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 است ☆پناه☆ کلمه یهامترادف از یکی زنهار

❤️❤️❤️❤️ 

 فشار. گذاشتم یمیقد رهیدستگ یرو را لرزانم دست

کوچکی کافی بود تا در با صدایی باز شود. چشمهایم در 

محیط قدیمی کافه چرخید. به دنبالش بودم اما خوب 

میدانستم که هرچقدر جست و جو کنم، او دست 

نیافتنیتر میشود. آب دهانم را به سختی پایین دادم. سعی 

داشتم قدمی به سمت جلو بردارم اما قدمهایم سنگینی 

میکردند و مثل همیشه توانی در پاهایم حس نمیکردم. 

اولین بار نبود اما همیشه درست مثل اولین بار بود. 

همانقدر مضطرب، آشفته حال! 

زنهار

@DONYAIE M
AMNOE
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 را هابرف یهرازگاه یزیر باد. بودند تازه یهابرف از

 .ختیریم نیزم یرو

 دانه! خداوند زد رقم میبرا یریتقد چه. دمیکش یآه

 و گرفت بخار شهیش. افتادند نیزم یرو آرام برف یهادانه

به سختی پایم را از چهار چوب در داخل گذاشتم و روی 

پارکتهای چوبی ایستادم. به سمت میز کنج کافه رفتم و 

جاگیر شدم. انگشتهای یخ زدهام را روی چوب سرد میز 

گذاشتم. حتی انگشتهای پایم هم درون نیم بوتهای 

چرم از سرما یخ زده بودند. اینجا هیچ وقت تا این اندازه 

سرد نبود. شاید هم دمای هوای داخلی مثل اکثر اوقات 

گرم بود و من سرما به بند بند سلول هایم نفوذ کرده بود 

و تنم را به لرز انداخته بود. دست زیر چانهام زدم و به 

ِ پوش بیرون کافه خیره شدم. درخت رو منظره کامال سفید 

به روی کافه، لخت از برگ شده بود و شاخههایش مملو 
@DONYAIE M
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 ییهمانجا را اسمش اول حرف لرزانم اشاره انگشت با من

 .بود داده انجام خودش که کردم حک

 کنارم یپسر و شد پخش کافه طیمح در آرام یکیموز

 :ستادیا

 د؟یدینم سفارش یزیچ هم امروز-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 .کنمیم حساب رو زیم پول! نه-

 به چشمم و برگرداندم سر. شد رد کنارم از حرف یب

 حرف زود یلیخ. نبود امنوشته از یخبر. افتاد پنجره

 لمث درست. شد دیناپد و گرفت بخار اسمش یسیانگل

 !خودش

  

۲ 
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 از م،یهالحظه از کنارم، از. شد دیناپد باره کی به

 داشت یسع چرا! چرا؟ بدانم آنکه یب رفت. امیزندگ

 ست؟ین که باشد یزیچ باشد؟ آنگونه

 مچش آنکه یب. نشاند میهالب یرو لبخند خواننده یصدا

 .سپردم گوش کیموز یصدا به رم،یبگ منظره آن از

 یهاگل درختا سر رو ابر سرد دست دوباره پاشه یم

 "دیسپ

 خورهیم تاب داره قشنگ یقو هی مثل سرما یتو

 دیب یهاشاخه

 یپا یصدا هاکوچه یتو اطیح تو نشسته یبرف آدمک

 برف
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 یهادانه رقص گهید بار یکودک شوق و شور گهید بار

 "برف

 نیب. زدمیم پا و دست. شدم غرق خودم یهوا و حال در

 و روزید یها خنده امروز، مشکالت نیب م،یقبل خاطرات

 !امروز و روزید یسادگ! امروز یهایسردرگم

 سابق آدم اون تو. " شد تکرار گوشم در مانیپ یصدا

 "یستین

 بخار شهیش یرو را اسمش دوباره و کردم دراز دست

 من .کردم پاکش قدرت، تمام با لحظه در و نوشتم گرفته

 نحسش نام تا رود یم شیپ هم باز دستم. سابقم آدم همان

 :گرفت اوج خواننده. سمیبنو را

 ارنیم روشن یروزا از خبر ها پرنده همه ونیا یرو" 

 ارنیم شکفتن یبو دوباره ادیب که فردا زده خی یگال
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 ها شاخه برف و باد مهربون یصدا با

 شنیم جوون یکی یکی

 ها پرنده نیا از هرکدوم فردا

 "شنیم آسمون یتو ستاره هی

 میبرا خوش یخبر یروز هم من یزندگ یها پرنده یعنی

 رسد؟ یم اتمام به پوچ یروزها نیا یعنی دارند؟ همراه به

 وانیل دو شب به شب بخندم؟ دل ته از توانمیم دوباره

 نم؟یبنش کنارش و کنم درست مانیپ و خودم یبرا شربت

 کنم؟ دل درد او با صبح تا

 تا شومیم رها اتاقم کیتار و تنگ یواریچهارد از اصال

 نم؟ک نگاه خانه نهیشوم آتش به و نمیبنش ام خانواده کنار

 دارند؟یبرم سرم از دست هودهیب افکار یعنی
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 یارک چه که کنم فراموش توانمیم ببخشم؟ را او توانمیم

 کرد؟ من با

 !سالم-

 شممچ. گرفتم رونیب منظره از را نگاهم ییصدا دنیشن با

. دیرس براقش کت به و آمد باال روشنش رنگ بوت مین از

 !وقت چیه بودم؟ دهید را او. شدم رهیخ اش چهره به

 شما؟-

 !هستم کافه نیا صاحب من-

 دمبو دواریام. بزند را حرفش تا کردم نگاهش حوصله یب

 هاتن بگذارد و بخواند میهاچشم از را بدم حال و یکالفگ

 .باشم

 نم؟یبش شهیم-

 !نه-
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 خارج شیهابیج از را شیهادست جوابم، به توجه یب

 !نشست و دیکش عقب را مقابلم یصندل و کرد

  

۳ 

  

. زدمیم پس را او بودم، یگرید یهوا و حال در اگر قطعا

 کردمیم خطابش مزاحم یحت. زدمیم را اصولم تمام دیق

 . بگذارد میتنها که خواستمیم و

 را میرو. ندارم کارها نیا کدام چیه یبرا یتوان حاال، اما

 دو. ومش رهیخ رونیب به هم باز گرفتم میتصم و برگرداندم

 . گرفت قرار مقابلمان قهوه وانیل

 پسر و کردم فنجان یرو بخار به ینگاه حوصله، یب

 : گفت
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 .یدینم سفارش یچیه نجایا یایم هروقت دمیشن-

 .بردارم را فنجان تا نکردم دراز دست یحت. ندادم یجواب

 نیب از را وجودم یسرما کوچک فنجان نیا که دانستم یم

 .نداشتم یتوان اما. بردیم

 ! ینیشیم زیم نیا یرو نجایا یایم وقته یلیخ دمیشن-

 گرید هم میهاگوش خواستیم دلم. نکردم نگاهش گرید

 . نشنود

 ! ییتنها شهیهم گفتنیم هابچه-

 : دهدیم ادامه پسر و دمیکش یآه

 ،یمشکل چیه بدون، نویا فقط. هیچ مشکلت دونمینم-

 شهیهم اما تِرپررنگ لشیاوا. ستین موندگار یدرد چیه

 از دیشا یحت. شهیم کمرنگ رفته رفته. ستین نجوریا
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AMNOE



 

Romanzo_o 10 

 اون که یروح. مونهیم همراهت شیزیچ هی اما. بره ادتی

 . شهینم میترم گهید یکرد نابودش یشکل نیا روزها

 کالفه. داد ُهل سمتم به را فنجان او و چرخاندم سر

 : گفت و کردم نگاهش

 !بخور نویا نظرم به شدن؟ قرمز سرما از هاتدست-

 : گفتم کوتاه و دادم تکان یسر

 ! خورمینم قهوه-

 ...! یچا خب-

 یزیچ چیه نجایا من که نگفتن بهت دوستات ؟یدینشن-

 سکوت من ام؟ییتنها عاشق من نگفتن دم؟ینم سفارش

 ! نیهم خوام،یم

 : گفت و شد بلند مکث یب او و گرفتم رو دوباره

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 11 

 عکس،بر. کنه خوب حالنو بتونه که ستین یزیچ ییتنها-

 شتریب ،یبمون اونجا شتریب یهرچ. مونهیم باتالق هی مثل

 ! نییپا کشهیم تورو

 نفسم. شد دور من از او و کردم نگاهش درهم یهااخم با

 نقش من یبرا که بود که آدم نیا. دادم رونیب محکم را

 کرد؟یم یباز را هاروانشانس

  

۴ 

  

 از بعد و شدم بلند جا از بعد یکم من و شد دور پسر

 طعق گرید برف. زدم رونیب کافه از زیم مبلغ کردن حساب

 . بود رفته باالتر سرما سوِز حاال و بود شده

@DONYAIE M
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. بود او با حق. کنمیم امشده سرخ یهادست به ینگاه

 دلم و دست اما،. کند گرم مرا یکم بتواند یا قهوه دیشا

. مکن یداریخر یزیچ کافه آن از بتوانم تا رودینم شیپ

 رفت؟ نییپا میگلو از یاقهوه روز، آن مگر

 !نشد َتر میگلو... زد خی قهوه رفت، او

 یرو میپا یگاه از هر. رفتم ابانیخ یابتدا سمت به

 .شوم پا کله تا بود نمانده یزیچ و خوردیم زیل هابرف

 یترس هم شدنم پا کله از یحت که بود پارسال زمستان

 . نداشتم

 من به یبیآس نگذارد و ردیبگ را دستم تا بود کنارم یکس

 .برسد

 !داشت را میهوا بازهم اما بود، شینما شیکارها اگر یحت

 !چرا؟ رفت؟ چرا پس
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 در نهچگو که دیفهمینم او. نشست لبم کنج یتلخ لبخند

 وقت چیه بود، متوجه اگر. کرد نابود را قلبم لحظه کی

 .آوردینم سرم را ییبال نیچن

 گفتیم شهیهم مانیپ. کردم گرفته مه آسمان به ینگاه

  نتوانستم؟ چرا اما دادم، قول او به. باشم یقو دیبا من

 فکرم یلحظات نیچن در بازهم م،یها تالش تمام رغم یعل

 با قرارم و قول ِریز هم باز! برود دینبا که رود یم ییجا به

 دوش به را وجدانش عذاب هامدت تا و زنمیم مانیپ

 از که دهمیم قول خودم به قول شب، به شب. کشمیم

 .بپاشم امیزندگ به یاتازه نور د،یخورش مجدد آمدن باال

 !ستین کار در یتیموفق... اما

. دمش سوار و گرفتم ینیماش یاصل ابانیخ به دنیرس با

 مبادا. نخورد هم نیعابر به چشمم تا بستم را میهاچشم

@DONYAIE M
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 قولم هم بارنیا خواهمینم. اندازدیب او ادی به را من یکس

 .بشکنم را

 وا به امداده قول خودم به که است نشده قهیدق پنج هنوز

 هب میبرا خوش از که یارحمانه یب خاطرات به. نکنم فکر

 .گذاشت جا

. نمیبب دست در دست را یپسر و دختر است ممکن

 زیچ همه خواهدیم دلم. کنم حسادت آنها به خواهمینم

 هم از یقدر میهاپلک و شود یسپر مطلق یکیتار در

 .رندینگ فاصله

۵ 

  

 و شدم ادهیپ. کرد توقف خانه در مقابل درست یتاکس

 هب برگشتم. برگشتم هم باز. کردم ساختمان به ینگاه

 ییلهایوسا تموم نیب بزرگم فیک در! یواریچهارد نیهم

@DONYAIE M
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 به بودم انداخته تو آن فمیک شدن نیسنگ یبرا تنها که

 همانجا و شدم کالفه. گشتم یورود در یها دیکل دنبال

 را فمیک خواستیم دلم.  نشستم یورود یهاپله یرو

 .کنم ریسراز نجایهم

 بل ریز که همانطور و شدم بلند جا از دیکل کردن دایپ با

 و چرخاندم قفل در را دیکل فرستادم،یم لعنت خودم به

 . شدم وارد

 را لیوسا مامان. شدم خانه وارد و رفتم اول طبقه به

 : گفت و زد میرو به یلبخند دنمید با. کردیم یریگردگ

 . دخترم سالم-

 . سالم-

 : دیکش نییپا را پالتوام پیز و آمد سمتم به عایسر مامان

  سه؟یخ چرا پالتوت بچه؟ ینزد خی-
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 هاهپل یرو یوقت حتما. کنمیم پالتوام پشت به ینگاه

 . است شده طورنیا نشستم،

 ! نداره بیع. دونمینم-

 همگ. زمیعز ریبگ گرم آب دوش هی برو سرده یلیخ هوا-

 خرجت به نرو، گفتم بهت یهرچ آخه؟ یدیم گوش

 ! نرفت

 : گفتم و زدم یپوزخند

 . ادینم سرم ییبال چیه من. نباش نگران-

 احتم که داشت اصرار. کرد شتریب را شوفازها درجه مامان

 . رمیبگ دوش

 .بود نشسته درجانم یبد یسرما. نبود یبد شنهادیپ

 یسرما نیا و ستمیبا گرم آب قطرات ریز داشتم دوست

 . کنم دور خودم از را سوز استخوان
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 به را دوش اهرم. رفتم حمام به و کردم آماده را لمیوسا

 صورتم به سرعت به آب لحظه در. دمیکش باال سمت

  .شد گرم رفته رفته اما. زدم خی بود، سرد. شد دهیپاش

 شوم؟ینم گرم چرا اما زدم خی رفت، او که یوقت

۶ 

  

 صورتم به یشالق آب قطرات و گرفتم باالتر را سرم

 .کردند شتریب را درونم آتش ضربه هر. کردند برخورد

 چرا شد؟ینم کمرنگ درد نیا یا ذره چرا ا،یخدا

  برسم؟ آرامش به توانستمینم

 و بکشم ادیفر خودم سر بر قدرت تمام با خواستیم دلم

 سابق آدم آن من نه. است شده تمام زیچ همه که میبگو

 به میهااشک. گرددیبرم هم باز که اوست نه و شومیم

. زندیر یم گردنم و گونه یرو به از آب قطرات همراه
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 به توانمیم راحت اِلیخ با که ستیمکان تنها نجایا

 .زمیبر اشک و کنم فکر میدردها

 بخواهد یکس بشنود، یکس بفهمد، یکس آنکه یب

  .کند فیرد میبرا را شیها حتینص ای کند بازخواست

 فراموش یآرزو که یخاطرات و بودم من فقط نجایا

 ار امیزندگ که زهاستیچ نیهم تکرار. داشتم را کردنشان

 .کندیم نابود

 به. زندیم ضربه در به مامان که گذردیم چقدر دانمینم

 :گفتم و بستم را آب ریش سرعت

 ه؟یچ-

 تو؟ یکنیم کاریچ-

 یرخت چوب یرو از را امحوله و دمیکش یقیعم نفس

 :کردم تن به و برداشتم وارید به شده خیم
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 !االن امیم. شد تموم-

 مامان، خواهمینم اصال. انداختم میموها یرو را کاله

 یاعصاب. وفتدیب امهیگر از سرخ یهاچشم به چشمش

 .ندارم هم اشمادرانه یهاحتینص دنیشن یبرا

 نیباالتر با. رفتم اتاق سمت به و شدم خارج حمام از

 رو به رو مامان با تا کردم یط را ریمس نیا ممکن سرعت

 را حمامم یهاییدمپا و کردم قفل داخل از را در. نشوم

 زیم یرو را دارم نم یهادست. انداختم تخت نییپا

 امینیب سِر. بود قرمز کامال میها چشم یدیسف. گذاشتم

 !تر قرمز

 :کردم زمزمه لب ریز و افتادم خنده به ناخودآگاه

 سپ رفت؟ که درک به یبگ دیبا بار چند تو؟ چته واقعا-

 که همون ؟یهمون تو نداره؟ روت یاثر نیترکیکوچ چرا
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 سپ ببرم؟ ادی از تونمیم روز کی یتو رو آدما من گفتیم

 شد؟ یچ

 کردن خشک مشغول حوصله یب و نشستم یصندل یرو

 . شدم میموها

 که یعشق از. کجاست از درد همه نیا دانمینم هم خودم

 نگونهیا دارد یدور درد واقعا ای ست؟ین ای هست دانمینم

 زند؟یم آتشم

. خورد شمیآرا زیم یرو کوچک عکس قاب به چشمم

 !مانیپ یبود کنارم االن تو حداقل کاش. زدم یلبخند

  

۷ 
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 حداقل .کردیم فرق شتریب طمیشرا االن یبود تو اگر دیشا

 چکسیه که ییهاحرف. بزنم حرف تو با توانستمیم

 !من یشنوا گوِش ،یبود کنارم کاش. بشنود توانستینم

 تنآن هم باز اما. گرفتم را اش شماره و براشتم را ام یگوش

 !نداشت

 که باالخره. کردم جمع را میموها و دمیپوش را میها لباس

 .ردیگیم تماس من با. دیآ یم آنتنش که باالخره ؟یچ

 سکوِت در شه،یهم مثل درست. دمیکش دراز تخت یرو

 به رفتنش از قبل که یراهنیپ. شدم سقف به رهیخ مطلق،

 .رمیگیم بغل در را بودم دهیکش رونیب چمدانش از زور

 اصال. بودم نداشته دست در را یزیچ چیه نبود درست

 .دادم دست از هم را مانیپ کنم تصور خواستمینم

 یقدر فقط. است کنارم شهیهم او کنمیم حس نگونهیا

 !نیهم. است دور

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 22 

 :کردم زمزمه لب ریز

 ناو خوامیم که قسم بزرگ یخدا به! ببخش منو مانیپ-

 هایآسون نیا به بدش، خاطرات اما. کنم پاک ذهنم از رو

 نیهمچ کنم فراموش شهیهم یبرا خوامیم. رهینم ذهنم از

 .شهینم هم باز اما. شناختمیم رو یکس

 :دادم ادامه و دمیکش یآه

 مان؟یپ یدونیم-

 نمزیم حرف مانیپ با طور کی. افتادم خنده به لحظه کی

 :است نشسته مقابلم االن نیهم انگار که

 خوب یزایچ از شهیهم. آدماست ما بِد تیخصوص نیا-

 زودتر برامون خوب اتفاقات شهیهم. میگذریم تر راحت

 رید زمان کردمیم دعا هاجشن یتو شهیهم. گذرهیم

 انیپا داره یج ید دمیدیم ومدمیم خودم به تا اما بگذره

 اام. شده شب مهین یک دمیفهمینم. کنهیم اعالم رو جشن
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 نگاه ساعت به یهرچ. گذرهیم رترید سخت، لحظات

 من حاال،! رنینم جلوتر یا ذره ها عقربه اون ،یکن

 یول. کردم فراموش تر راحت رو اون خوب خاطرات

 !تماس تیخصوص نیبدتر نیا ره،ینم ادمی از هاش یتلخ

 ر،ید دیشا. کنمیم فراموش من اما. بستم را میچشمها

 یجا هم المیخ در یحت او، که رسدیم روز کی اما سخت،

 .ندارد

 یحت. آورم ینم ادی به جور چیه را تلخش خاطرات

 !رسمیم اما، برسم، نقطه آن به دیبا چطور دانمینم

 ییرها دلم. ندارم دوست را خاطراتش نیب در سوختن نیا

 !خواهدیم
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 دیبا من اما دندیلرز میهادست. شدم امیگوش یگالر وارد

 یسع و دمیکش یقیعم یهانفس. دادمیم انجام را کارنیا

 بلندتر میهاگوش در یصوت هر از مانیپ یصدا کردم

 .شود تکرار

 رو هاتشونه مشکالت مقابل در تو. یهست نیتر یقو تو"

 "یکنینم خم

 با .کنم لمس را کردن پاک نهیگز تا رود ینم شیپ دستم

 ره. انداختم نیزم یرو را یگوش یمشخص کامال یکالفگ

 حصار در را سرم من و افتاد سو کی به اش تکه

 !مانیپ ستمین یقو من. گرفتم میهادست

 دهید عمرت تمام در تو که هستم یآدم نیتر فیضع من

 یآدمها نقش تنها که یفیضع. هستم فیضع من ،یا

 یاضر را تو بتواند نکهیا یبرا فقط. کندیم یباز را محکم
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 ات. یبزن لبخند و یشو رهیخ شیهاچشم در تو تا. کند

 از رتشکننده روز هر قلبش، اما. بشنود را تو دییتا فقط

 .شودیم روزید

 با تیزندگ مرحله نیا از گذر ،یدار ییباال قدرت تو" 

 به باشه، تصوراتت از تر راحت تونهیم خودت کمک

 "یبخوا خودت که یشرط

 :گفتم و شد ریسراز اشکم

 ،ینباش تو اگر. ندارم هم قدرت ندارم، مان،یپ ستمین نه،-

 از شتریب. شکنمیم! امیدن نیا آدم نیتر فیضع من

 هب من. ببخش منو. کنه آروم منو تونهیم تو وجود یزیهرچ

 !گفتم دروغ تو

. ماند جهینت یب انتظارم و گرفتم را اش شماره هم باز

 دلگرم یصدا توانمینم دارم، ازین او به که االن چرا ایخدا
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 رد تر محکم را لباس و شدم پهلو به. بشنوم را اشکننده

 .رمیگیم میدستها نیب

 یوفتک آنتن باالخره. کردم ارسال و نوشتم شیبرا یامکیپ

 .دهدیم را پاسخم و خواندیم ند،یب یم. دیآ یم باال اش

 "شده ذره هی برات دلم" 

 آن از آنکه یب. کرد میصدا در پشت از یآرام به مامان

 :دادم را جوابش شوم، خارج حالت

 مامان؟ بله-

 ؟یبخور ناهار یایم-

 و سر یگرسنگ شدت از ام معده. کردم ساعت به ینگاه

 ینم ادمی اصال. کردیم خارج خودش از ناجور ییصداها

 اصال ام؟ نخورده زیچ چیه است ساعت چند که دیآ

 خوردم؟ شام شبید
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 :نشستم تخت یرو

 !االن امیم-

 یرو یلبخند و زد زنگ گوشم در مانیپ یصدا هم باز

 :گفت و گرفت آغوشم در یوقت. نشست میهالب

 خودت به یحساب استخون، پوست یشد نمیبب امین-

 !برس

 !دمیم قول-

 به یدست و ستادمیا نهیآ مقابل اتاق از خروج از قبل

 :گفتم لب ریز و دمیکش ام شده آب یها گونه و صورت

 !دمش افتضاح که خودم نظر به مان،یپ کردم یبدقول یول-
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 تاق،ا از شدن خارج از قبل. دمیکش صورتم و سر به یدست

 امیاستخوان صورِت میموها. کردم خودم به ینگاه هم باز

 و دبودن شهیهم از تردهیپر رنگ میهالب. اندگرفته قاب را

 .فروغ یب میهاچشم

 یحال چه نمیبیم نیغمگ که رو چشمات یدونیم" 

 " شم؟یم

 در که یبرق گفتیم شهیهم مانیپ. دمیکش یآه

 شهیهم. رودینم کس چیه اِدی از یدار تیهاچشم

. شود دهید تیهاچشم در یشاد برق تا بخند گفتیم

 تو یوقت م،یهاچشم درون یشاد برِق کجاست؟ پس

 !رود یم نیب از ،یستین

 و اندنشسته سفره مقابل بابا و مامان. شدم خارج اتاق از

 یلبخند مامان. نشستم کنارشان. خورندیم غذا سکوت در

 را دوغ پارچ و کرد دراز دست من به توجه یب بابا، و زد
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 تا را دارد قرار مقابلش که یبزرگ وانیل. برداشت مقابلم از

 گوشه برنج یکم مامان. زدم تلخ یلبخند. کرد پر انتها

 ُهل سمتم به را مهیق خورشت ظرف و گذاشت بشقابم

 .داد

 زیچ همه کنمیم حس چرا دانمینم. کردم غذا به ینگاه

 رنگ هم مامان یغذاها یحت گرید انگار. است کرده فرق

 کیتحر را میاشتها قبال که طورآن. ندارد را سابق یبو و

 گرید یفرد خودم ای اندکرده رییتغ قمیعال! ستین کرد،یم

 یهایشوخ و هاخنده خواهدیم دلم هم دیشا ام؟شده

 !شود باز میاشتها تا باشد گوشم کناِر مانیپ

 :گفت عیسر مامان

 ؟یندار دوست رو غذا دخترم؟-

 آرزده از شیب خاطرش نکهیا یبرا و کردم مامان به ینگاه

 :فتمگ و برداشتم بشقاب کناِر از را چنگال و قاشق نشود،
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 !نکنه درد دستت مامان خوبه یلیخ چرا،-

 :گفت و کرد نگاهم اشنشسته غم به یهاچشم با مامان

 امونبر بلند بلند دوباره تو شهیم یک مامان، رمیبم یاله-

 ؟یبخند

! ترتلخ هم زهر از یحت. نشست میهالب یرو تلخ یتبسم

 :گفتم آرام

 !ستین میزیچ که من-

 حرف من با هم کلمه کی یحت. کردم بابا به ینگاه

 هم خودم. دیگوینم زیچ چیه که هاستمدت. زندینم

 شده تنگ مان خنده از پر یروزها یبرا دلم دانمینم

 سفره نیا یپا همه دوباره خواهدیم دلم نه؟ ای است

 م؟یبخور غذا خنده و یخوش با و مینیبنش
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 بلند جا از و کردم بسنده کوچک لقمه چند خوردن به

 هرچند. نداشتم خانه نیا در یحضور که بود مدتها. شدم

 !نبود من منتظر هم یکس که
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 ازدر تخت یرو دوباره و رفتم اتاق سمت به حوصله یب

. بود ترراحت میبرا اتاق نیا تحمل حداقل. دمیکش

 به لقمتع من. بکشم عذاب و نمیبنش رونیب توانستمینم

 و خانه نیا در ییجا گرید که بود هامدت. نبودم نجایا

. سوختینم حالم به دلش چکسیه. نداشتم خانواده

 را خودش اتاق نیا در نفر کی که نبود مهم شانیبرا

 چه دارد و است شده متحمل را یزجر چه و کرده حبس

 .زندیم پا و دست یباتالق
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 یحت بود؟ من حق ییتنها همه نیا ا،یخدا. دمیکش یآه

 تا ات بنده یکردیم فکر! یکرد دور من از هم را مانیپ

 یحت گرید مان،یپ بدون من است؟ یقو اندازه چه

 به یحت ستین کنارم در که یمدت تمام. ستمین هم یاجنازه

 او نکهیا دیام به تنها. رود یم و دیآ یم هم ینفس اجبار

 و کند باز میرو به را آغوشش دوباره. برگردد زودتر

 به ییتنها نبودش، در که ییدردها تمام یبرا شود ینیتسک

 .ام دهیکش دوش

 ستم،ین من یوقت تا ،یباش تریقو دیبا تو گفتیم شهیهم

 یهاقول او به من! یکن تحمل ترراحت را یزندگ طیشرا

 دانمینم. ام نکرده عمل کدام چیه به اما امداده یادیز

 یزیچ تنها. کنم نگاه شیهاچشم در توانمیم چطور اصال

 دنشید تاب یب قلبم که است نیا دانم،یم خوب که را
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 خوب او. رمیبگ هیروح یکم تا دیایب خواهدیم دلم. است

 . گذردیم سخت روزگارم چقدر نبودش در که داندیم

 من خاطر به تنها تواندینم و است شغلش ندارد، یاچاره

 را زهایچ نیا دل نیا مگر اما. کند پشت اش ندهیآ به

 یرو درست. کنم یم مقابلم میتقو به ینگاه فهمد؟یم

 که یروز هر یرو و ام چسبانده تخت مقابل وارید

 ورنطیا کنمیم حس. کشمیم رنگ قرمز یضربدر گذرد،یم

 تاهکو هرچند. است کنارم دوباره و گرددیبرم زودتر مانیپ

 !است من یدلگرم بودنش اما باشد،

 :گفتم لب ریز و شدم پهلو به

 که مونده دلم یتو حرف چقدر یبدون اگر مانیپ آخ-

 ،یکرد ربهت منو طیشرا رفتنت با یکردیم فکر بگم؟ بهت

 و دیشد یهاخش خش وجود با زدم زنگ بهت هربار

 نجایا بفهمونم بهت کردمیم تالش فقط فت،یضع آنتن
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 ،ییتنها اونجا هم تو. شده تریعال هم یعال از میزندگ

 شببخ منو! یبخور غصه من یبرا که کنم یکار تونمینم

 . گفتم یادیز یهادروغ تو به چون مانیپ

 ای خواب! خواب موقِع و است شب هم باز. بستم چشم

 یشبها تمام از اتفاق آن از بعد از تلخ؟ خاطرات دیتجد

 راحت یزندگ روز طول در. ام کرده دایپ تنفر ام یزندگ

 یوقت اما. کنمیم فکر او به کمتر حداقل. دارم یتر

 راحتم او افکار کنم، استراحت یقدر خواهمیم

 دستش از یداریب در نه و خواب در نه. گذارندینم

 تمام کابوِس گرید او صورت، دو هر در. ندارم شیآسا

 !ینشدن فراموش کابوس کی. است امیزندگ
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 .گذاشتم کافه در پا لرزان، یهاقدم با شهیهم مثل درست

 فبر امروز. نشستم و رفتم زیم همان سمت به میمستق

 سوِز. شدیم دهید نیزم یرو برف ذره ذره اما آمدینم

 هشد ترگرم هم کافه درون یهوا و بود شده شتریب سرما

 ونهنگیا تا کردم قفل گریکدی در محکم را میهادست. بود

 بزنم پس را سرما

 از میهاچشم مقابل در هم دست در دست یپسر و دختر

 ود،ش بسته کافه یچوب دِر که یوقت تا. شدند خارج کافه

 دل در. شدیم تکرار گوشم درون شانیهاخنده یصدا

 داشته یآرامش پر یزندگ هاآن حداقل. کردم دعا شانیبرا

 رسندبت اشتباه یهاانتخاب از نه! هم کناِر در ابد تا. باشند

 ...!پسر آن نه و باشد پناه دختر آن نه! کردن سکیر از نه و
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 زبان به را نامش توانمینم گرید یحت. زدم یپوزخند

 نامش و ادشی از یوقت رود؟ینم ادمی از چرا پس اورم؟یب

 د،یآیم سمتم به سفارش یبرا بار هر که یپسر ام؟یفرار

 هنوز. داردیبرم قدم سمتم به کوچک یکاغذ با هم حاال

 یعنی بدهم؟ سفارش یزیچ است ممکن کندیم فکر هم

 رود؟یم نییپا میگلو از کافه نیا در یایدنینوش

 !خانم سالم-

 :گفتم و کردم نگاهش حوصله یب

 !سالم-

 د؟یندار یسفارش-

 از سکوت در پسر. دادم تکان حرفش ینف نشانه به یسر

 که هستند کنجکاو چقدر که داندیم خدا. رودیم کنارم

 یدختر ذهنشان در من حتما. اورندیدرب کارم از سر

 .است اشیزندگ از یمهم بخش سکوت که هستم بیعج
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. تاس دنیکش ادیفر از خسته دختر نیا که دانندینم هنوز

 نیا از من که دانندینم! ها یتوجه یب تمام از خسته

 !متنفرم سکوت

 ییهاپرنده به. شدم رهیخ رونیب منظره به و چرخاندم سر

 دلم. گذشتند من دید مقابل از بزرگ گروه کی در که

 از یکی مثل درست. شوم یا پرنده هم من خواهدیم

 هاآن چون. رفتمیم خواستندیم هرجا به امخانواده با. هاآن

 اگر یحت. گذارندینم تنها را شانخانواده عضو وقت چیه

 هانآ. گذارندینم شیتنها هم، بازگردد یمانیپش با و برود

 !هستند هم با شهیهم

 میچشمها در اشک و شد تکرار گوشم در بابا یصدا

 ادی از را من که زدیم داد بار نیآخر یبرا یوقت. زد حلقه

 ،مارستانیب زیانگ رعب یفضا در که یوقت. است برده

 مقصر مگر. ام نگذاشته یباق شیبرا ییآبرو من بود معتقد
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 شانیهاگوش که یافراد ای بودم من مقصر بودم؟ من

 را ما یمانیپش یحت که یکسان دند؟یشن ینم را میهاحرف

 .دندیند هم

 تماشا را امینابود خودشان یهاچشم با افراد همان حاال

 .کنندیم

 سر. گرفت قرار دستم مقابل آب از یکوچک وانیل

 قبل کافه صاحب. افتاد پسر همان به چشمم و چرخاندم

 :گفت آرام رفتنش، از

 تر وگلوش و نهیبش مونکافه یتو یکس میندار دوست ما-

 !نکنه
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 اِمن شیرو توانیم اصال دانمینم که یلبخند. زدم یلبخند

 پسر که بود بدتر زهر از ظاهر در دیشا گذاشت؟ لبخند

 دروِن رنِگ یب عیما به ینگاه. ردیگیم فاصله من از زود

 زا را میابروها وانیل درون خی ِزیر یهاتکه. کنمیم وانیل

 ای است کرده مسخره مرا او. فرستندیم باال به تعجب

 سرد، یهوا نیا در است؟ داده دست از را عقلش خودش

 شتریب خواهدیم ای است دردم یدوا سرد آِب واِنیل نیا

 اندازد؟یب لرز به را تنم

 به و شدم بلند جا از کنم، َتر آب آن با را میهالب آنکه یب

 یرو را زیم نهیهز روز، هر رسم به. رفتم سمتشان

 یوسط گردِن شاِل. زدم رونیب کافه از و گذاشتم شخوانیپ

 هکرد باز گردنم دوِر از کافه به ورود محِض به که یرنگ

 هک است بلند آنقدر. دمیچیپ گردنم دور به مجدد را بودم

. افتادم خنده به! چرخانمشیم کامل دور دو یراحت به
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 گردن شال نیا دِنیخر موقع چقدر که دارم ادی به خوب

 دهخن با هم روز آن. میبود دهیخند کلفتش یکاموا با پهن

 جوابم" رو؟ خودت ای یکرد مسخره رو من" گفتمیم

 فتگیم که ییصدا و کمرنگ یتبسم کی جز نبود یزیچ

 ؟یبخور سرما نکهیا ای بهتره نیا

 کوتاه ییهاقدم با که طورهمان و زدم تلخ یپوزخند

 نیا به کردم،یم کینزد یاصل اباِنیخ یابتدا به را خودم

 گرید که رسمیم یانقطه به دارم کم کم که کردم فکر

 به. دهم صیتشخ بدش از را خوبش خاطرات توانمینم

 یهایصندل یرو و رفتم اتوبوس ستگاهیا اتاقِک سمت

 حبس میهادست نیب که را نفسم. شدم ریجاگ رنگ یآب

 .کندیم کمک امزده خی بدن شدن گرم به یکم کنم،یم

 یب دستش، درون یدهایخر انبوه با مسن یخانم دنید با

 که قدرآن نه اما ست،ین خوب حالم. شدم بلند جا از مکث
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 م،خان. ندهم یتکان خودم به و نمیبب را ییهاصحنه نیچن

 یلبخند همان جوابم هم باز و کندیم تشکر یمهربان با

 هیگال به شروع و نشست کنارم. زنمیم شهیهم که است

 یهوا و آب از بازار، درون اجناس ینجوم متیق از. کرد

 از اش، یخستگ از مان،یروزها نیا سوِز استخوان و سرد

 لد شانیپتوها از هوا نیا در ستندین حاضر که یفرزندان

 ار نشیسنگ یدهایخر تا ندیایب همراهش حداقل و بکنند

 گفت آنقدر زمان از ن،یزم از. رندیبگ لرزانش یدستها از

 . بردم ادی از را میدردها تمام که

 شد،یم کینزد گاهیجا به که یرنگ بنفش اتوبوس دنید با

 و کردم دراز دست حرف یب. میشد بلند جا از یهمگ

 :گفت مسن خانم. دارمیبرم را ها کیپالست از عدد چند

 !مادر بده رتیخ خدا-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند
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 !بشنوه دلت تِه از خدا. ممنون-

  

۱۳ 

  

 را میهایهندزفر و نشستم اتوبوس یهایصندل یرو

 باال انتها تا را کیموز یصدا. کردم فرو میهاگوش درون

 اشنو یگوش هم خانم آن یبرا توانستمینم گرید. بردم

 ییجا چیه. داشتم مرض و درد خودم یکاف حِد به. باشم

 هب! نبود فرزندانش و یزندگ از او یهاهیگال دنیشن یبرا

 که دبو یلعنت یروزها نیهم. افتمیم گذشته ساِل کی اِدی

 . شد رو و ریز ام یزندگ تماِم

 یب. بودم ایدن دختر نیتر خوشبخت من ها نیا از قبل تا

 الدنب به. بودم روشن یا ندهیآ دنبال به تنها. شاد و دغدغه

 ماا. خواستمیم که یکس کناِر در عالقه و عشق با یزندگ

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 43 

 یزیچ روزگار یگاه که گفتیم مانیپ. دیچرخ بد زمانه

 یفرد آن شهیهم دیبا چرا اما! ما ِلیم خالِف بر خواهدیم

 مین زمانه بار کی چرا م؟یباش ما سازدیم و سوزدیم که

 مواقع نجوریا چرا کند؟ینم بدبخت آدِم نیا به ینگاه

  گردانند؟یبرم رو همه

 از دبع چرا پس. ستین یحرف چیه! باشد بودم؟ مقصر من

 ات نشد شانه یکس چرا د؟یند را امیمانیپش چکسیه آن

 چرا کنم؟ هیتک که نشد کوه یکس چرا زم؟یبر اشک

 از. بودم زاریب من نکردند؟ نگاهم گرانه تیحما چکسیه

 که ییهانگاه از. دمیدیم گرانید نگاِه درون که یترحم

 فرار زهایچ نیهم از من! دندیکوبیم سرم در را حماقتم

 مبینص ناحق به که ییزهایچ تمام از ها،قضاوت از. کردم

 !شدیم
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. شد ظاهر مانیپ یبایز ِریتصو و شد قطع ناگاه به کیموز

 درون درخشان ستاره هزاران لحظه کی در که ندارم شک

 به توجه یب جان،یه با. شدند ظاهر نمیغمگ یهاچشم

 :دادم جواب داشتم، حضور آن در که یایعموم یفضا

 مان؟یپ الو الو؟-

 الو؟-

 !ادیم صدام بگو توروخدا مانیپ اد؟یم صدام ؟ مانیپ-

 را مصورت تمام بزرگ یلبخند ش،یبایز یصدا دنیشن با

 .نبود دروغ وقت چیه لبخند نیا. پوشاندیم

 زم؟یعز یخوب. صداتو شنومیم-

 !مانیپ برم قربونت. جونم به دردت-

 و چسبدیم را میگلو خیب سخت یبغض لحظه کی در

 :فهمدیم خوب را نیا مانیپ
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! گهید رایدرن اشکمونو اومده آنتنم مدتها بعد نیبب بابا یا-

 بخند؟؟؟

 رس با را است ختهیر میها گونه یرو صدا یب که یاشک

 ار کوتاهم خنده یصدا او گذارمیم تنها و رمیگیم انگشت

 .بشنود

 !زمیعز نیآفر-
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 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !مانیپ یزد زنگ بهم که شد خوب چقدر-

 نیماش یصدا نکنم؟ یکار و نمیبب غامتویپ شهیم مگه-

 رون؟یب یرفت خداروشکر اد،یم
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 .رمیم شهیهم آره،-

 :شودیم خوشحال مانیپ

 ؟یرفت کجا! کاره نیبهتر نیا. یعال چقدر-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !بودم گفته برات که یاکافه همون. کافه-

 یمال گوش به ازین. ینشد آدم هم هنوز نکهیا مثل تو-

 !یدار

 :دادم لشیتحو جان یب یاقهقهه

 !بده یمال گوش منو تونهینم یکس تو جز ایب-

 !نمونده یزیچ. امیم-

 :گفتم و شدم طاقت یب

 ؟ یِک-
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 بهت بشه هم مشخص اما ستین مشخص که االن-

 !یندار کردن صبر توان تو. گمینم

 !نمتیبب زودتر خوادیم دلم. مانیپ ام خسته-

 !ستین رید-

 ارهد واقعا. باشه زودتر یلیخ یگیم که یزیچ از دوارمیام-

 !شهیم تحمل قابل ریغ

 :گفت و کرد پر را گوشم تمام اش خنده یصدا

 !جون بچه گهید یندار صبر توان گمیم که نهیهم یبرا-

 :گفتم خنده با

 شدم؟ عوض یکرد فکر. آره-

 نیگزیجا دیبا. یندار شدن عوض حِق گفتم بار هزار! نه-

 نیگزیجا دیبا رفتارها ها، عادت از یبرخ. یکن دایپ

 !بشن تیفعل یرفتارها
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 ،حاال نیهم از مانیپ. گرفتم دست در تر محکم را یگوش

 دلم من و کردیم حتینص را من هم تلفن پشت نیهم از

 نیا دیشا. بشنوم من و بزند حرف ابد تا او خواستیم

 .شود رفع یکم یدلتنگ

 م؟یکن قطع. زمیعز زننیم صدام-

 ار اش هیدییتا مانیپ و شد خارج میهالب نیب از یازمزمه

 خوشحال. داشتم لبخند. دیرس انیپا به تماس و گرفت

 معجزه کی مثل درست من یبرا مانیپ با صحبت. بودم

 .بود
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 کاراف گرید. بود شده بهتر یلیخ حالم تماس اتمام از بعد

 بود، مکنار شهیهم مانیپ اگر شک یب. نزدند سرم به هودهیب

 دبو من با او اگر. افتادم ینم روز و حال نیا به وقت چیه

 ینم فرو چاه نیا در من. شدمینم دچار یبدبخت نیا به من

 هک بود یهرکس از یخال اطرافم نبودش، در. نبود او. رفتم

 .بدهد نشان من به را تشیحما

 مانما و بابا. شد یخال جهان کی انگار رفتنش با. رفت او

 رد من که دیفهمینم او، جز به کس چیه. گذاشتند میتنها

 .دارم اجیاحت یزیچ چه به لحظه هر

 تا آنجا از. شدم ادهیپ اتوبوس از ستگاه،یا به دنیرس با

. تمرف خانه سمت به کوتاه یهاقدم با. نبود یادیز راِه خانه

 فاصله هم از هم را میپاها یحت یگاه که کوتاه قدرآن

 خانه در پا نخواهم یحت که یتلخ یروزها چه. دادمینم

 .بگذارم خودمان
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 وقفت مجتمع مقابل باالخره. ستین انیپا یب ریمس نیا اما

 قفل در را دیکل جانم، کم یهادست با. کنمیم

. دستیایم کوتاه دنمید با ییرو به رو هیهمسا. چرخانمیم

 یرو یپوزخند. شودیم مانیپش اما کند یسالم خواهدیم

 بود؟ یفرار من از هم او. نشست میهالب

 با هک داشت نیا از ترس دیشا بزند؟ حرف من با دیترسیم

 هب را شیپا که دیترسیم دیشا. کنم اغفالش میهاحرف

 یمنف ریتاث کوچکش دختر یرو مبادا. کند باز ما خانه

 .بگذارم

 ریتعب خودم یبرا سالم، نشانه به را همان. داد تکان یسر

 نهیآ در. شدم سوار و رفتم آسانسور سمت به. کردم

 یحت. نشدند باز لبخند به میهالب. کردم خودم به ینگاه

 !اریبس تالِش با
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 سمت به و کردم بسنده کوتاه یسالم به. شدم خانه وارد

 که طورهمان و انداختم تخت یرو را فمیک. رفتم اتاقم

 بیعج یرفتارها به کردم،یم باز را مانتوام یهادکمه

 .کردمیم فکر هیهمسا

 ییابرو. شود وارد من اجازه با تا است منتظر.  زد در مامان

 .نبود درست خانه نیا در اصال کارها نیا. دادم باال

 !مامان تو ایب-

 :گفت و شد وارد آرام و کرد باز را در مامان

 پناه؟ یخوب-

 :دادم تکان یسر

 !امشهیهم مثل-
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 حالم که داندیم دانمینم. کرد سکوت یلحظات مامان

 روز و حال شه،یهم که دارد خبر اصال نه؟ ای است خوب

 است؟ چطور فرزندش

 !شده باز روت و رنگ امروز-

 :دمیخند

 !آره-

 :نشست یصندل یرو شاد یا چهره با مامان

 شده؟ یچ. خوب چقدر-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .زد زنگ بهم مانیپ-
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 :گفت یخوشحال با مامان

 !یعال چقدر-

 :گفت دوباره مامان و زدم یلبخند

 گرده؟یبرم یک نگفت-

 :دادم تکان یسر

 !نگفت یچیه نه-

 اتاق از که طورهمان و شد بلند جا از یناراحت با مامان

 :گفت شد،یم خارج

 نمیا مش،ینیب ینم ماه به ماه که مانیپ از اون. رمیبم یاله-

 !میخواستیم ما که نبود یزندگ اون نیا ایخدا. تو از

 هب ماند،یم اتاق در مامان اگر. کرد خانه لبم کنج یپوزخند

 ای است؟ من ِریتقص ند،یبینم را من اگر که گفتمیم او

 خودشان بستند؟ میرو به را شانیهاچشم خودشان
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 ییهادست به ازین اما کردم اشتباه من ؟ نندیبب نخواستند

 .بکشند رونیب منجالب نیا از را من که داشتم

 ِریز را زیچ همه و کردند پشت من به کردند؟ چه هاآن اما

 رد که دارند یدختر که کردند فراموش اصال. گذاشتند پا

 هرچه که. سوزدیم یشمع مثل دارد بسته در اتاق نیا

. برگردد قبلش یروزها به تواندینم گرید بسوزد،

 کی باالخره. ستین روشن ابد تا شمع نیا که دانندینم

 .رسدیم انتها به یروز

 نمایپ با کردنم صحبت و امروز. دمیکش دراز تخت یرو

 به رو یکس با نداشتم دوست. بود داده من به گرید یانرژ

 و حس توانندیم یخوب به گرانید که دانستمیم. شوم رو

 .نداشت یسخت آنها یبرا. کنند خراب را خوبم حاِل

 تماِس که دانستیم خدا. بگذرانم بد را امروز خواستمینم

 خطوط یها آنتن آنجا. بود خواهد یزمان چه مانیپ ِیبعد
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 و دیآ یم باال بار کی یسال نترنتشیا. ندارند وجود همراه

 .است محاالت از او با گرفتن ارتباط

 خودش رد،یگیم یتماس بار کی وقت چند هر که نیهم

 دارد و است سرحال و سالم فهممیم که دارد شکر یجا

 کی با مانیپ ندهیآ تصوِر با. کندیم کار اشندهیآ یبرا

 آن چقدر. ندینش یم لبم یرو لبخند فرزند چند و همسر

 است یکس شیهمپا و همراه که است خوشبخت دختر

 !مانیپ مثل

 چیه از و  دارد دوست را او عاشقانه. کندیم درک را او

 وهک مثل و دارد اعتماد او به. کندینم غیدر شیبرا یکمک

. است آرام و یمنطق مان،یپ تر،مهم همه از. است پشتش

 با را او خواهمینم یحت اما باشد یخودخواه دیشا

 دیبا کند، ازدواج است قرار هم اگر. بدهم دست از ازدواج

 در تنها من که داندیم خوب او! من به کینزد باشد ییجا

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 56 

. امدهیخواب کیتار و تنگ یقبر درون انگار خانه نیا

 .ندیبب را امییتنها تواندینم

 :کردم زمزمه لب ریز و آرام

 رو یکی. مانیپ کنم دایپ زن برات خودم شدیم کاش-

 جدا من از تو ذارهینم باشم مطمئن که کردمیم انتخاب

 ارب هزار نویا. ستمین هم جنازه هی یحت تو یب من! یبش

 .گفتم
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 :بستم را میهاچشم و دمیکش یقیعم نفس

 !یبرگرد زودتر کاش-

*** 
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. گذاشتم خانه در پا شهیهم مثل درست خسته، و حال یب

 :گفت و آمد سمتم به شاد یاچهره با مامان

 !دخترم سالم-

 :دادم تکان یسر

 .سالم-

. شد حس خانه در یابتدا همان از یسبز قرمه یبو

 یبو نیچن من یبرا مامان یغذاها که بود هامدت

 :تمگف و کردم خارج پا از را میهاکفش. نداشتند ینیدلنش

 !ادیم یخوب یبو چه-

 :گذاشتم یجاکفش درون را هاکفش

 !خوامیم غذا نیا از ذره هی امروز-

 غذا قدرنیا. رفت آشپزخانه سمت به و دیخند مامان

 بود؟ کرده شاد را او خوردنم
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 اِسلب. کردم باز حرکت کی با را در و رفتم اتاق سمت به

 تخت یرو تا دمیچرخ و آوردم در تن از را گرمم

 ارب چند. خورد مانیپ به چشمم لحظه کی در که اندازمیب

 :زدم ادیفر ناباورانه و زدم پلک هم سر پشت

 !مــــــــانیپ-

 !کمیعل سالم-

. مکرد پرواز سمتش به و کرد پر را گوشم اشخنده یصدا

 .شکست امیلعنت بغِض آغوشش به دنیرس محض به

 پاک را شاندانه به دانه او یهادست و ختمیر اشک

 :گفت و زد میموها یرو ییهابوسه. کردند

 !یبخند نمت،یبب نشد بار هی پناه-

 :دمیخند

 !هیشاد از هااشک نیا تموم بخدا. خندمیم دارم-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 59 

 !یزیبر اشک خوامینم گهید بخند یشاد از-

 :گفتم خنده با ه،یگر انیم

 ؟ینگفت یچیه چرا تو-

 !یشد ظاهرًا که کنم زتیسورپرا خواستمیم-

 :گفتم و کردم بغلش دوباره

 !مانیپ یبرگشت که شکرت ایخدا. ادیز یلیخ-

  

۱۸ 

  

 :گفت و دیبوس را میموها

 !هخوب حالت نمیبیم که خوشحالم یلیخ. برم قربونت-

 :گفتم و کردم فرو آغوشش در شتریب را خودم
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 دلتنگت چقدر یدونینم. شد خوب حالم دمید تورو-

 .بودم

 !زمیعز طورنیهم منم-

 :گفت و کرد جدا خودش از را من

 !ایب و کن عوض هاتولباس هم تو ،ییرایپذ تو رمیم من-

 :گفت یآرام به مانیپ. کردم نگاهش حرف یب

 !یایب یخواینم که نگو-

 :دادم تکان یسر

 !مونمیم منتظرت نجایهم من-

 :گفت و کرد پر را ابروانش نیب یخال فاصله یزیر اخم

 رنهوگ. ناهار سفره سِر نمیبش تو با خوامیم من. شهینم-

 !شهیم کوفتم یسبز قورمه نیا

 :زدم یلبخند
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 !کنهینم نگاه من به هم هنوز بابا سختمه،-

 دخمه نیا یتو خودتو ارمذینم اما. نکن نگاهش هم تو-

 !یکن یزندون

 :دیکش انتها تا را پرده و رفت پنجره سمت به سرعت به

 یذارینم هم هوا ؟ینکرد باز رو پنجره و در وقته چند-

 !گرفته نم یبو اتاقت بشه؟ بدل و رد

 ردوا سرد باِد و کرد باز را هاپنجره. کردم نگاهش یشاد با

 :گفتم عًایسر. شد اتاق

 !نویا ببند. مانیپ سرده-

 نجا؟یا ینیبش خورهینم بهم حالت خودت باشه، سرد-

 و فتگر سمتم به را اشاشاره انگشت و برگشت سمتم به

 :گفت تیجد با

 خب؟. یریبگ خودت از هم رو هوا نمینب گهید-
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 :زدم یلبخند

 !چشم-

 ییرایپذ تو من. دمیشن ازت ادیز رو ها چشم نیا-

 !منتظرتم

 را اشک رد محکم دست با. شد خارج اتاق از سرعت به

 یکی و گرفتم یدوش. شدم بلند و کردم پاک میها گونه از

 مانیپ. کردم تن به را داشتم که ییهالباس نیباتریز از

 .ندیبب نامرتب و دهیژول را من نداشت دوست اصال

 و رنگ بود ستش که یشلوار و رنگ ییمویل راهنیپ

 یباال را دارم نم نسبتا یموها. بودند کرده باز را میرو

 میبرا. زدم رونیب اتاق از یخوشحال با و کردم جمع سرم

 یتعجب مامان ای بدهد آزارم شیها نگاه با بابا نبود مهم

 از و نمیبنش مانیپ کناِر که خواستمیم را نیا فقط. کند

 .ببرم لذت خانه نیا در بودنش
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 کنار کنم، جمعش یاذره توانستمینم که یلبخند با

 و دز میرو به مهربانانه یلبخند مانیپ. نشستم دستش

 :گفت

 بیس برام یا حلقه و خوشگل یطور اون یبلد هنوز-

 ؟یکن خورد

 با و برداشتم یاوهیم زیم یرو ظرف دروِن از مکث یب

 فحر یب مانیپ. شدم گرفتنش پوست مشغول حوصله

. مکن آماده شیبرا را بیس تا بود منتظر و کردیم نگاهم

 یرو لبخند. کردیم صحبت مانیپ یبرا یخوشحال با بابا

 .شودیم بزرگتر رفته رفته لبم
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 هب برگشتم دوباره. بردم ادی از را زیچ همه یلحظات یبرا

 مامان. میبود یواقع خانواده کی ما که یاوقات به ها،قبل

 ییرایپذ وارد رنگ خوش یچا یاینیس با االن نیهم مثل

 آن البته. زدندیم حرف گریکدی با مانیپ و بابا و شدیم

 از شتریب یگاه یحت. زدیم حرف هم من با بابا روزها

 .مانیپ

 ودب معتقد. کردیم یاهیگال ،یساختگ یحسادت با مانیپ

 آن اام بود، سرسخت یانسان او. گذاردیم فرق ما نیب بابا

 .زدیم حرف من با روزها

 :آمدم رونیب الیخ و فکر از بابا یصدا با

 ؟یهست یراض کار طیشرا از مانیپ-

 :داد تکان یسر مانیپ

 !هیعال خداروشکر-
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 طرخا به. بود هیعسلو بندرگاه در یکشت مهندس مان،یپ

 مدت ارب هر و مینیبب را او میتوانستیم رید به رید کارش،

 یعزا آمدنش، محض به. نبود یطوالن اصال زمانش

 هااهم تا برود، یوقت که دانستمیم. گرفتمیم را رفتنش

. ودب سخت او با هم صحبت یحت. نمیبب را او توانمینم

 وا با گرفتن ارتباط یبرا یراه چیه و بود ایدر در گاهًا

 و زدندیم دامن امیدلتنگ درد به ها نیهم و نداشت وجود

 .کردندیم ترمیعظ را آن

 :گفتم و گرفتم مانیپ سمِت به را وهیم ظرف

 کنم؟ کتریکوچ ای خوبه؟ زمیعز ایب-

 :گرفت دستم از را هابیس بشقاب خنده با مانیپ

 ؟یکن زتریر یخوایم که یدیم غذا جوجه به مگه خوبه،-

 :داد ُهل مانیپ سمت به را یچا ینیس مامان

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 66 

 برات من مامان، که ستین خوردن وهیم وقِت االن مانیپ-

 .آوردم ییچا

 :گذاشت دهان به بیس از یا تکه و داد تکان یسر مانیپ

 !ییچا هم خورم،یم وهیم هم نداره، بیع-

 :داد ادامه و کرد من به ینگاه

 ؟یباش یسوگل خوبه چه ینیبیم-

 بابا یصدا با شود، خارج دهانم از خواستیم که یاخنده

 :شد خفه نطفه در

 !خوادیم اقتیل هم بودن یسوگل-

 را نیا یخوب به مانیپ و شد درهم لحظه کی در امچهره

 :گفت عیسر. دیفهم

 اون و داره یسوگل هی فقط خونه نیا بشه هم یهرچ-

 !پناهه
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 : گفت و کرد نگاهش غضبناک بابا

 زیچ همه به زد گند تو اساس و هیپا یب یهاحرف نیهم-

 . خان مانیپ

 فیضع من مثل. است ترمحکم او. داد تکان یسر مانیپ

 . است آخرش انتخاب سکوت بابا مقابل در و ستین

 ابد تا و هست پناه خونه نجایا. بابا قتهیحق هی نیا-

 ذهنتون از رو گذشته اشتباهات وقتشه. مونهیم اشخونه

 . دیکن پاک

 : گفت تیعصبان با بابا
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 ذهن از شد، پاک مادرت ذهن از شد، پاک من ذهن از-

 فراموش چکسیه مانیپ شه؟یم پاک ؟یچ هیهمسا و در

 تانگش رونیب میذاریم خونه نیا از پامونو تا هنوز. نکرده

 نایا یفهمینم یدور تو. رنیگیم نشونه سمتمون به اتهام

 ! رو

 :گذاشت زیم یرو را یچا یخال وانیل مانیپ

 ای پناه یکارها ه؟یچ اتهام نیا لیدل دیکنیم فکر شما و-

  شما؟ اعمال

 سرعت به من و کرد نگاهش شده گرد یهاچشم با بابا

 شگوش دِر و گرفتم میهاانگشت نیب را راهنشیپ گوشه

 : گفتم

 ! توروخدا بسه مانیپ-

 : شد بلند جا از بابا
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 . بخوابم رمیم من-

 : گفت عایسر مامان

  ؟یخورینم ناهار دون،یفر-

 : وگفت دیچرخ سمتش به تیعصبان با بابا

 ! بهتر غذا نیا از بخورم زهرمار-

 و ادد تکان یسر خنده با مانیپ و رفت اتاق سمت به بابا

 :گفت

 رو درست حرف خوادینم. است دنده هی هم هنوز-

 . رهیبپذ

 :گفت آشکار یحرص با مامان

 شروع فردا رو یتکرار بحث نیا شدینم مانیپ-

 . خونه یبرگشت که روزه نیاول ؟یکردیم
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 دست از رو فردا ناهار بابا. نداشت یفرق صورت هر در-

 . دادیم

 : گفت مامان به خطاب و زد میرو به یلبخند

 دور ازتون رو اتهام انگشت اون چرا دونمیم خوب من-

 !نیهم. دیاتهام نیا عاشق خودتون نکهیا خاطر به. کننینم
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 زیم یرو از را یچا ینیس و کرد دراز دست کالفه مامان

 :گفت و برداشت

 !رو روز چند نیا بگذرونه ریخ به خدا-

 :گفت زنان، لبخند مانیپ

 !گذرهیم-
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 نگاهش غم با. رفت آشپزخانه سمت به یناراحت با مامان

 :گفتم آرام ییصدا با و کردم

 ،ینبود ماه چند نکهیا خبره؟ چه اطرافت یفهمیم مانیپ-

 هنوز. شده بلبل و گل زیچ همه یکن فکر شهینم لیدل

 !بدتر بسا چه بود، که همونه تیوضع

 !پناه خودته ِریتقص نایا-

 :گفتم و زدم زل شیهاچشم به ریدلگ و کرده بغ

 رو من نه چکسیه نجایا مان؟یپ کنم چکار یگیم-

 !شنوهیم صدامو نه و نهیبیم

 تموم مشکالت نیا هنوز چرا که یکرد فکر نیا به-

 با هک گفتم بهت نویا بارها من و سکوتته خاطِر به نشده؟

 راِرق نه اتاقت یتو خودت کردِن یزندون و ینینش گوشه

 ربدت. یکن عوض رو یزیچ یتونیم نه ،یبرس یزیچ به
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 اباب که یاتهام انگشت اون و یکنیم بدتر زویچ همه یدار

 !باشه دراز سمتت به قراِر ابد تا زنهیم حرف ازش

 از سرعت به اندازد،یب سفره خواهدیم که مامان یصدا با

 :گفت و گرفت را دستم مانیپ. میشد بلند جا

 !کن کمک برو اتاقت، تو یبر ذارمینم-

 سمت به زور به را من او و کردم نگاهش یکالفگ با

 و بود داده انجام را کارها شتریب مامان. فرستاد آشپزخانه

 مانیپ کناِر و دادم قرار سفره وسط را پارچ تنها من

 سفره وسط برنج و خورشت ظرف به چشمم. نشستم

 ها مدت از بعد  .افتاد صدا و سر به ام معده و خورد

 لقمه و ادیز حجم به گرید ام معده. خوردم ییغذا باالخره

 .دمیکش کنار را خودم عیسر و نداشت عادت بزرگ یها

 :گفت و کرد نگاهم مانیپ

 اصال؟ یخورد یزیچ-
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 !خوردم آره-

 :گفت عیسر مامان

 نگاهش. خورهیم غذا هاجوجه مثل. مانیپ نهیهم شهیهم-

 !استخون و پوست شده نمونده، بهش جون. کن

 :شد بلند جا از و داد تکان یسر مانیپ

 دیشا بذار، یکنار رو سهممون اما. شدم ریس فعال منم-

 !ممنونم. مامان میبخور غذا میخواست دوباره گهید کمی

 کردن جمع و شستن در اما نداشتم، یا حوصله نکهیا با

 گاز یرو از را جوش آب. کردم کمک مامان به ها ظرف

 مانیپ و خودم یبرا داغ نسکافه وانیل دو و برداشتم

 دوست یلیخ مانیپ که ییها تییبسکو. کردم درست

 اتاقش سمت به و دمیچ کوچک یبشقاب در را داشت

 و دز یلبخند دنمید با. شدم وارد و زدم در به یاتقه. رفتم

 :گفت
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 !بودم هاتنسکافه منتظر لحظه هر به به-

 را خودش وانیل کس هر و نشستم ن،یزم یرو کنارش

 و برداشت یتیبسکوئ آشکار یذوق با مانیپ. برداشت

 :گفت

. ودب شده تنگ رینظ یب معجوِن نیا یبرا دلم چقدر یوا-

 .میداشتن دوست یها تییبسکو و پناه یها نسکافه

 :گفتم آرام و کردم نگاهش

 !نخوردم هم نسکافه تو یب. بود شده تنگ دلم خودمم-

 :گفت و زد قهقهه مانیپ

 !پناه یشد تر وونهید کردمیم فکر که یزیچ اون از-
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 :گفتم و زدم یپوزخند

 و نشده عوض یچیه بودم گفته بهت که من ؟ یچ پس-

 .شهینم

 دنینوش مشغول آرام آرام که همانطور و داد تکان یسر

 :گفت بود، نسکافه

 !شهینم تموم اتفاق نیا چرا دونمینم واقعا-

 !گهید منم مقصر-

 :گفت و کرد نگاهم

 یتو ینحو به امونهمه. گفت نویا صد در صد شهینم-

 !میمقصر هی ماجرا نیا

 آره؟ بودم ساده یلیخ چون! من همه از شتریب و-

 بحث بخواهد که انگار و زد میرو به معوج و کج یلبخند

 :گفت مقدمه یب کند، عوض را
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 ود محموله با بزرگ یلیخ یکشت هی دیجد پروژه یبرا-

 االن زا من و دادند شنهادیپ ما ِمیت به رو ش،یپ یسر برابر

 که تهالب! ما یبرا ِرینظ یب تیموقع هی نیا که کنمیم حس

 !هیعال حقوقش اما تره یطوالن زمانش

 آنجا طیمح و کار از مانیپ. کردم سکوت و زدم یلبخند

 پرسه متفاوت یجا هزار من ذهن و زدیم حرف میبرا

 مذهن از هودهیب افکار تا دادم تکان را سرم تند تند. زدیم

 کنارم در مانیپ که روزها نیا داشتم دوست. شوند دور

 که کنم خودش به معطوف را هواسم و هوش تمام است،

 .شوم لحظات نیهم دلتنگ رفتنش، با مبادا

*** 

 نگاهش و میکرد بلند سر هردو. ستادیا مقابلمان مامان

 ندترت کفشش بند بستن یبرا مانیپ دست حرکت. میکرد

 .ستادیا حرکت از من دست اما شد
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 د؟یریم کجا مانیپ-

 !رونیب-

 :کرد نگاهمان ینگران با مامان

 د؟یایم یک کجا؟-

 !شب نصفه شب،. دونمیم چه-

 ...!باباتون شهیم رید مانیپ-

. دش کفشم بند بستن مشغول و کرد من به ینگاه مانیپ

 :دادم نشان واکنش عًایسر

 !مانیپ نکن-

 مامان به خطاب او و شدم صورتش یرو اخم به رهیخ

 :گفت

 طاخ پا از دست ترسهیم م؟ینوجوونش یها بچه ؟یچ بابا-

 ترافسرده هاحرف نیهم با رو پناه نقدریا بسه م؟یکن
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 و کاریب روز کی پناه نجام،یا من که ییروزها نیا. دیکرد

 !مامان مونهینم خونه یتو

 ونهگ یرو بر را میاشکها لیس تا بودم آماده. گرفت بغضم

 :گفت و گرفت را میجلو مانیپ که کنم روان میها

 !میبر االی-

 و شیتشو از پر یهاچشم مقابل در و میشد بلند جا از

 دِر بستن محض به. میشد خارج خانه از مامان، ینگران

. گذراندم نظر از را ابانیخ کل و چرخاندم سر مجتمع،

 وندر فمیک بند و بود شلوغ شهیهم مثل شب آن ابانیخ

 بود، جلوتر من از یقدم چند که مانیپ. شد مشت دستم

 :کرد نگاهم و ستادیا یا لحظه

 ؟یاینم چرا شده؟ یچ-
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 ابلمق که یزنان به ابرو و چشم با و دمیکش یقیعم نفس

 و کردم اشاره بودند، نشسته ما از دورتر ساختمان چند

 :گفت خنده با مانیپ

 بابا و مامان یترسها کرده، اثر تو در نینش هم کمال-

 !والیا. گذاشته یمنف ریتاث یرو

 :دیکش خودش دنبال به و گرفت را دستم سرعت به

 .ندارم رو ها یباز مسخره نیا حوصله من میبر ایب-

  

۲۳ 

  

 آن مقابل از زودتر چه هر تا دادم سرعت میقدمها به

 کنند بارمان متلک نداشتم دوست. میشو رد حراف یزنها

 .کنند خراب را حالمان دارشان، شین یها حرف با و
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 بلند افتاد، ما به چشمش نکهیا محض به آنها از یکی

 :گفت

 !برگشته مانیپ آقا یوا-

 از نز. میستیبا مانیجا در میشد مجبور مانیپ زدن صدا با

 :گفت و شد بلند جا

 پسر نجایا ایب خونه؟ دیبرگشت یبسالمت. مانیپ آقا سالم-

 !جون

 :گفتم عیسر

 !ششونیپ نرو مانیپ نه-

 !نگو یچیه تو پناه سیه-

 و رفت آنان سمت به کند، رها را دستم آنکه یب مانیپ

 :گفت کوتاه

 !یتازگ به بله. کمیعل سالم-
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 ساختمان یورود یهاپله یرو که زنان از گرید یکی

 :گفت عیسر بود نشسته

 !یبرگشت تو شد خوب چقدر-

 :زد لبخند مانیپ

 چطور؟. ممنون-

 ارهذیم خونه از پاشو دختر نیا حداقل یگردیبرم که تو-

 !شهیم وونهید تو اون که وگرنه رونیب

 سرعت به اما شد محو کامال لحظه کی در مانیپ لبخند

 :داد ادامه دوباره زن. کرد نشیگزیجا گرید یکی

 رو محله که سرزنده و شاد دختر اون. پناه ِفیح واال-

 !سرش یرو ذاشتیم

 :گفت عیسر ها،خانم از یکی

 !ادیم رونیب خونه از جون پناه ونیدرم روز کی البته-
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 :گفت مکث یب مانیپ

 زاده؟یعل خانم گرونهید یزندگ تو سرتون هنوز شما-

 :گفت و کرد نگاه مانیپ به مبهوت و مات زادهیعل خانم

 !گفتم نجوریهم من-

 :گفت و دیپر حرفش انیم به مانیپ

 لطفًا اما هست، پناه آمد و رفت به حواستون که ممنون-

 اِهیس زاغ و دیبکش رونیب ما و پناه یزندگ از رو سرتون

 !دیبزن چوب رو خودتون یها بچه

 :داد ادامه مانیپ و گرفتم دندان به را لبم

 مرخص حضورتون از ما ست،ین یا گهید حرِف اگه-

 !میبش

 :گفت لب ریز آنها از یکی و برگردانند رو اخم با ها زن

 !پررو و ادب یب همن، لنگه همشون-
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. میگرفت فاصله آنها از سرعت به و دیکش را دستم مانیپ

 :گفتم عیسر

 ؟یشیم دهن به دهن باهاش چرا-

 و محکم یقدمها از را نیا و است شده یعصب مانیپ

 :فهممیم عشیسر

 ننیبش زنگ خاله تا چهار که ندارم نویا تحمِل من چون-

 مثل و ببندن رو دهنشون جا هی دیبا بذارن صفحه پشتمون

 قدرنیا زبونشون که دینگفت یزیچ کدومتون چیه نکهیا

 !شده دراز

. ردیگیم یتاکس ،یاصل ابانیخ به دنیرس با. نزدم یحرف

 میتصم اما دارد سر در یزیچ چه مانیپ دانمینم هم هنوز

 بد یجا را من او که دانمیم. شوم قدم هم او با رمیگیم

 !بردینم
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۲۴ 

  

 

 .میشد ادهیپ نیماش از هردو نما،یس به دنیرس با

 نماست؟یس وقِت االن مانیپ-

 نباشه؟ چرا-

 ...!بابا ترسمیم. دونمینم-

 تو نمم پدِر. وفتهینم دهنت از بابا بابا که هم تو بابا، یا-

 که ییروزا نیا خوامیم. اومد در صاحاب یب یکشت اون

 .کنم حال و بگذرونم خوش یحساب نجام،یا

 :گفت. میرفتیم یورود دِر سمِت به هم با که همانطور

 هم آخر فیرد نما؟یس از بهتر یچ گفتم نیهم واسه-

 !تره ییتماشا رم،یگیم تیبل
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 :کرد یاخم مانیپ و زدم قهقهه

 !اومد خوشش چه پررو، بچه-

 زا چشم. زدم هیتک وارید به و ستادمیا یاگوشه و دمیخند

 با عدب یلحظات. رفتیم جلوتر لحظه هر. گرفتمینم مانیپ

 آمد سمتم به مختلف یخوراک عالمه کی و تیبل عدد دو

 :گفت و

 .گرفتم رو باال فیرد خوبه؟-

 :زدم یلبخند

 داره؟ یفرق چه-

 .مینیبیم تر باحال رو زیچ همه اونجا از نداره؟ یگیم-

 :داد ادامه و کرد یاخم

 !اینبود حال ضِد نقدریا قبال-
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 مردم و شد باز نمایس سالن رنگ یا قهوه در لحظه همان

 مانیپ و مینشست مانیهایصندل یرو. شدند وارد یکی یکی

 ندهخ با. کرد خارج کیپالست درون از یپسیچ سرعت به

 :گفتم و کردم نگاهش

 !حداقل یبرس قهیدق کی بذار-

 :دیخند

 ات که میکن شروع دیبا االن از گرفتم، یخوراک همه نیا-

 !بشن تموم لم،یف انیپا

 یرو فلفل عکِس به چشمم. گرفت سمتم به را پسیچ

 :گفت عیسر دید که را تعللم. خورد یبند بسته

 یفلفل پسیچ گهید ؟یکرد عوض قتمیعال نکنه-

 ؟یخورینم
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 و نشاندم میها لب یرو بزرگ یلبخند. دادم تکان یسر

 دستم .خواهدیم مانیپ که یپناه همان بشوم گرفتم میتصم

 با و کردم پسیچ از پر را مشتم و کردم فرو بسته درون را

 :گفتم و گذاشتم دهان به دانه کی خنده،

 !عاشقشم. همونم هنوزم-

 من؟ یبرا موند یچ روحت، تو-

. ددنیچرخ سمتم به ییجلو نفرات. زدم قهقهه ناخواسته،

 و اراجب یب زور، یب. دمیخندیم داشتم من. نبود مهم میبرا

 !مانیپ کنار در و دلم ته از

 نیرت طنز مان،یپ. نشدند قطع گرید میهاخنده لمیف آغاِز با

 را دنمیخند هم او. بود کرده انتخاب را پرده یرو لِمیف

 و کند رها زیچ همه از را ذهنم داشت دوست. خواستیم

 .بود شده موفق کوتاه، یلحظات یبرا

 :کردم نگاهش خنده با من و گذاشت دهانم درون یپفک
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 !مانیپ خودم به بده-

 یمکال گرید لمیف آخِر تا و داد دستم به را پفک مانیپ

 امتم قدر سکانسش، هر با و بودم لمیف محو. مینزد حرف

 .دمیخند بودم، کرده دور خودم از را خنده که ییروزها

  

۲۵ 

  

 نشان لبش یرو لبخند و کردیم نگاهم یگاه از هر مانیپ

 نیا جز و است یراض هوا و حال نیا از هم او که دادیم

 فقط. باشد بهانه هم خودش دیشا یحت. خواهدینم یزیچ

 .اشمب شاد را یلحظات بتوانم من تا است، نشسته نجایا در

. دشدن بلند جا از خندان ییهاچهره با یهمگ لمیف اتمام با

. بودند من مثل سالن نیا در گرید نفر چند که داندیم خدا
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 ردوا زخم پر ییهادل و گرفته ییهاچهره با ابتدا در دیشا

 سالن از را شانیپا خندان و شاد االن و بودند شده سالن

 از پر و جالب یهاصحنه از جانیه با و گذاشتندیم رونیب

 :گفت سرعت به مانیپ. زدندیم حرف لمیف خنده

 لمش؟یف از اومد خوشت-

 :دادم تکان یسر جانیه با

 .بود یعال-

 محکم را میهادست کف و دمیپر میجا در لحظه کی در

 :دمیکوب گریکدی به

 تسرع به بشه، برداشته نمایس پرده یرو از لمیف نیا-

 !نمشیبیم شهیهم و رمیگیم

 :گفت و دیخند بلند مانیپ

 !نشیبب بار صد نیبش آره-
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 که فتمویم امشب اِدی نمشیبب هم هربار. بار ستیب و صد-

 هی و نمیبب لمیف و نمایس امیب تو با تونستم هامدت از بعد

 !بخندم ریس دِل

 :گفت و زد مهربانانه یلبخند مانیپ

 .بود نیهم منم قصِد خداروشکر-

 :گفتم و کردم ساعتم به ینگاه

 م؟یبرگرد هیچ نظرت-

 :گفت و افتاد اشیگوش یرو ساعت به چشمش

 نه م،یخوریم شام رستوران میریم امشب! ِیمنف نظرم-

 رو بابا یغرغرها حرِص نه و میشیم مامان حرِف نگران

 جرهپن پشت هیهمسا فضوِل یزنا دلواپِس نه و میخوریم

 فیک و میخوریم رو غذامون. میشیم خونشون یها

 ه؟یچ تو نظِر حاال. میکنیم
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 :دادم قرار دستش درون را دستم و دمیخند

 یهمبرگرها اون از ،یشگیهم فوِد فست همون میبر پس-

 !میبخور توپ

 ِکینزد فوِد فست سمت به هردو و داد تکان یسر مانیپ

 قتو چیه را مانیپ با یمیقد یها عادت نیا. میرفت نمایس

 یفود فست یغذا هم با خواهمیم. بدهم رییتغ خواهمینم

 نیا که دیبگو هم باز و بزند غر شب آخِر مامان. میبخور

 مگر یغذا ِدیق یمتیق چیه به دینبا و هستند سم غذاها

 را شب آن و میبرو مانیاتاقها به خنده با ما. میبزن را خانه

 .میبخواب راحت

 نآ صاحِب که یپسر. میشد فود فست یفضا وارد هردو

 دنمانید با است، مانیپ یمیصم دوسِت گرید و است کافه

 جانیه اب و رفت کنار مقابلش وتریکامپ پشِت از سرعت به

 :گفت
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 !یاومد خوش آورده، فیتشر خان مانیپ! به به-

  

۲۶ 

  

 هم من به محترمانه پسر و کردند بغل را گریکدی هردو،

 تمگذاش تنها را نفر دو آن و رفتم باال ها پله از. کرد سالم

 خودش مانیپ. کنند صحبت هم با دوستانه یکم تا

 همه از یزیچ چه من که داندیم. دهدیم غذا سفارش

 و ودف فست نیا ِرینظ یب یبرگرها. دارم دوست شتریب

 ظرف کی کنارش که داغ ینیزم بیس بزرگ ظرف کی

 !باشد کچاپ سس

. مدیکش یقیعم نفس و نشستم هایصندل از یکی یرو

 یفرد ذهنم یجا چیه در طورنیا. بود شهیهم مانیپ کاش
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 را امیزندگ راحت من و نداشت حضور انوشیک نام به

 .کردمیم

 :فتگ دنمید با و آمد باال ها پله از آرام و نهیطمان با مانیپ 

 ؟ینیبش بزرگ پنجره نیا کناِر یندار دوست-

 :دادم تکان یسر

 !بهتره کنارمن، که هااهیگ و گل نیا نه،-

 :گفت و دیکش عقب را یصندل

 ادهیپ خونه تا نجایهم از دیبا دادم، سفارش غذا نقدریا-

 !برهینم خوابمون صبح تا وگرنه میبر

 :کردم نگاهش و زدم ام چانه ِریز دست

 اد؟یز چرا خب-

 شیپ یتیموقع نیچن بار کی وقت چند هر مگه ال،یخیب-

 !میاریدرب عزا از یدل ییتا دو میخوایم اد؟یم
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 .کردند باز آرام خنده به هم را من یهالب اش،خنده

 !میموند هنوز ما و کرد نامزد هم نامرد پسِر نیا-

 فود؟ فست صاحب نیهم-

 چیه سرم، تو زننیم راستشون دست با هم یهرچ آره،-

 !ستین خالص تشونین نداره، یریتاث

 :دمیخند

 بشه؟ یچ که یریبگ زن بهتر، همون-

 :گفت و کرد گرد را شیهاچشم

 مجلس تو انیب که خواهرهاست یآرزو کردمیم فکر-

 !بدن قر داداششون یعروس

 !توننیم باشن، خوشحال واقعا اگر. اوهوم-

 و گرفت انگشتش دو نیب را امگونه و کرد دراز دست

 :دیکش
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 من یعروس تو یایم پناه، یشیم خوب خوِب تو-

 دارم؟ خواهر تا چند من مگه ،یرقصیم

 مان؟یپ-

 میچشمها من و داد قرار مقابلمان را سفارشاتمان گارسون

 یکاغذ جلِد. برداشتم را همبرگر سرعت به و زد یبرق

 :دمیکش ییبو و گرفتم دست در را اش

. پروند سرم از زویچ همه که هست بو خوش نقدریا-

 !بگم خواستم یچ رفت ادمی اصال

 :گفت و دیخند بلند مانیپ

 !بپره کامال هوشت نیبب نویا خب-

 میهاچشم. دیکش باال تا را تزایپ از تکه و کرد دراز دست

 انجیه با و رفت باال تا آمد یم کش که یریپن دنبال به

 :دمیخند
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 !هیعال ،یوا-

 :زد شیتزایپ قاِچ به یگاز و دیخند مانیپ

 !کنن ریپن از پر سپردم بهش-

 :گفتم و دمیخند

 تزن کنمیم فکر نیا به شهیهم بگم خواستم. اومد ادمی-

 !هیشکل چه ه،یک

 کل کل باهات ادیب ستمین یوقت که رمیگیم یزن هی من-

 !نره سر ات حوصله کنه،

️️️ 

 دیببر لذت دوارمیام

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۲۷ 
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 نگاهم سکوت در یلحظات مانیپ. دیماس دهانم در لقمه

 :گفت و کرد

 پناه؟ خوبه حالت-

 به و خوردم دهانم در مانده لقمه پشِت نوشابه یکم

 :گفتم یسخت

 نجا؟یهم یایب ستین یراه چیه مانیپ-

 :گفت و داد تکان یسر

 !ایزنیم ییحرفا دختر شهیم مگه. نه-

 را خودم یآرام به و زد میگلو خیب به چنگ بیعج یبغض

 :گفت و گرفت را دستم سرعت به مانیپ. دمیکش عقب

 !یکن عادت طیشرا نیا به دیبا تو پناه، باش آروم-

 :گفتم مکث یب و کردم نگاهش
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 !گهید یش موندگار ر،یبگ زن هی همونجا-

 کنه؟ کل کل تو با ادیب یک پس-

 :گرفتم او از را نگاهم

 که هیخودخواه باشه، من قلب قوِت تونهینم تو جز یکس-

 م؟یکن ازدواج وقت چیه نخوام

 !ممکنه ریغ ییجورا هی ست،ین که یخودخواه-

 !بدم لیتشک یاخانواده تونمینم من-

 که زوده یلیخ هنوز. یراه اول تازه ،یجوون تو چرا؟-

 و اسی از پر یهاحرف نیا از بخواد ساله دو و ستیب پناه

 !بزنه یدیام نا

 مان؟یپ کنم اعتماد تونمیم یک به-
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 ل،قب یهاسال اشتباه اون. باشن هم مثل همه ستین قرار-

 چشمات نه؟ مگه. توست یهاسال نیا یبرا یعبرت درس

 !یکنیم باز شتریب رو

 !کنم ازدواج خوامینم گهید من-

 :داد تکان یسر مانیپ

 !وفتهیم دهن از زد خی بخور غذاتو نکن،-

 از تر آشفته من ذهن و کردیم فیتعر غذا طعم از مانیپ

 در یکس ست؟یحال چه در االن یعنی. شودیم شهیهم

 قصدش ای داده لیتشک یا خانواده او است؟ اش یزندگ

 اشخاص هم باز دیشا بود؟ من مثِل یدختر کردِن بدبخت

 .باشد داده زجر نطوریهم را یگرید

 پناه؟-

 :آمدم رونیب الیخ و فکر از مان،یپ یصدا دنیشن با
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 غذا. کردم باز رو مسخره بحث نیا کردم اشتباه من-

 !بخور

 :گفتم و زدم یلبخند

 رارتک و ِیتلخ قتیحق. مانیپ هست شهیهم هابحث نیا-

 !کنم فرار ازش هم شهینم! کنهیم شتریب رو شیتلخ

 که یوقت تا. شنیم دور ازت ها یتلخ اون بخواه، تو-

 !دنبالتن یبر هرجا ینخوا خودت

 :گفت و زد میرو به یلبخند

 برگردم دیبا که باالخره. ستمین موندگار من. جان پناه-

 و فکر تموم اونجا نذار. برم راحت اِلیخ با بذار. سرکار

 ناال که کنم فکر نیا به روز هر و شب هر. یباش تو ذکرم

 باز ای دهیخواب راحت رو امشب یعنی کرده؟ کاریچ پناه

 خته؟یر اشک یکل خواب قبِل هم
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 :گفتم و دادم قورت را بغضم

 !کنه رفتار خوب من با بابا کن کار هی-

 با ور سازشت کن یسع تو. داد رییتغ شهینم هم رو بابا-

 .نیهم یببر باالتر ،یدار که یطیشرا

 :دمیکش یآه

 !دکردن نگاه بهم مجرم هی چشم به که نقدریا شدم خسته-

 !نباش نگران. شهیم تموم-

  

۲۸ 

  

 !خونه برگردم خوامیم گهید-

 خارج فود فست از هردو و شد بلند جا از حرف یب

 یخط یهایتاکس ستگاِهیا به دنیرس تا جاهمان از. میشد
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 رفح از ییایدن با گر،ید کی دست در دست. میرفت ادهیپ

 .برادرانه و خواهر یها

 یغم گرید. بستم را میهاچشم راحت باالخره شب، آن

 را نم حاِل که بود کرده یسع وجود تمام با مانیپ. نداشتم

 باالخره ها،مدت از بعد. بود شده هم موفق و کند خوب

 .کردم صبح آسوده یالیخ با را شب کی

*** 

 :گفت و کرد بلند سر مانیپ آشپزخانه، به ورودم با

 ...!سالم-

 :گفت و کرد یمکث. ماند دهانش در من دنید با حرفش

 که منیبیم اما. اتنشسته ماه یرو به سالم بگم خواستم-

 !یکرد ورگل ترگل یحساب ماشاهلل هزار ماشاهلل

 :نشستم کنارش و زدم یلبخند
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 !ریبخ صبح-

 :گفت و ریپن و نان لقمه کردن درست به کرد شروع

 ؟یریم کجا-

 نیا من که دانستیم خوب او. کردم مامان به ینگاه مین

 انمیپ مقابل در و بروم کجا به دارم قصد صبح از ساعت

 .بود کرده سکوت

 !کافه رمیم-

 را غم اشچهره در وضوح به. داد دستم به را لقمه مانیپ

 :دمید

 خب؟ برم بذار مانیپ-

 :شد ییچا کردن نیریش مشغول و داد باال یاشانه

 !برو خونه، تو دارم نگهت تونمینم که من-

 :گفتم عیسر من و گرفت سمتم به را یچا وانیل
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 !یشد ناراحت تو اما-

 با مانیپ و شد خارج آشپزخانه از سرعت به مامان

 :گفت تیعصبان

 فراموش یخوایم ینجوریا پناه، شدم ناراحت که معلومه-

 یچ ه؟بش یچ که یلعنت کافه اون تو یریم یشیم پا ؟یکن

 زیم نیهم رو ینیبش خودت؟ یبرا یکن تکرار یخوایم رو

 فراموش یدار یگیم بعد ؟یبخور غصه و یصندل و

 ه؟یمدل چه گهید نیا ؟یکنیم

 :دمیکش یقیعم نفس

 !کردم عادت اونجا به-

 وقت خوامینم من پناه! کن ترک رو مسخره عادت نیا-

 دهش بدتر پله چند یهست االن که ینیا از دمتید و اومدم

 !یباش
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 !مانیپ دارم یخوب حس کافه اون تو من-

 :گفت یعاد و داد تکان یسر

 !برو-

 :شدم بلند جا از

 !نمیشینم ادیز امیم زود. نشو ریدلگ من از پس-

 را مانیپ. نشد خارج دهانش از یحرف و کرد نگاهم اخم با

 پر کافه آن طیمح یبرا هم دلم اما. بودم کرده ناراحت

 !دیکشیم

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۲۹ 
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 تاس درست. زدم رونیب خانه از باالخره مانیپ ِتیرضا با

 کافه آن در را میپا من که نبود یراض دلش تِه از که

 بود موضوع نیهم و کردینم منع را من هم باز اما بگذارم

 تماِم آدِم نیبهتر نظرم در مانیپ هم باز شدیم باعث که

 .باشد امیزندگ

 در شهیهم مثل کیموز. شدم وارد و کردم باز را کافه دِر

 با. دبودن نشسته هایصندل یرو نفر چند و بود پخش حاِل

 و رفت هم در امچهره بود، شده اشغال که یزیم دنید

هندزفری در گوشهایم گذاشتم تا موقع رد شدن از 

خیابان، توجههام به هیچ صدایی جلب نشود. دوست 

نداشتم باز هم حرف های بی پایه و اساس زنان همسایه 

را بشنوم. ماشینی گرفتم تا با سرعت خودم را به کافه 

برسانم. به جز این جا، هیچ جایی نمیرفتم. 
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 توانستمینم جا چیه ،یصندل آن جز به. ستادمیا همانجا

 .نمیبنش

 اِهنگ به نگاهم و چرخاندم سر ییهانگاه ینیسنگ حِس با

 یکی. شناختمیم خوب را دو هر. خورد گره پسر دو

 هب شه،یهم که کافه نیهم صاحب ،یگرید و بود گارسون

 نقش ای بود، روانشناس ای گمانم به. آمد یم سراغم

 !کردیم یباز را هاروانشناس

 :گفت و آمد سمتم به گارسون پسر

 خانم؟ کنم تونییراهنما-

 :دادم تکان یسر

 !برن تا مونمیم منتظر شده، پر زمیم. نه-

 .دینیبنش یصندل اون یرو دیتونیم-

 :داد ادامه و کرد اشاره کافه گوشه در یزیم به دست با
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 !دنجه یلیخ-

 :دادم تکان ینف نشانه به یسر

 .نمیشیم خودم ِزیم یرو. ممنون نه-

 :گفت و داد باال ییابرو متعجبانه

 خودتون؟ ِزیم-

 :گفتم و کردم یاخم

 صدامم شماست؟ یدردا یرو یدرد ستادمیا نجایا مگه-

 !ادینم در که

 :آمد کافه صاحب یصدا لحظه همان

 دارن؟ یمشکل خانم ل؟یسه-

 :گفت عًایسر لیسه. برگرداندم رو و شد ترظیغل اخمم

 همون یرو دیبا باًل و ِااًل گنیم شده، یچ دونمینم-

 !نهیبنش یصندل
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 :گفت و داد تکان یسر کافه صاحب

 زیم تا دیباش منتظر کافه از رونیب دیتونیم. ستین یمشکل-

 !تو دیاریب فیتشر بعد بشه یخال نظرتون مد

 رونیب کافه نیا از را من داشت او. کردم نگاهش حرص با

 یگرید یصندل یرو نخواستم نکهیا یبرا تنها کرد؟یم

 دید هک یا پنجره و یصندل آن به ز،یم آن به چون نم؟یبنش

 ام؟ کرده داشت، عادت درخت آن به ییبایز

 :گفت متعجبانه لیسه

 ؟یکنیم رونیب رو خانم هوتن؟-

 !میکنیم صداشون بشه یخال زیم. نکردم رونیب-

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 تسین ازین تو امیم رفتند نفر دو نیا. دارم چشم خودم-

 !دیبد خبر
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. مدیکوب سرم پشت را در و زدم رونیب کافه از مکث یب

 عالف. کندیم نثارم ییها راهیب و بد چه که نبود مهم میبرا

 !بود کرده رونیب کافه از را من او که

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۳۱ 

  

 هب رو پنجره به رهیخ و دادم هیتک کافه مقابِل درخت به

 گونه چیه گرید پسر و دختر یهاخنده. شدم میرو

 و نیزم از خواهدیم دلم. دهندینم من به یآرامش احساس

 تعلق من به یزندگ نیا چرا دانمینم. کنم هیگال زمان

 بگذرانم؟ خودم ِلیم طبِق را لحظاتم دینبا چرا دارد؟
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 را لمد توانمیم که است لبم کنج یلبخند حداقل نگونهیا

 . کنم خوش آن به

 باورم. رمیبگ کافه از چشم توانمینم. دمیکش یپوف کالفه

 ،نجایا. ام شده رونیب هم یلعنت کافه نیا از که شودینم

 هک بود خوش دلم. بود من به متعلق که بود ییجا تنها

 نگرمب را رونیب سکوت در و نمیبنش یصندل یرو توانمیم

 قضاوت، بدون. شدن شناخته از ترس بدون. کنم فکر و

 ! ترس بدون

 پسر و دختر. رمیگیم درخت از هیتک در شدن باز با

 و کردند نگاهم هردو. شوندیم خارج کافه از خرم خوشو

 هک بروم زیم سمت به خواستمیم. شدم وارد سرعت با من

 مالکا و ستادمیا میجا سِر کافه صاحب یصدا دنیشن با

 رونیب را من سرما نیا در نکهیا. کردم نگاهش دلخورانه

 . دبو شده تمام نیسنگ و سخت میبرا اریبس بود کرده
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  د؟یندار یسفارش هم امروز خانم-

 رب خواستیم دلم. دادم تکان حرفش ینف نشانه به یسر

 لمد یا اندازه به. کنم پا به طوفان و بکشم ادیفر سرش

 که کنم اپ بر یآتش توانستمیم یراحت به که بود شده خون

 کردم سکوت هم باز اما.  کنند مهارش نتوانند جوره چیه

 از یراحت نفس. شدم ریجاگ یصندل یرو سرعت به و

 هشد سرخ سرما شدت از که ییدستها و کردم خارج نهیس

 آزاد میهادست نیب را نفسم. دمیمال گرید کی به را بودند

 . بود دهیفا یب اما شوم ترگرم یکم تا کردم

. تگرف قرار مقابلم کوچک یفنجان تا گذشت قهیدق چند

 یبرا. دیرس اشچهره به و آمد باال یچا بخار از چشمم

 . آوردم فشار مغزم به یلحظات

 . دمآورینم ادی به اما بودم، دهیشن را نامش که نداشتم شک
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 سرده، یلیخ االن اما. دیخورینم یچیه چرا دونم ینم-

 . کنهیم گرمتون. دیبخور رو یچا نیا بنظرم

 یرو به سرما شدت از میها دندان. دادم تکان یسر

 را یچا انویل تا رفتینم شیپ دستم اما دندیلغزیم گریکدی

 . دادم سر یا ناله دل در. بردارم

 !تو به لعنت ان،یک تو به لعنت
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 توانستمینم چرا پس کردم؟یم ظلم خودم به چرا من

 جلو لرزانم یدستها یحت کنم؟ آزاد او بند از را خودم

 . بردارند را داغ یچا وانیل می تا رفتندینم

 : گفت و نگرفت من از را نگاهش پسر،
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 نداره یمورد. خانم بکنم باهاتون یصحبت هی خوامیم-

  نم؟یبش

 :گفتم یآرام به و نشست میهالب یرو محو یلبخند

. نه ای بده اجازه مقابلتون طرف نداره یفرق که شما یبرا-

 . دیکنیم رو خودتون کاِر صورت هر در

 یا خنده و شدند باز گرید کی از خنده قصد به شیلبها

 :داد نشانم را صدا یب

 !واضحه لشیدل-

 هست؟ یچ-

 . شنومینم نه من-

 با را یچا وانیل. نشست و دیکش عقب را مقابلم یصندل

 : گفت فرستادو میسو به سرانگشتش
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 ازب اما لرزهیم سرما یتو داره تنتون کل که بهیعج برام-

  د؟یخورینم یزیچ چرا. دیکنیم مقاومت هم

 : گفتم و دادم تکان یسر

 ! یشخص لیدال به-

 : گفت و کرد اش کافه به ینگاه

 ! واقعا نبود کننده قانع-

 ! جناب نداشتم کردنتون متقاعد در یسع منم-

 : خنددیم

 . هستم هوتن-

 : گفتم و دادم تکان یسر

 . دیبود گفته! بله-

 : دادم ادامه و کردم نگاهش یکالفگ با
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 هم االن شدم، یعصب کافه از شدنم رونیب از یکاف حد به-

 . دیشیم خلوتم مزاحم دیدار

 : گفت لبخندش، حفظ با

 رو ابن. دیهست یطبع شوخ انسان بود معلوم هم اول از-

 که اوال. دمیفهم دیکنیم خطاب مزاحم رو من نکهیا از

 حضور اب تونستمینم من اما. متاسفم کردنتون رونیب بابت

 ...! دوما. کنم خراب رو گرانید آرامش کافه در دم شما

 : کرد لیسه به یا اشاره و برگشت

 ! لطفا ارشیب-

 را ودب گرفته لیسه از که یدفتر و کردم نگاهش متعجبانه

 : گفت و داد قرار مقابلم

 یب کاغذها یرو دلهامونه کنج که ییدردها ختنیر دوما-

 . رهینظ
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 : گفتم و شدم رنگش سبز جلد به رهیخ

  هست؟ یچ نیا-

. ردنک ادداشتی یبرا یا لهیوس. دفتر گنیم بهش معموال-

 نایپا صد صفحه دردهات دوارمیام داره برگه پنجاه و صد

 نمک فکر. کردم دایپ نجات و کردم اش تجربه. کنن دایپ

 ! یباش موفق. کنهیم کمک بهت یبخوا اگر

 مقابلم از را یچا وانیل و کرد دراز دست و شد بلند جا از

 : برداشت

 ورد یزیبر دیبا ای نداره یادهیفا گهید خوردنش کرد خی-

 و یبکش سر نطوریهم نکهیا ایارم،یب برات یدیجد یچا و

 به ییجا هی از نطوره،یهم هم ما عمر. بخوره بهم حالت

 رن،یم آسمون به و شنیم دود خوبمون یروزها همه بعد

 سمت به که ییآرزوها انبوه و میمونیم ما.  زننیم خی

 یعمر میتونینم ما. داره بزرگ فرق هی اما. رفتند ینابود
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 وهامونم نمیبیم میایم خودمون به هوی. میباش داشته دوباره

. میرفت ایدن از ناکام کامال سن، سال هشتاد با شدن نما نخ

 !ریبگ اشیجد. ستین یالک مقابلت دفتر

 :یرجب محدثه از زنهار
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 تم،یموقع طم،یشرا از د؟یفهمیم چه او. زدم یپوزخند

 کنج داندینم و ستادهیا گود از خارج هم او م؟یهایسخت

 ردمک دفتر یچرم جلد به ینگاه! پاست به یآشوب چه دلم

 دانستمینم. کردم لمسش م،یهاانگشت سر با یآرام به و

 درست پسر آن یهاحرف واقعا یعنی. دیآ یم شیپ چه

 رونیب منجالب نیا از را من تواندیم دفتر نیا است؟

 بکشد؟
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! نه ای ببرم را دفتر نیا دانستمینم. شدم بلند جا از

 دادنم نیتسک یجا به دفتر نیا کرد پر و نوشتن دمیترسیم

 .کند خراب تلخ خاطرات تکرار با را حالم شتریب

 افهک دِر از قدم چند تنها. رفتم یخروج دِر سمِت به کالفه

 و مبرگش. ستادمیا میجا سِر ییصدا با که بودم گرفته

 .کردم ینگاه

 :گفت و گرفت سمتم به را دفتر هوتن

 نویا عمدًا که کنم تصور خوامینم. رفت ادتی کنم فکر-

 !یبرنداشت

 نیپائ به ام شانه یرو از که یفیک. کردم نگاهش یکالفگ با

 :گفتم و دمیکش باال را بود خورده زیل

 !ندارم دفتر نیا به یازین من-

 !یکنیم مقاومت یدار کنمیم حس من یول-
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 :دادم باال ییابرو

 د؟یفضول نقدریا شهیهم-

 نهک مقاومت حرفهام برابر در یکس اگر فقط شه،یهم نه-

 .شمیم تر حساس ذره کی

 :دمیخند

 کنم؟ اطاعت دیبا دیدیم دستور شما چون پس-

 :گفتم و گرفتم فاصله اندازه همان من و آمد جلو یقدم

 ؟یبود یچ هوتن، هومن،-

 :دادم ادامه بدهد، جواب بخواهد تا

 خودشو یکس نکهیا از من. نداره فرق ،یبود یهرچ-

 ؟یدیفهم. رمیگیم یبد حس کنه، مشکالتم یقاط

 :زد قهقهه بلند حرفم به توجه یب
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 و وت دنبال وفتهیب که ستین کاریب اونقدر هم کس چیه-

 حالت به دلم بار کی نیهم... اما. مشکالتت حالل بشه

 !نه وت شدِت به البته. کردم تجربه رو حالت چون. سوخت

 بر در را وجودم تمام اش یتلخ. زدم تلخ یپوزخند

 :گفتم و گرفت

 !یدونینم من از یچیه تو-

 .بدونم خواممینم-

 :انداخت آغوشم درون صاف و کرد پرت سمتم به را دفتر

 یزبون هن کنه،یم سرزنشت نه دفتر نیا. بکن فکراتو برو-

 !داره حتینص و پند یبرا

 :داد ادامه و کرد یمکث

 اگر. منم هم رشیمد داره، ریمد کافه نیا ضمن، در-

 .دمیمن راهت نجایا گهید ،یند یوسفارش یایب گهید کباری
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 :دادم لشیتحو گرید یپوزخند

 .کنمیم حساب رو پولش که من-

 پول یکس از مونکافه وارید و در به زدن زل بابت ما-

 .میریگینم

  

۳۳ 

  

 :گفتم و کردم نگاهش کالفه

 کنم؟ کاریچ یگیم حاال ؟یچ که خب-

 !این نجایا نشده، پر دفتر نیا یوقت تا و خونتون برو-

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد یباچشمها

 رمیم من ؟یزنیم حرف نطوریا من با یحق چه به تو-

 !ستین یمدار یمشتر اصول نیا. کنمیم تیشکا ازتون
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 قدم سمتم به یخونسر کمال در و زد نهیس به دست

 :گفت و برداشت

 نیا مگه ؟یزنیم جوش نقدریا ا،ین نجایا گمیم یوقت چرا-

 داره؟ یچ کافه

 یجا نیبدتر هم من یبرا کافه نیا که دانستینم او

 قایدق دانستمینم هم خودم! نیتر آرامش پر هم و استیدن

 را قبل یروزها. خواهمیم چه شده خراب کافه نیا از

 و در. دیند مرا لبخند وقت چیه کافه نیا یول خواهم؟یم

 را من ناله و آه و اشک فقط شه،یهم از کافه نیا وارید

 مقابل یلعنت روز همان پناه یها خنده ،یشاد د،یام. دندید

 .شد سپرده خاک به کافه نیهم در

 :گفتم و کردم پرت فمیک درون را دفتر کالفه

 غصه غمه، درده، فقط. نداره یچیه من یبرا کافه نیا-

 طرف از چه. شدم محکوم شهیهم من نداره اشکال. است
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 با بهیغر پشت صد. تو مثل یآدم طرف از چه خانواده،

 .بسازم و بسوزم دیبا که منم و شنیم یقاض نگاه کی

 در. ایب یشد بهتر هروقت. نجایا این نگفتم من. باش آروم-

 !ستین بسته چکسیه یرو به کافه نیا

 :دمیخند حرص با

 همه. است بسته یخوشبخت در. است بسته کافه نیا در-

 خودم من. است بسته در هی پشت من یزندگ یتو زیچ

 هم شما! نهیهم. بسوزم دیبا. شدم یزندون در هی پشت

 .دیدب ادامه هاتون یپرون مگس به اتون، کافه تو دینیبش

 داشتم ستدو. گرفتم فاصله کافه از و برگشتم تیعصبان با

 یحت من حق. کنم زیر زیر را شیها برگه تمام و دفتر نیا

 قمر را ام یزنگ اتفاق نیتر تلخ که یا کافه در نشستن

 نبود؟ هم زده
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 ظاهرًا که مانیپ. بستم محکم را در خانه به دنیرس با

 و آمد سمتم به سرعت به کشدیم را انتظارم مدتهاست

 :گفت

 !شدم نگرانت یاومد رید یلیخ. پناه سالم-

 :کردم نگاهش تیعصبان با

 کافه اون برم دینبا گهید من. مانیپ بود باتو حق آره-

 !یلعنت

 :دیآ یم سمتم به ترس با

 افتاده؟ یاتفاق پناه-

 میاشکها لیس باره کی به. افتادم هوتن یحرفها ادی به

 که ایدن نیا آدم نیتر فیضع همانند درست.شدند روان

 قطرات نیهم جز یسالح چیه شدنش رها و دفاع یبرا

 .ندارد اشک شور
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 !اونجا...ذارمینم... پامو گهید-

 را در و شد وارد سرم پشت مانیپ. دمیدو اتاق سمت به

 :بست

 .هستند خونه هردو مامان و بابا. پناه باش آروم-

 :گفتم و کردم نگاهش اشک از مملو یچشمها با

 شمیم یزندون منم ؟یریم گهید روز چند تو یوا یا-

 من! بسته کافه بسته، خونه در بسته، اتاق نیا در. نجایا

 !مانیپ ییتنها از رمیمیم

  

۳۴ 

  

 دیکش میموها یرو یدست و گرفت آغوشم در سرعت به

 :گفت گوشم دِر آرام
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 عزا شیپ یدار نرفتم هنوز که من. پناه باش آروم-

 ؟یریگیم

 :زدم هق

 !شمیم بدتر من یبر که تو خدا به-

 !پناه هست تو به حواسم کاماًل من-

 نیهم گهید من یبرگرد بعد ماه چند و یبر که بارنیا-

 نم موقع اون. ستمین هم یگرفت بغلت تو االن که یپناه

 !خدا به ستمین یچیه

 در هرد. برد تخت سمت به یآرام به و گرفت را دستم

 زا را میهااشک دانه دانه ش،یهادست با. مینشست هم کنار

 :گفت و کرد پاک صورتم یرو

 !امیب تا نیبش-
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 رد پشت که مامان دِنید با. کرد باز را اتاق در سرعت به

 مان،یپ رفتن با. برگرداندم را میرو زود یلیخ بود، ستادهیا

 :گفت و شد اتاق وارد مامان

 شده؟ یزیچ ؟یاومد حال اون با چرا-

 :گفتم کنم، نگاهش آنکه یب

 !ستین یزیچ-

 :گفت و برگشت اتاق به زود،  یلیخ مانیپ

 خنک آِب نیا خوبه، حالش. نباش پناه نگراِن جان مامان-

 قطف دیباش نداشته دلهره شما. شهیم بهتر بخوره، هم رو

 !دیبذار تنهامون االن داره امکان اگر

 هم یرو به محکم را میهاچشم من و کرد یاهیگال مامان

 رونیب اتاق نیا از زودتر مامان داشتم دوست. دادم فشار

 .برود
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 زنهیم حرف ما با کلمه کی مگه چشه؟ دختر نیا مانیپ-

 .تشهیوضع نیهم ساله کی م؟یبفهم رو دردش که

 رهیخ شیهاچشم در شومیم مجبور و آمد سمتم به کهوی

 .شوم

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۳۵ 

  

 تیعصبان از مامان. بود سرخ مانیهردو یهاچشم یدیسف

 !اشک و غم از...من و

 ؟هان پناه؟ ینشد خسته. جون دختر ایب خودت به پناه-

 ست؟ین بس

 :گفت و گرفت را دستش سرعت به مانیپ
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 طیشرا نیا تو و االن نکن تشیاذ توروخدا مامان بسه-

 !ستین صالح اصاًل هاحرف نیا کردن انیب

 :گفت بلند و کرد مانیپ به رو مکث یب مامان

. یدکر بدبختش رو دختر نیا تو. توئه ریتقص اش همه-

 نویا هنوز تو شهیم بدتر ،یبد دلش به دل یهرچ

 ؟یدینفهم

 نیا از ها،بحث نیا از من. بزنم غیج خواستیم دلم

 فقط نجایا. بودم زاریب شان همه بلند یصدا از ها،هیگال

 مامان است تالش در هم هنوز مانیپ. بود یخال بابا یجا

 .بفرستد رونیب به و کند آرام را

 :گفت تیعصبان با و شد خم سمتم به عًایسر مامان

 پناه؟ چته-
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 نوک از را فشار تمام و گرفتم محکم را سرم میهادست با

 تمام با داشتم دوست کردم وارد سرم به میهاانگشت

 دادمیم انجام شهیهم که یکار همان. بکشم ادیفر قدرت

 خودم یدردها با بگذارند و بردارند سرم از دست فقط تا

 همه و همه مانیپ و مامان یدعوا هوتن، یحرفها. بسوزم

 درون از که یآتش. کردندیم تر ور شعله را درونم آتِش

 اکسترخ به لیتبد و بسوزاند را پودم و تار تمام توانستیم

 .کند

 و آه همه نیا از ینشد خسته. توام با پناه بزن حرف-

 چته؟ بگو بار کی ناله؟

 :دیکش عقب را مامان مان،یپ

 .زنمیم حرف باهاش خودم. کن ولش مامان-

 .ستین آرام گرید میهانفس
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۳۶ 

  

 لشیدل و کشدیم زبانه شتریب وجودم در خشم لحظه هر

 !مامان یهافحر جز به ستین یزیچ

 از میآورد کم گهید بابات هم و من هم. مانیپ کن بس-

 رو انوشیک دوباره حتما دونمیم که من. دختر نیا دسِت

 !روزشه و حال نیا که دهید

 :گفتم و کردم نگاهش سرعت به حرف نیا دنیشن با

 ؟یگیم یچ-

 :رفت باال یکم میصدا مکث یب

 ؟یاریم اسمشو چرا خودت؟ یبرا یگیم یچ-

 :آمد سمتم به سرعت به مانیپ

 !سرجات نیبش. پناه باش آروم-
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 :زدم پس را دستش تیعصبان با

 .مانیپ بکش دستتو-

 خیب کرده خانه بغض. شدم رهیخ مامان به تیعصبان با

 :زدم داد و شکست میگلو

. دمشیند گهید ساله کی. دمیند رو شرف یب اون من-

 ؟؟؟یدیفهم

 را میها شانه و نشاند تخت یرو را من اجبار به مانیپ

 :گرفت

 .باش ساکت. شیدیند باشه-

 :کردم نگاهش اشک از سیخ یچشمها با

 .نمشیبب خوامینم. دمشیند خدا به-

 :زدم داد مامان به رو و دمیکوب میپا یرو محکم

 !ارین من یجلو اسمشو شد؟ خوب. رهیبم شاهللیا-
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 :گرفت محکم را میدستها مانیپ

 !پناه ریبگ آروم-

 !مانیپ دمشیند من-

 !بسه. کنمیم باور من باشه-

 تمام اما بود یعصب. دیچرخ مامان سمت به سرعت به

 :بزند حرف آرامش با مامان مقابل در کردیم را تالشش

 حالش پناه اگر. نپاش پناه زخم یرو نمک نقدریا مامان-

 گهید حاال. ستین من ای خودش یرفتارها از مشکل بده

 .دیهاتون یانگار سهل و شما مقصر

 مهه تو بزنه گند دوباره نذار. ریبگ نویا یجلو مان،یپ-

 !یچ

 :یرجب محدثه از زنهار
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۳۷ 

  

 در را دیکل و کرد رونیب اتاق از را مامان یسخت به مانیپ

 را آب وانیول نشست میپا مقابل مکث یب. چرخاند قفل

 :گرفت دهانم سمت به

 زم؟؟؟یعز. پناه بخور آب کمی-

 :گفتم و کردم تر آب با را میلبها یسخت به

 ...!خودت جوِن به-

 :آمد حرفم انیم به مانیپ

 باورت من یبخور قسم ستین الزم. شیدیند دونمیم-

 !دارم

 :وگفت کرد پاک را میهااشک دوباره

 ؟شده یچ نمیبب کن، صحبت کلمه کی برم قربونت-
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 امهیگر یسخت به و کردم اشیمشک یهاچشم به ینگاه

 :گفتم و کردم کنترل را

 !کافه اون رمینم گهید من-

 مشخص شیهاچشم از یراحت به تعجب. داد باال ییابرو

 :بود

 هی تیناراحت تو در دِم کردم فکر ؟یگفت یجد پس-

 !یگفت یزیچ

 !رمینم... گهید-

 :مشد رهیخ مانیپ به درد با و افتادم سکسکه به کهوی

 !متنفرم...زیچ...همه از... من-

 :گفت کند، رها را میدستها آنکه یب مانیپ

 ؟یرینم چرا-

 !این...گفت صاحبش! پسره...همون-
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 :کرد یاخم

 چرا؟-

 :دادم تکان یسر

 !متنفرم هم ها سکسکه...نیا از. متنفرم... من. دونمینم ن،-

 :داد دستم به را آب وانیل مانیپ

 !شه تموم تا نکن فکر بهش و بخور ُقُلپ تا هفت-

 !اونجا رمینم-

 :است یعصب کاماًل مانیپ خنده

 !یشیم بهتر ندارم شک. کن یدور مدت هی-

  

۳۸ 
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 :گفتم و دمیکش صورتم یرو دست محکم

 زا من کن باور. مانیپ باشم فیضع نقدریا خوامینم من-

 رفک درصد کی شرفیب اون خوامینم. متنفرم اشکها نیا

 !کنه خورد منو تونسته کنه

 میموها نوازش مشغول شیدستها با و زد میرو به یلبخند

 :شد جانم و روح دهنده نیتسک ش،یصدا و

 ذهن یتو یبخوا نکهیا از اول تو. پناه ایب خودت به پس-

 رتقد نیا خودت دیبا ،یباش یقو ستین گهید که یکس

 یش بلند دیبا جا هی. یکن حس وجودت یتو رو

 رو هاتغم تموم رون،یب زیبر. یبردار محکم هاتووقدم

 !رونیب زیبر

 .گفتیم را نیهم هم او. افتادم هوتن اِدی به لحظه کی در

 منتقل بود داده که یدفتر همان به را میدردها دیبا

 کردم؟یم
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 :کردم زمزمه و شدم رهیخ مانیپ به

 شه؟یم یعنی-

 یلیخ تو که گفتم شهیهم من تازه نشه؟ چرا. معلومه-

 وارِد نحسش اسِم نذاشت که یبد زیعز خداوند یبرا

 !شه ات شناسنامه

 :گفتم و دمیکش یآه

 کنه؟ینم رونیب سرم از اسمشو چرا پس-

 :گفت و دیپاش میرو به را اش کننده دلگرم لبخند

 !داره ربط خودت به نجاشیا-

 :فتمگ و گرفتم را دستش سرعت به. شد بلند جا از مانیپ

 کجا؟-

 :دیخند
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 داد مهه نیا که کجاست بابا نمیبب رمیم برم، ندارم ییجا-

 کنه؟ دخالت ومدین و دیشن هوار و

 :بودم نکرده رها را همدستش هنوز. زدم یپوزخند

 مانیپ. شده خسته بحثا نیا از مامان مثل اونم حتما-

 زنه؟ینم حرف من با گهید اون که شد باورت

 :گفت و کرد یعصب یا خنده

 .ستین آهن از جنسش دارم زادیآدم مغز. مانمیپ من پناه،-

 !نداره باهم رو یبدبخت همه نیا لیتحل و هیتجز کشش

 :رهاکردم را دستش و دمیخند بلند

 دمش. شه نیآهن منم مغِز کرد کمک آدم اون رفتن پس-

 !گرم

 :گفت و شد خم سمتم به
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 دوست. نبود نیا بود شده یآهن مغزت اگر! گهید نه-

 !رونیب ایب ناهار یبرا یداشت

 !امینم-

 :گفت خروج از قبل و رفت اتاق در سمت به

 جادیا تیزندگ یتو یرییتغ ستین قرار نشستنم نجایا با-

 !خانم شه

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۳۹ 

  

 و دمش بلند جا از خسته و خراب یحال با مان،یپ رفتِن با

 م،پوشیم یزیچ چه بفهمم آنکه یب. رفتم کمد سمت به

 اهمنگ. نشستم تخت یرو و کردم تن به یخانگ یلباسها
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 حد هچ تا پسر آن یحرفها دانستمینم. بود فمیک سمت به

 هستند؟ درست

 وزهار آن ازتکراِر ترس شود؟یم آرام قلبم نوشتن با واقعا

 .بکشد را پیز برودو جلوتر لرزانم دست گذاشتینم

 کاش از قطور یا پرده و افتاد لرز به دوباره ام یلعنت چانه

 .کرد تار را دمید

. دمیکش خودم سمت به و زدم چنگ را فیک تیعصبان با

 باز ار فیک نیا پیز نداشتم جرئت یحت. بودم ترسو من

 .دمیترسینم افراد، با ییرو به رو از من. کنم

 .بود خودم از من، ترِس تماِم

. مداد قرار مقابلم و کردم خارج فیک از را دفتر سرعت به

 به را یبیعج حس دفتر سبز جلد. دمیکش قیعم نفس چند

. گرفتم دست در را دفتر و کردم جزم را عزمم. دادیم من

 به چشمم. دمیکش دفتر تییسو جلد یرو را انگشتم
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 دهخن به ناخودآگاه و افتاد بود دفتر گوشه که یخودکار

 .افتادم

 را تالشش تمام بهیغر نیا بود؟ کرده را زیچ همه فکر

 نکهیا یبرا تنها بدهم؟ انجام را کارنیا من که کردیم

 هب زل و نمیننش اشکافه قسمِت نیترکیدرتار گرید

 رشسفا نویکاپوچ حتما نکهیاای نزنم؟ ازبرف مملو درخت

 بدهم؟

 .کشمیم دراز و اندازم یم تخت نییپا حرص با را دفتر

 یهوا نیدرا. دمیکش خودم یرو به را شهیش پشم یپتو

 تا دکن یکمک توانستیم سرد، جسم نیا ریز رفتن سرد،

 .شود کاسته امیدرون التهاب از یکم

 به االن که نبود یزیچ دفتر نیا در خاطرات نوشتن

 مقابل هوتن چهره. میایبرب پسش از بتوانم و باشم دنبالش

 بارها میهاگوش در شیصدا و ردیگیم جان میهاچشم
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 ادهس دفتر نیا کنار از بود خواسته من از او. شودیم تکرار

 .نگذرم

 من پسراز وآن دفتر نیا فکر تا دادم تکان یسر تند تند

 یصدا نگذاشتم و دمیکش سرم یرو را پتو. شود دور

 .برود رونیب نجایا از میهاضجه

 ابراز کامل صورت به بابتش هنوز که یحماقت هم آن

 نکردهبودم؟ یمانیپش

 یدستها با و دمیپر جا از حرکت کی در فکر نیهم با

 حکمم را میچشمها. برداشتم تخت نییپا از را دفتر لرزان،

 و کنم دور ذهنم از را انوشیک کردمیم تالش دیبا. بستم

 .کنم باز را دفتر نیا مان،یپ یحرفها با بتوانم

  

من چگونه میتوانستم حماقتهایم را برای خودم بازگو 

کنم؟ 
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۴۱ 

  

 کلنجار افکارم و خودم با چقدر و چقدرگذشت دانمینم

 .رمیبگ دست در را خودکار توانستم باالخره تا رفتم

 :گفتم لب ِریز و دمیکش یقیعم نفس

 .باش یقو. پناه یتونیم تو-

 :کردم زمزمه و دمیکش جلد یرو یدست

 مونتیپش دیشا. باشه خوب یلیخ دیشا. کن اعتماد-

 !نکنه

 رَت زبان با را بوند شده کامالخشک استرس از که ییهالب

 :گفتم و کردم

 !نترس. باشه خوب دیشا-
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 دنید با .بازکردم را ودفتر رفتند شیپ یسخت به میدستها

 مدست در خودکار دفتر، اول صفحه یرو درست یا نوشته

 .شد خشک

 :آمدند در حرکت به خوش خط نیا دنبال به چشمم

 یب و یکنیم باز زود یلیخ رو دفتر نیا دونستمیم. سالم" 

 یزیچ. یخونیم رو متن نیا یدار باز دهن با االن شک

 !"نکن تعجب ادیز ستین

 .افتادم خنده به

 ابد تا کافه. کن شروع و زیبر دور رو ها یمنف یانرژ" 

 ده،نش تموم دفتر نیا با کارت یوقت تا تو اما. نجاستیا

 دینبا نجایا ،یکن فراموش یبخوا اگر! این کافه سمت

 یمنطق حرف که یهست یآدم کنمیم حس. شه داتیپ

 قموف. نمتیبینم فعال پس. رهیم فرو گوشت تو راحت

 "هوتن. یباش

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 147 

 و گذراندم ازنظر متنرا بارها و بارها و دمیکش یقیعم نفس

 ندید با حاال و بود بیارعجیبس آدم نیا نظرم در. خواندم

 .بودم برده یپ نکته نیا به شتریب متن نیا

 ردهک رونیب کافه از را من اضافه حرف چیه یب گرید حاال

 یعنی. برگردم آنجا به من حاالها حاال نداشت قصد و بود

 چه یبرا اصال من بداند آنکه یب. دادینم را اجازه نیا

 .رومیم آنجا به شهیهم

 که داشتم را یکودک حس. گرفتم دست در را خودکار

 دکارخو. کند تجربه را نوشتن خواهدیم بار نینخست یبرا

 .نمک کنترلش درست توانستمینم و دیلرزیم میها دست در

 دور ازخوم را ها یمنف یانرژ تمام و بستم را میچشمها

 .بود نوشته میبرا او که همانطور. کردم

 .بود سخت. دوختم یخال صفحات به چشم و زدم برگه

 نکهیا ِدیام به. دادم قرار برگه یرو را خودکار باالخره اما
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 وشتهن و دفتر نیا اما چرا، دانمینم. شوم ترآرام بتوانم واقعا

 هک کنند متقاعد را من توانستند یراحت به اولش صفحه

 .شوم یخال بلکه. سمیوبنو سمیبنو

*** 

. دیکشیم خودش دنبال به و بود  گرفته دست در را دستم

 بودم، افتاده نفس نفس به خنده شدت از همانطورکه

گفتم: 

-منتظرم ببینم انتهای این جاده قراره به کجا برسه! 

بلند خندید و گفت: 

-به جای بدی نمیرسه، مگه میترسی؟ 

-نه، نه نمیترسم. 

به قدمهایش سرعت داد و گفت: 

-پس فقط صبر کن و با من بیا! 
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۴۱ 

  

 : گفتم و دمیدو دنبالش به خنده با

 . تر آروم کمی چته؟ بابا-

 یاتازه جان دیچیپ گوشم در که بلندش خنده یصدا

 . شد شتریب زین میهاقدم سرعت و گرفتم

 م؟یایب نیماش با شدینم-

 :گفت و دیچرخ سمتم به سرش

 ذوق یلیخ دنشید با مطمئنم زودتر االی! ها یتنبل یلیخ-

 !یشیم زده

 کردم یسع و شدم ترجانیپره هاحرف نیا دنیشن با

 . بزنم پس را ریمس یخستگ
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 : گفتم سرعت به مقابلم یمیقد ساختمان دنید با

  ه؟یچ نیا-

 : گفت و دیخند

 ! گهید زدمیم حرف ازش که هیزیسورپرا همون نیا-

 : گفتم و کردم نگاه یآجر یهاوارهید به متعجبانه

 . شمینم متوجه-

 نآ به تا که یشوق با و آورد میهالب به را خنده اش،قهقهه

 : گفت بودم، دهیند ازش روز

  خوبه؟ نظرت به. بدونم نظرتو خوامیم-

 : گفتم بفهمم، شیهاحرف از یزیچ آنکه یب

 ! گهید خوبه حتما. بگم یچ-

 خوب یخبرا یزود به. نمونده یزیچ باش منتظر ه،یعال-

 . دارم برات
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 : گفتم و دادم باال ییابرو

 ! بگو من به خب؟-

 . یبش زیسورپرا اگر عمرا نطوریا-

 : دادم تکان یسر

 ! یکرد رمیغافلگ هم باز یبگ االن. شمیم-

 درون ار دستم تا بود منتظر و کرد دراز سمتم به را دستش

 به هم با و گرفتم را دستش مکث، یب. بدهم قرار دستش

 . میرفت خانه سمت

 رکنا و کرد باز داشت قرار بشیج در که یدیکل با را در

 نور میپا مقابل لشیموبا قوه چراغ با که طورهمان. ستادیا

 :گفت گرفت،یم

 !نداره جونور و ْجک تو، برو ترس یب-

 : دمیخند
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 . ترسمینم-

 : گفتم عیسر و گذاشتم داخل به یقدم

  است؟ مغازه نجایا-

 : چرخاند دورمان تا دور را نور و شد وارد سرم پشت

 !هیتجار ملک-

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۴۲ 

  

 زرگب آنچنان. رفتم جلوتر و گرفتم دستش از را یگوش

 هب که همانطور. کردیم منتقل من به یخوب حس اما نبود،

 : گفت آمد،یم راه دنبالم یآرام

  نه؟ مگه خوبه-
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 ؟یدیخر رو نجایا تو. آره-

 :گفت خنده با

 ه؟یچ نظرت. بله مشخصه نجورکهیا-

 : دادم تکان یسر

 ! داغونه و درب یلیخ فقط. خوبه-

 : گفت و دیخند

 . نداره یکار کردنش درست-

 : گفتم و دادم باال یاشانه

 ! نیهم ،یکن شل رو سهیک سر کمی دیبا-

 ! شهیم جور راحت پول. پناه ستمین زایچ نیا نگران-

 در به را یکتاب قفل تا شد خم و میشد خارج باهم هردو

 : گفتم عایسر. بزند

  ؟یینجایا دنبال ینگفت چرا-
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 نششد یقطع تا بگم بهت مشیدیخر یوقت خواستمیم-

 . کردم صبر

 : گفت و گرفت سمتم به را دیکل

 ! باشه تو دست-

 : زدم پس را دستش و دادم باال ییابرو

 ! توئه مال نجایا ؟یشد وونهید-

 ! توئه ماِل من ییدارا همه-

 : گفتم و دمیخند بلند

 مال ما زیچ همه. کشته منو تیدلباز و دست نیا-

 ! بمونه تو دست نجایا دیکل هست بهترم. هردومونه

 ...پناه نیبب-

 مامت. خودت دست بمونه دیبا. گفتم که نیهم. نمیبینم-

 !شد
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 جلوتر و گذاشتم شلوارش بیج درون را دیکل اجبار به

 : افتادم راه

  ؟یدار نجایا یبرا ییها برنامه چه-

 میرو به رو که یدرخت به چشمم بدهد، جواب بخواهد تا

 یدست و رفتم سمتش به جانیه با. خوردیم دارد قرار

 : گفتم و دمیکش تنومندش یتنه یرو

 ! انیک خوشگله چقدر یوا-

 : مگفت ذوق با. افتاد ملک پنجره به چشمم و سرچرخاندم

 مقابل صاف درخت نیا. یکرد انتخاب یخوب ملک چه-

 .است پنجره نیا

  

۴۳ 
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 :گفتم و دوختم چشم او به شوق با

 !دهیم من به یخوب حس درخت نیا-

 :گفت خنده با و داد تکان یسر

 !هیعاد درخِت هی من یبرا. دونمینم-

 میوس به که یدست سمت به را دستم و رفتم سمتش به

 :گفت وآرام دادم قرار بود، کرده دراز

 مکان؟ نیا یبرا خوبه یزیچ چه نظرت به-

 ه؟یچ خودت نظر-

 خوبه؟ کیبوت. دونمینم-

 :گفتم و دمیکش هم در چهره

 !نه ک؟یبوت-

 ؟یچ پس-
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 دونمینم. ادیب اونجا به که باشه یزیچ هی دیبا. دونمینم-

 !باشه بخش آرامش یلیخ تونهیم اما

 :گفت خنده با

 درسته؟ یگیم درخت اون خاطر به-

 :فتمگ بود، پنجره به مشرف درخت خاطر به فقط نکهیا با

 داره؟ یربط چه. نه-

 !بگو نظرتو. خب-

 محض به. کرد باز را نیماش در انیک و کردم فکر یکم

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به باذوق نیماش در نشستن

 نه؟ مگه خوبه کافه-

 :وگفت کرد نگاهم متعجبانه

 شاپ؟یکاف-
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 بستم یم را یمنیا کمربند همانطورکه و کردم دراز دست

 :گفتم

 !زاستیچ نیا یتو نون روزها، نیا کن باور مگه؟ هیچ-

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۴۴ 

  

 :گفت و افتاد راه به خنده با

 !بهیعج-

 .ستین-

 که وفتهیب شاپیکاف سیتاس فکر به دیبا یکی پناه آخه-

 به عمرم تو که من نه. باشه یاوک زایچ نیا با خودش

 .نرفتم کافه هم دستم یها انگشت اندازه
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 :کردم نگاهش اخم با

 من از چرا گهید یبزن کیبوت یدار دوست که تو خب-

 ؟یپرسیم

 :گفت و دیکش را ام گونه محکم و کرد دراز دست

 .بدونم نظرتو دارم دوست-

 :دمیپر حرفش نیب

 !یکنیم خودتو کار آخرش که تو ده؟یفا چه-

 :گفتم خنده با

 به هم اگر. هیچ من حرف ستین مهم برات کال پس-

 یادیز تفاوت هم باز دادمیم نه جواب ازدواجت شهادیپ

 !یکردیم خودتو کاِر. نداشت برات

 :گفت و داد سر یا قهقهه بلند بلند

 !میندار دنیشن نه به یاعالقه ام،خانواده کل نه و من نه-
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 :گفتم و زدم یلبخند

 جدا؟-

 !آره-

 کردن انیب با توانمینم اما. میبگو یزیچ دارم دوست

 هم را انیک حاِل است، کرده ریگ میگلو خیب که یحرف

 دادن نشان از بعد و لحظه نیا در که دانمیم. کنم خراب

 خواهدیم دلش و دارد یخوب حال است، دهیخر که یملک

 .کند یشوخ من با

  

۴۵ 

  

 .دانمیم خوب را نیا من و شودیم ریدلگ یراحت به انیک

 پناه؟-
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 نآ تا بردم کار به را تالشم تمام و کردم نگاهش شوق با

 .کنم دور ذهنم از را پوچ افکار

 جونم؟-

 ؟یبگ من به یخوایم یزیچ-

 !نه-

 :دیخند

 مدام و یبود رفته فرو فکر تو. شناسمتیم من پناه؟-

 ؟یبگ یخوایم یچ. یکندیم دندون با رو لبت پوست

 .ستین مهم-

 :گفت تیجد با

 .بشنوم خوامیم من یول-

 گوشه را نیماش سرعت به او و کردم نگاهش حرف یب

 :کرد پارک یا

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 162 

 پناه؟-

 :گفت و گرفت گرمش یدستها نیب در را میدستها

 !بگو-

 :آوردم زبان بر یدروغ. دمیکش یقیعم نفس

. ونجاا خوبه چقدر کیبوت که کردمیم فکر نیا به داشتم-

 !زنونه لباس مثال

 :وگفت داد باال ییابرو

 ؟یکردیم فکر نیا به یداشت جدا-

 دبو آرام یآدم انیک. گفتم دروغ هم باز و دادم تکان یسر

 غمش و نمیبنش توانستمینم. کردیم رانمیو اشیناراحت اما

 . کنم تماشا را
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 دروغ دیبا یگاه. باشم خودم لشیدل که یغم هم آن

 تا ییگویم دروغ. ستین بایز شهیهم ماجرا قتیحق. گفت

 ! ینکش زجر

 : گفت و کرد حرکت دوباره انیک

  خوبه؟ کیبوت گمیم چرا یدونیم-

 : گفت و کردم نگاهش پرسش از مملو ینگاه با

 ! ارمیب برات لباس هی شب هر تونمیم فردا پس فردا-

 کمد، کی عاشق من که دانستیم خوب او. دمیخند بلند

 .هستم رنگارنگ یها لباس از پر

  

۴۶ 

  

 :گفتم و کردم نگاهش عشق با
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 طفق تو از میزندگ کل یتو من یکنیم فکر تو ان؟یک-

 خوام؟یم لباس و کفش دست چهار

 :دیخند

 ؟یخوایم یچ پس-

 !عشق-

 :گفت زنان لبخند و کرد نگاهم

 ؟یخرج کم نقدریا جدا؟-

 :گفتم و داد پوشش را میابرو دو نیب فاصله یزیر اخم

 !انیک شترهیب زیچ همه از بهاش گفتم که یزیچ نیا-

 عقب را صورتم من و آمد ام گونه سمت به دستش دوباره

 :وگفت دیخند بلند انوشیک. دمیکش

 و جون با من. ستین یزیچ که یبخوا عشق فقط اگر-

 .کنمیم متیتقد دل
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 !معلومه کامال-

 ست؟ین-

 :دادم تکان یسر

 .ندارم رو ها ینگران نیا حوصله اصال من الیخیب-

 ؟یکنیم انیب اول از چرا پس-

 :گفتم و کردم نگاهش کالفه

 فحر یارزش با نیا به یزیچ درباره درسته نیماش یتو-

 م؟یبزن

 :است یجد کامال نباریا

 خوبه؟. میبخور یزیچ هی میریم. ستین نه-

. رفت شاپیکاف سمت به او و کردم نگاهش حرف یب

 فتادها جانم به یبیعج سردرد. دادم هیتک شهیش به را سرم

 بودم، کرده آغاز انیک با یا رابطه که ماه چند نیا در. بود
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 درد کی شهیهم داشتم، کنارش در که یآرامش وجود با

 دیاب را حس کدام که دانستمینم. کردمیم احساس را بزرگ

 .رمیبگ یجد

 گرانید خواست میتسل و ببندم ها یخوش یرو چشم

 نم؟ینب را زیچ چیه انیک درکنار آرامشم جز نکهیا ای شوم؟

 شود؟یم چه خانه طیشرا پس

 :گفتم و کردم انیک به ینگاه نیماش ستادنیا با

 ان؟یک-

 جونم؟-

 :گفتم و کردم کوتاه یتبسم

 ؟یبزن حرف یخوایم که یمطمئن-

 ؟یدار یخاص یلیخ حرف تو. آره-

 :دادم تکان یسر
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 ...!میزد حرف که بار نیآخر ادتهی اما. آره-

 :دیپر حرفم نیب

 .آرومم من. تمومه-

 نمک دعا دل در و دمیکش قیعم ینفس. شد ادهیپ سرعت به

 دست با. کند رفتار یمنطق و تر آرام دفعه نیا انیک که

 تند تند انیک. شدم ادهیپ و دمیکش را رهیدستگ لرزان یها

 : کرد نگاهم نوشتو یامیپ

 ! گهید ایب-

 یرفتارها از یکم. شوم مسلط خودم به کردم یسع

 که ودب یکار نیا اما. دمیترسیم اش ینیب شیپ رقابلیغ

 .دادمیم انجامش ،یمتیق هر به دیبا
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 شیپ از ترکالفه. شدندیم تکرار سرم در مانیپ یهاحرف

 یصندل و زیم نیاول. شدم کافه وارد و گذاشتم جلو قدم

 کنارم را فمیک. میشد ریجاگ و میکرد انتخاب را یخال

 : گفتم و گذاشتم

  خب؟. باشه تر نور کم دیبا کافه-

 : گفت و زد یلبخند انیک

 ! کافه به یداد ریگ-

 ! دهیخواب توش پول نفعته، به خدا به-

 : گفت آرام و داد تکان یسر

 . کنم فکرامو بذار باشه-

 ار امموردعالقه لیوان کیش. ستادیا کنارمان یپسرجوان

 : گفتم انیک به رو و دادم سفارش
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 . بزنم حرف یمنطق باهات خوامیم انیک نیبب-

 ! بگو-

 زیچ همه کاش. گرفتم استرس یکم. دمیکش یقیعم نفس

 . شود یط یخوب به

 : گفتم یآرام به و شدم رهیخ روشنش رنگ یهاچشم در

 نشونیترمهم اما. زدن یبرا دارم هاحرف یلیخ انوش،یک-

 ! ازدواجه درباره

 گبزر ین با انیک و گذاشت مقابلمان را هاکیش گارسون

 : کرد مخلوط را کیش رنگ یآب و

  خب؟-

  خب؟ یگیم باز-

 ! نباش یزیچ نگران-
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 کی یخواستگار یایب یخوایم یگفت یوقت از شه،ینم-

 . کنم یزندگ یفکر دغدغه یب که ستین لحظه

 : گفت خنده با

 تیزندگ به آرامشت نطوریا هم تو ام؟ین یخوایم-

 . گردهیبرم

 : کردم یاخم

 ؟یدیشن. ستین قشنگ شمیشوخ-
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 : گفت کرد نگاهم متعجبانه

 ... پناه-

 : گفتم یناراحت با و دمیپر حرفش انیم به
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 یبد حال چه تو من یفهمینم تو گمیم یوقت ؟یچ پناه-

 . خورهیم َبر بهت زنم،یم پا و دست دارم

 : دادم ادامه یکالفگ با

 ! انیک کنهیم سردرگم منو هاشحرف با داره مانیپ-

 : گفت و شد دگرگون حالش لحظه، کی در انیک

 احساسات با که یکن مشورت یکس با ستین بهتر-

 ذهن یتو رو من داره نجوریا نکنه؟ قضاوت منو خودش

 ! کنهیم بد تو

 : گفتم مکث یب

 چشم دارم مدام من زنهیم حق حرف داره اون ان،یک نه-

 و نشنوم تا ذارمیم هامگوش یرو دست نم،ینب تا بندمیم

 . کنم رد رو مانیپ یحرفا

 . شهیم درست یچ همه یکن صبر اگه پناه-
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 تردخ کی از انیک. زدم خنده ریز یپق آشکار، یکالفگ با

 .کردیم رفتار ترییایرو هم

 . شهینم درست هایزود نیا به طتیشرا تو انیک-

 : گفت و شد مشغول کیش با انیک

 ! پناه یهست یعجول آدم یلیخ هم تو-

  خب؟ یکنینم درست چرا-

 . شهیم درست-

 : زد میرو به یلبخند

 . دمیم بیترت مامانم با دارید قرار هی یزود به-

 : داد ادامه خنده با

  بگم؟ یالک من دیترسیم بود؟ نیهم داداشتم حرف-

 : دادم تکان یسر

 ! منه ندهیآ نگران شتریب همه از مانیپ-
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 : گفت و زد زل میهاچشم به

 ! ادیم بدش من از چرا که کنمینم درک فقط-

 : دادم باال یاشانه

  اد؟یم بدش تو از گفته یک-

 ! واضحه. ستین گفتنش به یازین اصال-

 با نچو نداره یلیدل منه فکر به فقط اون.  ستین نجوریا-

 .ادینم خوشش ازت باشه معنا نیا به نشده یمیصم تو
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 : گفت خنده با انیک

 ... که یزنیم رو هاحرف نیا-

 : دمیپر حرفش نیب
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 تو اب اگر مانیپ. انوشیک نزدم حرفو نیا یقصد چیه با-

 ! نهیبب تورو که رفتیپذینم اصال داشت یمشکل

 به یتکان دیبا اما بود سخت میبرا زدن حرف. کردم یمکث

 چه درون که دمیفهمیم دیبا مانیپ قول به. دادمیم خودم

 . دارم قرار یارابطه

 ازدواج یبرا تو اگر که نهیا مان،یپ حرف تموم ان،یک نیبب-

  ؟یکنینم یخانوادگ رو زیچ همه چرا یگذاشت شیپ پا

 : گفت کالفه انیک

 ... یدونیم که تو پناه-

 : کردم قطع را حرفش و گرفتم مقابلش را دستم

 چه داخل تو که دونمیم خوب یلیخ دونمیم آره-

 رو همه شغل، خانواده، تیحساس ،یکرد ریگ یطیشرا

 هی من یکن فکر خوامینم. گفتم هم مانیپ یبرا. دونمیم
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 حد تا هم من. دمیم دستور تو به دارم و نشستم گوشه

 .کنمیم دفاع حسمون از دارم توان

 ود،ب کالفه. کردم اشچهره به ینگاه. دمیکش قیعم ینفس

 . نداشت آرام

 را خودش هاحرف نیا برابر در توانستینم وقت چیه او

 وتسک دینبا من. بود مانیپ با حق هم باز اما. کند کنترل

 . کردمیم

. شدیم شیپ از تر سخت زیچ همه هاسکوت نیهم با

 ! رتریدرگ من و الیخیب انیک

 جلو باخانواده چرا تو که ناراحته نیا از مانیپ ان،یک-

 رمب حاال. یهست تازه کار هی دنبال گفتم بهش من ؟یاینم

  ؟یبزن کافه یخوایم ؟یدیخر ملک که بگم بهش

 : داد تکان یسر

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 176 

 چه ارهقر رمیبگ میتصم بتونم که ستمین تنها من پناه-

 در یه م،یاریب شده صاحاب یب ملک اون سر به ییبال

 ! نکن کافه کافه من گوش

 .ترسمیم سرخش، و ملتهب چهره دنید با

 نیا و کند حفظ را آرامشش توانستینم انوشیک

 . بود ضعفش نیتربزرگ

 تداش یفیخف لرزش که دستش یرو را دستم سرعت به

 : گفتم و گذاشتم

 باش آروم. گمینم گهید من باشه-

 : دیکش رونیب سرعت به دستم ریز از را دستش

 !رسنپ یه پناه ذارمیم مالقات قرار که گفتم بهت بار هی-
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. بزنم پس را کرده خانه امچهره درون که یغم کردم یسع

 تخواسیم دلم. کند برخورد نگونهیا انیک نداشتم دوست

 را لبم و کردم صورتش یرو درهم یهااخم به ینگاه

 . دمیگز

 ! پناه تو به لعنت

 ! یکنیم خراب را انیک حال شهیهم تو

کمی من و شرایطم را درک کند. از روزی که برادرن 

پیمان، در جریان قرار گرفته بود کامال موضع خودش را 

نسبت به کیان مشخص کرده بود. پیمان هیچگونه 

نمیتوانست با تو کنار بیاید. میفهمیدم که سعی دارد من 

را از کیان دور کند.  
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 دستش یرو یآرام به و بردم شیپ را لرزانم یهادست

 رونیب دستم ریز از را دستش و کرد نگاهم. دادم قرار

 : گفت و دیکش

 ! یبگ یزیچ ستین یازین پناه-

 : گفتم یکالفگ با

 بهم نقدریا هاحرف نیا دنیشن از بعد شهیهم چرا-

  ؟یزیریم

 : گفت و زد پس را کشیش بلند وانیل

 یندار اعتماد یاذره من به تو که شهیم ثابت بهم چون-

 ! کنهیم داغون منو که نهیهم

 : کردم قطع را حرفش عیسر

 ! دارم-
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 را انیک حرکات تک تک. کرد تریعصب را من اشخنده

 . شناختمیم

 االن اگر که یدار باور رو برادرد اونقدر تو پناه، بسه-

 سر کی اما. یریپذیم یحرف چیه یب شبه، بگه بهت

 ! یندار اعتماد هامحرف و من به سوزن

 باکس و کرد شلوارش بیج درون دست و شد بلند جا از

 : گفت و دیکش رونیب را گارشیس

 ! ایب و بخور رو کتیش رونمیب من تا-

 !نشو یعصب انیک-

 و دم ره از توانستمیمن یحت. داد تکان یسر تیعصبان با

 فهممب هم اشنهیس قفسه شدن نییپا و باال سرعت و بازدم

 .است یعصبان چقدر که

 !ایب گهید مکی تو باشم رونیب بذار فقط. ستمین یعصب من-
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 و بود شده کور کامال میاشتها. دادم تکان یسر بغض با

 . رفتینم نییپا میگلو از یزیچ چیه

 حصار در را سرم من و شد خارج کافه از سرعت به انیک

 را سختم بغض خواستیم دلم. کردم حبس میهادست

 از رهدله و ترس یب. زمیبر اشک بلند یصدا با و بشکنم

 را من خودشان با همه بگذار. انیاطراف یهاحرف و هانگاه

 زار زار یعموم مکان کی وسط که کنند فرض یاوانهید

 دگانمید مقابل از انیک سبز چشم دو ریتصو. کندیم هیگر

 با من. فرستادم لعنت خودم به هم باز. رودینم کنار

 . کردم دلخور خودم از را انیک یشگیهم یهاتیخر

 هم یلعنت یهااشک یحت اما فشردم هم یرو را میهاچشم

 ار خودم شکل کی به توانستمیم کش. کردندیم مقاومت

 . کنم یخال
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 هافتاد دهان از گرید و شودیم تر گرم لحظه هر کیش عیما

 بود ستادهیا شاپیکاف یاشهیش در از دور یکم انیک. است

 میهاقدم. فرستادیم آسمان به را گارشیس دود و

 یدیجد یدلخور هم باز دمیترسیم. کردندینم امیهمراه

 .کنم جادیا میهایکار ندانم با را
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 و ازارمیب را انیک میهایکار ندانم با هم باز دمیترسیم

. نبود بدتر میبرا ایدن نیا در او، غم از زیچ چیه

 َدم و نمیبنش تماشا به را اشیناراحت و غم توانستمینم

 هب رندیبگ خود به غم رنگ شیهاچشم نکهیا فکر. نزنم

 ونریب محکم را نفسم. رساندیم یوانگید تا را من یراحت

 توانستمینم و بودم گرفته قرار یسخت یدوراه در. دادم
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 یهاحرف طرف کی. است یبهتر اتخاب راه کدام بفهمم

 !انوشیک گرید طرف در و بود مانیپ بیعج

 زا لحظه کی. زدم رونیب کافه از و برخاستم جا از کالفه

. مش مانیپش بودم، داده انیک به که یمزخرف شنهادیپ نیا

 لب با است ممکن. هستند ایدن مکان نیبدتر یگاه هاکافه

 از را تیپا انیگر ییهاچشم با و یشو وارد خندان

 میبساز را ییجا شد،ینم یراض دلم! یبگذار چهارچوبش

 .بسازد گرانید یبرا تلخ یخاطرات که

 نارک که یگاریس لتریف به نگاهم. ستادمیا سرش پشت

 یکرد چه. شد چندان دو غمم و خورد بود افتاده شیپا

 پناه؟

 ان؟یک-

 :گفت و دیچرخ سمتم به سرش

 م؟یبر-
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 نشیماش سمت به حرف یب هردو و دادم تکان یسر

 را یلصند حرف، یب و نشستم نیماش یصندل یرو. میرفت

 :گفت و کرد نگاهم انیک. خواباندم انتها تا

 چته؟-

 :شد خارج میهالب نیب از آرام یازمزمه

 !یچیه-

. شدن چمیپاپ گرید که بود دهیشن خوب کامال انیک حتما

 شهیر جانم در انیک غم. کردمینم درک را حالم هم خودم

 .کند خوب را حالم و بزند حرف داشتم دوست. بود کرده

 دهآزاردهن خودش یبرا نکهیا از شتریب دیشا اخالقش، نیا

 و بستم محکم را میچشمها. دادیم زجر را من باشد،

 :گفتم کوتاه

 !خونه برم خوامیم-
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 .باشه-

 را من بد حال هم او شک یب. گرفت شدت بغضم

 .کردینم یتالش چیه دادنم نیتسک یبرا اما دیفهمیم

 :گفتم عیسر. کردم نگاهش و سرچرخاندم

 خب؟. انیک زنمینم حرف یچیه درباره تو با گهید من-

 !دیببخش

 :گفت و کرد ینگاه مین

 !یراحت هرجور-

 مشهود کامال میصدا در اثراتش اما دادم قورت را بغضم

 :بود

 !بهتره سکوت یتو یچ همه. بهتره نجوریا-

 :تگف بعد یکم و داد رونیب را نفسش یکالفگ با انیک

 خوبه؟ جا نیهم-
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 .آره-

 انیک. کرد بدتر را حالم نشیماش یراهنما زیر یصدا

. کردیم رونیب خودرواش از را من یحرف چیه یب داشت

  گرفت؟ینم را میجلو چرا

 کند؟ نابودم تواندیم ییتنها االن، که دیفهمینم چرا
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 مداشت دوست. کردم نگاهش کوتاه ستادیا یکنار یوقت

  !بمان نرو، د،یبگو دیشا. بمانم منتظرش یاقهیدق چند

 را در. شدم ادهیپ نشیماش از و شد امبدرقه سکوتش

 . بود خشم و حرص از مملو تنم تمام. بستم محکم
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 که خودم. باشم یعصب یکس چه دست از دانستمینم

 کردن فرو با که مانیپ ای شد،یم باز موقع یب دهانم

 ای. بود انداخته روز نیا به را من سرم، در شیهاحرف

 . بودند نیسنگ شیبرا میهاحرف که یانیک

. نمک کنترل را خودم نتوانستم گرید نشیماش شدن دور با

 چه مقصر واقعا. شدند روان میهاگونه یرو به میهااشک

  بود؟ یکس

 شدیم دورتر و دور لحظه هر که نشیماش به حرص با

 در حالنیا با من که نبود مهم شیبرا یعنی. کردم نگاه

  د؟یآیم سرم به ییبال چه تنها و تک هم آن ابان،یخ

 ! نبود حتما

 اب. رفتم هااتوبوس گاهیجا سمت به آهسته ییهاقدم با

 بغض هم باز اما بود، کرده سیخ را میها گونه اشک نکهیا

 . بود میگلو در ینیسنگ
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 نهیس یرو سر داشتم دوست. خواستیم آغوش کی دلم

 . ومش ترسبک یکم تا. بشکنم را بغضم و بگذارم یکس

. نشستم یاشهیش اتاقک درون رنگ یآب یهایصندل یرو

 کرده رها ابانیخ وسط را من انیک. شدینم باورم هم هنوز

 . بود رفته و

 اتاقک از رونیب که خورد یکودک به چشمم و دمیکش یآه

 یرو دست مکث یب. کردیم نگاهم متعجبانه انتظار،

 . کردم پاک را میهااشم و دمیکش صورتم

 طفل بچه آن ذهن در دیبا چرا بود، درد از پر من قلب

  بگذارم؟ ادگاری به خودم از بد یریتصو معصوم

 که باشم بیعج یدختر خاطراتش در شهیهم دیبا چرا

  خت؟یریم اشک ییهایصندل یرو شیپ هاسال
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 دنید با اما بود خون من دل. زدم شیرو به یلبخند

 آرام یکم زد، میرو به کوچکش یهالب با که یلبخند

 .شدم

  

۵۳ 

  

 ختس بعد به نجایا از شدم بلند جا از اتوبوس ستادنیا با

 یم خانه وارد خندان یلب با دیبا داشتم را ممکن کار نیتر

 پدرم و مادر تا ختمیر یم دور را میها غم دیبا.  شدم

 همه نیا انیم.  نکنند سرزنش را من ها رفتار نیا بابت

 یدرست حال خودم که یوقت درست دردسر، و یگرفتار

 شمچ با توانستم ینم بودم، کرده دلخور را انیک و نداشتم

 کی هم من نمیبب هم را مانیپ و مادر و پدر یدلخور میها

 نشان که قدرها آن من داشتم توان چقدر مگر بودم آدم
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 دختر کی ظاهر در فقط پناه. ستمین قدرتمند دهم یم

 تر فیضع هم کودک کی از من باطن در است، رومندین

 بوساتو شهیش به را سرم و نشستم ها یصندل یرو. هستم

 . دادم هیتک

 و ببندم را میها چشم خانه به دمیرس تا داشتم دوست

 در یچیه یشو یم داریب یوقت که ییخوابها اذان بخوابم

 . یاورین ادی به گذشته

 گزن من به انیک شوم یم داریب که یوقت داشتم دوست 

  خواب؟ ساعت دیبگو و بخندد گوشم در. بزند

 زا توانست ینم یخواب چیه را اتفاقات نیا شد ینم اما 

 .کند پاک ذهنم

 و همه اش،دهنده زجر سکوت او، غِم غرق یها چشم

 در را یفیضع درمان. بودند شده حک من ذهن در همه

 .دمیدیم نیهم
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 شدم بلند جا از نظر مورد ستگاهیا در اتوبوس ستادنیا با 

 هک داشتم جهیسرگ و بود بد حالم آنقدر. دمیکش کارت و

 هک یخانم یدستها. رفت در میپا ریز از اتوبوس آخر پله

 .نخورم نیزم تا کرد کمک بود ستادهیا من کنار در

 ردخت کی پناه که کرد ثابت من به هم موضوع نیا یحت 

 . است فیضع اریبس

 ناال. نخورد نیزم تا رندیبگ را دستش دیبا که یدختر 

 مکمک توانست ینم انیک یها دست جز به یدست شهیهم

 .کند

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۵۴ 
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 ناهپ قلب شناختم، یم بهتر و شتریب یکس هر از را خودم

 هچ نزند، دم و ندیبب را یکس غِم که نداشت را نیا طاقت

 ! دشمن چه باشد دوست

 انمتو ینم یقیطر چیه به است، انیک  شخص آن که حاال 

 . نمیبنش آرام

 لد. گرفتم را اش شماره مکث یب و دادم هیتک وارید به 

 دیبا که دانستم ینم یحت بدهد جواب تا نداشتم دل در

 یحرفها نکهیا بابت بخواهم؟ عذر دیبا م،یبگو او به چه

  ام؟کرده منتقل عنوان به را مانیپ

. بکشد جلو را اش خانواده که خواستم او از چون فقط 

.  کنم تافیدر انیک از یپاسخ آنکه یب دیرس انیپا به تماس

 و کنم یتاب یب انیک یبرا که بود سخت یلیخ بود سخت

 جادیا یکدورت نمانیب که نبود بار نیاول شود دور من از او
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 آتش و سوختم یم اول بار مثل درست بار هر اما شدیم

 .گرفتمیم

 . کند خاموشش توانست ینم یآب چیه که یآتش

 اب. رفتم خانه سمت به و انداختم فمیک درون را یگوش 

 قفل در و کردم خارج فیک  ته از را دیکل لرزان یدستها

 زبان در دیکل و دادمیم تاب را دیکل که بار هر. چرخاندم

 نیهم که انگار نه انگار. شدیم شتریب حسن دیچرخینم

 . بودند کرده درست را وامانده قفل نیا شیپ هفته

. ومش ساختمان وارد و کنم باز را در توانستند یسخت به

 کردن زیتم مشغول نگ،یپارک درون ها، هیهمسا از یکی

 یم نشان نیماش کنار در آب سطل و شلنگ. بود نشیماش

 . است کرده شروع کار تازه که داد
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 شدیم میحسود هم او به یحت اما باشد گانه بچه دیشا 

 نیماش انداختن برق هم من یزندگ دغدغه تمام کاش

 . ماندن یباق اش شهیش یرو لکه دانه کی یحت نکهیا. باشد

 رد نبود درست. کردم کوتاه یسالم کنارش از شدن رد با

 هم چشم در من چشم م،یبود هیهمسا. شوم رد سکوت

 تم،هس فیضع پناه کی نکهیا بر عالوه خواستم ینم. بود

 . شود ینم سرش احترام که باشم یآدم

 مشکالتم یقاط توانست ینم هیهمسا اما بود بد من حال 

 .شود

 درب. فشردم را آسانسور دکمه لرزان یها دست با 

 را میها چشم یدیسف. شدم وارد شد باز آسانسور ییکشو

 .کردم نگاه نهیآ در

 .بودند خون از یاکاسه انگار 
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۵۵ 

  

 .دمیکش میها چشم ریز یدست عایسر

 ارک چه دیبا میها چشم یقرمز شدن کم یبرا دانستمینم

 نیا در یکار چیه و نداشتم هم یادیز فرصت. کنم

 . آمد ینم بر دستم از لحظات

 خروج جز یا چاره در، شدن باز و آسانسور توقف با 

. مرفت واحدمان سمت به و دمیکش یقیعم نفس. نداشتم

 چیه االنم حال. نداشتم یکاف تمرکز و دیلرز یم میدستها

 از ار میپا که یوقت درست قبل، ساعت چند به یشباهت

 . نداشت گذاشتم، رونیب خانه

 به او. کردمیم یشمار لحظه انیک دنید یبرا بودم، شاد

 یب من و بود داده را یعال یلیخ زیسورپرا کی قول من

 . بودم تاب

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 195 

 ...! االن اما 

 یفضا. شد باز در و کردم قفل وارد را دیکل یسخت به 

 ییرایپذ یهاچراغ تمام. بود شهیهم از تر نور پر خانه

 و ندارد حضور خانه در بابا که نداشتم شک. بودند روشن

 کرده ینوران گونهنیا را خانه ییرایپذ یراحت به مامان

 . است

 ! داشت اعتقاد موارد تمام در ییجو صرفه به دایشد بابا 

 با لحظه کی در و دادم قرار یجاکفش درون را میها کفش

 تمگذاش نهیس قفسه یرو دست. دمیپر جا در مانیپ یصدا

 : گفتم و کردم نگاهش حرص با و

 ! منو یکشت مان،یپ نکشتت خدا-

 : برداشت سمتم به یقدم و دیخند آرام  

  ؟یبود کجا-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 196 

 عتسر با نهیس درون قلبم هم هنوز دمیکش یقیعم نفس 

 لحظه کی بود یکاف. بود یزرنگ و زیت آدم مانیپ. دیتپ یم

 قطرات تعداد توانست یم گاه آن. شود رهیخ میچشمها در

 . بشمارد هم را میها اشک

 : گفتم عیسر 

 ! بودم کافه-

 : گفت و زد نهیس به دست  

  ؟یبود کافه یشعوریب آدم کدوم با -

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب 

 . دهیبع تو از زدن حرف نجوریا مان؟یپ-

  چرا؟-

 تسرع. شد روان دنبالم به مانیپ و رفتم اتاقم سمت به

 . مکن فرار او دست از داشتم قصد انگار بود باال میهاقدم
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 : گفت و شد اتاق داخل سرم پشت 

 االن و،ت که کرده یکار نکهیا خاطر به شعور،یب گفتم اگر-

 !خونه یاومد ونیگر یچشما با

  

۵۶ 

  

 یرنگز آدم اریبس مانیپ م،یبگو چه او به دیبا دانستمینم

 نم که بود دهیفهم کردمیم فکر من که آنچه از زودتر بود

 ات زدم لبخند شیرو به یسخت به. کردم یادیز یها هیگر

 . کنم یمخف پشتش را امچهره درون کرده خانه غم

 . نکردم هیگر من. مانیپ نشو وونهید-

 را نگاهش هم هنوز. نشست تخت یرو و داد تکان یسر

 من به داشت قصد هم نگاهش با یحت. گرفت ینم من از
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 مه وقت چیه و بزنم گول را او نتوانستم من که دیبگو

 و کرده زانیآو یلباس چوب یرو هم مانتو. توانم ینم

 بد را حالم اششده زیر یها چشم. کردم نگاهش دوباره

 : گفتم عیسر و کرد تر

 ! گهید نکن تیاذ مانیپ-

 که ییهاچشم با و داد فاصله گریکدی از را شیهادست

 : گفت بودند، شده گرد یکم

 . نزدم یحرف گهید که من باشه-

 انیک هنکیا از شتریب. بود گرفته یلیخ دلم بودم نیغمگ 

. بود کرده رها شلوغ ابانیخ وسط تنها و تک را من

 در. بود تر سخت یزیچ هر از میبرا اتفاق نیا رشیپذ

 . نبود درست اصاًل کار نیا زمیناچ خواسته مقابل
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 نیمه تا دیبگو گرید جمله دو ای کی مانیپ تا بود یکاف 

 هیگر زار زار متعجبش یها چشم مقابل در اتاق وسط جا

 . کنم

 انیک بیعج یرفتارها ریدرگ فکرم که همانطور  

 : بود،گفتم

 . دیکرد چلچراغ نجوریا که است خونه مامان کردم فکر-

 . میخودت و خودم فعاًل هستن رونیب نه،-

 : دمیخند

 . کن استفاده فرصت از پس-

 : گفتم و کردم نگاهش تیمظلوم با 

 ملیف هی منم ؟یکن درست کرن پاپ برام یریم مانیپ-

 . میکن نگاه هم با که ذارمیم توپ
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 از را او خواستمیم بود بهانه نهایا همه. برخاست جا از

 یسرخ و صورت التهاب یکم تا کنم دور خودم

 مقابل رد آشفته نگونهیا توانستمینم. شود کمتر میهاچشم

 البگ و گل زیچ همه که کنم یباز نقش و نمیبنش مانیپ

 . است

 در دستم و دادندیم لو را من میهاچشم چون توانستمینم

 .شدیم رو مقابلش

  

۵۷ 

  

 و رساندم حمام درون ییروشو به را خودم مکث یب 

 زج لحظه نیا در. ختمیر صورتم به سرد آب مشت مشت

 زیچ همه مانیپ. دینرس ذهنم به یگرید زیچ چیه کار نیا
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 و خودم نیا از شیب خواستم ینم من و بود دهیفهم را

 . کنم خراب را شیها چشم شیپ و او مقابل در را انیک

 انیک از یدلخوش هم ینطوریهم مانیپ که دانستمیم 

 گذاشت ابانیخ وسط را من انیک که دیفهم یم اگر ندارد

 شهیهم یبرا که کرد یم مجبور را من شک یب رفت و

 هم خودم خواستم ینم را نیا من و کنم فراموش را انیک

 به یکس هر اگر شک یب است شده مرگم چه دانم ینم

 ار او نام خود به خود انیک رفتار نیا دنید با بود من یجا

 با من اما زدیم خط شیها لحظه تمام و یزندگ و ذهن از

 یها تالش تمام با که دانم یم. هستم راست رو خودم

 او، ادی. ستمین عشقش کردن فراموش به قادر هم باز مکرر

 نیطن نامش، یحت رفتارها، حرکات، تک تک او، عشق

 و اند شده حک قلبم و مغز از یا گوشه در ابد تا شیصدا

 . ستندین یشدن فراموش
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 و تادماف نفس نفس به که ختمیر خی آب صورتم به آنقدر

. زدند یسرخ به آب یسرما شدت از میها گونه نباریا

 میها چشم یسرخ بودم توانسته حداقل. بود بهتر نگونهیا

 مانیپ یها چشم در شدن رهیخ بابت گرید و کنم دیسف را

 .باشم نداشته یترس

  :بستم را آب ریش سرعت به مانیپ یصدا دنیشن با 

 خی هاکرن پاپ ؟یکن یم کاریچ تو اون ساعته کی پناه؟-

 ! افتن یم دهن از زدن

 حوله با. آمدم رونیب حمام از و کردم باز را در سرعت به 

 : گفتم و کردم خشک را صورتم

 ! امیم دارم باشه-

 رنگ یمشک چهیقال یرو اتاق کف که مانیپ دنید با 

 مشتم انجیه با نشستم مقابلش و زدم یلبخند بود نشسته

 : گفت مانیپ و کردم پر ذرت از را
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 ! خوشمزه و ینمک یدار دوست که جور همون-

 : گفتم خنده با و دادم باال ییابرو 

 ! پز مانیپ -

 !دمیخند شیپا به پا و کرد خوب را حالم بلندش، خنده 

  

۵۸ 

  

 : گفت و کرد نگاهم شده زیر یهاچشم با

  رون؟یب میبر یایم فردا-

 : کردم پر ذرت از را دستم

  کجا؟-

 . مینرفت ییجا باهم وقته یلیخ میبزن یدور هی-
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 : دادم تکان یسر

 ! باشه-

  !صبح هفت فردا. میکن ورزش پارک میبر پس خوبه-

 : شدند گرد میهاچشم

  هفت؟-

  م؟یبر ازدهی یخوایم ؟یچ پس-

 . بکنم دل تختم از هفت تونمینم من-

 : گفت الیخیب و داد باال شانه

 . برمتیم من ستین مهم-

 : کردم نگاهش مستاصل و دمیورچ لب  

 ! من با نکن یشوخ مانیپ نه-

 : گفت و دیخند 
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  رش؟یز یزد نگذشته قهیدق دو باشه، یگفت خودت-

 یببر صبح ۷ ساعت منو یخوایم تو دونستمیم چه من-

  ورزش؟

 : گفت و دیخند بلند 

  ؟یکرد فکر خودت شیپ یچ پس-

 : گفت و نداد مهلت بزنم یحرف خواستم تا 

  کافه؟ ببرمت خوادیم دلت-

 : گفت میابروها نیب اخم دنیباد مانیپ و کردم یزیر اخم 

 میریم یرو ادهیپ از بعد نشو لوس بابا خوب یلیخ -

 . میخوریم صبحانه

 دست کف محکم بردم ادی از را زیچ همه لحظه کی در 

 : گفتم و دمیکوب هم به را میها

 باشه؟. میبخور یسیانگل صبحانه میبر پس -
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 : گفت و داد تکان یسر 

 رونیب که یبگ من یبرا االن هم تو که یشرط به باشه -

  افتاد؟ برات یاتفاق چه

 که نداشتم را نیا جرات. دادم قورت ترس با را دهانم آب

 دنیشن اب مانیپ نداشتم دوست. اورمیب زبان بر را انیک اسم

 ! من هم کند خراب را خودش حال هم انیک نام

 است، کرده کار چه من با او بفهمد اگر که دانستم یم 

 . ستین خنده خوش و مهربان انقدر گرید

 .شد یطوالن یلیخ مکثم که انگار 

 : گفت و زد یبشکن صورتم مقابل مانیپ 

  ؟ییکجا خانم یآها-

 : گفتم و زدم یلبخند 
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 . شد پرت حواسم لحظه هی یچیه-

 : گفت زنان لبخند 

 یچ یکن فکر که یدیخریم وقت یداشت هم دیشا-

 نه؟ یبد لمیتحو

  

۵۹ 

  

 :گفت و زد میرو به یلبخند مانیپ

 ؟یترسیم منم از پناه-

 :دادم تکان یسر

 !یول...ترسمینم. نه-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 !نداره اگر و اما یول گهید ،یترسینم یوقت-
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 مانیپ با صحبت. دادم قورت لرز و ترس با را دهانم آب

 اما دببخش بهبود را آشفته حال نیا توانستیم یخوب به

 اب دمیترسیم. دادینم را دهانم کردن باز اجازه من به ترس

 .نمک خراب او ذهن در شتریب را انیک امروز، اتفاقات انیب

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 کی وقت هرچند هرحال به. ستین یخاص زیچ مانیپ-

. ننک یتیفعال هی هم انسانها ما یاشک غدد ستین بد بار

 !خوبه خودمون یبرا

 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

 ؟یمتیق هر به-

. دادم دست از را میاشتها تمام. دمیکش عقب را خودم

 :گفتم یآرام به و گرفتم آغوش در را میزانوها

 .گذروندم رو یبد روز یلیخ امرز. مانیپ آره-
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 :دیایب حرف به مانیپ شد، باعث مکثم

 ؟یبد ادامه یندار دوست-

 :دادم ادامه و دمیکش یآه

 ،یعصب که یشرط به. بزنم حرف باهات دارم دوست-

 !ینش ناراحت ای دلخور

 گذاشت دهان به ذرت یمشت ،یخونسرد کمال در مانیپ-

 :گفت و

 !بزن یدار یحرف. پناه آرومم شهیهم مثل-

 گرفت جان میپلکها پشت انیک ریتصو. بستم را میچشمها

 :گفتم د،یلرزیم شدت به که ییصدا با و

 ست؟ین یخوب آدم انیک ؟یهست حرفت یرو هم هنوز-

 تو ددر به که بود نیا من حرف. ستین یخوب آدم نگفتم-

 !یکن هیتک بهش عمر هی یبرا شهینم. خورهینم
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 ییزایچ تموم یعنی. گفتم بهش رو زیچ همه امروز من-

 زبون به بود، یکندن جون هر به رو بگم یخواست که

 اعتماد بهش کردیم حس. ومدین خوشش ادیز اون. آوردم

 شد ناراحت یلیخ. عجولم ندهیآ یبرا نکهیا ای ندارم

 !مانیپ

 هب داره روز هر که ساله کی به کینزد! خودشه ریتقص-

 کس نه اون، نه ندارم دوست من. رقصونهیم تورو ساز هی

 !رهیبگ خودش مشت یتو تورو بخواد گهید

  

۶۱ 

  

 :کردم نگاهش غم با
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 یول ت؟یعصبان شدت از ای گفت تیرضا با دونمینم-

 !نمیبب مامانشو من که کنهیم هماهنگ یزود به گفت

 :داد باال ییابرو

 !شد جالب-

 نیبب مامانمو ایب گفت من به روز کی اگر االن پس خب-

  برم؟ بگم؟ دیبا یچ

 : گفت یآرام به و داد تکان یسر 

 نیهمچ اگر اما نه ای کنهیم عمل حرفش به واقعًا دونمینم-

 ! یبر دیبا گفت یزیچ

 : گفتم و شد باز شمین ناخواسته 

 بزنه یناراحت یتو یحرف اگر اتفاقا. شناسمیم رو انیک من-

 . رهیگینم یسرسر اونو و کنهیم عمل بهش

 : گفت خنده با مانیپ 
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 هنکیا مثل بزن بهش یناراحت که حرفاتو شهیهم پس-

 ! یریگیم جواب بهتر نجوریا

 مانیپ که دانستمیم. دادم لشیتحو مهین و نصفه یلبخند 

 . بشنود من زبان از را نیهم فقط خواهد یم

 به رو اشخانواده با را من خواهدیم بالخره انیک که نیا

 . کند رو

 وبخ یلیخ نویا یزیعز من یبرا یلیخ تو کن باور پناه-

 چهیباز رو تو یکس خوامینم. دوننیم همه اصال یدونیم

 . کنه خودش دست

 : گفتم یآرام به

 .دمیم شرف قول بهت من. ستین یآدم نیهمچ انیک نه،-

 ازش هاستمدت که یملک اون برد مو هم امروز تازه

 ! دشیخر باالخره داد نشونم رو زدیم حرف
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 : داد باال ییابرو مانیپ 

 . زد باباشو مخ بالخره پس-

 :گفتم خنده با 

 یکی با کنم فکر داشت انداز پس خودش مان،یپ بابا نه-

 نشیا حاال. دنیخر رو اونجا خودشون و شدن کیشر

 و زنهیم کافه هی انیک زود یلیخ که نهیا مهم. ستین مهم

 ! شهیم بهتر و بهتر روز به روز درآمدش

 ! کنه کمکش خدا زمیعز دوارمیام-

 : گفتم لب ریز و شدم رهیخ سقف به 

 نیا به خوامینم اصال. مانیپ هستم ینجوریا چرا دونمینم-

 لیدل چون کردم یم هیگر داشتم چرا من که کنم فکر

 سرپ بمونم دلخور انیک از تونمینم اما، نبود نیا شیاصل

 زا ستین تو مثل داره یخاص یهااخالق هی دونمیم هیخوب
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 هدار دوست منو یکس اگه یمعتقد تو. ستین تو جنس

 انیک خوب. کنه اقدام دیبا بزاره شیپ پا زود یلیخ دیبا

 نیا واقعا دیشا باشه، تو با حق هم دیشا. ستین نجوریا

 خوب یلیخ انایک من خدا به مانیپ عمو باشه بد یلیخ

 یرس هی که گمیم. ستین استفاده سوء اهل من شناسمیم

 ! داره خاص دیعقا

 : تمگف لبخند با و گرفتم دست در را شیهادست عًایسر

!  مانیپ کشت منو اتینگران نیهم اصال من برم قربونت -

 به. ینباش نگران اصال خوامیم ازت انیک مورد در اما

 .کنمینم اشتباه انتخاب با کن اعتماد خواهرت

  

۶۱ 
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 : گفت و داد تکان یسر مانیپ

. دارم کامل اعتماد خواهرم به من شهیهم مثل باشه-

 ! یرسون ینم یبیآس خودت به که دونمیم

 هک ریمس نیا در که نداشتم یشک هم خودم. زدم یلبخند 

 یعنی. کندینم دیتهد را من یمشکل ام،کرده انتخاب

 . کند مرددم بتواند که نبود یزیچ انیک خاص اتیاخالق

 و خسته. شودیم خارج اتاقم از مانیپ بابا، و مامان آمدن با

 ترآرام. بستم را میهاچشم و افتادم تخت یرو حال یب

 برادرم لیم باب که نبود یزیچ من، دل حرف. بودم شده

 نیهم و نکرد دعوا را من دنشیشن با هم باز اما باشد

 . ستیکاف میبرا

 تثاب من به نقطه نیا در و نجایا قبل یروزها مثل هم باز 

 با را داشتنش دوست و دارد دوست را من مانیپ که شد

 . دهد یم نشان گذرد یم من به که یاحترام
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 و دیاین خوشش او از کند، یدور انیک از او دیشا 

 او به را من حس که یوقت اما. ردینگ یجد را شیهاحرف

 مخدوش من ذهن در را او چهره ندارد یمیتصم ندیبیم

 . کند

 . دارد ییباال اریبس ارزش من نظر در موضوع نیا و

 مه ییرایپذ یها چراغ یحت که کنم یم الیخ فکرو آنقدر

 اتاق به همه که دهد یم نشان نیا و شوند یم خاموش

 . کنند استراحت تا رفتند شانیها

 از یتماس چیه هم هنوز ندازمیم میگوش صفحه به ینگاه 

 . ندارم انیک

 : گفتم لب ریز و دمیخند حرص با 

 ! ینازناز و لوس چقدر-
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 فکر .گرفتم را اششماره و کنم تحمل توانستمینم گرید 

 . شناختم یم خوب را انیک. دهدینم را جوابم کردم یم

 توانستم ینم من که داشت مدت یطوالن یقهرها 

 . کنم تحملشان

 یم آتش به را جانم انیک از یخبر یب و یدور لحظه هر

 . دیکش

 منشست تخت یرو عایسر آلودش، خواب یصدا دنیشن با

 : گفتم آرام و گرفتم دست در ترمحکم را یگوش و

 !انیک یلوس یلیخ-
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 : دیچیپ گوشم در اشدورگه یصدا مکث یکم با
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  ؟یستین تو-

 : دمیخند

 از ناال تا  گرفته، صدات چرا دونمیم که من! شتریب تو-

 اکپ اشکاتو پسر پاشو یکردیم هیگر یداشت من یدور

 ! برگشتم من کن

 : گفت خنده با

  بودم؟ خواب که یکنینم فکر نیا به درصد کی-

 هنگا یگوش شگرینما صفحه یرو ساعت به سرعت به

 : کردم

  ؟یدیخواب موقع بد چرا ،یداریب صبح تا که نجوریا-

 االن نیهم تا باال انداختم مسکن هی داشتم سردرد-

 ! رسما شدم هوشیب
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 ای من بودم؟ درد نیا باعث من. زدم تلخ یلبخند

  مان؟یپ یهاحرف

 : گفتم یآرام به

 ...! امروز بابت-

 : گفت و آمد حرفم انیم به

 خوب منو که خودت پناه، متاسفم امروز بابت من-

 وونهید دارهیبرم تاب مخم تیعصبان تو یشناسیم

 . شمیم

 ! یشینم مونمیپش-

 ! شمیم-

 . زدم زنگ تو به من هم االن ،ینشد اما-

 : دمیشن تلفن پشت از را قشیعم نفس یصدا
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 هب حرفامونو بزنم، زنگ بهت شدم داریب یوقت بود قرار-

  ؟یگقت داداشت

 : گفتم یسخت به و دادم قورت را دهانم آب

 ومآر کمی. یکن رو به رو مامانت با منو یدار قصد دیفهم-

 ! شد

 . میکنیم رفع باشه یمشکل. خوبه-

 : دمیپرس و کردم یمکث

  ؟یأشت گهید پس-

 : گفت خنده با

 و نبات آب برات ؟یکنیم قهر سالته چند کوچولو-

  ارم؟یب شکالت

 : دادم باال ییابرو

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 221 

 ساله سه دو انیک هی تو امروز که نزن حرف قهر از-

 !یشد قهرقهرو

  

۶۳ 

  

 به خنده نیا. کرد خوب را حالم اشخنده و دیخند انیک

. ستین خاطر آزرده و دلخور گرید انیک کرد ثابت من

 وردلخ او از اتفاق نیا بابت دیبا من االن که است درست

 . بشوم ناراحت انیک از توانم ینم قلبم ته اما باشم

 بطهرا یابتدا از. ندارم را قدرتش ستم،ین بلد انگار اصال 

 ای یقهر آن مقصر نبود مهم میبرا. بود نطوریهم هم

  ست؟یک یدلخور

 .شود حل مشکالتمان زود یلیخ داشتم دوست 
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 تصلم شارژر به را یگوش دیرس انیپا به بعد یکم تماس 

 میاچشمه نبود خودم دست کنترلش که یلبخند با و کرد

 بود هدیخند انیک که نیهم بودم، شاد اریبس حاال. بستم را

 . بود شده راحت المیخ

 ینم حرف او با یوقت کتاب بود، یِسر چه نیا دانم ینم 

 . کردم ینم دایپ آرامش زدم

 ار او گرید بار کی بود یکاف نبود، یا نهیک آدم یپناه 

 ترفیم ادمی و شدیم پاک سرم از زیچ همه وقت آن نمیبب

 . بود آزرده را من حرکت کدام با انیک

 که مداشت دوست بدهم خودم به یتکان دیبا که دانستم یم

 اریبس طتسل مانیپ. کند برقرار انیک با یخوب رابطه مانیپ

 تیرضا او که بود یکاف و داشت بابا و مامان یرو ییباال

 چگونهیه مادرم و پدر بابت صورت آن در باشد داشته

 . نداشت وجود ینگران
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 روروب مادرش با را من دارد قصد که نمیبب داشتم دوست 

 یبرا هم من وقت آن کردیم را کار نیا واقعًا اگر. کند

 مانیپ دوباره شده طور هر و زدمیم آتش و آب به را خودم

 . کردمیم روبرو او با را

 رگید بار کی مانیپ اگر که بود روشن میبرا روز مثل 

 .دیآ یم خوشش اریبس او از ندیبب را انیک

 قضاوت را او دنید بار کی با تنها مانیپ نداشتم دوست

 ! کند سرزنش انتخاب نیا بابت را من و کرده

 هب ندهیآ و انیک به فکر با هرشب، مثل و شدم پهلو به

 . بود جذاب اریبس من افکار در ندهیآ. رفتم خواب

 ! انیک کنار یابیرو یزندگ کی

 ! مانیهاخانواده با جمعه روز در کین کیپ کی

 !ممکن حالت نیتر ییایرو در و
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**** 

 وفتهک یخستگ شدت از تنم تمام. گذاشتم یکنار را دفتر

 . بدهم تکان توانستم ینم را میبازوها. بود شده

 زا فاصله با را میدستها و داده قرار دفتر کنار را خودکار

. مکن خارج تنم از رو یخستگ گونه نیا تا دمیکش خودم

 حس. دوختم چشم اتاق سقف به و شدم ولو تخت یرو

 . است کرده خودش معتاد را من دفتر نیا کردم یم

 اتاق از غذا صرف یبرا خواستینم دلم یگاه یحت

 فقط را روز در وقتم تمام داشتم دوست. شوم خارج
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 هچ من با او که بماند ادمی توهم. کنم ادداشتی و سمیبنو

 .کنم دور خودم از را فشارش بتوانم هم و کرده

 تدرس. شدیم بهتر حالم نوشتم، یم شتریب چه هر انگار 

  !زهر از تر تلخ یخاطرات بودند، تلخ خاطرات نیا است

 یبیعج لذت من به ها، برگه نیا یرو ختنشانیر رونیب اما

 . دادیم

 . بود هوتن با حق که یراست به

 دباش شنونده تنها که. خواستیم شنوا گوش کی دلم من

 . باشد نداشته اندرز و پند یبرا یزبان و

 : گفتم عیسر و خورد در به تقه چند 

 ! مانیپ تو ایب-
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 نیا در چکسیه  او جز. است خودش که دانستم یم 

 تاس زنده پناه که نبود مهم یکس یبرا اصال. زد ینم اتاق

  مرده؟ ای

 : گفت و گذاشت داخل به قدم مانیپ  

 دلم مانیپ ،یستین مانیپ بگو یه رفتم، یوقت حاال. سالم-

 ! ِبل مانیپ ِال، مانیپ شده، تنگ

 : زدم یلبخند 

 ! گذشته یروزها با بودم ریدرگ ،یداداش شرمنده-

 : گفتم و شدم زیخ مین میدرجا خنده با 

 ! یجهنم یروزا اون کردن بازگو بود دیبع من از-

 : گفت رفته باال یابروها با و آمد سمتم به 

 .یشد قلم به دست دًایشد پس-
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 :گفتم یآرام به و زدم شیرو به یلبخند

 سراغم؟ یومدین چرا تو-

 شم؟ خلوتت مزاحم که هستم یآدم من-

 :دمیخند

 !نه-

 :گفت لبخند با و نشست کنارم

 نه؟ مگه یبهتر-

 :دادم باال شانه

 حس سم،ینویم دارم یوقت نکهیا یعنی. دونمینم هنوز-

 ای آرومم ن،یغمگ ای شادم دونمینم. دارم یبیعج یها
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 کردم گوش حرفش به چرا دونمینم خودمم اصال. ناآروم

 بمونه؟ ادمی شهیهم ای بره ادمی تا سمینویم. نوشتم و

  :گفت یآرام به و دیکش دفتر جلد یرو یدست مانیپ

 هب شهیم باعث کردنش فراموش توئه، نفع به هردوش-

 و یبد کردن یزندگ شاد یبرا دوباره شامس هی خودت

 یکنینم تکرار رو اشتباه اون وقت چیه بمونه ادتی اگر

 !نداره تو یبرا یضرر چیه پس

 : گفتم و زدم یلبخند

 ! یزنیم حرف قشنگ یلیخ تو مانیپ-

ـُردم اونوقت کنم کمکت حرفهام با بتونم اگر-  ! ب

 : کرد من به ینگاه و برداشت را دفتر

  بخونم؟ منم-

 : دادم باال یاشانه
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 یبخون یخوایم من، یبرا خلوته جور هی هم دفتر نیا-

 ! بخون

 : گرفت سمتم به را دفتر و دیخند مانیپ

 . کنمینم نکارویا-

 ! شمیم کیشر تو با خلوتتم من چرا؟-

 : گفت و شد بلند جا از خنده با مانیپ

 دوباره تونمینم من اما ،یسیبنو یبتون تو دیشا-

 از دارم دوست! بشنوم و بخونم رو خواهرم یهایسادگ

 ! نمیبب قدرتمند پناه هی بعد به نیا

 : گفتم بغض با و دادم تکان یسر

  شم؟یم موفق نظرت به-

 !ندارم شک-
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۶۶ 

  

 مانیپ به را خودم. شدم بلند جا از و دمیکش یقیعم نفس

 را میدستها. بردم پناه آغوشش به حرف یب و رساندم

 باز چشم کهآن یب و کردم حلقه شیهاشانه دور محکم

 : فرستادم رونیب به یازمزمه میهالب نیب از کنم،

 ! شمیم دلتنگ یلیخ یبر تو مانیپ-

 : گفت و نشست میموها یرو مانیپ برادرانه یبوسه

 ! نطوریهم منم-

  کنم؟ کاریچ تو بدون من-

 : گفت زنان لبخند مانیپ. کردم نگاهش و کرده بلند سر

 . دارم شنهادیپ هی برات-

  ؟یچ-
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 ! سیبنو من از اونجا. کن باز آخر از رو دفتر-

 : گفتم و میدیخند بلند اریاخت یب

 ! مانیپ نکن اممسخره-

 به که همانطور و شد جدا من از و داده باال ییابرو مانیپ

 : گفت رفت،یم در سمت

 ذاغ رونیب ایب االنم کن فکر روش ها، هیخوب شنهادیپ-

 . میبخور

 : نشستم تخت یرو

 ! ستمین گرسنه من-

 : کرد یاخم و برگشت سمتم به

 !!! یکرد شروع دوباره-

 : دمیخند

 ! ستمین گرسنه خدا به-
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 بعدش رونیب یایم عیسر و یهست گرسنه ،یکرد غلط-

 ! ببندم چمدونمو یکن کمک یایب دیبا هم

 من. خواستیم من از ییزهایچ چه مانیپ. دمیکش یآه

  گذاشتم؟یم چمدانش درون دانه دانه را شیهالباس دیبا

  ؟یجرئت و دل چه با

  نم؟یبب را او توانستمینم گرید ماه چند

 : گفتم یسخت به

 !باشه-

۶۷ 

  

. شدم ولو تخت یرو من و شد خارج اتاق از مانیپ

 ! خراب من حال و بود شده داغ مانیپ رفتن بحث دوباره
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 کهنیا. کنم عادت هانبودن نیا به توانستمینم وقت چیه

 نارمک یکوتاه مدت و گشتیبازم کباری هفته چند مانیپ

 . بود فرسا طاقت و سخت اریبس میبرا بود

 تمدانسینم یحت. افتادم تخت یرو پهلو به و دمیکش یآه

 . برگردد خواهدیم یروز چه قایدق

  فردا؟ پس فردا، امروز،

. گذاشتیم یبرجا غم از ییایدن من یبرا بود که هرچه

 همراه به خود با من یبرا یسود چیه موضوع نیا

 ! انیپا یب یدلتنگ از ییایدن و بود غم تنها. نداشت

 شود یامعجزه مثال. کنم یکار شیبرا بتوانم داشتم دوست

 گرید و کند دایپ بهتر یشغل تهران شهر نیهم در مانیپ و

 . شود دور ما از نباشد ازین

 : فتمگ بلند و نشستم تخت یرو مانیپ یصدا دنیشن با
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 ! مانیپ امیم االن-

 ار استفاده تینها لحظات نیا از اما بود شده کور میاشتها

 شحسرت بعدها گذاشتمینم و نشستمیم کنارش. کردمیم

 . بخورم را

 . شستمن مانیپ کنار. رفتم سمتشان به و شستم را میدستها

 : گفت و زد یلبخند

 ! یسفارش یگویم هی با میدار پلو-

 : داد ادامه و دیخند

 ! ترکونده یحساب یآخر روز مامان-

 : گفتم بغض با و کردم نگاهش

  ؟یبر فردا قرار پس،-

 . کرد رپ را بشقابم دیبگو یزیچ نکهیا یب و داد تکان یسر
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 مقابلم ار بشقاب مانیپ و رمیبگ را شیجلو نتوانستم یحن

 : گفت و گذاشت

  براتون؟ بکشم بابا! بفرما-

 . دشیم تارتر و تار لحظه هر من نگاه و داد تکان یسر بابا

 . نمیبب واضح را بشقابم اتیمحتو یحت دادینم اجازه اشک

 . شدمیم تنها من، و رفتیم مانیپ هم باز

 نیا در مانیپ نبود هم باز سمیبنو دفنر آن در هم هرچقدر

 !ستیبزرگ زجر میبرا خانه

  

۶۸ 

  

 :گفت و زد میرو به یلبخند مانیپ

 !نداره اشتها هم باز ظاهرًا پناه-
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 :گفت مانیپ به خطاب و کرد نگاهم بابا

. مینیبینم رو دختر نیا یرو و رنگ گهید ما تو رفتن با-

 .دینشست نجایا جفتون که هیآخر روز نیا

 از ار میپا گرید من که دانستیم خوب بابا. زدم یپوزخند

 واستخینم اما. کردیم یپران کهیت و گذارمینم رونیب اتاقم

 !ستیچ لشیدل که ردیبپذ ای بفهمد

 :گفت و داد باال ییابرو مانیپ

 داره؟ سفر قصد هم پناه-

 :داد تکان یسر بابا

 !اتاق اون تو کنهیم کوچ بله،-

 اهکوت و دمیکش عقب را خودم و افتادم خنده به ناخودآگاه

 :گفتم

 !شدم ریس گهید من-
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 :گفت و کرد یاخم مانیپ

 .بخور کامل غذاتو پناه-

 :گفتم کالفه

 خوردمون به جورواجور یحرفها سفره نیا سر نقدریا-

 !مونهینم یباق غذا خوردن یبرا ییاشتها گهید که دنیم

 :گفت و کرد یاخم بابا

 اون یوقت. سزاوارته یشنویم االن یدار یهرچ. حقته-

 دیبا یداد حیترج اتخانواده به ما، به رو القبا هی پسره

 تهباف قصه خودت شیپ یچ. یکردیم هم روزاتو نیا فکر

 و بینج اسب با که منه شاهزاده اون یگفتیم حتما ؟یبود

 اد؟یم دور از داره دشیسف

 :داد ادامه بابا و زدم پس را بغضم یسخت به

 ؟یچ یکرد فکر-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 238 

 :کرد بدتر و دیشد را من بغض تنها اش خنده و دیخند

 وت دختر، بود نیهم مشکلت نیبزرگتر موقع اون تو-

 !یکردینم فکر اصال

 :گفت بود شده من خراب حال متوجه یخوب به که مانیپ

 ما ه،ش بازگو ستین صالح اصال که هیقض اون یتو بابا-

 رد دیدار شما و میهست هنوزم. میبود مقصر ادتریز همه از

 !دیازندیم چارهیب پناِه گردِن رو زیچ همه یانصاف یب کمال

 لندترب مراتب به ییصدا با و شد شیپ از تریعصب بابا

 :گفت

 یبرا خانم دختر نیهم که رفته ادتی خوب هم تو. آره-

 !نکرد خورد هم تره یبود داداشش که تو حرف
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. رومب رونیب آشپزخانه از خواستم و شدم بلند جا از غم با

 درون تحکم با بابا. نداشتم را لحظات نیا تحمل اصاًل

 .کرد نشستن به وادار را من شیصدا

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۶۹ 

  

 راه خودم دیتپیم شهیهم از تندتر کهیقلب و آشکار یترس با

 . رساندم مانیپ به

  .بود من از محافظت فکر به هاآدم نیا همه نیب که یکس

 : گفت عیسر بابا

 ! مانیپ ریبگ لیتحو-
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 گاهمن کوتاه مانیپ و شد فشرده دستم در راهنشیپ گوشه

 . اوردیب کم هم او که دمیترسیم. کرد

 هب بعد و بکوبد محکم را خشیم آخر روز داشتم دوست

 . برود کارش سراغ

 : گفت آرام مانیپ

 یکی تا نکهیا نه میباش هم پشت دیبا و میاخانواده هی ما-

 . میبش رد روش از لودر با کرد اشتباه

 : شد بلند جا از بابا

 ! هم لنگه هردوتاتون. خواهرت از بدتر یکی هم تو-

 یب مامان و شد خارج آشپزخانه از تیعصبان با بابا

 : گفت عیسر مانیپ. کرد نگاهمان حوصله

  مسخره؟ بحث نیا شه تموم قرار یک-
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 او از مادرم حداقل کاش.  داد باال یاشانه غم با مامان

 یبرا دلم هم من که دندیفهمیم کاش.  دیترسینم

 . است شده تنگ بودم خانواده نیا پناه که ییروزها

 . شود درست زیچ همه تا کنندینم یکمک هم خودشان اما

 مانیپ. بودم تنها یتنها من و گرفتینم را دستم چکسیه

 . میشد بلند و گرفت را ذستم

 : گفت مامان به رو

 ! کنه جمع رو من لیوسا ادیم پناه-

 از را نیا و بود یعصب مانیپ. میرفت اتاقش سمت به هردو

 . دمیفهمیم شیباال سرعت و تند حرکات

 : گفت و انداخت اتاق کف را چمدانش

. یربذا تو نیا یبتون رو میضرور لیوسا نیبچ جور هی-

 ! نهینب بیآس بذار امن یجا هی رو تاپ لپ
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 کنارم را اششده شسته تازه یهالباس و دادم تکان یسر

 . کردم پخش

 را قلبم از یاتکه گذاشتم،یم چمدان درون که هردانه

 خرآ لحظه مانیپ تا کردم حفظ را لبخندم اما.  کردیم نابود

 . نگذارد رونیب خانه و اتاق در از را شیپا نیغمگ

 .تندسین مهم میبرا بابا یهاحرف گرید که کند فکر بگذار

  

۷۱ 

  

 که کنم قبول خواستمینم انگار. کردم تا بارها را لباس هر

 : گفت و نشست مقابلم. رودیم نجایا از دارد مانیپ

  !بپوشمش فردا خوام یم کنار بذار برام رو هیآب لباس-

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب 
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  خوبه؟ یبزار چمدون تو گرم لباس یبتون اونجا

 : گفت و داد تکان یسر مانیپ 

 . خوبه-

- هوا سرده پیمان یخ میزنی!  

 خندید:  

-اونجا هیچ وقت سرد نیست. 

 با نگرانی گفتم:  

- اینجوری نمیتونم، شک ندارم سرما میخوری!  

 پیمان باز هم خندید و دستش به سمت گونهام آمد:  

-قربونت برم نگران نباش و اصال نترس.  

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:  

DONYAIE M@- پس این گوشه رو برات خالی میذارم وقتی رسیدیم 
AMNOE
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 نیا نکهیا رشیپذ. بود سخت یلیخ. زدم تلخ یلبخند 

 یکشت آن وارد هن باز مانیپ و گذشت باد برق مثل روزها

 وا با توانمیم یسخت به گرید پ شودیم یکوفت یها

 . کنم برقرار ارتباط

 : گفتم یناراحت با

  ؟یگردیبرم یک که ستین مشخص مانیپ-

 !گهید ماه شیش پنج ستین معلوم-

 : زدم لبخند مانیپ یرو به و دمیکش یآه دل در 

 ! باش خودت مواظب-

 : گفت عیسر مانیپ  

 ! پناه بگم بهت نویهم خواستمیم منم-

 لب یخونسرد کمال در و آرام او و کردم نگاهش منتظر 

 : کرد باز سخن به
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 ! باش خودت مواظب کنم یم خواهش گلم خواهر پناه،-

 : داد ادامه و کرد یمکث 

 تمام اما.  اونجاست جسمم من قسم خدا به کن باور-

 تو و امیم یوقت. توئه شیپ نجایهم روحم و ذهن و فکر

 .شهیم بدتر حالم یلیخ نمیبیم ینجوریا رو

 اما بود مانیپ با حق. دادم قورت یسخت به را دهانم آب 

 . کردمیم را او دیبا االن من

 : گفتم آرام یصدا با 

 حاال یاومد که بعد دفعه دمیم قول. مانیپ نباش نگران-

 !شده خوب یلیخ من

  

۷۱ 
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 ار دیام به ییلبخندها آن از.  زد میرو به یلبخند مانیپ

 . زدند یم ادیفر

 : گفت آرام و گرفت دست در را من یها دست

 مه خودت از. شناسمیم خوب یلیخ رو تو من پناه، نیبب-

 یرس هی با یتونینم یدلخوش محض که بدون نویا. بهتر

 رهیم داره نیا که یبگ و یکن سر به دست منو کوتاه جمله

 کنم؟ یم کاریچ نجایا دارم من که دونهیم چه گهید سفر،

 و دمیم جواب لبخند با زد زنگ وقتم هر نه،یبینم که اون

 ! چمه من که فهمهینم هم باز

 : گفتم و افتادم خنده به 

 ! یخوند منو دست گهید-

 قول یالک من به ندارم دوست پس؟ یکرد فکر یچ-

 رمساف تله یآخ که یبگ خودت به یچ همه افزار نرم یبد

 ینیبش یبر هم بعد.  کردم شاد رفتن دم حرفم نیا با
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 مدام که تنها، داغون افسرده پناه همون روش اتاقت گوشه

 ! نالهیم زیچ همه از داره

 ردوا دستش به که یمختصر فشار با و دادم تکان یسر

 : گفتم کردم،

 . کنمینم غیدر یتالش چیه از بارنیا دمیم قول بهت-

 ! میکن فیتعر و مینیبب-

. کرد صحبت کارش محل از جانیه با و کرد کمک هم او

 اریبس ییایدر یهاغروب از و بزرگ اریبس یهایکشت از

 ! بایز

 را امیگوش دلم بیعج من همکارانشو و طیمح و شغل از

 هرشب و شهیهم و کنم ضبط را شیصدا تا خواستیم

 . بدهم گوش

 : گفتم و زدم چانه ریز دست
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  اشه؟ب ،یبزن زنگ بهم یتونست هروقت بده قول بهم یول-

 : گفت و داد لمیتحو یبانمک اخم

 ! نکن شک-

 . باشم کرده یخداحافظ تا گرفتم آغوشش در دوباره

 اشهبدرق و شوم داریب صبح فردا که نداشتم را نیا جرئت

 ریدلگ را مانیپ و شود ریسراز اشکم نداشتم دوست. کنم

 . میکن یخداحافظ باهم خوش حال با کت بود بهتر. کنم

 : گفت و زد میموها یرو یابوسه مانیپ

 !هایبمون قولت یرو-

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۷۲ 
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 ودمخ یبرا. شد گم آغوشش ینیریش انیم لبخندم یتلخ

 مواظب بتوانم هم باز من و برود مانیپ بود، سخت هم

  باشم؟ خودم

 رد بود، دنشیشن منتظر مانیپ که یاهرکلمه ینیسنگ

 . شدیم حس میگلو

 مانیپ به یوقت داشتم دوست تنها نبود، ندهیآ از من ترس 

 میگویم او به اگر مثال. باشم بندیپا شیرو دهم یم قول

 خیلی خوب می دانستم که پیمان از من یک حال روحی 

خیلی خوب میخواهد، تا به همه چیز با دید مثبت نگاه 

کنم انرژی های منفی را از خودم دور کنم شاید برای هر 

فردی این رو قول دادن ها بسیار آسان بود، اما برای 

پناهی، که پناهش را از دست میداد، درست همانند 

کایوس بود.  
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 حرف کی تنها ام، شده بهتر  برگردد، او که یوقت من که

 . نباشد

 یحال با و من گرددیبرم مانیپ که یوقت دارم دوست

 . ندیبب االن از ترمتفاوت

 که ندارم را توانش اما دارم، دوست. چرخدینم زبانم

 هم باز مانیپ و کنم عمل آن به نتوانم و بدهم یقول

 : دیپرس

  ؟یدیم قول پناه؟ هوم؟-

 اب و کرد جدا خودش از را سرم بزنم، یحرف خواستمیم تا

 : گفت تیجد

 ! تمامه گهید یند قول اگه-

 : گفت مانیپ و کردم نگاهش متعجبانه لحظه کی در
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 یکی شمیم منم یند قول االن اگر گفتم؟ یچ یدیشن-

 دل برات تونمینم گهید و بابا جبهه تو رمیم ه،یبق مثل

 دل یکس یبرا تونمینم من. چشه پناه بفهمم تا بسوزونم

 ! سوزهینم خودش یبرا دلش که بسوزونم،

 :گفتم و کردم نگاهش باز دهان با

 ...!من-

 :گفت قاطعانه و نداد زدن حرف اجازه

 و یشدیم پا وگرنه. ستین مهم برات خودت ندهیآ تو-

. بود امگذشته یتو که یهرک و انوشیک پدر گور یگفتیم

 نیا از یکنیم ثابت یدار تو نباشم؟ نگران یچ یبرا من

 !یخوشحال تیوضع

 قفل مان،یپ دادن دست از ترس. دادم قورت را دهانم آب

 نیب از یازمزمه و دادم تکان یسر و شکاند را زبانم

 : شد خارج میهالب
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 !دمیم قول مانیپ باشه باشه،-

  

۷۳ 

  

 هک انگار! شک حس از بود پر. زد میرو به یلبخند مانیپ

 باز که دیترسیم البد. کند باور را حرفم توانستینم گرید

 . کتم ترخراب هم قبل از را زیچ همه هم

 : گفتم لرزان ییهالب با

  ؟ینکرد باور قولمو-

 : شد تربزرگ یکم لبخندش

 یکنیم ثابت رو نیا دونمیم و کنمیم باورت هم بارنیا-

 پر خواهر تو چون ،یبساز نو یزندگ هی یتونیم که

 !یمن قدرت
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 و زهیانگ من به نکند، هم باورم اگر یحت مانیپ. دمیخند

 . دهدیم دیام

 خاطر به نکنم؟ عمل اشخواسته به توانستمیم مگر

  ...کنمیم فراموش چرا همه رنگ سبز دفتر آن با برادرم،

 : گفت یآرام به مانیپ

 ! کن تالش براش دور، بنداز رو انیک-

 یها ترس با دنیجنگ و مکث یکم با و دادم تکان یسر

 : گفتم ام،یزندگ ته و سر یب

 . کنمیم تالش توانم، حد از شتریب-

 : گفت و گرفت آغوشم در عیوس یلبخند با مانیپ

 ! برم راحت الیخ با تونمیم االن-

**** 
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 یور بابا. شدم خارج اتاق از و انداختم فمیک درون را دفتر

 یهاکنیع یباال از. زدیم ورق را یکتاب و بود نشسته مبل

 : دیپرس شیجا به مامان و کرد نگاهم اشیمیقد

  کجا؟-

 بابت دهابع نکهیا یبرا تنها ،یتفاوت یب با و کردم نگاهشان

 : گفتم نکنند، سرزنشم ندادن، پاسخ

 ! رونیب-

 : برخاست جا از مامان

  ؟یچ یعنی رونیب-

 : گفتم و شدم خم میهایکتان بند بستن یبرا

 برم خوامیم که دونمیم فقط. رمیم کجا دونمینم خودمم-

 خودمو یجور هی دارم دوست ستین که مانیپ رون،یب

 .کنم سرگرم
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۷۴ 

  

 : گفت سرعت به مامان

 هب در دیبا باز شه؟یم نابود هم ما یزندگ رهیم که مانیپ-

  ابون؟یخ و کوچه تو یبش در

 . شومیم مادرم یرنگ یهاچشم در رهیخ آشکار یکالفگ با

 گرن جز به من. بود نفر دو ما اشتراک وجه تنها نیا دیشا

 تادهسیا مقابلم که یزن به یشباهت چیه م،یهاچشم روشن

 و دوباره مامان و انداختم امشانه یرو را شالم. نداشتم بود

 : گفت بلندتر ییصدا با

 ها هیهمسا همه کردم نگاه پنجره از رون،یب نرو پناه-

 همشون دسته سر هم زادهیعل خانم نشستن، راهت یجلو
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 الب واال کنن،یم شروع رو حرفهاشون ننیبب دورو تا االن

 ! میندار کشش گهید

 : گفتم و نشست میابروها نیب زیر یاخم

 ! تخت التونیخ شنومینم صداشونو من-

 میبرا شهیهم از خانه نیا وارید چهار. داشتم یخفگ حس

 بال بال نجایا از شدن خارج یبرا و بود شده ترتنگ

 . زدمیم

 : گفت مامان کردم باز که را در

  ؟یبر یخوایم یجد-

 : دادم تکان یسر

 ! برم خوامیم-

 نفس.  شدم خارج خانه از دیایب خودش به مامان تا

 . دمیکش یقیعم
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 و آرامش مامن توانستیم که یاخانه از مادرم و پدر

 یراب که بودند ساخته یقفس میبرا باشد، میهایخستگ

 . کردمیم یشمار لحظه آنجا از ییرها

 خارج از را من هاآن خاطر به مامان که ییهاخانم دنید با

 را میهایهندزفر سرعت به بود، کرده منع خانه از شدن

 کیموز به توجه یب و کردم تر محکم گوشم درون

 یها نکیع و بردم باال درجه نیآخر تا را شیصدا

 از سرعت نیباالتر با و زدم میهاچشم یرو را امیآفتاب

 زیر حرکت به ،یچشم ریز و شدم رد مقابلشان

 . شدم رهیخ شانیهالب

 یزندگ دغدغه یب زنان نیا مثل ایدن مردم همه کاش

 . کردندیم

 کافه متس به و گرفتم یتاکس ،یاصل ابانیخ به دنیرس با

 .رفتم
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۷۵ 

  

 هیتک شهیش به را سرم م،یرو شیپ دیشد کیتراف دنید با

 کی یابرها را شهر و نبود دیخورش از یخبر امروز. دادم

 هانج نیا به ینور نبود قرار امروز. بودند گرفته فرا دست

  .بودم ابرها نیا شدن تراهیس منتظر لحظه هر و بتابد

 گرا مان،یپ سمت به دیکش پر دلم و شدم آسمان به رهیخ

 یبرا. شومیم تردلتنگ شهیهم از من دیایب باران امروز

 . بود باران عاشق که یمانیپ

. ردمک گمتر را کیموز سردرد با و دمیکش یآه یخستگ با

  .نداشتند عادت بلند یصداها دست نیا به من یهاگوش
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 نیا زا کالفه و چسباندم در به را خودم ،یتاکس شدن پر با

 مه یرو به را میهاچشم کافه، به دنیرس یبرا انتظار همه

 . فشردم

 را انتظارم یکس هم کافه آن در که نبود مهم میبرا

 . دیکشینم

 یالحظه است نشسته جلو یصندل یرو که جوان یپسر

 . چرخدیم خودش یجا یرو هیکرا پرداخت یبرا

  .گشتند باز قبل حالت به عیسر ام شده گرد یهاچشم

 ! دید نخواهم را انیک گرید من. بود توهم کی تنها

. شدم دهایپ نیماش از نظر مورد مقصد در یتاکس ستادنیا با

 ییقدمها با و کردم میرو شیپ لیطو ابانیخ به ینگاه

 . رفتم ابانیخ یانتها سمت به آهسته
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 امیدلتنگ شدم،یم تر کینزد درخت آن به که چقدر هر

 . شدیم شتریب زین

 به درخت به دنیرس با و گرفتم محکم دستم در را فمیک

 . دادم هیتک اش تنه به سرعت

 هب که یفشار از دستم یها انگشت بند بند نکهیا حدس

 . نبود دشوار اند،باخته رنگ کردم،یم وارد دفتر

 مانجاه داشتم، تن به که یروشن رنگ یمانتو به توجه یب

 اهرم. گذاشتم میپا یرو را دفتر و نشستم درخت کنار

 . دوختم کافه به چشم و فرستادم نییپا را خودکار

 !بودم دور ازش اجبار به ها هفته که یا کافه

  

۷۶ 
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 چشم کافه از آنکه یب و دادم تاب دستم در را خودکار

 . کردم سفر گذشته خاطرات به ذهنم در رمیبگ

 یزندگ اتفاقات نیتر نیریش یروز که یخاطرات همان به

 کردنشان فراموش جز یراه االن و دادندیم لیتشک را ام

 . نداشتم

 کاغذ یذو را یا ساده کلبه ریتصو م،یایب خودم به تا

 . بودم کرده میترس

 میاه گونه یرو بر میاشکها لیس تا بود یکاف پلک کی

 .شوند روان

 تا و شدم جمع خودم در سرعت به کافه، در شدن باز با

 . انداختم ریز را سرم شدیم که ییجا

 شیپاها یرو مقابلم، و آمد سمتم به سرعت به هوتن

 : گفت جانیه با و نشست
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 ! سالم-

 : گفت دوباره او و گرفتم دندان به را لبم

 فتهه چند یبتون کردمینم فکر هست، یستودن مقاومتت-

 ! یاین

 با شیابروها. کردم نگاهش و کردم بلند سر یآرام به

 یآرام به من و رفتند باال اشکم از سرخ یهاچشم دنید

 : گفتم

 ! نتونستم نشد، اما امیب نخواستم-

 : گفت آرام و کرد شیبهایج درون دست

 ! ارمیب دستمال کافه تو از برم-

 دمکر فمیک درون دست. افتادم خنده به و دادم تکان یسر

 : گفتم و کردم خارج یدستمال و

 ! دارم-
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 انیک به یشباهت چیه او. کردم اش چهره به ینگاه

 انیک ییخرما یموها و سبز یها چشم عاشق من. نداشت

 رت اهیس شب از شیموها که بود مقابلم یفرد حاال و بودم

 ! داشت یمشک ییهاچشم و

 : گفتم و گرفتم آغوشم در را دفتر سرعت به

 !نمیبش نجایهم بذار خدا، به امینم تو-

 :دیخند

 ...!سرد یهوا نیا تو اما ا،ین گفتم درسته-

 :گفتم و دادم تکان ینف نشانه به یسر تند تند

 !گرممه یلیخ شم،یآت کوره من-

 داشتم تن به سرما آن در که یا بهاره یمانتو به یدست

 : گفتم و دمیکش

 !ستین سردم اصال من-
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 :یرجب محدثه از زنهار

  

۷۷ 

  

 : گفتم لب ریز هم باز و شدم جمع خودم در شیپ از شیب

 ! گرممه-

 :فشردم آغوشم در را دفتر

 !سمیبنو و نمیبش نجایا خوامیم-

 تردف زود یلیخ هوتن. کردم باز را دفتر لرزان یهادست با

 :گفت و دیکش دستم ریز از را

 چه کارا نیا مونه؟یم دستت تو خودکار نجوریا اصال-

 ده؟یم یمعن

 :کردم دراز دست و دمیکش یآه
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 !بده دفترمو-

 :افتاد لرز به تنم و کردم اخم

 ...تو-

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یندار یزندگ و کار تو-

 هب دانستمینم که یلرز. شدیم شتریب لحظه هر تنم لرز

 درونم؟ التهاب ای هواست یسرما خاطر

 بخواد هرکس، پنجره؟ دم...یستادیا یندار یکار تو-

 بده؟ پس جواب تو به دیبا نهیبش...نجایا

 :کنمیم نگاهش

 لهک و سر اتیمشتر با برو ؟یکنیم بازخواست تو آره؟-

 !بزن

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 266 

 .کردم عطسه ناخودآگاه و افتاد خارش به درون از امینیب

 :گفتم عیسر اما

 ! ونهنم برات آبرو...زنمیم غیج نقدریا وگرنه بده دفترمو-

 ؟یبرس یچ به قراره نجایا ینشست خونتون، برو پاشو-

 ه،خوردن سرما داره برات که یزیچ تنها تو نشستن نجایا

 چته؟؟؟ تو، یبیعج چقدر

 :دادم تکان یسر

 !داره ربط خودم به...به-

 :شد بلند جا از عیسر و کرد یاخم هوتن

 یور یدر یدار ستین خوش حالت کافه تو نیبش ببا-

 .بکن خوادیم دلت یهرکار تو، یگیم

 :گفت و انداخت بغلم در را دفتر

 !سرتق دختره-
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۷۸ 

  

 کافه داخل به و شد دور من از دویچرخ زود یلیخ هوتن

 . بازگشت

. تمبرداش نیزم یرو از و بود انداخته میسو به که یدفتر 

 بیعج میبرا. زدودم شیرو از وسواس با را شیها یفیکث

 آمد یم بدم ازش اول روز از ،یش کی شودیم چگونه بود

 . بود او با حق. شود ارزش با میبرا نینچنیا االن

 .نداشت رنگارنگ یاندرزها و پند یبرا یزبان دفتر نیا 

 باتمام. بودم که گونه همان درست بود رفتهیپذ را من

 نیا که بود نیهم!  میهایخرابکار مشکالتم، م،یخطاها

 رد محکم و سبز جلد.  بود کرده یستودن میبرا را دفتر

 ذشته،گ یروزها به دیپرکش فکرم. کردم حبس دستانم نیب
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 هب. بودند کشانده نجایا به را من که ییهایتلخ همان به

 هب قایدق. کردمیم فرار آنها از حال به تا که ییروزها تمام

 و حال نیا به االن پناه بودم شده باعث که یلحظات همان

 ! فتدیب روز

 یتهادس با و فرستاد نییپا به را خودکار یآرام به دستم 

 و یدیسف دفتر، هیخال خطوط.  زدم ورق را دفتر لرزان،

 یکج دهان خاطراتم تمام به هابرگه نیا خط به خط یپاک

 . کردندیم

 . شدندیم آلوده هم آنها زود یلیخ

  شدند؟یم متنفر من از هم هابرگه نیا یعنی

  کنم؟یم فیکث ممکن شکل نیبدتر به را شانیهایپاک یوقت

  شود؟یم مقصر پناه هم باز

 : گفتم لب ریز
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  شم؟یم ونتونیمد-

 :دمیکش یآه

 ونباهات مویزندگ یروزا نیتر گند دارم. بشم دیشا واقعا-

 قهقهه، ،یشاد ست،ین خنده از یخبر. شمیم کیشر

 ! پناهه یهایسادگ حماقته، فقط هست یهرچ! ستین

 اهبرگه نیا. کردم شروع و گذاشتم برگه یرو را خودکار

 . بودند من همدم

**** 

 : گفت و نشست تخت لبه یآرام به مانیپ

 ! پناه شهینم باورم-

 نگاهش بودند شده باران ستاره شوق از که ییچشمها با

 : گفتم و کردم

 ! کن باور شه؟ینم باورت چرا-
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 : گفتم خنده با. کرد نگاهم منگ و جیگ و داد تکان یسر

 ! نداشتم انتظار اون از یبگ یخوایم البد-

  ؟یداشت انتظار خودت ؟یچ تو-

 : دادم تکان یسر

 !داشتم که معلومه-

  

۷۹ 

 : گفتم آسوده یالیخ با و دمیخند بلند

 چیه تو. دارم و داشتم کامل اعتماد بهش من چون خب-

 ! یکن اعتماد انیک به یشینم حاضر جور

 : گفت و داد تکان یسر یجیگ با مانیپ

 اعتماد بهش راحت الیخ با بشه که ستین یآدم چون-

 ! سرشه تو یفکر چه دونمینم. کرد
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  :گفتم مکث یب. شد محو بارهکی به لبم یرو لبخند

 یدار من خوش حال کردن خراب یتو ییباال استعداد-

  ؟یدونستیم مان،یپ

 : گفت یآرام به و کرد نگاهم رهیخ مانیپ

 . کنم باز چشماتم تونستمیم کاش-

 : دادم رونیب را نفسم یکالفگ با

 یمگو یرازها امیم نکهیا از مان،یپ یکرد خستم-

 . نکن موننیپش گم،یم برات مویزندگ

 : دیخند مانیپ

 بپرم ؟یبشنو یدار دوسد یچ قبول؛ ،یگیم رازهاتو-

 کارش چیه که یکس یبرا کنم؟ ذوق پات به پا و بغلت

 ای هاریب ریخ برات خوادیم ستین معلوم ست؟ین یمنطق
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 من یبرا یبفهم تا مونده هنوز ضرر؟ چاه یتو بندازتت

 . تره مهم شدنت خوشبخت

 : پرمیم حرفش نیب

 ! انیک جز ست،ین یچکسیه آدم اون و-

 صورتم یرو که یاخم. کرد نگاهم یخاص حالت با

 : گفت خنده با و کرد باز انگشت سر با را بود نشسته

 ! یاینم کوتاه خودت موضع از کال سرتق، دختره-

 ادی به هم هنوز اما نبودم شاد ابتدا مثل. زدم یلبخند

 . گرفتمیم آرامش ان،یک یحرفها

 : گفتم عیسر

 !دیریبپذ اونو کمی هم شما کاش-

  

۸۱ 
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 ،دیخندیم بربده دهیبر طورکههمان و سرداد قهقهه مانیپ

 : گفت

 ! نباش عجول نقدریا وقتش به اونم-

 : گفتم و زدم شیبرا یچشمک

 امیم دبع یدیم تله به دم باالخره شهیم نوبتت که روز هی-

 . ذارمیم رادیا هزارتا صد انتخابت یذو

 : زد یلبخند مانیپ

 !یونمیمد ،ینگ و داشت رادیا اگر-

 : کردم نگاهش منگ و جیگ

  ونتم؟یمد ؟یچ یعنی-

 ! آره-

 : دمیخند

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 274 

 . ستین خوب حالت-

 ورمک و کر عشق باشه، بسته چشمام باشم، خر من دیشا-

 یآشکار رادیا اگر من خواهر عنوان به تو باشه، کرده

 دیشا. یونمیمد یبد نجات منو تا ینکرد انیب و یدید

 و یریبگ منو دست دیبا تو چاه، ته وفتمیب بخوام من

  ؟یدیفهم ،ینذار

 با بابا دنید با. زدم رونیب اتاق از عیسر و دمیکش یپوف

 یندلبخ. رفتم شیسو به سرعت به دستش، درون لیوسا

 : گفتم و زدم نما دندان

 ! کنم کمک دیبد. دینباش خسته بابا سالم-

 از را دشیخر یها کیپالست از عدد چند سرعت به

 . بردم آشپزخانه به و گرفتم دستش

 حس از پر وجودم تمام. کردمینم فکر مانیپ یحرفها به

 از بایز روز آن زود یلیخ داشتم دوست. بود یخوشحال
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 هب و رمیبگ باال را سرم توانستمیم موقع آن. برسد راه

 . است من با حق که کنم ثابت مانیپ

 یانرژ از سرشار و کردم کمک مامان به جانیه با روز آن

 . بودم مثبت

 تدوس اما ساده.  دیکش پر مانییآشنا روز سمت به فکرم

 ! یداشتن

 زا خسته من. رفت شیپ یخاص یزیر برنامه یب زیچ همه

 و بردم پناه آزاد یهوا و پارک به کننده کسل روز کی

 رفک به او االن و شدم رو به رو انوشیک با که بود همانجا

 بهتر؟ نیا از یزیچ چه و است ارتباط نیا کردن یرسم

  

۸۱ 
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. شد باز صحبت سر و آمد جلو محترمانه کامال یوقت

 چشم انیک از نتوانم گرید شد باعث که یزیچ نیاول

 صورتش در که بود یا دلبرانه، و سبز یچشمها رم،یبگ

 . داشت قرار

 چهره کی او از یراحت به دشیسف پوست و بور یموها

 شهیهم که یزیچ همان. بود ساخته مانند ییاروپا جذاب

 . بود ستادهیا مقابلم خواستممژ

 تا و کرد باز را صحبت سر یخاص تیشخص و متنانت با

 چکسیه یرایپذ انیک جز قلبم دمید آمدم خودم به

 . ستین

 ما نیب زیچ همه و کرد دایپ را حس نیا هم او زود یلیخ

 من خاصش، یرفتارها تمام از یجدا. شد یجد نفر دو

.  داشتم دوستش و بودم قائل یخاص ارزش انیک یبرا

 به و دبو ماجرا یابتدا تازه ارتباط نیا از مانیپ شدن باخبر
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 مانیپ اما کنم رو به رو هم با را نفر دو نیا توانستم یسخت

 ! امدین خوشش انیک از شکل چیه به

**** 

 .کردم نگاهشان و انداختم تخت یرو را میمانتوها کالفه

 انتخاب مالقات قرار نیا یبرا توانستمینم را کدام چیه

 رد و دیاین خوشش من ظاهر از انیک مادر دمیترسیم. کنم

 . ردیبگ یرادیا دل

 و باشد پروا یب و رک یآدم انیک خود مثل هم دیشا

 . بکشد رخم به را راداتمیا و بزند زل چشمانم در صاف

 . افتاد تنم به یلرز ترس از

 توانستمینم گرید و رفتیم سرما به رو مهرماه در هوا

 و تمبرداش زهییپا ییمانتو تاینها.  کنم انتخاب را یزیهرچ

 . شدم آماده زود یلیخ
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 یا عالقه هم بار نیا و کردمینم شیآرا ادیز وقت جیه

 لوازم در غرق را من هم دارید نیاول در انیک مادر نداشتم

 . ندیبب شیآرا

 . دمیکش یقیعم نفس

 شهیهم اما.  دادیم نشان او به را عکسم انیک حداقل کاش

 وقت چیه و ندیبب کینزد از را تو دیبا مادرم گفتیم

 .دادینم نشان اشخانواده به من از یریتصو

  

۸۲ 

  

 حس هربار و دادم تاب سرم دور بارها را شال وسواس با

 خوشش من از انیک مادر است ممکن هم باز کردمیم

 یبرا بارها که بود باال لحظات آن اضطراب قدرآن. دیاین
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 یارک چه دانستمینم. شدم قدم شیپ هم میمانتو ضیتعو

 . است تردرست

 . کنم هیگر بود مانده کم

 نیبهتر. رفتم لمیموبا سمت به سرعت به لحظه کی در

 . بود روشا با مشورت کار

 . ماندم منتظر و گرفتم را اششماره

 : دیچیپ گوشم در آلودش خواب و گرفته یصدا بعد یکم

  الو؟-

 : زدم بزرگ یلبخند

 ! یداد جواب که الحمداهلل اوف،-

  هوم؟-

 : کردم ساعت به ینگاه و دمیخند بلند

  ؟یبود خواب-
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 : گفت ادیز یخستگ با روشا

 یتوپ خواب اون وسط اونم ،یکن دارمیب یشد موفق آره-

 . دمیدیم داشتم که

 . نیبب اشو ادامه و بخواب باز کن تمرکز ستین مهم-

  کنه؟ پخش ادامه از بزنم که لمهیف مگه-

 : گفت روشا و دمیخند

 ! باشه مهم یلیخ کارت کاش فقط-

 ! بپوشم یچ دونمینم مهمه،-

 : دیکش یبلند غیج گوشم درون روشا هیثان صدم کی در

 نیا خاطر به منو که یریبم بپوش کفن بپوش، یگون-

 ! یکرد داریب پرت و چرت سوال

 : دمیپر حرفش نیب
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 یطراح کن، کمکم ار،یدرن یباز مسخره توروخدا-

 ! توروخدا بخور دردم به جا هی یخوند لباس و دوخت

 هی ؟یهول نقدریا که یدار قرار جمهور سیرئ پسر با-

 ! بپوش یزیچ

 . دارم قرار انیک مادر با نه،-

 روشا که بود، نشده خارج دهانم از کامل جمله نیا هنوز

 : زد مجدد یغیج

 ؟؟؟؟یچ-

  

۸۳ 

  

 : گفتم و دادم فاصله گوشم از را یگوش

 ! شد کر گوشم-
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 اصال ؟یکن مالقاتش یبر شد قرار یک نم؟یبب بزن حرف-

  بذاره؟ قرار تونست چطور انیک شد؟ چطور شد؟ یچ

  ؟یکن کمک یخواینم روشا-

 ! بعد یکن فیتعر رو ماجرا ازیپ تا ریس برام دیبا اول نه،-

 : دمیخند استرس با

 دید مانویپ نکهیا از بعد از. شد یچ دونمینم خودمم-

 مهه امروز گهید کنم فکر ارهیب مادرشو حتما تا شد مصمم

 هم خوشحالم هم. دارم یبیعج حس روشا شهیم حل یچ

 ! ترسمیم

 : گفت و دیخند روشا 

 شتریب ،یکن تنت یچ امروز ستین مهم اصال نیبب بابا، یا-

 که باش یهمونجور کن تمرکز رفتار یرو ظاهر از

 یکن یم حس که یجور همون داره دوست رو مامانش
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 صحبت زشت نکن قوز نیبش رق و شق ادیم خوشش

 نک یسع بخند آروم یلیخ. بزن حرف شمرده شمرده نکن

 یکن باز آخر تا شتوین یاین یبد نشون کم هم دندونات که

 ! زهیبر چارهیب زن پر و کرک

 : دمیخند بلند

 ! یاستاد من استرس کردن کم یتو-

  باشه؛ حواست یلیخ نوکرتم-

  براش؟ بخرم گل-

 هی خودتو االن از ینش خر ارنیب گل تو یبرا دیبا اونا-

 ! ها یبد نشون لوس عروس

 : دمیکش یقیعم نفس

 . کنمیم تالشمو همه-
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 یچیه نکرده سوال تا بزن، حرف کم تر، مهم همه از-

 ! بنداز ریز سرتو نکن نگاه انیک به ادمیز نگو

 منکرد فکر ظاهرم به گرید. کردم قطع را تماس بعد یکم

 : گفت عیسر دنمید با بابا. زدم رونیب اتاق از و

  ؟یریم کجا-

 : زدم یلبخند

 ! بخورم ییهوا هی رونیب تا رمیم-

 : گفت و آمد سمتم به یآرام به مانیپ

 . امیب همراهت تونمیم ،یکن صبر لحظه چند اگر-

 : داذم تکان یسر

 دست من کنه فکر اول لحظه نیهم مامانش نمبخوام نه،-

 .امیبرنم خودم پس از و ام یچلفت پا و
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 ! شهیم یعال یچ همه دونمیم دارم یخوب حس امروز

 : گفتم رفتن از قبل و زدم یچشمک

 واقعا یدار هوامو بابا و مامان یجلو که یمرس و-

 دیبا نداشتمت اگر ،ینبود تو اگز دونمینم... دونمینم

 . هست خودم به حواسمم امویم زود کردمیم چکار

 : گفتم ترآرام مراتب به ییصدا و خنده با

 . رسونمیم مامانش به سالمتم-

 ۸۴

  

پیمان با دلواپسی گفت:  

-مطمئنی؟ هیچ ایرادی نداره اگر منم همراهت باشم پناه!  

برای بوسیدن صورتش خودم را باال کشیدم:  

-قربونت برم که اینقدر به فکر منی، دلواپس نباش من 
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. رفتم نییپا ها پله از سرعت به من و دیخند آرام مانیپ

 توانمب تا دمیکشیم قیعم و تند ییها نفس نبود دلم در دل

 در ای شوم، هول نداشتم دوست. کنم کنترل را خودم

 شجمع نشود که بزنم یگند و ردیبگ زبانم مادرش مقابل

 . کنم

 میرفتارها به حواسم که بود مهم یلیخ روشا؛ قول به

 لب ریز را یالکرس هیآ. خواندم بودم بلد دعا هرچه. باشم

 و دیشد تپش به نهیس درون که یقلب با و کردم تکرار

 یشنیلوک هب و گذشتم کیتراف از بود افتاده یکنترل رقابلیغ

 . دمیرس بود خواسته انیک که

 یصندل از یکی یرو و کردم باز کوچک یفشار با را در

 .کردم نگاه را ام یگوش بارها. نشستم کافه رنگ زرد یها

 . رمیبگ یخبر انیک از دیبا چگونه دانستمینم
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 ادرشم کنار در دیشا. کنم بدتر را کار تماسم با دمیترسیم

 . بزند حرف یتلقن زین من با نباشد درست

 : گفت و ستادیا کنارم یپسر

 ! خانم خدمتم در-

 : کردم نگاهش

 !هستم یکس منتظر فعال-

 کیموز. شد دور سرعت به و داد تکان یسر جوان پسر

 هاتن و شدیم پخش کافه یمشک و زرد یفضا در یمیمال

 . کند آرامم یکم توانستیم که بود یزیچ

. نشاندیم لبم یرو لبخند و بود شلوغ بایتقر کافه یفضا

 دنج یامافه به لیتبذ را کوچک مغازه آن هم انیک اگر

 دست به را ییبایز یفضا نیهمچ هم ما کرد،یم

 . میآوردیم
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 مردم یبرا و میباش داشته متعدد یهایخوراک میتوانستیم

 . میکن پخش کالم یب یقیموس

 ار یگوش ینگران با و کردم دستم یرو ساعت به ینگاه

 . نبود انیک از یخبر چیه هنوز. گرفتم دست در

 لحظه ره بودم منتظر. کردم نگاه رونیب به فراوان استرس با

 . شوم انیک متوجه ابانیخ طرف آن از

 ! پوش کیش و جوان یخانم با شک یب

 رشتیب و دارد ییبایز و جوان اریبس مادر که دانستمیم

 ! بود نیهم مادرش، با شدن رو به رو یبرا ترسم

 یالقاخ چه دانستمینم. نداشتم او به نسبت یشناخت چیه

 ! نامهربان ای است مهربان تندخو، ای است آرام دارد،

 است؟ گرمخون و یخاک یفرد ای دارد غرور
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 متمس به سفارش گرفتن یبرا که کردم یپسر به ینگاه

 . بود آمده

 زا یخبر چیه. شکستم را میهاانگشت مفاصل ترس با

 . نبود انیک

 : ردمک ارسال شیبرا یامیپ و کنم تحمل نتوانستم گرید

 " د؟ییکجا منتظرتونم، من انیک" 

 . دمیکش قیعم نفس مکث یب من و شد ارسال امیپ

 . کردم باز را امشیپ سرعت به یگوش یصدا با

 " راه یتو" 

 .نشست لبم یرو یلبخند

 فکر هک بود نیا یبرا تنها ترسم تمام. دمیکش یراحت نفس

 . بشود خراب نشده، درست زیچ همه است ممکن کردمیم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 290 

 هوا به و شد دود لحظه نیهم در امیزندگ کل ترس تمام

 . رفت

 و نداشتند یا فاصله من به دنیرس تا مادرش و انیک

 و ذارمبگ شهر کیتراف حساب به را ریتاخ نیا توانستمیم

 درست زیچ همه و دندیرسیم که باالخره. رمینگ یاخرده

 . شدیم

 : دادم جواب را تماسش سرعت به مانیپ نام دنید با

  مان؟یپ الو-

 : گفتم بلندتر یکم د،ینرس گوشم به که شیصدا

  مان؟یپ-

 : گفت و داد تکان میبرا یدست پسرب

 یوت دیببر فیتشر نداره، درست آنتن کافه یتو خانم-

 ! شهیم بهتر آزاد یفضا
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 آن یبرا باشد ادمی. برخاستم جا از و داده تکان یسر

 یها آنتن حال به یفکر که میبگو انیک به حتما مغازه

 . کند انشیمشتر یهالیموبا

 ،یکنار درگوشه توانستم باالخره و زدم رونیب کافه از

 . کنم لیتکم را خطم آنتن کافه به کینزد

 : گرفتم را مانیپ شماره سرعت به

 ! مان؟یپ الو-

 ! شد قطع شد؟یچ-

 ! ستین درست آنتن کافه یتو آره-

  ؟ینیبب رو مادرش یتونست-

 : دمیخند

 ! ایهست تر هول من از تو دن،ینرس هنوز-

 : دیخند
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 ! شد یهرچ کن خبرم-

 : دادم جواب شده باز شین با

 ! حتما باشه-

 هنوز. انداختم فمیک در را یگوش و کردم قطع را تماس

 انیک یصدا با که برگردم کافه داخل به تا بودم دهینچرخ

 : زد خشکم میسرجا

 !جلوش نکن یزیر آبرو توروخدا مامان-
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 سنف توانستمینم یحت من و زدیم حرف تند تند انیک

 هک ییهاحرف دنیشن یبرا شد گوش وجودم تمام. بکشم

 . کردمینم تصورشان وقت چیه
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 : گفت آرام انیک

 ! باش آروم باشه؟ مامان-

 بود همانطور. کردم نگاه مادرش چهره به و چرخاندم سر

 ! پوش خوش با،یز جوان،. کردمیم را فکرش که

 : گفت عیسر مادرش

 هک نجایا یاریم یریگیم منو دست انوش؟یک امبچه من-

  بشه؟ یچ

 با مادرش اما کردیم دعوت سکوت به را مادرش انیک

 : گفت تیعصبان

  سرته؟ تو یفکر چه ینگفت اول از چرا-

 نیهم با آره؟ د؟یومدیم نجایا االن گفتمیم راستشو اگر-

 با لاو از اگر. ببنده یخال براتون دیکنیم مجبور آدمو کارا
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 ونبهت ندارم یلیدل من دیایب دیش بلند خوب و باز یرو

 ! بگم دروغ

 اون وزهن نگو خورده سنگ به سرش پسره گفتم بگو منو-

 ! زنهیم چرخ داره سرت تو مسخره یفکرا

. مدیفهمیم حرکاتش تک تک از را نیا بود کالفه انیک

 با را شیموها. خوردیم تکان و نبود بند شیجا یرو

 سخت یلیخ شیبرا شیصدا کنترل و کردیم آشفته دست

 . بود

 ! کالفه هم و بود یعصب هم

 یتو دختر اون دیگینم درسته؟ کافه در یجلو االن مامان-

  ماست؟ منتظر کافه

 ودخیب یلیخ ،یکرد غلط تو ذارم،ینم کافه یتو پا من-

 یگینم! عقل کم پسره یدیچ مالقات قرار سرخود یکرد

  بگم؟ دیبا یچ خواهرم به من
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 لحظه هر من یلعنت بغض و گرفت را مادرش دست انیک

 : شدیم شتریب

 ! نیبش ایب ماست منتظر اون مامان-

 پشت شتریب من و دیچرخ عقب به سرعت به مادرش

 : شدم یمخف ستون

 میبر وفتیب راه االنم انوش،یک بردار من سر از دست-

 امتهخس گهید کنم مشخص بابات با فتویتکل تا خونه

 !فکر یب پسره یکرد

 :گفت عیسر انیک

 پس؟ شهیم یچ پناه مامان-

 شانویک کنمیم پوستتو خونه یاین االن پناه، پناه یه-

 ؟یدیشن
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 با انوشیک.  رفت نیماش سمت به سرعت به مادرش

 نروا مادرش دنبال ناچار به و کرد ینگاه کافه به ینگران

 . شد

 صدا یب بغضم، و گذاشتم امنهیس قفسه یرو دست

 !شکست

  

۸۶ 

  

 خودم. است شده خراب سرم یرو ایدن کل کردمیم حس

 اب یحت بودم، کرده آماده انیک مادر با ییرو به رو یبرا را

 و یرفتار بد مادرش اگر که بودم کرده صحبت خودم

 وردلخ شیرفتارها از و مینگو یزیچ کرد، هم یپران کهیت

 . نشوم
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 از را من نشود حاضر یحت که نداشتم را نیا انتظار اما

 حظهل بک نباشد حاضر یحت نکهیا فکر. ندیبب کینزد

 .کردیم اموانهید ند،یبنش مقابلم

 مادرش گفتیم او. خورد زنگ گوشم در انیک یصدا

 نیا زودتر هرچه دارد دوست و است تاب یب دنمید یبرا

 . وفتدیب اتفاق دارید

 قصد مادرش. دادندیم نشان را یگرید زیچ شواهد اما

 تشیرضا توانستینم کردیم هرکار انیک و داشت برگشت

 . کند جلب را

 مکرد پاک دست با را بود شده سیخ اشک از که صورتم

 . کردم برگشت قصد و

 . بود دهیفا یب نجایا هم من ماندن گرید
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 به دیدویم کافه سمت به سرعت به که انیک دنید با

 را من نداشتم دوست گرید دمیکش کنار را خودم سرعت

 . ندیبب اطراف نیا

 استفاده فرصت از من و شد کافه وارد سرعت به انیک

 . دمیدو ابانیخ یابتدا سمت به و کردم

 یبرا هرچه و بود ایدن کار نیتر سخت میهااشک کنترل

 همه کردم،یم تالش انیک مادر یهاحرف کردن فراموش

 . شدیم شیپ از بدتر و تر سخت زیچ

 خانواده نزد هم یاقهیدق چند دارید کی اندازه به یحت من

 نداشتم؟ ارزش انیک

 مکرد یسع و دادم پاسخ یسخت به انیک تماس دنید با

 : امدهیشن را زیچ همه من که بداند نگذارم

  الو؟-
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  ؟ییکجا پناه؟ الو-

 : گفتم و دادم قورت را بغضم

 شدم مجبور یفور اومد شیپ خونه تو یمشکل هی-

 . برگردم

 ... اما-

. کن یعذرخواه مادرت از من طرف از شرمنده، دونمیم-

 !مینیبیم همو بعد دفعه شاهللیا

 : گفت متعجبانه انوشیک

  خوبه؟ حالت پناه؟ یگیم یچ-

 منگذاشت اما بودم، بد بودم، داغون. دمیکش یقیعم نفس

 . بفهمد انوشیک

 : گفتم عیسر

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 300 

 خبر و بزنم زنگ بهت خواستم االن نیهم. خوبم آره-

 ! یگرفت تماس خودت گهید رم،یم دارم که بدم

 وبخ یلیخ. کشدیم راحت ینفس انوشیک که دانستمیم

 : شناختمشیم

 . میذاریم مجدد قرار به یزود به باش، خودت مواظب-

 نیسنگ و بد میبرا یفحش هر از حرفش نیا.  شدم یعصب

 عقل کم بچه کی با را من انوشیک کردمیم حس. بود تر

 را من بعد، دفعه دهدیم قول من به که اسد گرفته اشتباه

 . برساند امخواسته به

 : گفتم یکالفگ با

 ! فعال انوش،یک باشه-
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 یآهن یهایصندل یرو و کردم قطع زود یلیخ را تماس

 حس .بودم منگ و جیگ هم هنوز. نشستم اتوبوس ستگاهیا

 . زنمیم پا و دست گرید یجهان در کردمیم

 وابخ از و بزند میصدا بلند یصدا با یکس داشتم دوست

 انیک مادر یرفتارها و هستم تختم یرو هنوز نمیبب.  بپرم

 . ببرم ادی از را

 دنبال به فمیک در. اندنداشته وجود وقت چیه که انگار

 شارف یکم تا نبود یزیچ چیه اما گشتم کوچک یشکالت

 . کند میتنظ را زانمینام

 که فهمدب بود یکاف. میبگو یزیچ چه مانیپ به دانستمینم

 گرید وقت آن. ندیبب را من نشد حاضر یحت انیک مادر

 . دیایب راه دلم با تا کنم متقاعد را او توانستمینم جور چیه

 او. فرستادمیم لعنت انوشیک به دلم در که بود بار نیاول

 . بود شکسته را من دل
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 ! شیهاحرف با مادرش، و کارها با او

 رگید من. شدم بلند جا از رنگ یصورت اتوبوس دنید با

 . نداشتم هیگر حق

 یپ زیچ همه به سرخم یچشمها از مانیپ نداشتم دوست

 .ببرد

  

۸۷ 

  

 اختماند دیکل فراوان یروح یخستگ با خانه، به دنیرس با

 . بود کرده پر را جا همه یخانگ کیک یبو. شدم وارد و

 به ادیز شوق با االن شدیم عوض زیچ همه اگر شک یب

 ابلمق چهارزانو میهایکودک مثل درسد و رفتمیم آشپزخانه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 303 

 کهت کی و شود آماده کیک تا نشستمیم فر یاشهیش در

 . باشد من یبرا نفر نیاول ریش و داغ کیک

 ... االن اما

 ییهاشانه با شه،یهم از ترشانیپر یاحوال و گرفته یدل با

 و بلند یصدا. بستم را در و رفتم اتاق سمت به افتاده

 . پراند میدرجا را من در شدن بسته محکم

 دلم هم هنوز چرا کردم؟یم چه امیزندگ با داشتم من

 نام االن، بود من یجا به هرکس آمد؟یم درد به انیک یبرا

 . آوردینم زبان بر را او

 و بشکنم را او دل نتوانستم هم طیشرا آن در یحت من، اما

 انیم به یکالم دم،یشن و دمید را زیچ همه نکهیا از

 . اوردمین

 یهازانو یرو بر را ام چانه و نشستم اتاق کف یخستگ با

 . دادم قرار لرزانم
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 یصدا. دیچیپ سرم در یاآزاردهنده و بیعج یصداها

 یدختر با را مادرش داشت یسغ که یپسر گونه التماس

 و عالقه چیه که یمادر کند، رو در رو خواهدیم که

 که یدختر و نداشت یلیتحم دارید نیا به یاقیاشت

 خودش نزار و بد حال به روزگار صحنه از یاگوشه

 توانستیم قلبش، شکستن یصدا و ختیریم هااشک

 و گذشت چقدر دانمینم. کند کر را فلک یهاگوش

 . کنم دایپ تسلط خودم بر توانستم چگونه

 : دیچیپ خانه یفضا در مامان بلند یصدا

  ؟یخوایم کیک مانیپ-

 تهبس و باز یصدا شک یب. شدم بلند جا از و دمیکش یآه

 سراغم به مانیپ زود یلیخ و بودند دهیشن را در شدن

 . آمدیم
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 انمیپ سمت به در شدن باز با و کردم عوض را میهالباس

 : گفتم کوتاه و دمیچرخ

 . سالم-

 : نهاد داخل به یقدم مانیپ

 ! نشدم متوجه اصال ،یاومد خاموش چراغ چه سالم-

 : دادم تکان یسر

 ! نداره یفرق-

  شون؟یدید-

 با ناچار، به. داشتم واهمه آن از یزیچ همان آمد، سرم بر

 : گفتم لرزان ییصدا

 !بود یمتشخص خانم یلیخ ،یلیخ انیک مادر آره،-

 : گفت و کرد نگاهم شده زیر یهاچشم با مانیپ

  ؟یگیم راست-
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 و دادم قورت یسخت به دهانم، آب همراه به را بغضم

 : گفتم

  بگم؟ دروغ دیبا چرا معلومه،-

 : گفت یآرام به و نشست شیآرا زیم یصندل یرو

 . یستین شاد دارید نیا بابت اصال کنمیم حس-

 : دمیخند

 ! شادم یلیخ-

 ! یستین داشتم انتظار که اونجور-

 : دادم تکان هوا در یدست

 ! اباب الیخیب  کنم؟ یشاد چطور دیبا بود، ساده دارید هی-

 تدس با و رفتم سمتش به عیسر داد، تکان یسر مانیپ

 را سرش زود یلیخ. ختمیر بهم را رنگش یمشک یموها

 . زدم قهقهه من و دیکش عقب
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 : دیآیم بدش یلیخ نکاریا از مانیپ دانستمیم خوب

 همه چون ستین ینگران یجا االن اما ینگرانم دونمیم-

 . بود ترخوب هم خوب از زیچ

 فتنگ دروغ امیزندگ در کار نیتر سخت. دیکش ریت قلبم

 نیا جز یاچاره که ببخشد را من خدا اما بود برادرم به

 گرید دیفهمیم را زیچ همه مانیپ اگر و نداشتم

  .بدهم رییتغ انیک به نسبت را اپ دید توانستمینم

 هرطور خواستیم او. شوم دلخور هم او از توانستمینم

 ! بود ناموفق که کند رو در رو هم با را مادرش و من شده

 : گفت و شد بلند جا از مانیپ

 ! است خوشمزه و تازه م،یبخور کیک میبر ایب فعال-

 : گفتم و میشد خارج اتاق از باهم و دمیخند

 . پروند سرم از رو حواس و هوش کیک نیا یبو-
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 ود زود یلیخ دنمانید با مامان. نشاندم لبم یرو یلبخند

 کیک یرو را یشکالت سس. گذاشت مقابلمان کیک تکه

. کردم مشیتقس کوچک یهاتکه به چنگال با و ختمیر

 . دادمینم بروز یزیچ اما بود ریدرگ فکرم

* 

  

۸۸ 

  

 اهیس هم گرید صفحه نیچند. بستم چشم و دمیکش یآه

 کرده خانه من دل کنج یبیعج درد هم هنوز و بود شده

 .بود

 .زدم تلخ یشخندین
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 از یخبر بود مدتها. بودم شده دور روزها آن از چقدر

 یانهم. کردیم ذوق هابهانه نیکتریکوچ با که نبود یپناه

 وصف جانیه انیم مادر با نیدروغ ییرو به رو یبرا که

 .داشت یریناپذ

 انیک ملک یرو به رو درخت به که بودم تنها یدختر االن

 به را داشتم او با که یزجرآور خاطرات و دادمیم هیتک

 خودم و کنم دایپ نیتسک ،یکم تا آوردمیدرم ریتحر رشته

 !نه؟ ای امشده موفق حال به تا که دانستمینم هم

 بستم را دفتر سرعت به دفتر برگه یرو یآب قطره افتادن با

 یرو درست باران یبعد قطره. کردم نگاه آسمان به و

 . نشست امیشانیپ

 زود یلیخ و شدندیم دتریشد مدام باران قطرات زشیر

. مکرد پرت فمیک درون را دفتر. شدند سیخ کامال میموها
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 هک یزیچ نیاول و کردمینم خودم پوشاندن یبرا یتالش

 ! بود دفترم سبز جلد د،یرسیم ذهنم به

 چشمم و کردم کافه درون به ینگاه دور فاصله همان از

 ردفت درون یزیچ کردن ادداشتی سرگرم. افتاد هوتن به

 . شدینم من متوجه و بود یبزرگ

 مدانستینم. دیکشیم پر کافه درون نشستن یبرا دلم

 با ملک نیا هم هنوز انیک رفتن از بعد شدیم چطور

  بماند؟ برجا پا بودم کرده انتخاب من که ینیزاید

 من قهیسل و کافه نیا از مکان، نیا دوم صاحب دیشا

 ! ودب نکرده جادیا یرییتغ آن در که بود برده لذت یلیخ

. دمیکش اشیچوب وارید یرو یدست و رفتم کافه سمت به

 لبهک کی مثل درست کافه نیا که داشتم دوست یلیخ من

 ساختن یبرا که روزها آن چقدر و شود ساخته یمیقد

 . بودم شاد م،یبود تکاپو در مانند کلبه کافه نیا
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 کی به نگاهمان و کرد بلند سر یپسر اشاره با هوتن،

 از سرعت به من و بست را دفتر زود یلیخ. خورد گرید

 . شدم دور کافه

 آغوشم در را فیک وجود تمام با من و گرفت شدت باران

 . کند نفوذ فیک درون به آب مبادا. گرفتم

 یها چرخ یصدا که بودم نشده دور شتریب یکم هنوز

 . دمیشن سر پشت از را ینیماش

 نیماش شهیش یرو باران قطرات پشت از و سرچرخاندم

 نگاه هوتن چهره به شدند،یم محو ها کن پاک برف با که

 .کردم

. دمیکش عقب را خودم ناخودآگاه من و ستادیا کنارم

 واهمه اطرافم یپسرها تمام از انیک بعد از اما چرا نمبدانم

 . داشتم
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 ودمخ به منظور یب ای منظور با توانستمینم را کس چیه

 . کنم کینزد

 : داد نییپا را شهیش

  ؟یندار لهیوس-

 : گفتم و دادم تکان یسر

 . رمیگیم نیماش رمیم ابونیخ یابتدا تا-

 ! برسونمت تونمیم یبخوا ده،یشد بارون-

 از .کردم بود شیپا ریز که یدیسف یمایاپت به ینگاه

 اب یزود به شک، یب که دانستمیم و زدیم برق یزیتم

 . شد خواهد فیکث دوباره باران قطرات

 آمدم، خودم به تا و خورد اشدهیپر رنگ بدنه به نگاهم

 : گفت

 ! ستین یفروش-
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 : گفتم متعجبانه و کردم نگاهش

  ؟؟؟یچ-

 یکرد نگاهش قیدق نقدریا بفروشم خوامینم نمویماش-

 ! یداریخر کردم حس

 یتو از را امشده سیخ یموها و دادم قورت را دهانم آب

 . زدم کنار صورتم

 : گفت دوباره هوتن

  ؟یش دهیکش آب موش یخوایم-

 : دادم تکان یسر

 . شمینم مزاحم-

 ! ستاین یمزاحمت-

 : گفتم عایسر

 ! ممنون رمیم خودم-
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 یلیخ هوتن نیماش. کردم رفتن راه به شروع زود یلیخ

 چشم در و شد رد کنارم از باد و برق سرعت به و زود

 . دیرس ابانیخ یابتدا به یزدن بهم

 تا ستیکاف فقط گفتیم شهیهم او. افتادم بابا حرف ادی به

 پا و دست ینیماش میبرا تا رمیبگ ادی خوب را یرانندگ

 . نکردم را کار نیا وقت چیه من و کند

 میقدمها سرعت من و شد خارج کوچه از هوتن نیماش

 .نشوم سیخ شتریب نیا از تا دمیدویم. شد شتریب

  

۸۹ 

  

 دهش دهیکش آب یموش همانند درست ابانیخ به دنیرس با

 ردارمب قدم یراحت به گذاشتینم میهالباس ینیسنگ. بودم
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 شهیهم از دتریشد باران. بود دهیچسب تنم به میمانتو و

 به هک ینازک یمانتو. بود افتاده لرز به من تن و دیباریم

 . دادیم دستم کار امروز شک یب داشتم تن

 ات ستادمیا همانجا و بردم پناه یامغازه بان هیسا ریز به

 تگذشیم که لحظه هر اما شود ترکم باران نیا یکم بلکه

  .شدیم تررهیت آسمان و رفتندیم هم در شتریب ابرها

 نبدو که یمردم. رفتیم سرما به رو شتریب لحظه هر هوا

 شانیهانیماش به را خود عجله با بودند، ابانیخ در چتر

 . دادم هیتک وارید به شتریب من و رساندندیم

 با مکردیم حس. شدیم شتریب تنم لرزش بازدم و دم هر با

 دنمب یهاسلول بند بند به را سرما کشمیم که ینفس هر

 . فرستمیم
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 شدم ینترنتیا یتاکس کی گرفتن مشغول لرزان یدستها با

 پاسخ درخواستم به ینیماش چیه کردم تالش هرچه اما

 .نداد دییتا

 کردینم صرف شانیبرا هوا نیا در داشتند، هم حق

 .کنند یط را یطوالن ریمس کی بخواهند

 یبرق و رعد و دندیچیپ هم در ابرها لحظه کی در

 .دربرگرفت را شهر آسمان نیسهمگ

 از زود یلیخ شد باعث و ترساند را من بلندش یصدا

 .شوم خارج بانهیسا ریز

 بلند یدست و رساندم ها نیماش به را خودم یسخت به

 . کردم

 دبلن یدست. شدندیم رد و زدندیم کشدار بوق ها نیماش

 . دش رد مقابلم از کند یتوقف آنکه یب یزرد یپژو و کردم
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 هسوار نفر دو با یموتور برگرداندم، سر تا لحظه کی در

 رد که نمشانیبب درست گذاشتینم باران. آمد میسو به

 میهادست و زدند فمیک به یچنگ زدن، بهم چشم کی

 . شد یخال

 ادیفر دل ته از و کردم نگاهشان شده گرد یچشمها با

 : زدم

 !فمیکــــــ-
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 یب .دندیدو موتور دنبال به نفر دو زدم که یبلند غیج با

 از که افتاد یدیپرا به چشمم و رفتم ابانیخ وسط به مکث

 . زدیم رونیب کافه ابانیخ
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 شنیماش کابوت یرو محکم. رفتم سمتش به مکث یب

 از عیسر. دیکوب ترمز یرو پا سرعت به راننده و دمیکوب

 درست را اش چهرا یحت زدم، ادیفر و شدم خم پنجره

. دبو گرفته هم را دمید یجلو اشک میضخ پرده. دمیدینم

 ینتلع دفتر آن همه از بدتر و دهایکل و لیموبا پول، فیک

 : بودم داده دست از را

 برو یدار دوست یهرک جون تورو توروخدا، آقا-

 ! قرآن تورو دنبالشون

 یرو و نکردم دیترد و کرد نگاهم منگ و جیگ جوان پسر

 . نشستم جلو یصندل

 تنها .گرفتمینم یموتور از چشم. افتاد راه سرعت به پسر

 یگرفتگ آب و هوا بودن یباران بودم آورده که یشانس

 . دبرو باال سرعت یموتور گذاشتینم که بود ها ابانیخ
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 کردم نگاه راننده به و سرچرخاندم. کردم پاک را میاشکها

 کافه درون که یپسر همان ل،یسه. شناختم را او تازه و

 . بود نیماش نیا راننده بود، کار به مشغول

 : گفتم عیسر

 ...! کافه اون تو ،یهمون تو-

 : گفت و داد تکان یسر

 جورنیا فتونهیک تو یچ حاال حرکت نیا با کردم سکته-

  ن؟یزنیم بال بال

 : گفتم و کردم بغل را خودم میهادست با

 ...! دفترم-

 : میبگو عیسر شد باعث سوالش از پر نگاه

 !هامپول لم،یموبا-
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 آن با که بردم ادی از یحت.  خوردم تکان یصندل یرو

 . ودمب نشسته آدم نیا نیماش یصندل یرو سیخ یهالباس

 : گفتم عیسر

 کن جمع حواستو توروخدا نکن، گمش توروخدا-

 ! کنمیم التماست

 تهرف هوتن با موقع همان کاش. فرستادمیم لعنت خودم بر

 .شدمینم مشکل نیا گرفتار االن و بودم

 یتمام امشب، باران همانند درست هم من یهااشک

 ار شانیجا یگرید سرعت به کردمیم پاک هرچه. نداشتند

 دید باران. کردیم یرانندگ باال سرعت با لیسه. کردیم پر

 هق هق کردمیم یسع یحت و بود کرده سخت اریبس را

 آنها ابانیخ وسط کبارهی و زدینر بهم تمرکزش تا نکنم هم

 . میکن گم را
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 میها ناخن دور گوشت و پوست جان به ادیز استرس با

 برف. زندیبر فرو صدا یب میهااشک دادم اجازه و افتادم

 مه باز و خوردیم تکان ییباال سرعت با نیماش کن پاک

 هشیش به که یدرشت هردانه. شدینم باران قطرات فیحر

 .کردیم تریزخم را من قلب کردیم برخورد نیماش

. بودم دهیند نیخشمگ نیچن نیا هم را آسمان وقت چیه

 یخال من سر را خشمش خواهدیم هم او دیشا دانم،ینم

 .برسم فمیک به نگذارد و کند

 هب بتوانم من و شود بهتر زیچ همه که کردمیم دعا لب ریز

 فرو با یگاه. کردمیم لیسه به ینگاه ترس با. برسم فمیک

 شده آب از پر که ابانیخ یها چوله چاله در نیماش رفتن

 .آمدیم باال شهیش کینزد تا آب بودند،

 جواب سرعت به اشیگوش تماس یصدا شدن بلند با

 :گفتم و شد شتریب من ترس و داد
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 !نشن گم توروخدا-

 :گفت و داد تکان یسر

 الو؟-

. کندیرانندگ ترراحت تا گذاشت بلندگو یرو را تماس

صدای هوتن را دیگر میشناختم: 

-الو سهیل کجایی تو؟ نکنه تو آب غرق شدی؟ 

سهیل سریع میگوید: 

-یه کاری پیش اومد. سریع میام! 

با دیدن موتوری که وارد کوچهای شد جیغ زدم: 

-چپ، رفت سمت چپ! 

سهیل بی مکث فرمان را چرخاند و هوتن متعجبانه گفت: 

-کجایی تو؟ صدای چیه؟ 
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 میاشکعا. دمیدینم زیچ چیه. کردم نگاه را اطراف عیسر

 : گفت ینگران با لیسه و شدند روان دوبارع

  .زنمیم زنگ بهت کن صبر اومده، شیپ یکار هی هوتن-

 ؟یاریب برام دفترو نبود قرار مگه شده؟یچ. نمیبب سایوا-

 االن زدن رو یخانم هی فیک اومده شیپ یکار هی هوتن-

 .میریدرگ

 : گفتم هیگر با من و کرد قطع را تماس زود یلیخ

 ! نمشونیبینم گهید نمشون،یبینم-

  چپ؟ سمت دینگفت مگه-

 : دمیکوب میپا یرو محکم
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 یچشما ده،یشد بارون دمشونیند گهید اما چپ رفتن-

 ! نکردن کمک گهید من

 : گفت و برد باالتر را نیماش سرعت لیسه

 ! نشدن که بیغ نجانیهم-

 : گفت کبارهی گرید یابانیخ در دنیچیپ با

 ! نجانیا ناهاشون،یا-

 :دمیپر میجا در

 !توروخدا کن یکار هی برو سرعت-

 :گفت یکالفگ با لیسه

 !تونمینم شتریب نیا از-

 خفت را هقم هق یصدا تا گذاشتم دهانم مقابل دست

 دادمیم دست از را فیک نیا اگر. بود ینشدن اما کنم

 .شدمیم چارهیب

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 325 

 دست از هم را لمیموبا و پول فیک دفتر، بحث از یجدا

 .شدمیم چارهیب خانه در رسما و دادمیم

 : گفت بلند لیسه و دادم نییپا را شهیش عایسر

 ! باال بده رو شهیش-

 شمچ موتور از آنکه یب و دمیکش باال را شهیش سرعت به

 : گفتم رمیبگ

 ! دیببخش د،یببخش-

 نیماش و تو ادیب آب یخوایم باالست سرعتم نجوریهم-

 شه؟ دهیکش لجن به

 :گفتم و کردم پاک را میهااشک تند تند

 . دیببخش نمشون،یبب تونمینم-

 را فیک بود نشسته موتور ترک که یشخص لحظه کی در

 : زدم یغیج اریاخت یب و کرد پرت یطرف به
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 ! مامان یوا-

 : کرد نگاهم ترس با لیسه

  شده؟؟؟ یچ-

 : زدم داد بلند

 !آب یتو انداخت فمویک انداخت، فمویک کثافت-
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 : کردم باز سرعت به را کمربند

 ! کنار بزن کن ولشون توروخدا کنار بزن-

 کامال ابانیخ. شدم ادهیپ من و ستادیا زود یلیخ لیسه

 .ندارد برق منطقه نیا که دادیم نشان نیا و بود کیتار
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 اما کرد روشن را اطرافم کل لحظه کی زد که یبرق و رعد

 . نمیبب را فمیک نتوانستم هم باز

 : گفتم عیسر

  ؟یزنیم لتویموبا نور-

 و موها و ابانیخ یتو شده جمع آب از شلوارم و هاکفش

 چراغ لیسه. بودند شده سیخ کامال باران با هم میمانتو

 یکم فمیک دنید با و گرفت میبرا را اش یگوش قوه

 . رفتم سمتش به سرعت به دورتر

. تمبرداش آب درون از را بود شده سیخ و فیکث که یفیک

 یراحت نفس دفتر لمس با و کردم باز را اشبسته پیز

 . دمیکش

 اه نوشته و بود گرفته نم یبو و شده سیخ یکم جلدش

 خوشحال اما بودند شده خراب شیها برگه یبعض در

 . اند نبرده را آن که بودم
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 از یخبر گشتم هرچه و بردم فرو فیک درون را دستم

 بدون .بودند گذاشته میبرا هم را پولم فیک. نبود لمیموبا

 ! ینقد پول چیه

 . کردیم چکه هم او یموها از آب. کردم نگاهش درد با

 : گفتم آرام

 ! انداختن دفترو برداشتن، پوالمو و یگوش بردن،-

 : گفت لیسه و دمیکش یآه

 ! نیاشم تو دینیبش دیخوریم سرما نجوریا دینباش ناراحت-

 درک را ماجرا عمق تازه. رفتم نیماش سمت به یناراحت با

 : گفتم و بودم کرده

 ! سهیخ من لباس-

 ! نینیبش شما، از بدتر منم نداره بیع-
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. دمکر روشن را نیماش چراغ عیسر و نشستم یصندل یرو

 حاتصف یبعض هم باز اما بود بسته فیک پیز نکهیا با

 . بودند شده سیخ

 : گفتم آرام

 ! گذاشتن دفترو-

 که یزیچ اونا خوره،ینم دردشون به نفر کی خاطرات-

 !بردن رو بود ازین

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ماحت انداخته، رو فیک گفتم. داشتم یخوش الیخ عجب-

 زدن رو لمیموبا اما اومدن کوتاه میبود دنبالشون ما چون

 ! بردن پوالمم

 :شد سوار و زد دور را نیماش لیسه

 ؟یخوریم پول غصه سالمته، جونت کن خداروشکر برو-
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 خانه؟ در من طیشرا از دانستیم چه او. دمیکش یآه

 .شدینم یخال فمیک اما گرفتندیم را خودم جان کاش

 ونهچگ کنم؟ برقرار ارتباط مانیپ با توانستمیم چگونه

 چه را بابا و مامان جواب کنم؟ یزندگ لیموبا بدون

 بدهم؟

 نینچ و میایبرب خودم عهده از ام نتوانسته که بفهمند اگر

 هخان از را میپا دادندینم اجازه یحت گرید افتاده یاتفاق

 .بگذارم رونیب

 و شدیم رهیخ میچشمها در که پسر نیا حال به خوش

 خودم سر ییبال که کنم شکر را خداوند دیبا داشت ادعا

 !است امدهین

 .میشد خارج منحوس ابانیخ آن از و زد دور زود یلیخ

 خاطرات بود، مانده میبرا که یزیچ تنها هم االن یحت

 !بودند انیک نحس
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 : گفتم و دمیکش یآه

 ! دیکرد کمکم که ممنونم ازتون یلیخ-

 . کنمیم خواهش-

 .گردمیبرم من کنار دیبزن دیتونست هرجا-

 :شد متعجب لیسه

 هوا؟ نیا یتو افتاد؟ یاتفاق چه دیدیند-

 به و کرد یط سکوت در یکم لیسه و نگفتم یزیچ

 : گفت یآرام

 رو فهکا حساب دفتر هوتن؟ شیپ میبر شهیم دیببخش-

 ! داره ازین

 یمخالفت بخواهم که بودم که من. کردم نگاهش حال یب

  کنم؟

 : دادم تکان یسر
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 .دییبفرما کنم،یم خواهش-
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 و ریدرگ فکرم. کردیم درد فشار همه نیا شدت از قلبم

. نداشتم یزیچ چیه دفتر نیا جز حاال. بود خراب حالم

 و خانمبچر قفل در بتوانم که نبود دستانم در یدیکل یحت

 ! شوم خانه وارد

 یگرانند آرامش با و سکوت در نباریا. کردم نگاه لیسه به

 نگاهش غم با. بودم شده ونیمد هم آدم نیا به من. کردیم

 : گفتم یشرمندگ با و کردم

 ! متاسفم اتفاق نیا بابت-

 : داد تکان یسر
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 ! خانم ستین یزیچ کردم کمک-

 ...! نتونیماش-

 . ستین ینگران یجا-

 دفتر. بود نکرده خاموش هم هنوز را نیماش اتاقک چراغ

 : گفتم و کردم باز را

  شه؟یم خشک شوفاز شیپ بذارم-

 : کرد کوتاه ینگاه

 ! ممکنه-

 : گفت مکث یکم با

 فتراد نیا از ده،یم گهید یکی دیبگ هوتن به نشد خشکم-

 ! داره ادیز

 : دادم باال ییابرو

  داره؟ ادیز-
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 : گفت و دیخند

 ! نداره ینگران خره،یم نهیا منظور-

 : داد ادامه و دیخند هم باز

 مدام هوتنم مدت هی ادمهی ه،یچ دفترا نیا ِسر دونمینم-

 . بود بسته دفتر اون به جونش شما مثل و نوشتیم

 : کردم نگاهش

  نوشتن؟یم شونمیا-

 ! آره یمدت-

 زرگب نسبتا ییالیو یاخانه مقابل و دیچیپ یاکوچه داخل

  :گفت سالم یب و گرفت هوتن با یتماس و کرد ترمز

 ! در دم ایب-

 : گفت و کرد قطع را تماس
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 د؟یدب رو دفتر داشبورد یتو از لطفا شهیم شرمنده، بازم-

 ! متشکرم

 امآر یکم باران. شد باز خانه در و دادم دستش به را دفتر

 خم .آمد سمتمان به چتر یب هوتن و دیباریم شیپ از تر

 . شد رهیخ من به و شد

 : گفت خنده با

 ! بودم نکرده دقت حاال تا-

 : دیپرس لیسه

  ؟یچ به-

 سوار یکس که داره خیم نظرت به نم،یماش یصندل به-

  شه؟ینم

 .گرفتم دندان به را لبم

 : گفت خنده با هوتن و انداختم ریز را سرم
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 !یومدین من با زدم زور کساعتی-

 :گفتم آرام

 !شم مزاحم خواستمینم-

 :گفت و کرد صاف ییگلو نینماد ییها سرفه با

 زا و بگردم خودم یبرا مزاحم دنبال که ستمین یآدم من-

 .زارمیب تعارفات

 :گفت و کرد نگاه دوستش به خنده با کهوی

 و سر چه نیا دیشد غرق آب تو باهم جفتتون انگار-

  ه؟یشکل

 : گفت عیسر لیسه

 ! گمیم برات داره داستان-

 : گرفت سمتش به را دفتر

 ! ایب-
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 : گفت و برداشت عقب به یقدم او و کردم نگاهش

 ! دارم کارت ا،یب خودت-

 هوتن. رفت سمتش به و شد ادهیپ نیماش از زود یلیخ

 : گفت و شد خم سمتم به دوباره

 ! میایب تا کن قفل هم در باال، بده رو ها شهیش-

 و کارها از یزیچ چیه. کردم نگاهش متعجبانه

 از دورتر که هردو به رهیخ رهیخ. دمیفهمینم شیهاحرف

 . کردم نگاه زدندیم حرف گونه پچ پچ من

 بازگو شیبرا را یلعنت یدزد یماجرا داشت لیسه حتما

 . کردیم

 الفهک یحالت با لیسه و برگشت داخل به هوتن بعد یکم

 : گفت و آمد سمتم به

  بدونم؟ شهیم اسمتونو دیببخش-
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 : دادم تکان یسر

 .هستم پناه من-

. هاومد شیپ برام یمهم کار یشرمندگ عرض با خانم پناه-

 تا رو ماش تا بپوشه لباس رفته هوتن دینباش نگران اصال

 ! برسونه منزلتون

 : گفتم عیسر

 زودتر کاش فط! نندازن زحمت یتو رو خودشون دیبگ-

 ! دیگفتیم من به

 . کرد یادآوری االن نیهم هوتن-

 و شد باز خانه یموتیر در میبگو یزیچ خواستم تا

 . شد خارج خانه از هوتن رنگ دیسف یمایاپت

 هشیش هوتن. شدم ادهیپ حرف یب و کرد باز را در لیسه

  :گفت شدم کینزد نشیماش به تا و دیکش نییپا را
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 ! نیبش راحت الیخ با سالمه، یصندل کردم امتحان-

 آب خجالت از داشتم دوست. دادم رونیب محکم را نفسم

 ! بودم انداخته یزندگ و کار از را دونفر نیا من. شوم

 و ادافت راه به سرعت به هوتن و نشستم جلو یصندل یرو

 : گفت رک کامال

 ! بگو اسمتو-

 ود به را سوال کی هوتن و لیسه. کردم نگاهش متعجبانه

 رام هوتن و خواهش لیسه. بودند دهیپرس مختلف وهیش

 . میبگو را نامم که کردیم

 : گفتم کوتاه

 !پناه-

  

۹۴ 
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 : گفت و داد تکان یسر

  مونده؟ ادتی اسممو-

 : گفتم یآرام به

 ! بله-

 : گفت و کرد فمیک به ینگاه

 ! یبود تو بودن زده فشویک که یاون پس-

 : دمیکش یآه و افتادم میهاپول و یگوش ادی به باز

 ! متاسفانه-

  !خورد دردش به جا هی لیسه مزخرف یرانندگ خوبه باز-

 : گفتم و کردم نگاهش

 قطف. دادم دست از دامویکل و پول ،یگوش. بود دهیفا یب-

 ! موند دفترم
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 : گفت و کرد نگاهم متعجبانه

 رهت مهم لتیموبا د؟یبرگشت دیکرد ول رو دزدا اونوقت-

  دفتر؟ ای

 ادند پاسخ یبرا یاحوصله چیه. کردم نگاهش یکالفگ با

 . نداشتم بشیعج سواالت به

 : گفتم آرام

 شونبه میکرد هرکار بودن موتور با اپنا. میکردیم کاریچ-

 ! میدینرس

 : دیخند

 ! یسرتق یلیخ زدم، یخوب حدس پس-

 :گفتم و افتادم خنده به ناخودآگاه

 !یگیم یچ-
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 کنار رو شیقم و قر کافه ابونیخ تو موقع همون اگر-

 ...! یوفتادیم حال نیا به نه ،یشدیم سوار و یذاشتیم

 ادامه و کرد فمیکث یهالباس و وضع و سر به یا اشاره

 : داد

 ! دنیپریم دستت از لتیوسا نه-

 عطسه به که بزنم یحرف خواستم و دادم تکان یسر

 . افتادم

 هب و برداشت داشبورد یرو از را دستمال جعبه زود یلیخ

 : گفت و دمیکش یدستمال. گرفت سمتم

 ! یخوردینم هم سرما تازه-

 : گفتم و کردم نگاهش کالفه

 ! دیهست ییغرغرو آدم یلیخ هم شما-
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 اما .ستین یمانع یرفتینپذ و زدم یمنطق ریغ حرف اگر-

  ره؟ینم دخترا شما سر تو یمتطق حرف چرا

 سمت به را خودش یباز مسخره با هوتن و کردم یاخم

 : گفت و دیکش نیماش در

 ! ایشیم ترسناک یکنیم اخم ،یوو-

 : گفتم لب ریز و زد قهقهه و کردم نگاهش حرص با

 !وونهید پسره-

 : گفت و کرد نگاهم خنده با

  ؟یگفت یچ-

 : کردم نگاهش

  ؟دینکن نگاه رو روتون به رو یرانندگ موقع دیدار عادت-

 ! دارم عادت معموال-
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 و تمرفیم لیسه همان با کاش. دمیکش یپوف یکالفگ با

 . دادمینم قرار وانهید پسر نیا دست کنار را خودم

 : گفت و ستادیا قرمز چراغ پشت

  ؟یرسوند کجا به رو دفترت-

 : گفتم کنم نگاهش آنکه یب

  داره؟ یربط شما به-

 . بدونم خوادیم دلم اما نداره، نه-

 ! دمیرس خاطراتم از یمزخرف قسمت به-

 : زد یلبخند

 ! شهیم خوب داره حالت پس-

  :گفتم اریاخت یب و کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 حال شنیم تکرار برام یوقت گذشته مزخرف یروزها-

 ! کننیم بدتر منو
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 که نیهم ،یستین متوجه االن یشیم خوب یدار اما-

 رفح اثبات شهیم داره یکرد دایپ رو نوشتنشون شهامت

 ! من

 : دادم تکان یسر

 . شمیم بدتر دارم-

 : دیخند

  !رهینم سرت تو که یمنطق یهاحرف همون از یکی نمیا-

 : گفت هوتن و دادم تکان" نه" نشانه به یسر

  ه؟یچ-

 یبرا ینشست گود رونیب ؟یدار خبر من دل از تو-

 . یزنیم حرف خودت

 گور یگفتیم بود بد برات دفتر نیا اگر باش مطمئن اما-

 !یبزن بال بال کردنش دایپ یبرا نکهیا نه پدرش
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 آچمزم شیحرفها با.گرفتم میدستها نیب تر محکم را فیک

 :کنم سکوت مقابلش در نداشتم دوست اما کردیم

 خوشتون هیبق یزندگ تو کردن دخالت از یلیخ ظاهرا-

 ! ادیم

 : دیخند یالیببخ با

 !یهرکس یزندگ از نه-

  

۹۵ 

  

 زنمب حرف او با نباشم مجبور گرید تا برگرداندم را میرو

 . بدهم اشمسخره سواالت به یپاسخ ای و

 و من یزندگ در نقدریا چرا دارد؟ یقصد چه دانستمینم

  کند؟یم یکنجکاو دفتر آن
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  د؟یببخش-

 : گفت و کردم نگاهش منتظر

  ؟یبد آدرس شهیم ومدم،ین خونتون تاحاال من-

 : گفتم و دادم تکان یسر

 ! دیبر میمستق فعال-

  م؟یمستق نجوریهم بعدشم-

 و ادد تکان یسر هوتن. گفتم را محله نام و دمیکش یپوف

 . فرستادم شال ریز به را دارم نم یموها حرص با من

 لحاظ چیه از. بود متفاوت انیک با فرد نیا چقدر

 کنار رد که هروقت. باشد داشته یشباهت او با توانستینم

 . شدینم پاک لبم یرو از لبخند و بودم آرام بودم، انیک

 نجا،یا اما داشتم هم لیسه نیماش در یحت را آرامش نیا

 . باشم راحت دادینم اجازه آدم نیا بیعج یرفتارها
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 : گفت آرام

 ! یببند رفت ادتی کمربندتو-

 : کردم نگاهش

 ! راحتم ممنون-

 : زد یلبخند

 ! ببند کمربندو ناراحتم، من یول خداروشکر-

 و کردم دراز دست یجیگ با و دادم قورت را دهانم آب

 . دمیکش را کمربند

 ابلمق یحت من. داشت شباهت انیک به لحاظ نیا از البته

 . اورمیب نه یحرف یرو توانستمینم هم او

 مقابل را نشیماش زود یلیخ تر قیدق یها آدرس با

 . داشت نگه آپارتمان

 :گفتم عیسر
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 ! ممنون-

 . کنمیم خواهش-

 : گفت کنم باز را در خواستم تا

 ...! پول و یگوش بدون کن، صبر لحظه هی-

 : دادم تکان یسر

 یکار زدن نبوده، که عمدا گمیم قتویحق ست،ین مهم-

 . کرد شهینم

 . کنم یکمک تونمیم یخواست هرحال به خب، اریبس-

 به یلخا یدستها با. شدم ادهیپ نشیماش از و کردم یتشکر

 مماند منتظر هرچه اما فشردم را زنگ و رفتم فونیآ سمت

 . نبود پاسخگو چکسیه

 دیشا اند؟شده نگرانم باران نیا در و ساعت نیا تا یعنی

 . اندنگرفته یپاسخ و اندزده زنگ امیگوش به

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 350 

 به یقدم. بود سکوت هم باز و فشردم را زنگ ذوباره

 یچراغ چیه. کردم نگاه خانه پنجره به و برداشتم عقب

 !نبود روشن

  

۹۶ 

  

 نیا اجرام قسمت نیبدتر. دمیکوب نیزم یرو پا یکالفگ با

 . کنم ریگ باران ریز و خانه در پشت من که بود

 : گفت عیسر و کردم نگاه هوتن به

  ستن؟ین-

 : دادم تکان ینف نشانه به یسر

 ! ظاهرا-
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 دانستمینم. دیتپیم تند تند قلبم. کردم نگاه خانه به دوباره

 شده من بتیغ نگران است ممکن بدهم، یاحتمال چه

 باشند؟

 ستند؟ین خانه چرا پس

 : گفتم و شکستم را دستانم یهاانگشت مفاصل

 ! دیبر گهید شما ممنون-

 : داد تکان یسر

 داشونیپ تا نیماش تو نیبش ابون؟یخ تو یبمون یخوایم-

 ! شه

 باز برام رو در بزنم رو هاهیهمسا از یکی زنگ نه،-

 . کننیم

 ! در پشت یمونیم باز و باال یریم دهیفا چه-

 . نداره بیع-
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 : دادم ادامه و کردم یاعطسه محکم

 ! خداحافظ دیبرگرد گهید شما وقته، رید-

 میبرا مکث یکم با در و فشردم را هاهیهمسا از یکی زنگ

 . شد باز

 هم شدیم دور خانه از که او نیماش یصدا بستم که را در

 ودمخ از حالم. رفتم باال به یخستگ با. دیرس گوشم به

 و دگرفتنیم یبدتر یبو لحظه هر میها لباس خوردیم بهم

 . کردیم درد تنم تمام

 نیا در. بود دهیبر را امانم زین میهاعطسه و ینیب خارش

 ! بود ممکن اتفاق نیبدتر یسرماخوردگ لحظات

 تا دیبا. کردم بغل را میزانوها و نشستم هاپله یرو

 .ماندمیم منتظر نجایهم هیبق بازگشت

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 353 

 برق میهاچشم رفتیم نگیپارک به آسانسور که هربار

 در ورآسانس توقف با هربار اما اند،برگشته حتما که زدندیم

 دیشکیم ریت میهاقهیشق. خوردمیم حال ضد گرید یاطبقه

 درد دایشد کتفم و پا پشت عضالت کردمیم حس و

 اوج امیکالفگ و شدیم شتریب لحظه هر امیخستگ. کندیم

 . گرفتیم

 تمخواس. شد شانیدایپ مامان و بابا بعد قهیدق یس حدودا

 شد هم در امچهره میپاها درد شدت از و شوم بلند جا از

 : گفتم یسخت به و

 ! سالم-

 : گفت عیسر دنمید با مامان

  اومده؟ سرت ییبال چه پناه؟ شدهیچ-

 : دادم تکان یسر
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 ! سردمه فقط ستین یزیچ-

 : گفت و کرد شکلم و سر به ینگاه بابا

 ! شدن افتضاح لباسات ابون؟یخ تو یافتاد-

 زود مامان. کردم یاعطسع دوباره که بزنم یحرف خواستم

 : گفت و آورد رونیب کبف از را دشیکل

 ینشست که یندار دیکل مگه تو م،یبود اتعمه خونه ما-

  در؟ پشت

 و دکردنیم نگاهم منتظر هردو حاال. گرفتم دندان به را لبم

 . بدهم را سوال نیا جواب خواستندیم

 : گفتم عیسر شد باز که در

 . گمیم بهتون حاال-

 با که رفتم اتاق سمت به درد با من و میشد وارد همه

 : ستادمیا میسرجا مامان یصدا
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 خودت سر به چه یبارون شب نیا تو پناه، سایوا-

  ؟یآورد

 چه؟ که باالخره زدم، پس را ترس و کردم نگاهشان

 ! رید چه زود، چه. دندیفهمیم

 : گفتم یآرام به

 الشوندنب نفر هی کمک با زدن، فمویک خبریب خدا از تا دو-

 والموپ و لیموبا و انداختن فمویک بود، دهیفا یب اما میکرد

 . دادم دست از

 : گفت و داد تکان یسر تیعصبان با بابا

  بود؟ کجا حواست-

 : گفتم و کردم نگاهش

  کردم؟یم کاریچ بودن، دزد-

 : داد تکان یسر بابا
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 زدن مویگوش بگو راحت ،یکن یکار ستین ازین آره-

 ! دادم دست از پوالمم

 : گفتم و دمیکش یآه

 نیا که دادم دست از رو زایچ یلیخ من ستین مهم برام-

 ! چنیه مقابلش در تا دو

 : گفتم و دیلرز درد و بغض از امچانه

 !خانوادمه نشیبزرگتر-

  

۹۷ 

  

 : گفت و برداشت یقدم سمتم به بابا

 . بود خودت ریتقص-

 : گفتم اریاخت یب
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  ر؟یتقص یب شما-

 ونهم ه؟یچ یبرا غرغرت گهید پناه، یکرد انتخابتو تو-

 طرب خودم به میزندگ یگفت و یزد زل چشام تو که یروز

 هب تیزندگ ،یکرد رو انتخابت نکن دخالت یگفت داره،

 ! داره ربط خودت

 : گفتم و گرفتم را اشکم یجلو یسخت به

 خودمو من چرا؟ دیعاقل که شما نادون، نفهم، خر، من-

 چاه همون یباال شما قبول؛ باشه چاه، یتو انداختم

 . دیکنیم نگاهم فقط و دیستادیا

 : گفت یکالفگ با بابا

 از یدار چاه اون ته تو است، دهیفا یب تو با زدن حرف-

 ! یبریم لذت تیزندگ

 : گفتم و شدم جیگ
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  ؟یچ یعنی-

 ترجمع خودم در من و رفت باالتر یکم بابا یصدا تن

 : شدم

 و یکرد انتخاب رو ینینش گوشه تو ؟یچ یعنی-

 خونه از ندارم خبر یکرد فکر ،یکن یزندگ یخواینم

 هم هنوز ؟یکنیم چکار و یریم کجا رونیب یریم

 با یدار تو شده، صاحب یب کافه اون به یدیچسب

 که دهیم نشون نیا و یکنیم یزندگ نامرد اون خاطرات

 ! یموند اتگذشته اشتباه انتخاب یرو هنوزم

 فسن دفترم حس با و گرفتم تر محکم را فیک ناخودآگاه

 من که بزنم ادیفر تا شد باز دهانم. دمیکش یراحت

 دارم میبگو. کنم یزندگ او خاطرات با خواهمینم

 ار سکوت و نشد اما ببرم ادی از را زیچ همه تا مینوسیم

 . کردم انتخاب
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 : گفتم کوتاه

 ! اشتباهه-

 بلمقا از زود یلیخ. رفت اتاقش به و داد تکان یسر بابا

 . بستم محکم را اتاق در و شدم دور مامان نگاه

 در. نشستم اتاق وسط و انداختم نیزم یرو را فیک

 !ممکن حالت نیتر فیبالتکل

 هم هنوز کاش. دیکش پر مانیپ یبرا لحظه آن در دلم

 دمخو یکم و گذاشتمیم شیها شانه یرو سر تا بود کنارم

 . کردمیم آرام را

  .بود او کردینم قضاوت را من خانه نیا در که یکس تنها

 بود مهم نیا است کرده ییخطا چه پناه نبود مهم شیبرا

 نم یمشکل چیه در که بدهد دیام من به و باشد کنارم که

 ! ستمین پناه یب
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 دیشا و بودم دهیند پدرم طرف از بود هامدت که یزیچ

 . نمیبب نتوانم هم گرید

 یکلمش میبرا تا سوزاندمیم را خطم عایسر صبح فردا دیبا

 عکس که بود نیا بودم آورده که شانس تنها. نشود جادیا

 . نداشتم یگوش در یخاص لمیف و

 . نداختمینم خودم از هم یعکس چیه گرید که بود مدتها

 مفکر. بستم چشم و افتادم تخت یرو درد بدن شدت از

 رو هم بعد و فیک دنیدزد و افتاد امروز اتفاقات سمت به

 نم از یادیز یانرژ بود شده باعث پسر دو آن با ییرو به

 . شود گرفته

 کار گرید. بستم را میچشمها و رفتم پتو ریز به یناراحت با

 دردم به توانستینم هم من غم و بود گذشته کار از

 ! بخورد

 ! بودم داده دست از را لمیوسا من
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* 

 تختم یرو را آن و شد اتاق وارد سوپ ینیس با مامان

 مامان و شد دهیکش سوپ بخار دنبال به نگاهم. گذاشت

 : گفت

 یسرماخوردگ یبرا برنج سوپ بخور، کامل اشوهمه-

 ! هیعال

 : گفتم درد با و دمیچیپ خودم دور را پتو

 ! ممنون-

 میگلو. کردم وحشت امگرفته یصدا دنیشن از لحظه کی

 . کردم خشک یهاسرفه به شروع و افتاد خارش به

 : گفتم و دمیکش صورتم یرو را پتو

 . کنم ضتونیمر خوامینم رونیب برو مامان یوا-

 ! دکتر میبر شو آماده-
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 !نیش دور من از فقط شمیم خوب کنم استراحت نه نه،-

 در سرما شدت از. شد خارج اتاق از زود یلیخ مامان

 را خودم تن به زدن دست جرات. دمیچیپ یم خودم

 درون و شود یم بلند سرم از بخار کردم یم حس نداشتم

 هب شیپ از تر محکم را تو. کشدیم آتش به را رونمیب و

. برداشتم را قاشق لرزان یها دست با و دمیچیپ خودم دور

 یخوب حس هم بود مقابلم که سوپ کاسه نیا از یحت

 یختس به و نداشتم غذا خوردن یبرا ییاشتها. گرفتمینم

 ! بخورم یفیتعر چندان نه قاشق چند توانستم

 بهم را حالم یماریب اوج در حاال امعالقه مورد سوپ

 دمیکش دراز و گذاشتم تخت کنار را ینیس درد، با. زدیم

 عنتل خودم به بارها و بودم گرفته یدیشد اریبس سردرد

 عدب و دمینپوش درست لباس روز آن چرا که فرستادمیم

 . کردم گرفتار دیشد باران آن ریز را خودم
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 یتح. داشت قرار یپاتخت یرو که کردم دفترم به ینگاه

 یم بردارم را دفتر آن کنم دسترس توانستم ینم گرید

 اقلحد شود، یم بهتر اریبس حالم نوشتن با که دانستم

 انجام به دماغم به هم باز اما کنم گرم را خودم سر توانمیم

 . رفت ینم یکار چیه

 در قلم هم باز داشتم دوست بودم خاطرات دفتر آن دلتنگ

 ! رفت ینم جلوتر دستم گرید اما رمیبگ دست

 مبرداشت را بود گذاشته ینیس درون مامان که ییها قرص

 خوردن کار نیبهتر بروم دکتر به بودم نکرده قبول که حاال

 . بود مختلف یهاوعده در یسرماخوردگ قرص چند

 نداشتم دوست. بودم خسته وضع نیا از. دمیکش یآه 

 کرده را کافه یهوا دلم. باشم یزندان و ضیمر آدم کی

 هکلب داده هیتک یدرخت بهمن هم، باز داشتم دوست. بود

 . بزنم زل امیچوب
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 خوب اما شد یم خوب حالم و باز فکرم کامال وقت آن

 ! یا اجازه نه و دارم کار نیا یبرا ینتوان که دانستمیم

 و پدر گذاشتمیم رونیب خانه از را میپا حال نیا با اگر

 .کشتندیم را من مادرم

  

۹۸ 

  

 یقدرت نه گرید. بستم چشم و دمیکش سرم یرو را پتو

 ! یایانرژ مختصر نه و داشتم ماندن داریب یبرا

* 

 شده جمع اطرافم که ییهایکاغذ دستمال کوه به ینگاه

 و کردمیم یط را سختم یضیمر سوم روز. کردم بود،

 کنج هنکیا. ببرد دکتر به را من بود نتوانسته مامان هم هنوز
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 دارو خودم یبرا بار کی یساعت هشت و نمیبنش اتاقم

 .دمیپسندیم شتریب را کنم زیتجو

 نه و گرفتیم من از یسراغ نه. بود قهر هم هنوز بابا

 مامان از را آمارم هم دیشا دانمینم. زدیم حرف یکالم

 یب عالم در من و بود مطلع حالم از دورادور و گرفتیم

 ! بودم یخبر

 از را یحوصلگ یب کردم یسع. کرد باز را اتاق در مامان

 . کنم دور خودم

 : گفت عیسر مامان

  چطوره؟ حالت-

 ادیز حجم مامان تا دمیکش باالتر را پتو و دادم تکان یسر

 . ندینب را شده مچاله یها دستمال

 : گفتم آرام
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 . بهترم خداروشکر-

 : داد تکان یسر یکالفگ با مامان

 در نقدریا مشخصه، کامال اتشده یخروسک یصدا از-

 سر ییبال هی آخرش تا کن مقاومت رفتم دکتر مقابل

  باشه؟ ،یاریب خودت

 اشیرونیب یهالباس به ینگاه و زدم یکوچک لبخند

 : کردم

  رون؟یب دیریم بازم-

  نه؟ یاینم مادربزرگت؛ خونه-

 ! امینم نه،-

 یاصرار گرید بود مدتها. کرد یخداحافظ حرف یب مامان

 نطوریا و کنم دایپ حضور یخانوادگ یهاجمع در نداشت

 . بودم ترراحت هم من
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. کرد تمیاذ شتریب خانه در ییتنها بابا، و مامان رفتن از بعد

 رفتهگ خودش به یبیعج غبار آسمان ستادمیا پنجره مقابل

 . بود کرده کدر را رنگش و بود

 گرید کافه، ریتصو گرفتن جان با و بستم را میچشمها

 که بود روز نیچند.  رمیبگ را خودم یجلو نتوانستم

 ستننش از بهتر ییجا چه و بودم نگرفته دفنر آن از یسراغ

  کافه؟ مقابل

 که یدرد بدن با و بردم ادی از را امیسرماخوردگ

 .رفتم کمدم سمت به کنم، فراموشش توانستمینم

 انتخاب را خورد چشمم به که یلباس نیتر گرم بارنیا

 . کنم تکرار را شیپ روز چند اشتباه خواستمینم اصال کردم

 زیسا که یچتر اطیاحت محض و برداشتم یبزرگ فیک

 توانستمینم گرید. دادم قرار درونش را نداشت هم یبزرگ

 دب حالم یکاف حد به هم االن نیهم. بزنم آب به گدار یب
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 خودم سر یگرید یبال که نداشتم را نیا جرئت و بود

 . اورمیب

 یزیچ دارو و سوپ مختصر قاشق چند جز وعده هر در

 انمج به یبیعج ییاشتها یب. رفتینم نییپا میگلو از

 . دادیم آزارم ییهاجهیسرگ گاها و بود افتاده

 دهش برعلت دیمز هم دهانم یتلخ و هاقهیشق دنیکش ریت

 ! شود شیپ از بدتر و بد حالم تا بود

 .نکنم ماریب را یکس تا نشاندم صورتم یرو یماسک

 در متس به بودم گرفته وارید به که یدست با ،یسخت به

 سمت هب بودم کرده درخواست که یتلفن یتاکس با و رفتم

 هب بتوانم حال نیا با من که نبود یروز امروز،. رفتم کافه

 یکم کافه به دنیرس تا بود بهتر و بروم هااتوبوس سمت

 . دمیخوابیم
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 لحظه هر من تن یرو عرق و بود روشن نیماش یبخار

 . دمیفهمینم هم را سرما و گرما انگار.شدیم شتریب

 را شهیش داشتم دوست و ستیچ یبرا تنم لرز دانستمینم

 اب اما شود عوض نیماش درون یهوا تا بکشم نییپا یکم

 و دادم هیتک نیماش گرفته بخار شهیش به را سرم یحال یب

 . شدم رهیخ رونیب به

 هادیپ و کرده حساب را نهیهز کافه کینزد به دنیرس با

 به سرد باد از یموج نیماش از آمدن رونیب با. شدم

 . پراند میجا در را من و خورد صورتم

 نیا از مانع تا گرفتم را میبازوها میهادست با مکث یب

 آن سمت به آرام ییهاقدم با و شوم امان یب لرزش

 .رفتم درخت

 محو میهاچشم یجلو زیچ همه یگاه و رفتیم جیگ سرم

 تجربه را یحال نیچن وقت چیه. شدندیم کمرنگ و
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 هم مارستانیب در یلعنت روز چند آن یحت. بودم نکرده

 ! نبودم داغون نقدریا

 .کردم دایپ یبدتر حال ناخودآگاه لحظات آن یادآوری با

  سم؟یبنو را لحظات آن دیبا چطور دانستمینم

 دادم هیتک درخت به را امکوفته و درد از پر تن یسخت به

 ار میهاچشم یلحظات یبرا همانجا. خوردم ُسر نییپا تا و

 .کردیم درد شتریب قلبم و بود درد از پر دلم. بستم

 ؟شومینم خالص یلعنت کافه نیا شر از چرا دانستمینم

  بمانم؟ دور نجایا از یطیشرا چیه در توانمینم چرا

 را مشترکمان یآرزوها تمام و رفته که هاستمدت انیک

 . نمینشیم کافه نیا مقابل هم هنوز من اما. برد هم

 هب بود، افتاده نیزم یرو که را فیک لرزان، یدستها با

 مانده میدستها در که یکم قدرت با. دمیکش خودم سمت

 . آوردم رونیب را دفتر و دمیکش را پیز بود
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 فترد به جان یب یمشت. نبود خودکارم از یاثر گشتم هرچه

 :گفتم لب ریز و دمیکوب

 !تو به لعنت-

 با و خورد کافه پنجره به نگاهم دفتر، کردن باز محض به

 . دادم رونیب محکم را نفسم هوتن دنید

 همانطور. آمد رونیب هوتن و شد باز کافه در زود یلیخ

 .کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم نشسته،

  

۹۹ 

  

 : گفتم آرام

 ! سالم-

 ! نجایا یاومد که باز. سالم-
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 : مگفت امگرفته یصدا و یحال یب با و دادم باال یاشانه

  توئه؟ مال هم نجایا نکنه-

 : دیخند

  ه؟ییصدا چه نیا-

 : گفت و ندادم یجواب

 ! فهکا تو نیبش ایب راهه، تو برف دهیم نشون غبار نیا-

 : دادم تکان یسر

 یتو یکنیم دعوتم حاال نجام،یا که یبود ناراحت االن-

  کافه؟

 :گفت و کرد یاخم

 ! بابا پاشو-

 اب و دیکش باال به و گرفت را دستم مچ حرکت کی در

 : گفت شده گرد یچشمها
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 !یداغ چقدر-

 : دمز تشر و دمیکش رونیب دستش از را دستم سرعت به

 ! نزن دست من به-

 :گفت و شد یجد

 بعد هکاف تو نیبش ایب اریدرن یباز سرتق قدرنیا توام-

 ! بکن خوادیم دلت یهرکار

 به بیعج را من زدیم که ییحرفها و صورت یرو اخم

 توانستیم که بود یکس تنها هم او. انداختیم مانیپ ادی

 و ستادیایم مقابلم آدم نیا حاال. بزند حرف من با یجد

 . کردیم ینه و امر من به

 سمت هب و گرفت دست در را میپالتو نیآست گوشه بارنیا

 دهیکش دنبالش به که بود بد حالم قدرآن. دیکش کافه
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 وارد. نداشتم هم را خودم کردن کنترل توان و شدمیم

 . نشست لبم یرو یلبخند اریاخت یب شدم که کافه

 که دانستیم خدا. چرخاندم کافه دور تا دور را نگاهم

 و زیم آن یرو نشستن یبرا و بودم نجایا دلتنگ چقدر

 . زدیم پرپر دلم یصندل

 : گفت و دیکش عقب یایصندل هوتن

 ! نیبش ایب-

 : گفتم آرام

 ...! خوامیم-

 به و کننده تیاذ و خشک ییهاسرفه. افتادم سرفه به

 : دادم ادامه یسخت

 . نمیبش پنجره کنار یصندل همون یرو-

 : گفت و کرد ینگاه
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  داره؟ یفرق چه-

 ! ترمراحت-

 : گفت و کرد میهاچشم به ینگاه

 ! شده خون کاسه هی مثل چشمات-

 : گفت و برگشت لیسه سمت به خنده با

 ! کن پخش رو خون کاسه کی شده دل-

 : گفت و کرد زیم به یااشاره

 !نیبش خوادیم دلت هرجا برو توام-

  

۱۱۱ 
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. مدیکش عقب را یصندل و رفتم محبوبم زیم سمت به

 و دیچرخ سرم دور کافه تمام یصندل یرو نشستن لحظه

 . شدم پرت یصندل یرو اریاخت یب کامال

 متمس به هردو لیسع پ هوتن یصندل بد یصدا دنیشن با

 . دندیچرخ

 ترشیب و بود آورده بند را تنفسم راه صورتم یرو ماسک

 . بودم استفاده به ناچار اما دادیم من به یخفگ حس

 عذابش دادمیم انتقال هم هیبق به را روسیو نیا اگر

 یبرا ییجا مشکالتم تمام نیب و کردینم میرها یالحظه

 . کردمینم دایپ یکی نیا

 : گفتم و کردم لیسه به یا اشاره

  د؟یدار خودکار دیببخش-
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 گذاشت مقابلم یخودکار و آمد سمتم به مکث یب لیسه

 : گفت و

  ارم؟یب براتون دمنوش هی-

 : دادم تکان یسر

 ! دیوفتین زحمت تو ممنون، نه-

 : گفت و دیخند جاهمان از هوتن

 . میریگیم پولشو ،یومدین که یمهمان-

 : گرفتم را میهاسرفه یجلو یسخت به و کردم نگاهش

 ! خورمینم یزیچ من-

 : گفت متعجبانه لیسه

  د؟یخواینم! خوبه هم حال نیا یبرا دمنوش وانیل هی-

 . دنیبب توانستینم ماسک پشت از را زدم که یلبخند

 : گفتم آرام
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 ! ممنون. خورمینم یزیچ جانیا من نه،-

 : شد بلند هوتن یصدا

 اباعص یبرا االن کن دم زبون گاو گل هی ایب ل،یسه ایب-

 !خوبه من

  

۱۱۱ 

  

 کهیخودکار من و رفتن هوتن سمت به حرف یب لیسه

 نگارش مشغول و برداشتم را بود داده قرار زیم یرو میبرا

 . شدم

 شهیهم از شک یب حال نیا با دانستمیم بود، سخت

 شر از زود یلیخ داشتم دوست اما است دشوارتر

 . شدمیم راحت و رها یمیقد خاطرات
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 نیا یهایسخت. کردم شروع و دمیکش قیعم نفس نیچند

 من باالخره که بودم دواریام. کردم رنگکم ذهنم در را کار

 . شومیم آزاد زیچ همه از هم

 ! دیارزیم آن از بعد ییرها به هایسخت نیا تحمل

**** 

 نشان یالعمل عکس چیه گرید ان،یک شماره دنید با

 تنها. دیدینم هم یپاسخ گرفتیم تماس هرچه. دادمینم

 و دیچیپیم گوشش در انتظار یهابوق یصدا

 ای یفضول هم اگر. شدندیم پاک نخوانده هم شیهاامکیپ

 تنها شوم شیهاامیپ وارد شدیم باعث یکنجکاو

 . شدمیم رد و خواندمیم

 . بود شکسته را دلم او
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 رآخ لحظه و بود کشانده دروغ با گوشم خیب تا را مادرش

 هک بود روز چند حاال و گشتیم دنبالم به دروغ با هم باز

 . بودم برده ادی از را انیک

 : گفت بود، داده لم تخت گوشه که روشا

  ست؟َکنه نیا باز-

 : گفتم و کردم نگاهش

 ! انیک-

 : گفت یلودگ با و دیخند

  بگم؟ خوبه زیانگ دل انوشیک یآقا جناب-

 : گفتم و چرخاندم شانکاسه در را میهاچشم

 ترشیب اتهیکنا و شین نجوریا بهتره، یگیم َکنه همون-

 . ادینم خوشم اصال شهیم

 : گفت و دیخند دوباره

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 381 

 بازم یقهر باهاش سرت ریخ که االن یحت ادیم خوشم-

 !یریگیم طرفشو

 را یگوش ان،یک مجدد تماس دنید از یکالفگ با

 : گفتم و برگرداندم

 و شد تمام د،یخوریم انویک شماها نکنم نکارویا اگه-

 ! رفت

 : گفت و داد تکان یسر خنده با روشا

  خورد؟ عسل من هی با شهیم مگه رو انیک اوهو،-

 : داد ادامه یکنجکاو با سپس

  ؟یدینم رو تلفنش جواب چرا حاال-

 : کردم میهادست ریاس را میزانوها و داده باال یاشانه

 . زنمیم زنگ بهش بعدا خودم ام،حوصله یب یلیخ-

 ! سرجاش اومده عقلت که نمیبیم نه،-
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 : دادم باال ییابرو

  ؟یگیم یچ-

 مکردیم فکرشو زد، کافه یتو روز اون که یگند از بعد-

. ارهد یاساس یمالگوش هی به ازین اون اما سمتش یریم باز

 کار اصال عشقش و مادر گذاشتن سرکار بفهمه دیبا

 ! ستین یدرست

 : گفتم مکث یکم با و گذاشتم میزانوها یرو را امچانه

  کرد؟ نکارویا چرا بنظرت-

 ! ضهیمر چون-

 : گفت خنده با روشا و کردم یاخم

 ! دیترس جفتتون العمل عکس از حتما دونم،یم چه-
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 هبگ رک تونستیم بودن؟ بیعج من یرفتارا مگه خب-

 منو نجوریا نکهیا نه نداره، رو دنتید چشم اصال مادرم

 . کنه خی یرو سنگ جلوش

 : گفت و دیپر حرفم انیم به روشا

 ! رهیبگ نشونه غرورتو و-

 ! نفسمو به اعتماد-

 دونه؟یم مانیپ-

 :کردم نگاهش عایسر

 دهنت از حرف کلمه کی مانیپ یجلو باشه حواست نه-

 !کرده چکار انیک که بفهمه اون خوامینم. ادیدرب دینبا

 ...! بدونه مانیپ اگر یول-
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 بفهمه رو موضوع نیا دینبا اون شه،یم بدتر یچ همه-

 گهید صد در صد مخالف هی بابا و مامان بر عالوه وگرنه

 .کنمیم دایپ هم
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 :گفت و داد تکان یسر خنده با روشا

 االن اما اجاره، یداد رو باالخونه کردمیم فکر االن تا-

 .کردم دایپ نیقی

 نیا اِلیخیب گرید هم روشا تا کردم کوتاه یا خنده

 بدتر را حالم تنها که شود یاساس و هیپا یب یحرفها

 را بود آورده شیبرا مامان که یشربت وانیل. کردندیم

 :گفت و برداشت

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 385 

 باالخره ادیم بدت حرفها نیا از چقدر دونمیم خوب پناه-

 اما! رمیمب برم دیبا بشناسمت نتونم سال نیچند از بعد اگر

 گهید یکرد شروع رو ارتباطت انیک با یوقت از تو. بشنو

 .یستین سابق پناِه اون

 :دمیخند

 ؟یگیم نویا یدار نگفتم یزیچ مانیپ به چون فقط-

 داخ به ته،یاهم حائز هم یلیخ که لشهیدال از یکی نمیا-

 هم آب اش اجازه یب داشتم، مانیپ مثل داداش هی اگر من

 مثل یآدم از رو یمهم مسئله نیچن تو اونوقت. خوردمینم

 نشده یچیه وگرنه گهید یخنگ. یکنیم یمخف مانیپ

 !یفروختینم انوشیک به داداشتو

 :کردم نگاهش یکالفگ با

 ...مانویپ من-
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 :گفت و دیپر حرفم نیب

 اهل یزنیم حرف فقط اما یدار دوستش ،ینفروخت آره-

 !یستین اثباتش

 آخه؟ یدونیم چه تو روشا-

 :دیخند

. مشناسیم خودتو بهتر خودت از من اما ،ینکن باور دیشا-

. یکن فرار مانمیپ از یحت تو که شهیم باعث ترس پناه

 کدوم چیه دونمیم چون زنمینم یحرف چیه بابات درباره

 لمث یکی اما. ستنین ینیب شیپ قابل هاش واکنش از

 تونهیم یلیخ شک یب ه،یآروم آدم نقدریا که برادرت

 .کنه کمکت

 :گفتم و دادم تکان یسر یجیگ با
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 ادرم که دیشن یوقت اگر ؟یچ نکرد قبول هم مانیپ اگر-

 گهید کنه، مالقات منو قهیدق پنج نشده حاضر یحت انیک

 کنم؟ کاریچ نمیبب انویک خودم نذاره یحت

 :گفتم و دمیخند آرام. کرد نگاهم سکوت در روشا

 !ستین ینیب شیپ قابل کس چیه یرفتارها ؟یدید-

 طرف سخت و سفت گرید. بودم کرده جیگ هم را او

 مه مانیپ است ممکن که بود دهیفهم. نگرفت هم را مانیپ

 .شود گرید یآدم و کند عوض رنگ لحظه کی در

 و مبده پاسخ گرفتم میتصم ان،یک مجدد تماس دنید با

 .ندک لمس را نامم نتواند هم دستش گرید که ردیبگ یجواب

 ردمک یسع و دادم پاسخ. کردمیم دایپ را قدرتش اگر البته

 :برندارد هوا را انیک تا باشد یحس هرگونه از یعار لحنم

 الو؟-
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 !یداد جواب باالخره عجب چه خانم، پناه سالم-

 معنا توانستمینم را بود زده که یلبخند. کردم نگاه روشا به

 را انیک هم دیشا کرد،یم مسخره را من داشت دیشا. کنم

 .بود گرفته تمسخر به

 ؟یکنیم یدور نقدریا چرا شدهیچ پناه؟ الو-

 :خواند میبرا و دیخند

 ؟یندار دوستم گهید وفا؛ یب یآها-

 :گفت یسرمست با انیک و افتادم خنده به ناخودآگاه

 ؟ییاکج جون، دختر نمیبب بگو ،یستین قهر گهید خب-

 ؟یاریب سرم ییبال هی دیبا حتما ؟یدینم جواب چرا

 :گفتم و کردم جمع را ام خنده سرعت به

 .مینزن حرف گهید بهتره-
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 به دیکش که یمحکم یها نفس از را نیا و شد کالفه

 :افتمیدر یخوب

 پناه؟ شده یچ باز-

 !ستین یزیچ-

 عوض رنگ نجوریا که یزد حرف مانیپ با ینشست باز-

 ؟یکرد
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 :زدم یپوزخند

 کرده کالفه تورو نجوریا زنهیم حق حرف مانیپ چون-

 نه؟

 ؟یچونیپیم منو نقدریا چرا پناه؟ شدهیچ-
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 نایا از زودتر خودت بود مهم اگر ست،ین یزیچ-

 من ،یکنیم دایپ براش یراه هی و چمه من یدیفهمیم

 .بدم حیتوض یکس به دردامو ندارم یا عالقه

 :گفت عیسر

 !نمتیبب دیبا-

 !رونیب امیب تونمینم من-

 !چرا؟-

 امیب تو با و بذارم تنهاش که تونمینم نجاستیا دوستم-

 !رونیب

 !نمتیبب دیبا امروز پناه-

 :زدم یلبخند

 !فعال نه،-
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 تخت یرو بالشت مکث یب روشا و کردم قطع را تماس

 :گفت و کرد پرت سمتم به را

 !خورهیم تکون داره مخت نکهیا مثل بابا نه! خفن یاِ-

 :کردم نگاهش

 بود؟ خوب-

 دیق یش حاضر روز هی کردمینم فکر. شدم بر کف-

 !یبزن رو انیک با مالقات

 و مگذاشت سرم ریز را بود انداخته میسو به که یبالشت

 :گفتم سقف، به رهیخ

 انگار کنه، رفتار جور هی خوادیم هم االن. دلخورم ازش-

 چه با و اومد کافه دِر تا مادرش روز اون که دمینفهم من

 گهیم کنهیم ریس داره خوشش الیخ تو. برگشت یوضع

 دالب. نرفت جلوش آبروم د،یند مامانمو پناه که الحمداهلل

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 392 

 یجور هی و ادیب خواستیم نمت،یبب خوامیم گفت که االنم

 .بشم من کار ریتقص که کنه رفتار

 :دیخند روشا

 !خونده کور اما-

 شده؟ یچ گفتیم فقط. روشا. نکرد هم یعذرخواه هی-

 خوادیم زرنگه اون ،یگفت خودت که لیدل همون به-

 پا نهیبش و تو سِر بندازه رو خودشه گردن که ییرایتقص

 !یکن یعذرخواه یبر تو شهیهم مثل تا پا یرو بندازه

 :دمیخند آشکار یکالفگ با

 !توئه با حق. درسته-

 :گفت و کرد بلند آسمان سمت به دست

 نفر کی مانیپ جز شهینم باورم ؛یرفتیپذ که خداروشکر-

 .گذاشت یریتاث هی تو یرو هم گهید
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 و دادم تماس رد زود یلیخ ان،یک مجدد تماس دنید با

 :گفتم

 !زد زنگ بازم-

 :گفت و شد بلند جا از خنده با روشا

 !کن ولش-

 :دیپوش و برداشت را شیمانتو

 یساخت منو روز امروز، اما خونه برگردم دیبا که من-

 !گرم دمت

 انیک امیپ به چشمم م،یبگو یزیچ خواستم تا و دمیخند

 گرد میچشمها و شد رد یگوش صفحه یباال از که خورد

 :شد

 !"نمتیبب ایب ابونتونمیخ سر"

 :گفت و کرد نگاهم متعجبانه روشا
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 چته؟-

 :گفتم یسخت به

 !داده امیپ ان،یک-

 و بخواند را امشیپ تا گرفتم سمتش به را یگوش

 مسمت به را یگوش روشا. افتادم سکسکه به ناخودآگاه

 :گفت و گرفت

 اهاتپ ریز تا ستیبا اونجا اونقدر سیبنو براش درک به-

 !شه سبز علف

 :گفتم و زدم سکسکه

 نجا؟یا اومده چرا-

 :گفت و آمد سمتم به عیسر روشا

 نیا از یلیخ انگار ؟یکرد وارد استرس خودت به باز تو-

 !یبریم لذت دهنده آزار یها سکسکه
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 :دادم تکان یسر تند تند

 !اریب آب...برام برو...نه-

 را امشیپ بارها. رفت رونیب اتاق از سرعت به روشا

 :کرد دتریشد را ام سکسکه دومش امیپ و خواندم

 !ابونیخ سر ایب پناه-

 :گفتیم ینگران با که دمیشن را روشا یصدا

 !سکسکه دور رو افتاده دوباره-

 انمیپ به چشمم سرش، پشت و شد اتاق وارد زود، یلیخ

 گرید تا کردم را تالشم. نشست کنارم ینگران با که خورد

 مانیپ و شد بدتر زیچ همه لحظه همان اما نکنم سکسکه

 دهانم مقابل و گرفت روشا دست از را آب وانیل عیسر

 :داد قرار

 پناه؟ شده یچ-
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 :گفتم و خوردم آب یکم

 !ستین یزیچ-

 ام نهیس قفسه لحظه هر و گرفتندینم انیپا میها سکسکه

 ودب همراهم یکودک از که یبد عادت. گرفتیم درد شتریب

 هب شدم،یم یعصب ای دمیترسیم که یمواقع در شهیهم و

 .کردیم میرها یسخت به و افتاد یم جانم

 :دیپرس عیسر مانیپ

 پناه؟ افتاده یاتفاق چه-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !یچیه-

 و کنم انیب نتوانستم راحت هم را کلمه نیهم یحت

 مانیپ کنار عًایسر روشا. ماند ام نهیس درون شیانتها

 :گفت و نشست
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 سکسکه به نمیا ابونیخ سر اومده انیک گه،یم دروغ-

 !افتاده

 اروش به شده گرد یچشمها با من و داد باال ییابرو مانیپ

 :گفتم و کردم نگاه

 تو؟؟؟ یگیم یچ-

 :گفت و گرفت مقابلم را دستش عایسر مانیپ

 دره؟ دم پسره اون یگینم چرا. نمیبب کن صبر-

 :گفت روشا

 !ابونهیخ سِر-

 :داد تکان یسر مانیپ

 !پناه نمیبب بگو! هرجا حاال-

  

۱۱۴ 

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 398 

  

 :گفتم یآرام به و کردم نگاه روشا به حرص با

 !اومده هوی-

 داره؟ کارتیچ-

 !دونمینم-

. رفت پنجره سمت به و برخاست جا از سرعت به مانیپ

 :گفتم آرام ییصدا با

 !ینکن باز دهنتو خودیب بعد دفعه تا کشمتیم-

 :داد باال یا شانه

 .دیپر دهنم از-

 رعتس به انیک نیماش دنید از بعد و برد رونیب سر مانیپ

 :گفت و کرد نگاهم

 !نییپا میبر پاشو-
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 :ودب آمده بند هم ام سکسکه گرید. کردم نگاهش متعجبانه

 م؟یبر-

 :دیخند

 ن؟ییپا یبر فرستمتیم تنها یکرد فکر-

 :شدم بلند جا از

 !رمینم منم نه-

 :کرد نگاهم

. کرد جمع در دم از رو اروی نیا شهینم گهید ینر االن-

 .میریم هم با هردو

 :گفت عیسر روشا

 ها هیاهمس از یکس اگر ادیب مانمیپ بذار. پناه گهیم راست-

 !بوده مانیپ دوسِت گنیم  اونوقت ارهیدرن یحرف دید

 :گفتم و کردم نگاهش عیسر
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 !نظرت بابت یمرس-

 :گفت و نشست صورتش یرو یاخم مانیپ

 شو آماده االی. زنهیم حرف خودت نفع به داره پناه؟ چته-

 .میبر زود

 :گفت و داد باال یا شانه روشا

 ابرو و چشم من یبرا داره مدام خواهرت مان؛یپ تازه-

 .ادیم

 :گفت من به خطاب و کرد روشا به ینگاه مانیپ

 !باش آدم-

 و کرد ترظیغل یاخم مانیپ که وفتمیب هیگر به بود مانده کم

 :گفت

 فکر خودت به خدا یرضا محض شده، هم بار کی پناه-

 . نییپا امیب باهات بذار و کن
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 وشار به رو مان،یپ رفتن از بعد و گرفتم دندان به را لبم

 :گفتم

 !یزد گند رفتنت از قبل-

 :گفت اورد،یب شیابرو به خم آنکه یب

 کردم یکار هی که یباش هم ممنون  من از دیبا ه؟یچ-

 !یباش تنها نذاره و ادیب دنبالت مانیپ

 :گفتم حرص با

 !لطفت از ممنون یلیخ-

 :زد یلبخند

 .کنمیم خواهش-

 به و برداشت در پشت یلباس چوب یرو از ییمانتو

 :گرفت سمتم

 !زودتر یبر دیبا بپوش، ایب-
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 :گفت خنده با روشا و دمیکش دستش از را مانتو

 !اومد بند هم ات سکسکه-

 لرزان یدستها با. ندادم یجواب و دمیکش یقیعم نفس

 را دلم درون ترس کردم یسع و بستم را مانتو یها دکمه

 رو هب رو گریکدی با مانیپ و انیک که اول بار. بزنم پس

 نآ تازه. نبود بخش تیرضا و دلچسب چندان بودند، شده

 ودخ با را جهینت آن و بود شده یزیر برنامه زیچ همه دفعه

 و ستیعصب مانیپ که االن به برسد چه. داشت همراه به

 زا الیخیب روشا. است خبر یب ییرو در رو نیا از انیک

 دیتجد من لیوسا با را ششیآرا بود، کرده که یکار

 آن به طرف نیا از کنده پر و بال یمرغ مثل من و کردیم

 .رفتم یم طرف
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 جواب. انداختم یکنار را یگوش انیک تماس دِنید با

 او و کردمیم یعصب را انیک م؟یبگو خواستمیم چه دادم؟یم

 یکاف اندازه به که یوقت انداختم؟ یم برادرم جان به را

 مندان با بود بهتر داشتم، شناخت جفتشان اخالق یرو

 خراب و بد هستند که یزیچ از را زیچ همه م،یها یکار

 .نکنم تر

 کالفه آخر در و کرد بسته و باز را شالش بارها روشا

 :گفتم

 !گهید بسه-

 :دیخند

 ه؟یچ یبرا استرس نقدریا-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 یحال چه با ستین معلوم که مانیپ یبرا خودم، یبرا-

 دونمینم که یانیک یبرا ن،یپائ ادیب من با شهیم آماده داره

. کنهیم دایپ یحال چه ما دنید با و داره یحال چه االن

 کاریچ که یش رفهمیش تا بشمرم برات بازم ای ؟یدیفهم

 ؟یکرد

 :گفت خنده با

 !یافتاد نفس از بسه اوه اوه-

 :گفت و کرد نگاهم نهیآ درون از

 یلطف چه من یبدون اگر خدا بنده تشکرته؟ عوِض نمیا-

 که نه یبوسیم پامم و دست یایم االن کردم حقت در

 قهیدق چند نیهم یکن فکر و یبردار فاز برام نجوریا

 کردم؟ چکار من تهیحال اصال. شدم دشمنت

 :گفتم و کردم نگاهش و نشستم یصندل یرو
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 !رسمًا یترکوند مویزندگ یزد مه،یحال-

 :دیخند بلند

 تا کردم همراه باهات رو مانیپ من! یفهمینم گه،ید یخر-

 تت،دوس عنوان به من. یوفتین وونهید اون ِریگ تنها و تک

 فکرم مدام ندارم یخوش حال اصال یانیک کنار یوقت

 یاعتبار آدم نیا به اصال ذارهینم راحتم استرس و ریدرگ

 !ستین

 از و زد را اتاق در مانیپ که میبگو یزیچ خواستمیم

 :گفت جاهمان

 !پناه میبر-

 یابقم و برداشتم را بودم دهینوش نصفه تا که یآب وانیل

 :گفتم روشا به رو و دمیکش سر هم را اتشیمحتو

 !میبر ایب. کنه کمک خدا-
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 :انداخت میموها یرو یشال و دیخند روشا

 !انیک یترسو-

 میهاشانه دور را شیهادست روشا و دمیکش عقب را سرم

 :گفت و انداخت

 !گفتم یک نیبب خدا، به یشیم ممنون من از یروز هی-

 تسرع به روشا دِنید با مامان. میرفت رونیب اتاق از هردو

 :گفت و آمد سمتمان به

 !یبود نجایهم رو شام ؟یزود نیا به کجا خانم روشا-

 در را مامان و کرد رها را من یهاشانه زود یلیخ روشا

 :گفت و گرفت آغوش

 اِدیز فرصت جون، خاله هاتونیمهربون یبرا رمیبم-

 .مدیم زحمت بهتون هم شام یبرا امیم بعد دفعه شاهللیا
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 هعجل انیک با دارید یبرا شتریب من از انگار که مانیپ

 :گفت داشت،

 !میدار عجله یلیخ پناه دوسِت مخصوصا و ما همه مامان-

 او با زود یلیخ داشت، یخاص عالقه روشا به که مامان

 خارج آپارتمان بعد، و خانه از یهمگ و کرد یخداحافظ

 هم او و نداشت یادیز راه ما خانه تا روشا، خانه. میشد

 ازب انیک ِنیماش دنید با. آمد ما همراه به را ابانیخ سر تا

 و ادستیا انیک نیماش کناِر و داد سرعت شیهاقدم به روشا

 دهش متعجب ما، دنید از که انیک و زد شهیش به تقه چند

 :گفت و دیکش نییپا را شهیش بود،

هم ترسیدم. این ترس غیر ارادی بود. نمیخواستم باز هم 

کیان عصبی شود و مشکلی درست کند. دوست نداشتم 

پیمان را ناراحت کنم و با قهرش در فضای خانه دیگر 

حتی نتوانم آنجا را تحمل کنم. 
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 !سالم-

 :گفت عیسر روشا

 هادیپ االن دینبا ازدواجه قصدت واقعا اگر. سالم کیعل-

 !داره خجالت ؟یکن احترام یادا زنت برادر یجلو یش

  

۱۱۶ 

  

 ستد روشا. شد ادهیپ و کرد نگاه مانیپ به سرعت به انیک

 :گفت و زد نهیس به

 که ییجا تا اما. کن سالم و بده دست جلو برو حاال-

 یوت مشتش وقت هی خوامینم ر،یبگ عقب رو روت یتونیم

 !نهیبش صورتت
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 .گرفتم دندان به را لبم سرعت به حرف، نیا دنیشن با

 ار دستش و آمد جلو انیک. بود آزاردهنده هم فکرش یحت

 :گفت و گرفت مانیپ سمِت به

 د؟یهست خوب. مانیپ آقا سالم-

 ار دستش مکث، با و کرد انیک دست به ینگاه مان،یپ

 رونیب ترراحت را امنهیس در کرده ریگ نفس من و گرفت

 :گفت عیسر مانیپ. دادم

 ؟یدار چکار پناه با. سالم-

 .بزنم حرف تنها باهاش خواستمیم-

 :گفت مکث یب مانیپ

 بگو هست یهرچ نه،یشینم تو مقابل من یب پناه،-

 .میشنویم جفتمون

 پناه؟-
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 :گفت و کردم نگاه انیک به

 اد؟یب برادرت یخواست تو-

 طیشرا. انداختم ریز را سرم من و کرد من به ینگاه انیک

 چه و رمیبگ را یکس چه طرف دیبا دانستمینم. بود یبد

 :گفت و دیرس دادم به روشا که کنم یکار

 چارهیب پناه سر رو تخمات و اخم. ادیب مانیپ خواستم من-

 .نکن یخال

 خنده با و دیکش رونیب مانیپ دست از را دستش زود انیک

 :گفت

 ؟یکنیم دخالت چرا تو آخه-

 :گفت و داد باال یاشانه روشا

 یباز برات رو یرتیغ زن خواهر هی نقش دارم کن فکر-

 !نداره یخون خواهِر پناه که یببر ادی از تا کنمیم
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۱۱۷ 

  

 نفر دو نیا نیب نگذارم نکهیا یبرا و کردم انیک به ینگاه

 :گفتم رد،یبگ باال یبحث

 نجایا میتونینم ادیز ما بزن حرفتو انوش،یک گهید باشه-

 .میبمون

 :گفت و داد تکان یسر کالفه انیک

 !لطفًا دیش سوار. خب یلیخ-

 :گفت آرام و کرد باز را جلو در سرعت به مانیپ

 !نیبش عقب برو-
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 از یکی لحظه همان. کردم باز را در و رفتمیپذ حرف یب

 مانیپ و شد رد کنارمان از اشرهیخ یهانگاه با هاهیهمسا

 :گفت بلند بود، یعصب یکاف حِد به که

 زاده؟یعل خانم میکن کمک اومده شیپ یمشکل-

 :گفت و ستادیا سرجا زادهیعل خانم

 !بود بیعج نشناختم، رو آقا یچیه-

 :گفت و داد رونیب محکم را نفسش مانیپ

 !هستند دوستم-

 یدست حرص با مانیپ و شد دور زود یلیخ زادهیعل خانم

 :گفت روشا به رو و دیکش شیموها نیب

 !خونه تا متونیبرسون دیش سوار هم شما-

 :گفت و داد تکان یسر روشا

 !ترمراحت برم ادهیپ-
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 :گفتم عیسر

 ؟یگیم یچ روشا-

 :گفت آرام

 قرار یستیرودبا یتو من یدید یک حاال تا. گمیم قتویحق-

 به یاعالقه من کنم؟ لمیم خالِف بر رو یکار و رمیبگ

 ت،سین ادیز هم راه. ندارم تو دوسِت نیماش یتو نشستن

 .رمیم ادهیپ

 انیک به بود، شده دهیکش نیپائ که یاشهیش از و شد خم

 :گفت خنده با و کرد نگاه

 رزوآ برات. متفاوته شهیهم با مانیپ امروز که باش آماده-

 !نگذره سخت بهت ادیز کنمیم
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 ،نیماش به شدنم سوار با و شد دور ما از سرعت به روشا

 رو زود، یلیخ. خورد انیک ِیعصب نگاِه به نگاهم

 :گفت مانیپ و برگرداندم

 !نجایا از میبر بزن دور عیسر-

 :گفت من به خطاب و افتاد راه زود یلیخ انیک

 بدش من از نقدریا چرا یدیپرس دوستت از وقت چیه-

 اد؟یم

 :گفتم و دادم تکان یسر

 .دونمینم-

 :گفت و کرد انیک به ینگاه مانیپ

 هم ما مثال. ندارند ینیمع جواب چیه سواالت از یبعض-

 اطارتب تو با پناه که شده باعث یچ میدینفهم وقت چیه

 !کرده برقرار
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 نگاهش در کردـ نگاه من به نهیآ درون از هم باز انیک

 .بود روشا با حق دیشا. خواندمیم را ناگفته حرف هزاران

 نم به یادیز کمک توانستیم لحظه نیا در مانیپ بودن

 . کند

 تمسرع پر یها نفس و کردم قفل گرید کی در را میدستها

 . کردم کنترل یسخت به را

 : گفت و داد یااشاره مانیپ

 ! ستیبا-

 : دیپرس انیک

  نجا؟یا-

 ! هیچ حرفت نمیبب کنار بزن دور، دور میومدین ما-

 یب مانیپ و کرد پارک یخال یجا نیاول در سرعت به انیک

 : گفت کند، تعلل یالحظه آنکه
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 . شنومیم خب-

 : گفت و کرد من به ینگاه انیک

 . بزنم حرف پناه با ییتنها خواستمیم-

 : گفت مانیپ کنم، باز یکالم به دهان خواستم تا

 .بشنوم منم تا بگو-

 یکم شد باعث آمدیم میبرا انیک که ییابروها و چشم

 : میبگو و بکشم جلو را خودم

 ! مانیپ-

 : گرفت مقابلم را دستش سرعت به مانیپ

 دم یخوایم یچ تو؟ چته. بشنوم هاشوحرف خوامیم-

  م؟یدار آبرو ما یگینم ما؟ خونه

 اششانه یرو یدست من و دیکش یعصب ییهانفس مانیپ

 : زدم
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 . کنمیم خواهش مانیپ-

 : تگف و رفت باال شیصدا تن من به توجه یب مانیپ اما

  ؟یکر به یزد خودتو ای یکر توام؛ با-

 : گفت سرعت به انیک

 هک پناه حضور خاطر به. مانیپ آقا دیکن تیرعا رو ادب-

 . گمینم بهتون یچیه

 : زد ادیفر عیسر مانیپ

 ! بگو توروخدا بگو،-

 : گفتم مکث یب

 ! باش آروم مانیپ-

 : گفت دوباره انیک

 ! خودش با فقط اما. دارم حرف-

 : کردم نگاهش خواهش با من و شد تریعصب مانیپ
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 !برم قربونت بزنه، حرفشو بذار مانیپ-

  

۱۱۸ 

  

 : گفت و دیچرخ سمتم به تیعصبان با مانیپ

 یدار نجوریا داره یچ نیا. بده منو جواب اول تو-

 ! کن باز چشاتو پناه ؟یکشیم براش خودتو

 : گفت عیسر انیک

 ! داره هم رو یقانون سن بازه، کامال چشماش-

 یگاهن بودم دهیند او از حال به تا که یتیعصبان با مانیپ

 : گفت تشر با و کرد انیک به کوتاه

 ! نزن حرف تو-

 : داد ادامه و کرد نگاهم
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 ! بفهممت تونستمیم کاش پناه-

 از. شد ادهیپ و کرد باز را نیماش در میایب خودم به تا

 . دمیپر میدرجا ن،یماش در بستن محکم شدت

. بودم کرده ناراحت را مانیپ من. کردم بغض ناخودآگاه

 تادسیا نیماش از دورتر یکم تنها! ادیز یلیخ یلیخ هم آن

 .دمیدیم حرکاتش تک تک در را یکالفگ من و

 تیدج با انیک که شوم ادهیپ نیماش از دنبالش به خواستم

 : گفت

 م،یبزن حرف کلمه تا چهار میش تنها زدم زور همه نیا-

  دنبالش؟ یبر یخوایم حاال

 : گفتم و کردم نگاهش عم با

  ؟یزنیم حرف جورنیا مانیپ با چرا-
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 تو با خوامیم من ؟یگیم یچ یدار یفهمیم پناه-

 و داداش اونوقت.  نمیبب خودتو بزنم، حرف یخصوص

 من هیعل بشه؟ یچ که دنبالت؟ یکرد قطار رو دوستت

  ؟یداد لیتشک میت

 : گفتم و شد گرد میهاچشم

 ! م؟یت-

 . نمیبب خودتو خواستمیم من-

  :گفتم و شد دتریشد بغضم و کردم مانیپ به ینگاه

 ! بزن حرفتو زودتر خب باشه-

 : گفت و داد تکان یسر

 ؟ینگفت بهم چرا ،یبود کافه یتو روز اون تو-

 : گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

  ؟یدیفهم کجا از تو-
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  ؟ینگفت چرا تو-

 : گفتم مصرانه

  ؟یدیفهم کجا از-

 : گفت آرام و کرد نگاهم

 هوی و یبود نشسته تو که گفتن بهم کافه اون تیریمد-

 . زد بتیغ

 : دادم تکان یسر

 یتو یمشکل هی که بودم گفته کنم فکر ؟یدونستینم-

 ... خونه

 : گفت و آمد حرفم نیب

  بوده؟ قتیحق یمطمئن اما یگفت آره-
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 شیپ ذکرم و فکر تمام. شدیم شتریب لحظه هر امیکالفگ

 تمتوانسینم من و زدیم قدم نیماش از رونیب که بود مانیپ

 . کنم یکار تشیعصبان تیا یبرا

 ! بودم درد نیا مسبب فقط من

 ! گهید بگو پناه-

 از تر واضح روز آن اتفاقات لحظه کی و کردم نگاهش

 . گرفتند جان میهاچشم مقابل در تشانیواقع

 انیک مادر یپا ریز که یغرور م،یهاغصه م،یهااشک تمام

 گرفته نشانه را تمیشخص که ییهاحرف و بود شده له

 . بودند

 : گفتم عیسر
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 خجالت از دیبا ان؟یک شدم بدهکار بهت یزیچ هی االن-

 نگاه من یچشما تو یدار چطور اتقهی تو یبکن سرتو

  ؟یکنیم متهم منو و یکنیم

 : دیپرس عیسر انیک

  ؟یرفت ما دنیرس از قبل چقدر-

 : گفتم و دمیخند حرص با

 تفادهاس فرصت از دنبالش، یرفت و کرد قهر مادرت یوقت-

 نویهم آمار شد؟ خوب. کردم فرار کافه از و کردم

 که تو ان؟یک یشد راحت ؟یاریدرب یخواستیم

 من با نکارویا چرا نه،یبب منو خوادینم مادرت یدونستیم

  ؟یکرد

 : گفت عیسر

 . میزنیم حرف اشدرباره باهم زمیعز باش آروم-
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 : دادم تکان یسر

 ! بگم دیبا یچ دونمینم-

 . نمیچیم تازه برنامه هی نباریا اصال نه،یبیم تورو مادرم-

 : گفتم و دادم قورت را بغضم

 ! ذارن قرارها نیا از لطفا باشه؟ ،یبشکن دلمو باز خوامینم-

 : گفت یناراحت با انیک

 یدیشن کامل حرفامونو اگر نگو، نجوریا توروخدا پناه-

 . شدم ناراحت اتفاق نیا بابت چقدر منم که یدیفهم

 .نداشت حالم به یادیز دهیفا اما دمیشن-

  

۱۱۹ 
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 یادسته و کرد دراز سمتم به را شیدستها مکث یب انیک

 : گفت و گرفت را امزده خی

 . پناه خوامیم معذرت ازت-

 : گفتم و کردم نگاه مانیپ به سرعت به

 ! شه ناراحت نهیبب مانیپ ممکنه کن، ول دستامو-

 شیدستها از میدستها و دمیکش عقب را خودم زود یلیخ

 : گفت انیک و شد خارج

  ؟یشناختینم مادرتو تو-

 ... دیشا گفتم-

 :گفتم و ندادم مهلت

-پناه به خدا من نمیدونستم و نمیخواستم اینجور شه. 

گفتم یهو بیارمش بهتره! 
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 حدس با اشهمه... گفتم ممکنه، اگر، د،یشا گه،ید نیهم-

 دسح کاش فقط. شد نجوریا تهش که یرفت شیپ گمان و

 ! شه نجوریا تهش بود ممکن که یزدیم

 : گفت و نداد اجازه انیک که شوم ادهیپ خواستم

 ؟یببخش منو که بخوام عذر ازت چطور. برم قربونت پناه-

 ! یببخش منو خوامیم ازت اما کردم یبد اشتباه دونمیم

 : گفتم و دادم تکان یسر

 قراره ه؟یچ تو با فمیتکل بگو من به فقط. دمتیبخش-

 ! نهیبب منو خوادینم یحت مادرت ؟یکن کاریچ

 . مکنیم شیراض زود یلیخ که دمیم قول بهت نه،یبیم-

 : گفتم و زدم یپوزخند

 ! خورهینم آب چشمم که من-

  کنم؟ ثابت خودمو یخوایم-
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 : نشست میابروها نیب یزیر اخم

  چطور؟-

  نه؟ ای یخوایم-

  ؟یچطور بگو خب-

 مانیپ به ما یهردو نگاه. خورد نیماش شهیش به ییها تقه

 . دیرس

 : گفت و کرد باز میبرا را در زود یلیخ

 ! شو ادهیپ گهید بسه-

 : گفت زود یلیخ انیک

 ! کن صبر-

  :گفت و گرفت سمتم به یگل شاخه داشبورد درون از

 !یببخش منو تا یدار دوست یلیخ که یآب رز نمیا-
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۱۱۱ 

  

 یب هنیس درون قلبم. کردم مانیپ چهره به ینگاه مکث یب

 هچ دیبا دانستمینم و دیلرزیم میدستها. بود شده تاب

 را دلم بود، شیدستها درون که ییبایز گل. بکنم یغلط

 شاخه دادینم اجازه مانیپ یرفتارها از ترس اما بود برده

 یلیساو هیبق درکنار و ببرم خانه به و رمیبگ انیک از را گل

 . دارم نگه بود دهیخر میبرا که

 : گفت و گرفت را دستم زود یلیخ مانیپ

 ناهپ کنه، خوشبو برات رو نجایا نتیماش تو بذار رو گل-

 . نداره هاگل نیا به یازین

 . دیکوب را در و کرد ادهیپ نشیماش از را من سرعت به

 : گفتم آرام
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 ! ببرم رو گل یذاشتیم کاش-

 به انمیپ با سرعت به و کردم انیک نیغمگ چهره به ینگاه

 و میبود نشده دور خانه از ادیز. میرفت کوچه یابتدا سمت

 . میکردیم یط مانیپ کنار در را ریمس

 . بشکند را سکوتش نداشت قصد و کردینم رها را دستم

 بدتر یزیهرچ از میبرا او سکوت نیهم و بود بد حالم

 . بود

 : گفتم و شدم طاقت یب

  ؟یقهر من با مانیپ-

 : گفت و کرد نگاهم مهربانش یهاچشم با

  چرا؟ نه،-

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 . خودم یکارا خاطر به ان،یک خاطر به-
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 : کرد وارد دستم به یمختصر فشار و زد یلبخند

 دوست خودت، خاطر به فقط اونم تازه ناراحتم کمی-

 ! یبخور یکس از یاضربه ندارم

 : گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 ! یکنیم درک منو حال ،یش عاشق که خودت-

 : گفت و دیخند یآرام به

 ! نشم عاشق کنمیم دعا مدام نمیبیم دارم که تورو-

 : گفتم یشوخ به و دمیخند

 ! شم عمه خوامیم من یریبگ زن یش عاشق دیبا تو-

 : گفت و دیخند بلند بارنیا مانیپ

 . امیب تا ستیبا نجایهم-

 : گفتم مکث یب

 . امیم منم ؟یریم کجا-
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. فتر ابانیخ گرید طرف به زود یلیخ و نکرد قبول مانیپ

 اروید به داشتم که یدیشد یفکر و یروح یخستگ با

 . دادم هیتک

 گل دسته. دمید را مانیپ که بود گذشته چقدر دانمینم

 مهمان را اشک دستش، درون یآب یرزها از یبزرگ

 . کرد میهاچشم

 : گفت و گرفت سمتم به را گل

 !یدار گل یکل ،یکی یجا به حاال-

 ابانیخ وسط نبود مهم میبرا. رفتم آغوشش به سرعت به

 و فردا فضول یها هیهمسا و ندیبیم را ما یکس م،یهست

 پسرتان و دختر که دهندیم آمار ام خانواده به فردا پس

 میراب زیچ چیه. زدندیم قدم گل دسته کی با ابانیخ وسط

 و بود کرده زیسورپرا را من مان،یپ برادرم. ستین مهم

 دلم که دانستیم یوقت درست هم آن! بود ییایدن نیهم
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 مانده ،بود گرفته سمتم به انیک که یگل شاخه کی ِشیپ

 لبخند و اشک انیم و گرفتم آغوشش در محکم. است

 :گفتم

 !یداداش تو یخوب چقدر نکنه؛ درد دستت مانیپ-

 :گفت و کرد جدا خودش از را من خنده با مانیپ

 ارک نیبهتر دمید. کرد اموونهید گل شاخه اون به نگاهت-

 یبرا تو. یبرنگرد خونه به گل بدون امروز که نهیا

 مدیم قول پناه یندار ازین یاگهید کس به شدن خوشحال

 !باشه بهت حواسم شهیهم خودم

 هم او تا کردم پاک را میهااشک زود یلیخ و زدم یلبخند

 سحب میهادست نیب یشاد با را گل دسته. نشود نیغمگ

 و مچسباند امینیب به بار هزاران خانه به دنیرس تا و کردم

 از برادرانه عشق همه نیا و هاگل خوش یبو. دمییبو

 !بود برده فضا به را من مانیپ طرف
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 من با را مانیپ امروز که شدمیم ممنون روشا از دیبا

 !کرد همراه

*** 

  

۱۱۱ 

  

 شده رشتیب هم قبل از میدردها. بستم یخستگ با را دفتر

 حرارت تنم و بودند اشک از پر میهاچشم انگار. بود

 رمگ شدت از و فرستادم لباسم ریز را دستم. داشت یادیز

 مگذاشت یکنار را خودکار. دیپر سرم از برق شکمم بودِن

 هب داشتم دیام. کردم باز و بستم را میهاچشم لحظه چند و

 بابا و مامان دانستمینم. کنم بهتر را خودم حال یشکل

  هستند؟ کجا
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 رخب و رمیبگ تماس هاآن با تا نداشتم هم یلیموبا هنوز

 حداقل. شومیم بدتر قبل از دارم لحظه هر که بدهم

 و میروب مارستانیب به که کنمیم قبول لیم کمال با بارنیا

 .شوم خالص یلعنت لرز و تب نیا شر از

 صحبت غرق هم با که کردم لیسه و هوتن به ینگاه

 را دمیشد جهیسرگ. شدم بلند جا از یسخت به. بودند

 .کردم پرت فیک درون را دفتر و زدم پس بود که هرطور

 سرم دور کافه کل کردم حس که برداشتم قدم چند تنها

. دمکر کنترل را خودم و گرفتم یزیم به را دستم. دیچرخ

 یصندل یرو از لیسه و کردند نگاهم سرعت به هردو

 :گفت و برخاست

 خانم؟ ستین خوب حالتون-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !خوبم-
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 ارقر مقابلش زیم یرو را داشت دست در که یوانیل هوتن

 :گفت و داد

 !دهینم نشون نویا که اتچهره-

 :گرفتم لیسه سمت به را خودکار جاهمان از

 !دیبفرمائ-

 ارهبکی. گرفت دستم از را خودکار و آمد سمتم به لیسه

 :گفت

 !ستین خوب حالتون اصاًل شما یول-

 :گفت و برگشت هوتن سمت به

 !اشکه از پر و سرخ چشماشون-

 :داد تکان یسر هوتن

 کردم حس گرفتم دستشو مچ لحظه هی. داره تب آره-

 !باالتر رفت خودمم بدن یدما
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 :گفتم عیسر

 !ستین یخاص زیچ ممنون، خوبم-

 .کردم خشک ییهاسرفه به شروع امجمله اتمام محض به

 :گفت و شد بلند جا از مکث یب هوتن

 زودتر امروز خودت، با کافه کردن جور و جمع لیسه-

 !ادیب یکس هوا تیوضع نیا با نکنم فکر ببند

 !دکتر رمیم

سهیل نگاهش کرد و گفت: 

 -جایی قرار بود بری؟ 

هوتن سری به نشانه نفی تکان داد و گفت: 

-گل گاو زبونت به درد نمی خورد سردردم بیشتر شد. 
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 زود یلیخ هوتن. کردم نگاهش درد با و دادم باال ییابرو

 متعجب هم او. کردم لیسه به ینگاه. زد رونیب کافه از

 .بود

 :گفت کردن

 .ستین بد دیبر همراهش هم شما نظرم به-

آرام گفتم: 

-حالشون خوب نبود. 

نگاهم کرد و گفت: 

-شما هم خوب نیستید. باهاش نمیرید دکتر؟ 

سری تکان دادم و گفتم: 

-اگه میخواستم برم، با مامانم میرفتم! 

سهیل با گیجی خاصی نگاهم کرد و با کمی این پا و آن پا 
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 ات و زد صدا را هوتن بلند و دیدو کافه در سمت به عیسر

 :گفت بزنم یحرف بتوانم

 مارستان؟یب یبریم خانمم پناه-

 :گفتم و برداشتم قدم سمتش به یسخت به

 !ندارم یمشکل من. دینکن تشونیاذ لطفا آقا؛ لیسه-

 :گفت و نکرد قبول لیسه

 .خانم نمیبیم رو حالتون دارم خواهرم یجا هم شما-

  

۱۱۲ 

  

 مرفت لیسه سمت به و دمیشن را هوتن یصدا زود یلیخ

 :گفتم و

 .برم تونمینم من لیسه آقا-
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 :گفت و کرد نگاهم متعجبانه

 چرا؟-

 :گفتم یکالفگ با

 دومًا بدم، زحمت دوستتون به دوباره خوامینم که اواًل-

 نه و یحساب و درست پوِل نه. ستین همراهم یچیه من

 .اممهیب دفترچه

 :داد تکان یسر

 .دینباش نگران ستین هاحرف نیا وقِت االن-

 تب از یجدا االن. بروم رونیب تا کرد باز کامل را در

 یچیه نداشتم دوست. سوختمیم خجالتم آتش در داشتم

 اجبار به لیسه. وفتدیب آدم نیا گردن هم مخارجم نشده،

 :گفت و نشاند هوتن نیماش در را من

 !ستین بد برن یعموم هی-
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 :گفت و داد تکان یسر هوتن

 !خونه برو ببند هم تو. باشه-

 با. افتاد راه به هوتن و بست را نیماش در زود یلیخ

 شیهااخم. کردم نگاهش و گرفتم دندان به را لبم خجالت

 راه به رو ادیز حالش هم او بود مشخص و بود درهم

 !ستین

 :گفتم مکث یکم با و یآرام به

 د؟یببخش-

 :کرد نگاهم

 بله؟-

 !دوباره شدم شما مزاحم من که دیببخش-

 :داد تکان یسر
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 وضعت هم شما دکتر، رمیم دارم که من ه،یحرف چه نیا-

 !ستین بد یش چک هی ستین خوب

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ...!ستین همراهم کارتم من فقط-

 :گفت و کنم کامل را حرفم نداد اجازه

 .میکنیم حساب بعدًا-

. ودب بهتر یلیخ زیچ همه طور نیا. دمیکش یراحت نفس

 خودش وِنیمد را من خودیب تعارفات با نداشتم دوست

. تمبس چشم و دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم. کند

 باشد، خودم دست آنکه یب که بود بد حالم آنقدر

 .رفتم خواب به و شد گرم میهاچشم

 یسخت به هوتن، از محو ییصدا دنیشن با بعد یکم

 :گفت و کرد نگاهم. کنم باز را میهاچشم توانستم
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 .میدیرس-

 دست با. میشد ادهیپ نیماش از هردو و دادم تکان یسر

 هم هنوز. بزنم پس را سرما تا گرفتم آغوش در را خودم

 ختس اریبس تنم یگرما مقابل در سرما نیا و داشتم تب

 ساژما مشغول درد با و نشستم هایصندل از یکی یرو. بود

 یکم را امیکوفتگ و درد بدن تا شدم میبازوها دادن

 !بود دهیفا یب اما بدهم نیتسک

 دانستیم خدا. رفت بابا و مامان سمت به هم باز فکرم

 دخترشان سمت به فکرشان اصال هستند؟ کجا االن که

 انمارستیب در بهیغر یپسر با االن پناه دانندیم رود؟یم

 را دستم اجبار به هم هاآن اگر دیشا است؟ نشسته

 .مکردیم مراجعه دکتر به یماریب اول روز همان گرفتندیم
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 و لیسه یبرا من. است درست دوم حدس هم دیشا

 بد الح توانستندینم حداقل. داشتم یشتریب ارزش هوتن

 .اندازندیب گوش پشت و نندیبب را من

 ندیبنش کنارم یصندل یرو خواست و آمد سمتم به هوتن

 :گفتم سرعت به که

 !دیبنداز فاصله یصندل هی نه،-

 :گفت و کرد نگاهم متعجبانه

 چرا؟-

همین افکار سردردم را تشدید کردند و باز هم به سرفه 

افتادم. آنقدر این چند روز سرفه کرده بودم که دیگر قفسه 

سینهام تیر میکشید و حتی نمیتوانستم درست تنفس 

کنم. حس می کردم با هر دم و بازدم هم سینهام میسوزد 

و دعا می کردم حتی نفسی هم نیاید تا مجبور نباشم این 

درد عجیب را تحمل کنم. 
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۱۱۳ 

  

 :گفتم و کردم ترمحکم امینیب یرو را ماسکم

 !دیریبگ هم شما خوامینم. ضمیمر-

 :گفت و دیخند

 !بابا الیخیب-

 ضتونیمر من که فکرمه تو شهیهم اونوقت تونمینم-

 !کردم

 خواستمیم که یصندل همان یرو و داد تکان یسر

 :گفت و نشست

 .گرفتم هم سر پشت نوبت تا دو-

 :گفتم و دادم تکان یسر
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 !ازتون ممنونم-

 :دیپرس و زد یلبخند

 !یسیبنو یتونست خوب یلیخ بد حال اون با-

 :دادم ماساژ و گذاشتم امنهیس یرو یدست

 !ظاهرًا کرد شتریب رو امجهیسرگ همون-

 درهم کاماًل که یاچهره با و گفتم یآخ ام،نهیس درد از

 :گفتم و کردم نگاه هوتن به بود شده

 سهقف یتو رو داغ و زیت جسم هی انگار. بده یلیخ دردش-

 !کننیم فرو امنهیس

 را یزیچ چه یماریب عالم در دارم دمیفهمینم هم خودم

 یلیخ که دانستمیم فقط. آورمیم زبان بر او مقابل در

 .امنکرده هیگر زار زار مقابلش که امکرده یخوددار
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 سمت به. میشد بلند جا از زود نامم شدن خوانده با

 جوان نسبتًا یپسر که دکتر. میشد وارد و میرفت یاتاقک

 مشغول. کرد نهیمعا به شروع و دیپرس را عالئمم بود،

 هک یابرگه زود یلیخ و شد باال و بلند یانسخه نوشتن

 :گفت و گرفت سمتم به را بود شده پر کامال

 ه؟یچ شما مشکل. خب-

 دکتر و زدیم حرف سردردش درباره هوتن که همانطور

 با و افتاد اشدفترچه به چشمم. گرفتیم را فشارش

 .رفت باال میابروها نامش دنید

 !نبود هوتن او نام

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۱۱۵ 
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 سمتش به را یگوش و کرده قطع را تماس سرعت به

 با من که بفهمد مامان نداشتم دوست گرید یحت. گرفتم

 یادهیفا چه دانستنش. امآمده مارستانیب به گرید یشخص

 فقط خبر نیا دنیشن با و بود دور من از او داشت؟

 و دادیم دست از برادرانش و خواهران با را اشیدورهم

 .خواستمینم را نیا من

 :دیپرس آرام هوتن

 !ینزد حرف مادرت با-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !نبود نه-

 من و زندیم حرف راحت من با او که بود جالب میبرا

 :گفتم آرام. بزنم صدا مفرد را او توانستمینم هم هنوز
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 نوشته؟ یچ شما یبرا دکتر-

 :گفت و کرد داروها به ینگاه یالیخیب با

 !دونمینم نوشته، ییزایچ هی-

 بخونم؟ من نیخوایم-

 :گفت و کرد نگاهم متعجبانه

 ؟یبلد مگه-

 رفته یخوان نسخه کالس شیپ سال چند. شیب و کم-

 .بودم

 :داد تکان یسر

 !بخون نیماش تو نه؛ االن اما. خوب هم یلیخ-

 جوالن ذهنم در که یسوال و کردم نگاهش یکنجکاو با

 :آوردم زبان به را دادیم

 بپرسم؟ شما از سوال هی تونمیم-
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 !آره-

 :گفتم مکث با

 ...!نباشه یفضول-

 :گفت و داد باال یاشانه یالیخیب با

 که مجبور. دمینم جواب هست، یفضول کردم حس اگر-

 !ستمین

 :گفتم آرام و کردم نگاهش

 د؟یگفت دروغ من به اسمتونو شما-

  

۱۱۶ 

  

 :گفت و رفت باال شیابروها جفت لحظه کی در

 ؟؟؟یچ-
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 د؟یگفت یالک اسمتونو-

 :گفت و دیخند

 سوال؟ نیا یچ یعنی مسخره؛ چه-

 !ستین هوتن شما اسم که دمیفهم من آخه-

 :گفت و دیخند هم باز

 !گفته دروغ من به اروی نیا که یکرد فکر خودت با و-

 د؟یگفت یالک چرا خب-

 :گفت و دیکش شیموها نیب یدست

 صدا هوتن رو من یبچگ از همه. نگفتم دروغ ِبال واال-

 گمیم جا همه و افتاده خودمم زبون یرو گهید و کردند

 لیدل یدونستینم منو یاصل اسم تو که نیا حاال. هوتن

 بگم؟ دروغ خواستم یکن فکر که شهیم

 :گفت و کرد یاخنده حرفش نیب
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 !اسم هی خاطر به اونم-

 :زدم یلبخند

 .کردم انیب بد اگر دیببخش-

 :گفت و داد تکان یسر

 .ستین مهم نه-

 :گفت  و کرد مکث یکم

 .هست یعل من یاصل اسم-

 لحظه کی در اسمش یآوا. نشست لبم یرو یلبخند

 ار خودم یجلو نتوانستم که بود ینشستن دل به آنقدر

 :گفتم و رمیبگ

 !ترهقشنگ یلیخ که تونیاصل اسم-

 :داد تکان یسر
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 هوتن که قدرنیا اما دارم دوستش خودمم ینگ یبگ-

 !گمیم رو دومم اسم جاها شتریب کردند، صدا

  

۱۱۷ 

  

 امرفته یانرژ بود شده باعث سرم. بودم شده بهتر یکم

 و دمیکش باالتر را خودم یکم. بازگردد تنم به دوباره

 :گفتم

 هوتن؟ گنیم چرا-

 :گفت خنده با و کرد نگاهم رهیخ

 .بود درست زدم اتدرباره که یحدس-

 ؟یحدس چه-

 :گفت و داد لم یصندل یرو
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 توننیم هاآدم از یلیخ از کننیم سکوت که ییهاآدم-

 !بشن ترپرحرف

 :گفتم و کردم جمع را لبخندم

 !ستمین فضول-

 :دیخند

 !نکن معنا فضول پرحرف، گفتم-

 :داد ادامه آرام

 صدا هوتن هم منو هومن، بزرگترم برادر خاطر به-

 !نداره یخاص لیدل. کننیم

 هسیمقا باهم را شیهانام اریاخت یب. زدم یلبخند دوباره

 و آواتر خوش هم بود، باتریز هم یعل نام نظرم به و کردم

 .آمدیم او به شتریب هم

 :گفتم عیسر
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 !دیباش نام خوش-

 :گفت و دیخند بلند

 !ممنون-

 خارج مارستانیب از و میشد بلند جا از سرم اتمام با

 .میشد

 رمس یرو را میپالتو کاله و آمد سمتم به مکث یب هوتن، 

 حرف یب و زد خشکم میجا یرو لحظه کی. دیکش

 :گفت یعاد کاماًل او. کردم نگاهش

 !سرده-

 هوتن کردمیم حس. دمید را انیک او یجا به لحظه کی

 در انیک که ییروزها. بردیم گذشته یروزها به را من

 میبرا یمشکل من تا بود نیا نگران همواره و بود کنارم

 پر رمس از انیک فکر تا دادم تکان یسر عًایسر. دیاین شیپ
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 فکرم هب ادشی نداشتم دوست اصاًل. برود رونیب به و بزند

 یبرا شد،یم حبس دفتر یهابرگه همان در او. دیایب هم

 .بود بهتر هم من

 :گفت زود یلیخ هوتن و میشد نیماش سوار هردو

 یزیچ هی بهتره. کن باز رو داشبورد دِر گهید کمی-

 !یبخور

 :دیپرس و کرد خارج پارک از را نیماش

 بوده؟ هفت فشارت که ینخورد یچیه روز چند-

 :کردم نگاهش متعجبانه

 بود؟ هفت من فشار-

 :دیخند

 گفت؟ یچ بهت دکتر که نبود حواست-

 :دادم تکان یسر
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 !ادینم ادمی-

 :گفت خنده با هوتن

 فردا پس و فردا. نهییپا یلیخ فشارت گفت گه؛ید نیهم-

 !یبزن سرم یبر دیبا هم

 نه. بود شده اشک از پر میهاچشم. شدم رهیخ رونیب به

 صاحب با من و مانیپ یحت نه. مادرم نه و بود پدرم

 رونیب ملکش از را من یزبان یب زبان با یروز که یاکافه

 هک کردیم یادآوری هم االن و بودم مارستانیب در بود کرده

 .کنم مراجعه مارستانیب به دیبا گرید روز دو تا

 دلم وهیآبم عدد دو دنید با و کردم باز را داشبورد در

 متشس به را ها پرتقال آب از یکی و گرفت قبل از شتریب

 :گرفتم

 .دیبفرمائ-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 457 

 :گرفت دستم از را وهیآبم و کرد توقف قرمز چراغ پشت

 !ممنون-

 :کردم نگاهش

 !شما از ممنون-

 :گفت و کرد نگاهم رهیخ رهیخ لحظه کی

 ؟ینیغمگ نقدریا چرا. دارم سوال هی منم-

 :دادم تکان یسر

 !ستمین-

 :گفت و کرد فرو وهیآبم درون را ین

 ؟یکنیم هیگر یدار نیهم یبرا-

 دمیکش صورتم یرو یدست زود یلیخ حرف نیا دنیشن با

 :کردم پاک را اشکم رد و

 !دیدار ینیزبیت یچشما شما-
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 :گفت و دیخند

 !گنیم همه-

️️ 

 ️️️تامام تامام

  

۱۱۸ 

  

 :گفتم یآرام به و دادم لشیتحو یلبخند

 ندهده آزار گرانید یبرا ممکنه ینیزبیت نقدریا یگاه اما-

 !باشه

 راهنما چراغ شدن سبز با و کرد صورتم به ینگاه مین

 :دیپرس و کرد حرکت

 چطور؟-
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 به و نرم که شد یدست ِخیم نگاهم و دادم باال یاشانه

 :دیپرس دوباره هوتن. کردیم عوض را نیماش دنده سرعت

 چطور؟ ینگفت-

 ینورها خاطر به اشچهره. کردم نگاهش زنان لبخند

 رنگ ابانیخ داخل یرنگ یهاچراغ و اطراف یهانیماش

 :گفتم آرام. بود گرفته خودش به یقرمز

 د؟یزنیم حرف مفرد همه با شما-

 :گفت و دیخند

 چطور؟-

 چطور؟ دیپرسیم اشهمه چرا-

 :گفت و داد باال یاشانه

 چه هاحرف و سواالت نیا پشت بفهمم دیبا اول چون-

 .بدم یپاسخ بخوام ای کنم دییتا ای رد بعد. دهیخواب یلیدل
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 :گفتم خنده با

 حرِف کلوم چهارتا پشت منطق و استدالل همه نیا-

 ازه؟ین یعاد

 تهنداش یاعالقه منطق و فلسفه به شهینم لیدل اما خوندم

 ور ساختم هال کنج که یاکتابخونه عکس روز کی. باشم

 یایب مجدد و بشه بهتر حالت اگر البته. داد خواهم نشونت

 !کافه

 !امیم شهیهم. امیم-

 :گفت مکث یکم از بعد

سری تکان داد و گفت: 

-هیچ چیزی بی منطق، وجود نداره! 

ابرویی باال دادم و هوتن با خنده گفت: 

-رشته دبیرستان و دانشگاهی من ریاضی بوده و مهندسی 
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 داد؟ آزارت من ینیزبیت-

 :دادم تکان یسر

 ومن شما اما کردمیم هیگر یمکیقا و صدا یب داشتم من-

 .دیکرد ریغافلگ

 :گفت و کرد نگاهم

 !بود روشن و واضح کاماًل. نبود یمکیقا-

 :گفت هوتن و دمیکش یآه

 اما. بفهمم رو هاهیگر و هاغم نیا لیدل خوادیم دلم-

 !نداره یارتباط تو به یگیم االن که دونمیم

 فاعترا داشتم دوست. رمیبگ را امخنده یجلو نتوانستم

 تواندیم یراحت به و است باهوش یلیخ او که کنم

 من باشد ازین کهآن یب. کند ینیبشیپ را من یهاحرف

 .کنم تکرارش مجدد
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 :گفتم عیسر

 یزیچ من یزندگ اما نداره، ارتباط شما به بگم نکهیا نه-

 هیگر و اشک فقط هست یهرچ. نداره کردن فیتعر یبرا

 !بوده

 :گفت و کرد نگاهم

 .دونمیم لشویدل من-

 :دادم باال ییابرو

 باشه؟ تونهیم یچ لشیدل خب؟-

 :گفت و رفت نشانه را خودم اشاشاره انگشت با

 !خودت قایدق-

 ادی به لحظه کی. نشست میابروها نیب یرارادیغ یاخم

 یبرا نه. دانستیم مقصر را من هم او. افتادم مانیپ
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 آن از دبع که ییروزها یبرا بلکه است، افتاده که یاتفاقات

 .گذرندیم اتفاقات

 چه را او دیبا ذهنم در دانستم ینم. کردم هوتن به ینگاه

 ؟یعل ای میبگو هوتن بزنم؟ صدا

 :گفتم آرام و دمیکش یآه

 !تموم گه؛ید مقصرم من. یمونیم مانیپ مثل هم تو-

  

۱۱۹ 

  

 :گفت لبخند با و کرد نگاهم

 !نیآفر. یبرداشت یبزرگ قدم-

 :دمیپرس و کردم نگاهش متعجبانه

 کردم؟ کاریچ-
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 !شما یبگ یتونستیم کهیحال در تو یگفت-

 :گفتم و دمیخند اریاخت یب

 .کرد یقاط ذهنم لحظه هی-

 جواب در. نداره من یبرا یادیز فرق تو، یبگ نکهیا-

 تعارف یکس با من بگم دیبا یدیپرس که هم یسوال

 .نمبز حرف یرسم باهاش نمیبینم یلیدل باشم، نداشته

 :گفتم و دادم تکان یسر

 .دیبزن حرف دیراحت هرجور-

 :دیخند

 .بودم راحت کاماًل االنم تا-

 :گفتم عیسر. داشت نگه مانخانه مقابل را نشیماش

 !یعل ای بگم دیبا هوتن دونمینم-

 :دیپر حرفم نیب
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 .نداره یفرق-

 آقا ممنونم بگم دیبا یدار عادت خودتم چون خب-

 !یافتاد زحمت به یلیخ امروز. هوتن

 !یزحمت چه بابا نه-

 :کرد ساختمان به ینگاه

 ؟یدار دیکل دوباره؛ در پشت ینمون-

 و کردم خارج را ها دیکل فم،یک از و دادم تکان یسر

. وردخ امیدیجاکل زیآو به چشمش. گرفتم صورتش مقابل

 لاو. بودم گرفته انیک از ییابتدا یروزها که یزیچ همان

 !اسمش حرف

 :گفت بزند تراضافه یحرف که آن یب

 .ببند آروم درو یشیم ادهیپ-

 :گفتم و برداشتم را میداروها سهیک
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 شد؟ چند داروها نهیهز-

 .ستین مهم-

 :گفتم و زدم یلبخند

 دیبگ شد هرچقدر. باشم یکس وِنیمد ندارم دوست-

 .دمیم انتقال براتون

 یرو کم کم رو اشنهیهز. ندارم تعارف یکس با منم-

 شبابت. میش حساب یب تا کنمیم حساب کافه سیسرو

 !یایم شهیهم دونمیم. هست جمع المیخ هم

 :گفتم خنده با

 !یکن کارونیا یتونینم-

 :گفت و زد نما دندان یلبخند

 چطور؟-

 :دادم باال یاشانه
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 اون یرو یبتون که دمینم سفارش یچیه من چون-

 !یاریب نهیهز

 :گفت و دیچرخ سمتم به

 چرا؟-

 و کردم حفظ حالت همان در را بود لبم یرو که یلبخند

 :گفتم نش،یماش از شدن خارج از قبل

 !وفتهیب روز اون نوشتن به نوبت تا مونده هنوز کنم فکر-

 :داد تکان یسر

 .شدم قانع-

 :گفت عیسر که شوم ادهیپ خواستم و کردم باز را در

 !نداره شتریب برگه تا پنجاه و صد دفتر-

 :گفتم خنده با و کردم نگاهش

 !یدار ادیز دفترها نیا از گفتیم لیسه-
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 :گفت خنده با و داد باال ییابرو

 یخال و خشک رو لیسه و یذاریم آقا هی من اسم اول-

 !یزنیم صدا

 :گفتم و دمیخند

 !چرا دونمینم-

 .دونمینم منم رو یکی نیا-

. داشت ینافذ و رنگ یمشک یهاچشم. کردم نگاهش

 که یقبر. داشت یبیعج برق چشمش رنگ رهیت لهیت انگار

 رو عیسر. دمیدینم انیک روشِن سبز یهاچشم در ادیز

 :گفتم و برگرداندم

 !شه خوب هم سردردت دوارمیام. ممنون بازم-

 سر پشت از را شیصدا و گذاشتم رونیب را میپا کی

 :دمیشن
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 وتور بتونم که گفتم اونو. نداشت وجود یسردرد چیه-

 !دکتر ببرم شده یزور و ضرب هر به

  

۱۲۱ 

  

 :گفتم و کردم نگاهش سرعت به

 ؟یگذاشت کاله منو سر تو ؟؟؟یچ یعنی-

 :زد قهقهه بلند

 مبادا؛ روز یبرا گرفتم اضافه دارو و قرص تا چند نه،-

 .گفتم رو قتیحق هم االن

 :گفتم و کردم نگاهش رهیخ رهیخ یکالفگ با

 !هیکار چه نیا آخه-

 :داد تکان یسر
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 هی یشدیم هوشیب من کافه یتو دمیرسینم دادت به-

 !دستم یدادیم بدتر کار

 .بود شده بهتر یکم تنها سرم آن با امیعموم حاِل. کردم

 نیهم و رمیبپذ را بود کرده او که یکار توانستمینم اما

با حرص گفتم: 

-من با مادرم نرفتم دکتر، اونوقت تو منو...! 

بین حرفم پرید و با بیخیالی گفت: 

-چیزی نیست که با افتخار بیان کنی! 

با کالفگی گفتم: 

-پس واقعا ازت ممنونم که منو به دکتر بردی! 

سری تکان داد: 

-خواهش میکنم. 

به سرعت از ماشینش پیاده شدم و با کلید در خانه را باز 
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 توجه آن لیدل دمیفهمینم. کردیم بدتر را حالم که بود

 .باشد تواندیم چه

 اننش ییرایپذ خاموِش یهاچراغ. رفتم باال به سرعت به

 بلند بلند. اندبرنگشته هنوز من مادِر و پدر که داد یم

 چه خانواده نیا داشتن با من که دانست یم خدا. دمیخند

 !هستم یخوشبخت دختر

 تنها نه را من نام هاستمدت که اندگرفته را دورم یکسان

 .اندزده خط شانیزندگ کل از بلکه شناسنامه، از

 گذاشتم گاز یرو یمرغ تخم و دمیکش خچالی در یسرک

. نخورم یخال معده با را میداروها بود بهتر. شود پز آب تا

 توانستمینم گرید را درد معده کشمکش همه نیا نیب

 یظرف ای. خواستیم داغ سوپ کاسه کی دلم. کنم تحمل

 اما کند آرام را ملتهبم یگلو یکم بتواند که آش از

 .شوند هپخت هامرغ تخم تا بودم ستادهیا گاز یپا فیبالتکل
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 .رفتینم کنار چشمم مقابل از ؛یعل ای هوتن چهره

 درست مدت، نیا تمام. بردمیم سر به اشتباه در کامال

 کردمیم فکر بودم داده دست از را انیک که یوقت

. منباش ساده آنقدر گرید. کنم تر یقو را خودم امتوانسته

 از دیبا وگرنه بودم یزودباور و ساده آدِم هم هنوز من اما

 کندیم بهانه را سردردش دارد پسر نیا که دمیفهمیم ابتدا

 یم خودش که بدهم انجام را یکار کند وادار را من تا

 مخواست و دمیکش رونیب را هامرغ تخم یکالفگ با. خواهد

 پوست شانبودن داغ شدت از که رمیبگ پوست

 . افتاد گزگز به سرانگشتانم

 هارغم تخم تا کردم صبر یکم و کردم یاسرفه یکالفگ با

 یالقمه چند جاهمان و زدم فلفل و نمک. شوند ترخنک

 بدتر را حالم یماریب حالت در طعمشان. خوردم نان یب
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 که بود یزیچ نیتریمقو حاضر حال در اما کردیم

 .بخورم توانستمیم

 یم دلم. رفتم اتاق سمت به و خوردم را میداروها

 ای هاست آمپول ریتاث دانستمینم. رمیبگ دوش خواست

 که داشتم ادی به شهیهم اما. کنمیم گرما احساس واقعا

 .میکن حمام لرز و تب با دادینم اجازه مامان

 یداروها ریتاث. بستم چشم و افتادم تخت یرو یخستگ با

 و شوند گرم میهاچشم زود یلیخ شد باعث آور خواب

 .بروم خواب به

*** 

  

۱۲۱ 
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 همه. دمیکش میموها نیب یدست و ستادمیا نهیآ یرو به رو

 خودم که روز پنج از بعد. انداختم صورتم راست طرف را

 بهتر یروز و حال با االن بودم، کرده حبس خانه در را

 هک بود بیعج هم خودم یبرا. بروم کافه به داشتم قصد

 از بهتر یروز و حال با را من بارنیا یعل داشتم دوست

 .ندیبب نیشیپ یروزها

 به لیتبد زود یلیخ بود، نشسته لبم یرو که یلبخند

 گرید هوتن نام. کردم یم صدا یعل را او من. شد یاخنده

 .دیچرخ ینم زبانم یرو

 :گفت و کرد باز را اتاق در مامان

 رون؟یب یبر یخوا یم باز-

 :دادم تکان یسر

 !امخونه یتو روزه پنج باز؟-
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 :گفت و گذاشت داخل به یقدم مامان

 کافه؟ اون یریم راه به راه هم هنوز که درسته-

 :گفتم و دادم تکان مامان حرف دییتا نشانه به یسر

. ستین جااون هاستمدت انیک. جمع التیخ درسته؛-

 !بود کرده واگذار رو کافه ازیامت

 :گفتم خنده با و کردم نگاهش

 مگه دم،یند انویک گهید من که یکن ینم باور هم هنوز-

 نه؟

 .کنم یم باور-

 :گفتم و کردم ینچ

 حساس کافه اون یرو قدرنیا وگرنه. ینکرد باور-

. ینداشت یخاص حس االن یبود کرده باور اگر. ینبود
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 و نهیبش ساعت دو یکی کافه هی رهیم داره دخترم یگفتیم

 !رهیبگ هیروح کمی بره بذاره بهتر،. ادیب

 :داد تکان یسر مامان

 !شهیم بدتر حالت ینیبش که خونه تو. پناه برو حتما-

 :زدم یلبخند

 اونو یهاحرف حداقل که خوشحالم! مانهیپ جمله نیا-

 !خداحافظ فعال رمیم من. نیدار قبول

 نوزه را میداروها. نداشتم یتب و بود شده باز میصدا گرید

 کم کم بود شده باعث نیهم و خوردمیم ساعت سر هم

 .بروم یبهبود سمت به

 :گفت و آمد دنبالم مامان

 !باش خودت مواظب-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 477 

 یها ینگران دل و محبت. زدم شیرو به یلبخند

 ییزهایچ از یکی دمیدیم او از یهرازگاه که یامادرانه

 مآرا. کند خوش یزندگ نیا به را دلم توانستیم که بود

 :گفتم

 !مامان فعال. چشم-

 صاف کاماًل امروز آسمان. شدم خارج خانه از زود یلیخ

 خبر که یغبار نه و بودند سرم یباال یباران یابرها نه. بود

 کافه به راحت الیخ با توانستمیم امروز. بدهد برف از

 بکشم یدفتر به یسرک و نمیبنش محبوبم زیم یرو و بروم

 .کنم بازش ییجا کافه نیا جز توانستمینم گرید که
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 تیاذ یهاسرفه و زنمینم ماسک گرید که بودم خوشحال

 خاطر به هانیا همه شک یب و اندکرده میرها امکننده

 خودش من، یماریب خاطر به که یکس. بود کافه صاحب

 .کند درمان را من بتواند تا زد یماریب به را

 کی آدم چقدر من که بود دهیفهم خوب هم او حتما

 با .شود فمیحر تواندینم هایراحت نیا به و هستم یادنده

 .برسم کافه به تا شدم سوار زود یلیخ اتوبوس دِنید

 هب بتوانم تا شود یط ریمس نیا زود یلیخ داشتم دوست

 کافه یلیتعط و شب یکیتار ِریاس زود یلیخ و برسم کافه

 کافه در را امیزندگ کل توانستم،یم اگر. نشوم

 .رساندیم آرامش به را من که ییجا تنها. گذراندمیم

 تردخ به ینگاه و برگرداندم سر ینگاه ینیسنگ حس با

 اشیمشک و یهاچشم دنید با. کردم بود کنارم که یابچه

 مقابل یعل یهاچشم لحظه کی در. زدم لبخند ناخودآگاه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 479 

 شیپ از را تصور نیا زود یلیخ و شدند داریپد چشمم

 .کردم دور چشمانم

 ادهیپ زود یلیخ نظر، مد ستگاِهیا در اتوبوس ستادنیا با

 به تا کردم یط را میرو شیپ لیطو ابانیخ همان. شدم

 دملبخن. شدمیم ترکینزد درخت به که هرچه. برسم کافه

 :مگفت و دمیکش اشتنه به یدست. شدیم تربزرگ زین

 ننگاهتو و نباشم نجایا روز هی تونمینم رممیبم اگر من-

 .نکنم

 متس به آهسته ییهاقدم با. شدم رهیخ کافه به و دمیچرخ

 به میمستق. کردم باز را در کوچک یفشار با و رفتم کافه

 اب و برگرداندم سر یالحظه. نشستم و رفتم زمیم سمت

 .دمز عشق از پر یلبخند اریاخت یب مقابلم صحنه دِنید

 زا قبل داشت قصد و بود بسته چشم عشق با یدختر

 درست که یجوان پسر. کند آرزو شیهاشمع کردِن فوت
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 لبخند و کردیم یبردار لمیف لبخند با بود نشسته کنارش

 .شدیم تربزرگ لحظه هر من

 شهیهم شانخوب حس و حال نیا که کردم دعا دل ته از

 دو آن از چشم لیسه یصدا دنیشن با. باشد ماندگار

 :گفتم آرام. شدم رهیخ او به و گرفتم

 !سالم-

 :گفت و زد یلبخند

 !دیبهتر انگار خداروشکر. دیاومد خوش سالم-

 !خوبم یلیخ خداروشکر. ممنون-

 ارم؟یب دیدار لیم یزیچ-

 لیهس تا بود یکاف نیهم و دادم تکان" ینف" نشانه به یسر

 فیک درون از را دفتر. برود و بکشد را راهش هم

 میبرا هوتن که یمتن خواندن به کردم شروع و درآوردم
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 قدرت من به بود توانسته او یهاجمله نیهم. بود نوشته

 از شتریب شانیتلخ که یمیقد خاطرات نیب در که بدهد

 .شوم غرق بود هاآن ینیریش

 مثل گرید. شومیم مشغول و رمیگیم دست در را خودکار

 !نبود دشوار میبرا اول روز

*** 

 وارد مامان سِر پشت و دمیچ ظرف درون را هاوهیم

 سرعت به و دادم قرار زیم یرو را ظرف. شدم ییرایپذ

 عشرو و گذاشتم ظرف درون یاوهیم. نشستم مانیپ کنار

 !گرفتن پوست به کردم

 حرف شدیم سیرنویز که یخبر درباره تیجد با بابا

 .کرد یم یسواالت هم مانیپ از یگاه از هر و زدیم
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 و من کردندیم نگاهشان  مطلق سکوت در که یکسان تنها

 هابحث نیا به یاعالقه وقت چیه که میبود مامان

 .مینداشت

 :گفت یآرام به بعد، یکم مانیپ

 یامسئله هی درباره خوامیم هست یکوتاه مدت هی بابا-

 !بزنم حرف باهاتون

 :گفت کوتاه بابا و کردم نگاهش سرعت به

 !پسرم رهیخ-

 :گفت زنان لبخند مانیپ

 !رهیخ-

 :گفت و شد خم جلو به جانیه با مامان

 خبره؟ چه-
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 یجانیه با مجدد مامان و زد تربزرگ یلبخند مانیپ

 :گفت مضاعف

 اتفاق هی که دهیم لو داره قشنگ لبخندهات نیا مانیپ-

 !افتاده بزرگ یلیخ

 :گفت خنده با بابا

 !باالخره رهیبگ زن کرده قصد حتما-

 . زد یغیج ذوق با مامان و دادم باال ییابرو

 دیخند دبلن مانیپ کنم، یخوشحال شانیپا به پا خواستم تا

 :گفت و

 .ستین نیا خبر نه بابا؟ هیچ زن-

 :گفت و زد هیتک مبل به درهم یاچهره با مامان

 یالک دون؛یفر ستین ریبگ زن مانیپ که دونستمیم-

 !شدم خوشحال
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 :گفت خنده با بابا

 مونسر به گهید یفکرا تا خبره چه بگو حاال خب یلیخ-

 !نزده

 :گفت عیسر او و میشد رهیخ مانیپ به همه

 کار وزهن. بزرگ یکشت هی سر میبر یزود به دیبا باالخره-

 یخبرا دارم که هست یوقت چند اما داره ادامه اسکله

 .شنومیم یخوب

 من و گرفتند آغوشش در اریبس یخوشحال با بابا و مامان

 :گفتم متعجبانه

 ؟یک یعنی ؟یزود به-

 :گفت یعاد مانیپ

 دیبا خواستن هروقت اما. ستین دستمون قشیدق زمان-

 .میکن آغاز رو کار و اسکله میبر
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۱۲۳ 

  

 هم هنوز مانیپ از یدور به من. زدم یلبخند یسخت به

. بود دور ما از لیتحص مدت تمام. بودم نکرده عادت

 و بود مشغول مرزها از خارج یهاآب در تمام ماه هجده

. شدیم دایپ او با کردن برقرار ارتباط یبرا زمان کم یلیخ

 ادهس چقدر و داشتم کنارم در را مانیپ که بود کوتاه یمدت

 .بودم برده ادی از را سختش و بیعج حرفه و کار لوحانه

 شهیهم. بود شاد دًایشد مانیپ اما بود گرفته دلم من

 گلش از گل دیشن یم را ایدر نام هروقت. بود طورنیهم

 که بود شیآرزو. کردیم پرواز هاآسمان در و شکفتیم

 شیبرا و شود یبزرگ یکشت سرمهندس بتواند یروز

 .کرد یم اریبس یتالش
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 یگاه من که دانستمیم خوب. بود سخت اریبس او کار

. شومیم محروم کنارش در بودن و او دنید از هاماه

 مدار یبهتر تیوضع کردیم کار اسکله درون که یاوقات

 یکشت درون اما. است ممکن میبرا او با زدن حرف حداقل

 .دیرسینم دستمان به او از یخبر چیه اهایدر مرکز در و

 :گفت آرام بود، شده بدم حاِل متوجه که مانیپ

 ؟یخوب پناه-

 :زدم یلبخند یسخت به و دادم تکان یسر

 !اتاق تو رمیم من. خوبم-

 به کوتاهم جمله نیهم که دانستمیم. شدم بلند جا از

 اردو. بکشاند اتاقم به و کرده بلند را او تواندیم یراحت

 قاتا بسته در به رهیخ. نشستم تخت یرو و شدم اتاق

 مانیپ که افتادم یروز اِدی. دمیکش را مانیپ انتظار و شدم
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 هب یخوشحال شدت از و بود شده رفتهیپذ رشته نیا در

 .بود داده ینیریش آشنا و دوست و لیفام کل

 ها آن به و داشت سر در یبزرگ یآرزوها شهیهم او

 که یپسر. بود لیفام و خانواده زکردهیعز مانیپ. دیرسیم

 علم با یحت. بودند دنبالش به لیفام دختران تمام شک یب

 واسطه به هم کنند ازدواج او با بتوانند اگر که نیا به

 .نندیب را او نتوانند هاماه گاهًا است ممکن شغلش

 :دیرس گوشم به شیصدا و زد در به تقه چند مانیپ

 !تو امیب خوامیم-

 :گفتم و نشست لبم یرو یلبخند

 !خب ایب-

 تخت یرو کنارم سرعت به. شد وارد و کرد باز را در

 :گفت و نشست
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 !خودت یتو یرفت شد؟ یچ باز-

 :گفتم آرام و کردم نگاهش

 !امیب کنار شغلت با تونمینم. اوهوم-

 :گفت و زد یاقهقهه مانیپ

 !ادیب کنار دیبا زنم-

 :دادم باال ییابرو

 باشه؟ دور ازت ماه سه به ماه سه شهیم یراض زنت-

 :داد تکان یسر

 و چجوره من شغل که دونهیم باالخره اما دونمینم-

 .داشت نخواهد یمشکل حتما

 :دادم باال یاشانه
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 ورد ازم یوقت و یمن برادر تو. تونمینم وقت چیه که من-

 هی شوهرم کن فکر حاال. رمیبم خواد یم دلم یشیم

 !یکشت مهندس هی باشه، انوردیدر

 :گفت و دیخند مانیپ

 شناآ امرشته هم یرفقا از یکی با تورو خواستم بگو منو-

 .کنم

 خنده به باره کی و کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 :افتادم

 مان؟؟؟یپ یکن کاریچ-

 هی همسرت یدار دوست کردمیم فکر ؟یدینشن-

 !باشه انوردیدر

 :دمیخند

 !ارزهینم شینگران و یدور ،ییتنها به-
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 :گفت و داد باال ییابرو مانیپ

 ؟یچ از ینگران-

 و نشستم تخت یرو چهارزانو و دمیچرخ سمتش به

 :گفتم

 هیقب و انوسیاق تو ا،یدر وسط دیریم شما گه؛ید ینگران-

 تا و کننیم صبح رو ها شب شما از خبر یب نجایا

 .شنیم زنده و رنیمیم دیبرگرد

 :گفت و دیکش را امگونه و کرد دراز دست مانیپ

 .جاهاست یلیخ از ترامن ایدر-

 :دادم تکان یسر

 ؟یچ چشمتون یجلو اومد هوی اگه ؟یدینشن خی کوه-

 :گفت و شدند گرد لحظه کی در مانیپ یهاچشم

 جانم؟؟؟-
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 :گفت و کرد زدن قهقهه به شروع مکث یب

 .روش بخوابم من شهیم دایپ یزیچ ،یچوب تخته هی-

 !نترس

 :زدم شیبازو به یمشت

 !نکن مسخره منو-

 :گفت و دیبوس را صورتم ذوق با مانیپ

 ادیز ستمین من که یمدت فقط جون؟ بچه یترسیم یچ از-

 .نکن نگاه کیتانیتا

  

۱۲۴ 

  

 :گفتم و افتادم خنده به
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 سخت ما یبرا چقدر ایدر تو لتیتحص دوره یدونیم-

 بود؟

 اما. بود سخت یلیخ شما از یدور منم یبرا. دونمیم-

 زمان یوقت تا دیبا ما و گذرن یم همه روزها. گذشت

 یکشت یمهندس یدانشجو هی من. پناه میکن یزندگ میدار

 رو مراحل نیا دیبا که گهید یآدما از یلیخ مثل بودم

. میبرس میخوایم که یزیچ اون به تا میگذروندیم

 نم تا ازهین گهید سال چند فقط که کردم حساب ؟یدونیم

 چهارم ای پنجم مهندس. بشم یکشت سرمهندس بتونم

 .ستین و نبوده من یینها هدف

 :خندمیم

 ؟یبش تانیکاپ یخوا یم-

 :خنددیم بلند
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 که ِیهمون هدفم منم دارن رو بزرگ هدف نیا ایلیخ-

 .گفتم

 :گفتم غم با و دمیکش یآه

 ادته؟ی رو افتاد یسانچ یکشت یبرا که یتلخ اتفاق اون-

 :دادم ادامه و کرد نگاهم سکوت در مانیپ

 که ما یبرا و بود تلخ مردم همه یبرا. بود تلخ یلیخ-

 تلخ تلخ از هست حرفه نیا یتو امونخانواده از یعضو

 نیبزرگتر. بود ترسخت پله نیچند هم سخت از و تر

 !نهیهم ،یکن کار ایدر یتو یبر تو نکهیا یبرا من ترِس

 :گفت و گرفت دست در را میهادست

 نیچن گهید انشاهلل نباش نگران پناه؛ برم دلت قربون-

 ننکیم انتخاب رو کار نیا که یکسان. افتهینم یاتفاق

 یدونیم. کننیم آماده یزیچ هر با مقابله یبرا خودشونو
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 مردم. ستین دید یتو آنچنان اما مهمه ییخ ما شغل پناه؟

 نهشبا انوردیدر هی اما. خبره چه ایدر یتو االن ندونن دیشا

. پناه ماست خونه اونجا. است آماده زیچ همه یبرا روز

 از هست، وقت تا شدم یکشت وارد که بارنیا دمیم قول

 چه ینیبب تا فرستمیم لمیف و عکس یکل برات داخلش

 !هیقصر

 :گفتم و میدیخند

 گو؟یم و یماه خوردن از دیشینم خسته-

 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

 هر. داره یرینظ یب یآشپزها و مجهز آشپزخونه اونجا-

 !شهیم طبخ یعال و متفاوت یغذا هی روز

 :گفتم آرام و دادم تکان یسر
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 هم باز یگیم یکشت تو طتیشرا ِیخوب از هرچقدر-

 .مانیپ ترسمیم

 با .دیچرخ سمتم به و نشست تخت یرو زانو چهار مانیپ

 :گفت مهربانش و بایز لحن و آرام یصدا

 لمث قایدق میهست یکشت یتو یوقت ما. پناه نیبب-

. ینشست خودت آپارتماِن یتو یکنیم حس. نجاستیهم

 داره یسخت. میبش آب یتو حرکت متوجه ستین قرار

 ونتک تکون بشه نگیرول دچار یکشت اگر نداره، گمینم

 که ستین یزیچ اما. ادیز یگاه کمه، یگاه حاال خورهیم

 یهانگیرول یکل مدت نیا یتو. بترسم ازش بخوام من

 .کردم رد و دمید مختلف

 :کردم نگاهش متعجبانه

 هیچ نگیرول. بفهمم منم بزن حرف پلمید ریز جور هی-

 گه؟ید
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 :گفت خنده با

 !یکشت شدِن راست و چپ-

 :گفتم ترس با و کرد نوازش را میهادست

 د؟یافتیم وراون به ورنیا از-

 بزرگ لیوسا. میکن کنترل رو خودمون میتونیم که ما-

 هک هستن بسته یکشت وارید و در به طناب با معمواًل هم

 یسر هی حاال. زنینر بهم یکشت یهااتاق وقتا نجوریا

 اتاق تو ممکنه که هست یمعمول زهیر و خورده لهیوس

 !بشن پرت

 :دادم باال یاشانه

 .ستین سخت بگو هنوزم حاال-

 :دیخند

 !ستین-
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 :گفتم زنان لبخند و کردم نگاهش

 .ستین نجایا که هست یزیچ اونجا عوض در یول-

 :زد یلبخند

 مثال؟ یچ-

 !هیآلودگ هرگونه از یعار ایدر. زیتم و پاک یهوا-

 :گفت آرام و دیخند

 !خورهینم ما درد به ادیز-

 چطور؟-

 همراه خطرات یسر هی ،یکشت محموله نوع به بسته-

 جور نیا از و برنج باشه، فله یکشت بار اگر مثال. ماست

 که زننیم سموم یسر هی مواد یدار نگه یبرا باشه زایچ

 به بد یبو یسر هی نایا خب نشن؛ خراب محصوالت

 ...!شه مشغول کش نفت یتو یکس اگر حاال. دارن همراه
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 :گفت و کرد اشاره خودش به دست با

 یابر پخشه یکشت کل تو نفت یبو تو، داداِش مثل-

 یزنیم حرف که یخوب یهوا نیا از میتونینم ادیز نیهم

 من. ضهمح ِیخبر یب هی یبعد یخوب البته. میکن استفاده

 رونیب یایدن از یخبر یب و سکوت اون یبرا دلم یگاه

 .شهیم تنگ
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 :گفتم و گذاشتم اششده اصالح صورت یرو یدست

 !مانیپ یهست خودت مواظب که دونمیم-

 !حتما-

 .کنم یم دعا یلیخ برات من-
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 :گفت و زد نما دندان یلبخند

 !باشه خودت به حواست هم کن، دعا من یبرا هم-

 !هست-

 :گفت و فرستاد گوشم پشت را میموها

 حواست که نهیا خوامیم ازت که یزیچ تنها پناه؛ نیبب-

 رد؟ک یرفتار چه انیک روز اون یدید. یکن جمع شتریب رو

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !شده مونیپش اون اما-

 چطور؟ مثال-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 ؟یاینم یک تا یبر اگر مانیپ-

 :گفت یجیگ با مانیپ
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 یزیهرچ ایدر یتو اما ماه، سه گفتن االن از. دونمینم-

 !شهب تموم زودتر دمیشا بکشه طول شتریب دیشا. ممکنه

 میبرا هک یامیپ در شیپ شب چند. افتادم انیک حرف ادی به

 :بود نوشته بود فرستاده

 همه کنم ثابت بهت تا تیخواستگار امیم زود یلیخ" 

 "زویچ

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 !مانیپ هست حواسم-

 :شد بلند جا از و دیبوس را صورتم

 !دوارمیام-

 ولو تخت یرو من و شد خارج اتاق از زود یلیخ مانیپ

 مانیپ به را انیک حرف نتوانستم. بستم چشم درد با. شدم
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 رستد رفتن، دم حرف نیا دنیشن با که دانستمیم. میبگو

 .کنمیم بدتر را حالش است یکشت ریدرگ ذهنش که یوقت

 با تسین کنارم در او که یوقت. نداند یزیچ فعال بود بهتر

 .کرد خواهم رتریدرگ را ذهنش فقط موضوع نیا دنیشن

 را شیصدا بار کی یاهفته دو. زندیم زنگ که باالخره

 خبر او به میتوانستیم موقع همان حتما و میدیشنیم

 ام منزل به یخواستگار یبرا اشخانواده و انیک که میبده

 نیا لحظه، نیا در اما شدیم ناراحت هم دیشا. اندآمده

 .بود انتخاب نیبهتر

 است اریبس یتکاپو در مانیپ بعد به االن از که دانستمیم

 آماده یطوالن سفر کی یبرا و کند جمع را لشیوسا تا

 تا ودب شده یکشت وارد دانشجو عنوان به که یوقت از. شود

 حالش و حس بود شده یکشت چهارم مهندس که االن

 کش نفت یکشت در پا که بود بار نیاول مثل درست
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 عالقه که زد سرم به یفکر لحظه کی در. گذاشتیم

 .کنم اشیعمل داشتم یدیشد

*** 

 وارس تهران از یشاد با او. گذشت هفته دو مانیپ رفتن از

 بتواند تا رساند هیعسلو به را خودش و شد مایهواپ بر

 .شود یبزرگ یکشت بر سوار

 شدِن قطع از قبل و زود یلیخ بود داده قول که طورهمان

 یکشت درون و عرشه یرو از میبرا لش،یموبا نترنتیا

 .فرستاد ییهالمیف و عکس

 خودش از که ییدئویو هفته دو نیا در هزارم بار یبرا

 یرو ییبایز کاله. کردم تماشا را بود گرفته عرشه یرو

 یاجهدر که یرنگ دیسف کوتاه نیآست لباس و بود سرش

 ادش و بود کرده تن به بود شده متصل شیهاسرشانه یرو

 .کرد آغاز را لمیف خندان و
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 :گفت و داد تکان نیدورب ِیسلف سمت به یدست

 رو نیدورب هم االن. دمیرس من نیبب. زمیعز پناه سالم-

 !ینیبب اطرافمو کامل یبتون تا چرخونمیم برات

 تا. دیچرخ دستش درون نیدورب همراه به زود یلیخ

 و ایدر یآب رنگ و بود آب اطرافش کردیم کار چشم

 !آسمان

 یکن رباو تا گرفتم لمیف برات آرامشه از پر نجایا ؟یدید-

 نیا باالخره باش، خودت مواظب. ستین یالک حرفم که

 شهیهم مثل دارم دوست. گردم یبرم و گذره یم ماه چند

 !نمتیبب خندون و شاد

 .فرستاد میبرا یابوسه و گذاشت شیهالب یرو دست

 میهاچشم در را اشک دمیدیم هربار که یا بوسه

 .نشاندیم

 !یزود به نمتیبیم. کوچولو خواهر دارم دوستت-
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 یم نمایپ. کردم پخشش هم باز من و دیرس انیپا به لمیف

. بودم دور او از گرید ماه سه اما ،یزود به گفت

 ارهدوب تا بگذرانم را ماه چند نیا چگونه دیبا دانستمینم

 .برگردد

 یم زود اریبس زمان بود، خانه در ماه چند که یوقت

 اما شدیم یراه دوباره او یزدن بهم چشم به و گذشت

 .شدیم یسپر کندتر شهیهم از زمان بود، یکشت در یوقت

 .دمیکش مانیپ عکس قاب به یدست و شدم بلند جا از

 و هگرفت یکشت عرشه یرو کارش یهالباس با که یعکس

 گوشه و بودم داده قرار قاب درون را بود فرستاده میبرا

 یتنگدل و کنم نگاهش بتوانم شهیهم تا بودم گذاشته زمیم

 .نشوند دتریشد میها

 او انمیپ از بعد. زدم یرنگکم لبخند انیک تماِس دِنید با

 .ندک پر را من یهاییتنها توانست یم که بود یکس تنها
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 :دادم جواب سرعت به

 الو؟-

 !خانم پناه سالم-

 ؟یخوب-

 نزد؟ زنگ برادرت ؟یخوب تو-

 من که کرد یادآوری هم باز انیک حرف نیا. دمیکش یآه

 رد مانیپ. بودم دهینشن را مانیپ یصدا است روز نیچند

 یخبر یب نیا در ما و بود داشت دوست که یایخبر یب

 :میشدیم آب ذره ذره

 !نزد نه-
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 : گفت سرعت به انیک

 و گذرهیم سرعت به ماه چند نیا ها،ینش ناراحت-

 ! گردهیبرم

 : گفتم و زدم یلبخند

 کارش از اونو هامونیدلتنگ با میتونینم که ما. دونمیم-

 . میکن منع

 : گفت و دیخند انیک

 میرب تا من شیپ ایب تو اسیدر تو االن اون کن ولش حاال-

 ! ابرا تو

 : دادم باال ییابرو

  دارم؟ حوصله نظرت به-

 ! سرجاش ادیم هم اتحوصله. بگم یزیچ هی بهت تا ببا-

 : گفتم حال یب و کردم ساعت به ینگاه
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  ام؟یب دیبا چرا-

 : گفت خنده با

 ! شده تنگ برات دلم چون-

 : فتگ م،یبگو یزیچ بتوانم نکهیا از قبل و زدم یلبخند

 ! نمتیبیم یشگیهم یجا همون-

 : گفتم متعجبانه

  ؟یشگیهم یجا کدوم-

 : گفت و دیخند بلند انیک

 نییاپ ایب عیسر زدم که بهت. گهید ابونتونیخ سر انیم-

 ! ییجا ببرمت خوامیم

  کجا؟-

 : گفت سرعت به انیک

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 508 

 در دم ادیز من شو آماده زود ؟یپرسیم سوال چقدر-

 . نشم معطل

.  شدم بلند ازجا مکث با من و کرد قطع را تماس انیک

 . دارد سرش در یفکر چه دانستمینم

 تماسش دنید با تا ماندم منتظر و شدم آماده زود یلیخ

 . بزنم رونیب خانه از ،یگوش یرو

 اریبس جانیه دارد یابرنامه چه انیک بفهمم نکهیا یبرا

 .داشتم یادیز

 زا سرعت به لمیموبا یرو انیک تماس دنید با بعد یکم

 موضوع نیا یرو یلیخ که دانستمیم. شدم بلند جا

 . بدهد دست از را زمانش ندارد دوست و است حساس

 انمیا طالست وقت جمله نیا به کلمه یواقع یمعنا به او 

 متعجبانه دنمیباد اما شدم خارج از زود یلیخ.  داشت

 : گفت
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  مامان؟ یریم کجا-

 : گفتم و زدم یلبخند 

 . امیم زود و رونیب تا رمیم سر هی-

 : گفت و داد تکان یسر مامان 

 . میدار یمشت هیالو هی امشب ایب زود فقط باشه-

 یهاهیالو ادی به ذهنم در و بستم چشم یخوشحال با 

 : افتادم مامان طعم خوش

 ! مامان امیم زود یلیخ به به اوووم،-

 نیماش.  زدم رونیب سرعت به خانه یها دیکل برداشتن با 

. کردیم پارک شهیخم که همانجا. بود کوچه یابتدا انیک

 طورآن که دادینم اجازه فضول یهاهیهمسا نیا از ترس

 گریهمد یجا میبود مجبور و میکن یزندگ میخواهیم که

 ! مینشو مردم دهان حرف و نباشد یکس که مینیبب را
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 : گفتم لبخند با و شدم سوار زود یلیخ

 ! انوشیک سالم-

 : فتگ و گرفتم کوتاه را بود کرده دراز سمتم به که یدست

 . میدید رو شما ما عجب چه. سالم-

 : گفتم و دمیخند

 حوصله و حال یب یروز چند بره که مانیپ شهیهم آره-

 . شمیم

 : گفت و کرد نگاهم انیک

 ! یندار یمشکل خداروشکر ینیبینم که منو خب-

 : گفتم و کردم شیبازو حواله یمشت

  م؟یریم کجا نمیبب بگو. نشو لوس-

 : داد تکان یسر

 . میرسیم زود که،ینزد-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 511 

 اب بلند یساختمان مقابل زود یلیخ گفتیم که طورهمان

 : گفت و ستادیا کیش اریبس ینما

 ! شو ادهیپ خب-

 نگاه ساختمان به که طورهمان شدمو ادهیپ متعجبانه

 : گفتم کردم،یم

  نجا؟یا هست کجا-

 : داد قرار کمرم پشت یدست

 ! یفهمیم باال، برو-

 اب. میرفت پنجم طبقه به و میشد وارد هم شانه به شانه

 ودب شده نصب یورود در کنار که کوچک ییتابلو دنید

 : شد شتریب تعجبم

  م؟یدار چکار نجایا ما ان؟یک-

 : گفت و زد یلبخند
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 قهیلس با دیبا و کنم کافه به لیتبد رو ملک اون خوامیم-

 !شه نیزاید تو

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 انوش؟یک یگیم یجد-

 :داد ُهل یکم را در و دیخند

 !تو برو-

 و شدم وارد کنم کنترلش توانستم ینم که یلبخند با

 یشکل به وارید از قسمت هر. دیچرخ واحد در چشمم

 یمنش زیم سمت به را من انیک و بود شده درست متفاوت

 :گفت و برد بود، یجوان دختر که

 !میدار سفارش هی. خانم سالم-

 ؟یزیچ چه یبرا سالم-

 :گفت یآرام به انیک
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 !جور و جمع و دنج کافه هی-

 که اول روز همان از. شد تربزرگ لبخندم من و گفت او

 جاآن داشتم آرزو بود داده نشانم را یتجار ملک آن او

 به را من داشت انیک االن و شود کافه کی به لیتبد

 .رساندیم میآرزو

 :گفت و داد تکان یسر دختر

. ارمیب رو ها کاتالوگ تا دینیبنش دیبفرمائ حتما، بله-

 د؟یدار نظر مد یطرح خودتون

 با. دکر نگاه من به منتظر انیک و مینشست هایصندل یرو

 :گفتم و کردم نگاهش خنده

 !کرده قفل مغزم انگار امزده جانیه. انیک شدم هول کمی-

 مقابلمان بزرگ کاتالوگ چند جوان دختر و دیخند انیک

 :گفت و گذاشت
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 دیدار یادهیا اگر و دیکن تماشا حوصله سر رو هانیا-

 .میکن کمک تا دیبگ حتما

 وجود با و شدم مشغول و دادم تکان یسر یشاد با

 یزیچ آن توانستمینم بازهم دمیدیم که ییبایز یهاطرح

 و نشست کنارم جوان دختر. کنم دایپ را دارم دوست که

 :گفت

 ذهنته؟ تو یچ یبگ یتونیم-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 خوامیم منم. هست یمیقد هم ینجوریهم مکان اون-

 شتپ رو بودنش یمیقد خوامینم اما بشه نونوار کمی فقط

 .کنم یمخف دیجد یهاونیدکوراس

 و برداشتم را بودند داده قرار مانیبرا زیم یرو که ییچا

 :گفتم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 515 

  

۱۲۷ 

  

 هروقت که خوامیم یمیقد کلبه هی من بگم تر راحت-

 به رو که یدرخت اون به و نمیبنش اونجا برم کردم اراده

 .بزنم زل گرفته قرار روش

 :گفت و گرفت قرار ستمشیس پشت سرعت به دختر

 .دیکن نگاه ونیتلوز اون به-

 بتهال که یمیقد کلبه چند دنید با و میسربرگرداند هردو

 نیهم از. کردم انتخاب را یکی باالخره بودند جنگل درون

 روشنش یاقهوه و یچوب وارید و در یبرا دلم لحظه

 درست جاآن زود یلیخ کردم یم دعا دعا. رفتیم ضعف

 .شود
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 :گفتم و کردم انیک به ینگاه

 قشنگه؟ طرح نیا نظرت به ؟یموافق تو-

 :گفت و داد تکان یسر

 مگینم یزیچ گهید یکن انتخاب که آوردم تورو یوقت-

 !خوبه نیهم

 :گفتم یشاد با و زدم نما دندان یلبخند

 !ممنون ایدن هی انیک یوا-

 هردو. کرد امضا یقرارداد انیک و میبرخاست جا از دو هر

 انیک. میشد نیماش بر سوار و میزد رونیب دفتر از یشاد با

 :گفت و کرد صورتم به ینگاه

 رو یشگیهم شاِد پناِه همون دارم االن. شد نیا آها-

 .نمیبیم

 :گفتم و دمیخند بلند
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 اون باش مطمئن یکرد گوش حرفم به که خوشحالم-

 هی دمیم قول بهت خورهیم شاپیکاف درد به فقط ملک

 یلیخ دیبا فقط. شهیم پسرا و دختر از یلیخ پاتوق یروز

 یاستیبار هی. میبد سفارش هم یصندل و زیم میبر زود

 .میخوایم هم خوب

. دادیم گوش شوق با انیک و زدمیم حرف تند تند من

. ممبفه یخوب به لبش یرو لبخند از توانستمیم را نیا

 :گفت و کرد ترکم را کیموز یصدا

 م؟ینیبش جا هی میبر خب-

 :گفتم و کردم ساعت به ینگاه

 !منه منتظر شام یبرا مامان-

 :گفت و کرد یاخم سرعت به انیک
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 تهاشهینم و اگر و اما ییجا هی میبر ایب گفتم من باز-

 .شد شروع

 :زدم یلبخند

 .برگردم شام حتما گفت مامان اومدن از قبل یول-

 :گفت و کرد نگاهم یکالفگ با انیک

 .خونه برمتیم باشه-

 رییتغ برگردان دور با دارد قصد که دمیفهم و زد راهنما

 اریبس االن که دانستمیم. ببرد خانه به را من و دهد ریمس

 دست سرعت به. خواستمینم را نیا و شودیم ناراحت

 :گفتم و گذاشتم شیبازو یرو

 !ییجا هی میبر انیک باشه-

 نکشه؟ انتظار مادرت-

 :گفتم و دمیخند حرص با
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 .دمیم خبر بهش نه-

 :گفت و داد تکان یسر انیک

 سِر دبع بکن فکراتو میدینرس برگردون دور به تا پس-

 !ینکن قهر من با موضوع نیهم

 :گفتم و آوردم رونیب فمیک از را لمیموبا و دمیخند

 شک به هم تویسر پشت نفرات تا کن قطع راهنماتو-

 .یننداخت

 شماره و کردم ترکم را کیموز یصدا و کردم دراز دست

 دلخور با توانستمینم نبود، مانیپ که حاال. گرفتم را مامان

 .کنم تنهاتر هم نیا از را خودم ان،یک کردن

 :گفت و داد جواب سرعت به مامان

 !جان پناه سالم-

 ؟یخوب مامان سالم-
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 ؟یگردیبرم یدار ؟ییکجا-

 تک تک به حواسم که طورهمان و کردم صاف ییگلو

 :گفتم بود، انیک یهاکار

 خبر مگفت. رونیب میبر روشا با شد قرار راستش. مامان نه-

 .دینباش نگران. خونه امیم رترید کمی که بدم

 :گفت آرام مامان

 ساعت یرو که یدونیم نده ریگ بابات پناه یایب زود-

 !حساسه بودنت خونه

 :گفتم عیسر

 .نباش نگران مامان باشه-

 پس؟ شهیم یچ هیالو-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !ناهارم فردا یبرا بذار-
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 تا ادمفرست روشا به یامیپ مکث یب کردم قطع که را تماس

 سمت به. نکند یکارخراب مامان مقابل باشد حواسش

 :گفتم و دمیچرخ انیک

 .زدم حرف مامانم با تو خاطر به ؟یدید-

 :گفت و زد یلبخند

 .کنمیم کارونیا منم-

 :گفتم و کردم زیر را میهاچشم

 چطور؟-

 :گفت و دیخند

 !یفهمیم یزود به. کن صبر فعال-

 :وگفتم کردم بپربپر یصندل یرو شوق با

 !بگو لطفا انیک نه-

 :گفت و دیچیپ نیماش یفضا در اشخنده یصدا
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 یم زنگ تلفن هوی. اتونخونه تو ینشست که روز هی-

 زدم زنگ و هستم زیانگ دل من گهیم خانم هی و خوره

 !یخواستگار یبرا میبرس خدمت
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 :گفتم و دمیخند

 واقعًا؟-

 ؟یندار باورم-

 :دادم تکان یسر

 !بشه مونیپش زدن زنگ از مادرت هوی ترسمیم اما. دارم-

 :گفت و رفت نیب از لبخندش. کرد نگاهم

 .وفتهینم گهید یاتفاق نیهمچ-
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 !دوارمیام-

. دکن عوض را آمده شیپ بحث کرد یسع زود یلیخ انیک

 :گفت و رفت یرستوران سمت به

 ژهیو شنهادیپ هی ببرمت خوامیم امشب که یرستوران نیا-

 .است

 ؟یک طرف از-

 :دیخند

 !تو یبرا خودم طرف از-

 :دادم تکان یسر

 بمیج به نگاه من. یریم خوب خوب یجاها یپولدار تو-

 .کنمیم

 :گفت و دیخند

 .میندار تو و من بیج ازدواج از بعد از-
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. دیبوس و گرفت محکم را دستم و کرد دراز دست

 :گفتم و دمیخند

 !عاشقانه کانال زد انوشیک هم باز-

 بده؟ مگه-

 :کردم ینچ و داده باال ییابرو

 !خوبه هم یلیخ-

 :گفت و ستادیا یدیخر مرکز مقابل انوشیک

 !نجایا میبر-

 :گفتم خنده با

 !نداره رستوران نجایا کنم فکر-

 .میبزن هامغازه نیب یگشت هی میبر فعال. میریم رستورانم-

 روشا سمت از یامیپ لحظه همان. میشد ادهیپ نیماش از

 :کردم بازش عیسر و شد ارسال میبرا
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 .تنهام امشب خونتون امیب خواستم یم سرت تو خاک"

 "یگفت زود شد خوب

 :گفت و کرد نگاهم انیک. گرفتم را اششماره زود یلیخ

 شده؟ یچ-

 .کنم روشا با یصحبت هی بذار-

 :گفت و داد تکان یسر

 .منتظرم من خب یلیخ-

 یامیپ روشا یبرا زود یلیخ و گرفت فاصله من از یکم

 :کردم ارسال یصوت

 نیا ما خونه میریم هم با دنبالت امیم. خوب هم یلیخ" 

 "بهتره جور
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 : داد جواب زود یلیخ روشا

 . رسمیم حسابتو شب پس-

 اب فمیک در یگوش انداختن از پس و کردم کوتاه یاخنده

 کرد رازد میسو به را دستش. رفتم انیک سمت به باز ییرو

 : گفت و

 . داره دخترونه لیوسا و لباس که یطبقات اون میبر-

 چرخ بزرگ پاساژ در که همانطور و گرفتم را دستش

 : گفتم میزدیم

 . یکن دیخر یخوایم خودت کردم فکر-

 : گفت و دیخند

 . رمیبگ برات یخواست یهرچ خوامیم نه-

 : گفتم متعجبانه و ستادمیا میسرجا
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  ؟یچ-

  بگم؟ ترشمرده ؟یدینشن-

 : دمیخند

 ! یکن نکارویا ستین ازین اصال نه-

 : گفت و داد تکان یسر

 . ازهین هم یلیخ-

 : گفت و دیکش یامغازه سمت به و گرفت را دستم

 . رمیبگ کفش برات خوادیم دلم خب-

 بود که یقیطر هر به. شدینم اما شوم مانعش کردم یسع

 یزیچ هر ای کفش دیخر از را او رنگارنگ یهابهانه و

 . کردم منصرف

 و ستادیا داشت قرار پاساژ در که یکوچک غرفه مقابل

 : گفت
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 هم بهانه اصال. بخرم برات یزیچ هی دیبا گهید-

 . رمیپذینم

 : گفتم و دمیخند

 ! لجباز-

 اول حرف که یرنگ یانقره یدیجاکل و کرد دراز دست

 : گفت و برداشت را بود خودش اسم

 ! هیعال نیا-

 : گفتم خنده با

  خودت؟ یبرا ای من یبرا-

 . زود بده داتویکل. تو یبرا من انتخاب-

 انیک کردم دایپ فیک درون لیوسا نیب از را میدهایکل تا

 در را خانه یدهایکل زود یلیخ و کرد حساب را اشنهیهز

 : گفت و انداخت دمیجد یدیجاکل
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 همونیم دستت نیا خودمون خونه تو میبر که یوقت تا-

 !پناه
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*** 

 .شد  وارد جانیه با یدختر و شد باز سرعت با کافه در

 مهه. بستم را دفتر سرعت به دیکش که یغیج شدت از

 :دیچرخ شیسو به سرها

 !هـــــوتن یوا-

 و دیدو او سمت به افراد همه متعجب یهاچشم مقابل در

 :گفت جانیه با و کرد بغلش محکم

 !خــــدا یوا. دیرس صبح امروز. باالخره گرفتمش-
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 :گفت خنده با هوتن و کردم نگاهشان متعجبانه

 .باش آروم چته-

 :گفت جانیه با دختر

 چقدر یدونینم گرفتم رو مدرکم باالخره امروز-

 !هوتن خوشحالم

 :گفت سرعت به هوتن

 .نمیبب جانیا نیبش. باشه مبارک-

 :گفت و نشاند یصندل یرو را دختر

 !براش اریب زیچ هی لیسه-

 یخوب حاِل. دمیشنینم یزیچ گرید و زدندیم حرف آرام

 به یخستگ با. بدهم ادامه را نوشتن بتوانم تا نداشتم هم

 اب انیک کاش. شدم رهیخ درخت به و زدم کهیت یصندل

 .بردیم هم را خاطراتش رفتنش،
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 و دنبو جانیا گرید درخت نیا. شدیم نابود کافه نیا مثال

... 

 مقابل از شهیهم یبرا است رفته که حاال داشتم دوست

 قدرتمند قدر آن من نه که فیح اما. شود حذف چشمانم

 !توانستمیم نه و کنم حذفش که بودم

 دختر همان به چشمم و برگرداندم رو ییصدا دنیشن با

 :گفتم و نشستم صاف. خورد

 .سالم-

 :گفت و زد بایز یلبخند

 زم؟یعز یخوب. سالم-

 :گفتم و کردم نگاهش یجیگ با

 .ارمینم جا به دیببخش. ممنون-

 :گفت و دیخند
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 خوامیم اما. میندار هم با یخاص ییآشنا چیه هنوز ما-

 نداره؟ یمشکل. میبش آشنا هم با ممکنه اگر

 لممقاب و دیکش عقب را یصندل م،یبگو یزیچ آنکه یب

 :گفت و نشست

 !هستم هوتن خواهر من-

 هک شدم رهیخ یعل به عیسر یلیخ حرف نیا دنیشن با

. بدهد نشان یکار مشغوِل را خودش کرد یم یسع

 :گفتم و زدم خواهرش یرو به یلبخند

 .خوشبختم-

 :گفت و کرد دراز سمتم به دست

 ؟یدینم دست خب-
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 ادی هب و کردم بود، کرده دراز سمتم به که یدست به ینگاه

 و گرفتم را دستش یآرام به و زدم یلبخند. افتادم روشا

 :گفتم

 !خوشبختم-

 :گفت و گرفت محکم را دستم

 ؟یگینم اسمتو-

 !پناه-

 :گفت و دیخند

 .خوشبختم تییآشنا از منم حاال-

 :دیپرس و کرد رها را دستم

 ؟ینداد سفارش یزیچ  هنوز ؟یخور یم یچ-

 :گفت دوباره او و نگفتم یزیچ

 خوبه؟ موکا دوتا-
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 :گفت بلند و برگشت میایب خودم به تا

 !اریب موکا تا دو لطفا لیسه-
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 :گفتم و دمیکش یپوف کالفه

 !نبود ازین ممنون-

 :گفت و برگشت سمتم به

 ؟یهست یساکت آدِم کاًل-

 چطور؟-

 :گفت و داد باال یاشانه

 !یدینپرس اما یبپرس تو تا نگفتم رو اسمم عمدًا من-
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 :گفتم و زدم کوچک یلبخند

 !دیگفت اسمتونو کردم فکر جدًا؟-

 :دیخند

 !امیهست من. نگفتم نه-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .خوشبختم-

 :گفت و شد رهیخ پنجره به و سرچرخاند

 مقابل ادیم مدام که هست یدختر هی گفتیم هوتن-

 گه؟ید کِس ای یخودت منظور. نهیشیم پنجره

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !باشم خودم منظور کنم فکر-

 صورتش اما بود الغر کلشیه. شدم رهیخ اش چهره به

 هک هربار. شود باتریز اشچهره شدیم باعث نیهم و تپل؛
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. شدیم ظاهر صورتش یرو زیر یچال دیخندیم

 یاقهوه رنگ یموها و داشت رنگ یمشک ییهاچشم

 .بود کرده وسط فرق را اششده

 :گفت و دیخند آرام

 امیب داشتم دوست یلیخ دمید تورو و اومدم که االن-

 خودم با زدیم حرف تو درباره هوتن هروقت. سراغت

 .یباش یجذاب آدم دیبا که کردمیم فکر

 :داد ادامه و کرد یمکث

 خوشم یلیخ دارن یخصوص میحر که ییآدما از من-

 !ادیم

 هب یکوچک ینیس با لیسه م،یبگو یزیچ بخواهم تا

 ود و بود ینیس درون موکا متوسط وانیل دو. آمد سمتمان

 را هردو. داشت قرار کنارشان هم تلخ شکالت عدد

 :گفت و گذاشت مقابلمان
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 !هایکرد انقالب دهینرس یهست-

 :گفت و دیخند یهست

 چطور؟-

 :گفت و کرد نگاه من به لیسه

 !داره سفارش خانم پناه شهینم باورمون-

 :داد باال ییابرو یهست

 .دادم من. نداد سفارش پناه-

 :گفت و خورد زیم یرو دفتر به چشمش لحظه کی در

 !؟یدار نایا از هم تو عه-

 :گفتم لیسه رفتن از بعد و دادم تکان یسر

 ؟یدار هم تو نکنه-

 :گفت و دیخند
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 گوشه فعال. ننوشتم داخلش یزیچ وقت چیه اما آره-

 !خورهیم خاک داره زمیم

 :زدم یلبخند

 ؟یسیبنو توش یخوایم یچ-

 ود؟ب نشده پر االن تا سمیبنو یچ قراِر دونستمیم اگر-

 دفترش دختر نیا کاش. افتادم خنده به من و زد یچشمک

 با ار دمیسف یهابرگه من. کند پر یباتریز خاطرات با را

 عذاب دیبا حاال و کردم پر امیزندگ خاطرات نیتر تلخ

 .بکشم دوش به خودم با هم را ها نوشته نیا وجدان
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 :گفت و کرد یمکث
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 شدم؟ مزاحم. زمیعز دیببخش-

 :دادم تکان یسر

 !یندازیم نفر کی ادی منو تو راستش. هیحرف چه نیا نه-

 :گفت و دیخند بایز

 بد؟ ای خوب آدم-

 :گفتم و زدم تر قیعم یلبخند روشا، یادآوری با

 تموم حقم در رو رفاقت واقعا که خوب یلیخ آدِم هی-

 .کرد

 :گفت و داد ُهل سمتم به را موکا وانیل

 !هاچسبه یم داغه تا موکا-

 ینم. شدند قفل گریدکی در میها دست و زدم یلبخند

 یسته. کردم یتشکر وکوتاه بزنم یزیچ به لب توانستم

 :دیپرس
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 ه؟یک شخص اون بفهمم که یکرد کنجکاوم خب-

 :گفتم و شدم رهیخ وانیل بخار به

 بهش یوقت درست. داشتم میزندگ کل تو که یدوست تنها-

 ومن هم اون نداشتم رو کسچیه یوقت داشتم، دیشد ازین

 !رفت شمیپ از و گذاشت تنها

 :گفت و گرفت خودش به متاثر یاچهره یهست

 کردن؟ فوت. رمیبم یاله-

 :گفتم و دمیخند سرعت به. شد گرد میهاچشم

 !رفته رانیا از. نه نه،-

 :گفت و داد رونیب محکم را نفسش

 !ستادیا قلبم دختر؛ بده رتیخ خدا-

 و افتادم خنده به هم باز و کنم جمع نتوانستم را لبخندم

 :گفتم
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 .گفتم بد من دارم قبول-

 عیما یقاشق با که همانطور و گذاشت قلبش یرو دست

 :گفت کردیم مخلوط را شیموکا

 از یکی اما کنم تلخ رو اوقاتت یاول روز خوامینم-

 یتو خودم که بود نیا شد بد حالم قدرنیا که یلیدال

 دست از رو میمیصم یدوستا از یکی رستانیدب دوران

 یبرا! رفت ایدن از یکوتاه مدت یتو و شد ماریب. دادم

 .اومد درد به من قلب هوی نیهم

 .شاد روحش-

 :زد میرو به یلبخند

 ؟یندار دوست موکا. زمیعز یمرس-

 و کم داشت لحظه هر که کردم موکا یرو خامه به ینگاه

 :گفتم آرام. شدیم کمتر
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 !ندارم لیم من-

 نیا یستایبار نیبهتر اون کن اعتماد لیسه به چرا؟-

 !شهره

 :گفتم و زدم یلبخند

 !داره یشخص لیدل هی خورمینم یزیچ نجایا نکهیا-

  

۱۳۳ 

  

 :گفت و زد یلبخند

 یخوراک وانیل هی اما. گهید متمیحر نیهم عاشق منم-

 .ارهیب وجود به برات یمشکل ستین قرار که خوردن

. انداخت خودم یهاحرف ادی به را من حرف نیا

 :گفتم و آمد چشمم مقابل روز آن خاطرات
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 !تونمینم-

 :گفت آرام یهست

 .بود نگفته نویا هوتن-

 خورم؟ ینم یزیچ نکهیا-

 :داد تکان یسر

 لز سکوت در ادیم بیعج یلیخ دختر هی گفتیم فقط-

 !چشه فهممینم و وارید و در به زنهیم

 :گفت و گرفت گاز را لبش عیسر

 .گفتم بد کمی دیببخش-

 :گفتم و دمیخند

 !برادرتونه یهاحرف. ستین که خودت یهاحرف-

 :گفتم و انداختم فمیک درون را دفتر

 .برگردم من ستین یامر اگه-
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 :گفت و گرفت دست در را اشیگوش سرعت به

 !برو بعد بده رو اتشماره اول-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 شماره؟-

 احتم دارم دوست. هستم ییپررو آدم کمی من نیبب. آره-

 از یکی. نمتیبب مجدد بتونم و باشم داشته رو اتشماره

 هک نهیا کافه اومدم ادیفر و غیج با امروز من نکهیا لیدال

 ونمت ینم گهید و اومده التسمیپ یگریمرب مدرک باالخره

 تماس باهات بتونم خوامیم نیهم یبرا. باشم نجایا مداوم

 .نمتیبب بتونم هم باز و رمیبگ

. دارم قیرف کمبود و بشم یکس جذِب نتونستم وقته یلیخ 

 ؟یدیم شماره حاال

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
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 .ندارم لیموبا چون تونمینم. نخوام که نه-

 :گفتم عیسر و کرد نگاهم متعجبانه

 .بخرم دیجد خط نتونستم هنوز. زد لمویموبا دزد-

 :گفت و داد تکان یسر مکث یب یهست

 .کنمیم حلش من باشه-

 :گفت و شد بلند جا از سرعت به

 !ایب دنبالم-

 :گفت سرعت به یهست و میرفت پسرها سمت به

 !شم فدات بده کاغذ کهیت هی هوتن-

 طورهمان و گرفت خواهرش سمت به کاغذ یاتکه هوتن

 :گفت کردیم نگاه من به که

 ه؟یچ کرده خی یموکا اون فیتکل-
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 ادداشتی یمطلب کاغذ یرو تند تند که همانطور یهست

 :گفت کردیم

 !بخور کن گرم عصر کنار بذار-

 غذکا یهست و زدم یلبخند ناخودآگاه حرف نیا دنیشن با

 :گرفت سمتم به را

 اول دارید نیا تو دوارمیام. منه شماره نیا جون پناه خب-

 من به یگرفت لیموبا یوقت تا باشم داده نشون یخوب رفتار

 .یبزن زنگ
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 :گفتم و گرفتم دستش از را کاغذ و زدم یلبخند

 !یمرس زمیعز حتما-
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 :گفت و کرد دراز میسو به یدست یهست

 !دارید دیام به-

 که تردخ نیا برابر در توانستمینم. زدم شیرو به یلبخند

. مباش نداشته یالعمل عکس چیه بود، یمهربان از ییایدن

 :گرفتم دست در را دستش

 !فعاًل. نمتونیبیم انشاهلل-

 :گفت و کرد نگاهم یعل

 .دارم باهات یکار هی-

 :کردم نگاهش

 .دارم عجله من-

 :گفت یهست به رو و داد تکان یسر

 ؟یبمون جانیهم یخوا یم-

 :گفت سرعت به یهست
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 .میگردیبرم هم با شب گهید آره-

 خواد؟ینم یکمک لیسه نیبب برو-

 اهینخودس یپ را یهست داشت یسع یعل. زدم یلبخند

 :گفت و کرد نگاهم یهست رفتِن از بعد. بفرستد

 !ریبگ تماس یهست با حتما-

 :دادم باال ییابرو

 چرا؟-

 :گفت زنان لبخند

 هن خودت ساِل و سن هم دختر هی شنهادیپ به ادیم دلت-

 ؟یبگ

 :دادم تکان یسر

 ...ندارم یگوش که فعال-

 :گفت و دیپر حرفم نیب
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 اون اب بودن. ریبگ تماس باهاش ،یگرفت یگوش هروقت-

 !داره یادیز یرفقا یهست. کنه بهتر حالتو تونهیم

 !خداحافظ فعال. رمیگیم تماس باهاش. ممنون-

 و خواهر نیا دانستمینم. شدم خارج کافه از زود یلیخ

 داشته ینقش چه میرو ِشیپ یروزها در است ممکن برادر

 .اشدب نیریش هست، که یزیهرچ بودم دواریام فقط باشند،
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 یرو و رفتم اتاقم سمت به حرف یب دمیرس که خانه به

. دمش رهیخ اتاقم یواریکاغذد نگار و نقش به. افتادم تخت

 دبلن با و گذراندم نظر از را وارید یرو زنقشیر یهاترنج

 به بابا زده جانیه یصدا دنیشن و تلفن یصدا شدن
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 صدا را مانیپ یبلند یصدا با او. دمیپر جا از سرعت

 .زدیم

 :زدم غیج و دمیدو رونیب اتاق از جانیه با

 مانه؟یپ-

 بود ریسراز شیهاگونه یرو اشک یخوشحال از که مامان

 :تگف و گرفت بابا دست از را یگوش لرزان ییهادست با

 خوبه؟ حالت. پسرم بگردم صدات دور مامان مان؟یپ الو-

 مامان که کند آرام را مامان داشت یسع مانیپ شک یب

 :گفت عیسر

 وندلم. نکنم هیگر تونمینم صدات دنیشن ِیخوشحال از-

 !رفت راه هزار

 :گفت و کرد نگاه من به مامان

 !دستت یگوش. زدلمیعز جاستنیهم-
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 ادی به انمیپ. بود گرفته بغضم. گرفت سمتم به را یگوش

 در را یگوش مامان. بشنود را میصدا خواستیم و بود من

 :گفت و داد تکان دستش

 !شهیم قطع االن پناه گهید ریبگ-

 :گفتم و گرفتم دستش از را یگوش سرعت به

 مان؟یپ-

 اشک بود مانده کم دمیشن که را مانیپ خندان یصدا

 هب. گرفتم را خودم یجلو یسخت به و دیایب در هم خودم

 :بستم را در و رفتم اتاق درون به سرعت

 ؟یزد زنگ رید نقدریا چرا برم قربونت مانیپ الو-

 پناه؟ یخوب. شدینم االن تا کن باور-

 .امیعال یزد زنگ که االن خدا به. خوبم آره آره-
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 به خواستم. یهست خودت مواظب که خداروشکر-

 !نگرفت بزنم زنگ تیگوش

 :زدم یلبخند

 .برد دزد مویگوش-

 :گفت باشد دهینشن را میصدا که انگار

 پناه؟ ؟؟؟یگیم یچ-

 :گفتم بلندتر

 .زد دزد ندارم یگوش گمیم-

 ؟یخرینم چرا-

 !ندارم ازین. فعال خوامینم-

 :گفت عیسر مانیپ

 برو. زمهیم یکشو یتو من کارِت پناه کن گوش خوب-

 .باشه دستت تو بخر یگوش هی فرد و بردار
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 .خوامینم نه-

 !تو و دونمیم من ینخر اگر خدا به-

 درون از که دانستمیم. دمیشنینم واضح را شیصدا

 اهدخو سخت و بر نهیهز چقدر کردن برقرار تماس یکشت

. شودیم وصل و قطع آنتن کنم حس که انگار. بود

 :گفت سرعت به مانیپ. دمیشنیم تکه تکه را شیصدا

 .برسون سالم همه به. کنم صحبت تونمینم گهید پناه-

 به را یگوش. دیرس انیپا به من یخداحافظ یب تماس

. ودب شده رفع مانیدلتنگ از یکم حداقل. فشردم امنهیس

 قوت مانیبرا هم باز اما میدیشن کم را شیصدا هرچند

 .بود یقلب

*** 
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۱۳۶ 

  

 کاماًل که خورد تختش به چشمم. شدم مانیپ اتاق وارد

 و نبودند پخش اتاق در لشیوسا از کدام چیه. بود مرتب

 ینم را ها یزیتم نیا دلم. زدیم برق یزیتم از اتاق

 ار شیهالباس دیبا االن بود، خانه در مانیپ اگر. خواست

 غر سرش مدام مامان و میکردیم جمع تخت یرو از

 چیه و بخندند فقط او و باشد ترمرتب یکم که زدیم

 .دینگو یزیچ

 دنکر باز یبرا لرزانم یهادست. رفتم شیکشو سمت به

 مانیپ هک رمیبپذ توانستمینم. رفتندینم شیپ کشو قفل

 ب،آ و یکشت در و یسخت با که شیهاپول از من و نباشد

 هآورد دست به هاانوسیاق و ایدر وسط در شیهاییتنها با

 .کنم هیته یگوش خودم یبرا است،
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 جاآن از خواستم و رفتم اتاق در دم تا. شدم مانیپش بارها

 .شدیم مانعم مانیپ یصدا اما بزنم رونیب

 " تو و دونمیم من ینخر اگر خدا به" 

 لقف در باالخره و رساندم دیکل به را دستم یکالفگ با

 :گفتم لب ریز و چرخاندم

 !خدا به دمیم پس بهت پولشو مانیپ-

 تا بود یکاف بانکش عابر کارت لمس و کردم باز را کشو

 :گفتم و نشستم تختش لبه. شود ریسراز اشکم

 داداش؟ یکنیم چکار یدار االن یعنی مانیپ آخ-

 تباب را من شهیهم. دمیکش اشپوما یروتخت یرو یدست

 که یاکرده الیخ تو گفتیم. کردیم سرزنش دیخر نیا

 هستم؟ ساله دوازده یپسر من
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 ار عابربانکش کارت. دمیکش دراز تختش یرو و دمیخند

 رو و ریز را اطالعاتش بارها و گرفتم میهاچشم مقابل

 .کردم

 "ستوده مانیپ. "دمیکش نامش یرو یدست

. میکردیم یشوخ هم با هم باز تا یبود کاش مانیپ آخ

 هر و میگشتیم یعال یگوش کی دنبال به هم با االن اصال

 .میدادیم رییتغ آخر لحظه را نظرمان بار

 یرو مانیپ از یبزرگ عکس. زدم رونیب اتاقش از غم با

 با هک یعکس نیاول. بود شده نصب هال وارید بر پوستر

 همان قایدق. بود گرفته یکشت عرشه در کار یهالباس

 عنوان به بود قرار  و شناختینم پا از سر که یروز

 .بگذارد بزرگ یبار یکشت نیا در پا دانشجو
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۱۳۷ 

  

 در. رفتم سمتش به آشپزخانه از مامان یصدا و سر با

 لبخند. کردم نگاهش و ستادمیا آشپزخانه در چهارچوب

 :گفتم زنان

 ؟یدیم دود اسپند-

 :گفت و داد تکان یسر مامان

 .دمید مانویپ خواب شبید-

 :گفت و انداخت گداخته یهازغال یرو اسپند

 لتنگشد شتریب االن تا گرفت تماس که شیپ شب چند از-

 کردم قبول چرا که کنمیم سرزنش خودمو یگاه. شدم

 .کردم دورش خودمون از قدرنیا و بشه انوردیدر مانیپ

 :گفتم و زدم نهیس به دست
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 کاِر نیترسخت خونه نیا کردن تحمل مانیپ یب قتًایحق-

 !استیدن

 :گفت و کرد نگاهم نشیغمگ یهاچشم با مامان

 به یعشق چه خودش که کنمیم فکر نیا به یوقت اما-

 یتکش و ایدر یتو اون. شمیم مونیپش امگفته از داره ایدر

 هم صداش از یحت نویا که داره یبیعج آرامش هست، که

 .بفهمم تونمیم

 :دادم تکان یسر

 !هبرگرد منتظرم فقط. ندارم یآرامش چیه اون یب من یول-

 :گفتم و دادم نشانش را کارت

 .رمیگب یگوش برم و بردارم کارتشو گفت شیپ شب چند-

 که یدیشد بغض با و کرد پاک را شیهااشک مامان

 :گفت داشت
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 !هست ما به حواسش باشه هرجا که براش رمیبم یاله-

 دیاب دانستمینم. رفتم اتاقم به من و کرد دود اسپند مامان

 یکس داشتم دوست. کنم چکار یگوش دنیخر یبرا

 مخواستینم یطرف از. بدهد نظر میپا به پا و باشد همراهم

 نیترساده به توانستم یم و کنم خرج را مانیپ یهاپول

 .باشم یراض هم یگوش

 زسب دفتر به چشمم لحظه کی در و نشستم تخت یرو

 افهک سمت به فکرم. داشت قرار تخت یرو که افتاد رنگم

 توانستندیم یعل ای لیسه حتما طیشرا نیا در. رفت

 .کنند کمکم

 دبلن جا از سرعت به و نشست لبم یرو یبزرگ لبخند

 متوان یم که ییجا تا کردم یسع و دمیپوش لباس. شدم

 شتریب هوا یسرما و سوز روزها نیا. رمیبگ گرم را خودم

 دیشد برف بارش کی منتظر مدام هایهواشناس و بود شده
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 بستر در نداشتم دوست گرید هم من و بودند شهر در

 .وفتمیب یماریب

 کافه سمت به و کردم یخداحافظ مامان از زود یلیخ

 آن بردم ادی از یحت که کردم عجله آنقدر بارنیا. رفتم

 یروزها توانستمیم. نبود هم مهم. ببرم همراهم را دفتر

 ریمس کردن یط از بعد. بروم قبل خاطرات سراِغ به بعد

 با را در. دمیرس باالخره کافه تا خانه یطوالن نسبتًا

 که خورد یعل به چشمم. شدم وارد و کردم باز یخستگ

 .دیچرخ سمتم به در یباال زیآو یصدا دنیشن با سرش
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 به یآرام به و کردم قالب هم در را امزده خی یهادست

 :گفتم و رفتم سمتش
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 .سالم-

 :گفت و زد یلبخند

 !روز چند ینبود. سالم-

 :دادم تکان یسر

 .نداشتم رو دفتر اون کردن چک حوصله ادیز-

 !یاومد نوشتن یبرا االنم پس-

 :گفتم و دادم تکان ینف نشانه به یسر

 .اوردمین هم رو دفتر بارنیا. نه-

 ترشلوغ یکم امروز. چرخاندم کافه یفضا در را نگاهم

 .کند یهمراه را من بتواند یکی که کردم دعا دعا و بود

 :گفتم آرام

 !رمیبگ کمک هی اومدم-

 :گفت و داد باال ییابرو
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 جدا؟-

 :زدم یلبخند

 بود؟ آور تعجب قدرنیا-

 شده؟ یچ. بود آره-

 بهتر یکم لیسه با باز. شکفت گلم از گل لیسه دنید با

 :داشتم یستیرودربا یعل با. بودم

 د؟یخوب لیسه آقا سالم-

 قرار یزیم یرو را یمشتر سفارش و زد یلبخند لیسه

 :گفت و آمد سمتم به و داد

 پر رو زتیم امروز یاینم میکرد فکر ،ینبود روز چند-

 !کردن

 :گفتم و کردم زیم به ینگاه
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 خوامیم راستش. دارم گهید کاِر هی امروز. ستین مهم-

 مکمک شما بشه اگر گفتم. ستین هم مانیپ. بخرم یگوش

 یهامتیق که دیشناسیم یمطمئن و خوب یجا اگر. دیکن

 !بده هم منصفانه

 :داد تکان یسر لیسه

 !حتما باشه-

 :گفت و برخاست جا از یعل

 .کنمیم تیهمراه من-

 :گفتم عیسر

 اد؟یب تونهینم لیسه-

 :گفت مکث یب یعل

 !امیم خودم. هواست رو کافه نباشه لیسه-

 :گفت و برداشت را نشیماش چیسوئ
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 از یکی بزن زنگ بود کم روین خودت با نجایا لیسه-

 !کمکت ادیب هابچه

 :گفت و زد یلبخند لیسه

 !راحت التیخ برو-

 :گفت و زد یلبخند یعل

 .میبر! جمعه المیخ-

 :گفتم عیسر و میشد خارج کافه از هم با هردو

 د؟یباش نجایا ستین بهتر دیهست کافه ِریمد شما-

 :گفت و کرد نگاهم

 .دارم دوست شتریب رو کردن دیخر من-

 .نباشم مزاحمتون وقت هی گفتم-

 :گفت و دیخند
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 یستیرودربا. دادمیم انجام اونو داشتم یترمهم کار اگر-

 .ندارم باهات که

 و تمداش یاریبس یستیرودربا او با من اما. افتادم خنده به

 .دمیکشیم خجالت او از یگاه

. میشد سوار هردو و کرد باز را نشیماش یدرها ریدزدگ با

 :گفت و کرد حرکت عیسر یلیخ

 نظرته؟ مد یزیچ جور چه-

 :دادم باال یاشانه

 .دونمینم-

 چقدره؟ اتبودجه-

 مانیپ کارِت حِس با و گذاشتم پالتوام بیج یرو دست

 :گفتم

 !قیدق دونمینم-
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 :گفت و کرد نگاهم متعجبانه

 ؟یبخر یگوش یخوایم یمطمئن-

 :دمیخند

 گرون هم یلیخ که خوامیم انداز راه کار زیچ هی. آره-

 تموم ندارم دوست ستین خودم از بودجه چون نباشه

 .کنم خرج رو مانیپ یهاپول

 :گفت و کرد نگاهم

 ه؟یک مانیپ بدونم دارم دوست-

 :زدم یلبخند

 چطور؟-

 !یاریم اسمشو یلیخ چون-

 :گفتم عیسر

 !زمهیچ همه-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 567 

 :گفت و کرد ینگاه مین

 .نشناختم-

 :دمیخند

 !داداشمه-

 :فتگ و ستادیا یپاساژ مقابل بعد یکم و داد تکان یسر

 التیخ. داره یفروش لیموبا نجایا که دارم قیرف هی-

 !درسته کارش راحت

  

۱۳۹ 

  

 از هردو یعل اطالعات و کمک با یگوش دیخر از بعد

 :گفتم شدم نیماش سوار که نیهم. میزد رونیب پاساژ

 !یکرد کمک که یمرس. لطفت از ممنونم-
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 :گفت و زد یلبخند

 .نکردم یکار کنمیم خواهش-

 و فیلط هیروح کی مانیپ مثل هم او. کردم نگاهش

 حس خوب یلیخ را نیا توانستمیم من و داشت مهربان

 :گفت و افتاد راه. کنم

 !یکن استفاده یخوش به-

 هم یسع و بودم شاد واقعا امروز. زدم بزرگ یلبخند

 :کنم اشیمخف نداشتم

 .ممنونم-

 !بزن زنگ هم یهست به فرصت نیاول در-

 :دادم باال ییابرو

 .بود ادمی دیکرد یادآوری یمرس-

 :گفت رک کاماًل و کرد درهم چهره
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 ؟یمتوجه. متنفرم بشم خطاب شخص سوم نکهیا از-

 :گفتم و گرفتم دندان به لب

 ...خواستم-

 یعاد. دهینم احترام حِس من به زدن حرف نجوریا-

 !بزن حرف

 :گفتم ناخودآگاه و زدم لبخند

 !باشه-

 :گفت و کرد روشن را ضبط

 .یکن عمل که باشد-

 :گفت عیسر

 .کافه هی ببرمت خوامیم-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 چرا؟-
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 :دیخند

 فهکا یهایخوراک به فقط نمیبب خوام یم. واضحه کاماًل-

 !یهست ینجوریا کاًل ای یدار تیحساس من
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 :دمیخند

 یاگهید لیدل خورمینم یزیچ تو کافه یتو من نکهیا-

 !داره

 :گفت و کرد من به ینگاه مین

 ؟یلیدل چه-

 :گفتم و زدم یلبخند

 ؟یبدون یدار دوست چرا دونمینم-
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 بده داره اگر داره؟ من به یربط یسیبنو توش قراره

 !بخونم

 :دادم تکان یسر

 !نداره یربط چیه-

 !بده سوالمو نیا جواِب پس-

 :گفتم و افتادم روز آن ادی به و زدم یپوزخند

-نمیدونم چرا از گفتنش فرار میکنی. 

-تو دفتر مینویسم. 

پقی زیر خنده زد و گفت: 

-چیش به من؟ 

متعجبانه نگاهش کردم و گفتم: 

-چی؟ 

-میگم اون دفتر رو که قرار نیست من بخونم. اینکه چی 
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. ردمنخو یچیه نشستم، کافه نیا یتو که بار نیاول چون-

 !نذاشت نخوام، که نه

 :گفت متعجبانه

 چرا؟-

 .دونمینم-

 :گفتم و کردم یمکث

 توق گفت اما بدم سفارش یزیچ هی بذار گفتم بهش-

 .بدم سفارش یزیچ ستین ازین و نداره

 ؟یزنینم یزیچ به لب گهید نیهم یبرا تو و-

 :دادم تکان یسر

 !بخورم یچیه تونمینم کافه اون یتو-

 :گفت و دیخند
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 گهید کافه هی برمتیم االن من نداره بیع خب-

 !یبد سفارش کنمیم مجبورت

 :گفتم و دمیخند حرص با

 نه؟ یبیعج دختر چه یگیم خودت با یدار االن-

 :گفت و داد تکان یسر

 کنه؟ینم استفاده عقلش از چرا دختر نیا گمیم دارم نه-

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 د؟یکنیم فکر نجوریا آدما درمورِد شهیهم-

 :گفت و دیخند

 !یهرکس مورد در نه و شهیهم نه-
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 :گفت و ستادیا یاکافه مقابل

 !نجایا میبر شو ادهیپ یول-

 زیم از یکی یرو. میگذاشت کافه در پا و میشد ادهیپ هردو

. میداد داغ قهوه عدد دو سفارش و مینشست هایصندل و

 :گفت آرام یعل

 !یش دلخور یبخوا که نزدم یحرف-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .شمینم دلخور یزیچ از گهید من-

  :گفت و کرد کافه وارید و در به ینگاه

 خودم کافه ونیدکوراس کنمیم حس برم ییجا هر دایجد-

  !بهتره جا همه از

  :دمیپرس و زدم یلبخند

  خودته؟ قهیسل-
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 :گفت و داد تکان یسر

 همون اونجا کردم، شروع کافه یتو که کارمو. ستین نه-

 .ندادم رییتغ گهید اومد خوشم منم. بود یشکل

 :دمیپرس آرام و کردم نگاهش

 ه؟یک قهیسل یدون ینم-

 بدونم؟ دیبا کجا از نه-

 :گفت خنده با و کرد یمکث

 یقشنگ یجا. نکنه درد دستش هست یهرکس قهیسل-

 !دمشیپسند پسند، سخت مِن که ساخته

 است برده لذت من قهیسل از یعل نکهیا. دمیخند

 مامت که میبگو او به توانستم یم کاش. کردیم خوشحالم

 و نشسته مقابلت االن که است یآدم نیهم قهیسل کافه

 .کندیم نگاهت
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 هاقهوه ینیس با لیسه سال  و سن هم درست ،یپسرجوان

 :گفت و آمد سمتمان به

 .دیاومد خوش یلیخ کافه نیا به-

. ادد قرار مقابلمان را سفارشات پسر و میزد یلبخند هردو

 :گفتم و کردم یعل به ینگاه

 نجا؟یا ای بهترن شما یها قهوه-

 مزه مزه که همانطور و برداشت را قهوه کوچک وانیل

 :گفت کردیم

 !یبد نظر و یکن امتحان دیبا خودت دونمینم-

 :نشست لبم یرو یلبخند

 !بتونم نکنم فکر-

 را شیهاحرف تمام توانستمیم البته. کرد نگاهم حرف یب

 . نمیبب شیهاچشم در
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 .بگم یزیچ هی خوامیم-

 :گفت عیسر

 !بگو-

 :گفتم و برداشتم را قهوه

 .کنمیم صدا یعل تورو من-

 :گفت خنده با و داد باال ییابرو

 چرا؟-

 :دمینوش قهوه از یکم

 زنهینم صدا یعل تورو کس چیه چون دیشا. دونمینم-

 .بگم دارم دوست

 !اصاًل یبزن صدا منو دمینشن حاال تا که من-

 :گفتم و دمیخند

 .هوتن بگم تونمینم کنم صدا بخوام اگر اما-
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 ؟یزنیم صدا یعل منو که یدیفهم چطور پس-

 :گفتم باشد حواسم کهآن یب و دادم باال یاشانه

 .کنم یم فکر بهت که هییوقتا منظورم-

 بشل کنج یلبخند. کردم نگاه او به و بستم را دهانم عایسر

 :گفت و نشست

 !یکنیم فکر من به پس-

 .نه-

 !یگفت االن نیهم-
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 و بودم زده که بود یحرف. دادم رونیب محکم را نفسم

 :مگفت یسخت به. کنم جمعش چگونه دیبا دانستمینم

 !یگوش دنباِل برم لیسه ای یعل با گفتم امروز مثال-

 :گفت آرامش با و زد یلبخند

 !نطوریا که-

 :گفت و کرد ساعتش به ینگاه یعل

 .میبرگرد ینیبش شتریب یخواینم اگر-

 که کنم حساب را قهوه نهیهز خواستم. میشد بلند جا از

 نیماش سواِر هردو. نداد را اجازه نیا و شد مانع یعل

 :گفت کمربند بستن از بعد و میشد

 ؟ یایم کافه-

 رمیم یتاکس با من دار نگه ابونیخ سر شهیم اگر نه-

 .خونمون
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 !خب رسونمتیم-

 یعنی برساند؟ را من خواستیم هم باز او. کردم نگاهش

 برساند؟ خانه به را من تا شود دور راهش بود حاضر

 !کافه تا شهیم دور راه نجوریا. شمینم مزاحم-

 :گفت و داد تکان یسر

 !یهست یایتعارف آدِم یلیخ-

 دست در را دمیجد یگوش. شد خارج پارک از زود یلیخ

 و برسم خانه به تا داشتم یادیز جانیه و بودم گرفته

 .کنم نصب را میهابرنامه زود یلیخ

 تباب او از و بزنم زنگ مانیپ به نفر نیاول شدیم کاش

 استم یبرقرار یبرا یراه که فیح اما کنم تشکر کار نیا

 .نبود
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 دنش ادهیپ موقع. نزد حرف یکالم خانه به دنیرس تا یعل

 .کردم یکوتاه یخداحافظ

 ننشا مامان به را دمیجد یگوش جانیه با و رفتم باال به

 سالِم. است دهیند را من که انگار شهیهم مثل بابا و دادم

 خودش که بود نیا یبرا البد کردیم که هم یکوتاه

 .نشود مرتکب یگناه

 تنها یعنی. کردم خارج تنم از را پالتو و زدم یپوزخند

 بود؟ نیهم او، گناه

 یخندلب کارت میس آنتن آمدن باال با و نشستم تخت یرو

 دمکر رهیذخ را اششماره که یکس نیاول. نشست لبم یرو

 که مدانستیم. گرفتم او با یتماس ذوق شدت از. بود مانیپ

 و کردم لمس را نامش هم باز و رمیگینم یجواب چیه

 :کرد یادآوری اپراتور
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 اشم تماِس. باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 "شودیم اعالم شانیا به امکیپ قیطر از

 و نوشتم یامیپ شیبرا زود یلیخ حرف نیا دنیشن با

 :دیدیم که باالخره. کردم ارسال

 دستم رو دیجد یگوش االن نیهم تو کمک با مانیپ"

 با که یهست ینفر نیاول بدون و دارم دوست یلیخ. گرفتم

 "دادم امیپ و زدم زنگ بهش یگوش نیا

 یهست شماره اِدی به بارنیا و افتادم تخت یرو یشاد با

 خواسته من از هم یعل و بودم داده قول او به من. افتادم

 و آشناها تمام شماره یوقت. نبرم ادی از را خواهرش که بود

 .زدم ایدر به دل باالخره کردم، وارد را دوستانم

. کردمیم احساس امیزندگ در را دوست کی کمبود من

. ارمد ازین جنس هم کی با داشتن ارتباط به که دانستمیم

 ورمصب سنگ و کند درک را من بتواند که روشا مثل یکس
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 خونگرِم و یاجتماع آدِم آن گرید که یپناه یبرا. شود

 توانستیم یهست مثل یدختر شدن دایپ نبود، سابق

 .باشد ممکن اتفاق نیبهتر
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 یعل خواهر او ترمهم همه از و یانرژ پر و مهربان یدختر

 تکرار ذهنم در نامش لحظه هر خواه نا خواه که یکس. بود

 دادینم دستم به را دفتر آن اگر نبود، او اگر دیشا. شدیم

 .بودم شده بدتر هم قبل از پله چند و نیچند االن من

 دروغ من خاطر به شد حاضر و برد مارستانیب به را من او

 من اِلح نگران او. بکشاند دکتر به را من بتواند تا دیبگو

 ...کرد امیهمراه یگوش دنیخر یبرا او. بود
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 عدب. گرفتم تماس و کردم وارد سرعت به را یهست شماره

 :دیچیپ گوشم درون یهست یآشنا یصدا بوق چند از

 الو؟-

. اشتمد یبیعج حس. نشست لبم یرو یلبخند اریاخت یب

 خواهم یم که است بار نیاول نیا یزندگ کل در که انگار

 :کنم دایپ یدوست

 .خانم یهست سالم-

 !سالم-

 :میبگو عیسر شد باعث اشیجد یکم لحن

 !هستم پناه من-

. شود زده جانیه یهست تا بود یکاف کوتاه جمله نیهم

 :گفت عًایسر

 !مبارک دیجد یگوش! عجب چه ؟یخوب زمیعز سالم-
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 :دادم باال ییابرو

 د؟یجد یگوش-

 ؟یخوب. گهید آره-

 ام؟رفته دیخر به برادرش با من که داشت خبر او پس

 :گفتم و زدم یلبخند

 !ممنون-

 ومدمیم همراهت خودم یزدیم زنگ گهید خط هی با-

 !یبر تنها ینباش مجبور بازار

 .نداشت خبر یزیچ از او پس. شد محو یآرام به لبخندم

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !بزنم زنگ بهت حتما بودم داده قول زمیعز ممنون-
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 یاتفاق چه دانستمینم هم خودم. رساندم انیپا به را تماس

 شده پررنگ چشمم در آدم نیا نقدریا که است افتاده

 !توجه یکم جز بود؟ کرده چه او مگر. است

 دبو هامدت که یکار. باشد کار نیتربزرگ نیهم دیشا و

 !تیحساس و توجه یکم. بود نکرده میبرا یکس

*** 

 زیر یهادانه پرسرعت بارش به و ستادمیا شهیش مقابل

 وشدپیسف خانه مقابل درختان زود یلیخ. کردم نگاه برف

 کرده خانه یهابرف نیب یسرمست با یکودکان و شدند

 .شدند یشاد و یباز به مشغول نیزم یرو

 و بود شده برف از مملو زین کافه مقابِل درخت االن حتما

 آن زا چشم توانندینم اندنشسته پنجره مقابل که یکسان

 ثلم اگر البته. رندیبگ برف از پر اما برگ از لخت درخت

 .باشند جاآن عاشق من
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 بل را بزرگم ماگ. کردم باز را دفتر و نشستم نیزم یرو

 لندب آسمان به وانیل از بخار و بودم کرده پر یچا از لب تا

. دمیشک ترنیپائ را رنگم یصورت وریپل یهانیآست. شدیم

 پوشاندیم را دستم یهاانگشت اواسط تا که یوقت

 دیدش برف آنقدر امروز. بردیم باالتر میبرا را تشیجذاب

 .مبزن رونیب خانه از و کنم سکیر توانستمینم که بود

 یراض را خودم اما بود کافه در ذکرم و فکر تمام نکهیا با

 زا گرید صفحه چند و نمیبنش اتاقم در جاهمان که کردم

 .کنم پر را دفتر نیا

 بود، نوشته میبرا یعل که یمتن مجدِد خواندن از بعد

 ازب یپرانتز اسمش ریز درست خودکار، با و زدم یلبخند

 :نوشتم و کردم

 " یعل" 
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 انمبد کهآن یب. کردم شروع و دمیرس یخال صفحه کی به

 همه گرید انگار. است دهیرس خاطرات کدام نوبت امروز

 من از خودشان. بودم سپرده خودکارم و دفتر به را زیچ

 .کنند بازگو را یزیچ چه دیبا دانستندیم بهتر

  

۱۴۴ 

  

 هردو و گرفتم دست در را تنقالب بشقاب و شدم خم

 هردو و بود یجذاب اریبس لمیف. میشد تماشا مشغول

 .میبود شده خکوبشیم

 :گفت و کرد قطع را لمیف روشا هاپفک اتمام با

 !ها ینکن پخش. امیب و کنم پر رو بشقاب برم من-
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 از بعد گرید. زد رونیب اتاق از روشا و دادم تکان یسر

 و بود راحت ما خانه در آمدش و رفت ،یدوست سال چند

 خانه نیا گرید دختر مثل درست. نداشت یبد احساس

 .کند یزندگ کنارمان جانیهم توانستیم

 :گفت و کرد باز شدت به را اتاق در لحظه کی در

 !ایب بدو پناه. پناه-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 شده؟ یچ-

 :گفت بود افتاده نفس نفس به که طورهمان

 !رونیب بدو فقط-

 چه آدم نیا دمیفهمینم. کردم نگاهش مبهوت و مات

 به روشا. است شده هول قدرنیا که است دهید یزیچ

 :دیکش را دستم و آمد سمتم به سرعت
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 !پاشو خنگ پاشو-

 :گفتم عیسر و کرد بلندم تخت یرو از

 !شده یچ بگو کلمه هی سایوا شدم جیگ من بابا-

 :گفت و کرد نگاهم جانیه با

 .زنهیم حرف تلفن با داره مامانت-

 :گفتم و دادم باال یاشانه

 به؟یعج خب؟-

 دل خانم ممنون گفت که دمیشن اما. نه یعاد حالت در-

 !زیانگ

 یعنی. شدند گرد میهاچشم انیک یخانوادگ نام دنیشن با

 بود؟ زده زنگ ما خانه به مادرش واقعا

 را خودم کنم، اشیمخف توانستمینم گرید که یجانیه با

 دنیشن یبرا وجودم تمام و رساندم آشپزخانه واِرید به
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 و گرفت محکم را دستم روشا. شد گوش مامان، یصدا

 :گفت مامان

 !باشه هم اون بهتره. ستین پسرم االن-

 دیاش. بود مامان با حق. زدم یتلخ لبخند مانیپ یادآوری با

 :گفت آرام روشا. شدیم بهتر و بهتر زیچ همه بود، او اگر

 !مانهیپ فکر به طیشرا نیا تو مامانتم-

 :گفتم او از تر آرام و کردم نگاهش

 !کنه بهم یادیز کمک تونستیم او. بود کاش واقعًا-

 :دیخند روشا

 !مخالفه انیک با خودش که اون-

 !ستین مخالف من نظِر با اون-

 شوکه هردو و زد رونیب آشپزخانه از مامان لحظه کی در

 :گفت متعججبانه مامان. میکرد نگاهش شده
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 د؟یستیایم فالگوش ییتا دو گهید-

 :گفت و دیخند روشا

 یخوراک میومدیم میداشت ما جون خاله نه فالگوش؟-

 .میبردار

 :گفت و کرد زیر را شیهاچشم مامان

 .دارم کار تو با ایب پناه. بردار برو تو-

 :گفتم و گرفتم را روشا دست عیسر

 .ادیب بهتره هم روشا نه-

 را در و برد مانیپ اتاِق به را مانیهردو زود یلیخ مامان

 :گفت و کرد نگاهم تیجد با و بست

 ؟یشناختیم رو خانم نیا تو-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 ؟یک-
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 :گفتم عیسر. داشت یخاص مدل کردنش نگاه

 !زیانگ دل خانِم نیهم آها-

 :داد تکان یسر مامان

 ؟یشناختیم. نیهم آره-

 :گفتم و کردم روشا به ینگاه

 .شناسمینم ادیز. نه-

 :گفت و زد نهیس به دست مامان

 ؟یگیم راستشو یدار-

 :گفتم یسخت به

 !معلومه-

 :گفت عیسر مامان

 !یکن خر منو یخوایم تو که نهیا معلومه، که یزیچ-
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۱۴۵ 

  

 :گفت مکث یب روشا و شدند گرد میهاچشم

 !هیحرف چه نیا خاله جون از دور-

 :گفت و کرد نگاهم مامان

 !یپسرش دختر دوست تو گفتیم خانم نیا-

 شریپذ. بدهم یجواب چه دیبا دانستمینم. دمیگز را لبم

 و خاص دیعقا با من مادر و پدر یبرا مسائل نیا

 مجدد مامان. بود سخت یکم خودشان به مخصوص

 :گفت

 آره؟ درسته نیا-

 :گفتم و کردم نگاهش زده خجالت
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 ... مامان-

 :گفت و آمد حرفم نیب

 .زدیم حرف یجور هی هم مادرش ضمن در-

 :دیپرس روشا

 چطور؟-

 :گفت و داد تکان یسر مامان

 !بزنه حرف تا دادن دستش به یگوش زور به که انگار-

 :داد ادامه مامان و نشستم یصندل یرو

. زدیم حرف خشک اریبس یلحن با مغرور و غد یلیخ-

 از پسرو نیا تو. شدیم حس هم تلفن پشت از مخالفتش

 نکارویا ما چشم از دور یتونست چطور ؟یشناسیم کجا

 !یهست یعاقل دختر تو میکردیم فکر ما پناه؟ یکن
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 بردمیم یپ مامان حرف به االن واقعًا. انداختم ریز را سرم

 :تمگف آرام. دیرسیم دادم به خودش تا بود مانیپ کاش که

 ُجرمه؟ یعاشق-

 :گفت عًایسر مامان

 .ستنین یعاشق هاحس نجوریا-

 :کردم نگاهش

 که دیدید. میدار دوست و میشناخت همو ما ه؟یچ مگه-

 با اشخانواده وگرنه هست یجد قصدش هم انوشیک

 گرفتن؟یم. گرفتنینم تماس شما

 :گفت و داد تکان یسر مامان

 بابات. پناه ادینم کارت به خونه نیا یتو هاحرف نیا-

 !رهیپذینم رو یزیچ نیهمچ هم گهید سال صد
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۱۴۶ 

  

 :گفتم و کردم نگاهش یدرماندگ با

 ؟یکنینم کمکم تو-

 :گفت و داد تکان یسر مامان

 باباتو تو. پناه ادیدرم گرم یجا از نفست انگار-

 کنه؟ متقاعدش تونهیم یکس نظرت به ؟یشناسینم

 :گفتم و دمیکش یآه

 .تونهیم مانیپ-

 .کن رونیب سرت از فکرو نیا پس ستین مانیپ االن-

 دادم به دیبا که دیفهم نگاهم از. کردم روشا به ینگاه

 و شد خم مامان سمت به یکم. دیبگو یزیچ و برسد

 :گفت
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 یبابا دیشا. دینکن قضاوت زود هم شما نظرم به خاله-

 خوشش اشخانواده و پسر اون دنید از هم یلیخ پناه

 .داره یپولدار یلیخ خانواده پسر اون. ادیب

 :گفت یکالفگ با مامان

 ن؟یا از بدتر یکی یشد هم تو روشا-

 :گفتم عیسر

 جذب دیشا دشونینیبب بذار. گهیم راست مامان خب-

 .ادیب خوشتون هم رفتار از و دیبش

 :گفت ترس با مامان

 من یبرا روز مثل موضوع نیا و کنهینم قبول بابات-

 .روشنه

 :گفتم مکث یب من و شد بلند جا از

 مامان؟ یریم کجا-
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 دهآما انیب قراره یوقت. گهید بزنم حرف بابات با برم-

 با تو فهمهب دینبا اصاًل بابات پناه، باشه حواست فقط. باشه

 یدوستا از یکی بگم خوامیم. یبود دوست پسر نیا

 باشه؟ بوده معرف خودم

  

۱۴۷ 

  

 :گفتم و دادم تکان یسر تند تند

 !انیب بذار فقط بگو یخواست یهرچ باشه باشه،-

 :گفت و داد تکان یسر مامان

 زجل نجوریا یدار پسر هی خاطر به. سرت تو خاک یعنی-

 ؟یکنیم ولز
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 رونیب اتاق از زود یلیخ مامان و انداختم ریز را سرم

 و کردم قالب گریکدی در را میهادست استرس با. رفت

 :گفتم

 !من یخدا یوا شهیم یچ یعنی روشا-

 :گفت و داد تکان یسر روشا

 !تهمامان با حق یکن فکر یبخوا یمنطق نیبب. دونمینم-

 :گفتم یکالفگ با

 ؟یبد زهیانگ و دیام بهم شهیم-

 :گفت یآرام به روشا

 با وت بفهمه اگر بابات. ادیب شیپ یچ ممکنه دونمینم-

 ره؟یپذیم یبود دوست انیک

 یسر و کردم فکر بابا خاص یهااخالق به کوتاه یالحظه

 :دادم تکان ینف نشانه به
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 .اصاًل نه-

 از یفحر بابات یجلو ابدًا و اصاًل بگو انیک به پس خب-

 .نزنن دیشناختیم همو قبل از نکهیا

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 زده زنگ انیک مادر ممکنه؟ یزیچ نیچن اصال نظرت به-

 که مریبگ رو دهنشون یجلو تونمیم چجور گفته، مامان به

 نزنن؟ یحرف بابا یجلو

 :گفت و کرد یمکث روشا

 خدا شب اون که کن دعا و آسمون سمت ببر دست پس-

 .کنه کمکت

 :گفتم یکالفگ با

 .بود نجایا مانیپ حداقل کاش یوا-

 :گف و داد تکان یسر روشا
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. ندازهب عقب رو برنامه که یبگ انیک به تو بشه کاش آره-

 هم دوماه یکی. ومدین و داد فر و قر مدت همه نیا که اون

 تونهب حداقل باشه مانیپ بهتره. شهینم یزیچ باشه روش

 اون جز که یدونیم خوب خودتم چون بپزه رو باباتون

 .ستین بابات ِفیحر یکس

 :گفتم یدرماندگ با و دمیکش یآه

 تمدس نجا؟یا ارمشیب انوسیاق وسط از االن کنم؟ کاریچ-

 .ستین بند ییجا به

 :گفت و داد تکان یسر روشا

 .دهینم قد ییجا به گهید منم عقل. پناه واقعًا دونمینم-

 دانستمینم و بودم فیبالتکل. گرفتم دستانم نیب را سرم

 شهیهم از لحظات نجوریا...! شودیم چه ماجرا نیا یانتها

 تراح یلیخ بود او اگر. کردیم را مانیپ یهوا دلم شتریب

 .شدیم ریخ به ختم زیچ همه
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*** 

  

۱۴۸ 

  

*** 

 فراوان یآلودگ خواب با امیگوش یصدا شدِن بلند با

 نارک درست نیزم یرو و آوردم رونیب پتو ِریز از را دستم

 به نکهیا از قبل تا که دارم ادی به. گشتم دنبالش به تخت

 نکهیا زدِن حدس و کردمیم یباز لمیموبا با بروم خواب

 .نبود سخت چندان است تخت نییپا یگوش

 با و نشستم تخت یرو تالشم بودِن جهینت یب از کالفه

 همان و دمکر دایپ پتو نیب را یگوش باالخره پتو دادِن تکان

 و خودم به یجیگ با لحظه کی. شد قطع تماس لحظه
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 دچن ساعت االن دمیفهمینم یحت. کردم نگاه اتاق یفضا

 و دمیکش میهاچشم به یدست شب؟ ای است روز است؟

 یالحظه و بود گذشته پنج از ساعت. برداشتم را یگوش

 یخستگ با. کردم نگاه آلود غبار آسمان به و سرچرخاندم

 میهادست انیم دوباره یگوش و شدم ولو تخت یرو

 دزو یلیخ ،یهست نام دنید با. کرد خوردن زنگ به شروع

 :گفتم و دادم پاسخ را تماسش

 الو؟-

 :گفت و زد یغیج یهست میصدا دنیشن محض به

 کردم؟ دارتیب خواب از. رمیبم-

 :گفتم و دمیکش یاازهیخم

 ؟یخوب. ستین مهم زمیعز نه-
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 یحاج یحاج یرفت یبزن زنگ بهم شد قرار ؟یخوب تو-

 هم کافه که هست یاهفته کی گفتنیم هابچه مکه؟

 !یاینم

 یرو و شدند باز میهاچشم هوکی حرف نیا دنیشن با

 :شدم زیخ مین تخت

 گفتن؟ ایک-

 چند گفتیم گرفتم رو سراغت لیسه از بار نیآخر-

 !یومدین که شهیم یروز

 فکر که بود کودکانه. گفتم ییآها و دادم باال ییابرو

 یهست با من درباره یعل هم باز است ممکن کردمیم

 باشد؟ زده حرف

 :گفتم و دمیخواب تخت یرو دوباره
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 خونه از بارون و برف بارش خاطر به روزها نیا آره-

 .رونیب زنمینم

 :گفت مکث یب یهست

 آماده کافه، رمیم دارم من. میندار هاحرف نیا از گهید-

 !دنبالت امیب شو

 :گفتم متعجبانه

 بشم؟ آماده-

 خواب کردمینم فکر. ندارم خونتون تا یادیز فاصله آره-

 .زدمیم زنگ زودتر وگرنه یباش

 :گفتم و نشستم تخت یرو یجیگ با

 ؟یدار رو ما آدرِس تو مگه-

 .گرفتم هوتن از نداشتم-
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 ات چرا دانستمینم. نشست لبم یرو یلبخند ناخودآگاه

 از لبخند قصد به هم من یهالب د،یآ یم فرد نیا اسم

 رند؟یگیم فاصله گریکدی

 ؟یرفت کجا الو-

 و آمدم رونیب الیخ و فکر از یهست یصدا دِنیشن با

 :گفتم

 .نجامیهم-

 .ها کتمینزد-

 ...االن من یهست اما-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

نمیدانم اما هروقت میفهمیدم این فرد درباره من حرفی 

زده است، حسی ناشناخته و عجیب وجودم را در 

برمیگرفت. 
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 ولق خدا به خونتون رسونمتیم خودم بابا ؟ یتون ینم-

 .دمیم

 هنگا رونیب به و زدم کنار را ریحر پرده و نشستم اتاق

 و زدندیم قدم ابانیخ در شهیهم مثل درست مردم. کردم

 به وجهت یب هیهمسا زنان. گشتندیبرم و رفتندیم هانیماش

 به را من و بودند کوچه در هم باز هوا، سابقه یب یسرد

 .داشتندیم وا خنده

 در نشستن به یاعالقه وقت چیه مادرم و من خداراشکر

 با هک یتلخ یماجرا از بعد البته. مینداشت افراد نیا کنار

لبخندی زدم: 

-باشه آماده میشم. 

-آفرین عزیزم. میبینمت خیلی زود! 

تماس بی هیچ حرف دیگری به پایان رسید. لبه ی پنجره 
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 هم یلیخ مانیبرا افراد نیا از یدور کردم، تجربه انیک

 .بود بهتر

 یسرما که یلرز. افتاد تنم به یلرز انیک ناِم تکرار با

 میاهسلول بند بند به هم هاشهیش نیا پشت از را رونیب

 یرس تند تند و برگرفتم در را میبازوها دست با. رساند

 .بروند رونیب سرم از هودهیب افکار نیا تا دادم تکان

 جراما نیا مقصر یکس چه واقعا

 او؟ یبچگ ای من یسادگ ان؟یک ای من بود؟

  

۱۴۹ 

  

کیانی که روزی قلبم به عشقش میتپید...االن  لرز به جانم 

میاندازد. چه فکر میکردیم و چه شد؟ از کجا به کجا 

ً رسیدیم؟ از جا بلند شدم. 
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 و رفتم نییپا هاپله از سرعت به یهست زنگ دنید با

 در بودم، ریدرگ امچکمه کرده ریگ پیز با که طورهمان

 .شدم متعجب یعل نیماش دِنید با. کردم باز را مجتمع

. رمیگب را لبخندم یجلو نتوانستم گرید و ستادمیا صاف

 یستد سرعت به شد باعث است فرمان پشِت او نکهیا فکر

 .بکشم لباسم به

 :داد تکان یدست و دیکش نییپا را شهیش یهست

 ؟ینزد خی. ایب بدو-

 یخبر پس. کردم خندانش یهالب و شاد چهره به ینگاه

 به که یدست. شدم سوار و رفتم سمتش به. نبود یعل از

 را دستم لحظه کی در و فشردم را بود کرده دراز میسو

 :گفت و گرفت آغوشم در محکم و دیکش

 تونمب بهتر کنم بغل قمویرف حتما دیبا دمینم دست من-

 .بدم نشون رو تمیمیصم
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 دزو یلیخ یهست. کردم نیماش درون به ینگاه و دمیخند

 :گفت و کرد شتریب را یبخار درجه و داد باال را شهیش

 .میبر بزن خب-

 :گفتم و بستم را کمربند

 .کردم تعجب اومده، برادرت کردم فکر لحظه هی-

 :داد تکان یسر

 .اومدم و دمیدزد رو نشیماش من. ستکافه اون نه-

 :گفت ذوق با یهست. دمیخند بلند ناخودآگاه

 اما. یخندینم اصاًل تو گفت که شعوریب لیسه اون-

 !یزنیم قهقهه خوشگل هم یلیخ

 :گفتم و دمیکش جلو را شالم یکم

 ؟یدون یم من درمورِد رو زیچ همه-

 االن؟ یدیخند یچ به-
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 :گفتم و دمیخند هم باز روشا یادآوری با

 رو پدرش نیماش شهیهم تو مثل روشا، دوستم-

 .افتادم اون اِدی هوی. داشتیبرم

 :گفت خنده با یهست

 االخرهب بابام تا کنمیم هوتن ِنیماش با فقط رو نکاریا منم-

 حساسه هم یلیخ. کنه پا و دست فرغون هی خودم یبرا

 .کنم یم خودمو کاِر من اما ها،

  

۱۵۱ 

  

 :گفت و کرد نگاهم جانیه با

 !یآلود خواب هم هنوز انگار نه؟ زدم زنگ هم موقع بد-

 :گفتم خنده با
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 .اصاًل نه-

 ؟یساکت نقدریا چرا پس-

 :دادم تکان یسر

 .امیحرف کم آدم کال دونمینم-

 از وقت چیه من چون. ستین خوب اصال نیا خب-

 .شمینم خسته زدن حرف

 :گفتم و زدم یلبخند

 خالف بر که رمیپذ یم رو یافراد با یدوست معمواًل من-

 !باشن یصحبت خوش یهاآدم خودم

 :داد باال ییابرو

 یم یرفتیپذ دوست هی عنوان به منو نکهیا خاطر به پس-

 .بدم بهت شنهادیپ هی خوام

 :گفتم کنجکاوانه و کردم نگاهش
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 ؟یچ-

 :دیخند بلند

 حس امشب آخر تا خوام یم. ترم زرنگ تو از من-

 !گمینم فعاًل نیهم خاطر به کنم حفظ رو اتیکنجکاو

 :دمیخند

 .ستین لیدل یب

 :گفت جانیه با یهست

 ؟یدار برادر خواهر تا چند ؟یگینم خودت از-

 :گفتم و گرفتم دستم در ترمحکم را فمیک

 !مانیپ. دارم برادر هی من-

-تو چقدر عجیبی! 

قهقههای زد و گفت: 

-مثل خودت! تو هم سکوتت خیلی عجیبه و من میدونم 
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 :داد تکان یسر یهست

 به یتون یم میدار باحال دوستانه پیاک هی ما کافه؟ ادینم-

 !ادیم خوشش اگر البته یبگ اونم

 :گفتم و زدم یلبخند

 !ستین تهران االن شغلش خاطر به من برادر-

 :داد باال ییابرو یهست

 شغلش؟ هیچ-

 حال در یکشت کی سمت به. رفت او سمت به فکرم

 :کردم زمزمه و آسمان و ایدر مطلق یآب نیب حرکت،

 !انوردیدر-

 

  

۱۵۱ 
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 دنید با. کرد کافه ابانیخ وارد را نیماش بعد یکم یهست

 بود، شده نیتزئ رنگ بنفش یهاسهیر با که یدرخت

 :گقتم و خوردم یتکان یصندل یرو ناخودآگاه

 !شده قشنگ چه درختم یوا-

 :گفت متعجبانه یهست

 توئه؟ ناِم به درخت نیا سند-

 :گفتم و دمیخند

 بهش چشمم که یاول روز از درخت نیا. آره ییجورا هی-

 .شد خودم ماِل خورد

 رختد سمت به و شدم ادهیپ سرعت به نیماش ستادنیا با

 هب شوق با و گذاشتم اشتنه یرو را دستم کف. رفتم

 کردم یم حس. کردم نگاه اشیرنگ اما لخت یهاشاخه
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 و شده ینوران. است برگشته یزندگ به هم درخت نیا

 .برگرداند اشدهیخشک تن به را یزندگ دیام دارد یسع

 که بودم شده زده شگفت صحنه نیا دنید از قدرآن

 ستمد داشتم دوست. کنم کنترل را میهاخنده توانستمینم

 ودب یاول بار نیا. کنم لمسشان و برسانم شیهاشاخه به را

 .دمیدیم نور پر را درخت نیا که

 میبرا هم درخت یهابرگ دنید از یحت صحنه نیا

 .بود ترجذاب

 !ادیم خوشت دونستمیم-

 با و دمیچرخ سمتش به سرعت به یعل یصدا دنیشن با

 :دیخند دنمید

 .بودم مطمئن-

 :گفتم و چرخاندم درخت و او نیب را نگاهم یجیگ با
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 .شمینم متوجه-

 :برداشت سمتم به یقدم و داد باال یا شانه

 چه دیبا دونستمینم اما. بودم رییتغ هی دنبال بود هامدت-

 کار نیا کردم فکر و افتادم ادتی نکهیا تا کنم یکار

 !بده زهیانگ جفتمون به تونهیم

 به و شد جانم وارد یعل یهاحرف در نهفته ینیریش

 :گفتم سرعت

 جفتمون؟-

 :داد تکان یسر

 !درخت سمِت یدییدو چطور دمید گه؟ید اومد خوشت-

  

۱۵۲ 
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 :گفتم و داده فرو یسخت به را دهانم آب

 رونه؟یب به حواست ینشست تو اون... تو-

 :گفت و دیخند

 پرت رونیب به حواسم شنومیم که رو نمیماش یصدا-

 !شهیم

 :گفت و داد درخت تنه به هیتک

 اومد؟ خوشت. ینگفت-

 :زدم یلبخند ناخودآگاه

 !قشنگه یلیخ-

 از یاهاله شدیم باعث هاچراغ نور. گرفت باال را سرش

 :فتمگ عیسر. بپوشاند را صورتش از یقسمت بنفش رنگ

 !بود بکر اتدهیا...دهیا-

 :گفت و کرد نگاهم
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 .کردمیم ینیب شیپ رو یزیچ نیهمچ. خوبه-

 :گفت و گرفت درخت از هیتک

 در نجاستیهم اششهیر درختم نیا سرده هوا خب-

 !تو میبر. رهینم

 :گفتم عیسر که رفت جلو قدم چند

 .اومدم یهست دعوِت به من-

 :فتگ و دیچرخ میسو به یکم سرش تنها و ستادیا جا سر

 !سراغت ادیب گفتم خودم. گهید دونمیم-

 :داد ادامه و چسباندم درخت تنه به را دستم ناخودآگاه

 !تارمیب زور به گفتم کافه، یومدین وقته یلیخ دمید-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .کنمیم کالفه رو کافه نیا یآدما فقط که من چرا؟-

 :گفت و دیخند
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 !سرده هوا ایب االی. خواستیم یکالفگ کمی دلمون هم ما-

 زدنش حرف با پسر نیا. گرفتم درخت از هیتک رفتنش، با

 یحت گرید و کرد یم قفل هم در را من یپا و دست

 رگید یانسان مقابلش ییگو. دیچرخ ینم دهانم در زبانمم

 .شدمیم

 .بود ناشناخته هم خودم یبرا که یپناه

 

  

۱۵۳ 

  

 

 دوباره و نباش احمق گفت یم گوشم در ییصدا اما

 وارد را خودم هاحماقت نیهم با بار کی من. نکن یسادگ
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 یندگز انیک رشیپذ با بار کی. کردم یبدبخت از ییایدن

 . کردم بدتر هم جهنم از را امیبهشت

 دیام نا خودم از را امخانواده. کردم دور خودم از را خودم

 . کردم

 لندب دنمید با. افتاد یهست به چشمم کافه در شدن باز با

 : گفت

  پس؟ یاینم چرا-

 رد کردم یسع و رفتم کافه سمت به آهسته ییهاقدم با

 . نمیبب انیک مثل یکس را همه ذهنم

 یقیعم نفس. نشنوم را یحرف چیه و نمینب را یتوجه چیه

 که یدیجد یهامبل دنید با. شدم کافه وارد و دمیکش

 یهست و زدم تلخ یلبخند بودند، شده دهیچ کافه گوشه

 : گرفت را دستم
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 ! اونجا مینیبش میبر-

 یخال هم باز. خورد زمیم به چشمم. مینشست هامبل یرو

 . بود

 یرو را یاینیس و آمدند سمتمان به هردو یعل و لیسه

 . دادند قرار زیم

 : گفت خنده با و برداشت را اشقهوه و شد خم یهست

 یزیچ دیدونیم که شما د؟یبست جمع هم رو پناه باز-

 . دهینم سفارش

 : گرفت سمتم به و برداشت یفنجان و کرد یاخنده یعل

 ! خورنیم بارنیا-

 یسخت به را دهانم آب. کردم دستش درون قهوه به ینگاه

 مقابل را انیک نحس چهره کردم یسع و دادم قورت

 . اورمیب میهاچشم
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 : گفتم و دادم تکان یسر سرعت به

 ! ممنون-

 : گفت و کرد یاخم یعل

  ؟یک تا-

 : کردم نگاهش متعجبانه

  ؟یک تا یچ-

  داره؟ ادامه یباز نیا یک تا-

 . شد تکرار سرم در انیک یصدا و بستم را میهاچشم

 یونتینم وقتم چیه یبخور یزیچ ستین وقت االن پناه"

 " کن گوش حرفام به فقط یبخور یزیچ نجایا

 : گفتم ناخودآگاه و کردم باز را میهاچشم

 ؟یکن عوض رو نجایا ونیدکوراس تموم کم کم یخوایم-

  جلو؟ یریم ذره ذره یدار
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 .کردیم نگاه من به متعجبانه که بود او بار نیا

  

۱۵۴ 

  

 :گفت و دیخند

 رییتغ رو ونیدکوراس قراِر یکن فکر شده باعث یچ حاال-

 بدم؟

 :گفت و زد دستش درون شکالت به یگاز لیسه

 !گنیم هامبل خاطر به حتما-

 :کرد نگاهم رفته باال یابروها با یعل

 آره؟-

 :دادم تکان یسر

 !گفتم یزیچ هی الیخیب. نه-
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 :گفت و دینوش اشقهوه از یکم و زد یلبخند

 بخوام، هروقت منه ماِل کافه نیا چون. الیخیب آره-

 ادهار هیکاف یحت. کنم اعمال نجایا رو یرییتغ هر تونمیم

 دلم که یامغازه هر و کنم کسانی خاک با رو نجایا تا کنم

 حله؟. کنم نشیگزیجا رو خوادیم

 تنم به یلرز هاحرف نیا دنیشن. کردم ترجمع را خودم

 موضوع نیا به یپ خودم جز به چکسیه که بود انداخته

 من قهیسل به را نجایا انیک. بود من یبرا کافه نیا. بردینم

 که دمیشنیم خودم یهاگوش با حاال، و بود کرده نیزاید

 خراب را کافه نیا تواندیم یحت بخواهد اگر پسر نیا

 .کند

 :گفت جانیه با یهست

 داره؟ انوردیدر برداِر هی پناه یدونستیم هوتن-

 :گفت و داد باال ییابرو لیسه
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 جدًا؟-

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با و زده نهیس به دست یعل

 مواد به که نهیا میدونیم خانم نیا از که یزیچ تنها ما-

 و بخوره ترسهیم داره ژهیو تیحساس ما کافه ییغذا

 !شه مسموم

 داندن به را لبم من و شد بلند یهست و لیسه خنده یصدا

 هم نبودت در یحت که انیک تو به خدا لعنت. گرفتم

 !یکرد نابود را امیزندگ

 :گفت خنده با یهست

 !جالبه یلیخ نظرم به. جدًا-

 :گفت و دیخند یعل

 باشه؟ انوردیدر داداشت خواست دلت-

 :گفتم یهست به خطاب سرعت، به و زدم یلبخند
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 !سخته یلیخ چون. نخواد دلت-

 و انداخت پا یرو پا بردارد، من از چشم کهآن یب یعل

 :گفت

 هوگرن! یگیم نجوریا یهست وابسته بهش یلیخ چون-

 ودوج یسخت ِزیچ رفتهیپذ رو شغل نیا که یکس یبرا

 .میایب کنار میریپذیم که یشغل جوانب همه با دیبا. نداره

  

۱۵۵ 

  

 :زد امشانه یرو یدست یهست و دمیکش یآه

 ترخلوت شهیهم از کافه که امشب نرو فکر یتو. الیخیب-

 هم اهپن به تا میباش راحت میبخند و میبگ بهتره هست
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 ازش یزیچ نیچن هم باز بعد دفعه اگر و بگذره خوش

 !شمونیپ ادیب کنه قبول خواستم،

 :گفت عیسر. رفت سمتش به من نگاِه و دیخند یعل

 !مشیاریم زور به. میندار نکردن قبول-

 داد قرار زیم وسط یابسته لیسه و دمیدزد او از را نگاهم

 :گفت و

 مه یباز نکنم فکر اما خورنینم یزیچ درسته خانم پناه-

 !نکنن

 را اشهیتک و بزند یدست یعل شد باعث زدم که یلبخند

 و دز باال یکم را شرتشییسو یهانیآست. کند جدا مبل از

 :گفت

 .میکن شروع بهتره هست لباش یرو لبخند نیا تا-

 :گفتم و دمیخند هم خودم حرف نیا دنیشن با
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 !نباش نگران کنمیم یباز من-

 :کرد نگاهم

 !یش مونیپش ترسمیم لحظه هر. نگرانم-

 و گذاشت نفر هر مقابل و زیم یرو یرنگ یش یتعداد

 :گفت و داد نشانم دانه دانه را هاکارت

 ذارهیم زیم یرو لیسه که یکارت هر. کن دقت خوب-

. شه ساخته اجسام نیا با مینیبیم که ییهارنگ طبق دیبا

 ار،ک اتمام محض به. وفتهیب دینبا اما بذار کج ازهین اگر

 !یزنیم رو زنگ

 و داد قرار زیم یرو گرِد زنگ یرو را دستش محکم و

 .دیچیپ کافه در زنگ یصدا

 :گفتم و دمیخند

 !که سخته-
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 :داد تکان یسر

 تسین سخت اصال دقت با یفهمیم یبد انجام بار کی-

 !یبش هول دینبا فقط

 :گفت و دیکش جلو را خودش یهست و دمیخند

 .دیکن یباز زادیآدم مثل میکن شروع باشه-

 :گفت و گرفت دست به را هاکارت دسته لیسه

 .باشه باال سرعت-

 :گفت زود یلیخ یعل

 و بپرسه یسوال نفر کی از تونه یم شد، برنده یهرک-

 !بره در رشیز از نداره حق یکس

 :کردم نگاهش

 .کنمینم یشرطبند من-

 :زد یلبخند
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 !است برنده زهیجا. ستین یشرطبند نیا-

 هب شروع یهمگ و انداخت نمانیب یکارت مکث یب لیسه

 را اول تازیام فشرد را زنگ زود یلیخ یعل. کردند دنیچ

 را جانمانیه شد،یم داده قرار نمانیب که یکارت هر. برد

 خارج مسابقه از سوم، باِر در باخت با یهست. بردیم باالتر

 .بخندم بلند من شد باعث و شد

 :گفت و نشاند صورتش یرو نیدلنش یاخم یهست

 !یکنینم یباز درست وقت چیه هوتن-

 :گفت و دیخند بلند یعل

 !یکنینم جمع رو حواست تو-

 :گفت و کرد نگاهم

 !ینباز رو یباز باشه حواست-
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 یرو شده پخش یهاکارت یعل و زدم کوچک یلبخند

 :داد لیسه دست به و کرد جمع را زیم

 بار دو فقط. وسط بنداز بعد و کن رو و ریز قشنگ-

 !میدار خطا اجازه

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 ...!من-

 :دیپر حرفم نیب و نداد مهلت یعل

 !لیسه بنداز-
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 بخواهم تا و انداخت زیم یرو یکارت مکث یب لیسه

 را زنگ یعل دارم، نگه ذهنم در را کارت یرو ریتصو

 :گفت و فشرد

 !یدار خطا هی یجا فقط-

 :گفتم و گرفتم گاز را لبم

 رو زنگ تو که نکرده لیتحل هیتجز هنوز من مغز اصال-

 !یزنیم

 :گفت یهست و دندیخند بلند همه

 !گهید عمله سرعت و تمرکز به یباز نیا ِزیچ همه-

 :گفت و داد تکان یسر یعل

 !لیسه نکن معطل-

 یشکل زود ییخ هردو و انداخت را یگرید کارت لیسه

 یرو زنِگ سمِت به دستمان و میدیچ را بود مقابلمان که
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 عقب هردو مانیهادست برخورد با لحظه کی در. آمد زیم

 زنگ من از زودتر یعل و کردم مشت را دستم و میدیکش

 .فشرد را

 :گفت و زد یدست

 !بده شکست منو تونهینم کس چیه-

 :گفتم و کردم دستش به ینگاه

 .شدم معذب من من،. ستین قبول-

 :گفت و دیخند بلند

 جا سر نیبب کن انگشتات به نگاه هی اصاًل؟ شد یچ مگه-

 هستن؟

 یاقهقهه یعل شد باعث کار نیهم و کردم دستم به ینگاه

 :بدهد سر
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 التیخ پس یهست یموجود عجب! تو دست از یوا-

 سالمن؟ انگشتات شد راحت

 :گفت دهیبر دهیبر و دیخند هم باز

 !خدا یا-

 :دادم تکان یسر

 !ستین قبول اون-

 :گفت عایسر لیسه

 .ندازمیم کارت گهید بار هی خب-

  

۱۵۷ 

  

 :گفت یالیخیب با یعل

 !هیک برنده معلومه االن از. بنداز-
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 مقابل یدست یعل و کرد مخلوط را ها کارت لیسه

 :گفت و داد تکان صورتم

 ؟یبد بجوا ینتون که بپرسم یسوال یترسیم. نیبب منو-

 ؟یبش برنده که یزنیم یدر هر به یدار نیهم یبرا

 :دمیخند

 .ترسم ینم. نه-

 :داد باال ییابرو

 !شهیم یچ مینیبب. داند خدا-

 یرنگ یبرج زود یلیخ یعل و انداخت یکارت لیسه

 به دستش میایب خودم به تا و فشرد را زنگ و دیچ مقابلم

 و آمد بودم، ساخته مقابلم که یمعوج و کج یش سمت

 کافه در بمب مثل اشخنده. انداخت نیزم یرو را همه

 :گفت و شد منفجر
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 !باختم بگو و کن تمومش-

 یکم. کردم نگاهش و دادم رونیب را نفسم کالفه

 سرش در من از یادیز سواالت پسر نیا. دمیترسیم

 هم من تا پرسدیم را نشیترسخت که دانستمیم و داشت

 .بدهم یجواب نتوانم

 :گفت جانیه با یهست

 !رو سوالت بپرس خب-

 مدیخند اریاخت یب. کرد نگاهم شده زیر یهاچشم با یعل

 :گفتم و

 .یترسونیم رو آدم کردن نگاه طرز نیا با-

 :گفت و کرد گرد را شیهاچشم زود یلیخ

 بترسونه؟ تورو خواست یک کنمیم دقت دارم-
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 و دیکش اشیمشک و حالت خوش یموها نیب یدست

 :گفت لیسه

 !دارم من یندار یسوال اگر-

 :داد تکان یسر یعل

 .کن صبر-

 :گفت و کرد نگاهم رهیخ رهیخ

 خوامیم که یکار جاش به. ندارم یمهم آنچنان سوال-

 !یبد انجام دیبا رو

 :گفتم و دادم تکان حرفش ینف نشانه به یسر

 .نبود نیا ما قرار-

 :داد باال یاشانه
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. کنم استفاده خودم حِق از تونمیم من. ستین مهم برام-

 انتخاب تونمیم رو بخوام یزیهرچ و شدم برنده هم االن

 .نزنه رشیز یکس بود نیا ما قرار. کنم

. کردم نگاهش شک با و کردم قفل هم در را میهاانگشت

 که یزیهرچ. گذرد یم سرش در یزیچ چه دانستمینم

 .ترساندیم را من بود،

 .دش خم سمتم به و نشست لبش کنج کوچک یلبخند

 :فتگ و فرستاد سمتم به را قهوه فنجان انگشتش نوک با

 !بخور قهوه-
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 :گفت دوباره یعل و کردم فنجان به ینگاه

 !بخور و بردار-

 :گفت یهست و دادم قورت را دهانم آب

 !ارین فشار بهش هوتن؟-

 :گفت زود یلیخ یعل

 !بده انجام دیبا-

 افکار فکرم، در و شد زیم یرو فنجان قفِل نگاهم

 هب لب کافه نیا در وقت چیه من. زدند پرسه یگوناگون

 یتیموقع بد در را من پسر نیا االن و بودم نزده یزیچ

 .بود داده قرار

 انیک یهاحرف اِدیز فشاِر. کنم چکار دیبا دانستمینم

 .بردارم را کوچک فنجان و برود شیپ دستم دادینم اجازه
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 بلند را فنجان یعل و فشردم هم یرو محکم را میهاچشم

 :گفت و گرفت میسو به و کرده

 !بردار-

 :گفتم یسخت به و دادم تکان یسر

 .تونمینم خدا به. نخوام که نه-

 :کرد یاخم یعل

 ،ینخورد یزیچ نجایا ینشست یاومد بار هی حاال چرا؟-

 و اربرد لطفًا ؟ینزن یزیچ به لب گهید که هیخوب ِلیدل

 !بخور

 در شدن رهیخ لحظه کی. کردم دستش به ینگاه

 نم. وفتمیب انوشیک اِدی به تا بود یکاف شیهاچشم

 ثابت ریمس نیا در هم هنوز اما کنم فراموشش خواستمیم
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 و نمبز را گذشته اتفاقات ِدیق توانستمینم نبودم، قدم

 .بردارم قدم ترمحکم

 رد وضوح به که یآشفتگ با و دادم تکان یسر تند تند

 جلو را لرزانم یهادست شد،یم دهید حرکاتم تک تک

 :گفت و زد یلبخند یعل. برداشتم را فنجان و بردم

 !یرفت شیپ خوب نجایا تا-

 :گفتم لرزان ییصدا با و افتادم خنده به ناخودآگاه

 ...!دونمینم من من،-
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 :دیپر حرفم نیب
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 هبگذر یهرچ چون کارش یپ بره و یبخور زودتر بهتره-

 !وفتهیم دهن از و شهیم سردتر

 خوب حالم. کردم فنجان درون رنِگ رهیت عیما به ینگاه

 .ببرم ادی از را انیک بتوانم تا کردمیم را نکاریا دیبا اما نبود

 کافه نیا در را میپا که اول دفعه که نباشد مهم اصاًل

 را میآرزوها کاخ چگونه و بود آورده سرم به چه گذاشتم

 .بود کرده نابود پنجره کناِر یصندل همان یرو

 قهوه از یکم یآرام به و کردم کینزد میهالب به را فنجان

 خندلب و نگرفتم یعل از را نگاهم. فرستادم حلقم ته به را

 فنجان نیا بتوانم که کردیم جزم را عزمم هم او لب یرو

 .بدهم قرار زیم نیا یرو ،یخال را

. دارم رییتغ قصد من که کردمیم ثابت خودم به بارنیا دیبا

 دیاب و کردمیم عمل بودم داده مانیپ به که یقول به دیبا

 .مدادیم نشان بود نشسته مقابلم که یپسر به را خودم
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 من وجوِد در سکوت، همه نیا لیدل که دیفهمیم دیبا

 فقط کنم فراموش را زیچ همه که دارم دوست من. ستین

 همراهم آثارشان هم هنوز که گذشته اتفاقات یفشارها

 .گذارندینم خودم حاِل به را من است،

 مرور انیک با را امناگفته یهاحرف و بستم را میهاچشم

 خاک دلم کنج بود هامدت که ییهاحرف همان. کردم

 .خوردندیم

 !انوشیک کنمیم فراموشت من

 !ینبود وقت چیه که انگار

 به نما دندان یلبخند یعل و دادم قرار زیم یرو را فنجان

 :گفت و زد میرو

 ؟یسالم-

 :گفت و دیخند لیسه
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 !هینکردن باور-

 :گفت عیسر یعل

 !یگرفت کم دست منو نکهیا مثل تو چرا؟-

 رد که ییهادست با و دمیکش یقیعم نفس. کردم نگاهش

 :گفتم نباشد، دید در لرزششان تا بودند شده قالب هم

 .کردم تحمل رو یفشار چه یدونینم-

 :گفت و زد نهیس به دست یعل

 !کن جمع رو وانایل نیا زحمت یب لیسه-

 :گفت و کرد نگاهم

 !یشیم درست-

 :دمیکش یآه

 !مبخور یزیچ نجایا بتونم کردمینم فکرشو وقت چیه-

 .کردمیم رو فکرش من اما-
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 انیک ریتصو کند یکار شد،یم کاش. کردم نگاهش یزار با

 .داشت را قدرتش کاش. ببرم ادی از هم را

 :گفتم آرام

 .کردمینم فکرشو-

 یکرد بزرگ رو ارزش یب مسئله هی حد از ادیز چون-

 شد؟ یچ یخورد قهوه فنجون هی االن خب. ذهنت یتو

 !فتادوین برات یاتفاق یسرحال و سالم کاماًل که ینیبیم

 سپ را بغضم تا کردم را تالشم تمام و زدم یتلخ لبخند

 :بزنم

 !داره یبیعج حاِل هی قلبم اما سالمم-

 :گفت و شد بلند جا از زنان لبخند یعل

 !دارم کار ییجا هی تا رمیم من-
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 کناِر درست آرام و شد خم سمتم به یکم و زد دور را زیم

 :گفت گوشم

 !رسونمتیم من یندار یمهم کار نجایا اگه-

 با هم یادیز فاصله که شیهاچشم به و کردم بلند سر

 :گفتم و کردم نگاه نداشتند صورتم

 چرا؟-

 :گفت و کرد جلب خودش سمِت به را نگاهم لبخندش

 لد منم نیماش نیبنز یبرا نکنه. برسونمت دارم دوست-

 ؟یسوزونیم
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 :دادم تکان یسر
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 ...!اما نه،-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 .رسونمتیم پس-

 :گفت و ستادیا صاف

 !رسونمیم رو خانم پناه من خونه، برو تو یهست-

 متمس به. شد بلند جا از و داد تکان یسر حرف یب یهست

 :گرفت را دستم و آمد

 المح زود یلیخ مطمئنم. خوشحالم یلیخ شب نیا بابت-

 !شهیم خوب

 ترآرام و کرد زد،یم حرف لیسه با که برادرش به ینگاه

 :گفت معمول حِد از

. هدیم انجامش کامل حتما رهیبگ یمیتصم یوقت هوتن-

 !کنه عوض تورو گرفته میتصم که مشخصه االنم
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 :گفتم و رفت سمتش به نگاهم اریاخت یب

 چرا؟-

 :داد باال یاشانه یهست

 !خودشه شیپ سوال نیا جواِب-

 چیه دمیپرسیم هم هروقت. دادم رونیب محکم را نفسم

 دلم دارم، دوست کی با. گرفتمینم او از یدرست جواب

 سوال چیه اجازه و کندیم را هیقض قال ساده خواهِدیم

 .دادینم را یگرید

 :گفت و داد تکان هوا در را چشیسوئ یعل

 .رمیم دارم من-

 :کردم لیسه به ینگاه

 !امشب بابت ممنون-

 :گفت و زد یلبخند لیسه
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 !متونینیبب دوباره یزود به انشاهلل-

 :گفت و دیخند یعل

 نباش ننگرا هست شتریب پر از دفتر یخال صفحات فعاًل-

 !مشینیبیم

 ود اندازه به. میشد خارج کافه از هردو و رفتم سمتش به

 گنگ میبرا دمش،یفهمینم. داشتم فاصله او از قدم سه

 سر در یزیچ چه بفهمم گذاشتینم که بود یکس. بود

 .دارد یقصد چه رفتارها نیا از تینها در و دارد

 هاتتوجه همه نیا ِلیدل بفهمم داشتم دوست فقط

 ردِنک خوب دنبال به لیدل یب یکس شودیم مگر. ستیچ

 باشد؟ یکس حاِل

 چون برگرداند یزندگ به را من دارد قصد مانیپ اگر

 را اشیناراحت و غم تواندینم و است خواهرش عاشق

 .ندیبب
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 ؟ آدم نیا پس

 :گفت و کرد نگاهم

 !ظاهرًا یندار شدنم سوار قصد-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !رفتم فکر تو...کمی-

 ! نرو تنها میبر هم با شو سوار-

 هایصندل یرو هردو. شدند باز درها و زد را ریدزدگ

 : گفت مکث یب یعل و مینشست

 ! یبرداشت یبزرگ قدم امشب من بنظر ،یشوخ از یجدا-

 یکنجکاو با. کرد حرکت یالیخیب با او و کردم نگاهش

 : گفتم

  ؟یکن خوب منو یخوایم چرا-

 : داد باال ییابرو
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  کنم؟ خوب تورو خوامیم من گفته یک-

 : گفتم و دادم نییپا صدا و سر با را دهانم آب

  ؟یخواینم-

 : شد یاصل ابانیخ وارد و دیخند بلند

 هک گفته یک بدونم خوامیم فقط. خوامیم خواستن، از-

  ه؟یچ من یاصل قصد

 : دمیخند حرص با

 ! ستین یشدن خوب قهوه فنجون هی با من حال-

 !شد یخواه خوب دفتر، اتمام با یول-
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 :گفتم و دادم باال یاشانه

 یزندگ درباره و دینشست گود از خارج. هیبق مثل هم تو-

 !دیدیم نظر همه

 :داد باال ییابرو

 !یدار یفکر نیهمچ-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 چه تو یدونیم من؟ یزندگ از یدونیم یچ تو. معلومه-

 فنجون هی یکرد فکر زنم؟یم پا و دست دارم یجهنم

 هاآسمون تو یشاد از دارم االن من حلقم تو یختیر قهوه

 کنم؟یم پرواز

 :گفتم مکث یب و داد تکان یسر
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 رامب دفترا نیا از گهید تا ده یبر دیبا ؟یدونیم چه تو-

 واقعًا. رهیبگ آروم صاحابم یب قلب نیا کمی بلکه تا یاریب

 !دونمینم

 :گفت و کرد شانمیپر چهره به ینگاه مین

 .دونمیم من-

 :دیپرس و کرد یمکث

 راتب یزیچ هی دیبا مینیبش جا هی ،یندار یمشکل اگر-

 !بگم

 :کردم نگاهش متعجبانه

 م؟ینیبش-

 :داد تکان یسر

 .معمواًل نمیبش دیبا شمیم خسته پا سِر من-

 :گفتم و زدم یشخندین
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 ؟یبگ یخوایم یچ خب-

 !یندار یمشکل پس-

 هک یتماس نه و امیپ نه. کردم امیگوش صفحه به ینگاه

 دیبا و هستند نگرانم مادرم و پدر بدهد نشانم بخواهد

 .برگردم خانه به زودتر

 خواهدیم یکس چه ست،ین مانیپ که حاال. زدم یپوزخند

 شود؟ پناه نگراِن دل

 :گفتم عیسر

 .ندارم یمشکل-

 که یقیعم یهانفس با بتوانم تا برگرداندم را میرو

 شِب آن از بعد حداقل کاش. کنم آرام را خودم کشمیم

. کردیم فرق زیچ همه یقدر مادرم، یمانیپش ابراز و بایز

 مادرم بفهمم که کردمیم افتیدر کوتاه یامیپ حداقل
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 خانه به زودتر دخترش دارد دوست و است دلتنگم

 .بازگردد

 رمگ یزندگ نیا به را دلم یکم که کوتاه یمتن از غیدر اما

 هب گوش مادرم که رمیبپذ توانستمینم هم هنوز من. کند

 یحرف او یهاحرف یرو تواندینم و است پدرم حرف

 .نبودند شیب یالیخ من، یهاخواسته نیا و اوردیب

 .مینیبش جا هی میبر خب،-

 :گفتم و دادم تکان ینف نشانه به یسر

 !بگو نجایهم-

 :گفت و دیکش عقب به یکم را یصندل حرف یب

 !یلیما هرجور-

هوتن ماشین را وارد پارکی کرد و گوشهای نگه داشت. 

کمربندش را باز کرد و گفت: 
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 نمک اشیمخف توانستمینم که یبغض با و کردم نگاهش

 :گفتم

 خوب دفتر اون اتمام با من یکنیم فکر تو خب؟-

 شم؟یم

 :گفت و کرد نگاه میهاچشم به و دیچرخ سمتم به سرش

 ؟یکنیم یفکر چه من درباره تو بدونم خوامیم-

 حرفش از زیچ چیه. کردم نگاهش حرف یب و متعجبانه

 :دیپرس دوباره. دمیفهمینم

 ؟یدونیم یچ من درباره. گهید بگو-

 را صورتم در شده پخش یموها و دمیکش یپوف کالفه

 :گفتم و زدم کنار

 !یچیه دونم؟یم چه-
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۱۶۲ 

  

 :گفت و دیخند

 !خوبه-

 :گفت یآرام به و داد نیپائ را شهیش یکم

 خودم ای میزندگ درباره نداشتم عالقه وقت چیه من-

. بده یلیخ سکوت تو برابر در اما بزنم حرف یکس ِشیپ

 نوم تو اما. باشم خواممینم. نبودم تو گاِهیجا در وقت چیه

. شد گذرونده هامییتنها با که یندازیم ییروزها اِدی

 .اممرحله نیا یتو االن من و گذشت اما بود سخت

 :دادم تکان یسر

 !یکن درکم یتونینم هم باز-
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 امخوینم. سخته یلیخ تو درک کنه؟ درکت خواست یک-

 هک یچاه همون تِه برگردم دوباره دمیرس نجایا به که حاال

 دنبالتم؟ چرا یکرد فکر. بودم

 :گفت خنده با و دیچرخ سمتم به سرش

 ؟یکرد فکر یچ. بگو راستشو-

 ادی به را من او یرفتارها نیا. دادم قورت را دهانم آب

 کهآن یب اما. انداختیم انیک با امییآشنا ییابتدا یروزها

 .کردم نگاهش اورمیب زبان به یزیچ

 :گفت عیسر

 سه دمید کافه نیا یتو تورو که یاول روز از. میبگذر-

 کرده کز گوشه هی دم،ید تورو هروقت. گذرهیم یماه

 سفارش هم یزیچ نکهیا. ومدیدرنم صدات و یبود

 فهممب که باشم نیا دنباِل شدیم باعث شتریب یدادینم

 ه؟یچ دردت
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 :گفتم و دمیخند حرص با

 خب؟-

 وت اما شدم خوب تنها من. یمن هیشب کمی تو نکهیا خب-

 !ینش خوب تنها بهتره

 :گفتم و دادم تکان یسر

 .امیبرم پسش از هم ییتنها من-

 :دیخند

 حالته؟ نیا وقته چند جدًا؟-

 :گفتم و داده فرو را دهانم آب

 !ستین ادیز-

 ست؟ین ادیز که-

 :داد ادامه و کرد یمکث
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 هر وت مهر از بایتقر شده، افتتاح کافه نیا مهین و ماه سه-

 یحال نیهم ،یاومد که هم یروز نیاول از. یینجایا روز

 لز و کافه کنج یکرد یم کز. نمیبیم دارم که یداشت رو

. بود شده یچراغون امشب که یدرخت نیا به یزدیم

 !باشه کم کنمینم گمون

 :گفت و دیچرخ سمتم به

 به نداره، رو درد همه نیا ارزش یزندگ. خانم نیبب-

 هی اونم. ایشد ریپ یجوون اوج تو ینیبیم یایم خودت

 به .یکن رفعش یتونینم جور چیه که یروان یروح یریپ

 . نشه رید که ایب خودت

 : داد ادامه و کرد یمکث

 تو ن،م جفت نشسته پسر نیا یکرد فکر خودت با البد-

 خونه،یم روضه من یبرا داره غرقه شیزندگ یایخوش

 آره؟
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 :گفتم کوتاه و دادم تکان یسر

 !نه-

 :دیخند

 من چون ستین مهم! یبمال رهیش یتونینم منو سر-

 دونمیم خوب رو نیا. کنم بازگو رو یزیچ خواهمینم

 .ستین بدهکار چکسیه یهاحرف به گوشت االن تو که

 که مهمه برات فقط. برادر نه مادر نه مهمه برات پدر نه

 یکس رو نیا درسته؟ یکن زنده رو خودت مرده یآرزوها

 رو یریم یدار که یریمس نیا یانتها که گهیم بهت داره

 همون اولشه، مثل هم آخرش. ستین تهش یچیه ده،ید

 !یخال تو و پوچ قدر

 :گفت مجدد یعل و کردم نگاهش حرف یب

 کننیم حتتینص و ننیشیم دلت ور که هستن ها یلیخ-

 کردنت آروم یجا به همشون یهاحرف اما نه؟ مگه
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 یتو اونا یمعتقد چون. زنیریم بهم رو ذهنت شتریب

 که ننرفت راه تو یکفشا با یقول به ای ستنین طتیشرا

 !یهست یطیشرا چه یتو بدونن و کنن درکت بتونن

. دیچرخ سمتم به کامل بارنیا و کرد باز را کمربندش

. بودم ترآرام یکم. دمیدیم هم او چهره در را یکالفگ

 درک را من واقعًا یکس کردمیم حس که بود بار نیاول

 .بود گفته خودش که طورهمان درست. است کرده

 :گفتم آرام

 خبره؟ چه من ذهن تو یفهمیم کجا از-

. کردم تجربه و دمید تو یروزا هیشب رو ییروزا هی چون-

 یسر هی باالخره اما نبودم تو حد در من گم یم هم باز

 یدار هم تو بزنم حدس تونمیم که داشتم ییهاتیخر

 درجه اون به خوامینم نیهم یبرا. یدیم انجامشون
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. یباش نداشته تیزندگ به یدیام چیه گهید که یبرس

 ؟یدیفهم

 تازه. بود بسته را دهانم شیها حرف با. دادم تکان یسر

 لحظه هر و است بیعج نقدریا آدم نیا چرا که دمیفهمیم

 .گرددیم من از ینشان دنبال به

 خودش که یتلخ یروزها گرید نفر کی که خواهدیم او

 .ندینب چشم به را گذارنده

 :بود حرص از پر کردم که یاخنده

 .زنمیم پا و دست مطلق یدیام نا تو االنشم من-

 :گفت و دیخند من یپا به پا هم یعل

 سخت کن باور. میکنیم درستش هم با یبخوا اگه-

 .ستین

 نتونم؟ من چرا ؟یشد خوب تنها تو-
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 و داد هیتک نیماش در لبه به را دستش و داد باال یاشانه

 :گفت

 هست یاون از ترسخت اما یایبرم پسش از تنها هم تو-

 ه؟سالت چند. نکن خوش رو دلت یالک. یکنیم فکرشو که

 !دو و ستیب-

 :دیکش شیموها نیب انگشت و داد تکان یسر

 ونا هاتقدم یبر جلو تنها اگر نباشه، کنارت یکس اگر-

 قرار که انگار یریم یهرچ و ندارن رو دیبا که یسرعت

 زا جا هی یریم یریم یبرس ریمس نیا یانتها به ستین

 و نهک کمکت تا یگردیم دست هی دنبال و یوفتیم نفس

 خوادیم رو یکس دلت که هست اونوقت. یبش بلند یبتون

 من. مکنارت من شو بلند بگه و کنه دراز سمتت دستشو که

 یروزها اون به تو خوامینم اما شدم بلند ییتنها به
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. نهک کمکت و رهیبگ رو دستت یکس بذار یبرگرد سخت

 !خودته نفِع به

  

۱۶۳ 

  

. نمیبب درست را اشچهره دادینم اجازه اشک میضخ پرده

 نیا در لعنت چه هر خواستیم دلم. بود درد از پر دلم

 ردوایام را من اول که بفرستم یانیک یبرا را هست ایدن

 .نگذاشت یباق میبرا یدیام چیه آخر در و کرد

 یدلسوز میبرا نشستمیم اشکافه در که یکس حاال،

 جلو ییتنها و کنم حس را یدرد خواهدینم و کندیم

 .بروم

 !انوشیک تو به لعنت
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. اندیب رونیب میهاچشم از میهااشک تا بود یکاف پلک کی

 :مگفت و کردم پاک را میهااشک دست پشت با زود یلیخ

 ؟یچ یشد کالفه اگه-

 شم؟ کالفه تو یکارا از-

 :گفت کنان خنده یعل و دادم تکان دییتا نشانه به یسر

 هی بود ممکن بودم، نکرده تجربه رو روزها نیا اگر-

 اباب کن ولم بگم و بشم کالفه ستین دور ادمیز که یروز

 یهرکار که دونمیم خوب االن اما برام نمونده اعصاب

 !کنهینم امکالفه ،یکن هم

 ؟یدیم قول-

 :زد میرو به یلبخند

 .بزنم قولم ِریز که ستمین یآدم من آره-

 :گفتم و دمیخند بلند حرف نیا دِنیشن با
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 !جالبه-

 ؟یچ-

 دیگیم نویا همتون. گنیم نویا همه. گفتیم نویا اونم-

 .دیزنیم قولتون ِریز دینبا که ییجا درست اما

 :گفت و کرد صورتم به یقیدق نگاِه

 اد؟یم خوشت ازش ای یش خالص تیوضع از یخوا یم-

 !بگو رک

 .شم راحت خوام یم-

 کجا از تو. نیزم بنداز رو قضاوت چوب اون پس خب-

 اجازه خودت به چجور ه؟یچ من حرِف تِه که یدونیم

 تو ؟یکن فکر خوادیم دلت هرجور همه درباره یدیم

. یشب قضاوت که یریبپذ دیبا پس یکنیم قضاوت یدار

 کنن رنگارنگ فکر هزارتا تو دِنید با دارن حق گرانید
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 قضاوت یدار هم خودت چون. بد یکی و خوب یکی

 مه تورو االن که هیخوب ِلیدل. خوردم ضربه منم. یکنیم

 قدم نیاول ست؟ین هاستسال که نمیبب یکس مثل یکی

 ؟یدیفهم یکن درست خودتو که نهیا شدن خوب یبرا

  

۱۶۴ 

  

 و نشست یادکمه یرو دستم و دمیکش یقیعم نفس

 :دادم نییپا را شهیش

 !گرممه-

 :گفت و دیکش رونیب سرعت به را نیماش چیسوئ

 !شو ادهیپ. ستین زیجا نجایا نشستن گهید پس-
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 به حرف یب هم من شد باعث و شد ادهیپ زود یلیخ

 و وردخ صورتم به یخنک باد. شوم ادهیپ نیماش از دنبالش

 یم حس. ببندم لذت شدت از را میهاچشم شد باعث

 .است شده خنک مینس نیا با وجودم تمام کردم

 امیزندگ از یدیجد ریمس در پا من االن نیهم از که انگار

 قاتفا چه شب نیا در که بماند ادمی به دیبا و امگذاشته

 .است افتاده امیزندگ در یمهم

 :گفت آرام

 .ستین بد یبزن قدم کمی-

 دمیکشیم خجالت خودم از. برداشت قدم من از جلوتر

 اندند به را لبم. شکستمیم را میهاانگشت مفاصل ومدام

 بتوانم تا کندمیم را پوستش دندان با و بودم گرفته

 .ستمیبا کنارش و بزنم پس را خجالتم

 :گفتم و رساندم او به را خودم یسخت به
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 کنه؟ تونهیم یکمک چه زدن قدم-

 :فتگ و کرد صورتم به مطلق یتفاوت یب با ینگاه مین

 !یفهمیم جو و جست کمی با-

 :گفتم خنده با و شدم شیدلخور متوجه یخوب به

 !یشینم کالفه یگفت که تو-

 :گفت عًایسر

 دمق از تا کن فکر خوب بزن قدم کمی. ستمین کالفه من-

 ور هاتانتخاب دیبا چون ینخور ضربه من کنار برداشتن

 .یکن ترقیدق

. دمش گذشته پناِه لحظه کی. ستادمیا مقابلش سرعت به

 را انیک یناراحت و اخم دِنید طاقت که یپناه همان

 :گفتم مکث یب و نداشت

 .خوامیم معذرت زدم، که یحرف بابت-
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 روان دنبالش به. کرد زدن قدم به شروع و داد تکان یسر

 :گفتم و شده

 !کردم یعذرخواه من ؟یدیشن-

 :شدند باز صدا یب یاخنده به شیهالب و کرد نگاهم

 .دمیشن-

 خب؟-

 .مکن تشکر ازت تیعذرخواه بابت که ستمین یآدم من-

 :گفتم و ستادمیا مقابلش سرعت به

 والمیخ یتونیم حداقل یول یکن تشکر نخواستم منم-

 !یستین ناراحت ازم که یکن راحت

 کهآن یب و کرد فرو شلوارش بیج درون را شیهادست

 :گفت کند، جدا صورتم از را شیهاچشم
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 غرورت دیبا یگاه مهمه؟ برات نقدریا یعذرخواه چرا-

 .خوامیم معذرت یبگ وسط ینپر یفرت و یکن حفظ رو

 :دادم تکان یسر

 .نزدم یخوب حرِف یول-

 :گفت و برداشت جلو سمِت به یقدم

 و یبر راه هم یتونینم ؟یکنیم سد منو راِه نقدریا چرا-

 ؟یبزن حرفتو هم

 :گفتم و کردم زدن قدم به شروع اششانه به شانه

 !عادته هی-

 گران؟ید راِه کردِن سد ای یخواه عذر-

 :کردم دنیخند به شروع اریاخت یب

 !یعذرخواه-
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 مه ینباش مقصر اگر یحت جورنیا. ستین یخوب عادت-

 !یدیم جلوه مقصر رو خودت

 قرار میپالتو بیج دروِن را میهادست خودش، همانند

 کم و شدیم سردتر هم هوا گذشتیم زمان چه هر. دادم

 .بودند شده مشت میهابیج درون میهادست کم

 :گفتم آرام

 .ستین خودم دسِت-

 :گفتم و افتاد یرنگ زرد یصندل به چشمم

 م؟ینیبش-

 رتگرم هم جامون نیماش یتو مینیبش بود قرار اگر! نه-

 !یش گرم تا یبزن قدم دیبا نجایا بود

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس و بستم چشم
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 با .گرفتیم درد قلبم ناراحته دستم از دمیدیم وقت هر-

 تمرفیم نباشه؟ دلخور ازم که کنم کاریچ گفتمیم خودم

 .کردمیم یعذرخواه

 :گفت و دیخند گوشم کناِر

 یبرا التماس ذارمیم رو اسمش من! نه یعذرخواه-

 !بخشش

  

۱۶۵ 

  

 :گفتم یجیگ با و کردم نگاهش

 .نکردم التماس یکس به من-

 :گفت و ستادیا شیجا سِر او بارنیا
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 هم مقابلت شخص که یمطمئن اما یکنیم فکر نجوریا تو-

 ششیپ یعذرخواه هر با تو دیشا کرد؟یم فکر نجوریا

 !یشدیم ترکیکوچ

 نایک رفتار از زیچ چیه من. رفتم فرو فکر به یالحظه

 :تگف و داد تکان صورتم مقابل یدست یعل. دمیفهمینم

 ؟یکنیم فکر یچ به-

 :دمیکش یآه و داده باال یاشانه

 .گذرهیم سرش تو یچ اون دمیفهمینم من. دونمینم-

 چرا؟ بگم بهت-

 :دوختم چشم اشچهره به

 !بگو-

 !ینخواست وقت چیه چون-

 :گفتم مصرانه
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 !نشد خواستم-

 دیق دیبا یعاشق که حاال یکرد یم فکر چون ینخواست-

 ناراحت ازت اون که یکن یکار فقط یبزن رو زیچ همه

 تا یوفتادیم پاش و دست به بهانه با بهانه یب. نباشه

 آره؟ کنه نگاهت دوباره و یش دهیبخش

 :گفتم و افتادم خنده به اراده یب

 !یشناخت خوب منو-

 !آره متاسفانه-

 :گفت و داد تکان یسر

 ستین قرار گهید گذشته یروزها چون. ستین مهم اما-

 !برگردن

 !شنینم پاک ذهنمونم از-

 :دیخند گوشم کنار درست هم باز
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 که رنیم رونیب ذهنت از راحت نقدریا یبخوا اگر-

 !یفهمینم خودتم

 چطور؟-

 :گفت آرام و کرد نگاهم

 !کردن یزندگ با-

 :گفت عیسر یعل و کردم نگاهش متعجبانه

 یدرد چیه به بودن نجوریا. کردن یزندگ مدل نیا نه-

 !کن یزندگ گمیم من که یمدل اون. خورهینم

 و کرد بود، دمانید مرکز در که یکوچک مغازه به یااشاره

 :گفت

 !چسبهیم سرما یتو ؟یخوریم آش-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 680 

 یم او که همانطور گرفتم میتصم و دادم تکان یسر

 را من پسر نیا گفتیم یحس. کنم یزندگ خواهد

 .داندیم خوب یلیخ را من شدِن خوب راِه و فهمدیم

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !دارم دوست باشه، داشته ادیز داغ نعنا اگر خب،-

 :کرد یصندل به یااشاره و دیخند

 !امیب تا نجایا نیبش پس-

  

۱۶۶ 

  

. شد دور من از زود یلیخ یعل و نشستم یصندل یرو

 ار میهاچشم و گرفتم نییپا ممکن حد نیآخر تا را سرم

 قبل زا شتریب هوا سوِز و شدیم سردتر لحظه هر باد. بستم
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 نیا یبرا یحت یعل که دانستمیم اما کردیم نفوذ جانم در

 .دارد سرش در یراه هم

 یاربهض بود میپا مقابِل که یکوچک سنِگ تکه به میپا با

. شتمدا یبیعج حِس. کردم پرتابش دور یافاصله به و زدم

 ن؟یغمگ ای شادم دانستمینم

. بودم نشده قدم هم مانیپ جز یپسر با که بود هامدت

 را لحظات نیا گرید رفت انوشیک که یوقت از درست

 .بودم نکرده تجربه

 به ار ینیس و آمد سمتم به دستش درون یاینیس با یعل

 :گرفت سمتم

 !بفرما-

 زا که یبخار. کردم رشته آش متوسط یهاکاسه به ینگاه

. کرد گرم هم را من وجود شد،یم بلند آسمان به هاظرف

 :گفتم و برداشتم یاکاسه زنان لبخند
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 !زنیبرانگ اشتها چقدر-

 :تگرف سمتم به مصرف بارکی یقاشق و نشست کنارم

 !یبخور دیبا داغ داغ. وفتادهین دهن از تا بخور زود-

 و دیچیپ امینیب در کشک و نعنا و آش عطر. دمیکش ییبو

 :گفتم لذت با

 !بودم محروم هالذت نیا از بود هامدت-

 :گفت و شد خوردن مشغوِل زود یلیخ. کردم نگاهش

 لذت ازش االن نکن فکر بهش اما یکرد یبزرگ اشتباه-

 !ببر

. گذاشتم دهان به را آش از یقاشق و دادم تکان یسر

 با من اما سوزاند را دهانم سقف حدش از شیب یداغ

 :گفتم و بستم چشم لذت

 !ستخوشمزه یلیخ خدا آخ-
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 :دیخند بلند یعل

 ربا کنهیم فکر ندونه یهرکس یکنیم برخورد جور هی-

 !یگذاشت رونیب خونه از پا اولته

 :گفتم و کردم نگاهش

 .کنم یزندگ خوامیم. اولمه باِر کنمیم حس-

 :گفتم و گذاشتم دهان به گرید یقاشق

 دیشا مان؛یپ حرِف به. کنم عمل حرفت به خوام یم-

 اون دلتنگ یلیخ چون. شم قبل آدم همون بتونم واقعًا

 .روزامم

 م؟یقد یروزا روزا؟ کدوم-

 :گفتم و کردم مخلوط را کاسه درون آش سرعت به

 .بودم شاد دختر هی که ییروزا همون-
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 هک نیهم. دمیچرخ سمتش به نگاهش، ینیسنگ حِس با

 و شد بلند اشخنده یصدا خورد، اشچهره به چشمم

 :گفت

 انساِن نیتربدبخت انگار نزن حرف یجور هی! یاوانهید-

 !ییایدن نیا

 :تگف و داد قرار ینیس دروِن را آشش مهین و نصفه کاسه

 جواب پرسمیم. بدونم زیچ تا چند اتدرباره خوامیم-

 خب؟ بده

 :زدم یلبخند

 جواب بپرسم، اگر یبگ مثاًل ؟یکن سوال یندار عادت-

 ؟یدیم

 :داد تکان ینف نشانه به یسر

 .شنومینم نه من چون. نه-
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 ؟یچ نخوام من اگر خب-

 وابج یتونیم. ستنین بد بپرسم خوام یم که یسواالت-

 !یبد

 با و کرده گرم آش ظرِف با را سرم و دمیکش یقیعم نفس

 :مگفت و کردم باز دهان بود، شده یطوالن که یمکث دِنید

 !بگو خب؟-

 !بگو اتخانواده از-

 :کردم نگاهش رهیخ

 ؟یگینم چرا خودت-

 :گفت و داد باال ییابرو

 ودسرخ یدینپرس یزیچ یوقت ؟یبدون یخواست اصاًل-

 کنم؟ فیتعر برات یچ امیب

 :کردم کوتاه یاخنده
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 !بگو. پرسمیم االن خب-

 !پناه رمینگ سوالمو جواِب ندارم عادت-

 . کردم نگاهش حرف یب لحظه چند

 :مگفت یآرام به. نکنم یاشتباه بارنیا که بودم دواریام

 تموم اندازه که دارم برادر هی. هستن زنده مادرم پدر-

 .دارم دوستش و داره ارزش برام میزندگ و جونم

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 !بسه خب-

 :کردم نگاهش شده گرد ییهاچشم با متعجبانه،

 نگم؟ گهید-

 :گذاشت یکنار را آشش یخال ظرف و داد تکان یسر

 ه،یافک یستین یبدبخت آدِم یبفهم نکهیا یبرا نیهم. نه-

 !یدار خانواده هی تو ست؟ین
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۱۶۷ 

  

 :زدم یپوزخند

 یهایسخت تو که ییاونا از! خوب یلیخ خانواده هی آره-

 یخال رو پشتم ذارن، ینم تنهام و هستن من کنار یزندگ

 ...وجودشون که ییهمونا کننینم

 :گفتم سرعت به. کردم قطع را حرفم لحظه کی

 من که یکن فکر بذار بدم؟ حیتوض رو نایا دیبا چرا اصاًل-

 به خودش اون. مانیپ جز به البته. دارم یعال خانواده هی

 !منه خانواده کل ییتنها

 :گفت سرعت به

 !یبگ خوامینم گهید باشه-
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 :گفتم و دادم قرار ینیس درون را ظرفم

 ؟یگیم اتخانواده از تو-

 سکوت. گرفت فاصله من از یقدم چند و شد بلند جا از

 .بودم دنیشن مشتاِق اما. بود بیعج میبرا هم آدم نیا

 وشرتشیس بیج درون را شیهادست و دیچرخ سمتم به

 :گفت و کرد

 خداروشکر بابتش و دارم یخوب یلیخ خانواده من-

 خواهر. دارم بزرگتر برادر هی و دومشونم پسِر. کنمیم

 بود هامدت! یشناسیم و یدید که هم رو کترمیکوچ

 یلیخ کافه، نیا افتتاح با و بودم بزرگ رییتغ هی دنبال

 .کردم دایپ یبهتر تیوضع

 :گفتم و زدم یلبخند

 هوتن؟ گنیم تو به چرا-
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 :گفت و دیخند

 من اسم که شد باعث پدرم و مادر نیب قهیسل اختالف هی-

 دامص گهید ِزیچ هی جا همه و باشه زیچ هی شناسنامه یتو

 .کنن

 ؟یستین ناراحت بابتش-

 :گفت و کرد یاخم

 بودنم؟ اسمه دو بابت-

 :دیچیپ پارک در یعل یهاخنده یصدا و دادم تکان یسر

 نخواد یهرک هوتن گه یم بخواد دلش یهرک مگه؟ مهمه-

 قح همه به من خوشحالم بابتش اتفاقًا. زنهیم صدا یعل

 !گهید خوبه. دمیم انتخاب

 :گفتم و دمیخند

 !جالبه آره-
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 .دارم دوست نکارویا اما. ستین یدار کافه میاصل شغل-

 :گفتم و گرفتم شیسو به و کرده بلند را ینیس

 .ممنونم آش بابت-

 :گرفت دستم از را ینیس

 !میبرگرد و میبد پس نویا میبر شو بلند. جان نوش-

 تنداش عادت او. افتادم راه به دنبالش به و برخاستم جا از

 بیعج و دادیم دستور شهیهم. بخواهد من از را یزیچ

 قاعدتًا. شدمیم روان دنبالش به عانهیمط هم من که بود

 .گرداندم یبرم رو و نشاندمیم ابروانم نیب یاخم دیبا

 !بود کرده فرق زیچ همه اما

 .میرفت پارک یخروج سمت به هردو ینیس لیتحو از بعد
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 راه هب کمربند بستن محض به یعل و میشد نیماش سوار

 از مملو کم کم که یاشهیش به را سرم یخستگ با. افتاد

 یلع به را حواسم تماِم یچشم ریز. دادم هیتک شدیم بخار

 اِدی به را من ،یرانندگ در بشیعج نفِس به اعتماد. دادم

 او دست کناِر هم باز کردم یم حس. انداختیم مانیپ

 .امنشسته

 :گفت و کرد صورتم به ینگاه

 !بگو لشویدل ،یلبخند عجب-

 :گفتم و دمیخند

 !یدار شتریب چشم تا دو از کنم یم حس-

 :گرفت را حرفم ادامه خنده با یعل
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 صورتم اونور نوریا تام دو هست سرم پشت تا دو-

 .هست یچ همه به حواسم

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 شهیهم اونم انداخت مانیپ اِدی منو کردنت یرانندگ-

 یتو تو مثل و گرفتیم فرمونو دست هی با نجوریا

 .رفتیم فرو شیصندل

 :گفت و داد تکان یسر

 !جالب چه-

 :گفت و کرد پخش را یکیموز و کرد دراز دست

 برادرت اِدی به تورو که هست ایدن نیا یتو یزیچ-

 نندازه؟

 :دمیخند

 .نکنم فکر-
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 اما داره، دوست یلیخ منو یهست کردمیم فکر شهیهم-

 گرا. هیبیعج ِزیچ هی داداشت و تو نیب حس فهممیم االن

 .باشه داشته تو به نسبت یحس نیهمچ اونم

 :زدم یلبخند

 !داره-

 نان؟یاطم با قدر نیا-

 :دادم تکان دییتا نشانه به یسر

 !ادیز یلیخ داره دوستم. آره-

 ؟یبگ رو اشنمونه کی شهیم-

 نقدریا توانمیم چگوونه که بود بیعج میبرا. دمیخند بلند

 در یحت خانه، یفضا در که یمن. بخندم راحت

 کناِر حاال. ندینشینم میهالب یرو هم لبخند میهاخلوت

 .دهمیم سر قهقهه آدم، نیا
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 :گفتم آرام و کردم نگاهش

 یهست با رو اترابطه یبر یریبگ دهیا که بگم؟-

 ؟یکن ترمانهیصم

 :گفت و دیخند

 !کن یفکر نیهمچ تو-

 :گفتم ذوق با و بستم چشم

 من به ای ره،یبگ یتماس بتونه کارش محل از که هروقت-

 !بزنه حرف من با داره دوست نفر نیاول ای زنه،یم زنگ
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 :داد باال ییابرو یعل

 !خوبه واقعًا بابا نه-
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 :گفتم خنده با

 شم؟ عاشقش یدیم حق بهم ؟یچ پس-

 :گفت و داد تکان مثبت نشانه به یسر

 !صد در صد-

 :گفتم و کردم یمکث

 که بود مانیپ آوردم،یم کم خونه یفضا یتو وقت هر-

. کنم حس رو یدرد ذاشتینم اصاًل. داشت هوامو

 یحت. کردیم دفاع مادرمون پدر مقابل در من از شهیهم

 که بود مانیپ بازم برگردوندن، رو ازم همه که یوقت

 .بمونم تنها من ذاشتینم

 من هب گذرا ینگاه یعل. فشردم و گرفتم بغلم در را فیک

 :گفت و کرد

 !نذاشتم من نه؟ یسیبنو یخواستیم امشب-
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 :دادم تکان یسر

 قطف تا ستمین سخت و سفت اونقدر گهید. ستین مهم-

 نم،یشب اتاقمم یتو برم. کنم ادداشتی و نمیبش کافه یتو

 .سمیبنو تونمیم

 :گفت و کرد نگاهم زنان لبخند یعل

 راتتییتغ خوب یلیخ من اما ،ینش متوجه دیشا خودت-

 .فهممیم رو

 :گفت مجدد یعل و کردم نگاهش حرف یب

 بگم؟ رو راتتییتغ یخواینم مثال ؟یندار یسوال-

 :دادم باال یاشانه

 !گهید یگیم یبخوا خودت خب-
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 .بده ادامه روند نیهم به فقط. ستین تکرار به یازین-

 ر،دفت نیا اتمام از زودتر یحت که بدم قول بهت تونمیم

 !شهیم خوب حالت

 خودم اب حرفم نگفتن و گفتن نیب. کردم نگاهش دیترد با

 یاپردازیرو خودم یبرا یالک نداشتم دوست. بودم ریدرگ

 .بردیم فرو فکر به بیعج را من آدم نیا اما کنم

 :گفت کند، نگاهم آنکه یب

 یم وول سرت تو داره که یسوال دنیپرس برابر در چرا-

 ؟یکن یم مقاومت خوره

 :دمیچرخ سمتش به و دمیکش یپوف کالفه

 چه ای بگم؟ خوامیم یچ من که یفهمیم کجا از تو-

 دارم؟ یحس

 :گفت یالیخیب با و دیخند
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 نجوریهم دمتید که هم اول روز از. زنهیم داد چشمات-

 !بود بهت حواسم ،یبود

 بارها و بارها. شد اکو سرم در لحظه کی یبرا شیصدا

 من و دیچیپ سرم در بود شده خارج دهانش از که یحرف

 حس میپا و دست در یکرخت احساِس شتریب بار هر

 .کردمیم

 هچ و رمیبپذ را یزیچ چه حاضر حال در دیبا دمیفهمینم

 وجود هم انکار یبرا یزیچ. کنم انکار ذهنم در را یمورد

 به را نیا بارها خودش و بود من به حواسش او. نداشت

 .کردیم زد گوش من

 نیا ،یسالم عقِل چیه کنم؟ رد خواستمیم را یزیچ چه

 .کردینم رد را توجهات

 یب کرد یم دایپ را مانخانه راحت کاماًل گرید که یعل

. ستادیا ساختمان مقابل و شد کوچه وارد یسوال چیه
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 دهیکش یهاپرده و ییرایپذ روشن یهاچراغ به ینگاه

 :گفتم و کردم خانه شده

 !یرسوند منو که ممنون-

 .کنمیم خواهش-

 :زدم یلبخند اریاخت یب و کردم نگاهش

 ه؟یچ تیلیفام-

 :گفت و دیخند

 خوره؟یم دردت چه به-

 :دادم باال یاشانه

 تجس نستاگرامیا تو امشب خواستم خوره،ینم یدرد به-

 !نه ای کنم یم داتیپ نمیبب کنم جو و

 ؟یچ یبرا ؟ من نستاگراِمیا-

 !ینجوریهم-
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 :گفت و دیخند

 نه؟ ینیبب عکسامو یایب ،یشد دلتنگ هروقت یخوایم-

 :گفتم عًایسر

 !ستین یازین. خواد ینم اصاًل. نه-

 :گفت و کرد دراز میسو به را دستش و داد تکان یسر

 !بده-

 :گفتم متعجبانه

 و؟یچ-

 !بده دستتو-

 :زد یاقهقهه یعل و شدند گرد میهاچشم

 !بابا بده تویگوش-
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 کِف را امیگوش حرف یب ،یزیر آبرو همه نیا از کالفه

 دایپ میبرا را نستاگرامشیا زود یلیخ. دادم قرار دستش

 .گرفت سمتم به را یگوش قه،یدق چند از بعد و کرد

  

۱۷۱ 

  

 به نداشتم دوست. کردم خانه پنجره به ینگاه یحال یب با

 محض به که بود روشن میبرا روز مثل. برگردم جاآن

 دود میهایخوش تماِم بگذارم خانه نیا در را میپا نکهیا

 و افسرده پناِه همان دوباره. روندیم آسمان به و شده

 .روندیم نیب از هم یعل یهاتالش تمام و شومیم ییتنها

 :گفت و کرد نگاهم لحظه چند

 هست؟ یمشکل-
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 :دادم تکان یسر

 !االن رمیم نه،-

 به ینگاه و کرد خم سر یعل کردم، باز را در که نیهم

 :گفت و کرد خانه پجره

 سازش کمی بهتره ،یندار یخوب طیشرا خونه یتو اگر-

 !یکن

 :کردم نگاهش متعجبانه

 ...من مشکل-

 و نگاهت طرز آرومم؟ خونه تو من یبگ یخوایم-

 !خبره چه دهیم نشون قشنگ تعللت

 همه آدم نیا. نشستم جاهمان و کردم رها را نیماش در

 مقابلش در نبود یازین پس دیفهمیم رفتارم از را زیچ

 :گفتم آرام. کنم یباز نقش
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 یتو رو شب دیبا خونه، برم نخوام اگر. یگیم راست-

 ِریز یببر منو یکن یمردونگ دمیشا کنم؟ صبح تو ِنیماش

 ِیجا تهدرس اونوقت ،یکن دایپ کارتن کهیت هی برام و پل هی

 خی گوشت کهیت هی مثل صبح تا سرما از اما دارم خواب

 !ابونیخ کناِر وفتمیم و شمیم زده

 :گفت یآرام به یعل

 به رو خودت یحاضر تو گه؛ید نیهم یعنی سازش-

 که یطیشرا با رو خودت بهتره ؟یبنداز روز و حال  اون

 !یکن سازگار یدار

 :دادم تکان یسر

 یاهال با سازش کاش اما ،یگیم یچ فهممیم و دونمیم-

 !بود آوردنش زبون به یراحت به خونه، نیا

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با
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 سرسام من دست از تو دوارمیام. آقا یعل اولشه تازه-

 !یرینگ

 :گفت و دیخند

 .ریبخ شب! نباش من نگراِن-

 ادهیپ نشیماش از سرعت به و کردم یکوتاه یخداحافظ

 که دانستمیم. شدم مجتمع وارد و انداختم دیکل. شدم

 !نمک استراحت و برسم اتاقم به زودتر توانستمیم نطوریا

 کم کردم یسع و چرخاندم در قفل در را دیکل آرام یلیخ

 به هنکیا. نکنم جلب را شانتوجه تا بروم شیپ صدا و سر

. ودب بهتر میبرا یزیهرچ از طیشرا نیا در ندیاین سراغم

 مامان شده دهیچیپ درهم یابروها دنید با نداشتم دوست

 .دشو نابود امشبم خوِب حِس بابا تفاوِت یب چهره ای

مامان بازخواستم میکند و بابا با سکوتش آزارم میدهد، 

اما هیچ راهی نبود، جز اینکه من با آرامش رفتار کنم. 
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 .بستم را در و دمیدو اتاق به زود یلیخ

 اقات وارد سرم پشت مامان، که بود نگذشته یالحظه هنوز

 :گفت و شد

 مامان؟ خوبه حالت-

 :کردم نگاهش

 .خوبم-

 .شدم نگرانت اتاق سمِت یدییدو جور هی-

 :دادم تکان یسر

 که دمیدو دیبد ریگ بهم دیبخوا باز دمیترس فقط. خوبم-

 !دیباش نداشته یزمان

 ارم؟یب شام-

 بودم، خورده یعل کنار در که یآش کاسه یادآوری با

 :زدم یلبخند
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 !ستمین گرسنه. نه-

 یالحظه نکهیا یب و نشستم تخت لبه هالباس همان با

 دایپ جوها و جست در. شدم نستاگرامیا وارد کنم، مکث

 به دزو یلیخ و نبود سخت اصاًل شیشخص صفحه کردن

 .کردم دایپ یدسترس شیهاعکس

 درخت همان کناِر درست عکسش نیدتریجد دِنید با

 آن دنید اما چرا، دانستمینم. کردم دنیخند به شروع

 نیا من مثل هم او نکهیا. کرد بهتر یلیخ را حالم عکس

 .بود ندیخوشا میبرا اریبس دارد، دوست را درخت

 صفحه از یعکس لحظه همان و شدم ولو تخت یرو

 یرینظ یب حِس. داشتم دوست یلیخ را عکس نیا. گرفتم

 .کردمیم افتیدر عکس نیا از را
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 در یگوش که دمیچرخ شیهاعکس نیب چقدر دانمینم

 هب متعجبانه"  آقا یعل"  اسم دِنید با. خورد زنگ دستم

 .کردم نگاه یگوش صفحه

 ستیل در را یاسم نیچن که نداشتم ادی به وقت چیه

 پاسخ را تماس متعجبانه،. باشم کرده رهیذخ نمیمخاطب

 :دادم

 الو؟-

 !یداد جواب رید چقدر. سالم-

 :گفتم یعل یصدا دنیشن از منگ و جیگ

 ؟یکرد ویس میگوش یتو رو اتشماره تو-

 الحساب یعل بردارم، رو خودت شماره نبود وقت. آره-

 .رمیبگ یهست از برم تا زدم رو خودم ماِل

 چرا؟ ؟یچ یعنی-
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 :گفت و دیخند

 یصدا دیبا شهینم رفع عکس دِنید با فقط یدلتنگ یگاه-

 .دیشن رو یکس

 :شدند گرد میهاچشم

 ؟یاوونهید-

 :شد بلندتر اشخنده

 !گمیم دروغ دارم که انگار-

  

۱۷۱ 

  

 :گفتم یکالفگ با

 ...!نیبب یعل-

 :کنم کامل را امجمله نداد اجازه و دیپر حرفم نیب
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 ؟نبود یزیچ یدید. ینگفت رو اسمم وقت چیه. شد حاال-

 بود؟ راحت

 :تمانداخ یکنار و کرده باز سرم از را شالم و دمیکش یپوف

 ؟یخوایم جونم از یچ-

 !یچیه-

 !یمن دنباِل چرا ه؟یچ پس-

 یپ در یپ ییهانفس و گذاشتم امنهیس قفسه یرو دست

 مزخرف یروزها به را من آدم نیا خواستمینم. دمیکش

 ثِلم یکس کنم حس هم باز نداشتم دوست. ببرد گذشته

 راه وسط را من لحظه نیآخر و کند عاشقم تا آمده انیک

 .کند رها

 میهابتیمص و بمانم تنها و تک من هم باز نداشتم دوست

 .شوند تکرار هم باز
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 دمخو یجلو زود یلیخ. رفت باال یکم میصدا اریاخت یب

 :گفتم و نکنم جلب را مامان توجه تا گرفتم را

 تونمینم ؟یکن خوبم یخوایم ؟یمن دنباِل چرا هان؟-

 .رمیبپذ رو لتیدل نیا

 هم شیصدا تن از و تلفن پشت از یحت که یآرامش با

 :گفت بود، مشخص

. ماریب لیدل برات من و یکن سوال نزدم زنگ. باش آروم-

 رهیذخ تیگوش یتو من شماره که یبدون خواستم فقط

 !یریبگ تماس یتونیم یداشت یکار اگر و شده

 به مدت نیا تمام که یبغض. بستم محکم را میهاچشم

 .بازگشت میگلو به مجدد بودم کرده دور خودم از یسخت

 .شد خارج دهانم از یازمزمه لب، ریز

 .نبود آور زجر یاناله به شباهت یب که یازمزمه
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 !انیک وجودت به لعنت-

 :گفت سرعت به یعل

 ؟یگفت یزیچ-

 :گفتم و دادم قورت را بغضم

 خوب اصاًل من حاِل اما یکنارم که ممنون. ممنون باشه-

 .ستین

 :دادم ادامه و کردم فمیک به ینگاه

 گذشته؟ مزخرِف یروزا سمِت برم یذاریم-

 :گفت سرعت به

 !یباش موفق-

 یرو را یگوش و شد قطع یگرید حرف چیه یب تماس

 تردف و کردم باز را فیک پیز مکث یب. کردم پرت تخت

 با و دمیکش دشیسف برگه یرو یدست. گرفتم دست در را
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 از بلق درست برگه، یباال توانستمیم که یخط نیبزرگتر

 :نوشتم نحس، شِب آن خاطراِت کردِن شروع

 "انوشیک وجودت به لعنت" 
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*** 

. زدم چرخ اتاق در شده ختهیر یهالباس نیب سردرگم

 را میپا ات سر یبیعج استرِس و کنم چکار دیبا دانستمینم

 ساِز سرنوشت شِب گرید ساعت چند. بود گرفته فرا

 .نبودم بند جا یرو من و دیرسیم فرا امیزندگ

 زا یگاه و دمیپریم نییپا و باال آتش یرو اسپند مثل

. کشدیم ریت اممعده که کردمیم حس ترس شدِت
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 نیب یکالفگ با. کردندینم آرام گرید هم قیعم یهانفس

 در را میزانوها. نشستم اتاق مرکز در درست و هالباس

 قالب هم در را امکرده خی یهادست و گرفتم آغوش

 بضن پلکم پشت و بود شده شروع امیعصب ِکیت. کردم

 در رم،یبگ ساعت یهاعقربه از چشم آنکه یب. زدیم

 :گفتم زد، میصدا ناهار یبرا که مامان جواِب

 !ندارم اشتها خورمینم-

 لحظه کی. بودم گرفته ضرب نیزم یرو میپا با

 هچ دانستمینم. میایب رونیب شب فکر از توانستمینم

 است قرار بیعج شِب نیا. است انتظارم در یزیچ

 بگذرد؟ چگونه

 شتریب طیشرا نیا در. بود بدتر زیچ همه از نیا و بودم تنها

 او اما خواستیم را مانیپ یهایدلدار دلم یزیهرچ از

 .برسد دادم به توانستینم و بود ایدن سِر آن هم
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 بلند نیزم یرو از را بود دستم مقابل که یلباس یکالفگ با

 مدانستینم. نداشتم انیک خانواده از یشناخت چیه. کردم

 لد هاآن تا باشم داشته یپوشش چه کنم، یکار چه دیبا

 .نشوند زده

 و گرفتم را روشا شماره و برداشتم را یگوش حرص با

 شوازشیپ ِکیموز کامِل دنیشن از بعد تا شدم منتظر

 .بشنوم را خودش یصدا

 :گفتم د،یچیپ گوشم در شیصدا نکهیا محض به

 کتیموز تا یکن صبر کامل دیبا اومدم؟ کنسرت من-

 شه؟ تموم

 :گفت و دیخند بلند

 خورهیم دردت به یزیهرچ از شتریب کیموز االن-

 !کنهیم کم رو استرست
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 :دمیخند

 !شمیپ ایب-

 !امینم-

 :گفتم و شد شتریب استرسم اش،یجد و رک لحن از

 چرا؟-

 م؟نیبب افشویق امیب حاال اد؟یم خوشم انیک از یلیخ-

 !باش من ِشیپ ایب اون؟ به یدار کاریچ روشا-

 :گفت یکالفگ با

 صموحر که یهرکار ای کنه سکوت ای بزنه، یحرف هی امیب-

 !هانمیبش ساکت تونمینم ارهیدرب

 دراره؟ حرص قراره که یدونیم کجا از-

 .ستننه بچه چون-

 :گفتم معترضانه
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 !!!روشا-

 تو من عقل یول یفهمینم یشد خر تو. کوفت و روشا-

 گهید من بزنه، مفت حرف مادرش اگر. فهممیم سرمه

 !کنم تحمل تونمینم

 !ایب من خاطر به-

 :گفت و دیچیپ گوشم در اشخنده یصدا

 بد رو حالت نقدریا یخواستگار مجلس کردمینم فکر-

 !کنه

 ممبابا فهمه،ینم منو مامانمم ست،ین که مانیپ. کن درکم-

 دستت ؟یاینم هم تو. نشه ماجرا نیا وارد بهتره کاًل که

 !نکنه درد

 :دیخند شیپ از بلندتر

 !کن باز درو. سوخت برات دلم بابا خب یلیخ-
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 :دمیپر جا از سرعت به

 ؟یدر دم-

 !کن باز درو االی آره-

 را یجاروبرق دنمید با مامان. دمیپر رونیب اتاق از یشاد با

 :گفت و کرد خاموش شیپا فشاِر با

 شده؟یچ پناه؟ چته-

 :گفتم ذوق با

 !شمیپ اومده نذاشت تنهام روشا-
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 و کردم باز را در و فشردم را فونیآ دکمه جانیه با

 و آسانسور در شدن باز با. ستادمیا انتظارش به همانجا

 :دمیخند شیهادست درون ینیریش یاجعبه با روشا دِنید

 ؟یکنیم تیاذ منو چرا-

 یاهبند کردن باز یبرا و داد دستم به را ینیریش جعبه

 :شد خم کفشش

 یجا ات ارمیدرب حرصتو ستین یوقت دادم قول مانیپ به-

 !ینکن احساس رو شیخال

 هب روشا دِنید با مامان. ستادمیا کنار و دمیخند بلندتر

 :گفت و آمد سمتش به سرعت

 اِدد به یاومد یکرد یخوب کاِر چه گلم دختر سالم به به-

 !یدیرس بسته زبون نیا
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 نصِف لحظه کی در. شد خانه وارد و دیخند بلند روشا

 اندازه به زیچ چیه. رفت آسمان به و شد دود استرسم

 .بدهد نمیتسک توانستینم او حضور

 که نیهم. بردم اتاقم سمِت به و گرفتم را دستش عًایسر

 :گفت شده گرد یچشما با گذاشت اتاقم درون را شیپا

 نجا؟یا به کرده حمله مغول قوم خدا، ای-

 زا را هالباس و شد خم روشا. دادم هیتک در کناِر واِرید به

 :گفت و انداخت تخت یرو و برداشت نیزم یرو

 هاتپاش و ختیر ادیب دیبا یکی ازدواج؟ به چه تورو-

 !کنه جمع رو

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 .بپوشم یچ دونمینم-

 شه؟یم باز فکرت وسطشون؟ یبود نشسته نیهم یبرا-
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 و کرد باز را کمد دِر. شدم رهیخ روشا به و نشستم همانجا

 :گفت

 .کن جمع رو لباسا نیا پاشو-

 !روشا ندارم حوصله-

 :دیچرخ سمتم به

 کنم؟ جمع من-

 فعال. کنمیم جمع خودم شب آخر تا حاال باشه بذار! نه-

 !کن آرومم ایب

 :گفت و داد تکان هوا در یدست

 ریسف پسر انگار دارم استرس گهیم جور هی بابا برو-

 استرس هم انوشیک ش،یخواستگار ادیم داره سیانگل

 !درک به بگو هم نشد داره؟

 :کردم یاخم
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 ؟یند یمنف فاز نشده یچیه شهیم-

 :گفت و داد تکان یسر

 امشب گذرهیم خوب یلیخ یچ همه نترس. خب یلیخ-

 .انگشتت تو ذارنیم نشون

 :گفت و انداخت سمتم به را یایرخت چوب

 !کن تنت لباسو نیا امشب-

 :گفتم و کردم رنگ یانقره راهِنیپ به ینگاه

 س؟ین رنگ بد-

 !کنار بذار رو فر و قر خوبه-

 :گفتم بخورم، تکان نکهیآ یب

 !کن اتو بردار هم شال-

 :گفت و کرد خارج تن از را شیمانتو عًایسر روشا
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 اتیبلتن جوِر ای کنه کم رو استرست یخواستیم رو یکی-

 بکشه؟ رو

 یخوب به را لیوسا تمام یجا که بود کنارم شهیهم نقدریا

 هب و دیکش رونیب کشو از را اتو مکث یب.  شناختیم

 :کرد متصل برق

 یحساس خانواده که ومدینم پوز و دک اون با انیک به-

 !ها باشه داشته

 یرو را لباسم همرنگ زیر یهاطرح با رنگ یمشک یشال

 تدق با که همانطور و گذاشت اتاق کنج کوچک یاتو زیم

 :گفت د،یکشیم اتو

 ؟یزد حرف باهاش-

 :گفتم و دادم تکان یسر
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 ندارم نویا توان گهید دارم استرس خودم نقدریا نه،-

 !نمیبب اونم استرس

 :گفت رفته باال ییابروها با و کرد نگاهم

 داره؟ استرس تو مثل اونم یمطمئن-

 :شدم جمع خودم در شتریب یکالفگ با

 !روشا بسه-

 :گفت و دیخند

 .بخندم بهت دهینم حال ییتنها بود مانیپ کاش-
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 : گفتم و کردم نگاهش حرص با
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 که ینیبیم روشا کنار بذار رو مزه یب یهایشوخ نیا-

 . دارم اضطراب

 : دیخند یتفاوت یب با

 ! داره خنده هم اضطرابت آخه. نکردم یشوخ که من-

 توانستمینم که یترس با و کردم آغوش در را میزانوها

 : گفتم کنم، اشیمخف

 . ستین دلم تو دل روشا-

 : کردم انیب ترآرام را حرفم ادامه و زدم یپوزخند

 ! یخندیم نیهم یبرا ،یکنینم درک منو تو-

 : گفت و کرد جدا برق از را اتو روشا

 شِب و روز یدختر هر باالخره. فهممتیم-

 آرومت کنمیم یسع دارم اما داره استرس شیخواستگار

 ! سرم ریخ کنم
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 : دمیخند حرص با

  اد؟یم بدت انیک از چرا-

 : داد باال یاشانه

 یمشکل چیه طرف دمیشا ره،ینم َکتت تو یکی یگاه-

 دهش االن. یایب کنار باهاش یتونینم تو اما باشه نداشته

 حِس هی ادینم خوشم ازش کال. آقا انیک و من بحث

 ! یدرون

 و ادد قرار یصندل لبه بود، زده اتو صاف کامال که را شالم

 : گفت

 خوب من. رینگ سخت خودت به نقدریا هم تو نظرم به-

 یباف یمنف سرت تو یدار االن شک یب شناسمتیم

 . یکنیم
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 هب داشت را ذهنم خواندن ییتوانا یخوب نیا به نکهیا از

 : افتادم خنده

 ! روشا ستین نجوریا-

 : گفت و کرد درهم را صورتش یاجزا تمام

 یونتینم که منو ؟یکنیم خر رو یک یدار بابا شو ساکت-

 !نکن خر خودتم پس

 یها الیخ و فکر. شدم جمع خودم در شیپ از شیب

 اروش به ترس با. کردندینم میرها یالحظه غلط و درست

 : گفتم و کردم نگاه

  شه؟یم یچ نظرت به-

 : گفت و داد باال یاشانه

  ؟هیخانوم چجور ؟یندار مادرش به نسبت یشناخت چیه-
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 مفشرد داشتند، یفیخف لرزش که میزانوها یرو را امچانه

 کافه در ذوق و شوق با که افتادم یروز آن ادی به و

 تا نبود دلم در دل هم موقع همان. دمیکشیم را انتظارشان

 باشم هداشت را رفتار نیبهتر داشتم دوست. نمیبب را مادرش

 . دیایب خوشش من از مادرش تا

 یاقهوه و دهیکش یهاچشم. کردم روشا چهره به ینگاه

 . بود دوخته من به را روشنش

 : گفتم یآرام به

 ! هیخوب خانم-

 : داد باال ییابرو

  گه؟ید-

 ! گهید خوبه دونمینم-

 : گفت و زد هیتک کمد بسته در به روشا
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 پس دهیم تیاهم پسرش انتخاب به و هیخوب خانم اگر-

 گل تهدس و لباس انتخاب فکر تو برو. ستین ینگران یجا

 ! تینامزد شب

 : گفتم و دمیخند بلند حرف نیا دنیشن با

 ! شب آخر یبرا باشه اما. کنم فکر بهش دارم دوست-

 : گفت و دیخند من یپا به پا روشا

 . کنه رحم من به خدا-

  چرا؟-

 رسهب قشنگت یایپرداز الیخ به نوبت که شب تا چون-

 بهم بدتر رو حالم آورت، ترس و یمنف یحرفا نیا با

 !یزیریم

 جمع کامل را تخت و نیزم یرو پخش یهالباس روشا

 :گفت و کرد
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 هی یپاش یخواینم کردم جور و جمع من که هم رو نایا-

 خودت؟ به یبد یتکون

 :کردم نگاهش یحال یب با

 تونم؟یم نظرت به-

 یدید هوی. بکش جارو رو اتاقت پاشو ؟ینتون چرا-

 :گفتم جانیه با و دمیخند

 .میرسیم نقطه اون به که یمعتقد تو پس-

 :داد تکان یسر

خواستید دو کلوم با هم حرف بزنید، میخوای آبروی 

خودتو جلوی کیان ببری؟ دوست داری بار اول که 

میخواد پا توی اتاقت بذاره بگه چه غلطی کردم این 

دختره رو گرفتم؟ 
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 یمنف تو مثل یول ادیم بدم انوشیک از نکهیا با من آره-

 .کنمینم فکر

 از و نشست لبم یرو یبزرگ لبخند حرف نیا دنیشن با

 .است کنارم در روشا که کردمیم خداراشکر. شدم بلند جا

 هب او د،یآینم خوشش امندهیآ همسر از که نبود مهم میبرا

 و کند خوب را خرابم حال دیبا چگونه دانستیم یخوب

 .بود یکاف میبرا نیهم

 زیتم و دمیکش جارو را اتاق تمام دقت، با و حوصله سِر

 ذهنم در و بود بسته نقش ذهنم در روشا جمله. میکرد

 لبه اقات به ورود محِض به انیک که کنم تصور توانستمیم

 .میکن صحبت هم با تا ندینشیم تختم

. میبپرس یسواالت هم از و میبزن عالقه و عشق از حرف

 گرید کی با بارها و بارها که یقیعال همان یحت

 ،ییتنها در شهیهم مثل هم دیشا. میاکرده را صحبتشان
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 امیانشیپ یرو را اشبوسه اگر. ببوسد و ردیبگ را دستانم

 .بود نخواهد بد و بیغر و بیعج اصاًل بزند هم

 :گفت و زد امشانه یرو یدست روشا

 فکر خوب یزایچ به یوقت بهتره؟ چقدر نیا یدید-

 !یشینم داغون نقدریا و رهیم نیب از استرست یکنیم

 آغوشم در تعلل یالحظه یب و دمیچرخ سمتش به

 شیهاشانه دور را میهادست توان تماِم با. کردم حبسش

 :گفتم غیج همانند ییصدا با و کردم حلقه

 !یهست که یمرس. یندار حرف تو خدا به روشا عاشقتم-

 :گفت و دیخند

 ؟یکن خورد استخونامو یکرد تین-

 :شدم جدا او از یآرام به و دمیخند قبل از تر بلند

 !رفت و شد تموم! گهید عاشقتم-
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 :گفت و داد تکان هوا در یدست روشا

 نمیبب زیبر ییچا دوتا برو. اریدرن یباز لوس گهید بسه-

 ؟یبلد

 تخت یرو و دیخند بلند روشا و کردم نگاهش متعجبانه

 :نشست

 خودت یآبرو دوماد خانواده یجلو یکن نیتمر خوامیم-

 !ینبر رو ما و

 هب سرعت به و شد برابر چند جانمیه حرف نیا دنیشن با

 ردهک پر آب از خرخره تا را یکتر. رفتم آشپزخانه سمِت
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 چرخاندم حد نیآخر تا را شعله. دادم قرار اجاق یرو و

 .دیایب جوش به آب تا شدم منتظر و

 برِق. کردیم نگاه حرکاتم تک تک به خنده با مامان

 تماِم با حتما. دادیم یانرژ من به هم شیهاچشم

 یبرا یحس چه. است شاد دخترش تنها یبرا وجودش

 به دخترشان دردانه که است نیا از بهتر پدر و مادر کی

 برسد؟ دارد دوستش و خواهدیم که یکس

. شدیم تر بزرگ لحظه هر لبم یرو لبخند تصورات نیا با

 قرار یکوچک ینیس درون وانیل دو لرزان، یهادست با

 و گذاشت دستم کناِر گرید یوانیل زود یلیخ مامان. دادم

 :گفت

 !خوامیم منم-

 :گفتم جانیه با

 ؟ینیبش ما شیپ یخوایم-
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 اشدهانه از یدیشد بخار که یکتر ِریز و داد تکان یسر

 :کرد خاموش را زدیم رونیب

 میهادست یکم. رفتم اتاق سمت

 هب. کردندیم برخورد گریدکی به ها وانیل و دندیلرزیم

 :تگف عیسر دنمید با روشا و کردم باز را اتاق دِر یسخت

 !کنه ریخ به رو شب خدا نهیا تتیوضع االن-

 :دادم قرار نیزم یرو را ینیس و دمیخند

 ؟ چرا-

-آره نشینم؟ 

آب جوش را درون فالکس ریختم و گفتم: 

-چرا نیای؟ روشا هم خوشحال میشه باهات حرف بزنه! 

مامان قندانی درون سینی گذاشت و گفت: 

-برو تا بیام! 

ِ سینی را بلند کردم و به 
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 !رو داماد یبابا ای یبسوزون رو داماد ای ترسمیم-

 :نشستم نیزم یرو و گرفتم گاز را لبم

 !روشا نکنم یناجور کاِر لرزه؟یم دستم یلیخ یوا-

 :تنشس کنارم و دیپر نییپا تخت یرو از سرعت به روشا

 صاحابم یب دهن نیا از جمله هی کنم غلط دیبا من یعنی-

 !مشتت تو شیریگیم تو. ادیدرب

 دهیبر و بزنم حرف درست توانستمینم خنده، شدت از

 :گفتم دهیبر

 !بزن حرف خوب یزایچ از فقط االن-

 :گفت و کرد بلند باال سمت به دست روشا

 !من به کن رحم خودت خدا-

 محض به روشا. شد اتاق وارد و زد در به تقه چند مامان

 :گفت مامان، دِنید
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 االن؟ تا یبود کجا برم قربونت خاله یوا-

 ندرو که یبزرگ بشقاب و نشست کنارمان خنده با مامان

 یهاکیک به چشمم. داد قرار ینیس کناِر را بود دستش

. زدم یلبخند و خورد بشقاب درون یکشمش و یکنجد

 .هاستکیک نیا عاشق روشا که دانست یم مامان

 :گفت و گرفت دست در را فالسک مامان

 دختر؟ شده یچ-

 :گفت عیسر روشا

 دست از خاله یکشیم یچ تو! نشده یچ بگو شده؟ یچ-

 !نفهمه زبون یلیخ دختر؟ نیا

 :کرد یاخم روشا و دمیخند بلند

 یجلو آبروتو یکن خورد شتریب اعصابمو. نخند پررو بچه-

 .برمیم مامانت
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 !داره خبر دلش ته

 :گفت مجدد روشا و دمیخند

 اد؟یم برات خواستگار امشب که داره خبر مانیپ یراست-

 :دادم تکان یسر

 !میبگ بهش میبتون که نگرفته تماس هنوز نه،-

 پس؟ گرده یبرم یک-

مامان با خنده لیوانهایمان را از چای پر کرد و گفت: 

-ما بهش عادت کردیم روشا جون! 

-خدا بهتون صبر عظیمی داده خاله! 

خندیدم و گفتم: 

-پیمان نظرش فرق داره! 

روشا ابرویی باال داد و کیکی از درون ظرف برداشت: 

ِ -پیمان هم خدا از 
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 :گفتم و دادم باال یاشانه

 !ادیم گهید ماه کی بایتقر-

 :گفت مامان به رو و داد تکان یسر روشا

 بار هر ومدیم براتون خواستگار یوقت هم شما خاله-

 ؟یداشت استرس نجوریهم

 :گفتم و دمیخند

 بار؟ هــــــر-

 هاشونخونه دخترا بود ادیز خواستگار هاموقع اون آره-

 !که نبود االن مثل. بود ایب  برو

 :گفت و افتاد خنده به مامان

 هربار. کردم ازدواج میخواستگار اومد پناه یبابا تا من-

 !نبود

 :گفت مکث یب روشا
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 بود؟ یعاشق و عشق پس-

 :داد تکان یسر مامان

 انجام ازدواج هاخانواده درخواست به و یسنت کاماًل نه-

 .شد

 :گفت و زد هیتک تخت به روشا

 !خوبه هم یلیخ ازدواج از بعد عشق-

 :دیخند مامان

 میدار بچه تا دو و خوبه مونیزندگ االن که خداروشکر-

 !گل دسته مثل

 :دیخند روشا

 !نیکن فکر شتریب دیبا پناه درباره یول آره که مانیپ-

 :زدم شیبازو به یمشت و دمیخند

 !یشعور یب یلیخ-
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 :گفت مامان و دیخند بلند

 جورنیا نبود وسط یعشق پناه مثل چون اما داشتم، جانیه-

 .دمیپرینم نییپا باال

 روشا و مامان. انداختم ریز سر و گرفتم دندان به را لبم

 :گفت روشا و دندیخند بلند

 ییراخب هی دهیفهم باباتم شک یب که ییتابلو نقدریا-

 !هست

 :گفتم عیسر

 !بوده ما نیب معرف هی کنهیم فکر بابا-

 :داد تکان یسر مامان

 !رو حرکاتت نهیبیم داره چشم اما گفتم، بهش نویا-

 :دادم قرار ینیس درون را وانیل و کردم نگاهش متعجبانه

 !امیعاد که من-
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 :گفت و دیخند بلند روشا
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 .بدم نشونت بعدًا رمیبگ لمیف ازت دیبا-

 :گفت عیسر مامان

 ستدونیم پناه چون. نمیبب رو پسره نیا منتظرم که من -

 دل هم باز و میهست حساس موارد نیا یرو قدر چه ما که

 لقبو قابل و خوب یلیخ دیبا پس داده پسر نیا دل به

 !باشه

 :گفتم و زدم یلبخند

 !صد در صد هست که دینکن شک-

 :گفت عًایسر روشا
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 !بهتره باشه درصد پنجاه ای چهل حاال صد؟ در صد اوه،-

 و ینیس با مامان، بعد یکم و کردم نگاهش حرص با

 ریز را بالشت روشا. شد خارج اتاق از یچا یهاوانیل

 :گفت و دیکش دراز و گذاشت سرش

 !ستین داماد ماه از یخبر-

 هم مین و چهار از هاعقربه. کردم نگاه ساعت به سرعت به

 :گفتم شوق با. بودند گذشته

 !ستین ازش یخبر نیهم یبرا شهیم آماده داره حتمًا-

 :دادم ادامه عًایسر من و زد یلبخند روشا

 .بود جانیه از پر شبید-

 چنده؟ ساعت قرار-

 از دارم حق نمونده؟ یزیچ که ینیبیم. هفت حدودًا-

 رم؟یبم استرس
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 :داد تکان یسر روشا

 زنگ هی یخواستگار روز عشقم و بودم جات به من یول-

 اشوونهید میکن میتقس هم با رو جاناتمونیه زدینم

 !کردمیم

 :دادم باال ییابرو

 بزنم؟ زنگ بهش یگ یم یعنی-

 مگه. امشب یبرا دیکن ذوق ییدوتا بزن زنگ. معلومه-

 نیا از یچ بشن رو در رو قراره هاتونخانواده ه؟یالک

 !بزن زنگ االی تر؟ زیانگ جانیه یچ تر؟مهم

 سمت به. بدهد جانیه من به شد، موفق یخوب به روشا

 شدِن قطع با. گرفتم را انوشیک شماره و رفتم یگوش

 :گفتم یشاد با تماس

 !زنهیم زنگ خودش االن-
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 را تماسش و بست نقش یگوش یرو اسمش زود یلیخ

 :گفتم جانیه و یشاد از مملو ییصدا با. دادم جواب

 جونم؟ انیک الو-

 ؟یخوب سالم-

 :دمیخند

 ؟یحال چه در ؟یخوب تو-

 .امکافه تو-

 اشاره با عًایسر روشا. شدند گرد لحظه کی در میهاچشم

 از جیگ. است افتاده یاتفاق چه که بپرسد داشت یسع

 :گفتم حرف، نیا دنیشن

 اونجا؟ یبر دیبا یمهم نیا به روز نیا تو ؟ییکجا-

 :گفت یواضح یکالفگ با انیک
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 اوردنین ریگ بهتر وقت سرم؟ تو زمیبر یخاک چه یگیم-

 نیزاید یهاکار دنبال میبر دیبا گفتن زدن زنگ االن نیهم

 !زایچ نیا و

 !مونده مین و ساعت دو فقط ان؟یک یچ یعنی-

 !ساعت سِر رو خودم رسونمیم پناه نترس-

 ینگران با روشا. فشردم هم یرو را میهاپلک یکالفگ با

 :گفت گوشم کناِر

 شده؟ یچ پناه؟ گهیم یچ-

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 نیزاید کافه یریم تو رمیمیم استرس از دارم من یوقت-

 راحته؟ التیخ نقدریا ؟یکن

 پناه؟ هیچ چاره-
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 گه؟ید یدونیم دیباش نجایا هفت ساعت دیبا شما انیک-

 نه؟کیم کاریچ من یبابا ادیب شیپ یمشکل اگر یدونیم

 .نکن وارد استرس من به نه و خودت به نه پناه نترس-

 خب؟ نمتیبیم

 یرو را یگوش و کردم قطع یحوصلگ یب با را تماس

 :گفت عیسر روشا. انداختم نیزم

 مرگتونه؟ چه که ینالیم-

 :دمیکش یپوف و کردم نگاهش

 رفته آقا اد،یدرم تنم از جونم استرس از دارم من که االن-

 هب روز یتو. کنن درست رو کافه وارید و در نرهایزاید با

 بره؟ شدینم فردا ؟یمهم نیا

 :زد یلبخند روشا

 !انیم زود شهیم تموم کارش ؟یشیم یعصب چرا-
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 فکر که بگو منو ؟یچ شد ریدرگ اگه ؟یچ نشد اگه-

 منتظِر و پلکهیم اونور و نوریا داره من مثل االن کردمیم

 !شه هفت ساعت

 :گفت و دیخند بلند روشا

 شه؟ینم هفت ساعت چرا کنم،یم فکر نیا به دارم-

 تدس روشا. افتادم خنده به ناخودآگاه شعر نیا دنیشن با

 اشاشاره و شست انگشت نیب را امگونه و کرد دراز

 :دیکش و گرفت

 به یالک رسهیم باش مطمئن. اریدرن هم یباز لوس نترس-

 !نکن وارد ترس خودت

 :گرفتم دندان به را لبم

 !شه نبهپ میکرد رشته یهرچ امشب اشتباه، هی با ترسمیم-

 اشتباه؟ چرا-
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 :کردم ساعت یهاعقربه به ینگاه

 نهک تموم کارشو رسهیم انیک نظرت به مونده، ساعت دو-

 نجا؟یا برسه هفت راس و بشه آماده و خونه بره و

 :دیخند روشا

 راه بابات انیب ربع و هفت هفت، یجا به اگر یعنی-

 د؟یداشت ریتاخ ساعت ربع گهیم خونه؟ تو دهینم

 انیک از اگر یحت روشا که دانستمیم. دادم تکان یسر

 کندیم کمک ند،یبیم را امینگران یوقت هم باز باشد، متنفر

 .شوم خارج هوا و حال نیا از تا
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 شهیهم از زمان هفت عدد به ساعت یهاعقربه دنیرس تا

 را لمد توانست یکم که یامیپ تنها. گذشت رترید میبرا

 ارشک بود داده خبر که بود انوشیک یارسال متن کند، آرام

 ُگر یهاگونه یرو دست. است دهیرس اتمام به کافه در

 .دادم قرار هم یرو پلک ینگران با و گذاشتم امگرفته

 :گفت و گذاشت امشانه یرو یدست روشا

 !بار صد نیا نباش نگران نقدریا-

 هفت عدد یرو ساعت یهاعقربه. کردم ساعت به ینگاه

 مقابل و کرده تن به یرسم یلباس بابا. بود قهیدق پانزده و

 و رنگ یآب یلباس با هم مامان. بود نشسته ونیتلوز

 .بود نشسته بابا کنار یخوشرنگ اریبس یروسر

 نیاول یبرا نداشتم دوست. کردیم اموانهید انتظارها نیا

 ستین مانیپ که یوقت ،یمهم شِب نیچن در هم آن دار،ید

 .رودب مقابلشان میآبرو است، شده یراض یسخت به بابا و
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 هزارم باِر یبرا را هاوانیل و برداشتم یدستمال یکالفگ با

 :گفت حرص از پر یاخنده با روشا. کردم زیتم

 انیک مادر یچشما زننیم برق یزیتم از دارن گهید-

 !ادیدرم

 با. دیچیپ هم در دلم و کردم ساعت به ینگاه هم باز

 :گفتم بیعج یبغض

 کنم؟ کاریچ روشا شهیم هشت داره ساعت-

 :گفت و کرد اشیمچ ساعت به ینگاه زین روشا

 !انیم موندن، کیتراف تو حتمًا-

 شیب لحظه هر استرسم. افتادم لبم پوست جاِن به حرص با

 .شدیم شیپ از
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 اروش. شدیم بدتر من حاِل رفتندیم شیپ هاعقربه چه هر

 خواست ینم هم دیشا. کند آرامم توانستینم گرید هم

 .کند خوش شب نیا به را دلم یالک و بدهد یواه ِدیام که

 :گفت و شد آشپزخانه وارد مامان

 موندن؟ کجا نایا یدونینم پناه-

 یپاسخ چیه. دادم قورت را بغضم و انداختم ریز را سرم

 :دیرس دادم به هم باز روشا و نداشتم مامان سواِل یبرا

 هرانت هفته آخر کیتراف گهید. دینباش نگران خاله انیم-

 !دیکن حساب رو

 :گفت عًایسر مامان

 هاینیریش گذشته، هم مین و هشت از ساعت ک؟یتراف-

 .زد خی ییچا شدن، اتیب زیم سر
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 به امرهیخ نگاِه که نیهم. کردم اشچهره به ینگاه

 :گفت و کرد گاز یرو یکتر به یااشاره د،ید را صورتش

 دهن از و یکنیم دم یدار که هست ییچا نیچندم نیا-

 دور؟ یزیریم وفتهیم

 حِس هم هالباس نیا. بود درد از پر دلم. دمیکش یآه

 از داشت داشتم، که یذوق و شوق تماِم. دادندیم یخفگ

 .آمدینم بر دستم از یکار چیه من و رفتیم نیب

 :گفت مجدد روشا

 !انیم حتما گهید نیدار قرار خاله، انیم-

 :گفت یکالفگ با مامان

 یارخواستگ شب رو یبدقول نیا توقع ه،یعصب دونیفر-

 !نداره
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 رونیب آشپزخانه از سرعت به بابا یصدا دنیشن با مامان

 به که ییهادست حصار در را سرم سرعت به. رودیم

 و دیکش عقب را یصندل روشا. رمیگیم لرزند،یم شدت

 :نشست کنارم

 هی پاشو بشه؟ یچ که یریبگ بغل غم یزانو نجوریا-

 !کن یکار

 :گفتم کنم، نگاهش نکهیا یب

 استقبالشون؟ به ابونیخ سِر برم کنم؟ کاریچ-

 نیبب هوونید اون به بزن زنگ هی پاشو. یستین کار نیا آدِم-

 ودب قرار شیپ مین و ساعت کی موندن، یگورستون کدوم

 .انیب

 :گرفتم دندان به را لبم
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 المح و دینبا که بشنوم یزیچ هی و بزنم زنگ ترسمیم-

 .کنم یغلط چه دیبا دونمینم اونوقت. شه بدتر

 بد رو هممون حاِل یدار نجایا ینشست که هم نجوریا-

 اعصاب ضعف باهات االن تا ظهر از خدا به. یکنیم

 هی اشوپ ه؟یرفتار چه نیا ه؟یشکل و سر چه نیا پناه گرفتم

 !بخور یتکون

 :دادم تکان یسر

 !ارمشیب برم ندارم حوصله اتاقه تو میگوش-

 را اشیگوش و کرد شلوارش بیج درون دست مکث یب

 :گرفت سمتم به

 گهید نمیبب اریدرب آمار بزن رو زنگ نیا با ؛یگوش نمیا ایب-

 !یحفظ ندارم شک که رو اششماره ه؟یچ مشکلت
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 تمام نوک. گرفتم دستش از را یگوش یسخت به

 یحت. نداشتند یحس چیه و بود زده خی میهاانگشت

 ار یگوش زود روشا. کنم ادداشتی را شماره توانستمینم

 :گفت و دیکش رونیب میهادست نیب از

 تیعروس روز خدا اوضاعته، نیا هیخواستگار که امشب-

 با شگاهیآرا در از دیبا کنم فکر بگذرونه، ریخ به رو

 !دنبالت انیب زده گل آمبوالنس

 اما بود او با حق شک یب. دیخند حرف نیا به خودش

 حرص با روشا. بزنم پس را ترسم توانستمینم هنوز من

 :گفت

 هم شم، راحت دستت از خودم هم تا کشمتیم روز هی-

 نمیبب بزنم خودم بگو رو شماره بنال. کنم راحت رو هیبق

 !مونده یقبرستون کدوم پسر نیا
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 .کرد برقرار را تماس روشا و گفتم را شماره بود هرطور

 .دنبو عبارت نیا دنیشن از بدتر ط،یشرا آن در زیچ چیه

 "باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" 

 یهاچشم در زدندیم دو دو که ییهاچشم و ترس با

 :گفتم و کردم نگاه روشا

 !بود خاموش-

 هیگر زار زار همانجا بود مانده کم و دندیلرز میزانوها

 :گفتم ینگران با. کنم

 باشن؟ نکرده تصادف باشه؟ ومدهین سرشون ییبال-

 :گفت و دیکش بلند یپوف روشا

 کن یاری خودت ایخدا. کن کمک بهم خودت ایخدا-

 !بشه تموم زودتر یهرچ امشب

 :گفت و دیچرخ سمتم به سرعت به
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 .دهینم قد ییجا به عقلم گهید واقعًا. پناه یکرد اموونهید-

 :گفتم یناراحت با

 اشک! باشه افتاده براشون راه تو یبد اتفاق ترسمیم-

 .بود نجایا مانیپ حداقل

 نویا فقط کنه؟ کارتیچ خواست یم بود مانیپ اگر مثاًل-

 !بگو بهم

 :داد ادامه و کرد یمکث

 نجایا االن که داشته دوست رو مانیپ یلیخ خدا هرچند-

 !بخوره حرص تو با تا ستین

 نگاهش. دمیپر جا از بابا یصدا دنیشن با لحظه کی در

 :گفت و انداخت مبل دسته یرو را کتش. کردم

 سرکارمون نکنه کردن؟ رید نقدریا چرا نایا خانم،-

 گذاشتن؟
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 :گفتم عًایسر

 !موندن کیتراف تو حتمًا بابا، نه-

 :گفت و کرد نگاهم سرعت به بابا

 دیبا االن تا باشن، زده رونیب خونه از هم شش ساعت از-

 !دنیرسیم

 :گفت یکالفگ با بابا

 !بودن دهیرس االن ومدنیم هم پا و دست چهار-

 :گفت و دیخند گوشم کناِر روشا

 !بود جا به واقعًا بابات مثاِل-
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 :گفت و نشست مبل یرو یخستگ با
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 چه نیا. شدم خسته کت و کمربند با ها،لباس نیا تو-

 .بودم دهیند یایاحترام یب نیچن حاال تا ه؟یوضع

 :گفت بابا به خطاب و کرد نگاهم حرص با مامان

 یمشکل خداها بنده دیشا. دونیفر کن صبر گهید کمی-

 !اومده شیپ براشون

 ونهخ نیا تلفن مگه افتاده هم یاتفاق اگر نکرده ییخدا-

 کمی ما بگن بدن؟ خبر بزنن زنگ هی توننینم ندارن؟ رو

 !نهیتوه خانم، هیاحترام یب نیا م؟یرسیم رترید

 پشت با را بود افتاده نییپا چشمم از که یاشک قطره

 . دمیچرخ روشا سمت به و کردم پاک دست

 . بود داده هیتک وارید به و زده نهیس به دست روشا

 نیبدتر نیا و ما همه مثل درست. بود شده خسته هم او

 !بود ممکن اتفاق
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 . بود دهیفا یب کردم یم پاک را میهااشک هرچه

 . کردیم پر را شانیجا یبعد اشک مکث، یالحظه بدون

  .افتادم سکسکه به ناخودآگاه اضطراب و ترس شدِت از

 هب شدمیم رشانیدرگ یوقت که سخت یهاسکسکه همان

 .کنم دورشان خودم از توانستمیم یسخت

 :گفتم میهاسکسکه نیب و کردم نگاه روشا به

 مکردینم فکرشو! رفت آبروم بابا یجلو. رفت آبروم-

 !بشه نجوریا

 .کردمیم فکرشو من یول-

 .کردم نگاهش سرعت به

 :گفت و داد تکان یسر روشا

 اما م،کن ناراحتت که بزنم یحرف خوامینم پناه دیببخش-

 هفت ساعت از پدرت درسته؟ کار نیا خودت نظر به
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 پس؟ انکج. انیب اونا تا نجایا نشسته و دهیپوش شلوار کت

 به آدمو نیا سنِگ یه حاال خاموشه؟ شیگوش چرا انیک

 ادرتم پدر مقابِل اون. اشجهینت نمیا ایب. بکوب اتنهیس

 رو اشکت نجوریا که االنم. نذاشت تیثیح آبرو برات

 تو که داره یچ منگل آدم نیا فهممینم واقعًا. درآورده

 نظر به هست؟ قشیال واقعًا. یکشیم رو خودت براش

 اصال انیک چون یکنیم نیتوه خودت به یدار تو من

 اگر. نداره رو پاکت عشق و قلبت و حست و تو اقتیل

 خاموش شویگوش که نه دادیم بهت خبر هی حداقل داشت

 !نهینب هم رو اماتیپ و تماسات کال که کنه

 :گذاشتم میگلو یرو دست درد با و کردم یاسکسکه

 کل تا باشن داشته ادامه نقدریا دیبا هاسکسکه نیا-

 !بسوزه درد تو وجودم

 :گرفت سمتم به آب از پر یوانیل مکث یب روشا
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 .یبعد دردسر نمیا-

 یزیچ خواستم تا و خوردم آب یکم دستش از اجبار، با

 لندب هاگرفته برق مثل. درآمد صدا به خانه فونیآ م،یبگو

 :گفتم و شدم

 !دنیرس...دیرس گه،ید اومدن حتما...حتما-

 :گرفت را دستم عیسر روشا

 و فرت باباش ننه یجلو حداقل بخور آب باش آروم-

 !ینکن سکسکه فرت

 دیما. دمینوش و شمردم بار هفت را وانیل اتیمحتو بارنیا

 کرد تن را کتش بابا. دیایب بند امسکسکه نگونهیا که داشتم

 کناِر به را خودم اضطراب، با. رفت خانه در سمِت به و

 :گفت و آمد سرم پشت هم روشا. رساندم مامان

 !اومد دوماد. نیبزن ِکل-
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 :گفت لب ریز و کرد نگاهم اخم با مامان و دمیخند

 !بابات یجلو زشته-

 لبم یرو لبخند ان،یک دِنید با من و کرد باز را در بابا

 . دیماس

️️️ 

 زنهار یپارتها نمیا

  

۱۸۱ 

  

 نگارا. کنم باور توانستمینم را دمیدیم چشم با که یزیچ

 مداوم باشند کرده یخال کلمیه یرو یخی آب سطل که

 .ومش داریب یلعنت کابوِس نیا از بلکه تا زدمیم پلک
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 مانده مبهوت و مات من و کرد نگاهمان متعجبانه بابا

 تدس به را دارد دست در که یبزرگ گل دسته انیک. بودم

 بابا دیپر شیرو و رنگ. کرد یسالم و داد گرشید

 :گفت متعجبانه

 ...شما-

 :بست انیک را حرفش یانتها

 .هستم زیانگ دل-

 :گفت عیسر بابا

 تنها؟ و تک چرا-

 :گفت و داد تکان یسر انیک

 .میداشت قرار باالخره من،-

 اگر شک یب و کردند نگاهم تیعصبان با بابا و مامان

 زود یلیخ کردندینم محافظت من از روشا یهادست
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 آن از. بود خواب کی مثل درست. افتادمیم نیزم یرو

 داریب زودتر هرچه میکنیم دعا که دردناک یهاخواب

 !بس و بود ایرو کی زیچ همه که میبفهم و میشو

 : گفت سرعت به بابا

 ! شما خوِد با نه بود شما خانواده با ما قرار-

 : گفت یآرام به و چرخاند ما همه نیب را نگاهش انیک

 . بزنم حرفامو دیبد اجازه. بود من درباره قرار اون-

 : گفت و برگرداند رو اخم با بابا

 نبدو داره رسوم و آداب ست،ین یاالبختک یخواستگار-

  بدم؟ راهت یمنتظر نجایا یاومد اتخانواده

 : گفتم و زدم مامان لباس به یچنگ

 ! کن یکار هی توروخدا مامان-

 : گفت گوشم کنار روشا
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 !سرت تو خاک یعنی-

  

۱۸۱ 

  

 :گفتم مامان گوش کناِر و کردم نگاهش غم با

 !بره نذار کن یکار هی توروخدا-

 :گفت و کرد نگاهم خشم با مامان

 ...!دونیفر-

 عیرس یلیخ. شد ساکت مامان و گرفت باال را دستش بابا

 :گفت

 بار کی. خوانیم یچ ستین معلوم خانواده نیا آقا نیا-

 قول به نشدن حاضر اصاًل که هم حاال اصرار زننیم زنگ

 .کنن عمل قرارشون و
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 :گفت و دیچرخ انیک سمت به

 .ایب شدن یراض اتخانواده هروقت برو. جون پسر برو-

 :گذاشت جلو سمِت به یقدم سرعت به انیک

 !دمیم حیتوض براتون دیکن باور ستوده یآقا-

 :گفت عًایسر بابا

 و مبد یهرکس به که اوردمین راه سر از دخترمو من نیبب-

 .کنم بدبختش

 زده غم و من زده رتیح یهاچشم مقابل در را در بابا

 اب مامان. رفت اتاقش سمِت به سرعت به و بست انیک

 :گفت و کرد نگاهم تیعصبان

 !رفت بابات ِشیپ هممون یآبرو-

 ناتوان و فیضع پناه همان هم باز و زدم هیتک وارید به

 یخوب به را مشکالتم توانستمینم وقت چیه من. شدم
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 با روشا و رفت بابا دنباِل به مامان. کنم فصل و حل

 :گفت تیعصبان

 !کنم آدمش نویا دیبا من-

 :کردم نگاهش یحال یب با

 !خودت یبرا یگیم یزیچ هی-

 .یفهمینم منو االن تو پناه امیعصب-

 :مگفت اریاخت یب و کردم پاک صورتم یرو از را میهااشک

 !بده حالش یلیخ انیک االن-

 روشا که بود، نشده خارج دهانم از کامل جمله نیا هنوز

 :گفت و دیدو در طرف به سرعت به

 کرف یچ کنمیم بدتر هست که ینیا از حالشو رمیم االن-

 ؟یکرد
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 ردد با و گرفتم را دستش مچ و دمیدو دنبالش سرعت به

 :کردم زمزمه

 !نشو وونهید-

 :گفت و دیکش رونیب دستم از را دستش مکث یب

 !نشو من ِچیپاپ کنهینم کار مغزم. شدم وونهید االن-

 ترس با. زد رونیب خانه از روشا و کردم نگاهش رانهیمتح

 خارج خانه از روشا دنبال به بابا و مامان یرفتارها از

 .شدم

  

۱۸۲ 
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 درون را میپا که نیهم شد آسانسور وارد سرعت به روشا

 نم به ممکن لحن نیتندتر با گذاشتم، آسانسور اتاقک

 :زد تشر

 یراب یالک و یکنینم باز رو دهنت نییپا یایم یدار اگه-

 ؟یدیفهم یسوزونینم دل شعوریب اون

 بند هم خودم یهااشک گرید. کردمم نگاهش متعجبانه

. کنم آرام را روشا چگونه دیبا دانستمینم و بود آمده

 ودش وانهید روشا نکهیا جز به داشتم را یرفتار هر انتظار

 .برود انوشیک سمت به بخواهد و

 :مگفت عیسر من و کرد حرکت نییپا سمِت به آسانسور

 .کن ولش توروخدا روشا-

 ندت که بود شیپا به رهیخ من نگاِه و برگرداند رو روشا

 که اددیم نشان و شدیم دهیکوب آسانسور اتاقِک کِف تند

 :گفتم مجدد. است یعصب چقدر
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 ممکنه ستمین ننیبب بابا و مامان اگر! باال میبرگرد ایب روشا-

 !بندازن راه دعوا

 :انداخت باال یاشانه

 !کننینم دعوا منو مادرت پدر باال برگرد تو-

 و رقب مثِل آسانسور توقف با و کردم نگاهش یکالفگ با

 که نیهم. دیدو مجتمع یخروج سمِت به و شد ادهیپ باد

 یرو را گل دسته. افتاد انیک به چشممان کرد، باز را در

 قدم یکالفگ با خودش و بود انداخته نیماش کاپوِت

 .زدیم

 بکشم، عقب را روشا و کنم دراز دست خواستم تا

 به دست با محکم و دیدو انیک سمِت به رانهیغافلگ

 :دیتوپ و دیکوب کمرش

 مک پسره یخواستیم نویهم ؟یشد راحت یعوض آشغاِل-

 فکر؟ یب عقِل
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 گرد یهاچشم با و دیچرخ سمتمان به سرعت به انیک

 :گفت قبل از تر یعصب روشا. کرد نگاه روشا به شده

 اهپن یآبرو. یداد انجام یعال کارتو نیآفر کارت رد برو-

 !یبرد اشخانواده یجلو رو

 :تگف دوباره روشا و برداشتم جلو سمت به یقدم عًایسر

 وت. متنفرم ازت بعد به االن از اما ومدیم بدم ازت االن تا-

 یلیخ یکنینم یکار چیه پناه یزندگ کردن خراب جز

 !یپست

 :گفت سرعت به انیک

 !بود چطور طیشرا یدونینم تو باش آروم-

 فتنگ چوندنیپ رو گوشت بابات ننه بود؟ چطور طیشرا-

 من یجلو رو مسخره یهابهونه نیا ر؟ینگ رو دختره نیا

 !یاریب یتونینم یکی
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 :گفت و کرد من به ینگاه انیک

 .دمیم حیتوض برات پناه-

 :گفت مکث یب روشا

 بود؟ یچ طیشرا. بده حیتوض من یبرا-

 :گفت آرام و داد تکان یسر انیک

 !پناهه ،یستین تو من حساِب طرِف-

 :گفت حرص با روشا

 یکرد خر رو پناه هرچقدر بسه منم خود حسابت طرِف-

 !یبد ادامه کارات نیا به ذارمینم گهید من بسه

 وشار سمت به زود یلیخ. کرد نگاهش تیعصبان با انیک

 :گفتم و رفتم

 .ستین خوب حالمون کدوم چیه االن روشا بسه-

 :گفت و کرد نگاهم سرعت به روشا
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 !نکن دخالت تو گفتم-

 :گفت و برداشت سمتش به یقدم انوشیک

 خراب حالم یکاف حِد به االن منم اما چته، دونمینم-

 .ندارم تورو با کردن بحث و جر حوصله گهید هست

. مکرد خانه روشن یها چراغ به ینگاه و برگشتم ترس با

 و مامان کله و سر لحظه هر صداها و سر نیا با دمیترسیم

 .شود دایپ بابا

 :دمینال

 !باال میبرگرد ایب توروخدا روشا-

 :زد تشر من به نباریا روشا

 قلتع ؟یفهمیم پناه یشد خر تو یخنگ تو! این من پر دم-

 !یافتاد یآدم چه ِریگ یفهمینم سرت پِس رفته

 :گفت و کرد نگاهش تیعصبان با انیک
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 .بزنم حرف پناه با دیبا من کنار برو-

 :گفت و زد عقب را من دست با روشا

 !راحت التیخ زنهینم حرف تو با اون نجامیا من تا-

 :دیکش را دستم و آمد سمتم به تیعصبان با انیک

 .بزنم حرف باهات دیبا پناه-

 :گفتم و دمیچرخ خانه سمت به ترس با هم باز

 !شهیم بد یلیخ نهیبب بابام اگر انیک-

 نایک دست از دستم و دیکش را میبازو زود یلیخ روشا

 :گفت و شد خارج

 برو شنترا دردسر نیا از شتریب براش گفت؟ یچ یدیشن-

 !کارت یپ

 من و شدیم نییپا باال تیعصبان با انوشیک نهیس قفسه

 :گفتم عیسر دیلرزیم ترس از تنم تمام
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 .میزنیم حرف هم با بعدا برو توروخدا انیک-

 :داد تکان یسر و کرد نگاهم روشا

 زا درجه هی به تورو اروی نیا پناه نیبب. یشینم عاقل-

 کنه کمکت تونهینم چکسیه که رسونهیم یبدبخت

 !خنگ دختره باش عاقل توروخدا

 :گفت انیک و کردم نگاهش متعجبانه

 !یکن خراب تو رو ما رابطه ذارمینم من-

 :گفت یوصف قابل ریغ تیعصبان با روشا

 نفعش به تو از ییجدا اگر مونهیم من خواهر مثل پناه-

 کنمیم خراب اتونورابطه خودم من هست، که باشه

 گفتم؟ یچ یدیشن

  

۱۸۳ 
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 :گفت تر بلند بارنیا

 .نشدم تروونهید نیا از تا کارت رد برو-

 :گفت اروش و دیکش شیموها نیب یدست تیعصبان با انیک

 خونه یریم االن نجا؟یا یایب تنها داد اجازه جونت مامان-

 دستت؟ رو نذاره داغ قاشق

 :گفتم و گرفتم را روشا دسِت سرعت به

 !رهب آبرومون که االنه باال میبر ایب توروخدا روشا باشه-

 :دیخند

 ناال نباش نگران. برد پسر آقا نیا امشب تورو یآبرو-

 !یبد بابات یسواال به جواب هی دیبا باال برسه پات

 :گفتم و کردم نگاه خشمش از سرخ چهره به یکالفگ با
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 یخوب یجا نجایا و امشب برو من جوِن تورو انوشیک-

 !برو زدن حرف یبرا ستین

 :گفت و دیخند روشا

 و تهیسمیوا پا لنگه هی نجایهم صبح تا نمیبیم من که ینیا-

 !کنهیم بدرقه کارش محل تا نجایهم از باباتو صبح

 و ردک پرت نشیماش درون را گل دسته تیعصبان با انیک

 :گفت

 !کن ساکت رو دوستت نیا پناه-

 :گفتم و کردم نگاه روشا به یدرماندگ با

 !باش آروم اما عشقم فهممیم روشا-

 :داد تکان یسر روشا

 سرش ییبال بدم قول تونمینم چون باال میبر گهید-

 .ارمین
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 :فتگ و برداشت روشا سمت به یقدم تیعصبان با انیک

 از؟یپ ته ای یازیپ سِر ؟یکار یکجا تو دونمینم من-

 خواهِر مثل من و ستین مانیپ. ماجرام نیا وسِط من-

 یبرا امشب یکرد فکر هست زیچ همه به حواسم پناه،

 ببند دهنتو گهید پس. خواسته پناه چون نجام؟یا یچ

 !یاریم زبونت به یچ یدار باشه حواست

 :گفت حرص با انیک

 !یستین تو هم باز پناهه ِیخون برادر من حساِب طرف-

 :دیخند بلند روشا

 ستین نجایا شیخون برادر امشب کن خداروشکر برو-

 یروآب با گهید تا کردیم چالت ابونیخ نیهم وسط وگرنه

 !ینکن یباز خواهرش

 :گفت و گرفت را دستم سرعت به
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 .ندارم رو اروی نیا اعصاِب من گهید باال میبر-

 به سرعت به و کردم انیک برافروخته چهره به ینگاه

 انگشت و بست محکم را در روشا. برگشتم مجتمع داخل

 :گفت و گرفت سمتم به وار دیتهد را اشاشاره

 ستین برادرت امشب که کن خداروشکر برو هم تو-

 گهید دادیم نشون رفتارو نیا بدتر برابر صد وگرنه

 یدونیم و شیشناسیم ترکامل و بهتر خودت خداروشکر

 !نداره پسره نیا از یخوش دِل

 غضب و بود گرفته دلم. میرفت باال سمِت به هم با هردو

 تا تشکسینم یحت که بود دهیچسب میگلو خیب یسخت

 .کند راحتم

 واحدمان مقابِل زود یلیخ و دیکش را دستم روشا

 اباب دِنید با. میشد خانه وارد و میداد هل را در. میستادیا
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 .ستادمیا میجا سِر زدیم قدم خانه در تیعصبان با که

 :گفت و کرد نگاهم زود یلیخ

 ن؟یبود رفته کجا-

 :گفت روشا و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 .کرد میهمراه هم پناه داشتم، کیکوچ کار هی من-

 ️️️ 

  

۱۸۴ 

  

 :گفت سرعت به بابا

 نه؟ بود نکرده یمعرف یکس رو اروی نیا-

 تمدانسینم. کردم نگاه مامان به عًایسر حرف نیا دنیشن با

 ،گفتمیم را قتیحق اگر شک یب. بدهم یجواب چه دیبا
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 اباب که دانستمیم خوب. شدیم بدتر پله چند زیچ همه

 یحت که یزیچ. است حساس موضوع نیا یرو چقدر

 .نداشت هم پسر و دختر

 اهیریگ سخت نیهم هم مانیپ یحت که دارم ادی به خوب

 با. مینداشت زیگر یبرا یراه و شدیم حالش شامل

 سخت و سفت دیعقا نیا انیک دِنید با هم باز حالنیا

 یاطارتب او با که رفتمیپذ و انداختم گوش پشت را پدرم

 .باشم داشته

 :گفت مجدد بابا

 بوده؟ وسط معرف که دیگفت یالک چرا. دختر توام با-

 .انداختم ریز سر خجالت شدت از و کردم بابا به ینگاه

 روز مثل زیچ همه. نداشتم گفتن دروغ یبرا هم یراه

 .بود روشن بابا یبرا

 :گفت و آمد سمتم به تیجد با بابا
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 بهت قدر اون. یکن یکار نیچن کردمینم فکر وقت چیه-

 !یکرد پشت اعتمادم به نجوریا و داشتم نانیاطم

 :داد ادامه بابا و گرفتم دندان به را لبم

 خونه از یشدیم یراه صلوات و سالم با که وقت هر-

 پسر هی با تا یدیدیم دور رو ما چشِم رون،یب یزدیم

 رپد رسمًا ؟یکن دارید نداره باهات یصنم چیه که بهیغر

 !یکرد فرض عقل یب رو مادرت

 اروش متعجب چهره به ینگاه. دیچرخ روشا سمت به بابا

 :گفت بابا و کردم

 ندویم تازه و ومدیدرن صدات و یدونستیم تو ؟یچ تو-

 هگید که تو. یکرد بازتر و باز پناه یهاتیخر یبرا رو

 !دختر یبود عاقل

 :گفت عیسر بابا و نداشت یحرف چیه هم روشا
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 !هیمنف من پدر یقطع جواِب بگو پسر اون به-

 محکم را در و رفت اتاقشان به بابا میایب خودم به تا

 به خطاب و داد رونیب را نفسش یکالفگ با روشا. دیکوب

 :گفت مامان

 خاله؟ شد یچ-

 شیصدا تن داشت تالش که یحال در تیعصبان با مامان

 :گفت نرود، باال

 زیچ همه و دید نییپا اون رو شما بشه؟ دیخواستیم یچ-

 !ببافم دروغ نشد گهید. دیفهم رو

 :گفتم ناخودآگاه و دمیکش یپوف

 !نهیبب انویک مجدد کنه یراض رو بابا تونهیم یک گهید-

 :دیکوب سرم پشت محکم روشا

 !تو به یعقل هی بده، من به یپول هی خدا-
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 شانخانه به و کرد جمع را لشیوسا روشا بعد یکم

 یور. کردم قفل را در مکث یب و رفتم اتاق به. برگشت

 یاهچشم مقابل تا بود بهتر ماندن نجایا. شدم ولو تخت

 !شوم ظاهر بابا و مامان

  

۱۸۵ 

  

*** 

 آسمان. فرستادم تخت ِریز به و بستم را دفتر یخستگ با

 را شب تماِم من که دادیم نشان نیهم و بود شده روشن

 امیزندگ شِب نیبدتر از یکی از وقفه یب و بوده داریب

 .نوشتم
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 مدست عضالِت درِد تا دمیکش را میهادست یخستگ با

 که نبود یکردن باور. افتادم خنده به باره کی. شود ترکم

 یراب یحت. کنم بازگو مجدد را نحس شِب آن توانستم من

 .نداشتند پند یبرا یزبان که ییهابرگه

 تا مبست چشم و دمیکش دراز تخت یرو دیشد یخستگ با

 نیهم و بود خاطرات ریدرگ ذهنم. کنم استراحت بتوانم

 .کردیم منتقل من به را یبیعج سردرد داشت موضوع

 تکان میجا در یکم تخت تشک یرو لیموبا برهیو با

 دش باعث یهست اسِم دِنید. برداشتم را یگوش و خوردم

 ماست صبح هفت ساعت که بود بیعج. بدهم باال ییابرو

 .گرفت یم

 :دادم پاسخ را تماسش و نشستم تخت یرو متعجبانه

 !ریبخ صبح سالم-

 :گفت جانیه از پر ییصدا با یهست
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 ؟یخوب زمیعز ریبخ توام صبح-

 شده؟ یزیچ ؟یخوب تو خوبم-

 :دیخند

 نباش شده داریب خواب از هوی که ییآدما به اصاًل صدات-

 !خورهینم

 :گفتم و نشست لبم یرو یلبخند

 !نطوریهم هم تو-

 !دختر دارمیب پنج ساعت از من-

 :گفتم متعجبانه

 خبره؟ چه-

 پاچه کله میبر صبحانه یبرا که شدمیم آماده داشتم-

 اهدارم یادیز یدوستا من تو؟ از بهتر یک دمید میبخور

 .رونیب برم تو با دارم دوست هم باز اما
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 :گفتم یخستگ با

 .ندارم یانرژ رسهیم نظر به که اونقدرها من االن آخه-

 !نباش نگران من با تمیانرژ-

 :گفت یهست و کردم یمکث

 !یکنیم یبگیغر احساِس من با هنوز تو-

 !نه-

 !بدن به میبزن کله میبر شو آماده پس نه؟-

 خداوند که بود بیعج یلیخ بود، بیعج. زدم یلبخند

 راهم سِر گرید بار کی را روشا اتیخصوص با یدختر

 .بود داده قرار

 نیا .کرد قطع را تماس جانیه با یهست و گفتم یا"باشه"

 ار وقتم یعل با هاشب. بودند بیعج یلیخ برادر و خواهر

 !یهست حضوِر با هاصبح و گذراندمیم
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۱۸۶ 

  

 درد یخستگ شدِت از تنم تماِم. شدم بلند جا از یسخت به

 به هم را شب آن باالخره که بودم خوشحال اما. کردیم

 .رساندم اتمام

 رماس سوز. شوم ترسرحال یکم بتوانم تا گرفتم یدوش

. دشیم حس یخوب به هم بسته یهاپنجره پشِت از یحت

. دمیکش باال انتها تا را میپالتو پیز و کردم کاله و شال

 را یوبخ تناسب رنگم یطوس کالِه با پالتو ِیکالباس رنِگ

 .بودند کرده جادیا

 حِس. نمیبب را تماسش تا ماندم منتظر و نشستم تخت لبه

 هم او که دانستمیم داشتم یهست به نسبت یخاص

 با ار میهاییتنها تواندیم. شود دوستم نیبهتر تواندیم
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 بدون یزندگ از نیا از شیب نگذارد و کند پر حضورش

  .بخورم ضربه قیرف

 چهره به که چشمم. شد وارد و کرد باز را اتاق در مامان

 خنده به اریاخت یب خورد، درهمش و آشفته یموها و پف

 :گفتم و افتادم

 ؟یشد یشکل نیا چرا-

 :گفت و دیکش شیهاچشم ریز به یدست مامان

 جلوت امیب کرده ونیشن یموها با یخوایم صبحه اوِل-

 دختر؟

 یسع و دیکش شیموها نیب یدست و ستادیا اتاق نهیآ مقابل

 :کند ترشانمرتب یکم کرد

 بحص تا روشنه، اتاقت چراِغ دمید ،ییدستشو برم اومدم-

 نه؟ یدینخواب
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 میسو به متعجبانه خورد، من به نهیآ درون از که نگاهش

 زا داشت تازه انگار. کرد شکلم و سر به ینگاه و دیچرخ

 :شدیم داریب خواب

 !؟یکرد کاله و شال صبح اول ؟یبسالمت کجا-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !گذاشت صبحانه قراِر من با زد زنگ دوستام از یکی-

 :داد باال ییابرو مامان

 !یندار یدوست گهید روشا جز به کردمیم فکر-

. برد نیب از را لبخندم لحظه کی در مامان جمله نیا

. ودمب تنها من. شد دهیکوب سرم درون یپتک مثل قتیحق

 .آمدینم حساب به من دوسِت روشا جز به چکسیه

 :گفتم عیسر

 !تهس یهست اسمش د،یجد دوسِت هی. بودم گفته بهت-
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 :گفت و داد تکان یسر مامان

 !نگه یزیچ بابات رونیب یریم صبح وقت نیا-

 را حرفش هم مامان که تلخ و بلند قدر آن. زدم یپوزخند

 :گفتم مکث یب و کرد قطع

 یلیخ جفتتون شبید کجام؟ من که براتون مهمه مگه-

 کجا واه یکیتار تو پناه که افتاد شور دلتون د؟یشد نگران

 کنه؟یم کاریچ داره ای مونده

 ...!پناه-

 !یبد جلوه یعاد رو زیچ همه خوادینم مامان کن ولم-

 :گفت آرام و کرد نگاهم مامان

 ...نخواستم من-
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 کنمیم درک خوب االن حداقل. کردم من و خواستم من-

 من. منم مقصر دمیکش درد میزندگ تو هرچقدر که

 !اشجهینت نمیا و خواستم

 :شدم بلند جا از سرعت به ،یهست تماِس دِنید با

 !فعاًل رمیم گهید من-

  

۱۸۷ 

  

 هشیهم. شدم خارج خانه از فمیک برداشتن با زود یلیخ

 یسع شهیهم. بود سخت میبرا مامان با زدن حرف نگونهیا

 ام،دهیشک ینابود به اشتباهاتم با را امگذشته که حاال داشتم

 یدراز زبان. نکنم تکرار را اشتباهات آن روزها نیا یبرا

. ارمد نگه شتریب هم دیبا که آنچه از را مادرم احترام نکنم،
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 دلم، داِغ ییهاحرف دنیشن با لحظه کی در هم باز اما

 زیچ همه و شوندیم تازه مجدد گذشته یروزها یهازخم

 .پردیم سرم از

 آن در ابانیخ. شدم خارج مجتمع از و کردم باز را در

 ِتدس در دست یکودکان. بود شلوغ بایتقر روز از ساعت

 لباس گرید یاعده و رفتندیم مدارس سمِت به نیوالد

 با یکس. بود یکار مشغوِل هرکس. داشتند تن به یورزش

 زدیم داد اشچهره هم هنوز یگرید رفت،یم راه لبخند

 .خواهدیم را بالشتش و پتو دلش چقدر که

 ...!من مثل هم یکی

 یبایت. نشستم جلو یصندل یرو و رفتم نیماش سمِت به

 و زدم یلبخند. زدیم برق یزیتم از یهست رنِگ دیسف

 :گفتم

 !ریبخ صبحت سالم،-
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 :گفت و کرد دراز میسو به دست

 زور به من! یصبح اوِل یزد یپیت چه. زمیعز سالم-

 .شستم صورتمو

 :بود

 ؟یجد-

 !یلیخ آره-

 مغازه همان از یزود به اگر که بود خوب. زدم یلبخند

 .دمیخریم شال و کاله شیبرا

  

۱۸۹ 

خندیدم و هستی ادامه داد: 

-کالهت خیلی خوش رنگه! 

ابرویی باال دادم. این کاله را سال پیش، پیمان برایم خریده 
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. بشنوم و دیبگو داشتم دوست. کردم نگاهش مشتاقانه

. بود جذاب میبرا برادرش درباره دنیشن و زدن حرف

 .شدمیم کنجکاوتر دمیشنیم چه هر انگار اصاًل

 :گفت و داد هیتک یصندل به یهست

 در هوتن و من اما. ندارم یخبر برادرت و تو رابطه از-

 کم رو هم یگاه مونیشخص یکارها واسطه به نکهیا نیع

 هم با یکینزد رابطه میکرد یسع میدور هم از و مینیبیم

 !میباش داشته

 د؟ینیبیم کم همو-

 هوی شرکت یگاه و کافه اون باشگاه، من گهید آره-

 هم میهست خونه هی تو هردو نکهیا با روزه دو یکی ینیبیم

 !نهیا منظورم. میدیند رو گهید
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 خب؟-

 یاوک هم با ما که یلیدال از یکی جون؟ پناه یدونیم-

 و سالمه سه و ستیب من! کممونه یسن تفاوت م،یهست

 تر راحت اون با هیعیطب. کترمیکوچ هوتن از سال دو فقط

 !باشم معذب هومن یجلو کمی و باشم

 سالشه؟ چند اون-

 :گفتم عیسر. دیخند و کرد نگاهم

 !دیببخش امیفضول آدم من-

 :کرد یبانمک اخم

 هومن! گهید میزنیم حرف مینشست نداره بیع وانهید-

 هاموحرف من اوقات شتریب! شهیم ساله نه و ستیب امسال

. داره رو یرفتار نیچن بالعکس اونم و زنمیم هوتن به

 .میدار رو هم یهوا میبتون که ییجا تا کاًل
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 :گفتم مانیپ یادآوری با و زدم یلبخند

 ...!هم مانیپ و من-

 نتوانستم وقت چیه من. دیماس دهانم در حرف لحظه کی

 گرفتیم را من دست که بود او شهیهم. کنم کمک او به

 .دیکشیم رونمیب هایسخت از و

 ؟یچ-

 !داشت منو یهوا شهیهم مانیپ. یچیه-

 .دارم دوست یلیخ رو نیهم و میکنیم کمک هم به ما-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 ؟یشد عاشق تو-

 که بودم دهیپرس مقدمه یب اریبس را سوالم که انگار

 :گفت و گرفت تعجب رنِگ نگاهش

 !نکردم دایپ اهامویرو مرد هنوز بابا؛ نه-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 799 

 :دیپرس یهست و زدم یلبخند

 ؟یچ تو-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !ستمین گهید-

  

۱۹۱ 

  

 :دمیپرس و کرده یمکث

 چطور؟-

 م؟دیپرس سوالتو لیدل من یدیپرس تو مگه. نطوریهم-

 :کردم یاخنده

 !شدم قانع درسته-
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 :فتمگ و کردیم پیتا تند تند که کردم دستش به ینگاه

 دم؟یپرس چرا بگم-

 :گفت لبخند با و کرد نگاهم

 !بدونما جوابشو خوامینم من-

 !بگم خوامیم من یول-

 دشیسف و دست کی یهادندان به خیم من نگاِه و دیخند

 :گفتم عیسر. بود کرده تیکامپوز شک یب. خورد

 ادیدرنم تیگوش یتو از سرت هم صبح اول یحت آخه-

 !باشه داشته یلیدل هی دیبا خب

 :گفت و شد منفجر بمب مثل اشخنده

 چت هوتن با دارم ندارم رو یکس من اما فهممتیم-

 .کنمیم

 :داد قرار زیم یرو و کرد قفل را یگوش زود یلیخ
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 .زنمینم دست بهش گهید ایب خب-

 سمتمان به ینیس با که یمرد دِنید با و زدم یلبخند

 :گفتم و دمیکش راحت ینفس آمد،یم

 !میمنتظر نجایا  ما که افتاد ادشی باالخره-

 یلیخ. گرفتند قرار زیم یرو هاپاچه کله و دیخند یهست

 .میشد مشغول و میکرد تکه تکه را سنگک یها نان زود

 به. گرفت قرار زیم یرو گل شاخه عدد دو لحظه کی در

. شدم چشم در چشم یعل با و کردم بلند سر سرعت

 اًلکام یهست و کردم نگاهش مانده باز یدهان با متعجبانه،

 :گفت یعاد

 !شد داتیپ باالخره عجب، چه-

 با یهست. دیکش عقب را یصندل یعل و دادم باال ییابرو

 :گفت خنده
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 ؟یچ یبرا گل-

 :گفت و کرد من به ینگاه یعل

 !ریبخ صبح-

 :گفت و داد تکان یعل چهره مقابل یدست یهست

 ؟یچ یبرا گل توام با-

 و یبر گل دختر تا دو دنید به که زشته واقعًا نظرم به-

 !ینبر گل

 چه جانیا او که دمیفهمینم بودم متعجب هم هنوز

 :گفت و دیخند یعل. کندیم

 ؟ چته دراومده؟ سرم یباال شاخ-

 :گفت بلند یعل و دادم قورت را دهانم آب

 افهاض زیم نیا یبرا هم گهید ظرف هی دستت قربوِن آقا-

 !کن
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 سمبپر کردم یسع ابرو و چشم با و کردم نگاه یهست به

 :گفت خنده با یهست. کندیم چه نجایا برادرش که

 !کرده تعجب یلیخ تو دِنید از پناه هوتن-

 آرام یعل. گرفتم دندان به را لبم من و کرد نگاهم یعل

 :گفت

 !اومدم نیهم یبرا. کردم پاچه کله هوس-

 .افتاد خنده به یعل و کردم نگاهش شده زیر یهاچشم با

 :گفت و شد بلند چا از یهست

 دینزن من سهِم به دست. امیب و رونیب لحظه هی برم من-

 !ها

 :گفت و گرفت قرار یعل مقابل هم یظرف لحظه همان

 یاکش یاین بعد بگم گفتم زنمیم ناخنک هی یایب رید-

 !یش
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۱۹۱ 

  

 :رفت یاغره چشم یهست

 .نزن صابون دلت به امیم زود-

 :گفت و برداشت نان یاتکه سرعت به یعل

 هم؟ تو یدار دوست! چشم یبرا رمیمیم من-

 !ینگ یبگ یاِ-

 زیم یرو یهاگل به رهیخ نگاهم من و شد مشغول یعل

 شده نیتزئ یونیپاپ با که رنگ دیسف یهاگل شاخه. بود

 .بودند

 ردمک کینزد امینیب به را گل و کرده دراز دست اریاخت یب

 :گفتم عیسر. دمیبوئ و
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 !قشنگه و بوخوش چقدر-

 !نداره قابل-

 :دیپرس و دادم قرار زیم یرو را گل

 بود؟ چطور شبید-

 :گفتم خوردمیم ذره ذره که همانطور و دادم تکان یسر

 .دمینخواب کاًل-

 !بود خوردن آش منظورم-

 :دمیخند آرام

 !دیچسب. بود خوب-

 :گفت متعجبانه که بود او نباریا

 ؟یدینخواب چرا-

 خودم به هوی نوشتمیم داشتم بودم مشغول دفترم با-

 یهست بخوابم، کردم قصد تا و شده صبح دمید اومدم
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. نمک رد رو درخواستش نتونستم گهید منم گرفت تماس

 !شدند سرخ یخواب یب شدت از االن چشمام کنم فکر

 :گفت عیسر

 نم؟یبب-

 یب. دوختم نگاهش به را نگاهم حرف، نیا دنیشن با

 به دهانم هم من و بود شده رهیخ میهاچشم در حرف

 .شدینم باز یحرف چیه گفتن

 :گفت آرام

 ؟یکرد هم هیگر. شدن سرخ یلیخ چشمات-

 با هک گفتمیم اگر بود دروغ. نشست میهالب کنج یلبخند

. امهختینر اشک هم قطره کی یخواستگار شِب به دنیرس

 :گفتم و زدم یلبخند یعل مقابل در اما

 !ادیم خوابم فقط نه-
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 :گفت و داد تکان یسر یعل

 انیب بابت یکرد هیگر اگر اما. باشه نطوریهم دوارمیام-

 خاطرات یدار تو. نباش شرمنده و نکن خجالت کردنش

 اقااتف یبریم نیب از و یشوریم هااشک نیا با رو تلخت

 از االن تو چون نفعته به یکن هیگر یهرچ من نظر به

 !یریگیم رو درس نیبهتر هااشک نیهم

 :گفتم و دمیکش رز گل یهاگلبرگ به یدست هم باز

 !یباش اومده خوردن پاچه کله یبرا که شهینم باورم من-

 :برداشت گرید ینان خنده با یعل

 باشم؟ خور کله ادینم امافهیق به چرا؟-

 :دادم تکان یسر

 !باشم گفته یزیچ هی که گفتم یزیچ هی الیخیب-
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۱۹۲ 

  

 :گفت تیجد با و کرد نگاهم یعل

 ؟یچ یعنی-

 !گهید نیهم-

 !زنهینم یالک رو یحرف چیه آدم-

 ...!نهیا مشکلم من-

 :گفت و دیپر حرفم نیب یعل

 رو دلت حرف یتونینم فقط یندار یمشکل چیه تو-

 ریگ گلوت تو یحرف چه یگینم رک چرا! یکن انیب

 ه؟یچ مشکلت ه؟یچ دردت یگینم رک چرا کرده؟

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفِس

 .شدیم کاش-
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 !یبزن رو حرفت رک خوامیم. شهیم االن-

 یهست از ینشان و رد چیه. کردم مغازه رونیب به ینگاه

 :گفت مجدد یعل. نبود

 !نیبب منو کن ول رو اونجا-

 حرِف. دادم قورت یسخت به را دهانم آب و کردم نگاهش

 ار من تو ها،مدت از بعد که میبگو دیبا گفتم؟یم را دلم

 ؟یاکرده جذب

 :گفتم و کردم تر زبان با را میهالب

 ؟یهست ُرک نقدریا چطور تو-

 اگر. دارمینم نگه دلم تو حرفمو وقت چیه من چون-

 یلیدل و خواستم خودم چون کنمیم کمک بهت گفتم

باید بر زبان میآوردم که بعد از کیان با آن اخالق عجیب، 

حاال جذب تو شدهام که حتی از کیان هم عجیبتری؟ 
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 اهآدم ما نظرم در کاًل. بزنم باز سر کردنش انیب از نداره

 خاطر به بعدها ممکنه چون. میکن انیب رو حرفامون دیبا

 کاش ؛یوا یا میبگ یحت. میبخور ضربه نکردنشون انیب

 .میزدیم رو حرف اون

 :گفتم و خوردم گرید یالقمه و دمیکش یقیعم نفس

 !یهست گو ُرک یلیخ تو بگم خواستم-

 :دیخند

 !دونستمیم خودمم که نویا-

  

۱۹۳ 

  

 :گفتم و کردم نگاه رونیب به هم باز
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 خی غذاش باشه؟ نداشته یمشکل پس؟ کجاست یهست-

 !کرد

 :گفت مکث یب یعل

 !داره یکار البد رهیگیم دیجد دست هی نباش نگران-

 :گفت و دیکش شیهالب به یدستمال یعل

 ام؟یُرک آدم من هم تو نظر در که-

 هب که هم یعل و دادم تکان دییتا نشانه به یسر خنده با

 :گفت بود افتاده خنده

 پاچه کله خوردن یبرا تنها و داشتم باهات یکار هی-

 .بزنم حرف باهات من تا رفته رونیب هم یهست. ومدمین

 و ردک باز را کاپشنش ِپیز عایسر. کردم نگاهش متعجبانه

 لممقاب و دیکش رونیب کاپشنش داخِل از کوچک یدفتر

 :گفت خنده با و گذاشت

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 812 

 !بود بد جاش کردیم تمیاذ داشت یلیخ-

 :گفتم و کردم دفتر قرمز جلد به ینگاه

 ه؟یچ نیا-

 :گفت و کرد نگاهم یعل

 !دیجد خاطرات یبرا دیجد دفتر هی-

 متمس به را دفتر یعل. کنم پنهان را تعجبم توانستمینم

 :گفت و فرستاد

 !گهید نیبب بردار-

 باز و برداشتم زیم یرو از را دفتر لرزان، یهادست با

 رونشد انیک از که بود یرنگ سبز دفتر مثل درست. کردم

 .نوشتمیم
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. خورد چشمم به او خوش خط هم باز دفتر اول صفحه

 رهیخ و زد ینم دست هم شیغذا به گرید. کردم نگاهش

 :کردیم نگاهم رهیخ

 " توئه خوِش خاطرات یبرا دفتر نیا" 

 :گفتم و کردم نگاهش منگ و جیگ

 داره؟ اون با یفرق چه دفتر نیا-

 :دیخند یعل

 رو مطلب یکاف حِد به نوشتم که یاجمله کردم فکر-

 !کنهیم منتقل

 نگاهش حرف یب و خواندم را کوتاهش جمله هم باز

 :گفت یعل و کردم

 حرفمو و چرخونم ینم سرم دور رو لقمه هستم رک من-

 .زنمیم
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 :گفت مقدمه یب سپس و کرد یمکث

 نوشتن یبرا هم رو دفتر نیا و اومده خوشم تو از من-

 .کردم میتقد تو به روزها نیا

  

۱۹۴ 

  

 حرکت از زیچ همه لحظه کی. کردم نگاهش باز دهان با

 گاهمن توانستمینم. شد حبس امنهیس درون نفس. ستادیا

 کردم اعتراف دل در قبل قهیدق چند نیهم. رمیبگ او از را

 که یکس. شدم پسر نیا خاِص یرفتارها مجذوِب که

 توانستمینم و بود تربیعج هم انوشیک از یحت

 !بفهممش
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 یب که االن مثل درست. کرد یم زده شگفت را آدم او

 :گفت و زد یلبخند. گذاشت مقابلم یدیجد دفتر مقدمه

 ؟یزنینم حرف چرا-

 :گفت آرام و دیخند

 !بگو یزیچ هی ادیم یهست االن-

 کردمیم حس اما بود کودکانه. دممیکش یقیعم نفس

 توانستمینم. ندارم زدن حرف قدرت و شده خشک دهانم

 .کنم هضم را لحظات نیا

 یلیخ. دمیشن یم را یزیچ نیچن که نبود یاول بار

 مه باز که انگار االن اما بودم دهیشن انیک از را ترعاشقانه

 یناباور با. شنومیم را یزیچ نیهمچ که است اولم بار

 :گفتم و کردم نگاهش

 ...!تو-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 816 

 نگاهم شده زیر یهاچشم با هم او کردم قطع که را حرفم

 :گفت و کرد

 من؟-

 تق و تق و کردم قفل گرید کی در را میهادست

 :گفت و کرد نگاهم خنده با یعل. شکستم را مفاصلشان

 .کنمیم عوضش برات ومدهین خوشت دفتر رنگ از-

 :گفتم و دادم باال ییابرو لحظه کی در

 !ادیم بهت شتریب. یبزن افزار نوشت کافه یجا به کاش-

 :گفت و دیخند بلند یعل

 !ستین یبد شنهادیپ-

  

۱۹۵ 
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 ییتهااش. کردم مقابلم ظرِف به ینگاه دمیکش یقیعم نفس

 در یانوشیک وقت چیه کاش. نداشتم خوردن یبرا

 نیا برابر در توانستمیم راحت وقت آن نبود، امیزندگ

 هک کنم خداراشکر و شوم خوشحال بزنم، لبخند شنهاد،یپ

 .است نبوده خودیب حسم

 سبز چشم جفت دو هم باز و بستم محکم را میهاچشم

 :گفتم کالفه. شد ظاهر میهاچشم مقابل روشن

 !تونمینم من-

 در یتعجب نکهیا یب و داد تکان یسر یعل. کردم نگاهش

 :گفت نم،یبب اشچهره

 ؟یدار یمحکم لیدل-

 :گفتم و گرفتم شیهاچشم از را نگاهم

 !هشیم مانعم داره ناتمومم سبز دفتر اون دیشا دونمینم-
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 :گفت و شد خم سمتم به یکم

 از شیب تکرار و یبستگ دل یبرا خاطرات اون نوشتن-

 رد و یسینویم شهیهم یبرا بار کی. ستین حدشون

 !پناه یشیم

 شه؟یهم یبرا بار کی-

 :کردم یزیر اخم

 !شمینم متوجه-

 :زد یلبخند

 !یفهمیم شد، تموم یوقت-

 :گفت و کرد یمکث

 رد نه و یداد بله نه چون نه؟ نامشخصه یچ همه فعاًل-

 .دادم بهت خودم که بود یدفتر اتبهونه. یکرد
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 اب که بود یانوشیک من، یاصل بهانه. دمیکش یآه دل در

 من و بود برده نیب از همه به نسبت را اعتمادم شیرفتارها

 خودش لمث توانستم ینم. کنم انیب را قتیحق توانستمینم

 .میبگو را امیاصل لیدل که شدینم! باشم ُرک

 اه،پن نکن عجله" گفتیم و شدیم تکرا سرم درون یصدا

 "نکن قضاوت هم را او زود نقدریا

  

۱۹۶ 

  

 .بود ینشدن اما

 بودم دهید را منتظر یهاچشم نیا ها،لبخند نیا نمونه من

 دهش بمینص که بود یزیچ تنها ییتنها و انتظار آخر در و

 .بود
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 :گفتم دل در درد با

 !انوشیک تو به لعنت-

 به. برداشت مقابلم از را دفتر و کرد دراز دست یعل

 .تهس یقبل اون از شتریب یلیخ صفحاتش که یدیدیم

سرعت گفتم: 

-چیه؟ بذار ده دقیقه بگذره بعد پشیمون شو! 

با چشمهای گرد شده نگاهم کرد و گفت: 

-آثار پشیمونی تو چهره من میبینی؟ 

-چرا دفترو برداشتی؟ 

لبخندی زد و گفت: 

-به وقتش بهت میدمش االن نشدنیه! 

گوشیاش را در دست گرفت و گفت: 

-این دفتر برای ثبت روزای قشنگه و اگر دقت میکردی، 
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 :گفتم یجیگ با

 بهم دفترو نیا شن تموم خاطرات اون یوقت یعنی-

 ؟یدیم

 :داد باال ییابرو

 تیزندگ تو من که شهیم تو ماِل یصورت در دفتر نیا-

 .باشم

 :داد ادامه و دیخند

 گرا البته برگرده بدبخت دختر نیا میزنیم زنگ هم االن-

 !باشه نبرده خوابش نشیماش تو االن تا

 یهست شماره گرفتِن مشغول که همانطور. کردم نگاهش

 را دردم هم خودم. کردیم نگاه من به هم یچشم ریز بود،

 گرید چرا پس خواستم ینم را او اگر. دمیفهمینم

 رم؟یبگ او از را نگاهم توانستمینم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 822 

 :گفت سرعت به یهست یصدا دنیشن با یعل

 ؟ینتیماش تو-

 زدیم ناخنک غذاها به هم هنوز یعل. دمیکش یقیعم نفس

 یهاحرف یمعان تازه. بود زدن حرف مشغوِل یهست با و

 کی به همواره برادر و خواهر نیا. کردمیم درک را یهست

 برادرش خاطر به شد حاضر یهست. کردندیم کمک گرید

 نیماش یتو تنها هم االن و بزند رونیب خانه از صبح اوِل

 .ندیبنش

 !بخور غذاتو ایب-

 :گفت و داد تکان یسر

 !میایم باشه-

 :گفت بپرسم، من آنکه یب و کرد قطع را تماس

 !میبر پاشو ،یخورد رو غذات اگر خورمینم غذا گهیم-
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 و رفت مرد سمت به. شدم بلند جا از یعل سِر پشت

 راه دنبالش به ساکت. دیکش کارت را نهیهز زود یلیخ

 یمحج میگذاشت رونیب مغازه از را مانیپا که نیهم. افتادم

 .خورد صورتمان به سرد باِد از

 خنده اب. کردم نگاهش عیسر. گرفت سمتم به را دفتر یعل

 :گفت

 نموکاپش ِپیز تا ریبگ رهیگینم گاز رو دستت نترس-

 .کردم خی ببندم

 خنده به را من شیهاکالم کهیت نیا. دمیخند دل در

 لدشج انگشت با و گرفتم دستش از را دفتر. انداختندیم

 مشترک خاطرات یبرا را دفتر نیا پس. کردم نوازش را

 .دادینم دستم به را آن فعاًل نیهم یبرا و خواستیم

 :گفت و دیکش باال انتها تا را پیز
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 همنب اواسط به میبرس که گهید هفته دو خدا نطوریا االن-

 !بگذرونه ریخ به رو

 :فتگ و دیکش رونیب میهادست نیب از را دفتر سرعت به

 !نویا خودم به بده-

 در را کاپشنش گوشه و کردم دراز دست لحظه کی در

 ار دستم دیچرخ سمتم به سرش که نیهم. گرفتم دست

 :گفتم و دمیکش عقب

 ؟یشد دلخور...من از-

 :داد تکان یسر

 شم؟ دلخور افتاده یاتفاق چه-

 و ختدو لبم به یلحظات را نگاهش. گرفتم دندان به را لبم

 :گفت میهاچشم در رهیخ سپس

 !گهید بگو-
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 :گفتم یسخت به و دادم قورت را دهانم آِب

 .دادم پس رو دفتر نیا که نیهم-

 :گفت و داد باال ییابرو

 نه و کردمیم هم ازدواج درخواست ازت اگر یحت نیبب-

! یدار انتخاب حِق تو چون شدمینم ناراحت یگفتیم

 !هست استثنا مورد نیا اما متنفرم، دنیشن نه از درسته

 :داد ادامه زنان لبخند

 فقط ییجورا به ؛ینداد نه جواب هم االن که هرچند-

 !یگذاشت منتظرم

 میفتر یهست نیماش سمِت به هم با و دمیکش راحت ینفس

 تحمل قابل گرید شود، دلخور من از بخواهد هم او نکهیا

 !نبود
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۱۹۷ 

  

 :گفت و کرد یتعارف یعل. میشد نیماش سوار هردو

 !جلو ینشستیم-

 :زدم یلبخند

 !ممنون نجایهم راحتم-

 رگید کی با برادر و خواهر. کرد حرکت سرعت به یهست

 بایرتق یصندل کنج آرام و ساکت من و بودند صحبت گرم

 رفک از لحظه کی. بودم نشسته نیماش دِر به دهیچسب

 یهاخنده یصدا اما. شدمینم خارج یعل یهاحرف

 نم از ترراحت اریبس او که داد یم نشان ،یعل مانند قهقهه

 .است

 :گفت و دیچرخ سمتم به لحظه کی در
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 کافه؟ یایم-

 :گفتم و دادم باال ییابرو

 کافه؟-

 ؟یدار خونه یتو یمهم کار-

 خانه آن در یمهم کاِر من نه. زدم یپوزخند اریاخت یب

. ندبکش را انتظارم که بودند یمادر و پدر یحت نه و داشتم

. کردمیم یسپر را وقتم کافه همان در که بود بهتر پس

 :گفتم آرام

 !ستین یمشکل امیم-

 اگر. نشست کوچک ِفیک یرو دستم لحظه کی

 با را مدفتر شک، یب بروم کافه به است قرار که دانستمیم

 انیاپ به را نحس دفتر نیا زودتر بتوانم تا آوردمیم خودم
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 خاطرات نداشتم دوست. بود بهتر هم نگونهیا اما برسانم

 .کنند خراب را روز نیا ان،یک تلخ

 هم یعل و دیخند یم و زدیم حرف بلند بلند یهست

 را زیچ همه کردندیم یسع که نیهم. کردیم اشیهمراه

 باشد بهتر هم من حاِل که شدیم باعث دهند جلوه یعاد

 .بودم ممنون شانیهردو از بابت نیا از و

 تعجبانهم. میشد ادهیپ و ستادیا کافه مقابل نیماش بعد یکم

 :گفتم و کردم نگاه یهست به

 ؟یاینم تو-

 :داد تکان یسر

 شغولم تونمیم نمیبب دارم قرار جا تا دو یکی با برم دیبا-

 !نجایهم امیم زود شه تموم کارم. نه ای بشم
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 به که دوختم چشم یعل به و دمیچرخ عقب به یالحظه

 :گفت یهست و شدیم کافه وارِد سرعت

 !ها بذارم کارت سِر خواستم من ینکن فکر-

 :کردم نگاهش زنان لبخند

 .کنمینم یفکر نیهمچ-

 .کردم نکارویا هوتن خوِد اصراِر به کن باور-

 یرو و دیکش نییپا شیموها یرو از را اشیآفتاب نکیع

 :گفت و داد قرار شیهاچشم

 منتظر ادیز رو داداشم دمینم اجازه من کن، گوش خوب-

 !باشه ادتی. یبذار

 :گفتم کوتاه و دادم تکان یسر

 !ادمهی-

 !فعاًل پس. خوبه-
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 کوچه از و درآورد حرکت به را نیماش سرعت به یهست

 یرو یدست و رفتم درخت سمِت به مکث یب. شد خارج

 نیا. داشتم دوست را کافه یهوا و حال. دمیکش اشتنه

 !شتریب یزیهرچ از را درخت

 :گفتم لب ریز و زدم یلبخند

 آرامش من به نقدریا که یدار یچ دمیفهمیم کاش-

 !یدیم

 وِرد دورتا را نگاهم. کردم باز را در و رفتم کافه سمِت به

 :گفت و کرد یااشاره یعل و چرخاندم کافه

 !نجایا ایب-
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 فتمر سمتش به کوتاه ییهاقدم با. کردم نگاهش متعجبانه

 :گفتم و

 شده؟ یزیچ-

 ؟یدار یکار تو-

 :دادم تکان یسر

 !پنجره کناِر نمیبش خواستم یم. نه-

 :ادد قرار اشیصندل کناِر را یبلند یصندل و زد یلبخند

 !کنهینم فرار تیصندل و زیم نجا،یا نیبش فعاًل-

 :گفتم و کردم بلند هیپا یصندل به ینگاه

 ه؟یمدل چه گهید نیا-

 :دیخند آرام

 .نیبش-
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. دش مقابلش لیوسا به رهیخ نگاهم و نشستم یصندل یرو

 یبرا بفهمم که بودم کنجکاو. کردم نگاهش یچشم ریز

 .نمیبنش نجایا که خواسته من از چه

 حرکت حساب نیماش یرو تند تند شیهاانگشت

 سرش آنکه یب. کردمیم نگاهش متعجبانه من و کردندیم

 :گفت بچرخد، سمتم به

 دارم؟ کارتیچ که یبپرس یخوا ینم-

 :داد ادامه و کرد ینگاه مین

 نجایهم حرف یب کنم، سکوت هم شب آخر تا-

 ؟ینیشیم

 :زدم یلبخند

 !گهید یگیم باشه ازین اگه-

 !درسته-
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 و هاپول دسته دسته و کرد جمع را مقابلش یهابرگه

 :گفت و گذاشت یکنار را هاشیف

 !میدار دردسر هرماه اوِل. ادیم بدم نیهم از-

 :دمیخند

 دردسر پر یهاکتاب حساب هم کافه کردمینم فکر-

 !باشه داشته

 :گفت و کرد نگاهم زنان لبخند

 قهوه یکرد فکر! داره رو زهایچ نیا یشغل هر ؟یچ پس-

 ست؟ین شغل کردن درست

 !داشت وا خنده به هم را من اشجمله یانتها خنده
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@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 834 

 :گفتم یآرام به و کردم نگاهش

 نشستم؟ نجایا چرا فهممینم من-

 :گفت و کرد نگاهم راحت یالیخ با

 یزنب زل و زیم اون یرو ینیبش تنها خوامینم نکهیا یبرا-

 !درخت به

 گم شلب یرو محو لبخند نیب و نشست لبم کنج یلبخند

 :شدم

 .دارم دوست رو زیم اون من-

 اگر. یکن یدور ازش بهتره. خورهینم دردت به اما-

 نجایمه نکهیا ای یکن انتخاب دیجد ِزیم هی یتونیم یبخوا

 ؟یخوریم یچ! ینیبش

 !یچیه-
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 و کرد منگنه کوچک ییکاغذها با را هاپول یهادسته

 :گفت و داد قرار یکنار

 هی خودت انتخاِب به خانم نیا یبرا لطفا جان، لیسه-

 !بخوره اریب یزیچ

 :گفت و دیخند لیسه

 نخواد؟ خودش اگه یحت-

 :گفت و کرد من به ینگاه مین یعل

 .ودشهخ نفِع به شه مجبور مینپرس سوال شونیا از بهتره-

 من و رفت کافه یپشت قسمِت سمتت به خنده با لیسه

 :گفتم مکث با و شدم خم یعل سمِت به یکم

 ؟یکنیم مجبور منو شهیهم چرا-

 :دیخند
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 ظاهرًا. یدینم درست جواِب پرسمیم ازت یوقت چون-

 !ادینم بدت اجبار از هم خودت

 اجبار شهیهم من. گفتیم راست. زدم تلخ یپوزخند

 یراب کردنش، فراموش یبرا ان،یک کردِن رد یبرا. شدمیم

 .داشتم یزندگ نیا در که ییهاحق نیکتریکوچ

 .بود من یزندگ ینشدن جدا جزء اجبار

  

۲۱۱ 

  

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به سرعت به

 نشه؟ اجبار بهم که کنم کاریچ دیبا-

 ؟یبدون یخوایم واقعًا-

 :دادم تکان یسر
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 !آره-

 :گفت و کرد جور و جمع را زشیم یرو لیوسا

 !یکن استفاده نیا از دیبا. واضحه جوابش-

 بلند من و گرفت سرم سمت به را اشاشاره انگشت

 :دمیخند

 قلع یب منو بار چند حاال تا شناختم تورو که اول روز از-

 ؟یکشینم خجالت یکرد خطاب

 و دمید را شیهادندان فیرد فقط. کرد صدا یب یاخنده

 :گفتم

 !شمینم هم دلخور چرا دونمینم-

 هک گفتم هم بار کی! عقل یب نگفته بهت یکس چون-

 ای یکن استفاده ازش داره یبستگ حاال دارن رو عقل همه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 838 

 دوست هیبق از شتریب خودت رو عقل یب کلمه نیا. نه

 !یکنیم اشاستفاده و یدار

 :گفتم و کردم کوتاه یمکث

 !متنفرم کلمه نیا از من-

 همه که یبرندار توهم تا. کن تمومش! نگو گهید پس-

 !یستین واقعًا چون. ننیبیم چشم اون به تورو

 :تگف و داد قرار دستمان کناِر فنجان دو سرعت به لیسه

 وت قهوه فنجون تا دو اندازه کتاب و حساب موقِع یچیه-

 د؟یموافق. چسبهینم آدم به زمستون یسرما سوز

 :گفت آرام و دیخند یعل

 !چسبهیم شتریب آش سرما سوز تو-

 یلع یهالب به رهیخ چشمم و گرفتم دندان به زیر را لبم

 :گفت سرعت به لیسه. دیخندیم هم هنوز که بود
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 بذارم؟ بار آش گید االن؟ کنم کاریچ-

 :دیخند یعل

 !ممنون خورمیم پارک رمیم بخوام هروقت نه،-

 گرفتِن فاصله محِض به او و کردم نگاهش یچشم ریز

 :گفت لب ریز ما، از لیسه

 .برمیم خودم با هم تورو یبخوا اگه-

 :دمیخند

 !یکنیم لطف-

 بودند، نشسته کافه درون که یدختر دو شدن باخارج

 ار سرش و شد ولو مبل یرو لیسه. شد یخال کاماًل سالن

 یعل سواالت به یگاه از هر و کرد گرم اشیگوش با

 .دادیم پاسخ
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. کردم نگاه بود آخرم و اول انتخاب شهیهم که یزیم به

 نم؟یبنش زیم نیا یرو من نداشت دوست یحت یعل

 تلخ یاتفاقات ادآوری زیم نیا داندیم او که بفهمم توانستمیم

 .کند دور ازش را من خواهدیم نیهم یبرا و است

 است درست. کردم نگاهشان سکوت، در و دمیکش یآه

 نشستن هم باز اما نداشتم، یمهم کار هم کافه نیا در که

 ماند،یم قفس مثل که یاخانه در حضور از کافه نیا در

 !بود بهتر
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 سِتد کناِر درست که بود یرنگ قرمز دفتر به رهیخ نگاهم

 جانیه هم دفتر نیا کردِن باز یبرا. داشت قرار یعل

 به یخوب یلیخ حاِل و حس کردمیم حس. داشتم یخاص
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 رنگ سبز دفتر آن از هست که چه هر و دهدیم دست من

 .است بهتر

 :گفت و دینوش را اشقهوه یعل

 ؟یکنیم قبول بدم کار شنهادیپ بهت اگه-

 :دادم باال ییابرو

 کار؟-

 !بله-

 :گفتم و دمیخند

 !حرفا چه-

 !نزدم یبیعج حرِف-

 .نکردم کار ییجا وقت چیه من. یزد-

 ست؟ین خونه یتو نشستن از بهتر. کن کار االن خب-

 :دادم باال یاشانه
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 !ندارم تچربه من آخه. دونمینم-

 :گفت و دیخند آرام یعل

 یمهندس یکارها یتو خوام ینم منم چون ستین مهم-

 کافه یتو رو سرت و نیبش پشت نیا ایب بکشم کار ازت

 خوش آدم دمیم ماه سِر به ماه سر هم حقوقت! کن گرم

 .امیقول

 :گفت بلند لحظه کی در

 ل؟یسه آره-

 کردیم یباز اشیگوش با تند تند که همانطور لیسه

 :گفت

 ؟یچ-

 دم؟یم ماه سِر رو حقوقت من-

 :دیخند لیسه
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 !آره میکن حساب دهم رو برج سر اگر-

 :گفتم و میدیخند بلند هردو

 !دوستت شهادت از نمیا-

 .گهیم ادیز پرت و چرت اون-

 :گفتم آرام

 !بگم یچ دونمینم شدم شوکه من-

 نجایا الخصوص یعل. باش مطمئن ستین بد شدن شاغل-

 هب گرفتن قرار اجتماع یتو کمی. داره هم یخوب یفضا که

 !خودته نفِع
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 :دادم باال ییابرو
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 .هستم یاجتماع چقدر که منم-

 و شاداب چهره هی با فضا نیا یتو! یکنینم رو یهست-

 توخود و یکن دایپ ادیز یقایرف و دوست یتونیم خندون

 !یبد نجات وضع نیا از

 :کردم کنترل را خودم یسخت به و افتادم خنده به

 بدم؟ نجات رو خودم-

 سپ یهست یناراض تتیوضع نیا از که میدونیم خوب-

 گه؟ید یایم! یکن مقاومت قتیحق برابر در کن یسع کمتر

 از هم خودم که داد نشان نشست، لبم یرو که یلبخند

 میسو به عایسر یعل. است امدهین بدم ادیز شنهادیپ نیا

 :گفت آرام و شد خم

 .ستین یخوب روز امروز-

 :کردم نگاهش
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 چرا؟-

 !مونهیم جواب یب دمیم بهت یشنهادیپ هر چون-

 :گفتم و شد تربزرگ یکم لبخندم

 !یکنیم انیب کننده شوکه تو نه،-

 !داره یبهتر حاِل و حس نجوریا-

 :دیپرس و دادم تکان یسر

 شه؟یم یچ نیا جواب خب؟-

 :گفتم آرام و دمیخند

 ؟یچ ومدمین در پسش از اگه-

 چطور؟-

 آب از درست خرج و دخل ینیبیم نده،یآ ماه اول مثاًل-

 .رمیبگ شتریب و کمتر پول یکی از ومده،یدرن

 :دیخند
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 یلوج هامتیق تمام ستیل تو چون. وفتهینم اتفاق نیا-

 و کم یکس از یتون ینم اشتباهًا و گرفته قرار چشمت

 به ماه آخر و افتاد یاتفاق نیچن هم اگر. یریبگ ادیز

 پس .میکنیم کسر حقوقت از رو پولش م،یبرخورد مشکل

 !دقت شهیم اشهمه

 من از شیپ ساعت کی نیهم. کردم نگاهش متعجبانه

 کردِن کم از االن و کنم برقرار ارتباط او با خواستیم

 در که امرفتهینپذ هنوز که یوقت هم آن. زدیم حرف حقوقم

 نم؟یبنش اتاقم کنج ای کنم کار کافه نیا

 :گفتم و دمیخند آرام

 ؟یکنیم دیتهد حقوقم با منو نشده یچیه تو-

 :گفت و دیچرخ سمتم به
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 حلقه االن اگر. کنمینم یقاط هم با رو مسائل من-

 یکردیم یخرابکار کار یتو و بود انگشت تو ازدواجمم

 .یکرد یم رفع رو خطاهات خودت دیبا

 :دمیکش یپوف

 !یبیعج چقدر-

 :دیخند

 ؟یدیفهم تازه-
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 :دمیخند بلند

 شوکه رو آدم ،یشنوینم نه د،یدیم دستور همه به-

 .یکنیم
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 :داد باال یاشانه

 جواِب هی هم تو. ستین یبد اتیخصوص خودم نظر به-

 سخته؟ برات نقدریا دادن نه ای آره

 :گفتم و شدم بلند جا از

 !کنم فکر کمی خوامیم-

 :زد یلبخند

 ؟یکنیم فکر پا سِر-

 :گفتم و افتادم خنده به

 .نمیبش درختم ِریز رمیم نه،-

 :گفت مکث با و زد نهیس به دست

 درختت؟-

 افهک از یگرید حرف یب و دادم تکان دییتا نشانه به یسر

 شال زود یلیخ خورد صورتم به که سرد باِد. شدم خارج
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 وستد اصاًل. گرفتم دهانم مقابل و دمیکش باالتر را گردنم

 مثل راگ یحت. کنم تجربه را یماریب گرید بار کی نداشتم

 !باشد همراهم یعل قبل یسر

 یباال آسمان. زدم اشتنه به هیتک و نشستم درخت ِریز

. دادیم برف بارش از خبر که بود گرفته یبیعچ غبار سرم

 .نشست لبم یرو یلبخند

 وقت هر که شدیم باعث کافه، نیا در کردن کار

 توانستمیم وقت آن. کنم نگاه درخت نیا به خواهم،یم

 انوشیک که همانطور. است من ماِل کافه نیا که کنم باور

 دیکل داشت یسع اول روز از که همانطور. گفتیم

 .بدهد قرار خودم یهادست در را کافه نیا یهاقفل

 میبرا او الیخ و فکر از آمدن رونیب نگونهیا هم دیشا

 .شود ترسخت
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 که کردیم وادار را من بود، کنارم االن هم مانیپ اگر حتمًا

 !نزن اپ پشت تتیموقع به گفتیم و رمیبپذ را کار نیا

 با دانستمینم. گرفتم آغوش در درد با را میزانوها

 و دست امییتنها باتالِق در ای م،یایب کنار انیک الیخ  فکرو

 از یردو خاطر به ای کنم فکر یعل یشنهادهایپ به بزنم، پا

 غصه کرد،یم آرام را قلبم حضورش با که یکس مان،یپ

 !بخورم

 .کردم یم تریقو را اماراده دیبا فقط ،یعل قوِل به

 اب من رابطه و گشتیبرم مانیپ شد،یم فراموش انیک

 نیا که یزیچ تنها و کردیم دایپ یعاقبت و آخر هم یعل

 امیسالگ دو و ستیب تلِخ یروزها رفت،یم هدر وسط

 .بود
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 دلم. شوم دلتنگشان بعد هاسال بود، ممکن که ییروزها

 گونه نیا و برگردد روزها نیا به زمان تا بخواهد یراه

 .رمینگ بغل در غم یزانو درخت نیا ریز

 اگر. خواستیم را نیهم من از بود، مانیپ اگر شک یب

 ایدر از مانیپ اگر بدهم، دست از را تیموقع نیا هم باز

 خودم و او به که یقول به هم باز که بفهمد و برگردد

 اعتماد من به نتواند گرید است ممکن امنکرده عمل امداده

 .کند کمکم و ردیبگ را دستم نخواهد گرید. کند

 مشغول ار من خانه، به برگشتنش با مانیپ نکهیا به فکر با

 رعتس به و برخاستم جا از ندیبب باال یاهیروح با کار به

 .رفتم کافه سمِت به

 :گفتم خورد، یعل به چشمم نکهیا محِض به

 !امیم من-
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۲۱۴ 

  

*** 

 یبیعج سوز هوا. کردم عبور پارک یورود از یناراحت با

 ملباس یجلو قسمت. کنم تحملش توانستمینم و داشت

 قسمت همان سمِت به و گرفتم دست در محکم را

 .رفتم یشگیهم

 که یامسخره و یشینما یخواستگار و شب آن از

 یلیخ دلم در. گذشتیم روز سه بود، انداخته راه انوشیک

 ردهک حبس اتاقم کنج را خودم روز سه نیا در. بود گرفته

 .بودم

. نداشتم را بابا سرزنش از مملو یهانگاه تحمل

 وجودش مامت با بابا که نمیبب و نمیبنش راحت توانستمینم

 .است شده ریدلگ من از
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 !بود اشتباه او نظر از که یانتخاب خاطر به تنها هم آن

 یایرو همه آن خاطر به. بودم ناراحت انوشیک از شتریب

 خط همه یرو بر انوشیک و بودم ساخته که یخوش

 .دیکش یابطال

 یالحظه خواستندینم یحت که مادرش و پدر خاطر به

 و سفت مخالفت دور، راه همان از و نندیبب را من کوتاه

 یدلخور نیهم دانمینم. بودند کرده انیب را شانسخت

 روز سه نیا در که روشا ناتمام یهاحرف ریتاث ای بود،

 .بودم نشده انیک با مالقات به یراض

 پنجره کنار و بکنم تخت از دل بودم نشده حاضر یحت

 تا کردیم ادعا که متعددش یهاامیپ همانند نمیبب تا ستمیبا

 ای ستا کرده را نکاریا است، ستادهیا ساختمان مقابل صبح

 !بوده من دادن قرار ریتاث تحت یبرا ساده یحرف هم باز

 .کردمینم دایپ شیبرا یدرمان و بود گرفته دلم
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 کزمر در او. آمدیم چشم به شهیهم از شتریب مانیپ نبوِد

 کله و سر میدردسرها با تنها و تک نجایا من و بود ایدر

 که دمیفهمیم شتریب گذشت یم که هرچقدر. زدمیم

 .دارم ازین او وجود به چقدر

 خارج یسردرگم از پر یایدن نیا از راحت را من بود، اگر

 که انیک دِنید با. چرخاندم سر و دمیکش یآه. کردیم

 متمس به سرعت به و داشت تن به یرنگ یطوس کاپشن

 .زدم یلبخند اریاخت یب داشتیبرم قدم

 کی هم باز باشم، ناراحت و دلخور او از هم هرچقدر

 .ببرد نیب از را میهاغم توانستیم دنش،ید لحظه

 ات دیدویم و بود دستش درون یرنگ یآب رز گل دسته

 .برسد من به زودتر

  

۲۱۵ 
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 :گفتم و دمیخند دنشید با

 امانمم بابا ترسمیم خونه؟ ببرم دیبا چطور رو گل نیا من-

 !بکنن رو سرم

 :گفت و گرفت سمتم به را گل سرعت به انیک

 ور گل دسته االن کردم فکر ش،یریپذیم که خوبه خب-

 !صورتم و سر تو یکوبیم

 نیا دتوانینم که بفهمد تا زدم شیرو به زیانگ غم یلبخند

 .کند معنا بخشش را ها خنده

 رارق یآهن یصندل یرو نمانیب را گل دسته و نشست کنار

 :گفت و داد

 !شده سرد چقدر-

 :گفتم و دادم تکان یسر

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 856 

 !مثاًل زمستونه-

 !شده سردتر شیپ یهاسال از اما-

 محو تا و شد دهانش از شده خارج بخاِر به رهیخ نگاهم

 :گفتم یآرام به. کردم دنبالش شدنش

 کردمیم فکر. ادیم برف داره که شدمیم متوجه شبید-

 یرخب اما شده دیسف دیسف نیزم شمیم داریب یوقت که

 !نبود

 :گفت و دیخند انیک

 !ادیم هم برف میکن صبر کمی-

 :داد ادامه آرام

 پناه؟-

 :گفتم کنم، نگاهش آنکه یب

 بله؟-
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 جواب؟ شد هم بله-

 :داد ادامه انیک و زدم یلبخند

 !ستین درست که بله-

 !جونم بگم چرخهینم زبونم-

 پشتش تیعصبان چقدر بود مشخص که یاخنده. دیخند

 رونیب به را نفسم و دادم تکان یسر. است شده پنهان

 :گفت و داد قرار میهادست یرو را دستش انیک. دادم

 محروم خودت دنید از رو من روز سه اومد دلت چطور-

 رم؟یمیم من یگینم ؟یکن

 :گفتم و کردم نگاهش یآرام به

 رو من یآبرو یتونست چطور اومد؟ دلت چطور تو-

 ؟یببر مادرم و پدر یجلو

 !بدهکارم گهید یعذرخواه هی بهت من پناه-
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۲۱۶ 

  

 :دمیخند حرص با

 !اقسامش و انواع! انیک دمیشن یعذرخواه ادیز یلیخ-

 :گفت و کرد نگاهم یناراحت با انیک

 یدونیم که خودت! تر کیبار مو از تو مقابل من گردن-

 و خونه یتو دارم، که یخوب ظاهر برخالِف هم من

 !نشده بمینص یآرامش چیه خانواده

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به

 از مانیپ که موقع هر ان؟یک یکرد کاریچ یفهمینم تو-

 فتمگ کردم سپر نهیس من نبوده، خوب که گفته یزیچ تو

 که هبرس گوشش به یوقت. ستین نجوریا انیک اشتباهه،
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 هم هنوز تا بگم بهش یچ دیبا اونوقت ،یکرد نکارویا

 ونهتیم که یهست یخوب آدم همون تو که کنه باور بتونه

 کنه؟ خوشبخت رو خواهرش

 :دمینال و گرفتم میهادست نیب را سرم

 !یشکست منو هم باز تو انوشیک یوا-

 آتش به را وجودم توانستیم غمش که یلحن با انیک

 :گفت بکشد،

 !هشیم نجوریا دونستمینم کن باور پناه. برات رمیبم-

 :ندیبب را میهااشک نداشتم دوست نکردم بلند را سرم

 !ندارم توان گهید خدا به انیک بسه-

 بلند را سرم تا کرد تالش و گذاشت امچانه ریز دست

 :گفتم و زدم پس را دستش. کند
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 ینم. ادینم خوشش من از مادرت یدونست یم که تو-

 فقط دور راه از و نداره عالقه من به اصال نهیبب منو خواد

 روش به رو بابام با یخواست چرا د،یکن تمومش گهیم

 یتو پا لنگه هی رو هممون هم باز یکردینم فکر ؟یکن

 یراب اما انیک باشه یعاد تو یبرا دیشا ذاره؟یم منتظر هوا

 !بهت بگم یچ انیک یوا. ستین من

 :گفت سرعت به انیک

 !برسم تو به شده هرطور خوام یم من پناه-

 و شدم اشکم از سیخ چهره اِلیخ یب حرف نیا دنیشن با

 . کردم بلند سر

 شیهاچشم یدیسف. کردم نگاه اشیرنگ یهاچشم در

 :گفتم غم با من و بودند شده سرخ

 تو. گذاشت منتظر کافه یتو رو من مادرت بار کی-

 یکل با بار نیا. ستین یشدن درست که یدید و یبود
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 هاساعت! یایم اتخانواده با یگفت دیوع و وعده

 ردک باز رو در بابام شد؟ یچ آخر در اما میبود منتظرتون

 اب مامانم. دید در دم بدبخت آدم هی مثل تنها و تک تورو و

 با شما اما. هنیبب رو شما تا بود کرده متقاعد رو بابا یبدبخت

 یاهایرو تموم یرو. دیکرد خراب رو زیچ همه ومدنتونین

 یلیخ مورد نیا تحمل. دیرفت و دیدیکش باطل خط هی من

 و من حس وقت چیه و یپسر تو اما انوشیک سخته

 .دیکنینم درک خونه یتو رو طمیشرا

  

۲۱۷ 

  

 با و داد قرار صورتم طرف دو را شیهادست

 :گفت و کرد پاک را امگونه یرو یهااشک شیهاانگشت

 !شاهللیا برات رمیبم من-
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 :گفتم و دمیکش عقب را صورتم

 درِد بگو من به فقط خوره؟یم من درد چه به حرف نیا-

 کنه؟ قضاوت رو همه دهیند داره عادت ه؟یچ مادرت

 یهاآهن به را شیهادست و داد تکان یسر غم با انیک

 :گفت و چسباند یصندل زده خی

 .زمیبر سرم به یخاک چه دیبا دونستمیم کاش-

 نه؟یبب منو خوادینم چرا مادرت-

 :گفت و کرد نگاهم

 خودش که یزیچ جز! پناه هیادنده هی و غد آدم من مادِر-

 !رهیبپذ تونهینم رو یچیه بخواد،

 :مگفت یآرام به و کرد خانه میهالب کنج تلخ یلبخخند

 !یکن اشیراض یتونینم هم تو-

 !کنه یراض تونه ینم چکسیه اونو-
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 :زدم یپوزخند

 ازت مادرت ؟یکرد خودت دست چهیباز منو چرا پس-

 خواد؟یم یچ

 :گفت و دیکش یقیعم نفس انیک

 پس پا. پناه کنمیم مقاومت بتونم که ییجا تا من-

 .کشمینم

 :دمیپرس یجیگ با و کردم نگاهش

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 :داد تکان یسر

 .برسم تو به بتونم که هرکار-

 :گفت مقدمه یب و دیچرخ سمتم به

 رو یکس نشده میزندگ تو وقت چیه توام عاشق من پناه-

 نم بگذره هم سال صد پناه. باشم داشته دوست تو مثل
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 کِس ماِل من جز به نکهیا فکر. کنم یزندگ تونمینم تو یب

 ؟یفهمیم کنه نابودم تونهیم یبش گهید

 :زدم یلبخند

 ؟یکنینم یراض رو مادرت نیهم یبرا-

 .ستین مهم گهید. نشه ای بشه یراض ستین مهم برام-

 :گفتم و کردم زیر یاخم

 ؟یگیم یچ یمتوجه-

 !هستم متوجه خوب یلیخ-

  

۲۱۸ 

  

 :گفتم و زدم یاقهقه بلند اریاخت یب

 !نه که من نظر به-
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 که یایزندگ تو یبرا تونمینم من نظرت به چرا؟-

 بسازم؟ رو یخوایم

. نداشتم باور. شدم رهیخ شیهاچشم لرزان مردمک در

 دمدا تکان یسر اما دمیشنیم یخطر زنگ قلبم و دل کنج

 :گفتم و

 !دونمیم-

 یهرکار تو به دنیرس یبرا من. کن اعتماد من به پس-

 خب؟. کنمیم

 یدیسپ رنگ برف، زیر یهاذره با که کاپشنش به نگاهم

 :گفتم خنده با و خورد بود گرفته

 !شهیم شروع داره برف-

 :گفت و گرفت سمتم به را گل دسته

 !میبر و بردار نویا-
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. میدش بلند هردو و گرفتم دستش از متعجبانه را گل دسته

 :گفتم داشتمیبرم قدم دنبالش که همانطور

 م؟یریم کجا-

 :گفت و دیخند

 رو وزهر سه یدلتنگ میبتون و بگذره وقت تا میریم جا هی-

 .میکن رفع

 وانر او دنبال به حرف یب و چسباندم امینیب به را هاگل

 ردیگیم را ترشبزرگ دسِت که یکودک مثل درست. شدم

 دسِت شیهاقدم آنکه یب. رودیم خواهدیم او هرجا و

 .باشد خودش

 :گفت خنده با انیک و میشد نشیماش بر سوار

 یزیچ هی ببرمت گهید کمی و میبزن دور فعال خوام یم-

 !عشقم بدم نشونت رو
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 :گفتم و زدم یلبخند

 ؟یچ-

 گرمش، یهالب و دیکش سمتم به را خودش مکث یب

 و کردم نگاهش. کاشتند سردم یگونه یرو یا بوسه

 :گفتم

 شد؟ یچ-

 !کنم کنترل رو خودم نتونستم. شد تنگ برات دلم-

 :گفتم و دمیخند

 !مشخصه-

 :گفت و کرد روشن را نیماش

 فکر حاال پناه شدمیم وونهید داشتم دمتیند روز سه-

 اد؟یم من سر به یچ شه،یم چطور. نمتینب عمر هی کن
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 شدت و کردندیم کار سرعت به نیماش یهاکن پاک برف

 :گفتم یآرام به. شدیم شتریب لحظه هر برف بارش

 مخالفه؟ چرا مامانت یگینم چرا-

 یسع دمیفهمیم خوب یلیخ که یتیعصبان با و دیخند

 :گفت کند اشیمخف شیهاخنده پشت دارد

 کنار در بودن از خوامیم فقط االن  ؟یکن ول اونو شهیم-

 .ببرم لذت تو

  

۲۱۹ 

  

 :گفتم و داده باال ییابرو

 !یکن عوض رو بحث یبلد خوب یلیخ تو-

 :گفت و درآورد حرکت به را نیماش زنان، لبخند انیک
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 گهید یزایچ به ستین ازین میهم کناِر که حاال زدلمیعز-

 نه؟ مگه میخودت و خودم مهم. میکن فکر

 :گفت و گرفت سمتم به را دستش

 دستم از دستت نذار اصال. دستم تو بذار رو دستت-

 !شه خارج

 :تمگف خنده با و گذاشتم دستش درون را دستم مکث، یب

 !یکن ول دستمو دیبا خونه رمیم من ؟یچ که باالخره-

 گهم رمیگیم شهیهم یبرا رو دستت روز کی که باالخره-

 نه؟

 :گفتم اریاخت یب و دمیچرخ سمتش به و دمیخند

 یجا یکس هر. انیک دارم دوستت نقدریا چرا دونمینم-

 رو اسمش گهید نشوندیم امچهره یتو اخم و بود تو
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. کردمیم رونشیب میزندگ یتو از شهیهم یبرا اوردمینم

 .باشم نداشته دوست تونمینم رو تو اما

 :گفت خنده با و زد یلبخند

 گه؟ید باشه هیبق و من نیب یفرق هی دیبا-

 !یمن عشق تو گه؛ید هست-

 :گفت و زد دستم یرو نرم یابوسه انیک

 .مکنیم تالشمو همه تو به دنیرس یبرا دمیم قول پناه-

 ؟یچ نشد اگر-

 !شهیم حتما یبخوا دل ته از خودت اگر! شهیم-

 یخوب یزهایچ گواِه دلم. دادم فرو ینگران با را دهانم آب

 اما بدهم دیام خودم به کردمیم یسع شهیهم. دادینم را

 میرها لحظه کی که داشتم بیعج یاسترس هم، باز

 .کردینم
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 :گفت خنده با انیک

 جدا تو از رو من تونه ینم چکسیه ؟یترسیم یچ از-

 !کنه

 :گفتم سرعت به

 هی د،یجد دردسر هی باز مادرت هوی. نزن هاحرف نیا از-

 رو خودم دل باز نذار! ها ندازه یم پامون جلو تازه سنگ

 !باشه نداشته برام یثمر چیه انتهاش و کنم خوش

 .داره فرق شهیهم با بارنیا کن باور. زمیعز نترس-

 شیپ روز چند کافه، یتو روز اون کنم؟ باور چجور-

 یچ پس ،یزدیم رو هاحرف نیهم یخواستگار یبرا

 شد؟

 :گفت سرعت به انیک

 ؟یدار دوست رو من تو! پناه-
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 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 سوال؟ شد نمیا معموله، خب-

  

۲۱۱ 

  

 :گفت و داد تکان یسر

 !پناه دارم دوستت منم-

 میبرا دلبرانه و بایز انیک و شدم رهیخ او به متعجبانه

 :گفت و دیخند

 و میدار دوست رو هم ما. من برم قربونت گهید نیهم-

 میبتون که ییجا تا هم به دنیرس یبرا و میهم عاشق

 ستین مهم برام گهید منم. میکنیم کار همه. میکنیم تالش

 اومد، که اومد بابام بعد دفعه. خوادینم ای خوادیم مادرم
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 من که بفهمه دیبا بابات. امیم شمیم پا تنها خودم ومدین

 نه؟ ستادمیا خودم یپا یرو

 :گفتم و کردم نگاهش ینگران با

 !کنهینم قبول بابا-

 ؟یخوا یم که تو-

 :دادم تکان یسر

 !یمتیق هر به نه اما انوشیک خوام یم تورو من-

 متیق به. خوامیم شده که یمتیق هر به تورو من یول-

 یم من. امخانواده و خونه کردن ترک متیق به شدن، تنها

 !یش من خانواده تو خوام

 :کردم زیر یاخنده

 !ستین خوب حالت-

 :گفت عًایسر
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 میتصم. شدم وونهید الیخ و فکر از روز سه نیا تو. آره-

 .ارمیب دست به تورو شده، هرطور که گرفتم رو خودم

 ...!نایا مادرت-

 :گفت مصمم و دیپر حرفم نیب

 و هست یلجباز آدم من مادر گفتم، که همونطور خب-

 رو حرفش ن،یپائ ادیب هم خدا آسموِن نه، گه یم یوقت

 نظرش رییتغ یبرا گهید منم نیهم یبرا. دهینم رییتغ

 .کنمینم تالش

 :دیپرس و کرد من به ینگاه مین

 مان؟یپ جانت از زتریعز برادر تو؟ مادر  پدرو-

 وابخ در که انگار! منگ و بودم جیگ. دمیکش یقیعم نفس

 ایرو عالم در را انیک یها حرف نیا دمیفهمینم بودم

 !تیواقع ای شنومیم
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 :گفتم یآرام به

 هشیم! تونمینم اممخانواده بدوِن. تونمینم تو بدون من-

 کرد؟ انتخاب رو یکی

 :گفت رک و داد تکان یسر

 کردم انتخاب تورو یراحت به من. شهیم که معلومه-

  

۲۱۱ 

  

 :دمیخند آرام

 !بگم یچ دیبا دونم ینم-

 !یکن گوش قلبت یصدا به دیبا-

 :گفت و کرد پارک کافه ِکینزد را نیماش
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 هامونقدم هم با که بگو یحاضر اگه ،یخوا یم منو اگه-

 .میبردار ترمحکم رو

 :کردم یمکث

 !میشیم تنها ما-

 !میستین تنها م،یباش هم با یوقت ما-

 را او جز به یزیچ یزندگ نیا در. کردم نگاهش ترس با

 ینم که بود یشگیهم ترِس همان هم باز اما. خواستمینم

 و مریبپذ بشنوم، را هاجرف نیا راحت، التیخ با گذاشت

 قدم تثاب گونهنیا من، به دنیرس یبرا انیک که ببرم لذت

 !است

 نیا از فرار یبرا و کردم باز را نیماش در و دمیکش یآه

 :گفتم مخمصه

 !جانیا یآورد منو که خبره چه کافه داخِل بگو ایب فعاًل-
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 یهادانه زود یلیخ. شد ادهیپ نیماش از من سر پشت انیک

 هارفب خنده با. نشستند لباسم و صورت و سر یرو برف

 یبازو دور را دستم و کردم دور میهاشانه یرو از را

. تنشس لبم یرو یلبخند لحظه کی. کردم حلقه انوشیک

 نگرفت از. بگذرم خوب حِس از من که بود یوانگید واقعًا

 امن به را قلبم که یکس به کردن هیتک و انیک یهادست

 .بود کرده خودش

 با میتوانیم یوقت بمانم؟ دور انیک از توانستمیم چگونه

 خوشبخت یاخانواده و میباش هم کناِر در ابد تا ازدواج،

 م؟یبده لیتشک

 ار برف یهادانه انگشت، سر با و کرد نگاهم خنده با انیک

 :گفت و کرد دور میموها یرو از

 !اوردمیم چتر وگرنه شه نطوریا کردمینم فکر-

 :دمیخند
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 !بهتره حالش و حس نجوریا ستین ازین-

 :گفتم عیسر و خورد کافه یرو به رو درخت به نگاهم

 برف زا پر هاششاخه نیبب م؟یریبگ عکس نجایا انوشیک-

 !شدن

 ود،ب شده خم کافه یشده قفل در کردن باز یبرا که انیک

 :گفت و کرد صاف کمر

 !باشه-

 و دمیدو درخت سمِت به سرعت به حرف نیا دنیشن با

 :گفتم

 .میریبگ یسلف ایب ایب بدو-

 به آرام آرام لشیموبا با انیک. دیچرخ سمتش به سرم

 :گفت و آمد سمتم

 ؟یدار دوستم-
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متعجبانه نگاهش کردم. در یک لحظه به خنده افتادم: 

-داری فیلم میگیری ازم؟ 

خندید: 

-اعراف کن بگو دوستم داری! 

بلند قهقهه زدم: 

-همونقدر که تو عاشق منی، منم عاشقتم! میشه چقدر؟ 

کیان مجدد خندید و گفت: 

-پس قدر یه دنیا! 

  

 ۲۱۲

  

خندیدم و گفتم: 

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 880 

 ؟یچ پس. گهید آره-

 بلند و زدم یچرخ و دادم فاصله گریکدی از را میها دست

 :گفتم

 !دارم دوستت ایدن هی قدِر دارم دوستت-

 :گفت و آورد صورتم ِکینزد تا را نیدورب و دیخند

 !شتریب من-

 :گفتم و برداشتم و گرفتم نیدورب لنز مقابل کوتاه را دستم

 !میریبگ عکس ایب گهید بسه-

 :داد باال ییابرو طنتیش با

 ور هاتخنده یصدا تونمینم هاعکس یتو بهتره، لمیف-

 !بشنوم خواست دلم هروقت و کنم ضبط

 رستادمف یابوسه شیبرا دست، با و کردم نگاهش لبخند با

 :گفتم و
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 !پس دار نگه لمتیف تو نمیا-

 به. کرد دراز میسو به را دستش و دیخند بلند انیک

 به شروع و کردم دستش قفل را میهاانگشت سرعت

 به پا هم انیک و دادم سر قهقهه مستانه. میکرد دنیچرخ

 چهره و برگرداند را یگوش نیدورب. دیخندیم میپا

 از لیموبا صفحه. گرفت قرار نیدورب قاب در مانیهردو

 و بود شده پر شدندیم آب سرعت به که برف زیر ذرات

 اما منیبب درست را خودمان چهره توانستمینمم یحت گرید

 و کردم حلقه گردنش دوِر را میهادست مکث یب

 میهالب و بستم را میهاچشم. دمیبوس محکم را صورتش

 :گفتم و فشردم اشگونه به خنده با را

 !میکن ضبط و ثبت همشونو خوامیم خوبه؟-

 :گفت و زد نما دندان یلبخند انیک

 همشونو؟-
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 :گفتم و کردم نگاهش شده زیر یهاچشم با

 !یزنیم مشکوک-

 نگاه شیهاچشم به. دیچرخ سمتم به سرش و دیخند

 سوِز استخوان یسرما اِنیم درست لحظه، کی در و کردم

 .دیرس جانم به انیک وجود از ییگرما زمستان،

 ِدح در ه،یثان چند حِد در. بود شهیهم از تر کوتاه زیچ همه

 ایدن نیا در اصاًل که انگار! الیخ و وهم کی ا،یرو کی

 نگاهش منگ و جیگ ان،یک یهالب شدن جدا با. نبوم

 .کردم

 !نه ای بود یواقع بودم، کرده تجربه که یزیچ دمیفهمینم

 :گفت و زد یلبخند انیک

 .شده ثبت شهیهم یبرا حاال-
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 که نبود خودیب. کردم بلند سر و دادم قورت را دهانم آب

 ان،یک و من بوسه نیاول حاال و بودم درخت نیا عاشق من

 .بود داده رخ نجایهم

  

۲۱۳ 

  

 :گفتم و کردم نگاهش کوتاه یلحظات خجالت با

 ...!انیک-

 من از کهآن یب. کرد قطع را لمیف و زد میرو به یلبخند

 :گفت ردیبگ فاصله

 جان؟-

 ینیریش حس. بود شده آشفته ذهنم. میدیکش یقیعم نفس

 دادینم اجازه انیک از خجالت اما بود آمده پوستم ریز به
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 تماِم بوسه نیاول حِس. ببرم بهره خوب حس نیا از

 !انوشیک وجوِد از عشق حس نیاول ام،یزندگ

 :کردم زمزمه یآرام به

 خبره؟ چه کافه یتو-

 :گفت و گرفت فاصله من از زود یلیخ انیک

 !نیبب ایب خودت-

. تمرف کافه سمِت به دنبالش به و دمیکش یقیعم نفس

 و تادسیا کنار. کرد باز را قفل و انداخت دیکل عیسر یلیخ

 :گفت و کرد دراز کافه داخل به دست

 !تو بفرما-

 تا دور را نگاهم. گذاشتم داخل در چهارچوب از را میپا

 و بود دهیرس اتمام به وارهاید یطراح. چرخاندم کافه دور

 که دادیم نشان و بود خاک و گرد از پر کافه کف هنوز
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 ماست ذهن در که یزیچ به ملک نیا تا مانده یادیز کار

 .شود لیتبد

 :گفتم و دادم تکان یسر

 بکشه؟ طول ممکنه چقدر-

 :شد تربزرگ من لبخند و کرد حلقه کمرم دور را دستش

 !نمونده ادیز گفتن-

 :دمیخند

 !شهیم افتتاح جا نیا میدینرس دیع به پس-

 :گذاشت امگونه یرو یابوسه و داد تکان یسر

 با و یستادیا من کناِر نجایا هم تو هیافتتاح روز! معلومه-

 !میبریم لذت هم

  

۲۱۴ 
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 :گفتم و دمیخند ذوق با

 معلوم؟ کجا از-

 ؟یچ-

 !گهید باشم کنارت منم که-

 :گفت و داد باال ییابرو

 .میکنیم نامزد زود یلیخ ما-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 ؟یکن کاریچ یخوایم انیک-

 !یفهمیم زود گه،ید بهت گفتم-

 از یزیچ هم هنوز. کردم نگاهش مطلق یجیگ با

 یانقشه که کردمینم درک اصاًل. دمیفهمینم شیهاحرف
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 خانواده تا بدهد انجام یکار چه خواهدیم و دارد سر در

 .بدهند تیرضا وصلت نیا به حساسش

 :گفت و دیخند میرو به

 !ًینکن یفضول نقدریا یکن صبر کمی هیکاف-

 ای یدار سر تو یفکر چه بدونم دیبا من. خب شهینم-

 نه؟

 قدم از قدم یندون اگر اصاًل ؟یندون شهیم مگه یفهمیم-

 !پناه بردارم تونمینم

 :گفت و گذاشت مقابلم یچوب یاهیچهارپا

 !نیبش-

 :گفت انیک و مینشست هم مقابل هردو

 !کنم متیتقد ستین آماده ِمنو هنوز دیببخش-

 :گفتم و زدم یاقهقهه
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 .ستین ازین ِمنو اریب نسکافه هی برام ینجوریهم-

 :گفت یآرام به  و داد باال ییابرو

 همونمم ییرایپذ بدون بارنیا هیخال بالم و دست که فعاًل-

 !بترکونم برات بعد دفعه تا باش

 نه؟ مگه منه ماِل کافه نیا. ستمین مهمون من-

 :گفت و دیخند

 .کنمیم نامت به رو سندش روز هی! زمیعز معلومه-

  

۲۱۵ 

  

 :دادم تکان یسر

 !داره خنده هم شیشوخ. ستین کارها نیا به ازین-
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. کردم نگاه سبزش چشمان عمِق به و شدم خم سمتش به

 :گفت خنده با انیک

 ؟یکنیم نگاهم نجوریا چرا-

 ؟یکن کاریچ یخوایم! یبگ راستشو خوامیم چون-

 :گفت تیجد با و دیکش عقب یکم را خودش

 .بزنم حرف پدرت با و خونتون امیب مجدد خوامیم-

 یشب در بابا یرفتارها. دادم قورت ترس با را دهانم آب

 از متوانستینم را بودند گذاشته منتظرش انیک خانواده که

 .ببرم ادی

 :دیپرس هیسر انیک

 ؟یدیترس نشده یچیه-

 .دمینترس-

 :گفت و دیخند
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 ستین یازین! مشخصه کاماًل اتدهیپر یرو و رنگ از-

 .یبترس

 چیه اباب. رفتم فرو فکر به و شدم رهیخ ینامشخص نقطه به

 وشانیک گرید بار کی اگر مخصوصا. کردینم قبول وقت

 .دیدیم تنها و تک را

 :گفتم دیترد با

 !نه ای درسته یبد انجام یخوایم که یکار دونمینم-

 !کاره نیتردرست طیشرا نیا یتو کنم فکر-

 ماه کی حدودا مانیپ اد؟یب هم مانیپ میکن صبر یخوایم-

 !یتکش یتو گردهیبرنم گهید ماه چند تا و نجاستیا گهید

 چرا؟-

 :گفتم و دادم باال یاشانه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 891 

 ه،شیم بهتر زیچ همه باشه اگر مانیپ باالخره. دونمینم-

 !کنهیم کمکم

 .دش بلند کافه در شیصدا و منفجر یبمب مثل اشخنده

  

۲۱۶ 

  

 :کردم نگاهش رتیح با

 ان؟یک شد چت-

 :گفت دهیبر دهیبر ناتمامش یهاخنده نیب

 داره نجوریهم تو؟ برادر مان؟یپ. یالیخ خوش یلیخ-

 ردهبرگ ایدر از نکهیا محِض به. زنهیم ریت با هم منو هیسا

 هست که ینیا از رو زیچ همه قراره چه از هیقض بفهمه و

 .میکن یکار میتون ینم گهید. کنهیم بدتر هم
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 !ستین ینجوریا مانیپ یول-

 ادهخانو که بگن مادرت و پدر هیکاف. شهیم ینجوریا یول-

 اونوقت یخواستگار اومدم تنها من و زدن یگند چه من

! یکن حساب یتونینم هم مانیپ کمِک مچهین یرو گهید

 اموحرف یکن فکر هامحرف به یمنطق کمی گه؟ید یمتوجه

 !یکنیم دیتائ

 واقعًا هک انگار. نداشتم گفتن یبرا یحرف. انداختم ریز سر

 بودم نبرده ادی از هم هنوز. بود درست انوشیک یهاحرف

 عکس چه مختلف طیشرا در انیک دِنید با مانیپ که

 جبهه در نکهیا احتماِل پس. دادیم نشان خودش از یالعمل

 !بود کم اریبس کند، کمکان و باشد ما

 :گفت و داد باال ییابرو انیک

 بود؟ من با حق ؟یدید-
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 عیسر. بود جواب تنها شیبرا سکوتم، و دمیکش یآه

 :گفت

 نیا در و میدار دوست رو گهید هم ما پناه؛ کن گوش-

 هک یدیام نور نقطه نیآخر تا خودمون دیبا فقط طیشرا

 .میکن تالش گهید هم به دنمونیرس یبرا داره وجود

 ؟یچ بود یدیناام تهش اگر-

 :گفت و نشست اشچهره در یظیغل اخم

 یمنف یزهایچ به نقدریا نشده یچیه چرا دونمینم اصاًل-

 !یکن یم فکر

 را صورتم آرام یلیخ و نشست امگونه یرو دستش

 شیهاسرانگشت از که یعشق ِرینظ یب حِس. کرد نوازش

 نگاهش رهیخ رهیخ. داشتم دوست یلیخ را داد،یم من به

 :گفت و کردم
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 !باشه ادتی شهیهم نویا دارم دوستت من نهیا مهم-

  

۲۱۷ 

  

 فیکث یکم که لباسش پشت دست با و برخاست جا از

 :گفت و کرد زیتم را بود شده

 تو که گمیم همه به بشه، افتتاح نجایا نکهیا محِض به-

 یکی و ادیم خوشش یک ستین مهم هم برام. یمن همسر

 !کنهیم درهم رو هاشاخم

 :گفتم و دمیخند

 ...!بعد سال چند دوارمیام-

 :گفت و دیپر حرفم نیب
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 روز نیا ادی م،ینشست کافه نیا یتو یوقت گهید سال چند-

 گمیم بهت من و میخندیم ببلند بلند هم با و میوفتیم

 ثابت بهت آره؟ بودم؟ باهات من یدید پناه؟ یدید

 !کنمیم

 و کرد بلند هیپا چهار یرو از زود یلیخ و گرفت را دستم

 :گفت

 !دارم کارت رونیب میبر-

 کار؟یچ-

 که انطورهم خنده با انیک و دمیکش میپالتو پشت به یدست

 تدرخ سمت به و دیکشیم رونیب ساز مهین کافه از را من

 :گفت بردیم

 نه؟ مگه مینکن یباز برف فهیح-
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 با .انداختم سمتم به و کرد درست یبرف گوله سرعت به

 یبرا سرعت به و زدم غیج میبازو به برف برخورد

 .شدم خم برف برداشتن

*** 

 عدد به ساعت. زدمیم قدم ییرایپذ سالن در ترس با

 .ودب میهاچشم مقابل انوشیک امیپ و شدیم کینزد هشت

. شدیم تر کینزد ما خانه به لحظه هر و بود ریمس در او

 .زندب حرف او با و ندیبب را بابا تنها هم باز داشت قصد

 دیایب شیپ است قرار که یاتفاقات به نسبت داشتم دوست

 که دانستمیم خوب. بود سخت اریبس اما باشم نیب خوش

 العمل عکس خانه در یجلو انیک دنید با هم حاال بابا

 .دهدینم نشان خودش از یخوب

 مفاصل تق تق و زدمیم قدم آشپزخانه در ترس با

 رخت دلم در که انگار. شکستمیم را دستم یهاانگشت
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 بارها. نداشتم قرار و آرام. کردند یم پهن و شستندیم

 .کنم انیب نتوانستم اما کنم منصرف را انیک خواستم

  

۲۱۸ 

  

 .باشم کنارش شهیهم که بودم داده قول او به کافه در من

 مینداشت را یکس گریکدی جز که ریمس نیا در مخصوصا

 یم هم من کنم؟ منصرف را او خواستم یم چطور حاال

 .ردمک یم رفتار خودش مثل دیبا و برسم او به که خواستم

 سرعت نیباالتر با. دمیپر میجا در تلفن، یصدا دنیشن با

 ای انیک شماره تا بودم منتظر. رفتم تلفن سمت به ممکن

 .نمیبب را اشخانواده

 .دیتپیم امنهیس در سرعت به قلبم
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 اشتمبرد را یگوش متعجبانه صفر دو شماره شیپ دنید با

 :دادم جواب شک با  و

 !الو؟-

 :دیچیپ گوشم در آشنا یاخنده یصدا

 الو؟ یگیم ترس با چه-

 :دمیکش داد و شدند گرد میهاچشم

 مان؟؟؟یپ-

 :گفت و دیخند بلند

 برم؟ قربونت یخوب جونم؟-

 را خودم بتوانم تا  دادم قرار دهانم یرو محکم را دستم

 مادهآ. نکشم غیج گوشش در نیا از شتریب و کنم کنترل

 گرم یصدا که بود هامدت. زمیبر شوق اشک تا بودم

 .بودم دهینشن را مانیپ
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 ؟یداداش یازنده پناه الو-

 :دمیخند

 !مانیپ بود شده ذره هی برات دلم. شدم زنده و مردم-

 هب پام و ستادیا یکشت نکهیا محِض به نطوریهم منم-

 بونتقر زدم زنگ بهت و کردم دایپ تلفن هی دیرس یخشک

 .برم

 !عاشقتم-

 دیجد یخرابکار ستمین من که مدت نیا چطوره؟ حالت-

 ؟یکرد کاریچ

 یقیعم نفس. کرد عرق دستم کف من و دیخند بلند

 :گفتم و دمیکش

 !هیعال زیچ همه. یچیه-

 !جدًا؟-
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 ؟یندار باور-

  

۲۱۹ 

  

 :گفت و کرد یمکث

 !پناه شدم خوشحال-

 یذوق با و دمیچرخ سمتشان به سرعت به مامان یصدا با

 :گفتم کنم پنهانش توانستمینم که

 !مانیپ مانه،یپ-

 :گفت و دیکش دستم از را یگوش لحظه کی در مامان

 !مامان برات رمیبم بگردم دورت مادر مان؟یپ-

 مامان کنار زدندیم برق یشاد از که ییهاچشم با بابا

 ردیگب مامان دست از را تلفن که بود منتظر و بود ستادهیا
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 وارید به و رفتم عقب عقب. کند صحبت مانیپ با و

 .دمیچسب

 قربان مشغول سخت من پدر و مادر و بود کینزد انیک

 .بودند مانیپ یبرا رفتن صدقه

 از و کنندیم افتخار پسرشان به چقدر که دانستیم خدا

 شده روان شیهااشک که مامان. گردانندیبرم رو من

 :گفت و داد قرار باال دستان در را یگوش بودند

 رو هواش بدتر اموامونده دل شنومیم که رو صداش-

 !پسرم آخ. کنهیم

 :گفتم و زدم یلبخند

 !گردهیبرم گهید ماه کی-

 :داد تکان یسر مامان
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 گردهیبرم یوقت اما گذره ینم زود زمان. گهید گذرهینم-

 دبا و برق مثاِل به نجاست،یا ماه چند شهیم خوش دلم و

 داره مانیپ مجدد نمیبیم امیم خودم به! گذرنیم روزها

 !ایدر بره که کنهیم جمع لهیوس

 :گفتم آرام و زدم یتلخ لبخند

 !هست خودمم دل تو شهیهم ترس نیا-

 و کرد قطع را تماس بعد یکم بابا و دیکش یآه مامان

 :گفت

 واقعا دارم مانیپ مثِل یپسر که کنم یم خداروشکر-

 .کنم یم شکر خدارو

. انداختم ریز را سرم خجالت شدت از من و کرد نگاهم

 ...کردینم افتخار من به پس

 :گفت و برداشت سمتم به یقدم
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 مانیپ اب یفرق چیه ،یکن رفتار تر عاقالنه یکم اگر هم تو-

 !یندار

 رد. درآمد صدا به خانه فونیآ م،یبگو یزیچ خواستم تا

 میپاها یرو را خودم توانستم یسخت به و دمیلرز میجا

 .کنم کنترل

 :گفت متعجبانه و رفت فونیآ سمِت به مامان

 ه؟یک پسره نیا-

 سمت به بابا و دادم قورت صدا و سر پر را دهانم آب

 به رعتس به ان،یک ِریتصو به کوتاه ینگاه با و رفت مامان

 :گفت و دیچرخ سمتم

 کار؟یچ نجایا اومده نیا باز-

۲۲۱ 
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 سمت به بابا و دادم قورت صدا و سر پر را دهانم آب

 به رعتس به ان،یک ِریتصو به کوتاه ینگاه با و رفت مامان

 :گفت و دیچرخ سمتم

 کار؟یچ نجایا اومده نیا باز-

 دانستمینم. دادم نیپائ لرز و ترس هزار با را دهانم آب

 مک را نگاهش درون خشِم از یکم بابا تا کنم کار چه دیبا

 .نزند زل من به نگونهیا و کند

 :گفت و برداشت را فونیآ زود یلیخ بابا

 !برگرد یاومد که یراه همون از-

 اب و دیکوب شیجا سِر را یگوش یگرید حرِف چیه یب

 صورتش یاجزا تمام از که یتیعصبان و درهم یهااخم

 :گفت بود، مشخص

 !پناه کنمینم فراموش وقت چیه رو هاتتیخر نیا-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 905 

 کرف تماِم. کردم نگاهش حرف یب و نشستم یصندل یرو

 و ودب مانده کوچه در هم باز که بود انوشیک شیپ المیخ و

 .آمدینم بر شیبرا من دست از یکار چیه

 قادر یقیطر چیه به که بود نشسته میگلو در یسخت بغِض

 انهخ عرض و طول تیعصبان با بابا. نبودم زدنش پس به

 ریز یهازمزمه یالحظه و کردیم یط بارها و بارها را

 مدآ در صدا به هم باز خانه فونیآ. شدندینم قطع اشیلب

 ردک دراز دست رنگ دیسف یگوش برداشتن یبرا مامان و

 :زد تشر تیجد با بابا که

 !نزن بهش دست-

 :گفت مکث یب مامان و خورد زنگ وقفه یب فونیآ

 و رد دم تهیسمیوا صبح تا میکن ولش دونیفر شهینم-

 !شهینم بلند زنگ یرو از دستش

 :گفت یکالفگ با بابا
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 پاش ریز علف تا ستهیایم همونجا نقدریا. ستین مهم-

 !شه سبز

 سمِت هب تیعصبان با بابا زنگ یصدا دوباره شدن بلند با

 :گفت و کرد شیجدا برق زیپر از و رفت فونیآ

 ور گوشات خوب. نمیبب رو آدم نیا افهیق خوامینم گهید-

 یارک گهید بار هی خوامینم گمیم یچ نیبب پناه کن باز

 !من خونه در دم ادیب القبا هی پسره نیا یکن

  

۲۲۱ 

  

 :گفتم و کردم نگاهش درد با

 !رهیخ قصدش اون چرا؟-
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 بهتر خودشون از من ستین ریخ آدما جور نیا قصد-

 !شناسمشونیم

 :گفت و کرد بابا به ینگاه ترس با مامان

 ؟یعنی رفته-

 دنیشن با شود، خارج بابا دهان از خواستیم که یصحبت

 مامان به ینگاه متعجبانه. شد قطع خانه دِر زنگ یصدا

 یرو دستش که نیهم. رفت در سمت به مکث یب و کرد

 باز .خورد انیک به چشممان شد باز در و نشست رهیدستگ

 . بود دهیپوش لباس یرسم و کیش هم

 خانه در پشت تنها و تک و بود دستش در یگل دسته

 لرزان ییهاقدم با و شدم بلند جا از اریاخت یب. بود ستادهیا

 .رفتم شیسو به

 هب خطاب و کرد من به کوتاه ینگاه هم در یهااخم با بابا

 :گفت انیک
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 ؟یکنیم یغلط چه نجایا-

 .بخوانم انیک یهاچشم از را غم خوب یلیخ توانستمیم

 اشخانواده طرف از نکهیا بابت که دانستیم خدا

 :فتگ یآرام به انیک. است نیغمگ چقدر ندیبینم یتیحما

 یآقا کنم صحبت باهاتون مردونه کالم دو تا اومدم-

 !ستوده

 دلم کنج در ترس. بود بابا لرزان دست به رهیخ نگاهم

 انیک سر هب ییبال بابا که کنم تصور توانستمینم. نشست

 یحال رد و تیعصبان با بابا. باشم تماشاگرش من و اوردیب

 هاهیهمسا نیب در و نرود باال شیصدا تن کردیم یسع که

 :گفت نشود، یایزیآبرور

 باال؟ یاومد چطور-

 :گفت کوتاه انیک
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 !اتونهیهمسا کمک به-

 حیتصح انیک و کردند نگاهش متعجبانه هردو بابا و مامان

 :کرد

 من یبرا رو در و شد خارج مجتمع از هاهیهمسا از یکی-

 !گذاشت باز

 :داد تکان یسر بابا

 !پسر آقا برگرد یاومد که یراه همون از. ستین مهم-

  

۲۲۲ 

  

 گرا شک یب. ببند را خانه در زود یلیخ داشت یسع بابا

 امنهیس درون را قلبم بستیم انیک صورِت در را در

 کامال اضطراب شدت از که را میهالب. شکستیم
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 آزاِد دسِت و کردم َتر زبان با یکم را بودند شده خشک

 :گفت و نشست خانه یچوب در یرو انیک

 .بزنم حرف دیبذار کنمیم خواهش ستوده یآقا-

 :گفت و کرد گرید یهاواحد و رونیب به ینگاه بابا

 راه گرد از یقمر ننه هر که آوردم راه سر از دخترمو من-

 بذارم رو دخترم دست کار و کس یب و خانواده یب دیرس

 ببر؟ بفرما بگم دستش تو

 :گفت و کرد جدا در از را انیک دسِت بابا

 ینبرد هیهمسا و در وسط رو آبرومون نیا از شیب تا-

 !نمتینب نطرفایا هم گهید برو و بکش رو راهت

 :گفت انیک و دادم قورت یسخت به را بغضم

 !رمینم نجایا از نزنم حرف شما با تا امشب من-
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 ودب رفته باالتر معمولش حد از یکم که انیک یصدا تن

 . کرد ترهراسان را بابا و مامان نگاِه

 همه دانستمیم خوب که یحال در و تیعصبان با بابا

 فضول یهاهیهمسا ترسدیم که است نیا یبرا شیکارها

 تماشا را هاصحنه نیا در یهایچشم پشت از طبقه نیا

 .شود خانه وارد انیک تا ستادیا کنار کنندیم

 در اباب و گذاشت در کنار یجاکفش یرو را گل دسته انیک

 :ستادیا مقابلش نهیس به دست و بست را خانه

 گل دسته هی با قهیدق به دم دارن خبر مادرت پدر-

 ؟یینجایا

 :داد تکان یسر انیک

 !هست پناه مهم. ستنین مهم برام مادرم و پدر من-
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 یب انیک و شدند گرد هیثان از یکسر در بابا یهاچشم

 :گفت یمعطل

 د؟یدونیم. داره دوست منو هم پناه-

 :داد ادامه انیک و آمد من سمت به بابا ِزیت و تند نگاِه

 کرده؟ گناه ستوده؟ یآقا دیکنیم نگاهش نجوریا چرا-

 هک حاال دینبا پس دیکرد تجربه رو حس نیا هم خودتون

 .دیکن تخم و اخم نجوریا ماست نوبِت

  

۲۲۳ 

  

 :گفت تیعصبان با بابا

 ییرو چه با دونمینم یبزن حرف یستین بلد هم ذره هی-

 !من خونه تو یاومد یپاشد
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 :داد ادامه سرعت به

 میذارینم اشخانواده عنوان به ما یول کرده تیخر پناه-

 !بده ادامه هاشیکار ندونم نیا به

 !برو

 در کردن نگاه جرات. کرد نگاه من به هم باز انیک

 تا کنم کار چه دیبا دمیفهمینم. نداشتم را شیهاچشم

 ار نشسته انیک و پدرم وجود در که یخشم آتش بتوانم

 .کنم خاموش

 :گفت و داد تکان یسر انیک

سر کیان به سمتم چرخید و گفت: 

-منم برای رسیدن به پناه هرکاری نیاز باشه میکنم. 

بابا خندید و گفت: 

-تا با لگد پرتت نکردم بیرون خودت در رو باز کن و 
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 دل با کمی ستوده؟ یآقا دیکنیم برخورد نجوریا چرا-

 رتوندخت یهاچشم عمق تو که دینیبب دیایب راه فرزندتون

 انیب تونهینم که هست یاخواسته چه هست یحس چه

 !کنه

 :گفت عیسر بابا

 .رونیب برو-

 :گفت مکث یب انیک

 !یخوا یم یچ بگو. ستین خوب سکوت پناه-

 رهیخ مامان و بابا به و دادم فرو یسخت به را دهانم آب

 و نداشتم میرفتارها و کارها یرو یتمرکز اصاًل. شدم

 .است زده خی کاماًل دستانم یهاانگشت سر کردمیم حس

 ود،ب شده تریعصب انیک یهاحرف نیا دنیشن با که بابا

 :زد تشر و گرفت بود انیک تن به که یکت قهی به را دستش
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 !رونیب گمشو من خونه از کارت رد برو-

 :گفت عیسر و دیکش عقب را خودش انیک

 !یخوایم منو بگو گه،ید بگو ؟یزنینم حرف چرا پناه-

 را خانه در بودم، دهیند او از حال به تا که یتیعصبان با بابا

 مان،ز نیکمتر در و کرد پرت رونیب به را انیک و کرد باز

 :گفت و انداخت آغوشش در هم بود آورده که یگل دسته

 !تیشخص یب شعور یب پسره. نمتینب نجایا گهید-

  

۲۲۴ 

  

 و هاپنجره لرزش یخوب به که دیکوب محکم آنچنان را در

 دمیچسب وارید به ترس با. کردم حس را سرم یباال لوستر

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 916 

 هب زدیم یسرخ به شانیدیسف که ییهاچشم با بابا و

 :گفت و آمد سمتم

 رو آدم نیا اسم گهید. کنمیم باهات حجت اتمام هی-

 باهات نجوریا بعد دفعه وگرنه شینیبینم و یارینم

 ؟یدیفهم. کنمینم برخورد

 از بلندتر انیک امشب یهاحرف. کردم نگاهش حرف، یب

 آن که ییهاحرف یطرف از و دیچیپیم سرم در شهیهم

 یراب او. ببرم ادی از توانستمینم را میبود زده کافه در روز

 من و کردینم غیدر یتالش و کار چیه از من به دنیرس

 و حرف توقع که ییجا درست. بودم برنداشته قدم از قدم

 نتوانستم و شد قفل دهانم در زبان من داشت، یسخن

 زج هم من که کنم ثابت همه به تا اورمیب زبان بر یکالم

 .خواهمینم یزیچ چیه انیک به دنیرس

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 917 

 و کرد دراز میسو به دواریتهد را اشاشاره انگشت بابا

 :گفت

 !یارینم اسمشو گهید بار هی. کن فرو گوشت تو حرفمو-

 اب مجدد را خشکم یهالب. گرفت فاصله من از یقدم بابا

 :گفتم مکث یب و کردم تر زبان

 !دارم دوستش. خودشه با حق-

 :گفت و کرد نگاهم شده گرد یهاچشم با مامان

 ؟یندار عقل پناه-

 :گفتم و شد مشت دستم در لباسم گوشه

 انیک از منو یکس بذارم دینبا که گهیم بهم عقلم. دارم-

 !کنه جدا

 یعس و دیلرزیم تنم تمام من و کردیم نگاهم ریح با بابا

 و خواست یم را نیهم انیک. بزنم پس را ترسم کردمیم
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 هک کار همه من به دنیرس یبرا که بود کرده ثابت من به

 مقابل در من سکوت و دهدیم انجام را دیایبرب دستش از

 .نبود زیجا اصاًل او یرفتارها نیا

 :گفت و کرد نگاهم تیعصبان با بابا

 !نزن حرف پناه-

 :گفتم و گرفت جان میهاچشم مقابل انیک چهره

 .نبود من خواست به یکرد رونشیب-
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 نداشتم دوست گرید من و زدیم موج بابا چهره در خشم

 امادهد انیک به که یقول و ندازمیب ریز را سرم کنم، سکوت

 .بگذارم پا ریز را

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 919 

 با اشم رونیب بره خونه نیا از اون نخواستم من د؟یدیشن-

 حرفش دینذاشت و دیکرد رونیب هربار رو اون یخودخواه

 .بزنه رو

 :گفت و گرفت را میبازو زود یلیخ مامان

 !اتاقت برو! یزبون بلبل گهید بسه-

 :گفتم و دمیکش عقب را میبازو

 ماش و اومد نجایا تا انوشیک که شد یدوم بار نیا. رمینم-

 !دیکرد رونشیب یاحترام یب با

 :گفت سرعت به بابا

. دختر کردمیم تصور که یهست یزیچ اون از تر وانهید-

 ؟هیجد قصدش شده؟ رونیب چرا نیبب کن باز چشماتو

 اومده؟ تنها و تک چرا اش؟خانواده کو پس خواستگارته؟

 !ستین مهم-
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 هب دنیرس خاطر به که یکس. کن فکر درست پناه مهمه-

 دست از رو داره که یزیچ نیبزرگتر حاضره خواسته هی

 تو داشتن از راحت هم گهید یکی خاطِر به روز هی بده،

 !نویا بفهم گذرهیم

 :گفتم و دادم باال یاشانه

 !داره دوست رو من انیک کنهیم ثابت نیا-

 :گفت کوتاه یمکث با و کرد نگاهم خشم با بابا

 فرد یکرد انتخاب تو که یآدم نیا کنهیم ثابت نیا-

 .ستین یدرست

 در و رفتم اتاقم سمِت به یناراحت با حرف نیا دنیشن با

 چیه تا چرخاندم قفل در را دیکل دوبار و بستم محکم را

 .بزند برهم را خلوتم و شود اتاقم وارد نتواند کس

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 921 

. تمگرف را انیک شماره و رفتم یگوش سمِت به سرعت به

 :دیچیپ گوشم در شیصدا که بود دهینرس سوم به دوم بوق

 پناه؟-

 :گفتم مکث یب

 !دعوا به کردم شروع کرد رونتیب که نیهم-

 :گفت متعجبانه

 !؟یگفت یچ ؟یکرد کاریچ-

 هم به رو خودمون نشد قرار مگه. خوامیم تورو گفتم-

 .ردمک اثبات تو به رو خودم منم امشب م؟یکن ثابت گهید

 :یرجب محدثه از زنهار
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 :گفت و دیخند

 !یاشده ثابت تو! نیآفر-

 :گفتم و دمیکش دراز تخت یرو

 رو من خونه، نیا از تو کردِن رونیب با تونهینم بابا-

 !کنه منصرف

 وجهمت را اشیشاد توانستمیم که ییصدا با عیسر یلیخ

 :گفت بشوم

 ما چون کنهینم منصرف رو ما زیچ چیه و کس چیه-

 درسته؟. میدار رو گهیهمد

 :کردم زمزمه و زدم یلبخند

 !درسته-
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 و بگن نه مامانم و بابا هرچقدر امیم هم باز نباش نگران-

 هم وت که یشرط به. ستین مهم امیم کنه رونمیب تو یبابا

 !یباش پشتم االن مثل

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 یزیچ مدت نیا یتو مگه. هستم پشتت که معلومه-

 برسم؟ تو به نکهیا جز به خواستم

 :دیخند

 .خوام یم من که هست یزیچ نیتربزرگ نیا-

 ییهایپرداز ایرو ذهنم دادم اجازه و بستم را میهاچشم

 ار انوشیک دِنیرس انتظار خانه در من که یروز مثال. کند

 و است دهیچیپ خانه یفضا در غذا یبو. کشمیم

 .ام کرده تن به را دارد دوست او که ییهالباس

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 924 

 یهاگل هامبل وسط زیم یبرا گذاردیم خانه در که پا

 را زیم سرعت به من. است دهیخر خوشبو و دیجد

 ار امکرده درست که ییغذا هم کنار در و دیایب تا نمیچیم

 .میببر لذت ماندونفره یزندگ از و میبخور

 :گفت خنده با انیک و گفتم شیبرا را میاهایرو

 !ببرم لذت شهیم باعث هم بهش فکر-

 هب دنیرس نظرم در. دادم رونیب راحت اِلیخ با را نفسم

 را ماناراده دیبا فقط خودش قوِل به. نبود سخت انیک

 .میکردیم یقو

 و مینداشت را یکس چیه خودمان، جز ما ریمس نیا در چون

 !انوشیک و بودم  من فقط. نبود بند ییجا به دستمان

*** 
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 دهیچ زیم یرو مرتب که امیشیآرا ِلیوسا به جانیه با

 دوست. زدم صورتم به یکرم و کردم نگاه بودند شده

 یلع. بگذرانم شکل نیبهتر به را امیکار اوِل روز داشتم

 تساع از قبل تا بود خواسته من از یامیپ در و قبل شب

 .باشم حاضر کافه در ازدهی

. نمینشب کافه در وقفه یب ساعت ده دیبا که نبود مهم میبرا

 یتح و بود یداشتن دوست اریبس من یبرا کافه آن طیمح

 .بخوابم جاهمان هم را شب توانستمیم

 یرو یشال و کردم نگاه امشده شیآرا چهره به لبخند با

 اشیصورت رنگ با شال زیر یها بافت. انداختم میموها

 بقسا پناِه همان به دوباره که انگار. بود کرده باز را امچهره
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 مه انیک با هنوز یحت که یدختر همان. بودم شده لیتبد

 !ایدن مشکالت تمام از فارغ یپناه. بود نشده آشنا

 مانیپ عکِس به چشمم و زدم میهادست مچ به عطر یکم

 خارج خانه از من که دیرسیم گوشش به حتما. خورد

 .امشده

 شک یب و بگذارم اجتماع در قدم من که داشت دوست او

 یضاف که البته. شدیم خوشحال یلیخ خبر نیا دنیشن از

 یوقت اما نداشت دوست من جز به یچکسیه را کافه آن

 هم من کردن کار ست،ین انیک از یخبر مکان آن در که

 !ندارد یمشکل

 :گفت دنمید با و کرد باز را اتاق در مامان

 ؟یایم چند ساعت یبر-

 :فتمگ رم،یبگ نهیآ در شادابم ریتصو از را نگاهم آنکه یب
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 !فعال دونمینم-

 ؟یاینم هم شام یبرا شب؟ تا یعنی-

 :دادم تکان یسر

 همونجا شهیم دایپ یزیچ هی. باشه شب تا کنم فکر-

 !نترس مامان بخورم

 :گفت و گذاشت دستم کنار یاوهیآبم مامان

 !ینکن ضعف بخور راه تو نویا حداقل-

 :افتادم خنده به

 ه؟مدرس یفرستیم رو ساله شش پناِه یدار یکنیم حس-
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 نگاهش طرز. زد هیتک آن به و بست را اتاق در مامان

. کنم نگاهش و بکشم میکارها از دست شد باعث

 سابقش وضع به ما رابطه است قرار یک دانستمینم

 .برگردد

 :گفتم یآرام به

 .خوامیم معذرت زدم که یحرف بابت-

 :دادم ادامه یکالفگ با من و کرد سکوت مامان

 و میبزن حرف باهم قبل مثل دوباره تا سخته یلیخ-

 نه؟ میریبگ ارتباط

 :زدم یپوزخند

 اگر. دیکرد رها همونجا منو شما اما چاه، تِه افتادم من-

 االن دیدادیم نجاتم و دیگرفتیم رو دستم موقع همون

 .نبود نیا وضعم
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 :گفتم و کردم مانیپ عکس به یااشاره

 االن دیاب موندیم یکشت یتو شتریب هفته کی مانیپ اگر-

 شدت از من. دیفرستادیم فاتحه خاکم سِر دیومدیم

 مانیپ اگر. ومدیم سرم ییبال هی حتما غصه و غم و ییتنها

 بدتر هم نیا از وضعم االن کردینم کمکم و دیرسیم رید

 !بود

 درونش لیوسا یسر کی هدف یب و برداشتم را فمیک

 :شود نیسنگ فقط تا ختمیر

 رید یوقت ،یکن بغلم منتظرم کنارم یایم یوقت هم هنوز-

 جاک دخترم پناه یبپرس یبزن زنگ هی منتظرم کنمیم

 و رفت یرو بابات یدونینم که؟یتار هوا یدیند ؟یموند

 یخبر چیه گهید که وقته یلیخ اما حساسه؟ آمدت

 .ستین

 :گفتم و گرفتم دستم درون هم را وهیآبم
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 !ممنون خورمیم هم نویا-

 آرام و آمد دنبالم به مامان. شدم رد کنارش از زود یلیخ

 :گفت

 سرکار؟ یریم یدار یگینم بابات به-

 داده باال ییابرو با. دمیکش باال انتها تا را میهاچکمه پیز

 :کردم نگاهش

 شما ام،ین هفته دو برم االن من داره؟ فرق نگم ای بگم-

 د؟یشیم نگران

 !پناه-

 :دادم تکان شیبرا یدست

 !بگو خودت دیپرس اگر-

 تمام جانیه با و بودم شاد. شدم خارج خانه از زود یلیخ

 یدیشد مه هوا. رفتم نیپائ به و کرده یکی تا دو را هاپله
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 از. منیبب توانستمینم را ابانیخ ییانتها نقطه و داشت

 یبرا را دستم نرسم، رید نکهیا از ترس و ذوق شدت

 .شدم سوار و دادم تکان یرنگ زرد سمند

 دوست فقط. شودیم باال ریمس نهیهز نبود مهم میبرا

 !برسم کافه به زود داشتم

 یهست اِمیپ به چشمم و کردم خارج فمیک از را امیگوش

 :خورد

 "گفت بهم االن. یشد داداشم همکار که نمیبیم"
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 :نوشتم کوتاه و دمیخند

 "ظاهرًا"

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 932 

 خارهاب دست با و شدم رهیخ نیماش گرفته بخار شهیش به

. کرد میاهایرو وارد را من کوتاه امیپ نیهم. کردم پاک را

 من از زیچ چیه او. نبودند یشدن فراموش یعل یها حرف

 یسع و دانستینم طمیشرا و خانواده از ام،گذشته و

 .شود کینزد من به داشت

 دوست حس کی نیا. نشست میهالب یرو یلبخند

 اشارهدرب کردن فکر یحت که یحس. بود نیریش و یداشتن

 .کردیم خوب را حالم هم

 به یدست و شدم ادهیپ سرعت به کافه مقابِل دنیرس با

. تمرف کافه سمِت به آرام ییهاقدم با و دمیکش میهالباس

 باز را در و کرده کنترل را خودم اما دندیلرزیم میهادست

 .کردم

 :گفت یانرژ با و داد تکان یدست دنمید با لیسه

 !ریبخ صبح-
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 که انداختم داشت قرار پنجره کنار که زمیم به ینگاه

 :گفت لیسه

 !ما ِشیپ بفرما. ستین اونجا گهید تو یجا-

 و کرد دراز میسو به دست. رفتم سمتش به و دمیخند

 :گفت

 !اونور بذارم بده رو فتیک-

 !خوامشیم-

 :دیکش عقب را دستش و داد تکان یسر

 !شده باز هم روتون و رنگ خداروشکر-

 :گفتم و کردم نگاهش لبخند با

 دونمیم خودمم نداشتم یحس نیهمچ که بود هامدت-

 !خوبه حالم یلیخ امروز که

 !خداروشکر خب-
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 بود نشسته مبل یرو سکوت در که افتاد یپسر به چشمم

 :گفتم متعجبانه. کردیم کار تلفنش یگوش با و

 شه؟یهم ادیم یمشتر صبح از-

 !یبود نجایا هاصبح شهیهم هم خودت ادمهی! معمواًل-

 :گفتم و زدم یلبخند

 یم فکر که نداختیم ییروزها اِدی منو اومدنم صبح-

 !دلتنگشونم کردم

 :دمیپرس ناخودآگاه و کردم یمکث

 اد؟ینم یعل-

 :گفت و کرد نگاهم زنان لبخند

 سر نجایا به آزاد یوقتا معموال هوتن! گهید کمی ادیم-

 !زنهیم

 :داد ادامه و داد یصندل به هیتک
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 .شدم خوشحال یلیخ نجایا یایم یگفت که روزید-

 :دمیپرس یجیگ با و کردم نگاهش

 چرا؟-

 .کنمیم نیتحس رو هوتن. گهید خوبه خودت یبرا-
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 :گفتم آرام و زدم یلبخند

. منه نفع به کافه نیا یتو حضور کنمیم حس خودمم-

 نیهم و بودم شده خسته خونه یتو نشستن از واقعًا

 .کرد یم ترافسرده رو من داشت

 :داد تکان یسر لیسه

 .باشه خوب برات جا نیا واقعًا دوارمیام-
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 :گفت لیسه و زدم یلبخند

. یبد اطالع من به و یریبگ سفارش هایازمشتر دیبا-

. دهش تو فهیوظ ذارمینم مقابلشون من گهید رو سفارشات

 اب یریگیم رو نهیهز و نجایهم ینیشیم یایم که هم بعد

 ختس  اصاًل کافه نیا یتو بودن آخر مرحله تو دقت کمی

 !باشه راحت التیخ ستین

 :دمیپرس و کردم نگاهش لبخند با

 ؟یکن کاریچ دیبا تو منه با کارها نیا همه اگه-

 هم نایا. ستمین کاریب نباش نگران مشغولم پشت اون منم-

. یبد انجام دیبا و کرده وضع هوتن که هستن ییزایچ

 !بگو خودش به یدار هم یاعتراض

 که یعل دِنید با و دمیچرخ عقب به لیسه دسِت اشاره با

 سالم و شدم بلند جا از بود شده کافه وارد یتازگ به

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 937 

 داشت دست در که یلیوسا و داد تکان یسر یعل. کردم

 :گفت و داد قرار ییکشو درون مکث یب را

 کردم هماهنگ ییآقا هی با ماهانه یدهایخر یبرا لیسه-

. مینش عالف ها مغازه و بازار وسط خودمون گهید که

 نجایهم رو ازین مورد اجناس و میدیم یپول هی ماهانه

 ست؟ین بهتر. میریگیم لیتحو ازش

 هم با یجد اریبس هردو و کردم نگاهشان سکوت در

 نیا خندان و شوخ چهره آن با لیسه از. کردندیم صحبت

 لیسه و یعل که دمیفهمیم خوب اما بود دیبع تیجد

 .کنندینم کارشان ریدرگ را یگرید مسئله چیه

 :دیپرس و کرد نگاه من به یعل بعد یکم

 ؟یدینخواب خوب شبید-

 :دادم تکان یسر
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 .دمیخواب خوب-

 :گفت و کرد ام چهره به ینگاه مین

 کرده؟ پف رچشماتیز نقدریا چرا پس-
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 :دمیخند

 یصبحگاه پف نیا از امیب تا. نهیهم من یبدن ستمیس-

 .خوامیم زمان شم خارج

 :نشست یصندل یرو و داد تکان یسر

 داد؟ حیتوض رو طیشرا برات لیسه-
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 سرعت به. نمیبنش یصندل یرو هم من که کرد یااشاره

 :گفتم

 نه؟ منه با کارها همه کردن درست قهوه جز کنم فکر-

 !گفت شهیم هم نجوریا-

 :گفت یعل و دادم باال ییابرو

 ؟یدار یمشکل-

 :گفتم یلبخند با و دادم تکان یسر

 .شمیم سرگرم حداقل. ستین یمشکل-

 :گفت و دیچرخ سمتم به یعل

 دیاب و بگم حتما دیبا که هست هم گهید یزایچ یسر هی-

 !یکن تیرعا

 :گفتم و کردم صورتش در نهفته تیجد به ینگاه

 !شنومیم-
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 لبخند تو ادیم یکس. خوامیم ازت باال یاجتماع روابط-

 کننیم نگاهت یوقت خوامینم اصال باش، شاداب بزن

 یمنف ریتاث هم هایمشتر یرو و باشه هم تو هاتسگرمه

 دسترس در تو چون یبشنو ممکنه رو یحرف هر. یبذار

 خندلب فقط ،یبشنو ممکنه که ییرادهایا برابر در. یهست

 هب خودم من. ستین یخودیب یهابحث به یازین و یزنیم

 !رسمیم هیقض اون مقصِر حساِب

 :داد ادامه و کرد انیب خنده با را آخرش جمله

 حله؟-

 :دمیخند

 .باشه-

. دکر قفل سرعت به را مقابلش یکشو و داد تکان یسر

 کافه، نیا در کردن کار از جدا. کردم نگاهش لحظه چند

 فرار ازش که بود یحس هم یعل کنار در نشستن

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 941 

 او با خواستیم من از که افتادم یروز ادی به. کردمینم

 لمشغو کافه در خواست من از که یوقت و رمیبگ ارتباط

 اتمیتصم نیا باره کی که دانستمیم خوب. شوم کار به

 .است نگرفته را

 نیهم و دادیم انجام عقل و فکر با را شیکارها همه یعل

 ِنفرستاد یحت. است متفاوت من با چقدر که دادیم نشان

 هب کردیم انیب رک که اعترافاتش! من دنبال به یهست

 .نمینشیم کافه در من خودش خواسته

 :گفتم یآرام به

 ؟یهست یبیعج آدم یدونستیم-

 :گفت کوتاه و داد تکان یسر

 !آره-
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 امچهره به کردن نگاه با یعل و دندیپر باال میابروها

 :دیخند

 ؟یگیم لحاظ چه از تو! گهید دونمیم-

 !تنهس جدا اتیکار مسائل یگفت. گرفتم جوابمو روزید-

 در یبخوا جور هر یکار مسائل از خارج من! درسته-

 لمد ادیم وسط کافه نیا و کار یپا یوقت اما. هستم خدمت

 .یبذار هیما دل و جون از خوادیم

 :گفت و زد یلبخند

 رو کافه نیا من از شتریب جون راحته تو بابت از المیخ-

 !یدار دوست

  

۲۳۲ 
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 :دمیکش یقیعم نفس

 !درسته-

 :گفت و دیخند آرام یعل

 ؟یدار دوست نقدریا منو کافه چرا بفهمم کاش-

 و کافه نیا. " شد تکرار سرم در انیک حرِف. کردم نگاهش

 "هست هم تو مال منه، ماِل که یزیهرچ

 :گفتم و دمیخند صدا یب

 !خودمه ماِل کافه نیا که دارم توهم چون دیشا. دونمینم-

 :گفت متعجبانه و داد باال ییابرو یعل

 !نداره رو قابلت-

 :دادم تکان یسر

 !الیخیب. بسه من یبرا توهمش همون-
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 لحظه  چند از بعد و کرد نگاهم شده زیر ییهاچشم با

 به کوتاه را میهاچشم. میگرفت هم از را نگاهمان هردو

 یکالم و حرف هر. زدمیم حرف دینبا. فشردم هم یرو

 هک بندازد یانیک اِدی به را من توانست یم کوتاه هرچند

 !نداشت یحضور امیزندگ یجا چیه در گرید دفتر، جز

 :گفت کوتاه یمکث با و ستادیا کنارمان لیسه

 بدن؟ به میبزن ارمیب ییچا-

 پناه؟-

 و رخ مین به ینگاه و چرخاندم سر یعل یصدا دنیشن با

 :کردم درهمش یهااخم

 بله؟-

 ؟یبلد نمیبب زیبر ییچا تا سه برو-

 :دمیخند
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 من؟-

 :شد رهیخ صورتم به خنده با یعل

 برو. ستین تیشخص ضعف که آوردن ییچا من؟ پس-

 و جوش آب دستگاه از! دارم کار لیسه با من کن دم

 هم فالسک و یکتر. کن دم نکن استفاده هم آماده یچا

 !هست

 :گفت لیسه که کردم نگاهش باز دهان با

 !بابا رمیم خودم-

 :داد تکان یسر یعل

 !دارم حرف باهات نیبش تو گهید کنه دم بره بذار-

 :داد ادامه و کرد من به ینگاه

 !دختر گهید پاشو-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 946 

. فتمر کافه یپشت سمِت به و شدم بلند جا از منگ و جیگ

 دست در و خورد نتیکاب گوشه یهایچا به نگاهم

 هآماد تا کنم حل جوش آب درون فقط بود یکاف. گرفتم

 .شود

 داشت یسع. دارد سر در یزیچ چه پسر نیا دمیفهمینم

 اجبار به و ندازدیب من دوش یرو را اشکافه یکارها تمام

 اریبس لیسه لطف به که کافه کوچک آشپزخانه به را من

 .بفرستد است، ختهیر بهم

  

۲۳۲ 

  

 

 :دمیکش یقیعم نفس
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 !درسته-

 :گفت و دیخند آرام یعل

 ؟یدار دوست نقدریا منو کافه چرا بفهمم کاش-

 و کافه نیا. " شد تکرار سرم در انیک حرِف. کردم نگاهش

 "هست هم تو مال منه، ماِل که یزیهرچ

 :گفتم و دمیخند صدا یب

 !خودمه ماِل کافه نیا که دارم توهم چون دیشا. دونمینم-

 :گفت متعجبانه و داد باال ییابرو یعل

 !نداره رو قابلت-

 :دادم تکان یسر

 !الیخیب. بسه من یبرا توهمش همون-

 لحظه  چند از بعد و کرد نگاهم شده زیر ییهاچشم با

 به کوتاه را میهاچشم. میگرفت هم از را نگاهمان هردو
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 یکالم و حرف هر. زدمیم حرف دینبا. فشردم هم یرو

 هک بندازد یانیک اِدی به را من توانست یم کوتاه هرچند

 !نداشت یحضور امیزندگ یجا چیه در گرید دفتر، جز

 :گفت کوتاه یمکث با و ستادیا کنارمان لیسه

 بدن؟ به میبزن ارمیب ییچا-

 پناه؟-

 و رخ مین به ینگاه و چرخاندم سر یعل یصدا دنیشن با

 :کردم درهمش یهااخم

 بله؟-

 ؟یبلد نمیبب زیبر ییچا تا سه برو-

 :دمیخند

 من؟-

 :شد رهیخ صورتم به خنده با یعل
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 برو. ستین تیشخص ضعف که آوردن ییچا من؟ پس-

 و جوش آب دستگاه از! دارم کار لیسه با من کن دم

 هم فالسک و یکتر. کن دم نکن استفاده هم آماده یچا

 !هست

 :گفت لیسه که کردم نگاهش باز دهان با

 !بابا رمیم خودم-

 :داد تکان یسر یعل

 !دارم حرف باهات نیبش تو گهید کنه دم بره بذار-

 :داد ادامه و کرد من به ینگاه

 !دختر گهید پاشو-

. فتمر کافه یپشت سمِت به و شدم بلند جا از منگ و جیگ

 دست در و خورد نتیکاب گوشه یهایچا به نگاهم
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 هآماد تا کنم حل جوش آب درون فقط بود یکاف. گرفتم

 .شود

 داشت یسع. دارد سر در یزیچ چه پسر نیا دمیفهمینم

 اجبار به و ندازدیب من دوش یرو را اشکافه یکارها تمام

 اریبس لیسه لطف به که کافه کوچک آشپزخانه به را من

 .بفرستد است، ختهیر بهم

  

۲۳۳ 

  

 

 به ینگاه و گذاشتم گاز شعله یرو را آب از پر یکتر

 در تواندیم چگونه لیسه که دمیفهمینم. کردم لیوسا

 .کند کار شلوغ و ختهیر بهم یفضا نیا
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 تصحب یصدا. شدم رهیخ یکتر به و زدم هیتک وارید به

 مشغوِل سخت. دیرسیم هم نجایا تا لیسه و یعل

 هب ستین قرار که بود مشخص و بودند یکار یهاصحبت

. تنشس لبم کنج یلبخند. برسند تفاهم به هایزود نیا

 .ماندیم ایرو کی مثل

 و بود انیک به متعلق یروز که بودم یاکافه در االن من

 تمام. شوم اشیاصل صاحب من کینزد یروز بود قرار

 تا بود کرده انتخاب من قهیسل با را لیوسا و نیزاید نیا

 چیه یجا و باشد من لیم باب صد در صد زیچ همه

 .نماند یباق یحرف

 به هم باز من اما و رفت او رساند؟ کجا به را کارمان اما

 من به یربط چیه کافه نیا گرید دیشا. برگشتم نقطه نیهم

 !امستادهیا نجایا هم هنوز اما باشد، نداشته
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 و کردم آماده یچا وانیل سه سرعت به آب آمدن جوش با

 :گفت و زد یلبخند دنمید با یعل. رفتم سمتشان به

 بود؟ آسون. کالیبار-

 بردارد یوانیل تا گرفتم سمتش به را ینیس و کردم نگاهش

 :گفت خنده با لیسه و

 !یعل منه فهیوظ کافه بخِش نیا گهید-

 :گفت و انداخت اشیچا رنِگ به ینگاه یعل

 تنوب گهید خوردم تو دست از ییچا بسکه شدم خسته-

 !پناهه

 :گفتم کوتاه و زدم یلبخند

 !جان نوش-

 :کرد نگاهم لیسه

 !هیعال نکنه درد دستت-
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 :گفت و داد هیتک یصندل یپشت به یعل

 !ماشاهلل! به به داره یعطر عجب و رنگ چه به به-

 :شد بلند یعل خنده یصدا و میکرد نگاهش هردو

 !هزیبر یچا برامون هم بعد دفعه کنم قشیتشو خوامیم-

 :گفتم و دمیخند

 یچا عدب به نیا از ستین یالک تعارفات نیا به ازین باشه-

 !من با هم

 .نیآفر-

 :گفت خنده با لیسه

 بهش داره یبیعج یرفتارا هوتن نیا. باش مواظب پناه-

 هکاف تیریمد گهیم نامت به زنهیم رو کافه سند یبد رو

 !تو دسِت هم

 :یرجب محدثه از زنهار
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۲۳۴ 

  

 واِنیل و برداشت را بودند مقابلش که ییهاکاغذ سرعت به

 :گفت و داد قرار ینیس درون را یچا

 جلوتر رو کارا تونمیم نمیبب رمیم من. ممنون هم باز-

 !نه ای بندازم

 از ،گرمش لباس برداشتن با لیسه و داد تکان یسرد یعل

 .شد خارج کافه

 :گفتم و کردم یعل به ینگاه سرعت به

 ؟یچ ادیب یمشتر اگر رفت؟ چرا-

 :دیخند
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 زا تونمیم خودم ادیب هم یکس. نباش نگران خلوته االن-

 !امیب بر پسش

 :دادم تکان یسر

 .دارم ازین یادیز زمان کنم عادت شما یکارا به امیب تا-

 !یکنیم عادت-

 :گفتم و کردم جا به جا را مقابلم لیوسا زنان لبخند

 .هست یشوخ آدم لیسه-

 :گفت و کرد نگاهم

 گفت؟ یچ-

 :دادم باال یهدف یب با یاشانه

 یبرا ؟یکس نام به یبزن رو کافه نیا سند تو ممکنه-

 !هست یشوخ آدم گمیم نیهم

 :گفت و داد باال ییابرو
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 .کنم هم رو یکار نیچن بعدًا اما بخندم االن دیشا-

 هم باز. خورد پنجره کنار ِزیم به نگاهم و چرخاندم سر

 .شد زنده میهاچشم مقابل انیک و خودم یایرو

 .بندازم رونیب کافه نیا از را زیم نیا شدیم کاش

 :دیپرس یعل  و شدم بلند جا از یآرام به

 کجا؟-

 :گفتم و کردم کافه بسته دِر به ینگاه

 و یصندل اون یرو برم من شهیم. ستین یکس که االن-

 نم؟یبش زیم

 :دیپرس مکث با و شدند تنگ یکم شیهاچشم

 چرا؟-

 :گفتم و زدم کنار صورتم یتو از را میموها

 !نیهم سمیبنو کمی خوام یم-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 957 

 :گفت و کرد نگاهم تیجد با یعل

 !سرجات نیبش-

 :گفتم متعجبانه و شدند گرد میهاچشم

 !؟یچ-

 !نجایهم نیبش-

 ...!اما-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 یعل یندار متفرقه یکارا اجازه یکار ساعت در-

 اتفاق برات نجایا که یتلخ خاطرات نوشتن الخصوص

 !افتاده

 :افتادم خنده به ناخودآگاه

 آخه؟ یچ یعنی-
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 با رو دفتر اون سرکار گهید یدیشن که نیهم یعنی-

 نجایا! سیبنو نیبش خونتون یرفت وقت هر ارین خودت

 !یسیبنو و یبساز دیجد خاطرات دیبا

️️️ 

 امیعل زیر یحسادتا عاشق من

 یتکوف دفتر نیا کردم یغلط چه گهیم خودش با داره حتما

 ️دادم بهش رو

  

۲۳۵ 

  

 

 :دادم تکان یسر

 .ستین یدیجد خاطره از یخبر هنوز-
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 .کن ادداشتی رو خیتار ست؟ین-

 !خ؟یتار-

 رقم دتیجد خاطرات یروز چه از که سیبنو درسته؛-

 .خورد

 :گفتم و ستادمیا مقابلش نهیس به دست

 کنم؟ ادداشتی رو کارم به شروع-

 :دیخند

 هم رو روز اون اتفاقات خواست دلت نه؟ که چرا-

 .کن ادداشتی

 :فتگ یرکیز با یعل و فشردم گریکدی یرو به را میهالب

 ارم؟یب ادتی گه؟ید ادتهی-

 :گفتم و نشستم یصندل یرو مجدد

 مشتت؟ تو یریبگ منو یخوایم تو-
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 :داد تکان یسر

 که یکن فکر یزیچ به یینجایا یوقت ندارم دوست اما نه-

 .کنهیم بد رو حالت

 :گفتم شمرده شمرده و یآرام به و زدم یلبخند

 یک! یگذاشت من کاسه یتو خودت که بود ینون نیا اما-

 س؟یبنو گفت و داد دفتر من به

 سپس و شد رهیخ من به حرف یب کوتاه یلحظات یعل

 :کرد صاف ییگلو

 بود؟. نبود االن مثل طیشرا هاموقع اون-

 شارف دستم کِف به میهاانگشت با و دمیکش یقیعم نفس

 ار دستم کف گوشت میهاناخن که داشتم حتم. کردم وارد

 :گفتم و کردم نگاهش. اندکرده قرمز
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 یتِفر آورد سرم به یقبل که ییبال نیا با یدار انتظار-

 کنم؟ اعتماد بهت

 .ینکن سهیمقا یگرید با و من دارم انتظار یول نه-

 .خوامینم! نه گهید-

 :گفت یرکیز با و کرد کج سر

 ؟یترسیم ای یخواینم-

 :مگفت و دادم تکان یسر تند تند. دادم نییپا را دهانم آب

 .ترسمینم-

 :گفت یآرام به یعل

 که یمیتصم دهینم اجازه بهت ترس اما یخوایم-

 کناِر و نجایا االن ،یخواستینم اگه. یریبگ رو یخوایم

 !یبود ننشسته من
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 را کافه و شوم بلند تیعصبان با خواستم لحظه کی در

 :گفت و کرد خکوبمیم شیصدا با که کنم ترک

 !دارم یبهتر نظر من. ینیبش نجایهم بهتره االنم-

 :گفتم یکالفگ با و کردم نگاهش

 ؟یچ مثال-

 :زد میرو به یلبخند

. میش ثابت گهید هم به تا بده زمان. شهینم هوی اعتماد-

 منم یبرا تو به اعتماد بحث اما ادیم خوشم ازت درسته

 !خانم پناه داره تیاهم
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 :گفتم و دادم باال ییابرو

 تو؟-

 و مداد شنهادیپ من ؟یکن اعتماد دیبا تو فقط ؟یچ پس-

 !حقمه. بشناسمت شتریب دیبا

 :دادم تکان یسر

 !درسته-

 زنن یحرف ای نکن یکار گهید خواهشًا پس درسته بله-

 !شه خراب من اعصاب که

 :دمیچرخ سمتش به و دمیخند بلند

 خوامیم حاال سیبنو یگفت یداد دفتر من به خودت-

 !سیننو یگیم سمیبنو

 :گفت و کرد نگاهم کوتاه یلحظات

 !درسته-
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 :دمیپرس یکنجکاو با

 چرا؟ خب-

 !بدم رو حرفت نیا نیا پاسخ نداره لیدل-

 :زدم یلبخند

 یبشنو زبونم از یخواستیم رو یزیچ یوقت منم پس-

 .دمیم بهت رو جواب نیهم

 :گفت یالیخیب با و داد تکان یسر

 !طلبت یکی باشه-

 گریکدی دست در دست یپسر و دختر و شد باز کافه در

 سرعت به یعل. کردند انتخاب را یزیم و شدند وارد

 :گفت و کرد نگاهم

 !ریبگ سفارش برو گهید قهیدق چند-

 :دادم رونیب محکم را نفسم
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 !بهتره یبر خودت. زنمیم گند-

 !برو. توئه فهیوظ-

 یرو من شال جنس از یشال که کردم دختر به ینگاه

. کردیم رهیخ را یهرکس چشم زردش رنگ و بود سرش

 :گفتم یآرام به

 !نکن نگاهم تو پس خب-

 :گفت و زد یلبخند

 !برو-

 وجودم به را آرامش کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

. ندباش نداشته یلرزش میصدا نه و دستم نه تا بازگردانم

 :گفت و گرفت سمتم به را یکوچک دفترچه یعل

 .کن ادداشتی تو نیا-

 :زدم یلبخند
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 .رهینم ادمی-

 !شهیم ازتین-

 :دمیخند

 نجایا تا اونا زیم از ندارم که یماه حافظه بابا یا-

 !بره ادمی رو سفارشاتشون

 عقب را دفتر و کرد جمع شیهالب نیب را اشخنده یعل

 :دیکش

 !ایب و بپرس برو خب یلیخ-

 لب ریز. کردم مرتب را شالم و دمیکش پالتوام به یدست

. خورد یعل به چشمم لحظه کی و فرستادم یصلوات

 شیهاچشم کنار نیچ و بود گذاشته دهانش مقابل دست

 تواندینم که دادیم نشان دندیلرزیم زیر که ییهاشانه و

 صورتم از را میموها استرس با. ردیبگ را اشخنده یجلو
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 یکم بود پالتوام بیج در که یکوچک عطر از و زدم کنار

 یبو ستمیایم کنارشان یوقت تا زدم میهادست مچ به

 .کنند استشمام را یخوب

 :گفت و دیکش سمتم به را خودش یعل

 ؟یریبگ هم دوش هی یخوایم-

  

۲۳۷ 

  

 

 کنترل لحظه کی در یعل و کردم نگاهش سرعت به

 :گفت دهیبر دهیبر خنده ونیم و داد دست از را اشخنده

 !دختر گهید برو-

 .رمیگیم استرس بدتر یکنیم مسخره منو-
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 ایب ریبگ سفارش برو ن؟یم دونیم وسط یبر قراره مگه-

 !منتظرتن گهید

 :داد ادامه و کرد نگاهم تیجد با هیثان صدم کی در

 !نبک رو گفتم که یکار برو و بذار کنار رو ایباز بچه-

 سمتشان به و دمیکش یقیعم نفس و دادم تکان یسر

 .بودم نگرفته قرار طیشرا نیا در جال به تا

 :گفتم و زدم یلبخند

 .دیاومد خوش یلیخ. سالم-

رفتم. به آرامی کنارشان ایستادم. دلم میخواست هرچه بد 

و بیراه بلد هستم را نثار سهیل کنم که با رفتنش من را در 

این شرایط قرار داده بود. نگاهی به علی کردم. بی حرف 

به من زل زده بود و با چشم و ابرو اشاره داد که زودتر 

DONYAIE M@حرفم را بزنم. سخت بود. 
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 هکرد تر زبان با را خشکم یهالب و کردند یتشکر هردو

 :گفتم و

 د؟یدار لیم یچ-

 کنارم یوق. داشتم ادی به لیسه از را گفتمیم هرچه

 تمام به من جواِب و کردیم درخواست و ستادیایم

 !بود" نه" کردیم فیرد میبرا که یسفارشات

 :گفت و کرد نگاهم پسر

 زم؟یعز یخور یم یچ تو! من یبرا موکا هی-

. دادم قورت را دهانم آب. کردم جوان دختر به ینگاه

 :دیچیپ سرم در انیک یصدا

 "یبخور یزیچ ستین الزم" 

 :آمدم رونیب فکر از دختر یصدا دنیشن با

 !آفوگاتو هی-
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. برگشتم یعل سمت به سرعت به و دادم تکان یسر

 ودب شده باعث انیک فکر. کرد نگاهم و زد نهیس به دست

 .ندیبنش میابروها نیب یبد اخم

 :دیپرس یعل

 خوبه؟ حالت-

 :نشستم یصندل یرو و دادم تکان یسر

 !خوبم-

 خب؟-

 :کردم نگاهش یجیگ با

 ؟یچ خب-

 بود؟ یچ سفارششون-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 971 

. بود شده یخال کاماًل مغزم. کردم زشانیم به ینگاه

 رمباو ادی به توانستمینم آوردمیم فشار مغزم به هرچقدر

 .بود چه دومشان سفارش که

 :گفتم و کردم نگاه یعل به یکالفگ با

 !ادینم ادمی رو دختره. خوادیم موکا پسره-

 :گفتم سرعت به من و زد یلبخند یعل

 !نموند ادمی بود سخت سفارشش اسم-

 :گفتم عیسر. شد بلند جا از و داد تکان یسر یعل

 ؟یبپرس ازش دوباره یبر یخوایم-

 :داد تکان یسر

 و دختر نیا. نهیهم خاطر به کن ادداشتی ببر گمیم اگه-

 دونمیم یآورد شانس هستند ما یشگیهم یمشتر پسر
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 رکنا رو یباز غد گمیم بهت یزیچ هی. هیچ سفارششون

 !کن گوش حرفم به و بذار

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۲۳۸ 

  

 

 یگکالف با یعل رفتن از بعد و دادم رونیب محکم را نفسم

 خوب و نداشتم یآرامش. کردم نگاه پسر و دختر به

 فتهر انوشیک سمت به ذهنم زمان نیبدتر در که دانستمیم

 میبرا هم هنوز آمدیبرنم دستم از یکار چیه اما بود

 ادی به ندهم اجازه و کنم تیریمد را ذهنم بود سخت
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 یهایپرداز ایرو خودش یبرا ای وفتدیب تلخ اتفاقات

 .بکند هیپا یب و کودکانه

 با را خودم سِر کردیم آماده را زیم آن سفارش یعل تا

 نگاهش نشست، کنارم که نیهم. کردم گرم مقابلم لیوسا

 :گفتم لبخند با و کردم

 !ینباش خسته-

 :زد یلبخند

 .نکردم یکار ممنون-

 ه؟بر یفرستیم رو لیسه ست،ین نیا کارت یوقت چرا-

 :گفت و کرد نگاهم

 بگم؟ رک-

 :دادم تکان یسر

 !آره-
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 .خوادیم دلم چون-

 :دمیخند آرام

 نپرس؟ سوال گهید تو یعنی نیا-

 بهت ندارم یجواب من اما یبپرس هم باز یتونیم تو. نه-

 !بدم لیتحو

 کافه وارد لیسه باالخره که بود گذشته هم دو از ساعت

 االب ییابرو شیهادست در تزایپ جعبه سه دنید با. شد

 ثمک یب و نشست و گذاشت کنارمان یصندل لیسه. دادم

 :گفت و کرد باز را یاجعبه در

 !منه یبرا نداره دلمه فلفل که اون-

 :داد ادامه لیسه و شد مشغول حرف یب یعل

 یلیخ و رنیبگ درصد شد قرار کردم هماهنگ باهاشون-

 !بشن کار به مشغول زود
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 :گفت کوتاه و داد تکان یسر یعل

 !خوبه-

 اشیکار مسائل از من مقابل ندارد دوست دانستمینم

 .تنداش گفتن یبرا یحرف واقعا االن نکهیا ای بزند حرف

 کار هم من مقابل در مسائل نیا کردن انیب که هرچند

 رد بخواهم که نبودم یاکاره کافه، نیا در من نبود یدرست

 .رمیبگ قرار هم شاپیکاف امور نیترمهم انیجر

 :گفت و گرفت سمتم به را یکوچک سس یعل

 ؟یخوایم-

 :گفت لیسه و گرفتم دستش از را سس

 بود؟ چطور کار ساعات نیاول-

 :زدم مهین و نصفه یلبخند

 !نبود بد-
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 :گفت و دیپر حرفم نیب مکث یب یعل

 !وفتهیم راه بگذره زمان بود، خوب-

 و کرد باز را نوشابه بزرگ یبطر در و زد یلبخند لیسه

لیوانهای یکبار مصرفمان را پر کرد: 

-برنامه رو برای آخر هفته هماهنگ کردم. 

علی اینبار با هیجان گفت: 

-ایول! خیلی خوبه! 

علی نگاهم کرد و پرسید: 

-بولینگ دوست داری؟ 

ابرویی باال دادم و گفتم: 

-بولینگ؟ 
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 نیهمچ وقت چیه. کردم یمکث. کرد نگاهم حرف یب یعل

 مه باز دارم دوست بدانم که بودم نکرده تجربه را یزیچ

 !نه ای بدهم انجام را نکاریا

 :گفتم آرام

 !ستمین بلد-

 :گفت یالیخ یب با یعل

 !میکن یباز نگیبول میبر ایب هفته آخر ستین مهم-

 :گفت سرعت به لیسه

 !نباشه تنها پناه ادیب هم یهست-

 :گفت لیسه به خطاب و کرد نگاهم یعل

 !ستین تنها پناه گهید هستم من-

  

۲۳۹ 
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 به یلبخند. کردم نگاهش رهیخ رهیخ رفته باال یابروها با

 :گفت و زد میرو

 شد؟یچ-

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !یچیه-

 منتوانست گرید و زدم دستم درون یتزایپ قاچ به یگاز

 و آرام یعل. زدندیم چرخ سرم در که شوم یافکار مانع

 میبرا هاحرف نیا هضم هنوز من و کردیم برخورد یعاد

 .شدمینم یعل مانع که بود نیا تربیعج اما. نبود آسان
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 از دور داشتم دوست که ییلبخندها. بود بیعج یحس

 حس نیا ذاشتینم اجازه که یترس و بزنم چشمش

 .نکنم پنهانش او از و رمیبگ یجد را بیعج

 خاطر به. است انوشیک خاطر به هانیا همه دانستمیم

 هک یاهیپا یب یهاحرف تماِم خاطر به و زد که ییهاضربه

 .دمیشنیم او از هامدت

 :گفت یآرام به یعل

 تو؟ یخوب-

 :خوردم نوشابه یکم و دمیخند

 !ستین یمشکل خوبم-

 مامات به را شیغذا شتریب نصِف ما به توجه یب لیسه

 از شتریب من و کردیم نگاهم یچشم ریز یعل. بود رسانده
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 ییروزها مثل درست. کردمیم گم را میپا و دست شهیهم

 .شدمیم زده جانیه نقدریهم و نشستمیم انیک مقابل که

 لحظه نیا در که کردمیم گمان من و کرد یم نگاهم انیک

 !هستم ایدن دختر نیترخوشبخت من

 :گفتم یآرام به و زدم یلبخند

 ؟یبخور غذا کمی شهیم-

 چرا؟-

 یداریم نگه گلوم یتو رو غذا نگاهات با یدار. معذبم-

 .بدم قورت تونمینم

 :گفت و دیخند الیخ یب یعل

 !یکنیم عادت-

 :گفتم و کردم لیسه به ینگاه

 !غذا بابت ممنون-
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 به میهادست شستن یبرا و شدم بلند جا از عیسر یلیخ

 تورممم یهاگونه و آشفته چهره به ینگاه. رفتم ییدستشو

 یجد دانستمینم. گذاشتم میهاگونه یرو یدست. کردم

 قرار هم باز انتها در ای هست نفعم به حس نیا گرفتن

 کنم؟ تجربه یدیجد شکست است

 :دیچیپ گوشم در یعل یصدا لحظه همان

 "بشناس رو من و بذار نیپائ رو قضاوتت چوب" 

 را کفم به آغشته یهادست ممکن سرعت نیکمتر با

 هم باز زاتیپ سهم هیبق خوردن یبرا نشوم مجبور تا شستم

 در ار میپا و دست معنادارشان یهانگاه و نمیبنش کنارشان

 .کنند قفل هم

 .دوختم چشم نهیآ در رمیتصو به و بستم را آب ِریش

 در را خودم توانستمینم عمرم آخر تا من. بود دهیفا یب

 .زدم صورتم به با دارم نم یدستها. کنم پنهان دخمه نیا
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 نیب از را صورتم التهاب امتوانسته کردم فکر که یحد در

 انسمتش به و زدم رونیب ییدستشو از سرعت به. ببرم

 یفضا در و بودند کرده جمع را غذاها پسرها. رفتم

 .بودند نشسته کافه خلوت

 :گفت مکث یب یعل و نشستم یصندل یرو

 !بخور برو یخواست هروقت. نجاستیهم غذات-

 که یحس. شد پررنگ دلم در یحس هم باز و زدم یلبخند

 یهاتفاوت سابقم تجربه با ان،یک با پسر نیا گفتیم

 .دارد یادیز
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*** 

 :گفت و کرد کج گردن یکم و داشت نگه را نیماش

 ؟یمطمئن تو-

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدیترس ؟یکرد شک تو. هستم من-

 :گفت و کرد باز را کمربندش سرعت به

 !دمینترس. نه-

 پس را ترسم من. گرفتم امزده خی یهادست در را دستش

 :دیخند. بردارد قدم ترمحکم او تا زدمیم

 !خنی دستات-

 از آرام آرام برف یهادانه. کردم شهر یهوا به ینگاه

 :آمدندیم فرود نیزم سمت به آسمان

 !خب سرده هوا-
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 حس را گرمش یهالب سردم، یهادست سرعت به

 :گفت و نشست لبم یرو یلبخند اشبوسه با و کردند

 !پناه شناسمیم تورو. دونمیم من-

 به و کرد گرم من حضوِر به هم را او دل زدم، که یلبخند

 :گفتم یآرام

 .منتظرتم نجایهم من-

 اجازه من و گرفت دست در را دستم حرف یب یلحظات

 مدانستیم. اوردیب دست به آرامش بتواند سکوت با دادم

 .دارد شیپ در را یسخت لحظات

 یلیخ. شد ادهیپ نیماش از سرعت به و کرد رها را دستم

 نفس توانستم یم تا من و رفت ساختمان داخل به زود

 انمبتو و شوند دور ذهنم از هودهیب افکار تا دمیکش قیعم

 .باشم آرام
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 و مرد انیک بگذارم و بزنم پس را امدلهره داشتم یسع

 نکهیا بابت بابا که دانستمینم. بزند حرف بابا با مردانه

 خواهد دایپ یحس چه امبرده کارش محل مقابل را انیک

 . کرد

 ام،تهنشس ساختمان مقابل االن من نکهیا به علم با شک یب

 .کردیم سرزنش دًایشد را من

 روز شبانه. بودم کرده فکر هامدت من. نبود مهم میبرا

 من یبرا. برسم نقطه نیا به بتوانم تا بود دهیکش طول

 که بود یزیچ نیترمهم ایدن نیا در انیک به دنیرس

 !یمتیق هر به انیک کنار در یزندگ. خواستمیم

 .داشت وجود طیشرا نیهم هم او یبرا

 ادهستیا من یپا وجود تمام با اما بود تنها و تک انوشیک

 به پدرم کار محل ساختمان در حضور با را نیا و بود

 .کند ثابت من به توانست یخوب
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 هک نداشتم دل در دل. کردم نگاه ساختمان به استرس با

 دیاب که دانستم یم. است خبر چه ساختمان نیا در بفهمم

 کانت میجا از که بودم داده قول انیک به و نمیبنش نجایهم

. دادینم امان دلهره هم باز اما شود شیدایپ او تا نخورم

 .بکشم انتظار نیماش نیا در دیبا چقدر دانستمینم

 با انیک ایآ است؟ انتظارمان در یزیچ چه نکهیا انتظار

 ای شود؟یم خارج ساختمان نیا از بشاش و شاد یاچهره

 ؟ دهدینم مثبت جواب پدرم هم باز

 که یضبط سرعت به و کردم دستم یرو ساعت به ینگاه

 سر امحوصله نیماش در تا بود کرده روشن میبرا انیک

 یور نبود ازین و بودم تنها بارنیا. کنم یم خاموش را نرود

 .بگذارم سرپوش دلم ترس

 اب و کردم خاموش را نیماش تنها. نکردم فکر زیچ چیه به

 یورود سمت به زود یلیخ نیماش چیسوئ برداشتن
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. بود آمد و رفت پر و شلوغ ساختمان. رفتم ساختمان

 ندبود ستادهیا انتظار به یادیز افراد آسانسور در مقابل

  

۲۴۱ 

  

 

 نبود همم میبرا. رفتم هاپله سمت به ترس و یکالفگ با من

 فقط و شود یط هاپله با ششم طبقه تا گرفتم میتصم و

 !ستیحال چه در انوشیک بفهمم

 سهقف در که یبد درد و یخستگ با سوم، طبقه پاگرد در

 فسن کردم یسع و زدم وارید به هیتک بود، دهیچیپ امنهیس

 شدیم باعث رفتم،یم باال که یا پله هر. بکشم قیعم

 .دیایب باال ترسخت نفسم و بکشد ریت میزانو
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 یلوتاب به چشمم. دمیرس ششم طبقه به زنان نفس نفس

 به دستم کی که همانطور و خورد در کناِر شده نصب

 ماساژ را امنهیس قفسه راست، دست با و بود میزانو

 کردم یسع و کردم کج سر. رفتم واحد سمت به دادمیم

 .نمیبب را واحد داخِل شودیم طور هر

 پشت دختر دو و بودند نشسته انتظار سالن در یاعده

 با شانیهاانگشت و بودند کار به مشغول شانیهازیم

 یم حرکت دیکل صفحه حروف یرو سرعت نیباالتر

 .کردند

 همتعجبان. افتادم شک به یالحظه. بود امن کاماًل زیچ همه

 احِدو وارد اشتباهًا انیک که دمیترس. دمیکش عقب را خودم

 .باشد آمده اشتباه را طبقه ای باشد شده یگرید
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 تیجمع نیب در هنوز هم دیشا. کردم آسانسور به ینگاه

 شتریب نفر چهار که ستیآسانسور شدن یخال منتظر

 !!!ندارد تیظرف

 یحت. شدم خم ها نرده از و گرفتم دندان به را لبم ترس با

 سمِت به و دمیچرخ. دمیدینم را انیک هم هاپله راه در

 .رفتم دفتر

 شتریب ترسم گذاشتم داخل در چهارچوِب از که را میپا

 مبود شده جرئت و دل پر نقدریا یک که دمیفهمینم. شد

 انیک ِرس پشِت و بگذارم بابا کار دفتر در را میپا بتوانم که

 .شوم ظاهر

 :گفت سرعت به دنمید با یمنش

 د؟یبفرمائ خانم، سالم-

 و سر با را دهانم آب و کردم نگاه بابا اتاق بسته در به

 :دوختم او به را نگاهم یمنش یصدا با. دادم قورت صدا
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 خانم؟ امرتون-

 دش خارج خانه آبدار از دستش در یوانیل با یگرید دختر

 :گفت آرام چندان نه ییصدا با دنم،ید با و

 !دیاومد خوش ستوده، خانم سالم-

 :گفت همکارش به خطاب

 ؟ینشناخت چطور هستن ستوده یآقا دختر خانم نیا-

 هب رهیخ من نگاِه و شد بلند جا از سرعت به جوان دختر

 :بود کرده دراز میسو به که شد یدست

 !اوردمین جا به من دیببخش سالم-

۲۴۲ 
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 یتسخ به و گرفتم دست در را دستش لرز و ترس هزار با

 :دمیپرس

 تنهاست؟ بابا-

 دیبر دیتونیم دینیبش لحظه چند! دارن رجوع ارباب نه-

 !اتاق تو

 هرهدل با. بود اتاق در انیک پس. بستم محکم را میهاچشم

 یتاب یب نهیس در قلبم. زدم هیتک وارید به و ستادمیا یکنار

 .کردیم

 .کنم فکر بایز یاتفاقات به و بزنم لبخند داشتم دوست

 با انیک و شد باز دفتر اتاِق در که بود نگذشته یادیز زمان

 پشِت هبرافروخت یصورت با بابا. آمد رونیب دفتر از شتاب

 :گفت و شد خارج اتاق از انیک سِر

 !نمتیبیم دارم که باشه یآخر باز. نمتینب گهید-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 992 

 :گفت مصرانه انیک

 !ارمینم کم من یول-

 :زد داد ت،یعصبان با بابا

 !رونیب گمشو برو-

 اتاقش از سرعت به صداها و سر دنیشن با بابا ِکیشر

 ماننگاه متعجبانه بودند دفتر در که یکسان و زد رونیب

 .کردندیم

 یادمر یآقا بابا؛ کیشر. بود نشده من متوجه هم هنوز بابا

 :گفت و دیکش عقب را بابا زود یلیخ

 !مردم وسط زشته هیچ حرکات نیا بسه دونیفر-

 رهیخ خشمش از پر نگاه و رفت باال شیصدا هم باز بابا

 :بود انیک به

 !این امخانواده و من سمِت هم گهید گمشو برو-
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 رنگ صورِت و من به چشمش کبارهی یمراد یآقا

 هب بابا نگاِه شد باعث کردنم یصدا با و افتاد امدهیپر

 :گفت و کرد نگاهم ظیغل یاخم با و دیایب سمتم

 پناه؟ یکنیم کاریچ نجایا تو-

 :گفت بابا جواِب در مکث یب انیک

 !اومده من با-

 و شد برابر چند بابا یچشمها درون خشم لحظه کی در

 هنگ را بابا تا نبودند یمراد یآقا یهادست اگر شک یب

 هجوم سمتم به دفتر در حاضر افراد به توجه یب دارند

 .آوردیم

 :گفت و زد تشر من به تیعصبان با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-
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 ردمکیم حس. بزنم یحرف و کنم باز توانستمینم را دهانم

 .شودینم خارج امنهیس از نفسم

 :گفت انیک میایب خودم به تا

 .نباشم تنها من تا اومده که گفتم-

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۲۴۳ 

  

 تنم تمام و بود رهیخ من به بابا خشم از مملو نگاه

 نیماش در که بود بهتر چرا که دمیفهمیم حاال. دیلرزیم

 طور چیه که بود یعصب آنقدر بابا. نشستمیم انیک منتظر

 یبجلو و کند یمخف را نگاهش درون خشم توانستینم

 .کند یدار آبرو بودند، دفتر در که یمردم
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 :گفت سرعت به بابا

 پناه؟ گهیم یچ نیا-

 میتسل ناخودآگاه و دادم فرو لرز و ترس با را دهانم آب

 .برداشتم عقب به یقدم و شدم درونم ترِس

 :گفت مجدد بابا

 !پناه باتوام-

 :زد ادیفر بابا و کردم انیک به ینگاه

 !بزن حرف-

 گوشم در انیک که ییها حرف. کردم نگاهش سرعت به

 حرف جرئت و دل زود یلیخ شدند باعث بود، خوانده

 :کنم دایپ را زدن

 !اومدم اون با گفت...که گفت-
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 شیابر یاذره گرید کردنش پنهان که یتیعصبان با بابا

 :نداشت تیاهم

 ؟یچ یعنــی ؟یچ یعنی-

 دلم دمیدیم را او که هربار. کردم نگاه انیک به هم باز

 :تمگف بودم، نشانده میصدا در که یتحکم با. شدیم قرص

 !یکن جدا هم از رو ما یتونینم شما... نکهیا یعنی-

 از تر یصبع بابا و بود باروت انبار به یتیکبر انیک لبخند

 :زد داد و شد قبل

 !عقل یب دختر سرت بر خاک-

 و دبو کرده اریاخت سکوت که رفت انیک سمِت به نگاهم

 :گرفتم انیک از را نگاهم بابا دوم ادیفر با

 !عقل یب دختره-
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 ضارح نگاِه ینیسنگ. کردم بابا و انیک به درد از پر ینگاه

 به خطاب و آمد سمتم به انیک. کنم تحمل توانستمینم را

 :گفت بابا

 !یبزن حرف نجوریا باهاش یندار حق تو-

 در ار انوشیک یبازو یسخت به و گرفتم دندان به را لبم

 :گفتم لب ریز و کردم حبس امزده خی یهادست

 !نگو یچیه-

  

۲۴۴ 

  

 

 دور هب یفکر چیه یب که شد یدست به خیم نگاهش بابا

 چهره درون خشم دِنید با. بود شده قفل انیک یبازو
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 به نم،ک رها را انوشیک دسِت آنکه یب و دمیترس بابا سرخ

 را من داشت یسع انیک. دمیدو ساختمان یخروج سمت

 . توانستینم اما کند متوقف

 و رومیم نیپائ هاپله از سرعت با که نبود مهم میبرا یحت

 شودیم باعث جهیسرگ و آورمیم کم نفس پاگرد هر در

 اباب از زودتر خواستمیم فقط. بچرخد سرم دور ساختمان

 اجازه دینبا و بود یعصب او. میشو خارج ساختمان از

 .اوردیب انیک سر ییبال دادمیم

 بسته را میهاگوش و چشم من و زدیم میصدا مداوم انیک

 اب. شود مانعم نتواند یزیچ چیه و ییصدا چیه تا بودم

 کش و بودم گرفته را شیبازو میهاانگشت با توان تمام

 او و آورندیم فشار شیبازو به دستم یهاناخن که نداشتم

 .کندیم تحمل
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 در حاضر افراد متعجب یهاچشم مقابل از سرعت با

 هب میگلو و دندیکشیم ریت میزانوها. میشد رد ساختمان

 خارج نهیس از راحت میهانفس. بود افتاده خس خس

 ادهافت نفس نفس به هم انیک. نکردم تعلل اما شدندینم

 یصدا متوجه خوب. کردم ینم توجه زیچ چیه به اما بود

 دوست و بودم یمراد یآقا و بابا پرسرعت یهاقدم

 پسر نیا .اوردیب انوشیک سر ییبال شرکتش مقابل نداشتم

 رد انیک که نبود ستهیشا اصال و شدیم دامادش یزود به

 .کند جلوه بد فرد کی ساختمان، نیا افراد چشم

 :گفتم بلند

 !برسن ما به خوامینم میبر کن روشن زود-

 رسوا سرعت به هردو و گذاشتم دستش نیب را چییسو

 و سرچرخاندم من و کرد حرکت زود یلیخ انیک. میشد

 کردیم تماشا را ما شدن دور که یوقت. کردم نگاه را بابا
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 اب و بود دورتر ما از او. بود گذاشته زانوانش یرو دست

 !بدود دنبالمان توانستینم گرید سن نیا

 اًلکام میگلو. افتادم سرفه به وجود تمام با لحظه کی در

 و بدهم قورت تا نبود دهانم در یآب چیه و بود خشک

 .کنم رفع را میگلو آزاردهنده یخشک از یکم

  

۲۴۵ 

  

 

 یامغازه سمت به و داشت نگه را نیماش ینگران با انیک

 به م،یهاسرفه بر عالوه که بود بد حالم آنقدر. رفت

 زا جان تا که ییهاسکسکه همان. بودم افتاده هم سکسکه

 .شدندینم قطع کردند،ینم خارج تنم
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 و کرد باز یآب یبطر و شد نیماش سوار سرعت به انیک

 :گرفت دهانم مقابل

 !بخور.  پناه بخور-

 قدرآن. دمیکش سر و گرفتم دستش از را یبطر مکث یب

 نیب توانستم و رفت نیب از میگلو یخشک تا خوردم

 هتاز ینفس بودند، نشده قطع هم هنوز که ییهاسکسکه

 چند هر. بستم را میهاچشم و خواباندم را یصندل! کنم

 یکانت امسکسکه بد یصدا با امنهیس قفسه بار کی لحظه

 انیک و گذاشتم امنهیس قفسه یرو دست درد با. خوردیم

 :گفت ترس و ینگران حس از مملو یلحن با

 !ادیب بند اتسکسکه تا بخور آب گهید کمی پناه؟-

 و کرده باز لب یسخت به و نبود آسان میبرا زدن حرف

 :گفتم

 !دایدرنم گهید نفسم که دمییدو اونقدر. ادیدرنم نفسم-
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 :دمینال و گذاشتم سرم یرو دست

 !دارم هم... سردرد-

 :گفت و داد ماساژ را میهاشانه یآرام به انیک

 ؟پناه ادیب بند هاتسکسکه که یکنیم کاریچ شهیهم-

 !شهینم قطع... هایراحت نیا به! زمان و آب نیهم-

 امنهیس از گرید یاسکسکه انشیم و دمیکش یقیعم نفس

 نهیآ در و دادم نیپائ را نیماش ریگ آفتاب. شد خارج

 :گفتم و کردم نگاه قرمزم یهاچشم به کوچکش

 !نیبب رو... چشمام-

 ازش یبخوا که ستین یزیچ گهید پناه باش آروم-

 !یبترس

 !برد... تورو یآبرو... همه یجلو-

 !نبرد-
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 زیچ همه ،یموندیم اونجا...هم باز اگه. انیک برد...برد-

 !شدیم بدتر

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۲۴۶ 

  

 

 :گفت و فشرد میهالب به را آب یبطر انیک

 !بخور آب کمی حاال-

 :گفتم و خوردم آب یکم یسخت به

... نقدریا که یگفت... بهش یچ ؟یچ زدیم... تورو اگه-

 شد؟ یعصب

 :گفت و بست چشم یخستگ با هم انیک
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 !خوامیم تورو گفتم فقط. گفتم رو خواستمیم که یزیچ-

 :گفتم و زدم یلبخند

 ؟یچ زدیم تورو اگه-

 :دیخند انیک

 !یبود مراقبم گه؛ید یبود تو-

 :کردم نگاهش خنده با و چرخاندم سر

 کنم؟یم مراقبت تو از من؟-

 رونیب اونجا از و یگرفتینم منو دست تو اگر. گهید آره-

 دعوا همونجا شد؟یم یچ یکردیم فکر یآوردینم

 !بزن یک نزن حاال شدیم

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !نکن فکر...بهش...ذاشتمینم-

 :گفت و درآورد حرکت به را نیماش انیک
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 کتحر یوقت از ؟ینیبش نجایهم تو نشد قرار مگه اصاًل-

 !یباش منتظر تو شد قرار میکرد

 !اوردین طاقت...دلم-

 :گفت سرعت به انیک

 !؟یچ زدیم تورو بابات اگه-

 !ستین مهم-

 !پناه یگیم یچ یفهمینم-

 مشغول را ذهنم که یسوال مکث یکم با و کردم نگاهش

 :گفتم و آوردم زبان به را بود کرده

 ؟یکرد یم...کاریچ. زدیم کن فکر خب؟-

 :گفت و دیکش یقیعم نفس انیک

 !دونمینم-

 :گفتم متعجبانه و دندیپر باال ناخواسته میابروها
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 ؟یچ یعنی-

 بهش بهتره. کنم فکر خوردنت کتک به ندارم دوست-

 !نکشم عذاب تا نکنم فکر

 :نشست لبم یرو یلبخند و دمیکش شیبازو به یدست

 !گرفت درد بازوت-

 :داد تکان یسر

 خاطر به نذار بلند نقدریا رو ناخونات گفتم بار هزار-

 !یکند یقلفت بازومو گوشت نصف. زاستیچ نیهم

  

۲۴۷ 
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 و دمیکش یآه درد، با اما. بخندم من تا گفتیم را ها نیا

 گوشم کنار را انیک یصدا. بستم مجدد را میهاچشم

 :دمیشن

 !کنهیم دعوات هم باز خونه یبر اگر االن-

 :گفتم آرام اریبس کنم، باز چشم آنکه یب

 برم؟ کجا نرم؟ خونه-

 !ما خونه ایب-

 :گفتم و افتادم خنده به

 فرار تو یبابا مامان دست از هم دور هی یخوایم جدًا؟-

 م؟یکن

 !هست یعصب بابات خونتون یبر بذارم تونمینم-

 :دادم تکان هوا در یدست

 .ستین مهم-
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 دبلن روت دست اگر ؟یچ بزنتت و خونه یبر اگه! مهمه-

 کنه؟

 :دمیخند

 و گل زیچ همه ستین قرار ریمس نیا یتو. ترسمینم-

 !کنمیم کار همه تو به دنیرس یبرا من اما باشه بلبل

 !عاشقتم نهیهم یبرا-

 و زدم یلبخند. دیبوس و گرفت دست در را دستم انیک

 :گفت انیک

 !اومد بند هم اتسکسکه ؟یدید-

 :گفت مجدد انیک و شدم رهیخ میرو به رو به حرف یب

 !کنمیم افتخار بهت. پناه یهست یقو یلیخ تو-
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 هریخ سرد یهوا آن در مقابلم نیسنگ مهین کیتراف به

 امزده خی دست و کرد شتریب را یبخار درجه انیک. شدم

 .داد مالش را

 :گفتم یآرام به

 .بپرسم ازت یزیچ هی خوامیم-

 یزیچ چه دیبا را سکوتش دانستمینم. کردم کوتاه یمکث

 :کنم معنا

 ان؟یک بپرسم-

 :داد تکان یسر

 !بپرس-

 زا دییتا کی فقط را دیترد نیا. کردم نگاهش دیترد با

 :ببرد نیب از توانستیم انیک طرف

 آره؟ میهم کنار در راه نیا تو-
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 :کرد من به ینگاه مین

 ؟یچ یعنی-

 شمیپ از ؟یکنینم رهام ؟یکنارم گه؛ید نیهم یعنی-

 ور یکس تو یب من انیک ینذار تنها و تک منو ؟یرینم

 !ندارم

 :گفت و کرد وارد دستم به مختصر یفشار

 !میکنیم رو تالشمون همه ما! نترس یزیچ از-

 ارزش پسر نیا که شد ثابت هم باز و کردم نگاهش

! است همراهم و گذاردینم میتنها او. دارد را یزیهرچ

 هب که دانستمیم. دمیکش قیعم ینفس و زدم یلبخند

 !میکنیم ازدواج هم با انیک و من یزود

 یروشف یبستن مقابل نگیپارک محدوده وارد را نیماش انیک

 :گفت و داشت نگه یمعروف
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 برم؟ قربونت یخوریم یچ-

 :کردم نگاهش لبخند با

 با دعوامون ؟یکن نیریش رو کاممون یخوایم یچ یبرا-

 بابا؟

 و گرفت انگشتش دو نیب را امگونه و کرد دراز دست

 :دیکش

 رم؟یبگ رموزیش برات

 نگاهم با. شد ادهیپ نیماش از انیک و دمیخند صدا یب

 هجوم سمتم به گوناگون افکار هم باز و کردم دنبالش

 .بود رید میتصم کردن عوض یبرا االن. آوردند

 توانستمیم که یهرکار ان،یک به دنیرس یبرا دیبا من

 .بودم داده او به که یقول همان مثل درست. دادم یم انجام

 :یرجب محدثه از زنهار
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 :دیخند مامان

 یگخست بتونه تا کنمیم درست یعال یغذا هی براش منم-

 !کنه رونیب تن از رو سفر

 :گفتم و برخاستم تخت یرو از

 نیا هممون تا دیکن درست آرامش خونه تو غذا یجا به-

 بهتر. میکن رونیب تنمون از رو زن هم به حال یخستگ

 ست؟ین

 یپوزخند ناخودآگاه و نداشت میبرا یجواب چیه مامان

 به زود یلیخ. شدم رد کنارش از و نشست لبم یرو
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 کمد درون از را لمیوسا هدف یب و رفتم اتاقم سمِت

 و بگذارنم را زمان تا کردم مرتب مجدد و دمیکش رونیب

 .نرود یعل و مانیپ سمت به فکرم

 تماِس یصدا شدِن بلند با همزمان را یلباس چوب نیآخر

 یهارنگ به ینگاه. دادم قرار  کمد درون امیگوش

 بودند شده دهیچ هم کنار در هماهنگ کاماًل که میهالباس

 هم کمدم در ییبایز همه نیا. زدم یلبخند و کردم

 .کند خوب را حالم توانستیم

 یزندگ نیا از بردن لذت یبرا که دمیفهمیم خوب

 یگاه میندار بیغر و بیعج یموارد به یازین مانکوتاه

 تیرضا لبخند تواند یم هم لیوسا نظم و هارنگ بیترک

 لحظات از ما که بدهد نشان و بنشاند مانیهالب یرو

 .میبریم لذت مانیزندگ
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 سرعت به ،یعل نام دِنید با و رفتم یگوش سمت به

 یهرکس اگر شک یب. دمیکش رونیب شارژ از را یگوش

 جوابش گرید کردیم اصرار من به همه نیا و بود او یجا

 اجازه که داشت وجودش در یحس یعل اما دادمینم را

 .باشم تفاوت یب او به نسبت من دادینم

 در یعل یصدا و دمیکش باال به را رنگ سبر کونیآ یلیخ

 :دیچیپ گوشم

 !کمیعل سالم-

 :گفتم و نشست لبم یرو یلبخند

 ؟یخوب. سالم-

 !یسرحال ادیم خوشم. خوبم-
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 :شدم رهیخ سقف به و دمیکش دراز تخت یرو

 باشم؟ دینبا-

 االح کافه یتو نشستن هفته کی از بعد کردمیم گمون-

 !یخوابیم یریگیم یهست خونه ظهر که

 :گفتم کوتاه

 !دمینخواب-

 !یهست شب یبرا شدن آماده ریدرگ حتما. درسته-

 :دمیخند

 !نه-

 :شد تعجب از مملو بارنیا او یصدا لحن

 نه؟ یچ یعنی-
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 !یعل امینم-

 :دیخند

 !ندارم دوست رو اتمزه یب یهایشوخ نیا-

 شاد شما. کنم یم بد حالتونو امیب اگه. نکردم یشوخ-

 ...! من و دیهست

 ؟یدار ما با یفرق چه تو-

 :گفت تیجد با سپس و کرد یمکث

 یریگیم سخت خودت به رو یزندگ که نهیا فرقت تنها-

 گمیم بهت دارم پناه بسه. میکنیم یط یالیخیب با ما و

 !یایب من همراه دیبا امشب شو حاضر پاشو

 :دمیخند

 اجباره؟-

 !آره-
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. شد خشک دهانم در زبان بودنش رک و کالم صداقت از

 نیا و شد ترآرام شیصدا لحن. میبگو چه دیبا دانستمینم

 :دمیفهم یخوب به را

 !گذرهیم خوش شتریب بهمون یایب تو-

 :داد ادامه خنده با

 یب و مونمیم تنها لیسه و یهست مقابل در من ینباش تو-

 شمیم مجبور و خورمیم شکست یشرطبند یتو شک

 !بدم شام بهشون

 !ستمین بلد منم-

 !شهیم حل زایچ هیبق ایب من با فقط تو ستین سخت-

 مهه نیا از میبگو اگر که بود دروغ. دمیکش یقیعم نفس

 از کباری را ها حرف نیا اما. گرفتمینم یخوب حس حرف
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 را تهگذش اشتباه توانستمینم گرید و بودم دهیشن انیک

 .کنم تکرار

 اهیس رو امخانواده مقابل در که نداشتم تحمل گرید من

 .شوم

 من که یپدر و است دلخور هم هنوز که یمادر مقابل در

 ایدر در که یمانیپ. داندیم هایزیآبرور همه مسبب را

 یخوب یزندگ به تا گرفته قول من از و کندیم یزندگ

 .برگردم

 ؟یرفت پناه-

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس مجدد

 بشم؟ آماده چند ساعت-

 !بعد به هشت-
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 و داشتم وقت ساعت چهار هنوز. کردم ساعت به ینگاه

 :گفتم

 !نمتونیبیم-
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 ودب قبل قهیدق چند نیهم. کردم قطع سرعت به را تماس

 نشود یعل ریدرگ فکرم تا زدمیم یدر هر به را خودم که

 .بود شده اشکافه و او مشغول ذهنم همه االن، و

 جاآن را امیزندگ تمام داشتم دوست بودم جاآن دلتنگ

 .دادیم آرامش من به که بود ییجا تنها. نمیبنش

 !بود بهتر خانه، نیا از بود هرچه
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 شیبرا حالم و کرد یم توجه من به که بود یکس جاآن

 همراهش داشت دوست و گرفت یم تماس. بود مهم

. دیکشینم را انتظارم کس چیه خانه نیا در اما. باشم

 ای امزنده اصاًل. کنم یم چه من نبود مهم شیبرا یکس

 مرده؟

 یب که یپدر و زندیم حرف کوتاه که یمادر اشنمونه

 .کند یم نگاهم حرف

 تاس سوال مامان یبرا وقت آن. افتادم خنده به اریاخت یب

 !هستم؟ وابسته مانیپ به نقدریا من چرا که

 رگرمس یزیچ با را خودم گرفتم میتصم و شدم بلند جا از

 نیا از هم من که نداشتم شک. شود هشت ساعت تا کنم

 توانستیم کنارشان در بودن. دیآیم خوشم یعل اجبار

 .کند خوب را حالم
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 من شدیم باعث که بود یافراد همان از یکی هم یعل

 .ببرم لذت امیزندگ از کوتاه یلحظات یبرا یحت

 تخت یرو آماده و حاضر و فرستادم تخت ریز را دفتر

 .رندیبگ تماس تا نشستم

 یلیخ دانستمیم و بود نمانده یادیز یهابرگه دفتر نیا از

 .شوندیم پر خطم دست با شیهابرگه تمام زود

 د؟بو نقدریهم انیک با امعاشقانه خاطرات. افتادم خنده به

 تمام؟ و شد خالصه دفتر کی در اشهمه

 جا از و کردم قطع سرعت به یعل تماس دِنید با

 خودم هب استرس با اتاق از رفتن رونیب از قبل. برخاستم

 .کردم نگاه نهیآ در

 یشاد نتوانم دیشا. باشم تمام زیچ همه داشتم دوست

. شوم ظاهر مقابلش آراسته یظاهر با توانم یم اما کنم،

 باشم، کنارش خواهد یم من از او که حاال داشتم دوست
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 یبو ات بود یکاف کوتاه ینفس. برسم خودم به لحاظ هر از

 نکاپش پیز. چدیبپ امینیب در امزده خودم به که یعطر

 .کشمیم باال را رنگم یمشک

 تنمان هم خانه یفضا در یحت که هست سرد آنقدر هوا

 نهخا توانندینم هم ها شوفاژ تمام گرید و افتدیم لرز به

 .کنند گرم را

 انیک کنار در که نبود یزمستان سردتر زمستان، نیا اما

 لرز اشیادآوری هم هنوز که ییسرما. بودم کرده تجربه

 .اندازدیم جانم به یبد

 سکوت در بابا و مامان. شدم خارج خانه از زود یلیخ

 به مدار قصد که بودند دهینپرس یحت و بودند کرده نگاهم

 .بروم کجا
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 زا لبخند با و کردم خارج سرم از را بابا و مامان یرفتارها

 به سرعت به یعل نیماش دِنید با. شدم خارج ساختمان

 یدلصن داشت قصد و کرد باز را در لیسه. رفتم سمتشان

 مقابلش یدست سرعت به. کند یخال من یبرا را جلو

 :گرفتم

 !نکن نکارویا اصال نه نه-

 نمدید با یهست و کردم باز را عقب یصندل در سرعت به

 :گفت و زد نما دندان یلبخند

 خوشگله؟ یچطور-

 :نشستم یصندل یرو کنارش و زدم یلبخند

 .زدلمیعز سالم-
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 یجلو نهیآ در نگاهم. فشردم کوتاه و گرفتم را دستش

 دادم جواب لبخندم با را زد که یپلک. دیرس یعل به نیماش

 .کرد حرکت زود یلیخ و

 !پناه میهم با امشب و یاومد که شد خوب چقدر-

 :کردم نگاه یهست به

 !زمیعز کنارتم که خوشحالم-

 هربار. خورد نهیآ به چشمم و چرخاندم را نگاهم هم باز

 .دمیدیم خودم یرو را یعل یهاچشم کردم، یم نگاه که

 و زدم یلبخند خورد اشیمشک کاپشن به که چشمم

 :گفت و کرد دنبال را نگاهم ریمس یهست

 ست باهاش یخواست پوشه؟ یم یمشک یداشت خبر-

 ؟یکن

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه
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 !دونستمینم نه نه، ؟؟؟یچ-

 :گفت و دیخند یهست

 ااتفاق! که ستین یبد زیچ دیکن ست هم با! حاال آروم-

. هکنیم خوب خودتونم حال ادیم چشم تو یلیخ زایچ نیا

 حاال کردم؟ ذوق چقدر دمید رو لباساتون هوی من ؟یدید

 رنگ تشابه ینیبیم کنارت اونو هربار خودت کن فکر

 لبخند مداوم و شهیم پررنگ چشمت یتو لباساتون

 !گم یم خودتون خاطر به یزنیم

 یم یخوب به هم یهست. گرفتم رو او از و گرفت امخنده

 هب یدست. بکشد یعل سمت به را من ذهن چگونه دانست

 . دمیکش لباسم نیآست

 بخش لذت هم کوچک یزهایچ نیهم. گفتیم راست او

 .بودند
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 در یکیموز و بودند نشسته سکوت در لیسه و یعل

 مگوش کنار تند تند یهست. شدیم پخش نیماش یفضا

 .بودم شنونده تنها من و زدیم حرف

 .نداشتم یحرف هم من بارنیا

 :گفت و برد باالتر را کیموز یصدا لیسه

 هی دیبد خودتون به یتکون هی. دیحال و حس یب چقدر-

 !گرفت خوابم واهلل ییصدا هی یسر
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 :گفت و زد یاقهقهه یهست

 !پس میبرقص بذار شاد-

 :کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 ؟یبرقص جانیا یخوایم-
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 خرهمس کمی بذار کنم؟ نگاه تورو نمیبش تنها نه؟ که چرا-

 !میبخند میکن یباز

 جانیه با یهست و شد پخش نیماش در یشاد کیموز

 سمتم به را خودش. کرد دنیرقص به شروع یصندل یرو

 هم را من داشت یسع شیهادست حرکت با و دیکشیم

 که بودند دار خنده حرکاتش آنقدر. اوردیب وجد به

. دمکر دنیخند به شروع و کنم کنترل را خودم نتوانستم

 :گفت و لرزاند مقابلم را شیهاشانه

 ؟یرقصینم چرا-

 دیرقصیم یهست مثل درست جلو یصندل یرو که لیسه

 :گفت بلند

 !دیماست جفتتون. مونهیم هوتن مثل هم پناه-

 :گفت یعل و میزد قهقهه یهمگ
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 !رونیب ادیم شما با که اوله بار پناه دیکن یدار آبرو کمی-

 را یعل صورت و دیکش جلو را خودش مکث یب یهست

 :دیبوس

 !نباش نگران اصاًل کنه یم عادت هم پناه-

 دهایپ یهمگ و ستادیا یپاساژ مقابِل نیماش بعد یکم

 و گذاشت شیگلو یرو دست خنده با یهست. میشد

 :گفت

 کنمیم حس زدم غیج و خوندم بلند آهنگ با نقدریا-

 !گرفته درد گلوم

 :ستادیا من کنار و کرد قفل را نیماش یدرها یعل

 ؟یبود مجبور-

 :دیخند یهست
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 همونب دیبا رون؟یب میبر نجوریا ادیم شیپ چقدر مگه آره-

 !بگذره خوش

 یعل به ینگاه. میرفت پاساژ یورود سمت به زود یلیخ

 مداشت دوست. رفتم یهست سمِت به سرعت به و کردم

 یبایز جاناتیه یهست. بروم راه او شانه به شانه

 جذب را من توانستیم یخوب به که داشت یادخترانه

 .کند

 چرخ هامغازه نیب که همانطور و گرفت دست در را دستم

 :گفت میزدیم

 ؟یدونستیم ینامرد یلیخ-

 :گفتم خنده با و کردم نگاهش

 نامردم؟-

 !یلیخ. اوهوم-
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 چرا؟-

 شیچوندیپ یول بره راه تو کنار داشت دوست هوتن-

 !من سمِت یاومد

 :یرجب محدثه از زنهار

  

۲۵۴ 

  

 

 :دمیخند

 !یگیم نیا خاطر به آها-

 مدام هم تو و حساسم هوتن یرو یلیخ من ؟یچ پس-

 !یاریدرم حرصشو من چشم جلو یدار

 :کردم مقابلم یهانیتریو به ینگاه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1031 

 یمن نه باش داشته داداشت زن یبرا رو هاتیحساس نیا-

 !ندارم یعل با یصنم چیه که

 ؟یندار یمطمئن-

 م؟یداشت یارابطه ما! یزیچ ستین ادمی-

 ست؟ین. گهید ستهیرئ-

 :گفت طنتیش با یهست و کردم نگاهش حرف یب

 .شه پسرت دوست دمیشا-

 یهست تا بود یکاف صحنه نیهم و شدند گرد میهاچشم

 :کرد یامغازه وارد و دیکش را دستم. بخندد بلند بلند

 یرروس نیا نظرت به نیبب ایب. کردم یشوخ بابا ایب-

 چطوره؟
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 دادیم نشانم انگشتش با یهست که یایروسر به ینگاه

 آرام .داشت ییبایز یآبرنگ یهاطرح و دیسف نهیزم. کردم

 :گفتم

 !خوشگله-

 ستادهیا مغازه در که یدختر سمت به زود یلیخ یهست

 :گفت و رفت بود

 !دیبد هایروسر نیا از تا دو خانم-

 :تمگذاش شیبازو یرو یدست و برداشتم سمتش به یقدم

 !جون یهست ینخر من یبرا-

 :کرد نگاه من به و گرفت دختر سمت به را کارت

 !مگه؟ شهیم یچ کن ست هم من با-

 :دمیبوس را صورتش و دمیخند

 !دختر آخه یمهربون چقدر تو-
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 لیسه و یعل میگذاشت رونیب مغازه از را مانیپا که نیهم

 رفتگ باال را کیپالست جانیه با یهست. میدید مقابلمان را

 :گفت و

 !پناه و خودم یبرا دمیخر شکل هی یروسر تا دو هوتن-

 :زد یلبخند یعل

 !نکنه درد دستت-

 االترب طبقه به تا میرفت یبرق پله سمت به زود یلیخ

 :گفت و ستادیا من از تر عقب پله کی یعل. میبرو

 !سالم-
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 :کردم نگاهش متعجبانه

 !سالم؟-

 جز هب یکرد سالم همه به نیماش تو ینشست که تو. بله-

 !یچیه به یچیه کردم نگاهت هم یهرچ. من

 :گفتم و زدم خنده ریز یپق

 !زدم لبخند منم یزد پلک تو-

 !نهیبش دل به کنه سالم یجور هی دیبا آدم. نه اونجور-

 :گفت یعل و دادم تکان یسر

 ؟یبخند کمی یخوا ینم-

 :دمیخند

 !گهید خندم یم دارم-

 !خورهینم درد به دنیخند جور نیا-

 :دمیخند هم باز
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 کنم؟ کاریچ-

 و میشد قدم هم گریدکی با باال به دنیرس و هاپله اتمام با

 :گفت یعل

 شاد یبرا تو اما آوردمت اجبار با من درسته. ببر لذت-

 یسع ای یبخند زور به. یکن مجبور خودتو دینبا بودن

 !یبرگرد خونه به تا یبگذرون وقت فقط یکن

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !گذره یم خوش بهم داره و خوبه حالم کن باور-

 و لیسه. کرد فرو شلوارش بیج درون را شیهادست

 لک شانیهاخنده یصدا و رفتندیم راه ما از جلوتر یهست

 . بود برداشته را پاساژ دوم طبقه
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 االب گرید طبقه کی تا میرفت یبرق پله سمت به مجدد

 و ستادیا من کنار درست و پله یرو بارنیا یعل. میبرو

 :گفت

 یوقت دارم دوست من که نهیا یبرا بخند گمیم که نیا-

 که اهیبرق پله نیا از یحت یببر لذت زیچ همه از یکنارم

 دیاب زایچ نیکتریکوچ از! رسوننیم باال به راحت تورو

 !یببر لذت

 :گفت و زد میرو به یلبخند کردم که نگاهش

 ؟یدونستیم رو یزیچ هی مثال-

 هم رکنا در سوم طبقه یفضا در هم باز یبرق پله اتمام با

 :گفتم و میکرد زدن قدم به شروع

 رو؟ یچ-

 :گفت و کرد کوتاه یمکث یعل
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 !ادیم بهت یلیخ کاپشن نیا-

 میپاها که شد خارج دهانش از جمله نیا مقدمه یب قدرآن

 قدم دو یعل. ستادمیا میسرجا کوتاه یلحظات و شدند قفل

 :گفت و ستادیا من از جلوتر

 شد؟ یچ-

 :گفتم و کردم تر زبان با را میهالب. دادم تکان یسر

 !ممنون-

 قدم از قدم هنوز. ستادمیا کنارش مجدد من و دیخند یعل

 :گفت یعل که میبود برنداشته

 !یشد بایز و جذاب یلیخ هم خودت-

 :یرجب محدثه از زنهار
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 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !یکنیم فیتعر من از چقدر-

 !کنمیم انیب رو قتیحق-

 که میدونیم خوب وگرنه یزنیم بغلم ریز هندونه یدار-

 !ستین خبرا نیا از

 هب بارنیا. میرفت هایبرق پله سمت به هردو و دمیخند

 ردک نگاهم بود لبش یرو که یلبخند با دمیچرخ سمتش

 :گفت و

 هب اعتماد. ینیبیم خودتم ییبایز یکن باز رو چشمات-

 !پناه باش داشته نفس

 :گفتم و میشد چهارم طبقه وارد هردو
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 !کنمیم یشوخ تو با یمنته دارم نفس به اعتماد-

 یادیز مثبت نقاط تو. نکن یایشوخ هر خودت درباره-

 !یریبگ شونیجد دیبا که یدار

 رامآ اریبس ما و بودند جلوتر ما از اریبس یهست و لیسه

 :میزدیم قدم

 ؟یخوند یروانشناس تو یعل-

 !کنم صحبت چطور تو با دیبا بلدم اما نه-

 :گفتم و دمیخند دمید که را لبش یرو خنده

 دنب انجام نتونستن امخانواده سال کی که یکار کنم فکر-

 !یبد انجام تیموفق با تو رو

 ؟یچ-

 !من کردن عوض-
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 تخود دوباره دیبا تو پناه یندار شدن عوض به ازین تو-

 تالش نیا یبرا منم و یباش داشته دوست رو تیزندگ و

 .کنمیم

 اهنگ شیهاچشم در یلحظات یبرا. زدم شیرو به یلبخند

 واستمخیم. امستادهیا پاساژ وسط نکهیا به توجه یب. کردم

 . بخوانم شیهاچشم از را کالمش قتیحق

 .ندیگوینم دروغ هاچشم که داشتم اعتقاد نیا به هم هنوز

 :گفت و شد خم سمتم به یکم یعل

 م؟یستادیا زهیشانزل ابونیخ وسط-

 :گفتم رمیبگ او از را نگاهم آنکه یب

 .بشم مطمئن که دارم ازین-

 ات تونمیم. شهینم نجوریا یشیم مطمئن زمان مرور به-

 !یشینم مطمئن اما یکن نگاهم تو تا ستمیبا نجایهم صبح
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 :کرد زمزمه و کرد نگاه میهاچشم به رهیخ رهیخ او بارنیا

 !شم مطمئن دیبا منم-

 ؟یچ از-

 ای یکنیم عمل! یمونیم حرفات یرو چقدر تو نکهیا از-

 ؟یگرفت ادی خوب رو زدن حرف فقط

 :گفتم و زدم یپوزخند

 ؟یچ اون اما. کردم عمل بهش و دادم قول یکی به بار هی-

 ایدن هی وسط موندم من. کرد خراب زویچ همه تو کافه تو

 در شیپ رون،یب خونه، تو. بود ساخته برام اون که یمشکل

 هم عمل بهش تونمیم زنمیم یحرف اگر پس! هیهمسا و

 !کنم

 :گفت و داد تکان یسر

 !شدم مطمئن یزنیم حرف خوب که نیا از فعاًل-
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 مهه دفتر آن. افتادم دفتر آن ادی به هاحرف نیا دنیشن با

 م،یهاحماقت تمام. رساندیم اثبات به را من یهاحرف

 همراهش شهیهم که. بودم بسته انیک به که یعهد به وفا

 ای شود سرافکنده امخانواده یجلو ندهم اجازه و باشم

 خودش کناِر در هم را من گرید که کند تصور یالحظه

 .کردندیم ثابت را زیچ همه یخوب به هاآن. ندارد

 برداشت قدم من از جلوتر یعل و کردم نگاهش حرف یب

 :گفت و
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 هم اب بعدًا یهست و لیسه شیپ میبر زودتر ایب فعاًل-

 !میزنیم حرف

 اندنشید با. میرفت هابچه سمِت به و افتادم راه دنبالش

 هستم کنارشان که حاال نداشتم دوست. زدم یلبخند

 یبرا هم یزیچ قتًایحق. رمیبگ سخت خودم به را یزیچ

 یمنطق کاماًل را زیچ همه یعل نداشت، وجود یدلخور

 راه ترعقب یکم. رفتمیپذیم دیبا من و کردیم انیب

 یپ نیا به یزیچ هر یانتها در و کردمیم فکر و رفتمیم

 !است نزده یبد حرف یعل که بردمیم

 یبرا من. میکردیم اعتماد هم به دیبا ما. بود او با حق

. نمنک قضاوتش و بدانم جدا انیک از را یعل بتوانم نکهیا

 .شود راحت من بابت از الشیخ نکهیا یبرا او
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. ستنش لبم کنج یلبخند و کردم او به ینگاه سر پشت از

 لقاب ریغ یقتیحق هم نیا و دادیم یخوب حس من به یعل

 .بود انکار

 تا ودمب منتظر. رفتم سمتش به سرعت به یهست دنید با

 رید نقدریا چرا که کند هیگال به شروع و باشد شده کالفه

 تگرف دست در را دستم بزند، یحرف آنکه یب اما میاکرده

 :گفت و

 !طرف نیا میبر ایب ایب-

 هردو. کردم لیسه و یعل به ینگاه و برگشتم کوتاه

 یهردو که دمیفهمیم خوب. بودند شده صحبت مشغول

 باز و ردیبگ شکل ما نیب یارتباط که کنندیم تالش هاآن

 .گرفتمینم یبد حس موضوع نیا از هم

 درون که یادهیسرپوش یشهرباز وارد مانیهاتیبل با

 به سرعت به پسرها و میشد دارد، قرار یتجار مجتمع
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 یازب یهاتوپ سمت به یعل. رفتند نگیبول یباز سمت

 یب بودم امدهین ییجا نیچن حال به تا که من و رفت

 درون را شیهاانگشت. کردمیم نگاهش حرف

 :گفت و کرد توپ یرو یهاسوراخ

 !هم با تا دو شما ل،یسه با من-

 :گفت و زد نهیس به یدست یهست

 اشهب من با یخوایم رو یباز نیا ستین بلد پناه! یزرنگ-

 !ببره خودت میت که

 :داد تکان یسر یعل و دمیخند

 !بشه میت لیسه با پناه باشه-

 حرف یب لیسه. دادم قورت را دهانم آب و کردم نگاهش

 و دمیچرخ یعل سمت به لحظه کی در من و کرد نگاهم

 :گفتم
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 !باشم تو با خوامیم-

 :دیپرس زنان لبخند

 داره؟ یفرق چه-

 !یریم در رشیز از یدار االن. یدیم ادمی خودت یگفت-

 :گفت و داد باال یاشانه

 !هم با ما نداره فرق باشه-

 تاهکو در یعل و ستادندیا کنار سرعت به لیسه و یهست

 :گفت گوشم کنار لحظه نیتر

 خودت بودم منتظر یمنته بود فکرم تو نیهم خودمم-

 !یبخوا
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 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 !یزرنگ یلیخ تو-

 گاهیجا سمت به بدهد من به یجواب آنکه یب و دیخند

 :گفت و رفت یباز مخصوص

 هر تو میکن یسع دیبا ما و نیپ گنیم هااون به پناه نیبب-

 !کن دقت خوب. میبنداز رو تعداد نیشتریب ضربه

 :گفت و شد مانعش لیسه که کند آغاز را یباز خواستیم

 !اونه با امشب شاِم شد، بازنده که یمیهرت-

 :گذاشتم جلو به یقدم من و رفتیپذ حرف یب یعل

 .ستمین بلد رو یباز نیا من. شهینم نه-

 :گفت و رفت یهست سمت به لیسه
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 ور یباز نهیهم ما شرط. یوفتیم راه یبنداز بار دو یکی-

 !دیکن شروع

 با را توپ لحظه کی در و رفت عقب یقدم چند یعل

 سرعت با رنگ یمشک توپ. انداخت نیزم یرو شتاب

 یرو هاآن یباق عدد دو جز به و رفت هانیپ سمت به باال

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با یعل. شدند پخش نیزم

 ؟یگرفت-

 :کردم نگاهش خنده با

 !سخته-

 !یوفتیم راه. ستین-

 ستادهیا سرپا که ینیپ سه دنید با و زد ضربه لیسه بارنیا

 :گفت و زد یدست یعل و دیکش درهم چهره بودند

 !بابا یخورینم ما به-
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 :گفت و کرد من به یااشاره لیسه

 !هست پناه نوبت. یوفتیم عقب راحته المیخ که من-

 یعل. رفتم هاتوپ سمت به و دادم رونیب محکم را نفسم

 :گفت لب ریز

 بسته لیسه نیا دهن یبنداز رو همه کنه کمک خدا-

 !بشه

 :تمگف و کردم بلند یسخت به را توپ و دمیخند زیر زیر

 !نهیسنگ چقدر یوا-

 :فتگ و برداشت یتوپ یآسان به یعل میهاچشم مقابل در

 !شهینم یزیچ یبزن زور ذره هی اریدرن یباز لوس-

 شدت از توپ و بودم ستادهیا هانیپ از یدور فاصله در

 :گفت عیسر یعل. دیلرزیم دستم در ینیسنگ

 !االی نکن معطل-
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 یحت و شد رد هانیپ کناره از و انداختم را توپ یسخت به

 :گفت و زد یلبخند لیسه. وفتادین نیزم یرو هم یکی

 !رفت و شد تموم-

 را عدد دو تنها هم او و انداخت و برداشت یتوپ یهست

 :گفت و دیخند یعل. انداخت نیزم یرو

 ؟یچ یهست. هست اشتجربه نیاول پناه خوبه باز-

 :داد باال یاشانه یهست

 !دیهست عقب شما که فعال. نمتونیبیم-

 هک بود جالب میبرا. افتادم خنده به هایکر نیا دنیشن از

 .کنندیم کل کل هم با نگونهیا برادر خواهرو

 یشاد با و انداخت را هانیپ تمام یبعد ضربه با یعل

 :گفت و کرد مشت را دستش

 !نهیا-
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 ازب بار هر. کرد پرتاب و برداشت یتوپ مکث یب لیسه

 یعل که دادیم نشان نیا و ماندندیم عقب یعل از هم

 به خودش و ندارد من به یاجیاحت یباز نیا بردن یبرا

 .است فیحر را هاآن همه ییتنها

. دمکر یم نگاه یباز به و بودم ستادهیا یکنار لبخند با

 ظاهر شگرینما صفحه رو پرتاب هر از بعد ییهاازیامت

 دو آن از هم ییتنها به یحت یعل که دادیم نشان و شدیم

 به و زدم نهیس به دست. است افتاده شیپ نفر

 .کردم نگاه یعل یهایخوشحال
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 خوب حس نگونهیا یکس یشاد دنید از که بود هامدت

 !بودم نکرده افتیدر

 :گفت و دیچرخ سمتم به سرعت به یعل

 !توئه ضربه نیآخر ایب ایب-

. ستادمیا هانیپ مقابل و برداشتم یتوپ امضربه نیآخر یبرا

 و رفتم عقب سمت به داشتیبرم زیخ یعل که همانطور

 ودب باال میبرا توپ پرتاب شدت قدرآن. انداختم را توپ

. افتادم نیزم یرو و خورد زیل نیزم سطح یرو میپا که

 و رفتیم هانیپ سمت به میمستق که بود یتوپ به نگاهم

 .کرد نیزم پخش هم با را همه

 :گفتم و دمیخند یشاد با

 !زدم رو همه-
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 نیزم یرو از را من و شد چفت میبازو به یعل دست

 :گفت و کرد بلند

 !بدن ازیامت ازدهی تو به دیبا-

 به جان کم یمشت من و دندیخند بلند لیسه و یهست

 :گفتم اریاخت یب و زدم شیبازو

 !نکن تیاذ یعل عه-

 من یهاچشم در پروا یب هم او. کردم نگاهش رهیخ رهیخ

 تک در را خنده توانستمیم یراحت به و بود شده رهیخ

 !نمیبب صورتش یاجزا تک

 :گفت و داد قرار میبازوها یرو یدست زود یلیخ یهست

 یبتون کردمینم فکرشو. خودم میت یتو یومدیم کاش-

 !یبنداز رو نیپ تا ده

 :گفت و آمد سمتمان به خنده با لیسه
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 !تا ازدهی-

 :گفت مجدد لیسه و میدیخند یهمگ

 !دیهست ما مهمون شام میبر خب یلیخ-

 ار شیجلو توانستمینم که یخجالت با و زدم یلبخند

 :گفتم رمیبگ

 !میکنیم حساب هم با همه. نه نجوریا-

 :دیخند لیسه

 دهیم شام باخت یمیت هر گفتم خودم. حرفش و مرد-

 !رو حرفم کنم ثابت دیبا االنم
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 به شروع آنان از تر دور یکم هم من و افتادند راه یهمگ

 یباال طبقه که یرستوران به زود یلیخ. کردم زدن قدم

 سمت به مکث یب یعل. میدیرس داشت قرار پاساژ

 :گفت و دیکش عقب یایصندل و رفت زیم نیتریمرکز

 !نجایا نیبش-

 همان یرو حرف یب و گرفتم دست در محکم را فمیک

 دم،ید نشستن محض به که یزیچ نیاول. نشستم یصندل

 هب یلبخند زده خجالت  .بود یهست یهالب یرو لبخند

 غذا سفارش یبرا لیسه و یعل رفتن با و زدم شیرو

 :گفت و دیکش سمتم به را خودش یهست

 پناه؟ افتهیم یاتفاق چه داره یفهمیم-

 خوب را زیچ همه. نشد کمرنگ یاذره لبم یرو لبخند

 جربهت را ایدن حس نیبهتر دنشانیشن از یحت و دانستمیم
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 حرف چند به توانستمینم گرید من که فیح اما کردمیم

 !کنم اعتماد و بسته دل

 :گفت جانیه با یهست

 شناسم،یم داداشمو که یمن اما ینش متوجه خودت دیشا-

 سابق آدم اون که هاستمدت اون که فهممیم خوب

 شاچهره کیمیم تموم نهیبیم تورو یوقت هوتن. ستین

 !کنهیم رییتغ

 :گفتم یآرام به و دمیخند

 !افتادم یآدم چه ریگ. یشانس عجب گهیم خودش با آره-

 یبرا و ادیم خوشش تو از اون. ستین نطوریا اصاًل نه-

 !کنهیم کمکت داره نیهم

 ؟یمطمئن نقدریا کجا از تو-
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 ور دورش ادیب بدش یکس از اگر اون! شناسمیم برادرمو-

 ای تو با مگه سالمت به برو گهیم و کشهیم قرمز خط هی

 یکس کناِر نداره دوست وقت چیه داره؟ تعارف یکس

 !دهیم آزارش ای کنهیم سلب آرامششو که باشه

 :گفتم و دمیخند

 !داد نظر یکس درباره قیدق نقدریا شهینم هم باز-

 !گهید یشناسیم خوب اونو تو ؟یچ مانیپ درمورد-

 یراب ذهنم و شد محو لبم یرو لبخند مانیپ نام دنیشن با

. رفت آب یرو شناور یکشت درون به کوتاه یلحظات

 غم از سرشار یلحن با و آورد هجوم سمتم به یدلتنگ

 :کردم زمزمه

 اد؟یم یک یعنی-

 :گفت سرعت به یهست
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 یبرادرا خواهرها که کن فکر نیا به. نکن فکر اون به-

 هک دمیم نانیاطم تو به منم و شناسنیم خوب خودشونو

 هم حواست اصال. نجاستیا خودش خواسِت به هوتن

 یعل که هروقت یکنیم یباف یمنف یدار بسکه ستین

 نگار یوقت کن باور! زنهیم برق چشاش یکنیم صداش

 !بودمش دهیند نجوریا وقت چیه بود باهاش هم

 :گفت مکث یکم با و بست دهان سرعت به یهست

 !دیپر دهنم از ارمیب اسمشو خواستمینم دیببخش-
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 :دادم تکان یسر
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 !الیخیب ستین مهم اونقدرام-

 یصندل یعل و آمدند سمتمان به سرعت به لیسه و یعل

 :گفت عیسر یهست. نشست و دیکش عقب را من یکنار

 د؟یداد سفارش یچ-

 ردب نام یکی یکی را بودند داده سفارش که ییغذاها لیسه

 با را سرش. کردمیم نگاه یعل به یچشم ریز من و

 انیاپ تا نداشت قصد که انگار و بود کرده گرم اشیگوش

 .بزند حرف یکالم شام

 دهخن و یشوخ از پر و شاد ییفضا در را شام نکهیا از بعد

 سمت به و میشد بلند جا از یهمگ میکرد صرف

 .میرفت پاساژ یخروج

 :گفت یعل م،ینشست نیماش در که نیهم
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 هی. بخوابم نیسنگ و پر شکم نیا با تونمینم که من-

 د؟یهست یرو ادهیپ هیپا هست، تر نییپا پارک

 اهمنگ نهیآ از یعل و رفتندیپذ جانیه با لیسه و یهست

 :گفت و کرد

 ؟یایم-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !جمعم تابع-

 یفضا وارد را نیماش زود یلیخ و کرد حرکت یعل

 و بود سرد هوا. میشد ادهیپ یهمگ و کرد ینگیپارک

 لرز تا گرفتم آغوش در را خودم میهادست با ناخودآگاه

 و اورمین زبان بر یزیچ نتوانستم اما کنم یمخف را تنم

 :گفتم

 !زدم خی یوا-
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 :گفت و آمد کنارم به زود یلیخ یعل

 !یشیم گرم گرِم یبزن قدم قهیدق چند-

 و لیسه. شدم قدم هم او با و زدم شیرو به یلبخند

 ام با را شانفاصله یکم هردو و کردند ما به ینگاه یهست

بیشتر کردند. لبخندی زدم و گفتم: 

-میتونم ازت یه سوال بپرسم؟ 

دستهایش را درون جیبهایش فرو کرد و گفت: 

-چجور سوالی؟ 

-شاید فکر کنی فضولیه! 

خندید: 

-از فضولی بدم میاد! 

سکوت کردم و علی مجدد گفت: 

-اما میتونی کنجکاوی کنی! 
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 :گفتم مکث با و دوختم دو آن به را نگاهم

 ...!یهست و لیسه-

 :گفت و نداد مجال یعل

 !ستین نشونیب یچیه-

 انیم. افتادم خنده به و کردم نگاهش رفته باال یابروها با

 :گفتم خنده

 !کنم کامل رو امجمله ینذاشت-

 !گهید یگرفت جوابتو-
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 قدم ما از جلوتر که کردم دو آن به ینگاه مجدد

 بلند شانیهاخنده یصدا یگاه از هر و داشتندیبرم

 :گفتم یآرام به. شدیم

 ؟یمطمئن نقدریا چطور-

 نامزد یزود به لیسه. شناسمیم رو جفتشون چون-

 هنوز که هست یدختر اون سمت فکرش قطعًا و کنهیم

 !بذاره یزیچ یاحلقه انگشتش یتو نتونسته

 چرا؟-

 اون هدِف. نداره رو دیبا که یشغل اون نکهیا خاطر به-

 !نهیا هم

 :زدم یلبخند

 ه؟یچ تو هدِف-

 :دیخند یعل
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 !تو مقاومِت سِد شکستن-

 :گفتم و دمیخند بلند ناخودآگاه حرف نیا دنیشن با

 بابا؟ نه-

 هی تو نیهم یبرا پناه؛ دمیرس خواستم یهرچ به من-

 !یستین دراز و دور نقطه

 به. دندیچسب نیزم به میپاها حرکت نیا با و ستادیا مقابلم

 :دیپرس آرام یلحن با یعل و کردم نگاه شیهاچشم عمق

 خوامیم رو یزیچ اصِل. یبگ رو قتیحق خوامیم-

 ؟یترسیم یچ از. مونده دلت یتو که بشنوم

 به انیک فکر لحظه کی در و کردم مشت را میهادست

 :گفت عیسر یعل. آمد سرم

 از پر من تن. کنم وارد زخم یکس به که ستمین یآدم من-

 بودم من نیا. نداشتند یدرمون چیه که هست ییهازخم
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 تا ختمیر نمک هازخم تموم یرو خودم دست با که

 جا از هاتن و تک که بودم من نیا. نمیبب رشونویتاث زودتر

 من یکرد فکر حاال! کنه کمکم که نبود یدست. شدم بلند

 و ستیب من کنم؟یم وارد تازه زخم هی تو قلب به امیم

 اشب مطمئن. ستادمینا سن و نقطه نیا یتو اما سالمه پنج

 !ارمینم زبون به یاالبختک رو یحرف چیه

 :گفتم و دادم تکان یسر

 ؟یچ یکرد ول دستمو هوی اگه-

 !کنمینم نکارویا-

 :دمیخند

 .زدیم اونم رو حرفا نیا-

 :گفتم و داده فاصله هم از را میهادست

 !رفت اون و موندم تنها من کجاست؟ کو؟ االن اما-
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 !نیهم یکن اعتماد گهید بار کی هیکاف تو-

 :داد ادامه و شد خم سمتم به

 نجوریا رو آدما شهیهم دروغگوام؟ من یکنیم فکر چرا-

 ؟یبشناس رو اونا یاذره نکهیا بدون ؟یکنیم قضاوت

 و کردم نگاهش رهیخ رهیخ و دادم قورت را دهانم آب

 :گفت یعل

 !بزن دلتو حرف دختر، بزن-

 :گفتم یسخت به و دادم تکان یسر

 نویا و یستین اون مثل تو! بود اون. یستین دروغگو تو-

 ...!که کرده یکار هی شرف یب اون اما دونمیم

 و کرد وادار سکوت به را من و گرفت مقابلم را دستش

 :گفت
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 از و کن تمومش. ستین درست هم آوردنش زبون به-

 !بردار تازه یهاقدم نجایا

 :گفت و گرفت سمتم به را دستش

 !میبر جلو هم با میتونیم-

 :گفت خنده با یعل و کردم دستش به ینگاه

 !هیاوک یریبگ نممیآست-

 . زدم پس را دلم ترس و دمیخند

 وشهگ تینها در اما رفتند شیپ یسخت به لرزانم یدستها

 .زد میرو به یلبخند یعل و گرفتم دست در را نشیآست
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 محکم که همانطور من و برداشت قدم من از جلوتر یکم

 که ستمدانیم. شدم روان دنبالش به بودم گرفته را نشیآست

 ینشدن که دانستمیم هم خوب اما است سخت میبرا

 را نایک از ترمتفاوت یآدم سال کی از بعد نکهیا. ستین

 !نبود محال و ینشدن کنم، امیزندگ وارد

 :تگف بلند لیسه و دندیچرخ سمتمان به یهست و لیسه

 خواد؟یم یبستن یکس-

 :گفت و کرد نگاهم کوتاه یعل

 !میخوایم پناه و من آره-

. آمد سمتمان به لبخند با یهست. میرفت سمتشان به هردو

 نشیآست زود یلیخ خورد یعل لباِس نیآست به که نگاهش

 :گفت خنده با یهست و کردم رها را

 !بلده خوب کارشو هوتن دونستمیم-
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 :دمیپرس متعجبانه من و دیخند یعل

 ؟یکار چه-

 :گفت یآرام به و کرد نگاهم یعل

 !گهیم زدنو مخ-

 خجالت با من و دیخند بلند حرف نیا دنیشن با یهست

 یهایصندل یرو لیسه دنید با یهمگ. دمیگز را لبم

 .میرفتگ دست در را یوانیل یها یبستن و مینشست یسنگ

 ابربر چند را تنمان لرز سرد یهوا نیا در که ییها یبستن

 !بودند دلچسب و ذیلذ اریبس اما کردند

*** 

 :گفت و برخاست جا از یعل

 !بابا وردسِت برم دیبا امروز من باشه حواستون-

 :گفت لیسه و زدم یلبخند
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 !نترس ما به بسپار-

 ردهک ریگ پیز با که همانطور و کرد تن را کاپشنش یعل

 :گفت بود ریدرگ لباسش

 !نهیهم خاطر به قایدق ترسم نصِف-

 :گفتم و دمیخند

 اشهب تو حضوِر به ازین که ستین یمهم کار نباش نگران-

 !برس کارات به برو

 داشتبر سمتم به یقدم و کرد لیسه به یکوتاه نگاِه یعل

 :گفت و دیکش باال کامل را لباسش پیز و

. دیکن نیتزئ رو کافه گوشه دیبا بعد به پنج ساعت امروز-

 هیته رهیم لیسه هم زیچ همه میدار تولد زیسورپرا هی

 .کنن فیک هایمشتر که یکن یکار هی خوامیم. کنهیم

 خب؟
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 :گفتم و دادم تکان یسر

 !کنمیم درستش. نترس-

 :زدم نهیس به دست و دادم یصندل به هیتک

 !باش خودت مواظب-

 :گفت و داد تکان یسر یعل

 !ریبگ تماس یداشت هم یکار! شتریب خودت-

 یاذره نکهیا یب من و شد خارج کافه از زود یلیخ یعل

 ار صفحه نیاول و کردم خارج فیک از را دفترم کنم، مکث

 و شکل یعل با امرابطه که یوقت از. دادم قرار مقابلم

 فترد نیا زودتر داشتم دوست بود، گرفته یاتازه لیشما

 !برسانم اتمام به را یلعنت
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*** 

 نیا در. گذشتیم بابا و من دیشد قهر از یروز چند

 و زدینم حرف من با یکالم بابا شد، یسپر که ییروزها

 هچ دیبا دانستینم و بود کرده ریگ نفر دو ما نیب مامان

 .بدهد انجام یکار

 هنگرفت یتماس ما با هم هنوز و نبود مانیپ از یخبر چیه

 یشتک که داد خبر کوتاه یلیخ بصورت بار کی تنها. بود

 یبرا دلم نکهیا وجود با و است شده متوقف یااسکله در

 ردمک حبس اتاق در را خودم د،یکشیم پر شیصدا دنیشن

 را پادشاه هفت خواِب که کردم یباز را یکس نقِش و

 . ندیبیم
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 یپ و بشنود را غمم از پر یصدا مانیپ تا بود بهتر نگونهیا

 .ببرد زیچ همه به

 و زدیم زنگ من به بارها شب هر و روز هر انیک

. کنم ییتنها احساِس انتخاب نیا بابت گذاشتینم

 .بودم مصمم کاماًل و گرفته را ممیتصم

 و خواستمینم را زیچ چیه انیک جز یزندگ نیا در من

 که دانستمیم. بود امیزندگ تیاولو نیترمهم او به دنیرس

 وفر باالخره و ندارد یادیز مقاومت هم بابا مخالفت وارید

 .زدیریم

 ند،یبب را ندهیآ یبرا ممیتصم و من خواسته اگر شک یب

 رازد تخت یرو. ردیبپذ دامادش عنوان به را انیک تواندیم

 :دادم پاسخ را انیک تماِس و دمیکش

 جونم؟-

 زدلم؟یعز یخوب-
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 :دمیکش یقیعم نفس

 !خوبم خوبم-

 گه؟ید یاخونه-

 :دمیخند

 چرا؟! معلومه-

 !خوبه-

 :گفتم متعجبانه و داده باال ییابرو

 شده؟یچ چرا؟-

 !بزنم حرف اتخانواده با مجدد و خونتون امیب خوامیم-

 :زدم یپوزخند

 خانواده؟ یب-

 !گهید هستم من! پناه ستین مهم-
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 :گفت مجدد انیک و نشستم تخت یرو

 گه؟ید امیب-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !نه االن البته! ایب-

 پس؟ امیب یک چرا؟؟-

 !ایب تو بعد دیرس روشا هروقت دونمینم-
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 :گفت و کرد سکوت یلحظات انیک

 اون؟ چرا-
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 !تیوضع شهیم بهتر باشه روشا. تنهام یلیخ من چون-

 پناه؟ یکنیم درست ییفضا چه یدار یفهمیم تو-

 :گفتم یجیگ با

 ؟یچ یعنی فضا؟-

 هر و بزنم حرف پدرت با امیم دارم من دخترجون؛-

 یسک تو اونوقت. رونیب کنه پرتم خونتون از ممکنه لحظه

 حرف چیه یجا و متنفره من از که اونجا یاریم رو

 هی بابات با اونم یخوایم نذاشته؟ یباق هم رو یااضافه

 رون؟یب کنن پرت رو من و بشه کاسه

 :گفت انیک و کردم فکر یکم

 .میکن حل رو موضوع خودمون بذار. نکن نکارویا-

 !دمیترسیم روشا حضور از هم من بارنیا. بود او با حق

 :گفتم عًایسر
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 !درسته-

 خوامینم اصاًل. کن باز رو در صدا و سر یب ایب خب،-

 !بزنم خونتونو فونیآ

 پرده یکم. رفتم پنجره سمت به و شده بلند جا از ترس با

 و ساختمان مقابل درست که انیک دنید با و زدم کنار را

 :گفتم بود، نشسته نشیماش درون

 !ترسمیم یلیخ من توروخدا، کن ول انیک-

 :زد یاقهقهه انیک

 !کنمیم درست رو زیچ همه امیم من پناه؟ هیچ ترس-

 :دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 ور مامانت من دیشا! بشه دایپ بهتر راِه هی دیشا د،یشا-

 !ادیب خوشش من از نم،یبب

 !یشناسینم اخالقشو تو-
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 !میبشناس رو گهیهمد بذار. خب بشناسم بذار-

 االن .بده گوش تو یحرفا به نهیبش که ستین یآدم اون-

 نجات رو خودمون یزندگ خودمون، بذار کن باز درو ایب

 !میبد

 را تماس سرعت به و نداد زدن حرف اجازه گرید انیک

 دهپر سرعت به شد، ادهیپ نشیماش از که نیهم. کرد قطع

 باز شیبرا را در و رفتم فونیآ سمِت به و انداختم را

 .کردم

 فکر انیک یهاحرف به فقط. کنمیم چه دارم دمیفهمینم

 من به تا دارد که یتالش و اراده همه نیا به. کردمیم

 !برسد

 همه هک دیفهمیم دیبا. باشم راه مهین قیرف نداشتم دوست

 دست از را نشیماش اگر یحت. امستادهیا شیپا جوره

 صدقه از هم را کوچک یآپارتمان واحِد همان گرید بدهد،
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 پول از یخال بشیج و باشد نداشته مادرش و پدر سِر

 .شود

 و امدهیمال تن به را زیچ همه یپ من که دانستیم دیبا او

 هم با را رفت دستمان از که یزیهرچ تا هستم آماده

 .میاوریب دست به مجددًا

. ودمب کرده سر یشال نه و داشتم تن به ییمانتو نه بارنیا

 که داشتم عجله انیک دنید یبرا و بودم شده هول آنقدر

 .بودم برده ادی از را زیچ همه

  

۲۶۶ 

  

 

 .کردینم کار هم مغزم گرید ییگو
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 مامان یصدا زود یلیخ شد، بلند که خانه در زنگ یصدا

 :آمد

 ه؟یک نیبب ؟ییاونجا پناه-

 ره اما. دندیلرزیم میهادست. رفتم در سمِت به حرف یب

 .مبود گرفته را خودم میتصم من. کردم باز را در بود طور

 هک بود بار نیاول نیا. خورد ظاهرم به انیک متعجب نگاِه

 انیک نگاِه لحظه کی در. دیدیم شکل و سر نیا با را من

 شارف بابا یصدا دنیشن با و شد دهیکش سرم پشت به

 .شد شتریب در رهیدستگ یرو دستم

 تو؟ بازم-

 :گفت بابا و کرد یسالم یآرام به انیک

 !پناه اتاقت تو برگرد و ببند درو-

 :گفت و برداشت جلو به یقدم بابا
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 ِفک بذارم حسابتو امیب تا نیپائ برو هم تو پسر آقا-

 .دستت

 آنکه یب. گذاشت خانه درون پا عیسر یلیخ انیک

 نگاهمان تعجب با مامان و اوردیدرب پا از را شیهاکفش

 :کرد یم

 !میگذرینم هم از ما دیبکن یهرکار ستوده یآقا-

 :گفت و خورد انیک یهاکفش به نگاهش بابا

 !رونیب گمشو برو-

 د؟یبزن حرف من با دیتونینم چرا-

 یوجل یدار آبرو یبرا که دمیفهمیم و شد تریعصب بابا

 :است گرفته را خودش یجلو که است هاهیهمسا

 !رونیب گمشو من خونه از-

 :گفتم مکث یب و آمدم خودم به کبارهی انیک نگاِه با
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 اج چیه ینشنو کامل و قیدق حرفاشو تا! رهینم جا چیه-

 !رهینم

 :گفتم مجدد من و کرد نگاهم شده گرد یهاچشم با بابا

 !مونهیم نجایهم! رهینم-

 و کردیم دایپ یشتریب نفِس به اعتماد من جمله هر با انیک

 ممه یلیخ میبرا. بودم یراض و خوشحال بابت نیا از من

 مکن حفظ مادرم و پدر چشم در را انیک تیشخص که بود

 .کند ینیتوه او به نتواند یکس و

 رعتس به اما بکشد را دستم کرد یسع تیعصبان با مامان

 :زدم تشر و کردم خارج دستش از را دستم

. اتاقم یتو رمینم و کنم ینم گم گورمم شمینم خفه-

 منم یبرا بده بها منم یزندگ به تونیکی تا هستم نجایهم

 رو دارم دوستش که یپسر یهاحرف. بشه قائل ارزش

 !رهینگ میتصم میزندگ یبرا یالک و بشنوه
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 :گفت تیعصبان با بابا

 :گفتم تیعصبان با

 ه؟پشتوان بدون تنها؟ اونم بود؟ نجایا االن ومد،یدرنم اگه-

 !میخوا یم همو ما دهیم نشون نیا

 :گفت و داد تکان یسر انیک

 !طورنیهم منم داره عالقه من به پناه. ستوده یآقا دیبفرمائ-

 :زد داد تیعصبان با بابا

-کر و کور شدی بچه هیچی نمیفهمی. اونم همینطور که 

تو جلوی ما قد علم کردی، مقابل ننه باباش در میاد؟ 
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 !شو خفه تو-

 :گفتم و رفتم انیک سمت به مکث یب

 کردن صحبت حق هم انیک! بابا کن صحبت درست-

 !داره

 یازوب چفت را دستش و آمد سمتمان به تیعصبان با بابا

 .کند رونشیب مانخانه از کرد یسع و کرد انیک

 !گفتیم خودش که همانطور درست

 مگذاشن در مقابل را دستم کرد رونشیب خانه از که نیهم 

 :گفتم و

 !مونهیم نجایهم اون! بره ذارمینم-

 سرعت به که آمد باال هم من زدن عقب یبرا بابا دست

 :گفتم

 ؟یفهمینم چرا دارم دوستش. خب دارم دوستش-
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 و آمد فرود صورتم یرو بابا دسِت جمله نیا دنیشن با

 !دیچیپ راهرو درون مامان و من ِغیج یصدا

 یسرخ علت دمیفهمینم. خورد انیک به چشمم

 طیشرا نیا ای است یعصب من یبرا. ستیچ شیهاچشم

 .است انداخته وضع نیا به را او

 :گفتم و کردم نگاه بابا به سرعت به

 ؟یکن کاریچ یخوا یم. دارم دوستش من ن؟یهم خب؟-

 و درپ وقت چیه اگه یحت. رفتمیپذ وضع نیهم با اونو من

 !یرینگ سراغمو هم تو اگه یحت! انین سراغمون مادرش

 :گفتم و گرفتم را انیک دست 

 شما و میهم عاشق انیک و من یایب نیپائ یبر باال-

 !دیبد تیرضا دیمجبور

  

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1086 

۲۶۸ 

  

 

 از یکی. چرخاندم سر یاهیهمسا یصدا دنیشن با

 شیهادیخر دنمانید با آمدیم باال هاپله از که هاهیهمسا

 :گفت و گذاشت نیپائ را

 ستوده؟ یآقا شده یزیچ-

 :داد تکان یسر بابا

 !ممنونم. دیبفرمائ نه-

 و دمیکش خانه سمت به مجدد و دمیکش را انیک دسِت

 :گفتم

 بزن هم گهید تا صد بزن ایب. گذرمینم ازش من! شده-

 !نداره حالم به یفرق
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 باز دنبو جلودارش یزیچ تیعصبان شدت از گرید که بابا

 شانیهاخانه از هاهیهمسا. کند رونیب را انیک کرد یسع هم

 !بود برگرفته در را مجتمع یاهمهمه و بودند زده رونیب

 هاهیهمسا تمام ینماانگشت ما داد،یم نشان که یاهمهمه

 اتفاق نیا از محله کل است قرار زود یلیخ و میاشده

 .شوند باخبر

 :گفت سرعت به انیک

 تموم رو زیچ همه سکوتتون با بهتره! لطفا دیکن تمومش-

 !دیکن

 به که یلیس با و رفت انیک سمِت به تیعصبان با بابا

 :گفتم و زدم غیج بلند زد صورتش

 !یبزن اونو یندار حق! نزنش-
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 اما افتادم، نیزم یرو. انداخت خانه داخل به را من بابا

 :زدم داد و نباختم را خودم

 کوتاه ترهبه نرفته هیهمسا در شیپ نیا از شتریب آبروت تا-

 دخترت یزندگ از آبروت که دونمیم خوب! بابا یایب

 !کن تمومش پس. ترهمهم برات

 :گفت حرص با و دیکش را دستم مامان

 !برو پاشو دختر ببند دهنتو-

 :دمیکش عقب دستم

 .کن ولم-

 :زدم داد مکث یب

 ز و سر یب آدم هی من از یخوا یم تو ببندم؟ دهنمو چرا-

 شما ببندم؟ چشم امخواسته رو یخوایم ؟یبساز بون
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 ناو کنار در بودن با مویخوشبخت من که دیبفهم دیبا

 !نمیبیم

 :زد صورتش به یاضربه دست با مامان

 !دختر یبرد رو آبرومون بسه پناه بسه-

 میکارها و خودم یرو یکنترل چیه گرید. شدم بلند جا از

 امیوانگید و بودند شده بسته میهاچشم که انگار. نداشتم

 تمرف در سمت به. بودم شده وانهید. بود دهیرس اوجش به

 :گفت بلند مامان و

 ؟یریم کجا پناه. نشو خر پناه-
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 من و نبود در پشت گرید انیک. کردم باز سرعت به را در

 :گفتم بلند

 نشد؟ تموم هاتونیفضول! هاهیهمسا یآها-

 من و بستند را در محکم واحد، دو دمیکش که یداد با

 :زدم داد مجدد

 هب من. شد گرفته دهینشن حرفامون هرچقدر بسه گهید-

 .رسمیم خوامیم که یزیچ

 داخل به را من هم باز و آمد سمتم به تیعصبان با بابا

 یعدب یلیس شد، دهیکش باال به نگاهم که نیهم. کرد پرت

 شدت از که یتن با من و نشست صورتم یرو ترمحکم

 :گفتم و افتادم خنده به دیلرزیم تیعصبان

 !کن قبول نشده، بدتر یچ همه تا-

 :دیکش ادیفر بابا
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 !احمق! احمق بدتر؟ نیا از-

 یقرمز به چشمم. دمیکش امینیب به یدست و دمیخند

 :گفتم و خورد انگشتم

 !بابا باشه نیسنگ نقدریا دستت کردمینم فکر-

 :زد ادیفر مهابا یب بابا

 بچه هی که اوردمین راه سر از رو آبروم من! پناه شو خفه-

. منکرد حراج آبرومو من ؟یدیشن! بهش بزنه گند تو مثل

 ...!تا ببند رو دهنت

 :دمیپر حرفش نیب

 !شهیم بدتر وگرنه. یکن قبول دیبا-

 ؟یکن یغلط چه یخوایم بدتر؟؟؟ نیا از-

 :دادم تکان یسر
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 هی باالخره! زدن داد به کنمیم شروع ابونیخ وسط رمیم-

 هیچ من درد نهیبب ادیب شهیم دایپ فرهنگ با و متمدن آدم

 !یکنیم قبول تو اونوقت

 .بود سیخ اشک از مامان و تیعصبان از سرخ بابا چهره

 :گفتم و شدم بلند جا از سرعت به

 رمیم. ترم لجباز. ترم سرتق خودت از! یشناسیم که منو-

 نقدریا ابونیخ وسط رمیم شکل و سر نیهم با! ابونیخ تو

 !نجایا زنیبر ها هیهمسا و در همه تا زنمیم غیج

 :زد داد تیعصبان با بابا

 !اتاقت تو گمشو برو-

 و برد اتاق سمِت به و گرفت را دستم زود یلیخ مامان

 :گفت

 !شو ساکت پناه-
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 :گفتم و دمیچرخ سمتش به

 !بشه بدتر ممکنه هم نیا از یچ همه ؟یچ که-

 !دمینم پسر اون به تورو من نشه ای بشه بدتر-
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 :دمیخند

 .ستمین منم نباشه اون-

 :گفت و انداخت اتاق داخل به را من مامان

 ؟یشد وانهید پناه-

 :دیرس گوشم به بابا بلند یصدا
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 !رونیب ایب بده ادامه خودش تیخر به بذار کن ولش-

 :گفت و داد تکان میبرا تاسف نشانه به یسر مامان

 ما با نکارویا که یشیم مونیپش روز هی! یخر یلیخ-

 !یکرد

 !دیکوب محکم شدت به را در و رفت رونیب مامان

 ابانیخ در ینگران با انیک. رفتم پنجره سمِت به مکث یب

 و کردم ارسال یامیپ شیبرا دنشید محِض به. زدیم قدم

 :نوشتم

 "امینم کوتاه من اما شهینم یراض بابا" 

 و بابا نباریا. نشستم همانجا و کردم ارسال زود یلیخ

 یکم. بودم شنوده من و کردندیم دعوا گریکدی با مامان

 خواستمینم. برود نجایا از که کردم مجبور را انیک بعد
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 یالحظه که بابا یصدا دنیشن با. شود دعواها نیا ریدرگ

 :گفتم و شدم خارج اتاق از سرعت به شدینم آرام

 .رسمیم انوشیک به من. ستین مهم حرفات-

 و زدم یغیج من و آورد هجوم سمتم به مکث یب بابا

 :گفتم

 !رهیم آبروت! ابونیخ وسط رمیم-

 :گفت تیعصبان با بابا

 یبرد آبرومو یکاف حد به بچه؟ یترسونیم یچ از منو-

 اتجنازه هم یریبم اگر کن، فرو گوشت تو نویا خوب اما

 .ذارمینم القبا هی پسره اون دوش یرو رو

 :زدم یپوزخند

 اگر که بدون خوب آخرته حرف نیا اگر. رمیمیم پس-

 !کشمیم خودمو رم،یبم فعاًل نخواد خدا
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. نشست صورتم یرو حرف نیا با بابا سوم یلیس

 :گفتم و زدم یاقهقهه

 !ستین مهم برام گهید بزن. ترسمینم-

 :داد تکان هوا در یدست بابا

 !برو ؟یدار جرئتشو نمیبب بکش خودتو برو. ریبم برو-

 مسر در بابا جمله و دادم هیتک وارید به نهیس به دست

 :دیچیپ

 گهید تا کنم یم تیشکا پسره نیا از رمیم صبح فردا-

 !کنه یزیر آبرو نجایا ادین
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 :گفت مجدد بابا و زدم یپوزخند

 !ذارمینم اون دوش یرو رو تو هم یریبم-

. شد زیچ همه از یخال مغزم و ستادمیا وارید کنار همانجا

 هم ییصدا گرید. نبودم ایدن نیا در گرید که انگار

 .دمیشنینم

 :کردیم تکرار سرم در بابا نکهیا جز

 !"برو ؟یدار جرئتشو نمیبب بکش خودتو برو. ریبم برو"

 در پشِت همانجا. بستم محکم را در و رفتم اتاقم به

 .دمچرخان قفل درون را دیکل و کردم بلند دست و نشستم

 .بودم گرید ییایدن در که انگار

 ما صورت به که ییهاکتک ش،یدعواها بابا، یها حرف

 .شدندیم تکرار سرم در همه و همه زد،

 .بزنم را آخر ریت دیبا که دانستمیم خوب
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 بلند جا از خانه شدِن کیتار با و کردم خاموش را یگوش

. وردمخیم تلو تلو یگاه و داشتم یبد اریبس سردرد. شدم

 وارید جز و بودند مین و دو عدد یرو ساعت یهاعقربه

 !نبود روشن یچراغ چیه راهرو گوشه کوب

 قرص جعبه در و رساندم آشپزخانه به را خودم یسخت به

 هبست دنید با. گشتم یمسکن قرِص دنباِل به داروها و

 دهان به و کردم خارج عدد دو سرعت به فونینیاستام

 .گذاشتم

 مه را بسته کل اگر کردمیم حس که داشتم سردرد آنقدر

 .ندارد یریتاث چیه بخورم

 هب لحظه کی و گرفتم دست در را قرص ییتا ده بسته

 دهدن انیک به هم را من جنازه بابا نکهیا فکر. افتادم خنده

 کند، تیشکا او از خواهدیم الطلوع یعل صبح فردا و

 .کردیم شتریب را امخنده شدت
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 ههم. گرفتم دست در آب یوانیل همراه به را قرص بسته

 درون از را ها قرص اریاخت یب میهادست اما دیلرزیم تنم

 .کردندیم خارج یبند بسته

 هم باز. خوردیم چشم به دستم درون قرص عدد چهار

 توان من کردیم فکر او. شد تکرار سرم در بابا یصدا

 ندارم؟ را نکاریا

 دیبا چرا باشد، ییجدا انیک و من نیب است قرار اگر

 کنم؟ یزندگ

 نیپائ به آب یوانیل با را قرص چهار و بستم چشم

 و ادمد دست از هم را کنترلم که بودم جیگ آنقدر. فرستادم

 .انداختم نیپائ نیزم یرو از دست با را قرص یها بسته

 را سردردم نیزم یرو جعبه و ها قرص افتادن یصدا

 یم دلم. شدم مانیپش کارم از سرعت به. کرد شتریب
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 اما اورمیب باال را امخورده هرچه تا کنم یکار خواست

 .دادینم امانم جهیسرگ

 .افتادم تختش یرو و رفتم مانیپ اتاِق سمِت به اریاخت یب

 را مانیپ توانستمینم وقت چیه گرید مردم،یم نگونهیا اگر

 !نمیبب

 ببرد ییدستشو به و ردیبگ را دستم یکس خواستیم دلم

 احساِس میپا و دست در قبل از شتریب لحظه هر اما

 .کردمیم یکرخت

 مانیپ خنک یروتخت یرو را دستم و چرخاندم سر

 .دمیکش

 سرم در بابا یصدا و شدیم ترنیسنگ سرم لحظه هر

 چیه من و رفتیم لیتحل بدنم، یروین تمام. دیچیپیم

 .بدهم انجام توانستمینم یمقاومت
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. گرفت جان امبسته یهاچشم مقابل مانیپ چهره

 !شیهایمهربان ش،یها چشم ش،یلبخندها

  

۲۷۲ 

  

 

 بمل یرو لبخند توانستندیم که بودند یزیچ تنها هانیا

 .اورندیب

 را امنهیس قفسه و شد شروع دردم از پر یهاسکسکه

 .سوزاند

. آمدیم سراغم به یدتریشد یجیگ گذشتیم که چه هر

 گرید که بود بیعج میبرا بود تنم در که یدرد آنقدر

 مثل درست. کردمینم حس هم میپاها و دست در یتوان
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 گرید که قیعم و نیسنگ یخواب. بود خواب کی

 .کنم مقاومت برابرش در توانستمینم

*** 

 دهش گرفتار آن در که یقیعم خواِب از یدست یهاتکان با

 دمیفهمینم. هستم کجا دمیفهمینم. گرفتم فاصله بودم

 از انگار را مامان یصدا. امآورده خودم سر به ییبال چه

 . دمیشنیم هادست دور

. گرفتندینم فاصله گریکدی از میهاپلک و بود نیسنگ سرم

 .کردمیم احساس اممعده و گلو در یبد سوزش

 مامان؟ پناه پناه؟-

 یاهنال تنها و نداشتم یتوان اما بدهم را جوابش خواستمیم

 :گفت مجدد مامان و شد خارج دهانم از

 ؟یخوب پناه-
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 یلیخ. آزرد را چشمم چراغ ِزیت نوِر کردم باز که چشم

 ازب چشم مامان یصدا با بعد یلحظات و بستم چشم زود

 و دمچرخان سمتش به را بود نیسنگ دًایشد که سرم. کردم

 .افتاد سرخش یهاچشم و اشک از سیخ چهره به چشمم

 :گفتم و زدم یلبخند

 !امزنده پس-

 حس و دمیدیم یخوب به را مامان نگاِه درون خشم

 نم به را ترحمش حس شتریب داشت یسع او اما. کردمیم

 :کند منتقل

 خودت؟ با یکرد کاریچ. پناه یازنده که خداروشکر-

 به. مکن صحبت توانستمیم یسخت به و بود خشک دهانم

 :گفتم یآرام

 !ندارم...یخودکش جرئت من. راحت التونیخ-
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 من. آمد درد به قلبم. دیچک چشمش از یاشک قطره مامان

 اورم؟یب مادرم سر بر ییبال چه خواستمیم

 و شد داریب بابات یآورد شانس دختر؟ یگیم یچ پناه-

 به بود قرار یخاک چه دونهیم خدا وگرنه. سراغت اومد

 یدردسر چه به خودتو بود قرار دونهیم خدا. بشه سرمون

 !یبنداز

 :کردم نگاهش کوتاه

 د؟ینبود خواب شما مگه-

 :گفت و دیکش صورتم به یدست مامان

 مانیپ اتاِق و آشپزخونه روشِن چراغ هوی شد داریب بابات-

 که هوی. یشد نجوریا دید سراغت اومد که نیهم.  دید رو

 نیمز یرو که دمید رو هاقرص بسته و آشپزخونه تو رفتم

 !شدم روح قبض بودن افتاده
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 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !نکن شلوغش. امزنده که حاال-

 :زد تشر تیعصبان با مامان

 تکاریچ دونستمیم وگرنه ستین خوب حالت که فیح-

 چقدر و داره یحال چه بابات ینیبب دیبا! دختر کنم

 !هیعصبان

 :کردم یاخنده حال یب

 شیدوم من که نمرده یشکیه فونینیاستام دونه چهار با-

 .باشم
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 هب من فکر تمام و داد تکان تاسف نشانه به یسر مامان

 تا و کجا تا من که دیفهمیم یوقت یعنی. رفت انیک سمت

 کرد؟یم چه ام،ستادهیا شیپا اندازه چه

 دختر نیهمچ که خودش به ای کرد؟یم افتخار من به

 است؟ کرده دایپ را یوفادار

 لبم یرو یلبخند افکار، نیا داشتم که یبد حاِل انیم

. کردم نگاهش. شد اتاق وارد سرعت به بابا و نشاندند

 هختیر اشیشانیپ یرو آشفته شیموها و بود یعصب

 .بودند

 :گفت و داد قرار مامان یپاها یرو دارو یابسته بابا

 !نسخه نمیا ایب-

 به رو کم کم هوا. دوختم مارستانیب پنجره به را نگاهم

 را همراهم تلفن دلم تنها من و رفتیم ییروشنا

 خبر او هب. کنم برقرار ارتباط انیک با بتوانم تا خواستیم
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 ارخبرد اگر که نداشتم شک. هستم مارستانیب که بدهم

 در تا رساندیم مارستانیب به را خودش مکث یب شود،

 .باشد کنارم

 :گفتم یآرام به

 !خونه برم خوامیم. امخسته من-

 :گفت و آمد میسو به سرعت به میصدا دنیشن با بابا

 !پناه نشنوم صداتو تا نزن حرف. نزن حرف-

 از حتما. بود شده جمع میهاچشم در اشک. کردم نگاهش

 :گفتم یآرام به  .بود داروها نیا فشار

 !شدم خسته-

 .امخسته گهید کارات نیا از. پناه امخسته منم-

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 !لمیموبا-
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 نه ای بودم خورده که بود ییهاقرص ریتاث تحت دانمینم

 زبان بر را یحرف هر و شدیم باز فکر یب دهانم اما

 :گفتم دیلرزیم شدت به که ییصدا با. آوردمیم

 !بزنم حرف انیک با خوامیم-

 :گفت تیعصبان با بابا

 هم تویگوش یدید رو گوِشت پشت. شد تموم گهید-

 .ینیبیم

 :دمیخند ترس یب

 !شده یمیقد...گهید هاهیتنب نیا-
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 رد یبیعج اضطراب من و زدیم قدم اتاق در یعصب بابا

 ارتباط نایک با توانمیم چگونه دانستمینم. بود نشسته دلم

 !کنم برقرار

 من هب انوشیک دنید یبرا یااجازه بابا گرید نکهیا فکِر

 .کشاندیم مطلق ینابود مرز به را من ندهد

 تا بستم محکم را میهاچشم من و زدیم غر لب ریز بابا

 .برسند انیپا به دردها نیا زودتر

 رو آبرومون. میکرد دختر نیا دسِت چهیباز خودمونو-

 هب ییبال چه خوادیم ستین معلوم مشتش تو گرفته

 !ارهیب سرمون

 :گفتم مکث یب و سرچرخاندم

 .کنمیم دفاع عشقم از دارم ؟منمینشد عاشق خودت-

 :دیغر و شد مشت شیهادست بابا
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 تر پررو گمینم بهت یچیه یه! پناه بزن حرف درست-

 !یشیم

 مبکش را میهادست یکم کردم یسع دید با و زدم یلبخند

 . شود خارج عضالتم از یخستگ تا

 آمده سراغم به سکسکه هم باز که یحال در و یسخت به

 :گفتم بود،

 ..حرفمم یرو هنوزم-

 :شد رهیخ میهاچشم در و آمد سمتم به بابا

 ؟یگیم یچ یدار یفهمینم پناه اجاره؟ یداد رو عقلت-

 !یکرد که یتیخر نیا حساِب به ذارمیم

 :گفتم و دادم تکان یسر

 !خب دارم دوستش من-

 :گفت عایسر مامان
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 !ریبگ دهن به زبون پناه بسه-

 :زدم یاقهقهه مکث یب

 !نیبد تیرضا دیبا هم شما. خوادیم منو اونم-

 :گفت تیعصبان با بابا

 همه شد باعث خونه، در اومد شب نصفه آمبوالنس-

! یآورد خودت سر به ییبال چه تو که بفهمن هاهیهمسا

 ؟ یبد ادامه هاتیباز نیا به قراره یک تا پناه؟ یفهمیم

 :گفت یسخت به ختیریم اشک که مامان

 !شده یچ بفهمه و ادیب مانیپ اگر که آخ-

 :شد تریعصب حرف نیا دنیشن با بابا

 !یگفت دروغ اونم به! یدینکش خجالت مانمیپ از-
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 ادی از هم را انیک یحت لحظه کی مان،یپ ناِم دنیشن با

 ار اشکم قطرات زشیر یجلو توانستم یسخت به. بردم

 ییصدا با و شد دتریشد میگلو درون بغض اما رمیبگ

 :گفتم لرزان

 !نشه بدتر نیا از یچ همه تا کن قبول پس-

 :گفت مکث یب بابا

 توانهپش یب که یکرد فکر نیا به تو. خودتم فکر به من-

 یفهمیم اصاًل د؟یکن یزندگ دیتونینم هاتونخانواده

 راچ ستند؟ین قائل ارزش تو یبرا یاذره پسر نیا خانواده

 بابا؟ چرا ؟ پناه یشد خر

 ...!است تیخر من یعاشق پس. زدم یپوزخند

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1113 

 و میرسیم یخوشبخت به هم با انیک و من. ستین مهم-

 ونا که دینکن فکر! شهیم اثبات شما همه به یزود به نیا

 سرو ریدرگ است، کافه یکارها ریدرگ اونم! نشسته کاریب

 ازدواج نیا یبرا بتونه تا مادرش و پدر با زدن کله

 کناِر در من یخوشبخت که مطمئنم من! کنه شونیراض

 .ستشده میتضم انیک

 :گفت و داد تکان یسر بابا

 !بدم نشون یالعمل عکس چه دیبا دونمینم-

 :گفتم و داده قورت یسخت به را بغضم

 راچ! برسم خوامیم که یکس به من بذار! نیهم کن قبول-

 ؟یکنیم مقاومت نقدریا

 !بفهم. پناه ستین عشق نیا ؟یکنیم مقاومت چرا تو-
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 و شدم رهیخ دستم به متصل سرم به و دادم تکان یسر

 :گفتم لب ریز

 !کردیم درک رو من االن گهید حداقل بود مانیپ اگر-

 چشماش یتو یخواست یم چطور االن بود مانیپ اگر-

 ؟یکرد فکر نیا به ؟یکن نگاه

 :گفتم کبارهی و کردم نگاهش خشم با

 بزرگ گهید ما بابا؟ یذارینم راحت منو چرا اصاًل-

 ما یابر یخودیب نقدریا میریبم خودمون درد به بذار میشد

 به دنیرس از رو من کردنات قضاوت با یدار. نسوزون دل

 کردم رد ساله سه رو یقانون سن من. یکنیم منع انیک

 اجازه میزندگ بزرگ یهاانتخاب بابت شما از دیبا هنوز

 مانیپ از منو د؟یبد ریگ من به شما دیبا هم هنوز رم؟یبگ

 کت من خاطر به که یانیک کنم؟ رها انویک که یترسونیم

 .زد حرف و ستادیا شما مقابل تنها و
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 :گفت و کرد نگاهم شده گرد یهاچشم با بابا

 ...!نه شهیحال احترام نه پسره اون پناه؟ یگیم یچ-

 :دمیپر حرفش نیب

 .دارم دوستش! دارم دوستش من-

 :گفتم و رفت باال یکم میصدا تن ناخودآگاه

 گهید یکرد امخسته بذار خودم حال به منو کن ولم-

 پس جواب شماها به کنم یم که یهرکار بابت خوامینم

. دارم دوست که همونطور کنم یزندگ خودم خوامیم بدم

 صرق نیتربزرگ ای کیتار و تنگ دخمه هی تو انیک کنار

 ولم. ستادمیا پاش هم آخرش تا منه انتخاب نیا! جهان

 کنم مویزندگ دیبذار رمیبم خودم حال به دیبذار دیکن

 !دیبردار سرم از دست
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 صورتم یرو را ملحفه درد با و شدند ریسراز میهااشک

 میهااشک زشیر و هق هق یصدا یجلو گرید و دمیکش

 :گفت مکث با بابا. نگرفتم را

 !برس تیزندگ به برو! پناه یخواست خودت-
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 :گفت بابا و شدند دتریشد میهاهق هق

 چیه گهید. ندارم باهات یکار چیه بعد به لحظه نیا از-

 دلت هرجور. مادرت نه و من نه. میندار باهات یکار

 هگید! ریبم اصاًل ن،یبش ا،یب برو،. کن یزندگ خوادیم

 !دارمیبرم سرت از دست
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 :نشست امشانه یرو مامان دست

 پناه؟-

 :گفت و شد بلند شیصدا عیسر یلیخ بابا

 !رونیب میبر ایب. کن ولش-

 و آمد اتاق در شدن بسته محکم یصدا بعد، یکم تنها

 .دیچیپ اتاق در من یهاهیگر یصدا

*** 

 .گذشت روز آن از هفته کی

 از و بودم کرده کز مانیپ تخت گوشه درمانده، و خسته

 لیحوت را امیگوش گرید بابا. نداشتم یخبر چیه انوشیک

  .بود نداده
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 ییجا تنها و بزنم حرف مامان ای او با توانستمینم هم من

 تخت یرو درست بود، نجایهم نمیبنش توانستمیم که

 .هستم تنها خانه نیا در که نکنم حس تا مانیپ

 اما نه، ای است آمده خانه مقابل هم باز انیک که دانستمینم

 پا و دست یخبر یب باتالق در هم او که دانستمیم

 .کنم یکار چه دیبا دانستمینم و بودم نگرانش. زندیم

 من بدتر ببرد باالتر را من نکهیا یجا به کردن یخودکش

 لقب از یزندگ یرو نیا که داد نشانم و کوباند نیزم به را

 یطارتبا چیه بود، شده یراض بابا که حاال. است بدتر هم

 که میبگو او به زودتر داشتم دوست. نداشتم انوشیک با

 اِرکن در ابد تا و میکن ازدواج میتوانیم میبخواه وقت هر

 !میکن یزندگ هم

 .دمیکش دراز تخت یرو یکالفگ با
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. گذاشت نیزم یرو را غذا ینیس و شد اتاق وارد مامان

 نهات و برگردانم رو زود یلیخ. دیچیپ امینیب در غذا یبو

 :گفتم

 !خورمینم-

. رفت رونیب اتاق از و کرد بلند را ینیس حرف یب مامان

 نیا در. بخورم را میغذا که نداشت یاصرار یحت گرید

 هنمج میبرا را یزندگ انیک از یخبر یب و خانه در ییتنها

 .بود کرده

 تا زد چرخ سرم در مختلف یها الیخ و فکر آنقدر

 که یکار تنها روزها نیا. شدم خواب میتسل باالخره

 نیهم بدهم انجام زمان گذراندن یبرا توانستمیم

یک هفته جز چند لیوان آب که نیاز حیاتی بود برای زنده 

ماندنم، هیچ چیزی از گلویم پائین نفرستاده بودم. 
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 آرامش چندان که ییهاخواب. بود مداوم یهاخواب

 !نبودند هم بخش

  

۲۷۷ 

  

 

 یرو یدست نوازش حس با که بود گذشته چقدر دانمینم

 کی و چرخاندم سر. کنم باز را میهاچشم توانستم میموها

 خواِب حِس از هنوز. شد حبس امنهیس در نفس لحظه

 در شیصدا که بودم نشده خارج بودم دهید که یبد

 :دیچیپ گوشم

 پناه؟-
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 چشمم از میهااشک. بود اشخسته چهره به رهیخ نگاهم

 یرو سر و گرفتم آغوشش در لحظه کی در و دندیچک

 :آوردم زبان بر را نامش تنها و گذاشتم اشنهیس

 !!!مانیپ-

 درد با. شد عطرش از مملو مشامم و دمیکش یقیعم نفس

 با. بودم گرفته دستم در را راهنشیپ و کردم هق هق

 .بودم گرفته تازه یجان که انگار دنشید

 دهش یزندگ سخت و تلخ اتفاقات ریدرگ روزها نیا آنقدر

 به. ودمب برده ادی از را مانیپ بازگشت خیتار کاماًل که بودم

 اما. رومب فرودگاه تا استقبالش به داشتم یسع که داشتم ادی

 .بود آمده من دِنید به مانیپ و بودم کرده فراموش من االن

 حرف یب مانیپ و زدم ضجه و ختمیر اشک آغوشش در

 داد اجازه و بود کرده حلقه دورم محکم را شیهادست

 .زمیبر رونیب را دلم یرو یدردها از یکم من
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 پاک را میهااشک زود یلیخ گرفتم فاصله که مانیپ از

 من از. دمیدیم بیعج یایدلخور هم او چهره در. کردم

 آرام را من ابتدا در داشت یسع هم باز اما بود ناراحت

 :گفتم سرعت به. کند

 !یبرگرد یخوایم یک تو که بود رفته ادمی من مانیپ-

 :گفتم مجدد من و کرد نگاهم حرف یب مانیپ

 !شدن اما ارمیب گل برات دنبالت امیب خواستم یم من من،-

 یهاسکوت نیا من. شد شتریب ترسم دید که را سکوتش

 .شناختمیم خوب یلیخ یلیخ را برادرم آزاردهنده و تلخ

 :گفتم و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 ؟یبرگشت چند ساعِت ساعت،-

 هب یکالم تا کنم باز را دهانش شده که هرطور داشتم یسع

 .نداشتم دوست اصاًل را مانیپ سکوِت. دیایب زبانش
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 :گفت و دیکش شیموها نیب یدست مانیپ

 !نداشتم نویا انتظار ازت-

 غضب. دیکوبیم شیپا به که بود یدست به رهیخ نگاهم

 :داد ادامه مانیپ و کرد خوش جا میگلو در یبدتر

 بود رقرا ؟یکن نکارویا خودت با بود قرار رفتم، من یوقت-

 ؟یوفتیب روز نیا به

 واضح را مانیپ چهره دادینم اجازه اشک میضخ پرده

 یرو به چشمم گوشه از اشک یزدن پلک با و نمیبب

 :گفت مانیپ و خورد سر امگونه

 !یکن نکارویا نداشتم توقع-

 ار دستش عیسر یلیخ. شد بلند جا از مکث یب مانیپ

 :گرفتم

 ؟یقهر من با-
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 :گفت و کرد امچهره به ینگاه

 ترشیب نجوریا تو. کنمیم افتخار بهت یلیخ کن فکر-

 !یدار دوست

 گاهشن باز دهان با تنها دیکش رونیب دستم از که را دستش

 .کردم

  

۲۷۸ 

  

 

 و بستم را اتاق در عًایسر و رفتم دنبالش به زود یلیخ

 :گفتم

 !یبر ذارمینم-

 :گفت و کرد نگاهم تیعصبان با مانیپ
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 ریتاث مگه ست؟ین خوش هنوز حالت پناه؟ تو یگیم یچ-

 یخودکش حساِب به که فونینیاستام قرص تا چهار

 !ناهپ شو داریب باشه؟ موندگار قراره یِک تا باال یانداخت

 و زد رتمصو به آرام نسبتًا ضربه دو دستش با عیسر یلیخ

 :داد ادامه

 خواب نایا پناه شده خرب زیچ همه! جون بچه شو داریب-

 ثشونباع خودت یداریب تو که هستن یاتفاقات همه ستین

 !یشد

 :داد ادامه او و کردم نگاهش حرف یب

 وت به ؟یدونستیم ارهین اسمتو گهید خورده قسم بابا-

 !دور انداخته و کنده که یلق دندون همون گهیم

 حس یبد لرزش میزانوها در. کردم تر زبان با را میهالب

 :بود قرار یب نهیس در قلبم و کردمیم
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 گه؟ید یکن درک منو یتونینم هم تو-

 آدم کدوم! پناه کنه درک تونهینم کس چیه تورو! نه-

 ؟ یکرد تو که کنهیم رو ینکاریا خودش یزندگ با یعاقل

 !کن فکر نیبش

 :گفتم و کردم پاک سرعت به را میهااشک

 کردم؟ بد کردم دفاع انیک و خودم حس از من-

 :داد تکان یسر مانیپ

 و؟ک انوشیک شد؟ یچ اما! پناه ماشااهلل اتاراده به ماشاهلل-

 چیه گهید یاومد مارستانیب از یوقت از دمیشن مامان از

 !ستین انیک از یخبر

 رم؟یبگ خبر ازش دیبا چطور. ندارم یگوش-

 :گفت حرص با مانیپ

 !جدت سر پناه کن ولمون-
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 :گفت و کرد کوتاه یمکث

 گهید چرا. دونمیم رو زیچ همه یول دمیرس ساعته کی-

 اد؟ینم چرا د؟یبنداز راه دادیب و داد خونه در ادینم

 :گفت و گرفت سمتم به را لشیموبا عیسر یلیخ

  

۲۷۹ 

  

 

 :گفت تیجد با مانیپ و کردم نگاهش لرز و ترس با

 !گهید بزن زنگ و ریبگ زده؟ خشکت چرا پناه-

 :دادم تکان یسر

-میدونم که شمارهاش رو حفظی خیلی زود باهاش تماس 

بگیر پناه! 
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 !خودم ِلیموبا با با،-

 :فتگ و داد یتکان صورتم مقابل را یگوش خشم با مانیپ

 زبون به اسمتو گهید ای یزنیم زنگ االن نیهم ای پناه-

 نه؟ ای یدیشن. ارمینم

 نیا شدینم باورم. دمیلرز میجا در زد مانیپ که یادیفر با

 همان .باشد مانیپ برادرم است ستادهیا مقابلم که یشخص

 هدینشن را بلندش یصدا وقت چیه که یآرام و مهربان آدم

 .بودم

 :گفت مجدد مانیپ

 کن باور! پناه یباش عقل یب نقدریا کردمینم فکر-

 ومن خودت اما بکشم داد سرت ای کنم قضاوتت خوامینم

 خودت سِر به چه نیبب! یداد قرار طیشرا نیا یتو

 !نداره ارزش سوزن سِر اندازه که یکس خاطر به ؟یآورد
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 :گفتم سرعت به

 اونم چون داره رو ارزشش اون ،یشد اونا مثل هم تو-

 !دیجنگ من به دنیرس یبرا

 :گرفت سمتم به را یگوش مجدد مانیپ

 یداشت قصد بده خبر بهش. بزن زنگ بهش پس-

 یاعضا یرو یتو ییحرفا چه و یکن یخودکش

 !بزن زنگ االی. کنه عقدت ادیب بگو و یزد اتخانواده

 خچاِلی سمِت به و داد قرار میهادست در را یگوش

 کی و برداشت یآب یبطر و رفت اتاقش درون کوچِک

 ادهستیا من به پشت که حالت همان در و دیکش سر نفس

 :زد تشر بود

 !گهید بزن زنگ-
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 و لرزان یهادست با و انداخت تنم به رعشه دومش ادیفر

 به مانیپ. گرفتم را اششماره باالخره آشفته، یفکر

 :گفت سرعت

 !بشنوم بذار-

 در انیک نداشتم دوست. دادم فرو ترس با را دهانم آب

 از را مانیپ یلیهردل به ای بزند بد یحرف مانیپ مقابل

 :گفتم سرعت به. برنجاند خودش

 !مانیپ-

 :گفت و دیچرخ سمتم به مانیپ

 !بکن رو گمیم که یکار-

 یلیخ. گذاشتم بلندگو یرو را تماس و دادم تکان یسر

 .دیچیپ اتاق یفضا در انیک یصدا زود
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 یکار چیه مانیپ مقابل در اما دیرس اوجش به امیدلتنگ

 .بدهم انجام توانستمینم

 د؟یبفرمائ-

 :گفتم و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 ان؟یک ک،-

 با. شد یطوالن یکم سکوتش میصدا دنیشن با انوشیک

 نهیس به دست بارنیا مانیپ. کردم شیصدا هم باز ترس

 .کردیم نگاه من به و بود ستادهیا مقابلم

 :گفت سرعت به انیک

 ؟یبود کجا-
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 میداص یب یهاهیگر انیم و بزنم پس نتوانستم را بغضم

 :گفتم

 !شد حل زیچ همه که نهیا مهم. بودم کجا ستین مهم-

 :گفت کوتاه یمکث با انیک

 ؟یچ یعنی-

 !انوشیک کردم یراض رو بابام-

 :گفت سرعت به انیک

 !پناه نمتیبب دیبا-

 :کردم یاخنده

 کنم؟یم شونیراض گفتم بهت یدید-

 نمت؟یبب تونمیم امروز پناه-

 :گفتم و شد محو لحظه کی امخنده

 ؟ینشد خوشحال گم؟یم یچ دارم یهست متوجه-
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 :گفتم و شدم رهیخ مانیپ به

 هر. میکن ازدواج کرده قبول بابام گمیم دارم! انیک توام با-

 یایب خانواده یب ای خانواده با یتونیم یبخوا وقت

 !یخواستگار

 !نمتیبب خوامیم پناه-

 بولق را شنهادیپ نیا تا گفت من به شیهااشاره با مانیپ

 :گفتم یآرام به. کنم

 کجا؟-

 !کافه ایب-

 :گفتم بلند و شدند گرد میهاچشم

 افتتاح من بدون چرا چرا؟ شد؟ آماده کافه ؟؟؟یچ-

 هست؟ منم ماله کافه نیا ینگفت مگه ؟یکرد

 !نمتیبب تا اونجا ایب فقط! پناه باش آروم-
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 وا یهااشاره با هم باز رم،یبگ مانیپ از را نگاهم آنکه یب

 :گفتم

 !امیم گهید ساعت هی-

 یگوش و دادم دست از را میروین تمام تماس شدن قطع با

 را یگوش و شد خم مانیپ. افتاد نیزم یرو دستم از

 !شو آماده عیسر شهیم

  

۲۸۱ 

برداشت و گفت: 

-آماده شو تا بریم! 

-من خودم تنها میرم! 

پیمان کالفه و عصبی خندید: 

DONYAIE M@-تو نمیتونی دستور بدی چیزی که من میخوام انجام 
AMNOE



 

Romanzo_o 1135 

  

 مانیپ مقابل در توانم ینم گرید که دانستم یم خوب

 .ترساند یم را من تشیجد نیا و بود یجد او بزنم یحرف

 بود کرده مشخص را خودش ریمس مانیپ هم ابتدا همان از

 به اتنه و ندارد انیک به یاعالقه مانیپ که دانستمیم خوب

 مانیدارهاید مانع که است انتخابم به احترام خاطر

 .باشد مخالف قلب اعماق از خودش که هرچند شود،ینم

 :گفت و کرد نگاهم مجددا مانیپ 

 !شو آماده زود لطفًا-

 به عیسر چندان نه ییها قدم با و انداختم ریز به سر 

 همه ترس و دیلرز یم یپا و دست. رفتم اتاق سمت

 در یزیچ چه دانستمینم بود گرفته بر در را وجودم

 ور به رو از من. فتدیب است قرار یاتفاق چه از انتظارم
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 اتفاق نداشتم دوست داشتم واهمه انیک و مانیپ کردن

 .وفتدیب چکدامشانیه یبرا یبد

 از دزو یلیخ و دمیپوش لباس کنم یم چه بدانم آنکه یب 

 را انتظارم و زدیم قدم راهرو در مانیپ. شدم خارج اتاق

 .دیکشیم

 بابا و مامان به خطاب و کرد کوتاه یااشاره من دنید با 

 :گفت

 .میگردیبرم زود ییجا تا میریم پناه و من-

 دندا نشان یالعمل عکس چیه بابا اما داد تکان یسر مامان

 ای و است دهینشن را مانیپ یصدا اصال انگار که ییگو

 کردم نگاه که مانیپ به. ندارد یتیاهم شیبرا من وجود

 .شدم شترشیب تیعصبان متوجه

 یکارها و یکشت در یخستگ ها مدت از بعد مانیپ 

 یقدر تا بود آمده خانه به حال اش،وقفهیب و یپدریپ
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 آرامش بخوابد بکشد دراز تخت یرو تا کند، استراحت

 آرامش یحت میکارها و رفتارها نیا با من اما باشد، داشته

 پله سرعت با آن از جلوتر مانیپ. کردم سلب هم او از را

 موجود تمام من و رفتیم نییپا سمت به یکی تا دو را ها

 کردمیم دل دل انیک دنید یبرا. داشتم وحشت. دیلرزیم

 یمانیپ هم آن. کند رفتار نگونهیا مانیپ نداشتم دوست اما

 .بود یمنطق و آرام شهیهم که

 :گفت و کرد بلند یتاکس یبرا یدست سرعت به 

 !دربست-

. منداشت رفتن راه قدرت بودند دهیچسب نیزم به میپاها 

 :گفت و کرد باز را نیماش در سرعت به مانیپ

 !نیبش-

 یور بود هرطور و کنم تعلل توانستمینم اما دمیترسیم 

 یب. میافتاد راه به و نشستم رنگ زرد یتاکس یهایصندل
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 که انمیپ. زدمیم ضربه نیماش کف به میپا با و بودم قرار

 و دیچرخ سمتم به بود دهیشن را میپا که ضربات یصدا

 :گفت

 شیپ یریم ترس بدون یدار باش، خوشحال چته؟-

 !انیک

 در هابمانگشت دادم قورت لرز و ترس با را دهانم آب

 .شدند چفت گریکدی

 را کردن یخوشحال اجازه من به داشتم که یبیعج دلهره

 . دادینم

 آمدم خودم به تا و گذشت زودتر شهیهم از ریمس و زمان

 نیماش از همانجا مانیپ. کرد توقف کافه ابانیخ سر نیماش

 :گفت و گرفت را دستم مچ و شد ادهیپ

 یخوشحال خب؟ یکرد کاریچ بگو بهش افتخار با برو-

 .دیکن یشاد نفر هردو دیبا باشه، ییتنها دینبا هات
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۲۸۲ 

  

 

 :گفتم لرزان شدت به ییصدا با و کردم نگاهش

 برم؟ تنها شهیم...شهیم مانیپ-

 اب و دندیپر باال به لحظه کی در مانیپ دهیکش یابروها

 :گفت خنده

 !کال ومدمینم همراهت خونه از یبر تنها بود قرار اگه-

 :گفت و کرد بشیج درون را شیها دست

 یرفتگ کادو. نمیبب رو انیک با مشترکت کافه خوادیم دلم-

 ؟یکرد پنهون من از رو ایچ گهید شش؟یپ یدار سهمم ای

 :گفتم درد با و بستم چشم محکم
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 ؟یکنیم تمیاذ نقدریا چرا مانیپ-

 :گفت یالیخ یب با و داد تکان یسر

 درک بهتر رو انتیاطراف خوبه، یبش تیاذ خورده به-

 !پناه نکن معطل گهید! نداره ضرر یجا پناه یکنیم

 هک بود بار نیاول نیا جدا. افتادم راه دنبالش به ناچار به 

 .شدمینم مانیپ فیحر

 پله چند و نیچند کردم یم فکر که آنچه از زیچ همه 

 شده منجمد درون از من و بود سرد اریبس هوا. بود بدتر

 خون است ممکن لحظه هر که داشتم را یکس حس. بودم

 به دنیرس با. برسد انجماد نقطه بت شیها رگ درون

 . شد باز مانیپ توسط یچوب در زود یلیخ کافه،

 به چشمم گذاشتم کافه درون را میپا که نیهم

 .ودمب کرده انتخاب و خواسته خودم که افتاد یونیدکوراس
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 . نشست لبم یرو لبخند و بود بایز زیچ همه

 بودم دلتنگش قدرآن. آمد رونیب کافه یپشت قسمت از انیم

 . شد تربزرگ لبخندم دمید را اشچهره یوقت که

 را نم داشتم دوست. برداشتم سمتش به یقدم اریاخت یب

 انعم نتوانست هم مانیپ یحت بارنیا. ردیبگ آغوشش در

 نیا ادی به گرفت، قرار انیک نهیس یرو که سرم. شود من

 بود شده جهنم همانند امیزندگ و خانه که یروز هفت

 .کردم یاناله و ختمیر اشک و افتادم

 من زود یلیخ و نشست ام شانه یرو مانیپ یهادست اما

 :گفت و کرد مانیپ به ینگاه انیک. دیکش عقب را

 !یبرگشت خوش-

 :گفت و زد یپوزخند مانیپ

 .تسین تو یبرا باشه خوش یهرکس یبرا من برگشتن-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1142 

 :گفت و نشست هایصندل از یکی یرو مانیپ

 حوصله نه و دارم وقت نه من دیبزن حرفاتونو زود-

 !هم کنار رو دنتونید

  

۲۸۳ 

  

 

 :گفت آرام یلیخ و کرد من به ینگاه انیک

 م؟ینیبش اونجا یخوایم-

 زیم .انداختم کرد،یم اشاره دستش با که یریمس به ینگاه

 که همانجا. داشت قرار یاپنجره کنار درست یصندل و

 مباش داشته دید درخت نیا به اشپنجره از داشتم دوست
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 در من یبرا را یزیچ چه دانستیم یخوب به هم انیک و

 .ردیبگ نظر

 و داشتم اضطراب هم هنوز. کردم مانیپ به کوتاه ینگاه 

 وا اما. کنم ترناراحت را مانیپ ییخطا با نداشتم دوست

 در چقدر انوشیک که دانستیم را نیا یخوب به هم

 .است مهم من یزندگ

. ارمبرد قدم ترآسوده یالیخ با شد باعث نیهم و زد یپلک

 یدرخت به ینگاه و مینشست یصندل و زیم همان یرو

 پر یآرام به برف زیر یهادانه با شیهاشاخه که کردم

 .شدندیم

 :چرخاندم کافه دور تا دور را نگاهم جانیه با

 !زادیمر دست شده، بایز چقدر نجایا-

 :گفتم مجدد و کرد نگاهم حرف یب انیک
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 !هیعال زیچ همه ،یبود سپرده اهلش دست رو کارت-

 انگشت مفصل لحظه هر و شدند قفل هم در انیک یدستها

 و زدم یلبخند. شدندیم شکسته یبلند یصدا با شیها

 :گفتم

 ؟یکرد افتتاح رو نجایا یک-

 :گفت آرام اریبس یصدا با انیک

 .نشد برگزار یخوب به هیافتتاح جشن-

 :دمیخند

 .میریگیم جشن یزود به نداره، اشکال-

 !ینداد جواب اما زدم زنگ بهت- 

 را دمخو انیک مقابل در اما کرد نفوذ جانم به لبخندم یتلخ

 :گفتم و نباختم
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 تونهب مانیپ کنم فکر اما بابامه دست فعال ندارم یگوش-

 میتونیم راحت الیخ با اونجور و رهیبگ ازش رو یگوش

 از میمجبور رو رابطه نیا نه گهید. میبزن حرف هم با

 خودمم گهید. میبترس یزیچ بابت نه و میکن یمخف یکس

 ان؟یک شهیم باورت ،یمشکل چیه بدون خودت و

 . شد رهیخ صورتم به انیک

 وا از توانستمینم اصال. نداشتم دوست را نگاهش حالت

 .رمیبگ یخوب حس

 :کردم یاخنده یسخت به

 مهمون منو یزیچ هی یخواینم ،یمشتر نیاول عنوان به-

 ...!کیک قهوه، ،ییچا ؟یکن

 :گفت رحمانه یب و دیپر حرفم نیب انیک

 !پناه یبخور یزیچ خوادینم-
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 .کردم نگاهش متعجبانه و رفت نیب از کامال لبخندم

  

۲۸۴ 

  

 

 :افتادم خنده به لحظه کی

 ان؟یک یگیم یچ-

 :گفت و داد تکان یسر انیک

 !پناه-

 به شروع میپا و دست من و دیدزدیم من از را نگاهش

. است ستادهیا زیچ همه کردمیم حس. کردند دنیلرز

. کردینم میرها یالحظه بود افتاده جانم به که یاسترس

 نیا به شتریب هم انیک بیعج یرفتارها و حرکات نیا
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 خواستیم آب یاقطره دلم. زدندیم دامن بیعج ترس

 . کنم تر را خشک کام نیا تا

 تاس دهیچسب دهانم سقف به زبانم ترس از کردمیم حس

 .ندارم هم را یحرف آوردن زبان بر توان یحت و

 میهابوت درون میپا یهاانگشت و بود آشفته هم انیک

 و زدمیم ضربه نیزم به میپا با وقفه یب. بودند شده جمع

 سمِت به نگاهم. فشردیم محکم را شیهاچشم انیک

 :دمیپر میجا در انیک یصدا دنیشن با و رفت مانیپ

 خب؟. میبزن حرف باهم رک خوامیم پناه-

 یبرا دانستمینم. کردم مشت میپا یرو را میهادست

 انجام یکار چه دیبا آور عذاب یهالرزش نیا از ییرها

 :گفتم عیسر یلیخ. بدهم

 و ینیبش جلوم نجوریا ندارم تحمل من انوشیک...انیک-

 !یدیم سکته منو یدار. ینزن یحرف
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 میهاچشم قفِل باالخره را نگاهش و داد تکان یسر انیک

 .پراند صورتم از را رنگ شیهاچشم یسرخ. کرد

 سمتم به داشت وجود اطرافم در یمنف و بد فکر هرچه

 زا را کانشینزد از یکی ای مادر ای پدر دیشا. آوردند هجوم

 گرفته یالعالج یماریب خودش دیشا است؟ داده دست

 است؟

 .ندشو خارج سرم از افکار نیا تا دادم تکان یسر تند تند

 :گفتم سرعت به

 افتاده؟ یاتفاق چه شده؟ یچ انیک بزن حرف-

 خرهباال انداختیم جانم به آتش که یطوالن یمکث با انیک

 :گفت کوتاه و کرد باز دهان

 !بشه تموم زیچ همه دیبا-
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 و جیگ. ندیایدرب شانحدقه از بود مانده کم میها چشم

. نداشتم اعتماد هم خودم یهاگوش به گرید و بودم منگ

 انوشیک زبان از را یزیچ نیچن که کنم قبول توانستمینم

 .دندیدینم را یزیچ او جز به گرید میهاچشم. امدهیشن

 :گفت مجدد انیک

 !پوچه ماجرا نیا یانتها پناه-

 .دیجوش چشمم در اشک و رفت مانیپ سمت به نگاهم

 !گهید شهینم کن باور شهینم پناه-

 دهانم از ییصدا چیه. برگشت انیک صورت به نگاهم

 :گفت انیک و شدند سیخ میهاگونه تنها. شدینم خارج

 !نکن تیاذ منو زمیعز نکن هیگر پناه-

  

۲۸۵ 
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 و لرزان ییصدا با. آوردم زبان بر یکالم چطور فهممینم

 :کشنده یبغض

 چرا؟ چ،-

 با را دبو افتاده نیپائ به چشمش گوشه از که یاشک انیک

 :گفت و کرد پاک انگشت سر

 هم من و بشن خارج رانیا از دارند قصد من خانواده-

 سر تو اسم که ماهه نیچند پناه. کنم شونیهمراه دیبا

 یتو یزیچ تو اسم جز روز شبانه طول تموم. منه زبوِن

 ماا بابات ِشیپ اومدم بار چند که یدید. نگفتم خونه اون

 و نهیبب رو من ستین حاضر هم هنوز مانیپ. رفتینپذ منو

. هاستانت یب راِه هی نیا پناه. کنه قبولم تو همسر عنوان به

 .میرسینم مشترک نقطه هی به هم باز میبر یهرچ
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 چیه گرید که بود شده ادیز چشمم در اشک حجم آنقدر

 کابوس بودم، الیخ و درخواب انگار. دمیدینم را زیچ

 هک بفهمم و کند داریب را من یکس داشتم دوست. دمیدیم

 .است نداشته تیواقع زیچ چیه

 یور نگاهم. گرفت را دستم و کرد دراز دست عًایسر انیک

 :گفت و شد قفل مانیهادست

 نجایا گهید اما. دارم دوستت وجودم تموِم با کن باور پناه-

 !خطه آخِر

 یتمام که ییهااشک. شدند اشک از سیخ میهاگونه

 .دنشستنیم امگونه یرو یگرید از پس یکی و نداشتند

 :گفتم ناباورانه

 ...!تهش نیا...نیا-

 :گفتم درد با و شد شروع مجدد امسکسه
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 !وش...انیک باشه نیا تهش نبود قرار...تو...نبود نیا تهش-

 :گفت سرعت به انوشیک

 جون وقت هر تا کن باور. نکن تیاذ رو خودت پناه-

 .مونمیم انتظارت در باشه تنم یتو

 !نبود قرار تو...تو-

 تانمدس در کنترلش گرید که ییصدا و درد با لحظه کی در

 :زدم ادیفر نبود

 بابام،. ستادمیا همه یرو یتو تو خاطر به من یلعنت-

 من خوردم قرص یخودکش اِلیخ به من! مانیپ مامانم،

 و یکن ول منو یتونیم چطور. کس چیه ای تو ای گفتم

 وعشر بود قرار کافه نیا ماجرا؟ آخر یگیم نجایا به ؟یبر

 جدا هم از رمونویمس نکهیا نه باشه هامونیخوش تموِم

 !کنه
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 :گفت و برخاست جا از آشفته و درهم یاچهره با انیک

. میکن درک رو هم بذار! نکن ترشسخت نیا از لطفًا پناه-

 خودت مواظب که نهیا خوام یم ازت که یزیچ تنها

 !یباش

  

۲۸۶ 

  

 

 :گفت یآرام به انیک

 !ندون مقصر منو توروخدا زدلمیعز پناه-

 شدند اشک از پر هم باز میهاچشم جمله نیا دنیشن با

 .نداشتم یتوان اما بزنم ادیفر خواست یم دلم
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 خوب یلیخ که خودت. کردم تالشمو همه من پناه-

 دح به نکن ترسخت توروخدا! یشناسیم منو و یدونیم

 کافه نیا یتو و نجایا خواستمینم. هستم داغون یکاف

 تو یشعاشق تو که یمکان یتو اونم. وفتهیب یاتفاق نیچن

 که دمکر ثابت بهت و رفتمیپذ من و بشه کافه یخواست

 ونچ کردم شاپیکاف به لیتبد برات رو نجایا تونم،یم

 !شهینم گهید اما. داشت ارزش یلیخ برام حرف

 من اما. کند یخداحافظ تا کرد دراز میسو به را دستش

 کار گرید مغزم. بودم شده خشک چوب یاتکه مثل

 آن گرید من. کردم نگاهش یناباور و بهت با. کردینم

 انگار. دمیدینم اشیرنگ چشمان در را عشق و صداقت

 !نبود انیک آدم نیا که

 .شناختمینم را آدم نیا من
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 یب من و رفت کافه یخروج سمت به سرعت به انیک

 به اشکم قطرات لیس هم هنوز. کردم یم نگاهش حرف

 .بود برده نیب از نهیس درون را قلبم ان،یک. بود راه

 دیایب خودش به انیک تا و رفت سمتش به مکث یب مانیپ

 :گفت و کرد صورتش حواله یمشت

 کاش! بگه دروغ روشا کاش گفتم یم خودم با اشهمه-

 به وت که باشه گفته دروغ کاش. باشه کرده حسادت روشا

 نیقی! تمومه زیچ همه بگه پناه به تو طرف از یگفت روشا

 !یکثافت ،یزیچ همه یب تو که کردم دایپ

 عقب به یقدم انیک زد، صورتش به که را یبعد مشت

 :بودم نشسته یصندل آن یرو هم هنوز من اما. رفت

 دِل آِه دوارمیام. ینیبینم خوش روز هی اتندهیآ یتو-

 !نکنه رهات یالحظه پناه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1156 

 کافه از را من. دیکش را دستم و آمد سمتم به زود یلیخ

 گرفتم، قرار آزاد یهوا معرض در که نیهم و برد رونیب

 .افتادم نیزم یرو به و شد سست میزانوها
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*** 

 قیعم ینفس لحظه کی و گذاشتم ِکشو درون را دفتر

. ودب دهیرس اتمام به دفتر نیا که شدینم باورم. دمیکش

 انیپا به هم من تلخ خاطرات برگه نیآخر در درست

 .دندیرس
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. ودب کرده دایپ نیتسک قلبم. داشتم یبهتر احساس حاال

 توانستم یم و بودم کرده رونیب ذهنم از را خاطراتم تمام

 .بکشم راحت ینفس

 رگید روزها نیا. نشست لبم یرو یلبخند یعل دِنید با

 تدوس. کنم یمخف او دِنید بابت را جانمیه توانستمینم

 و زندب حرف. ندیبنش کنارم یصندل نیا یرو هم باز داشتم

 .کند قفل درهم را میپا و دست جمالتش با

 .بخواند میهاچشم از را میها حرف

 یلیخ و نشست یصندل یرو. کرد یسالم و آمد سمتم به

 :گفت زود

 !زنهیم برق داره چشمات-

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 !نیب زیت-
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 شده؟ یچ. باشه ریخ-

 :دادم باال یاشانه

 خوشحالم؟ من که شده یچ نظرت به-

 :گفت و داد باال یاشانه

 ؟یکرد تموم رو دفتر-

 :گفتم تعجب با و افتادم خنده به

 ؟یدیفهم کجا از-

 :دیخند

 !مشخصه-

 :گفتم لذت با و دمیکش عقب به را خودم

 !شدم سبک. شدم راحت-

 :گفت یآرام به و داد تکان یسر
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 !مونده هنوز-

 :دیچرخ سمتش به سرم

 هنوز؟-

 !آره-

 :گفت و شد بلند جا از زود یلیخ

 !میبر ایب-

 :گفتم یعل ِبیعج یرفتارها از جیگ. نشستم صاف

 !فهممینم من ؟یگ یم یچ-

 !گفتم یفارس. میبر ایب-

 !!!کجا؟؟-

 !اریب دفترتم. برمتینم یبد یجا-

 :گفت بلند و برداشت را چشیسوئ زود یلیخ
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 !میایب ما تا باشه دستت کافه لیسه-

 :گفتم متعجبانه

 !فهممتینم من یعل-

 باش زود. یش سبک دیبا. فهممیم خوب تورو من یول-

 !وفتیب راه

  

۲۸۸ 

  

 

 دستم در محکم را دفتر. میشد خارج کافه از زود یلیخ

 رفب بارش. رفتم یعل ِنیماش سمِت به و بودم گرفته

 را کمربندش نشستن محض به و داشت ادامه همچنان

 :گفت و بست
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 و رفب طیشرا تو من یرانندگ ببند رو یمنیا کمربند اون-

 !ستین یفیتعر اونقدرها بارون

 .بستم را کمربند حرف یب و دمیخند

 :گفتم کوتاه

 م؟یریم کجا یگینم بهم-

 :داد تکان یسر

 !نه-

. دنگذار یباق میبرا را گرید یسوال یجا تا گفت کوتاه

 :دمیشک یقیعم نفس و دادم هیتک یصندل یپشت به را سرم

 !سبکم یلیخ-

 :گفت و دیخند بلند یعل

 .فعاًل سایوا! خانم یشیم هم تر سبک-
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 یرست چیه. ببرد کجا به را من دارد قصد دمیفهمینم یحت

 انمند اگر یحت. دمیترسینم یزیچ از یعل کناِر. نداشتم

 به ییبال چه دارد قصد و گذردیم فکرش در یزیچ چه

 !دمیترسینم آدم نیا از هم باز من. اوردیب سرم

 نیماش که گذشت چقدر دانمینم شد خارج دستم از زمان

 در زیچ چیه. کردم اطرافم به ینگاه. داشت نگه را

 .کردندیم عبور جاده از سرعت با هانیماش. نبود اطرافمان

 :گفتم متعجبانه

 شهر؟ از رونیب میاومد-

 :گفت و داد تکان یسر

 شهینم میبر ادهیپ رو یکوتاه ریمس هی دیبا شو ادهیپ. آره-

 !برد نیماش

 :دمیخند
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 !سرته تو یچ فهممینم خدا به یعل-

 :گفت و کرد باز را در

 !بپوشون رو خودت اد،یم یبد سوِز-

 رمس یرو را لباسم کالِه. شدم ادهیپ نیماش از دنبالش به

 .شدم روان دنبالش به و انداختم

  

 او با من. بودم دنبالش به هم من بود، که هرجا مقصدش

 .نداشتم ترس یزیچ از

 من و کرد اطراف به ینگاه. ستادیا ،یقسمت به دنیرس با

 :گفتم متعجبانه

 شده؟ یچ-

 :دمیپرس و کرد ینگاه هم باز

 شده؟ یچ یعل-
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 .کنمیم تمرکز دارم. سایوا لحظه هی-

  

۲۸۹ 

  

 

 . رفت جلوتر یقدر

 و میودب گرفته فاصله نیماش از. برگشتم عقب به یالحظه

 خشک گرید که نیزم. نبود کنارم در چکسیه یعل جز

 ! دیباریم باران که دادیم نشان نبود

 !یکنیم کاریچ بگو بهم یعل-

 :کرد نگاهم لحظه کی

 ؟یاومد ایدن ماهه شش-
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 و کردیم یبررس را اطرافش کردیم کار چه دمیفهمینم

 شروع شیهادست با و نشست نیزم یرو لحظه کی در

 گل و خاک به آغشته شیهادست. کرد نیزم کندن به

 .رفتم سمتش به متعصبانه من و شدند

 .دارد یقصد چه دمیفهمینم باز

 :گفتم عایسر

 ؟یکنیم کاریچ شهیم زخم دستات یعل-

 شیهادست یرو را دستم اریاخت یب و نشستم کنارش

 .کرد نگاهم و ستادیا نیزم کندن از شیهادست. دادم قرار

 :گفتم عیسر

 !نکن-

 !مطمئنم نجاستیهم-
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 را نیزم تر عیسر یعل و دمیکش عقب سرعت به را دستم

 :گفتم کالفه. کندیم

 ؟یندار لچهیب-

 به تر بلند اریبس خلوت یفضا آن در شیصدا. دیخند بلند

 :گفت و دیرس گوشم

 !بدم انجام رو کارم بذار. یخودت سوسول-

 به نگاهم. دیکش عقب را شیهادست بعد یلحظات

 .گرفتم دندان به را لبم و خورد سرخش یهادست

 !یعل یکرد چه خودت با نیبب-

 :گفت و دیخند

 !پناه کن خاک نجایا دفترتو. ستین مهم-

 یدفتر به چشمم و کردم بود کنده که یاچاله به ینگاه

 و سیخ و خراب کامال جلدش. بود شده نابود که خورد
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 هاتن و بود رفته نیب از کامال جلد از ییهاتکه! فیکث

 زودتر که دادیم نشان و بود مانده سالم یکوچک یهاتکه

 .است شده سپرده خاک به نجایا یسبز دفتر من از

  

۲۹۱ 

  

 

 در جوهر. زد ورق و کرد بلند را دفتر سرعت به یعل

 رفته نیب از هابذگه.بود شده پخش کامال صفحات شتریب

 .بود زده کپک هابرگه از یقسمت یحت و بودند

 :گفت سرعت به

. اشهب شده خراب هیعیطب نجایا انداختمش شهیم یسال دو-

 !یشیم آروم نجوریا پناه، کن خاک و بذار نجایا دفترتو
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 نبود یآسان کار خاطرات انداختن دور. زدم تلخ یلبخند

 . انداختم یعل دفتر یرو را دفتر و شدم رها باالخره اما

 :گفت مکث یب یعل

 !خطه آخر نجایا. نکن معطل زیبر خاک باش زود-

 و دمیخند بلند لحظه کی در. داشت یحس چه دانمینم

 که نبود مهم میبرا گرید. ختنیر خاک به کردم شروع

 .شوندیم فیکث میدستها و لباس

 :گفت عیسر یعل

 . پناه تمومه گهید-

 دمبو افتاده نفس نفس به که همانطور و دادم تکان یسر

 :گفتم

 !خوبه االن آره آره-

 :گفتم خنده با و شد شتریب میدستها سرعت
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 !خوبه یلیخ االن کنمیم حس-

 :گفت و کرد نگاهم

 !وقتشه االن...وقتشه-

 کنار کردیم کمک تند تند شیهادست با که همانطور

 :گفت گوشم

 !وقتشه االن قایدق. دارم دوست بگم بهت وقتشه-

  

۲۹۱ 

  

 

 میهادست و کردم نگاهش متعجبانه حرف، نیا دنیشن با

 با یعل و کردم نگاهش باز دهان با. ستادندیا حرکت از

 :گفت خنده
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 شد؟ یچ-

 ؟یگفت یچ تو تو،-

 یرو و کرد صاف دست با را هاخاک سرعت به یعل

 :نشست نیزم

 برات؟ بهیعج باشم داشته دوستت نکهیا-

 !نه-

 هک نشده داشیپ هوی حس نیا. ستین بیعج! نه نیآفر-

 درسته؟. پناه یکن تعجب یبخوا

 :گفت رک کاماًل یعل و دادم تکان یسر

 درسته؟! میدار دوست رو گهیهمد هاستمدت تو و من-

 :گفت خنده با یعل و دادم باال ییابرو

 !گهید یدار دوستم بگو پناه-

 :گفت یعل و افتادم خنده به
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. کنم دایپ دیام منم بذار. نترس عشقت کردن انیب بابت-

 !بشنوم تا بگو

 انوشیک با. داشت فرق همه با پسر نیا. کردم نگاهش

 دوست را آدم نیا که داشتم دوست من و داشت فرق

 !باشم داشته

 :گفتم و کردم تر زبان با را میهالب

 دارم؟ دوستت بگم یعنی-

 :داد تکان یسر

 !یدار یکن یم حس اگه-

 :زد بزرگتر یلبخند

. دارم دوستت بگم تونمیم. کنم یم حسش کاماًل من-

 من! یباش من پناِه یتونیم تو. دارم دوستت. گمیم راحت

 !دارم ازین پناه هی به میزندگ یتو
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 شده دور من از دفتر نیا که حاال. زدم شیرو به یلبخند

 آدم نیا. اورمیب دست به را یعل داشتم دوست بود،

 !من یبرا فقط. باشد من یبرا توانستیم

 :گفتم یآرام به

 !کنم عوض میگوش یتو اسمتو دیبا کنم فکر-

 :گفت و داد باال ییابرو

 ؟یچ-

 شیهاچشم مقابل در و کردم خارج بمیج از را یگوش

 :گفتم و گذاشتم نامش پشت یقرمز قلب

 !یعل کرد باز دیبا االن رو رنگ قرمز دفتر اون-

  

۲۹۲ 
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*** 

 :گفتم و شدم نشیماش سواِر سرعت با

 یبنداز زحمت یتو من خاطر به رو خودت نبود ازین-

 !یعل

 :زد میرو به یلبخند

 فکر نیا به. میباهم شتریب کمی نجوریا. ستین یزحمت-

 !کن

 :مگفت شدیم خارج کافه از که یهست دِنید با و دمیخند

 !خواهرت یافتخار حضور با البته-

 به. شد سوار سرعت به یهست و داد تکان یسر یعل

 :گفتم و دمیچرخ سمتش

 .نشستم جلو که دیببخش-
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 :گفت طنتیش با و داد باال ییابرو یهست

 زرگانب یجا بر هیتک. زمیعز خودته به متعلق یصندل اون-

 !گزاف به زد نتوان

 خنده به لبش یرو خنده دِنید با و کردم یعل به ینگاه

 ود نیب را خودش یهست و کرد حرکت زود یلیخ. افتادم

 :گفت و دیکش یصندل

 ادهیپ رو من چهارراه سِر. شمینم مزاحمتون ادیز من-

 !دیبرس کاراتون به دیبر دیکن

 :گفتم متعجبانه

 !میندار یکار ما-

 :دیخند یهست

 !شدم بودنتون تنها مزاحِم االن باالخره-

 :گفت و دیخند یعل
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 دارم؟ نگه خوبه نجایهم-

 !ممنون آره-

 به یعل. شد ادهیپ نیماش از یکوتاه یخداحافظ با یهست

 :گفت و افتاد راه

 یشوخ داره زنهیم یحرف اگر. طونهیش یلیخ یهست-

 !یرینگ دل به رو یزیچ کنهیم

 :دادم تکان یسر

 !نداره اشکال. دونمیم-

 :گفت و برد باال یکم را کیموز یصدا یعل

 رو زبونم ریز داره یسع مدام یهست هم روز چند نیا-

 !ندارم شیآسا دستش از خونه تو لحظه کی. بکشه

 :گفتم و دمیخند

 !داره حق-
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 چطور؟-

 یکس بفهمم منم اگر. ذارمیم اون یجا رو خودم چون-

 رو خودم یجلو تونمینم گهید شده مانیپ یزندگ وارد

 !باشم باخبر ماجرا ازیپ تا ریس از دیبا و رمیبگ

  

۲۹۳ 

  

 

 :کردم نگاهش رهیخ رهیخ من و دیخند بلند یعل

 !هیعاد و دخترهاست همه عادت نیا پس-

 کی از شیب بودم، کرده خاک را سبز دفتر که یروز از

 زیچ همه از زود یلیخ یهست و لیسه و بود گذشته هفته

 در درآنق ظاهرًا نبود، کردن انیب به الزم. بودند شده باخبر
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 به زود که بود تابلو مانیهاچهره کافه به ورود لحظه نیاول

 .بودند برده یپ زیچ همه

 :گفتم عًایسر ابانیخ یابتدا به دنیرس با

 !شمیم ادهیپ نجایهم خب-

 :گفت و داشت نگه را نیماش متعجبانه یعل

 نجا؟یهم-

 شیپ کمربند کردن باز یبرا دستم و دادم تکان یسر

 :رفت

 .رمیم ادهیپ رو راه هیبق آره-

 :دیپرس و کرد نگاهم یجیگ با یعل

 !برمتیم خونه دِر تا ؟یچ یعنی اداها نیا-

 :دادم تکان یسر

 !نهیبب رو ما فضول یهاهیهمسا از یکی خوامینم-
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 چرخاندم، سر که نیهم و کرد نگاهم کوتاه یلحظات یعل

 میهاچشم. خورد مادرم به چشمم نیماش یجلو شهیش از

 :گفتم اریاخت یب و شد گرد

 !شو میقا مامانمه، یوا-

 وِتسک. بستم چشم و شدم خم نیپائ سمت به سرعت به

. مکن نگاهش نیپائ همان از و بچرخانم سر شد باعث یعل

 :گفت متعجبانه

 تو؟ یکنیم کاریچ-

 رفت؟ مامانم-

 :دیخند

 بود؟ یحرکت چه نیا. رهیم داره آروم آروم-

 :داد ادامه و دیخند بلندتر

 !یابامزه یلیخ-
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 :گفتم بخورم تکان میجا از آنکه یب

 !یکنیم مسخره منو یعل-

 رو مامانت. یکنیم مسخره رو خودت یدار خودت-

 اون برم هااحمق مثل من یخوایم چرا! باشه خب میدید

 شم؟ میقا روز

 کرف که بود احمقانه واقعًا. افتادم انیک اِدی به لحظه کی

 یفرار من مادر دنید از انوشیک مثل هم یعل کردمیم

 است؟

 !پناه حرکات نیا خدا به زشته شو بلند شو بلند-

 :گفتم و شدم بلند یآرام به

 .شمیم ادهیپ نجایهم من خب-

 رعتس به رفت، نیماش رهیدستگ سمِت به دستم که نیهم

 :گفت و کرد قفل را درها

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1180 

 !رسونمتیم خونه دِر تا-

  

۲۹۴ 

  

 

 :گفتم مکث یب من و کرد حرکت زود یلیخ

 مامان تو. رهیم آبروم! رو کار نیا نکن توروخدا یعل-

 !یشناسینم منو

 !میشیم آشنا هم با-

 :کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 !نکن نکارویا توروخدا یلکسیر نقدریا چطور تو-

 و شدم صورتش یرو زیر اخم متوجه کرد که نگاهم

 :گفت
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 رارف نه. متنفرم ایباز بچه نیا از من. پناه کن گوش خوب-

 هیبق از خودم کردن میقا به یاعالقه نه و دارم دوست رو

 کنمیم ادهیپ خونتون در دم تورو دردسر یب هم االن! دارم

 .رمیم و

 مانما سِر پشت درست را نیماش بزنم، یحرف بتوانم تا

 عقب به هم مامان که بود نیماش یصدا از. داشت نگه

 از که دادیم نشان دستش درون یهاکیپالست. دیچرخ

 .گرددیبرم خانه به دیخر

 میزانوها ناخودآگاه مامان متعجب یهاچشم دِنید با

 به هاترس نیا همه. بود نشسته دلم به یبد ترِس. دندیلرز

 که دمیفهمیم و داشتم انیک با که بود یتلخ خاطرات لیدل

 ترپررنگ ذهنم در را خودش خاطرات دارد یسع یعل

 .کند

 :گفت تیجد با و کرد باز را یمنیا کمربند
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 !شو ادهیپ ترس و حرف بدون-

 باز را در لرزان یهادست با و داده قورت را دهانم آب

 به را تعجب که ییهاچشم با مامان. شدم ادهیپ و کرده

 :گفت کوتاه و کرد نگاهم خواندم،یم هاآن از یراحت

 !پناه؟-

 :گفت مکث یب و گذاشت جلو یقدم یعل

 !ریخ به شبتون ستوده خانم سالم-

. شد رهیخ یعل به و گرفت من از را نگاهش مامان

 دمکریم حس از و بودم کرده قفل گریکدی در را میدستها

 .ستدیبا تپش از لحظه هر تواندیم قلبم

 :گفت مجدد یعل و کرد نگاهش حرف یب مامان

 دمید. کنهیم کار اونجا پناه که هستم یاکافه صاحب من-

 که هم عدب. نرسونم نجایا تا رو دخترتون نتونستم وقته رید
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 یدبا عرِض برسم خدمتتون دونستم فهیوظ دم،ید رو شما

 !کنم

 :گفت مکث با و داد باال ییابرو مامان

 !ممنون-

 را یعل رفتاِر نیا. نشست لبم کنج یلبخند اریاخت یب

 اب شدن رو روبه از را او احمقانه من. داشتم دوست اریبس

 را زیچ همه خوب یلیخ یعل اما بودم ترسانده مادرم

 .کردیم تیریمد

 :گفت سرعت به مامان

 !ومدیم یتاکس با-

 ترراحت هم ما اِلیخ نجوریا دینزن رو حرف نیا اصاًل نه-

 !هست

 :داد ادامه و کرد نگاه من به سرعت به
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 !خدانگهدار. نمتیبیم یانرژ با صبح-

 .شد خارج ابانیخ از و شد نشیماش سوار سرعت به

 :دمیشن را مامان یصدا

 !باال برو-

 چیه به که بود کرده زده شگفت را من رفتار نیا آنقدر

 سرعت به مامان. نبودم لبخندم کردِن جمع به قادر قیطر

 :گفت

 !گهید باال برو-
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 را صورتش یرو اخم. دمیچرخ مامان سمِت به سرعت به

 :گفتم مکث یب و شد دیناپد لبخندم دم،ید که

 !ستکافه صاحِب-

 !باال برو فعاًل-

 مامان. میرفت باال به دو هر و کرد باز را در زود یلیخ

 قفل درون را دیکل که همانطور و ستادیا خانه در مقابل

 :گفت کردیم فرو

 !ستین دعوا وقِت االن که کن خداروشکر برو-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 !گهید منه کار صاحب اون ؟یچ یبرا دعوا-

 :داد تکان یسر مامان

 !دمیفهم باشه-

 :گرفتم را نشیآست گوشه سرعت به
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 !نکن برخورد جور نیا مامان-

 پیز کردن باز یبرا من. شد وارد جلوتر و کرد باز را در

 نیا به لب ریز که همانطور و شدم خم کفشم پشت

 .کردم خارج پا از را میهاکفش زدمیم غر مامان یرفتارها

 خندلب با که خورد مانیپ به چشمم کردم بلند سر که نیهم

 اب مانیپ و شدند گرد میهاچشم. بود ستادهیا میرو به رو

 فاصله هم از شیهادست و دیخند بلندتر من چهره دنید

 :گفت و گرفتند

 !جون بچه بغلم ایب-

 هک یزیچ. شدند اشک از پر میهاچشم میایب خودم به تا

 میهاگونه یرو میهااشک. کردمینم باور را دمیدیم

 . دمیدو مانیپ سمِت به سرعت به و ختندیر

 را میهادست یشاد با و زدم آغوشش در را میهاغیج یباق

 .کردم حلقه دورش به

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1187 

 :دمیخند بلند میهاهیگر انیم

 !بگردم دورت مانیپ. من برم قربونت مانیپ آخ-

 :گفت و دیخند گوشم کنار مانیپ

 گردم؟یبرم یخیتار چه من که یبرد ادی از هم بارنیا-

 :کردم نگاهش و کرده بلند سر

 کشهب منو خدا. استقبالت فرودگاه امیم بعد دفعه خدا به-

 .نکنم رو کارنیا بعد دفعه اگر

 و نیچند و گرفتم میهادست نیب را صورتش اریاخت یب

 هک همانطور خنده، با مانیپ. دمیبوس را اشگونه بار چند

 :گفت کند دایپ ییرها من دست از داشت یسع

 ؟یکرد قرمز رو صورتم همه-

 :گفتم و کردم بغلش مجدد و زدم یاقهقهه

 !نباش نگران. ستساعته چهار و ستیب-
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 بودند آمده رونیب شال از که ییموها یرو یابوسه مانیپ

 :گفت و زد

 .ودب شده تنگ برات یلیخ دلم. نمتیبیم که خوشحالم-

. کردم شیسرتاپا به ینگاه و ستادمیا ترعقب یکم

 :گفتم و دمیخند

 .شکرت ایخدا آخ. مانیپ بشم کلتیه و قد نیا قربون-

 !خوشحالم یلیخ مانیپ یکرد من میتقد رو ایدن انگار
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 :گفت خنده با مامان و دمیبوس بار نیچند را صورتش

 !نکن تشیاذ گهید بسه-
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 که یذوق با و کردم حلقه دورش را میهادست محکم

 :گفتم کنم، پنهانش خواستم ینم و توانستمینم

 نیا به دلتنگشم، چقدر دونهیم خودش. شهینم تیاذ-

 !کنمینم ولش هایراحت

 :گفت و زد میموها یرو یابوسه مانیپ و دیخند مامان

 باشه راحت التیخ کن عوض رو لباسات برو فعاًل-

 !دلتم ور یچندماه

 :دادم تکان یسر زود یلیخ

 !امیم زود. باشه-

 یلحظات یبرا یحت را مانیپ از شدن دور تاِب که یدل با

 دوش زود یلیخ. رفتم اتاق سمت به نداشت، هم کم

 ارسشو را میموها. کردم تن به بایز ییهالباس و گرفتم

 . شدم خارج اتاق از خندان یلب با و دمیکش
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 ییرایذپ سمِت به دستانش در یاسفره با که مانیپ دِنید با

 اباب مقابل را سفره مانیپ. زد خشکم میجا سر رفت،یم

 .شتبرگ آشپزخانه به لیوسا هیبق بردن یبرا و کرد پهن

 را لیوسا تمام سرعت با و رفتم آشپزخانه به زود یلیخ

 بازگشت افتخار به شهیهم مثل مامان. دمیچ سفره یرو

 .بود کرده درست مفصل یشام مان،یپ

 کباب از متشکل یاینیس و یسبز قورمه بزرگ ظرف

 درون یمجلس ییپلو زرشک و کباب جوجه و دهیکوب

 و گذاشتم سفره وسط را دوغ پارچ. داشت قرار سفره

 :گفت یشاد با مانیپ

 !مامان نکنه درد دستت! ییغذاها عجب-

 :افتادم خنده به من و دیکوب اشنهیس به دست با مامان
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 ایدر وسط یریم مدت نیا بخور پسرم بگردم دورت-

 یب و الغر نجوریا که دنیم خوردتون به چه ستین معلوم

 !خونه یگردیبرم جون

 :گفتم و زدم مانیپ شکِم به یدست خنده با

 !ماشاهلل ستین جون یب هم یلیخ-

 :گفت زنان قهقهه مانیپ و کرد یاخم بابا

 !یکنینم درک یستین مادر تو-

 یخوب به را نیا من و زدیم برق مانیپ یهاچشم

 من که است خوشحال چقدر که دانستمیم. دمیفهمیم

 اب دارم یسع و امنشسته سفره نیا کنار او خواهش بدون

 .کنم یشوخ هاآن

 هخست من رییتغ یبرا اصرار همه آن از هم مانیپ شک یب

 !بود شده
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 :گفتم و کردم نگاهش شوق با

 ؟یآورد هم یسوغات برام-

 :گفت و داد تکان یسر

 !ردمبرنگ یخال دست کردم یسع اما. مینداشت توقف ادیز-

 :گفت بابا بارنیا

 !نبود ازین پسرم یدیکش زحمت-

 :دادم قورت را املقمه زود یلیخ و دمیچرخ سمتش به

 ؟یآورد یچ من یبرا-

 :گفت و کرد یاخنده مانیپ

 !دمیم نشونت شام بعد-
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 و شستم را هاظرف تمام خودم لیم با شام، صرف از بعد

 یروزها مثل درست. کنم کمک مادرم به گرفتم میتصم

 !گذشته

 مانیپ مقابِل وهیم از پر و بزرگ یظرف جانیه با مامان

 شبشقاب در نوع هر از بپرسد ینظر آنکه بدون و گذاشت

 و خورد وضع به یحساب که داشت اصرار و گذاشت

 .برسد مانیپ خوراک

 به را بود آورده مانیبرا خارج از که ییهایسوغات مانیپ

 :گفت من به رو و داد لیتحو بابا و مامان

 !ببر ایب شب آخِر. چمدونه یتو هنوز تو ماِل-

 :گفتم و زدم یلبخند

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1194 

 !مانیپ نبودم زحمت به یراض-

 :گفت و داد باال ییابرو حرف نیا دنیشن با

 !نبود یزحمت. شنومیم ییهاحرف چه-

 فتِنگر دست در محِض به. رفتم اتاقم سمِت به بعد یکم

 :شد ظاهر میهاچشم مقابل یعل از یامیپ ،یگوش

 "؟یکن صحبت یتونیم"

 :نوشتم عیسر و دمیکش دراز تخت یرو

 " آره" 

 در یگوش که بود نگذشته اممیپ افتیدر از یلحظات هنوز

 اسخپ را تماسش عیسر یلیخ. کرد لرزش به شروع دستم

 :گفت جانیه با یعل و دادم

 !کمیعل سالم-
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 یصدا دنیشن که بود هامدت. نشست لبم یرو یلبخند

 .بود ننشانده من لب بر را لبخندها نیا ،یشخص

 ؟یعل یخوب-

 !یترخوب تو-

 چطور؟-

 :دیخند

 !داستیپ یشاد یهارگه صدات ته ته-

 منفجر بمب مثل بودم، کرده حبسش گلو در که یاخنده

 :افتاد خنده به زین یعل و شد

 !یترخوب تو گفتم گه؛ید یدید-

 !اومده مانیپ. اوهوم-

 !روشن چشمت جدا؟-
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 ود،نب غیج به شباهت یب که ییصدا با و دمیخند ذوق با

 :گفتم

 !ممنون ممنون-

 :گفت و کرد یمکث یعل

 !یکنیم فیتعر ازش تو که نقدریا. نمشیبب خوادیم دلم-

 !یزود به انشاهلل-

 :گفت مکث یب یعل

 میکنیم کار هی. کافه ادیب کن دعوتش روزا نیهم. خوبه-

 !نگذره بد بهش

 :گفتم و شد ترقیعم لبخندم

 ...مامانم-
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 ور من هم یخودیب. داشت یخوب یلیخ رفتار که مامانت-

 مگه هنیبب رو کارت محل ادیب که حقشه. نترسون مانیپ از

 نه؟
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 ودب آمده لبم یرو حرف نیا دنیشن واسطه به که یلبخند

 یترس چیه یعل که شدینم باورم. بود کنترل قابل ریغ

 مادر فرد آن چه. ندارد من خانواده با شدن رو به رو بابت

 !مانیپ برادرم چه و باشد من

 تمبس چشم خوب حس نیا بابت و شدم پهلو به خنده با

 :گفتم و

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1198 

 ؟ینیبب رو مانیپ یخوایم یمطمئن یعل-

 :دیچیپ گوشم در اشخنده یصدا

 من یترسیم که ستخورخوره لولو. مطمئنم آره-

 نمش؟یبب

 !ترسمینم من-

 :گفت آرام و دیخند مجددًا

 .ترسمیم من باشه-

 :گفتم سرعت به مانیپ یصدا دنیشن با

 .نمتیبیم فردا-

 !زمیعز باش خودت مواظب-

 :گفتم آرام و زنان لبخند

 !فعاًل. نطوریهم هم تو-
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. شدینم محو لبخندم. شدم خارج اتاق از دست به یگوش

 تجربه از بعد امیزندگ در یعل مثل یپسر حضور حس

 بود ینداشت دوست میبرا آنقدر انیک با بد یلیخ رابطه کی

 .ردبیم یپ زیچ همه به زود یلیخ مانیپ نداشتم شک که

 رستد نسکافه بزرگ ماگ دو مان،یپ اتاِق به رفتن از قبل

 خوب. رفتم اتاقش سمت به تیبسکوئ از یظرف با و کردم

 یها خوردن نسکافه یبرا مانیهردو دِل که دانستمیم

 و زدم در به یاضربه م،یپا با. است شده تنگ دونفره

 :گفتم

 !پره دستم کن باز رو در مانیپ-

 درون ینیس دنید با و کرد باز میبرا را در زود یلیخ

 :گفت دستم

 !نکنه درد دستت به به-
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 به زود یلیخ. مینشست و دادم قرار نیزم یرو را ینیس

 :گفتم و برداشتم زیخ چمدانش سمت

 کو؟ سوغاتم-

 تازه. کردم نگاهش یشاد با من و دیخند بلند مانیپ

 بوده یخال خانه نیا در او یجا چقدر که دمیفهمیم

 کندیم باز را چمدانش نیریز پیز عیسر یلیخ. است

 .ردیگیم سمتم به بزرگ نسبتًا یابسته

 نیا مهم. ستین مهم میبرا اما است دهید بیآس جعبه یکم

 بهجع دِر یخوشحال با. است بوده ادمی به مانیپ که است

 درون هک یرنگ کرم کوتاِه یپالتو دِنید با و کنمیم باز را

 .زنندیم برق میهاچشم داد قرار جعبه

 به را خودم صورتش دنیبوس یبرا و خندمیم ذوق با

 :دیگویم لبخند با مانیپ. کشمیم سمتش

 چطوره؟ تنت تو نمیبب بپوش-
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 را اسلب پیز. دمیپوش را پالتو و شده بلند جا از حرف یب

 :گفت لبخند با مانیپ و دمیکش باال

 چطور دونستمینم وگرنه هست زتیسا که خوشحالم-

 .کنم ضیتعو برات ببرم دیبا

 دِنید با و دمیدو هال درون یقد نهیآ سمِت به ذوق با

 :گفتم و کنم پنهان را ذوقم نتوانستم مامان

 !دهیخر یچ برام مانیپ نیبب-
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 هب کرد دیتائ را لباس ییبایز یوقت و زد یلبخند مامان

 را صورتش بار چند. برگشتم مانیپ اتاق به سرعت

 :گفتم و دمیبوس

 خوش قربون! عاشقشم هیعال مانیپ نکنه درد دستت-

 !برم بودنت قهیسل

 .برداشت یتیبسکوئ و زد میرو به یلبخند مانیپ

 و داده قرار جعبه درون و کردم خارج تنم از را لباس

 :گفتم

 !پوشمیم رو نیهم کافه برم خواستم فردا-

 :برداشتم را نسکافه ماگ و نشستم ذوق با

 .کرد خی مانیپ گهید بخور-

 :گفتم ترمتعجبانه من و کرد نگاهم متعجبانه مانیپ

 شده؟ یچ-
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 حس شیصدا درون که یناراحت با و کرد یمکث مانیپ

 :گفت شدیم

 کافه؟ اون یریم هنوز-

 :گفتم و دادم تکان یسر خنده با

 ...!یول آره-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 !یزد رو دشیق کردمیم فکر-

 ...!مانیپ یول نزدم-

 !یشینم آدم چرا پناه-

 :گفتم و دمیخند بلند

 بزنم؟ رو حرفم یذارینم چرا مانیپ-

 :گفت و کرد نگاهم سکوت در یلحظات

 !بگو-
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 لبخندم و گرفت جان میهاچشم مقابل یعل ریتصو

 :کرد دایپ وسعت

 !کنمیم کار اونجا من مانیپ-

 :گفت و نشست ابروانش نیب یزیر اخم مانیپ

 ؟یکنیم کار-

 .آره-

 :گفت و دیخند لحظه کی در

 کردن؟ پابندت تا یاومد و یرفت نقدریا-

 !هیخوب آدِم کنمیم کار ششیپ که یکس-

 :گفت و زد یلبخند مانیپ

 !باشه نطوریهم دوارمیام-

 خورد،یم نسکافه ذره ذره که همانطور و زد وارید به هیتک

 :گفت
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 سح. شدم متعجب قتًایحق یشنگول و شاد یلیخ دمید-

 رییغت نقدریا که افتاده یاتفاق هی گفتیم بهم یبیعج

 !یکرد

 :دمیخند

 !دارم دوستش ه،یخوب کار-

 :گفت مکث با و داد تکان یسر مانیپ

 خوادینم دلم. ندارم دوست رو کافه اون اصاًل من یول-

 یبخوا که یوقت چه ،یمشتر هی عنوان به چه. اونجا یبر

 !یکن نگاه کار محل عنوان به اونجا به

 :گفتم دیترد با و کردم نگاهش

 ؟یمن کردن کار مخالف یعنی-

 نم نظر به اما. خودته دسِت ینکن ای یکن کار نکهیا. نه-

 !نیهم ستین جذاب اصاًل کافه اون طیمح
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 :گفتم جانیه با و زده گرید یلبخند ،یعل ادی با

 !ینیبب رو کارم محل یایب یتونیم. باشه دیشا اما-

 :گفتم و کردم اصالح را حرفم عًایسر

 من که هستن ییکسا منظورم یدید که رو کافه البته-

 .کنمیم کار کنارشون
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 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

 !نه ای دارم یجانیه کافه اون دِنید یبرا دونمینم-

 :گفتم آرام و زدم یلبخند

 باشم؟ انیک ادی به اونجا من یترسیم-
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 نیهم و نداشت میبرا سکوتش جز یپاسخ و کرد نگاهم

 !من سوال بر بود یدییتا مهر سکوت

 !بخوابم خوامیم

 :گفتم عیسر و شد بلند جا از

 .میبزن حرف هم با یدار دوست کردمیم فکر-

-نترس پیمان. من دیگه به اون فکر میکنم. 

پیمان با خنده سری تکان داد و گفت: 

-البد به یکی دیگه فکر میکنی! 

اخمی میکنم: 

-نه! 

ماگ خالی از نسکافه را درون سینی قرار داد و گفت: 

-خیلی خب جوش نیار شوخی کردم. خیلی خستهام پناه 
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 ها ماه. شدم لذت در غرق من و دیکش دراز تختش یرو

 .بود یخال هم تخت نیا یرو شیجا که بود

 واقعًا من. خداست روِز هم فردا اما دارم که دوست-

 !امخسته

 :گفتم و زدم یلبخند

 تا کردمیم استفاده یفرصت هر از ینبود که ماه چند نیا-

 !بخوابم تو تخت یرو

 :گفت و کرد آرام یاخنده مانیپ

 !نبود ذهن از دور-

 خاموش از قبل و رفت اتاقش چراِغ سمِت به دستم

 :گفتم کردنش

 هامیگدلتن تا بدم انجام تونستمیم که بود یکار تنها نیا-

 !شه رفع
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 رارق شیهاچشم یرو را دستش و زد کوتاه یلبخند مانیپ

 باالخره و رفت ضعف حرکاتش تک تک یبرا دلم. داد

 از بعد هم او امشب دانستمیم. کردم خاموش را چراغ

 !خوابدیم راحت هاماه

*** 

 یط حاِل در ما. گذشتیم یاهفته کی مان،یپ بازگشِت از

 به هوا سوِز هم هنوز. میبود بهمن یانیپا یروزها کردِن

 .دیباریم برف ذره ذره و کردیم نفوذ مانیهااستخوان

 :گفت گوشم کناِر یعل و کردم پنجره به ینگاه

 ؟یکنیم نگاه یچ به-

 :گفتم رمیبگ پنجره از را نگاهم آنکه یب

 چقدر. شهیم تنگ هابرف نیا یبرا دلم ست؟ین معلوم-

 !میکنیم تجربه رو هاییبایز نیا بار کی یسال فقط که بد
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 :گفت یآرام به یعل

 !یبرینم رو لذتش یکاف حِد به هم االن نظرم به-

 چرا؟-

 من به را خودش و کرد کافه خلوت ِطیمح به ینگاه یعل

 :کرد تر کینزد

 بدم؟ نشونت یدار دوست-

 :کردم نگاهش مطلق یجیگ با

 ؟یچ-

 زود یلیخ و گرفت دست در را میبازو و کرد دراز دست

 چند و کرد میرها باره کی به. میشد خارج کافه از هم با

 :افتادم خنده به ناخودآگاه. رفتم درخت سمِت به یقدم

 هوتن؟ هیچ مقصودت-

 :گفت و کرد درست یبرف گوله و شد خم سرعت به
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 !ادیم خوشم شتریب یگیم یعل-

  

۳۱۱ 

  

 .کرد پرت میسو به محکم را برف گوله یعل و دمیخند

 :گفتم اخم با و گرفت درد ضربه شدِت از کتم

 .اومد دردم-

 ردک درست تربزرگ را یبعد گوله و داد باال ییابرو یعل

 :زد داد و انداخت میسو به و

 !نزنه خشکت االی! کن یتالف خب-

 فرو هابرف درون را میهادست و شدم خم سرعت به

 :زدم غیج و شدند قرمز سرما از میهاانگشت. کردم

 !زدم خی سرده سرده یلیخ-
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 یکن پرت یدار فرصت شمارمیم سه تا نکن معطل االی-

 .ندازمیم من وگرنه

 تشدس یتو بزرگ گوله به چشمم گرفتم باال که را سرم

 .اندازمیب سمتش به یبرف گوله توانستم یسخت به و خورد

 :گفت خنده با یعل و کرد برخورد شلوارش به

 .ستین خوب اتیریگ نشونه اصاًل-

 و کردم او به را پشتم انداخت، سمتم به که را برف گوله

 :زدم یغیج کمرم به برف برخورد با

 !نکن هوتن-

 :گفت و دیخند بلند

 !یکن صدا هوتن منو خوادینم دلم. یکرد عادتم بد-

 :گفتم و کنم جمع یبرف تا شدم خم

 !یبود گفته خودت یدار عادت دنیشن هوتن به که تو-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1213 

 :گفت و نشست کنارم

 !دارم عادت یعل اسم دنیشن به فقط تو زبون از اما آره-

 :گفتم و زدم یلبخند

 رو یحس چه کردنت صدا هون نمیبب خواستیم دلم-

 !دهیم بهم

 داد؟ یحس چه-

 :گفتم لبخند با و کردم نگاهش

 تیمالک حس هی کنمیم صدات یعل یوقت که دمیفهم-

 .کنمیم دایپ بهت نسبت یخاص

 به ینگاه و دیکش رونیب هابرف نیب از را میهادست

 :گفت و میکرد سرخم یهادست

 !بهتره نطوریا-
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. مینشست ها برف یرو هردو. دیکش را دستم و زد یلبخند

 :گفتم عیسر یلیخ

 !زدم خی. آخ-

 :گفت زنان قهقهه و کرد من به ینگاه یعل

 !یسوسول چقدر-

 ؟یچ خوردم سرما اگه-

 !دکتر برمتیم خودم نباش نگران-

 :افتادم شب آن ادی به و دمیخند

 !یضیمر یبگ دروغ به یتونینم گهید اونوقت-

 !میهم با هم یماریب تو اونجور! بهتر-

 و زد هیتک درخت تنه به یعل. دادم تکان یسر و دمیخند

 :گفت
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 یآدم! پناه برمیم رو لذت تینها دارم روزها نیا از من-

 بارنیا خوامیم اما. بدم بروز رو میواقع حس که ستمین

 !خوشحالم یهست تو نکهیا بابت چقدر که یبدون

 شنشان را حسم توانستیم که یلبخند با و کردم نگاهش

 :گفتم دهد

 !دارم یحس نیچن منم کنم فکر-

 :گفت و زد میرو به یلبخند

 !ستین کردنش انیب به ازین معلومه-

 .زد قهقهه یعل و شدند گرد میهاچشم

  

۳۱۲ 

 

 :گفت عیسر یلیخ
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 گرد چشمات نجوریا یشنویم رو تیواقع یوقت-

 !هاشنیم

 :دادم تکان یسر

 یشکل نیا یاریم میرو به رو هاتیواقع تو یوقت. نه-

 ؟یُرک نقدریا چرا. شمیم

 :داد باال ییابرو

 مجبور منم ،یترسیم کردنشون انیب از خودت یوقت-

 !گهید کنم نکارویا شمیم

 از یمشت و کردم فرو هابرف دروِن را میهادست حرص با

 به لباسش درون هابرف افتادن با. انداختم شیسو به برف

 :گفت و دیپر شیجا در سرعت

 !پناه یکنیم کاریچ-
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 میایب خودم به تا. بزنم یاقهقهه که بود من نوبت بارنیا

 دبلن مهلت. شدم پرت ها برف یرو و زد امشانه به یدست

 .ختیر برف مشت مشت میرو به زود یلیخ و نداد شدن

 تمام کردمیم حس و میدیخندیم و زدمیم غیج

 .است افتاده اتفاق میبرا لحظه نیهم در ایدن یهایخوش

 یصدا. کردمینم حس را یدرد و غم چیه گرید

 نیا و بودند شده نیعج من یهاغیج با یعل یهاخنده

 !بود ایدن صوِت نیباتریز

 :گفتم خفه ییهاغیج به شباهت یب ییصدا و خنده با

 !زدم خی بخدا بسه یعل-

 نارشک بتوانم تا دیکش را دستم و نشست کنارم خنده با

 کدستی رفب با بود دهیخر میبرا مانیپ که ییپالتو. نمیبنش

 دوست اما بود افتاده لرز به سرما از تنم و شده دیسپ
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 را لذت تینها یعل کناِر در زیچ همه از. بود یداشتن

 !برمیم

 :گفت خنده با یعل

 هک نه. نیا یعنی زمستون یهابرف نیآخر از بردن لذت-

 ،یخآ یبگ کباری قهیدق چند و یکن نگاه پنجره پشت از

 !برف

 :گفتم و دمیخند مستانه

 !یتروونهید منم از-

 شد چه دانمینم. دیکش دراز هابرف یرو مکث یب یعل

 :گفتم بارهکی که

 !ایخوریم سرما خدا به یعل شو بلند-

 صورتم در رهیخ و داد قرار سرش ِریز را شیهادست

 :گفت
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 کم و ها سکوت همه جبران شدنات نگران ییهوی نیا-

 !پناه اتهیحرف

 دِنید اب و میکرد نگاه گریکدی به رهیخ رهیخ یلحظات یبرا

 رهیت یهاچشم جفت دو در که ییدلربا و بیعج برِق

 یرو کنارش یزیچ به فکر یب بود، کرده خانه رنگش

 درخِت یهاشاخه و چرخاندم سر. دمیکش دراز هابرف

 .کردم تماشا را سرم یباال

 درخت نیا. بودم درخت نیا عاشق من که نبود لیدل یب

 من یهایعاشق و هااشک ها،خنده ها،یوانگید تمام شاهد

 !است

  

۳۱۳ 
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 :گفت و دیچرخ سمتم به

 !یخور یم سرما-

 گرید که بود جالب. دمیکش یقیعم نفِس و دمیخند

 حس را داشتند قرار تنم ریز که ییهابرف و نیزم یسرما

 :گفتم یآرام به. کردمینم

 !یعل شده گرم وجودم نقدریا یکنارم که تو کنم فکر-

 .کنمینم حس گهید رو ییسرما

 :گفت و کرد نگاهم خنده با و داد باال ییابرو

 !یکنینم رو و یبلد پس بابا، نه-

. شد بلندتر اشخنده یصدا گرفتم دندان به که را لبم

 :دیکش محکم را امگونه و کرد دراز دست
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 ازت چرا که سواله برات هم هنوز حرکاتت نیا ای-

 اد؟یم خوشم

 نمذه در یسوال. میکرد گریکدی قفِل را نگاهمان حرف یب

 دوست را من که گفتینم وقت چیه او. دیچرخیم

 !!!دارد

 لندب هابرف یرو از یندار قصد یراست یراست نکهیا مثل-

 !پناه یش

 .برمیم لذت هانیآخر از دارم! نچ-

 برف از پر نجایا دوباره یبزن بهم چشم. شهیم تکرار-

 !شده

 :گفتم زنان لبخند

 !گهید داره نداره؟ یدلتنگ-
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 یرو از را هابرف که همانطور و نشست سرعت به یعل

 :گفت کردیم پاک کاپشنش

 نداره؟ گفته یک. داره-

 تو که ییسرما سوِز نیا. شمیم هوا نیا دلتنگ من-

 چشم با که هابرف نیا کرده، نفوذ استخونم و پوست

 ؟یچ تو. کنمیم حس تنم با و نمیبیم

 :گفت زنان لبخند یعل

 ؟یکنیم فکر یچ خودت-

 !بگو خودت کنم یفکر تو درباره تونمینم-

 :گفتم خنده با من و شد بلند یعل خنده یصدا

 .بشناسم تونمینم تورو. نهیهم تیواقع-

 :گفت و شد بلند جا از یعل
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 تونمینم گه،ید روز 563 تا نکهیا خاطر به من یدلتنگ-

 !بکشم دراز برف یرو کنارت

  

۳۱۴ 

  

 

 :دمیخند

 !زینر زبون همه نیا یعل-

 :گفت و داد باال یاشانه

 زم؟یبر زبون نجوریا گهید یکی یبرا برم یدار خوش-

 را خودم میهادست با و شدند درهم میها اخم ناخودآگاه

 و شد خم سمتم به مکث یب یعل. دمیکش آغوش در

 :گفت
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 برات و باشم راحت بذار پس یندار خوش که حاال-

 !بهتره نجوریا. کنم یزبون بلبل

 از بعد هردو. شدم بلند جا از و دیکش را دستم خنده با

 به عاشقانه و گرم ییهاحرف و جانانه یباز برف کی

 . میبرگشت کافه داخل

 :گفت سرعت به دنمانید با لیسه

 !برگشتن لونه به عاشق کفتر دو به به-

 :گفتم خنده با من و زد یلبخند یعل

 !کن مسخره رو خودت-

 که من ،یباز برف امیب منم دیگفتیم وگرنه گهید دینامرد-

 ماس داره یعل چرا موندم گهید یکی کافه یبپا شدم فعال

 انداخته رو کارها همه رسما کشه؟یم دکی رو کافه ریمد

 !من دوش رو
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 :گفت و نشست اشیصندل یرو یعل

 به فقط ونریب یبزن کافه از یتونیم ست،ین یحرف یناراحت-

 !نمتینب گهید که یشرط

 دادن ماساژ به شروع سر پشت از مکث یب لیسه

 :گفت و کرد یعل یهاشانه

 !جان هوتن شناسمیم خوب تورو شوخ هیروح نیا-

 !امیجد من-

 !هیشوخ هم تیجد من یبرا-

 یقیرف او، که دانستمیم خوب من و زد یشخندین یعل

 .دهدینم دست از ها یآسان نیا به را لیسه مثل

 رس که نیهم و شد باز مانند ریج ریج ییصدا با کافه در

 . خورد مانیپ به چشمم چرخاندم
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 بانهمتعج یعل و دمیپر یصندل یرو از برق مثل دنشید با

 :گفت گوشم کنار

 شده؟یچ-

  

۳۱۵ 

  

 

 را نگاهش حرف یب و گذاشت کافه داخل به قدم مانیپ

 بیج درون را شیهادست. چرخاند کافه دور تا دور

 . زدینم حرف یکالم و بود کرده فرو کاپشنش

 نکهیا. گذردیم ییزهایچ چه فکرش در که دانستیم خدا

 چه پناه نکهیا بوده؟ کافه نیا مالک یروز انوشیک

 است؟ خورده کافه نیا در ییهاضربه
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 کرده پابند کافه نیا در را او مجدد یزیچ چه نکهیا ای

 است؟

 :گفت عایسر لیسه

 کنم؟ تونییراهنما تونمیم-

 :گفتم یآرام به من و کرد نگاهش کوتاه مانیپ

 !داداشمه-

. رفت مانیپ سمت به و شد بلند جا از مکث یب یعل

 :گفت و کرد دراز شیسو به دست

 !دارید مشتاق ،ییشما مانیپ آقا پس-

 او که شدمیم متوجه من تنها و بود درهم مانیپ یهااخم

 خارج کافه از را من که روز همان حال. دارد یحال چه

 من به را ام رفته دست از یهانفس درخت آن ریز و کرد

 .بازگرداند
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 را یعل دست و شود خارج بشیج از مانیپ دست تا

 . برگشتم و رفتم مرگ تا بار صد ردیبگ

 کرف انیک به فقط که داشتم حتم و شناختینم را یعل او

 !نداشتم دوست را نیا و کندیم

 دراز کافه گوشه یهالیم یسو به دست زود یلیخ یعل

 :گفت و کرد

 !دینیبنش د،ییبفرما-

 فاصله با هم یعل و نشست مبل یرو حرف یب مانیپ

 :گفت و نشست کنارش

 د؟یدار لیم یچ-

 :گفت کوتاه و داد تکان یسر مانیپ

 !نداره فرق ادیز-

 :گفت من به رو و کرد لیسه به یا اشاره یعل
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 !نیبش و ایب هم تو-

 حاال. نشستم مانیپ مقابل و داده قورت را دهانم آب

 کاش یا و است سخت چقدر طیشرا نیا که دمیفهمیم

 !نشستینم کافه نیا در وقت چیه گرید مانیپ

. دمیرس زیم همان به و کرده دنبال را مانیپ نگاه رد

 . بود کرده نابود را امیزندگ انوشیک که ییجاهمان

 :گفت بسرعت یعل

 !ردکیم فیتعر شما شغل از یلیخ پناه خوبه؟ بار و کار-

 :گفت و زد نهیس به دست و داد هیتک مانیپ

 !نکرده رییتغ چیه کافه نیا ونیدکوراس چطور بهیعج-

  

۳۱۶ 
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 در بار نیاول یبرا را یبیعج یجیگ. کرد نگاهم یعل

 . دمیدیم هم او یهاچشم

 :گفت یآرام به

 !خوبه دکور نیهم بشه، عوض نداشت یلیدل-

 هب که ییصدا با و نشست لبم یرو معوج و کج یلبخند

 :گفتم دیلرزیم شدت

 !مان؟یپ یاومد خبر یب چه-

 هم را یعل وقت چیه. کرد نگاهم سکوت در مانیپ

 رد شیپا و دست هم او ظاهرًا. بودم دهیند ساکت نگونهیا

 صورت که آنطور اصال طیشرا. بود شده بسته مانیپ مقابل

 .رفتینم شیپ کردمیم
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 کنار و داد قرار زیم وسط را ساده یهاقهوه ینیس لیسه

 :گفت و نشست مانیپ

 !ندارن حرف من یهاقهوه مانیپ آقا بخور-

 سمت به یاقهوه سرعت به یعل و زد یلبخند مانیپ

 :گفت و گرفت مانیپ

 !شده یمشتر کرده امتحان بارکی هرکس گه،یم راست-

 و گرفت یعل دست از را قهوه لبخند همان حفظ با مانیپ

 :گفت

 !شدند دائم یمشتر نخورده قهوه هم ایبعض درسته،-

 :گفت زود یلیخ و آمد سمتم به سرعت به یعل نگاه

 انوردیدر گفتیم پناه! دیبگ برامون کارتون از خب-

 درسته؟ دیهست

 !درسته-
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 !دیدار یسخت شغل یلیخ کنمیم حس-

 !ستین سخت یباش داشته عالقه-

 طورنیا مانیپ چرا دمیفهمینم. گرفتم دندان به را لبم

 تاررف گونهنیا یکس با وقت چیه مانیپ. کندیم برخورد

 .کردینم

 و کرد مزه مزه را قهوه از یکم و انداخت پا یرو پا مانیپ

 :گفت لیسه به رو

 !داره یخوب اریبس طعم-

 که دمیفهمیم خوب. زد مانیپ شانه یرو یدست لیسه

 نیا از مانیپ و کند تر مانهیصم یکم را فضا دارد یسع

 .شود خارج تشیجد

 د؟یکنینم ازش یصحبت که داره محرمانه مسائل کارتون-

 :گفت و نشست لبش یرو صدا یب یاخنده مانیپ

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1233 

 !نداره وجود فیتعر یبرا یزیچ ایدر جز-
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 مقابل در. دمیدیم اشچهره در وضوح به را یعل یکالفگ

 مدام. نبود گرمش چانه و دراز زبان از یخبر گرید مانیپ

 وهقه زنان لبخند مانیپ و کردیم تر را شیها لب زبان با

 ودوج به که یطیشرا از قلبا که بود مشخص و دینوشیم

 !است یراض آورده،

 اطیاحت بخواهد و بترسد که دارد حق هم او دم؛یفهمیم

 هم باز من ندارد دوست و شناسدینم را یعل او. کند
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 همه و شود امیزندگ وارد انوشیک مثل یفرد بدهم اجازه

 !ممکن شکل نیبدتر به هم آن. کند رو و ریز را زمیچ

 :گفت کردن پا آن و پا نیا یکم از بعد یعل

 ن؟یکرد سفر کشورها کدوم-

 و دندیپر باال میابروها منتظره ریغ سوال نیا دنیشن از

 :گفت کوتاه مانیپ

 !کشورها یلیخ-

 :داد ادامه و داده تکان یسر

 !دیدار یقشنگ کافه-

 من هب رو و شد بلند سرعت به مانیپ و کرد یتشکر یعل

 :گفت

 !کن حساب رو قهوه نهیهز-
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 یلع و گرفت سمتم به تمام تیجد با را اشیبانک کارت

 :داد نشان واکنش سرعت به

 . دینزن رو حرفش اصال-

 پرداخت رو نهیهز دیبا خوردم قهوه و اومدم کافه به من-

 !گهید کنم

 یمبلغ شما از عنوان چیه به من و دیهست پناه برادر شما-

 !رمیگینم رو

 رهیخ و شدند درهم جمله نیا دنیشن از مانیپ یها اخم

 .شناختمیم خوب یلیخ را حاالتش نیا. کرد نگاهم رهیخ

 کارت را نهیهز و گرفتم دستش از را کارت یدرماندگ با

 . دمیکش

 و کند سکوت است ناچار اما ستین یراض نکهیا با یعل

 کرد ترک را کافه یگرید حرف یب مانیپ
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 رونیب محکم را نفسم و شدم ولو امیصندل یرو رفتن با

 :گفت و آمد سمتم به یآرام به یعل. دادم

 !ومدین خوشش من از اصال برادرت-

 :گفتم و کردم نگاهش

 .ستین نطوریا-

 :کرد زمزمه زنان لبخند یعل

 !یمطمئن یلیخ-

 :گفت مکث یکم با و نشست یصندل یرو کنارم

 !بود بسته رو از رویشمش-
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 نیا دمیفهمیم یخوب به من. نشست لبم یرو یتلخ لبخند

 یلع یبرا توانستمینم اما دارد یلیدل چه مانیپ یرفتارها

 اجرام نیا دنیشن با هم او نداشتم دوست اصاًل. کنم بازگو

 رخم به را اشتباهاتم و هایتلخ و کند قضاوت را من

 .بکشد

 :گفتم یآرام به من و کرد نگاهم سکوت در یعل

 نهیبب تورو گهید بار دو یکی ،یعل مهربونه یلیخ مانیپ-

 !شهیم بهتر رفتارش

 :گفت خنده با و آمد سمتمان به لیسه

 !اومد خوشم ازش یلیخ من اما-

 :زدم یلبخند

 !نکرد برخورد خوب اون متاسفانه-

 :دیخند لیسه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1238 

 هوتن از ییصدا چیه دمید بار نیاول یبرا. بود یعال نه-

 !ادیدرنم

 :گفت و افتاد خنده به یعل

 بگم دیبا یچ دونستمینم اصاًل. موافقم باهاش نویا-

 !نکنم بدتر نیا از رو وضع نکرده یخدا

 :دیخند هم باز لیسه

 !کرد پار و لت حجله دم رو گربه-

 :گفت یآرام به یعل

 !شهیم درست-

 :گفتم بعد یکم و نشست ما از دورتر لیسه

 کنم؟ یخواهش هی شهیم یعل-

 :داد نشانم را انتظارش سکوتش با و کرد نگاهم
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 انمیپ خوامیم نگرانم یلیخ خونه؟ برم زودتر من شهیم-

 !نمیبب رو

 :گفت و داد تکان یسر

 !ستین یمشکل برو-

 با. برداشتم را فمیک و شدم بلند جا از خوشحال

 یصدا لحظه کی در  و شدم خارج کافه از یخداحافظ

 :دمیشن سر پشت از را یعل

 !کن صبر لحظه کی پناه-

 :دمیچرخ سمتش به

 شده؟ یچ-

 :گفت و زد را اشیگوش رمز سرعت به

 !بده رو برادرت شماره کن لطف-

 :دادم باال ییابرو
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 چرا؟-

 :زد یلبخند

 به؟یعج-

 :دادم تکان یسر

 ...! و نکرد رفتار تو با د،یبا که یاونطور اون،-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

 !بده رو شماره-

 از بعد و گرفتم دستش از را یگوش لرزان یهادست با

. دادم دستش به را یگوش مانیپ همراه شماره کردن وارد

 :گفت کردیم رهیذخ را شماره که همانطور یعل

 یبرا و اول روز نداشتم انتظار. دمیم حق برادرت به من-

 نم نباش نگران اما بشکفه گلش از گل دنمید با اول، بار

 !کنمیم درستش
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 :تمگف بود نشانده دلم در که یخوب حس با و زدم یلبخند

 !یکن نکارویا یبخوا شهینم باورم-

 بعد دفعه خوامیم فقط. کنمینم یبیعج کار کن باور-

 سمار نرفت شیپ خوب که بارنیا کافه کنم دعوتش خودم

 .شدم آچمز

 :دمیخند

 !ستین ینیب شیپ قابل گه،ید مانهیپ-

 !رسونمتیم میبر-

 :گفتم سرعت به
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 !رمیم خودم ؟یبذار تنها نجایا رو لیسه یخوایم باز-

 :گفت کوتاه و زد یلبخند یعل

 !باش خودت مواظب-

 را من که آوردینم زبان بر هم هنوز او. کردم نگاهش

 نیا توجهاتش با دارد یسع که دمیفهمیم. دارد دوست

 هب تا که یحرف دنیشن هم باز اما بدهد نشانم را موضوع

 .دارد یاتازه حال و حس امدهینشن زبانش از حال

 :گفت و کرد نگاهم خندان ییهاچشم با یعل

 پس؟ یرینم چرا-

 به و دادم تکان شیبرا یدست حرف یب و دادم باال یاشانه

 میپا ابلمق که یتاکس نیاول با و رفتم ابانیخ یابتدا سمت

 . رفتم خانه سمت به کرد ترمز
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 دنید با. شدم وارد و انداختم دیکل خانه، به دنیرس با

 از پخش حال در یالیسر و بود نشسته مبل یرو که مانیپ

 مخ مکث یب. رفتم سمتش به کردیم تماشا ونیزیتلو

 :گفتم و دمیبوس را صورتش و شدم

 تو نیا از شتریب نتونستم که یبود ساکت اونقدر امروز-

. نومبش رو صدات حداقل خونه برگشتم زود. نمیبش کافه

 . بود شده تنگ صدات دنیشن یبرا دلم

 و گرفت سمتم به را پسیچ بسته و کرد نگاهم مانیپ

 :گفت

 دن؟یم یمرخص بهت راحت نقدریا شهیهم-

 :نشستم کنارش و زدم یلبخند خجالت با

 !انمیپ هست یجد یلیخ یلیخ کارش یتو یعل اتفاقا-

 :گفت و گذاشت دهان به یپسیچ مانیپ
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 !ستین یاگهید چاره اما هست یامسخره لمیف-

 :گفتم و چرخاندم ونیزیتلو و مانیپ نیب را نگاهم مردد

 کافه؟ یاومد که شد یچ-

 :گفت مجدد مانیپ

 صلهحو نجوریا تا باشه لمیف از پر و میبخر هارد هی دیبا-

 !نره سر امون

 :گفتم و کردم تر زبان با را میهالب

 ؟یدینم رو جوابم چرا مانیپ-

 :گفت تیجد با و کرد نگاهم

 !نمیبب رو کارت محل امیب یکرد دعوتم خودت-

 ...!بود یجور هی رفتارت یول-

 :گفت مکث با و داد تکان یسر

 پناه؟ ینکرد یمخف من از رو یزیچ تو-
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 چه به او دانستمینم. دادم قورت یبسخت را دهانم آب

 شیبرا یعل درباره مامان دیشا است، کرده شک یزیچ

 کرده شک یزیچ به کافه یفضا از هم دیشا و زده حرف

 .است

 :گفت آشفته یحالت با مانیپ

 لمیتحو یخوایم که یجواب به ؟یکنیم فکر یچ به یدار-

 ؟ینکرد داشیپ هنوز و یبد

 ارب به انیک با که یافتضاح از بعد. انداختم ریز را سرم

 عشق از دیبا ییرو چه با دانستمینم گرید بودم، آورده
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 با االن نبود، امیزندگ در انیک اگر دیشا. کنم صحبت دوم

 اما. شدیم امیحام هم مانیپ و زدمیم حرف یعل از یشاد

 .ردیبپذ را یعل تواندیم یسخت به هم او

 :تگف باره کی و کرد رها زیم یرو را پسیچ بسته مانیپ

 ممداو دهید پسر هی کنار تورو گفت مامان که شب اون از-

 و یایب خودت که بودم منتظر یلیخ. بود مشغول فکرم

 یدقص نیچن دمید یوقت اما یبزن حرف من با شهیهم مثل

 یخوب به تو، یرو پسر اون یها نگاه! کافه اومدم یندار

 ! پناه کنه اثبات رو زیچ همه تونهیم

 :گفتم مکث یکم با و کردم نگاهش

 ؟یکرد رفتار نطوریا نیهم خاطر به-

 یزیچ نیا! پناه دلخورم خودم از نه، تو از شدت به من-

 !یگفتیم دیبا تو که بود
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 :گرفتم دندان به را لبم

 !مانیپ شدینم-

 چرا؟-

 زیل نییپا به میموها یرو از که یشال اضطراب شدت از

 :گفتم و دمیکش باال را بود خورده

 .دمیکش خجالت خ، کم،ی-

 :گفت تعلل یالحظه یب مانیپ

 کردنش انیب از که داره یمشکل چه طرفت مگه چرا؟-

 تو به یک من پناه من؟ مقابل در اونم ؟یکشیم خجالت

 مدت، همه اون از بعد یوقت کردم؟ منتقل رو یحس نیچن

 از دفاع و انوشیک یجلو کردن سپر نهیس همه اون

 من نداشتن یدفاع نیکتریکوچ یجا که ییهایگندکار

 فکر یستین تنها دادم نشون بهت و گرفتم آغوش در تورو
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 تموم یتو. کمیشر باهات زیچ همه تو گهید کردمیم

 !تیزندگ بد و خوب
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 :داد ادامه و داده تکان یسر مانیپ

 رادآوی دومت، انتخاب یدیترسیم ؟یکشیم خجالت چرا-

 حده؟ نیهم در اعتمادت بشه؟ انوشیک

 تیعصبان با و وقفه یب او. کردم نگاهش حرف یب

 رفح من با کند کنترلش توانستینم ظاهرًا که اشیدرون

 اشچهره به دیچرخینم دهان در که یزبان با من و زدیم

 :بودم زده زل
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 یتونیم چطور ،یندار زدن حرف جنم هنوز یوقت پناه-

 ؟یبذار دیجد رابطه هی یتو پا

 :گفت و کرد اشیکفر سکوتم

 کن باز دهن االی! اصال پناه، خوامینم رو سکوتت اصال-

 !بزن حرف

 و آورد میبرا آب یوانیل و رفت آشپزخانه به سرعت به

 . بنوشم آب یکم کرد مجبورم

 :گفتم یسخت به و کردم نگاهش

 !بهتره انیک از-

 ودخ االن من مشکل! قبول است،یدن پسر نیترخوب اون-

. نبر ادی از رو گذشته یروزا کنمیم خواهش! پناه یخودت

 !ادیب شیپ برات یمشکل دوباره نذار
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 دست با که همانطور و خوردم آب از گرید یکم وقفه یب

 :گفتم لرزان کردمیم خشک را دهانم دور

 !مانیپ ستین اون مثل یعل ،یعل-

 :گفت و نشست دارمتب یهاگونه یرو مانیپ یهادست

 سهیمقا ؟یکنیم قضاوت یدار ذهنت ته چرا پس-

 ! کن تمومش ؟یکنیم

 میگلو درون بغض میها سکسکه شروع با لحظه کی در

 :گفتم و نشست

 .کنمینم قضاوتش... گهید-

 :گرفت سمتم به را وانیل یکالفگ با مانیپ

 کهسکس به یفرت زد، حرف کلمه دو شهینم که هم تو با-

 !بخور ریبگ! یوفتیم

 :گفتم و گرفتم دست در تر محکم را وانیل
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 مانیپ ستین انوشه،یک مثل یعل یکن فکر تو خوامینم-

 !بهتره یلیخ اون

 وت یرفتارها فقط کافه اون یتو کردم؟ قضاوت اونو من-

 نکهیا دنید از تو، استرس دنید از من پناه. کرد کالفه منو

 شه،ب حبس اتنهیس تو نفس نکهیا از بلرزه کلتیه کل

 فکر .یکن خفه گلوت یتو حرفاتو خوامینم گهید. زارمیب

 خاطر به فقط اومد؟ سرت بال اون انیم با چرا یکرد

 ور سکوت ،یبد دست از اونو یدیترسیم چون. سکوتت

 !بمونه اون تا میدادیم حیترج

 :گفت و نشست کنارم میهاسکسکه شدن کم با

 راست و رک یدار دوست رو یکس اگه بزن، حرف پناه-

! بزن حرف یندار دوست یکرد حس اگه بزن، رو حرفت

 !رسونهینم جا چیه به تورو سکوت

 :دادم تکان یسر

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1252 

 !بزنم حرف من خوادیم نه،یهم تالشش هم یعل-
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 :گفتم و زدم هیتک مبل یپشت به راحت الیخ با

 !ومدهین بدت یعل از پس-

 ؟یفهمیم. یمهم تو من یبرا پناه، ندارم اون به یکار-

 و انداخت میهاشانه دوِر را شیهادست و نشست کنارم

 :گفت یآرام به

 تراتییتغ نیا. پناه مهمه یلیخ تو خوِب حاِل من یبرا-

 با تو هم باز ندارم دوست اما داره ارزش ییایدن من یبرا

 تدرس یمشکل ناخواسته خودت یبرا مهربونت قلب نیا
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 مثل ونهبت و یپناه یب تو کنه فکر یکس ندارم دوست ،یکن

! ادیب وجود به برات مشکل نقدریا که کنه یکار انوشیک

 من هگید بارنیا اما ست،ین توش یحرف خوبه پسر اون اگه

 تنهات کنم،ینم رها تورو یالحظه برادرت عنوان به

 .ذارمینم

 :گفتم و داده هیتک اششانه به را سرم

 !بودم خودم مقصر اونجا اما-

 ماشات دور از. شتریب هیبق از من. پناه میبود ما همه مقصر-

 دمکرینم فکرشو و کردم حتتینص یکالم فقط و کردم

 هی من بعد به نیا از! نباش ناراحت اما. بکشه اونجا به کار

 ...!فقط. دارم تورو یهوا گهید جوِر

 :داد ادامه و شد رهیخ امچهره به

 ! پناه نکن یمخف من از رو زیچ چیه-
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 اتاقش سمت به یگرید حرف چیه یب و شد بلند جا از

 لحقا. بستم چشم و شدم ولو مبل یرو یخستگ با. رفت

 .بود دهنده تکان مانیپ یهاحرف که

 و مانیپ وجود با. بود یکاف میبرا بود پشتم او که نیهم

 یهایمحل کم یبرا یاغصه یحت گرید شیهاتیحما

 و وجود. خوردمینم هم مادرم و پدر بیغر و بیعج

 !بود من مشکالِت تمام حالل مانیپ حضوِر

*** 

 :گفتم یهست به رو و نشستم یصندل یرو

 !نشه ای بشه دونمینم-

 یرو برو و کن استفاده یمنف افعال از مدام ه؟یچ نشه-

 باشه؟ مخم

 !بدم یالک قوِل تونمینم-
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 !امیم بگو و بده یواقع قوِل-

 :گفتم و دمیخند

 .کنمیم رو تالشم تموم کن باور-

 :گفت یالیخیب با یهست

 !یایم حتما تو که کنمیم حساب نیا یرو من-

  

۳۱۳ 

  

 

 :دادم تکان یسر خنده با

 ام؟یب اونجا تا چطور من ،یهست سخته کمی-

 :گفت و کرد نگاهم شده گرد یهاچشم با یهست

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1256 

 اد،یم داره که اون ست؟کارهیچ یعل پس ؟یگیم یچ-

 !ارهیم هم تورو

 ...نخواد یعل دیشا خب-

 :دیپر حرفم نیب یهست

 اد؟یب نخواد-

 :دمیخند

 !ارهیب رو من نخواد دیشا اد،یم که معلومه-

 :زد یاقهقهه یهست

 !یباش همراهش تو خداشه از هوتن پناه، یزنیم حرفا چه-

 راه؟ اون به یزنیم خودتو ای یکنینم باور

 :گفت بلند یهست

 ؟یاریم رو پناه هفته آخر تو هوتن؟-

 :گفت و داد تکان یسر یعل
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 کجا؟-

 تا انداختم ریز سر من و شدند گرد یهست یهاچشم

 :نشوند ام خنده متوجه

 !امیب تونمینم من گهیم پناه گه،ید تولدم-

 :گفت مکث یب یعل

 خوادینم اگه اما ندارم، یمشکل من ادیب داره دوست اگه-

 !ینکن مجبورش بهتره

 :گفت و کرد نگاهم مکث یب یهست

 !یایب یخواینم که نگو-

 ....!هاتون لیفام تموم اونجا آخه-

 نداره ربط بهش اومد هم هرکس اد،ینم یخاص شخص-

 !گهید یدوستام از یکی یهست یک تو
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 جبورم و کنم صحبت مانیپ با داشتم دوست. زدم یلبخند

 کی در را شیپاها جفت یهست اما بدهم یجواب نشوم

 :گفتم ناچارا و بود کرده کفش

 ...!همه باشه-

 و دیماس دهانم در حرف و کرد بغلم باره کی یهست

 یراب دختر نیا. کنمیم را تالشم همه که میبگو نتوانستم

 .داشت یاریبس جانیه اشیسالگ دو و ستیب تولد

 کنار در بودن. داشتم دوست را تیموقع نیا هم خودم

 نیدلنش یلیخ توانستیم کافه از ریغ ییفضا در یعل

 . باشد

 حطر از مداوم و داد نشانم را یلباس عکس یشاد با یهست

 تولدش تدارکات. کردیم فیتعر رنگش و دوخت و

 قرار و آرام یالحظه و بودند کرده رشیدرگ یحساب

 . نداشت
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 :گفت و ستادیا کنارم یعل

 !کنه تیهمراه هم مانیپ بگو یدار دوست اگه پناه،-

  

۳۱۴ 

  

 

 د،نبو یشدن پنهان که یذوق با و کردم نگاهش لبخند با

 :گفتم

 ؟یگیم واقعًا-

 :داد تکان یسر

 نیا ندارم دوست یطرف از! پناه یباش راحت خوام یم-

 !یباش کنارمون خوادیم دلم و یبد دست از رو جشن

 :دمیخند
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 !یفکرم به که ممنونم-

 دل به اریبس که یلحن با سپس و کرد نگاهم یلحظات یعل

 :گفت نشست، یم

 اد؟یب مانیپ یدار دوست پس-

 یگوش سرعت به یعل و زدم یلبخند زده خجالت

 :گفتم متعجبانه. دیکش رونیب بشیج از را همراهش

 ؟یکن کاریچ یخوا یم-

 :گفت و شد خم سمتم به

 هترهب. بره ییجا دعوت یب که ادینم مانیپ به من نظر به-

 .رمیبگ تماس هی باهاش

 :گفت متعجبانه یهست. شد خارج کافه از سرعت به

 ن؟یا رفت کجا شد؟ یچ-

 :گفتم و گرفتم دندان به ذوق شدت از را لبم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1261 

 !بزنه زنگ من داداش به رفته-

 زیتم را هازیم که همانطور لیسه و داد باال ییابرو یهست

 :گفت کردیم

 !ادیم خوشم داره. زنهیم دیجد یحرکتا هوتن-

 بلند جا از سرعت به من و زدند قهقهه لیسه و یهست

 به ود،ب افتاده دیشد تپش به نهیس در که یقلب با. شدم

 :گفتم و رفتم یعل سمت

 ؟یزد زنگ شد؟ یچ-

 :داد تکان یسر

 .داد تماس رد زدم زنگ بار کی-

 به. کردم نگاهش زدندیم برق شک یب که ییهاچشم با

 :گفت و شد رهیخ میهاچشم

 ؟خانم پناه یش خوشحال نقدریا شده باعث یچ به فکر-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1262 

  

۳۱۵ 

  

 

 :گفتم و افتادم خنده به اریاخت یب

 :گفت و زد یلبخند تنها یعل

 !زنهیم زنگ داره مانیپ بفرما؛-

 :گفتم و دمیپر جا یرو شوق با

 !کریاسپ یرو بذار. بشنوم منم-

 :گفت یآرام به و دیخند تنها

-علی وقتی میبینم برات مهمه که من آرامش داشته باشم 

و به هر نحوی براش تالش میکنی، خیلی خوشحال 

میشم. 
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 !نکن دخالت مرد تا دو یهاحرف تو-

 !!!یعل-

 :گفت و گذاشت بلندگو یرو را تماس و دیخند هم باز

 !مانیپ آقا سالم-

 :کرد بزرگتر را لبم یرو لبخند مان،یپ متعجب یصدا

 شما؟. سالم-

 د؟یهست خوب. هستم یعل-

 تدوس. کردم نگاه یعل به ترس با من و کرد یمکث مانیپ

 اول وزر مثل گرید و کند برخورد بهتر بارنیا مانیپ داشتم

 درون بار صد قلبم بزند یحرف مانیپ تا. نکند رفتار یعل با

 :کرد تپش به شروع مجدد و ستادیا نهیس

 پناه از رو من شماره که افتاده یاتفاق! ممنون خوبم-

 ؟یگرفت
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 :گفت و زد یلبخند یعل

 یلیخ کنم دعوتتون کیکوچ یمهمون هی به خواستمیم-

 !دیباش ما همراه هم شما که شمیم خوشحال

 ؟یایمهمون چه-

 پناه داشت دوست خواهرم. هست دوستانه ساده تولد هی-

 به خودم دوست عنوان به رو شما دادم حیترج منم باشه

 لذت و نگذره بد بهتون میدیم قول کنم دعوت جشن نیا

 !دیببر

  

۳۱۶ 

  

 

 :گفت و شد بلند مانیپ خنده یصدا
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 ازش که یجشن نیا رم؟یبگ پناه خود از رو آمار هیبق-

 هست؟ شنبه چند یزنیم حرف

 :گفت زنان لبخند یعل

 !شمال دیایب دیبا شب، شنبه پنج-

 !شمال؟-

 به که داشت وا خنده به را من آنقدر مانیپ متعجب لحن

 به امخنده یصدا تا رمیبگ را خودم یجلو توانستم یسخت

 .نرسد مانیپ گوش

 هم نبرگشتتو و رفت انگران. بهتره باشه اونجا میگفت-

 سالمت و سالم و برمیم رو پناه و شما خودم من دینباش

 .گردونمیبرم

 ربذا ریبگ پناه از رو تر قیدق آمار فردا پس فردا حاال-

 .کنم فکرامو
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 یعل و دیرس انیپا به یخداحافظ با سرعت به تماس

 :گفت

 .بود شده ترنرم یلیخ بارنیا برادرت-

 :گفتم و دمیخند

 !هیمهربون و خوب آدم یلیخ مانیپ که گفتم-

 !رو رفتارهاش نیا لیدل فهممیم و مشخصه-

 ؟یچ-

 مبه و بشناسه رو من دیبا! پناه داره زمان به ازین هم اون-

 !کنه اعتماد

 :گفتم و زدم درخت به هیتک

 کنه؟ اعتماد بهت مانیپ که ینیا دنبال چرا-

 یکم با و نشست شیابروها نیب کمرنگ و زیر یاخم

 :گفت یجد یلحن و مکث
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 ؟یهست یچ دنبال رابطه نیا از تو ؟یچ یعنی-

 از که دانستم یم خوب هم خودم. کردم نگاهش یجیگ با

 با که یزیهرچ به خواهدیم دلم. خواهمیم چه ارتباط نیا

 دوست. کنم شانتجربه یعل کنار در دم،ینرس انوشیک

 ات کند، باز جا دلم در است توانسته یعل که حاال داشتم

 قرار دلم در تلخ یاتجربه قبل مثل گرید و بماند ابد

 .ردینگ

 :گفت و گذاشت جلوتر یقدم یعل

 ینشد متوجه هنوز تو که نیا. واضحه کامال من هدِف-

 !بهیعج برام

  

۳۱۷ 
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. برگشت کافه داخل به زود یلیخ و کرد گرد عقب

 در بایز ریتصاو خودم یبرا و کنم یابافیرو داشتم دوست

 .شدیم مانعم نامعلوم یحس هم باز اما. نمیبچ ذهنم

 !نداشتم یبخش لذت تجربه هایابافیرو نیا از من

 یعل چهره در را یبیعج حالت برگشتم، که داخل به

 رمگ کافه یکارها و لیسه با را خودش سر شتریب. دمیدیم

 افهک در هوا، شدِن کیتار تا. بود من کنار کمتر و بود کرده

 خانه به را خودم یخط یهایتاکس با و بودم مشغول

 اب را میهالباس و رفتم اتاق سمت به میمستق. رساندم

 یرخت چوب یرو را میپالتو. کردم ضیتعو راحت یلباس

 به سرم اتاق، در شدن باز با و کردم زانیآو کمد درون

 در ییغذا ینیس با مانیپ دِنید با. دیچرخ در سمت

 :گفتم زنان لبخند دستش،
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 !مانیپ یدیکش زحمت-

 :گفت و گذاشت نیزم یرو را ینیس

 !پختم عشق با رو امشب املت-

 :گفتم و دمیخند بلند

 !میبخور غذا که امیم بشورم رو صورتم و دست برم-

 مانیپ. برگشتم اتاق به و شستم را صورتم زود یلیخ

 قعش با. بود نشسته همانجا بخورد غذا یا ذره نکهیا بدون

 :گفتم و دمیبوس را صورتش و شدم خم

 !یموند من منتظر که برم قربونت-

 ریز. میشد خوردن غذا مشغوِل هردو و زد یلبخند مانیپ

 :گفتم و کردم نگاهش یچشم

 مان؟یپ یکرد فکراتو-

 ؟یچ درباره-
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 :گفتم و کردم گرد را میهاچشم

 نزد؟ زنگ بهت یعل مگه-

 :گذاشت دهان به یالقمه خنده با

 !توام؟ ِیدعوت بزنه؟ زنگ من به یخواست تو پس-

 دادم تورو شماره فقط من خواست خودش خدا به نه. نه-

 !کنه دعوتت بتونه تا

 ...!شمال اونم-

 تردخ هی شیشناسینم تو. خواسته نجوریا یهست البد-

 تونهینم کس چیه بخواد یزیچ هی یوقت که لجبازه یلیخ

. نومدیبرن پسش از هم اشخانواده شک یب بشه فشیحر

 نه؟ بهیعج

 :گفت یعاد و داد تکان یسر

 !یکنیم شنا ماهرانه ینیبب آب هم تو. ستین بیعج نه-
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۳۱۸ 

  

 

 :گفتم و دمیگز خجالت با را لبم

 نه؟ ای یایم بگو حاال. مانیپ باشه-

 !ممکنه دونمینم-

 :گفتم و کردم نگاهش

 شش باالخره. شهیم خوب یلیخ یایب من نظر به خب-

 و یشد خسته کشور، اون به کشور نیا از ا،یدر وسط ماه

 و یایب و ینگ نه اومده شیپ یمهمون هی که حاال بهتره

 !بگذره خوش بهت یبذار

 :گفت و دیخند آرام مانیپ
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 شیآت و آب به یدار و یبر یدار دوست خودت-

 کنم؟ اتیهمراه منم تا یزنیم

 :مگفت و شدم یکفر بود، خوانده ماهرانه را دستم نکهیا از

 یاین تو. یباش کنارم تو دارم دوست من ستین نطوریا نه-

 خوبه؟. رمینم

 جدًا؟-

 :دادم تکان یسر ینگران با

 !معلومه-

 :گفت و زد یاقهقهه

 !امیم باهات نباش نگران. دمیفهم باشه-

 سرعت به و شده خودیب خود از حرف؛ نیا دنیشن با

 بارها را صورتش و کرده حلقه گدنش دور را میهادست

 :دمیبوس

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1273 

 !یکنیم قبول دونستمیم مانیپ یمرس یوا-

 :دیکش عقب را خودش

 !یبر خواستینم دلت اصال که معلومه کاماًل-

 :گفت و شد بلند جا از

 قدرنیا آشپزخونه تو برو و کن جمع رو لیوسا نیا پاشو-

 . نکن یزندون خودتو اتاق نیا تو

 . شدم خارج اتاق از دست به ینیس و داده تکان یسر

 و کرده بغل ریس دل کی را مانیپ خواستیم دلم

 در و جشن نیا در است ممکن که دانستمیم. دمیبوسیم

 خاطر به هم باز و شود معذب شناسدینم که یافراد کنار

 آرامِش خاطر به. بود دهیمال تنش به را زیچ همه یپ نیهم

 !من از محافظت و بردنم لذت من،
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 دهش نصب هال در مانیپ از که یبزرگ عکس به دنیرس با

 :مکرد زمزمه و دمیکوب امنهیس یرو یدست ناخودآگاه بود،

 !یاله شم مرگت شیپ خودم-

 :گفت خنده با مانیپ لحظه کی در

 عکسم صدقه قربون هستم که خودمم! ایکرد عادت-

 ؟یریم

  

۳۱۹ 

  

 

 قرار اپن یرو را ینیس سرعت به و دمیچرخ سمتش به

 :گفتم و دادم

 .کننیم آروم منو عکسات یستین که ییوقتا-
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 و آمد امگونه سمت به دستش و زد میرو به یلبخند

 :دیکش و گرفت انگشتش دو نیب را امگونه محکم

 ازین بهت فعال من ،یبش من مرگ شیپ تو نکنه خدا-

 !دارم

 به شروع ذهنم در لحظه کی و رفتم آغوشش به ذوق با

 کنارم در مانیپ که ییروزها شمارش. کردم شمارش

 ...!است

*** 

 :گفت و کرد تن به را اشیزمستان کت مانیپ

 یتو اونو نبود ازین. میرفتیم یجور هی خودت و خودم-

 !یبنداز زحمت

 :کردم مرتب را کتش قهی و کرده دراز دست
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 نیا از یحساب من وگرنه مانیپ داشت اصرار خودش-

 .نکرد قبول یول ادیب کوتاه که کردم هاتعارف

 :گفتم خنده با من و کرد نگاهم حرف یب مانیپ

 که هم ریمس. داره یخال یجا یکاف حد به که نشیماش-

 .نباش نگران اصاًل. وفتهینم زحمت تو هست یکی

 :ردک جدا کتش قهی از را میهادست و افتاد خنده به مانیپ

 جور و جمع یبرا نقدریا ستین الزم دمیفهم باشه-

 !یکن تالش کردنش

. ماندم محرف نگفتن و گفتن نیب مردد و زدم هیتک وارید به

 :گفت و کرد امچهره به ینگاه مین مانیپ

 عتمادا آدم نیا به بتونم بده اجازه لطفا. بده زمان بهم پناه-

 گهید آورد سرت که ییبال و انیک از بعد بده حق. کنم

 و هبش اتیزندگ وارد یکس بدم اجازه یراحت نیا به نتونم
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 مانز بهم فقط. رهیبگ یباز به تورو بخواد نکرده ییخدا

 نگران من اندازه و من مثل چکسیه باش مطمئن و بده

 کش موضوع نیا یتو یاذره. ستین تیزندگ و ندهیآ تو،

 !نکن

 :انداختم لباسم یرو را میمانتو زنان لبخند

 ازت. شده ثابت من به موضوع نیا. مانیپ دونمیم-

 !ممنونم

  

۳۲۱ 
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 میموها یرو را شال سرعت به یعل تماِس دنید با

 رد مانیپ دنید با بابا. میشد خارج اتاق از هردو و انداختم

 :گفت و داد باال را نکشیع یکم لباس آن

 کجا؟. مانیپ یکرد پیخوشت-

 :گفت سرعت به مانیپ

 دارم دوست و میشد دعوت دوستانه و ساده یمهمون هی-

 .میگردیبرم شب فردا انشاهلل باشه همراهم هم پناه

 درد به هم نجایا مانیپ بودن. دمیکش یراحت نفس

 یرو حرف یکالم بابا گرید زدیم یحرف یوقت. خوردیم

 .آوردینم حرفش

 سر دور که همانطور و آمد سمتمان به اسپند با مامان

 :گفت چرخاندیم من و مانیپ
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 یداماد من برسه یک خدا یا مادر یشد پیخوشت چقدر-

 !بهت ماشاهلل ماشاهلل! برم قربون رو باالت و قد, نمیبب تورو

 :گفتم و دمیخند بلند

 !نکن لوسش نقدریا مامان بسه-

 :گفت و داد باال ییابرو مانیپ

 عقده بچه کن دود اسپند هی نمیا یبرا یگاه از هر مامان-

 .دلش کنج نشسته

 ار حق حرف خنده و یشوخ با مانیپ. کردم نگاهش کوتاه

 نیکوچکتر خانه، نیا در که بود هامدت. بود کرده انیب

 .بودند شده عقده من یبرا هم هالذت

 :گفت بلند و گرفت را دستم مکث یب مانیپ

 !خداحافظ فعال م،یریم گهید ما-

 :گفت کوتاه مانیپ و میشد خارج خانه از هردو
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 خوش بهت کن یسع. نکن خودیب یهاالیخ و فکر-

 !یببر لذت لحظات نیا از و بگذره

 .خورد یعل نیماش به چشممان میکرد باز که را مجتمع در

 را جلو یصندل مانیپ و نشست لبم یرو یبزرگ لبخند

. نمیبب ار یعل بتوانم تا نشستم ییجا یشاد با. کرد انتخاب

 یا سورمه پوش تک و بود کرده تن به یراحت لباس

 .برد را دلم رنگش

  

 کنار یهاخط. دمیدیم ظاهر نیا با را او که بود بار نیاول

 . کردند تربزرگ را لبم یرو لبخند اشیورزش شلوار

 ار خودم لحظه کی. افتاد راه به و کرد سالم محترمانه یعل

 :گفتم و دمیکش جلو

 !هیخونگ چقدر پتیت-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1281 

 :گفت و کرد نگاهم نهیآ درون از یعل

 عوض اونجا میدیرس بهتره باشم راحت فرمون پشت-

 .کنمیم

  

۳۲۱ 

  

 

 در را نمانیب سکوِت که بود یزیچ تنها کیموز یصدا

 از یحرف کم همه نیا دنید. شکستیم نیماش یفضا

 دلم که کردم اعتراف. داشتیوام خنده به را من یعل

 .بود شده تنگ دراز زبان و پرحرف یعل یبرا
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. دیآینم در او از ییصدا مانیپ مقابل در چرا دانستمینم

 گرا و کندیم صحبت کم یلیخ یعل شمال، به دنیرس تا

 .بردیم خوابم یحوصلگ یب از شک یب نبود، کیموز

 و کرد زهیر سنگ از مملو یفضا وارد را نیماش یعل

 :گفت مانیپ به رو و ستادیا یکنار

 .رفت سر حوصلتون اگه شرمنده-

 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

 !ستین یمورد دارم دوست شتریب رو سکوت-

. برداشت قدم جلوتر و شد ادهیپ نیماش از ما از زودتر

 تهگذاش تنها یلحظات یبرا او با را من عمدًا که دانستمیم

 :گفت و آمد سمتم به یعل. است

 !هشیم قفل هم یتو پام و دست نمیبیم که رو برادرت-

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با
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 !یبترس مانیپ از نقدریا کردمینم فکرشو اصاًل-

 :گفت سرعت به یعل

 دایپ نفرت بوده تیزندگ یتو من از قبل که یکس از-

 !پناه کردم

 :گفتم و کردم نگاهش یجیگ با

 !یشناسینم اونو اصاًل که تو چرا؟-

 هک آورده سرت ییبال چه نیبب. شناسمشینم که بهتر-

 یم فکر البد. زنهینم من یرو به لبخند هی هم برادرت

 !اونم مثل یکی منم کنه

 :دمیخند

 تورو هک ستین یکس اصال مانیپ اتفاقًا. ستین نجوریا نه-

 !کنه قضاوت
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 یجلو دونمینم کن باور. کرده آچمز رو من یحساب اما-

 !بگم یچ ای کنم کاریچ دیبا مانیپ

  

۳۲۲ 

  

 

 الیو ساختمان سمِت به که همانطور و داده باال ییابرو

 :گفتم میرفتیم

 !دیدار یقشنگ یالیو چه-

 !نداره رو قابلت-

 را کار دار پاشنه یهاکفش آن با ریمس آن در رفتن راه

 و داشتمیبرم آرام را میهاقدم. بود کرده سخت یکم میبرا
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 ردک میهاکفش به ینگاه یعل. نخورم نیزم تا بود حواسم

 :گفت و

 چرا .بود دهینرس فکرمون به متاسفانه نیهم یبرا کنهیم

 بپوش اسپرت کفش د؟یبد آزار خودتونو دیدار دوست

 !باش تر راحت

 :گفت و گرفت سمتم به را دستش

 کنم؟ کمکت یخوایم-

 :گفتم خنده با و کردم ساختمان به ینگاه

-اذیتی؟ 

سری تکان دادم: 

-نمیشد اینجا سنگ ریزه نباشه؟ 

علی خندهای آرام کرد و من خیره نگاهش کردم: 

-خیلی کم یه خانم با کفش پاشنه دار این مسیر رو طی 
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 که نمک ثابت بهت تا برم ییتنها هم رو ریمس نیا بهتره-

 .تونمیم

 :گفت و داد باال ییابرو

 !یلیما هرجور-

 و آرام یهاقدم با. رساندم ساختمان به را خودم یسخت به

 کرده کنترل را اشخنده یسخت به یعل و شمرده شمرده

. ومش وارد تا ستادیا کنار و کرد باز را الیو یچوب در  .بود

 ودب شده دهیچ زیم و یصندل الیو بزرگ سالن تادور دور

 در ار ییبایز ییآرا بادکنک تا بچرخانم سر بود یکاف و

 یشکم و دیسف براق و یرنگ یها نوار. نمیبب سالن گوشه

 خشپ دستگاه پشت یپسر و بودند شده زانیآو سقف از

 تا دیکشیم را جشن شروع انتظار و بود ستادهیا یقیموس

 کند پخش را شیهاکیموز بتواند

. 
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 نودبش یعل که یشکل به تنها آرام، ییصدا با متعجبانه

 :گفتم

 !هیعروس نجایا امشب کنهیم فکر ندونه یهرک-

 :گفت و زد یلبخند یعل

 فشمنصر شهینم بخواد رو یزیچ هی یوقت! گهید ِیهست-

 !یکن

  

۳۲۳ 

  

 

 :گفت و کرد باال طبقه یهااتاق به یااشاره

 !یبذار رو لتیوسا یتونیم باال اون-

 :گفتم و کردم اشیورزش شلوار به ینگاه
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 ؟یکن عوض یخواینم تو-

 :گفت و داد باال ییابرو

 بپوشم؟ یچ یدار دوست-

 :گفتم و دمیخند

 !شلوار و کت-

 هی نباش نگران ه؟یعروس امشب شده باورت یجد یجد-

 .آوردم آبرومندانه لباس

 :گفتم سرعت به مانیپ دنید با و چرخاندم سر

 !مانیپ ِشیپ برم من-

 جشن یج ید سمت به و داد تکان یسر حرف یب یعل

 :گفتم و ستادمیا مانیپ کنار زود یلیخ. رفت

 باال؟ میبر-
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 قرار سالن گوشه که یکم یهاپله هردو و داد تکان یسر

 یرو را فمیک. میدیرس باال به و کرده یط را داشتند

 به مانیپ و گذاشتم داشت قرار اتاق درون که یصندل

 نرویب به که طور همان. گشود را آن و رفت پنجره سمِت

 :گفت کرد یم نگاه

 !هیخوشگل و دنج یلیخ یالیو. دارن یخوب قهیسل-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !خوبه یلیخ-

 :گفت و گرفت پنجره لبه را شیهادست

 م؟یبود دهیند رو ایدر بود وقت چند-

 آرام اریبس ایدر. کردم رونیب به ینگاه و ستادمیا کنارش

 بهره یب ییبایز همه نیا از دادیم اجازه هوا یروشن و بود

 .مینمان
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 از موزک یصدا دنیشن با و کرد استراحت یکم مانیپ

 :گفت و شد بلند جا از نیپائ طبقه

 !میبر بزن. شده شروع اشونبرنامه نکهیا مثل-

 و دیسف یسرهم به یدست و دادم قرار یکنار را میمانتو

 :گفتم و دمیکش امیمشک

 !بگذره خوش بهت خوامیم قلب ته از مانیپ-

  

۳۲۴ 

  

 

 شانیهامهمان. میرفت نیپائ طبقه به هردو و افتاد راه جلوتر

 کسچیه کیموز شدن پخش وجود با و بودند شده شتریب

 یصندل یرو هردو. نبود دنیرقص به مشغول سالن وسط
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 موفق اما کنم دایپ را یعل تا چرخاندم چشم و مینشست

 رد و نشست لبم یرو یلبخند لیسه دنید با. شدمینم

 :گفتم ذوق با لحظه کی

 ؟یعنی نامزدشه اون یوا-

 هب دنمید با لیسه رفتم سمتشان به و شدم بلند جا از

 :گفت سرعت

 !یینجایا خوشحالم. یاومد خوش یلیخ به به-

 شده تیال یموها با یدختر به نگاهم و کردم یتشکر

 و داشت یرنگ یمشک دهیکش یهاچشم دختر. خورد

. داشت قرار یرنگ دیسف چسب هم هنوز اشینیب یرو

 :گفت و زد یلبخند دختر

 ل؟یسه یکنیم یمعرف-

 !هستند من نامزد باران، هم خانم نیا پناه، من همکار-
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 ار دستم یمهربان با دختر و کردم دراز شیسو به دست

 :گفت و فشرد

 .خوشبختم-

 :گفتم کوتاه و چرخاندم یسر

 ؟یدیند رو یعل-

 :گفت مکث یب لیسه

 !داخل ادیم االن کنم فکر بود اطیح یتو لحظه هی-

 یعل بود، گفته لیسه که همانطور و دادم تکان یسر

 :گفت و آمد سمتم به دنمید با و شد وارد زود یلیخ

 توهم اونم یجد یجد. رسهیم هم یهست االن خب،-

 از بعد دیبا حتما من که داد ریگ شه،یعروس که برداشته

 !برسم مهمونام همه
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 و رنگ یمشک شلوار. کردم ظاهرش به ینگاه و دمیخند

 که ییهانیآست و دیسف راهنیپ آن با اش،یرسم یهاکفش

 رنگ، یمشک یهابند ساس و بودند رفته باال آرنج تا

 اریبس یعل که کنم اعتراف دل در تا بود شده باعث

 .است شده پیخوشت
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 :گفتم زنان لبخند. کرد نگاهم و زد هیتک وارید به یعل

 ؟یکنیم نگاهم نجوریا چرا-

 !یشد خوشگل یلیخ-
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 کامال نشست، لبم یرو حرف نیا دنیشن از که یلبخند

 :گفتم و بود یاراد ریغ

 !نطوریهم توام. ممنون-

 :داد باال ییابرو

 ؟یچ من-

 زبان به را میهاحرف خواستیم هم باز او. گرفت امخنده

 :گفتم یآرام به و اورمیب

 !یشد پیخوشت یلیخ-

 :گفت و گرفت امشده  فر یمو تار از را نگاهش

 !کنارش یبر بهتره شهیم خطرناک داره داداشت نگاِه-

 رییغت با. شدم ملحق مانیپ به زود یلیخ و دادم تکان یسر

 هاهمانم. کرد رییتغ تیوضع یهست دِنیرس و کیموز تمیر
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 و ندرفت وسط به بودند، جوان یپسرها و دختر شتریب که

 .کنند ترگرم و گرم را جشن کردند یسع

 پا ور پا و بود نشسته یصندل یرو آرام و ساکت اما مانیپ

 و گرفتم را دستش. کرد یم نگاه هارقصنده به انداخته

 :گفتم

 م؟یبرقص میبر-

 :گفت و داد تکان یسر

 االن؟ تا یبود نشسته من منتظر-

 عاشق من که دانستیم خوب مانیپ. دمیخند بلند

 و کردم استفاده فرصت از. هستم دنیرقص و کیموز

 :دمیکش را دستش

 !میبر پاشو حاال گهید آره-
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 یا لحظه یبرا بردم وسط به را او و دمیکش را دستش

 و برقصم برادرم با داشتم دوست. بردم ادی از هم را یعل

 هب بودم، شاد و دمیخندیم مانیپ با که اوقات تمام مثل

 .نکنم فکر یگرید زیچ چیه

 با و کرد قطع را کیموز یجید که گذشت چقدر دانمینم

 سمِت به تا شد دایپ یراه باالخره هاچراغ شدن روشن

 خشک یکیتبر او به بودم نتوانسته هم هنوز. بروم یهست

 .میبگو یخال و

  

۳۲۶ 
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 کرده نت به ییبایز اریبس لباس و بود کرده فر را شیموها

 کرده هاعروس همانند درست را او دشیسف رنگ و بود

 .بود

 آغوش در را من محکم دنمید با او و رفتم سمتش به

 :فتمگ خنده با و دیچیپ گوشم در شیهاغیج یصدا. دیکش

 !دارما اجیاحت هاموگوش-

 :گفت و دیخند ذوق با یهست

 .برم قربونت یینجایا خوشحالم-

 :گفت و گرفت دست با را لباسش دامن

 شدم؟ خوب-

 !یشد هاعروس شکل واقعا گهید! یلیخ-

 :گفت و داد باال ییابرو

 !بود نیهم قصدمم-
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 و خورد سرم پشت به نگاهش یهست. میدیخند بلند هردو

 که انداخت مانیپ ادی به را من نگاهش یناگهان رییتغ

 :گفتم سرعت به و بود ستادهیا سرم پشت

 رفت ادمی شدم خودت با زدن حرف سرگرم نقدریا یوا-

 !برادرم مانیپ. کنم یمعرف

 :گفت زنان لبخند یهست

 خوش یلیخ! دیهست انوردیدر برادر همون شما پس-

 !دیاومد

 :گفت آرام او و رفت مانیپ سمت به نگاهم

 !باشه مبارک ممنون یلیخ-

 :گفت و دیخند بایز یهست

 !بگذره خوش بهتون دوارمیام ممنون لیخ-
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 و دنیرقص مشغول ذوق با یهست و میرفت عقب هردو

 .شد کشیک یرو شمع کردن فوت یبرا شدن آماده

 ییهافشفشه شمعش کردن فوت با همزمان لحظه کی در

 یکی سرش پشت یهابادکنک از یتعداد و شدند روشن

 :گفتم بلند. دندیترک یگرید از پس

 نه؟ مگه مانیپ هیا وونهید دختر چه نیبب-

 یصدا و سر و همه انیم نگرفتم او از یجواب یوقت

. ردمک نگاه مانیپ به خنده با و برگشتم سمتش به مهمانها

 گاهن یهست به حرف یب و بود زده نهیس به را شیهادست

 .کردیم

  

۳۲۷ 
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 به آرنج با عمدًا و نشست لبم یرو آرام آرام یلبخند

 :گفتم و دمیکوب شیپهلو

 اصاًل؟ یدیشن صدامو کو؟ حواست-

 :گفت کوتاه و کرد نگاهم

 !دمیشن آره-

 :گفتم لب ریز و دمیخند

 .نکنم گمون-

 :کرد ترکینزد گوشم به را سرش لبخندزنان مانیپ

 !نکن تیاذ-

 :گفتم و دمیخند

 !ببر لذت تولد از-
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 انمیپ. نشستم یصندل همان یرو و دمیکش کنار را خودم

 و رفتیم الیو یخروج سمِت به سرعت با که دمید را

 یتشرب وانیل و انداختم پا یرو پا. دادیم پاسخ را یتماس

 و آمد سمتم به یعل. برداشتم دستم کناِر زیم یرو از

 :گفت

 !دمتیند گهید برگردوندم سر لحظه هی ؟ینشست چرا-

 :گرفتم باال را شربتم وانیل

 !بودم شده تشنه-

 :شد خم سمتم به یکم و زد یلبخند

 !طرف اون میبر ایب و کن َتر رو گلوت زود-

 :گفتم و کردم نگاهش یجیگ با

 طرف؟ کدوم-

 !دارم کارت ایب-
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 :گفت و دیخند بلند دید که را اخمم

 !نترس ایب بابا، نترس-

 بلند جا از و زدم پس را بودنم دودل من و ستادیا کنار

 هب یعل و رفتم سالن یانتها سمت به سرش پشت. شدم

 :گفت و کرد دراز انسالیم یخانم یسو به یدست سرعت

 !هستن مادرم شونیا. کنمیم یمعرف-

. کرد دراز میسو به دست و زد میرو به یلبخند یعل مادر

 بود اشخورده الک و دهیکش یهاانگشت به رهیخ نگاهم

 :گفت که

 !هستم مرجان من یاومد خوش یلیخ-

 ادی به لحظه کی. دادم فرو لرز و ترس با را دهانم آب

 و ودب ستادهیا کافه دِر مقابل در انیک مادر که افتادم یروز

 االن، و کند مالقات را من لحظه کی نبود حاضر یحت
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 یلیخ. بود ستادهیا مقابلم شده دراز دسِت با یعل مادر

 :گفتم و فشردم را دستش عیسر

 !نمتونیبیم که خوشحالم-

  

۳۲۸ 

  

 

 لبخند نیا در خواستیم دلم. زد میرو به یلبخند مادرش

 دیشا باشد، اجبار از ینشان دیشا. شوم ترقیعم نگاه و

 هک باشد کرده مجبورش یعل و باشند یزورک شیلبخندها

 جز به شدمیم ترقیعم هرچه اما شود رو در رو من با

 .شدینم بمینص زیچ چیه خوب حس
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 یحرف کم از بود، صحبت خوش اریبس یخانم که مادرش

 :گفت و کرد استفاده من سکوت و

 !نباش کاریب. برس مهمونا به برو. هوتن برو-

 ترک را نفر دو ما زود یلیخ و زد میرو به یلبخند یعل

 :گفت و کرد ییها یصندل به یااشاره خانم مرجان. کرد

 !ستمیبا سرپا تونمینم من دیببخش-

 :گفتم کوتاه و دادم تکان یسر

 .دیباش راحت-

 و زد اشیکنار یصندل یرو یدست نشستن، محض به

 :گفت

 ؟یستین تیاذ سرپا زمیعز نیبش هم تو-

 جور و جمع را خودم یکم. نشستم کنارش زنان لبخند

 راحت دادینم اجازه یعل مادر از خجالت حس. کردم
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 را مادرش ناپسند رفتار ای حرف کی نداشتم دوست. باشم

 به را خودش قلبم. شود خراب دارمانید نیاول و برنجاند

 از تا دبو یراه دنبال به. دیکوبیم امنهیس قفسه وارید و در

 فلق گرید کی در را لرزانم یهادست. بزند رونیب امنهیس

 !نباشد لرزش نیا متوجه خانم مرجان تا کردم

 با شد باعث نگاهش ینیسنگ و کرد امچهره به ینگاه

 رقص. کنم نگاهش و داده قورت را دهانم آب ترس

 هم باز اما نشاندندیم یمختلف یهارنگ امچهره در نورها

 .نبود یشدن یمخف رنگش رهیت یهاچشم برق

 :گفت خنده با

 فهحر کم یلیخ که شده آشنا دختر هی با گفتیم هوتن-

 .یباش مند عالقه سکوت به ادیز نقدریا کردمینم فکر اما

 :گفتم و زده کنار چشمم مقابل از را امشده فر یموها تار
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 ادیز تونمینم که شرمنده بود کننده شوکه دنتونید کمی-

 .بزنم حرف

  

۳۲۹ 

  

 

 :گفت و شد بلند اشخنده یصدا

 !نترس هستم یمهربون زن واال جون دختر نترس من از-

 :گفت جوان یدختر دنید با و چرخاند یسر

 و ادیب تا زنمیم صدا رو هیمهد شه، تموم رقصش بذار-

 !کنه ثابت بهت

 :گفتم و دمیخند

 ه؟یمهد-
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 درسته؟ باشم داشته عروس ادینم بهم-

 اب دختر و کرده صدا را دختر آن مکث یب آهنگ اتمام با

 :گفت و آمد سمتمان به یکوتاه دیسف لباس

 جون؟ مرجان جونم-

 :گفت و زد یلبخند مرجان

 جان؟ پناه با یشد آشنا-

 کنج یکوچک لبخند و آمد سمتم به دختر روشن رنگ نگاِه

 :گفت و نشست لبش

 !ییتو پناه پس-

 :گفت و کرد دراز سمتم به را دستش

 !هستم هومن نامزد من. خوشبختم-
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 دشناختنیم را من یعل خانواده افراد تمام. دادم باال ییابرو

 وصف قابل ریغ یلذت غرق وجودم تمام حس، نیا با و

 !شد

 :گفت و شد بلند کنارم از خانم مرجان

 نیا رو یهست امشب ینباش تنها تا مونهیم کنارت هیمهد-

 .یکن دایپ یتونینم طرفا

 :داد ادامه خنده با

 !باش داشته رو دختر نیا یهوا-

 :گفت و نشست کنارم خنده با هیمهد

 .جون مرجان دینباش نگران اصال-

 به ینگاه هیمهد و رفت هامهمان سمِت به خانم مرجان

 :گفت و کرد من

 ؟یکتریکوچ هوتن از سال چند-
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 :دادم تکان یسر

 !سال چهار بًایتقر-

 :گفت طنتیش با و داد تکان یسر

 !جالبه-

  

۳۳۱ 

  

 

 هب هم دختر نیا با. کردم انتخاب را سکوت و زدم لبخند

 هر مقابلش توانستمینم و نداشتم تیمیصم یهست اندازه

 گرفتم اششده شیآرا یهاچشم از را نگاهم. بزنم یحرف

 :زد نهیس به دست او و
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 سال چهار کردم فکر یباش کتریکوچ ازش ادینم بهت-

 !یبزرگتر ازش

 :گفتم و دادم وسعت را لبخندم

 !کترمیکوچ یعل از من دیکرد فکر اشتباه-

 :گفت و داد باال ییابرو

 هوتنه؟ منظورت! ؟یعل-

 .کنمیم صداش یعل من-

 :دادم ادامه سرعت به

 ن؟یکرد نامزد وقته چند-

 شیهاشانه پشت یلوند با را اشیشالق لخت یموها

 :گفت و انداخت

 !ماه هشت-

 :گفت مکث با و کرد صورتم به ینگاه

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1311 

 !شده عوض اشقهیسل هوتن-

 :کردم نگاهش یجیگ با

 ؟یچ یعنی-

 :گفت و برخاست جا از و داد باال یاشانه

 فرق باهاش یلیخ تو اما داشت ییاروپا چهره هی نگار-

 !یدار

 و گرفت را دستم سرعت به او و کردم نگاهش متعجبانه

 :گفت

 !وسط میبر پاشو الیخیب-

 بود؟ یچ منظورت-

 :گفت و دیخند

 ذهنتو تو کنهیم فراموش اونو باالخره هوتن ال،یخیب-

 !رفته مدتهاست که نکن یکس ریدرگ
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 و مات لحظه کی. کرد رها را دستم و برد وسط به را من

 را ذهنم دختر نیا یهاحرف. ستادمیا میجا سر مبهوت

 یخوب به اول قدم نیهم در ظاهرًا. بود کرده ریدرگ یکم

 . کند آشفته را من بود توانسته

 ،یعل دنید با. دمیفهمیم یخوب به شیها نگاه از را نیا

 به تا و داد باال ییابرو دنمید با. رفتم سمتش به مکث یب

 بانهمعتج. بردم وسط به و دمیکش را دستش دیایب خودش

 :گفت و کرد نگاهم

 شده؟یچ-

 !یعل میبرقص هم با-

 :دیپر باال شیابروها جفت

 تو؟ یخوب پناه-

 .شدم خسته تنها فقط خوبم-
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 را من لحظه کی سوالش از پر چهره و متعجب یهاچشم

 بیعج یرفتارها نیا دِنید از آنقدر. داشت وا خنده به

 چه دارم دمیفهمینم که بودم یعصب خانواده نیا عروِس

 هگذشت که بدهم نشانش خواستمیم فقط. کنمیم یکار

 . ندارد تیاهم یاذره میبرا یعل

 یزندگ خواهد یم که هرگونه تواندیم و است آدم هم او

 یبرا و باشد داشته خودش به مختص یاگذشته. کند

 بر نقش ش،یهانقشه اگر یحت. زدیبر ییهانقشه اشندهیآ

 .شوند آب

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1314 

 نیترکودکانه شوم، حساس او، گذشته به من که نیا

 که یزمان درست هم آن. دیآیبرم من از که ستیکار

 .کندیم تالش من افکار شدن بزرگ یبرا هاستماه یعل

 :گفتم و دمیخند. کردیم نگاهم متعجبانه هم هنوز او

 به؟یغر بیعج نقدریا من با دنیرقص-

 :گفت کوتاه و نشست شیهالب یرو یلبخند

 !بود کننده شوکه نه، بیعج-

 :دمیخند حرص با

 یونبت که ادیم شیپ کم گه،ید شو خارج بودنت شوک از-

 !یبرقص من با

 کند، لیتحل و هیتجز را میهاحرف خواستیم تا

 پخش حاِل در کیموز با هماهنگ و گرفتم را شیهادست

 لبش یرو که ییلبخندها. دمیرس رقصم ادامه به
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. ببرم ادی از را زیچ همه کم کم شد باعث نشستیم

 با داشت یسع که یاهیمهد یحت یعل خانواده مان،یپ

 ریدلگ یعل از را من یکار اول نیهم را من شیهاحرف

 .کند

 کی از بعد که یپسر! یعل و بودم من فقط لحظه نیا

 هایاهیس تمام از را من و شد امیزندگ وارد بزرگ ضربه

 و تباسیز چقدر یعاشق که داد نشان من به. دیکش رونیب

 .امشده عاشق دوم بار یبرا من که است خوب چه

 و ترپاک اول عشق از دوم عشق که بودم خوانده ییجا

 گرید. اندشده بازتر تیهاچشم حاال تو. است باتریز

 کی حاال و یدان یم را زیچ همه ،یکنینم رفتار کودکانه

 !یدار دوست عقلت با بلکه قلبت با تنها نه را نفر
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 یاهدست. زدم یچرخ و شد تربزرگ لبخندم افکار نیا با

 گوشم کنار لحظه کی در و گرفت قرار کمرم یرو یعل

 :کرد یینجوا

 !دارم دوستت-

 میهاگوش در شیصدا دادم اجازه و بستم چشم عشق با

 هر از تر نیریش و ییصدا هر از بلندتر. شود اندازد نیطن

 بود یبار نیاول نیا. بودم دهیشن حال به تا که بود یاجمله

 نگاهش کوتاه. دارد دوست را من کردیم اعتراف یعل که

 نیا وسط. بشنود من از یزیچ تا بود منتظر هم او. کردم

 زل گرید کی به نفر دو دندیرقصیم که یافراد و یشلوغ

 را هاچشم نیا در شدن غرق ییتوانا من و بودند زده

 .داشتم

  

۳۳۲ 
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 نگاهم رهیخ رهیخ که مانیپ دنید با و چرخاندم سر

 نداشتم دوست. شدم مانیپش کارم از یالحظه کرد،یم

 یرو زود یلیخ. شود حساس نفر دو ما به نسبت مانیپ

 .ببند را من توانستینم گرید و نشست اشیصندل

 :گفت یآرام به یعل

 .ستین نجایا گهید مانیپ-

 :گفتم زنان لبخند

 .کرد یم نگاه ما به داشت-

 از دهیم اجازه و دارم دوستت چقدر من که دونهیم اما-

 .ببرم لذت کنارت در بودن

 :داد ادامه یعل و گرفتم قرار شیرو در رو و زدم یچرخ
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 !شعوره و درک با یلیخ برادرت-

 :گفتم میخوردیم تکان آهنگ با آرام یلیخ که همانطور

 !ارهیدرب رو پدرم رقص نیا از بعد دیشا-

 :گفت و دیخند یآرام به یعل

 !کنهینم نکارویا-

 :کردم نگاهش متعجبانه

 ؟یمطمئن نقدریا کجا از-

 :گفت و نشست شیهالب یرو یبزرگتر لبخند

 !ستین نجایا ما یجا چون-

 :دمیخند

 ؟یچ یعنی-

 !پناه یبود ها حرف نیا از تر باهوش که تو-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1319 

 نیب از را من و کرد شکار را میها دست میایب خودم به تا

 . دیکش رونیب رقصنده تیجمع

 هب نکردم فرصت یحت که داد انجام را نکاریا عیسر آنقدر

 به ار من. نمیبب را مانیپ آخر لحظه بتوانم و بچرخم عقب

 میهاگوش به سرد باد. دیکش رونیب الیو از سرعت

 .کردند یم حرکت اطراف به باد با میموها و کرد برخورد

 :گفتم سرعت به

 .زنمیم خی. امیروسر بدون من یعل-

 یپشت قسمِت را من کند، رها را دستم آنکه یب و دیخند

 :گفت و برد شانیالیو

 !شهیم یمدل هی نمیا نداره اشکال-

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 :گفت و ستادیا الیو پشِت یآهن یهاپله مقابل
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 !باال میبر-

  

۳۳۳ 

  

 

 :دادم باال ییابرو

 رسه؟یم کجا به هاپله نیا-

 :گفت زنان لبخند یعل

 !آسمونا به-

 :افتادم خنده به

 ؟یچ یعنی-

 ؟یچ یعنی یپرسیم نقدریا چرا-
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 جشن وسط از منو که شده یچ بدونم خوام یم آخه-

 !یدیکش رونیب یهست تولد

 ؟یندار اعتماد من به مگه. نمیبب سایوا-

 :گفتم مکث یب

 !دارم که معلومه-

 !باال برو پس-

 و انداختم یآهن یهاپله و بلند پاشه یهاکفش به ینگاه

 :گفتم

 !هاکفش نیا با-

 .کنمیم کمکت-

. دیچرخ یم سرم در یادیز افکار. دادم تکان یسر

 اما است انتظارم در یزیچ چه باال آن که دانستمینم

 . کنم اعتماد یعل به توانمیم که دانستمیم خوب
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 یبیآس من به وقت چیه دانستمیم که بود یکس تنها او

 .رساندینم

 با. میرفت باال هاپله از یآرام به و گرفت دست در را دستم

 :گفتم و کردم نگاهش کوتاه هاپله یانتها به دنیرس

 بوم؟ پشت یبریم منو یدار چرا بگو راستشو-

 !بگذره خوش بهت خوامیم-

 !گذشتیم خوش بهم داشت هم تولد تو-

 :زد یلبخند

 حیترج من کناِر در حضور به رو جشن در بودن پس-

 !یدیم

 :برگشت نیپائ به را یاپله و دیکش کنار را خودش

 !میبر خب یلیخ-

 :گرفتم را دستش و کرده دراز دست مکث یب
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 !باال میبر. باشه عه-

 !برس جشن ادامه به میبر گهید نه-

 !بشه ناراحت یهست دمیترس چون گفتم نویا-

 :گفت و آمد باال به مجدد را پله

 !باال برو نباش نگران تو. شه ناراحت کنهیم خودیب-

 الیو بام پشت به میپا که نیهم و دمیکش یقیعم نفس

 که ییهاشمع و گل دنید با. شد گرد میهاچشم د،یرس

 میسرجا بودند، شده دهیچ بام پشت یانتها تا نیزم یرو

 :گفت یآرام به یعل و زد خشکم

 !نداره ترس که یدید جلوتر برو-

 توانسته چگونه دمیفهمینم. کردم نگاهش باز دهان با

 نیب از که همانطور و گرفت را دستم. کند را نکاریا است

 :گفت میگذشتیم نیزم یرو شده پرپر یهاگل
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 کنم؟ نکارویا تونستم چطور که سواله برات-

 :ردک اشاره بودند گرفته قرار هم مقابل که یصندل دو به

 !بگم برات تا نیبش اول-

 یعل. نشستم یصندل یرو جانیه از پر و لرزان یتن با

. ودب گرفته امهیگر. زد میرو به یلبخند و نشست مقابلم

 .نداشتم را احساس همه نیا توقع

  

۳۳۴ 

  

 

 و شد خم سمتم به یکم او و کردم نگاهش لبخند با

 :گفت
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 و کردمیم کارها نیا از بود بار نیاول اومد؟ خوشت-

 .ادین خوشت دمیترسیم

 :مگفت کنم پنهانش توانستمینم که یذوق با و دمیخند

 !یباش کرده کارو نیا کردمینم فکر-

 :دیخند بلند

 در سر دو یاژدها هی نجایا یکردیم فکر ؟یچ پس-

 انتظارته؟

 :مگفت و افتاده خنده به اریاخت یب حرف نیا دنیشن با

 نکهیا نه یباش تنها باهام جا هی یخوایم کردم فکر نه-

 !یکن یدلبر نجوریا

 یهاچشم عمق در که یطنتیش با و داد باال ییابرو یعل

 :گفت نمیبب توانستمیم رنگش یمشک
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 باشم یشلوغ یتو نکهیا از من. گهید بود نیهم قصدم-

 مه کافه یتو. باشم تنها تو با که دمید بهتر. ادیم بدم

 .فرصته نیبهتر امشب دمید اما. کرد یکار شدینم

 سطو اما. دارم دوستت که بگم بهت ینشست نجایا یوقت

 برنامه که اومد ادمی لحظه هی و گفتم سالن یتو رقص

 . بود یچ امیاصل

 :دمیخند

 .استیدن هی خودش یگفت که نیهم. ستین مهم-

لبخندی زدم و با گیجی گفتم: 

-بهترین فرصت؟ برای چی؟ 

-برای اینکه با تو باشم. بدون اینکه کسی مزاحمم شه.  

با خجالت لبخندی زدم و علی گفت: 

-پناه وقتی داشتم اینجا رو درست میکردم دوست داشتم 
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 ارم؟د دوستت گفتمینم حاال تا چرا که بوده سوال برات-

 :دیچرخیم من سر در شهیهم سوال نیا. دادم تکان یسر

 .آره-

 دوست. ارمیب زبون به بعد شه، ثابت بهت تا بودم منتظر-

 یدیفهمیم نویا دیبا تو ستین زدن حرف به فقط داشتن

 .یدیشنیم زبونم از بعد و دارم دوستت من که

 شده؟ ثابت بهم که یدیفهم کجا از-

 !نیهم. کردم نگاه رفتارات به-

 و نشست من به کینزد کامال و کرد جا به جا را یصندل

 :گفت

 دارم، نانیاطم بهت اونقدر پناه، کرد خودشو کار زمان-

 اصال تو جز گهید دونمیم که دارم باورت اونقدر
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 تو....تونستم من. باشم داشته دوست رو یکس تونمینم

 ؟یچ

 مه من و بود کننده وانهید شیهاچشم برق ،یکیتار آن در

 زمزمه را احساسم اصل و بودم رنگ رهیت لهیت دو آن محو

 ازب جا قلبم در قیعم چقدر که دیشنیم دیبا هم او. کردم

 :گفتم یآرام به و زدم یلبخند. است کرده

 !عاشقتم گهید گذشته، داشتن دوست از من کار-

  

۳۳۵ 

  

 

 و کرد خانه یعل یهالب یرو کم کم نما دندان یلبخند

 .انداخت نامنظم یتپش به را من قلب
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 :گرفت دست در را میهادست سرعت به یعل

 داشتِن دوست قیال دوارمیام. زمیعز یهست که خوشحالم-

 !باشم هاتحس نیا تموم قیال. باشم تو

  . نشستم مقابلت نجایا االن من که یهست-

 :گفتم و کردم آسمان به ینگاه خنده با

 تولد شب نجور،یا کردمینم رو فکرش وقت چیه-

 نیچن زبونت از بوم پشت یرو اونم خواهرت،

 .بشنوم ییهاحرف

 نهیس هب دست و زد هیتک اشیصندل یپشت به خنده با یعل

 :گفت

 .کردمیم رو فکرش من یول-

 چطور؟-

 :دهمیم ادامه د،یبگو یزیچ بخواهد تا
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 و یهست یزرنگ آدم چقدر تو که دونمیم گهید البته-

 !یکن ینیب شیپ قبل از رو زیچ همه یتونیم

 :داد تکان یسر

 !یدونیم خوب یلیخ سوالتو جواب پس-

 زمزمه حال همان در و دمیکش یقیعم نفس و بستم چشم

 :کردم

 !هست تریواقع من یبرا هادنیشن دارم دوستت نجوریا-

 :دیپرس که بود او حاال

 شه؟یم چطور اشیواقع ریغ-

 :گفتم کنم، باز گریکدی از چشم آنکه یب

 رو االن خوب حس. بود دروغ یقبل دارم دوستت اون-

 رو یکس که زدمیم گول رو خودم فقط. گرفتمینم ازش
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 یزرنگ و من یسادگ کاًل. داره دوستم واقعًا منو که دارم

 !برسم نقطه نیا به شد باعث ان،یک

 دمکر باز چشم سرعت به زبانم، از انیک نام شدن خارج با

 و زیر اخم به چشمم. نشستم یصندل یرو صاف و

 .خورد یعل یابروها نیب کمرنگ

 :گفت یآرام به

 ان؟یک-

 :گفتم مکث یب و دادم تکان یسر

 !الیخیب-

. نزد حرف یکالم گرید و کرد نگاهم رهیخ رهیخ یعل اما

 اقتحم ،یعل مقابل انیک نام آوردن. گرفتم دندان به را لبم

 نگار نام دنیشن از من که همانقدر شک یب. بود محض

 .شدیم ناراحت هم یعل شدم،یم ناراحت
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 با. برخاست جا از و کرده رییتغ لحظه کی در نگاهش

 امیزندگ در یروز که یکس نام دنیشن از نکهیا حِس

 :گفتم و برخاستم جا از است، شده ناراحت بوده،

 !نداشتم یقصد دیپر دهنم از هوی کن باور یعل-

 :گفت و کرد نگاهم

 !یبد ادامه نداره لیدل دیپر دهنت از اگه گهید الیخیب-

 !یکن باور خوامیم آخه-

 .ستین یمشکل چیه کردم باور من-

 :گفتم یآشفتگ با من و برگشت سرعت به یعل
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 !یعل-

 !نده کش. پناه گهید کن تمومش-

 :گفت و رفت نیزم یرو یهاشمع سمت به

 !نیپائ میبر و میکن فوت رو نایا-

 که یدهان بر لعنت واقعًا. گرفتم دندان به حرص با را لبم

 هردو و کرد دراز میسو به دست یعل. شود باز موقع یب

 :گفت کند، نگاهم آنکه یب. میرفت نیپائ هاپله از

 !ببر لذت جشن از و بخند. پناه نباش خودت تو-

 :گفت یآرام به الیو در کردِن باز از قبل

 .نکن فکر هم یزیچ به-

 دِنید با. شدم الیو وارد او از جلوتر و دادم تکان یسر

 نارشک و رفتم سمتش به بود ستادهیا یاگوشه به مانیپ
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 کردیم نگاه هارقصنده جمِع به که همانطور. ستادمیا

 :گفت

 تو؟ یبود کجا-

 اورمیب انیم به یدروغ انکه یب و دادم قورت را دهانم آب

 :گفتم

 !داشت کارم. بودم یعل با-

 وسط یهست. نگفت زیچ چیه جوابم در و کرد نگاهم

 وشمح مانیپ و دیرقصیم دلبرانه و بایز دوستانش رهیدا

 که ودب بار نیاول نیا. نشست لبم یرو یلبخند. بود شده

 یهست حضور شک یب. دمیدیم مانی از را یرفتار نیچن

 !ندهد ریگ هم من به مانیپ که است شده باعث

 :گفتم گوشش کنار خنده با

 ست؟ین حواست-
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 !هست-

 !یندار خبر خودت ستین-

 :گفت یآرام به و زد یلبخند مانیپ

 !بهیعج یلیخ دختره نیا-

 !مهربونه یلیخ و یانرژ پر و شاد. ستین بیعج-

 :گفت و کرد نگاهم مانیپ

 روشا؟ مثل-

 مان،یپ انیز از هم روشا نام دنیشن. دادم باال ییابرو

 رفته رانیا از بود هامدت که یدوست. نبود ساده آنقدرها

 ...!بود

 ؟یکنیم اشسهیمقا روشا با چرا-

 با  !گهید یدار رو دوست تا دو نیهم تیزندگ کل تو-

 کنم؟ اشسهیمقا دیبا یک
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 !مانیپ فهممینم-

 .کن فراموشش ستین مهم-

  

۳۳۷ 

  

 

 :گفتم و کردم نگاهش متعجبانه

 بود؟ یچ حرف نیا زدن از قصدت مانیپ-

 :زد یاساده لبخند و کرد نگاهم

 !کن فراموشش که گفتم-

 یهارفتار نیا. ستادمیا نهیس به دست و داده باال ییابرو

 دیاب چرا دمیفهمینم. برد فرو فکر به بیعج را من مانیپ
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 رفتِن از سال کی بایتقر گذشت از بعد و زمان نیا در

 .اوردیب زبان به را یاجمله نیچن مانیپ حال روشا،

 به شام صرف یبرا یهمگ سالن یهاچراغ شدِن روشن با

 و میترف بود گرفته قرار سالن گوشه که یبزرگ زیم سمت

 کنار هردو. داد قرار میبرا بشقاب درون غذا یکم مانیپ

 به یهست که میبود مشغول سکوت در و مینشست هم

 :گفت جانیه با و آمد سمتمان

 کل که هست حواسم د؟یرقصینم اصال چرا نفر دو شما-

 !دیبود ستادهیا گوشه هی جشن

 :داد ادامه خنده با یهست

 گذره؟ینم خوش بهتون و دیکنیم یبیغر نکنه-

 ندت تند تنها. نزد حرف یکالم و انداخت ریز به سر مانیپ

  .گذاشتیم دهان به و زدیم چنگال به را کبابش یهاتکه
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 :گفتم مکث یب من و کرد نگاهم یهست

 !هیچ حرفا نیا زمیعز گذرهیم خوش که معلومه-

 :گفت و کرد نگاه مانیپ به منگ و جیگ یهست

 وتنه ای من با دیداشت اجیاحت یهرچ دینکن تعارف لطفا-

 !بگذره بد مهمونم به ندارم دوست اصال دیبذار ونیدرم

 :گفت کوتاه و کرد بلند سر بارنیا مانیپ

 !ممنونم-

 النس گرید سمت به را او و دیکش را یهست دست یدختر

 :کردم نگاه مانیپ به مکث یب. برد

 ؟یکنیم رفتار نجوریا چرا مان؟یپ شده یچ-

 :داد تکان یسر مانیپ

 .نکن من ریدرگ رو خودت. ستین یزیچ-

 :زد میرو به یلبخند
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 .زدلمیعز ببر لذت جشن از-

 لذت جشن از چرا تو مانیپ شده عوض رفتارت-

 ؟یبرینم

 نیا من و نبود شهیهم مثل هم اش خنده اما دیخند مانیپ

 :دمیفهمیم خوب یلیخ را

 هک بشه باورت تا دمیم قر وسط امیم بخورم، غذامو بذار-

 .برمیم رو لذت تینها جشن نیا از دارم
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. دنبو ناآشنا میبرا هم چندان مانیپ حاِل نیا. زدم یلبخند

 و ستندین یالک هاحرف نیا ها،نگاه نیا که دمیفهمیم
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 نگاه کی در است ممکن مانیپ که بود بیعج میبرا

 !شود یکس دلباخته

 دبو هامدت دختر نیا. رفتم فرو روشا فکِر در ناخودآگاه

 لمیبامو که یوقت از قایدق. نداشت یارتباط من با گرید که

 یخبر چیه گرید بودم داده دست از دزد دو آن توسط را

 .نداشتم روشا از هم

. ردب وسط به و گرفت را دستم مانیپ آهنگ شدِن شروع با

 :کردم بلند را میصدا خنده با

 مان؟یپ چته-

 بهم جشن نیا یتو داره چقدر که بدم نشونت خوامیم-

 !گذرهیم خوش

 دنیرقص به شروع آهنگ با همراه و میزد یاقهقهه بلند

 خشپ هاجشن شتریب در که یمعروف آهنگ و فتانه. میکرد

 در اام دیرقصیم مردانه. داشت ییبایز رقص مانیپ. شدیم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1341 

 یبرا شتریب. آمدیم هم یادخترانه زیر حرکات حال نیع

 از را ذهنم نکهیا یبرا هم دیشا و بخنداند را من نکهیا

 .کند دور شیهاحرف و خودش

 اب. میدیرقص هم با هردو و کرد حلقه کمرم دور را دستش

 چیه با را برادرم یهایشاد نیا. دمیبوس را صورتش عشق

 .کردمینم عوض ایدن نیا در زیچ

 و من تنها هامهمان وسط. آمدم خودم به لحظه کی در

 . زدندیم دست مانیبرا هیبق و میدیرقصیم مانیپ

 رد بودن از تنها گرفتم میتصم و بردم ادی از را زیچ همه

 . ببرم لذت برادرم کنار

 کنار یآرام به مانیپ الیو شدن خلوت و جشن انیپا با

 :گفت گوشم

 !ییجا ،یهتل میبر رو شب شو حاضر برو یخوایم-
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 اما میباش نجایا یهمگ بود قرار نکهیا با. کردم نگاهش

 تا مرفت باال به حرف یب نباشد تیاذ مانیپ نکهیا یبرا

 . کنم جمع را لمیوسا

 و دخور در به تقه چند دمیپوش لباسم یرو که را میمانتو

 :دیرس گوشم به یعل یصدا

  پناه؟-

 ینگاه. زدم یلبخند شیرو به و کردم باز را در سرعت به

 :گفت و کرد میهالباس به

  ؟یریم ییجا-

 !هتل میبر گفت مانیپ-

 :گفت و کرد یا بامزه اخم

 شب کی گهید. دیهست ما مهمان امشب شما بابا ذارمینم-

 .میباش یخوب زبانیم میتونیم که رو
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 :زدم شیرو به یلبخند

 !میرب دیبا م،یبر بگه مانیپ یوقت یول. یعل ازت ممنونم-

 مهماِن االن یول دیباش تنها شما که هست یوقت ماِل اون-

 !خانم پناه دیهست ما

 باال هطبق یخال سالِن دِنید با و دمیکش رونیب به یسرک

 بلممقا را یعل یکس نداشتم دوست. دمیکش یراحت نفس

 هب ناخودآگاه من و برداشت یقدم سمتم به یعل. ندیبب

 .رفتم عقب

 :دیپرس مکث یب د،یرس اتاق درون شیپا که نیهم
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 ؟یخوایم یچ خودت-

 :گفت مجدد که بود سرش پشت به نگرانم نگاِه

 نگران سرگرمن نیپائ همه شهینم رد نجایا از چکسیه-

 خبره با انیجر از مانیپ هم. نداره ینگران هم بعد! نباش

 بگو فقط ؟یترسیم یچ از. شده آشنا تو با من مادر هم

 ؟یبرگرد یخوایم ای یمونیم ؟یخوایم یچ خودت

 :گفتم مکث با و انداختم ریز را سرم

 !یول... بمونم دارم دوست-

 :گفت و برداشت عقب به یقدم سرعت به یعل

 !گرفتم رو جوابم من گهید نداره یول-

 :گفتم خنده با و شدم رهیخ لبش یرو لبخند به

 ؟یشد خوشحال نقدریا چرا تو-

 :داد باال یاشانه
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 !جاده دِل به دیبزن ستین ازین شب نصفه نکهیا خاطر به-

 در من ماندن یبرا او کردم یم فکر. دادم باال ییابرو

 یگرید حرف چیه یب یعل و است شده خوشحال کنارش

 .نشستم اتاق درون یصندل یرو همانجا. زد رونیب اتاق از

 !نه ای اورمیدرب را میمانتو دانستمینم

 تدوس. میبمان نجایا که ردیبپذ مانیپ که داشتم دوست

. ودب یخوب اریبس شب. بدهم دست از را شب نیا نداشتم

 با و دمیرقص مانیپ با. بودند کنارم در هردو یعل و مانیپ

 گذراندم بام پشت در را ییبایز لحظات یعل

 از یلبخند راحت الیخ با توانستم شب نیا مدتها از بعد

 نیا یزود به نداشتم دوست نیهم یبرا و بزنم دل ته

 .برسند انیپا به لبخندها
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 یب ،یعل مادر دنید با و چرخاندم سر اتاق دِر شدِن باز با

 به یدست و زد میرو به یلبخند. شدم بلند جا از مکث

 :کرد دراز یصندل سمت

 !نیبش-

 :گفت و نشست اتاق گوشه تخت یرو خودش

 ن؟یپائ یاینم چرا. بود دنبالت یهست-

 فشردن با کردم یسع و کردم قالب هم در را میهادست

 دلبخن حفظ با. کنم دور خودم از را استرسم میهاانگشت

 :گفتم یآرام به میهالب یرو

 !نه ای میبرگرد قراِر دونمینم. هستم برادرم از خبر منتظر-

 :کرد آرام یاخنده خانم مرجان
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 شب از وقت نیا شما میذاریم ما مگه دیشد یموندن-

 مه با یهمگ فردا دیکن صبر ساعت چند. دیبرگرد تنها

 !تهران میگردیبرم

. خوردیم تکان تند تند میپا و بودم گرفته یعصب کیت

 :گفت سپس و خورد میپاها به یعل مادر یهاچشم

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 :گفتم و کردم متوقف را میپا حرکت سرعت به

 !ستین یزیچ. نه-

 :دیخند هم باز

 !یمعذب ای یدیترس من از کردم الیخ-

 یعل که دمیفهمیم حاال. دادم فرو یسخت به را دهانم آب

 چه که بفهمد نگاهم از و بخواند را ذهنم تواندیم چگونه
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 توانستیم یخوب به هم مادرش. گذردیم سرم در یزیچ

 .بفهمد را من یدرون حال حرکاتم از

 ...!زنمیم حرف شما با نکهیا از ذره هی-

 :گذاشت نصفه را حرفم نگونهیا و زد یاقهقهه مادرش

 یعل مادِر نکهیا حاال. امیعاد آدِم هی منم دختر بسه-

. یبترس من از ستین ازین نداره ماجرا یتو یفرق هستم

 .هستند منتظرت نیپائ همه

. شدم خارج اتاق از دنبالش به هم من و شد بلند جا از

 به تا کردمیم دعا دعا و داشتمیبرم قدم سرش پشت

 متوانستینم. ندینب را لبم یرو لبخند و برنگردد عقب

 تصحب من با نگونهیا یعل مادر نکهیا. کنم پنهان را ذوقم

 .داشت ارزش ییایدن میبرا کردیم
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 که ومش یپسر دلباخته شتریب لحظه هر شدیم باعث نیهم

 شد ترقیعم لبخندم یعل دنید با. بود منتظرمان هاپله نیب

 .گذشت کنارمان از سرعت به مادرش و

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 .بودم منتظرت. یبرنگشت و یرفت-

 :داد باال ییابرو

 نبود؟ بهتر. گهید فرستادم رو مادرم-
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 :گفتم آرام و گرفتم دندان به را لبم

 . کشمیم خجالت شتریب مادرت از اتفاقا-
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 :تمگرف مقابلش یدست سرعت به من و دیخند بلند یعل

 !یکنیم توجه جلب نجوریا. آروم-

 و ادرمم بر عالوه. هیبق شیپ میبر زودتر ایب. پناه بسه-

 آشنا باهاشون دیبا که هستن هم گهید یها یلیخ هژیمهد

 !یبش

 :دادم باال ییابرو

  د؟یبا-

 !خوامیم من چون بله-

 تپش و نشست دلم در ینیریش و دلچسب حس. دمیخند

 یب شدیم یط که پله هر. رفتم نییپا را ها پله یعل سر

 . گرفتیم شدت هم قلبم یتاب

 که داشتم دوست را آدم نیا آنقدر که دانستمیم تنها

 یحت. کنم عوضش ایدن نیا در چکسیه با نبودم حاضر
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 شد باعث رفتنش با که باشم ممنون انیک از توانستمیم

 . شود باز امیزندگ به یعل یپا

 :گفت سرعت به یجوان پسر دنید با یعل

 !ششیپ میبر-

 هچ او دمیفهم یخوب به بود پسر کنار که هیمهد دنید با

 :گفت محترمانه یعل. دارد یعل با ینسبت

 !نامزدش هیمهد و هومن برادرم-

 :گفت هیمهد بزنم، یحرف آنکه از شیپ و زدم یلبخند

 دختر دوست نیدتریجد هم خانم نیا جان هومن-

 !داداشته

 .خورد گره گرید کی به یعل و من نگاه و زد قهقهه بلند

 دستش احترام با. کرد دراز سمتم به دست خنده با هومن

 :گفت خنده با و فشردم را
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 !هست شوخ یلیخ من نامزد-

 چیه دختر نیا به نسبت. دمیخند تنها و دادم تکان یسر

 . مباش داشته دوستش توانستمینم. نداشتم یخوب حس

 ار حالم شیهاحرف تک تک با داشت یسع کار یابتدا از

 . کند بدتر و بد

 :گفت مجدد هومن

 تموم یتو هوتن بود ها مدت. تونییآشنا از خوشحالم-

 دنتونید از شدت به همه نیهم یبرا بود تنها ها جشن

 .میخوشحال
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 بر در را میسرتاپا بیعج یذوق حرف نیا دنیشن با

 هب بخواهم تا است رتریپذ باور میبرا جمله نیا. ردیگیم

 . کنم فکر هیمهد یهاحرف

 :زدم یلبخند

 . شدم آشنا باهاتون که خوشحالم منم. ازتون ممنونم-

 :داد گردنش و سر به یتاب هیمهد

 !رو خانم پناه شناختم زودتر من-

. میایب کنار دختر نیا با توانستمینم هم باز. دمیخند آرام

 گرم آدم نیا با که شدیم مانع یاناشناخته و بیعج حس

 . رمیبگ

 :گفت و کرد دراز یدست یعل

 !پدرمه نوبت باشه، هم ینوبت-

 :کرد دور برادرش از را من تو و کردم نگاهش سرعت به
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 نم؟یبب بعدا رو پدرت شهیم یعل-

 :نشست شیابروها نیب یزیر اخم

 چرا؟-

 . کشمیم خجالت ازشون-

 :گفت و زد یاقهقهه یعل

 !نشیبب و ایب. یبکش خجالت ستین ازین-

 ندید با. میرفت سالن از یا گوشه به و گرفت را دستم

  .زد خشکم میجا سر است نشسته لچریو یرو که یمرد

 یتدس. رفت سمتش به سرعت به و کرد رها را دستم یعل

 :گفت و دیکش شیموها نیب

 !بابا کرده خراب رو موهاتون هومن نبودم من روز هی-
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 میگلو در ناخودآگاه یبد بغض و خورد شیپاها به نگاهم

 ار یعل پدر که کردمینم را یزیچ نیچن تصور. نشست

 . نمیبب یتیوضع نیچن در

 :گفت جانیه با یعل و دادم قورت را بغضم

  بابا؟ یدید رو پناه-

 نم سمت به پدرش نگاه و کرد اشاره من به دست با یعل

 یآرام به و بزند لبخند بتواند تا دیکش طول یکم. آمد

 :گفت

 !یخوشگل دختر، چ،چه،-

 :گفت و دیخند یعل

 !مهربون هم خوشگل هم-
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 به یادیز اریبس شباهت ،یعل. کردم اشچهره به ینگاه

 نیا در پدرش چرا که است سوال میبرا. داشت پدرش

 شیپا و دست دادن حرکت یبرا یتوان است؟ تیوضع

 .چرخدینم یخوب به هم زبانش یحت و ندارد

 ود،نش ناراحت و نبرد یپ افکارم به حاالتم از نکهیا یبرا

 :گفتم و زدم یلبخند زود یلیخ

 !یشیم خوشحال پناه دن

 شیموها نیب یدست یعل و کرد نگاهم حرف یب پدرش

 :گفت جانیه با و دیکش

-خوشحالم که میبینمتون! 

علی بی مکث گفت: 

ِ -ببین بابا؛ میدونستم از دی

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1357 

 نیا. زدمیم توپ یمو مدل هی بودم، خونه خودم اگه-

 !ستین بلد زایچ نیا از که هومن

 و بخندم بود سخت. افتادم خنده به ،یعل خنده دنید از

 ار کار نیا پدرش و یعل خاطر به اما بزنم پس را بغضم

. ستمنش کنارش و رفتم مانیپ سمِت به سرعت به. کردمیم

 :گفت و کرد نگاهم

 ؟یدید رو پدرش-

 ؟یبود دهید تو-

 :داد تکان یسر

 شناآ باهاشون نیپائ یایب تو نکهیا از ترقبل کمی. آره-

 .شدم

 :گفتم یآرام به و داده فرو را بغضم

 شده؟ نجوریا چرا یدونیم-
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 !نه-

. زدم نهیس به دست و دادم رونیب را نفسم یکالفگ با

 یشرتیت و بود کرده خارج تن از را تولدش لباس یهست

 که ودب بزرگ تولد کیک آنقدر. بود کرده نشیگزیجا ساده

 کناِر خنده با مانیپ. کردند تعارف کیک همه به هم باز

 :گفت گوشم

 و کیک که اونقدر! هزار یرو رهیم قندمون امشب-

 !دادن خوردمون به شربت و ینیریش

 سابق حال و حس یعل پدر دِنید با. زدم یتلخ یلبخند

 یرو ییمانتو یهست بعد، یکم. بودم داده دست از را

 :گفت و دیپوش لباسش

 م؟یبمون بهره یب خوب یهوا نیا از ستین فیح-

 :داد ادامه و کردند نگاهش یهمگ
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 !دهیم فاز یلیخ میکن یرو ادهیپ الیو محوطه تو میبر-

 هب مانیپ یهالب یرو زیر لبخند دِنید با و چرخاندم سر

 قدم یکم با دیشا. بود هم بهتر نگونهیا. رفتمیپذ سرعت

 .شدیم بهتر حالم باز، یهوا در زدن

 با یعل. میشد خارج الیو از هم با یهمگ زود یلیخ

 مانیپ به رو و رساند ما به را خودش عیسر ییهاقدم

 :گفت

 !باشم پناه کنار من نداره یمورد اگر-

 از محترمانه یعل. دندیپر باال نور سرعت به میابروها

 زا تا گرفتم دندان به را لبم من و گرفتیم اجازه مانیپ

 و داد تکان یسر مانیپ. نشود باز سرم پشت تا ذوق

 :گفت

 !بزن قدم-
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 :گفتم و دمیخند یآرام به

 !ایبزن رو مانیپ مخ چجور یبلد-

 :گفت و کرد نگاهم طنتیش با

 شدرست تا بسپر من به رو زیچ همه که گفتم ؟یچ پس-

 .کنم

 ذوق بود، گرفته فاصله ما از یکم که مانیپ دنید با

 و عاقل برادر نیا یبرا دلم. نشست وجودم در یبیعج

 به چگونه که دانستیم خوب او. رفت ضعف امدهیفهم
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 شتریب هم چشمانش از حال نیع در و بدهد یآزاد من

 .باشد مراقبم

 وگرنه ندک اعتماد یعل به توانسته مانیپ که بود معلوم البته

 دست کنار یعل که کردینم قبول عیسر و راحت نقدریا

 .برود راه من

 جانیه با یهست. میشویم شده سنگفرش یراه وارد

 دست در دست هومن و هیمهد و رودیم راه ما از جلوتر

 . دارندیبرم قدم گریدکی

 شیهابیج جفت درون را شیهادست که است یعل تنها

 .زندیم قدم کنارم حرف یب و است کرده فرو

 ام از جلوتر یکم و بود تنها هم او. کردم مانیپ به ینگاه

 سرش پشت به ینگاه مین یگاه از هر و داشتیبرم قدم

 من به جوره همه حواسش که بدهد نشانم تا کردیم

 !هست
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 :گفت گوشم کنار خنده با یعل

 درسته؟ کنه دعوامون مانیپ یدار استرس-

 :دمیخند

 تو دادینم اجازه اصال کنه دعوا خواست یم اگر. نه-

 !یبر راه من کنار نجوریا

 یبیعج برق هم یکیتار در شیهاچشم. کرد نگاهم

 :گفت خنده با. زدندیم

 هم یشتریب یهااجازه ازش دختر؟ یکار یکجا تازه-

 .گرفتم

 :گفتم و داده باال ییابرو

 ؟یچ یعنی-

 مکث یب و شد خارج بشیج از راستش دست بارنیا

 :گفت و گرفت دست در را چپم دست
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 .میبش جدا هیبق از ما نکهیا مثاًل-

 :کردم نگاهش متعجبانه

 ؟یچ یعنی-

 !ستین یکس که ییجا میبر-

 :گفت خنده با یعل و شدند گرد میهاچشم

 !ایب فقط نترس! که بکشمت ستین قرار-

 جدا گرانید از را رمانیمس زود یلیخ و دیکش را دستم

 :گفتم بود، افتاده جانم به که یجانیه با. میکرد

 مانیپ نجوریا. گهید میزدیم قدم هیبق با یذاشتیم یعل-

 !مونهیم تنها هم

 !زدم هاموحرف اون با من. نباش مانیپ نگران-

 :گفتم خنده با

 ...!بوم پشت زیسورپرا مثل باز نکنه-
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 :گفت و دیپر حرفم نیب

 و باشم تنها باهات خوامیم فقط. ستین خبرا نیا از-

 !کنم صحبت
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 عیرس حرکتم آنقدر. ستادمیا مقابلش و دمیچرخ جانیه با

 :تگف خنده با سپس و زد خشکش شیسرجا یعل که بود

 جلوم؟ یپریم ینجوریا چرا-

 !یزنیم حرف بیغر و بیعج یدار-

 :زد یلبخند

 !امیعاد من-
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 !یستین-

 :گفتم و کردم کوتاه یمکث

 ؟یگفت یچ مانیپ به-

 !نگو پناه به گفت-

 :گفت و زد یاقهقهه یعل و کردم نگاهش حرص با

 !نیبش نجایهم-

 :تگف مکث یب یعل و مینشست مانیپا ریز یهاچمن یرو

 گفتم؟ یچ مانیپ به یبدون که یکنجکاو واقعًا پس-

 و نیسرسنگ یلیخ تو با کافه یتو روز اون چون. آره-

 یوقت ای یدیرقص من با یوقت االن و کرد برخورد سرد

 !نگفت بهت یچیه مانیپ ،یبر راه کنارم یخواست

 !!!یندار باور منو هنوز-

 :گفت یعل و شدند گرد میهاچشم
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 درستش خودم نگفتم مگه. نکن یشکل اون چشماتم-

 و افهک اومد که یوقت از نشستم؟ کاریب یکرد فکر کنم؟یم

 تالش یشب نیچن یبرا دارم گرفتم تو از رو اششماره

 .کنمیم

 :داد ادامه خنده با یعل و کردم یزیر اخم

 .ببرم باالتر رو جانتیه خوامیم-

 !شهیهم مثل بگو رک-

 در و کرد بلند آسمان سمت به سر و کرد دراز را شیپاها

 :گفت حالت همان

 گوش خوب پس ،یبشنو رک خواد یم دلت که حاال-

 !پناه منزلتون امیب امخانواده با خوام یم من! کن

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1367 

 یدنکر باور. ستدیبا میبرا زمان تا بود یکاف حرف نیهم

 یجیگ با. بشنوم یعل زبان از را جمله نیا من که نبود

 :گفتم خنده با و کردم نگاهش مطلق

 !یکنیم یشوخ-

 :شد رهیخ امچهره به تیجد با

 دارن؟ یشوخ قصد که هستم یکسان هیشب من-

 رتراحت کردم یسع و گذاشتم امنهیس قفسه یرو دست

 قلبم. ودب نشسته پوستم ریز ینیریش حس. بکشم نفس

 :گفتم جانیه با و بود شده شتریب تپشش

 !شهینم باورم-

 ونیرمد مانیپ با بسته سر بگم، تو به نکهیا از زودتر من-

 هکاف اومد نکهیا از بعد روز دو یکی از بایتقر. گذاشتم

 رارق رونیب من با یبار دو یکی. گرفتم رو خودم میتصم
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 قصد که بودم گفته بهش هم امشب و گذاشت مالقات

 .کنم آشنا امخانواده یاعضا تک تک با تورو دارم

 :گفتم و بستم را اممانده باز تعجب از دهان یسخت به

 .کنم ینم باور-

 :گفت و دیخند

 بخورم؟ قسم-

 ...!دونمینم آخه آخه،-

 دونمینم البته! یبخوا خودت اگر. هست یکردن باور-

 !یکرد یم باور یخواست یم اگر نه؟ ای یخوا یم منو

 :گفتم ناخودآگاه حرف دنیشن با

 !یول... خوام یم معلومه-

 :کرد نگاهم خنده با یعل و دیماس دهانم در حرف

 !خوبه. رمیبگ بله جواب ازت متفاوت کردم یسع-
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 قرار خنک یهاچمن یرو را میهادست و دمیخند بلند

 ذوق با و دادند قلقلک را دستم کف هاچمن نوازش. دادم

 :گفتم

 بود؟ ازدواج شنهادیپ االن نیا-

 !آره-

 :کردم نگاهش رفته باال یابروها با

 .بود ازدواج هیاطالع هیشب شتریب نیا-

 :گفت و صداست یب او خنده
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 حرف یجور شهیهم نیهم یبرا. بشنوم نه تونمینم-

 !بزنه یحرف نتونه بله جز به مقابلم طرف که زنمیم

 !یهست ییزورگو آدم تو پس-

 یهاچشم. کرد رو و ریز را قلبم نگاهش و کرد نگاهم

. شدم شیهاچشم برق وانهید من و زدندیم برق یعل

 یزیچ با نبودم حاضر را ام یداشتن دوست حال و حس

 ایدن آدم نیتر زورگو هوتن ای یعل اگر یحت. کنم عوض

 هم باز. شوم جدا او از توانمینم گرید هم باز باشد هم

 . اوست تاب یب قلبم

 :گفت و کرد ترکینزد من به را خودش یکم یعل

 پناه؟-

 :دیچرخ سمتش به سرم

 جونم؟-
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 :گفت یآرام به و نشست لبش کنج یزیر لبخند

  بشه؟ یرسم امونرابطه-

 :افتادم خنده به

 ؟یپرسیم ینطوریا چرا-

 حملمت عمرت آخر تا یتونیم ینیبب یکن فکر خوب دیبا-

 نه؟ ای یکن

 ؟یکنینم ییزورگو گهید چرا-

 من از نگونهیا و کرد دراز میسو به را شیهادست

 . بگذارم دستش در را دستم خواست

 ردک نوازشم شیهاانگشت با کردم لمس که را دستش کف

 :گفت و

 دیبا .یباش من با شهیهم تا که کنم اجبار و زور تونمینم-

 !یبخوا خودت
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 نآ کالم قتیحق. زدم پس را بود میگلو کنج که یبغض

 .مردمیم آدم نیا یبرا من که بود

 :کردم زمزمه یآرام به

 !یعل کنم تحمل تونمینم رو یزندگ نیا ینباش تو-

 :دادم ادامه من و زد یلبخند یعل

 ؟یکن تحمل منو یتونیم تو-

 :داد باال ییابرو

 !کنمیم شیکار هی گهید-

 به که داد سر یاقهقهه د،ید که را امشده گرد یهاچشم

 تمدس پشت یابوسه و دیچیپ باغ کل در شیصدا گمانم

 :گفت و زد

 نم ه؟یچ یدونیم! پناه کنم فکر نبودنت به تونمینم-

 سرنوشتشون به ربط یب ها آدم اسم که معتقدم شهیهم
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 پناه قرار دونستنیم چون گذاشتن اسم پناه رو تو. ستین

 نهیس تو قلب اون و یپناه تو االن. یبش قرار یب قلب هی

 !منه
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 :گفت مجدد یعل و گرفتم دندان به را لبم ذوق شدت از

 که یابله نیا از نذارم که کنمیم رو خودم یسع تموم-

 !یبش مونیپش یگفت

 سرم در انوشیک یصدا لحظه کی و دادم باال ییابرو

 !کنم خوشبختت دمیم قول: دیچیپ

 :دمیپرس سرعت به
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 .کنمیم رو خودم یسع همه یگفت ؟یدینم قول چرا-

 :گفت و دیخند

 نکرده یخدا اگر! پناه ستین ها یراحت نیا به دادن قول-

 آزار نیا و نکردم عمل قولم به کنم، خوشبختت نتونستم

 همه بذار پس! تو یبرا هم من یبرا هم. است دهنده

 !ینش مونیپش وقت چیه که کنم رو خودم یسع

 ام شانه دور را دستش مکث یکم با یعل و دمیخند

 لمث درست. شدم دهیکش سمتش به اریاخت یب. انداخت

 !رباآهن کی

 زمزمه گوشم کنار یعل و گرفت قرار اش شانه یرو سرم

 :کرد

 !پناه بودم نکرده تجربه رو یآرامش نیچن بود هامدت-

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس
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 نوم قلب تو و بودم یحس نیهمچ دنبال بود وقت یلیخ-

 !یکرد آروم

. مببر لذت یعل آغوش از کردم یسع و بستم را میهاچشم

. دادیم انتقال من به را مثبت یانرژ از ییایدن آغوش نیا

 !بود سخت ،یعل از ییجدا و کندن دل

 :گفت و گرفت دست در را دستم یعل

 !اریب زبون به-

 :شدم رهیخ شیهاچشم به و کردم بلند سر

 رو؟ یچ-

 راحت بگو! ینگ که یکنیم مقاومت یدار که یهمون-

 !باش

 :گفتم و کردم حبس میهالب نیب را ام خنده

 !ها نبود دارم دوستت-
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 .کرد انیب شهیم هم گهید جور هی اونو-

 با یادیز فاصله که کردم ییها مردمک در رهیخ را نگاهم

 :نداشتند صورتم

 چطور؟-

 ؟ینداشت یاگهید حرف-

 :گفتم اریاخت یب

 هک فهمونمیم بهت چطور ارمین زبون به اگر گهید بگو-

 دارم؟ دوستت

 یازمزمه و آمد میهالب سمت به یحرف چیه یب یعل نگاه

 .کرد شتریب را قلبم تپش که یازمزمه. کرد آرام

  واقعا؟ یبدون یخوایم-
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 ار یابوسه درخت کی ریز بخواهم هم باز نکهیا به فکر

 لحظات نیا از من. ترساندیم را من کنم، تجربه

 . نداشتم یماندن ادی به یهاخاطره

 نیدتریجد تواندیم یعل به یاتجربه هر که دانستمیم اما

 . باشد

 دنشیبوس یبرا را خودم که یوقت درست لحظه کی در

 یرو یابوسه و دیکش باال را خودش بودم کرده آماده

 :گفت و زد ام یشانیپ

 !هشیم ثابت بهم هم ینجوریهم بغلم، تو ایب فعال تو-
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 ار شیهادست محکم او و رفتم آغوشش به یخوشحال با

 هک یاحترام  .داشتم ییبایز حس. کرد حلقه میهاشانه دور

 او! بود ترنیریش هم عسل از گذاشتیم من به یعل

 . دارم یاحساس چه قًایدق لحظه هر در من که دیفهمیم

 یطراباض اما نبود، بد میبرا دارم دوستش که یکس دنیبوس

 میبرا لحظات نیا که دادینم اجازه داشتم، دلم در که

 !دارم دوستت

 :گفت و زد صورتم کنار یابوسه

 !فهممیم من یارین هم زبون به تو-

 :دمیخند

خاطره انگیز شوند و علی به خوبی این موضوع را فهمید! 

با عشق چشم بستم و زمزمه کردم: 

-علی نمیدونم چی بگم که بتونم نشونت بدم چقدر 
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 !یعل یخوب یلیخ-

 !باش مطمئن نویا پناه ستمین تو یخوب به-

 :گفتم رمیبگ فاصله او از یاذره آنکه یب

 بپرسم؟ سوال هی-

 !اول بپرسم سوال هی خوامیم من-

 !بگو-

 :گفت و کرد یمکث

 قرار تیوضع اون در پدرم چرا که ستین سوال برات-

 داشت؟

 ذهن درون سوال. کردم نگاهش و کرده بلند سر متعجبانه

 هک بپرسم داشتم قصد و بود پدرش درباره قایدق هم من

 حرکت تواندینم و است نشسته لچریو یرو پدرش چرا
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 دید چه امچهره در دانمینم. کند صحبت یدرست به ای کند

 . زد خنده ریز یپق که

 :کردم جدا او از را خودم سرعت به

 ؟یخندیم چرا-

 !یدیدیم دیبا رو خودت افهیق-

 ه؟یچ من سوال یدیفهم کجا از-

 نمدویم و یبود کرده تعجب یلیخ یدید رو پدرم یوقت-

 ور خودت یتون ینم و یهست یکنجکاو شدت به آدم که

 شدینم یخبر اما یبپرس بودم منتظر مدام. یکن کنترل

 !هیچ سوالت شدم متوجه یگفت که نویا گهید
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@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1381 

 

 با و دمید شیهاچشم جفت در باره کی را یبیعج غم

 :گفتم یکالفگ

 !کنه ناراحت تورو کردنش انیب خوامینم یعل-

 و کنم استپ تونمیم شدم تیاذ جا هر! نباش نگران-

 .ندم ادامه گهید

 کنج یبیعج لبخند. نشست مقابلم یعل و دادم تکان یسر

 .ومبش متوجه را اشیناراحت و غم توانستمیم و بود لبش

 زایچ یبعض کردن انیب با است ممکن که بودم مطمئن اما

 نیکتس یکم قلبش و کند ترراحت یکم را خودش بتواند

 .کند دایپ

 :دیپرس و کرد نگاهم

 ؟یکردیم یفکر چه پدرم درباره بگو بهم-
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 :رمیگیم دندان به را لبم

 !!!یعل-

 دینبا من. کنمیم سرزنش را خودم که ستیطور لحنم

 اشیزندگ مشکالت ادی به لحظات نیا در را یعل

 :انداختمیم

 ناراحت من نترس. پرسممیم ازت دارم خودم پناه-

 !بگو. شمینم

 :گفتم دیترد با و داده قورت را دهانم آب

 و سرحال یلیخ بلند قد و چهارشونه مرد هی... خب-

 شوکه ذره هی دمشید که هوی نیهم یبرا! خنده خوش

 .شدم

 :گفت و زد یلبخند
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 نویا راگ شیپ وقت چند تا البته یگفت درست بایتقر-

 .بود تردرست یگفتیم

 حرف یبرا خودش دادم اجازه و کردم نگاهش حرف یب

 نگفت سخن به شروع یآرام به بعد یکم و شود آماده زدن

 :کرد

 !پناه یعال از بهتر یزیچ هی اوووف. بود یعال زیچ همه-

 پدرم. بود یعال زمونیچ همه ما یاجتماع ،یمال لحاظ از

 یلیخ و شدیم تر موفق و بهتر روز به روز کارش یتو

 ادامه رو اون کار هم پسرش تا دو ما که داشت دوست

 در من و داره رو شغل همون قایدق هومن االن. میبد

 چند اتفاقات نیا از. کنمیم تیریمد هم رو کافه کنارش

 شراکت قصد یکس با پدرم هاسال اون گذرهیم یسال

 بآ به گدار یب وقت چیه. بود قاتیتحق مشغول. داشت

 قرار یوقت میبود مطمئن و نبود کارش تو خطا. زدینم
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 هیما براش دل و جون از بده انجام رو یکار هست

 ظاهر در شد،یم انجام شراکت هیقض اون هم اگر. ذارهیم

. بود انتخاب نیبهتر کل در و کردیم سود یلیخ یلیخ بابا

 ...!داشت دختر تا دو من پدر کیشر
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 :افتاد خنده به یعل و دادم باال ییابرو

 ؟یبشنو یخوایم یمطمئن-

 حس که نگذاشتم و گرفتم را خودم یجلو سرعت به

 به و کنند مانیپش زدن حرف از را یعل امیدرون یها

 :گفتم سرعت
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 .شنومیم. آره-

 :داد ادامه و دیکش شیموها نیب یدست یعل

 هک بود مشخص ابتدا همون از. بود جدا بحثش که هومن-

 شده آشنا باهاش دانشگاه یتو که یدختر با داره دوست

 االن و شیدید امشب که یاهیمهد نیهم. کنه ازدواج

 !نامزدشه

 هک بود او فقط االن. نزدم یحرف گرید و دادم تکان یسر

 :زدیم حرف دیبا

 نیاول بایتقر هااون دختر و بودم مجرد و تنها من اما-

 برام هم اصاًل. کردمیم فکر بهش یجد من که بود یکس

 !بزرگتره ازم که نبود مهم

 :تمگف متعجبانه و کنم کنترل را خودم نتوانستم گرید

 سال؟ چند-
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 !سال سه دو-

 :گفت مکث یب یعل

 !بشنو رو اشهیبق. کن ول رو اتیجزئ نیا-

 :گفت آرام و شد شیپاها دادن ماساژ مشغول دست با

 یدخترا مثل. کرد آغاز رو رابطه هی من با دختر اون-

 دمشیدیم! پناه کردمیم یاپردازیرو خودم یبرا نوجوون

 هیمهد که هست ینگار همون دختر، اون. شدمیم وونهید

 و ارهیب تو یجلو رو اسمش قهیدق به دم داره یسع

 !مثاًل بده رییتغ تورو احساسات

 :گفت خنده با و کرد نگاهم

. اهپن کردم تجربه تو با فقط رو ها حس نیا اون، از بعد-

 حرفاشو. ندازهیم کهیت بهمون مدام هیمهد نیهم یبرا

 .ریبگ دهینشن
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 :دمیخند

 !بده ادامه-
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 :دیکش یقیعم نفس یعل

 اما. بودم شده عاشق من و رفتیم شیپ خوب یچ همه-

 من به خاص برنامه هی با داره دختر نیا که دمیفهمینم

 رمس تو کافه فکر که روزها همون تو قهیدق. شهیم کینزد

 پدرم دست ور برم که کرد مجاب منو نگار خوردیم وول

 نیتضم رو ما ندهیآ کار نیا گفتیم و بشم مشغول

 من! شهیم ضرر اشهمه سود، یجا که کافه هی نه کنهیم
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 هامیسادگ با و ناخواسته و شدم مشغول پدرم کنار و رفتم

 در رو پدرم یرمز و مهم یکار اطالعات یسر هی

 اطالعات اون! پناه شد خراب زیچ همه. گذاشتم ارشیاخت

 لو هادهیا زود یلیخ و گرفت قرار پدرم یرقبا دست در

 پدرم یراحت به دختر اون پدر! موند جا من پدر و رفتند

 یخانوادگ یکوتاه یلیخ زمان مدت در و زد دور رو

 اون جز به! نبودند هم اول از که انگار. شدند دیناپد

 رو و ریز رو پدرم شغل واقعا که ییهابرنامه و هادهیا

 هم هاچک و هارمز مهم، مدارک از یسر هی کردندیم

 درست و خورد بزرگ یمال ضرر هی من پدر و شد دهیدزد

 یمغز سکته من پدر متاسفانه که بود ماجرا نیهم از بعد

 تو که یتیوضع نیا! شده ماریب که هاستمدت و کرد

 .کنهیم صحبت یاکلمه چند حداقل. خوبه یلیخ یدید

 جلسات. نداشت تکلم اصاًل من پدر که بود هامدت
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 شهیم انجام مکرر صورت به یدرمان گفتار و یوتراپیزیف

 ای شه بلند لچریو یرو از نتونسته هنوز اون هم باز اما

 ماجرا نیا از بعد! کنه صحبت دغدغه یب و راحت نکهیا

 یزیچ ضرر جز چون. شدم دور کار اون از یلیخ من

. بزنم کافه که نیا سمت اومدم و نداشتم براشون

 هی آشناهام از یکی با بود قرار. داشتم یادیز یهابرنامه

 شدن هم باز خب اما. میکن سیتاس و میش کیشر رو کافه

 !خودم و موندم من و

 امشوکه یقدر به شیهاحرف. زدم اششانه یرو یدست

 دست از را تکلمم هم خودم کردمیم حس که بودند کرده

 .امداده

 :گفت و زد یلبخند یعل

 کله و سر روز کی اون از بعد یلیخ ماجرا، اون از بعد-

 هک خواستیم و مونهیپش شدت به گفت و شد دایپ نگار
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 و اون از که یاضربه اون. نبود یشدن اما! ببخشمش

 رو امخانواده کل بلکه من، تنها نه خوردم، اشخانواده

 بابا بار و کار شد باعث که بود هومن یرکیز. کرد نابود

. داشت فرق یلیخ وضعمون االن ما وگرنه کنه دایپ نجات

 کرد رها اشخانواده منافع خاطر به رو من اول دختر اون

 امخانواده خاطر به که بودم من برگشت، که دوم بار و

 .کردم ردش

  

۳۵۲ 

  

 

 :گفت سرعت به یعل و کردم نگاهش غم با

 ؟یکنیم فکر یچ به-
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 ...!برگشت یوقت-

 :دیپر حرفم نیب

 و خودش از که ییهازخم فقط. نداشتم دوستش گهید-

پدر و مادرش خورده بودیم رو تو مغزم هک کرده بودم تا 

همیشه یادم بمونه! تالشی هم برای بخشیدنش نکردم. تو 

اون روزها که حالم خیلی بد بود. هیچکس نبود که کمکم 

کنه. مادرم درگیر یه سری مشکالت روحی شده بود. بابا 

رو هم مدام میبرد بیمارستان و مطب و درمونگاه. تحمل 

این همه مشکل رو نداشت، هومن سخت مشغول سر و 

کله زدن با درگیریهای کاری بود و هستی رو هم 

خودمون وارد این قضایا نمیکردیم. من تنها بودم و 

همونجور که بهت گفتم، من خودم دست خودم رو گرفتم 

و بلند شدم و نذاشتم نابود شم. یه روز که بی هدف تو 

خیابونا قدم میزدم، به یه نوشت افزار رسیدم و یه دفتر 
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 رو اون. داشت روشن سبز جلد هی. دمید نشیتریو یتو

 که ییهاحرف نوشتن به کردم شروع هوی و دمیخر

 تردف اون دمید اومدم خودم به. بزنم یکس به تونستمینم

 و اونجا رفتم هم باز. شم بلند تونستم من و شده تموم

 از ربانیا داشتم دوست. دمیخر رنگ قرمز دفتر هی نباریا

 و قلم از. سمیبنو یداشتن دوست و خوب خاطرات

 یزیچ اما بود اومده خوشم دستم یتو گرفتن خودکار

 یاگوشه استفاده یب دفتر و نداشت وجود نوشتن یبرا

 .خوردیم خاک

 :زد میرو به یینما دندان لبخند

 اباب. شدم مشغول و کردم سیتاس تنها و تک رو کافه من-

 به کلمه دو یکی یگاه. نداشت یرییتغ تشیوضع هم

 حرکت تنش اما. بود مونیدلخوش همون و اوردیم زبون

 بیغر و بیعج دختر هی و گذشت زمان. نداشت یخاص
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 زدیم زل و یصندل هی یرو نشستیم و شاپیکاف ومدیم

 !زدینم یچیه به لب. برگ و شاخ یب درخت هی به

 :افتادم خنده به گفت، که را نیا

 !ستین پناه آدم اون هم اصاًل-

  

۳۵۳ 

  

 

 :دیخند

 حس هی دمتیدیم یوقت! بود ستوده پناه دختر اون-

 گهید ینیشیم اونجا یوقت کردمیم حس. گرفتمیم یبیعج

 رو یزیچ هاتگوش نه و نهیبیم رو ییجا چشمات نه

 تک یرو خودم و سراغت فرستادمیم رو لیسه! شنونیم
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 آشنا برام رفتارهات نیا. شدمیم قیدق رفتارهات تک

 خواستیم دلم. یباش تنها تو نداشتم دوست و بودن

 هگفت بهت! یباش تنها نذارم و کنم دراز دست دوستانه

 یلیخ یلیخ. سخته یلیخ بودن تنها. پناه گهید بودم

 یتر آسون و بهتر یهاراه که یدیفهمیم دیبا تو! سخت

 هب روز هی نیهم یبرا! یکن رها رو خودت یبتون تا هست

 دمیخر رنگ سبز دفتر هی همونجا از برات رفتم و زد سرم

 !یش سبک و یزیبر تو اون رو دردهات خودم مثل تا

 :کردم زمزمه و شد باز ناخودآگاه شمین

 ...!قرمزه دفتر اون-

 !توئه و من ماِل االن که بود دفتر همون-

 :دمیخند جانیه با

 !یعل یاوونهید یلیخ-
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 .دونمیم آره-

 یسرد. گرفتم را شیهادست و کردم دراز دست

 هاحرف نیا کردن انیب چقدر که دادیم نشان شیهادست

 :تمگف و زدم شیرو به یلبخند. است بوده دشوار شیبرا

 !یکرد صحبت و یکرد اعتماد بهم که ممنون-

 هب یاگهید شخص به تونمینم وقت چیه ایدن نیا تو-

 ماا! باشه ادتی رو نیا پناه باشم داشته اعتماد تو اندازه

 هک یزیچ نذار وقت چیه. نگو دروغ من به وقت چیه لطفا

 فقط من. بشنوم یاگهید شخص زبون از رو توئه درباره

 اتپ به مویزندگ کل من. کن قبول نویا تو. خوامیم نویهم

 .زمیریم

 :گفتم ذوق با و شد ترعیوس لبخندم

 !دارم دوستت یلیخ-
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 دوست ادیز یلیخ را من هم او که زدیم داد نگاهش، در

 یکیموز و درآورد بشیج از را همراهش یگوش. دارد

. بروم آغوشش به خواست من از هم باز و گذاشت

 :گفت و انداخت امشانه دور را دستش

 !کن گوشش خوب-

 و دادم گوش یقیموس آرام یملود به و دادم تکان یسر

 دبندبن وارد یعل یکارها ینیریش تا بستم را میهاچشم

 . شود میها سلول

 جانم بگه فقط یکن صداش" 
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 دارم دوستت بگه یکن نگاش

 بس و نیهم نفس ییتو

 کشیکوچ اسم به یکن صداش

 عشق با کنه نگات یکن نگاش

 "بس و نیهم نفس ییتو

 :گفت آرام ییصدا با و زد امچانه ریز دست یعل

 مداوم طور به شدم آشنا تو با یوقت از رو آهنگ نیا-

 ؟یبود نکرده دقت. کنمیم گوش

 :کردم زمزمه شیبایز نگاه در رهیخ

 ؟یچ به-

 !کردمیم پخش برات نویا ،ینشستیم کافه یتو وقت هر-
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 راماج قسمت نیا به من چرا واقعًا. گرفتم دندان به را لبم

 شانویک با میاهایرو ریدرگ آنقدر یعنی نداشتم؟ یتوجه

 شدم؟یم غافل زیچ همه از که بودم

 :گفت و زد میرو به یلبخند یعل

 دوست. شدیم روشن برات زایچ یسر هی دیبا پناه-

 الیخ با تونمیم االن! باشه سرت تو ابهام یکل نداشتم

 من کن باور. خواد یم دلم که کنم رو یکار همون راحت

 قلبم همه با! نیهم تابتم یب فقط االن و دارم دوستت

 !پناه باشه ادتی شهیهم نویا دارم دوستت

 لرزش میهادست. گرفتینم آرام یالحظه قلبم تپش

 میاهلب یرو شیهالب لمس حس و بودند گرفته یفیخف

 مجدد و ستادیا یالحظه یبرا قلبم. کرد تمام را زیچ همه

 و نشست میهالب یرو یزیر لبخند. کرد دنیتپ به شروع

 کی ریز هم باز. شد حلقه گردنش دور ناخودآگاه دستم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1399 

 بارنیا. داشت فرق عشق نیا مدل بار،نیا اما... درخت

 هیشب یزیچ گرید. داشت قتیحق یبو و رنگ زیچ همه

 !بود یواقع زیچ همه... نبود خواب کی ای الیخ و وهم

 مانیبرا هم هنوز که یاخواننده و یعل و بودم من

 :خواندیم

 چکسیه تو از بعد وقت چیه تو از قبل" 

 دل یا دل یا دل یا نشد، ارمی نشد، جانم

 آرامشم بشم آروم چترت ریز من عطرت و بارون

 "دل یا دل یا دل یا

 یب که ییهانفس انیم گرفتند فاصله من از که شیها لب

 :گفتم دمیکشیم تند تند و وقفه

 !یعل...ع-

 :کرد زمزمه و دیچسب امیشانیپ به اشیشانیپ
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 !کن گوش رو آهنگ ینجایا-

 شدم اسمم عاشق" 

 منو یکرد صدا تا

  یوونگید نیا از مستم

  یبگ یهرچ قبول اصال

 "کرد حظ تو احساس از دل
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 دور شیهادست حس. دیکش آغوشم در مکث یب یعل

 . کردیم منتقل من به را ایدن حس نیباتریز میهاشانه
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 یلیخ یکرد اعتماد بهم که ممنونم پناه برم قربونت-

 !خوشحالم

 از و چسباندن لباسش به را امینیب و بستم چشم لذت با

 که بودند دلچسب لحظات نیا نقدریا. دمیکش نفس دل ته

 نقطه نیهم در و نجایهم را زمان داشتم را توانش اگر

 یکیموز و باشم یعل آغوش در من. کردمیم متوقف

 بایز ینجواها میهاگوش در یعل و... شود پخش عاشقانه

 ...کند

 :گفت خنده با و داد قرار صورتم طرف دو را شیهادست

 ! دختر یساخت شبمو-

 :زدم یلبخند

 !نطوریهم هم تو-
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 وامخیم. پناه یزنیم حرف مادرت با عایسر تهران میرفت-

 !شن آشنا هم با هامون خانواده زود یلیخ

 :گفتم و کردم نگاهش ذوق با

 !شهینم باورم-

 :دیبوس را امگونه محکم

 !کن باور-

 !کردم-

 هب مانیهاقهقهه و دیکش آغوشم در تابانه یب هم باز یعل

 .رفت هاآسمان

*** 

 :گفتم و کردم مانیپ به ینگاه

 ؟یزنیم حرف باهاشون تو-

 :داد باال ییابرو
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 !من نه یکن شوهر قرار تو بزن حرف خودت چه؟ من به-

 . بزن حرف تو توروخدا مانیپ ترسمیم-

 :دیخند

 .ترسمیم منم خودت جون به-

 :دمیکوب نیزم یرو ییپا

 . کنمیم جبران برات. نکن تیاذ-

 :کرد نگاهم متعجبانه

 ؟یذاریم شیپ پا تو رمیبگ زن خواستم واقعا؟-

 اتفد یبپوش یداماد رخت که تو یبرا رمیمیم من. حتما-

 .شم

 :یرجب محدثه از زنهار
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 :گفت و دیخند بلند مانیپ

 .دونمیم یکن خر منو یگیم نجوریا-

 یب. داد سر یاقهقهه مجددًا مانیپ و شدند گرد میهاچشم

 :گفتم مکث

 مه بارنیا ینذاشت تنهام وقت چیه. مانیپ نذار تنها منو-

 !کن صحبت بابا و مامان با ایب و کن کمک

 ؟یبد ادامه بابا با هاتیباز مسخره نیا به قراِر یک تا-

 ست؟ین بس

 :دادم باال یاشانه

 بار کی. باباست دست جوابش. نپرس من از رو هانیا-

 یرفهاح قبول باشه؛ و کار سر رفتم انوشیک اون با پاشدم
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 و همکاراش یجلو رو آبروش اصاًل زدم هم یبد یلیخ

 خوادینم اما بردم هیهمسا و در و مردم همه و دوستاش

 .بزنم حرف باهاش هم باز تونمینم مانیپ. ادیب کوتاه

 اما کنه سرزنش یعل خاطر به منو دفعه نیا ترسمیم

 انوشمیک! هیخوب آدم چقدر یعل یدید. شیدید که خودت

 سهیمقا قابل یعل با اصال خودت نظر به یبود دهید

 هست؟

 :گفت مکث یکم با مانیپ

 .یندار سکوت حق گهید تو. میزنیم حرف هم با. باشه-

 نمزبا کردمیم حس قتًایحق. دادم فرو ترس با را دهانم آب

 متوانینم و ستین سابق یدراز به گرید بابا مقابل در

 نه کی اگر که دانستمیم چون رفتمیپذ اما بزنم حرف

 .کندینم کمکم هم مانیپ گرید م،یبگو
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 سفره کی دور یهمگ نشستن و شام شدن آماده زمان تا

 بر در را وجودم تمام یبیعج اضطراب. نداشتم دل در دل

 بتصح سر مانیپ زودتر هرچه داشتم دوست و بود گرفته

 چیه او. کردم حسادت یعل به یالحظه یبرا. کند باز را

 یراض و باخبر اشخانواده یاعضا تمام و نداشت یمشکل

 .دیتپیم سرعت پر تینها یب قلبم من و بودند
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 نیآخر آوردمینم ادی به. کردم پدرم یجد چهره به ینگاه

 نشسته سفره نیا کنار خندان و شاد چهره کی با که بار

 وشانیک از یاسم که یوقت شک یب. بود یزمان چه میبود

 .نبود خانه نیا در
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 هم هنوز که بود کرده چه امیزندگ با آدم نیا. دمیکش یآه

 از بود قرار یزمان چه داشت؟ وجود امیزندگ در آثارش

 شوم؟ رها دستش

 .نشست مبل یرو حرف یب مانیپ و شد جمع شام سفره

 گوشش کنار و نشستم کنارش انتظار همه آن از کالفه

 :گفتم

 رفت؟ ادتی! یکن یکار هی بود قرار-

 !ادمهی نه-

 ؟ینگفت چرا پس-

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با

 املک شاممو نتونم شه دعوا و بگم دمیترس بودم گرسنه-

 !بخورم
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 یها حثب و کرد نگاه بابا به خنده با مانیپ و دمیکش یپوف

 با و دادم هیتک مبل به حرص با. دیکش وسط را یاسیس

 جاک است قرار مانیپ دمیفهمینم. دمیکوب نیزم به میپا

 با. ردکیم بد را حالم شتریب نیهم و کند صحبت به شروع

 تداش اضطراب هم او پس. شدم ترآشفته یعل غامیپ دنید

 .ردیبگ را مادرم و پدر تیرضا بتواند زودتر تا

 ظهلح کی در مانیپ که شوم بلند میجا از خواستم خسته

 :گفت

 !هییخبرا هی هفته آخر کنم فکر بابا-

 یادیز استرس. گرفتم را شمین شدن باز یجلو یسخت به

 .کنم پنهان را امیشاد توانستمینم هم باز اما داشتم

 هب باعتماد با او و کردند نگاه مانیپ به هردو بابا و مامان

 :گفت ییباال نفس
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 رو پسره هم من داره قرص پا و پر خواستگار هی پناه-

 با نایب رنیبگ اجازه خواستنیم. ستین یبد آدم! دمشید

 .بزنن حرف شما

 :گفت متعجبانه مامان

 پسره؟ هست یک-

 :گفت و کرد نگاهم مانیپ

 !بگو خودت-

  

۳۵۸ 

  

 

 :گفتم یآرام به و زدم یلبخند

 ...!کافه تو که یهمون-
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 :دیپر حرفم نیب مانیپ

 دیدیم اجازه بابا خب! است کافه صاحب نهیا منظورش-

 ان؟یب

 اباب سکوت دنید با مانیپ و کرد نگاهمان سکوت در بابا

 :گفت

 مربوط شما به پناه یزندگ دیکنیم فکر هنوز نکنه-

 ست؟ین

 :گفت و زد یپوزخند بابا

 .ببره رو آبروم هم باز ترسمیم-

 :گفت و شد بلند جا از مانیپ

. دیدار نانیاطم خودتون بچه به نقدریا که یعال چقدر-

 دمیم اجازه پسر اون خانواده به پناه برادر عنوان به من پس

 !انیب هفته آخر
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 به اباب. گرفتم را مانیپ دست و برخاستم جا از مکث یب 

 :گفت سرعت

 وسط روزها اون تو. یدار حق البته ؟یترسینم چطور-

 رس ییبال چه هاشحماقت با دختر نیا یدیند یبود ایدر

 .آورد مونخانواده

 :نکرد مکث مانیپ

 هبس یول کرد یبزرگ یلیخ یخطا. کرد اشتباه باشه-

. دینک تمومش لطفا بسازه نو یزندگ هی خوادیم االن. گهید

 پدر و ننیبش نجایا انیب پسر اون خانواده نکهیا نظرتون به

 ست؟ین آبروبرتر نن،یبب یحاالت و چهره نیچن با رو پناه

 نیا یتو که دوننینم. ندارن خبر یزیچ چیه از هااون

 بهتره پس افتاده یاتفاقات چه هاشآدم نیب و خونه

 .میند لو رو زیچ همه خودمون

 :گفت و شد بلند جا از بابا
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 خودت برو باره هی مان؟یپ آقا یدوخت و یدیبر خودت-

 !گهید عقد یپا بشونش

 :گفت و زد یلبخند مانیپ

 .نشم کار نیا به مجبور وقت چیه دوارمیام-

 هی خوامینم دمید رو دختر نیا اشتباه انتخاب بار کی-

 !زیچ همه به بزنه گند گهید بار

 :گفت و رفت بابا یسو به و کرد رها را دستم مانیپ

 زد؟ گند چرا نظرتون به-

  

۳۵۹ 

  

 

 :داد ادامه مانیپ و کرد نگاهش سکوت در بابا
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 نیا دنبال فقط ما همه. نبودن پشتش اشخانواده چون-

 رهیم خطا رو راه داره که میبفهمون زور به پناه به که میبود

 نیا بهش اما شهیم عالم فرد نیگناهکارتر کرد خطا اگر و

 یم میآدم ما همه. میذارینم تنهاش که مینداد رو نانیاطم

 .میکن خطا میتون

 :گفت یکالفگ با و داد تکان یسر بابا

 .ندارم نانیاطم بهش-

 :گفت مکث یالحظه یب مانیپ

 ؟یچ من به-

 مانیپ یبازو یرو دست مامان و کرد نگاهش بابا

 :گذاشت

 معلومه زمیعز! مامان ستین لیفام کل تو ترعاقل تو از-

 !میدار نانیاطم بهت که
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 رو آدم نیا من. دیکن نانیاطم بهم پس. ممنونم باشه-

 .داد شتریب ییآشنا فرصت بهش شهیم. دمید

 :دیخند بابا

 ...!شود چه-

 نکیع نیا لطفا بابا وفتهیم یمبارک اتفاقات که انشاهلل-

 دیاشب نیب خوش کمی. دور دیبنداز و دیبکن رو ینیبدب

 یاهلیپ لهیش یب و پاک و خوب آدم واقعًا پسر نیا دیشا

 یب انتخاب کی انوشیک دارم قبول خب اریبس. باشه

 یچوب همون با شهینم لیدل اما! بد یلیخ بود غلط تینها

 تو نهیشب ادیب دیبذار. دیبزن هم رو یکی نیا دستتونه تو که

 نمدوینم. دینیبب رو اشخانواده د،یبشنو هاشوحرف خونه

 مهم اصال مهمه؟ براتون چقدر پناه ندهیآ و یخوشبخت

 یبرا حال هر به د؟یزد رو شیزندگ دیق واقعا ای هست

 کردن، دل دو منو یاذره نمیبب اگر دینکن شک. هست من
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 نیا تو پناه یزندگ طیشرا گمینم. کنمیم مخالفت خودم

 هم خودتون نویا کنه یم فیک داره و هیعال یلیخ خونه

 .دیکرد گرفتار جهنم هی یتو رو پناه که دیدونیم خوب

 :گفت سرعت به و شدند گرد بابا یهاچشم

 هیچ ها پرت و چرت نیا ؟یداد دست از رو عقلت-

 ؟یگیم

 رو ییروزا چه پناه مدت نیا نیکرد فکر! قتهیحق-

 ییباال یروح یهاضربه پناه مشکل اون از بعد گذرونده؟

 شما. ستمین خونه ماه چند ماه چند که منم. کرد تحمل رو

 نیهم کمک با دختر نیا. نیبود زده رو دشیق کاًل که هم

 کنه یخواستگار و نجایا ادیب خواد یم االن که یآدم

 کوتاه تفرص هی بهش بهتره کنم فکر پس شه بلند تونست

 .میبد
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۳۶۱ 

  

 

 به سکوت مهر شیها حرف با. کردم نگاهش لبخند با

 زدندینم حرف یکالم هردو بود زده بابا و مامان یهالب

 به دیرس اتاق به مانیپا که نیهم. بودم آدم نیشادتر من و

 :گفتم و دمیکش آغوشش در سرعت

 جبران رو هاتمحبت نیا بتونم روز هی دوارمیام مانیپ-

 .کنم

 :گفت و زد میموها یرو یابوسه مانیپ

 اام. باشم کنارت نتونستم که ییروزها اون جبران نیا-

 !اشنب نگران اصاًل پناه توئه به ششدانگ حواسم بارنیا

*** 
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 .دیبفرمائ. دیکن نیریش رو دهنتون پس-

 و برخاست جا از هیبق از جلوتر گفت را جلمه نیا مانیپ

. ردک باز را بودند آورده یعل خانواده که ینیریش جعبه دِر

 به تنها. بود کرده انتخاب را سکوت هم هنوز که انگار بابا

 یعل خانواده که ییهاحرف دربرابر و کردیم نگاه یعل

 هک بود مانیپ شتریب و دادیم تکان یسر تنها زدندیم

 فرو هم ستوده خانواده پدر نقش در برادر کی بر عالوه

 یرو یعل پدر. بود گرفته مشتش در را مجلس و رفته

 را یشاد توانستمیم. کرد یم نگاهم و بود نشسته لچریو

 صحبت توانستیم خواستیم دلم. نمیبب هم او چهره در

 مجلس داشت زدن حرف توان او اگر شک یب. کند

 هک مطمئنم. شدیم انجام گرید یشکل به امیخواستگار

 وا و برود فرو خودش الک در بد نقدریا بابا گذاشتینم
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 یشتریب زهیانگ با هم یعل مادر و گرفتیم حرف به را

 .زدیبر یلیفام و رفاقت طرح مادرم با توانستیم

 :گفت و گرفت مانیپ دست از یاینیریش یهست

 میخواست یم ما! امشب بودن ساکت یلیخ ستوده یآقا-

 نز دست موقت یزیچ ینشون ،یاحلقه هی میریبگ اجازه

 .مینک برگزار خوب ینامزد جشن هی بعدًا تا میبذار داداشم

 :گفت زده خجالت یهست و رفت او سمت به هانگاه همه

 !دمب شنهادیپ گفتم. زنمیم حرف من که شرمنده البته-

 :گفت و شد جا به جا مبل یرو یکم بابا

 از هم رو یینها اجازه هست مانیپ دس یچیق و شیر-

 !کرد پخش که هم رو ینیریش گهید دیریبگ خودش

  

۳۶۱ 
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 :دیخند یعل مادر

 !دیبد رو اجازه نیا دیبا شما ستوده یآقا نه-

 نت به یرنگ یاسورمه مردانه راهنیپ. کردم یعل به ینگاه

 رپس نکهیا با. خوردینم تکان پدرش کنار از و بود کرده

 باز اما داشت حضور مراسم نیا در هم هومن بزرگشان

 هیقض نیهم و بود پدرش کنار همواره که بود یعل هم

 انسان واقعًا یعل. کردیم بزرگتر را من لب یرو لبخند

 نیب ییبایز رابطه ما، خالف بر و بود یدوست خانواده

 اباب و زدم شیرو به یلبخند. بود برقرار پدرش و خودش

 :گفت دیدیم خودش یرو را همه رهیخ یهانگاه که

 دوارمیام. گذاشتم احترام پناه خواسته به شهیهم من-

 !نکنه ییخطا گهید بارنیا
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 به که بود یعل تنها و شدند کنجکاو یکم یعل خوانده

 :گفت یآرام

 گذشته، یهایتلخ که میکنیم رو خودمون یسع تموم-

 !راحت التونیخ ستوده یآقا نشن تکرار گهید

 :گفت یشاد با یهست

 !مبارکه پس-

 تا ودب ازین کوتاه یلحظات و دیکش ِکل بلند لحظه کی در

 پسرش دست در یاحلقه یعل مادر. دیایب سمتم به یعل

 :گفت و داد قرار

 !نهک دستش رو انگشتر هوتن هست اجازه اگر دیببخش-

 :گفت و ستادیا کنارم زنان لبخند مانیپ

 !دیبفرمائ. کنمیم خواهش-
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 دلخور من از هم هنوز او. رفت بابا سمِت به نگرانم نگاِه

 با هرچند. آمد کوتاه ام خواسته خاطر به هم باز اما بود

 باز اام نشست میگلو در سخت یبغض رفتارش نیا دنید

 رنگ یعل با رابطه نیا داد اجازه که بودم خوشحال هم

 .ردیبگ خود به تیرسم

 لبخند، با او و کردم یعل مشتاق یهاچشم به ینگاه

 از مملو خانه تمام و گذاشت انگشتم درون را انگشتر

 .شد یشاد و دست یصدا

 و ودب شهیهم از تر عیوس بارنیا یعل پدر لب یرو لبخند

 یاهنگ. کرد یم قبل از شتریب را من یدلخوش موضوع نیا

 :گفتم لب ریز و کردم یعل به

 نیمه اما باشه تردلچسب تونستیم یخواستگار درسته-

 !شده عمرم شب نیبهتر من یبرا هم

 :کرد زمزمه گوشم کنار و زد میرو به یلبخند یعل
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 !نطوریهم منم یبرا-

 عکس سرعت به یهست و کردم نگاهش لبخند با

 لب بر یواقع ییهالبخند یهمگ یعل خانواده. گرفتیم

 هم هنوز من خانواده و بودند خوشحال و شاد. داشتند

 کنارمان انداختن عکس یبرا بابا و مامان. زدندینم حرف

 تشدس اما بود نیغمگ. کردم بابا چهره به ینگاه. ستادندیا

 .شد گرفته عکس و داد قرار کمرم پشت را

 زد؟یبر دور را هاکدروت توانستیم یعنی

  

۳۶۲ 
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 رفک نیا به و کند شروع صفر از را زیچ همه توانستیم

 ت؟اس کرده تجربه را یبد شکست بار کی پناه که نکند

 ار لبخند نیا یبعد عکس و نشست لبم یرو یلبخند

 را رباتیز ندهیآ کی دینو ما همه به که یلبخند. کرد ثبت

 .دادیم

 بمل کنج که ییبایز لبخند و کردم انگشترم به ینگاه

 نیا و دیند مانیپ جز به چکسیه محو، هرچند را نشست

 .رساندیم اثبات به زد من به که یچشمک و لبخند را

 یخوشحال رد،یبگ فاصله من از یالحظه آنکه یب یهست

 با و نشستمیم یعل کنار ینگران و ترس یب گرید. کردیم

 کی با یعل خانواده مان،یپ و مامان یاصرارها وجود

 و بست را خانه در مانیپ. کردند ترک را خانه یخداحافظ

 :گفت
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 بله میگفت تا! داشتن فیک تو آماده رو نشون ادیم خوشم-

 !درآوردن

 :گفت و آمد سمتم به

 ون؟یپر شاه دختر یبپر دستشون از دنیترس-

 :دمیخند

 !یکرد کمکم یلیخ. مانیپ ممنونتم-

 دکر خارج تن از را کتش سرعت به. زد میرو به یلبخند

 :گفت و

 به خدا که بهتره! هاستین آسون اونقدرها هم بودن پدر-

 !بده پسر هی من

 :دیکش آغوش در را مانیپ و دیخند بلند مامان

 هب آرزو نیا ما نذار شو دار بچه عیسر و ریبگ زن تو مادر-

 !بمونه دلمون
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 :برخاست جا از بابا و شد باز مانیپ ِشین

 !نکن هم یپرون کهیت-

 :داد البا ییابرو مانیپ و رفت بابا سمت به ما سه هر نگاِه

 دروغه؟ مگه-

 :گفت تیجد با و کرد من به ینگاه

 !ستین دروغ-

 بامش بابا. بود مانیپ با حق کاماًل. انداختم ریز را سرم

 هب نشد خارج دهانش از حرف یکالم و بود ساکت اریبس

 !دیکش رونیب دهانش از زور به یعل مادر که یتیرضا جز

 .دادم شوهر دختر هی رسمًا نبودم؟ پدرت امشب من-

 :داد ادامه مانیپ و شد کالفه بابا

 ماش. نداشت صحبت یبرا یزبون که خدا بنده اون پدِر-

 ماحت. ینداشت زدن یبرا یحرف چیه پناه پدر عنوان به هم
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 یبرا و مربوطه خودش به پناه یزندگ که دیگیم االن

 !ینزد حرف نیهم

 :گفت سرعت به بابا

 !مانیپ یاریم زبون به یچ یدار باشه حواست-

 :زد یلبخند مانیپ

 یرخواستگا یبرا اگر که کنمیم فکر نیا به دارم اتفاقا-

 وفته؟یب یاتفاقات چه بود ممکن نبودم یکشت تو پناه یقبل

 :گفت و آمد مانیپ سمِت به تیعصبان با بابا

 !کن بس-

 :گفتم آرام و دادم فرو لرز و ترس هزار با را دهانم آب

 !ننداز راه دعوا. مانیپ-

 :گفت آرامش با مانیپ
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 که خداروشکر اما بابا نبود درست اصاًل امشبتون رفتار-

 .بود یچ همه به حواسم من

  

۳۶۳ 

  

 

 چم سرعت به مانیپ. شد گره شیابروها مثل بابا مشت

 ار اتاقش در. برد اتاقم سمِت به را من و گرفت را دستم

 بغلم در را بود گرفته دستش یرو که یکت و بست محکم

 :گفت و انداخت

 !نره ادتی نویا پناه یدردسر صورت هر در-

 گهن آغوشم در را کتش و نشستم تختش یرو زنان لبخند

 :داشتم
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. ینذاشت تنهام و یبود کنارم که ممنون یول! توئه با حق-

 ،یبودن تو اگر که کردم فکر نیا به منم یگفت که همونجور

 .میخوردیم مشکل به امشب قطعًا یبود ایدر تو اگر

 یخانگ یشرتیت با را راهنشیپ و داد تکان یسر مانیپ

 و گرفت دستم از را کت و آمد سمتم به. کرد ضیتعو

 :گفت

 .کنمیم رو یفکر نیهمچ منم. درسته-

 به من و داد قرار اشیلباس چوب یرو مرتب را کت

 :گفتم یآرام

 !مانیپ انشاهلل کنم جبران برات-

 :گفت خنده انیم و دیرس گوشم به اشخنده یصدا

 ؟یکن جبران یدار دوست-

 :گفتم و شد باز نور سرعت به شمین
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 !مانیپ خدامه از! معلومه-

 کمد در به کهیت. دیچرخ سمتم به و بست را کمدش در

 :گفت و داد

 و زنمب حرف یهست با بتونم نشده، رید تا خوامیم. باشه-

 .بچشم رو دهنش مزه

چشمهایم گرد شدند و با بهت از جا برخاستم: 

-هستی؟؟؟ پیمان حالت خوبه؟ 

سری که تکان داد تاییدیه حرف من بود و ادامه داد: 

-نمیخوام دیگه نه دیر کنم و نه اشتباه! 

مات و مبهوت نگاهش کردم و به سختی گفتم: 

-هیچی از حرفهات نمیفهمم. 

خندید: 

-دیگه مشکل از عقل خودته پناه! 
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 :دادم تکان یسر

 که یچ یعنی اما گرفته رو یهست چشمت. فهممیم باشه-

 ؟یکن رید یخواینم ای ؟یکن اشتباه یخواینم

 :گفت و کرد یعصب یاخنده مانیپ

 که یدیفهمیم وگرنه کرده دایپ مشکل عقلت واقعًا پس-

 دست اون و دست نیا مدام و ومدیم خوشم روشا از من

 و رفته رانیا از بفهمم و برگردم ایدر از شد باعث کردنم

 تولد شب کردمیم فکر. برگرده گهید ستین هم قرار

 هک کردمیم فکر یالک پس یدیفهم رو موضوع نیا یهست

 تجربه رو عشق روشا با خواستیم دلم! یباهوش یادیز

 .بپره هم یکی نیا خوامینم. دیپر نشد، و کنم

 :گفت خاص یحالت با و دیخند

 مگه یکن عقدم رو خودت دوست تینها در یدار تین-

 ؟یلعنت یکنیم دایپ کجا از رو خوب دختر همه نیا نه؟
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 :داد ادامه مانیپ و کردم نگاهش منگ و جیگ

 درسته. پناه ستین هایآسون نیا به زیچ همه یول-

 ونزب به دیشا اما کنم اشتباه خوامینم. کنم رید خوامینم

 .باشه اشتباه نیبزرگتر خودش یزیچ نیهمچ آوردن

  

۳۶۴ 

  

 

 :گفتم خنده با و کردم نگاهش متعجبانه

 که یزنیم حرف یجور هی تو اما دارم عقل من خدا به-

 دواریام رو آدم اتجمله هی ه؟یچ منظورت فهممینم

 یکی خاک با رو دتیام کاخ زنهیم جمله هی و کنهیم

 !کنهیم
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 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

. بود خودمم ندهیآ به حواسم تو، یزندگ جز به امشب-

 طرف نیا از و کرده مشخص رو خودش جبهه کاماًل بابا

 نکات دختر اون چهره تو من یطرف از. مشخصه زیچ همه

 .دمیند یمثبت

 ه؟یخوب دختر ینگفت مگه-

 یمثبت حس ازش خودم به نسبت اما. هست خوب-

 تونهب که ستین نجوریا کنمیم حس اما دونمینم. نگرفتم

 و کنمیم اشسهیمقا روشا با دارم هم دیشا. رهیبپذ رو من

 !محض اشتباِه کار؛ نیا اشتباهه صد در صد که دونممیم

 یچ از. میبزن حرف باهاش بذار. نده ادامه پس اشتباِه اگه-

 ؟یترسیم

 :گفت و داد باال ییابرو مانیپ
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 هم باز بزنم هم یحرف بخوام اگه یحت. ترسمینم من-

 من حس نیا یرو. داره انتخاب حق شهینم اجبار اون

 وانعن به تو. ادینم کنار که دونمیم اما! پناه نذار ترس اسم

 کنارت ماه شش من که یکن تحمل یتونیم خواهرم،

 ؟یدار یحس چه ستمین یوقت نباشم؟

 جواب که داشت اصرار مانیپ و کردم نگاهش حرف یب

 :گفتم مکث یکم با و بدهم را سوالش

 !برگشتنت یبرا یشمار لحظه-

 قبول هک باشم داشته انتظار گهید یکی از دیبا چطور پس-

 واقعًا کنه؟ یزندگ من بدون رو سال هر از ماه شش کنه

 ازدواجه؟ اسمش نیا

 :داد ادامه و دیخند

 !دیپر افکار نیهم با هم روشا البته-
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 :رفتم سمتش به سرعت به

 یگب باز نذار. میکن استفاده فرصت نیا از بذار پس خب-

 ودشخ یهست اگه بذار. نکن اشتباه تو دیپر هم یکی نیا

 .بگه نویا خوادینم

 :دادم ادامه و دمیبوس را صورتش

 یکی چون شهیم مرتکب یهست باشه هم یاشتباه نجوریا-

 !دهیم دست از داره تورو مثل

 :گفت و دیکش عقب را خودش خنده با مانیپ

 بعدًا ات اتاقت تو برو فعال! نکن لوسم نقدریا بابا بسه-

 !شهیم یچ نمیبب

 :داد ادامه و گرفت سمتم به را اشاشاره انگشت

 اربذ! یبزن جرف باهاش سرخود یبر خودت نمینب پناه-

 باشه؟ کنم نیسنگ و سبک خودم
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 :گفتم طنتیش با و دادم تکان یسر

 از المیخ که یوقت تا کنمیم یسع. دمینم قول گهید-

 حس اگه اما. نکنم باز دهن راحته رانیا تو یهست موندِن

 .زنمیم حرف باهاش یدیم دستش از یدار کردم

. شدم خارج اتاقش از سرعت به من و دیخند کالفه مانیپ

 االن زیچ همه. کنم پنهان توانستمینم گرید را امیشاد

 لحظات نیا تک تک عاشق من و شدیم باتریز داشت

 .بودم
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 اتاق درون لباس همان با و رفتم اتاقم به سرعت به

 برق. دمیخند چانیه با و آمد باال لباسم دامن. زدم یچرخ

 .کردیم خوب را دلم حال لباسم ییبایز و انگشتر

 من امشب کردمیم حس و دمیخندیم جانیه با

 مجلس که است درست. هستم ایدن دختر نیترخوشبت

 نشون انگشتر هم باز اما نگذارندم را یخوب یخواستگار

 هک آورد زبان به من مقابل در برادرم و نشست انگشتم در

 از یتح مانیپ یخوشبخت و است گرفته را یهست چشمش

 .بود ترمهم میبرا هم خودم یخوشبخت

 سمتش به زود یلیخ لمیموبا زنگ یصدا شدن بلند با

 :مداد پاسخ بزرگ یلبخند با یعل اسم دنید با و رفتم

 جـــونم؟ جونم؟-

 :دیخند یعل

 !یترخوشحال منم از تو-
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 !یلیخ یعل شادم یلیخ آره-

 :گفت و دیخند هم باز یعل

 یبود شوهر منتظر چقدر که بفهمن همه نذار حاال باشه-

 !کن تیرعا کمی زمیعز

 :زدم تشر و دمیخند حرص با

 !!!یعل-

 :گفت و شد بلند اشخنده یصدا

 !حداقل کنم تتیاذ من نذار خودت گهید بابا-

 !رسهیم منم نوبت. بده حرصم ستین یمشکل-

 .نذار تو خب-

 !ستین یمانع کن تیاذ تو خوامینم-

 !پناه داشتنه دوست شدت از کن باور-

 ؟یدیم حرصم نیهم یبرا پس-
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 !واال-

 :گفت و کرد یمکث

 !نمتیبب خوامیم تراس؟ تو یایم-

 و دمیدو پنجره سمت به سرعت به حرف نیا دنیشن با

 :گفتم

 ؟یینجایا-

 وابمخ یلیخ برگردم و نمتیبب فقط تراس تو ایب. آره-

 !ادیم

 اهنگ ساختمان رونیب به و کردم باز را تراس در جانیه با

 کردیم نگاه باال به و بود زده هیتک نشیماش به یعل. کردم

 .نمیبب را لبخندش توانستمیم فاصله همان از من و

 ِنشدئ ترقیعم با و فرستادم یابوسه شیبرا جانیه با

 :گفتم ذوق با و کنم تحمل نتوانستم گرید لبخندش
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 .دارم دوستت یلیخ. دارم دوستت من. دارم دوووستت-

 :کردم ذوق شتریب من و دیخند یعل

 . برم هات خنده قربون. برم قربونت-

 :گفتم جانیه با من و دیخند هم باز یعل

 اتبر پناه بگو! بگو یزیچ هی اومده؟ بند زبونت یعل-

 !وبگ یزیچ هی یخوب یلیخ پناه خوامتیم پناه. رمیمیم

 :گفت زنان قهقهه یعل

 !شهنبا سرت پشت مانیپ که یوقت یمنته گمیم رو همه-

 مانیپ دست. شدند گرد میهاچشم حرف نیا دنیشن با

 و کرد کینزد یگوش به را سرش و نشست ام شانه یرو

 :گفت

 جمع زودتر نکرده، داریب رو هاهیهمسا همه دختر نیا تا-

 !آقا یعل خونتون برو کن
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*** 

  

۳۶۶ 

  

 

 کردم یسع. زدم یلبخند یعل دنید با و شدم کافه وارد

 سمتش به باال یانرژ با و ببرم ادی از را میهایخواب یب

 . بروم

 مدت نیهم در و گذشتیم مان شدن نامزد از هفته دو

 هر. کردمیم احساس وجود تمام با را عشق و آرامش من

 به او با هاشب. بودم یعل کنار در و کافه نیا در را روزه

 ودب ممکن که ییهاچشم به توجه یب. گشتم یبرم خانه

 را صورتش و گرفتمیم آغوش در را او باشد ما یرو
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 خانه به و شوم جدا او از دلچسب و بایز تا دمیبوسیم

 . بروم

 :گفتم و گذاشتم زیم یرو را فمیک

 !نامزد ریبخ صبحت-

 دل ته از کردمیم خطابش نگونهیا هروقت. دیخند

 .دیخندیم

  ؟یچطور-

 !خوبم-

 :گفت یعل و نشستم یصندل یرو

 یک شبید کرده پف چشمات. ادیم خوابت یول-

 ؟یدیخواب

 :زدم یلبخند
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 ممن و داد شنهادیپ لمیف هی یهست دمیخواب کم یلیخ-

 .بود قشنگ یلیخ شدم ریدرگ

 هشیهم از که کرد کافه یفضا به ینگاه و داد تکان یسر

 :گفت یآرام به و بود ترشلوغ

 به نقدریا! کنهیم درت به راه از یهست دونستمیم-

 .ستین خوب نده گوش حرفاش

 :گرفتم یسخت به را ام خنده یجلو

 . نکن دخالت شوهرم خواهر و من کار تو-

 :تگف مکث یکم با و شد باز هیثان صدم کی در ششین

 .مادربزرگم خونه میدعوت هفته آخر-

 !بگذره خوش یبسالمت-

 :داد تکان یسر

 . کردن دعوت نامزدم با رو من. گذرهیم خوش بهمون-
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 :داد ادامه یعل و دادم باال ییابرو

 !ننیبب تورو مشتاقن همه-

 :دمیخند

 !یعل امیب تونمینم بابا نه-

 چون یایم مهمه برات من یسالمت اگه. ممکنه ریغ-

 گهید. کنهیم حمله بهم چاقو با برم تنها گفته مادربزرگم

 !یدان خود

 حرص با یمشت. زد قهقهه یعل و شد گرد میهاچشم

 :کردم شیبازو حواله

 !شعوریب نکن اسکل منو-

  

۳۶۷ 
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 :گفتم مکث با و کردم نگاهش منگ و جیگ

 !یعل کشمیم خجالت کمی-

 لیمفا و خانواده باالخره یبکش خجالت دینبا لهیدل یب-

 هی فقط ما. شنیم حساب هم تو لیفام بعد به نیا از من

 رو ینامزد جشن مقدمات تا نیخواست کوتاه فرصت

. یدشیم آشنا من لیفام با نایا از زودتر وگرنه میکن فراهم

 .نکن فکر دنیکش خجالت به اصال لطفًا پس

 :گفت و دیخند

 مادرت از و رهیبگ تماس مادرم بشورم خوامیم تازه-

 نهنک. یباش ما کنار لیتحو سال لحظه تو تا بخواد اجازه

 ؟ یبکش خجالت یخوایم باز

 :گفتم خنده با و دادم باال ییابرو
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 !بهیعج یلیخ گهید نیا-

 . ستین بیعج اصال-

 :داد ادامه و شد تر کینزد یکم

 زا یباش دور تو و باشه کنارش هومن نامزد که ظلمه نیا-

 !من

 :دمیخند

 ؟یکنیم یحسود-

 :دیکش را امگونه و داد تکان یسر

 !یباش کنارم تو امسال خوامیم. آره جا نیا-

 من که بود یبیعج حس. کردم سکوت و زدم یلبخند

 . کنم آمد و رفت و شوم آشنا یدیجد افراد با توانمیم
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. ردمکیم برقرار ارتباط تر راحت دیبا من. بود یعل با حق

 ار سفارشش مبلغ آمدیم سمتم به که یدختر دنید با

 :گفت و شد بلند جا از یعل. دمیکش کارت و کردم چک

 تا باشه دوتا شما دست کافه. دارم کار یسر هی من-

 .برگردم

 :گفت و آمد سمتمان به لیسه لحظه همان

 . ماست دست کافه نیا شهیهم کال-

 :زد لیسه شانه یرو یدست یعل و دمیخند

 !نبود هم کافه نیا ینبود لیسه ونتمیمد واال-

 :گفت و دیخند لیسه

 !نباش نجایا نگران برو. نوکرتم-

* 

 :گفت و شد اتاقم وارد مانیپ
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 منض در یکن عجله کمی بهتره یبرس رید یخواینم اگه-

 !االی.  باشم ابونایخ تو هم لیتحو سال خوامینم

 :زدم سر یرو را امشده اتو شال

 ترسمیم یلیخ. کردم عوض لباس دست صد مانیپ-

 . باشم عیضا خوامینم

 :کرد اشیمچ ساعت به ینگاه مانیپ

 .میبر کن عجله فقط یخوب نباش نگران-

  

۳۶۸ 

  

 

 :گفتم مانیپ به رو و انداختم فمیک درون را عطرم
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 متزح یتو نبود ازین تو. دنبالم ادیب تونستیم یعل-

 !یوفتیب

 :زد خنده ریز یپق

 !کن عجله فقط نکن دار خنده یتعارفا نیا از-

 با ربا نیآخر یبرا من و زد رونیب اتاق از زود یلیخ مانیپ

 کردم یسع. کردم نگاه نهیآ در را خودم فراوان استرس

 را امقهیسل تینها میهالباس یانتها در و کنم ساده یشیآرا

 خانواده مقابل در اول بار یبرا داشتم دوست. کنم لیدخ

 . باشم پوش خوش اریبس یعل

 خانه در و شب تا گذاشتم فمیک در اضافه یلباس

 . باشم داشته ظهر از متفاوت یظاهر هم یعل مادربزرگ

 شوق و ذوق. کنم جمع توانستمینم را لبم یرو لبخند

 باال و بزنم غیج اتاق وسط خواستیم دلم و داشتم ییباال

 . شوم طمسل خودم بر تا دمیکش یقیعم نفس. بپرم نییپا و
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 دهیخر اشخانواده و یعل یبرا مانیپ با که ییها یدیع

 .زدم رونیب اتاق از و برداشتم را بودم

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با مامان

 !خداروشکر مامان یخوشحال و شاد چقدر-

 همانجا از. رفت ییرایپذ سمت به نگاهم و کردم بغلش

 :گفتم بلند

 !خونه گردمیبرم شب آخر. مبارک شیشاپیپ نو سال-

 :گفت آرام و آمد دنبالم به مامان و کرد نگاهم بابا

 به دمیم قول بهت...که شیشناسیم. نشو ناراحت ازش-

 . هکن نانیاطم نامزدت به بذار شهیم درست رفتارش یزود

 ودب بهتر. داشتم نگه میگلو در را حرفم و زدم یپوزخند

 نیا در گذشته یتکرار و تلخ یحرفها گرید روز نیا که

 . نشود بازگو خانه
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 نگیپارک از را نیماش مانیپ. زدم رونیب خانه از سرعت به

  .کرد حرکت حرف یب مانیپ و نشستم. بود کرده خارج

 خانه به را من زودتر داشت یسع و داشت ییباال سرعت

 حرف یب مانیپ و شدیم پخش یکیموز. برساند یعل

 یسته با مانیپ تا کنم یکار داشتم دوست. کردیم یرانندگ

 یهست یبرا یامکیپ چشمش از دور. باشد داشته یدارید

 :فرستادم

 «کمینزد کمکم؟ یایب یتونیم. ادهیز لمیوسا کمی»
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 داد، یامیپ یهست اگر تا کردم صدا یب را همراهم یگوش

 یعل خانه به شدن کینزد با. نشود جلب مانیپ توجه

 :دیپرس سرعت به مانیپ

 دنبالت؟ امیب چند ساعت شب-

 :کردم نگاهش

 .گردمیبرم یعل با نباش نگران-

 !امیم خودم. نشو اون مزاحم-

 :گفتم و دمیخند

 ومن دیبا. گهید هاوقت نیهم یبرا ؟یچ یبرا کردم نامزد-

 !خونمون برسونه

 :گفت و کرد ترمز خانه مقابل و دیخند مانیپ

 مواظب! نده من به رو نامزدت اون پز نقدریا حاال باشه-

 !باش خودت
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 لحظه همان. کردم خانه در به ینگاه و دادم تکان یسر

 لبخند دنشید با. شد ابانیخ وارد یهست و شد باز در

 کنم ازب را در تا نشست رهیدستگ یرو دستم و زدم یبزرگ

 :گفت سرعت به مانیپ که

 در؟ دم ادیب دختر نیا یگفت تو پناه-

 :کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 دیشا. نیبب من چشم از شهیم یهرچ هم تو. بابا نه-

 !استقبالم ادیب داشته دوست خودش

 !یگیم راست که تو-

 با. ردک باز میبرا را در و دیدو سمتمان به سرعت به یهست

 :گفت داشت که یشاد لحن

 !گلمون عروس یاومد خوش زدلمیعز-

 :کرد نگاه مانیپ به و دیبوس بار چند را صورتم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1453 

 !رد دم نجوریا زشته. تو دیبفرمائ هم شما. دیاومد خوش-

 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

 !برگردم دیبا. ممنونم-

 :گفت مجدد یهست

 دیایب! خونه میکن دعوتتون حتما داشتن اصرار نایا مامان-

 در حداقل دیریبگ دمونیع یها ینیریش از یامزه هی

 به ودز ستین یادیز کیتراف هم روز نیا. میباش خدمتتون

 !دینباش نگران دیرسیم سال لیتحو و خونه

 باال شیبرا ییابرو. کردم نگاه مانیپ به شده باز شین با

 :گفتم و دادم

 !نیبش قهیدق چند ایب. داداش هیخوب شنهادیپ-

  

۳۷۱ 
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 یخوب به اشچهره حالت از را نیا و بود شده کالفه مانیپ

 به یهست. کردیم ترخوشحال را من نیهم و دمیفهمیم

 :گفت یآرام

 !تجداس بحثش دیکنیم یبگیغر ما خونه تو اگه البته-

 :داد تکان یسر مانیپ

 !هیحرف چه نیا نه-

. شد ادهیپ و کرد پارک یاگوشه را نیماش سرعت به

 انهخ سمت به جلوتر و گرفت دست در را لمیوسا یهست

 سمت به و زدیم قدم کنارم آرام که همانطور مانیپ. رفت

 :گفت رفتیم ساختمان

 !هایکن پابند نجایا منو که یزیریم برنامه خوب-
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 :کردم نگاهش

 !یسبشنا و ینیبب شتریب رو یهست خوامیم بده؟ مگه-

 !بده آره بزنم یحرف بهش ستین قرار یوقت-

 :دمیخند

 !گمیم خودم ،ینگ تو خدا به-

 !اریدرن یباز وونهید-

 !پره یم دستت از روشا مثل نمیا وگرنه بگو بهش-

 :گفت مکث با و دیکش لبش پشت به یدست مانیپ

 بره؟ رانیا از خوادیم نمیا-

 !دیشا دونمینم-

 شذهن بودم توانسته نکهیا از من و نزد حرف گرید مانیپ

. بودم شده لذت غرق کنم دختر نیا ریدرگ شتریب را

 را یخوشبخت طعم من مثل هم مانیپ داشتم دوست
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 و دبتپ نفر کی یبرا قلبش هم او داشتم دوست. بچشد

 اشدب داشته دوست جانش همانند را مانمیپ که باشد یکس

 ؟یعل خواهِر از بهتر یکس چه و

 اریبس شهیهم مثل یعل مادر. میشد خانه وارد یهمگ

 بار کی هفته دو نیا در. آمد سمتمان به بایز و پوش کیش

 یکم بابا و میبود شده دعوت خانه نیا به یخانوادگ هم

 ازب شب آن. بود کرده رفتار بهتر یخواستگار مجلس از

 دانستمینم من و زدیم حرف بابا یجا که بود مانیپ هم

 جالتخ بابا یرفتارها نیا بابت ای کنم افتخار برادرم به

 !بکشم

 جا از سرعت به یعل دنید با. مینشست مبل یرو هردو

 و بودند دار نم شیموها. کردم سالم لبخند با و شدم بلند

 ظاهرش. است شده خارج حمام از تازه که بود مشخص

 که بود جذاب یقدر به یخانگ یراحت یها لباس نیا با
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 در محکم شانخانه ییرایپذ وسط نجایهم داشتم دوست

 .بروم اشصدقه قربان و رمشیبگ آغوش

۳۷۱ 

  

 

 با یهست. کردند زدن حرف به شروع و نشست مانیپ کنار

 با. میبرداشت وانیل کی همه و آمد سمتمان به شربت ینیس

 :گفتم طنتیش

 نهک مزه داداشم اریب رو یگفت که ییها ینیریش یهست-

 !گهید

 حرص از مملو یلبخند مانیپ و کرد نگاهم متعجبانه یعل

 مانیپ سمت به را هاینیریش ینیس یهست. داد لمیتحو
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 و رفت ینیریش نیاول سمت به مانیپ دست و گرفت

 :گفت مکث یب یهست

 !هستن ترخوشمزه یکنار فیرد-

 نوع همان از ینیریش کی حرف یب و کرد نگاهش مانیپ

 ستا کالفه که دمیفهمیم. برداشت بود یهست نظر مد که

 یمعن توانستمیم اما کندیم یشمار لحظه رفتن یبرا و

 !بفهمم خوب یلیخ را یهست به شیهانگاه

 یاذره کردم باز خانه نیا به را مانیپ یپا نکهیا بابت

 یهست با مانیپ که بود میخدا از. نداشتم ندامت احساس

 به که نداشتم دوست. کند تجربه را ناب عشق کی

 زبان به را دلش حرف نتواند و کند وارد ترس خودش

 در که یعشق از برادرم که بود مرگ مثل میبرا. اوردیب

 .بخورد ضربه دارد قلبش
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 مانیپ بدرقه قصد به یعل. برخاست جا از مانیپ بعد یکم

 ار دستم و رفتم سمتش به سرعت به که شد بلند جا از

 ندمفهما یهست به ابرو و چشم با. کردم حلقه شیبازو دور

 مانیتنها یلحظات و باشم یعل کنار دارم دوست که

 :گفت سرعت به. بگذارد

 !دیبفرمائ! رو مانیپ آقا کنمیم بدرقه من-

 متمس به یحرف چیه یب مانیپ نگاه و شد باز مجدد شمین

 :گفتم و دادم تکان یدست شیبرا و دمیخند. آمد

 هم نوت سال شیشاپیپ! یداداش باش خودت مواظب-

 !مبارک

 را شیمعنا من تنها که یلبخند. داد تکان یسر زنان لبخند

 در من و شدند خارج خانه از مانیپ و یهست. دمیفهمیم

. بزنند حرف هم با کلمه دو حداقل که کردم دعا دل

 !کوتاه هرچند
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 :گفت لبخند با و کرد نگاهم یعل

 !خانم یشد خوشگل چقدر-

 :فشردم دستم در شتریب یکم را شیبازو

 برو دل تو دار نم یمو با اونقدر! یشد جذاب هم تو-

 !یباش یشکل نیهم شهیهم خوادیم دلم که یشد

 :گفت و دیخند

 فتهر باالتر احساساتت درجه میکرد نامزد یوقت از خوبه-

 !ادیم خوشم

 یالحظه یبرا. دیبوس را امگونه مکث یب یعل و دمیخند

 یب. بردم ادی از را زیچ همه و شدم رهیخ شیهاچشم در

 !شدیم خالصه چشم دو نیا در من یایدن تمام شک
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 :گفت و گرفت را دستم زود یلیخ

 .دارم مهم کار هی باهات. اتاقم تو میبر-

 :کردم نگاهش متعجبانه

 !؟یچ-

 !ایب. یفهمیم-

 نیب. میرفت اتاقش سمت به و دیکش خودش دنبال به را من

 با و شد خارج آشپزخانه از یلیوسا با خانم مرجان راه

 :گفت خنده با دنمانید

 هفت سفره هم با ادیب بذار. هوتن نکن تیاذ رو پناه-

 .میکن درست رو نیس

 :زدم یلبخند
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 .خانم مرجان حتما-

 :گفت مکث یب یعل

 هیمهد و یهست قهیسل از ومدین اگر اما کنمیم یسع-

 !دیکن استفاده

 کنارمان از زنان لبخند یعل مادر و شدند گرد میهاچشم

 نگاهش خجالت با اتاقش به دنیرس محض به. شد رد

 :گفتم و کردم

 خجالت از مادرت یجلو زدنه؟ حرف طرز چه نیا یعل-

 .شدم آب

 را خودش محکم آنقدر. شد ولو تختش یرو و دیخند

 تشکش یفنرها یصدا یخوب به که انداخت تخت یرو

 :گفتم خنده با و دیرس گوشم به

 !بخدا یاوونهید-
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 وت کمک یرو یلیخ گفتم بهش رک فقط. نداره خجالت-

 ییدوتا نجایهم هم رو سال دیشا اصال. نکنه حساب

 م؟یباش هیبق کنار و رونیب میبر هست ازین. میکرد لشیتحو

 :گفتم و گرفتم دندان به را لبم

 !یعل زشته-

 :دیخند بلند

 هک یکنیم فکر یچ به! هیعال اتزده خجالت افهیق نیا-

 ؟یدیکش خجالت نقدریا

 :زد قهقهه مجدد یعل و شدند گرد میهاچشم

 !ایکردینم رو منحرفه فکرت-

 را خورد چشمم به که یزیچ نیاول و چرخاندم سر

 عروسک سرعت به. انداختم سمتش به و برداشتم

 :گفت و گرفت دست در را اشیخرس
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 چته؟-

 :گفتم خنده با لحظه کی

 ؟یدار عروسک تو-

 :دیخند

 !دیخر برام یهست میبود بچه. تولدمه هیهد. آره-

 :گفت و کرد باز را کمدش در و شد بلند جا از

 شب که کن دایپ قشنگ و کیش لباس هی برام! خب-

 .بپوشم
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 :دادم باال ییابرو
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 کنم؟ انتخاب دیبا من-

 . پوشمیم لباس تو قهیسل به امشب من ؟یچ پس-

 نم به یعل که ییبایز حس. نشست لبم یرو یلبخند

 .نبود سهیمقا قابل میبرا زیچ چیه با دادیم

 الدنب به شیها لباس نیب و بودم ستادهیا اتاقش در من

 هب لباسش رنگ داشتم دوست. گشتمیم نشانیباتریز

 . باشد کینزد بپوشم است قرار شب که یلباس

 رونیب کمد درون یها لباس نیب از رنگ یآب یراهنیپ

 :گفتم و دمیکش

 !بپوش نویا هم تو هست، یآب من لباس چون-

 :گفت و گرفت دستم از را لباس زنان لبخند

 !یکن هم اتو برام که یشرط به-

 :دمیخند
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 !باشه...تو یزرنگ چقدر-

 حلقه کمرم دور شیهادست و برداشت سمتم به یقدم

 سنف و دیرس گردنم به یعل سر میایب خودم به تا و شد

 و گذاشتم شیبازوها یرو است متعجبانه. دیکش یقیعم

 :گفتم

 !!!یعل-

 یآرام به. کرد ساکتم گفتنش سیه با و دیپر حرفم نیب

 :گفت

  شم؟یم مست عطرت از یدونستیم-

 را فاتیتعر نیا تحمل من کردم ذوق. گرفت ام خنده

 .کردمیم ذوق بچه کی مثل. نداشتم

 :گفت مجدد یعل

 !پناه یینجایا که خوشحالم-
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. بستم چشم و کرده حلقه شیهاشانه دور را میدستها

 یا نهیس از. کردم افتیدر آغوشش از بار نیا را آرامش

 . باشد آرامشم منبع عمر آخر تا توانستیم که

 یب و دیبوس را امیشانیپ یعل ام،یگوش زنگ یصدا با

 فمیک سمت به که همانطور. گرفت فاصله من از مکث

 :گفت رفتیم

 کنم؟ باز فتویک پیز هست اجازه-

 :دمیخند

 ؟یریگیم اجازه-

 !تهیشخص لهیوس حال هر به-

 هب من و گرفت سمتم به و کرد خارج فیک از را یگوش

 دهیرس خانه به هم او. دادم را مانیپ تماس جواب سرعت

 . بود
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 یدیجاکل دنید با و دمیچرخ یعل سمت به تماس اتمام با

 باالتر را یدیجاکل یعل. شدم متعجب دستش درون ام

 :گفت و گرفت

 همراهته؟ هنوز چرا نیا-

  

۳۷۴ 

  

 یعل سمت به. شدم کالفه وضوح به یدیجاکل دنید با

 به که رمیبگ او از را میدهایکل تا کردم دراز دست و رفتم

 :گفت و دیکش عقب را دستش سرعت

 رو دیجد هی برات خودم دور ینداختیم رو نیا-

 . دمیخریم
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 تیجد با یعل و رفت یدیجاکل سمت به مجدد دستم

 :گفت

  ؟یکن کاریچ یخوایم االن-

 نیا دنید از شدت به یعل. گرفتم دندان به را لبم

 را نیا یراحت به توانستمیم و بود شده ناراحت یدیجاکل

 .بفهمم

 :گفتم سرعت به

 !ندازمیم دور رو یدیجاکل ارم،یدرم دامویکل-

 :گفت و انداخت فمیک درون را یدیجاکل و دیخند

 !نکن. تهیمیقد عشق یادگاری فهیح رو کار نیا نکن-

 تگرف فاصله من از یقدم چند و داد قرار بغلم در را فمیک

 گوشه در یکوچک تراس. رفت تراس به زود یلیخ و

 . بود ستادهیا آنجا حرف یب یعل و داشت قرار اتاقش
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 . دمیکوب نیزم یرو پا حرص با

 امیناراحت و غم باعث لحظه هر که انیک وجودت به لعنت

 . شودیم

 یب یعل. کردم باز را در و رفتم تراس سمت به مکث با

 :گفت کند نگاهم آنکه

 خودم هیبق کنار ییرایپذ تو برو پناه، خرابه اعصابم االن-

 !امیم

 :دمیکش یآه

 عوض رو یدیجاکل نیا دیبا نبود ادمی اصال کن باور-

 . نبود ادمی اصال. کنم

 :گفت و کرد نگاهم کوتاه بارنیا

 . نکن فکر بهش ستین مهم-
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 روز و بود ظهر سر. ستادمیا کنارش و شدم تراس وارد

 . شهیهم از تر خلوت ها ابانیخ و ماه نیفرورد اول

 لبخند با و بودند دیجد سال منتظر مردم همه شک یب

 یعل و من تنها دیشا و کردندیم یسپر را آخر لحظات

 . شدیم یسپر غم در لحظاتمان نیا که میبود

 .ندازمشیم کن باور یعل-

 :گفت مکث با و دیخند

 من از قبل که هیکس اسم اول حرف من درد یکرد فکر-

  بوده؟ تیزندگ تو

 و رفت باال شیصدا تن لحظه کی و کرد کوتاه یمکث

 :گفت و کرد کنترل را خودش عایسر

 فراموش اونو تو پناه شده؟ رونیب مغزت از واقعا پناه-

 !ینکرد
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۳۷۵ 

  

 

 با دیبا یعل چرا دمیفهمینم. کردم نگاهش منگ و جیگ

 داشته ام درباره یفکر نیچن ساده یدیجاکل کی دنید

 باشد؟

 کردم یسع و گذاشتم شیبازوها یرو دست سرعت به

 :بزنم پس را نشسته دلم در که یترس

 هبود یدیجاکل هی. ستین یمهم مسئله هم اونقدرها یعل-

 نشیگزیجا دیجد هی و دور بندازم خورمیم قسم...گهید

 . کنم

 :گفت مکث با و داد تکان یسر
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 رو بحث یدار عمدا ای پناه؟ یدینفهم منو حرف-

 رو بوده تیزندگ تو قباًل که یکس اون تو ؟یچونیپیم

 ؟؟؟یکرد فراموش

 :گفت عیسر یعل و دادم قورت را دهانم آب

 !بده جواب نکن مکث-

 :دادم تکان یسر تند تند

 گهید که کردم فراموشش اونقدر. کردم فراموشش. آره-

 کرده زونیآو هم خونمون یدایکل به که یایادگاری یحت

 از دیبا که برمیم ادی از یحت و انینم چشمم به گهید بود

 . کنم دورشون چشمم جلو

 :گفت و گرفت مقابلم را شیهادست

 . دمیفهم باشه-
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 فمیک درون از را دیکل و برگشتم اتاق داخل به زود یلیخ

 در را یدیجاکل. برگشتم تراس به مجدد و زدم چنگ

 به باال همان از و کردم جدا دهایکل از شیهاچشم مقابل

 :گفتم و کردم پرت خانه اطیح درون

 نکارویا زباله سطل تو ندازمیم و دارمیبرم نییپا میرفت-

 اما ها ادمهی. ستین ادمی اونو من یبش مطمئن تا کردم

 سرم ییبالها چه که باشه ادمی تا داشتم نگه هاشویبد

 . آورد

 و کردم حلقه شیهاشانه دور را میهادست زود یلیخ

 :گفتم

 دارم دوست تورو فقط من. یعل دارم دوست تورو من-

 باشه؟
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 تکرار را جمله نیا بارها و شدم رهیخ شیهاچشم در

 میهاچشم از را کالمم صداقت داشتم دوست. کردم

 :گفت گوشم کنار و گرفت آغوشم در زود یلیخ. بخواند

 خوامینم. خوامیم خودم یبرا فقط تورو هم من پناه-

 . باشه داشته جا ذهنت و فکر یتو من جز یکس

 زمزمه و ترقیعم لبخندم و شد تر محکم میهادست قفل

 :کردم

 بار که یوقت اونم نو، سال لیتحو لحظه خواستمینم-

 . میباش قهر میهم کنار لحظه نیا اولمونه

 :گفت یآرام به و دیخند

 ازب باشه بد یلیخ حالم اگه یحت. میبمون قهر ذارم.ینم-

 !بشه یطوالن دعوا نیا نبود قرار هم

 . شدند حبس او نهیس درون میهاغیج و دمیخند ذوق با
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 و دیخندیم یعل و آوردمیم زبان بر دارم دوستت من

 .بود یکاف امیزندگ تمام یبرا نیهم

  

۳۷۶ 

  

 

 :گفت لبخند با و گرفت دستش در را میهادست

 اما نبود خودم دست. شدم یعصب کمی ببخش منو-

 دوست از کنمیم یهرکار. یدیم حق بهم که دونمیم

 !داشتنه

 :دادم تکان یسر

 ناراحت یلیخ. نترسون خودت غم با منو اما دونمیم-

 . شمیم
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 :زد یلبخند

 استر تو یخواینم اگه... نمونده نو سال لیتحو تا یزیچ-

 هیبق نارک و رونیب میبر زودتر بهتره میکن لشیتحو من اتاق

 . مینیبش

 به سرعت به. میشد خارج اتاقش از هردو و دمیخند

 شهیهم مثل او و دمیبوس را دستش و رفتم یعل پدر سمت

 . زد میرو به یلبخند سکوت در تنها

 یبرا یعل و خودم یخوشبخت و یشاد بر عالوه شک یب

 ودز یلیخ داشتم دوست. کردمیم دعا زین پدرش یسالمت

 عروس را من و اوردیب دست به را تکلمش پدرش

 . کند خطاب خودش

. آمد سمتمان به هیمهد و نشستم مبل یرو و یعل کنار

 کرف که بود شده بایز آنقدر. داشت تن به ییبایز لباس

 . است دعوت یبزرگ جشن به کردم
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 :گفت دنمید با و نشست هومن کنار

 باشه ادتی! ایکنیم لوس جون بابا یبرا خودتو خوب-

 .داره دوست شتریب رو اولش عروس جون بابا

 :گفتم یآرام به من و دندیخند یهمگ

 .ذارهینم فرق هاشعروس نیب جون پدر که مطمئنم من-

 :گفت و دیخند بلند حرف نیا دنیشن با یهست

 هم اتون رابطه تا باش خوب یجار هی نظرم به هیمهد-

 . بره شیپ آروم و خوب

 به شد باعث لبش یرو لبخند و کردم یعل به ینگاه

 همسرش کنار سرعت به خانم مرجان. وفتمیب خنده

 سال لیتحو یدعا پخش به شروع ونیزیتلو و نشست

 . کرد

 :گفت گوشم کنار یآرام به یعل
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 هم کنار سال هر. میباش هم کنار شهیهم که دوارمیام-

 گهید هم قبل از شتریب شهیهم و میکن لیتحو رو سالمون

 . میباش داشته دوست رو

 :زدم لب و کردم نگاهش لبخند با

 . دارم دوستت-

 یب یعل. زدند دست یهمگ و شد پخش یشاد آهنگ

 . دش تاب یب من قلب و نشاند دستم پشت یابوسه مکث

 که انگار. بودم شده متولد من لحظه نیا در که انگار

 هنقط نیهم از قایدق. بود شده شروع لحظه نیا از امیزندگ

 .بود نشانده قلبم در یعل که یعشق با

 از ییهایدیع. دمیبوس و کرده بغل سرعت به را یهست

 فراوان یشاد با و گرفتم جون پدر و خانم مرجان طرف

 . کردم تشکر
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 :گفت و گرفت سمتم به کوچک یاجعبه یعل

 !زمیعز ناقابله-

 با. کردم باز و گرفتم دستش از را رنگ قرمز جعبه ذوق با

 زدند یبرق میهاچشم جعبه درون بایز اریبس یساعت دنید

 :کردم نگاهش لبخند با و

 !ممنونم یعل خوشگله واقعا-

 در و خارج جعبه از را ساعت تعلل یالحظه یب یهست

 :داد قرار یعل یها دست

 !دستش مچ دور ببند خودت-

 :کرد زمزمه و بست چپم دست مچ دور را ساعت یعل

 !دمیم بهت یزود به یدار هم گهید یدیع هی-
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 :دمیخند

 واقعا ؟یعل یانداخت زحمت یتو خودتو نقدریا چرا-

 . ممنونم

 و خوشبو ادکلن دنید با و گرفتم سمتش به را اشیدیع

 سمتمان به هیمهد. شد خوشحال اریبس متشیق گران

 :گفت و دیچرخ

 اره؟یم ییجدا عطر گنیم یدینشن-

 زود یلیخ یعل و رفت شیپ شدن محو مرز تا لبخندم

 :گفت

  آخه؟ هیچ مسخره یها باور نیا-

 :گفت خنده با یهست
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 کادو راهنیپ هومن به بار نیاول تو چون پس ه؟یمهد-

 اهنریپ با باشه ادمی شد؟ داریپا نقدریا اتون رابطه یداد

 . برم شیپ

 :داد ادامه زین هومن

 !اهیرینگ دل به جان پناه! طبعه شوخ هیمهد که گفتم-

 دستم یعل. برگرداند رو هیمهد و شد بلند هاخنده یصدا

 در. شد تربزرگ لحظه هر لبخندم من و نکرد رها گرید را

 رزشا با اریبس میبرا نیا و داشتند دوستم یهمگ خانه نیا

 من و دادندیم یاریبس تیاهم من به یعل خانواده. بود

 . شدمیم لذت غرق

 هابچه. میرویم یعل اتاق به میهایدیع با بعد یکم

 یهمگ ظهر از بعد و کنند استراحت یکم دهندیم حیترج

 اب شدن رو به رو از گرید. میبرو مادربزرگشان خانه به
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 شش حواسشان یهمگ که دانمیم. ترسمینم یعل انیآشنا

 . است من به دانگ

 :دیکش دراز تخت یرو و بست را در یعل

 یدیع دم چرت هی بکش رو پرده اون پناه دستت قربون-

 . میبزن

 :شد ترکیتار اتاق و دمیکش انتها تا را پرده

 ؟یبخواب یخوایم-

 :گفت و دیکش خودش یرو را پتو

 من. شو آشنا من اخالق نیا با ؟یدار یا گهید برنامه تو-

 !مهمه برام دنمیخواب یلیخ

 :گفتم و نشستم کنارش

 . بخواب باشه-

 ؟یخواب.ینم تو-
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 . نه-

 :دادم ادامه زنان لبخند

 . کنم نگاهت من بخواب تو-

 :داد باال ییابرو

 . میواببخ کمی بکش دراز کنارم ایب نظرم به. شهیم مسخره-

 :گفت و شد باز ششین

 . میخوابیم فقط نترس-

 :بست چشم و زد قهقهه یعل و شدند گرد میهاچشم

 !ببخش منو. کنم تتیاذ نمیا عاشق زدلمیعز پناه-
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 :گفتم و دمیکوب شیبازو به یمشت

 !یبد یلیخ-

 :گفت یآرام به و کرد نگاهم

 . دارم دوستت یماه یلیخ یعل یعنی جمله نیا یول-

 تخت. دمیکش کنارشدراز سرعت به من و میدیخند هردو

 . میدیخواب تخت یرو راحت هردو اما بود نفره کی

 لبم یرو یلبخند میموها نیب در یعل یهانفس حس

 . دادیم آرامش من به یحالت هر در پسر نیا. نشاند

 :گفت گوشم کنار یآرام به

 ؟یبخواب آرامش با کنم یکار هی-

 :کردم زمزمه و نخوردم یتکان

 ؟یچ-
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 یآرام به شیهادست و خورد تکان تخت یرو یکم

 آرام و نرم حرکت. گرفت قرار گردنم و شانه پشت

 گرید که بود بخش آرامش آنقدر گردنم پشت انگشتانش

 . بخورم تکان یاذره میجا از خواستمینم

 و گوشم کنار درست یعل یهانفس یصدا و بود سکوت

 ... آرامش ییایدن

 :گفت و زد امگونه یرو یابوسه

  پناه؟ مهمه برام یچ یدونیم-

 :کردم زمزمه بسته یهاچشم با

 ؟یچ-

 و بایز ییالال کی همانند درست. بود آرام شیصدا

 :عاشقانه
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. مهیزندگ لحظه نیبهتر کنارت در بودن پناه! تو آرامش-

 قطف تو دارم دوست اما زنهیم پر دنتیبوس یبرا داره دلم

 تحمل خاطرت به و نیهم. یباش داشته آرامش من کنار

 !کنمیم تحمل خاطرت به یبخوا که رو یزیهرچ کنمیم

 من یهاپلک و گرفت قرار بالشت یرو کنارم سرش

 :گذاشت امبازو یرو دست یعل. شد نیسنگ

 !لطفا. بخوابم و کنم بغلت دیبا اما-

 هم ظهر خواب به نکهیا با و نشست لبم یرو یلبخند

 را یساعت چند ،یعل کنار در هم باز اما نداشتم عادت

 .دمیخواب

**** 

 به هیمهد. خورد در به تقه چند و دمیپوش را میهالباس

 :گفت و کرد باز را در سرعت
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 !گهید میشیم آماده میدار هومن؟ چته-

 :گفت کالفه هومن

 مادرجون شد رید بابا دیدیم لفت نقدریا هیعروس مگه-

 . زد زنگ بار صد

 یهست و هیمهد همراه به و زدم نهیآ در خودم به یلبخند

 و نمیبب را مانیپ زودتر داشتم دوست. میشد خارج اتاق از

 . نه ای است زده حرف یهست با که بفهمم

 با مانیپ اگر. دادینم نشان را یزیچ نیچن ماجرا ظاهر اما

 .رفتیم فرو فکر به یکم یهست قطعا زدیم حرف او
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 با مانیپ اگر. دادینم نشان را یزیچ نیچن ماجرا ظاهر اما

 .رفتیم فرو فکر به یکم یهست قطعا زدیم حرف او

 یتماس و ستادمیا یاگوشه کنند آماده را هانیماش هابچه تا

  .میبگو کیتبر را نو سال تا گرفتم خانه با

 :گفت میصدا دنیشن محض به مانیپ

 .نمکیم رو پوستت یبرگشت که شب اما یچیه که االن-

 :دمیخند

 و ینیبب رو یهست کردم کار هی تشکرته؟ یجا نمیا-

 !یبزن حرف باهاش

 کاریچ یداشت انتظار یداد قرار شده انجام عمل تو منو-

 ؟کارت رد برو تو نه بگم مردم؟ دختر ذوق تو بزنم کنم؟

 خونه در دم تا اومده دختر گهید ؟یگیم یچ پس-

 بهتره هم فعال! نکن لوس رو خودت کرده اتبدرقه
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 خونه میریم میدار همه. میکن قطع رو تماس

 !مادربزرگشون

 !نمتیبیم شب یول باشه-

 سمت به خوب یحال با و کردم قطع را تماس خنده با

 و بیعج را اضطرابش و مانیپ حال نیا. رفتم هابچه

 در حالم و حس و لبخند کنترل. داشتم دوست بیغر

 خواستیم دلم. بود ایدن کار نیترسخت یهست مقابِل

 او از مانیپ که میبگو او به خودم و کنم بغلش محکم

 .است آمده خوشش

 .میشد خارج خانه از هانیماش بر سوار یهمگ

 دیع. دندیخندیم و گفتندیم یهمگ و بود راه به کیموز

. مینداشت یدیع خانه در هم باز ما و نبود مانیپ ش،یپ سال

 و ییتنها در را سال من و بودند قهر من با بابا و مامان

 .بودم کرده لیتحو اشک و غم با اتاق کنج
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 با سال لیتحو یدعا یصدا که دارم ادی به خوب یلیخ

 یرو اشک قطره قطره من و شدیم پخش یبرا یگوش

 .کردمیم پاک دست با را امگونه

 هک است ییهااشک پاسخ یعل حتما. کردم یعل به ینگاه

 امسال دیع که است نیهم یبرا و بودم ختهیر ییتنها در

 .ستیداشتن دوست و بایز نقدریا زیچ همه

 یاخانه. میدیرس یعل مادربزرگ خانه به بعد یکم

 بان هیسا ریز و نیزم یرو. بود بایز اریبس و داراطیح

 یشلوغ اریبس جمع و بودند انداخته یقال و راندازیز

 با و شدند بلند جا از دنمانید با یهمگ. داشتند حضور

 یهایدورهم ادی به لحظه کی. کردند استقبال جانیه

 و شاد نقدریهم هم هاآن. افتادم امیمادر خانواده با یمیقد

 لذت آدم به کنارشان در بودن لحظه هر و بودند یانرژ پر

 !یعل خانواده همانند درست. دادیم یبیعج
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 یعال و خوب و زدندیم لبخند دنمید با اشییدا و هاخاله

 احساس نشانیب که گذاشتندینم و کردندیم صحبت

 درشپ لچریو به ینگاه و نشستم یعل کنار. کنم یبیغر

 اررفت او با یطور یهمگ. داشت قرار اطیح یباال که کردم

 .نکند ییتنها احساس زین او که کردندیم

 :گفت و نشست کنارم یجوان دختر

 !اومده رمونیگ یخوشگل عروِس چه-

 :گفت من به رو و زد یبزرگ لبخند یعل

 !دخترعمومه-

 :گفت و کرد دراز میسو به دست دختر

 !پناه که هم شما. هستم سروناز-

 :فشردم کوتاه را دستش و داده باال ییابرو

 !یدونیم اسممو-
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 !یهست هم و نمیبیم رو هوتن یاستور هم. آره-
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 زا داشتم دوست. زدم شیرو به مهربانانه و گرم یلبخند

 .مهست مغرور من که نکند فکر و دیایب خوشش یلیخ من

 :گفت و کرد نگاهمان باالتر، سن یزن

 یامزدن شدیم بابا ؟یریبگ جشن هی یتونستینم هوتن-

 ازت مینخواست شام یبگذرون هم ینیریش صرف به رو

 !سیخس

 :گفت یعل و شد بلند هاخنده یصدا
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 کمی االن! ییدا زن میریگیم جشن یزود به انشاهلل-

 جشن هانیا از زودتر حتما وگرنه شده یقاط هابرنامه

 .میگرفتیم

 :اندازدیم پا یرو پا خانم مرجان

 م؟یگذاشت کم یزیچ هومن یبرا ما مگه-

 برگزار یعال جشن هی هم هوتن یبرا دیباش مطمئن

 دیخر فکر به زودتر یهرچ دیبا هابچه فقط. میکنیم

 .وفتنیب لیوسا

 هب بود، نشسته یعل پدر کنار همواره که یعل مادربزرگ

 :گفت و آمد حرف

 ور جشنتون دیخوایم اگه. کنهیم کار یباتر با من قلب-

 !دیبش کار به دست زودتر نمیبب چشم به

 :گفت گوشم در یآرام به یعل و شد بلند هاگله یصدا
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 م؟یریبگ جشن زودتر که یموافق هم تو-

 نکهیا یبرا نیهم و دمیخند تنها و دادم تکان یسر

 !بود یکاف کنم، عنوان را تمیرضا

 :گفتم و گرفتم دست در را شربت وانیل

 !دارن اقیاشت جشن یبرا هاتونلیفام ما، از شتریب-

 !نهیهم خاطر به. دنینرقص که هاستمدت. آره-

 هیبق یپا به پا یعل. افتادم خنده به و کردم نگاهش

 .کردمیم یبیغر احساس هنوز من و دیخندیم و گفتیم

 .دمزیم لبخند تنها و بخندم دل ته از توانستمینم یحت

 .دمیکشیم خجالت جمع نیا افراد تک تک از هنوز
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 گذاشتینم ساکت را جمع یالحظه ابتدا از که یعل ییدا

 آب را خجالتم خی یقول به و بخنداند را من کردیم یسع

 شوم ترراحت هاآن با ذره ذره که شد باعث نیهم و کند

 .بخندم شانیهایشوخ با بتوانم و

 ستنش کنارم است یعل ییدا دختر بودم دهیفهم که با،یز

 :گفت و

 گه؟ید بود پناه اسمت-

 :دادم تکان یسر

 !اتوناجازه با-

 :گفت کوتاه و داد باال ییابرو

 !نطوریا که-

 :کردم نگاهش متعجبانه
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 مگه؟ چطور-

 !یدار یجالب اسم-

 شیهاحرف از زیچ چیه. شدم رهیخ او به منگ و جیگ

 و نشست سروناز کنار درست یگرید دختر. دمیفهمینم

 :گفت

 !پررنگه یلیخ خاندان نیا سرنوشت تو پناه ناِم کال-

 یمعان توانستمینم هم هنوز من و زدند قهقهه هردو

 هب و شدم بلند جا از یابهانه به. کنم درک را شانیهاحرف

 :گفت سرعت به دنمید با. رفتم یهست سمِت

 ؟یخوایم یزیچ جونم؟-

 :گفتم و زدم نهیس به دست

 !زننیم حرف یبیعج جور هی دخترها نیا-

 نا؟یا بایز-
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 !اوهوم-

 گن؟یم یچ چشونه؟-

 :دادم باال یاشانه

 تو من اسم درمورد. دمینفهم هاشونحرف از یزیچ-

 مشد جیگ. دنیخند خودشون و زدن ییحرفا هی خاندانتون

 !واقعًا

 :کرد کوتاه یاخنده یهست

 یریدرگ خود کاًل رها خواهرش و بایز. کن ولشون-

 !نکن توجه گنیم ادیز هم پرت و چرت! دارن

 و ندیخند به کردن شروع و جفتم نشستن هوی دونمینم-

 !زدن بیغر بیعج یهاحرف

 !بانمکن یلیخ کننیم فکر. ستین مهم-
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 :گفتم و انداخت خنده به را من یهست لحن بارنیا

 !ادینم خوشت ازشون-

 خوراکشون و پروننیم کهیت. ادینم خوشم ادیز نایا از-

 و رنیگیم باال دست رو خودشون. بزنن زبون زخم نهیا

 یچیه که یحال در هستن، یمهم زیچ هی کننیم فکر

 !ستنین

 هب را صحبت چطور دیبا که کردمیم فکر. کردم یمکث

 دیاب بکشم؟ را یهست زبان ریز و بکشانم مانیپ سمت

 نیهم و کندیم یفکر چه برادرم درباره او که دمیفهمیم
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 و کرده تر زبان با را میهالب. خوردندیم را مغزم افکار

 :گفتم

 منم! یکرد بدرقه در دم تا رو مانیپ که ممنون یراست-

 !باشم تنها یعل با کمی تونستم

 :گفت کوتاه و زد یلبخند

 .نکردم یکار-

 نکرد؟ تتیاذ که مانیپ-

 دندان به را لبم داخل از من و رفتند باال یهست یابروها

 خراب را زیچ همه میهازدن حرف با یگاه. گرفتم

 :گفتم سرعت به. کردمیم

 هک تو چون ؟یبش ناراحت نگفت یزیچ که نهیا منظورم-

 !یشناسینم رو مانیپ اتیاخالق

 :گفت و دیخند یهست
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 هم در دم تا تازه و هیمحترم آدم یلیخ برادرت! بابا نه-

 !نشم تیاذ و تو برگردم من که کرد تعارف یکل

 :گفتم و شد تر عیوس اریاخت یب لبخندم

 !گهید هاشهاخالق از یکی نمیا-

 انگار که بود جور هی حرفت! که ستین یبد اخالق-

 !داره یبد اخالق

 :گفتم و دمیخند نباریا

 !ینیبیم یزود به هم رو بدش یهااخالق-

 :ندیبنش اشچهره در تعجب که بود یهست نوبت حاال

 چطور؟-

 :گفتم و زدم اششانه یرو یدست

 !هیبق ِشیپ میبر. نداشتم یخاص منظور-
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 کار نیا. نشستم همانجا و برگشتم یعل کنار به سرعت به

 نیا دیبا. کردمیم مشغول را یهست فکر دیبا. بود نیبهتر

 زیچ همه من. دیرسیم دختر نیا به مانیپ و افتادیم اتفاق

 .کردمیم درست را

 :گفت گوشم کنار یعل

 خب؟ ینینش نجایا لحظه هی-

 :گفتم لبخند با و کردم نگاهش

 !داشتم یهست با کیکوچ کار هی-

 :گفت و داد تکان یسر
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 دارن هانیا. میبش جشن آماده دیبا یزود به کنم فکر-

 !کننیم انتخاب لباس

 به و بود یگوش در شانیسرها. کردم هیبق به ینگاه

 هرکس و دادندیم نشان عکس گرید کی به سرعت

 و افتادم خنده به. دادیم نظر خاص یرنگ و مدل درباره

 :گفتم

 !میکنیم رو نکاریا زود یلیخ اد؟یب بدش که هیک-

 :گفت و داد تکان یسر یعل

 یبرا جشن؟ یکارها و دیخر دنبال میبر عصر فردا-

 دارم دوست اما منزلتون میایم هم اتخانواده با صحبت

 هی یرسم شدن نییتع محض به و میباش جلوتر قدم چند

 !باشه راحت زیچ همه بابت از المونیخ خ،یتار

 ست؟ین ما خانواده با مگه ینامزد جشن-
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 :گفت و کرد کوتاه یمکث یعل

 م؟یبش مادرم فیحر میتونیم نظرت به-

 با بحث ریدرگ شدت به. کردم خانم مرجان به ینگاه

 دوست و کردیم فیتعر شگرشیآرا کار از و بود هاخانم

 .شود انجام او توسط کاچشیم داشت

 :گفتم و دمیخند

 !توئه با حق-

 :دیکش را امگونه و کرد دراز دست یعل

 دیبا نم نمیا. نامزدت یبرا ریبگ پوست یزیچ یبیس هی-

 بگم؟

 کردم تکه چهار. دادم قرار بشقاب درون یبیس و دمیخند

 .گرفت گاز او و گرفتم دهانش سمت به را یکی و
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 یرو هانگاه یبعض که نبود مهم میبرا. میدیخند هردو

 ارکن در میهاهیثان تک تک از داشتم دوست فقط. ماست

 .ببرم لذت و کرده استفاده یعل

 رد سمت به سرها تمام خانه، در زنگ یصدا شدن بلند با

 :دیپرس یهست و دیچرخ

 !هستن که همه-

 بلند جا از پسرها از یکی و شدند تعجب از مملو هانگاه

 :گفت و شد

 !گهید هیک میبفهم تا بشه باز در دیبا خب-

 :گفت خنده با سروناز و دیدو در سمت به سرعت به
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 و بیعج یهالبخند داره مادربزرگتون وسط نیا اما-

 !ها زنهیم بیغر

 :گفت خنده با یعل مادربزرگ و رفت او سمت به هاچشم

 !به؟یعج. دارم لبخند شهیهم من-

 انجیه با یعل ییپسردا که بود نشده تمام اشجمله هنوز

 :زد داد

 !!!عمه! یوا-

 اب یعل و دندیپر جا از سرعت به همه حرف نیا دنیشن با

 :دمیپرس عیسر. کرد پا به را شیهاکفش جانیه

 اومده؟ یک شده؟ یچ-

 :گفت و کرد نگاهم اشیشاد از پر یهاچشم با یعل

 !کردن رمونیغافلگ! اومدن نایا خالم-
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 بغل در زود یلیخ و دیدو سمتشان به سرعت با یهست

 یخوب به و بود کیتار در یجلو. گرفت جا یخانم

 .نمیبب را دیجد یهامهمان توانستمینم

 :مدیپرس و میرفت خانه یورود سمت به سروناز همراه به

 شدن؟ خوشحال دنشونید از نقدریا چرا-

 :گفت لبخندزنان سروناز

 جز ظاهرًا و ستین رانیا که هاستمدت هوتن خالِه-

 قح. نداشت خبر بازگشت نیا از هم یکس مادربزرگشون

 !بشن ریغافلگ دارن

 در نفر کی لحظه هر و بود شده پا به همهمه در یجلو

 اشک خانم مرجان. رفتیم فرو افراد نیا آغوش

 افراد چهره در نور و رفتم جلوتر که نیهم و ختیریم

 رهزا اگر شک یب. کرد ریگ امنهیس درون نفس نشست،

 .بردمینم ادی از را زن نیا چهره گذشتیم هم سال
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 پشت از نهیس درون قلبم. دندیلرز دیشد میزانوها باره کی

 !کرد دنیتپ به شروع شتریب یسرعت با مجدد و ستادیا

 سح. کنم باور توانستمینم را دمیدیم چشم با که یزیچ

 .است کابوس کی کردمیم

 !ستین انیک مادر زن، نیا

. داشت قرار میهاچشم مقابل تیواقع و بود ایرو نیا اما

 نیاول و شد خانه وارد انوشیک سرشان، پشت درست

 !بود یعل رفت، سمتش به که یکس

 یوگل خیب دست دو انگار و دندیکش آغوش در را گریکدی

 هم کمر پشت دو آن یهادست. بودند دهیچسب را من

 ترشیب من یخفگ احساس و دندیخندیم و شدیم دهیکوب

 !شدیم
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 یعل. نبود یکردن باور هم هنوز دمیدیم چشم با که یزیچ

 . دیخندیم شانیها لب و بودند هم آغوش در انوشیک و

 :گفت ینگران با و دیچرخ سمتم به لحظه کی سروناز

 پناه؟ شده چت-

. بزنم حرف یکالم که نداشتم ییتوانا. کردم نگاهش

 حس ژنیاکس از یخال را ام نهیس قفسه و بودم دهیترس

 .کردمیم

 آزاد یهوا در که بود بیعج. گذاشتم ام نهیس یرو دست

 یلع از را نگاهم نبودم قادر. بکشم نفس توانستمینم هم

 . رمیبگ انوشیک و
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 و یعل تنها و رفتند داخل به خنده و یشاد با یهمگ

 رت تاب یب قلبم. شدند خارج خانه از که بودند انوشیک

 . شد

 ارک اول نیهم نکند نه؟ ای دهید را من انوشیک دانستمینم

  د؟یبگو یعل به را زیچ همه خواهدیم

 . کند نابود را امیزندگ دارد قصد شک یب

 درپ توانستم بار نیاول یبرا و مینشست یقال یرو یهمگ

 ار من که یاچهره با پیت خوش یمرد. نمیبب را انوشیک

 . انداختیم انیک ادی به

 عوض شیموها رنگ بارنیا. بودم دهید دور از را مادرش

 . بودند شده

دلم میخواست به دنبالشان بروم اما هستی دستم را گرفت 

و مجبور شدم به دنبال بقیه بروم.  
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 مقابلم یلعنت کافه آن در بود نشده حاضر یحت او؟ اما

 . بود دهیند را من وقت چیه او... ندیبنش

 :گفت و کرد اشاره من به جانیه با خانم مرجان

 گلمو؟ عروس یدید جون ریمن-

 را دهانم آب یسخت به من و آمد میسو به انیک مادر نگاه

 حس ام نهیس قفسه در را یبیعج ینیسنگ. دادم قورت

 . کردمیم

 :گفت و زد یلبخند انیک مادر

 بعد میومدیم هم ما دیکردیم صبر بابا باشه مبارک-

 !نیآوردیم عروس

 :گفت یهست و دیخند بلند خانم مرجان

! یودز به انشاهلل مینگرفت جشن هنوز خاله نباش نگران-

 !یبرقص هوتن یبرا یایب هم شما بود قسمت انگار
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 یهادست لرزش و رفت آسمان به ها خنده یصدا هم باز

 . شد دتریشد من

 عقب به و دیچیپ سرم در انوشیک و یعل خنده یصدا

 معدود جزو. داشتندیبرم قدم هم کنار هردو. کردم نگاه

 . دمیدیم خوشحال اندازه نیا تا را یعل که بود یدفعات

 :گفت خنده با هومن

 ! دنیرس بهم نایا باز-

 :داد ادامه خنده با هیمهد

 !هکرد دایپ رو انیک اون. کن فراموش رو هوتن گهید پناه-
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 به یبد سردرد. شدینم قطع یا لحظه ها خنده یصدا

 دلم. بود کرده خانه دلم در بدتر یغم و افتاده جانم

 . بزنم زار خودم حال به خواستیم

 دهید چشم به که یتلخ یروزها و بد سرنوشت نیا بابت

 . بودم

 برق همانند من و نشستند میهاشانه یرو ییهادست

. کرد نگاهم متعجبانه یعل و دمیپر میجا در هاگرفته

 :گفت و داد میهاشانه به مختصر یفشار

 شد؟ چت-

 انگار. بزنم حرف نتوانستم هم باز و دادم تکان یسر

 بانز بر توانستمینم زیچ چیه. بود رفته نیب از تکلمم

 . اورمیب

 :گفت و دیخند یعل
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 دمش؟یند وقته چند دیدونیم بابا؛ دیبد حق-

 خواستیم دلم. کردم نگاهشان و کرده بلند سر

 همه نیا. کنم جدا گریدکی یهاشانه از را شانیهادست

 . بود آزاردهنده میبرا دونفر نیا نیب تیمیصم

 :تگف انوشیک به خطاب و کرد نگاهم لبخند با انیک مادر

  ران؟یا میدیرس موقع خوب چه یدید-

 رباالت را قلبم تپش که یلبخند. زد یلبخند انوشیک

 :بردیم

 چطور؟-

  .میدادیم دست از اگه بود فیح... کهینزد هوتن ینامزد-

 یعل به رو و کوبدیم اش نهیس قفسه یرو دست

 :دیگویم
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 تورو یداماد میموند زنده. پسرگلم بگرده دورت خاله-

 . میدید

 و دش میهاچشم قفل انیک نگاه. کرد تشکر و دیخند یعل

 :گفت مکث یب و تر بزرگ یکم لبخندش

 یخوب زمان واقعا پس! باشه مبارک. دیایم بهم هم چقدر-

 . میدیرس

 :گفت و دیبوس را یعل گونه سرعت به

 !داداشمه یدوماد-

 ور و نشست یقال یرو انیک و کرد نگاهش یشاد با یعل

 :گفت من به

 !دیاومد خوش ما خانواده به-
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 انوشیک چرا دمیفهمینم. شدند تندتر و تند میها نفس

 شیاهچشم من دنید از دیبا قاعدتًا کرد؟یم رفتار نگونهیا

 ژکوند یلبخند با حاال اما کردیم تعجب و شده گرد

 شیبرا خانم مرجان که ییهاوهیم و بود نشسته مقابلم

 . گذاشتیم دهان به را بود کرده قاچ و گرفته پوست

 شیهاچشم عمق در. کرد نگاهم و نشست کنارم یعل

 ظرن به بیعج شیبرا حاالتم شک یب. دمیدیم را ینگران

 . کردیم نگاهم نگونهیا که آمده

 یکم را الشیخ تا بدهم لشیتحو یلبخند کردم یسع

 یآرام به یعل و بود شده بدتر کار ظاهرًا اما کنم آسوده

 :گفت

  اومده؟ شیپ یمشکل-
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 :گفت مجدد یعل و دادم تکان ینف نشانه به یسر

 ست؟ین خوب حالت پناه-

 .خوبم-

 خوب حال یعل که بود مشخص کامال. بود نکرده باور

 گرانید رهیخ یهانگاه مقابل در اما است رفتهینپذ را من

 :گفت و کرد انیک به رو لبخند با و کرد سکوت

 اهر خسته چون فقط دمیم یمرخص بهت رو امشب انیک-

 . میدار برنامه فردا از. یکن استراحت دیبا و یهست

 :گفت و دیخند انیک

 !جان هوتن شمینم تونینامزد دوران مزاحم-

 انیک آرامش به ترس با من و رفت باالتر هاخنده یصدا

 باشد؟ آرام نقدریا توانستیم چطور واقعا. کردم فکر

 :داد پاسخ یعل
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 دونب یایب باهام دیبا مینامزد شلوار و کت انتخاب یبرا-

 . کنمینم انتخاب یزیچ تو

 ورج چیه را بودم دهیشن که یزیچ. کردم نگاهش متعجبانه

 :گفتم منگ و جیگ. کنم باور توانستمینم

  ؟یچ یعنی-

 :گفت و دیخند یعل

 ینیبینم رو شیر همه اون. شد شیحسود خانم عروس-

 !بابا پسره ان؟یک صورت رو

 حرف نیکوچکتر با هم هاآدم نیا. دندیخند بلند یهمگ

 . شد شتریب حرصم من و زدندیم قهقهه

 . کردیم درک را من حال جمع نیا در نفر کی کاش

 :گفت و گرفت باال را شیهادست عایسر انیک
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 دستت. ننداز در هاخانم با رو من زتیعز جان هوتن-

 !نکنه درد

 خواستیم دلم. فشردم هم یرو به را میها پلک حرص با

 چیه که باشم ییجا.  کنم فرار افراد و جمع نیا انیم از

 . چدینپ میهاگوش در ییصدا و نمینب را کدامشان

 ...بود ظلم

 را تحملش من و بود ظالمانه لحظات نیا تک تک

 . نداشتم

 شام هم کنار در یهمگ و شد پهن یاسفره بعد یکم

. نبود گرانید یغذا هیشب خوردم من که یزیچ. خوردند

 . کردیم ریگ میگلو در و شدیم یسنگ من لقمه هر

 وانهید انوشیک یچشم ریز یهانگاه و یعل توجهات

. ودمب کرده ریگ میهایبدبخت باتالق در من و بودند کننده

 نیتر خوشبخت کردم حس یوقت من که بود ظالمانه نیا
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 یدهن تو افکارم به آمدنش با انوشیک هستم، ایدن دختر

 ...بزند یمحکم

  

۳۸۸ 

  

 

 دام. بود ممکن ریغ میبرا فضا نیا تحمل. بود دردناک

 نه و باشد یعل نه که بروم ییجا به و کنم فرار خواستیم

 !انوشیک

 :گفت و شد مانع یعل داشتم برخاستن قصد که نیهم

 !نجایهم نیبش ؟یریم کجا-

 و برداشتم را ام وهیم بشقاب سرعت به و دادم تکان یسر

 :گفتم
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 !آشپزخونه تو برمیم-

 !کننیم جمع هم با رو همه بعدا. ستین ازین-

 از شده خشک یهالب و دادم فرو یسخت به را دهانم آب

 . فشردم

 به خواستینم هم یعل اگر که بودم شده هول آنقدر

 .دادمینم اجازه خودم کند، توجه یزیچ

 :گفتم و کرده اصالح را حرفم سرعت به

 !ترم راحت نجوریا. کنم یبیغر احساس نذار-

ترسم را با زبان تر کردم: 

-علی...بذار خودم برم! 

علی متعجبتر شد و من چشمهایم را محکم به روی هم 
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 به. بروم خانه داخل به داد اجازه بارنیا و داد تکان یسر

 روشن ییرایپذ یها چراغ. رفتم خانه سمت به سرعت

 . دمیرس آشپزخانه به زود یلیخ و بودند

 سنگ یرو را میهادست و دادم قرار اپن یرو را بشقاب

 را سرما و بودند داغ میهادست کف. گذاشتم اپن سرد

 . کردم حس شتریب

 زا شب، نیا از. بودند شده معمول حد از تر تند میهانفس

 . بودم شده زاریب زیچ همه از یمهمان نیا

 طیشرا نیا در دانستمینم. گرفتم دست با را سرم محکم

 . بدهم انجام یکار چه دیبا

 و نمک دایپ را امیگوش تا دمیکش شلوارم بیج یرو دست

 . رمیبگ مانیپ با یتماس

 گفتمیم مانیپ به گفتم؟یم چه. دیلرزیم دستم در یگوش

 است؟ یعل خاله پسر انوشیک که
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 . بزنم مانیپ به که نداشتم یحرف چیه

 نیزم یرو و خورد ُسر امکرده عرق دست نیب از یگوش

 . افتاد

 در انیک یصدا لحظه کی و شدم خم برداشتنش یبرا

 :دیچیپ گوشم

 !دهیپر یلیخ رنگت-

  

۳۸۹ 

  

 

 سر چرخاندن حرئت. شد خشک هوا و نیزم انیم دستم

 مچش در چشم او با توانستمینم و نداشتم را میهاچشم و
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 کمر و برداشتم نیزم یرو از را لیموبا یسخت به. شوم

 . کردم صاف

. دیچرخ انیم و رفتم خانه یخروج سمت به سرعت به

 :کردمیم حس را نگاهش ینیسنگ هم هنوز

 !ادینم ادشی منو گهید و گرفته مریآلزا انیک

 بانمیگر همچنان امیخفگ حس. دمیکشیم نفس یسخت به

 .بود گرفته را

. زنمب یحرف او با نداشتم قصد و بود او به پشتم هم هنوز

 :گفت مکث یب انیک و دمیبخش سرعت را میهاقدم

 !شهیم حساس هوتن رونیب نرو افهیق و ختیر نیا با-

-فرار میکنی؟ 

سر جایم ایستادم و او ادامه داد: 

-چی با خودت فکر کردی؟ حتما خوشحال شدی گفتی 
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. گذاشتم میگلو یرو دست. دندیچسب نیزم به میپاها

 . بزنم پس را یلعنت بغض نیا داشتم دوست

 یزیر لرزش امچانه. دمیچرخ انیک سمت به یسخت به

 قورت را بغضم توانستم تا کردم یادیز تالش و داشت

 شتریب و شتریب را ضعفم فقط آدم نیا مقابل در هیگر. بدهم

 و ردمک دایپ تسلط خودم به یسخت به. دیکشیم رخش به

 :گفتم

 ؟یکنیم کار چه نجایا تو-

. اراندخ را اشینیب اشاره انگشت با و داد باال ییابرو انیک

 . بودند همراهش عاداتش هم هنوز! شهیهم مثل قایدق

 قدم سه دو من و برداشت قدم سمتم به آرامش کمال در

 :گفت و داد تکان یسر انیک. رفتم تر عقب

 ؟یدار کاریچ مادربزرگم خونه یتو تو-
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 :داد ادامه و نبود شتریب هیثان چند مکثش

 محسوب هم تو لیفام خونه نجایا گهید که نبود ادمی آها-

 !شهیم

 :داد ادامه او و فشردم هم به حرص از را میهالب

  ؟یشد آشنا کجا هوتن با-

 :دیخند

 !گهید کافه. یامسخره سوال چه-

 :نشست شیابروها نیب یاخم بالفاصله

 نیا با چقدر من که یدینفهم وقت چیه هوتن؟ با چرا-

 اون؟ با چرا ام؟یمیصم آدم

 حرف تیجد با کردم یسع و دادم قورت را دهانم آب

 :بزنم

 !نداره یربط تو به من یزندگ-
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۳۹۱ 

  

 

 . نداشتم دوست کوتاه، یحت را او کنار در

 کافه؟ به یدیچسب من رفتن از بعد-

 :گفتم و کردم نگاهش تیعصبان با

 چه حرص ؟یکن دخالت من یکارا تو یدار یسع چرا-

 نجوریا یخواست خودت تو ؟یخوریم یدار رو یزیچ

 حق هم تو از بعد من. اشجهینت نمیا حاال! انوشیک شه

 . بشم افسرده و نیغمگ تونمینم دارم یزندگ

کیان نفسش را محکم بیرون داد. من باز هم عقب رفتم. 

دلم میخواست خیلی زود از اینجا دور شوم. دیگر ماندن 
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 و گذشت کنارم از سرعت به و کرد نگاهم کوتاه انیک

 .برگشت اطیح به زود یلیخ

 لمب یرو و کرده استفاده ییرایپذ سالن بودن خلوت از

 و رومب اطیح داخل به بخواهم تا بود بهتر نجایهم. نشستم

 . نمیبب را گرانید

 جواب یب سواالت. دیچرخ یم سرم در یبیعج افکار

 . کردمیم دایپ را پاسخشان دیبا که داشتم یادیز

 ناه،پ دیبا یعل پس. است یمیصم یعل با که گفت انیک

 رارق دهانم مقابل دست. بشناسد را انوشیک یمیقد عشق

 . کردم حبس دستم دو نیب را میهانفس و دادم

 . نداشتم یافاصله یوانگید تا شک یب

 تمسم به سرعت به دنمید با. شد خانه وارد یعل بعد یکم

 را من یعل ایآ... دیچیپ سرم در سوال نیا هم باز و آمد
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 نزده حرف انیک درباره وقت چیه چرا پس شناسد؟یم

  بود؟

 از تازه خاله با را من داشت قصد کنم فکر که بود مسخره

 . کند زیسورپرا اشبرگشته خارج

 :گفت و ستادیا مقابلم ینگران با

 . نگرانتم یلیخ پناه-

 :کردم ساعت به ینگاه

 منو یتونیم. ام حوصله و حال یب کمی نباش نگران-

 خونه؟ یبرسون

 :انداخت وارید یرو ساعت به ینگاه

 ت؟سین زود االن؟-

 :شدم بلند جا از و داده تکان یسر
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 زد زنگ مامان. کشهیم طول خونمون میبرس تا نه-

 !نگرانمه

 و رفتیپذ اضافه حرف یب یعل اما گفتم یدارشاخ دروغ

 مانخانه سمت به هردو و نشستم نشیماش در زود یلیخ

 .بودم کرده قفل هم در اضطراب با را میهادست. میرفت

  .بودم کرده ریگ سواالتم دنینپرس ای دنیپرس نیب

 او سواالت نیا با من و باشد نداشته خبر یعل دمیترسیم

 .کنم ترحساس را

 !بپرس یدار یسوال-

 :دادم باال ییابرو

 . ندارم یسوال-

 :زد یکوچک لبخند
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 فهممیم کنمیم نگاهت من ؟یبزن دور یخوایم منو. پناه-

  ؟یبپرس یخوایم یچ! چته

 :گفتم و دمیخند یسخت به

 !یبود شاد یلیخ امشب خوشحالم تو یبرا. ندارم یسوال-

 :گفت و داد تکان یسر

 بزرگ باهم. بود من یایبچگ یهمباز انوشیک. آره-

 .میشد

  

۳۹۱ 

  

 

 خوردب صورتم و سر به سرد باد تا دمیکش نییپا را شهیش

 . کنم دور خودم از را بد حس نیا از یکم و
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 :گفت و داد قرار دستم یرو دست یعل

 . نگرانتم یلیخ بخدا-

 . ستین یزیچ-

 قصد و زد راهنما سرعت به و داد تکان یسر یکالفگ با

 :شدم مانعش که بزند دور داشت

 ؟یعل یکنیم کاریچ-

 ماحت نمتیبب نطوریا تونمینم. دکتر ببرمت خوامیم-

 !کردن خی هم دستات ،یندار رو به رنگ افتاده فشارت

 نمک استراحت کمی ستین میزیچ کن باور یعل خوبم-

 . شمیم خوب

. رفت خانه سمت به نباریا اما بود نگران هنوز یعل

 :گفتم یسخت به و کردم نگاهش

 د؟یایمیصم باهم یلیخ-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1533 

 :گفت و کرد من به ینگاه مین

 ! باشه یچ تو نظر از یلیخ تا-

 :داد ادامه یعل و کردم نگاهش منگ و جیگ

 . میمونیم دوست تا دو مثل-

 :گفت سپس و کرد سکوت لحظه کی

  ؟یشد کنجکاو انیک درباره نقدریا چرا-

 من درباره زیچ چیه یعل پس. دادم قورت را دهانم آب

 تهنگف یزیچ او به انیک که بود ممکن چطور دانست؟ینم

  باشد؟

 بود ممکن چطور پس. نبود یقرص دهان آدم انوشیک

 . باشد نزده حرف او با دخترش دوست درباره

 تمتوانسینم نیا از شتریب اما بود سرم در یادیز سواالت

 . بودم کرده جلب را یعل توجه هم نجایهم تا. بزنم حرف
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 هآمد سمتم به نیهم یبرا و بشناسد را من هم دیشا اصال

 . باشد

 منداشت شک. بستم چشم و خواباندم را یصندل حرص با

 دست از را عقلم یزود به االتیخ و فکر نیا با که

 . دهمیم

 به رفک با. شد داشته نگه نیماش که گذشت چقدر دانمینم

 سرعت به یعل و کردم باز چشم میادهیرس خانه به نکهیا

 یاوهیمآب با زود یلیخ. رفت مغازه به و شد ادهیپ

 :کرد فرو وهیمآب درون را ین مکث یب و برگشت

 . خورمینم تکون نجایا از ینخور کامل نویا تا-

 :زدم یلبخند

 !یمرس خوامینم-

 :کرد یاخم
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 ! نویا بخور ریبگ پناه اریدرن رو اداها نیا-

 دهان به را ین من و داد قرار دستم درون را وهیآبم زور به

 :گفت و افتاد راه به یعل و گذاشتم

 االن و گرفتم مانیپ از سرحال و سالم تورو من پناه-

 مه باهام! خونه ببرمت دهیپر یرو و رنگ نیا با تونمینم

 هب کمی بخور نویا پس چته، فهممینم یزنینم حرف که

 !ایب خودت

  

۳۹۲ 
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 .دمینوش قطره نیآخر تا را آناناس آب و دادم تکان یسر

 ترخراب هم نیا از را یعل اعصاب نداشتم دوست اصال

 . کنم

 یلع که بفهمم داشتم دوست اول. بود دلم کنج یبد ترس

  شناسد؟یم را من داند؟یم یزیچ چه انیک گذشته از

 کی از نفر دو که دارد وجود پناه چند ایدن نیا در مگر

  شوند؟ نام نیهم به یدختر عاشق بخواهند خانواده

 ...است خبر با یعل شک یب پس

 است؟ دهینپرس من از یزیچ چیه چرا پس دارد خبر اگر

 االن که دانستیم خدا کردم اشیجد صورت به ینگاه

 .کندیم فکر یزیچ چه به
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 و کرد زانیم را نمییپا فشار یکم هم آناناس آب که الحق

 یالح یب آن از و بکشم باال را خودم یکم توانستم حداقل

 . شوم دور

 :گفت و ستادیا خانه مقابل یعل

 .نگذشت خوش بهت ادیز امشب که امشرمنده-

 :زدم یلبخند

 . بود خوب یلیخ امشب-

 نیا با شدم مجبور و یبود کرده کز گوشه هی نیهم یبرا-

 بهت معموال کنم؟ خارجت مادربزرگم خونه از حال

 ؟یشیم یشکل نیا بگذره خوش

 :کردم صاف ییگلو

 !نکن شلوغش یعل خوبم-

 :گفتم و دمیخند هوکی
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 !کردمایم صدات یعل من فقط جمع اون تو-

 محو ذره ذره لبخندم و کردم اشیجد صورت به ینگاه

 . شد

 :گفت مکث یکم با یعل

 !یکنیم عوض رو بحث عیضا یلیخ-

 یعل. کردم باز را در و نشست رهیدستگ یرو دستم

 :گفتم سرعت به. شد ادهیپ همراهم

 . رمیم خودم-

 !باال ارمیم رو لتیوسا و امیم باهات. ستین خوب حالت-

 :دمیخند

 !یوفتیب زحمت تو نخواستم اما ایب-

 :داد تکان یسر

 !کن باز درو برو بذار، کنار رو یالک یتعارفا نیا-
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 تاقا درون میبرا را لیوسا یعل و میرفت باال به هم با هردو

 . رفت و کرد یخداحافظ یحرف چیه یب و گذاشت

 از ساعت نیا. شدم ولو تخت یرو وضع و سر همان با

 حرف او با توانستمینم و بود خواب غرق هم مانیپ شب

 . بزنم

 گفتم؟یم چه اصال

 بهارش زا نکوست که یسال... وفتمیب هیگر به بود مانده کم

 . داستیپ

 گذرانده را امیزندگ روز نیتر سخت د،یع روز نیاول

 .بودم

  

۳۹۳ 
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 و بمانند تیگلو در تیهاحرف که بود یبزرگ درد

 تکان یتوان گرید که بود بد حالم آنقدر. کنند اتخفه

 . نداشتم هم خوردن

 دلم. بودند افتاده جانم به خوره همانند الیخ و فکر

 متن از جان تا بکشم غیج آنقدر بکشم غیج خواستیم

 . شود خارج

. بزنم پس را استرسم کردم یسع و شدم مچاله خودم در

 و ودهب یارابطه انیک و من نیب میبگو یعل به دمیترسیم

 رید نقدریا چرا که بپرسد دیشا. کنم تریعصب را او

 انوشیک کله و سر خبر یب که یوقت قایدق هم آن ام؟گفته

 است؟ شده دایپ

 رد باالخره که رفتم کلنجار خودم با و کردم فکر آنقدر

 . رفتم خواب به حالت همان
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** 

 گوشم در شیصدا و گذاشت امشانه یرو یدست مامان

 :دیچیپ

 ؟یش داریب یخواینم شده ظهر دو ساعت پناه-

 بتهال بخوابم؟ همه نیا بودم توانسته چطور. شدم متعجب

 راحتم یالحظه یلعنت یهاکابوس... نه که خواب

 یشنرو در باالخره و شدم داریب بارها صبح تا و نگذاشتند

 یبد سردرد حاال، و بخوابم راحت توانستم که بود هوا

 .بودم گرفته

 :گرفتم سرم یرو تر محکم را پتو و زدم یغلت

 . شم داریب تونمینم. ام خسته هنوز-

 !بخواب باز یخواست اگه بعد پناه شو داریب-

 :گفتم کالفه
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 !نیکن ولم خورمینم ناهار-

 :گفت و داد تکانم هم باز مامان

 !داره کار باهات نجایا اومده نامزدت دختر هیچ ناهار-

 ستمنش تخت یرو هاگرفته برق همانند یعل نام دنیشن با

 که بودم دهید را کابوسش. انداختم یکنار به را پتو و

 تیعصبان با او و است گفته یعل به را زیچ همه انوشیک

 انیک سراغ به من دنید از بعد حتما. کندیم رفتار من با

 . است رفته

 :گفتم و کردم نگاهش ترس با

  داره؟ کارمیچ-

 تو نشسته اونم یخواب هنوز گفتم بهش دونمینم-

 !ییرایپذ
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 کمرم یرو دست درد با و شدم بلند جا از ترس با

 ساعت نیچند. کردندیم درد عضالتم همه. گذاشتم

 . بود ردهک کوفته را بدنم تمام یل شلوار و مانتو با دنیخواب

 عممان مامان که بروم ییرایپذ سمت به مکث یب خواستم

 :گفت و شد

 رسب هی بشور رو صورتت و سر ؟ افهیق و ختیر نیا با-

 هی. مردم پسر یجلو نره آبروت. بکش موهات اون به

 !یدیخواب نایهم با شبید از بپوش درست لباس

 را شیبازو ترس با که برود رونیب تا کرد باز را در مامان

 :گفتم و گرفتم

 ناراحته؟ یعل-

 :داد تکان یسر مامان

 !رونیب ایب شو آماده زود دختر دونمیم چه من-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1544 
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 هب ترس با من و رفت ییرایپذ سمت به سرعت به مامان

 دنید با هم باز. شدم رهیخ نهیآ درون امدهیپر رنگ چهره

 . بود افتاده جانم به یبد ترس یعل

 سوال انوشیک درباره او از که نداشتم هم را نیا یرو

 و فکر در یزیچ چه ندانم که بود سخت یلیخ. بپرسم

 . گذردیم الشیخ

 مانز توانستمیم تا. کردم عوض لباس و شستم را صورتم

 زدیم میصدا بلند که مامان یصدا با آخر در و دمیخر

 . بروم رونیب اتاق از شدم مجبور
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 که خورد یعل به چشمم شدم، ییرایپذ وارد که نیهم

 پا یور پا. بود نشسته ییرایپذ گوشه نفره تک مبل یرو

 .کرد سالم سرعت به دنمید با و بود انداخته

 مانیپ از یخبر و بود نشسته ونیزیتلو مقابل حرف یب بابا

 . نبود

 :کردم دراز شیسو به دست و رفتم سمتش به

 ؟یچطور-

 :گفت و کرد صورتم به ینگاه

 !خوبم-

 نگونهیا من ای بود سرد لحنش دمینفهم. شدم متعجب

  چرا؟ اما بود؟ دلخور من از دیشا کردم؟یم حس
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 را میهادست و گرفت جان میهاچشم مقابل انیک چهره

 نیب زیت یها چشم از را لرزششان تا کردم قفل هم در

 . کنم یمخف یعل

 :گفتم و نشستم اشیکنار مبل یرو سرعت به

 اد؟یم خوابت-

 . نه-

 ؟یناراحت-

 :گفت کوتاه و داد تکان یسر

 !نه-

 رگید. بود گرفته اوج قلبم تپش. دادم فرو را دهانم آب

 .است دلخور یعل که نداشتم شک

 :گفتم سرعت به

 ؟یستین سرحال شبید مثل شده؟ یچ یعل-
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 ! یادهیپر رنگ هنوز هم تو-

 :گفت سرعت به و شد بلند جا از

 .دارم مهم کار هی باهات اتاقت؟ تو میبر شهیم-

 سرش به ییبال چه یعل. گرفتم دندان به داخل از را لبم

  زد؟یم حرف نگونهیا من با که بود آمده

 یعل. شوم بلند جا از که کرد اشاره سرعت به مامان

 جانیه با ُاپن گرید طرف از مامان و برداشت قدم جلوتر

 :گفت

 پهن رو سفره. میدار یعال یپلو زرشک هی امروز پسرم-

 .کنمیم صدات میکرد

 :زد یلبخند مامان به یعل

 !شدمینم مزاحم من نکنه درد دستتون-
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 به و نداشتم را تعارفات نیا دنیشن تحمل. بودم تاب یب

 اتاقم وارد بعد یکم یعل و رفتم اتاق سمت به سرعت

 :گفتم سرعت به. گذاشت هم یرو را در و شد

 ؟یبندینم رو در چرا-

 :داد باال ییابرو

 !الیخیب ؟یبنداز جونم به رو پدرت و مانیپ یخوایم-

 ارقر و آرام و صبر گرید. کردم نگاهش شهیهم از ترکالفه

 :نداشتم

 شده؟یچ یعل-

 هر من و سکوت در و حرف یب. کرد نگاهم لحظه چند

 زده یحرف او به انوشیک اگر. شدیم شتریب ترسم لحظه

 . گذارمیم دستش کف را حسابش امروز نیهم باشد
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 یهاقهقهه همان از. دیخند بلند یعل لحظه کی در

 دو را شیهادست و دیچیپیم کافه درون که معروفش

 :فشرد و گذاشت صورتم طرف

 یشوخ باهات داشتم عشقم؟ یدیترس نقدریا چرا-

 . کردمیم

 سمتم به را یکوچک جعبه و دیبوس محکم را امگونه

 :گرفت

 !گفتم روزید که یایدیع نمیا-

  

۳۹۵ 
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 ترسانده شدت به مرا یعل. دادم رونیب محکم را نفسم

 ونیپاپ. گرفتم دستانش از را رنگ کرم کوچک جعبه. بود

 رهیخ منتظرش یهاچشم با یعل و بود جعبه یرو ییبایز

 . کردیم نگاهم رهیخ

 اما کند، یشوخ من با داشت یسع یعل که است درست

 چه دیفهمیم را زیچ همه واقعا اگر. دمیترسیم هم باز من

  داشت؟ یرفتار

 به التیتعط زود یلیخ. دیفهمیم را یزیچ دینبا یعل... نه

 خودشان ارید به اشخانواده و انیک و رساندیم انیپا

 .بفهمد را یزیچ یعل که ندارد یلیدل پس. گردندیبازم

 را ادهافت اتفاقات بخواهد امگذشته دنیفهم با ندارم دوست

 . بکوبد سرم بر

 ست؟یآدم نیچن یعل اما

 :گفت صبرانه یب یعل
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 .دارم جانیه تو از شتریب من گهید کن باز-

 :زدم یلبخند

 زحمت تو خودتو دوباره چرا ،یداد یدیع روزید که تو-

 ؟یانداخت

 :گفت سرعت به یعل

  ال؟اص ادیم خوشت نیبب کن باز کنار بذار رو تعارفات-

 :شد مانع یعل که بردارم را جعبه در خواستم

 ه؟یچ یبزن حدس یتونینم-

 :دادم باال یاشانه

 . دونمینم-

 از که ییصدا و سر از و دادم یتکان گوشم کنار را جعبه

 :گفتم دمیشن جعبه درون

 ؟یدیخر گوشواره-
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 :گفت و شد باز ششین

 . کن باز رو جعبه حاال-

 کاش جعبه درون یدیجاکل دنید با و برداشتم را جعبه در

 . دیجوش میهاچشم در

 نارک در دنیچسب با که رنگ یانقره یمگنت یدیجاکل دو

 . دادندیم لیتشک را بایز یقلب هم

 اول یگرید یرو و من اسم اول حرف آنها از یکی یرو

 . بود شده نوشته یعل اسم

 :گفت و گرفت باال را هایدیجاکل سرعت به یعل

 صبح امروز. خرمیم برات خودم دور بنداز اونو گفتم-

 باز هم که کردم دایپ جا هی تا کردم رو و ریز رو شهر کل

 دوستش دوارمیام. بفروشه رو یزیچ نیهمچ هم و باشه

 !یباش داشته
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 سرپ نیا غیدر یب یهایمهربان. نشست لبم یرو یلبخند

 . کردندیم خانه دلم در و شدندیم یقند

 میراب لبش یرو بزرگ لبخند دنید. کردم نگاهش عشق با

 یرو جهان یلبخندها تمام که انگار. بود ییایدن همانند

 . ببرند من از دل تا اندنشسته آدم نیا لب

 زیچ همه شدند باعث ذوقش و شوق و شیهاچشم برق

 :گفتم و کردم نگاه را یدیجاکل جانیه با. برود ادمی از

 .بگم یچ دونمینم واقعا قشنگه یلیخ یعل-
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 یعصب یدیجاکل اون دنید از کمی روزید. نداره قابلتو-

 از امروز نیهم یبرا نکردم یدرست رفتار دیشا و شدم

 راتب رو یدیجاکل نیا بتونم تا زدم شیآت و آب به صبح

 لیتعط جاها شتریب و هست هم دیع دوم روز. کنم دایپ

 . هاتلب یرو ارمیب رو لبخند نیا شدم موفق من اما بودن

 :گفتم ذوق با و شد نما دندان لبخندم

 . زمیعز ممنونم ازت ایدن هی یعل-

 :کرد زمزمه و گذاشت ام چانه ریز یدست

. برام هیکاف نمیبیم صورتت یتو رو یخوشحال که نیهم-

 !توئه کردِن خوشحال من هدف که هاستمدت

 و رفتم آغوشش به اریاخت یب حرف نیا دنیشن با

 اش شانه یرو سرم. شد حلقه کمرم دور او یهادست

  .شدند روان امگونه یرو صدا یب میهااشک و گرفت قرار
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 که بود یزیچ تنها عشق نیا و نداشتم یخوب حال

 . دارد نگه سرپا را من توانستیم

 سرخم یهاچشم دنید با یعل و شدم جدا او از بعد یکم

 :گفت مکث یب

  ؟یکنیم هیگر چرا-

 :دمیخند هیگر انیم

 .دارم تورو که خوشحالم-

 :گفت و دیبوس را امگونه

 ستمین اشکات قیال من. بخند برام یخوشحال وونهید-

 ! پناه

 :داد ادامه و کرد یمکث

 از نایا مامان. جشن یکارها سراغ میبر یزود به دیبا-

 نیاول در. کننیم درست رو جشن یکارها دارن شبید
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 دوست که یلباس میبر بده خبر بود آزاد وقتت که فرصت

 !بخر رو یدار

 اونجا؟ میبر دینبا ؟یچ کافه-

  کافه؟ ای تره مهم ما ینامزد جشن االن-

 :دمیخند

 یلیخ رستوران کافه هی نبود قرار مگه. توئه شغل اونم-

 !شهینم که ها کردن لیتعط نیا با ؟یبنداز راه بزرگ

 :گفت و دیخند

 ما که نهیا مهم االن اما مهمه برات کافه نقدریا که یمرس-

 هم نایا خالم که مخصوصا. میکن برگزار رو جشنمون

 شرکت جشن یتو هم اونا میدار دوست یهمگ و اومدن

 .کنن
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 تمخواسیم که هربار. نشست لبم یرو یمعوج و کج لبخند

 اسم دارم، یمشکالت چه که کنم فراموش و بزنم لبخند

 بدتر را زیچ همه و آمدیم انیم به اشخانواده و انوشیک

 .کردیم

 :گفت جانیه با یعل

. کرده دعوت رستوران به رو همه شب فردا یبرا مامان-

 یزرنگ با من یول رفتنینپذ اما میداد خبر اتخانواده به

 !پناه میباهم شب فردا. گرفتم تورو اجازه

 :گفتم یسخت به و دمیخند

 د؟یخودتون فقط-
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 :داد تکان یسر

 باشه؟ دیبا یا گهید شخص مگه. آره-

 نباشند انیک خانواده نکهیا. دادم رونیب راحت را نفسم

 :گفتم و بود یکاف میبرا

 .هستن هاتونلیفام هم باز کردم فکر-

 خواستیم مادرم. خالم خانواده فقط نه، که همه-

 نرستورا هی تو گرفته میتصم اما خونه، کنه دعوتشون

 زایچ نیا یرو کمی من خاله. کنه ییرایپذ ازشون خوب

 !داره یبیعج یها اخالق حساسه،

 را وارید کنار یصندل زین یعل و نشستم تخت یرو

 :دمیپرس و کردم نگاهش دیترد با. کرد انتخاب

 ؟یعل-

 جانم؟-
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 :گفتم و دادم فرو یسخت به را دهانم آب

 نه؟ بهیعج کمی اتخاله پسر نیا-

 :داد تکان یسر

 ؟یکرد یفکر نیهمچ چرا نه،-

 . کردم حس نجوریا. دونمینم...نم-

 :گفت متعجبانه یعل

 یحس نیچن چرا دونمینم. ستین نجوریا من نظر به-

 !یدار

 د؟یراحت هم با یلیخ-

 ونا برگشتم یوقت و نبودم تهران رو یمدت من. میبود-

 میبود شده دور هم از که بود وقت یلیخ. نبود رانیا گهید

 چیه هم با اون از قبل تا اما. بود شده کم یلیخ رابطمون و

 . میندار هم االن. مینداشت یمشکل

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1560 

 :گفتم یسخت به و شد مچاله دستم در یتخت رو

 داره؟ نامزد اونم-

 یهرا دنبال فقط. ام دهیپرس یزیچ نیچن چرا دمیفهمینم

 . نه ای داندیم یزیچ من از یعل بفهمم تا بودم

 :داد پاسخ یآرام به یعل

 و حساسه شونیزندگ یخصوص مسائل یرو یلیخ خاله-

 رو یدختر انوشیک که دوننیم حد نیا در فقط لیفام

 ناو منم راستش. برسه بهش نتونسته و داشته دوست

 یراب! دور همه از و بودم سبز دفتر هی ریدرگ تو مثل دوران

 مه اگر البته. نداشتم رو انیک با زدن حرف فرصت نیهم

 انوشیک که مشخصه چون دمیپرسینم یزیچ داشتم

 . بزنه حرف دختر اون درباره من با خواستهینم

 :داد ادامه خنده با و شد بلند جا از مامان یصدا دنیشن با
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. کردم تعجب یلیخ پناهه اسمت دمیفهم که اول رور-

 نیهم هم خواستیم انوشیک که یدختر اون اسم ظاهرًا

 اسم هیشب یزیچ هی ای بوده پناه ای حاال. دونمینم قایدق بوده

 .شد هم هیشب لحاظ نیا از انیک و من سرنوشت. خودت
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 :گفت و کرد ام چهره به ینگاه یعل

 !گهید میبخور ناهار میبر-

 به هال درون یقد نهیآ در من و رفت رونیب جلوتر یعل

 بد زیچ همه چقدر. شدم رهیخ امرفته رو و رنگ چهره
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 حوم و کمرنگ داشتند میهایخوشبخت که انگار. بود شده

 . شدندیم

 خانه دلش یتو ترس و دهیپر پناه صورت رنگ دوباره

 میقد نحس یروزها به داشتم دوباره من. بود کرده

 . گشتمیبازم

 همه و شهیهم نامش، با ادش،ی با... انیک حضور با هم باز

 خاک با را من یهایخوشبخت توانستیم آدم نیا جا

 . کند کسانی

 یبرا. شوم مسلط خود به یکم تا دمیکش قیعم ینفس

 که یپسر کنار در ناهار صرف و خانواده جمع در نشستن

 عمل هاحرف نیا از تریقو دیبا است من نامزد حاال

 . کردمیم

 با من باشد، نداشته خبر زیچ چیه از یعل دیشا اصال

 . کنمیم جلب را او توجه زود یلیخ شک یب رفتار نیهم
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 و تمرف ییرایپذ به قبل لحظه چند از ترآرام افکار نیا با

 غذا یعل یبرا که خورد بابا به چشمم. نشستم مانیپ کنار

 . دیکشیم

 درست. نشست میهالب یرو بایز یلبخند لحظه کی

 از اما نداشت، را من با یآشت قصد هم هنوز پدرم که است

 یبد حس یعل به نسبت که بود مشخص هیقض ظاهر

 . ندارد

 سکوت در مانیپ و کردیم خطاب خود پسر را او مامان

 سرعت به خانه نیا در او حضور یروزها. خوردیم غذا

 . شدندیم یط

 فرا ایدر به بازگشتش خیتار زدن، بهم چشم کی به

 تحمل را سخت یدلتنگ کی دیبا هم باز ما و دیرسیم

 . میکردیم
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 لک به که بودم خشنود مانیپ کنار در بودن از آنقدر یگاه

 ... دارد یبیعج و سخت شغل چه مانیپ بردمیم ادی از

 نیچند تاب د؟یایب کنار کار نیا با توانستیم یهست یعنی

  داشت؟ را یدور ماه

 یروزها داشت مانیپ و گذشتیم سرعت به زمان

 یلیخ بودم دواریام من و دادیم دست از را اشییطال

 ...وفتدیب یهست با زدن حرف فکر به زودتر

 هم ازب هستند، لیفام انوشیک با آنها نکهیا وجود با یحت

 یهست به نسبت عشقش از مانیپ که داشتم دوست

 .نخورد یاضربه

  

۳۹۹ 
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 دامن دمب حال به مانیپ آشفته و ریدرگ فکر و گرفته چهره

 یهست زبان ریز و شدمیم کار به دست خودم دیبا. زدیم

 . دمیکشیم را

 طرفه کی عالقه نیا و باشد ییخبرها هم او دل در دیشا

 ...!نباشد

 :گفت و

 . دارم دوست شتریب و بهتر نجوریا-

 :زدم یلبخند

 . نطوریهم منم-

من باید همه چیز را میفهمیدم. 

 *

درست قبل از ورودی رستوران دستم را در دست گرفت 
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 به یکیموز یصدا همانجا از. میشد وارد هم با هردو

 انتخاب را زیم نیتریمرکز یعل خانواده و دیرسیم گوش

 . بودند کرده

 یهمگ و کرد جلب هم را هیبق توجه ما دنید با هیمهد

 هم پدرش و مادر و انوشیک. شدند حضورمان متوجه

 ترمحکم را یعل دست ناخودآگاه من و داشتند حضور

 . گرفتم

 دهمانن یعل که کنم ثابت خودم به داشتم یسع نگونهیا

 ار قیحقا امگذشته درباره اگر یحت. است کنارم در کوه

 . است کنارم هم باز بفهمد،

 مآد نیرتریتقص یب من گذشت، که ییروزها آن در چون

 . بودم

 !شکست و ماند تنها و خورد ضربه که یکس
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 صدا را گارسون زود یلیخ یهست و مینشست گرانید کنار

 . زد

 اب که انیک به یتوجه داشتم یسع و بود منو به چشمم

 . نکنم بود، نشسته من از اندک یافاصله

 خوب و کردیم سلب من از را تمرکز ینگاه ینیسنگ اما

 . ندارم ییرها انوشیک دست از که دانستمیم

 :گفت گوشم کنار یعل

 ؟یدار دوست کباب جوجه-

 . داد سفارش را نفر دو ما یغذا یعل و دادم تکان یسر

 :گفت بلند انوشیک مادر

 !گهید ساکته یلیخ عروست خانم مرجان-
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 هم هنوز. کردم نگاهش لبخند با من و دندیخند همه

 زد کافه مقابل که ییهاحرف و داشتم ادی به را اش چهره

 . بودند نشده پاک ذهنم از

 :داد ادامه انیک مادر

 .ادیب رمونیگ

 انیک هب ناخودآگاه و رفت نیب از تالشم تمام. بود دهیفا یب

 . خورد گره هم به نگاهمان هیثان چند حد در. کردم نگاه

 .بود حرف از مملو که ینگاه

  

۴۱۱ 

  

-اما آفرین به خوش سلیقگی هوتن. دختر قشنگی رو پیدا 

کردی. خدا قسمت کنه ما هم یه عروس به این نازی 
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 یوقت قایدق. کردیم فیتعر امییبایز و من از االن مادرش

  .بود داده قرار انگشتم در ینامزد حلقه خواهرش پسر که

 نیبدتر با بود خودش فرزندش به نوبت که یروز اما

 چند خواستینم یحت و بود برگشته کافه مقابل از رفتار

 . ندیبب را من قهیدق

 دور ذهنم از را دهیپوس افکار نیا تا دمینوش آب یقدر

 مه باز که بود بهتر. اورمیب دست به را تمرکزم و کنم

 اصال پناه که کند فکر انیک مادر بگذار. کنم سکوت

 . ستین بلد را کردن صحبت

. شدند مشغول یهمگ و شد غذا از پر زیم زود یلیخ

 تیاذ هم او نگاه ینیسنگ یطرف از و کردیم نگاهم هیمهد

 . بود کننده
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 بخش که بود ساده یجار کی فقط و فقط دختر، نیا

 را موضعش ابتدا نیهم از و تر پررنگ وجودش حسادت

 . بود کرده مشخص

 رابطه کی من با که نداشت یا عالقه و خواستینم او

 . باشد داشته یعاد و دوستانه

 رستوران باز یفضا سمت به یهمگ شام صرف از بعد

 . دادند دسر سفارش و رفتند

 یندلص آن از تر دلچسب اریبس رستوران یسنت یها تخت

 . بودند سالن درون یرسم و خشک یها

 :گفتم یهست گوش کنار در یآرام به من

 !هیعال هوا م؟یبزن قدم میبر کمی یایم-

. میآمد نییپا تخت از هردو و داد تکان یسر حرف یب

 :دیپرس یعل
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 شده؟ یزیچ-

 :دادم تکان یسر

 زود میبزن یدور هی اطراف نیا میریم یهست و من. نه-

 . میگردیبرم

 :گفت خنده با هومن

 دسرتون سهم نداره، اشکال دیبرنگشت هم زود اگه-

 . من یبرا مونهیم

 از وا. میگرفت فاصله آنها از یهست و من و دندیخند یهمگ

 سمت فکرم من و زدیم حرف رفتیم روز هر که یباشگاه

 . بود مانیپ

 دل در بفهمم و کنم باز را صحبت سر تا بودم یراه دنبال

 .است خبر چه یهست
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 :دیپرس و کرد نگاهم جانیه با یهست

 آره؟ رهیگیم حرصت هیمهد از-

 :دمیخند

 . داره فرق من با هاشاخالق کمی حاال آدم هی هم اون. نه-

 :گفت و دیخند بلند یهست

 کل خوادیم دلش اما. ستین یبد دختر ییخدا نیبب-

 حسادت منم به یحت یگاه. باشه خودش سمت توجهات

 حال به که بهتره واقعا ستین خودش دست. کنهیم

 !باشه خودش

 :گفت مجدد یهست و زدم یلبخند
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 ؟یدیم لفت چرا. کن نام ثبت ما باشگاه ایب-

 !یزود به امیم-

 . کنم فیتعر و نمیبب-

 .دادم رونیب محکم را نفسم

. دمش شاد اریبس من و دیکش شیپ را ینامزد بحث یهست

 :گفتم یآرام به

 هداشت جانیه برات نجوریهم بشه خودت ینامزد شاهللیا-

 . باشم

 :گفت کوتاه و دیخند

 . انشاهلل-

این بهترین بهانه بود تا حرف احساسات هستی را وسط 

بکشم. هرچند، شاید با اینکار پیمان از من دلخور میشد 

اما نمیتوانستم کنار بکشم و هیچ کاری نکنم.  
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 :گفتم سرعت به و دادم باال ییابرو

 ه؟ییخبرا. ها شد باز هم شتین-

 :گفتم مجدد من و دیخند مکث یب یهست

 . هست ییخبرها هی پس-

 جانیه از پر من و کرد ثابت را نیا یهست یهاچشم برق

 همه آمدیم خوشش مانیپ از هم یهست اگر واقعا. شدم

 و ترس یب گرید. رفتیم شیپ شکل نیبهتر به زیچ

 که یزیچ به را مانیپ و میزدیم را حرفمان مشکل

 . رساندمیم خواستیم

 تپش را بود صورتش در که ییمو تار خجالت با یهست

 :گفت و فرستاد گوشش

 !نه ای بگم دونمینم-
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 دل در و شد تاب یب قلبم. شد باز بناگوش تا شمین

 ار ذوقش و شوق و بود نجایا مانیپ کاش که کردم اعتراف

 . دمیدیم

 ار خوب یلیخ زوج کی یهست و مانیپ که نداشتم شک

 . دهندیم لیتشک

 و کردم باز زبان نداشت، مقاومت توان گرید که یدل با

 :دمیپرس

  ه؟یچ انیجر گهید بگو. خب-

 که یحال در و مکث با و داد هیتک هانرده به یهست

 : گفت دیدزدیم را نگاهش

 مشخص کامال یزیچ اصال چون بگم کشمیم خجالت-

 . ستین
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 سما تا گرفتم را زبانم یجلو یسخت به. دمیخند ذوق با

 :گفتم و اورمین را مانیپ

 بهش دلو یهست که خوشبخت مرد نیا هیک بابا، بگو-

  باخته؟

 :گفت یآرام به و کرد نگاهم یهست

 !انیک. امپسرخاله-

  

۴۱۲ 

  

 

 تمنتوانس کردم تالش هرچه و کرد ریگ ام نهیس درون نفس

 را میلوگ خیب دست دو که انگار. بفرستم رونیب به یبازدم

 . داشتم یخفگ حس. باشند دهیچسب
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 حاال .نبود باور قابل عنوان چیه به بودم دهیشن که یزیچ

 . داشتم شک هم خودم یهاگوش به

 افهک آن مقابل یوقت. دیچیپ گوشم در انیک مادر یصدا اما

 هچ را خواهرش جواب حاال که گفت و بود ستادهیا یلعنت

  بدهد؟ دیبا

 :گفت ینگران با و گرفت را دستم یهست

 پناه؟ شده یچ-

 . شاندن یصندل یرو را من یهست و دمیکش نفس یسخت به

 ردد. بستم چشم درد با و گرفتم میهادست نیب را سرم

 و بودم ناتوان من. بود آمده سراغم به یبد یناتوان

 .کنم مراقبت زانمیعز و خودم از توانستمینم

 تتوانسینم من گذشته اشتباه خاطر به هم مانیپ یزندگ

 . کنم خراب توانستمینم هم را یهست یزندگ. شود خراب
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 دیشد و بود گرفته که ییصدا با و کردم نگاهش درد با

 :دمیپرس دیلرزیم

 ؟یاون عاشق تو ؟یهست هیچ انیجر-

 محکم را امزده خی یهادست و کرد نگاهم ترس با یهست

 صحبت اما دادیم آزارم شدت به فشار افت. گرفت

 . بود بدتر مراتب به یهست نکردن

 :گفتم زود یلیخ

 !هیچ انیجر بگو بهم توروخدا-

 فحر دیبا اما. بود دهیترس. بود نگران و آشفته یهست

 یچاه همان درون انوشیک طناب با دینبا او. زدیم

 . بودم افتاده من شیپ مدتها که افتادیم

 . شدیم من اشتباهات تکرار دینبا یهست

 :گفت یآرام به

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1579 

 با انیک و من دارن دوست خاله و مامان که وقته یلیخ-

 از و خوندن من گوش تو هم نقدریا. میکن ازدواج هم

 بهش ندهیآ یرو شهیم و ستین بدک نمیبیم که گفتن انیک

 . کرد فکر

 هب قرن کی اندازه من یبرا که یمکث. کرد کوتاه یمکث

 :دیانجام طول

 باهام داره قصد گفت و زد حرف من با انیک هم شبید-

 ! کنه ازدواج

 چرا انوشیک که بود حدس قابل. شدند گرد میهاچشم

 به ورودش با نکهیا یبرا تنها. است کرده را کار نیا

 قرار شارف تحت شتریب و شتریب را من بتواند ،یعل خانواده

 . بدهد

 :گفت ذوق با یهست

 .پناه داره دوستم گفت-
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 زا گاه چیه انوشیک. کرد دتریشد را بغضم یهست ذوق

 وجود تمام با داشت ادعا و بود نزده یحرف اش دخترخاله

 .است من عاشق

  

۴۱۳ 

  

 

 آنقدر کنم هیگر انقدر. بزنم زار نجایهم خواستیم دلم  

 را خودم. نماند یباق تنم در یجان گرید تا بزنم ادیفر

 یلیخ بودم ساده من. دانستمیم مشکالت نیا تمام باعث

 به بیفر هم باز. خوردم بیفر من. کردم یسادگ بد

 از هم را طانیش دست که خوردم را یشخص که یسادگ

. شتدا سر در یا نقشه چه انیک دانمینم. بود بسته پشت
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 به نشد، موفق یوقت کند چهیباز را من داشت یسع او

 رفت؟ یهست سمت

 کرد؟ یم صحبت ما یدو هر با زمان کی در یعنی 

 کرف. هستم ساده اریبس یدختر من که دانستمیم شهیهم

 لهیپ لهیش یب ساده، پاک،. هستند خودم مانند همه کنمیم

 نیچن نیا اما! ایر یب و صادق. دست کف همانند و

 مقابلمان که را یافراد است بیعج اریبس زمانه. ستین

 تفاوت. دارند یاریبس یها فرق باما یگاه دهد یم قرار

 چه هر اما میگرد یم مشترک نقطه کی دنبال به م،یدار

 نیا یهتشبا چیه که میفهم یم بهتر میکن جستجو شتریب

 .ندارد وجود وسط

 .بود شب و روز تفاوت مثل درست انیک و من تفاوت 

 ییروشنا در  ما از یکی روشن، یگرید و کیتار یکی
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 را شب یکیتار یگرید و دادیم نشان را خودش روز

 .کند پنهان ترراحت را خودش بتواند تا داشت دوست

 ودب دهیکش یخط را صداقت دور یگرید بود صادق یکی

 !ابد تا

 مقابل داشت را کس همه با مقابله توان که بود یکس 

 بر را یکس نام توان تمام با و کرد علم قد اش خانواده

 ،یگرید و نبود یراض او با کس چیه که آورد زبان

 . دادیم حیترج را سکوت

 یخطاها تکرار یهست بدهم اجازه توانم ینم. توانمینم 

 .شود سابقم

 یم را ها تیواقع!  کور و بودم کر بودم عاشق روزها آن 

 درکشان اما دمیشنیم را قیحقا. کردم ینم باور اما دمید

 وجود در را میایدن تمام و بودم منگ و جیگ. کردم ینم

 . دمیدیم انوشیک
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 یهست یچشمها من. است کرده فرق زیچ همه حال، اما 

 ار دستش فتد،یب یچاه که است قرار اگر. کنم یم باز را

 !معصوم و است پاک ،یهست. شوم یم مانع و رمیگ یم

 یب. نبودم سکوت به قادر و  نداشتم تحمل توان گرید 

 :گفتم و کردم باز دهان زیچ همه به توجه

 یند رو عقلت! نکن باورش اصال. یهست نکن باورش-

 بهت اگه حال نیا با ؟ینیبیم رو شب یاهیس دستش،

 قشنگ یلیخ اون گه،یم دروغ. نکن باور شب االن گفت

 .نکن باور یهست گهیم دروغ

  

۴۱۴ 

  

 

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1584 

 را سکوتش لحظه کی در. شد تعجب از مملو نگاهش

 هک یافراد تمام که بلند آنقدر. دیخند بلند و شکست

 .دندیچرخ سمتمان به متعجبانه بودند اطرافمان

 :گفتم سرعت به

 . کن باور حرفمو توروخدا یهست-

 :گفت دهیبر دهیبر خنده، انیم یهست

 و رس هی کردمیم فکر ینبود هوتن نامزد اگر یعنی ،یعنی-

 !یکنیم برخورد نجوریا که یدار انیک با یسر

 نیا و نداشت باور را حرفم یهست. کردم نگاهش غم با

 از دیاب چگونه کرد،ینم باورم او یوقت. بود اتفاق نیبدتر

 کند؟ باور مرا که باشم داشته انتظار یعل

 :گفتم سرعت به
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 به گمیم یهرچ باش مطمئنم. حرفامو کن باور یهست-

 یکنیم فکر تو که یآدم اون اصال انیک. خودته صالح

 !یهست ستین یدرست آدم اصال انوشیک. ستین

 نشان یخوب به حرکات نیا تک تک. داد باال ییابرو

 .ندارد باور را میهاحرف او، که دادیم

 خانواده نه. کردندینم باور وقت چیه را من. دمیکش یآه

 !!!گرانید نه خودم،

 :گفت و زد نهیس به دست یهست

 وشانیک تو پناه؟ یزنیم حرف نانیاطم با نقدریا کجا از-

 یدید اونو که روز چند نیهم تو ؟یشناسیم کجا از رو

 با یبچگ از ما ؟یدیم نظر موردش در قاطع و رک نقدریا

 . میشد بزرگ هم

 :داد ادامه یهست و دادم تکان یسر
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 گمون وگرنه. ستادمیا جلوت االن من یآورد شانس-

 حرف نجوریا انیک درباره هوتن یجلو یبتون کنمینم

 !یبزن

 قایدق هاحرف نیا. کنم هیگر زار زار همانجا بود مانده کم

 توجه و دمیشنیم امخانواده از من که بودند یجمالت همان

 و گفتمیم یهست به را هاحرف همان داشتم حاال. کردمینم

 . کردینم یتوجه کدامشان چیه به من، مثل قایدق هم او

 ودم،ب دهیند حال به تا که تند یلحن با و سرعت به یهست

 :گفت

 تا ود شما نیب یاتفاق چه. بگو مو به مو. بگو زویچ همه-

 افتاده؟

 :گفت و شد گرد شیهاچشم لحظه کی در

 !!!پناه دختر همون ؟یبود انیک دختر دوست تو نه؟؟؟-
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 کردیم درد نهیس درون قلبم. دادم فرو یسخت به را بغضم

 :کردیم نگاهم ناباورانه یهست و

 نفر کی عاشق جفتشون هوتن و انیک ممکنه چطور-

 !ایخدا یوا شن؟

 :گفتم یسخت به و کردم نگاهش

 انوشیک خدا به یهست بشنو من از نویا. شده که حاال-

 با عمرمو من. ستین یکنیم فکر تو که یآدم اون اصال

 .نکن کارو نیا تو کردم تباه اون
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 :گفت مکث با و داد تکان یسر یهست
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 از شه،یم زده حرفش که سالهاست. کنم قبول تونمینم پناه-

 یحت. دهیچرخ من اسم خاله زبون رو ادیم ادمی یوقت

 شده اشقع انیک که بود دهیچیپ لیفام تو خبر نیا که یوقت

 یبرا یهست و ستین یجد گفتیم خاله هم باز

 آخر هلحظ هم باز رفتند رانیا از نایا خاله یوقت یحت...انیک

 . میگردیبرم گفت و کرد بغلم خاله

 ازگوب به کردم شروع یسخت به و دمیکش یقیعم یهانفس

 !گذشته اتفاقات تمام کردن

 به. دمیرس انتها به رفته رفته و گفتم انیک با ییآشنا از

 مانیپ اگر و کرد تمام را زیچ همه کافه در که یروز همان

 شده نابود همانجا و روز همان رد،یبگ را دستم تا نبود

 .بودم
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 یلوج یسخت به که بود مشخص و بود کرده بغض یهست

 دیبا او و گفتمیم دیبا اما. ردیگیم را شیهااشک زشیر

 . دیشنیم را ام صادقانه یهاحرف تمام

 ار خودم داشتم، عمر تا خوردیم ضربه انیک از یهست اگر

 .دمیبخشینم سکوتم و حماقت خاطر به

 :گفت یسخت به و داد تکان یسر یهست

 جوانب همه دیبا من اما یزد رو هاتحرف که ممنون-

 . بسنجم رو

 انوشیک که کن فکر نیا به خوب. بکن فکراتو حتما-

 منو یآبرو چطور کرد، استفاده سو من اعتماد از چطور

 یجلو اونا، تنها نه. برد امخانواده یاعضا تموم یجلو

 و نذاشت برام تیثیح هیهمسا و در و بابام یهایهمکار

 و نشست روم به رو ییپررو کمال در شد؟یچ کار آخر

. یبود معطل ول االن تا هم تو و رمیم دارم من گفت
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. شتهدا لیدل دو فقط شدم بلند من االن اگر کن باور یهست

 !مانیپ یدوم و یعل یکی

 چشمش از یاشک باالخره و کرد نگاهم غم با یهست

 :گفت و دیچک

 سالها. ستین خوب حالم یکنیم فکر که اونقدرها منم-

 بن و خیب از اشهمه فهممیم حاال و کردم یپرداز ایرو

 . بوده غلط

 آنقدر. انداختم ریز به سر من و افتاد راه جلوتر یهست

 که رفت ادمی کل به که بود شده درهم زیچ همه

 توق اصال االن،. بزنم حرف او با مانیپ درباره خواستمیم

 . نبود یمناسب

 متوجه بعد و شناختیم کامل را انیک اول، دیبا یهست

 . شدیم مانیپ عالقه

 :گفت متعجبانه یعل گران،ید به دنیرس با
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 !دنبالتون امیب خواستم شدم نگران گهید-

  

۴۱۶ 

  

 

 ار فضا نیا تحمل. ستادمیا سرش یباال و زدم یلبخند

 . ببرد خانه به را من یعل زودتر خواستیم دلم و نداشتم

 :گفتم یآرام به

 م؟یگردیبرم یک. ام خسته یلیخ-

 :داد تکان یسر یعل

 .کشهینم طول ادیز-

 یهست. نشستم تخت لبه هم من و دیکش کنار را خودش

 :گفت متعجبانه یعل و بود کرده کز تخت گوشه
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 ؟یگفت بهش یچ-

 ؟یچ-

 شد؟ دعواتون ؟یگفت یچ یهست به-

 . نه-

 لک انگار االن دیبود خندون و شاد دیرفتیم یوقت یول-

 !سرتون شده ختهیر ایدن یهایبدبخت

 :گفتم و کردم یهست گرفته چهره به ینگاه

 . میکرد دل درد باهم گرفته، دلش کمی. ستین یزیچ-

 ودب مشخص کامال. نزد یحرف گرید و داد باال ییابرو یعل

 . است نکرده باور را من حرف هم او که

 به داشت قصد انیک. برخاستند جا از یهمگ بعد یکم

 تسرع شیهاقدم به مکث یب یهست و برود یهست سمت

 . کرد متعجب را همه کار نیا و داد
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 بر سوار یعل همراه به و میکرد یخداحافظ یهمگ با

 . میشد نیماش

 از شدن خارج نیح در و بست را کمربندش یعل

 :گفت نگیپارک

 افتاده؟ یاتفاق چه پناه-

 !یچیه-

 :دیخند

 کنم؟یم باور نویا من یکنیم فکر و-

 . کنم بازگوش نخواد یهست دیشا-

 :گفت مکث یب و داد تکان یسر

 . نمک کمک بهتون تونمیم یبگ بهم زود اگه که یدونیم-

 او به را زیچ همه اگر یعنی. دادم قورت را دهانم آب

  کرد؟یم باورم چرا و چون یب گفتم،یم
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 تیجد با یعل. کردم نگاهش و دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم یسخت به من و کردیم یرانندگ

 ؟یقهر باهام-

 !نه-

 :داد ادامه و دیخند

 . نشدم بچه اونقدرها هنوز-

 :گفتم یسخت به و دادم قرار دستش یرو را دستم

 . نباش نگران وفتاده،ین یاتفاق-

 :گفت کبارهی و داد تکان یسر

 جشن کردن هماهنگ و دیخر دنبال میبر دیبا فردا-

 .نییپا ایب زود ینمون خواب زدم زنگ بهت ،ینامزد
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. اوردین زبان به یکالم گرید یعل و دادم تکان یسر

 هم باز اما م،یبگو یعل به را زیچ همه که داشتم دوست

 یعل از شتریب کردمیم فکر یهست العمل عکس به یوقت

 .دمیترسیم

 اما است، شده مشکوک ییزهایچ به او که بود معلوم البته

 میگوب توانستمینم و نداشتم را کردنش انیب قدرت هم باز

 در تو از قبل یدار دوستش نقدریا که یاپسرخاله که

 به بال همه آن انوشیک نکهیا با یحت. است بوده امیزندگ

 .بزنم حرف توانستمینم هم باز بود، آورده سرم

 رداف یبرا هم باز رفتن از قبل و رساند خانه به را من یعل

 .نداشتم زدن یبرا یحرف. کرد دیتاک ینامزد یها دیخر و

 از ساده یخداحافظ کی با تنها و بود درد از پر قلبم
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 یب نداشت، وجود یانوشیک اگر. شدم خارج نشیماش

 .کردمیم را استفاده نیبهتر روزها نیا از شک

 بر دستم از یکار خوردن غصه جز من او، وجود با اما

 .آمدینم

 ازب را خانه در ،یجسم یحت و یفکر و یروح یخستگ با

 دنمید با مانیپ و بودند داریب هردو، بابا و مامان. کردم

 :گفت و کرد بلند یدست

 دور ما از تورو نقدریا شوهر خانواده میدونستیم اگه-

 .میدادیم شوهرت اگه عمرًا کنهیم

 به نگاهم لحظه کی من و شد بلند مامان خنده یصدا

 را لمد نشست، لبش کنج که یزیر لبخند. رفت بابا سمت

 .کرد خوش

 ...!کوتاه یلحظات یبرا تنها اما
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 دلخور من از همه یزندگ نیا در که بود نیا قتیحق

 به که یمرد طرف از یحت! بخشش طلب در من و بودند

 !است نشسته مبل نیا یرو خانواده پدر عنوان

 به بزنم پس را غمم کردم یسع و کردم نگاه مامان به

 :گفتم یآرام

 .میکن دیخر ینامزد یبرا میبر تا دنبالم ادیم یعل فردا-

 سکوت با را تشیرضا بابا و داد تکان یسر مامان

 .داد نشان اشیشگیهم

 ختت یرو را میلباسها یخستگ با و رفتم اتاق سمت به

 با و نداشتم کردنشان عوض یبرا یا حوصله. انداختم

 را میهاچشم. دمیخواب تخت یرو تنگ یل شلوار همان

 .بود افتاده جانم به یبد سردرد. بستم

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1598 

. کنم رها دردها نیا تمام از را خودم خواستیم دلم

 زا اما وفتدیب انوشیک به چشمم گرید نداشتم دوست

 .نداشتم را یعل از ییجدا توان هم یطرف

 یحت. بود شهیهم از ترسخت روزها نیا زیچ همه

 نهات و تک و بود کرده میرها انیک که ییروزها از دشوارتر

 .بودم مانده

 :گفت و شد اتاقم وارد کبارهی مانیپ

 !بگم بهت یزیچ هی خوامیم پناه-

 :دیچرخ سمتش به سرم

 ؟یچ-

 :گفت و گرفت سمتم به را لشیموبا

 ابجو هنوز البته. گذاشتم قرار هی یهست با فردا یبرا-

 .کنم صحبت باهاش خوامیم اما نداده
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 مسر و زدم خنده ریز یپق که بود نشده تمام حرفش هنوز

 :دمینال و گرفتم میدستها نیب محکم را

 !مانیپ نده زجرم شتریب تو گهید! نه یوا-
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 :کرد نگاهم متعجبانه مانیپ

 پناه؟ خوبه حالت-

 :داد ادامه و کرد کوتاه یاخنده

 !یشیم خوشحال یلیخ خبر نیا دنیشن از کردم فکر-
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 بارهکی بغضم. کنم تحمل نتوانستم گرید و کردم نگاهش

 تخت یرو. کرد پر را اتاق یفضا هقم هق و شکست

 :دمینال و گرفتم را سرم محکم دست با و نشستم

 خراب رو همه یزندگ که من به لعنت! من به لعنت-

 !کردم

 یور گرمش یدستها و شد خم سمتم به ینگران با مانیپ

 از پر یصدا زود یلیخ و نشست امزده خی یدستها

 :خورد گوشم به ترسش

 افتاد؟ یاتفاق چه اونجا شده؟ یچ پناه؟-

 انمیپ. دیلرزیم هیگر شدت از تنم تمام و کردمیم هق هق

 من و ردیبگ باال را سرم داشت یسع و بود شده جیگ

 شیاپ دو یرو مقابلم مانیپ. بود شهیهم از باالتر مقاومتم

 :گفت و نشست
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 با کردن؟ تتیاذ اونجا شده؟ یچ ،یترسوند منو پناه-

 شد؟ دعوات یکس

 زا سیخ صورت به چشمش و گرفت باال را سرم باالخره

 هریخ میهاچشم در شهیهم از تر نگران مانیپ. خورد اشکم

 :گفت دیلرزیم شدت به که ییصدا با و شد

 یچ بگو بزن حرف پناه کنمیم سکته دارم کن باور-

 شده؟

 زدن حرف توان و آمدینم باال میها هیگر شدت از نفسم

 ستشد کبارهی که شد بلند جا از ینگران با مانیپ. نداشتم

 :گفتم میهااشک انیم و گرفتم را

 ؟یریم کجا-

 ورده؟آ سرت به ییبال چه نمیبب. بزنم زنگ یعل به رمیم-

 :کردم پاک را میهااشک آزادم دست با و دادم تکان یسر
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 !نکرده یکار اون-

 واهلل بزن حرف کلمه کی کن باز دهنتو پناه؟ چته پس-

 !شمیم وونهید دارم

 زیتم ار صورتم ،یدستمال با مانیپ و دمیکش یقیعم نفس

 گرن و نداشتند یتمام من یهااشک. بود دهیفا یب اما کرد

 .دیپریم شیپ از شیب لحظه هر مانیپ یرو و

 در شده جمع یهااشک انبوه پشت از و گرفتم ینفس

 :گفتم یسخت به و شدم رهیخ اشچهره به چشمم

 !منه ریتقص همش. مانیپ کردم بدبخت تورو-

 :دیخند حرص با مانیپ

 !پناه یگیم یچ فهممینم اصال-

 نیچن وقت چیه شدمینم آشنا انیک با من اگه اگه،-

 !اومدینم شیپ یمشکالت
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 چرا گهید ستین تیزندگ یتو مدتهاست اون یوقت-

 ؟یاریم اسمشو

 بهم همه اون چون رفت، و کرد رها رو من انیک چون-

 !مانیپ گرفته قرار ریتاث تحت هممون یزندگ االن زد ضربه

 :گفتم درد با و افتادم سکسکه به لحظه کی

 از .مانیپ اونه ریتقص هم ها سکسکه نیا یحت! نیبب-

 دیبا... االن شدم نجوریا آورد سرم رو بال نیا انیک یوقت

 !دراد...جونم تا...کنم سکسکه...نقدریا

 :گفت و داد قرار میهاشانه یرو یدست مانیپ

 !هیچ دردت فهممینم هم هنوز کن باور پناه-

 اکپ را بود افتاده راه به گردنم سمت به گونه از که یاشک

 :وگفتم کردم

 !رمیمیم دارم من. ستین خوب یچیه مانیپ-
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 شیهاچشم در را ترس و دیلرزیم شیهاچشم مردمک

 یقال یهاگل به را نگاهم. دمیکش یقیعم نفس. دمیدیم

 و نداشتم را برادرم یهاچشم در کردن نگاه توان. دوختم

 :دمینال میهاسکسکه انیم

 !ِیعل پسرخاله... انوشیک-

 :دادم ادامه و کردم نگاهش

 یتهس به. کنم یغلط چه دیبا دونمینم من و برگشته اون-

 !مانیپ شده خون تیزندگ یبرا دلم و داده ازدواج قول
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 و شدند گرد هیثان از یکسر در مانیپ یهاچشم

 و ردک نگاهم ناباورانه مانیپ. گرفتند شدت میهاسکسکه

 :گفت

 !شهینم باورم اصاًل چطور؟ ؟یچ یعنی-

 رو انیک یلیخ اون مان؟یپ کنهیم کاریچ بفهمه یعل اگه-

 نکنه؟ باور منو اونم نکنه! داره دوست

. دیکش کشدار یپوف و نشست تخت یرو کنارم مانیپ

 :گفتم و کردم اشچهره به ینگاه

 کنم؟ کاریچ مانیپ-

 اب و دادیم تاب دستش در تند تند را لشیموبا مانیپ

 :تگف و کرد نگاهم لحظه کی. زدیم ضربه نیزم به شیپا

 هنوز؟ ینگفت یعل به چرا-

 :کردم یاسکسکه
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 !تونم ینم-

 :دیغر و کرد نگاهم یعصب مانیپ

 بگو براش برو ؟یترسیم یچ از ؟یتونینم که چته-

 !یمتنفر ازش بگو. آورد سرت ییبالها چه اشپسرخاله

 باور را من هم یعل اگر. کردم امحلقه به ینگاه ترس با

 شد؟یم چه کردینم

 :گفت مجدد مانیپ

 .جداست بحثش یهست-

 :دمیپر حرفش نیب

 رو انوشیک گول گفتم بهش. گفتم زویچ همه یهست به-

 !نخوره

 :کرد ساکت را من و گرفت مقابلم یدست مانیپ
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 هاشبا فردا قطعا من ،یزد که ییحرفا نیا با پناه، نیبب-

 ای! هکن فکر نهیبش. میدیم انتخاب حق بهش. زنمیم حرف

 تا ،یعل درباره اما! اشپسرخاله ای کنهیم انتخاب رو من

 !یبگ بهش رو زیچ همه خودت دیبا نشده رید

. گرفت جان چشمم مقابل زیچ همه. دادم تکان یسر

 به! شانیها خنده و انوشیک و یعل رفاقت و تیمیصم

 :گفتم سرعت

 ؟یچ نکرد باورم اگه-

 تورو خراب حال اون خودش مگه نکنه؟ باور چرا-

 د؟یند

 :دادم ماساژ و گذاشتم امنهیس قفسه یرو دست

 !سوزوننیم رو امنهیس قفسه کل هاسکسکه-

 :گفت تند یلحن با حرفم به توجه یب مانیپ
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 زیچ همه خودت نشده، رید تا! پناه باش تیزندگ فکر به-

 !گمیم بهت دارم بار چند نیبب. بگو یعل به رو

  

۴۱۱ 

  

 

 مهه داشتم سکوتم با من و بود مانیپ با حق. دمیکش یآه

 :گفت مجدد مانیپ. کردمیم بدتر و بد را زیچ

 ،یکرد تجربه رو ییزهایچ چه اتگذشه یتو تو نکهیا-

 و،ت بِد شانِس از نکهیا حاال. بوده خودت یشخص انتخاب

 شهینم لیدل هم باز هستن، پسرخاله هم با یعل و انوشیک

 یعل خود با یمشکل من. میسیبنو اون یپا به رو نیا گناِه

 یلع بگم که ستمین یآدم و دمید رو جفتشون. پناه ندارم
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 یلو! بزدله و شعور یب اون مثل پس انوشه،یک خاله پسر

 !بگو یعل به رو زیچ همه زودتر خودت

 اتاق در که است نگذشته حرف نیا از یلحظات هنوز

 مامان و رفت در سمت به مانیهردو نگاه. شد باز کبارهی

. میدید در چهارچوب در خورده گره ییهااخم با را بابا و

 .دش شتریب اشچهره در خشم مانیپ و دیپر میرو و رنگ

 :گفت و گذاشت جلو به یقدم سرعت به

 گوشفال دیگفتیم م،یبود بچه یوقت ادمهی که ییچا تا-

 د؟یکنیم نکارویا خودتون االن در، پشت دیستینا

 :گفت متعجبانه مامان

 انوشه؟یک اون خاله پسر یعل-

 مانده نیهم. دادم فشار هم یرو به محکم را میهاچشم

 از گرید و شوند خبر با ماجرا از نفر دو نیا که بود
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 ردهک انتخاب را مطلق سکوت من. ندیاین کوتاه موضعشان

 و نشستم تخت یرو. بود شده باز زبانش مانیپ و بودم

 :گفت تیعصبان با مانیپ

 !هستند لیفام بله. دیدیشن که شما-

 :گفت سرعت به بابا

 د؟ینگفت زودتر چرا-

 دهکر یمخف عمدًا که نبود یزیچ. میدیفهم تازه خودمونم-

 .میباش

 :گفت و دیخند حرص با بابا

 !خانواده اون به داده ریگ پناه کال! اونه لنگه نمیا پس-

 :گفتم یآرام به و کردم نگاهش

 .دمیفهم تازه. نداشتم خبر من-

 :گفت مجدد بابا و زد قدم اتاق در یکالفگ با مامان
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 .ستین یدوم به یازین. میدیکش یکاف حد به شونیکی از-

 :دیپرس مکث با و نشست مانیپ یابروها نیب یزیر اخم

 ه؟یچ منظورتون-

 حبس امنهیس در نفس اشجمله با و داد تکان یسر بابا

 :شد

 .کنمینم وصلت اونا با من! هیمنتف ینامزد دیبگ بهتره-

 :دیخند بلند مانیپ و کردم نگاهش منگ و جیگ

 !ممکنه ریغ نیا-

 :کرد نگاهش بابا

 میگیم و میزنیم زنگ بهشون ستین ممکن ریغ-

 اونا دست رو پناه یزندگ دوباره من. میشد منصرف

 .دمینم

 :گفت مکث یب مانیپ و رفتند باال باره کی میابروها
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 رو من یزندگ د،ینداد رو پناه یزندگ فرض به حاال-

 د؟یکن کاریچ دیخوایم

 فرو را بغضم من و شد سوال از مملو بابا و مامان نگاه

 :گفت عًایسر مانیپ. دادم

 چون د؟یش مانعم دیخوا یم. ادیم خوشم یهست از منم-

 انوشه؟یک خاله دختر

  

۴۱۱  

  

 

 ناباورانه مامان و شدند گرد لحظه کی در هردو یهاچشم

 :رفت باال شیصدا

 مان؟یپ یگیم یچ-
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 بابا. کرد نگاهشان آرامش کمال در و داد باال یاشانه مانیپ

 :گفت و کرد یاخنده

 !دادن دست از عقلشونو جفتشون هابچه-

 :گفت و داد تکان یسر مانیپ

 !هاالن نیهم م،یباش شده عاقل مونیزندگ تو بار کی اگر-

 :دیغر و کرد نگاهش تیعصبان با بابا

 ؟یزد حرف دختر اون با-

 نیا بابا دوم ادیفر اما بزند حرف تا کرد باز دهان مانیپ

 و انداخت من تن به لرزه که یادیفر. نداد او به را اجازه

 :کرد تریقو را مانیپ ظاهرًا

 ؟یزد حرف باهاش-

 .زدم حرف آره-
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 حتما .شد تر یعصب حرف نیا با بابا و گفت دروغ مانیپ

 انوشیک به هم باز مانیپ و من که کردیم فکر نیا به

 آشفته حد نیا تا را او موضوع نیهم و میشویم کینزد

 .بود کرده حال

 و کرد دراز مانیسو به دواریتهد را اشاشاره انگشت بابا

 :گفت

 اردو توننینم یهست نه و یعل نه. دیکن گوش جفتتون-

 !بشن ما خانواده

 :کرد یاخنده مانیپ

 رمیبگ که زن باالخره. میشیم خارج خانواده نیا از ما-

 !عروس خانواده اریاخت در رمیم دربست

 او که دانستمیم یخوب به را نیا. زد برق مامان یهاچشم

 یهست. ندیبب یداماد لباس در را مانیپ دارد دوست چقدر

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1615 

 یمخالفت مامان نداشت یلیدل و بود یخوب و آرام دختر هم

 .کرد ترک را اتاق تیعصبان با بابا اما. باشد داشته

 انداخت مانیپ گردن دور دست بابا رفتِن محض به مامان

 ارانب بوسه را پسرش صورت بتواند تا شد بلند پا یرو و

 هنکیا با. بود امیشاد از نشان هم داشتم که یبغض. کند

 ازب اما است، کرده من خاطر به را نکاریا مانیپ دانستمیم

 .بودم شاد هم

 اشیزندگ از دیبا او. بود مانیپ مسلم حق یخوشبخت

 خودش که یکس کنار در هم آن. بردیم را لذت تینها

 .خواستیم

 :گفت جانیه با مامان

 ییبال بابات ذارمینم رممیبم من. مامان بگردم سرت دور-

 !ارهیب عشقت و تو سر

 :زد یلبخند مانیپ
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 مهمه؟ براتون من یزندگ و عشق-

 مانیپ صورت طرف دو شیدستها و داد تکان یسر مامان

 :گرفت قرار

 سرپ تا چند نباشه مهم برام شهیم مگه. مامان برم قربونت-

 افرد. برقصم تیعروس تو یبش داماد تو دارم آرزو دارم؟

 !خونمون یایب یریبگ رو هاتبچه دست فردا پس

 :زد مامان یشانیپ یرو یابوسه و دیخند بلند مانیپ

 یدختر نیا به اما. مامان یدار یقشنگ یلیخ یآرزوها-

 ثلم درست توئه فرزند دختر نیا. کن نگاه هم کنارته که

 یپا به رو انیک یگناها بابا نذار. باش داشته هواشو. من

 هی. هممون میشناخت خوب رو یعل. سهیبنو هم یعل

 .ستین انوشیک هیشب درصد

 مانیپ شانه از راستش دست و آمد سمتم به مامان نگاه

 :نشست من شانه یرو و شد جدا
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 .میذارینم تنهات. گلم دختر.  پناه نباش نگران-

  

۴۱۲ 

  

 

 با او و دمیدیم مامان یهاچشم در را یبیعج صداقت

 :داد ادامه بغض

. اومد سرت به ییبال چه میدید و میگذاشت تنهات کباری-

 !اشنب نگران اصاًل! یباش تنها ستین قرار گهید بارنیا

 در را ما یهردو مانیپ و رفتم فرو مامان مهربان آغوش در

 هرچه اگر. بستم چشم من و گرفت شیهادست حصار

 یمشکل گرید گفتمیم یعل به را زیچ همه خودم زودتر

 .نبود
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 زا قبل!ینامزد مراسم یبرگزار از قبل مثاًل... زود یلیخ

 . شود آغاز یکار پنهان با بخواهد یزندگ کی آنکه

** 

 خنده با و داد قرار عقب صندوق درون را لباس سهیک

 :گفت و کرد نگاهم

 .نمیبب لباس نیا تو تورو ستین دلم تو دل-

 نه و خواستیم نه که یجانیه با یعل و زدم یلبخند

 :گفت کند اشیمخف توانستیم

 .خوشحالم چقدر یدونینم میزندگ-

 :گفتم و فشردم یآرام به و گذاشتم اش شانه یرو دست

 !عشقم یزود به-

 .برد باالتر را من قلب تپش و شد نما دندان لبخندش

 و میشد ریجاگ نیماش یهایصندل یرو سرعت به هردو
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 خواننده با او و بود باال کیموز یصدا. افتاد راه به یعل

 . کردیم یهمراه

 کی هب وجود تمام با و بودم افتاده دستم انگشتان جان به

 احساس نیماش بسته یفضا در. دادمیم فشارشان گرید

 . کردیم بدتر میبرا را زیچ همه نیا و داشتم یخفگ

 گرید و نداشتم را یعل شاد چهره به کردن نگاه توان

 . رمیبگ را بغضم یجلو توانستمینم

 :گفت کبارهی و کرد نگاهم خندانش چهره با یعل

 !ایبش مونیپش یبخوا زوده یلیخ االن-

 ارافک ای بود یعل جمله خاطر به دانمینم. دمیخند باالخره

 خودم؟

 :داد ادامه و دیکش را امگونه و کرد دراز دست

  ؟یشد مونیپش آره؟-
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 :دادم تکان ینف نشانه به یسر

 . شمینم مونیپش-

 :کردم زمزمه لب ریز و برگرداندم رو

 !ینش تو اگر-

 :دیپرس بلند یعل

 مه باز باشه باال کمیموز یصدا هرچقدر من ؟یگفت یچ-

 .بشنوم تورو یصدا تونمیم

  

۴۱۳ 

  

 

 نیزتریر به یعل توجه و دقت همه نیا. دمیخند کالفه

 گرید و دادیم دستم کار جا کی شک یب من، حرکات
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 نقطه نیا در. کنم یمخف او از را یزیچ توانستمینم

 را میهاحرف تمام خودش و کند یزرنگ او داشتم دوست

 .نباشم کردن انیب به مجبور من و بخواند میهاچشم از

 به و کردمیم باز دهان دیبا من نباریا و نبود یشدن اما

 .شود رید آنکه از زودتر. دادمیم گوش مانیپ حرف

 :گفتم و دادم فرو ترس با را دهانم آب

 !بگم بهت یزیچ هی...خوامیم-

 :گفت و زد یلبخند یعل

 !بگو. نیآفر-

 دیبا اما بود ترسخت یکار هر از ،یزیچ هر از. بود سخت

 ترآرام یمک تا دمیکش نفس تند تند و بستم چشم. گفتمیم

 یاشک بزنم، حرف است قرار اگر داشتم دوست. شوم
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 االن که بداند داشتم دوست. باشم قدرت پر و زمینر

 .هستم شاد امیزندگ در انیک نبودِن از چقدر

 :گفتم یآرام به و شد خارج امنهیس عمق از قیعم ینفس

 م؟ینیبش جا هی یخوایم ؟یعل-

 :گفت و داد تکان یسر

 خوبه؟. کافه میریم. عشقم باشه-

 هب تا زد دور یعل و نشست لبم یرو معوج و کج یلبخند

 خوب میبرا هم ریمس و سکوت نیا. میبرو کافه سمت

 اورمیب زبان بر خواستمیم که ییهاحرف توانستمیم و بود

 مبزن حرف یشکل به و نمیبچ گرید کی کنار ذهنم در را

 .نشود یعصبان یعل که

 و لندب ییهاقدم اوبا. میشد ادهیپ هردو و ستادیا کافه مقابل

 دهیکش درخت سمت به من اما رفت کافه سمت به عیسر
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 درخت سبز یهابرگ. دمیکش اشتنه یرو یدست. شدم

 من یزندگ دیجد فصل نیا. نشاندند لبم یرو یلبخند

 .بود

 و خشک درخت نیا که گذاشت تنها یوقت را من انیک

 !بایز و سبز االن  و بود یشاداب گونه هر از یعار

 !یعل کنار در امیزندگ همانند درست

 هزمزم میصدا درون بغض با و نشست لبم یرو یلبخند

 :کردم

 !هبکش طول نیا از شتریب ذارمینم گهید. زنمیم حرفمو-

 هب را در یکم دست با و رفتم کافه سمت به زود یلیخ

 محض به. شد باز صدا و سر یکم با در و دادم ُهل داخل

 شمچ یعل و انوشیک با دادم، قرار کافه درون را میپا نکهیا

 ییصدا نه تاپ لپ صفحه محو یعل و شدم چشم در

 .بود شده من حضور متوجه نه و دیشنیم
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 خورد انوشیک به چشمم و شد حبس امنهیس درون نفس

 تدس ترس با و کردم نگاهش. بود ستادهیا عقب یکم که

 .دادم قرار امنهیس قفسه یرو

 متس به برداشتن قدم یبرا یتوان و دندیلرزیم میزانوها

 را یزیچ چه یعل بفهمم توانستمینم یحت. نداشتم را جلو

 مبهوت و مات نگونهیا که است دهید انوشیک تاپ لپ در

 .است شده

 در را توانم تمام و دادم فرو لرز و ترس با را دهانم آب

 چند اتنه. برسانم یعل به را خودم بتوانم تا ختمیر میپاها

 :کردم زمزمه را نامش ترس با  و داشتم فاصله او با قدم

 ؟یعل-

  

۴۱۴ 
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 تدس مکث یب که رمیبگ را شیبازو تا کردم دراز دست

 :گفت و کرد بلند

 !ستیبا دور-

 :گفت انوشیک به خطاب و آمد باال گرشید دست

 !نخور تکون جات از هم تو-

 میگلو در یبد بغض. شدم رهیخ انوشیک به ترس با

 یاهلحظ لرز و ترس. بود کننده خفه فضا، و بود نشسته

 لپ موس یرو یعل یدستها که هربار و کردینم میرها

 به ارهدوب و ستادیایم نهیس در قلبم خوردند،یم تکان تاپ

 .دادیم ادامه تپشش
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. خورد تاپ لپ صفحه به چشمم و کردم یدراز گردن

 رد یکی یکی بودم گرفته انیک با که یادونفره یهاعکس

 انوشیک به ناباورانه. کردیم تماشا را همه یعل و شدندیم

 اهعکس تند تند یعل و زدینم حرف یکالم او. کردم نگاه

 .کردیم رد را

 سر که نیهم و رساندم شیبازو به یسخت به را دستم

 و دیکش عقب را خودش کرد، برخورد دستش به انگشتم

 :گفت

 !پناه عقب ستیبا-

 یها یها همانجا تا بودم آماده و دیجوش چشمم در اشک

 نیا دانمینم و شدند قالب هم در میدستها. کنم هیگر

 و شدمینم پخش نیزم یرو که آوردم کجا از را قدرت

 .بودم ستادهیا یعل کنار هنوز
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 نگاهش تنفر با من و بود انداخته ریز را سرش انیک

 آن. کردیم خراب را امیزندگ داشت هم باز او. کردمیم

 یبرا را زیچ همه خودم خواستمیم که یزمان درست هم

 نایک از را نگاهم م،یصدا دنیشن با. بدهم حیتوض یعل

 . گرفتم

 من؟ از یریگیم لمیف یدار-" 

 !"یدار دوستم بگو کن اعراف-

 روز آن اتفاقات و گرفتم میهادست نیب محکم را سرم

 و کافه مقابل درخت همان. شد زنده میهاچشم مقابل

 طتوس که یلمیف و شده تجربه انوشیک با که یابوسه

 ثبت شهیهم یبرا لحظه آن تا بود شده گرفته خودش

 .شود
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 دلم و بود کننده وانهید لمیف آن در میهاخنده یصدا

 و خودم یصدا تا شوند کر میهاگوش خواستیم

 .نرسد گوشم به انوشیک

 :دیچیپ کافه یفضا در انوشیک یصدا بارنیا

 ور هاتخنده یصدا تونمینم هاعکس یتو بهتره، لمیف" 

 !"بشنوم خواست دلم هروقت و کنم ضبط

 تاد،اف اتفاق لمیف آن در انوشیک با که یابوسه دنید با

 ار تاپ لپ صفحه لحظه کی در یعل و دیپر رخم از رنگ

 .رفت کافه یخروج در سمت به مکث یب و بست

 وجهمت و رفتم دنبالش به سرعت به اما بودم منگ و جیگ

 ازب را در شدت با یعل. شدم سرم پشت انوشیک یهاقدم

 به یبلند یصدا با در، سرش پشت و زد رونیب و کرد

 .کرد برخورد وارید
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 و نگرفتم را میهااشک یجلو گرید و دمییدو دنبالش به

 :زدم شیصدا

 !سایوا یعل ؟؟یعل-

 یلیخ که داشت شدن سوار قصد و کرد باز را نشیماش در

 و ردد با. کنم متوقفش و رمیبگ را شیبازو توانستم زود

 :دمینال هیگر

 .دمیم حیتوض برات یعل-

 داشت یسع که یحال در و کرد نگاهم تیعصبان با

 :گفت نبرد باال را شیصدا

 دمید که ییزایچ ؟یبد حیتوض یخوایم رو یچ و؟یچ-

 !نداره حیتوض

  

۴۱۵ 
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 ترس. دیلرز یم تنم کل بلکه میهادست تنها نه گرید

 بدتر زیچ همه از یعل دادن دست از ترس. داشتم یبیعج

 و مکن یراض را یعل تا کردمیم را تالشم تمام دیبا و بود

 .بدهم حیتوض شیبرا بتوانم

 !هشیپ وقت یلیخ یبرا هیقض نیا کن باور یعل! یعل-

 :گفت و کرد انوشیک به ینگاه

 و عکس نیا که شیپ وقت چند ش؟یپ وقت چند آره؟-

 نشده؟ پاک و هست تاپ لپ تو هنوز هالمیف

 اب و ستادیا امیقدم کی در و دیچرخ میسو به لحظه کی

 :گفت بود لمس قابل یراحت به که یتیعصبان

 ؟یکرد کاریچ من با یفهمیم ؟یکرد کاریچ یفهمیم-

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1631 

 از را یادانه نداشتم قصد و بود اشک از سیخ صورتم

 :دمینال درد با. کنم پاک صورتم

 .ندارم آدم نیا به یحس چیه گهید وقته یلیخ من! یعل-

 !توئه یبرا وجودم همه

 :دادم ادامه من و رفت انوشیک سمِت به نگاهش

 .متنفرم ازش من-

 :گفت و آمد سمتمان به انوشیک لحظه کی در

 !ستمین متنفر من اما-

. کرد نگاهش خشم با یعل و شدند گرد میهاچشم

 :گفت آرامش کمال در اما، انوشیک

 .نبودم وقت چیه! ستمین من-

 :گفتم سرعت به
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 خانواده، یجلو. برد همه یجلو آبرومو. کرد ول منو اون-

. نذاشت برام ثتیحث هیهمسا و در آشنا، و دوست ل،یفام

 !رفت و کرد ول منو! یعل متنفرم ازش

 و گرفت دستش حصار در را سرش یکالفگ با یعل

 :گفت انوشیک

 مبرگشت االنم! بودم مجبور. نرفتم خودم خواست به من-

 ...!خودم پسرخاله با تو دونستمینم اما کنم جبران تا

 :گفت و دیپر حرفش انیم به لحظه کی در یعل

 !ببند دهنتو-

 یسع بودم، افتاده هق هق به هیگر شدت از که یحال در

 به که بگذارم صورتش طرف دو را میهادست داشتم

 :گفت و دیکش عقب را خودش سرعت

 !بکش رو دستت تو-
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 :گفت و آمد جلوتر انیک

 مکن داتیپ داشتم یسع اومدم رانیا سمت به یوقت من-

 شد؟ یچ اما. کنم جبران رو خطاهام تا اومدم و پناه

 من هنوز که یوقت اونم! یشد من خاله عروِس تو دمیفهم

 .داشتم دوستت

 هگر مشت و دیچرخ انوشیک سمت به لحظه، کی در یعل

 :زد ادیفر و دیکوب صورتش به را اشکرده

 !!!شو خفه-

 یعل و رفت عقب یقدم چند ضربه شدت از انوشیک

 :دیکش ادیفر

 !یکرد تباه رو دختر نیا یزندگ تو. شرف یب آشغال-

 !کثافت ؟یکن یغلط چه یبرگشت االن و یکرد نابودش
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 و گرفت دست در را اشقهی مجدد و رفت سمتش به

 :انداخت لرز به را تنم بلندش یصدا

 به کردم تف و دمشید من حال اون تو. دمشید من-

 !کرده دختر نیا با کارو نیا که یکس شرف

 ترشیب لحظه هر انوشیک لباس قهی دور شیهادست فشار

 :داد ادامه یعل و شدیم

 !اتنداشته شرف تو تف-
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 کی در یعل که بکشد عقب را خودش داشت یسع انیک

 :گفت و کرد شیرها لحظه
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 یآشغال آدم چه تو بفهمم روز کی کردمینم فکرشو-

 !یهست

 :گفت من به رو و رفت نیماش سمت به تیعصبان با

 . میبر شو سوار-

 یعل نکهیا. بود شده آرام یکم قلبم. شدم سوار مکث یب

 را میآبرو ان،یک مقابل در کردو باورم و داشت را میهوا

 . بود ترمهم میبرا یزیهرچ از نبرد

 یگرانند سرعت با یعل و شد بلند هاکیالست غیج یصدا

 . کرد

 یمک او تا کنم کار چه و بزنم یحرف چه دیبا دانستمینم

 . هدبکا نیماش فرمان یرو انگشتانش فشار و سرعتش از

 :گفتم کالفه

 مونده؟ باز کافه در-
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 یاشماره و برداشت را اشیگوش و داد تکان یسر

 .گرفت

 شانن نیا و شدیم نییپا باال سرعت به اش نهیس قفسه

 .ستیعصب چقدر یعل که دادیم

 او از یعل و است خط پشت لیسه که شدم متوجه

 را خودش و بردارد را زاپاس دیکل زود یلیخ خواستیم

 . برساند کافه به

 من از یعل که بودم خوشحال. گرفتم دندان به را لبم

 لحظات و روزها چه من که بود ادشی و کرد یطرفدار

 یحرف که شدیم مانع او خشم اما. ام گذرانده را یسخت

 .بردیم باالتر را نیماش سرعت لحظه هر یعل و بزنم

 لمقاب درست او و میدیرس خانه به شهیهم از زودتر بارنیا

 . کرد توقف مجتمع در
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 شد، تردرهم شیهااخم نکهیا با و زدم شیرو به یلبخند

 :گفتم

 !ینکرد باور اونو و یداشت هوامو که ممنون-

 :دادم ادامه من اما کردینم نگاهم یعل

 !دارم دوستت چقدر یدونینم-

 :گفت و کرد نگاهم کوتاه

 !یببر لتویوسا باشه ادتی یشیم ادهیپ-

 :رفت باال میابرو یتا

  شم؟ ادهیپ-

 بود؟ دهینبخش را من یعل. دادم فرو را بغضم

 :گفتم یسخت به

 ؟یقهر من با-

 :گفت تیعصبان با و دیچرخ سمتم به سرش
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 من از رو موضوع نیا ینداشت حق تو اما بود حقش اون-

 . یکن یمخف

 :رفت باال شیصدا مکث یب

 خیب ات اونو احمقا مثل من تا یگفتیم دیبا! ینداشت حق-

 ؟؟؟ینگفت چرا. ارمین گوشت
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 میلوگ خیب به مجدد بود شده بیغ لحظه آن تا که یبغض

 تار را یعل ریتصو میهاچشم در اشک هجوم و دیچسب

 .کرد

 :کردم زمزمه یسخت به
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 !بگم بهت...خواستم-

 ،اشیعصب یصدا و دیکوب فرمان به دست کف با یعل

 :کرد شتریب را غمم

 یچ روز چند نیا تو ؟یبود یچ منتظر ؟؟؟ینگفت چرا-

 ؟یبزن حرف که شدیم مانع

 :تمگف یسخت به و کردم پاک را میهااشک دست پشت با

 . دمیترس...تر-

 به. شد بدتر زیچ همه و شدند آغاز هم میهاسکسکه

 :دادم ادامه سرعت

 !ینکن باورم...تو دمیترس! یبر...تو و بگم...دمیترس-

 دتریشد و بلند هقم هق. دیخند و داد تکان یسر یعل

 اردو محض به خواستمیم من. بود اتفاق نیبدتر نیا. شد
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 یلیخ زیچ همه... االن اما میبگو را زیچ همه کافه به شدن

 .بود شده خراب بد،

 یجلو که نجوریهم! منو باش داشته باور...کن باور! یعل-

 !باش داشته هم االن یداشت هوامو اون

 هم بر پلک. دیکش شیموها نیب یدست و داد تکان یسر

 .ردندک شتریب را امیکالفگ اش یعصب یهانفس و فشرد

 :گفت و کرد باز زبان باالخره

 همتوج هنوز انگار اما کنمینم یخال رو پشتت اون یجلو-

 هی خاطرش به که یاون آره؟. یکرد کاریچ من با یستین

 نم کنار رو اون تو و بوده خودم خاله پسر یکرد پر دفتر

. یتنگف یچیه بگو گفتم بهت بار هر. ینزد حرف و یدید

 !!یدار اعتماد بهم یلیخ مشخصه ؟یکرد یمخف چرا

 :گرفتم دندان به را لبم
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 تمخواسیم هربار. بود سخت تو یبرا کردنش انیب یعل-

 منصرف دم،یدیم هم با رو شما خوب رابطه و بگم

 .دمیترسیم وهلل شدمیم

 :گفتم سرعت به من و داد تکان یسر خنده با یعل

 !بپرس یهست از یندار باور-

 :داد باال ییابرو

 دونه؟یم هم یهست-

 . کنه کمکم تا بگم شدم مجبور یعل بود بد حالم-

 :داد ادامه و دیکش یپوف

 هم تو االن اما. ماجراست نیا شخص نیگناهکارتر اون-

 االب برو زودتر و شو ادهیپ لطفا. یکار خطا هی من دید از

 رو زیچ همه اتخانواده کل که نکن رفتار هم یجور

 !بهتره خودت یبرا بفهمن
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 :گفتم و زدم تلخ یپوزخند

 بترسم؟ یچ از دوننیم همه. تمومه-

 و شد منفجر یبمب همانند اش خنده لحظه کی در

 :گفت دهیبر دهیبر زد،یم قهقهه که همانطور

 !بودم خبر یب من فقط پس-
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 :دمینال و گرفتم میهادست نیب را سرم

 !ترکهیم درد از داره سرم کن باور یعل. ایخدا یوا یا-

 :گفت سرعت به یعل

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1643 

 لکنتر رو خودم تا. زنمیم حرف یجد دارم! پناه شو ادهیپ-

 !باال برو و شو ادهیپ خودت آرومم و کردم

 :کردم نگاهش اشک میضخ پرده پشت از

 یچ از یدید حاال! یندار باور منو هم تو برم؟ کجا-

 زا انوشیک که یوقت هم اون. ندون مقصر منو دم؟یترسیم

 !کرده یخواستگار هم خودت خواهر

 :شدند ظتریغل شیاخمها

 !گهید باال برو-

 :شدند شتریب میهااشک و کردم نگاهش خنده با

 ! هینامزد گهید شب سه-

 دز یادیفر لحظه کی در و دیکوب سرش به دست با یعل

 :انداخت تنم به لرز که

 !شو ادهیپ-
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 ار در و داده قرار رهیدستگ یرو یسخت به را لرزانم دست

 اما ذارمبگ رونیب نشیماش از توانستمینم را میپا. کردم باز

 ار من خودش و نبود شیپ ساعت کی یعل آن گرید یعل

 .بود کرده خارج نشیماش از

 را ینامزد یها دیخر و لباس و کرد باز میبرا را صندوق

 سرعت به بستم، را نشیماش در که نیهم و برداشتم

 . شد خارج کوچه از و درآورد حرکت به را نیماش

 یتوان. کردم خراب را زیچ همه هم باز من. دمیکش یآه

 هم لهیوس همه آن با اما نداشتم، رفتن باال یبرا

 ار خودم یسخت به. بزنم پرسه ابانیخ در توانستمینم

 . مشد ساختمان وارد و زمینر یاشک گرید تا کردم کنترل

 .کردم اشکم از سرخ یچشمها به ینگاه آسانسور نهیآ در

 با را کار نیا توانسته چطور انوشیک بفهمم خواستیم دلم

  کند؟ من
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  است؟ برگشته یطلبکار با حاال و رفت خودش او

 ؟ بود کرده یخواستگار یهست از چرا پس

 به دستم درون یدهایخر دنید با مامان شدم که خانه وارد

 :گفت و برخاست جا از سرعت

 !کنم دود اسپند برات برم. دخترم ماشاهلل-

 ار لمیوسا. دیدو آشپزخانه سمت به مامان و زدم یلبخند

 . شد وارد زود یلیخ مامان و گذاشتم اتاق درون

 صورتم عشق با و چرخاند بار نیچند سرم دور را اسپند

 :دیبوس را

 !نمشیبب بپوش لباستو-

 :گفتم و زدم پس را بغضم

 . دینیبب منو جشن روز خوامیم-
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 و نگرفتم او از یجواب اما گرفتم را یعل تماس شماره

 .زدیم دامن بدم، حال به نیهم
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 شدم ولو تخت یرو مشکل همه نیا از آلود درد و خسته

 معترضانه مامان. داد یبد یصدا افتادنم شدت از تخت و

 :گفت

 وش بلند! ستاین راهش نیا یبشکن رو تخت یدار تین-

 !بشکنه زودتر تا تخت رو بپر بار چند

 هگت یعل که همانطور. دمیخند بلند بلند اما بودم کالفه

 مطلع کدورت نیا از بابا و مامان دادمیم اجازه دینبا بود،
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 دداشتن مشکل یعل و انوشیک با هم نطوریهم ها آن. شوند

 .کنم حساسشان نیا از شیب دینبا و

 :گفت شعف با و دیکش رونیب باکس از را لباس مامان

 !پناه قشنگه چقدر برم قربونت-

 ار لبخندم اما بود یعل ِشیپ فکرم تمام. شدم پهلو به

 :کردم بزرگتر

 !ادیم بهم یلیخ ،ینیبب تنم تو دیبا. آره-

 :گفت و برگرداند شیجا سر را لباس مامان

 شده ونیشن یموها و صورت شیآرا با شییبایز آره-

 !شهیم شتریب قطعا

 شور و شوق از و نشست تخت لبه جانیه با مامان

 هم لیفام در بود ها مدت. زدیم حرف گرانید و خودش

 یبرا که دادمیم حق همه به و مینداشت یکوبیپا و جشن
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 دیبا ها آن. باشند زده جانیه نقدریا ما ینامزد جشن

 تنم از جانم ،یعل از یخبر یب در من، و باشند خوشحال

 .شود خارج

 :گفت مکث یب مامان

 پناه؟ ستین خوب حالت-

 در فقط اما کردم نگاهش زده غم و حال یب یهاچشم با

 :گفتم زنان لبخند زود یلیخ و قهیدق چند حد

 !میعال باشه؟ بد حالم چرا م،یدار شیپ در ینامزد جشن-

 :دیخند مامان

 هک همونجور. پختم پلو عدس برات امروز. برم قربونت-

 !نجایهم ارمیم برات االن. یدار دوست
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 دلم در دل. نشستم تخت یرو مکث یب مامان رفتن با

 یعل با قهیدق کی یبرا شده یحت خواستمیم و نبود

 . کنم صحبت

 یپاسخ و بود دهیفا یب گرفتمیم تماس او با هرچه اما

 . کردمینم افتیدر

 بزرگ ینیس با مانیپ و خورد در به تقه چند بعد، یکم

 :گفت و شد اتاق وارد غذا،

 یمورد بخورم ناهار تو با خوامیم. خانم عروس سالم-

 ست؟ین

. آمدم نییپا به تخت، یرو از و زدم شیرو به یلبخند

 خوش یبو. نشست و گذاشت مقابلم را ینیس مانیپ

 .کرد کیتحر را اممعده د،یچیپ امینیب در که پلو عدس

 پلو عدس مخلفات تمام و زعفران و نیدارو خاص یبو

 . داشتم دوست وار وانهید را
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 :گفت و برداشت را چنگالش و قاشق مانیپ

  ؟ینداد نشونم لباستو چرا-

 :کردم نگاهش

 !بهتره دینیبب هوی-

 !هیحرف نمیا-
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 نگاهم یچشم ریز مانیپ. دادم فرو ترس از را دهانم آب

 رنظ ریز را حرکاتم تک تک که دمیفهمیم خوب و کردیم

 که یهرکس از. هست ام یدرون حال متوجه و دارد

 !مانیپ جز به کنم، یمخف را حالم توانستمیم خواستمیم
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 بود؟ چطور امروز خب؟-

 :گفتم و داده قورت یسخت به را میغذا لقمه

 رو تاالر یکارها یتلفن و میکرد دیخر. بود خوب-

 .میکرد هماهنگ

 گه؟ید-

 میها چشم مقابل انوشیک حضور و کافه لحظات تمام

 :گرفتند جان

 .میزد کافه به هم سر هی. یچیه-

 :گفت و زد صورتم مقابل یبشکن

 .یستین خوشحال انگار-

 یسخت به! شهیهم همانند درست. بود خوانده را دستم

 :گفتم و دمیخند

 .خوبم یلیخ من ؟یشد وونهید-
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 رهیش یتونیم منو سر یکنیم فکر که یشد وونهید تو-

 !یبمال

 :گفت تیجد با مانیپ و دمیخند

 .زدم حرف یهست با امروز منم-

 نگاهش تعجب با و دیپر میگلو در بودم خورده که یدوغ

 :کردم

 ؟ینگفت بهم چرا هو؟ی چرا-

 ود؟ب ازین. بدم اطالع امیب دوباره نبود ازین. بودم گفته-

 دهش ام چهیدلپ باعث استرس احساس. کردم صاف ییگلو

 :گفتم یسخت به. باشم راحت توانستمینم و بود

 باهاش خودم بعد شه برگزار من ینامزد یذاشتیم خب-

 .زدمیم حرف

 :گفت جوابم در خنده با مانیپ
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 من یجا به تو ستین یازین. دارم زبون خودم من اوال-

 دیبا. ستمین نجایا که شهیهم من دوما،. یبزن حرف

 نیبهتر در و یکشت تو برم مجدد و کنم جمع لمویوسا

 فکر ات باشه داشته زمان دیبا. گردمیبرم گهید ماه سه حالت

 هم امروز نیهم و ندارم یمشکل چیه من چون نه؟ ای کنه

 یلیخ دختر کی یزندگ که فهممیم اما. کنم ازدواج تونمیم

 رمیم یوقت تا االن از دمیم حیترج. حرفاست نیا از تر مهم

 من اگه دیشا. کنه فکراشو آرامش کمال در گردم،یبرم و

 !نهک فکر یمنطق زیچ همه به نتونه و شه تیاذ باشم نجایا

 ارشلو و کت در را مانیپ نکهیا فکر. کردم نگاهش ذوق با

 ذوق با .برود باالتر قلبم تپش شدیم باعث نم،یبب یداماد

 :گفتم ییباال

 اره؟یب ریگ خوادیم کجا تو از بهتر-

 :گفت و دیخند مانیپ

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1654 

 برادر کی عنوان به من دیشا! گلم خواهر توئه نظر نیا-

 همسر عنوان به اما باشم، یتگریحما و خوب آدم یلیخ

 من که بگم قاطع و رک تونمینم هم خودم نجایا من ؟یچ

 از. شمیم خوب و یعال پدر کی ندهیآ در و همسر کی

 ماه نیچند! بهیغر و بیعج من یکار طیشرا ،یطرف

 .کنه تحمل رو یدور دیبا من ندهیآ همسر و هستم سرکار

 شدن اگه اما ببرم یکشت به خودم همراه اونو بتونم دیشا

 کنه؟ یزندگ همسرش بدون ماه شش تونهیم اون ؟یچ

 .رهیبگ میتصم و کنه فکر یمنطق دیبا

 :گفتم و کرده نگاهش مردد

 ؟یچ نه بگه اگه-

 تونمینم اما. بشنوم نه خوامینم درسته! کرده رو انتخابش-

 !رهیبگ میتصم دیبا خودش. کنم مجبورش
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 اوج در. بود نطوریهم شهیهم او زدم شیرو به یلبخند

 دیشا و کردیم تر پررنگ را منطق نقش هم باز احساسش

 :گفت یآرام به و دیکش عقب را خودش یکم مانیپ

 وبه،خ حالت کنم فکر من تا یکن یباز نقش جلوم نکهیا-

 منم و یستین یخوب گریباز تو چون. است احمقانه یلیخ

دلیل موفقیتش در زندگی هم همین بود. شاید من با سلطه 

احساساتم به این نقطه رسیدم. اگر همان ابتدا منطقی فکر 

میکردم، میفهمیدم که نقاط ضعف کیانوش چقدر بیشتر از 

نقاط مثبتش است و اگر همان موقع او را از زندگی ام رها 

میکردم، هیچ وقت آن همه اتفاق و روزهای تلخ را تجربه 

نمیکردم. 
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 ولگ منو یتونینم. شناسمیم بهتر هم خودت از تورو گهید

 ادرم اگر یحت. کنارتم شهیهم من که باشه ادتی اما! یبزن

 خواهر هم باز تو یش ساله پنجاه خانم هی ای بچه تا دو

 ازت بار نیآخر یبرا پس. کنارتم که نکن شک و یمن

 ات دو شهیهم. یبذار ونیدرم باهام شده یزیچ اگر خوامیم

 !بهتره یکی از فکر

 هب ذهنم. برد آشپزخانه به را غذا ینیس و برخاست جا از

 رفح مانیپ با تا نداشتم ییرو بار نیا. بود ریدرگ شدت

 دیاب زود یلیخ بود گفته او. کردیم سرزنشم قطعا. بزنم

 تعلل هم باز من، اما میبگو یعل به را زیچ همه خودم

 .کردم

 !یتکرار اتفاق همان و گرفتم را اششماره هم باز

 یپاسخ من یها تماس به نداشت قصد یعل هم هنوز

 ،بودند اشک از پر که ییهاچشم و گلو در بغض با. بدهد
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 نییاپ را یگوش کنم، ارسال نکهیا بدون و نوشتم یغامیپ

 . انداختم تخت

 را زیچ همه هم باز من داشتم؟ زدن یبرا یحرف چه

 . بودم کرده خراب

 تدس یخبر یب باتالق در من و بود نیهم اوضاع شب تا

 . گرفتم را یهست شماره ت،ینها در. زدمیم پا و

 هب یهست جانیه از پر یصدا و خورد کوتاه بوق چند تنها

 :دیرس گوشم

 ؟یخوب پناه سالم الو-

 دیاب من. شد خارج ام نهیس از قیعم ینفس و بستم چشم

 متوجه دادمینم اجازه و کردمیم جور و جمع را خودم

 . شود ماجرا اصل

 ؟یخوب تو جان یهست خوبم-
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 یشمار لحظه ینامزد روز یبرا دارم. خانم عروس بله-

 . کنمیم

 :گفتم یسخت به و کرد خانه لبم کنج تلخ یلبخند

 خوابه؟ کجاست؟ یعل-

 :گفت و کرد مکث کوتاه یلحظات

 وزهن دیبود رونیب باهم که صبح از. ستین خونه هوتن-

  د؟ینبود هم با مگه. برنگشته

 :گفتم حرص با و شد مشت دستم

 . میبود هم با چرا-

 :گفت یآرام به یهست

 ومده؟ین شیپ که یمشکل-

 :گفتم بحث کردن عوض یبرا و دمیخند

 !زده ییحرفا هی بهت مانیپ دمیشن تو؟ از خبر چه. نه-
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 هک بزنم حدس توانستمیم. کرد کوتاه یسکوت یهست

 :است دهیکش خجالت

 !کنم فکرامو شد قرار. زد ییحرفا هی-
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 :گفت سرعت به انیک

 !نرو تند نرو، تند-

 نیا و نرود باال میصدا که کردم کنترل را خودم یسخت به

 مآد نیا یصدا دنیشن یحت. نکشم ادیفر شب از ساعت

 را خشمم و کرده مشت را دستم. کردیم بد را حالم هم

 :کردم خفه درونم در
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 . بشنوم رو صدات خوامینم. نزن حرف بسه-

 :گفت من به توجه یب انیک اما

 اونقدر امخانواده فشار...بذارم تنها تورو نخواستم من-

 ...که بود ادیز

 :دمیپر حرفش نیب

. ستین مهم برام هم درصد کی لشیدل. ستین مهم گهید-

. ادمش یلیخ بلکه ستم،ین که ناراحت گهید هم رفتنت از

 هت از منو که کنم دایپ رو یکس من شد باعث تو رفتن

 !تو لمث ترسو، و بزدل آدم هی نه. بمونه پام و بخواد قلبش

 :گفت مکث با و زد بلند یپوزخند انوشیک

. میرب رانیا از هم با نباریا و کنم دایپ تورو تا بودم اومده-

 جبران برات اما نشد اونجور... نشد اما کنم جبران تا اومدم
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 نیب از تو احساسات که کنم قبول تونمینم فقط. کنمیم

 !رفته

 :گفتم و دادم فرو را بغضم

 عاشق عاقالنه گهید. هیعل یبرا من احساسات همه االن-

 !شدم

 هست؟ ازش یخبر-

 :گفت زود یلیخ انوشیک و کردم سکوت

 !ادیم هوتن. نباش نگران فردا یبرا-

 :گفتم و دادم باال ییابرو

 !!!؟یچ-

 تمنخواس. پناه کنم خراب رو اتون رابطه نجوریا نخواستم-

 خواست به. دید تاپ لپ یتو رو هاعکس خودش اون و

 . نبود من
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 :گفت مجدد انوشیک و زدم یپوزخند

 . رسونمیم جشن به رو هوتن فردا-

 :دادم رونیب محکم را نفسم

 !؟!؟یچجور-

 ... بود انوشیک جواب ممتد، بوق یصدا اما

 . دمیکش دراز تخت یرو و انداختم یکنار را یگوش

 تنها. گذشتمیم شیخطاها از گرداند،یبرم را یعل او اگر

 یشکل به هم آن. کند جمع را زده که یگند که یشرط به

 . شود سابق مثل زیچ همه که

 !نبود انوشیک از یخبر که ییروزها همان مثل

 !خوب قدرهمان
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 یحت خواستمینم گرید. کردم کنترل را خودم یسخت به

 . زمیبر اشک هم ییتنها در

 دیبا من و بود مانده ساعت چند از کمتر ینامزد جشن تا

 .شدمیم حاضر یانرژ با

 که دانستمیم و داشتم یادیز دیام ان،یک حرف از یجدا

 اهر مهین قیرف وقت چیه یعل... گذاردینم تنها را من ،یعل

 .داشتم باور شهیهم از شتریب را نیا و نبود

*** 

 لممقاب و دیکش باال را لباسم پیز سر، پشت از یدختر

 :گفت و کرد مرتب را لباسم قهی. ستادیا

 !زمیعز یشد خوشگل یلیخ-
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 ودمخ توانستمیم خوب یلیخ سرش پشت بزرگ نهیآ در

 زا. بود نشسته صورتم یرو یبیعج شیآرا. نمیبب را

 شده یواقع یهاعروس هیشب حاال و تر پررنگ شهیهم

 به و بودند داده قرار میموها یرو نقش زیر یتاج. بودم

 و نداشتم عادت هنوز ام ینامزد لباس پف نسبتا دامن

 هم داشتند کوتاه ییهاپاشنه که ییهاکفش بر کنترلش

 .نبود آسان

 رنگ. شدم رهیخ میهاچشم به تر قیعم و رفتم جلوتر

 شده پنهان رنگ یطوس یهالنز پشت میهاچشم یاصل

 . نداشتم رییتغ همه نیا درباره یخاص نظر من و بود

 ... باشم خوشحال توانستمینم

 از مملو میگلو و نبود یعل از یخبر هم هنوز یوقت

 انستمتوینم بودند، نشکسته بود، روزها که بود ییهابغض

 ....!!!کنم یشاد
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 مقابلم داده مدل یموها با مامان و نشستم یصندل یرو

 :گفت و ستادیا

 !یشد بایز چقدر. مامان برم قربونت-

 لحظه آن در و بود داغون امیروح حال. کردم نگاهش

 مامان. بود ایدن کار نیترسخت اشکم قطرات کنترل

 . دیکش میموها به یدست و دیبوس را صورتم

 من ،یعل بدون... شدیم نابود امیزندگ آمد،ینم یعل اگر

 تا آمد،ینم یعل اگر. ستمیبا میپاها یرو توانستمینم گرید

 .دمیبخشینم را خودم عمر آخر

 درآمد صدا به عرقم از سیخ یهادست نیب در ام یگوش

 :دادم پاسخ ،یکشت عرشه یرو مانیپ لبخند دنید با و

 مان؟یپ جانم-

 با؟یز خانم عروس یشد آماده-
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 و دادم قورت را بغضم... بود جانیه از مملو شیصدا

 :گفتم

 !آره-

 میبر هم با تا شگاهمیآرا در یجلو من رون،یب ایب بدو-

 !سالن سمت

 :گفتم ناباورانه... زدند خی میپاها و دست هیثان صدم در

  تو؟ با-

 !سالن میریم هم با گه،ید آره-
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 باور دمیشنیم که یزیچ. شدینم خارج نهیس از نفسم

 . نبود یکردن

 هیبق مثل درست باشد، یعال زیچ همه خواستمیم من

 ،یعل دست در دست هم من ایدن نیا یدامادها و عروس

 دست مانیبرا یهمگ و شوم یعروس سالن ای باغ وارد

 . بزنند

 من االن، و بزنند برق یعل کنار میهاچشم خواستیم دلم

 همراه خودش خانواده با دیبا هم هنوز که بودم یعروس

 !نبود داماد از یخبر هم هنوز و شدیم

 :گفت سرعت به مانیپ

 الب بال دنتید یبرا داره دلم! زدلمیعز منتظرتم ایب زود-

 !زنهیم

. ندکرد شتریب را قلبم یرو کرده خانه درد مان،یپ سخنان

  کردم؟یم تحمل را درد نیا دیبا چگونه
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 شیبرا که یشلوار و کت با... خواستمیم را یعل من

 . بودم کرده انتخاب

 در ابیز یگل دسته با شگاهیآرا نیا در پشت درست هم آن

 !شیهادست

 همه دیبا و کنم انیب توانستمینم جا چیه را دردم

 ...ختمیریم خودم در را امیناراحت

 :دیپرس و آمد سمتم به مامان

 ؟ بود یعل-

 :گفتم و کردم نگاهش منگ و جیگ

 ؟یک-

 :کرد نگاهم متعجبانه مامان

چانه ام از بغض لرزید و دست بیخ گلویم گذاشتم. بغض 

لعنتیام داشت خفهام میکرد.  

@DONYAIE M
AMNOE



 

Romanzo_o 1669 

 !گهید یزدیم حرف باهاش که یهمون-

 :نرسد مامان گوش به تا آرام، و کوتاه. دمیکش یآه

 . بود مانیپ-

 گفت؟ یچ-

 ترسخت میبرا را کار میزانوها لرزش. شدم بلند جا از

 به. کنم تحمل را خودم وزن توانستمینم و کردندیم

 :گفتم و گرفتم ام یکنار ستون به را دستم یسخت

 !رونیب میبر گفت شگاهه،یآرا در دم-

 :شدند گرد شیهاچشم مامان

 دنبالت؟ ادیب دینبا یعل-

 :گفتم و کردم اطراف به ینگاه

 کو؟ لباسم شنل-

 :گفت و انداخت میهاشانه یرو را لباس ساتن شنل مامان
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 پناه؟ افتاده یاتفاق چه-

 ادمی از آوردم،یم زبان بر گرید یکالم اگر. کردم سکوت

 نیهم وسط وجود تمام با و است امینامزد که رفتیم

 . زدمیم زار شگاهیآرا

 از را میپا که نیهم. میشد خارج سالن از مامان همراه به

 یعل بالدن به تا کردم بلند سر گذاشتم، رونیب شگاهیآرا در

 کاش هجوم لبش، یرو لبخند با مانیپ دنید با اما بگردم

 . شد شتریب چشمم در

 امدهین یعل و هاستحرف نیا از تر یجد زیچ همه پس

 .بود
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 که یبلند یهاناخن و شد جمع دستم در لباسم دامن

 هب را دستم کف گوشت بودند، قرارداده میانگشتها یرو

 . آوردند درد

 گذاشته تنها روز نیا در را من یعل که نبود یکردن باور

 که یافراد تک تک لبخند و بود کابوس کی همانند. است

 اشتمد دوست. کند امخفه توانستیم بودند ستادهیا مقابلم

 . بگذارم ابانیب و کوه به سر

 تنها یعروس هم امروز یحت من... نبود نجایا من یجا

 لعنت بدم بخت و امیزندگ و خودم به دیبا و بودم

 .فرستادمیم

 به اهمانج که انگار. نداشتند رفتن جلو یبرا یتوان میپاها

 .باشم دهیچسب نیزم
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 کماش تا بود نمانده یزیچ و دیکش ریت نهیس درون قلبم

 حلقه کمرم دور سر پشت  از ییدستها که شود ریسراز

 . شد

. ادستیا نفسم یحت. شد متوقف زمان. زد خشکم میسرجا

 . کردم اشمردانه یهادست به ینگاه

 همه نیا از بعد اگر. برگشت لبم یرو ذره ذره لبخندم

 ودمخ به دیبا بشناسم را یعل یهادست توانستمینم مدت

 . کردمیم شک

 :گفت گوشم در یآرام به

 نامردم؟ نقدریا یکرد فکر-

 به ینگاه. ستادیا کنارم و شدند باز دورم از شیهادست

 و کت در و بود دهیرس خودش به یحساب. کردم اشچهره

 . بود شده ماه مثل شلوارش
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 وشهگ از لجوجانه یاشک قطره و کنم تحمل نتوانستم گرید

 . دیغلط امگونه یرو چشمم

 یور اشکم قطره و چسباند صورتم به را گلم دسته یعل

 :گفت و نشست هاگل از یکی

 . نکن هیگر یقشنگ نیا به روز تو گهید-

 :گفتم دیترد با

 ...منو تو-

 :گفت و دیپر حرفم نیب

  نبخشمت؟ تونمیم مگه کنم؟ کاریچ نبخشمت-

 :گفت و کرد ترکینزد گوشم به را سرش

 انوشیک یرو شبید. بود مونده تمیعصبان از ذره هی-

 . شدم راحت گهید و کردم شیخال
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 و داد قرار دستم انیم را گل یعل و دمیخند ه،یگر انیم

 . گرفت سمتم به را شیبازو

 انمیپ سمت به هردو و رساندم شیبازو به را لرزانم دست

 :گفت و کرد نگاهم یبزرگ لبخند با مانیپ. میرفت

 . کنم کمکش بودم ناچار منم بود یعل نقشه-

 ایند انگار. بودم ریدرگ بغضم با همچنان من، و دیخند یعل

 فرو مانیپ آغوش در. بودند داده قرار میهادست در را

 . دیبوس عشق پر و برادرانه را امیشانیپ او و رفتم

 زود یلیخ و بود شده نییتز بایز اما ساده یعل نیماش

 . میشد سوار هردو

 یرو دستش. کرد صورتم به ینگاه و افتاد راه به یعل

 :گفت و کرد پاک را اشکم و گرفت قرار امگونه
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 اشکات با که دینمال کرم صورتت به شگریآرا همه نیا-

 !ایکن خرابش

 :گفت اشیشگیهم طنتیش با و دیخند

 !یش یشکل نیا کردمینم فکرشو. نکنه درد دستش-

 نیا... کردیم تیاذ را من و بود شاد یعل. دمیخند بلند

 .بود یکاف من یبرا

  

۴۲۷ 

  

 

 یآرام به و کردم گلم دسته یبایز یها رز به ینگاه

 :دمیپرس

 ؟یبود کجا-
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 :گفت آرام کامال یعل

 .دوستام از یکی خونه-

  روز؟ چند نیا گذشت بهم یچ یدونیم-

 :گفت و کرد کم را کیموز یصدا و داد تکان یسر یعل

 همه از نکهیا به داشتم ازین اما. نگذشت خوش منم به-

 . شم دور زیچ همه و کس

 :گفت و زد یلبخند

  ؟یکردینم باور دارم دوستت گفتمیم یوقت-

 :گفت و گرفت دست در را دستم یعل و کردم سکوت

 ترک قصد اما شدم دور دیشا. دارم دوستت که کن باور-

 یخطا کیکوچ یکار پنهون هی جز تو. نداشتم رو کردنت

 !ینکرد یاگهید

 :داد ادامه و کرد یمکث
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 و کرد دایپ منو شبید انوشیک اما ،یچجور دونمینم-

 از حرفاش یانتها...یهست تو، درباره. زد حرفاشو اومد

 شمشچ یکی اون ریز و دونستم مقصر اونو شتریب شهیهم

 . دید بیآس کمی هم

 :گفت و زد قهقهه یعل و گرفتم دندان به را لبم

 !جوابشه خی سهیک هی-

 :گفت و زد دستم یرو یابوسه

 شمیم پناه یب خودم ینباش تو. پناه کنمینم رها تورو من-

 !دختر

 :داد ادامه یعل و شد نما دندان لبخندم

 !میزندگ پناه یاومد خوش من عاشق قلب به-
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 نیماش فرمان پشت همانجا، و نکردم تحمل گرید

 از من و دیخندیم یعل. کردم باران بوسه را صورتش

 ...بودم شاد درون

 . بود یواقع یشاد کی نیا

 ار ایدن تمام و بکشم ادیفر یشاد از خواستیم دلم حاال

 .ودب لیتکم امیخوشبخت ،یعل وجود با من. کنم باخبر

 و بود شاد هم او. شد رد کنارمان از کنان بوق بوق مانیپ

 . ببرد را استفاده تینها روزها نیا از داشت یسع

 بود یرفتن هم او

 ماه چهار و رفتیم ایدر به دیبا و بود انتظارش در یکشت

 یهالب که بودم خوشحال چقدر من و گشتیبازم گرید

 . خنددیم نگونهیا میهانیزتریعز

**** 
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 دستش از را بود یعل یدستها در که یبزرگ گل دسته

 :گفتم و دمیکش

 !ارمشیم من-

 :گفت و دیخند یعل

 . باشه آزاد دستت ،یکن بغلش یخوایم گفتم-

 باشه هرجور که شدم دلتنگش ماه پنج چهار نیا نقدریا-

 . دمیم بهش خودش هم رو گل دسته. کنمیم بغلش
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. امآمده فرودگاه به استقبال یبرا که بودم خوشحال

 زیسورپرا آنجا را من مانیپ و بودم خانه در من شه،یهم

 . بودم منتظرش من نباریا اما. کردیم

 و برداشتم جلو به یقدم نیمسافر خروج با بعد، یکن

 هچهر با دنشید با. برسم مانیپ به تا کردم چشم چشم

 دنبالش را چمدانش. دمیدو سمتش به سرعت به شیبایز

 . بود دوشش یرو بزرگ یاکوله و دیکشیم

 دایپ وسعت هم او لبخند شدم،یم کشینزد که قدر هر

 و میکرد بغل را هم محکم گرید کی به دنیرس با و کردیم

 مزحمتکش و انوردیدر برادر. دمیبوس را صورتش جانیه با

 مجلس یبرا بهتر یحال با توانستمیم حاال و بود برگشته

 . شوم آماده عقدم
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 به یهمگ و گفت آمد خوش مانیپ به جانیه با هم یعل

 نگرانش یهاچشم متوجه. میرفت فرودگاه یخروج سمت

 . شدمیم

 و دندیچرخیم فرودگاه سالن و اطراف در شیهاچشم

 فرودگاه در را است نظرش مد که یکس داشت دوست

 . ندیبب

 . شناختم یم خوب یلیخ را او هم من

 :گفتم خنده با

 !داداش ایشد الغر مانیپ-

 :گفت و دیخند آرام مانیپ

 !گهید ِیزندگ فشار-
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 من یهاقدم میشدیم ترکینزد یعل نیماش به که قدم هر

 فتهر رفته که بود یمانیپ به حواسم تمام. شدندیم تر آرام

 . شدندیم تر جان کم شیهاقدم

 خندلب و آمد سمتمان به یگل دسته با یهست و ستادیا او

 . کرد سالم زنان

 مانیپ چهره و یعل خندان یهالب به ینگاه و دمیخند

 .کردم

 :گفت و گرفت مانیپ سمت به را گل یهست

 !یاومد خوش یلیخ! فرودگاه امیب تا بودم منتظرت-

 ت،گرفین یهست از را گل دسته که مانیپ لرزان یدستها

 ... دیخند مانیپ و شد امیزندگ صحنه نیباتریز

 حس ار اشیخوشبخت توانستم قلب ته از و بایز و یواقع

 .کنم
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 انیپا

 ۱۴۱۱ آبان ۲۳

 یرجب محدثه

❤️❤️❤️❤️ 

  کردند یهمراه که یزیعز دوستان از سپاس ایدن کی

 استفاده کانالش از داد اجازه که زیعز دهیسپ از ممنونم و

  کنم

 ️️️❤دیباش یراض پناه و یعل داستان از که دوارمیام
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