم
خاک تو سرتون واسه آرزوتون، آمازون هم شد  گهیم  م،یبهش برس  ییاونم بود و گفت دوتا یآرزو

 همسن تو خونه شوهرن! یکه دخترا حتیکنه به نص  یآرزو؟ بعدم شروع م

 

رو به طرف راست کج کردم، ابروهام رو باال دادم و مردمک چشمام رو به اطراف چرخوندم.  لبم
باشه،    یزی چ یونوینکنه ح دمیاز پشت محکم بغلم کرد... ترس  یکیحالت بدم که   رییخواستم تغ

 گذاشته. ریآمازون روم تاث

 افتادم. روشنک داد زد:  نیزم  یو چون هول کرده بودم، رو دمیکش  یغیج

 احمق منم! -

 

 حرص گفتم:  با

 . دمیترس  شعور یب -
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 توجه به من گفت:  یب

  یدون یکردم... نم  دایپ  یحال افتضاح  هیاصال  ست،ی به زنده بودنت ن یدی گفتن ام یوقت  ییوا -
هام رو برام جبران   یتموم اون ناراحت یمجبور ،یو زنده ا یشد دایناراحت شدم... حاال که پچقدر 

 !یکن

 

 و لبام غنچه شدن. دخترک سوء استفاده گر!  زیکه گرد شده بودن، کم کم ر چشمام

جن، مامانم جلو   گنیبهم م لیفام  ی... اومدم خاله زنکادمیکه نکش  ییمن چه زجر ها یاالغ یل یخ -
در   ییخواد، من با چه کسا یکنه، دوستمم که ازم جبران م یزنتم و حرف بارم م  یم  ییمردم با دمپا

 ارتباطم.

 

بود برداشت و به سمتم اومد. فکر    اطیرو که گوشه ح ییلحظه مامانم دروازه رو بست و جارو همون
  ،یطلبکارانه و عصب یبس شونی نه، ا دمیشده جارو بزنه، که د فیرو که کث  اطی ح ادی خواد ب  یکردم م

 .ادی داره به سمت من بدبخت م

. دور تا دور  میقرض کردم و د برو که رفت گهید یدادم و دو تا پا داشتم، دو تا پا حی رو بر قرار ترج فرار
 داد. یو فحشم م دیدو یزدم، مامانمم جارو به دست دنبالم م  یم  غیو ج دمیدو یرو م  اطیح

 

خم شد و    ستاد؛یا اطی گوشه از ح هیهالک شده بودم. مامان نفس کم آورد و  ،یواقع یبه معنا گهید
 داد.  یزد، جارو رو تکون م  ینفساش حرف م  نیدستش رو به کمرش گرفت و همون جور که ب 

خودم   ینکنم؟ اله هیهمه من گر ن یمن زنده ام؟ که ا یبگ  یبزن  یزنگ هی یآخه آشغال کله، نتونست -
 پخش کنم.  حلواتو

 

 کردم و کله ام رو باال دادم. یاخم
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خبر زنده بودنم رو    یقلم یدونستم اون باطر یبعدم من از کجا م  ؟یخوا یم یچ گه،ید یپخش کرد -
 نداده؟

 

 داد زد:  اطیاز گوشه ح  روشنک

 ه؟یک  یقلم یباطر -

 

 !کتی ات یخانم ب  -

 

 نگام کرد. جیگ

 ه؟یک  کتیات  یخانوم ب اد یم شی حاال سوال پ -

 

 !کتی خانم با ات -

 

 اش. نهی نشست و محکم زد به س نیزم  یرو مامان

 کنم. یحاللت نم   رمویش  گه،ید دهیکاراشه که منو سکته م نی با هم -

 

 در ذهنم شکل گرفت.  یمیقد یرو که گفت خاطرات  نیا

 ؟یداد یخشک م  ری مگه بابا نگفت تو به من ش ؟یکن  یحاللم نم رتویعه...؟ که ش -
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گرد  ییباز و چشما مهیحالت خشک شده، با دهن ن هیو تو   ستادیاش ا نهیس یستش رود قهید هی
قلبش   یکه دستش رو رو دینکش  یطول  یموند، ول د،یچرخ یمن و روشنک م  ن ی که فقط مردمکش ب

 گذاشت و گفت: 

اوالد وفا نداره، از  گنی... راسته مارهیب  ادتیخشک رو به   ریش  هیقلبم! بچه بزرگ کن تهش  یآ -
خشک   ریش  هیچنار دراز شده، اون  هیوزن داره و شب لیاالن قد گور  دمیزحمت براش کش یکل  یبچگ

 کوبه تو سرم!  یمونده بهش دادم... مثل پتک م ادشی

 

  دمی! به سمتش رفتم، دروغ نگم نگران شدم... بهش که رسرهیگ  یفاز م بی مامان ما هم عج نیا
 دستام گرفتم. نیرتش رو بکنارش زانو زدم و صو

 !هیا غهیخشک چه ص  ریش ،یداد ری مامان حالت خوبه؟ اصال غلط کردم، تو به من ش -

 

 . دمیکه از جا پر  دیلحظه جارو برداشت و تو سرم کوب همون

 عه مامان چخبرته؟  -

 

 خاک تو سرت کنم! یعنی -

 

 دور تو کاسه چرخوندم. هیکردم و چشمام رو  یپوف

 باز چرا؟  -

 

 رو سمتم پرت کرد. جارو

 !ینداشت نمیچون عرضه تور کردن ا -
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 باز شد؛ مامان مارو...  صدریاندازه غار عل دهنم

 .ادی خودش ب دیمامان عشق با -

 

 که آخر نگرفتت.  یدر آورد یباز وونهیاونقدر د ه؟یا غهیچه ص  ادیخودش ب  ادیخودش ب -

 

 بود؟  یاون ک ی دون یم اصال مامان  -

 

 اخم نگام کرد که ادامه دادم: با

دختر خوشکل تر از من دورشه، دم به تله  یکل  ره؟یمنو بگ دی! اون چرا بایرحمت زدانی کارگردان بود،  -
 کنم. یاصال من باهاش ازدواج نم ره؟یمنو بگ  ادی نداده، حاال ب

 

  یکرد یتو ازدواج نم  رتتیخواست بگ یدلشم بخواد، بعدم م ره،یباشه، چرا نگ یحاال هر ک  ؟یچ -
 کردم.  یکندم، کچلت م  یخودم تک تک موهات رو م

 االن؟ ن،ی زنان، نازن  ه،یخشونت، عل -

 

گرده، اومد  یرو تو حلقت نکردم، بابات داره از مجلس ختمت بر م  تابهیبرو گم شو تو اتاقت تا ماه -
 ! هستیقلبش با ،یاز اون پسره نگ یزیچ
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 کمی بکنم، هم  یحموم هیبا روشنک، وارد اتاقم شدم، تا هم  یگفتم و بعد از خداحافظ  یا باشه
 بخوابم. 

 

*** 

 

  هی پی" وارد اتاق شدم. مشغول تادیی"بفرما  دنیرو مرتب کردم، چند تقه به در زدم و بعد شن موهام
لحظه خشکش   هی د،ین رو دکردم که تا م یتو لب تاپ بود و هنوز متوجه من نشده بود. سالم یزیچ

 زد.

گذاشتم و به سمتش خم   زیم ی جفت دستام رو رو ستادم؛یا زشی م یقدم جلو رفتم و رو به رو قدم
 اش جمع کرد و گفت:  یصندل یشدم که خودش رو تو 

 ؟ یخوب  -

 

 شد.  یوحشتناک  یبه اخما لی و تبد اوردی دووم ن ادیزدم که ز  یژکوند  لبخند

 آمازون؟  یبا من فرستاد هیپسره چ نیخوبم؟ من االن خوبم؟ ا -

 

 رو مظلوم کرد.   خودش

 ؟ یگ یرو م زدانی -

 

 .گمیرو م  ین پ، ابولقاسم فردوس -
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 کار کرده؟  یخب چ -

 

 جلوم پرت کردم.   زیم یرو رو فمی نشستم و ک زش یم ی رو به رو  یصندل یرو

و مامانم رو به جونم  ختیورم کرماش رو ر  نید، اکار نکرده، پسره سوسول! اون ور بس نبو یبگو چ -
 انداخت. 

 

 گذاشت.  زیم یدستاش رو تو هم قفل کرد و رو د،یاش رو جلو کش یصندل

 گفته؟  یعه چ -

 

 حرکت سرم موهام رو از صورتم کنار زدم.  با

 ؟ یازش ندار یگفت رو گفت و رفت! خبر  ی م دیکه نبا یهر چ -

 

 چشمم. ریکاره ز یبادمجون م هیهم اون! برم  ،یتو طلبکار نجای! هم اششیترسم برم پ ینه، م -

 

 خنده هام گفتم:  نی خنده و ب  ریزدم ز یپق

 ؟ یترس  یجونش در رفته، بعد تو ازش م  یریزنتت؟ اون دماغش رو بگ  یم زدانی زدان؟ی -

 

 گفت:  دنی خند  کمیهم خنده اش گرفت و بعد  اریهست

 . مینکن بت یغ گهیخب حاال، بسه د -
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 رو برداشت و ادامه داد:  تلفن

 ارن؟ ی بگم ب  یخور  یم یچ -

 

 بلند شدم.  یصندل  یرو برداشتم و از رو فمیک

 اومدم. ی زیچ هیفقط واسه  رم،یم گهیمن د ،یچ یه -

 

 کرد. تی از سر جد یاخم

 ؟ یواسه چ -

 

 خوام.   یرو م زدانی محل کار  ایآدرس خونه،  -

 

 : دیجاش بلند شد و پرس  از

 کار؟  ی چ یخوا یآدرس م  -

 

 دارم.  یحساب شخص هیچند تا تصف هی -

 

 گفت:  دهیترس
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هم کرده   تتیپسره معروفه! گناه داره، حاال هر چند اذ نی ا ،یهانا، آبروش رو نبر یاری بال مال سرش ن -
 تو فشاره! اون... یل یمدت خ نی. استی ن نیباشه، حقش ا

 

 : دم یرفش پرکردم و وسط ح  یپوف

 سرم رفت، نفست نرفت؟ بابا خودم اون قدر عقل دارم آبروش رو نبرم، تو آدرسش رو بده!  -

 

 قول بده! -

 

 ؟ یقول چ -

 

 . یبر یکه آبروش رو نم  نیا -

 

 بعدم شمرده شمرده گفتم:  دم؛یکش یقیچشمام رو بستم و نفس عم  کالفه

 آبروش رو نبرم.  دمیقول م -

 

 کاغذ برداشت و بعد با خودکار آدرس رو نوشت.  هی زشیم  یزد، از رو یلبخند

 دو تا آدرس خونه خودش و خونه خانواده شه! نیاما ا دم،یآدرس محل کارش رو نم -

 

 رو لبام نقش بست.  یلبخند دنشونید با
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 گرفته؟ یترسه شب لولو بخورتش، که خونه مجرد ینم زدانتونیاون وقت آقا  -

 

 ده هاش گفت: خن نیو ب  دیخند

 گفتم. ینره چ ادتی... فقط زیبرو هانا، برو! کم مزه بر -

 

 نترس!  رهینم  ادمی -

 

  یریها؟ م ی ن یب  یخان، دارم براتون! که من رو نم زدانیاومدم...   رونیکردم و از اتاقش ب  یخداحافظ 
 من به زور تورو بردم آمازون؟  یگیبه مامانم م

  نیصورتم گذاشتم. با همون لبخند ماش یام رو رو یآفتاب  نکیشدم و ع   نیشرور سوار ماش یلبخند با
 .میرو روشن و دنده رو عوض کردم و د برو که رفت

 بردم، گفتم:  یطور که دستم رو به سمت دستگاه پخش م همون

 شود.  یآهنگ به سر نم  یهمگان به سر شود، ب یب -

 

 دنی همه فهم دم،ی" قول م

 دنیو بهم دنگاهات اون

 آخه مغرورم  مجبورم،

 نفس دورم  کیاز تو به حد  اگه

 م یتلخ یدور از حسا م،یهمه دور هم ما

   میبچرخ تا بچرخ  کم،یقول شاعر  به
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 آهنگ شد  نیرو به روم، وقت ا یاومد تا

 هماهنگ شو با ما آخ نفسم تنگ شد" جانم

 

روشنک رو   دی براش داشتم، که با یخفن  یبس یحواست به خودت باشه که اومدم. نقشه ها زدانی آقا
 کرد.   یکمکم م کم ی و  اوردمیبا خودم م 

 

*** 

 

 حواست بهم باشه روشنک! از پشت ساپورتم کن! -

 

 برو! ،یساپورت ساپورت  -

 

به بخش صندوق مانند پشت موتور   یرو داد باال و منتظر حرکت من موند. نگاه  نیماش شهیش
جمع و جوره، موتور رو روشن کردم و با هزار سالم و   یهمه چ نکهیانداختم و بعد از مطمئن شدن از ا

 صلوات حرکت کردم. 

بودم و   انج یبه ه  ادمیز لیم  ونیرو مد نیگرفته بودم و ا ادی لیفام یرو از پسر ها یسوار موتور
و از اونجا که شانس   افتمیب ابونیوسط خ هوی  دمیترس یاومد، چون م یدنبالم م نیروشنکم واسه ا

 افتادم. ینداشتم، قشنگ تو جوب م

 . دمیدر خونه اش رس یروندن، به جلو یبعد از کل  باالخره
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ست، مال ما خونه ا نیپا قصر بود. اگه ا هیکرد که، قشنگ  ینم  یشانس خر پول تو خونه زندگ خر
 .دشم یام نا ام یاز  زندگ   نیاز ا شتریکرمت رو شکر، نزار ب  ای... خداهیچ

آبرو بشم رو باال   یو ب  افتهیگشاد رو که کم مونده بود از کمرم ب نیشدم و شلوار ج  ادهیموتور پ  از
 سرم گذاشتم. یکش محکم کرده بودم مرتب کردم و کاله کاست رو رو هیرو هم که با  ی. کت ل دمیکش

به  ایمخصوص رو در آوردم و با گفتن "خدا یتزایبخش صندوق مانند پشت موتور، جعبه پ یتو از
 .دمیبه ته کوچه کردم که روشنک رو د یتو" به سمت در خونه اش رفتم. قبل از زنگ زدن نگاه دیام

کردم خودش در رو باز کنه   یسمت زنگ بردم و فشارش دادم. خدا خدا مگرفتم و دستم رو به  جرئت
 : دیچ یگوشم پ یکه صداش تو

 بله؟  -

 

 رو داشتم، جواب دادم:  تشیکه خداروشکر قابل  یپسرونه ا یو با صدا  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ یرحمت   یخونه آقا -

 

 مکث جواب داد: یکم  با

 بله! -

 

 اونو براتون آوردم. ن،یسفارش داده بود تزایپ -

 

 .میسفارش نداد تزایما پ -
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 رو طلبکارانه کردم:  صدام

 . نیری سفارشتون رو بگ  نیای ب نیی! بفرما ستمی کار ن یمن که ب ن،یسفارش نداد یچ یعنی -

 

 .دم ینفسش رو شن یفوت کردن حرص یمکث کرد و بعد صدا یکم

 . امیباشه، االن م -

 

االنم  نیاز گلوم خارج بشه، رو گرفتم و منتظرش موندم. هم یاومد از خوشحال یکه م یغ یج یجلو
 شدن.  یم  یکه از خباثت من ناش یی... صداهادمیشن یصداشون رو م

خل مشنگ تنگ شده بود... پسره    نیدلم برا ا دنشیهفته ند  هیاومد و در رو باز کرد... بعد  باالخره
 .اوردمی عشقش رو در ن یسوسول! آخرشم ته و تو

  یدود نکینبود بهش بگه، احمق، مگه آدم شب ع  یماسکم رو لبش بود، آخه کس هیزده بود و   نکیع
 ! ستیمخصوص شب ن نکشیزنه؟ اونم انقدر خنگ که ع یم

 .مینفر شد ونیل یما هشتاد و پنج م ای... با ک یییهع

 

 . دیرو بد تزایآقا پ -

 

که   یرو حساب کرد. پول رو در حال  تزایکرد و پول پ بشی رو به سمتش دراز کردم که دست تو ج تزایپ
 بود گرفتم...  تزایبه پ ثمینگاه خب 

  یتو پول خرده... ول یبرا نایهر چند ا ،یداد یتراول پنجاه تومن  هی یچ یکه برا یدون ینم زدانی آقا
 بماند! 

 .دنیدر خونه اش شروع کردم به رقص یدر جلوتو و در رو بست... به محض بسته شدن  رفت
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 جونوم اریجونوم  یجون  -

 دردت به جونم  ایب

 ا یمهتاب، لب در شب

 خونم یتو آواز م  یس

 

 

  نییرو پا شهیبا خنده ش  دیبوق بوق زنان به سمتم اومد و کنارم که رس نیاون ور روشنک با ماش از
 داد.

 .می بد  لشیتحو میبرو سوار موتور شو بر  ،یکن یکار م  یچ یاحمق دار -

 

 دادم گفتم:  یخوندم و قر م  یکه م یحال  در

 ... زمی دونم کجا بر یکنم قشنگ، قر تو کمرم فراوونه نم یخوشحال سایوا -

 

 واسم ادامه اش داد:  روشنک

 تو خونتون!  -

 

 بدم.  لشیقر دادن سوار موتور شدم و رفتم تا تحو یکل بعد
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*** 

 

 زدان«ی»

 

 

  یقیاومد؟ نفس عم ینم ادمیسفارش داده بودم که  تزایپ  یغر کنان وارد خونه شدم... من ک غر
سفارش داده و بعد دوست دخترش زنگ زده گذاشته رفته. حاال  شعوره،یحتما کار محسن ب دم؛یکش

 رو؟   نیکارش کنم ا یچ

بعد   یبزارم، ول  خچالی یاپن گذاشتم... خواستم اول تو  یرو رو تزایسمت آشپزخونه رفتم و جعبه پ به
 مخلوط خوشمزه تو ذهنم شکل گرفت... منم که عاشق فست فود! یتزایپ  هی ریتصو هوی

 

.  دمینشستم و جعبه رو جلو کش یصندل  یگذاشتم. رو ینهارخور  زیم یو برداشتم و رواشتها جعبه ر با
 . دیتو صورتم پر یزیچ  هی هویباز در جعبه رو باز کردم، که   شین هیبا 

  زی چ یسرم کل یافتادم. از باال یافتاد و منم با صندل  یترس خواستم خودم رو عقب بکشم که صندل از
 کنن.  یکه دارن پرواز م  دمیرنگ د اهیس

 ! رونیب  دمیاومدم و از آشپزخونه پر نییافتاده پا یصندل یو هر جور شده از رو دمیکش یبلند داد

 

ور من بودم که داشتم از ترس پس   نیو ا دنیچرخ  یکردن و م  یبال دار تو خونه وز وز م  یسوسکا
سرم    یرو برداشتم و رو یتوننازک تابس یمبل پتو  ی. خودم رو به مبل رسوندم و از روافتادمیم

هر دو تا حشره کش رو   دمیاتاق ازم محافظت کنه... به اتاق که رس یتا تو نکهیانداختم، واسه ا
 برداشتم و درشون رو باز کردم. 

 زدم.  یو حشره کش م دمیدو یزدم، م  یو حشره کش م دمیدو یم ییرایپذ یتو
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رو   شونیکردم که باالخره آخر یم  میتسل نیبه سرفه افتاده بودم و داشتم جان به جان آفر گهید
حال و به زور، بلند شدم و تک تک پنجره ها رو به اضافه در خونه باز کردم و بعد انجام   یکشتم. ب

 حال افتادم.  یگوشه ب هیکار ها،  نیهمه ا

 کردم...  یداشتم سرفه م همش

 سوسک بالدار؟! ایفروشن به مردم   یم تزایآوردم، پ  یرو در م یفروش  تزایصاحب پ  پدر

 که؟  دمیمن ند یبود، ول یتو جعبه م تزایپ هی دیچشمام گرد شد... الاقل با یدفعه ا هی

 

! معلوم هیخال   یخال دمیبه جعبه انداختم که د یفکر بلند شدم و به آشپزخونه رفتم... نگاه نیا با
 کارو کرده! نیبکنه که ا  یخرک یخواسته باهام شوخ یک  ستین

  رش،ی نوشته ز هیکه  ییرایافتاد، خواستم برگردم پذ نی زم یکه رو دمیبه جعبه کوب یکی حرص  با
 برداشتمش.  نیزم یتوجهم رو جلب کرد. خم شدم و از رو

 ؟یدوباره، بگو منو چند تا دوست دار زم،ی"عز

 "؟یسوسکا نگاه کن، بگو منو چند تا دوست دار به

 

 انداختم.  نیزم  یحرص جعبه رو رو با

 ! شعوریب  یهانا -

  یرو از رو  میمرده پا نزارم، به اتاقم رفتم. گوش یسوسکا  یرو نکهیا اطیو پنجره هارو بستم و با احت  در
 ؟ یکرد ادیرو از کجا پ  نجایرفتم. خاک تو سرت کنم هانا، ا رونیچنگ زدم و ب  یعسل

رو گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب    اریرفتم، شماره هست ی م اطی ح یطور که به سمت تاب تو همون
 کردن خودش کرد. هیسالم کنم شروع به توج ی حت نکهیداد و قبل از ا
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  ی. مسنی اش رو بنو لمنامهیف یداد دمیسفر به سود خودت بود... شن  نیا اری به جون هست زدان،ی -
 !یرحمت  زدان ی یشروع پر قدرت برا هیترکونه،  یم شه؟یچقدر خوب م یدون

 

 : دمیحرفاش پر وسط

 از سودش بوده! شماره هانا رو برام بفرست.  شترینگو! ضررش ب  ی چیه  ار،یحرف نزن هست -

 

 ؟ یکارش دار یچ ؟ یخوا یم یواسه چ -

 

 که کرده، اخمام تو هم رفت.  یکار یآور ادی با

من سفارش نداده بودم، فکر کردم محسن سفارش داده و بعد رفته. پا شدم رفتم  آوردن،  تزایپ دمید -
 وونهیپر سوسک بال داره! د نمیب ی کنم م یگرفتمش، پولش رو حساب کردم، اومدم خونه بازش که م

 کارو کرده؟ چندشش نشده؟  نیا یکشتم... اصال با چه جرئت   نارویشدم تا ا

 

 : دمیرو شن ار یهست زمزمه

 خواست! یآدرس خونه ات رو م  نیپس واسه هم -

 

 حرص گفتم:  با

 !؟یچ -

 

 .شهی چندشش م یترسه ول یخودش نکرده، آدم داره! نم گمیم ،یچ یه -
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 گفته! گهید  زی چ هیبودم  مطمئن

 ! یگفت گهید زیچ هیخودت رو نزن به اون راه، االن   اریهست -

 

 اومد:  اریهست یتلفن سکوت برقرار شد و بعد چند لحظه، صدا پشت

 شنوم؟ ینم  زدانی ؟یچ -

 

 ؟یراستشو بگو تو آدرس خونه ام رو داد  گمیم -

 

 فرستم. یمن االن شماره هانا رو م شه،یصدات قطع و وصل م -

 

آدرس خونه ام رو داده، واسه تو هم  نی! پس ادیچ یگوشم پ یبوق تو یبگم، صدا یزیخواستم چ تا
  دهیفرسته آمازون، هم آدرس خونه ام رو م یدختره م نی من رو با ا نهیچ ی! هم نقشه ماریدارم هست

موقع من  ونا ،یایب لمهیف نیا یواسه کارا دیدستم بهت نرسه، تو که با نکهی! مگر ا ادیبال سرم ب نیا
 دونم و تو!  یم

 ! رایبر امواتت صلوات هست یا -

 

  ی. بدون اتالف وقت و با توپ دمیرو د  اری هست امیاومدم که پ رونیدستم، از فکر ب  یتو  یگوش دنیلرز با
 باشه، در جا جواب داد: دهیخواب  یگوش  یپر، شماره هانا رو گرفتم که انگار رو

 الو؟ -
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 حرص گفتم:  با

 ؟یکرد هیچه کار نیا وونهیالو و زهرمار! دختره د -

 

 کرد. یخنده رو مخ  تک

هم برات آوردم،   هیهد هی! نمتی بب امیو صدات بودم، گفتم ب داریدلتنگ د ؟یجونم، خوب   زدویسالم  -
 ناراحت شدن داره؟  م، یکه در آمازون گذراند  یخوش امیآن ا ادیبه 

 

 گفتم:   ،یلب  ری رو از گوشم فاصله دادم و بعد دادن چند تا فحش ز یو گوش  دمیکش یق یعم  نفس

! یکارو کرد نیکه ا دمیکش ینفس راحت م هینگو! تازه داشتم از دستت  یچ ینزن هانا، ه  حرف -
 ! ینیب  یبرو ولم کن، وگرنه بد م م،یندار یارتباط  گهید نی بب

 

... بعدم من نگرفته بودمت که ولت کنم... حاال بر  کوستی هر چه از دوست رسد ن گنیآ آ، نشد که! م -
 ؟یاریسوسک برام ب یتون یفرض مثال ولت نکنم، م

 

 !یخر یل یخ -

 

بود که  یی جواب اون کارا نایخان، ا زدانیخودش رو گذاشته!  ری خر همسفر بودن، تاث هیماه با  هی -
حساب   یب گهی. دزمیر  یبازم کرم م ،یزی کرم بر ختم،یکرم ر ،یخت ی... کرم ریما کرد اطی اون روز تو ح

 ...نمیشماره ات رو نب  گهیو مارو به سالمت! د  ریشما رو به خ  م،یشد
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 .افتهیوقت راهمون به هم ن چیه گهی! خدا کنه دوونهیرو قطع کرد... دختره د یگوش

گذشت! ناخواسته لبم به  لمیف کی و آمازون، از ذهنم مثل  لیماه سفر برز کیتموم اون  یدفعه ا هی
فقط به فکر لباس و مد نبود...  بای ! مثل زبیتر از عج  بی عج یل یبود، خ یبی لبخند باز شد... دختر عج

 نبود نکنه ناخناش بشکنن، آخ پام اوف نشه!  نیبه فکر ا

  یدختر هیدختر خاص ساختن،  هیاز اون  نایکنه... ا زون یوقت نخواست خودش رو به هم آو چیه
 که...

که انقدر دخترانه و با   بایرو با ز وونهید یمن؟ دارم اون هانا گمیدارم م یاخمام تو هم رفت، چ ییهوی
  دم،یکه تو اون سفر کش  ییها یکنم؟ به خاطر تموم زجرا و سخت یم سهیکنه، مقا یناز و ادا برخورد م

 دختره نفرت دارم، نفرت!  نیاز ا

 شدم! وونهید یسر شب -

 

  یچند نفر رو م دیتونستم بمونم، فردا با  یعمرا م نجایرفتم خونه مامان بابام، ا یامشب رو م  دیبا
بردن از   رون ی شدم و بعد از ب نمی کردن. در خونه رو قفل کردم و سوار ماش یم ز یآوردم کل خونه رو تم 

 به سمت خونه روندم.  میمستق  اط،یح

*** 

 »هانا« 

 

 

  اریبس یبا خبرنگاران، از مجموعه ا یشورمان، در مصاحبه اکارگردان برجسته ک ،یرحمت زدانی -
عرضه کردند که متاسفانه   یینمایس  لمیدو ف م،یسال و ن ک ی بایتقر یکارگردان ط نیمتفاوت خبر داد. ا

مصاحبه   از یخبر دادند. بخش  یقو اریدوباره و بس یبار از شروع  نینداشت، اما ا یاستقبال چندان
 . مینیب  یرو م شونیا
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رو در   زدانی ونیزیشدم و رو به روش نشستم. تلو کی نزد ونیزی اومدم و به تلو نییمبل پا  یرو از
 خبرنگار دورش رو گرفته بودن، نشون داد. یکه کل  یحال

 د؟ یمجموعه بساز هی دیخوا یدرسته که م ،یرحمت یسالم آقا -

 

  ییو ماجراجو یر کمد"  ژانیکنم خدمت همه، بله، درسته، مجموعه "عشق آمازون یسالم عرض م -
هام   تی فعال ر،یاخ  میسال و ن کی  یهست... ط یتونم بگم که مجموعه متفاوت  یداره و به جرئت م

  اری مجموعه بس هیقول  یکنم... ول  یم یاز طرفدارام عذرخواه نمیبودن، به خاطر هم  فیمتاسفانه ضع
 . نی... منتظرش باشدمیمتفاوت رو م

 

 ن؟ یاز موضوعش بد یخالصه ا هی نیتون  ینم یرحمت یآقا -

 

 تونم بگم! ممنون از همه خداحافظ.  ینه متاسفانه، نم -

 

ان؟  یک  گراشیباز یعن یکردم...  یپسره خوشکل! داشتم نگاهش م یییکادر خارج شد و رفت... هع از
 کنم! تشیهمش اذ نمشی خوام بب یپوفف... دلم براش تنگ شده، م

 چه خوشکله؟  یدید -

 

 ن دادم.تکو یحسرت سر با

 آره! -
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 ؟یدیرعناش رو د  یقد و باال -

 

 !دمید -

 

 ؟یخاک تو سر خودت کرد -

 

 کردم!  -

 

 در آن نقطه به وجود آورد.  یدیمحکم خورد تو مالجم و درد شد یزیچ هی هوی

 بزنم دلم خنک شه!  ییدمپا هیمنم  -

 

بحث شوهر کنن مامانشون   هیبلند شدم؛ مامان مارو باش! بق  نیزم  یرو به سرم گرفتم و از رو دستم
 یگرفتم که صدا شیزنتم. راه اتاقم رو در پ  ی رو تور نکردم م نیکنه، من مامانم چون ا ی خفه شون م

 مامان متوقفم کرد. 

  یبو کمیتو هم برو   رون،یب میبر  ای روشنک زنگ زد، من جواب دادم! گفت حوصله اش سر رفته ب -
 نفس راحت از دستت بکشم. هیاز خونه بره، منم  یترش 

 

 به سمتش برگشتم و معترض صداش زدم:  زونی آو یلبا با

 مامان! -

 



 ی عشق آمازون 

211 
 

  نی... ایدرس بخون یبر دیبا دانشگاه ها باز شده، گهیماه د هی! گهید گمیراست م امان،یمامان و  -
دونم تو و   یآمازون، من نم ی رفت یواسه من پاشد  ،یتابستون رو که اصال نگاه به کتابتم ننداخت 

 ...یباز وونهیکنه، تو هم که کال دنبال د  ی! اون که تئاترم کار منیشیم یروشنک آخرش چه دکتر

 

 ؟ یبس کن  شهیمامان م -

 

 نه! برو گم شو از جلو چشمام.  -

 

گذره و سر   ی بال آوردم م زدانیکه سر  یاز اون روز یاتاقم رفتم و خودم رو حاضر کردم... دو هفته ا هب
 هویکه  دم،ید یم میداشت یدورهم ش ی. چند روز پمیکه از آمازون برگشت  شهی ماه م کی بایجمع تقر

 خونه! یبه پارکتا د یظاهر شد... چنان متشخص و شق و رق اومد که فکم چسب  زدانی

 

  یوقت د؟ی پر یم  نییزد و باال پا یکه راه به راه داد م هیزدان یهمون  نیلحظه با خودم فکر کردم، ا هی
 ! رونی نشونش بدن، از کادر پرتش کنن ب رن،ی رو بگ زدانی قهی دیسکه دو رو داره، با گنیم

 : د یبرگشت پرس یریمهران مد هویکه  دم،یخند   یم یرفت و کل  یم  شی خوب پ یچ همه

 ؟یعاشق شد -

 

 جواب داد: دن،یخند کمی دروغ گفت و بعد  یمثل چ زدانمی

 نه! -

 

 از دهنم در رفت:  منم
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 !یدروغ گو، مگه خودت نگفت  یری بم یا -

 

 ام رو جمع کنه، گفت:  یسوت نکه یا ینگاه متعجب برگشت نگام کرد و مامانمم برا کی یط  بابامم

 معلومه آمازون رفته! ،یچه پسر خوب -

 

  ینگاه کرد. منم تا وقت دیمتعجب تر نگاه کرد که قربون مامانم برم، زد کانال رو عوض و عصر جد بابام
  یو جمعش م دهیم یسوت  لکسی ر یما بس  ... مامانیاون مصاحبه موندم. بل یبرم تو اتاقم، تو خمار

 کنه!

  رمیحاضر بشه من م  یعنیتک به روشنک زدم که  هیو بعد از اون  دیساعت حاضر شدنم طول کش مین
زدم    رونی" از خونه ب یکه بر نگرد  یجواب پر محبت "بر دنیاز مامان و شن  یدنبالش! بعد از خداحافظ

 شدم.  ست،ین یو فرار  ینیالمبورگ  ای لیکه مثل خ نمیو سوار ماش 

 

بابام بود که به زور    یقبل نینشده، ماش دهیواسه من خر  نمیماش نیاضافه کنم که ا میحرف ها  نیب در
اعتمادش   جهی رو داد به من و نت  نیا د؛یخر گهید یکیخودش  یو اعتصاب غذا، بهم اعتماد کرد و برا

 برق داده شد. ری به ت دنیکردم باهاش، با کوب  یکه رانندگ  یبار نی درست دوم

 

  یدادم. وقت زیبه خونه روشنک، قر ر دنیکردم و تا رس یآهنگ پل هیتا سوار شدم،  شه،یهم مثل
 بود.  سادهیروشنک حاضر و آماده و سانتال مانتال کرده، جلو در خونه شون وا  دمیرس

به  دنیروشنک برنامه ها داشتم... با رس ی. برامیرفت یشگ یسوار شد و با سر و صدا به کافه هم اومد
 . میشد ادهیرو پارک کردم و پ   نیکافه ماش

بگم پر پسر بود؟ که همه نگاهشون   نیزد... انتظار داشت  یمگس توش پر نم م،یکافه که شد وارد
 . ستی خبرا ن  نیسمتمون برگشت؟ نه بابا، از ا
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پاتوق من و روشنک شده   نمیاسه همداد و یدوست داشتم... بهم آرامش م یل یکافه رو خ نیا یفضا
 ! نجایآورد ا یم ارم یهست دایبود که جد

. همش دست دست  میو بعد از سفارش، شروع به حرف زدن کرد میو نشست می رفت  زایاز م  یکی  سمت
 . دمیو پرس  اینه، آخرشم دلم رو زدم به در  ایکردم که از روشنک بپرسم  یم

 دوست داره؟  ویک زدانیدونه  یم ار یروشنک هست گمیم -

 

کنه من عاشقش   ی. االن فکر مدمیحرفم جا خورد و من به وضوح جا خوردنش رو د نیاز ا روشنک
 شدم.

 ؟ یبدون یخوا یتو چرا م  یان، ول یم یصم یفکر کنم بدونه، دوستا  -

 

گفت آره، بعد   ،یعاشق شد دمیداد، منم ازش پرس یآهنگ گوش م هیبار  هی م،یآخه آمازون که بود -
 گفت نه!  یدعوتش کردن دورهم اون شب

 

 کرد و مرموز نگام کرد. زی چشماش رو ر روشنک

 ؟ یعاشقش شد -

 

 تکون دادم. یخنده سر با

 رو تو و اون نامزدت هم حساب وا کردم.  م،یحس کنجکاو یعاشق اون؟ نه! فقط واسه ارضا -

 

 زد و گفت:  یپوزخند روشنک
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 عمرا بگه! اریواال رو ما حساب وا نکن، هست -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 .میکن  یما مجبورش م نجا،یا ادیتو بهش بگو ب -

 

 ابروهاش رو داد باال و مصمم گفت:  جفت

 !ادیاحتمالش کمه ب  -

 

 اد؟ یم یبه کار چ قیپس رف گه،یکن د شی راض ،یعشقش  ،ینامزدش  ،یسرت دختر ریحاال تو بگو، خ  -

 

عشوه مشوه، بدون گفتن  یاش رو برداشت و با کل یگفت. پشت بندش گوش  یکرد و باشه ا یپوف
 .ادی اش کرد ب یمن به عنوان سر خر هستم، راض  نکهیا

شد. با    دایبا استتار صورتش، پ  ار،یساعت از زنگ زدن روشنک گذشته بود، که سر و کله هست مین
 ت. نشس شمونی شد و اومد پ یمن، قشنگ بادش خال دنید

 سالمممم! -

 

سفارش داد و منتظرش موند که  ی. مثل ما بستن میکرد یاحوال پرس یو کل می سالمش رو داد جواب
 کردم.   ینیشروع به مقدمه چ

 . یکنم که تو شوهر دوستم ی! به خودم افتخار م یشد پی خوشت یل یخ  اریهست -
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حرکت و تو سکوت نگام کرد که   یگرد شده. چند لحظه ب   نکایاون ع  ری ز اریهست  یبودم چشما مطمئن
 باالخره سکوت رو شکست. 

رو   زدانی  نکهیواسه ا یبود خفه ام کن کی. نزددیرس   یبه نظر نم  ینجوری واقعا؟ آخه اون روز ا -
 فرستاده بودم باهات. 

 

 . دمیبه شونه اش کوب  یکی کردم و  یا خنده

که به  ی نمونه هست قیرف کیتو    ،یگرفت یعال  می! من مطمئن شدم تو تصمه یچه حرف  نینه بابا، ا -
 زاره که به فکر من باشه.  یم  ریروشنک هم تاث یتو رو یکارا نی بود. هم قشیفکر رف

 

 کردم.  اریبه هست یبندش رو کردم به روشنک واشاره ا پشت

 ست؟ ین نطوریا -

 تکون داد و تند تند گفت:  یگارسون رفت، سر نکهیاومد و روشنک بعد ا اریهست یموقع بستن همون

 طوره! نیچرا، هم -

 

 . دیکش اهشیبه تک کت س یدست اریهست

 ... یکرد یخوشحالم که نظرت عوض شد و باهام آشت  -

 

 شد و ادامه داد: لیبه سمتم ما بعدم

 !یخوا  یم یچ نمی برو سر اصل مطلب بب  یول -
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 .دمیبه شالم کش یدستکردم و  یآروم  خنده

 بودم.   یمن که آشت ،یبابا چه اصل مطلب  یا -

 

 هانا...! -

 

پام گذاشتم، بعدم نگاهم رو بهش دوختم و   یرو که صدا زد، دستام رو تو هم قفل کردم و رو اسمم
 چشمام رو مظلوم کردم.

خوام   یرو ندارم، فقط م  یبار واقعا قصد آزار کس نیا  ،یدون  یم یداشتم، ول  یکار هیخب... خب  -
 برطرف بشه. میبدونم که کنجکاو

 

 ؟ یبدون یخوا یرو م یچ -

 

 ه؟یعاشقشه، ک زدانیکه  یاون -

 

به هر دومون کرد... من که مظلوم  یداد. نگاه هیاش تک یصندل  ینگام کرد و بعد به پشت رهی خ کمی
هدف به   یاش، تو افق محو شده بود و ب ین بستنکردم و روشنک هم همزمان با خورد ینگاش م

 کرد. یسقف کافه نگاه م

 .دیکش یق ینفس عم اریهست

 عاشق نشده! زدانیاصال  ؟ یخوا یم یواسه چ -
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 سمتش براق شدم.  به

 نگو! خودش بهم گفت عاشق شده.  ،یدروغ بگ یخوا یاگه م -

 

 رو باز کرد.   ششیو ن  دیدستش رو بهم کوب -

 . میمون رو با لذت بخور یبستن نیای خب پس تمومه! ب -

 

 رو از جلوش برداشتم.  یکه نزاشتم و بستن یرو برداشت بزاره تو بستن   قاشقش

 ه؟یو شغلش چ هید نه د، نشد! اسم دختره چ -

 

 نه؟ یشی نم الی خیپوففف... ب  -

 

 گفتم:  مصمم

 همم!بف   دیبا رون،یزبونت بکشم ب ری شده با شکنجه از ز ینه، حت -

 

 کرد و گفت:  ستی رو راست و ر  نکشیع

 ه؟ یاسمش دالرامه، طراح لباسه و مدلم هست... کاف -

 

 رو جلوش گذاشتم و گفتم:   یمکث، بستن کمی باز شد و بعد  شمین

 ات رو بخور!  یبستن ایماچ به کله ات، ب  -
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  یخان مشک انزدیکنه، بعد  یاالن رنگ م یعنی! خب پس ستیبوده، االن ن ی... موهاش مشک دالرام
کردم که چرا گفته عاشق نشدم. پوففف چرا    یدالرام بودم االن باهاش قهر م یدوست داشته! من جا 

 من عاشقش شم... ادینم یکی

 

 عشق من رو نداره! اقتیل یخوردم... کس زونیآو یرو تو دهنم گذاشتم و با لبا  یقاشق از بستن  هی

 

 

*** 

 

 زدان«ی»

 

 

! سپرده بودم تموم وقتتون رو  شهیفوقش پنج هفته آماده م ایماه  هی نیآماده شد؟ گفت لمنامهیف -
 !نیروش بزار

است، در  لمنامهیدادم ف یبودن و احتمال م دهیبه هم چسب  خیورقه که با م یکل فشی ک یاز تو صادق
 گذاشت.  زی م یآورد و رو

 !یمجموعه پانزده قسمت  ک یبله، تموم شده...  -
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دونستم   یداشتم و م مانیبهش انداختم. به کار صادق ا  یاجمال یبرش داشتم و نگاه زی م یرو از
ها انداختم... اسم  تیبه شخص ی کردم رو در آورده. نگاه فیکه براش تعر ییزای چ نیدرست ع 

 ! نایبود و پسر نقش مقابلش، س   سایآتر لم،یف یاصل  تی شخص

رو    یکس یکه دوست داره به آمازون بره، ول  یهم با سفرمون فرق داشت... پسر لمیف  یاصل موضوع
... هم شن یو اونجا گم م رنیم ییگرده، که دوتا یهمسفر م هینداره و در مقابل، دختر هم دنبال 

 و جسوره، هم پسره! طونی دختره ش

ماجرا مثل   یو باق  توسیکیا رنیم دن،یشهر رو نشونشون م لهیهمون قب افتن،یآمازون م لهیقب  ریگ
 که اتفاق افتاده... ییزایچ

 

... تموم  میاون جنگل بزرگ و خطرناک بود یکه تو یینامه، تک تک صحنه ها لمینگاه کردن به ف با
 شد! یآورد و تموم اون ترسا، تو ذهنم تداع  یکه هانا حرصم رو در م  ییوقتا

 ی. از سر تا پاش بال منمیو خل و چل رو بب  وونهیهم اون دختره د گهیبار د  کی حاضر نبودم  یحت
 ... اصال نحس بود نحس! ختیر

پرت کردم که همون باعث   ز یم ینامه رو رو لمیجا خوش کرد و ف میشون یپ یرو  یاش اخم یآور ادی با
 شد صادق فکر کنه کارش خوب نبوده. 

 مورد پسند واقع نشد؟ -

 

 و چند بار سرم رو تکون دادم.حرفش به خودم اومدم  نیا با

... حتما  هیسخت یلیدونم تو پنج هفته نوشتنش کار خ  یخوب بود! ممنون ازت، م  یل ینه نه، اتفاقا خ -
 همون طور که از اول بهت گفتم. ،یکن  یم افتیدر  یشتریحق الزحمه ب
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 یبترکونه و از نظر من، واقعا هم م لمتیف نیا دوارمیتو افتخار منه، ام یممنون، کار کردن برا  -
 !هیدیجد  اریترکونه، موضوع بس

 

 طور بشه. نیهم  دوارمیام -

 

 کرد گفت:  یدستش رو به سمتم دراز م  نکهیسر جاش بلند شد و همزمان با ا از

 کار دارم.  کمیمن برم...  گهیخب د -

 

 فشردم. یسر جام بلند شدم و دستش رو به گرم  از

 کنم. یم  زی پول رو به حسابت وار باشه، بازم ممنون، -

 

 !هیکنم... چه عجله ا یخواهش م -

 

انجام بدم.    دیکار با یمونه بخش سخت ماجرا! کل یکرد و رفت... حاال م یتعارف، خداحافظ یکل بعد
کننده هم  هی ندارن، طراح لباس هم که دالرامه، ته یکه دارم، اونا کار یو صدا بردار یبردار لمیگروه ف

 مهمان و... بخش مهمش هم گرفتن مجوزه! یگرایو باز گرایمونه باز یم ار،یکه هست

 

 زود دست به کار بشم و هماهنگ کنم...  یلیخ  دیبا
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*** 

 

! مجوز  یسخت یگرم و عجب روزا ی. عجب هوادمیو ال جرعه سر کش ختمیخودم ر یآب برا وانیل هی
 !هیوضع  هی... اصال میکن ینم دایزن پ گریشده، باز دا یمرد پ گریباز م،یگرفت

دونستم بازخورد   یکردم... خودم م یم  سکیر دینبا  یقبل یلمایخودمه، سر اون ف ری تقص همش
 ممکنه داشته باشه و عجوالنه عمل کردم. 

... االن یهشدار داده بود، همش حرف خودت رو زد بهت ارمی! آخه هستزدانی... لعنت بهت پوفف
  یباز مورد استقبال قرار نم  لمیکنن ف یکنه! فکر م یباز ادیکنه و نم  یاعتماد نم ی کس  لمتیف نیواسه ا

 سوال بره. ریخوان که سوابقشون ز یو نم  رهیگ

 

 .دمیمتر از جا پر هیباز شد و از صداش   یبد یبا صدا ییهویفکر بودم که در اتاق  تو

موجود محترم، بدون در زدن، اومده بود تو،  هیتا بناگوش باز بود و مثل  ششی که ن  اریهست دنید با
 .دمیاخمام رو تو هم کش

 ؟ یآدم ش یخوا یم  یتو ک  اریهست -

 

 توجه به حرفم اومد نشست و گفت:  یب  ال،یخ یخوش و ب  سر

 آدم شم! تا  دمیوقت، آدم ند چیه -

 

 ؟ یکار کرد ی! چزیاعصابم خورده، پس لطفا مزه نر یدون ی حوصله ندارما، خودت م نیبب  -

 

 باال انداخت.  یا شونه
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 !یچ یه -

 

 مقابلش نشستم.   یصندل  یرو دور زدم، بعدم رو زی و با تعجب م  دمیکش یق یعم  نفس

   ؟یچ یه  یچ یعنی -

 

 برداشت.  زیم  یرو یشکالت خور یشکالت از تو هی

 کردم؟  یم دیبا یکار -

 

 حرص گفتم:  با

 شد؟ یزن چ  گرینکن، باز وونهیمنو د اریهست -

 

 کرد و کاغذ شکالت رو مچاله کرد.  یا خنده

 ... جورش کردم. یگ یآها، اونو م -

 

 جاش رو به گرد شدن چشمام دادن و بعد از چند لحظه تو همون حالت با ذوق گفتم:   اخمام

 !زدانی بگو به جون  -

 

 جاست، آوردم قرارداد ببنده.  نی هم زدان،یبه جون  -
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 .دمیرو به هم مال  دستام

 ه؟ یخب ک -

 

 جا به جا شد.   یصندل یرو  اریهست

 . یخواست یکنه، درست همون طور که م یتونه باز یم  یعیطب  یلیخ  ه،یخوب گریباز -

 

 ا؟ یکجا بوده تا حاال، تو کدوم نقطه دن  نیاه... ا -

 

 منتظر بمونه.  ادیزشته ز اد؟ی صداش کنم ب -

 

رو   نکمیکامل خودم رو مرتب کردم و ع نکهینشستم. بعد ا  زیاز سر جام بلند شدم و رفتم پشت م  زود
 بشه، گفتم: یگذاشتم تا چهره ام جد 

 !دهینپر نمیتا ا  ادیآره برو بگو ب -

 

شناختم و    یدست از پا نم جانیآروم به سمت در رفت. از ه  یاز سر جاش بلند شد و با قدما اریهست
 کرد.  یام م وونهیداشت د اریآروم هست یوسط قدما نیکم مونده بود پرواز کنم... ا

 یکنه. ه ینفر رو صدا م  هیکه   دمیشن  یصداش رو م رون، ی و بازش کرد و رفت ب دیبه در رس  باالخره
 دختر اومد تو! هیبرگشت و پشت سرش  اری کردم که هست یرو مرتب م  زیم یداشتم رو

که  ییشد. چشما انی کنار رفت و چهره دختر نما اری هست هوی که  نم،یبودم چهره اش رو بب مشتاق
 بودن، گرد شدن... داریمشتاق د
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 کرد.  یچنگک  یبا  یجلو اومد و با دختره

جون خوشحال باش منو   یجنگل... پس میکه، قراره باز بر میشد! باهم همکار یآمازون قیهللو رف -
 ... یدیدوباره د

 

نقش دختره   گریقرار بود باز نیا  وونه،ید نی... ادمیشن  ینم یزی من چ یزد، ول یداشت حرف م اون
 تونم تحمل کنم... یرو نم وونهید نیطاقت ندارم، بازم ا ایبشه؟ نه... خدا

شد، تموم اون لحظه ها و تموم اون    یمن هر لحظه چهره اش جلو چشمام تار م یگفت، ول  یم اون
جلو  نکهیشد... تا ا یتو ذهنم تداع دمیکه از دستش کش ییکه سرم آورد، تموم اون زجرا ییبالها

 نفهمدم!  یزیچ گهی شد و د اهیچشمام س

 

 

 جلد اول«  انی»پا

 

 "1399ل و چهار، خرداد ماه، سا ستیب خی به تار  17:57"ساعت 

 

 : آمنه آبدار سندهینو

 

*** 
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. از شهیم ی از کانالم پارت گذار ی... جلد دوم به زود نیو رمان رو خوند نیممنون که وقت گذاشت سالم
  نیچن  ییشد، اگر جا یبه اسم عشق جنگل یادیز یها یاش تو مدت نوشتن، کپ دهیخود رمان و ا

 هست.  یاز عشق آمازون  یکه کپ  نیبدون   ن،یدید یرمان

دو   لیهست. دل لشیادامه دادم و فا دینیب یادامه نداده، که م سندهیچند جا هم گفته بودن نو هی
کردن، تشکر   تمیکانالم که واقعا حما یبود. ز دوستان و اعضا  اناتیجر نیجلده شدن رمان هم، هم

  زیعز یاو مهس هیسا نی ن و همچنکرد  تمیکمک و حما ییییلیکه واقعا خ  حانیترنم، ر  ال،یکنم. فر یم
 ادمیکه اسمشون  گهیاز دوستان د یلیکردن. خ  یاز رمان برام کم نزاشتن و هر کار یکپ انی که تو جر

 کنم اگر اسمشون نبود. یم یو معذرت خواه   ستین

  تی و در سا یپارتگذار سندهیدر کانال نو یرمان، فقط و فقط با اسم عشق آمازون  نیدوم ا جلد
 . شهیرمانکده منتشر م

 

 : سنده ینو کانال

 @ameneh_novel 

 

 : سندهینو جیپ

@ameneh_novelist 

 

 : پی در حال تا یها رمان

   انیزر خ،ی زرن

 

 منتشر شده:  یها رمان
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 نقاب دار  دختر

 ی عاشق   ازین

 عاشق   مجرم

 

 

 ♡آرزوهاتون  یخدا پا یامضا ♡

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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