
 نا ممکن 

: نوشته  

 محمد رضا محمدی اصل

 

 چه را دندی انتظار کیست؟ عاشق چیست؟ عشق

 از تو دمیگوی پدرش که پسری میکند؟ درک کسی

 پسرش به هک پدری یا ؟ نمیدانی چیزی عاشقی

 میگوید

 

 میداند وبخ و کرده تجربه انرا خود که این با کشکه عشق

 رامین ذهن در روز هر سواالت این ؟ نیست که

میگذشت و میزد چنگ  
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 مه رامین میشود سرد  کم کم هوا شد شب هم باز

 و دمیکن باز را خاطراتش دفتر ترسش از فرار برای

نیافتم ار پاسخهایت جواب هم امروز عزیزم مینویسد  

 

 جواب قلا حد که کنم تالش بیشتر فردا میدم قول

 بیشتر فردا گفتم هدیگ نباش ناراحت کنم پیدا یکیشونو

 روی را سرش و بست را دفترش سپس میکنم

بالش ان  

 

 سوز یمن چراغ روشنایی در و میگذارد اش خالی خال

 جنگ ازهمب اما بخابد تا میبندد را چشمهایش اتاقش

بسته و باز را چشمهایش انقدر میشود اغاز هرشبش  
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 و کی هک نمیشود ان متوجه هم خودشم اخر در که میکند

 طلقم امیدی نا اتاقش است رفته خاب به چگونه

به رمزق هایی نقطه با رنگ سیاه های دیوار است  

 

 یدرون جنگ همیشه دیوار روی خون ی نشانه

 ای لحضه گذاشتنمی و میکشید تصویر به برایش را اش

 و سیاه انمی در یکی که هم لباسهایش بگیرد ارام

 توسی

 

 تا میپوشید هالک و میتراشید ته از همیشه را سرش بودند

 اکرهایش برای کننده قانع دلیلی نبیند را او کسی

باز بعد شب دهد گزارش اش خانواده به تا نداشت  
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 وقتی اما نوشت دفترش در را حرفها همان هم

 و سوخت چراغش کند شروع را زدنش پلک خواست

 پنجره البالی از که بادی جز و گرفت ارام اتاق

و میکرد عبور  

 

 دنمیرسی گوش به چیزی میداد تاکن را پرده

 باز مانچش با و نزدند پلک صبح تا رامین چشمهای

 ان و گذاشت سر به را الکهش انروز صبح خابید

مشکی پیرهن  

 

 ستینا معمول طبق و کرد تن به را بلندش استین

 به امد پایین سرعت با ها پله از زد باال نصفه تا را ها

میکند بورع چوبی تکه روی از قطاری اناگر که شلکی  
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 وازا و خرید چراغ یک بست سرش پشت محکم را در

 کرد ازب یواش انرا و زد در به لکید گذشت باز خانان

غذا میز روی میزد نغ ها خانم مانند لب زیر که پدرش  

 

 را عیتوض این که هم رامین میخورد صبحانه خوری

 دوان اتاقش سمت و بست ارام را در شد وارد دید

 را او پدرش که بود نرسیده ها پله وسط به رفت دوان

 صدا

  

 جلو متس به قدم یک کرد مکث ای لحضه رامین زد

 نپایی ها پله از و چرخاند را سرش سپس برداشت

رفت پدرش پیش و امد  

 

ها؟ نیا نپایی ها پله از ها دیونه مث گفتم بت بار چند -  
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- 

 گذاشتی رتس چیه مسخره الکه اون ؟ نیستم تو با مگه -

 ؟

 

گرفت دست در و برداشت سرش از را الکه رامین  

 

 پایین ها پله از وریاینج دیگه بار یه نمیکنم تکرار دیگه -

بیرون بندازمت خونه از تا بیا  

 

 ها لهپ از و  داد تاکن اطاعت نشانه به را سرش رامین

 پاهای هک بود نداشته اولی پله در قدم هنوز  رفت باال

پهلوهایش روی دستهایش که دید را مادرش  
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 میکرد اگهن رامین به اش نشسته صورت با و گذاشته

 را دستش دبودن باز نیمه چشمهایش و نمیزد حرفی

ن؟ ای خابه ببینه تا داد تاکن چشمانش جلوی  

 

 از بلق مادرش نبود میخاست دلش که انطور اناگر اما

 شوهرش سمت به را سرش چیزی هر گفتن

پرسید و چرخاند  : 

 

- ؟ صبحی اول چیه جریان  

 

- ؟ بپرس پسرت ؟از میپرسی من از  

 

 کنار او اام بپرسد تا چرخاند رامین سمت به را سرش -

بود گذشته مادرش  
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 غدیاک تکه بست را باز نیمه پنجره شد اتاقش وارد

 ان از گذاشت را میز داد پیچ چراغ روی و برداشت

 دور که اکغذی تکه ان و کرد عوض را چراغ رفت باال

 ان

 

 و اید بنظر سوز نیم دوباره چراغ که شد باعث بود پیچیده

 دهد لوهج روشن نیمه بازجویی اتاق همانند را اتاق

تختش روی گذاشت اتاق وسط در را زبالیه سطل  

 

 کرد چالهم انرا کرد پاره را خاراتش دفتر دوم ورقه نشست

 نهک پاره را سوم صفحه خاست انداخت سطل توی و

نگه دست امد می پایین و باال در دسته که  
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 ردک قایم بالشش زیر و بست را دفترش داشت

کرد باز را در قفل شد بلند سپس  

 

بود خواهرش سارا  

 

 صبحونه نمک صدات بیام گفت ماما داداشی بخیر صبح -

بیای؟ نمیخای گذاشتیم  

 

میام خودم شد گشنم دارم اکر االن اه اه -  

 

منتظرتم بیا کن تموم اکرتو زود پس باشه -  

 

 باشه -

 

www.takbook.com



 را پاسخی:  نوشت و کرد باز را دفترش بست دوباره را در

 که که اییصد از خواهرم که فهمیدم اما نیافتم االن تا

روی به شده هم اگر حتی نشده ناراحت کردم  

 

 تسخ سواالی که کنم چاکرت خب نیاورد خودش

 نمیخای ؟؟؟ چی حاال ؟ چیه من تقصیر میپرسی

 در را الکهش بست را دفترش ؟؟ بگی چیزی

گرفت دست  

 

 موهام دوباره کشید سرش روی را راستش دست و

 اینه به و ردک باز رو کمدش در شد بلند سپس شدن بلند

کرد ناگه خودش به بود زده کمدش توی که ای  
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 شخصم اکمال انها در لرزش کرد ناگه را انگشتهایش

 حق شاید ؟؟ شدم دیونه اکریه عجب هههه بود

غیر ایدش میلرزوند انگشتاشو خودش چون باهاشه  

 

  تبس محکم را کمد داره حقیقت اما باشه واقعی

 رفت و کرد باز رو اتاقش در پوشید دوباره رو الکهش

 که ای قمهل خواهرش نشست صبحونه میز سر بیرون

 براش

 

 ؟؟؟ گذشتی چی توش ممنون داد بهش رو بود گرفته

 ؟؟؟ نه مگه داری دوس رو هردوشون گردو و عسل

؟؟بدی؟ رو دستمال اون میشه عاشقشونم اره  
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 بندازه یا تیکه که بود فرصتی ئنبال که هم پدرش

 مثل راچ ؟؟؟ بخوری غذا چطور نگرفتی یاد هنوز: گفت

کردی؟؟ کثیف خودتو ها بچه  

 

 را اش صبحانه پدرش حرفهای به تفاوت بی هم او

؟ بریم خب کرد تمام  

 

 کجا شم مادها میرم منم کنی عوض پیرهنتو بری تو تا

 سارا نداد پاسخی رامین دوتا؟؟؟ شما برین میخاین

همینطور هم  

 

 ونیم الل چرا پس دانشاگه برسونه رو سارا میخاد

؟؟؟؟ گرفتن  
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-  دونمنمی من بگو؟؟؟ خودت به ؟؟ میپرسی من از

 اناگر پسترته اگران نه اناگر چیه؟؟؟؟ پسره این با مشلکت

 دشمنته

 

-  تنیس اینطوری هم اصال ن اه اه من؟؟ کی

؟؟؟ گفته کی  

 

 پاشو زود کن عذرخاهی ازش برو میگه اینو داره اکرات -

برو کمو؟؟؟ش  میخوری چقد نیستم تو با مگه  دیگه  

 

-  لقمه ی ادم گذاشتین ها شما اگه رفتم بابا رفتم

بخوره راحت خیال با رو غذا  
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 اتاق سمت به و داد گوش زنشو حرف پدرش

 بشه وارد خاست کرد باز درو زدن در بدون رفت رامین

 یکردم ناگه پاهاش به پدرش اومد بیرون رامین که

کم کم  

 

 رو اتاقش در رامین صورتش به رسید تا کرد بلند سرشو

 دو داختان پدرش به دار معنا ناگهی کرد قفل و بست

گفت و برگشت سپس برداشت قدمی سه  : 

 

؟؟؟ بپرسم سوال یه میشه بابا  

 

نه؟ که چرا بپرس حتما بله -  
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 اداب یا خوردن غذا اداب باشه باد کدمو بهتره ادم -

؟؟؟ جایی یه به شدن وارد  

 

- 

 شدی اماده سارا امد پایین ها پله از و کرد حافظی خدا

؟؟ هنوزی یا  

 

 روی هم رامین  اومدم دقیقه 5 یه میام االن

 زیر نشست بود پنجره کنار که پدرش راحتی چوبی صندلی

بود رفته خودش در و میگفت شعر لب  

 

 زد امینر شانه روی دستش با و امد رامین کنار سارا

 امادم میزنم داد دارم شدی؟؟؟ کر داداشی

چی؟ یا نمشنیدی  
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بریم؟ هیچی -  

 

- ؟؟؟ خریدی کی رو قرمز پیرهن این برویم اره  

 

-  اومد خوشم ازش ها بچه با بودم بازار پیش هفته

 گرفتمش

 

نه؟ یفتهم اتفاق ظاهرت تویه تنوعی یه اقل ال خوبه -  

 

حافظ خدا  رسیدیم خب باشه همینطور شاید اره -  

 

دنبالت؟ بیام چند ساعت  راستی  
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 یه قطف میام خودم بکشی زخمت نمیخاد ؟...ساعت

دارم الکس  

 

حافظ خدا فعال پس باشه  

 

حافظ خدا  

 ؟؟؟؟ نیست کسی ها کردم سالم اومدم من سالم

 راحتی زمی همان روی نیست کسی اناگر مامان؟؟

فکر ایشسواله به فقط و بست را چشمانش نشست  

 

 از انرا ردک باز را دفترش رفت اتاقش به سپس میکرد

 هک میشنیدم:  نوشت اخرش صفحه در و زد ورق اخر

یافتم اداعتق ان به امروز اما عجیب موجودیست انسان  
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 به سپس زندمی را حرفش است همینگونه دقیقا اری

 کند فکر ان به دبای اول میداند اینکه با اندیشد می ان

 !اما

 

 باز اما کند خاهی معذرت باید بکند بدی اکر اگر که میداند

؟؟ نه یا دهد انجامش که افتد می شک به هم  

 

 طمنم بکند موردم در را ها فکر همین فرزندم شاید

 ترسممی چون نزدم برگ اول از را دفترم امروز نیستم

 سکوتم اما بپرسد من از را ها سوال همان دوباره

 برایش
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 باشم دیوانه شاید دارمن کننده قانع دلیلی نمیشود پاسخ

 سنگینی تا ایمدر پرواز به میخاهم میداند چه کسی شاید؟

ادامه...  شوم اب نبینم را زمین روی خودم  

 

 ای لحضه کرد جدا اکغذ از را قلم ننوشت را اش

 کرد ازب را اش کشو بست را دفترش سپس کرد درنگ

 زد اتش را اولی کبریت چوب اورد در ان از کبریتی و

را ان  

 

 ردک نزدیکش دوباره کرد دور سپس اورد دفتر نزدیک

 دور مه از کبریت چوب و دفتر که حالی در کرد دور سپس

وبچ اما نکشید طول زیاد رفت فرو فکر به بودن  
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 گردی طاول انگشتانش و بود شده خاموش کبریت

 تحمل را درد اما ردبگی چیزی انگشتانش با نمیتوانست

دفتر جون به انرا و ساخت ور شعله را دوم چوب کرد  

 

 مانشچش میگرفت اتش که دفترش برگه هر انداخت

 قطره رسید هک پنجم ی برگه نصف میشد تر بیشتر

 به اه پله از کسی رفتن راه صدای افتاد اشکش

 گوش

 

 لیو میگفت وداع را خود اخر های برگ دفتر میرسید

 دستش اب میرفت لکنجار خود با افاکرش در...   رامین

روی کرد پاک را بود صورتش روی که هایی قطره  
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 همانند و شیدک نفسی داد باال را سرش ایستاد پاهایش

 مشلک ددی سپس برداشت قدم چند تجربه با مرد یک

تظاهر باشم خودم که بهتر همان بودن مرد است  

 

 انگشتر صدای گرفت خود به صدایی اتاقش در نکنم

 شایدبگ را در میخاست او از و میکرد باز را در زبان پدرش

باز را پنجره گذاشت تختش زیر را دفترش بساط هم او  

 

 داشت سعی خود دست با شود خارج اتاق از دود تا کرد

 دش مزاحم موقع بد پدرش که کند خارج سریعتر را دود

ناگهی یدپیچ رامین لگوی در بهناگم نا ای سرفه  

 

 نشانه به ار سرش نگفت چیزی کرد پسرش به دار معنا

 در که هم رامین برگشت و داد تاکنی تاسف ی
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 قدامیا مساله توضیح برای بود نکرده اکری نظرش

 نکرد

 

 دنال هب سردرگم رسید که راهرو به برمیداشت قدم ارام

 هک میداد تاکن دیگر طرف به طرفی از را سرش پدر

گرفت شلک وجودش تمام در عجیب ارامشی  

 

 چیزی نهات است امده چگونه یا و که از بداند نمیخاست

 در یبیعج قدرت بود ان حفظ میدرخشید ذهنش در که

واراست مرد یک همانند گرفت شلک وجودش تمام  

 

 نبود ختس برایش برداشتن قدم اینبار ولی شد

 بود پدرش دست همان این است درست اری
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 و گرفت ار دستش نکرد ناگه صورتش در نگفت چیزی

دست  بوسید  

 

 بود زده بیرون ان از که رگهایی ان و شده چروک

 که اییه دست بود کرده پیدا برایش خاصی قداست

 سالم نهاا با و بگیرد دست در را انها نمیکرد تصور روزی

 کند

 

 را ودخ دست پدر بودند کرده النه لبانش روی بر حال

کشید سرش روی بر  

 

 پدرش حرف از که رامین "خوشبختی" گفت و

 اسخپ چی؟ خوشبختی پرسید بود شده سردرگم
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 شماست خوشبختی پاسخشان میگویم را سوالهایت

 همانطور

 

 و میخاستند پدرانمان برای انرا اجدادمان که

 انکه از دریغ نندک تحمیل انها به زور به انرا نمیتوانستند

 ان از را نهاا میکردند سعی که است همان خوشبختی

 منع

 

 برای خودشان زبان به را خوشبختی و کنند

کنند ترجمه فرزندانشان . 
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