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بـرد تصـورش    تونستم پشت ِ کـی  نمی. از حد ِ معمول بیش ،سکوت کرد. »ارزید؟ حاال می«: ش که تموم شد گفتما تعریف کردن
اومـدم  . ي بتهـوون  تـو خونـه   ،بوك گذاشـته بـود   خودش و پارتنرش تو فیس فقط دوتا عکس از ،اش ندیده بودموقت  هیچ ،کنم

اي کـه زیـر ِ     "…Amir is writing"اون انگـار از  . ام رو داد جـواب امـا خـودش زودتـر      ،خیال شو ه بیئ تا بنویسم اگه سخت
. »بـود  فقـط یـه قطـره     ،گریه که نبـود البتـه   ،ش گریه کردما اولین باري که بوسیدم«: گفت. مسنجرش نوشته بود ترسیده بود

 ."نفهمید ،نفهمید محمد ": اما ادامه داد ،ام رو گرفته بودم جواب  ،الزم نبود ادامه بده. دوباره سکوت کرد
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 ،فهمدت کنی باز هم مثلِ قبل می فکر می ،یاري کنی همون آدمِ قبلی رو به دست می اگه فکر می .نکن ،نکن محمد« : گفت
. خودم صدا کنهرو به اسمِ   تر از اونی بود که بخوام گیر بدم من مون جدي بحث» کنی اشتباه می... فهمدت  حتا بدونِ توضیح می

سراییِ لذت رو  هاش کاملن سیاه است اما مدیحه کسی که فضاي داستان یادته؟ بودي هتکه برام گذاشرو ی اولین کامنت« :گفتم
ا همین ب ،کنه کار می ها چی دونی زمان با آدم نمی ،زمان محمد«: گفت» ؟داري چین آدمی از هم ه انتظاريکنه یادته؟ چ می

  » کنه جوري تغییر می تونی تصور کنی که چه نمی .اش کردي خودت تربیت ،اش ساختیآدمی که خودت 

زمان بده «: دوباره خودش شروع کرد ،به هر حال ،اش به این خاطر بود که منتظر بود من چیزي بگم یا نه دونم سکوت نمی
بعدش هم شروع کرد تعریف » ونی ندارهبینی اون کسی که هنوز تو فکرشی دیگه موجودیت بیر یه مقدار زمان بده می. محمد

اما . رسماین سوال رو از خودم هم بپ احتمالن انتظار داشت» ارزید؟ یحاال م«: تموم که شد پرسیدم .کردن ماجراي خودش
 ،روز از این جنگ خسته شدم و خواستم تعظیم کنم خواستم بدونم اگه یه فقط می ،با خودم روشن بود ام تکلیف. طور نبود این
 .شه چه جوري می هام نسبت به االن ام ساساح
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 تـرین  بـه  کشـاورز  بلوار هاي کتنیم همیشه ها موقع جور این. بود رفته تحلیل کل به نیروم ،ها کتنیم از یکی رو انداختم رو خودم
 بهـش  دوبـاره . بـود  عصبانی شده خیلی ما دست از کردم؟ بود کاري چه این پرسید می داشت هنوز. بودن شده نصب ي ممکنجا

  »داره؟ ربطی چه ،ترسم می ،ترسم گه می خوب؟ هی می چی یعنی«: گفت »…ترسیدم می«: گفتم

نه جلوي حرفـی رو بگیـرم نـه    . چیز رو ول بدم کردم باید همه حس می ،تر از اون بودم که بخوام جلوي چیزي رو بگیرم سنگین
 تا حـال «: گفـت »  …شـم  مطمـئن  خواسـتم  می. ترسم می سگ مث هم هنوز ،ترسیدم می. پگاه ترسیدم می«: گفتم. احساسی

 داري کـار  چـی  االن اصلن بکنی؟ کارو این خیابون وسط شه می دلیلی چه ترس چیه؟ ترس چیه؟ ها حرف این چته؟ امیر؟ خوبه
  » …امییر کنی؟ می

 هـاش  سوال اما. کرد نمی تابی بی و زمین کوبید نمی رو پاش دیگه  ،کنارم نشست. گرفت آتیش ام پلک پشت بستم که رو ام چشم
 فهمـی  نمـی « :گفـتم . کنه اش کفري که بود قدر ان اما کشید می طول قدر چه هام جواب بین سکوت دونم نمی. بود جا به همچنان

 …خیـال شـو   بـی  …داره اي معنـی  چـه  مـرد  یـه  واسـه  نباشـه  درش لذتی هیچ که اي بوسه فهمی نمی …فهمی نمی …پگاه
ـ  …مطمئن شدم بـاز  ،االن هم دیگه تموم شده …شدم می مطمئن باید … میدترس می ـت   …خیلـی  ،پگـاه ت دارم دوسدوس
 »دارم
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یاد؟ یـه   هام چی برمی یاد؟ اصلن از رو حال و هواي نوشته بهم چی می«: گفتم» دي؟ و ادامه میر هنوز داري همون راه«: پرسید
دادم جـوابِ   ترجیح مـی  »یاد خط اش رو عوض کرده باشه؟ می ه که بهشئ شون کسی پشت! کردي شون می زمانی خوب تحلیل

چند ماه « :پرسید. اصلن حرف بزنم در کل ،دوست نداشتم چیزي براش تعریف کنم. هاش رو بسپرم دست خودش ي سوال همه
ید بتـونم  شـا  ،هم تعریف کن تو این مـدت چـی گذشـت   ا هواس ،که هستی... اي اگه هنوز درگیرِش« .جواب دادم ده ماه ،»شده؟

المه رو هم هرچه زودتـر تمـوم   یومد مک بدم نمی. همین رو براش نوشتم. تر از اون بودم که بخوام دیتیل بدم ویران »کمکی کنم
اگـه   ،ماه به اندازه کافی زیـاده  نه ،دونی االن تو چه وضعی هستی تر می خودت به«: فقط این رو اضافه کرد که ،قبول کرد. کنم

وگرنـه   ،هباشـ  زمان مـوثر  تونی امیدوار باشی می ،که هیچاش کنی  شته که االن بتونی با کسِ دیگه جایگزینزمان انقدر تاثیر دا
کـاري از   هـیچ  …هات درنظر بگیـر  این رو تو تصمیم ،کنن هات چندان تغییر نمی احساس. ي زمان نذار دیگه چیزي رو به عهده

 نـه اش  ماهی که اولِ چت بهش گفته بـودم تـو ذهـن    دهاحتمالن  ،ماه رو از کجا آورده بود نهدونم  نمی. »یاد دست زمان برنمی
یه چیزهـایی رو  . کم نگیرم مون گفته بود زمان رو دست حتا به روش هم نیاوردم که تو آخرین چت. به روش نیاوردم ،مونده بود

 .بسپرم دست زمان
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1  

اي کـه انقـدر    جملـه . دن از توشون یکی از اون شعرهاي فرمالیستی درآري هایی که جون می از اون جمله ،ي ساده بود یه جمله
ـ    جمله. شد چهار بار گفته می-ساده بود که شاید در طولِ هفته سه اش و خیلـی بیشـتر از اون    ودماي که بارها و بارهـا شـنیده ب

اي  لحظـه . وقت نتونم ازش بگذرم اش در اون لحظه باعث شد هیچ شنیدن. ..اما در اون لحظه . اش خودم به بقیه گفته بودم تعداد
  ...ولی براي شنیدنِ اون جمله  ،که اصلن هم خاص نبود

2  

انقـدر   ،پیچیـده بـود  /برعکس خیلی هم سـخت . اي نبود اش اصلن کارِ ساده خودش و مخصوصن گفتن ،اش برخالف ظاهرِ ساده
 ،دونـم  نمـی . اش نبـود  اون لحظه اصلن مناسـبِ شـنیدن   ،اما خوب. اش فر شنیده بودمسخت که تا اون لحظه فقط از دهنِ یه ن

شـاید اگـه چنـد هفتـه دیرتـر شـنیده       ! ام کـه نـه   مطمئن! نه... اش  ي مناسبی بوده اما براي شنیدن اش لحظه شاید براي گفتن
  …شد می

3  

  ون کرد هیم خسته …شه؟ اه زنم خفه نمی ي پاوز ِ این المصب رو می چرا هرچی دگمه

I was in a wrong Time in a wrong place, in a wrong time, in a wrong place 
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تو موقعیتی بودم که به یه رابطـه   ،ها رو زدي ازت ناامید شدم روز که اون حرف اون«. اش اش دیده بودم آخرین بار پنج ماه پیش
 ،اي نداشـتم  راه دیگـه «. اي بود که تو متن جاش یه سه نقطه بـذاري  اندازه اش دقیقن به مکث »…ها احتیاج داشتم و اون حرف

اون موقع هـم از   »خوردم نباید دوباره زمین می ،حاال هرکی ،ام داره یکی رو الزم داشتم که نگه ،خوردم زمین داشتم با مغز می
ي  اگه یـه نکتـه  . از هر چیزي ،کلی نداشت برا حرف زدنمش. یومد گفت خوشم می ها رو خیلی راحت می همین که بعضی حرف
اصـولی داریـم   «: گفـت  »ات مالِ چی بود حاال؟ غیب زدن« :پرسیدم. بدجوري سوخته بود. سوخته بود ،مثبت داشت همین بود

در این حد هم ه هام واسه این نبود ک ولی حرف«: اش فقط گفتم در جواب ».اي بگیرم خواستم پیشنهاد دیگه نمی !خالصه ما هم
تـر از اونـی    گویا صحبت براش سنگین. تا نقطه شاید اندازه ي سی. و یه سکوت نسبتن طوالنی رو شروع کردیم »!ها ناامیدت کنه

  .دیرش نشده بود ،خداحافظی کرد و رفت .دیگه چیزي نگفتممن هم . دهشده بود که بخواد ادامه ب

  :خوند ام داشت می هدفون رو که دوباره گذاشتم تو گوش

I was Born in a wrong time, in a wrong place  

  …دیرش نشده بود 
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فرستادن من هـم   هرجا که درخواست می ،کردن ها می هرکاري اون... ها  با هل دادنِ اون ،ها انجام دادم مراحلِ اپالي رو با بچه«
ام رو هـم بـا    حتـا رزومـه  ... دونسـتم   نمی ،ها نه که یادم نباشه ،دونستم ها رو هم نمی Deadlineدونه از  حتا یه... فرستادم  می

اش رو  حوصـله  ،ریکام نداشـتم  ،چهار تا از جاهایی که فرم پر کرده بودم اصلن مدارك نفرستادم براي سه... ها نوشتم  کمک بچه
تـر   ها که اومد به دوسـه نفـر بـیش    بجوا... چین وضعی اپالي کردیم  خالصه با یه هم... نداشتم برم سراغ استادها دنبال ریکام 

دوسـال رفـتم   ... اش رو  انگیـزه  ،اش رو نداشـتم  توان ،دلیلی واسه رفتن نداشتم... نرفتم ... دوجا پذیرش داده بودن  ،شون نگفتم
... اش  اي نبـود واسـه دیـدن    امـا بهونـه   ،ام که تموم شد هنوز تو فکرش بـودم  سربازي... اصلن امتحان فوق نداده بودم  ،سربازي

... ات  خـوام بـراي آخـرین بـار ببیـنم      بیـا مـی   ،خوام بـرم  گم می ش میگفتم به... اي که به ذهنم رسید رفتن بود  ترین بهونه به
  ».اومد ،کار رو هم کردم همین

ترجیح دادم منتظر شـم   ،تر از اونی بود که بخوام چیزي بنویسم هاش سنگین اما فضاي حرف ،شد اش داشت طوالنی می سکوت
  . تا خودش چیزي بگه

سـه سـاعت دیگـه داشـته     -ه دوک... اش  بار دیگه ببینم ام واسه اومدن به این خراب شده این بود که یه تنها دلیل... فهمی؟  می«
  »اش باشم

به مـانیتور  . مون خیلی طوالنی شد؛ شاید حدود هفت هشت دیقه دفعه سکوت این. اما بازهم چیزي نداشتم بنویسم ،فهمیدم می
ببیـنم   ،خواستم ببینم خسته شده یا نـه   می» ارزید؟ می«: آخرش ازش پرسیدم. خوندم نوشتم و نمی زده بودم و چیزي نمیزل 

  هم خسته شم یا نه؟ همه مبارزه من قراره بعد این
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 ددونی خودم چنـ  می ،م جالبها هواس« :نوشت. »و واسه چی ردیف کنم کردم واسه تو هم الزم باشه چرا نمی رفک» «؟خوب چرا«
که اون شب بهم  خاطرِ کمکی ئه اش کنم به ونم فراموشت که االن چرا نمی این«: گفتم» ؟ادماز دست دچین روزهایی رو  هموقته 
چه وضـعیتی   ،ود معلوم نبود االن من کجا بودماگه اون نب. کاره ازم طلب هرکاري که االن بکنه باز هم بابت همون یه شب. کرد

زیـاد  فکـر کـنم چـون     …اش اما شروع«. اش ندادم که بخواد چیزي بگه چندان مهلت» .ات ن از جوابِ سرراست سوالای. داشتم
حتـا اگـه واسـه ارضـاء فضـولیِ       …بود واسه خودم ادد ام قرار می و زمانی هم که مخاطب. ادد ام قرار می مخاطب ،ردک صدام می

از لذت این مخاطب خاص یه جملـه  . لذت این مخاطب واقع شدن بگذرمم از ستتون نمی ،کرد ود چندان فرقی نمیخودش هم ب
 کـه » …ت توضـیح بـدم  ا هالزم نیست واس ،از قماشِ خودمی« :نوشتم داشتم می .».طوري شروع شد فکر کنم این …واقع شدن

ته بود کـه قـراره بهـم    حتا یادش رف ،اش کرده بود پرت از موضوع بحث ام جواب .خواد جوابی داد که فهمیدم توضیح اضافه نمی
 .تونه اون نقش رو برات به عهده بگیره بگه خوب هرکسی می

خواسـتم بـدم بـه داسـتانِ اون هـم       ماه بعدش که داستانِ خودش رو تعریف کرد فهمیدم توضیحی که اون شب می شش -پنج
حـاال  « :منتظر شـد تـا ازش بپرسـم   . ندارمدونست توضیحی الزم  این دفعه اون می. قماشِ هم بودیمواقعن از . قابل تعمیم بوده

  »اش رو داشت؟ ارزش
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اش رو تالش کـرده بـود فکرهـایی     تمامِ چند ساعت گذشته. انقدر داغون که شک داشتم تا فرداش حتا دووم بیارم. داغون بودم
هنوز کلـی حـرف نـزده    . بودموفق نشده اي هم  اما ذره. ازم دور کنه ؛چرخیدن ور میکه تمومِ سه روزِ گذشته داشتن تو مغزم د

هرچنـد   ،شـون  کردم که هنوز بهش نگفـتم  ي دیگه که امکان داشت فرداش مطرح بشه و احساس می" اگه"کلی  ،داشتم براش
. نداشـتم  ،کـنم  اش تعریـف مـی   رو واسه ها حرف  ي اون که چرا دارم همه از این اي هیچ ایده .هام همه تکراریه گفت حرف اون می

هـایی کـه    ي دروغ دونستم همـه  اش هم خوب می قبل تا سه روز. یاد برنمی اش دونستم کمکی از دست ب میهمون موقع هم خو
هایی که قراره جـواب بـدم کـاملن فـرق      دونستم سوال خوب می. یاد اي به کارت نمی ذرهروزِ دادگاه کنی  پیشِ خودت ردیف می

تونسـتم از دسـت ایـن سـوال و      روزه نمـی  امـا در طـیِ ایـن سـه     .مرداش رو آمـاده کـ   هایی که جواب خواهد داشت با اون سوال
نـورِ  . ام رو گرفـت و آوردش بـاال   زدم که دو طرف صورت چنان داشتم حرف می هم .ساختم فرار کنم هایی که تو فکرم می جواب

 ،ي خسته بود دم خستهدی میاش  تصویرِ تاري که از صورت. بستمتقریبن ام رو  چشم. کرد دردم رو شدیدتر میسرنارنجیِ غروب 
شـاید بـه   . »؛ شـد هرچی که شـد  ،اش کن تموم. ات خوب؟ به تخم ،ات امیر به تخم«. گی نرسیده بود ي کالفه اما هنوز به مرحله

  .ام بود به تخم ،شد شد می هرچی که می. چین دستور از باالیی احتیاج داشتم که این دورِ باطل رو تموم کنم هم
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تـونین درك   گه مشکلِ شما اینه که نمـی  اما آقامون یه جا می ،تون نقلِ قول کنم ام نیست عینن واسه همراهاالن کتاب «: گفتم
 ،اش بیـاریم  تـونیم بـه دسـت    وقت نمـی  حقیقت واسه ما یه موجود بزرگ و بغرنجه که هیچ. کنین نگاه ما به حقیقت چه جوریه

ـ  آخـرش  گرایی نسبی !رو کاغذ آره. ثابت شه اش برعکستو عمل شاید  م هرچی رو کاغذ در بیارینواسه همون ه  ازمـون  .هانفعال
  ».ئه رو فیلم کنهتو بازجو که بره اون ذاره رو این اش رو می ي زندگی شه که تمومِ انگیزه اما یهو یکی پیدا می .یاد هیچی برنمی

خواسـت بپرسـه    مـی رو کـه  جـوابِ چرایـی    .من هم پا شـدم » ؟...مگه دوباره«:پرسیدن. ام وسط حرف. پاشد از کافه رفت بیرون
   »!نه« :گفتمبهشون  .توضیح دادن براي اون یه نفر برام سخت بود .اي اوناما نه بر ،آماده ،داشتم

گی یـا شـایدم    خسته شامیرتو  »امیییر« .»ها موقع نه مثلِ اون ،نه جدي«  ،»دوباره شروع کردي؟«: بیرون که رفتم مهلت نداد
چه  که فرقی نداره .دم این بازي رو ترجیح می ،بازي باشه ام زندگیحاال که قراره  ،ها هم گفتم همونی که به بچه«. بودي ناامید
ناامیدي و . »تر تر به هرچی خطري. زودتر بازي رو تموم کنم خوام هرچه می .شه بازي زودتر تموم می حداقل این ،اي بکنیم بازي

آخـرین بـار اون   » بـی خیـال شـو   فهمی؟  می بدبختات  کنن می« . اش هم سرایت کرد د به صورتاي که تو صداش بو گی خسته
نـه کـه   . نام داده بـود  هاش هـم نجـات   و فکر کنم همین کلمه. ها رو استفاده کرده بود این کلمه ،شب این مدلی حرف زده بود

طوري حرف نمـی زد ازشـون    وقت این که هیچی اما وقتی اون ،می کنیم اتفاقن استفاده زیاد هم ،استفاده نکنیم ازشونخودمون 
روم کلمـات  کـه   یـن این دفعه جـاي ا  .ام زده بود خشک. سکوت کرده بودم جلوش . شه تر می اش بیش کنه برد حرف استفاده می
  . ي اون شب به مکالمه ،شب ام به اون برده بودن تاثیر بذارن

هـا هـم چیـزي     اون ،مدوسـت نداشـتم چیـزي بگـ     .من هم چندثانیه بعدش برگشـتم  .برگشت تو. با تاکید روي الف ،»دیوانه«
. که به چیزِ خاصی فکـر کـنم   بدونِ این ،کردم شون می نگاهفقط من هم . ده بودنگرمِ صحبت خودشون ش. نپرسیدن خداروشکر

یی که راجـع  اما آخري سر نفهمیدیم اون شر و ورها« : علی برگشت گفت. شاید چیزي حدود یه ربع ،قدر گذشت دونم چه نمی
بعدن  ،خیال بی«. اش رو بدم وابحوصله نداشتم ج» .مون داشت ها والها گفتی چه ربطی به س و این بغرنجبه حقیقت و موضوع 

  .نفهمیده بودم کی رفته. اش شدم تازه متوجه رفتن. »خیال االن بی .زنیم حرف میازش ه بار اساسی ی
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All Nightmare long- Metallica  

 .شه زانویی که خاکی می ،نگرفته هخیلی وقتي که ا قلب ،کنه از ریتمِ آهنگ عقب نیفته نفسی که سعی می
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 دسـت  از خشـم . نه بـود شـد  مـون  عشـق  ناپذبر جدایی جزء بعد به جایی یه از حداقل. بودن هم همراه همیشه عشق و خشم”
 نمـی  کـه  خوذمـون  دسـت  از خشـم . بکینم رو خواست می دلمون که کاري داشت نمی که شده خراب این دست از ،خودمون
  “ده نمی بهمون رو چی همه زیر زدن دستور چرا که اونیکی دست از حتی. چی همه زیرِ بزنیم تونستمی

  . نکشید طول هم چندثانیه اش مکث

 پـارادوکس  شـده  پـارائوکس  دیگـه  حاال. باه داشته رو خشم تحملِ بتونه که اون بود از تر داغون مون یکی که جاست این مشکل”
  “ترس و عشق و خشم

. شـد  اي مـی  اش پـرِ غلـط دیکتـه    زد نوشـته  اش کـه حـرف مـی    شش سال هنوز از اون زمان-بعد پنج. ها اي دیکته غلط همین با
 همچـین  کردیم می چت فینگیلیش که ماها ؛بود معنادار یکل خودش  هواس اي دیکته غلط همه این و فاصله نیم رعایت پارادوکسِ

  . بود حیف ؛دادیم می دست از رو هایی کاري ریزه

 :داد می ادامه داشت. شوخی نبودخوبی واسه وقت  ،نداد اهمیتی ام حرف به» خدا بیامرزه پدر جنابِ فروید رو« :نوشتم شا هواس
بـرا   .ایـن دفعـه دیگـه سـکوت کـردم     » .کرد می پنهون مدت یه حداقل رو شا خشم و فهمید می کاش ،محمد فهمید می کاش«

ما هردفعه خواستیم دوباره شروع کنـیم آش شـد همـین آشِ بـاال و     «: بعدش گفت ،هم ساکت موند حدود یه دیقه اون چیزي
دوباره خـودم  .. شدم که دفعه قبل تحمل نکردم بازهم هردفعه خودم پشیمون می. نه که ناراضی باشم ها. کاسه هم همین کاسه

 ،نهـاد دادي  گی دوباره پـیش  میکه هم تو . ام شه دیگه حاضر نشد واد بازي. جایی که دیگه اون ناامید شدتا . ذاشتم پا پیش می
اش رو حفـظ کـن بـا     تصویر خوبخواي حفظ اش کنی حداقل  اگه می. مواظب باش. طوري نشین اما این .گذشته ،ههیچی دیگ

ام خـوب   امـا حـال   ،گفـتم  شاید اگه حالت عادي بودم این رو نمـی . شب ازش خواستم دوباره شروع کنیم پري. اوهوم«. »خودت
ام سـر جـاش    اگه هـوش و حـواس   منتها ،اي پشیمون نیستم ذره ،نه ،نه که االن پشیمون باشم ها. جوراییمست بودم یه . نبود

  ».فعلن که قبول نکرده هنوز ،به هر حال. ذاشت دوباره اقدام کنم بود؛ ترس از همینی که تو باال گفتی نمی
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  بیداري؟ –

  !باشم خواب باید چرا –

  طوري؟ چه. خوابیدي می زود قبلنا.  باشی خواب شاید گفتم گذشته 12 ساعت –

  !دیگه هستم.  نیستم بد –

  هستی کنی می فکر شاید.  نیستی شاید هستی؟ دونی می کجا از اصلن. هستی شا ههم که توام –

  نکن شا فلسفی. مسخره بازي رو بذار کنار. ها یه مدت راحت بودم ،باز شروع کرد! ام زنده یعنی –

  شه؟ می مگه چرا؟ –

  .بزن ور تا حرف داري؟ کار چی اصلن! چی؟ یعنی! دیگه ما زنده چرا؟ چی –

 شـدم  بیـدار  کـه  صبح. ام پروانه دیدم خواب شب دي. یادته؟ فکر کنم دوسالی گذشته. ..ذاري نمی. بزنم شه نمی که ور ما حرف –
  فهمید؟ شه می طور چه. است پروانه دیده خواب که آدمی یا آدمه بینه می خواب که ام اي پروانه کردم شک

  .دونم نمی –

 یکـ  هـر  یـا  اسـت؟  پگاه تو باشه اش مثلِ قیافه ،باشه داشته تو شکلِ بدنی هرکسی کیه؟ پگاه هستی؟ کی تو دیگه؟ چیز یه –
  است؟ پگاه باشه تو رفتار عینهو رفتارش که کسی ؛نیست مهم ها این یا است؟ پگاه باشه پگاه شا اسم

 هـا  حـرف  این. دیگه پگاه نیستم ،من هم پگاه نیستم. است پگاه باشه ئه ات ذهن تو که تو آل ایده پگاه اون شبیه که هرکسی –
  .کن تموم هم رو

 باشـم؟  گفتـه ازش بهـت   یاد نمی یادم گفت؟ بهت درموردش کی .جداست شا بحث پگاه اون. تا هویت از ،پرسم می تو از من –
  تو کی اي؟ .بود تو مورد در ما حرف. به هر حال

–  

 سـال  هفتـاد  بایـد  کسـی  اگه مثلن. کنه می شا تموم حتمن که داره عمر اي اندازه یه کسی هر گفت می ،خوندم می کتاب یه –
 راسـت  کنم می فکر. کنه می زندگی تند دور با آخر لحظات رو مونده باقی سال چهل بمیره سالگی سی سر بخواد اما کنه زندگی

  .گفت می

  !!پرسیا می چیزایی شبی نصفه توام. دونم نمی جوابشو خودمم که پرسی می ازم داري چیزي –

  هستی؟ کی دونی نمی یا گفته؟ بهت کی دونی نمی –

  .فهمم نمی گی؟ می داري چی گفته؟ کی ور چی –



  

  گفته؟بهت  کی ور این. باشهتو  پگاه تونه می باشه ئه تا ذهن تو که تو آل ایده پگاه اون شبیه که هرکسی –

–  

 خـواي  مـی  کـه  زمـانی  .سـریع  یـا  شـه  آروم تونـه  مـی  .پـاد  نمی رو ساعت کسی شب نصفه … هئ شا وقت شب نصفه اتفاقن –
  .شی شب نصف منتظر باید شن کوتاه ثانیه یه ي اندازه به روزهات یا بکشه طول سال یه ي اندازه تا لحظات

  .ندارم هم تا چرت سواالي ي بقیه به کردن فکر ي حوصله! دیگه گفتم خودم. گفته کی چی یعنی –

 یکـی  به دست دنیا هاي ساعت ي همه حاال تا پیش سال سه از شاید سالمونه؟ بیست االن ما شد مطمئن بشه که هست راهی –
 چنـد  من … گن می راست فتنا می عقب که هایی ساعت فقط شاید …عکس بر شایدم …بدن طول برابر دو رو ها ثانیه کردن

  .ام شده باشه چهل سال ،ام شده باشه ساله من سی سالشاید این سه  سالمه؟

–  

– رو گذاشـتم  ور ما دسـت  کـه  اونـی  یـا  ،بـودم  داده نهـاد  پیش بهش که اي پگاه … هستی کی کنه نمی فرقی …دارم تدوس 
 کـه  باشه چیزي آخرین این داشتم دوست … دارم تدوس …کنه می ما اذیت همه این که یپگاه نای یا ،شا بوسیدم و اش سینه
 سـالگی؟  پنجاه تو االن سالگی؟ بیست تو شب ام ش؟ا گفتم کــِی اما …اما …گم می کهئه  چیزي آخرین… شنوم می و گم می

  .دارم دوست … نیست مهم …ها؟ … بود؟ موفق ام خودکشی و نفرستادي رو اس ام اس اون تو یلدا شبِ اون شاید اصلن

 


