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 «فرمان یرو خون رگه»

  روشن آب شهاب

 

 میپا. شد خاموش و نداشت شارژ هم آن که شد دایپ نیریش تلفن تنها. میبود تیوضع نیا تو که شدیم یساعت کی دیشا
 سرش. شده وصل کجا به نبود معلوم هم ماین. حس شد، بعد از کمی بیول درد داشتا. بود کرده ریگ فرمان جعبه پشت
 به که شدینم مشخص یعنی. زدیم پا و دست هوا و نیزم انیم معلق و بود بدهیچس خودش سمت یشهیش به طور نیهم

 به دیکوب مشت چند و نشست سقف یرو و چرخاند را خودش یسخت به نیریش. وصل شده ییجا شیپا ای داده هیتک سرش
هق کرد و ساکت بعد شیرین کمی هق  جیغ کشیدیم همه اولش. های شیرین بودتر از ضربهی عقب محکمشیشه شه،یش
 چکه داشت و داخل بود آمده داشبورد ریز ییجا از روغن. کند دایپ یفرار راه تا جلوی شهیش به دیکوب مشت چند ماین. شد
 ای راست سمت گوش یتو کردیم چکه چانه یجا به. نداشت دهیفا دادیم تکان که هم را سرشاش. چانه یرو کرد یم

 نددیچک هاقطره. آمدها فرو میروی محلی که قطره گذاشت ودی برداشت سی جلد کی سقف یرو اطراف همان بعد. چپش
 نبود معلوم و بود افتاده سرش از شالش ،دیدم را نیریش جلو ینهیآ یتو از. شد یاقهوه وشهره عکس  صورت یرو

 یرو ایتیره یهالکه. کرد حلقه شیپاها دور را دستش و زد چمباتمه. اششانه یرو بود ختهیر اشیخرمائ یموها. کجاست
 .   شدیم دهید اشیاقهوه یمانتو
 خونه؟ -

 . دشانیدیم بار نیاول یبرا انگار ،اش انداختکتف یرو ینگاه
 .شکسته نجامیا کنم فکر. آره -

 . را کشید همانجا دستش بعد. راستش گوش یباال کرد اشاره
 .   اُخ -

 بعد نداشت، دهیفا. شهیش به دیکوب داشت کفش که راستش یپا با و عقب یشهیش سمت دیچرخ و دیدزد من از را نگاهش
 اشچهره یتو. سوخت شیبرا دلم لحظه کی. گرفت آرام و قبل حالت به برگشت دوباره دیآینم بر دستش از یکار دید که

 فیظر تن یرو افتادینم خوک نیع چشمم یجلو برآمده شکم آن با ماین و دمشیدینم ابانیخ کنار اگر که بود یتیمعصوم
 جز نیریش. نیهم. کنند ازدواج دیبا فقط دخترها یبعض. کند ازدواج من با که کنم یکار کردمیم یسع اششکننده و

 اما.  زندیم حرف خودش با دارد کردم فکر اول. آمدیم اشزمزه یصدا. دعا خواندن به کرد شروع بعد یمدت .بود هاهمان
ای گفت و با مشت کوبید به سقف باالی سرش. انگار فکری، نیما زیر لب جمله. دیرس گوشم به یعرب کلمه چند بعد یکم

 اش کرده باشد. بانیصچیزی ع
 خدا وجود داره.  که تارواح عمه آره -
 .داره...  بله -
 . میگرفتینم قرار یتخم تیوضع نیا تو داشت اگه. یاومد یشد پا تومن یس خاطر به یخورد هگُ داشت اگه -
 تمام ساعت کی که یحال در بزرگ سنگ تخته دو انیم دره یتو شده چپ نِیماش یتو وقت چیه. شد ساکت نیریش
 ییراهنما دوران فقط .نه ای دارم دهیعق دانستمینم اصال. بودم نکرده فکر خدا به آمدم پایین میمغز سمت به خون انیجر
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. به هر حال داشتن یفرق هم آنچنان میبرا یول آمدینم بدم از دین م،بود ایستاده مدرسه جماعت نمازصف  یتو بار نیچند
 ماین از خارج از شهر باغ شنهادیپ. امام ابانیخ کنار یدختر کردن سوارام شده بود نتیجه تمام حس و حال متناقص گذشته

 به که بود یبار نیدوم نیا .خارج از شهر رومیم یعکاس یاردو یبرا بودم گفته خانه به. بوداش باغ پدربزرگ مادری .بود
 . دکر شروع دوباره نیریش. یحساب و درست مکان کی میرفت یم یعکاس یاردو بهانه

 فهمی. تو هیچی از خدا نمی -
 .فهمیتو خوب می -
که قلبش رو  گشتنیم یمغز ضربه هی دنبال دردربه داشتن دکترا که روز اونخدا خوب به موقع خودش رو نشون میده.  -

ی جواد رفت اون دنیا و برگشت و قلبش عین ساعت شروع کرد به اینکه دای شد،ینم دایپ پیوند بزنن به دایی جوادم و کسی
 . نزن مفت زِرِ  پس ؟یفهم یم. اومدیبرم کار کردن. فقط از دست خدا

  بود؟ کجا ی جنابعالیخدا کرد والششآش و امهسال چهارخواهرزاده  سر رو افتاد یسقف یپنکه که زمون اونخفه شو.  -
 خداحضور  دنبالام در گذشته ذهنم یتو داشتمفقط . نداشتم گفتن یبرا یحرف که من ای ساکت شدیم.همه چند لحظه 
 ،بود شکسته را کنارم یشهیش که یسنگ تخته کنار از یخنک باد یگاه از هر و آمدیم نیماش یصدا از دور یگاه. گشتمیم
 یبرا را خدا سخت تیوضع نیا یتو خواستیم باز. نبود ماجرا الیخیب نیریش انگار. کردیم خنک را صورتم و شدیم رد
 . کند ثابت ماین
 ؟میازنده و شده چپ نیماش ینیب ینم -
 گند یبو از دیشا. شهینم رد هم نیماش دونه هی یساعت جاده نیا تو. میشیم زجرکُش میدار. جان احمق یکرد الیخ -

 ؟نویا یفهم یم. کنن دامونیپ هامونالشه
 . نداشت یادهیفا چیه باز و نیماش یجلو یشهیش به دیکوب محکم دست با و
 . بوق. بزن بوق -
 . کرده کشف یمهم زیچ انگار که گفت یجانیه با نیریش را نیا
 ...شهیم دایپ یراه باالخره گفتم -

 نیماش بوق. دادم فشار و بوق یرو گذاشتم را دستم. شدیم ما متوجه نیماش بوقصدای  امتداد از یکس دیشا. نبود یبد فکر
 . شد قطع و کرد پِرپِر کم کم بعد شد دهیشن یکم شیصدا اول د،یکشیم را آخرش یهانفس انگار
 . گُه توش -

 روشن خود به خود نیماش پخش موقع همان. گفتگُه توش تکه کالم نیما بود. برای هر بدبختی و بد بیاری همین را می
 . شد در هم پیچیدرد می هادستکه از دور ینیماش یصدا با و شکست را سکوت نامجو محسن یهانعره یصدا. شد
   .السالمه قربها یف عذابٌ بُعدِها یف ،گفتا دوست احوال یبیطب از دمیپرس -
  ؟یکن شف  خ   یتون یم -

 برای فشار دادن نداشت.دکمه پخش فرو رفته بود و چیزی 
 .شهیم خاموش هم خودش ،شده روشن خودش نه،  -
 .بخونه بذار -
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 از که را اشیهندزفر میکرد سوارش که اول روز. کرد مچاله را خودش و دیکش دراز سقف کف و گفت را نیا نیریش
 را یقیموس دیبگو را اتیئجز خواست ماین که بعد د،یچیپ انسههبی یصدا نیماش سکوت در یا لحضه چند ،آورد در گوشش
از رپ  که ماین برعکس. دادیم گوش زیچ همه انگار نگفت، یزیچ اشیقیموس قیعال از لحظه آن تا گرید و بود کرده قطع

 از یکی هیشب هم را شیهاشیر .زندحال آدم را بهم می هشت و شش مخلوط با که ییهارپ همان از ،کشیدبیرون نمی
 مشترک دروس واحد چند همان اگر دیشا بود.کم خیلی اشتراکاتمان . بود آورده در اشعالقه مورد یهاخواننده همان

میل شدیدی به رفتارهای او  .بگذرانم او با بخواهم را امیزندگ روز چند که کردمینم هم را شفکر وقت چیه نبود دانشگاه
جدید ها در آرایشگاه نشستن و بررسی مدلهای . ساعتشتای که برای من اصال جذابیت ندا. کارهای بیهودهشتدا ارزشبی

اما من درگیر  کاغذ پیچیده. الیِ  مختلف با چیزبرگرهایِ  هاییفودفست در گذاری عکس خودشاشتراک مو،  و جورواجورِ 
کنم. بینیم تحلیل این بودم که اتاق روشن روالن بارت را درک کنم. کمی از نقد ادبی سردر بیاورم و چیزهایی که می

ربط نیما و من، ما یک جا به رسید. به هر حال در امتداد این دو خط بیحمقانه به نظر میدار و امسائلی که برای نیما خنده
   خاموش شود.مان ی نیازهای غریزیشده های برافروختهشعلهخواستیم رسیدیم. اینکه جفتمان میهم می

 ماین به. افتادم هاخط اتصال یمعما ادی هوا یب. ردمکیم حس گردنم هیناح ی دردرد داشتم و بود شده سرد بدنم کمکم
 ها؟خط اتصال ؟جواب اون مساله رو می دونی: گفتم

 . ادینم ادمی. نه -
 رو گهیهمد هاخط نکهیا بدون یکن وصل ی دیگهخونه سه به خط کی با رو خونه هر دیبا... ستخونه   تا سه که همون -

 .کنند قطع
 . شدینم حل وقت چیه. ادمهی من. آره:  گفت عیسر نیریش
: گفت و کرد پاک بود یا قهوه و اهیس یها لکه از پر که دشیسف پوش تک نیآست با را صورتش یرو یهاروغن یکم ماین

 ؟یچ که خب
 .افتادم اون ادی یچیه -

 .میبود شده آرام بعد از چپ شدنمان کردن داد و غیج از بعد که یوقت مثل درست. میشد آرام مانسه هر بعد قهیدق چند
 شود ینم میتسل نیآفر جان به جان. دایپ قلندر و است دراز که است شبانه یسودا عشق ،شب نه است روز دفتر دیسررس -

 . ستین او یسو به همه بازگشت ،هرگز
 فکر به اخم با نامجو آواز انیم که بود شده یعاد شیبرا دادینم گوش هم اگر ای داد،یم گوش یقیموس به داشت گرید ماین

 با. صورتم یرو کندیم چکه دارد و فرمان یرو راه افتاده خون رگه کی فرمان جعبه ریز از کمی بعد دیدم. بود رفته فرو
 به داشتم. دیند را ها خون. ببرد خوابش دیشا که بست را چشمانش نیریش موقع همان. کردم پاک را خون یرگه دست،
 بدن یرو افتدیب خوک نیع اشگنده کلیه آن با ماین نکهیا از قبل کاش یا که کردمیم فکر اشچهره تیمعصوم

 یجاده چهل لومتریک یتو که کردم فکر مانینو 206 به بعد و .میکن ازدواج هم با دیایب که دادمیم شنهادیپ فشیظر
 .دره یتو بود افتاده و بود شده منحرف کوهپایه
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