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 کتایدخداونمناهب

  رمان

 یغفران_بهارههسندینو

  «لیراح: اول بخش»

 نقش. دمیکشماتاقیگرفته بخاریشهیشیرو بر راماسبابه انگشت سر

 آن پشت از! منیخورده ترک قلب گرفت؛ انیگر قلِب کی

 آمدنش منتظرهکیمرد همان. دمید رایمردیهیسا زد،یم زارهکیقلب

 .   بودم

 راهشیش بخارمگرید دست با ومگذاشت قلب نقشیرو بر رامدست

 کف حرارت. برداشتم قلب نقشیرو از رامدست! نبود او... گرفتم

 اشک،یدهایمروار. برد نیب از رامقلب... درونم حرارت دستم،

. ختندیر نییپا ودخوردن غلتمیهاچشم ازهقطرقطره

(DONYAIEMAMNOE@) 2



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

3 

 من،دمر انیپایبینحس کردم؛ حسمیهالبیرو بر رایتلخیشورمطع

 بر آتش ویآمد چرا ؟یآمدمَمرد و منیزندگهب چرا

   ؟یانداختمایخوشبختیکرهیپ

 شمسمخان. آمدم رونیب فکرش از اتاق،یمیقد در ریج ریجیصدا با

 .   بست سرش پشت را در ودشماتاقدوار

 ودآممسمتهب بانشمهر وهمادراندلبخن با. نداشت البابدقهب عادت

 خودشیروهب اما شد،میهااشکهمتوج. گذاشتماشانهیرو را دستش

 .  بودهگرفت خو منهگایب وهگایهاهیگر بامه اوییگو اورد؛ین

 .  دنبالت اومدن... دخترم -

 در" یکسهچ" سؤال جواب دنبالهب ومکرد متعجب رامنگاه

 : گفت ودش ترمهربان لبخندش. گشتم شیهاچشم

 رو تودخوایم وهداداشتهگیم دنبالت؛هاومد عیرفماسهبییآقاهی -

 ! ببره خودشههمرا

 لز اتاق از رونیبهبهپنجر از ومگرفت شمس از رامیرو ودیلرزمقلب

  هاشتباهکدمر آن پس. زدم
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 رامبرادرهکمبودمخوددمر فکر در قدرآن من ودبو عیرف گرفتمش،

 شیهاچشم درمتوانستینم اما بود؛هشد تنگ شیبرامدل! منشناخت

 ودرعیصدا. زدممزخماخانواده و او قلب برهکمبودیخنجر. بنگرم

 هماندای. ختیرمههبمقلب امامدینترس. شددبلن برق

 رامایزندگ سرسبز جنگل ودش ظاهر برق، ودرعدماننهبهکمافتادیکس

 . کشاند آتشهب

 : گفت ودکردواریفشار اندکماشانهیرو رب شمس

   اتاقت؟ داخلدایبمبگمدختر -

 اشرهیخ. رفتینمدبنمیهااشک. دادم تکان راست و چپهب رامسر

 : کرد باز لبهکمشد

 .  نهیبب رو تودخوایم آقا اون جانهراحل اما -

 خارجماتاق از وددا تکانیناراحت با را سرش د،یدهک رامملتمسهنگا

  یپنجره ازهدوبار. شد

 وددایصداهکمبود عیرف رفتن منتظر. کردمهنگا رونیبهب اتاقم،

 : خوردمگوشهب ادش،یفر
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 . ببرمشمخوایم. نیدیدهکمه موشناسنامه... خواهرمه -

 دست وهریدستگهب دستش کی. شد بازیبیمهیصدا با اتاق دردبع و

 مرا ودزیم نفس نفس. بودهذاشتگ چارچوبیرو را گرشید

 رامسر ومگرفت عیرف از رامیرو. شد نمناک چشمانش. کردیمهنگا

 سرعت بامقلب ودبوهشد روانمیهااشک آبشار. انداختم ریزهب

 . دیتپیمیآورمسرسا

 زا سال چهارهکیسال پنج... بودهگذشت دارمانید نیآخر از سال پنج

 .کردم لمسموجودمتما با رایبدبخت آخر، سال کی ومبود خوش آن

 

 

 من ودکردن تار رامدگانید م،یهااشک. شدم اشرهیخ ومکرددبلن سر

  مدیکش دستمبرادر تنها دنید از

 در رامادرمانده و فینحدوجو کلیشرمندگ احساس. پوشاندممچش و

. شدیمهدیشن ترکینزد و بلندتر آن هر شیهاقدمیصدا. بودهگرفت بر
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 را دستانش و نشست زانویرومیپایجلو آخر در

 .   دادهیتک منیصندلیرهیدستگهب

 نگاهشهلحظ آن خواستینممدل ودبو نییپایشرمسار شدت ازمسر

 کی ... .اما بودم، عیرف مهربان سراسرهنگا دلتنگ شدتهبهگرچ کنم؛

 چشمانیروروبه درست باالتر، رامسر ودآورماچانه ریزهب را دستش

 سیخ عیرف علت نیهمهب وهآمدیدیشد باران. برد خودشدآلواشک

 .  بودهشد آب

 و ستیبدمر کی گرید او. نمودیم رو و بر خوش و جوانمه هنوز

 ابهکیبرادر. رهمسانمیغ قل... منیقلو دو برادر بود؛هشدهسال هفت

. دوختم واهب رامسیخ چشمان. داشتم دوستش دل و جان

 : کرد نجوا بغض پر ودیکش آغوش در مرا ودزیتلخدلبخن

   م؟یبود دلتنگت چقدریدونیم ؟یبرگشتهکینداد خبر چرا -

 جدا خودش از مرا. ختیریم شیهاشانهیرو صدایبمیهااشک

 : گرفت قاب رامصورت دستش دو با ودکر

   ؟یدینم جواب چرا. لیراحمتوأ با -

(DONYAIEMAMNOE@) 6



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

7 

 خطاب لیراح راحله،یجاهبمدادیم حیترجهکدبو دشایمه هنوز

 ومگرفتمزیعز برادر تک از رامنگاه ومدیگز راملب. شوم

  هک شمسمخان. دوختممچشماشده قالبمه دریهادستهب

 : گفتیناراحت با بود،هستادیا عیرف سر پشت

 .  زنهینم حرف کس چیه با جانهراحل! فیشریآقا -

 ودیکشمه در را شیابروها کند،هنگا شمسمخانهبهکنیا نبدو عیرف

 : دیپرس

 !  چرا؟ -

... او و من. میکردیمهنگا را اومه من ودبوهدوخت منهب را چشمانش

. میبودهافتاد جدامه از سال پنجهکییدوقلو برادر و خواهر

 : داد پاسخ شمسمخان

 نیاهبرگشتیوقت از. نهزینم حرفهراحل کنه،یمیکار هر دکترش -

 .  هیجور

 زلهزدباران و سیخیچشمان با. مینگرفتمه از را نگاهمان عیرف و من

   عشق و مهر ومیبودمه
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 و تبرخاس شیجا از عیرف. میدیپاشیم گریکدیهبهبرادران وهخواهران

 درشهکنیا ازدبع. رفت اتاقیگوشه رنگیلیف ویفلزدکم سمتهب

 : گفت ودکر شمسمخانهب ور گشود، را

  کجاست؟ چمدونش -

 پچهب سر ومشد اشرهیخ زیآمالتماس. گرفت را نشیآست ومشدمخ

 : گفت ودز شیموهاهبیچنگیقراریب با. جنباندم راست و

 منهگیدیکرد فکر ؟یبمون جا نیایجور نیهمیخوایم -

  ؟یبمون دورمازمذاریم

 رادخو و بست تار و گتنیاحلقهمچشمان در اشک

 او ودش شمسمخان وصلمچشمان. کرد آوارمیهاگونهیرو

 فحشهب را زمان و نیزم ودکردایفر وددا عیرف. خواند رامنگاهیمعنا

 : زدهعربد. بست

 ،یچیههکیبرگشت خودتیپا با خودت شب فردا تا اگر -

 . برمتیم زورهبمایمهوگرن
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 با. ستمب فرو پلک ومدیگز لب شود،دبلن در دنشهدیکوبمههبیصدا تا

. دادمیرانیویاجازهمدگانیدهب ومکرد بازمچش برادرم، رفتن

. بردب ودبردار مرادبخواه عیرفهکمبود آن از رتریحق و ترسرشکسته

 چطور کردم،ماخانوادههب پشت فضاحت، آن باهکیمن

   بروم؟ دارشانیدهبهدوبارمتوانستیم

 تا ار پتو ومدیخزمتختیرو. برخاستممیجا از ومدیکش قیعمینفس

. ودبهشدییهوامدل ومبودهدید را عیرفهدوبار. دمیکش باالماچانه ریز

 ومتبسمچش بودم؟هانداخت رونیب را اومخودیوقتمکردیمدیبا کارهچ

 .  شد ترکیتار کم،یتاریایدن

 .گرفتندیم پسهنخورد دست ودآوردنیم غذا. خوابدبوهشدمایزندگ

. دیآیممدنبالهب شب ودکردخواهیعمل را حرفش عیرفهکمبود مطمئن

 شب هشت ساعتدحدو. نبودمدبل را برابرش در مقاومتهرا اما

 .  شدم اردیب عیرفیسروصدا باهکدبوهگذشت چقدرمدانینم ودبرمخواب

 ومانداخت داد،یم نشان راهقیدق ستیب وهدهک اتاق ساعتهبینگاه

 د،شهدیکوب واریدهبیبیمهیصدا باهک در سمتمصورت ناگهانهب

(DONYAIEMAMNOE@) 9



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

10 

 ار اشاشاره انگشت ودآم جلومخش از سرخیصورت با عیرف. دیچرخ

 : داد تکانمچشمام مقابل دواریتهد

 و تو سر رو شگاهویآسا نیا ،یاینمباها االن نیهم اگریعلیوالهب -

 .کنمیم خراب جاست نیاهکیک هر

 

 

 حرص ودمانیم ساکت ای. کردینم نیدروغدیتهدهگا چیه عیرف

 اگر و... دادیممماتویاولت ودآمیم جوشهب خونش ای خورد،یم

 .  کردیمیعمل را حرفش شد،ینم اجابت اشخواسته

. رفت اتاقیگوشه زیم سمت ودزیشخندینهکمبود مبهوتش و مات

 و بازرگانمخان. افتادهرامکمد طرفهبدبع ودکر واژگون را آن

 ومبرخاست من ودزدنیغیج بودند،هستادیا سرش پشتهکیهنیم

 : گفت قبل از ترمیمال ودکریاخم. شدم عیرفهرادس

 . منتظرم نییپا... بجنب -

  *** 
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 از هر ودیکوبیم نشیماش فرمانیرو را دستش مشت

 اب ودش طاق طاقتشمسرانجا. کردیم منیحوالهیگاهنمینیچندگاه

 : گفتیدلخور

   چرا؟. ینداد خبر اما ،یرانیاهماههس تو لیراح -

 ریزهب رامسر کنم؟ صحبتممرد وینحس آن ازمتوانستیم چطور

 : زددداهکمانداخت

   درازت؟ زبون اوندشیچ پس. بزن حرفد -

 در رامناتواندوجو کلهدلهر و اضطراب. چرخاندمهشیش سمت رامسر

. شوم روبهرو زهرا مامان و بابایحاج بامخواستینم. بودهگرفت بر

   شانیهایمهربان وهنگا دلتنگ شدتهبهگرچ

 ومبستمچش. دمیدینمدخو در را هاآن باییارویرو توان اما بودم،

 : دیچیپمگوش در بابایحاجیصدا

 .  بود گفتن من از. ایرفتهگیدیبر لیراح -

 : گفتم کنان غیجغیج

 . برههشمتموهبد تیرضا ایب. گهید کن بس بابایحاج -
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 :  زدهعربد ودشمخش از سرخیآنهبمپدر صورت

 نیا پس! ؟یکن ازدواج رمسلمونیغهی بایتونیم چطور تو دختر -

  دادم؟ هدریالک رومگذاشت تتیتربهواسهک وقتههم

 : چرخاندمهکاس درمچش وهخوردیتکانیفگکال با

 هرهب خبماون. میدار دوست گرویهمد لوکاس و من ،یحاج نیبب -

 کن؛ موافقت و ارینهن خدا رو تو پس. کرده قبول اسالمو حال

 .  کنمماقدامخودمشیم مجبورهوگرن

 : زدهنعر بابایحاج

 . سرش توهبخور کردن قبول اون کرده؟ قبول -

 : زددایفر رغضبیم و گرفت را او عیرفهکدیدومسمتهبدبع و

. میبش خالص شرش ازهکنمک گورشوهبر بذار. بابایحاج کن ولش -

 .  دختره نیاهنداریزیچ ماهواسیبدنام جز

 : زدمدایفر. بودهگرفتمبغض

   ها؟ کردم؟ کاریچ منهمگ بدنامم؟ من -
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 و گذاشتمیهاشانه طرف دو رادخو دستان کف ودآممسمتهحانیر

 :  دادمهل عقبهب

 برو. ادیبمه بابایحاج تا جونت لوکاس همون شیپ گمشو برو -

 .  خونه نیا از گمشو برو... لیراح

 : کردم نگاهشدشخنین با و صافماشانهیرو رامفیکدبن

  دمورمذاریم تو مثلممنیکرد فکر ه؟یچ -

 .جونیآبجمستینهعرضیب تو مثل من بپره؟مدست از

 

 

 : دینال کنانهیگر ودزیلیسمصورتهبهحانیر

. هبر وهکن ولت شوهرت... شاایا. ادیب بال نیهممخودت سر... شاایا -

 ...  شاایا. یکندبلن سرینتونهکهکنیکار... شاایا

 : زد تشر ودشدبلن زهرا مامانیصدا

   ه؟یچ حرفا نیا. حانهیرهگید کن بس -
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 با ودآم من سمتهبممادر. دوختمچش زهرا مامانهبیناراحت باهحانیر

 :   گفت شیابرو دو نیبیظیغلماخ

 حق.. .باشه ادتی. یاریب رو ماماسیندار حقهگیدیرفتیوقت لیراح -

 .  یندار

 : زدددا. آمدممخودهب عیرفیصدا با

   ؟یزنینم حرفهگید چرا. توأم با لیراح -

. دمیکش رونیبمایدست فیک داخل از رامادداشتیهچدفتر

 من» :نوشتمیکاغذیرو ومبرداشت رامبودهزدهدفترچیباالهکیخودکار

 .« میشد جدا لوکاس و

 وددا تکان را سرش و انداختینگاه. گرفتم عیرف طرفهب را آن

 : کردهزمزم

 . گفتمبه شبید شمسمخان -

 : افزودهکمگذاشتمفیکیروهدوبار راهدفترچ

 !  چرا نگفت اما -
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 را کردنش عنوان قدرت گفتم؟یمدیباهچ. انداختم نییپا رامسر

 : دیپرس و انداخت منهبینگاهمین عیرف. نداشتم

   ن؟یشد جدا چرا -

 امحابیب اشک، نیبلوریهاقطره ومکردهمچالمدست مشت در را کاغذ

 نیماشهشیش سمت رامیرو. دندیلغزمیهاگونهیرو بر

 : دیرس گوشهب شیصداهدوارهکمچرخاند

   ؟یشد جدا چرا بگو لیراح -

 تکان راست و چپهب رامسر ومشد او زل ام،هزدبارانیهاچشم با

 : دیکشمه در را پرپشتش ابروان ودکرمنگاه. دادم

  ن؟یشدینم داربچه! بگو... برادرتم من ؟یگینمیچیبرا -

. ختمیریم اشک صدایب! صدایب اما گرفت، شدتماهیگر

 :   گفتهکمداد تکان راست و چپهب رامسرهدوبار

   کرد؟ انتیخ بهت -

 : زدددا. کردم انکارهدوبار من و

 .  گهید بزن حرف المذهب؟یچ پس -

(DONYAIEMAMNOE@) 15



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

16 

 را در. فتر نیماشیرهیدستگ سمتهبمدست. فتمیب ادشیمخواستینم

 سمتهب و گرفت مرا مانتویقهی عیرفهکمکرد مردندقص ومگشود

 با ودز را آن قفل خودش طرف از و بست را در. دیکش خودش

 : دیکشهعربد تیعصبان

 ...  اللمزبون وقتهی اگر ؟یکنیمهیچ کارا نیا ؟یشدهوونید -

 اشک ومدادهیتکمایصندلیپشتهب رامسر. گذاشتمتماهمین را حرفش

 لوکاس،مه ودبو من معارضمههک اوهب وماهسوخت بختهب. ختمیر

 .  زدیبیمه برق ودرع ودیلرز خدا عرشمیهااشک با. فرستادم لعنت

*** 

 

 

 

 کیشهالعادفوقیینما با نوساز ساختمان کییجلو. بودهآمددبن باران

  :گفت ودزیتلخندهکمانداخت عیرفهب متعجبینگاه. داشتهنگ

 .  یبرگشتهکمنگفت مامان ویحاجهب هنوز. منهیخونه جانیا -
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 ازمبود خوشحال من. کرد خوش جامیلبهایرویلبخند هامدت ازدبع

 در مرا ودشیاشک عیرف چشمان. نداشتند خبرمآمدن از هاآنهکنیا

 : گرفت آغوش

 .  رهیهمشهباش خندونهشیهم لبتاهلل شاءان -

 .  آمدمسراغهب دوریهاسالدایهدوبار

   ام؟بدرقهیایبیخواینم. هارمیممدار منهریهمش -

 را خودش. دمیدو سمتشهب نیخشمگ ومشد خارجماتاق ازهیگر با

 : دیخند ودکر پنهانهآشپزخان در پشت

 !  یپرشوریبدرقههچ -

 : گفتم کنان غیجغیج

 از توتنگفهریهمش نیایبرگشتیسرباز ازیوقت اگر حالتهبیوا -

  یوایعنی. یننداز دهنت

 . حالتاهب

 : دیخند
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 .  شده سوسول بشه،هیبورسهقرارهدیفهمیوقت از خانومامخانو -

 و خشکمپلیدهی فقطهک خنگیتو مثلیکرد فکر ؟یچ پس -

   مونم؟یم کالسیب ،یداریخال

. زد را قفل موتیر با و برداشت نشیماش عقبیصندل از رامچمدان

 .  میبرداشتمقد ساختمان سمتهب دو هر

 زنیعنی کردم؛ نگاهشهموشکافان. زد را چهاریشماره زنگ

 بازیصدا. دمیند دستش دریاحلقه اما ماندم؟ خبریب من ودبوهگرفت

   شدن

. میشد آسانسور سوار ومیرفت داخل دو هر. آمد ساختمانیاصل در

 از پس ودکر حرکت آسانسور ودز رامدویطبقهیدکمه عیرف

 .« دومیهطبق: »دیچیپ اتاقک داخل زنیصدا ودستایایمدت

 چپ سمتدواح سمتهب عیرف. میشد خارج اتاقک از ما ودش باز در

 باهکمداشت را همسرش دنید انتظار. رفت

 و انداختمآغوش در را خودش. شدم روروبههحانیریزدهغمیهچهر

 . ختمیر اشک صدایب ومدیکش شکتفیرو رامدستان. زد هق
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. مکردهنگا اشافتاده جایچهرههب ومگرفتهفاصل او از ،یمدت از پس

 هق دم،یکش صورتشیروهک رامدست. نشستمیهالبیرویتلخدلبخن

 :  گفت لرزانییصدا با و گرفت شدت او هق

 تیدور ازمداشتهکیبود کجا. عمرم لیراح... جونم لیراح -

  ؟مردمیم

 جا اشخواهرانه مهر پر آغوش در رامخود ومدیکش باال راماینیب آب

   :دیپرس ترتمامهچ هریمهربان با ودیکشمسریرو را دستش. دادم

 زم؟یعزیخوب -

 

 

 با. کرد جدا خودش از مرا و گرفت رامبازوان. دادم تکان رامسر

. ردبهخان داخل مرا ودیکش رامدست و انداختینگاهمچشمانهبیمهربان

 ویمتر ششیهچیقال دو... یمتر شصت کوچک آپارتماندواح کی

 چهاریزغذاخوریم کی. رنگ همانهب چرم؛یمبلمان ویمشک مدرن

 آنجا. منزل چپ سمت دریخواب اتاق وهآشپزخانیگوشههنفر
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 رنگهایسیخانه زن کی. کندیزندگ داخلشیزنهکدنبویاخانه

 !  یزن چیهیب بود؛ عیرفدخویهخان آنجاهکمدیفهم. ردندا دوست

   *** 

 مراهحانیر. بردند عیرف خواب تخت سمتهب مرا عیرف وهحانیر

 : گفت ودنشان تختیرو

 .  دیخرمیبرمیخوایم فرداهک بخواب ریبگ جون لیراح -

 با مندکریم فکرهحانیر. کردم نثارشیپوزخند دل در

 دارد؟ اثر منیرویدرماندیخردکریم فکر شود؟یم خوبمحالدیخر

. افتیینمماضیالتدیخر با بود، من قلب برهکیزخم کرد؛یمهاشتبا

 خوابهب ومبست رامچشمان. شدینم خوبدیخر بامقلب قیعممزخ

 .  رفتم

 :  فتگ و کاشتیابوسهماگونهیرو ودیکشمصورتهبیدست لوکاس

  .لیراحمعاشقت -

 : زدمدلبخن ومکرد قالب او گردن دور رامدستان

 .  زمیعزمعاشقتممن -
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 رونیب محضر ازمه با و انداخت منهب زیآمطنتیشینگاه لوکاس

 هتل سمتهب لوکاس با عیرف ویحاج ازیخداحافظ بدون. میآمد

 .  رفتم

 رامازدواج روز نیاول خوابهدوبار. شدم داریب کابوس از کنانهیگر

 عیرفهکمبودهدیکش غیج شدن، داریب از قبل ظاهرًا. بودمهدید

 و نشستمتخت کنار هراسان ودکر روشن را چراغ. شدماتاقدوار

 : گفت

   ؟یدیددب خواب ل؟یراحمجان -

 از رامقلم و کاغذ. خواستیم راهحانیرمدل. دادم تکان رامسر

  «است؟کج حانیر: »نوشتم ومبرداشت تخت کناریعسلیرو

 : گفت ودزدلبخنهکمداد نشانش رامانوشته

 هشونبمککم برگشتنتوهیقضدخوایم. نایا مامانهخون رفت حانیر -

 .  بگه
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 عیرف. دادم تکان راست و چپهب رامسر ومکرد زیآم التماس رامنگاه

 ل؛یراحمیاخونوادههی ما. بدونندیبا اما: گفت ودنشانهچهر بریاخم

 .  میباشمه کناردیبا

 :  کردهزمزمهکمانداخت نییپا رامسر

 چرا. یبزنیتونیممه حرف پس. یبزن غیجیبلد خوبهک تو -

  ؟یزنینم حرف

 درهکییهاحرف ازمگفتیمدیباهچ عادت؟یقصه ازمگفتیمدیباهچ

... دمبومغ ازیکوه من. نداشتم را گفتنشانیرو ودبوهشد تلنبارمدل

 بود؟دمر کی من فیحرهنکیا گفتم؟یمدیباهچ! درد ازیهکو

 مندهماور کرد،یم رقابت لوکاس بایروزهکیکس آنمگفتیمدیبا

   بود؟هشد

 گفتن سخن ازمشدیم نیشرمگ من. توانستمینمهن... نه

 را تشدس عیرف. بودهافتادمایزندگیروهبهک نشیسنگیهیسایدرباره

 وانج وددا رونیبهآ پر را نفسشهکمکرد نگاهش. گذاشتماشانهیرو

 : کرد

 .  رهیهمش بخواب ریبگ. نزن حرفهباش -
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 : آوردم کاغذیرو بر ودشدجایامذهن دریسؤال

 برگشتم؟ من نیدیفهم کجا از -

 

 

 

 : کرد منومنیدستپاچگ با ودیدزد من از را چشمانش

 .  گفت انیآدر -

. مداد تکانش ومگرفت را بازوانش. شدنددگشادح نیآخر تامچشمان

 او آمدم؛ رانیاهبهکدبوهگفت اوهب معارض آن ان،یپایبینحس آن

 بود؟هافزودمبازگشت ماجراهبمهیگرید زیچ اما! بودهگفت

 رد هاآن با را لوکاس و منییجدا لیدل است؟ من بیرقهکدبوهگفت

 لیدلدیبگومتما وقاحت باهکدبوهتوانست ایآ بود؟هگذاشت انیم

   بود؟ منحوسشدوجو لوکاس، و منیزندگ شدنهدیپاش

 : کردمنگاهیشرمندگ با عیرف
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 تو دنبالهدار وهرانیا االن اون اما. ادینم خوشت ازشمدونیم -

 . کردم داتیپهکمنگفت بهش. گردهیم

 من ازهچ گرید چرا؟ گشت؟یم من دنبال چرا. شددگرمچشمانهدوبار

 : نوشتم ومبرداشت رامقلم و کاغذ عیسر خواست؟یم

   گرده؟یم من دنبال چرا ران؟یاهاومدیچیبرا -

 : گفت و نشست لبشیرویلبخند. دادم عیرفهب را کاغذ

 ؛یشد جدا لوکاس از توهک گفت ماهب اول اون راستش -

. بمونه رانیا مدتهیهکهاومد انیآدر. شمسمخانوهن

 .  کنهیزندگ جانیادخوایمهگیم

 گرید کاغذ کییرو. آوردمینم در سر شد؟هچ او... لوکاس پس

 : نوشتم

 .  رانمیا منهک دوننینم مامان ویحاجیگفت تو اما -

 : گفت ودخوان رامانوشته عیرف
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 کس چیههب چرا لیراح. گفتهحانیر و منهب فقط انیآدر -

. دوننینممه نایا عمو گفتیم انیآدر ؟یبرگشت ویگرفت طالقینگفت

   ن؟یشد جدایچهواس اصاًل ؟ینگفت وسفیعموهب چرا

 عیرف. دمیکش دراز ومکرد عیرفهب رامپشت. گرفتم او ازمچشیناراحت با

 : زد پچیمهربان با ودیبوس راماگونه ودیکشمیرو را پتو

. بوده پشتتهشیهم انیآدر اما. ادینممخوش اون ازممن خداهب لیراح -

 اون اما ،یکن ازدواج اون باهک بودنهداد ریگ مامان ویحاجمدونیم

   ها؟. ندارهیریتقصهک خداهبند

. دش خارج اتاق از ودیکشمیموهاهبیدست عیرفهکمنداد نشانیواکنش

 هر ودآور را انیآدر! شد؟یمهچ لوکاس فیتکل پس رفتم؛ فرو فکرهب

 رانیاهکدبوهآمد انیآدر حاال. دادند فشانیکثیرابطههب شهادت دو

 را من لوکاس با گریدیعنی نیا! بودهمسخر و مضحک بماند؟

 !  زدند؟مههبمه بایزود نیهمهب نداشت؟هرابط

*** 
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. دمیپر خواب از ع،یرفیخانه فونیآ دولونگ و دلنگ با

 ومرفتهنیآیجلو. ددا جواب را فونیآهکمدیشن رامبرادریصدا

 : دیچیپمگوش در لوکاسیصدا. انداختمینگاهماچهرههب

 .  عسلممتیشرقیچهره عاشق -

. کرد قالبمکمر دور را دستانشهکمدادیجا آغوشش در رامخود

 :  زد زلمچشمانهب ودیبوس راماگونه

 .  ینداشتممن االن ،ینداشت رویاقهوهیچشما نیا اگر -

 : گفتم ومدیخند

 .  یداشت منومه باز... ینداشت سبزتویچشما نیا اگر تو اما -

 ومگرفتهنیآ داخل درمچشمان از رامچشمان

 زیمیروی.شانه ومدیکش شیرویدست. شدمهریخمشانیپریموهاهب

. مکنهاستفاد اششانه ازهکدنبوممه عیرفیبرا. برداشتم را شیآرا

 .  رفتم اتاق از رونیبهب ومکرد مرتب رامیموها
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 همان... که همان! عیرفیخانههب اودورو بادش زمانهم من خروج

. تمرف لیبرزهب ومگرفتهدیناد را عشقش. بودمهکرد شیرهاهکیکس

 همان قفل. شد نفوذ پریچالهاهیس دو قفل رنگم،یاقهوه چشمان

 چیه شیهالب از اما !نگذارمیتنها... نکنمترک گفت منهبهکینگاه

 .  دینرسمگوشهبییصدا

 ...بمانم کنارش نخواست من از تیآ. نگفت چیه منهب تیآیهالب

. داردمدوستهک نگفت منهب تیآ. نکنم ترکش نخواست من از

 او! نگاه تنها کرد؛یمهنگا تنها او ومبود اشاشاره کی منتظرهکیتیآ

 .  نداشتم دوست را شخامویصدا من. بود عشق خاموشیصدا

 هفت و ستیب ازدبع... اکنون... حاال اما. داشتم دوست رادایفر من

 عشقدایفر. دمیکش بطالن خطمپوچ افکاریتمامیرویزندگ سال

 لحن آن خاموشیصدا آن، سکوت اما بود،یتوخال طبلیصدا

 . کردیمیتداع را ایدریهاموج

 عیرف. انداخت نییپا را سرش و گرفت من از را نگاهش

 مرا. فتگر رامدست ودآممسمتهب سرعت با بود،هگرفت را تیآهنگادرهک
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 با ودزهگرمه در را پرپشتش ابروان. بست را در ودبر اتاقهب

 : گفتمخش

 شوهرت مثلممنیکرد فکر رون؟یبیاومد وضع نیا با چرا لیراح -

   رتم؟یغیب

 داشت، قرار شیاآر زیمیروهک چپ سمتینهیآ از

 و سرهمتوجهتاز ومانداختمخودهبینگاه

. شدم بود،ییایحیب ازیفیتعرماخانوادهیبراهکموضع

 ودیخند عیرف. انداختم ریزهب رامسر ودکر عیرفیحوالهینگاهمین

 : گفت

 .  ایب و بپوش شالتو و مانتو. یاریب دریبازمظلومدخواینم حاال -

 موافقتینشانههبمخودهبیتکان بودم، بانیگر در سرهک طور همان

 ومنشست تختیرو. بست را در ودش خارج اتاق از عیرف. دادم

 درمشچ او با ومرفتیم رونیب اتاق ازدینبا. زدم زلمیرو شیپ واریدهب

 بود؟هآمد عیرفیخانههب روز آنهچیبرا تیآ اصاًل. شدمیممچش

 : دیپرس تیآ. دیرس گوشهبهخانییرایپذ قسمت از شانیصدا

 !بودن؟ییدختردا -
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 : داد پاسخ ودیخند عیرف

 .  کردم داشیپهتاز من اما برگشته،همدتهی. آره -

 : زد صدا مرا سپس و

 . میکنیم صحبتمیدار... جا نیا ایب لیراح -

 تمًاح شد؟یمدب رفتم،ینم اگر. بستممچش ومفشردمهیرو رامیها.لب

 . زدمیصدامبرادرهکدشیم

 شلوارهب. کردم تنهب را هاآن ومرفتمشال و مانتو سمتهبهاکرا با

. کنم عوضمه را آندیباهکمکرد فکر ومانداختینظرمایورزش خطهس

 همان بامچشمانهدوبار. شدم خارج اتاق از وهدیپوش رامنیج شلوار

 : تانداخ ریزهب را سرش و برخاست شیجا از تیآ! شد قفلهایسهنگا

 .  ریخهب دنیرس ،ییدا دخترمسال -
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. دبوهشد موقرتر وهافتاد جا اشچهره. کردمم برانداز را شیپا تا سر

 بًایتقر شیر کی و داشت تنهبهسوختیاقهوه کت کی

 اپهبیآب نیج شلوار! کردیمییخودنما صورتشیرویپروفسور

 .  زدهگرمه در را ابروانش بود، ریزهب شسرهک طورهمان وهکرد

 شد؛یم محسوب اشچهرهینشدن کیتفکیاجزا ازیکیماخمه هنوز

 وهشدهشان اهشیسیموها. بودمهشد مجذوبش منهکیاخم همان

 کی! حلقه کی د؛یچرخ چپش دست سمتمنگاه. بود مرتب

 .  داشتهحلق

! نزد؟یحرفدمور نیا در انیآدر چرا اما! بودهکرد ازدواج او

 من ازیجوابیوقت. بود شکرآبشانیانهیم ودبیرابطه لشیدلدیشا

. زد زلمچشمانهبیترظیغلماخ با ودکردبلن را سرش نگرفت،

 : گفت تیآهکدکرمنگاههپرسشگران

 .  کنه صحبتهتونینم لیراح جان، تیآ راستش -

 را مامبرادر. وختدمچش عیرفهب و گرفت تعجب رنگ شتریب نگاهش

 : افزود او ومینشست. کرد هامبلیرو نشستنهب دعوت
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 بادخواینم نیهم سر. شده جدا کافر مردک اون از لیراح -

 باز درازوزبون نیا نطقهنتونستهکردیکار هرمدکترش. بزنه حرفیکس

 . کنه

 : دادهادام ودکرمنگاهماخ با

   لیراح استهمسخر کارات نیا واقعًا -

 دانست؟یمهچ او... نبودمخود دست من. انداختم نییپاهب رامسر

 دانستیمهچ م؟ینگو سخنمبستدعهمخود باهک دانستیمهچ

 ومکردهمراجع پزشکروانهب نشکستندعه نیهم خاطرهبهک

 .بودمهدیکشهچ منهک نداشت خبرمه شستش شدم؟یبستر

 

 

 : خوردمگوشهب تیآیصداهکمبود افکار نیهم در

 !  شده؟ جداییدا دختر -

 عیرفهبهپرسشگرانمدید ومکرددبلن رامسر. بود متعجب لحنش

 : گفت وددا تکانیسر عیرف. کندیمهنگا
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 .  شد جدا اروی اون ازهک بهتر همون. خداروشکرهآر -

 ازیاخم با ودچرخان من سمت را اهشیس چشمان تیآ

   :دیپرسیکنجکاویرو

   اومدنتون؟ از نگفتنیزیچییدازن وییدایحاج چرا پس -

 .  برگشت او سمت فیرفیصدا با

 ما. گفت ماهب فقط انیآدر. مینگفت بهشون هنوز چون -

 روهیقض خوانیمهحانیر و اون امروز. اومدهمیدونستینممه

 .  بگن مامان ویحاجهب

. دادیم را شسؤاالت پاسخمبرادر ودکریمیکنجکاو تیآ

 : گفت عیرف شد، مشخص تیآیبرا زیچههمیوقت

 پس ازهک ما. یایب امروزمخواست ازت نیهمهواس راستش -

 ابهقراریوقتمخوایم. کنهیم قبول رو تو حرف اما م،یایبرنمیحاج

 .  یکن صحبت باهاش تو بشه، روروبه لیراح

 وددا تکانیسر وهتانداخ منهبینگاه اش،یشگیهمماخ همان با تیآ

 : گفت عیرفهب رو
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 ...!  باشه -

 *** 

 بایز. دوختم تیآیحلقههبمچش من ودشوهآماد تا رفت اتاقهب عیرف

 .  میدیپسند ومیدید حوض هفت درمه باهکیاحلقه آن مثلهن اما بود؛

 منهب. شدمیم مجذوبش شتریبهلحظ هر من ودآمیممسمتهب تیآ

 با ودکر برانداز رامیسرتاپایقدم کییفاصله در ودیرس

 : گفت زیآمطنتیش و کجیلبخند ویرچشمیزینگاه

   ؟!ورا نیا از. خانوم لیراحمسال -

 : گفتمهدخترانیشرم با ومانداخت ریزهب رامسر

 .  بخرم طال حانیردتولهواسماومد. پسرعمهمسال -

 خوش جا مانیدو هر لبیرومتبس. شدم او زل ومکرددبلن رامسر

 : گفت ودز نمادندانیلبخند تیآ. بودهکرد

 !  داخلدییبفرما ن؟یستادیا درمد چرا خب -

 : گفتم م،یرفتیمیطالفروش داخلهبمه باهک طورهمان
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 .نیایب خودتونمشد منتظر -

 

 

 

 . کرد مرخص را اشمغازهدشاگر و رفت شخوانیپ پشت

 . ارمیبیچا تونواسهدینیبشدییبفرما -

 حاالش تا. خونهمبرس ریدهشیم نگران بابایحاج. ممنونهن -

 .  کردم ریدیکلمه

 : خاراند را سرش ودیخند

 اگر. خوندمیم نمازجماعتمداشت ومبوددمسج ،اما.امشرمنده واقعًا -

 .  ومدمیم زودتر ومخوندیم فرادا ن،یدادیم اطالع

 .  نیدار اریاخت! ت؟یآ آقاهیچ حرفا نیا -

... گوشواره ن؟یریبگ نیخوایمیچهحانیرییدا دخترهواس حاال -

 ! ؟...النگو... دستبند
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 چونهباشدماننحلقهمدار دوست. رمیبگ انگشتر شواسهمخوایم -

 .  ادیم خوشش شتریب انگشترا جورنیا از حانیر

 . ردک فیردمچشمانیجلو ودیکش رونیب راهحلق ستدچن

 .  نیبردار همونودایم خوشتون کدومش ازدینیبب. هستن ست نایا -

 بایاحلقه. افتاد اشمردانه نیپالت کیهبمچشم. کردمهنگا هاحلقههب

 : گفت گرفت،هک راممشتاقهنگادر. کیآنت و خاصیهاخم و چیپ

   نه؟ خوشگله، -

 : افزود اوهکمداد تکان رامسر

 .  باشهیشکل نیاماحلقه کردم، ازدواجیوقتمخوایم -

 همان با. کردیمهنگا منهب داشتمه تیآ. شدم او زل

 لب بردلبخن ودبومه در شیهااخم. میبودهدوختمچشمههبدلبخن

 !  بودیبیعجدتضا داشت؛

   باشه؟یشکلهچ ازدواجتونیهحلق نیدار دوست ؟یچ شما -

 وانج ومانداخت ریزهب رامسر. کردم مرتب رامامقنعهیگوشه ومدیخند

 : گفتم کنان
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 کلشهبمبخوا تا کو. ومدهینمکنکور جواب هنوز منهعم پسر بابایا -

 !  کنم؟ فکرمازدواجیحلقه

 ومگر لحنش ودش کج لبخندش. کردم نگاهش ومگرفت باال رامسر

 ! خاص

 دنتونش قبول حضمهب چون. دیکن فکرمههمسئل نیاهب زودترهبهتر -

 .میرسیم خدمت

 

 

 شخوانیپیشهیش بردعمو را شیهادست آرنج ودشمخمسمت

 محو ودزهگرمههبدخو دهانیجلو را دستش دو انگشتان. گذاشت

 الدنب ظاهرهب ومانداخت نییپا رامسریشرمسار شدت از. شدمیتماشا

 حرفش؛ ودبو تیآیپمحواسمتما اما گشتم،هحانیریبراهحلق کی

 .« میرسیم خدمت شدنتون قبول محضهب»

 : گفت و گذاشت اشحلقهیرو را گرشید دست

 .  کردم ازدواجهکهسالهس... سالههس -
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 و داشتمغیدلمرده رنگ چشمانش. دمیکش باال صورتش تا رامنگاه

 ریزهب ظشیغلماخ همان با را سرش. بودهخوردهگرمه در شیابروها

. بشنوم را قشیعمیهانفسیصدامتوانست من و انداخت

 اما است،هکرد ازدواجیکسهچ بامبفهم خواستیممدل

 .  نداشتم پرسشیبرایزبان

 از وهشددطرماخانواده جانب از بودم، دور لیفام کل از سال پنج

 و اویخاله دختر سمانه،هکمآورد خاطرهب. ماندم خبریب آنهایهمه

 .کردم فکر ومکرد فکر! نه او اما داشت؛هعالق تیآهب من،یدخترعمه

 دست ودزیپوزخند. بودمهماندهریخ تیآهبهکدنبومحواس

 : گفتهنیسهب

 .  دیکندوار فشار مغزتونهبدایز ستینیازین. کردم ازدواجهسمان با -

 مگر! بودهشد گستاخهچ. گرفتم او از رامیرو ومداد لشیتحویاخم

 صحبت طورآنیاجازه خودشهبهکمبودهداد نشانیواکنشهچ نم

 اشرهیخماخ همان با ومدیشنهدوبار را شیصدا داد؟یم را کردن

 . شدم
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 لوکاسهواس نیگفتینمهمگ ن؟یگرفت طالق چرا نینفرمود -

 وییدایحاجیرو تو لوکاس آقا همون سرهمگ دم؟یممجونم

   ن؟یگرفت طالقهکهشدیچ حاال ن؟ینستادیواییدازن

 شده، کیباریچشمان با ومکرد جمعمخش از رامیهالب

 از. یجارمیهااشک ودش ترمچشمان. زدم زل اشمسخرهدشخنینهب

. بودمهشدهشرمندمداشت را هابرخورد آنممادر و پدر باهکنیا

! مادرم و پدریجوان شد؛ پر پرمیپاهبهکیجوان دویشرمنده

 .  امیزندگیهاآدم نیارزشتر با و نیزتریعزیانجو

 لیبرزهب کاش. دادمیم گوش بابایحاج حرفهب اول همان از کاش

 ذهن انیآدر اما! کاش... کردمیم لیتحص رانیا در کاش. رفتمینم

 آن پشتیانقشههچمدانستینم من وددا سوق لیبرز سمتهب مرا

 نیب ازمنمناک چشمان دنید با تیآدشخنین! دانستمینم بود؛ کارها

 !پررنگیاخم کرد؛ماخ و رفت
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 فکردایم عیرف االن. اشکاتونودیکن پاک د؟یکنیمهیگر چرا -

 !  شهیم نگرانهخبرهچهکنیم

 وهزدود رامچشمانمن. انداختم ریزهب رامسر ومگرفت تیآ از رامچشمان

 . شدممبرادر تک منتظر

 چرامدانستینم. شد خارج اتاق از خودش سپس و ،عطرشیبو اول

... کرده ازدواجهیآدیشا بود؟هنکردیخواستگارهیآ از روز آنهب تا

. ..خبرمیب من وهداددر جوابهیآ وهکردیخواستگار او از عیرفدیشا

 تیآمه و اومههک درست. نداشت برادرش بایشباهت چیههیآ! دیشا

 ریتوف گریدکی با آسمان تا نیزم اما بودند،یمشک ابرومچش دو هر

 . داشتند

 درونهبیشتریب استرس شد،یم ترکینزد منهب عیرفهکمگا هر

 خدامنداشت رامیهانیزتریعز با شدن روروبه توان. کردیم نفوذمقلب

 . نکند رهامخود حالهب مراهکمکردیم التماس خداهب دل در

  *** 

 انهممه هنوز. میرفت تیآ نیماش سمتهب ومیآمد رونیب ساختمان از

. نشستم عقب من ومیشد سوار! داشت رادیسف شش و ستیدو
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 اوهبمخودهکدبویزیآو همان. افتاد نیماشهنیآ زیآوهبمچشم

 ! بود خودشدخو. بودمهکردهیهد

 .کرد توقفمکنار تیآ شش و ستیدوهکمرفتیمهخانهبهمدرس از

 : گفت لبخندزنان ودآور رونیبهشیش از را سرش

 .  سالمییدا دختر -

 : گرفتمیمالدلبخن کی راماخمیجا. کردم نگاهش ومبرگشت

 . تیآ آقامسال -

 . میبرمه با نیش سوار انیب. تونخونهمایممدار -

 ویفانتزیجعبههب. نشستم کنارشیصندلیرو ومزد دور را نیماش

 : دیپرس و انداختینیشمگخهنگامدست در قرمز

   ه؟یچ نیا -

 :  گفتم وهداد لشیتحو نمادندانیلبخند

 .  نهیولنتاهواس نیا -

 : رفت باالهب تیآیابرویتا کی
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 !  ن؟یولنتا -

 .دهیخرمواسهمدوست. بله -

 

 

 :  درآورد حرکتهب را نیماش ودکرماخ

 !  نداشتم خبر من و نییزایچ نیا اهلمه شما پس -

 با .شدیم شتریبهلحظ هر نیماش سرعت ودبوهریخ شیروبهروهب

 :  گفتمیدلخور

 نویا ن؟یکرد فکریچ منهب راجع. عمه پسرهنکنددر شما دست -

 .  شما مال نخواستمش؛ اصاًل. دهیخرمواسهمدوست مهتاب

 ودشهریخمچشمانهبهرفت باالییابروها باهکمگرفت سمتشهب راهجعب

 راهعبج دستش با. بودهشد کمتر نیماش سرعت. دیخندیناگهانیلیخ

 : زد پس

 .  کردم قضاوتدزوهکدیببخش. خانومهراحلهشرمند -
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 نیماشهنیآ از ومآورد رونیب رایعروسک زیآو ومگشود راهجعب در

 :  گفتم ومزددلبخن. کردم زانیآو تیآ

 دومًا. ندارم دوست مویاصلماس. لیراح نیبگ منهبهک نیا کی -

 .کردن درستش شما نیماشهواس رو کوچولو عروسک نیا انگارهکمه

 .  شده قشنگیلیخ

 .  دیدار برش. ییدا دختردخواینم -

 .  ندارم زیآو نیاهبیاجیاحت من. باشهدیبذار تیآ آقاهن-

 : کردمنگاه ژنتیش با ودزیلبخند

 قضاوت ؟یچیپامیبذار روهیهد نیا حاال. نکنهددر دستتون -

   خاص؟ روز نیا ای منیعجوالنه

 من ازیجواب. انداختم ریزهب رامسر شده، سرخییهاگونه با ومزددلبخن

 :  گفت و نگرفت

 .  بدمهیهدهی شماهبممندیبذارهیطورنیاهک حاال پس -

 : داد منهب ودکر باز مچش دور از را حشیتسب تیآ ومشد او زل

   ؟داره ارزشمواسه چقدرهکدیدونیم. استهیهد جورهیمنیا. دیریبگ -

(DONYAIEMAMNOE@) 42



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

43 

 د،دنیلغزیممانگشتان دردیمرواردماننهب شیهادانههکیحیتسبهب

 : کردمهزمزم خون و تنگیدل با ومکردهنگا

 .  شماستیبرا آقاجونیادگاری. بله -

 :  داد تکان را سرشهکمکرد نگاهش

 .  آره -

 در حیتسبهب. شد نیغمگ آقاجونیادآوری با اشچهره

 :  گفتم ومدوختمچشمدست

 .ارزشه بایلیخ تونواسه. نیدارهنگ خودتون نویا -

 

 

 

 : فتگ کند،منگاههکنیا بدون ودیخندهکمگرفت سمتش را حیتسب

 . شماهب دمشیمهدار ارزشمواسه چون -

   د؟یبکن دل ازشدیتونیمدیمطمئن -
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. کنمینم دل وقت چیهمهایدلبستگ از من -

 .  مونهیمدارزشمن آخرش تاهباشدارزشمنمواسههکیهرچ

 ...  بردا خودتون حویتسب پس -

 : کرد نجوا ودآممحرف انیم

 . بهترهینجوریا. باشنمه شیپمهانیارزشمندترهبهتر -

 سرمه هنوز. ردمبدخویمانتویقهی و شال ریزهب رامدست ومدیکشیآه

 زانیآو من گردن دورهب همچنان تیآیدیمروار حیتسب بود؛ شیجا

 نیهمهبدیشا و داشتدخویبرایگریدینمونه حیتسب آن از تیآ. بود

 !  بودهنکرد شکمگردن دور حیتسبهبیکس لیدل

 ادشی ومختیآومگردن دورهب را او عشق دار طناب سال پنج چطور

 از ریغههرچ از مرا ذهن مندمر... مندمر بود؟ نممک چطور نکردم؟

 در راینامردهکیمرد! مندنامر من،دمر. بودهساخت منحرف خودش

 .  شد جدا من از ودکرمتمامحق

 ؟یخوش پول؟ م؟یداشتمک مانیزندگ در زیچهچ ما مگر چرا؟ اما

 عشق بود؛مک عشقدیشا... دیشا کدام؟ آل؟دهیایزندگ خوب؟ شغل
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 وقت چیه شدم، عاشقشهکیروز آن چرا؟ اما. بودمک منهب نسبت او

 کالجیروراه در زدنمقد حال در انیآدرههمرا. شدینممفراموش

 :  دمیپرسهکمیبود

   چنده؟متر... لوکاس دوستت اون -

 : گفت ودزهگرمه در رادخو رنگیاقهوهیابروها انیآدر

   ؟یپرسیمیچهواس -

 .  پهیتخوشیلیخمنظرهبهآخ -

 انتک تأسفینشانههبیسر. شد منیرهیخ شده، کیباریچشمان با

 :  زد تشر وددا

. یبپر باهاشداینممخوش چیه. کن رونیب سرت از اونو فکر -

 نیا با ارزه؛یب تنشهب سرشهکمکنیم دایپ تواسه رویکیمخود

 .داغونتیقهیسل
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 ومکرد نگاهشماخ با. کرد توقف متعاقبًامه وا ومستادیا راهرو در

 : دمیتوپ

 ؟یکنیمینه و امر منهبهکهیخبریکرد فکرمترراحت باهاتمکهی -

 الیخیزه اما ،یفهمیم رو زایچ نیا ه،یخارج رگتهی چونمگفت

 . ندادم گوش من اما... گنده اخالقات گفتیم تیآ! باطل

 : گفت وددا سریعصبیاخنده

 تومبعدش. زده حرف مندمور درهکهکرد غلط اون! احمق تیآ -

 خودت. دارم رقابت لوکاس بایکوفت شغل اون سر منیدونیمهک

  ؟یبزن خنجر منهب پشت ازیخوایممه باز ویدونیم

. دارههمسئل نیاهبیربطهچ من احساس ؟یچ خنجِرهن -

 حاال اتیک از ست؟ین نگتیج قیرف لوکاسهمگمبعدش

 تم؛سین منهزنیم خنجرهدارهکیاون بزنه؟ قشیرف سر پشتمآدهشددم

 . یگرفتهدیناد اونو با رفاقتتهکییتو

 هنوز. شدمدر کنارش از ومگفتمتحک با راماجمله

 :   گفتیفارسهب ودبلنیصدا باهکمبودهنگرفتهفاصلیقدمدچن
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 . شهیمهخست ازت روزهی باش مطمئن. اشهیع ودبنیخال پسرهی اون -

. دمیدمیروروبه را لوکاس داشتم،یبرممگا انیآدرهب پشتهک همانطور

. آمدیم من سمتهب ودبو وگفتگپ وهخند مشغول بایز دختر دو با

 م،یشدیم کینزد گریدکیهبهکمقد هر. شد حبسهنیس درمنفس

 .  کردمیمیشتریبیدلبستگ احساس

 ودکریخداحافظ دخترها آن از برسد؛ منهبهکدبوهدمانمگادچن

 شنگاه وهبست نقش شیهالبیرویجذاب و کجدلبخن. آمدمسمتهب

 را چشمانش زارسبزه د،یرسهک منهب. بود براق و رایگ

 : آورد زبانهب و دوختمچشمانهب

   بود؟یچ اسمت... امممم سالم، -

. بودمهآوردمکمنفس ودیتپیم ترتمامهچ هر سرعت بامقلب

 :  انداختممگوش پشت رامیمچها ومزدیلبخند

 . کننیممصدا لیراحهالبت... امراحله. سالم -

 : کردمخمیسوهب را سرش و گرفت عمق تبسمش

  نه؟ ،یبود انیآدر دختر دوست. لیراح! هاه -
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 شاندست. کردیمهنگا منهبیور کییلبخند با ودیجویم را آدامسش

 : تمگف. بودهماندمجواب انتظار در وهبرد فرو نشیج شلوار بیج در را

 .  عموشم دختر منهن -

 :  دیپرس د،یجویم آدامسهک نیح همان و رفت باالیآنهب شیابروها

 ! واقعًا؟ -

 .  بله -

 : گفتهکمدیشنمراست سمت از را انیآدریصدا

 !  پسرمدار کار باهاتمیبر ایب لوکاس؟یچطور -

 لوکاسهب و رفت منهبیاغرهمچشماخ باهکمکرد نگاهش

 :   گفت ودز اویشانهیرو لوکاس. دوختمچش

 .  قیرفمیبر -

 لوکاسههمرا ودکرماحوالهیشخندین هکمکردهنگا چپ چپ انیآدرهب

 با و برگشت لوکاسهکمبودهدوختمچش رفتنشانهب. شد دور من از

 : گفتهاشار و مایا
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 .امیم االن همونجا بمون -

 

 

 

 اب. کرد منیباخته دِل نثار نمادندانیلبخند و زیریچشمکدبع و

 .  برگشتم حال زمانهب عیرفیصدا

 .  میدیرس گه،ید شوهادیپ لیراح -

 اوهب رامنگران و شانیپرهنگا. ماند منتظر ودکر باز مرا سمت درمبرادر

 اشک،یهاقطره. دادم تکان راست و پچهب رامسر ومدوخت

 واکنش نگران شتریبهلحظ هر من ودکردنییخودنمامیهاگونهیرو

 نیماش از اما من ودکریم اصرار عیرف. شدمیم مامان ویحاج

 حال در. زد زنگهحانیرهب شود،ینممفیحردیدیوقت. شدمینمهادیپ

 : کردمخ را سرش ودستایامایصندل در کنار تیآهکدبو او باهمکالم

 م؛داریزندگ و کار من. نییپادییبفرمامکنیم خواهشمخانو لیراح -

 .  خونهمبر ومکن صحبتیحاج با زودتردیبا. منتظرمههسمان
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. مشدهادیپ او نیماش از ومکرد سکوت تنها من ودکریگستاخمه باز

 بیج در رادخو لیموبایگوش ودکر قطع را تماس عیرف

 . گذاشت شلوارشیپشت

  هبیگفتیمیبشهادیپیخواستیم خوب ِا  -

 ! بابایا. گهیدمزدینم زنگهحانیر

 دست. کردمهنگا تیآهبیچشم ریز ومانداخت ریزهب رامسر

 عیرف. کردیم برانداز مراماخ با ودبوهدادهیتک نشیماشهبهنیسهب

 : دادهادام

 . گهیدمیبر فتیبهرا حاال -

 : دینالیکالفگ با عیرف. دادم تکان راست و چپهب رامسر

   جون کن گوش حرفمکهی لیراح! بـــــابایا -

 .  من

 رامرس. دیرس گوشهبمپدریکلنگ وییالیویخانه در شدن بازیصدا

 را نحسش کلیه! شدمهمواج انیآدر... او وهحانیر با ومگرفت باال

 وا زل سرخ،یچشمان با ومدیکشمه در ابرو. مدآمسمتهب وددایتکان
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 ودیکش آغوش در مراهحانیر. زددلبخن و انداخت باالییابروهلنگ. شدم

 :   گفت

 .  یاومد خوشهخونهبمزیعز... عمرم -

 با. بودمهدوختمچشمنامرد بیرقهبمخش با طورهمان من اما

 : گفت اشآزاردهندهدلبخنمهما

  آخه؟ تویبود کجا م؟یگشت دنبالت چقدریدونیم .لیراحمسال -

. آمدم رونیبهحانیر مهر پر آغوش از ومکرد نازکیچشم پشت

 راندازب را شیپا تا سرماخ با ودبوهریخ انیآدرهب افتاد؛ تیآهبمنگاه

 زل همچنان انیآدر اما ودکردنیپرس احوال ومسالمه باههم. کردیم

! نداشتم او مردن جزییآرزو. گرفتینم را نگاهش ودبو من

 : گفت ودستایامیروروبه

. مگشت دنبالت رو جاههم من لیراح ران؟یایبرگشتینداد خبر چرا -

   شم؟یم نگرانتینگفت
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 جنتلمنهخانوادیجلو داشت عادت. بودهنیک ومخش از پر اوهبمنگاه

 صافییگلو تیآ. هستمممه شیبرا انگارهکدکندوانمویطور ودشو

 : گفت اشیخی لحن با ودکر

 .برگردم زودتردیبا من. خونه داخلمیبرهبهتر -

 

 

 : گفت و انداخت تیآهبیبدهنگا انیآدر

 .  باشههآماد لیراحدیبا اول -

 : دیپرس ودکر منهب رو

   ؟یاهآماد -

 انیدرآ. دادم تکانیمنف جوابینشانههب رامسرمایقبل حالت همان با

 : گفت ودکرهنگا تیآهب

 .  زنمیم حرف زهرا عموزن و عمویحاج بامخود. برو تو -
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 حال. دادیم را تیآیهایگستاخ جواب نفر کیدیبادیشا

 : آمد حرفهب عیرف نه؟ ایدباش انیآدر فرد، آنهکدکریمیفرقهچ

 .  کنه نرمشهتونیم اون ته؛یآ دستیحاج خواب رگ. انیآدرهن -

 : کشاندهخان در سمتهب مراهحانیر

 موندن منتظر از بابایحاجهکیدونینمهمگ. دخترهگیدمیبر ایب -

  اد؟ینم خوشش

 همان. شدم مانیمیقدیخانهدوار لرز و ترس با

! تیمیصم و صفا از پر... بوپهخاطر از پر شیجایجاهکیاخانه

 ومگرفت را اشزدهمغ نگاهشدر و انداختینگاهمین تیآهب

 .  افتادهباغچ درهشدکاشتهیهایسبزهبمچشم

 : گفت زهرا مامان

 ... لیراح االن. جان تیآدخواینم -

 : دادهادام و انداخت منهب را زشیتهنگا

 .  دینیبشدییبفرما شما. رهیم -

 :  داد راممادر جواب کنانخنده تیآ
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 سدر سالهییخستگدیبا االنمخانو لیراح ه؟یچ حرفا نیاییدا زن -

 .  رو هایسبزمنیچیم من. کنن در خوندنشونو

 لحن با ودآممسمتهب زهرا مامان. رفتهباغچ سمتهب سپس و

 : گفتیعصب

 ال ؟!نهکیمییکاراهچ باباشیحاج پرنسس خاطرهبممرد پسر نیبب -

 .  رو خداهبند کن کمکش برو اقل

 : کردمدغرولن

 .  امخسته من ره؟ینم چرا حانیر اصاًل -

 : گفت شوخیلحن با ختیریمیچاهکیحال درهحانیر

 .  هاهییپررویبچه عجب کنم؟یم کارمدارینیبینمهمگ طونیش دختر -

 درهک تیآهب. رفتمهباغچ سمتهب ومدیبوس راهحانیر لپ ومدیخند

 : گفتم بود، هایسبز دنیچ حال

 .داخلدییبفرما شما. نمیچیم من تیآ آقا -
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 دو هر. کرددبرخورمههب مانیها دست آخر در ومیکرد تعارفمه با

. میبودهشدهریخمه چشمانهب وهگرفت راهشدهدیچیسبز ازیادسته

   رها رایسبزیدسته ومداد قورت رامدهان بزاق

  :گفت. میشد دنیچ مشغولهدوبار ومیگرفتمه از را نگاهمان. کردم

   ه؟یجد لیبرزهب رفتنیبرا متونیتصم -

 : گفتم وهفرستاد رونیبهبهآ پر رامبازدم

 !  هیجد. بله -

 با قدرچ اوناهکدیدونیم د؟یکنیزندگ نایاوسفیییدا شیپدیتونیم -

 ...  وهیلیبرز وسفیییدا زِن. دارن فرق ماها

 : گفتمیناراحت با رفتهو حرفش انیم

 .  مونمیم ششونیپ. ستینیاچاره -

 : دیغر همش قفلیهادندان انیم از ودچرخانمسمت را صورتش
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 !  گذاشته ریتأث شمایرویلیخ انیآدریهاحرف ظاهرًا -

 ودفرستا رونیبینیب از حرص با را حرارتش پر و داغیها.نفس

 .  رفتهخان داخلهب و برداشت کنارش از راهشدهدیچیهادسته

. ردمخویسکندر ودکر ریگهباغچیلبههبمیپاهکمبود هاذشتهگ محو

 از ودگرفتن رامیبازوها داشتند،یبرممگا من کنارهک انیآدر وهحانیر

 داشت ما از جلوتریکم حاالهک تیآ. کردندیریجلوگمخوردن نیزم

 تدسیبازو. برگشت سمتمانهب ودش صدا و سرهمتوج رفت،یمهرا

 .   زد زلمچشمانهبماخ با ودید انیآدر تدس در مرا

 رونیب انیآدر دست از رامیبازو ومکرد نازک شیبرایچشمپشت

 : گفت انیآدر. دمیکش

  ؟!کجاست حواست. لیراح باش مواظب -

 :  گفت محبت با ودیکشمسرهبیدستهحانیر

. میکرد صحبتیحاج با انیآدر و من. شهینمیچیه زم،یعز نترس -

 .  گلم باشهنداشت استرس قدرنیا

*** 
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 فکر، هزاریمغز با تپش، پریدل با لرزان،ییهاقدم با

 کی. بود هامیقد مثل طور همانهخان. ستادمیامایپدریخانهیجلو

 رو و رنگیفلزیجاکفش همان هنوز وهخان دریجلو کوچکیروراه

 روراه از. میرفتهخان داخلهب ومدیکن پا از را مانیهاکفش. در کنارهرفت

 .   میدیرس کوچک هالهب ومیگذشت

 من ودبوهشد پهن نیزمیرویمیقد دستباف و رنگیالک فرش

 درهکییرایپذ درنگیسفیفلز در. کردم راهگذشتیهوایحساب

 اله چپ سمتهب. بودهبست داشت، ماتیشهیش اشییباالیمهین

 اتاقمانهب خواستیممدل. بود آنجاهحانیر و من اتاق کردم؛هنگا

 روروبهممادر و پدر بادیبا نبود؛ جاآنهب رفتن فرصت زمان امامبرو

 .  میهانیزتریعز با... شدمیم

 ازیهاسالیهمهمدل. دیکشیمددر ودبوهکرد باز سرمدلیکهنهمزخ

 او کاش. خواستیم را مندمرمدل. خواستیم رامارفته دست

 کی ومبود من ودبودنماهخانواد ودبو او کاشیا... . مرامه
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 از خواستیمهچ. کردمهنگامنامرد بیرقهب! تمام ؛یخوشبخت

 ریز ودش لیمتمامسمت ام؟یجوان از خواستیمهچ ام؟یزندگ

 : گفتیپرتغال زبانهب کنان نجوامگوش

 ریتحق خودتمهیبزن حرف اگرهکیدونیم که؟ینگفتیزیچ -

 .  ینزن حرفهکهنفعتهب پس. منمهیشیم

 : گفت سرمان پشت از عیرف. کردم نگاهش نیخشمگ

   داره؟ استرس االنینیبینم ان؟یآدر بهشیگیمیچ -

 :  گفت عیرفهب و برگشت انیآدر

 .  جان عیرفهبش برطرف استرسشهکمزدییحرفاممن -

 همان لوکاس، شیپ رفتنمب چرا هم؟هب بافتیم دروغ آنقدر چرا

   بود؟هزد پس مرا او خاطرهبهکیمرد

 نم ومیشد داخل. کرد باز را آنهحانیر ومیرفتییرایپذ در سمتهب

! بانضر و نبض از پر... بود تپش از پرمقلب. انداختم ریزهب رامسر

  ههمراهب را،مپدریهاگام صالبت پریصدا
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 شدت د،یچکیممننمهکیاشک .دمیشنممادریهاقدم فیظر نیطن

 من ودگرفتن قرارمیروروبه. کرد دنیلرزهب شروعمیهاشانه و گرفت

. دمش نیزم نقش وهشد سستمیپاها. نداشتم کردندبلن سر جرأت اما

   راممادر و پدریپا ساق

 .شددبلنمهقهق ومگرفتمدستان در

 

 

 

 : گفتهکمدیشن را تیآیصدا

. نیبذار کنار رو هاکدورت نیایبهگید. زهراییدازن... ییدایحاج -

   اون باهمونیپش... دینیبیم خودتونهکمهمخانو لیراح

 طالق خاطر نیهمهب وهکرد ازدواج خبریب خدا از و کافریکهیمرت

 .  دشیبخشب ودیکنیمادر... دیکنیپدر حقش در لطفًا. برگشته وهگرفت

 اما ،کرد منهب را پشتش ودیکش رونیبمدست از را شیپا ساقیحاج

 ریزهبیشرمندگ شدت از همچنانمسر. نشست نیزمیرو مامان
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 من ودتاسیا. گرفتم دست در رامپدریپا مچ ومبرداشت زیخ! بودهافتاد

 ومگذاشت اشخستهیپایرو رامایشانیپ. دمیبوس را شیپا

 رامصورت دور دستانش با ودشمخ. رفت هواهبدبلنمیهاهیگریصدا

! او ازمبود شرمسار. میدزدمچشمان من. برد باال رامسر و گرفت قاب

 : گفت ودیلرزهکمدیشن را اشمردانه و باابهتیصدا

 ! عروسکم نمتیبب... دخترم نمتیبب -

 او چشمانهب من ودبو مهربانهگذشت مثل لحنش. بود مهربان

 در نگاهمان! خانوادهمناهبیعشق... نهعاشقا و قیعمینگاه کردم؛هنگا

. شدیجار شیهااشک ودیلرزمپدریهاشانه ودخورهگرمه

 : دمیشن راممادر مهربانیصدا

 .  یاومد خوش خودتیخونههبمدخترک -

 ویدورمغ از پر. دوختمممادر چشمانهب رامچشمان بارنیا

. کردم ریپ را آنها من !بودندهشد ریپ دو هر چقدر! بودیکینزدیشاد

 ومگرفت را شانیدو هر دست! من کردم؛ تیاذ را آنها من

 ریزهب درست تر،نییپا را دستانشان ومزد هق. گذاشتممچشمانیرو

 .  کردم بارانشانبوسه ومبردمیهالب
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*** 

 

 

 تهااش. بردیخورزغذایم سمتهب مرا و گرفت رامدست کنانهیگرممادر

 خوردنهبیلیمهکمبودهمتوج اما نه؛ ایمهستهگرسنمدانستینم. نداشتم

 غذاهبیلیتما بودم،هشد جدا لوکاس ازهکیماههس آنمتما. نداشتم

 .   نداشتم

 نوز لویکهپانزد طالقم، ازدبع من ودبوهنماندیباقمیبراییاشتها

 درمایهانفس م،یداشتیبرممگا زیم سمتهک طور همان. بودمهکردمک

 : آورد زبانهب وارزمزمهمگوش ریز او ودخورمپوستهب

 تلفن پشت داشت انیآدر امروز. دخترمیاومدهکدش خوبیلیخ -

 دشبع عموت نا،یا ویگرفت طالقهماههسهک گفتیم وسفتیعموهب

 باباتیحاج از رو تو تلفن پشت همون از ودز زنگ

 . کردیخواستگار
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 اشتنهمه وسفیعمو. کردمهنگاممادرهب متعجبیاهچهر با

 : افزود ودیخند مامان. انگاردبوهخورد هانیایتنههب

 چون. نداد نشون واکنشدایزیحاج نیهمهواس -

. ینکرد بدبخت خودتو کاماًل هنوز ویکن ازدواجیتونیممبازدیفهم

. یبدهخاتم شونهمههبیتونیم ازدواج نیا باهکهسرت پشت حرفیکل

 پشت اشهمهممرد. دختریکرد بدبخت خودتو شدنتهزدغرب با

   حرف سرت

 با انایجول! هیخوب پسرهچ نیبب ن؛یبب انویآدر نیا. زننیم

 پسرمه انویآدر وهشیم سرش مونیا و نید اما ه،یلیبرزهکنیا

 .  آورده باریخوب

 در ودشدندیجارمچشمان ازملیدلیبیهااشک

 و رفت باال زهرا مامانیابروها تاج. زدمدشخنینممادریدگساهبمدل

 : شد مشوش اشچهره

   ؟یکنچیمهیگر چرا دخترم؟دشیچ -

 : افزودیتابیب باهکمانداخت ریزهب رامسر
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 حرف چراهآخ. شده تنگ صداتهواسمدل. دختر بگویزیچهی -

   ؟یزنینم

 ودیکش عقبهبمیبرا رایدلصن انیآدرهکمدید کردم،دبلن سریوقت

 : گفت

 .  یریگب جون بخورهصبحونمکهی نیبش بفرما. خانوم لیراح بفرما -

 و انداختماهبرافروخت و اشک از سیخیهچهرهبهنگادلبخن با

 : دیپرسهدلهر با ودیماس لبش بردلبخن. رفتمه در اشچهره

  ؟یکردهیگر چرا شده؟یچ -

 وهگایهااشک با آنها. انداختم زیم دور عجبمتیهاآدمهبینظر

 : گفتیکالفگ با انیآدر. بودندهنگرفت خو منهگایب

 نبوده، عاشقت خط هفت مردک اون آخه؟یدینم جواب چرا -

 ؟میبشنو صداتویذارینمهکمیستینمآد ما ه؟یچهیبق ریتقص
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 راچ گفت؟ینمیزیچ انیآدرهب گرید چرا. دوختم بابایحاجهبمچش

 کند؟ صحبتیخودمان آنقدر پرنسسش بادندار حقهک گفتینم

 دریچا فنجانهب را نگاهش وهکردماخ. دیچرخ تیآ سمتمچشمان

  ست؟ا منتظرشهسمان نگفت مگر بود؟هنرفت چرا. بودهدوخت دستش

 : دادهادام انیآدر

   تو؟ییکجا. بودم تو با لیراح -

 اوهب ومگرفت تیآ ازمچش داد، انتکمصورتیجلوهک را دستش

 : زددلبخن ودشمنگاه درونمخشهمتوج. کردمهنگا

 .  یخانوم نیبش -

 وا مگر. گفتیمهچمدیفهمینم. شددگرمچشمام و رفت باالمیابروها

 بود؟هدنش من اری کیشر او مگر کند؟یزندگ من لوکاس با تادبوهنرفت

 او و منهک نیاهیفرضیحت بود؟هچیبرا زدنش حرف مدل نیا حال

 دارهندخیکاف قدرهبمیکن ازدواجمه با ومیباشهداشت دوست را گریهمد

  کرد؟یممامسخره داشت چرا بود،
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 زیم دوریهاآدمهب من ودشدشخنین کیهب لیتبد لبخندش

 را سرش وهکردماخ عیرف. زدیمدلبخن منهبهحانیر. دوختممچش

 انیآدر و منهب دو هر بابایحاج و زهرا مامان. بودهانداخت ریزهب

 اب تیآ... اما تیآ. بودهگرفتهخند رنگ شانیهالب ودکردنیمهنگا

 از شیهالب وهخوردهگرمه در شیابروها. بود انیآدر زل تیعصبان

 : گفت جمعهب رو ودشدبلن شیجا از. بودهشد جمعمخش شدت

 .  یهمگیجازها با برم؛دیباهگید من -

 .نشستمیصندلیرو. رفت ودکریخداحافظ انیآدر و من جزهبههم از

 من اما. شدهصبحان خوردن مشغول و گرفتیجا من کنار انیآدر

 ستشد از تادکر تعارف و گرفتمیبرایالقمه. نداشتمهصبحانهب لیم

 آنیاشتراک اتاق سمتهب ومشددبلن کنارش از اوهبهتوجیب. رمیبگ

 .رفتممیروزها

 

 

. نمودیممیقد مثلمه اتاق بود؟هنکرد رییتغهخان آنیجا چیه چرا

 از بهتریلیخ نایبومدانستیم من فقط وددایم راهگذشت حس
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 رگیدیکی و اتاق چپ سمت تخت کی. است طراوت ویتازگیبو

 و. ..واریدیرو بریقدهنیآ کی ویواریددکم کی. آن راست سمت در

 از را انیآدریصدا. نشستمدبو چپ سمتهکمخود تختیرو! نیهم

 : گفتهکمدیشن اتاق در پشت

 . عمویحاج ارمشیم ومکنیم صحبت باهاش االن -

 بست را در ودآم داخل لب، بریکجدلبخن با انیآدر. شد باز اتاق در

 روشنشیاقهوهیهامچشهبمخش با. کرددتن پا من سمتهب و

 . کردمهانگ

 شتریب ه،مسخردلبخن آن با بود،ییباال از تر بزرگیکمهک نشییپا لب

 مراهوج چیههب... داشت نمکیب ویشرقهمینیاچهره. کردییخودنما

. میشدمچش درمچش و گرفتیجامکنار. بودهنکرد خودش جذب

 : گفتیخونسرد با و انداخت باال ابرو

 ریتحقمه خودت من جزهب چون .یگینمیزیچ کس چیههب تو -

 نچو. هستم دارمشکلدمرهی من کننینم باور نایاهکیدونیم. یشیم

 ... بودم اگرهک کننیم الیخ خودشون شیپ

 : دادهادام روروبه واریدهبهریخ ودچرخانهخان دور تا دور را نگاهش
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 ازتمبگمباباهبهکنیاهن. بودمیممپارتنر شیپدیبا االنمبود اگر چون -

 مشکل خودش لوکاسمبگمتونیم من اما ها؟... کنهیخواستگار

 ازدواج من باهکنیایبرا تومگیم. دادم شهادت فقط من و داشت

 .  هستم لوکاس مثلمه منیگفتینکن

 : شد من زل هشیکردشخنین همان با

.. .داره لیدلهی فقط منیخواستگار. عاشقتماینکن فکر وقتهی -

 ومکنیم ولت ام،شناسنامه توهبرهک اسمت. توئه دادن زجرماون

 .لوکاس شیپمریم

 

 

 من سمت را انگشتش. بودهبرنداشتیتوزنهیک از دستمه هنوز

 : گفت ظیغ پر گرشیدکی قفلیهادندان انیم از و گرفتهنشان

 تنهایشد باعث ،یکرد ازدواج انایآدر عشق با -

 همون ل؟یراحمگذریم ازتیکرد فکر. رهیبم وهکنیخودکشمخواهر

 در. ردمک ومتونستهکیدید... کنم پرپر عشقتونومخودمخوردمقس روز
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 اسلوکمیتقدیدست دویشد باعثهکیکوفت شغل اون بحث ضمن؛

 دردنخوربه زن با اگر ،یکردینم ازدواج باهاش اگر. جداستمههبش

 تا نداشت نویا شانس وقت چیه لوکاس ،یشدینم جور سییر

 ور هایبد نیایهمه. لیراحیکرد تو. بشه شرکت اونیرایمد ازیکی

 توهک طور همون گرفتم، ازت عشقتو. یکردمخواهر و من حق در تو

 اتماش و نیبش. رمیگیممه اتندهیآ ویزندگ ،یگرفتمخواهر از اونو

 . کن

 رونیب حرص با رامیاهنفس من وددا سریعصب اماهکوتایاخنده

 ازییایدن من ودبوهکرد سیخ رامصورتممزاحمیهااشک. فرستادم

 هقم،هق. دمیکش آتشهبمیهالب پشت را ناسزا

 ودیکشمیهاگونههبیدست انیآدرهک گرفتهضجیصدامککم

 : گفت دار معناینگاه ودپوزخن با. کرد پاک رامیهااشک

 .  نکنهیگرمخانوم -

 مراهیگر با لوکاس. شدهزندمخاطر درهدوبار نحس روز آن... روز آن

 : گفت و گرفت آغوشش در

 .  عشقم ستینمخود دست اما. تواسهمریمیم. عاشقتم منمزیعز -
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 : گفتمهضج با ومداد هلش عقبهب

. لوکاسمیشوهر و زن تو و من ست؟ینمخود دست ویچیچ -

 . یروان ضیمریکندنابو مونویزندگیتونینم ؟یفهمیم

 : گفت ودآممسمتهبهدوبار لوکاس

 ...  واقعًا من. ستینیضیمر نیا -

 ار دستش. زدمیلیس صورتشهب وددههادام اتشیچرندهبمنگذاشت

 : کردهزمزم و گذاشتیلیسیجایرو

 بامیتونیم ما... زمیعز نیبب. یایب کنارهیقض نیا بادیبا لیراح -

 ...  و تو و من. مینکیزندگمه

 . کردهاشار درهب

 کس چیه. کردم بازش ومرفتهخان در سمتهب رغضبیم

 با !کندهزدشگفتدح آن تا مرا توانستینم مفلوک انیآدریاندازههب

 : کرد نجوا ودآمهخان داخلهب ناراحتیاچهره

 .لوکاسه با حق لیراح -
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 : دمیکش غیج

 !  هم؟ تو انیآدر -

 . انداخت ریزهب را شسر

 .  نگویزیچ نایامباباهبمکنیم خواهش اما. متأسفم -

 داخل راملیوسا ،یناراحت ومخش نیمابیحس با ومرفت اتاقهب

 : زدمددا ومگذاشتمچمدان

 .  ندارم رو ایکار کثافت نیا تحمل. رمیم من -

 . دامینمابدرقهیبرایکس چیه ومرفت رونیبهخان از دستهب چمدان

. انداختم تف صورتشیرو ومزد پس را انیآدر دست

 : کرد پاک نشیآست با رامدهان آب ودزیعصبیپوزخند

 فقطییجا نیا تو االن اگر! پررویهدختر نیبب -

 حواستو پس. میایب درمهدعقهب تو و مندخوایمیحاجهکهنیاهواس

  ؟یدیفهم. کندبرخور درستمباها و کن جمع
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 وانیلهبمچشم ومانداختینظرماطرافهب. بود ُمردن قتو

. زدمیعسلیلبههب ومبرداشت را آن. افتاد تخت کناریزعسلیمیرو

 بود،هماندیباقمدست درهک را وانیل ازیاتکه شکست،

 از راهشکستیتکه انیآدرهکمبست رامسیخ چشمان ومگذاشتمرگیرو

 خودش سمت رامصورت. گرفت دستش در راماچانه ودیقاپمدست

 : آورد زبانهبمآرا اما خشم، با ودچرخان

   ؟یکنیم کاریچ احمق -

 ریز از را دستش عیسر آمد،هک دریرهیدستگ خوردن تکانیصدا

 با. میدیدهدرگا در راهحانیر ودش باز کامل اتاق در. برداشتماچانه

 : دیپرس اضطراب

   شکست؟دبویچ -

 : گفت کنانخنده انیآدر

 دستش از وانیل ودنبو حواسش مامخانو لیراح. خانومهحانیریچیه -

 .  افتاد

 :  گفت ودش اتاقدوارهحانیر. دادم فشارمهیرو رامیهادندان
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   ن؟ینشستیکیتار تو چرا حالت -

 پاک مانتو نیآست با رامیها اشک کند، روشن را چراغهکنیا از قبل

 باههمرا ودکر روشن را چراغ. ندینب رامسیخ ورتص تامکرد

 : گفت ماهب رویزیآمطنتیشدلبخن

 .شمینم صحبتتونممزاح -

 

 

 را در و رفت رونیب اتاق از! کردم؟یم صحبتیکس با من مگر

   منیزندگیبرا چرا. گذاشت بازهمین

 ابجومخوددچن هر دند؟یپرسینم من از چرا بودند؟هگرفتمیتصم

 لوکاس بامداشت عقل اگر من! بودم احمق کی من دانستم؛یم رامخود

 اشیعدمر کی خاطرهب راماخانوادهمبودمآد اگر من. کردمینم ازدواج

 ...   زدمینم پس گذران خوش و

 .شوم شانرهیخهکدش باعثمانگشتان سوزش! داشتم عقل اگر من

 انداختم؛ انیآدرهبینظر. بودهکرد را خودش کارهشیشهتک
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 ازهکمدید ومزد زل دستانشهب. بود ساکت وهدوخت دستانشهبمچش

. دیترسیم خون از. استهآمد خونمه او دستان ازیکی

 مرا و گرفت رامدست. شدمدبلن تختیرو از ومزدیشخندین

 نیب از رامدست مچ ومکرد نگاهشمخش با. نشاند تختیروهدوبار

 : زد تشر تیعصبان با. دمیکش ونریب انگشتانش

 .  اومد خون دومون هر دست ؟یکرد کاریچ نیبب -

 در آخرمان داریددایهب ومزددشخنین اویاحمقانه ترسهبمه باز من و

 اتاق رد زیچههم. بودمهرفت شرکتهب دادن استعفایبرا. افتادم لیبرز

 رکتش در اریوقت! مچمدان ران،یاهبمبرگشت طیبل بود؛هآماد هتل داخل

. شدم دور او از آمد،هکمسمت. بود آنیجلو انیآدر شدم، خارج

 : زدددا

 جا نیا هنوز من. رانیایبرگردیندار حق تو. لیراح کن صبر -

 . یکنیخال دونویمیراحت نیهمهبیتونینم تو. دارم کار باهات

 : زدمیلیس صورتشهب ومبرگشت اما د،یگویمهچمدیفهمینم

. انیآدر شو دورمچشمایجلو از. ندارهیربط چیه توهب -

 !  یلیخ... ینامردیلیخ

(DONYAIEMAMNOE@) 73



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

74 

 : گفت غضبناک و گرفت رامدست دو هر مچ انیآدر

 لوکاس... یبریندار حق. یکن رفتار طور نیا من بایندار حق -

 .یشکنیم قلبشویدار. میکنیزندگییتاهس خواست

 

 

 : گرفتم تهوع حالت ودش منقبضمفک

... خوامشینمهگید. تویبراهاونهب مربوطهکیچ هر و لوکاس -

 ... تامخواینم. خوامینم کثافتویزندگ اونهگید

 : زدمهضج ودیترکمبغض

. میکنیزندگ ممکن شکل نیترفیکثهبمه باییتاهس تا -

 ریتحق جزهب ماجرا نیا گفتن چون. شم اللمبندیمدعه

 نگران اگر. جفتتون نیکرددخر منو. ندارهیاگهیدهدیفامشدن

 کس چیههب من. نباش نگران بزنم،یحرفیکسهب منهکینیا

. مبش ریتحق نیا از شتریبمخواینم چون دم،یم قول. گمینمیزیچ
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 سنگشو هاوونهید مثلهکیمرد... لوکاسهکهبفهمیک چیهمخواینم

 . کرده ریحق ودخردح نیا تا منومزدیمهنیسهب

 ودآممدنبال. دمیکش رونیب دستانش از رامدستان مچ و گرفتماهیگر

 : گفتهطلبکاران

 .  کنمیممجهن تویزندگ ،یبزنیحرفیکسهب اگر خداهب -

 و زیمیتعدادهک رستوران کی. میگذشتیمیرستورانیجلو ازمیداشت

 ازیکی. داشت ورادهیپیهافرشسنگیرو خودش از رونیبمهیصندل

. مشکست را آن زیمیلبه با ومبرداشت رامایکنار زیمیرویهاالسیگ

 : دمیغر ظیغ پر ومگذاشتمگردنیرو را السیگیشکسته سمت

 .  کشمیم خودموهوگرن. اینمدنبال و شوهخف -

. بودهشدهریخدکریمهچکهکیخونهب انیآدر ودآم خونمدستان از

 : گفت اضطراب با ودخوریکانت شیگلو بکیس

 .  ادیم خونهدار دستت از اما. رمیم من. باشه... باشه -

 : دادهادام و گرفتمدستیرو خون از را اشزدهوحشت چشمان

 .  رمیم االن... لیراحمدار ایفوب من. کارو نیا نکن -
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 روز، آن از من. کرد حرکت منهب پشت سپس و

 آزار راهیبقمه ومخودمه ومزنینم حرف. مبودهمانددبنیپامعهدهب

 . دادمیم

 من، لج ازمه باز و گذاشتمصورت طرف کی را زشیتم دست

 :  درآورد راهدلخستیهاعاشقیادا

 اون. شده تنگ صداتهواسمدل. لیراح بزن حرف من با -

. یجورنیاهکماالن. یزدینم حرف من با کاًلیبود لوک باهکیسالدچن

 .  بگویزیچهی خدا رو وت

 نیاهوگرن. بودهشد اتاق در طرف آن دریکس حضورهمتوج شکیب

 .  کند تیسرا منهبهکدبو ممکن محال او، جانب از محبتمحج

 فشیکث دست. آمدیممخواب دائمًاهکهماهس آنمتما مثل گرفت؛مخواب

. دمیکوب اویشانههب راممشت ومزد پسمصورتیرو از را

 درهبینگاه. دادم نشانش را اتاق در ومنشاندهچهرهبیظیغلماخ

 : گفت و انداخت

 .لیراح بزن حرف ه؟یچ منظورت ؟یچهک خب -
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. برود اقات از رونیبهبدیبا او ودیآیممخوابهکمگفت اوهبهاشار و مایا با

 : کرد نجوا ودزیشخندین

 پاشو ،یافسردگهگیدهبس. یبخواب ستین قرارمه تو. رمینمییتنها -

 .  رونیبمیبر

. ردک فرار در پشت از نفر کی ومشددبلن تختیرو از تیعصبان با

 زیم پشتمه هنوزیحاج. رفتم رونیب اتاق از ومدیکشیپوف

 اندست ومرفتییدستشوهب. بودهصبحان صرف مشغول ،یغذاخور

 !  بود؟ممه مگر اما سوخت. شستم رامنیخون

 چطور. شدمهریخهنیآ درمخودهب ومدادهلی درهب

 بازهک نشوند؟ انیآدردبنمه باز تامستادیایمماخانوادهیجلوهدوباردیبا

 مرا اوهکمفهماندیم هاآنهبدیبا چطور کنم؟ ازدواج او بادنخواهنمه

 ازدواج نیاهب تنیشخصیهایتوزنهیکیبرا فقط ودندار دوست

   دهد؟یم
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 ازیالحظه. دادینم بها منیهاحرفهب گرید کس چیه

 چیه منهک دانستیم فطرتپست انیآدر. شدم مانیپشمبازگشت

 ومکنینم بازگوماخانوادهیبرا را لوکاسیخطا ازیاکلمه وقت

 .  کردیم خواستیم دلشهکیغلط هر خاطر نیهمهب

 انیآدرهکمیبگو ومبدهمایپ لوکاسهبهکدیرسمذهنهبیالحظه

 تن اگر چه؟دیلرزیم شیبراهدوبارمدل اگر اما. کند کارهچدخواهیم

 ،ییروشویتو ومگرفت نییپا رامسر دادم؟یمیخوار و خفتهب

 .  آوردم باال رامنحسیزندگ

 *** 

. بروم خوابهبدگذاشتنینم... باشم تنهاهکدگذاشتنینم

 من. آوردیزعفرانیبستنمیبرا عیرف. رمنخو غذاهکددادنینمهاجاز

. نداشتیتیاهممیبرا گرید اما بودم؛یزعفرانیبستن عاشقیزمان

 ریتوف تونیز ویبستن شود؛یم تلخ زیچههمدنباش نیریشهکیزندگ

 تراوشمدهان درهگزند و تلخ دو، هریوجود جوهرهکیوقتدنداشتن

 . کردیم
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 انیآدر. گرفتم دستش از راینبستیالهیپ ومنشکست را دلش

 آن من. گرفت دستهبیگوش ودکر ول را خودش مبلیرومکنار

 انیآدرهب چرا. شدم بابایحاج و عیرف زل رتیح باهلحظ

 !شود؟ کینزد منهب قدرآندندار حقهکدگفتنینم

 

 

  :کرد صاف را شیگلو و گرفتیجا مبلیرومیروبهرو بابایحاج

 .  بزنم حرف باهاتدیباهک بخور تویبستن ...دخترم -

 صحبت منتظر ومخوردهکدبوهماندیبستن از قاشق کی تنها

 از راهالیپ ودکر پرت زیمیرو را اشیگوش انیآدر. شدمیحاج

 دنیشنیبرامه اوهک انگار. گذاشت لشیموبا کنار ودیقاپمدست

 ودزیشخندینهکمکرد نگاهش چپچپ. داشتهعجلمپدریهاصحبت

. دوختمچشیحاجهب و نشستهنیسهب دست

 : گفت ودیکش دشیسفیهاشیرهبیدستیحاج
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. ندارمیمخالفتممن. کردهیخواستگار ازت انیآدر. بابا لیراح -

 شده، بزرگ لیبرزیتوهکنیا با... هیبینج و خوب پسر... ماشاءا

 . خودمونه عیرف نیهم مثلیول

 ومکردهنگا اشییرو دوهب. شدم ایریاسطورههبهریخ ومچرخاند سر

 بردنلبخ ودبو ریزهب سرش انیآدر. خوردمهغصمپدر الیخ و فکریبرا

 :  دادهاداممپدر! بود ریتزودخو او. داشت لب

 نظر اگر. یکن ازدواج پسرعموت با تومدار دوست من جان لیراح -

 بارهی. ازدواجه نیاهبمدل من. بده گوشمحرفهب مهمه، تواسه من

. یکرد ازدواج مونیا و نیدیبیاجنب اون با وینداد گوشمحرفهب

 . دخترم کن گوشمحرفهب ببخشمت،یخوایم اگر بار نیا

 من از را چشمانش ودیکشهآ عوض در. ندادهادام ودکرمنگاهماخ با

 .  دوختمچش مانیرو شیپ زیمهب و گرفت

 : آمد حرفهبممادر

 ...هم جان انیآدرمپسر. بستن آسمونا تو رو دوتا شمادعقمدختر -

   خوب پسر... ماشاءا هزار
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 .  بوده تو منتظرمه اول از پسر نیاهک کن موافقت. هیراههب سر و

 و اجازدوهبیلیم. میبگوهچمدانستینم. دوختممچش انیآدرهبمخش با

 از نمییجدا درهکیکس با ازدواج مخصوصًا نداشتم؛ییزناشویزندگ

 انیآدر کردندر باممادر ویحاج دل اما داشت،یاساس نقش لوکاس

. آورسرسام وهکنندجیگیراه دو. بودمهماندیراه دو نیب. شکستیم

 .  کردمهنگا اوهبهحانیریصدا با

  .نذار منتظر نیا از شتریب دومادمونو پررو؟یدختره پسدشیچ -

 نایآدرهبیحس دانستیمهکییاو شد؛ عیرف صلومملتمس چشمان

 : گفتهکدیفهم رامدلیخواسته انگار. نداشتم

 روهبلدش باز نطقش وقت هردیبذار. بزنه حرفهتونینمهک فعاًل -

 .  دیریبگ

. برداشتمخ و چیپ منیبرامه اویهالب ومکرد نثارشیلبخند

 :  شد معترض انیآدر

  هکنیا بدون جان؟ عیرفهداریربطهچ -
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 مندیباش مطمئنمبعدش. میریبگ روهبلهشیممههبزن حرف

 .بزنه حرف لیراحهکمکنیمیکارهباالخر

 

 

 :  دیپرسیحاج نیح همان و انداخت منهب احساس از پرینگاه سپس

 اییدیم گوش مادرت و پدر حرفهب بارنیا بابا؟یکنیم کاریچ -

   نه؟

 ترشجهنم داشت چرا. بودمجهنیزندگ منیبرا. کردمهگانمپدرهب

 طالقهازت: »نوشتم وهبرداشت رامادداشتیهدفترچ ودیچکماشک! کرد؟یم

 .« گرفتم

. دادم سرماخانواده طرفهب ومگذاشت زیمیرو راهدفترچ

 اما کردم،یم حسمکنار از را انیآدردآلوغضبهنگاینیسنگ

 : گفت ودآممرحهب دلشهحانیر. نبودممهمیبرایاذره

 . نظرمهبهبگذردیبامکهی. شده جداهتاز... گهیم راست خبیآخ -
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. کرد موافقت ذوق با ودجنباندییتأهب سر عیسر عیرف

 رپمپدر. کردم نگاهش عشق با و بست نقشمیهالبیرویتبسم

 : گفت ودفرستا رونیب را نفسشهآ

 و حرف وقتهی تامیکنیم صبرمههگیدهماهسهی. ستینیاچاره -

 . ادین شیپیثیحد

 اجازدویبرایابهانهدیبا ای. باشمدآزا تامداشت فرصتهماهس... ماههس

 ستد رفتنشیبرایابهانههشدیحت ای کردم،یم دایپ انیآدر با نکردن

 . ودب بهتریلیخدکریممگ را گورشدخویپا با خودش اگر. دادمیم او

 : کردیواخواه ودش حالهدیشور انیآدر

 نیا واقعًا. کردم صبر لیراحهواس سالههم نیا من... عمویحاج اما -

 . ستین انصاف

! یدارخنده محالهچ باشد؟هکرد صبر منیبرا او. کشیخ ارواح

 صبر و گایلبوندسدح در عشِقدبرسهچ نداشت، رامدنیدمچش

 هوا در معلقیمادهیهاپشههب فقط سالدچن نیا در. کردنهشیپ

 ارانگ. آورد بارهب من شوهر با را افتضاح آنهکمهدبع. بودهنکردمرح

 . ودبهزد را دلش مؤنث جنس رنگارنگ، دختران باهرابطیکل ازدبعهک
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 : گفت ودیخندمپدر

 آسمون. روشمههماهس ،یکرد صبر سالههم نیاهک شما جان عمو -

 .ادینم نیزمهبهک

 

 

 رایروزیپدلبخن. شد منقبض فکش و دوخت منهبمچش انیآدر

 بود، منیرهیخهک طور همان ودزیپوزخند د،یدمیهالبیروهک

 : گفت

 رو لیراح ماه،هس نیایتو نیبدهاجاز پس عمو،یحاج -

 . میشیم آشنامه اتیروح با شتریب مقدارهییجور نیا. کنمیهمراه

 : زدهیکنا بود،هآمد جوشهب خونش گریدهک عیرف

 وسفیعمویخونهدبوهاومد لیراحهکیمدت اونیعنی -

 وییآشنا ن،یومدیم وهدانشگا نیرفتیممه با روز هر ودکریمیزندگ

 ! ومده؟یندوجوهبیشناخت
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 ومخش زا پرمههب نگاهشان. بودهشد انیآدر زلهرفت باالییابروهلنگ با

 ودز ست،یتصنعمدانستیم من فقطهکیلبخند انیآدر. بود نفرت

 : گفت

 هم، شما خواهرهک نیا ضمن. میخوندیم درس ماهدانشگایتو -

 . منهبهن بود، لوکهب حواسش

 : گرفت راهانیممپدرهکدشو شانیدعوادبوهماندمک. زد را آخر ریت

 ست،ینیمشکل. عمومیدارداعتما توهب ما جان؛ انیآدرهباش -

 . یباش ارتباط در لیراح با شرع، و عرف و چهارچوب طبقیتونیم

 تعجب فرط ازمدهان گرفت؟یمهسرچشم کجا از پوچداعتماههم آن

 االح گرفتم،ینم راهاشتبامیتصم آنهگذشت در اگر. بودهماند باز

 آن کند؟ینه و امر ودبده نظر منیندهیآدمور دردکریم جرأتیکس

 ومکن ازدواج انیآدر باهکدداشتن اصرار انایجول و مادر و پدر سالههم

 فرقهیقض حاال اما کرد،ینمیاعتراضمهیکس. کردم مقاومت من

 . دکننمتندخواستنیم وددوختنیم وددنیبریم منیاجازهیب. داشت

 *** 
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   .شه او دلمونمکهیمیبزنمقد اطیحیتومیبر ایبیخانوم لیراح -

 وربهرو مامانیاشاره و مایا باهکمکرد نازک انیآدریبرایچشم پشت

 بود، تلفن قیطر از وسفیعمو باهمکالم حال درهکمهیحاج. شدم

 انیآدر سر پشت ومشددبلن مبلیرو از ناچارهب. شدهریخ منهب

 عقب را دستانش. مینشست تختیرو ومیشد اطیحدوار. افتادمهرا

  :گفتهکمشدهباغچهبهریخ ومچرخاند سر. انداخت پایرو پا ودبر

 فکر ها؟ ،یخوایم فرصتهک ؟یگرفت طالقهتازهک -

 بخره؟ زمانهکیکرد ریش الدنگتو داداش اونمدینفهمیکرد

 

 

 عقب ومچرخاندهکاس درمچش. کرد انیبیخونسرد با را حرفشمتما

 جمعمشکم در رامیهازانو. دادمهلیمسر پشتیآجر واریدهب ومرفت

 ار اودیبا چطور. شدم منفورشیچهرهیرهیخ نفرت و ظیغ با ومکرد

   چطور؟ انداختم؟یم رونیب مانخانه از

 : گفت ودش لیمتمامسمت. دادهیتک واریدهب من کنار ودآم عقب
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 عاشق اونهقرار! راحلههشیم قشنگیلیخهداریباز -

 شمشچ انگار ناموسیبهکیمرت. بدم حرصیحساب تویطنویدلخسته

 . توئه دنبالمه هنوز

 : جنباند افسوسهب سر ودز صدا پریپوزخند

 اششده کوریچشما اون با انگار. معناستمتماهب نادونهی واقعًا -

 اییخواستیم اونومه تو راحله،منیب! یرفتیکرد ولشیچجوردیند

  ؟داشت نظر بهت اون فقط

 مزخرف شکیب و... اوردیدرب مرا کفر تادکریمهراحلهراحل داشت

 نداشت،مه رامدنیدمچشیحت دم،ید منهکیتیآ. کردیم فیرد

 و زن گرید او مسئله، نیا ازیجدا. یعاشق و عشقهبدرسهچ

 : افزود انیآدرهکمبود افکار نیهم در. داشتیزندگ

  ه؟یک تیآ اون از تراحمقیدونیم راحله،یول -

 خندزنانشینهکدکنینطقهچدخواهیممنیبب تامکرد نگاهشهپرسشگران

 : دادهادام

 . اعظمه احمقهسمان! سمانه -
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 را شنفسهآ پر او اما دهد، حیتوض راهسمان حماقت لیدل تامبود منتظر

 ود،ب منهب پشتشهک طور همان. شددبلن شیجا از ودفرستا رونیب

 : گفت ودکر شلوارشیهابیج در دست

 .بشههجزغالیحساب امشبهقرارهیوطن عاشق -

 

 

 : کردمبراندازیکجدلبخن با و برگشتهکمکرد نگاهشهکنجکاوان

 وت تاهکرد دعوت لویفام بروبچ امشب جونتهننیندار خبر ه؟یچ -

 نگرفته،هوعد لویفام کل فعاًلیآورد شانس ؟یایب حال سر

 گوشش تویچ هر. بترکونم الو باهاتیحسابمستخوایمهوگرن

 انیبمبابا مامانهکن صبردیبا گفت کن، دعوت روههمییدازنهکمخوند

 وتهکرد فکر من مامان. کننهسرهی کارو خوانیم ؟یدونیم. بعد رانیا

 آرزوشهبماون ستیندب. کنم ازدواج تو باهداد ریگهکیهستیاتحفههچ

 حال هرهب نه؟ ببندم، فلنگو اول شب ازدبع ومبرسون

 اونیزمانهی لوکاسهکیهستیچمنیبب. گهیدمببر تو ازمهیضیفهیدیبا

 . گرفتدیند رو انایآدر ودبو خمارت قدر
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 : زددپوزخن ودگذران نظر از رامیسرتاپاهنیسهب دست

 .  یباشمهیسوز دهن آش نیهمچمنکن گمونهالبت -

 : کردمچشماندبن را فشیکثهنگا

 نیا االن ران،یایگشتیبرنم و اتخونهیموندیممآدهبچ مثل اگر -

 . میکردیم حالمونو و عشقمه باینفرهس. مینداشتیدشوار قدر

 : زد پچمگوش کنار ودآور جلو را سرش. دیلرزمفک ودش پرمچشمان

 مثل درست... امنفره چهارهسیهارابطه عاشق من راحله؟یدونیم -

 . لوکاس

. کردم پرت عقبهب را او قوامتما با ومفشردمهیرو لب

 : برخاست ودزهخند ریز. شد ولو تختیلبه ودخوریسکند

 هنوز لوکاسهباالخر. لیبرز بردمتمداشت برتدعق ازدبع اصاًلدیشا -

 نظرت هوم؟... بدم بهشهیهد عنوانهب رو توهشیم. داره دوستت

 ؟هیچ
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 وهدرآورد پا از راماییدمپا. نداشتم را شیهاحرف دنیشن تاب گرید

 صورتهب رامنیآست من وددایخال جاهخند با. کردم پرتاب سمتش

 . آمدم نییپا تخت از ومدیکشماشک از سیخ

 ومداربرهاسلح کیهکمداشت را نیا قدرت کاش. دیترکیم داشتمقلب

 .  داشتمه ثوابهک... واهب کنم؛هسرکی را کارش

 سمتهب عیسرهخواست خدا از. زد مانیصدا ناهاریبرا زهرامامان

 نشجنتلم الک درهدوبار. گرفت سر پشت از رامدستهکمافتادهراهخان

 : نشاند لبش کنجیلبخند و رفت فرو

... مینامزدییجوراهی مثاًلهباالخر م؛یبرمه با کن صبر عشقم؟ کجا -

  ها؟

 داخل سرعتهب. دمیکش رونیب ضرب با رامدست ومزدیوزخندپ

 پتو ومدیکش دراز تختیرو. بردمهپناهحانیر باممشترک اتاقهب ومرفت

 حظاتل تامداشت اجیاحت قیعم خواب کیهب. بردم باالمسر فرق تا را

 .  ببرد ودیبشو را نحس مردک آن با بودن
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 تامکردیمحلیب شود،مرفتن خوابهب مانع تادآممکنارهکیکس هرهب

. کند تحمل رامپوچیزندگ تا نداشت کشش گریدممغز. برود

 . بردمخوابهبالفاصل ومبست رامچشمان

 رو! بود قفل اما در. چرخاندم راهریدستگ ومزد اتاقش درهبیاتقه

 : دمیپرس ومکرد اشیمنشهب

  ست؟ین -

 : زددلبخنیمنش

 . تشرک داخلیایمیدارهکمگفت بهش و دمتیدهپنجر از اتفاقًا. چرا -

 : شد ترمحکم درهبماضربه

 . لیراحممن لطفًا؛ کن باز درو... لوکاس -

 شیپهکدبو انیآدر لوکاس،یجاهب اما شد، باز درهلحظدچن از پس

 : انداخت باال را شیابروها ودکرمنگاه لبخندزنان. شد سبزمیرو

 . لیحرایاومد خوش -

 اتاق از و گذشتمکنار ازمه خودش ودکرهاشار داخلهب دست با

 ومکردهبدرق خودش اتاق تا را اوممتعجب چشمان با. رفت رونیب
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 زشیم پشت از لوکاس نیح همان ومبست را در. رفتم داخل

 و شفافیلبخند ودگشومه از را دستانش. آمدمطرفهب و برخاست

 : زد زالل

 ...ایب بجنبمعسل! جاست؟ نیایک نیبب -

 

 

 ودیکشمآغوش در. میدیرسمههب ومیکردیط راهماندیباقمقددچن و

 و نگذاشتهکمشوهکند آغوشش ازمآمد. کرد بارانبوسه رامیموهایرو

 او از. بود سؤال از پر اما من ذهن. شدمیهالب ُمهر شیهالب

 : دادم سوقش عقبهبیکم ومگرفتهفاصل

   ؟یبودهکرد قفل چرا درو -

 : گرفت رامبازوان و انداخت باالهشان

 . کردم عادت! یجور نیهم در؟ -

 نشستیم آن پشت داشت. دیچرخ زشیم سمت ودکر رها مرا

 : افتاد زشیمیگوشهیکراواتهبمچشمهک
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  ه؟یک کراوات اون -

 : دیدزد من از را چشمانش و نشست چرخانشیصندلیرو

 . انهیآدرهواسمنک فکر -

 .  دوختم اوهب رامریمتح چشمان ومنشستیصندلیرو

  کنه؟یم کاریچ جا نیا اون کراوات -

 : گفت وددا ولیاخنده. آمد داخل انیآدر سپس ودخور درهبیاتقه

 . ظاهرًاهموند جامکراوات... دیببخش -

 : دمیپرسهک برداشت زیمیرو از را آن

  ؟یدرآورد جا نیا چرا کراواتتو -

 بدل ودرینگاهمه با ودچرخان لوکاس سمت را صورتش انیآدر

 : گفت او از ابتینهب وددا سریاخنده لوکاس. کردند

  نه؟. کردیمیخفگ احساس... بود گرمشمکهی... چون -

 : داد تکان سردتن ودتن انیآدر

 . ادینممخوشهمسخریکراواتا نیا از چیه. بود نیهمهآرهآر -
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 در. دمیپر خواب از بود،هافتادهراهخان درهکییسروصدا با

 ازدیبا. زدم چنگ رامیموها ومگرفتمدستان انیم رامسر ومنشستمیجا

 قدر آن چطور. داردهرابط انیآدر با لوکاسهکمدیفهمیم روز همان

 رکو قدر آن چطور کردم؟ باور را دارشانشاخیهادروغهکمبود احمق

  بودم؟

 : شدهدیشن آن پشت ازهحانیریصدا متعاقبًا ودخور اتاق درهبیاتقه

  هنوز؟ینشد داریب جان، لیراح -

 در سمت ومزدیپوزخند من؟ آوردن حرفهبیبرادبویترفند

 ومبرداشت تختیگوشه از رامشال ومدیچرخهرا نیب. افتادمهرا

 رامآلودخواب انچشم ومگشود را در. انداختممسریرو

 : گرفت رامدست ودز مهربانیلبخند. دوختمهحانیرهب

 . اومده مهمونمیبر ایب ؟یشد پاهباالخر -

 . دادم منینشهب رامنگاه ومدیکشیپوف

 . انییرایپذ تو که؛ ستنین جا نیا -

 .  بردیبهداشت سیسرو سمت مراهکمداد تکانیسر
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 صورتتومگفتهسمانهب. ایبدبع بزن صورتت و دستهبیآبهی برو -

 .بندازهدبن

 

 

 رد پشت هنوزهحانیر آمدم، رونیبیوقت ومدادمانجا گفت،هک رایکار

 .  بردییرایپذهب مرا بار نیا و گرفت رامدستهدوبار. بود

 مثلممطمئن خوبه؛یلیخمدستش ده؟یدیشگریآراهدورهسمانیدونیم -

 . یشیمهما

. دادم تکان افسوسهب سر ومزدیشخندین! داشتیوشخ دلهچ

 دریجلو. اوردین خودشیروهب اما شد،مواکنشهمتوج شکیب

 : زد پچمگوشمد م،یدیرسهکییرایپذ

 حرف کاش. خونهیم درس شهرستانهیآیراست -

 مشخصمههچاریب عیرف نیا فیتکلیدیفهمیم دهنشویمزهیزدیم

 . شدیم
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 ودبوهنگذاشت شیپ پا هنوزممعصوم برادر. بود نیا انیجر پس

 . ستیچ موردش درهیآ نظرهک دانستینم

 در دو هر. کردنددتن پامسمت وددنیکش غیجهیآ وهسمان ورودم، با

 : گفتیخوشحال باهسمان. کردندمبارانبوسه وددنیپرمآغوش

 لیراحیاومد خوش! یبش داریبمموند منتظر چقدر عشقم،یوا -

 . بود تنگتیحسابمدل... جان

 : گرفتمآغوش در ترمحکم ومدو باریبراهیآ

 قدر اون ،یبرگشت گفتنیخانوادگهگرویتویوقت اصاًل -

 . اموونهید کردن فکرههمهکمدیکش غیجهخوابگایتو

 مثل د؛بو محومهین و رنگکمیلبخند محبتشان برابر درمواکنش تنها

 قابل زحمتهب زمستان، ظیغلهم و تهرانمد وددو نیبهکدالیم برج

 با زهرامامانهکدماندنمیتماشا محو و مات دوشان هر. است تیرؤ

 : گفتیخونسرد با ودشدواریچاینیس

  زنه؟ینم حرف نیندار خبر -

 : کردهزمزمهیآ
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 ! ؟یبزن حرف باهامونیخواینم واقعًا ل؟یراح -

 : گفتهدیبرچ لبهسمان

 . باهامون بزن حرف. میگلستان وهگرماب قیرف تو و من اباب -

 : زددتلخن حانیر

 ماها نداده؛یخال و خشکمسالهیمه عیرفهبیحت -

 .میداردخویجاهگیدهک

 

 

. آمدندینم کش آن از شیب منیهالب اما کردند،منگاهیناراحت با

 : کند عوض راهآمددوجوهب جو خواست ودنشان مبلیرو مراهحانیر

 .  کنه اصالح صورتتو و ابروهاهسمان جا، نیا نیبش ایب -

 : کردهیآهب رو سپس

 . داخل انین مردادببن دروهیآ -

 : داد تکان سر و نشستهیآیهالبیرویتبسم
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! هیچجور کبابا اوضاعمنیببمبزن بهشون سرهیمبرمخودم. باشه -

 . ندن لمونیتحوهسوخت کباب وقتهی

 قیعمیمک! شدیمدبلن خودمانیخانه از بود،هافتادهراهکیکبابیبو پس

 تیآ چقدر. کردم دایپیندیخوشا حس ومدیکش بو

 همانهک بابایحاجیهوسانهمدهبمد ودکریم رامپدرییپادوهچاریب

 تیآ چه؟هکدبرو خواستیمهیآ حاال. پختیم مانیبرا رادبو کباب

 ! بود پختن بابکداستا خودش

 اقاتدوار بهاریخنکا ازیکم تا گذاشت باز راهپنجریگوشه زهرامامان

 : گفت سپس ودشو

 باهکدیبشمار متیغن رو بهاریسرما» گفتنهکهشد نقل امبریپ از -

 از وهکنیم هادرخت باهکهکنیم رویکار همون شمایهابدن

 باهکهکنیم رویکار همون شمایهابدن باهکدیکنیدور زییپایسرما

 روهپنجرممن حاال: (.  ص:   ج بحاراألنوار: منبع) «کنهیم هادرخت

 . میایب حال سرمکهی وهبخور مونکلههبیبهاریهوایحساب تامکنیم باز
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 م،یایدرب رخوت آن از منهک نیایبرا شکیب. بودییسرماممادر

 گوشهب اطیح داخل از دهامریصدا. گذاشت باز راهپنجریال

 : گفت شوخیلحن با تیآ. دیرسیم

  ؟یزددبا کباب حاال تا اصاًلمنیب. عیرفینسوز بپا آخ، آخ آخ -

 : داد جواب زیتمسخرآمیلحن با عیرف

 . یبزندبایبلد تو فقط پس،هن. نمکدون هرهرهر -

 : دیرس گوشهبهیآیصدا سپس. شددبلن جمعشانیخنده

 ! پختهیکبابهچمداداش. بهبهبه -

 : آمد حرفهبمسرانجا بود،هگرفت خفقانهلحظ آن تاهک انیآدر

 شد؟ داریب لیراح خانم،هیآ -

 

 

 : شد سخت و سفت ودکر رییتغهیآ لحن

 . دارهیبهبل -
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 پدرمه باز اما ودآمینم خوشمان انیآدر از کداممان چیههکدبو خوب

 . کنم ازدواج او باهکدبودنهداد ریگ حانه،یر وممادر و

 . تونرفته وایکبابا ودیبمون شما. تومریم من پس -

 . دیرس گوشهب منینش از شیصدا بعد،هلحظدچن ودکریاخندهدبع و

  باالخره؟یشد داریب جان لیراح -

 جمع را لبخندش کرد،یمهکوتا رامیابروهایچیق با داشتهکهسمان

 : گفت ودکر

 ! جاست نیاهکییدازن اما ده،ید دور روییدایحاجمچش اوه،اوه -

 : گفت زهرامامان. گرفتم او ازمچش ومزدیتلخند

 نیا انیآدرهبچ نیا. شده عوضهزمون وهدور جانهسمان بابایا -

 رو غدا ومیبد ریگ بهشدینباهک ماهگید مونده، لیراح منتظر سالههم

 . بهترهمیبذار راحتشمکهیمیگفت. میبذار دلش

 من نیب را نگاهش زد،یم برقهکیچشمان با و انداخت باال ابروهسمان

 : داد نوسانممادر و

 ! جون؟ییدازنهآر! راهه؟ تو خوبیخبرایعنی پس -
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 : خوردییرایپذ درهبیاتقه نیح همان وددنیخندهحانیر وممادر

  جاست؟ نیا ما ِلیراح خانما؛مخوایم عذر -

 ودیخندهسمان. زدیم ریکه آدربان گفتار و لحن از داشتمتنمتما

 : داد پاسخ

 ونیخوشگالسهدار. نداره وقت االنیمنته. نیاومد درستهبل -

 . تونواسههکنیم

 ودیماس لبش بردلبخن. شدمهسمانیرهیخ ظیغ پر ومفشردمهیرو لب

 : گفت در پشت از انیآدر

 کارشهکیوقت تا جا همونهبمونمدیمهاجاز سپ. خوبههخوب -

. هانشه تیاذ وقتهیهباش حواستونمخانهسمان. شهمتمو

 .ونیخوشگالس مراحل نیاهدردناکیلیخمدیشن

 

 

 تیآهکدبوهنگذشتهلحظدچن هنوز. گرفتمیم تهوع حالتمداشت واقعًا

 : زد تشر منینش داخل از پر توپ با
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 جناب توئن با هاگوجه ایب ؟یچونیبپ رو کاریدار عادت -

 . السلطنهزرنگ

 نیا با پس. توست دوست دشمنت، دشمِنهکدگفتنیممیقد از

 .  دیآیم حسابهب من دوست تیآ حساب،

 : داد جوابیبد لحن با انیآدر

 ازدبعدیباهگید... کن فشیردهشیهم مثل خودت. ستمین اهلش من -

  نه؟ ،یبدمانجا رو کاراههم خودتیاشبهکرد عادت سالههم نیا

 باهحانیر اما شد،میابروها برداشتن مشغولیالیخیب باهسمان

 : گفتیدلواپس

  زد؟دبویحرفهچ نیامسرهب خاک -

 : کردهزمزم کناننچنچ زهرامامان

 کن، ولشون. مادر بودنیجنگخروس مثلیبچگ از تا دو نیا -

 . انیم نارکمه بایجورهیهباالخر
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 و ادداشتیهدفترچ. دیچرخهسمان دست دریحلقه سمتمنگاه

: نوشتمیکاغذیرو ومدیکش رونیبمکیتون بیج از رامخودکار

 !« مبارک تونیعروس»

 نمت. کردیممنگاه رتیح و تعجب با داشتمبده دستش را کاغذ تا

 : گفت حبتم با ودزهبوس راماگونه. شدمخ ودزیلبخند خواند،هک را

 . زمیعزیمرس. بشم فداتیاله -

 : کرد نجوامگوش کنار او ومگرفت آغوشش در

 .  طالقت بابتممتأسف -

 بعق. افتادمیهارانیرو و گرفتهفاصل او ازمدستان ودش پرمچشمان

 : کردمنگاهمغ پر ودیکش

 . جان لیراحمخوایم معذرت کردم؟ ناراحتتیوایا -

 چندان طالقدخو. انداختم ریزهب سر ومگرفت را دستش

 و انیآدر ،ییرایپذ در پشت! چرا آن علت اما نبود؛هکنندناراحتمیبرا

 : شددوارهیآ نیح همانهکدکردنیم بحثدداشتن همچنان تیآ
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 اخد باز. هم جونهب افتادنهگرب و سگ مثل باز تا دو نیایوایوا -

 . کنهیم نجداشودایمهکهدارهنگ عویرف آقا

 وهیآهکمبود مطمئن. کردیم کار درست اودمور درهشیهممشش حس

 .  دارند متقابل حسمههب نسبتمبرادر

 انداختندبنهب نوبت برداشت، رامیابروهاهسمانهک نیا ازدبع

 شکرت او ازیانوشته با من و گذاشتمتما سنگیحساب. دیرسمصورت

 و دست رفت. نداشتیتیاهممیبرامصورتیزیتمهکدچن هر کردم؛

 .  نندک پهن راهسفر تادشدندبلنمه مامان وهحانیر ودیبشو را صورتش

 سرمان را شالمانمه من وهیآ ودگذاشتن باز راییرایپذ در رفتنمد

 را دستشهک رفتیم داشتمه او ودز صدا راهیآ مامان،. میکرد

 : گفت ودکرمنگاهدخنلب با. نشاندمشمخود کنار ومگرفت

 دلم؟ جان -

 

 

  «؟یدار دوستش: »نوشتم
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. آمددر انار رنگهب سپس ودشدگر چشمانش ابتدا خواند،هک راهنوشت

 : دیپرس کنانمنومن

  جان؟ لیراحهیچ منظورت -

 زورهب ست،ین اگر اما. شمام طرف من متقابله، حستون اگر: »نوشتم

 .« کنمیم متقابلش

 : کردهزمزم ریزسربه ودکر جمع را لبخندش

  ؟یزنیم حرفیکهب راجع -

 ومکرد نگاهشیحرص. زدیمهرا آنهب را خودش داشتیادیز

 . «عیرف: »نوشتممخش با کاغذیرو

 ومگرفت را دستشهدوبار. برخاست ریزسربه طور همان ودیگز لب

 : گفت کناننجوا ودکرمخ را سرش. کردم نگاهشهپرسشگران

 . جان لیراحییما طرف -

 ذوق ابهیآهکیطور شد؛ قبل از ترظیغلیکمملبخند ومداد تکانیسر

 : گفتهمسروران ودکرمنگاه

 ! گریج تویزددلبخن عجبهچ -
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 : دیلممکنار ودش دایپ انیآدریسروکله

 آبمآد دل تودقن. تویزنیممهیخوشگلدلبخنهچ. لیراحمدیدممن -

 . شد بازمه ما دل... هاشده باز تچهرهیلیخیراست. شهیم

 سر ومگرفت انیآدر ازمچشماخ پر من ودکر نگاهمان تعجب باهیآ

 اب بود،هآمدییرایپذهب هاکبابینیس باهک عیرف. انداختم ریزهب

 : دیپرس مامان ازدبلنیصدا

  م؟یشینمیحاج منتظر جانمامان -

 : داد پاسخممادر

 . گردهیبرم شب. بازار رفت داشت کار. پسرمهن -

 باالییابروهلنگ با وددا نوسان انیآدر و من نیب را نگاهش عیرف

 : گفتهرفت

 وقت؟هیهنگذردب -
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. شد شیدایپ دست،هبهسفر تیآ زمانهم ودیخنددبلنیصدا با انیآدر

 رس. شدیم رتپررنگهلحظهبهلحظ اوماخ ودکریتالقمه با نگاهمان

 : گفت عیرفهب خطاب انیآدر ومانداخت ریزهب

 و لیراح کنار خفنم،یعمویحاجیخونه تو بگذره؟دبدیبا چرا -

  گذره؟یمدبهمگ لیفام جمعیتو

 : کرد نگاهشهاکرا با ودداینیبهبینیچ عیرف

 . انخستهههم پاشو. کن کمکمکهی شودبلن -

 : ردک زانیآو من منینشیپشت از را دستش و تانداخ باالهشان انیآدر

 . باشم لیراح کنارمخوایم فعاًل من -

 : گفت زیرآمیتحقیلحن با ودکرهاشار تیآهب سر با

 . بخورهیتکونهی بگو نیاهب -

 انگشت و انداخت نیزمهب را مصرف بارکییسفرهیلوله تیآ

 : رفتهاشار انیآدر سمت را اشسبابه

 ستین سالمونههجدههفدهگید. انیآدر دارنگه خودتوماحترا -

 . کن تمومش پس... بزنمتیخوریم تا ومه جونهبمیفتیبهک
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 : کرد پرت هوا دریدست ودشدبلن عیرف

 .  رفتمهک من. ادیب باال جونتون تادیکن بحث قدر نیا -

. شدندهآشپزخاندوار دو هر و رفت رونیبمههیآ سرش پشت

 کنفیحسابهکیانیآدریتماشاهب و نشستملب بریندپوزخ

 : کرد اصابتمه منهب تیآ ترکش اما پرداختم،دبوهشد

 فته،ر در تنتون از بارتون، پر سفریخستگ اگرمه شمامخان لیراح -

 . دیبرسونیکمکهیدییبفرما

 سمت و رفت منهبیزهرچشمهکمشد او زلهرفت باالییابروها با

 : گفتدبلنهمینییصدا با انیآدر. کرددتن پاهآشپزخان

 ! ؟یبروسل مونینکش -

 داخل از را تیآیصدا. رفتم اطیحهب ومشددبلن شانیهردو لج از

 : گفتممادرهبهکمدیشنهخان

  د؟ینبک پوستشوهشیم. بزنم رباللیشمخوایم ناهار ازدبعییدازن -

 رباللیش عاشقهکمنستدایم خوبیلیخیول نبودم، طنتیش اهل

 منقلیرو را آبش ومکرد پرش ومبرداشت را حوض لب سطل. است
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 نوشیکباب رباللیش توانستینم گرید حاال. کردمیخال هازغال و

 در سمت ومکرد رها نیزمیرو را سطل. کند جان

 نیا از قبل ومکردیاخم. شد قفل نگاهش درمنگاههکمدیچرخ

 : گفتمآرا اما نیخشمگ ودآممسمت ،بردارممقد ازمقدهک

 و ستین رومخوایم منهکیچ هر نیدار عادت ظاهرًا شما -

 ن،یبود شانسخوش لوک باهکیمدت اون. دیکندنابو

 انًا؟یاح نیگرفتیزیچیسمیساد

 

 

 کنمم شکل نیبدترهب را قلبش ودندار من ازیخوش دلهکمدانستیم

 تیماح مراهشیهمهکیتیآ. بوددیبع او از رهارفتا نیا اما بودم،هشکست

 زخانیچنگ از بدتر حاال داد،یم قرار محبتش و لطفدمور ودکریم

 رام حرفشهکمکن گذر کنارش ازمآمد ومدیبلع رامبغض. بودهشد مغول

 . ساخت متوقف خودش موازات در درست

  د؟یکن ازدواج انیآدر باهقرار گنیمهراست -
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 و چپهب سر. میشدمچش درمچشهدوبار ومچرخاند سمتش رامصورت

 : دیپرس او ومداد تکان راست

 بهش عیرف ویحاج چرا پلکه؟یم برتون و دوریچهواس پس -

  گن؟ینمیزیچ

 با من خوانیم چون: »نوشتم ومدیکش رونیب رامخودکار وهدفترچ

 .« دمینمیبازمسخره نیاهب تن وقت چیه منیول. کنن ازدواج اون

 : گفت ودزیپوزخند ام،نوشته خواندن ازدبع

 با مخصوصًا ن؛یبر در قسرهگذشت مثل بار، نیامنکن گمون -

 لشویدلدیتونینمهکهبود اسفبار قدر نیا طالقتونیعنی. نیزدهکیگند

  ن؟یبگیکسهب

 اخلدهب ومگرفت او ازهنگا. برد ورشیمچشمانهب ودآم باال بغضهدوبار

 سر. شدممانع ودآور ریگهرا نیب مراهسمانهکمبروماتاقهبمخواست. رفتم

 سمت ودکر عوض را شیجا انیآدر. نشاند خودش کنار ودبرماسفره

 ودکر لیمتمامسمت را سرشهکمکردیاقروچهدندان. نشستمگرید

 : زد پچمگوش درمآرا. برداشت رامبشقاب
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. نیبودهکرد خلوت الدنگ تیآ اون ابمدیدهپنجر پشت از -

 . نمیببهبد سخنگوتوهدفترچ هم؟هب نیگفتیمیچ

 تادمرینم چرا. گرفتم او ازمچش ظیغ پر ومکرد نگاهش چپچپ

 انیآدر. نشستهسمان گرید طرف ودآم تیآ! شوم؟ خالص من

 باهسمانهکمدیشن. راهسمان بشقابمه تیآ ودکر پر رامبشقاب

 : گفت تیآهب خشویلحن

 ! امروزیشد مهربونهچ -

 رو و گرفت من ازمچش. شدمنگاههمتوج ودچرخان سر تیآ

 : گفتهسمانهب

 نبودم؟ قباًلهمگ -

 

 

 هاآن شیپمحواسمتما چرامدانینم امامداد نشانمیغذامسرگر رامخود

 : تانداخ باالهشانهکمدیدمچشهگوش از من ودیخندهسمان. بود

  واال؟مبگیچ -
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 . کردمدبلن سر د،یرسمگوشهبهسفریسو آن ازهکهیآیصدا با

 راز و رمز اگر غذا؟ بایبازیباز! ؟یشد الغریکرد رو کارا نیهم -

 . گرفتممیرژ بس ازممرد. خدا رو تو بگومه ماهبهداریاگهید

 : فرستاد رونیب را نفسشهآ پرهحانیر

 سابقش شوهر دست از قدر اوندالب. بشم فداشیاله -

 . شده الغرهخوردهغص

 : گفت انیآدرهب خطاب سپس

 ! شدن؟ جدامه از چرایدونینم واقعًا شما پسرعمو -

 . کردیم تماشا مرادشخنین با داشتمه او. شد انیآدر وصلمنگاه

 . ندادنیواضح جوابهکیکی منهب -

  :گفتیخی ودسر ودکر صافییگلو تیآ

 ! گردهیلیخ نیزم -

 : افزود و رفتمه در شیهااخم. شد من زل ودچرخان سر ناگهانهب

  گم؟ینم درست. یریگیممه دست همون از ،یبدهکیدست هر از -
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 همان من با لوکاس حاال ومکرد رها را او منیروز. بود تیآ با حق

 تکانهبلهب سر ودیچکماشک! تررحمانهیب مراتبهبهالبت کرد؛ را کار

 : گفت عیرفهکمگرفت او ازهنگا. دادم

 ! نشدمهمتوج من -

 : شد ترگرم ودکر رییتغ تیآ لحن

 کردن، تشونیاذمخان لیراح سابق همسر اگرهک نیایعنی -

 . کنهیم تیاذ اونومه نفرهییروزهی

 : دیپرس انیآدر! کرد دایپ حرف چاندنیپیبرایقشنگ روشهچ

  ؟یشد جدایچهواس بگوهشیهمیبرا بارهی لیراح -

 ومبزندایفر خواستیممدل. دوختم اوهبمچش نیخشمگ

 ومگذاشت جگر سر دندان اما اوست؛یاصل مقصرهکمیبگوههمهب

 از ومدیکوب بشقابیتو رامقاشق. نشوم بیتخرمخود تامنزدمد

 : تگف تیآهب خطابدوجویب انیآدرهکمدیشن. شدمدبلنهسفریپا

  شد؟ینمیزدینم کارما از حرف حاال. تیآ هاتوئه ریتقص -

 : گفتهحانیر
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  داره؟یربطهچ وا -

 : زد صدا مرا سپس

 آخه؟یرفت کجامعمر لیراح -

 

 

 : شد معترضهسمان شدم، خارجهکییرایپذ از

 ؟یعنیدشینم ن،یدیکشینم شیپ طالقشو حرفهسفر سرهقیدق دو -

   نمونده؟ تنشهب گوشتدینیبینم

 : شد دمغهیآ

 دوستشیلیخ لیراحهچاریب. افتاد حرفشهکهمن ریتقص اشهمه -

. هزنینم حرفهکهنیهم خاطرهب و تحملشهسخت براش حتمًا. داشت

 ... دیبامگیم من

 ومدیرسماتاقهب. دیرسینممگوشهب گرید شیصدا ومبودهشد دور

. دادم حیترجیزیچ هر بر را خواب معمول طبق ومشد داخل

 قهر من با اما خواب بستم، رامچشمان ومدیکش دراز تختیرو
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 تیآیدرپیپیهااخمممدا. دادندینمهرا ایرومعالهب مرا! انگاردبوهکرد

 شیرفتارهاههم. گرفتیم قوتمذهن در شیهاهیکنا وهطعن و

 گر؛یددکر ازدواج ودنمان کاریبمه او! کردم؟ شیرهاهکدبو نیایبرا

 !  بود؟ نیا از ریغ مگر

 انیآدریصدا سپس ودخور اتاق درهبیاتقههکمبود افکار نیهم در

 : دیرسمگوشهب

 ... داخلمایممدار جان، لیراح -

 ودشهدیکشهریدستگ. رفتم در سمت دو حالت با ومفشردمهیرو لب

 گرید باردچنهریدستگ. کردم قفل را آن شود، باز درهک نیا از قبل اما

 ند،ک کنترل را تشیعصباندکریمیسعهک انیآدر ودش نییپا و باال

 : گفت

 . منم ؛یخانم کن باز درو -

 تیآ انگار. کردم قفل را درییتو چونهکمیبگومخواست ومزددپوزخن

 : گفت ودیخنددبلنیصدا باهکدخوان رامذهن

 ! بزرگوار د،کر قفل رو درییتو چون -
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 نیا دل. داشتند کلکلمه بایجوان وینوجوان ،یکودک مثلمه هنوز

 با منهکیوقت از مخصوصًا شد؛ینم صافمههب نسبتهگا چیه نفر دو

 درهکدکر اصرار قدر آنهچیبرا اصاًل. رفتم لیبرزهب انیآدریوسوسه

 ویر دریرینظیبیجا واقعًا دانشگاهماندچن هر کنم؟ لیتحص لیبرز

 . بودندمه بهتریهادانشگاه گریدیکشورها در اما بود، رویژان دو

 هر. بودهخاطر از پر شکیب ویر فدرالهدانشگا

 ازب اما وحشتناک، طالق آن و لوکاسهبدیرسیممخاطراتیانتهاهکدچن

 آشنامه با لوکاس و منهکیزمان. داشتم دوست را جاآنمه

 کی وهنگرفتهعهدهب را شرکتشانیداخل تیریمد زهنو او م،یبودهشد

 .بود ویر سواحل درهساد نجات قیغر

 

 

. تسیچ کارشمدانستینم. بردمماتمدید ساحل در را اوهکیبار نیاول

. زد ایدر دلهبهشجاعان نفر کیهکدبو شدن غرق حال دریزن

 دهانهب انده تنفسهب شروع آورد، رونیب آب ریز از را زنهکیوقت

. اوردیب ساحلهب را او تادکریم را شیسعمتما نیح همان ودکر
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 دهانش از رادبو گل و شنهچ هر گذاشت، هاشنیرو را اوهکدبع

 رو و گرفت را نبضش ودکر چک را تنفسش. کرد خارج

 :  گفت همکارانشهب

 ! آریپیس -

. دادیمصنوع ستنفمه لوکاس ودکر زنیقلب ماساژهب شروع نفر کی

 پهلوهب را او همکارانش و لوکاس ودآور باالیمدت از پس زن

 شیهاهیردوارهدوبار هاآشغال آنهک نیایبرا احتماال خواباندند؛

 را او حال نیا با اما بود،هشد بهتر حالش وهآمد هوشهب زن. نشوند

 . کردند منتقل مارستانیبهب

 بدنش و صورت و سریرو را آبیبطردچن و برخاست لوکاس

. کردندیمیلوند شیبرا ودبودنهشد جمع دورش دخترها. کردیخال

. راچمدانینم ومبود دلخوریکم. بودیخواستن واقعًا او ودداشتن حق

 من ودبو شغلش نفکیال جزو فیوظا آن حال هرهب

 ندهاهب دهان تنفسهبیغر زنهب چراهکمریبگیاخردهمتوانستینم

 سر ومداد رونیب رامنفسهآ پر. اندزدههحلق دورت دخترها چرا ویادد

(DONYAIEMAMNOE@) 117



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

118 

 دوریقدم دو هنوز اما. شدمدردبودن او دورهکیتیجمع کنار از ریزهب

 : زدمیصداهکمبودهنشد

 ! لیراحیه -

 نیب. رفت غنجمدل ومزددلبخن بود، ریزهبمسرهک طور همان. ستادمیا

 ودید مرا لوکاس ورگل، ترگل و وشپینیکیب دخترههم آن

 نگاهش. چرخاندم سر ومکرد جمع راملبخند! شدمحضورهمتوج

 کمرهب دست. زد کنار را دخترها ودنشان لب بریتبسم او ومکرد

 ومکن رلکنت راملبخندمنتوانست. دوختمچشمانهبمچش ودستایامیجلو

 : گفتم

 . سالم -

 وابجدبنمینیلبخند با طور همان ودکر تر زبان با را نشییپا لب

 : داد رامسالم

  ؟ییجا نیایِک از. زمیعزمسال -

 : کردم کج سر ومانداختمگوش پشت رامیموها

 . آب تویدیپرهکیوقت از -
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 : کردهزمزم ودآور جلوتر را سرش

 .بدمیمصنوع تنفس توهبمه بارهی خواستیممدلیلیخ ؟یدونیم -

 

 

 : کردمآرایاخنده من،یزده رتیحهنگا برابر در ودبر عقب را سرش

 . طیشرا نیا توهنهالبت -

 ودکرهاشار ساحل کناریهاتخت و هایصندلهب شیابرو ومچش با 

 : گفت

  نه؟ بهتره؛ طیشرا اون تو -

 : فتگ ودیخنددبلنیصدا با لوکاس. انداختم ریزهب سر ومدیگز لب

 ازتهگید رفتارهی توقع االن! ؟یایخجالت درق نیا چرا تو -

 . لیراحمداشت

. زد برق او چشمان ومکرد نگاهشهپرسشگران ویرچشمیز

 انیم دریکی داشتمقلب. آورد جلو را سرش ودداملیتحو پهنیلبخند
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 چشمان! کرد؟ مقاومت تیجذابههم آن برابر دردشیم چطور. زدیم

 .  کردهحلقمکمر دور ودیکش شیپ را دستش کی ودشهبست سبزش

 مگر .نتوانستم اما بود، ایدن کار نیترراحت او برابر در شدنمیتسل

. دیکشینممهههفت کیهب هنوز بودم؟هشد آشنا اون باهکدبو وقتدچن

 من ودکر بازمچش. نشستماگونهیرو اویهالب ومکرد کج رامسر

 ترداغهلحظ هرمصورت. داشتمبرمکمر دور از متیمال با را دستش

 : دیپرس پوزخندزنان ودکر بازمه از را دستانش ودیکش عقب. شدیم

 ! ؟یکنیم من با کارو نیایدار واقعًا -

. شدم دور او از دو حالت با گر،یدیواکنش بدونمهول از ومدیچرخ

 : دیرسمگوشهب ادشیفریصدا

 . لیراحماینمهکوتا من -

 . دمیبخش سرعتمیهاقدمهب و گرفتماخنده

 حال زمانهب ومدیکش دستهگذشت از خورد، اتاق درهبهکیاتقه با

 . شدم پرت
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 الاقل ایب! مایریممیدار ما رون؟یبیایبیخواینم لیراح -

 .اتاقتدبرگرهدوباردبعمیکنیخداحافظهی

 

 

 اقات از ومکرد باز را در. برخاستم ومچرخاندهکاس درمچش. بودهسمان

 . دیکشمآغوش در ودزدلبخنمیروهبهسمان. رفتم رونیب

 رو جمعهگید حاال. میشد جمع جا نیامخان خاطرهب باش رو ما -

 ! ؟ینوازمهمونمرسهنیا! اتاقت؟ تویچپیمیکنیم ول

 او از. شدم جدا آغوشش از ومزدهبوس را اشگونه

 : گرفت قاب دستانش با رامصورت ودیخندهکمدیدزدمچش

 راست اگر. یریبگ خودتهب روهافیق نیا ستینمالز حاال -

 . دیببخش بگو بزن حرفمباهایگیم

 سسپ. کردماحوالهینگاهمینهسمان سر پشت از ودش شیدایپ تیآ

 : گفت ودبر زنش کینزد را سرش

 . توئه منتظرهکرد روشن نشویماشهیآ ؟یرینمهسمان -
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 : زددلبخن ودکر نگاهشهسمان رساند؟ینم راهسمان چرا خودش

 . رمیم االن چرا، چرا -

 : کردیخداحافظ ودیبوس رامصورت طرف دو

 غاتیجغیجهواسمدل کن وا زبونتومهدزو باش، خودت مواظب -

 . عشقمهشد تنگ

 هنوز. افتادمهرا تیآههمراهب و او سر پشت. رفت کنانخنده و

 ودکر لیمتما من سمت را سرش تیآهکمیبودهداشتبرنیقدمدچن

 : دیپرس وارزمزمه

  ن؟یکرد حبس اتاقیتو خودتونوهک نیشد ناراحت من حرف از -

 .  دادم تکانهنهب سر کنم، نگاهشهک نیا بدون

... مدهاو بدتون ازشیلیخ ایتازگ انگار نه؟ بود، انیآدر خاطرهب پس -

 بودنهداد ریگییدازن ویحاجهکییوقتا اون از شتریبیلیخ

 ها؟. نیبش انیآدر زن لوکاس،یجاهب
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 ومدیکش رونیب رامادفترچه! نبودیکس خانه، نیا در ترمحرم او از

 مثلمه حاال. شد لوکاس و منییجدا باعث اون: »نوشتم

 .« ارهیم در روهراسربه و خوبیآدمایاداهدارهشیهم

 از اخمش و دشیچسبممحکهکمریگب پس راهدفترچمآمد

 انزبهب نجواکنان اما ظیغ پر ودفشرمهیرو لب. شد ترظیغلهشیهم

 : آورد

 . کردهییغلطاهی اونمزدیم حدسهک خداهب -

 : دادهادام اشیقبل حالت همان حفظ با وددا پس راهدفترچ

 آشغال؟ اونهآورد تونیزندگ سرییبالهچ کرده؟ کاریچ -

  ها؟ انداخته؟ روز نیاهب رو شماهکییبالهچ

 با داشت انیآدر. میبودهدیرسهکوچ ویخروج دریجلوهب گرید

 شدن سوار حال درمههسمان ودزیم حرفدبوهبرگشتهتازهکمپدر

 : آمدمخودهب تیآیصدا با. بودهیآ نیماش داخل

 ! خانم لیراح نیبگمبه -
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 راست و چپهب سر. دادم رونیبهآ پر رامبازدم ومبست رامچشمان

 حرف از دست تامدیچسب را نشیآست. دمیچرخ عیرف سمت ومجنباند

 : گفت و دوخت منهبمچش. کندهنگا مرا ودبردار مامان با زدن

  زم؟یعزمجان -

 انویآدر تحمل ت؟خونهیبریم خودت با منو: »نوشتم کاغذیرو

 .« ندارم

 : دیپرس مامان

  ؟گهیمیچ -

 : زددلبخن مامانهب رو وددا پس منهب را کاغذ عیرف

 دلش. بمونه قلوش دو داداش شیپ امشبودخوایم. ستینیزیچ -

 . شده تنگمبرا

 : دادهادام منهب خطاب سپس و 

 . یدار جامچشمامتخ روهک ایب. رهیهمشمچش سر قدمت -

 : زدمیصداهیآ
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 . زمیعز باش خودت مواظب. میریممیدارهگید ما جان لیراح -

 رو داشت،مبرادر باهکیکوتاهینظرباز از پس او ومداد تکانیسر

 : کرد تیآهب

  ؟یاینم ما با تو تیآ -

 : گفت ودآم عیرف سمت تیآ

... نیرب شما. میکنهنگا فوتبالمه بامبمون عیرف شیپهقرار امشب -

 .سالمتهب

 

 

 : دیپر باالهیآیابروها

 ! ایمتأهلهگید تو ؟یچیعنی داش؟دا وا -

 : شد معترضهیآهب نیماش داخل ازهسمان

 . کنهیمجرددخوایم شبهی رو؟هچاریبیدار کارشیچ -

 : دادهادام ودکر تیآهب رو
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 . زمیعز باش راحت ام؛یراض من -

 : داد تکان سر ودزیلبخند همسرشهب رو تیآ

 . جانهسمانیمرس -

 دور دست انیآدر. آمدند ما سمتمپدر و انیآدر رفتند،هکهسمان وهیآ

 : گفت و انداختمبرادر گردن

  ع؟یرفیریم االنمه تو -

 خودش سمت مرامپدر. کرد نگاهش بروبر ودندا را جوابش عیرف

 : دیپرس ودیبوس رامسر. گرفتمآغوش در ودیکش

  دخترم؟یخوب -

 : شد تیآدبن بار نیا انیآدر ومداد تکانهبلهب سر

 .  یداریزندگ و زنهگید تو پسر! ایفوتبال عشق هنوز -

 رو سپس. نداد را انیآدر جواب عیرف مثل ودزیپوزخند تیآ

 : کردیپرساحوال ومسال او با ودکرمپدرهب

 . برم من ستینیامر اگریحاج -
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. میدار کاریحسابهک ایبدزو صبح فردا فقط. پسر برو -

 . بدهینذردخوایم لیراحیسالمت سرهاسومخانحاج

 . کرد انیآدریحواله را ظشیغ پرهنگا و گفتیچشم تیآ

 بهتر حالشونمنظرهب بشه، خلوت برش و درمکهی اگریحاج -

 . شهیممه

 : گفتهنیسهب دست ودزیشخندین انیآدر

 . بشه خلوتمکهیهک بروهآر -

 : تگف ذکر لب ریز ودیکشیپوفمپدر

 سالتونیس ازهگید ن؟یکرد شروع تا دو شما باز! اکبر...ا -

 . دیبکش خجالتهگذشتمه

 : گذاشتمچشمیرو را دستش کی ودش ریزهب سر تیآ

 .  ییدایحاجمچشم رو -

 : دیپرس ودچرخان عیرف سمت را شیرو

  ع؟یرفمیبر -
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 : کرد منهب رو وددا تکان سر عیرف

 .میرب بردار لتویوسا برو -

 

 

 را انیآدر معترضیصدا. رفتم داخلهب ومداد تکانیسر

 : گفتهکمدیشن

 ! ن؟یبریم چراهگید لویراح -

 : داد را جوابشدتن عیرف

  کنه؟ فیتکل کسبیجنابعال ازدیبادایبدخوایممداداششیخونههنکن -

 : زد آخرمیسهب انیآدر

 . امیمممن -

 : داد را جوابش رک عیرف

 روهانیجر در نتونیبهکیمحبتمندارهحوصل هست،مه تیآ. نه االن -

 . کنم تحمل
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 داخل راملیوسا عیسر. شد خنکمه من دل ودیخند تیآ

 زا ودآمهخانهبهکوچ داخل ازهحانیر. رفتم در سمت ومگذاشتیفیک

 اطیح در انیآدر بست، راهخانیورود دریوقت. کردیخداحافظ من

 اطیحیخروج در و من نیب نگاهش و گرفت رامیبازو. ختاندامریگ

 : دیتوپ گرشیکدی قفلیهادندان انیم از. کرد دایپ نوسان

 من نعش رو ازهمگ آره؟ ،یباش تیآ شیپهکیچونیپیم منو حاال -

 . هم رویزیبر تیآ اون بایبشدر

 ذغکایرو. دمیکش رونیب انگشتانش انیم از رامیبازو ومزددپوزخن

 وتهب کارا نیا. شمینمهیبقیزندگ زوونیآو تو مثل من: »نوشتم

 .« منهن خوره،یم

 گرم داشت؟یربطهچ اوهب اصاًل. رفتم در سمت وهگرفتهفاصل او از

 ومخا االتیخهچ دانست؟یم رتیغ ازیزیچ ودبومادلباخته و عاشق

 ! ُمرد؟ینم چرا بود؟هچ دردش پس. یامسخره

 *** 
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 تیآ لیاتومب با لیدل نیهمهب بود؛هاوردین نیماش وهآمد تیآ با عیرف

 بود،هشدمگر فکشیحسابهکمه عیرف ومیبودهرا نیب. میرفت

 . کرد لمس را آن ودافتا جلوهنیآ زیآوهب نگاهشهبارکیهب

 . خداهبهشد نمانخهگید بره؟یندازینم نویا چرا تیآ شییخدا -

. خوردهگرمه در نگاهمان آن کیهب ومدوخت تیآهبمچشهنیآ داخل از

 گرفتم؛ وجدان عذاب او احساسات گرفتنهدیناد بابت

 من ازمچش عاقبت! آمدمسراغهبمزدیم پسش هاسالهکیحس

 : داد رونیب کالمشههمرا را بازدمش ودپوشان

 .دورهندازینمهک ویادگاریمآد. جان عیرفهیادگاری -

 

 

 عاشقش بودم؟هدیدمکمخودیبرا را محبتشههم آن چرا. دیلرزمدل

 وا اسلوک دنید با. بودمیمدمتعهدیبا اما داشتم، دوستش تنها ومنبود

! کردم لیتحم تیآهبیعذابهچ. کردم فراموش را زیچههم ومداد

 را حشیتسب هنوز. بودمهنداختین دور را اویادگاریمه من... البته
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 او؛ کنار در بودنیهاسال ایدبو وجدان عذاب بابتمنداینم. داشتم

 .  کردیمینیسنگماشاهانهیزندگ سریرو اشهیسا حال هرهب اما

 . شدمهدیکش رونیبمافکاریایدر از کرد، تیآهکیسؤال با

  خانم؟ لیراح نیندازیم دور اتونویادگاری شما -

. گرفتمهنگا ومبستمچش. بودهشد من زل نه،یآ قاب داخل از

 خوب من نداند،هک هر. کندییهوا را اوموجودمخواستینم

 از ومگذاشت جوابیب را پرسشش. بودمعاشقهاندازهچ تاهکمدانستیم

 ودز صداداریپوزخند. شدم ابانیخیتماشا محومکناریشهیش

 : گفت زیآمطعنه

 ما جواب دردخواینممه سرهی شمایرهیهمش ظاهرًا جان، عیرف -

 لیراح نیبشمکلومه ما بادیدونیم کالس افتهنکن... بده تکون

  ها؟! خانم؟

. استیتصنعمیدانستیم خودش و من فقطهکددا سریاخندهمهدبع

 اتاقهب من. میدیرس عیرفیخانههبهک رفتیمیکیتارهب رو داشت هوا

 ودیمادر رئال. شدند فوتبالیتماشا مشغول تیآ و او ومرفت عیرف
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 تیآ. بشنوم را شانیسروصدامتوانستیم ودداشتنیباز بارسلونا

 .  نشستملبیرویتلخند. بارسلونا هوادار عیرف ودبو رئال طرفدار

 هایلیبرزیهمه. نبود فوتبال عاشق لوکاسیاندازههب کس چیه

 ورزش نیاهب لوکاس عشق اما دارند، دوست را فوتبال واروانهید

 تررنگمک فوتبال ،یآمدمایزندگهبهک تو گفت منهب. بودینشدنتمام

 . فوتبالدبع تو، اول گفت. شد

 تیآ ومبرادرهب ومکرد پاکش نیآست با د،یغلتماگونهیروهکماشک

 ش،میت باخت مواقع درهکدبو نیا لوکاسیخانه درمنقش. وستمیپ

 باختیم الرئ اگر حاال. کنم آرامش وماوریب مسکن

   کند؟مآرا مرا لوکاس خواستیمیکسهچ

 کی در آبشان فوتبالدمور در ن،یا از ریغهب ودبو رانیاهک انیآدر

 اگر کرد،یمهسکت لوکاس اگر باخت،یم رئال اگر. رفتینمیجو

 اگر کرد،یم خراب ودخر راهخان لیوسا ودشیمیعصبان

 !؟یکسهچ کند؟ مهارش ومرا تادبویکسهچ کرد،یمیخودزن
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. بود شوق اشک. دیچکمه من اشک خورد، را اول گل بارسلونا

 کنارش من اگر. دیپریم نییپا و باال داشت لوکاس حاال احتمااًل

. چرخاندیم و گرفتیم آغوشش در مرا ودکریممابوسه غرق بودم،

 .  کردیخوشحال کناننعره ودشدبلن تیآ

. کرد کلکل او با و انداخت سرشیرو را شیصدامه عیرف

 و تعجب با دو هر د،یرس گوششانهبهکمنیفنیف

 را دستش بود،هنشستمکنارهک عیرف. شدند منیرهیخدگشایچشمان

 : کردمخمسمت را سرش و انداختمگردن دور

  ؟یکنیمهیگر چرا ؟یخوب ل؟یراح -

 از لیس ومبستمچش ومندادیجواب. بود ونیزیتلوهصفح وصلمچشمان

 : آورد زبانهب وارزمزمه تیآ. شدیجارمدگانید

 . عیرف کن خاموش ونویزیتلو -

 : دیپرسیجیگ با عیرف

  ها؟ -

 : گفت قبل آرامش همان با تیآ
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 . کن خاموش کنه،یم تشونیاذ... فوتبالن عاشق هایلیبرز -

 ودشیکفر عیرف. پوشاندممدستان با رامصورت ومافتاد هقهقهب

 : زددایفر

  ل؟یراحهآر! ؟یکنیمهیگر مونیا و نیدیب اونهواسیدار االن -

 مرا گرید. منم مانشیا وممن دنشید گفتیم! مان؟یا و نیدیب

 . بود مانیا و نیدیب پس... نداشت

 سپس. گرفت سر پشت از رامیبازو لوکاس ودشیاهمهمه

 : گفت مضطرب و دلواپسیاچهره با ودشمراهدس

 چرا ه؟یچ مشکل بگو منهب ؟یکنیمیجور نیا چرا لیراح -

  ؟یدیممبههن جواب جمعیجلویدار

 ما دور دوستانمانیهمه. کردم اشیابر چشماندبن رامسیخهنگا

. باشند من گفتنهبل و لوکاسیخواستگاردشاه تادبودن جمع

 اما گرفت،مسمتهب ارهحلقیجعبه و نشست زانویرومیروبهرو

 تیجمع انیم از انیآدر. کنم ازدواج او بامتوانینم منهک دانستینم

 : گفت ودبر باال را شیصدا
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 عیضا خودتویالک چرا. دهیمیمنف جوابهکمگفت بهت قیرف -

  ؟یکرد

 جواب منتظر وهبست لیدخ من چشمانهب همچنان لوکاس چشمان

 ار نشید من خاطرهبهکمبخواه او زامتوانستیم چطور. بود سؤالش

 ریزهب سر! بود متعصبیحیمس کیهکیلوکاسمه آن ؟دهد رییتغ

 : دادمتکان لوکاس. نشود ریسرازماشک تامدیگز لب ومانداخت

  ها؟... برودبع و اریب لیدلهی چرا؟ بده؛ جوابمو لیراح -

 : شددبلن انیآدریصدامه باز

 مسلمونمه تودیبا ،یمصر قدر نیا اگر. لوکاسهمسلمون لیراح -

 .یکن ازدواج باهاشیبتون تایبش

 

 

 نمایتماشادشخنین باهکمحرف پریپسرعموهب رامنیخشمگهنگا

 : کرد نجوامگوش کنار لوکاسهکمدوختدکریم

  ل؟یراحهگیم راست -
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 : گفتم ومکرد نگاهشهغص پر

 ...  و نتید ازیتونینم توهکمدونیم من... آره -

 : گرفت قاب دستانش با رامصورت ودآممحرف انیم

 وریکسمتونینم منینباش تو. ییتو من باور ،ییتو من نید - 

  ؟یکنیممقبول... کنمیم قبول. بپرستم خداماسهب

 درازهب دراز. کردم بازمچش شد،دوارمتنهبهکیدیشدیهاتکان با

. بودندمسر باال تیآ و عیرف ومبودهافتاد مبلیرو

 سیخ چشمانش. دیکشمآغوش در سپس ودکرمنگاهیاندکمبرادر

 : دیلرزیم شیصدا ودبو اشک

 !  لیراحیدادماسکتههک تو. شکر رو خدا شکر، رو خدا -

 محو کمرهب دست تیآ! نشدم؟ متوجهشمخودهکمبودهکرد غشیک

! هدیچیپمه در شیابروها ودبو منیتماشا

 سر ودزیپوزخند است،هشد جلب اشرهیخهنگاهبمتوجهدیدیوقت

 منهبمغ پریچشمان با ودش جدامآغوش از عیرف. داد تکان افسوسهب

 : زد زل
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 هر. نکن تیاذ خودتو قدر نیا... لیراح نکن -

 توخوددینبا. دارههادام هنوز تویزندگ باشه؟. رفتههشدمتموهبودیچ

  گم؟یمیچیمفهیم. یبباز

 سر اش،یسخنران شدنمتمایبرا ومداد رونیب رامنفسهآ پر

 : گفت وددامدست رادقنآب وانیل. جنباندمهبلهب

 . امیبمکنمه سریزیچهیمشاهواسمبر من بخور، نویا -

 حواسش خواست تیآ ازهاشار و مایا باهکمدید ودشدبلن شیجا از

 همان. گرفت دستشیگوش و نشستمکنارهصلفا با تیآ. باشد منهب

 : کردهزمزم بود،یگوشهصفحدبن نگاهشهک طور

 ویهو ویآبک عشقهیهواسمکردیم فکر شیپهقیدقدچن نیهم تا -

! نیداشت دوستش چقدرهکمدیفهمهتاز. نیرفت نیکردمول هوس

  ...کهمبود من فقط ای داشت؟ دوستتون واروانهید طور نیاماون

. ردک قطع را صحبتش ودفرستا رونیبینیب از را کشدارش نفس

 .بودمهآورد سرشییبالهچهکدآورمیروهب ودز را دلش حرفمسرانجا

 با. دمیکوب اششانهیرو باردچن رامانگشت ومزد کنار رامشال پر
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 تامداد نشانش رامگردن من ودچرخان سرمجانبهب شده،دگریچشمان

 .بودم قائلماحترا اشعالقهیبراهکدبفهم ودنیبب ار حشیتسب

 

 

! بود بینجهگذشت مثلمه هنوز پوشاند؛مچش ودنشممنظورهمتوج

 رانشیرو ومبرداشتمگردن دور از را حیتسب ودآمدن کشمیهالب

 تا اوهنگا .برداشتم را حیتسبهکدکر نگاهش بهت باهیثاندچن. گذاشت

 درست رامشال پر. بود همراهش اندازم،مگردن ورد را آنهکیوقت

 : کرد نجوا و لیمتمامسمت را سرش. نشستم صاف ومکرد

 ! ن؟یداشت نگهش واقعًا -

 . کردم نییپا و باال رامسر کنم، نگاهشهک نیا بدون

  اومده؟ کجا از وهیچ نیادینپرس وقت چیه شوهرتون -

 : زددتلخن. دادم تکانهبلهب سر بار نیا

  ن؟یگفتیچ شما -
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 دفتر. نداشت آمدنهکوتا الیخ ودبوهگرفت حرفهب مرا شب آن

 : نوشتم ومآورد رونیب رامادداشتی

 . گفتم راستشو -

 : دیپرسهناباوران ودزیپوزخند

 نویاهکمکن باوردیبا! مه؟پسرعمه از نیولنتایکادو نیا نیگفتیعنی -

  ن؟یدار نگهش گذاشت اون و نیگفت

 طرف از کادو نیامگفت بهش: »نوشتم ومچرخاندهکاس درمچش

 .« قائلمماحترا براشیلیخهکهیکس

 : کرد نجوا زیتمسخرآم ودزدپوزخنمه باز

 نقلبتو تو روماحترا حس فقط روزا، اونیهمه آره؟دبوماحترا فقط -

  نه؟ نبود؛ کار دریاعالقه اصاًل کرد؟یمهزند

 برابردچن اما قبل از ترآرام. انداختم ریزهب رامسر و گرفتمبغض

 : زد پچ ترنیخشمگ
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 سالههم اون بابت! ینکردمهیخواه معذرتهییحت -

 فتیحمه کیکوچدیببخشهی دم،یدیم رو تو فقطهکورکورانهک

 ! هم االنیحت... ادیم فتیحمه االن. یبگداوم

 رقصهب کاغذیرو رامخودکار. دیلرزمیهالب ودشیجارماشک

 : گفت ظیغ پرهکمدرآورد

 .ندارم هاتوهیتوج خوندنهحوصل! بسهینگارنامه -

 

 

. رفتمه در شیهااخم ودید رامسیخ چشمان. کردم نگاهش

. نداشتمیعذرخواهیروهکمسیبنو شیبرامخواستیم

 من از پس ،یخوشبخت ویدار راهسمان حاالهکمیبگومخواستیم

 ودکنمچشمان از دلمسرانجا. بخواند رامانوشته نخواست اما ذر،بگمه

 : برخاست شیجا از

 . هکشینم اتیبازمسخره نیاهبماعصاب... اریب زبونهبیداریحرف -
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 حقهک چرا شوم، ریدلگ او ازمتوانستینم. یعصب ودبوهشدمرحیب

. کندیلخا را اشیدلدق ویناراحت سال،ههم نیا ازدبع داشت

 ومگرفت دست را کنترل. شد صحبت مشغول او با و رفتمبرادردنز

 وهسهشبک از. کردم نییپا و باال را ونیزیتلویهاکانال کیهب کی

 .  نشود خرابمحالهدوبار تامشددر ورزش

 هاتن ومبود لیمیب معمول طبق! بود سیسوس املت مان،شاهانهمشا

 و برخاست تیآ شام، صرفدبع. ادمد رضا غذا کردنهمرمزههب

 : کرد رفتنمعز

 . کنمیممک زحمتوهگید من -

 : شد معترض عیرف

 . بده فوتبالهقرارمه شب بابا نیبش! کجا؟ -

 : خاراند را سرش پشت ودزیلبخند تیآ

 . بهترهمبر. شنیم تیاذمخان لیراحهآخ -

. کردمهشارا اتاقهب ومداد تکانهنهب سر ومشددبلن عیسر

 و مایا با است، بروبرشانهنگامجوابمدیدیوقت
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 اتاق سمت. بخوابم تامرویم ودیآیممخوابهکمگفتهاشار

 : زدمیصدا عیرفهکمافتادهرا

 . کن صبر جان، لیراحیراست -

 : دادهادام و دوخت تیآهبمچش کردم،هک نگاهش

 من. یحاجیخونه برسون لویراح تو زحمتیب فردا -

 . کشهیم طولمکهیمبرس کتاباحسابهبهمغازمبردیبا

 : شد من زلدلبخن با سپس

 فردا. رهیهمشهافتاد عقبمبار و کاریکل ،یاومدیوقت از -

  باشه؟. امیم ومدیم انجامشوندزو

 اما م،یبودهشد معذب دو هر. کردم بدل ودر تیآ باینگاهمین

 : افزود عیرف ومداد تکان سر. میکن مخالفتمیتوانستینم

 نیبیکشیم زحمتمبد کارتمو جان، تیآ -

 سر اشحوصلههچاریب ؟یبخر لیراحهواسمهیگوشهیهرا

 . آورده لشیموبا سرییبالهچ ستینمهممعلو اش،همههریم

 : داد تکان سریتبسم باههمرا تیآ ودکریاخنده
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 ...فقط. نههک چرا حتمًا -

 

 

 : دادهادام عیرفهب رو و انداخت منهبینگاهتکه

 . گمیم کارتمیس خاطرهب باهاشونه؟ مدارکشون -

 : زوداف تیآ ومداد تکانهنهب سر. دوخت منهبمچشهپرسشگران عیرف

 . ستینیمشکل. خرمیم شونواسهمخود مدارک با پس -

 *** 

 رام اولدیبا. کندینه و امر تیآهب بود،هکرد عادتیحاج مثلمه عیرف

 جلو. رفتیم خواستیم دلشهک جا هردبع ودرسانیم

 : خورد درهبیاتقههکمزدیمهشان رامیموها ومبودهنشستهنیآ

  ن؟یحاضر خانم، لیراح -

 ومگشود را در. برخاستم ومانداخت سر رامایروسر. بود تیآ

 اوهبهگذشت مثل استخویممدل. انداختم آلودشخوابیچهرههبهنگا
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 و بالفوت صبح تا و نشستیم عیرف باهکیوقتهگذشت در. بخندم

 دارخنده اشچهره ودکریم پف حاال مثل چشمانش د،یدیمملیف

 : کردهزمزم وددامنشان را شفافشدلبخنمسرانجا. شدیم

  نه؟ د،یکنیممنگاهیجور نیاهکهکرددبامچشما مایقد مثل -

 حصل ظاهرًا. «شما»مبودهشد ودکریم صحبتماحترا با داشتهدوبار

 نگاهش. دادم تکانهبلهب سر ومزد رنگکمیلبخند! بودهشد برقرار

 طور آندینبا اما درک،هبمخود. شد معنادار و نافذ

 وهکردیاخم. داشت حضور اشیزندگ درهسمانهکیوقتدشیممارهیخ

  :کردهزمزم. شدم ریزهب سر

 . میبر -

 نیماش وارس. بخوابد شتریبهکمیدادهاجاز ومیگذشت عیرف تشک کنار از

 : گفت ودیخندهرا نیب. میافتادهرا ومیشد

 صبح اول صبح. هالهیتعط مخشمه شما داداش نیا -

 . که ستین بازیفروشلیموبا
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 نیاهب چرا ست،ین لیتعط مخشهک خودش. کردم نگاهش چپچپ

 : افزود ودکر روشن را ضبط بود؟هنکردهاشارهنکت

 بردارم؟یطالفروش ازیزیچهی من حوض،هفتمیبر اولهنداریبیع -

  ها؟... میخریمیگوشمه جاهمون از

 رونیبهآ پر را نفسش ه،یثاندچن از پس او ومداد تکاندییتأهب سر

 : فرستاد

 رفک م؟ینبود نیماش تومه کنارییدوتایجور نیاهشیم سالدچن -

 درست .بود لیبرزهب رفتنیبرا متونیتصم از قبل بار، نیآخرمکن

 گم؟ینم

 

 

 : بود ترظیغل اشیبعدهآ

 نتلع خودمو چقدر من و لیبرز نیبرهقرار نیگفت بعدشههفتهی -

 .  یخواستگارمومدین کنکورتون ازدبعهبالفاصل چراهکمفرستاد

 : افزود ودزیپوزخند
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 بعدشدایمهخونیم درسشوهریم نداره، بیعمگفت -

 من دل و نیاومدیم بارهیهمادچن هر... نیرفت. یخواستگارمریم

 اومد،هکیبعدیدفعهمگفت. دادینم تیرضا هادنیدهذرهذر نیاهب

 با.. .اون باهگیدیدفعه اما. باد باداهچ هر... کنمیخواستگاردیباهگید

 خودتون. کنم کاریچمدونستینم بودم،هشدهکشو. نیاومد لوکاس

 تویحت من. انویآدر معمول طبقمه نایایحاج ن،یخواستیم لوکاسوهک

 نیهمهب. داد دستمبهمبودینخود حس. نبودممههیحاش

 . نیکردمتمو زویچههم... شدمتمو زیچههمیراحت

 چه؟ شخود پس! انداخت من گردن را رهایتقصههمیراحت نیهمهب

 اعترافههمیجلومداشت دوست. شودمرفتن مانعمداشت توقع من

. باشد شجاع خواستیممدل. داردمدوستهکدکن

 گوش از. دهد خرجهبیمردانگ ودستیبایحاجیهاییزورگویجلو

 اوهب راهنکت نیایزبانیب زبان با بارها ودآمیممبد بودنش فرمانهب

 .  بودمهگفت

 : برد باال را ضبطیصدا ودکر عوض را آهنگ ودنزیحرف گرید
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 تسینمیهاهیگر فیحرمبغض/منیبرامقلب ازدمانیم چیه تو ازدبع»

 برهخورد بانیرقمچش/منیماجرا شروعیعنی هاهیگر نیا/منیخدا

 گریدیوانگیمن،د انتظار لیدل تنها شما نوش/من ندار و دار

 نیا ازیوا/را تومنیبیم دور از/چرا قعاشمشد عاشق/من کارهبدیآینم

 هنوز اما/فقطیماند جا تو دل در/غمت آغوش درمماند/یدورددر

 مانک ازهگذشت ریت/یشکست مرا قلب نامهربانیشهزاده/یغرور غرق

 ...« یهستهکیدردانه

 ارکپ اشیطالفروش کنار. میبرس حوضهفتهب تادیکش طولیمدت

 : گفتدشیمهادیپهک نیا نیح ودکر

 .  امیم االن من -

 هوس .کردم قفل را در ومشدهادیپ ومبرداشت. بود نیماشیرو چییسو

. شدن باز در اما دادم، تکان راهریدستگ. بزنم اشمغازههبیسرمبودهکرد

. رفتم داخل من ودش باز در ودزیدیکل. دید مرا ودچرخان سر تیآ

 مختلفیهابهانههب چقدر. زدیم برق ودبوهشد نونواریحسابهمغاز

 .  گشتمیبرم ومدیدیم را تیآهقیدقهدیبراهشد ومرفتیم جاآن

 : کرد روشن را هاچراغ و بست را گاوصندوقش در تیآ
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 .میبخورماریبهنسکاف تا دودینیبش -

 

 

 مخالفتهنسکاف دنینوش با نیهمیبرا دهد، بومدهاندآمینممخوش

 با ودکر روشن را اشیبرقیکتر تیآ. نشستم شخوانیپ پشت وهنکرد

 : گفت بود،هشد وصل شیهالب بر چسب مثلهکیلبخند

  دشون؟ینیبب نیخوایم. نفروختم رو هاحلقه اون هنوز -

 شگاوصندوق سراغهبهدوبار. دادم تکانهبلهب سرهک دوخت منهبمچش

 و بست را صندوقگاو در. دیکش رونیب کوچکهجعب دو و رفت

 ومبرداشت را هاجعبه در. گذاشت شخوانیپیرو منیجلو را هاجعبه

. باشد ازدواجمانیهاحلقه ها،حلقه آندبو قرار. کردمهنگا را داخلش

 ریچشمگ و بایز قدر آن. برداشتم راهزنانیحلقه ومزدیتلخند

 : کردهمزمز تیآ. شدم زلش ومکردمدست ،یمعطل بدون و فکریبهکدبو

 ! ادیم دستتونهب چقدر -
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 انداخت دستش راهمردانیحلقهمه خودش. کردم نگاهش تعجب با

 : دادمنشان و

  ها؟. کردهاستفاد ازشونهبش هنوزمگمونهب -

. گذاشتم قبلشیجا سر ومآورد در راهحلق ومگرفت او ازمچشماخ پر

 چطور! داشت؟نیزندگ و زن مگر! کرد؟یمیفکرهچ خودش شیپ

  کرد؟یم جرأت

 : شددبلن اشیعصبیخندهیصداهکمچرخاندیگرید سمت رامسر

 نظرمتونیم تو مثلیکسهبهسماندوجو بایکرد فکر واقعًا -

. رینگ خودتهبمنداشتیمنظور باشم؟هداشت

 . ازدواجیحلقه عنوانهبهن... بودیمعمولهاستفادممنظور

 اخلد را هاجعبه. دمیرهانهنیسدبن ازیآرامهب رامفسن ودش راحتمالیخ

 در. آورد و ختیرهنسکاف ماگ دو داخل ودبرگردان گاوصندوقش

 و داشتیبرنم من از را اشرهیخهنگا. میشد دنینوش مشغول سکوت

 .  کردیمممعذب نیهم

 : دیپرس گذاشتم، شخوانیپیروهک رامایخال ماگ
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  ارو؟ی اون ازیشد جدا چرامینیببیکن وا زبونتویخواینم -

 سرشسربهدینبا ودبویعصبانیعنی نیا. تومشد شیبرامه باز

 ومدوختماشدهگرهمه در دستانهب رامچشمان. گذاشتمیم

 : رفت در سمت ودکر رهایاگوشه را هاماگ. ندادم نشانیواکنش

 . میبر -

 با. شدمیفروشلیموبادوار سرش پشت ومافتادهرا دنبالش

. انداخت منهبینگاهمین اخم، پر سپس ودزیگپ دارمغازهدمر

 : گفت ودکرهاشار نیتریو پشتیهایگوشهب

   ؟یخوایم کدومشو -

 : دیکشیپوف ودز شیموهاهبیچنگ او ومانداخت باالهشان

 .  زحمتیب اریب خوباتویگوش اون ازهدونهی داداش -

 : گفت دارمغازهدمر

 .خان تیآمچشهب -
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 : گذاشت شخوانیپیرو ودآور رونیب را هایگوش ازیکی

 ... هم رمش... اصله اصل. هیاوک زشیچههم نیایآبج -

 : رفت حرفش نیب تیآ

 . یحسابهشدمرید جان؛ هامونمیبر کن شیستریرج زحمتیب -

 : گفت وددا تکانیسردمر

  ن؟یکنیم لطف کارتتونومیس -

 بتعج با. داد او دست ودیکش رونیب اشیگوش ازیکارتمیس تیآ

 و گفتدمرهب راهشمار من،هبهتوجیب او اما کردم، نگاهش

 . میرفت رونیبهمغاز از و گرفت رایگوشمهدبع

 : گفت م،یداشتیبرممگا نیماش سمتهک همانطور

 نیا من. شدیم رمونیددیکشیم طولمکهیمدیخریم کارتمیس اگر -

 وهندار شوشمارهمهیکس چیه. کردمینمهاستفاد خطو

 .  دیکنهاستفاد ازش راحت. بوده منهواسهدونینم
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 م،یدشهک نیماش سوار. گذاشتممفیک داخل رایگوش ومداد تکانیسر

 : گفت شوخیلحن با

 هر. ..دیکن بالک انویآدر نیادیبزنهکهنیادیبکندیباهکیکار نیاول -

 . داره فعال حضور هااپ و هاگروهمتما توهمتأسفاندچن

 سمت رامیرو. بودمهشدیعصب کنشسفت کنشل از

 : دیپرسهمحتاطان  ودکر صافییگلو تیآهکمچرخاندهشیش

... لوکاسهواس... واسه انایآدر گنیم... گنیمهکهراست -

  کرده؟یخودکش

 د؟یکشیم شیپ رایروانیانایآدر بحث داشت چرا. کردم نگاهشدتن

 : افزود ودخاران را چشمشیگوشه

 نیهم خاطرهب وهگرفت دلهبهنیک انیآدردیشا... یعنیمبگمخوایم -

 . باشه بهش حواستون. شده تونییجدا باعث

 ابتدا همان ازهک نیا. دادم تکان افسوسهب سر ومزدیپوزخند

 . دیرسهجینت نیاهب تادآور فشار مغزشهبیلیخدالبهچاریب بود؛ممعلو

 : دیپرس ودکرمنگاههشددگریچشمان با
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 ! آره؟ نه؟یهم -

 تیانعصب با. فرستادم رونیب رامبازدمهآ پر ومداد تکاندییتأهب سر

 : زدددا

  ؟لیبرزهبرگرد وهکنمگ گورشو تا نیگینم نویاههمهب چرا خب -

. زدیم ترمهلکیاضربه او کردم،یم رسوا را انیآدر و باز زبان اگر

 : دیپرس تیآ

 بگم؟ من نیخوایم -

 

 

 . دادم تکان راست و چپهب سر وهزدیتلخند

 انیآدرهک چرا نداشت؛یفرق گفتیمهک هر! تیآدبو الیخ خوشهچ

 : کردهنال ودیکشیپوف. کردمیممنابودهباالخر

 الاقل د؟یبزن حرف و نیداربر کاراتون نیا از دستدشیمیچ -

. میهم رازدار اما م،ینخورد جوشمه باهدرست. هیچ ماجرا نیبگ منهب

  نه؟یا ریغ
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 روشن ار ضبط ودآمهستوهبمسکوت از. نداشتم گفتنیارای اما نبود،هن

 : کرد عوضشهکدشیپلیقبل آهنگ. کرد

 تونبرا نیماش تو فرمودن امر داداشتون خان. نبودمادی چیه -

 . بذارمدشایهاآهنگ

 .بردمخواب عیسر ومبستمچش. دیکش زدن حرف از دست ودیخند

 : خوردمگوشهب شیصدا زنگهکدبوهگذشت چقدرمدانینم

 ! خانم لیراح... گهید نیش داریب خانم؟ لیراح -

 در را او ومکرد بازمچش. خوردیممگردنهب شیهانفس

 : کرد صاف را شیگلو ودیکش عقب. دمیدمایمتریسانتدچن

 . زدم صداتونمآرو نیهمهواس. نیبش بدخوابمخواستینم -

. رمیگیمدسردر شوم،یم داریب سروصدا بایوقتهکدبو ادشی خوب

 من از جلوتر او ومیشدهادیپ نیماش از. دادم تکان سر ومزدیلبخند

 گزنیرو رامدستمخواست من ودستایا در پشت. افتادهرا

 ودکر کینزد درهب را گوشش. آورد نییپا و گرفت راممچهکمبگذار
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 انیآدریصدا. دهم گوشهکدکرهاشار ودیکشمه مرا دست

 : دکریم صحبتیپرتغال زبانهب نفر کی با داشت ظاهرًاهکدآمیم

 دست ازشهگیدهبهتریولمدونیمهآر... هست بهشمحواسمگفت -

 . یبکش

 : افزود ودکر زیمسخرآمتیاخندهتک

  لوکاس؟یدونینم خودتیعنی چرا؟یپرسیمیدار -

 : دیپرس وارزمزمه تیآ. ستادیا حرکت ازیالحظهیبرامقلب

  زنه؟یم حرف لوکاس باهدار -

 : گفت انیآدر ومداد تکانهبلهب سر

 روهبهتر. کرده فرقهگذشت با تیزندگ االن تو نیبب -

 توقدچن من... لوکاسیکنیممیعصبیدار... یکن تمرکزهگیدیزایچ

 . پسر اریب طاقتمکهی گردم،یبرمدبع

. انیآدریبرامه بود،هشد تنگ منیبرامه لوکاس، دل ظاهرًا

 : دشمارهیخدگشایچشمان با تیآ. پراندم درهبیلگد ومزدیشخندین

 !دفعه؟هیدشیچ! عباس حضرت ای -
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 آن طاقت گریدمدل. زدمدلگ ومدیکوب در بر مشتمتوانستیم تا

 وحشت با انیآدر ودش باز در بعد،هیثاندچن. نداشت راهاندو ازمحج

 : زد زل منهب رتیح و

 ! ل؟یراحهتچه -

 منتظر.  گذاشتممگوشیرو ومدیکش دستش از رایگوش

 نایآدر. بودهشد قطع قبل از تماس اما بشنوم، را لوکاسیصدامبود

 : کردهنگا تیآ و منهب چپچپ و گرفت پس من از را اشیگوش

  ن؟یبودهستادیوا فالگوش -

. افتاد نیزمیروهب او دست ازیگوش ودز انیآدر دست ریز تیآ

 : گفت ظیغ پر شیهادندان انیم از و گرفت را اشقهی

  شده؟ حال نیا چرامخان لیراح ؟یکردیمیغلطهچیداشت -

 : کرد جدا اشقهی از را او دستان وددا تیآ لیتحویظیغلماخ انیآدر

  ه؟یچ فازتون ؟یگیمیچهگید تو -
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 ودکر جمع نیزمیرو از را لشیموبا تمام،یخونسرد با ودشمخ

 شیهالبیگوشه کی ودکر تیآ وصل را نگاهش. ستادیا صاف

 . گرفت انحنا باال سمتهب

 و من کار تو قدر نیا. اشهب خودتیزندگ و زنمگر سرتهبهتر -

  خب؟. نکن دخالت لیراح

 را مچش تیآ. دیکش را تیآ لپ ودکر دراز را دستشهحانیوق

 را نشیآستهک برداشت سمتشهبدبلنیگام. راند عقبهب را او ودچانیپ

 سر ومشد راهشدس. رساندم اوهب رامخود ومگرفت سر پشت از

 ودرک دنیخندهب شروعمسر پشت از انیآدر. جنباندم راست و چپهب

 : گفت

 چیهیخانم نترس. ادیب من سرییبالدخواینم دلش... یآخ -

 . بکنههتونینمیکار

 از. دوخت منهب را نگاهش ودش منقبض تیآ فک

 جمع عضالت کنم؛یمدر را انیآدر حرفهکدخوانمچشمان

 ازهکملایخ. دادملیتحو رنگکمیلبخند ودش منبسط صورتشیشده

 داخل انیآدرهبهتوجیب ومدیچرخ شد، راحت نکردنشان دعوا بابت
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 ودشدن جمعمدورمدنید با. بودند جوش و جنب درههم. رفتمهخان

  :زد صدا را تیآ و رفت در سمتهعجل بامپدر. کردند کیعل ومسال

 . اریب ریبگیعمان مویل و گوشت برو ایب ؟یاومد تیآ -

 با سپس و انداخت منهب گذراینگاهمین. آمد لداخ ودیخند تیآ

 : گفتیحاجهب رو. کردیپرساحوال ومسالهیبق

  قورمه؟ ایهمیق ،ییدایحاج -

 : دیخند زهرامامان

 . محرمهواسمگذاشت روهمیق. پسرمهقورم -

 : کردهزمزم و رفتهنشان مراهدوبار تیآ چشمان

 . داره دوستهقورمیلیخمخان لیراح -

 اگر. آورد خاطرهب رامیهاعالقهدمور خواستینممدل

 ! شدیمدصددرص... شدیم شد؟ینم ناراحتدیفهمیمهسمان

 لبخند، وماخهک صورتش ازهنگا ودخور تاب و چیپمه درمیابروها

 او .گرفتم بود،هگذاشت شینماهب مرایگذشتهیایدن آسماِن و نیزم
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 در غرق ومنشستیمبلیرو من ودکن رااج رامپدر اوامر تا رفت

 . شدمهگذشت

 را اوهکمکردیمیط راهخان تاهمدرس ازیشگیهم ریمس ابانیخیتو

 برماخ. بودهزدهیتک نشیماشهب وهکرد پارک روادهیپ کینزد. دمید

 با ودکر گلمطنتیش. بود لشیموباهصفح زلمیمستق و داشتهچهر

 : دمیپر شیوجل ومرفتمسمت دو حالت

 !سالم -

 

 

 هنپیلبخند. زد زل منهبهشددگریچشمان با ودخوریتکان شیجا در

 : برداشت نیماش از را اشهیتک و نشست شیهالبیرو

  ن؟یخوب. ماست ازمسال!... هاراهههب طنتتونیش صورت هر در -

 : کردم نگاهش چپچپ وهنیسهب دست

  نه؟ دنبالم؛ نیایمهبگمبابایحاجیوقت فقط -

 : کرد باز راهرانندکمکیصندل سمت در ودیخند
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 شدرست انیبمزد زنگ. شد خرابمنیماش اماداومیممداشتدیکن باور -

 . برسن تادینیبشدییبفرما شما... کنن

 ومشد رخشمین زل. نشستمکنار زین او ومگرفتیجا نیماش داخل

 : گفتم

 ! دیکنیمماخهشیهم چرامدونینم اما اد،ینم بهتونماخ -

 : کردمنگاه محبت با ودچرخانمسمت را صورتش

 .  کنمینممهماخهگید نیبخوا اگر شما -

 ار بحث. شوم مسلطدخو برمکردیسع حال نیا با و گرفت گرمتن

 : گفتم وهکرد عوض

 . دیکن عوض تونوگهید اخالقهی لطفًا پس منه، حرفهب اگر -

 : دوخت منهبمچشهپرسشگران

 ! اخالقمو؟مکدو -

 : آوردم زبانهب آخر در اما بودم،دمرد گفتنشیبرا
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 نوکر شماهمگ. نیدیم گوشهگیمیحاجیچ هرداینممخوش -

 ! ده؟یم دستور بهتون قدر نیاهک نیزادشخونه

 گرفت من ازمچش سپس. کردمنگاهیحرکت چیه بدون و هریخیمدت

 : فرستاد رونیبهبدخومکالهراهم را بازدمش و

 نذاشت شد، فوتمبابایوقت. کردهیپدرهیآ و منیبرایحاج -

 اون. گرفت پس ازشون باباموهمغاز بخورن؛ مادرمو و من حقمعموها

 فوت ازدبع. میکنیزندگ توش تادکرهاجارهخونممامان و منیبرا زمان

 نیامتونینم. شتگذا مونواسهمتمو سنگهگیدهکمه آقابزرگ

 . رمیبگهدیناد رو شیخوبههم

 مادرهکدبوهماند منتظریعنی! امد؟ینمدنیدهب چرا بود؟ کجاهعم! یراست

 از .آمدیمدیبا و داشت دوست مرا. دانمیمدیبع کنند؟ دعوتشمپدر و

 ازیاهگوشهب را او وهگرفت را دستش. رفتمهحانیردنز ومبرخاستمیجا

 : آوردم کاغذیرو. ندمکشاهخان

 ومد؟ین چراهعم -
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 ود،ب کنارشهکیمبلیرو. شدهدیتنمه در شیابروها ودخوان رامانوشته

 نجوا و انداخت ریزهب سر. دیرهانهنیسدبن از را بازدمش و نشست

 : کرد

 ریگنیزممههگید طرف از وهگرفت مریآلزاهعم! انگاریندار خبر -

 .  ارهیب خاطرهب رو تومنکن فکر. شده

 زلهحانیر دهانهب  شد،یمیخال و پرهکیچشمان با ومدیپرمیجا از

 باز رامدهان! بودهگرفتیفراموشممهربانیفاطعمه ،یفاطعمه. زدم

. ودمبهخوردهکیقسم بادبوهشدممو و مهر! نشد اما کنم، ونیش تامکرد

. گرفتممدستان انیم رامسر ومنشستیمبلیرو حانیریروروبه

 : برخاست ودیکش قیعمینفسهحانیر

 ! بودنهنگفت بهت انیآدر و وسفیعموهکهبیعج -

 ازدواج ازدبع وسفیعمو. دادم تکان افسوسهب سر ومزدیپوزخند

 عروسشهکدبو ناراحت و نداشت رامدنیدمچش گرید لوکاس، و من

 اوهبهکهچ آن هر و تیآ از بود؛ مشخص فشیتکلهکمه انیآدر. نشدم
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 و داشت را خودشیجا گریدهکیفاطعمه. بود متنفر داشت ربط

 . بود زتریانگنفرتمه تیآ از شیبرا

 ستنشمکنار. شد دایپ اشسروکلههحانیر رفتن با! انگاردبوهزادحالل

 ار سرش ودکردرمگاههیتک پشت از را دستش. انداخت پایرو پا و

 : کردهزمزم نیخشمگ. آورد جلو

 !  یاومد خودش باهکماالن آره؟ گذشت؛ خوش تیآ با شبید -

 چون شخندشین. شدمهریخ چشمانشهب نفرت با وهپرسشگران

 : دلمیکرهیپ بردیپاش زهرهخوردزخمیمار

  است؟هسمان نوبت حاال ،یکرد بدبخت رو انایجول -

 و گرفت راممچ. برخاستممیجا از ومچرخاندهکاس درمچش

 : انداخت باالییابروهلنگ کردم، نگاهشهکیوقت

. گرفتهیگوش اتواسه گفتیمیحاجهب داشت تیآ -

 !  تویگوشمنیبهبد

 رونیب انگشتانش انیم از ضرب با راممچ ومکرد درشتمچش شیبرا

 رامکمر. گرفت رامیبازو ودشدبلنهکمبرومخواست. دمیکش

(DONYAIEMAMNOE@) 163



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

164 

 فرومیمانتویهلبیج داخل را دستش ودیبکو وارید نیترکینزدهب

 .  برد

  ش؟یگذاشت کجا -

. خوردیممههبیکینزد آن از داشتمحال من ودکریممشیتفت دستش با

 اطیح درههم ظاهرًا. انداختمینگاه اطرافمانهب ومراند عقبهب را او

 اما م،رفتماتاق سمتهب ومبرداشت رامفیک. بودند پز و پخت مشغول

 شتبردا داخلش از رامایگوش. دیقاپ رامفیکهآشپزخان کینزد انیآدر

 ودز زنگ خودشهب من لیموبا با سپس. کردیبازیبازیکم و

 رامفیک ومفیکیتو رامهمراه تلفن. کردهریذخ راماشماره

 : انداختمیپایجلو

 . شومگ برو حاال -

 ه؟یچ انیجر پس ست،ینیعاشق و عشق بحث اگر -
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 اب ودبوهستادیایورود دریجلو تیآ. میدیچرخ صدا سمتهب دو هر

 در دست انیآدر. کردیم تماشا را انیآدرهشدقفلیفک

 . برگشت او سمت ودبر فرو شلوارشیهابیج

 شقع بحثهگفتیک هم، بعدش! یرسیمهبزنگا سرهشیهم... خوبه -

  ست؟ینیعاشق و

 : گرفت انیآدر ازهنگا ودزیپوزخند تیآ

 .  یگفتیچمخانلیراحهب االنمدیشن بگه؛یکس ستینمالز -

 شهمههکهشینم! نشده؟ بحثتونهبمه با حاال تامخانسمانه و تو -

  ها؟ رفت،هصدق قربون

 : جنباند افسوسهب سر ودکر زیتمسخرآمیاخنده تیآ

 . دتهخودح در منیویکیآیکنیم فکرهکداینممخوش چیه -

 .کند هندوستاندای لشیفمدیترسیم. زدیم رامدل ت،یآیهاتیحما

 و اویزندگ انیآدر من ودشوهزند شیبراهگذشت خاطراتمدیترسیم

 تیآ و انیآدر بحث. رفتمماتاقهب ومبرداشت رامفیک. کنمهجلوهسمان
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 هرهب خطاب ودآمهحانیر. دمیشنیم را جرشانیصدا ودبوهگرفت باال

 : گفت دوشان

 . میکن حاضر زودتر رو غذا کمک نیایب. خدا رو توهبس -

 کاش. دمید را لوکاس ومبستمچش. دمینشن را شانیصدا گرید

 آن کاش. میکردیمیزندگمه کنار او و من ودبوهگذشت مثل زیچههم

 ورغوطهمافکار در. شدینمهزدزنگ وقت چیهییطال خواب

 اشصفحههب ومبرداشت را آن! داد صدامایشگو ناگهانهکمبود

 اهاتونبهمغازیتوهکدیببخش: »کردم باز رادبوهآمدهکیامیپ. کردمهنگا

  «باشه؟. کردم صحبتدب

 انیدرآدینبا. شدیمیمیصمدینبا. کرد ریگ نبودش ودبو انیممقلب

 .« ستینیمشکل: »نوشتم گفتم؟یمدیباهچ اما شدم،یم

  «ن؟یشدیعصبهک گفتیمیچ داشت تلفن پشت انیآدر»: دیپرس

 مرا چونیامطلقه. نبود درست او با کردن چت. ندادمیجواب

. دشیم من ریدرگمه باز قلبش و ذهندینبا متأهل؟دمر با درددلهبهچ

 راهسمان او نبود؛ مطرحیستگیشا بحث اما نداشتم، را اقتشیل
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: دفرستا. بودمدوستان نیتریمیصم ازیروزگارهکیاسمانه... داشت

  «ن؟یدیخوابهنکن»

 ممنون: »نوشتم. راندمیممخود از را او ومبودیم راست و رکدیبا

 اونممن ،نیستیندمجرهگید شما. نینباش لطفًایول ن،یهستمنگرانهک

 مِن ارنیب در حرفهممکنهکدیدونیم. ستمین سابق لیراح

 .«زمیریممههب تونویزندگمدارهمطلق

 

 

 .« فتهیب اتفاق نیامذارینم: »فرستادهبالفاصل

 منهبدموریبهگید پس. ممنونم: »دادم جواب ومچرخاندهکاس درمچش

 .« نیندمایپ

 تا. بودهشد ریخهبمختهیقض ظاهرًا. نفرستادیزیچ گرید آن ازدبع

 جنجال دنبال قتو چیه ودنمویمیآرامدمر تیآ داشتم،دایهبهکییجا

 برابر درهوگرن بود،هکرد حفظ را اخالقش نیا شکیب. نبود

 در منیاجازهیب انیآدرهکییجاآن از. دادیم نشان واکنشمحرف
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 تماسهشمارمهدبع. گذاشتم آنیرویقفل کرد،یمیفضولمایگوش

 ودخور اتاق درهبیاتقه. کردم پاک را مانیهاامیپ وهریذخ را تیآ

 : گفت آن پشت ازهحانیر

 . نبرسمههیبق و عموزن و عموهک االناست. گهید رونیب ایب لیراح -

 فیضع ودنت گنجشگدماننهب ه،یثاندچن از پس ودستایاهکباریهبمقلب

 شگو در وسفیعمو وقتهی اگر آمدند؟یمدداشتنیزود نیاهب. دیتپ

 چه؟دشیم وقت اتالفهماسه الیخیبمپدر ودخوانیمیوردیحاج

 را خونت و دلت بردشویم زالو هوایب ندارد؛ تعارفهک ترس

 . مکدیم

 اطیح داخل پاهحانیرههمرا. برخاستم ومدیکشمصورتهبیدست

 حس را تیآهنگاینیسنگ. ستادمیاینذر گیدیجلو ومگذاشت

 وداستیامکنار. دمیفهمیمیخوبهب را انیآدر شدن کینزد اما کردم،ینم

 : دادمدست راهمالق

 ! خودتهیسالمت سرهواس... یخانم لیراح بزنمه ایب -
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 ودکریمهنگا را مامپدر. کردم نثارشیاغرهچشم ومگرفت راهمالق

 اشعالقهمیعظمحج نیاهکمدینفهم وقت چیه. داشت لب بردلبخن

  :گفت تیآ ومکرد زدنمههب شروع! ردیگیم نشأت کجا از انیآدرهب

. سمانه دنبالمبر ست،ینیامرهگید اگریحاج -

 . منه دستمه نیماشهخوابگاهبرگشتهیآ

! کند؟ باز لبدآمیم زورش. داد رفتنهاجاز وددا تکانیسریحاج

 ریز را مغمومشیچهره ودزیتلخند کردم؛هنگا تیآهبیرچشمیز

 شده،هکمه بار کییبرا کاش. پوشاندیفروتن ازیخروار

 تا ار اومچشمان با. بودمیکفر دستش از چقدر. ستادیایممپدریجلو

 : زد پچمگوشمد انیآدرهکمکردهبدرق دریجلو

 . یبزندیدیتونیممه بعدًا اونو باشه؛ گیدهب حواست -

 پا تیآ سمت. دادم هل سمتمشهب راهمالق ومکرد نگاهش چپچپ

 سمت شصورت. گرفتم راهریدستگ ببند، را درهک نیا از قبل ومکرددتن

 دست رامایگوش. رفتمه در نامهربانش شیهااخم ودیچرخ من

 ورهعممایبممنهشیم: »کردم پیتا ادداشتیهدفترچ داخل ومگرفت

  «نم؟یبب
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  :گفت انیآدرهب خطاب ودیکش گردنیمعطلیب ودخوان رامانوشته

 ان؟یب من با ای شونیاریم تو. نهیبب ومامانمدخوایممخان لیراح -

 

 

 آن گرید تیآ بودم؛هکرد فکرهاشتبا. زدم زل تیآهبهناباوران

 : داد پاسخ ودکریاخنده انیآدر! نبودمیهاگذشتهمآرادمر

 . امیم باهاتونمبپوش جورابمبر کن صبریول. ندارم نیماشهک من -

 و انیآدر ازهک دانستیم خودش. شدم تیآهریخ ظیغ پر

. کندیهمراه مرا تا گفت اوهبدقص از وممتنفر منحوسشدوجو

 : زدمیصداهحانیر! بود؟ نیسنگ شیبرا قدر نیامحرفیعنی

 . داره ایچمنیببهبدمنشونیبرگشتیوقت. مبارک نویگوشیراست -

 زل ومگرفت بود،هچرخاند ابانیخ سمت را شیروهکیتیآ ازهنگا

 ازهعجل با انیآدر نیح همان ومداد تکان سر شیبرا. شدم حانیر

 : شد خارجهخان

 . میبر حاضرم؛ منهگید خب -
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 : شد معترض زهرامامان

  ؟یبریخوایم کجا. رسنیم عموتزن و عمو االنمدختر -

 : گفتممادرهب رو ودزیلبخند انیآدر

 . میگردیبرمدزو ومیریم. عموزن ستینیامسئله -

 و گفتیاکبر...ا لب ریز تیآ. میشد اوهبهریخ جفتمان تیآ و من

 ت،یآ و من تیاذ و آزار جز انیآدرهکمکرد دایپ نیقی من

 : گفت ودکر صافییگلو تیآ. ندارد سر دریگریدهنقش

 ... گهید روزهی نیخوایم -

 : رساند منهب را خودش و رفت کالمش انیم انیآدر

 . عیسرمیبر. شده تنگیفاطعمهیرابممن دل اتفاقًاهن -

 ومزد صدا پریپوزخند اما نبود، مجازمگفتن سخن

 تیآ. رفتمهکوچهب ومشد خارج اطیح از ه،یبق متعجبهنگاهبهتوجیب

 : زد را ششین ودنبو صبور من مثل اما

 . ینداشت شویدور طاقتیبچگ از توهادمیهآر -
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 ودبو حیوق و پررو واقعًا دم؛یشن را انیآدردبلنهخندیصدا

 با تیآ. کردمیم باز زبانیروز کی من اگر حالشهبیوا

. رفت لشیاتومب سمت ودآمهکوچهبهبرافروختیاچهره ویعصبیحالت

 دست ومکرد نثارشیازهرهچشم دوخت، منهبهک را ظشیغ پرهنگا

 استخو خودش شود؛یحرصهکدبو حقش. زدم زلهخان درهبهنیسهب

 ملتح زین را اویهایکارکثافتدیبا پس بچسباند، منهب را انیآدر

 متس را دستش ودآم رونیب زنانسوت ویالیخیب با انیآدر. کردیم

 : کرد دراز من

 . گهیدمیبر ایب ؟یستادیوا چرا جا اونمزیعز -

 درهک درست. بودمیلیمخود من. گرفتم او ازهنگا وهدادینیبهبینیچ

 ومباختیم انیآدر مقابل درهن اما آوردم،مک لوکیهایرحمیب رابرب

 .  داشتم اجیاحت تیآیتیحما چترهبهن

 تیآ. رساندم تیآ نیماشهب رادخو ومگذشت انیآدر کنار ازهفاصل با

 درهب ومگرفتیجا عقبیصندلیرومه من و رفت داخل عیسر

 از وا اما. ردیگیجا تیآ کنار ودنکنیزیرکرم هوس انیآدر تامدیچسب

 ار خودش توانستیم تا ودش داخل گرید سمت از بود؛ ترزرنگ من
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 را اشهرزه ویموذدلبخنهکمکرد نگاهش چپچپ. کرد کینزد منهب

 هر سرعت با ودشهکند شیجا از تیآ نیماش نیح همان ودکرمنثار

 : گفت ودیخند تمسخرهب انیآدر. درآمد حرکتهب ترتمامهچ

 ه؟یچ کارا نیا. یشوماخرمیدیفهم داداش -

 

 

 . زدینمیحرف ودکریمهنگا اوهبهنیآ داخل از نیخشمگ اما تیآ

 جلویصندل دو نیب را خودش بود، هاحرف نیا از رودارترهک انیآدر

 : گفت و انداخت

 ویمداح قطفهک پتیتهب! یدیم گوش ایچمینیبب کن روشن ضبطتو -

 . خورهیم زایچ نیا

 : دادهیتک ودزهخند ریزهدوبار

   ل؟یراحهن -
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 زا ومگرفتدبوهانداختهراهکیرکیس و او ازمچش منقبض،یفک با

 ارک ازمههلحظ کی ششین انگار اما شدم،هریخ ابانیخهبمکنارهشیش

 . افتادینم

  نه؟ ت؛یآ ازهباشهموند ادتییزیچمنکن فکرهالبت -

 شیتماشاهشددگریچشمان با ومدیچرخ جانبشهب نور سرعت با

 و رشوههم آن. بردیم لذت طنتشیش از ودبو من زلدشخنین با. کردم

 با را دومان هر خواستیم. نبود لیدلیب ما بایهمراهیبرا شوقش

 چیه او اما بود؛مه تیآهبمحواسمچشهگوش از. کند کسانی خاک

 ودکر سیخ زبان با را نشییپا لب انیآدر .دادینم نشانیواکنش

 : شد اشیبعدهحملهآماد

 تو اما نش،یماشهنیآهبهانداخت روهمسخر عروسک اون هنوز تیآ -

  ه؟ن ست؛ینیرگذاریتأثمآد. شیبرددای از کاًل ور، اوندیرسهک پات

 زیآو از تیآ و من جزیکس مگر بود؟هآورد کجا از را اطالعات آن او

 : دیغر تیعصبان با وددرآم تیآیصدامسرانجا! داشت؟ خبریکعروس

 . جات سر بترمگمآرو ودببن دهنتو -
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 : گفت منهبهریخ لجوجش چشمان با ت،یآهبهتوج بدون انیآدر

 حمقا نیاهب کنم؛یم درکت باشم؟هداشت خبریکردینم فکر... یآخ -

 اونهک گفت منهب گفت؛یول. دارهنگه رازیکرد فکریکردداعتما

 . توئهیادگاری عروسک

 دشمن بادیبا چرا. میبودمه اسرارممحر تیآ و من. شدینممباور

 قبولمتوانستیم چطور کرد؟یم صحبت مندمور در اشخوردهقسم

 عیسرهکمشد تیآهبهریخ جلوهنیآ داخل ازهزدوغ چشمان با! کنم؟

 : داد نشان واکنش

 ... دیکن باور. خانم لیراح ستیندیکنیم فکرهک طور اون -

 : کردیچیق را حرفش ودآم اومکال انیم انیآدر

. گهبمبه زویچههم ومقشیرف منهکن فکر اونهک ستین طور اونهآر -

 شیفرستاد توهکهنیاممه. حرفا نیا الیخیبهخالص. رفت در دهنش از

 . ذهنتهچالاهیس تو

. زدهیتک اشیصندلهب راحت الیخ با عاقبت ودیخند

 : تگفهدورگییصدا با من،هبهتوجیبهکمبود تیآهریخهطلبکاران
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 ودبنب روهگال اون پس. ستینیخبرهچالاهیس از داره؛ مویادگاریماون -

 . کن تمومشهگید

 من. نشست شیجا سر خیس ودز زل منهبماخ پر انیآدر

 پشت. اوردمین طاقت گرید ومشدهریخ تیآهبهناباورانهدوبار

 ودش تریجر او. کردم کمرشهحوالیلگد ومبودهنشست اشیصندل

 : گفتیعذرخواهیجاهب

 منوهک تو. بده نشونش... گشادشو دهن اونهببند بذار. بده نشونش -

 هوامو آشغال نیایجلو الاقل رفته،هشدمتمویکرد پولهیهسک

 .باشهداشت

 

 

. کرد پارک ابانیخیگوشه ودچرخان را فرمان ناگهان و

 توقعیطرف از. کنم کارهچمدانستینم ودبوهگرفتمبغض

 شیبرامدل گر،یدیطرف از ودیبگو انیآدرهب را رازمانهکمنداشت

 واکنش در شیکارهامتما ومبودهشکست را قلبش. سوختیم

 ودشهدایپ نیماش از. بودمهانداخت جانش و روح برهکدبویزخمهب
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 و گاریس پاکت ودکر بشیج در دستهکمدید. زدهیتک کاپوتهب

 : دیغریعصبیحالت با انیآدر. دیکش رونیبیفندک

 رو مارمولکیداریادگاری ازش تو راحله؟هگیمیچ شویرهبچ نیا -

 ! هایاریم باال سگمویرو اونمککمیدار! ؟یکنینم

. دمیرسیم تیآدداهبدبع ومگرفتیم گل را دهانش دردیبا اول

 انیقلهب لبهکیتیآ. دیکشیم گاریسدینبادبو متنفرمد وددو ازهکیتیآ

. برداشتممگردن دور از را حیتسب. دینبا... دیکشیم گاریسدینبادزینم

 را در. شدمهادیپ نیماش ازهبالفاصل ومانداخت انیآدر سمت را آن

 .  کشاندمدخو متس را تیآهنگا ومدیکوبمههب

. کردمهلمیرپایز ومبرداشت لبشیگوشه از را گاریس

 رداشتب را پاکتش. جنباند افسوسهب سر ودز زیتمسخرآمیاخندهتک

 ومگرفت را پاکت کلهکدبکش رونیب گریدینخ خواست و

 با. برداشت نیماش از را اشهیتک ودیکشیپوف. انداختم آبیجویتو

 : گفت ودیمال را شیهاپلک پشتهسباب و شست انگشت دو

 . رهیدیلیخ -

 .« دینباشیجور نیا: »کردم پیتا ومآورد باال رامایگوش
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 نییپا دستش فشار با را لیموباهکمبچرخان طرفشهب راهصفحمخواست

 : برد

 اونو بگوههمهب برو. لیراح اریب زبونهبیداریحرف. کن بس -

 ... یخواینم

 : دادهادام ودکرهاشار انیآدر و نیماش داخلهب سر با

 .  بده نجات خودتو من،یجاهب -

 با ودبوهآورد باال را حیتسب. انداختم انیآدرهبینگاهمین

 : شد جلب اوهبمتوجه ت،یآیصدا با. کردیم براندازشیظیغلماخ

 . امیدرمیریاس نیا ازممن ،یکن دایپ نجات تو -

 نیماش از انیآدر نیح همان! بود؟هچ منظورش ؛کردم نگاهشیسؤال

 تیآهب دست نداشت جرأت. آمد سمتمانهب پر توپ با ودشهادیپ

 : بود هاحرف نیا از زورگوترهوگرن بزند،

 اما. یدار خبر لیراح و منهرابط از چقدرمدونینم من ت،یآ نیبب -

 نفعهب. میندارمه بایایعاشق و عشقهکیدیفهم حاال تامکن فکر

 اکتسممنهوگرن. ینزنیحرفهیبقهب ویبکش دهنتو پیزهکهخودت
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 ویکردهسوءاستفادیحاجداعتما ازمگیمههمهب وممونینم

 باهاش ویکرد خرش بود، دخترشیشوفر اتفهیوظهکیزمان

 .هم رویختیر

 

 

 چشمان انیآدر. آمددفرو او گوش ریز ودشدبلنمدستهناخودآگا

 تیآهکدآور ورشیمسمت خواست و دوخت منهب را نشیخون

 ظیغ پر خورد،یم را خونش خونهکیحال در. گرفت را شیجلو

 : کردهزمزم

 . گمینمیکسهبیزیچ باشه،... ابوی نکنهپار افسار -

 لقب از شتریبهلحظ هر تیآ ودبومایزندگ روز نیتربیعج روز آن

 با ومکرد دنیخندهب شروعدلنبیصدا با. کردیمهشوک مرا

 نیشما سوار سوخت،یممخش آتش در ودبوهگرفت گریحسابهکیتن

 نآ چرا بردارد؟مپدریبرایبردگ از دست خواستینم تیآ چرا. شدم

 را انیآدریدهایتهد خواستیم من از کرد؟یم ریحق را خودش قدر

 خودش توانم،ینم من اگر گفت. ستمیبا شیجلو ومریبگدیند
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 در روز آن مثل. بود هوادبا شیهاحرفمتما. زدیم بلوف تواند؛یم

 .  فرودگاه

 : گفت ودزمیصداهحانیر

 . هانیایب عیسر -

 : شدم تیآههمرا ومداد تکانیسر

 جا نیا تادیببخش. انداختمش نتونیماشیکجامدونینم -

 . هاکشوندمتون

 : کرد باز را نشیماش قفل ودیخند تلخ

 ... خانم لیراح فقط. باهاتونم د،یبکشونهکمایدنهت تا -

 و انداخت ریزهب را سرش. شدم او زل ودمانهریدستگیرومدست

 : گفت

. زنمیم حرفیحاج با روزا نیهم دو؛هبش کیمترمذارینم -

... مگیم رون،یبهکنمپرت اشخونه از ومگوش ریزهبخوابون اگریحت

 . خترشمد خواستگارمگیم
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 دنبالمداشتهک نیح همان. بردم نیماشیتو رامسر ومزدیشخندین

 : گفتمدبشنو رامیصدا اوهکیطور گشتم،یممدستبند

 نپرتتوهخون از و گوشتون ریزهنخوابونیحاج و دوهبش کیمتر -

 .تمومه نمونیب زیچههمهگید رون،یبهنکن

 

 

 گردن ودتاسیامیجلو. رفتم رونیب ومکرد دایپیصندل ریز از رامدستبند

 : کرد کج

 ... رو شما چقدر من نیدونیمهک شما. نینگیجور نیا -

 و انداخت ریزهب سر. ندادهادام ودکر جمع دهانش داخل را شیهالب

 راهار و گرفتهفاصل من از. کرد فوت رونیبهب قدرت پر را بازدمش

. گذشتم کنارش از ومداد تکان تأسفهبیسر. کرد بازمیبرا

 : گفت ودافتاهرامدنبال

 رو شماهکهنش اگریحت. مونمیم منتظرتون من بشه،هکمهیچ هر -

 .  کنمینم فکریاگهید دخترهبمههلحظهییبرا باشم،هداشتمخود کنار
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 خودش از مرا قبل هاسال او نبود؛هسمان با او ازدواج منددر

 ودتسیبامپدریجلو شده،هکمه بار کییبرا ستخوایممدل. کرددیناام

 در ودنبویجسوردمر تیآ! شکشیپهک دفاع کند؛ صحبت حقش از

. مشناختیمهکدبویآدم نیماجراجوتر و نیترباکیب لوکاس، عوض

 تکتک ودوجومتما با مراهک گفت ودز زلمپدر چشمانهبمیمستق

 او! شدینم نشوم؟ عاشقشدشیم. خواهدیم تنشیهاسلول

 . بودمیاهایرودمر

 از را حیتسب. نشست جلو انیآدر بار نیا ودشدن سوار انیآدر و تیآ

 زا تیآ ودزهخند ریز انیآدر. کردم پرت تیآ سمت ومبرداشتمکنار

 سمت رامیرو ومگرفت او ازهنگا غضبناک. شدمارهیخهنیآ داخل

 . چرخاندمیگرید

 را حیتسب. چرخاندمجانبهب را اشییباالهتنمینهکمدیدمچشهگوش از

 : کردهزمزم و گذاشتمیپایرومآرا

 ! نیند پسش. خانم لیراح شماستیبرا نیا -

 صورت انیآدر. دادم تکان تأسفهبیسر ومکرد نگاهشدپوزخن با

 : زد تشر ودچرخان خودش سمت را تیآ

(DONYAIEMAMNOE@) 182



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

183 

 خودتویخوابهشینم لیدل اما ست،ینیعاشق و عشقمگفت -

   تو؟یندار زنهمگ. مندنامزهبیبچسبون

. کرد روشن را نیماش و انداخت ضرب با را انیآدر دست تیآ

 : کردیسخنرانهب شروعهدوبار انیآدر ودافتاهرا

 ائم،دیکی. هستن اشتهاخوشهکیباشییاونا ازهخوریم بهتهالبت -

 ! حالل ویشرع ها؟. کنارش موقتمه تادچن

 : زدهعربد ودیکوب فرمانیرو را دستش کف تیآ

 . نکردم اتخفهمخود تا صداتو ببر -

 چقدر. کرد روشن را ضبط ودیخندیالیخیب با انیآدر

 از امثالش، و او خون ختنیر کاشیا! بودیزیانگنفرتدموجو

 ودخوانیم آهنگههمرا. آمدیم حسابهب واجبات

 ودبر نییپا را ضبطیصدا تیآهکدآوریدرمیبازمسخره

 : دیپرسیناگهانیلیخ

   ه؟شدهکوتا زبونشهکیآورد سرشییبالهچ ه؟یچ تا دو شما نیب -

 : دیچرخ من سمت و انداخت باالییابروهلنگ انیآدر
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 بهش؟مبگ -

 

 

 : زد زل تیآهب ودکریاخنده. فشردممهیرو لب ومکرد نگاهش زیت

 سرشسربه. چارهیبهشینم روش. گهید فتگیم خودشدبویگفتن -

  خب؟. نذار

 ترعیسرهچ هر خواستیممدل. بود سخت واقعًا کردنش تحمل

 تیآیچندگاه از هر. شوم خالص انیآدر اتیچرند شر از ومیبرس

 تخواسیمیزبانیب زبان با و انداختیم منهبهنیآ داخل ازینگاهمین

 او بایاکلمههک خوبهچ نبود؛ دارگهن راز. میبگو اوهب را قتیحقهک

 . نگذاشتم انیم در

. میشد خالص انیآدریهایحرف پر از ومیدیرسیمدت ازدبعمسرانجا

 منزل مثل درست. برق و زرق ویبازساز بدون بود؛هخان همانهخان

 توانستیم حداقل داشت،هکیثروت آن با اما بابایحاج. بودمپدر

 بود؛ خوبمه تیآیمال وضعهالبت. کند نوارترنو را ساختمانینما
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 چیه چرامدانینم اما نداشت،یکمددرآمیطالفروش حال هرهب

 . نبودند بودن روزهب اهلمکدا

 : داد جوابیزن و گذاشت زنگیرو را دستش تیآ

  بله؟ -

 : گفت و انداخت انیآدر و منهبینگاهمین تیآ

 .... خانمیگلممن -

 . آقا نیاومد خوش -

. ردفش زنگیرو را انگشتشهدوبار ودیکشیپوف تیآ ودش باز در

 : گفت تیآ وددا جوابیگل

 . میدارمه مهمون -

 ودش اطیحدوار جلوتر من از انیآدر. میبرو داخلهکدکر تعارف تیآ

 : گفت بود،هبرد فرو شلوارشیهابیج در دستهکیحال در

 رو بدبختیورود در اون الاقل. بوقهدعه مثل تونخونهمهنوز -

 . کدرههک قدر نیاهشدیکیمکان درهیشب. تیآ کن رنگ
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 سرسبز اطیح از. میرفت داخلمه کنار ودز صدا پریپوزخند تیآ

 وانیایجلوهسمان. میدیرس ساختمانهب ومیگذشتیفاطعمههخان

 رشادچ. شکفت گلش از گل ما، دنید با ودبوهستادیاهباغچهب مشرف

 : کرد باز منیروهب را آغوشش ودز بغل ریز را

 !جاست نیایک نیبب. جانمیا -

 

 

 انیآدر م،یشد جداهکمه آغوش از. دیبوس راماگونه و برگرفت در مرا

 و شوخ لحن با. کرد لیمتماهسمان و من سمت را سرش ودستایامکنار

 : گفتیمضحک

 . نیدارهنگمه ماهواس وقت؟هیدینکنمتمو منومخان -

 حرص آمد،یبرممدست ازهکیکار تنها من ودزهخند ریز حرفش ازدبع

 نثاریزهرچشم ومدیکشمصورتهب رامدست دو هر کف. بود خوردن

 : آمد حرفهب رغضبیم تیآ. کردم طانشیش و شرهچهر

 . یزیبریتونیممههخونیتو هاتونمک -
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 : دداهسمان و منهب را نگاهش سپس

 . دییبفرما... داخلدییبفرما -

 : گفت رفت،یم داخلهک نیا نیح انیآدر

 . یریبگدای خانمت از روینوازمهمون ستیندب -

 اما من نم،یبنشهکدکرمتعارف و رفت انیآدرهبیآلوسچشم تیآ

 ار نفسشهآ پر تیآ. گشتمیمهعم دنبالمچشمان با ومبودهستادیا

 : کردهاشارهعمیشگیهم اتاقهب سر با ودفرستا رونیب

 . اتاقشه تومکن فکر -

 : فتگ ودافتاهرامسر پشتهسمان. رفتم اتاقش سمت ومداد تکانیسر

 خراب حالش! هاینکنیزارهیگر جلوش خدا رو تو لیراح -

 . چارهیبهشیم

 : زد درهبیاتقه سپس و

 . مییمامخانیگل -

*** 
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 بود،هشد نینشتهمیگلو درهزیرشنییگو. شدمارهیخینگران با

 اشیذاتیمهربان با و گرفتمآغوش در. نداشتم گفتن سخنییتوانا

 : گفت

 تیاذ خودتو قدر نیا چرا. جان لیراح خدا رو توهبس -

  آخه؟یکنیم

 رامحال تیوضع آن درهعم دنید. زدم هق ومدیکش باال راماینیب آب

 در را زیعزیشخصهک نیا دلهگا چیه. بودهدکر ترخرابهشیهم از

 ادشی رام بودند،هبست پوشک شیبرا. نداشتم نم،یببیماریب بستر

 ودمانیم تیمهب صورتش. نداشت گشودنمچشینایحت ودآمینم

 و جمع پناه،یبهجوج کی مثل. نشناختم را او اصاًل اولهلحظ در من

 .  بودهشد کوچک

 از من قلب وهماندیباق استخوانیمشت فقط بانم،مهریفاطعمه آن از

 ابانیخ کنار را نیماش ودکرینچ تیآ. بودهشدمگهنیس درمیعظمغ نیا
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 و من سمت را شیرو د،یکش باالهک رایدست ترمز. برد

 : گفت ودچرخانهسمان

 و درست حواس و هوش اگرمماماندیکن باور. دینکنهیگر -

 ماش. نهیبب رو شمایهااشک خواستینم شدل اصاًل داشت،یحساب

 قدر نیا شده،هکمه خودش خاطرهب... نیهست شعالقهدمورهبرادرزاد

 . نینخورهغص ومغ

. ختیر فروهنیس در زین من قلب. شد شلماشانهیرو ازهسمان دست

 ازهنگا عیسر. ببردییبو تیآ احساسات ازهسمانمدیترس

 دورهسمان انگشتان. انداختم ریزهب سر وهگرفتممقابلهدلمرددمر

 : چسباند خودشهب مرا ودشهحلقمیبازو

 نیاهشدهکمهیفاطخالهدخو خاطرهب. جان لیراحهگیم راست تیآ -

  خب؟. نخورهغص قدر

  :دیرس گوشهب انیآدریصدا بار نیاهکمداد تکان سریحالیب با

 حال سر بذار،دشا آهنگ تا ود هاحرف نیایجاهب خان، تیآ شما -

 . میایب
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 من اب تیآهک داشتیربطهچ اوهب اصاًل! بودهداد آهنگهبیریگ عجب

 نه؟ ایدکریم صحبت

 

 

 .زددلبخن ودچرخانمجانبهب را سرشهکدبومزو رخشمینیرومنگاه

 با. گذاشت من دستیرو ودکر دراز را دستش

 انگشتانش انیم از رامدستماستخومکرد نگاهشهشددگریچشمان

 : داشت نگهشانممحکهکمبکش رونیب

 حال سرمکهیمیبزنمقدهخون تا ومیبشهادیپ جا نیهمیخوایممعشق -

  ؟یایب

 از دستهک خواستینم دلش انگار. کردم نگاهش ظیغ پر

 تسمماخ پر انیآدر وددرآم حرکتهب نیماش. بردارد کردنیبازملیف

 : شتبرگ تیآ

 . میکنیروادهیپمیخوایم بغل ستایوا -

 : شد من زل جلو،هنیآ داخل از تیآ
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  خانم؟ لیراحهآر -

 سمت رامیرو ومداد تکانهنهب سر اما نداشتم،یخوش دلمه او از

 همان ومبکش رونیب رامدستمشد موفقمسرانجا. چرخاندممکنارهشیش

 زا انیآدر دست. کرد تیداه راست سمتهب سرعتهب را نیماشهلحظ

 : شد پرت کنارشیشهیش طرفهب و گرفتهفاصل من

  پسر؟هخبرتهچ -

 اب ودگشو را انیآدر سمت در. شدمخ ودکر پارک ابانیخ کنار تیآ

 : دیغر اوهب رومخش

 . نییپا شوگم -

 دست کف با و گرفت دندانهب رادخو نیریز لبهسمان

 : کوفتهگونیرو

 ! ت؟یآ وا -

 تشر و توپ ازمه را او ودشهسمان زلماخ پرهنیآ داخل از تیآ

 : نگذاشت بینصیبدخو
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 داره،هبهنهبارهبهن کرد؟ کاریچ االنیدیندهمگ. سمانه نگویچیه -

   ؟یچهکهریگیم روییدختردا دست

 سمت را او و گرفت را تیآهقی ،یناگهان حرکت کی در انیآدر

 : زدهنعر وددایتکان را قبضشمن فک. دیکش خودش

 ویبودیحاجیپادو عمرتمتموهک نیا جز داره؟یربطهچ توهب -

 نگرانمهدبع ؟یکنیم دخالتهکیاکارهیچهگید ،یلیراحهپسرعم

 زایچ نیا ومیستین باباهامونننه مثل لیراح و من نباش؛ینامحرمممحر

 .ندارنیتیاهم برامون

 

 

 داخل از را او ودکر جدا خودشهقی از ضرب با را نایآدر دست تیآ

 مرا سمت در ن،یماش حرکت از قبل انیآدر. انداخت رونیب نیماش

 : گفت منهب خطاب ودگشو

 . نییپا ایب -

 : دیکشهعربدهکمکرد نگاهش بروبر

(DONYAIEMAMNOE@) 192



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

193 

 . نییپا ایبمگفت -

 وهتفیش واضحهنگاهمتوج. افتاد تیآهبمچشمهکمگرفت او از رامیرو

. شناختمیم خوبیلیخ را شیهانگاه جنس. شدم ملتمسش

 نگران چشمان. چرخاندمهسمان سمتهب رامصورت عیسر ومخوردهکی

. تمرفیم رونیب تیآ نیماش ازدیبا. داشت نوسان انیآدر و من نیب او

 ومسابق دوست نیبهتریزندگ خوردنمههب باعثهکمنبودیکس من

 لیاتومب از ریزهب سر ومانداختمدوشیرو رامفیکدبن. شوم شوهرش

 : شد معترضهبالفاصل تیآ. شدم خارج

 ! ییدختردا خوش دست -

 نم ازیمعطلیب ودشهکند جا از نیماش. بستم را در ومنکرد نگاهش

 با ومدش لب بردپوزخن اِنیآدرهبهریخ ظیغ پر. گرفتهفاصل انیآدر و

. گرفتمهفاصل او از شد،یمهدیبکو نیزم برممحکهکییهاگام

 همان با ودچرخان خودش سمت مرا. گرفت رامیبازو ودافتاهرامدنبال

 : گفت اشمسخرهدشخنین

  نه؟ بشه،هس تونیباز معشوق عاشقهسمان شیپیدیترس -
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 و صبر. چرخاندمیگرید سمت رامیرو ومداد تکان تأسفهب سر

 ریزدبرو تامده هلشدشیم اشک. دیکشیمهتمننم داشتمتحمل

. نبودمهیبقهب زدن بیآس اهلهک فیح بترکد؛ جا در و هانیماش ازیکی

. میکرد سکوت خانه،دخو تا دربست وددا تکان دستیتاکسیبرا

 قیتزر اوهب بخشآرامهک انگار وهختیر را کرمش زده، را ششین

 .  بود ابانیخ زل نیماشهشیش از حیملیلبخند با باشند،هکرد

 و وسفیعمو اما شدم،هسمان و تیآدنبوهمتوج م،یدیرسهکهخانهب

 ازهک حاال. کردند پرت رامحواس ودگرفتن رامدور انایجول عموزن

 ارید درهکیزمان آن. بودهآمد ادشانی مرا بودم،هگرفت طالق لوکاس

 رفط ازهکیوقت نداشتم،ماطراف در هاآن جزییآشنا چیه ومبود غربت

 و خشک کیتبر کیمهدیعهبدیع بودند؟ کجا بودم،هشددطرماخانواده

 . گفتندینمیخال

 ماا رفتم، منزلشانهب نوروزدیع کیتبریبرا لوکاسههمرا اول سال

 اب ودختنیرماخ من کی مانیبرا چ،یههکدنگفتندآم را ما رفت هاآن

 فکر اچر واقعًا. میکنمک را انشرم زودترهکدخواستنیمیزبانیب زبان
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 رحاض! حاالیحت کنم؟ ازدواج شانتحفه بامکنیم قبولهکدکردنیم

 .  نمینب را انیآدر نحس ختیر امامریبممبود

 با و نشستمکنارهحانیرهکدبوممادر بادبخن و بگو مشغول انایجول

 : دیپرسیبلند بًایتقرییصدا

  ن؟یایب اونا بادنبو قرارهمگ کجان؟ تیآ وهسمانیراست -

 ودش متوقفهبارکیهب کرد،یمینیریخودشمپدریبرا داشتهک انیآدر

 حانیرهب خطاب ودبر باالتر را شیصدا. چرخاند ما سمت را شیرو

 : گفت

 خدا باهامون ومدنین چراهک نیا. میداشت سؤالو نیهممه ما اتفاقًا -

 .  فتننگیخاص زیچمه ماهب چون دونه،یم

 و دوخت منهب را نگاهش داد، لیتحوهکیدغل و دروغ از پس

 و انایجول کنار از ومرفت اوهبیازهرهچشم. زدیموذیلبخند

 .شدمحرکت مانع و گرفت رامدست انایجول. شدمدبلن وسفیعمو
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 . کنم باز زبونتومخوایمهک نیبش ایب زم؟یعز کجا -

 انیم از رامدست ومزدیحرصیلبخند. دیخند هارهارممادرههمرامهدبع

 ومردکهاشارییدستشو درهب. دمیکش رونیب متیمال با انگشتانش

 ومشدیبهداشت سیسرو داخل. رفتم سمت آنهب واکنششهبهتوجیب

 منهب منزلشان داخلهسمانهکیاشمارههب. درآوردممبیج از رامایگوش

 : دادممایپدبوهداد

  جان؟هسمان نیومدین چرا -

 . دهد جواب تامماند منتظریمدت

 کاش ان؟یجنگ خروس مثلینیبینم روهگند خرس تا دو نیاهمگ -

 . شد ناراحت ازتیلیخ تیآ. لیراحیرفتینم خر انیآدر اون با

 درهک خوبهچ و بزنم؛یحرفهسمانهب تیآهنگا ازمتوانستینمهک غیدر

 : نوشتم. بودمهنزدمخودهب اوهعالق ازیحرف زینهگذشت

  شد؟ ناراحتیچیبرا -

 .نیشد بزرگمه بایبچگ از گه؛یدهداداشت مثل اونهباالخر خب -

 . یگرفت رو انیآدر طرفهکدبرخور رتشیغهب
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 رامایگوشمخواست ومزدیپوزخند! الیخخوشممعصو دخترک

 : آمدمایپ تیآ طرف از بار نیاهکمبرگردانمبیجهب

. یبرون خودت از منویخوایمهکمدیفهمهلحظ همون... دمیفهم -

 . ونش شیبازیقات. نکن انیآدر ریدرگ خودتو اما قبول، لیراحهباش

 زانلرییهادست با ومدیگز لب. زدیم معمولدح از تندتر داشتمقلب

 : کردم پیتا

 .  دینباش من نگراندیکن لطف -

 : فرستاد

 خواستیمیروزهیهکیکس نگرانمآدهشیمهمگ. خواهنمازهگید نویا -

  نشه؟ کنه، ازدواج باهاش

 ستشکیممیپامقل کاش. بستم فرومچشیالحظه ومفشردمهیرو لب

 را تیآ کردنییهوا وجدان عذاب حاالهکمگشتیبرنم عیرف با و

 : کردم پیتا وهدیکشیپوف. بکشم دوشهبمه

 جازدوا باهاش نیخواستیمهکیآدم اونیقتو مخصوصًا شه؛یمهبل -

 خوبیلیخهشیم. کنه انتیخ احساساتتونهب وهبر وهکن ولتون د،یکن
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 آقا نیاریبدایهب کردمو حقتون درهکییهایبدمتموهیکاف. شهیممه

 انتیخ بهتونهکمکنیادآوری بار هزارمحاضر باشه،مالز اگر. تیآ

 . نیباشهسمان فکرهب و نیبردار من سر از دست شما تامکرد

*** 

 

 

 زنگ تیآهب قبلش ربع کی ازمپدر. دیرسینذر پخش زمان

 او اما کند، گوش رایحاج حرفهکمنداشت دوست. دیایبهکدبوهزد

 را زنش ودآم. تواندینمهک گفتیم و داشت جرأتیکم کاش. آمد

 دنیکش مشغول ن،حایر وهسمان. بودند جمع اطیح درههم. آوردمه

 .  بود کردنشان پخشمسرگرمه تیآ وینذریغذا

 کنار از. زدیمدیسف وهایسهب دست انیآدرهن ودبوهآمد عیرفهن

 چیه اسحو ودبودن صحبتمسرگر. برخاستم انیآدرهالبت و هابزرگتر

 زا را آن ومرفتهآمادیهاینیس ازیکی سمتهب. نبود منهب کدامشان

 دشوارمیبرایکم کردنشدبلن ومنداشتییبازو زور. برداشتم نیزمیرو

 : زدمیصداهحانیرهکمافتادهرا اطیح در طرفهب. بود
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 . کهیندار جون ن،یبش ایب! ل؟یراح چرا تو -

 وزهن. دمیدیم بود،هشددبلن شانخندهیصداهک راهیبقمچشهگوش از

 ! بودندهنشد منهمتوجمه

. کردمهاشار انیآدرهب ابرو ومچش با ومدیکشیپوف

 : گفت لب ریز. کردهنگا اوهب چپچپ ودداینیبهبینیچهسمان

 . آورده لششو تن فقط اقتیلیب سر بر خاک -

 با. شدمهکوچ داخل و خارج اطیح ازمه من ودزهخند ریزهحانیر

 اودنز. دمیدیساختمان دریجلو را او ومگشت تیآ دنبالمچشمان

 : رفتگ من از راینیس ودیکش شیپ را دستشیفورمدنید باهکمرفت

  احوالت؟ و حال نیا بایآورد چرا تو -

 : کردهاضاف وددا منهب رایخالینیس

 . هستم من خونه؛ برو و ریبگ نویا -

 : زدمیصدا. فشردم رادبعهخان زنگ ومگرفت او ازهنگاماخ پر

 . خونه برو لیراح -
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 شخصمدو شیبرا کاماًل ودبوهگذاشت کنار را عارفت گرید

 . کردیم رفتاریستیرودربایبمهمپدر با کاش. بودمهشددمفر

 ازهخانصاحبهکمچرخاندیگرید سمت رامیرو حرفش،هبهتوجیب

 : گفت فونیآ پشت

  ه؟یک -

 دویکی عرض درینیس بیترت نیهمهب وددا را جوابش تیآ

 تیآهکمیافتادهرامپدر منزل سمتهب دو هر. شدیخالهقیدق

 در ودز شیموهاهبیچنگ. شدمراهدس مقصد،هبهماندهخاندچن

 : گفت منومن با د،یدزدیم من ازهنگاهکیحال

 است؟هسمان فقط مشکلت -

 

 

 رد ومدیفهمینم را منظورش. کردم شیتماشاهرفت باالییابروها با

 و انداخت منهبینگاهمین. نداشتم شسؤالیبرایجوابهجینت
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. شددیسف و سرخیکم ودیکشیپوف د،ید رامپرسشگر چشمانیوقت

 : افتادهپتتتههبهدوبار

 شد؟یمیچجور ماهرابط االن نبود،مزنهسمان اگر... کههنیاممنظور -

  ؟یبزندلبخنمبه اخم، منهییجاهبدبو ممکن

 کنارش از ومداد تکان افسوسهب سر. زدمدپوزخن ومشدهشوک

 : گفت ودشمگامهم. گذشتم

 ... منیبخوا تو اگر. کنمیم برطرف مشکلو من ،یبخوا تو اگر -

 بود؟یکوفتهچ گرید فیاراج آن. کردم نگاهش منقبضیفک با

 ومدکر نثارشیمحکمیلیس ومدیچرخ شیسوهب. ستادیا ومستادیا

 حالهبمدل ودیچکماشک. شدیچیق من کار نیا با حرفش

 داشت وجدان عذاب اما بودم،هنکردیکار. سوختهسمان

 .  کردیمماخفه

. گذاشتیلیسیجایرو را دستش ودکرمنگاههناباوران تیآ

 و گفتیدیببخش لب ریز. انداخت ریزهب سر ودش سرخ چشمانش

 ومشدیراه سرش پشت. کرد عبورمکنار از ،یگرید حرف چیهیب
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. دوخت ماهب را چشمانش ودآم رونیب در از انیآدرهکل نیح انهم

 : گفت منهب خطاب ودنشانهچهر بریاخم

  ؟یشدهکوچهآواریچهواسهگید تو -

 کنار زا تیآ از پس مان،یپ و پریآلوسچشم ازدبع ومدادینیبهبینیچ

 از راینیس ودآممدنبال انیآدر. شدم اطیحدوار ومکرد عبور انیآدر

 : دیقاپمدست

 . کنمیم پخش روینذرمخود. نویا منهبهبد -

 راهسمانهب کردنهنگایرو. رفتمهخان داخل ومکرد اشحوالهیشخندین

 .خورد زنگ انیآدریگوش غذا صرفمهنگا بعد، ساعتمین. نداشتم

 اطیحهب و برخاستهسفریپا از سوم، بار اما وددا تماسدرهدفع دو

   .رفت

. شدباهگرفت تماس لوکاسدیشاهکمداد احتمال ودکر گلمایکنجکاو

 آب. مگرفت شیپ راهآشپزخانهرا ومشددبلن آب، پارچ کردن پرهبهانهب

. شود پر تامگذاشت ریش ریز را پارچ ومکرد بازیکم رادسر

 انیآدریصدا. گشودم را آنیال وهرفتهپنجر کنار عیسرمهمخود

 : شدیمهدیشن وضوحهب
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   باشم؟ممنهکهالزم -

 : زد شیموهاهبیچنگ ودیکشیپوفهک دمشید

 کارا نیا وقت االنهکهکندگوشز بهشدنبویکی! احمق زابلیا -

 ایدایم ریگ تیبل فرداهواسمنیببمگردیم من. باشه لوک،هباش... ست؟ین

 عیسر من. نکن تیاذ خودتو ،یکن جورش و جمعیتونینم اگر. نه

 . امیم

 خواستیم لوکاس بود؟هشدهچ بود؟یاحمقمکدا گرید زابلیا

 راهپنجر. دیترکیم داشتممغز کرد؟یم جور و جمع رایزیچهچ

 رادخو انیآدر از زودتر. برداشتم رآبیش ریز از را پارچ ومبست

 . گذاشتمهسفر وسط را پارچ ومنشست ومرساند جمعهب

*** 

 

 

 تادبودنهگذاشت باز را قفسش در موقتًاهکمداشت رایاپرنده حس

 انیرآدهکدبو روز دو. باشدهداشت صاحبشهخان اطراف درهکوتایپرواز
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 محضهبهکدچن هر ومدیدینم را نحسش ختیرهکدبو روز دو. نبود

 ودفرستامیبرایامیپ ل،یبرزهب دنشیرس

 باز اما نزنم،هپرس زنش و تیآیزندگیحوالهکمدیتهدیحساب

 .  بودهشد بهتریلیخمحالمه

. بود انایجول زنش و وسفیعمو حضور کرد،یممتیاذهکیزیچ تنها

 را وا فرق من ودبو لیفام درهزکردیعز وهشدهرفتیپذیعضومیعموزن

 قربان ویاجنبدگفتنیم لوکاسهب چرا. دمیفهمینم لوکاس با

 نجپ خاطرهب گشادش؟ و گلیروسر اطرخهب رفتند؟یم انایجولهصدق

 هاآن بامهیزیچ او،یاخالقیایسجا نیا از مگر نمازش؟هوعد

 ! د؟یماسیم

 ویآشپز بزرگهآموزشگاهک کارش محلهب روزدچن ازدبعهحانیر

 شش تساع تا صبحهن از. مشیدیدیم کمتر ما و رفتدبویپزینیریش

 زا آفتاب،. دیرسیم شب هفتیحوال ودبو شلوغ سرش ظهر ازدبع

 ودیتابیمهخان داخلهبهپنجریهاشهیش انیم

 : کرد نطق انایجولهکدکریمیدلبریحساب
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 ؟یبخریحساب و درست لباس دستدچنیرینم چرا جان لیراح -

 . دخترم شدندگشا براتههم ،یپوشیمهک نایا

 : دیکشهآ و گذاشت زیمیرو را شیچا فنجانممادر

 دخترمگفتیم بهش چقدر. بود ازدواجش از قبلهواس لباسا نیا -

 موبچه روزگار االن اما. دستم رویمونیمیجور نیا کن، الغر

 ! دختر نیاهنموند تنشهب گوشت. کردههدیتک

 : گفت ودیخندمآرا کند؛ عوض را جو خواستیحاج

 تادوهی. سابقش مثلهشیمدبع وقتدچن. خانمهندار بیع -

 .  هیتغذ دکتر و ورزش دنبالهفتیبدیباهگید اره،یب مونواسهمههنو

 : آمد حرفهب مضحکیاخنده با وسفیعمو

 ... هوا نیاهاریممشکهیمه انیآدر -

 تداشمحال. داد نشان را پسرشهندیآمشکیفرضهانداز دستانش با و

 سمت رامیرو وهدادینیبهبینیچ. خوردیممههب هاصحبت آن از

 بانزهب ودیکش رونیب بشیج از را اشیگوشمپدر. چرخاندمیگرید

 : آورد
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 . خرنب لباس دستدچن برنهبچ نیا با انیب تیآهبمزنیم زنگ االن -

 : رستادمفمایپ تیآهب عیسر ومآورد باال راملیموبا! بدبخت تیآمه باز

 .نه نیبگ بهش -

 

 

 داخ دل در. گرفت تماس او با من ازدبعهصلبالفامپدر. دیند رامامیپ

 اما نکند؛ اجابت رامپدرهخواست تیآهکمکردیم خدا

 .  ندارد امکانیزیچ نیچنهکمدانستیممدلهت

 تدسدچن ببر لویراح نیا جا نیا ایب پاشو... ؟یخوب پسر،مسال -

 . همراهتهب خدا! ایاومدیجلد... بخره لباس

 از مردم،ینممخودمغ از اگر. شد منقبضمفک ومفشردمهیرو پلک

 رایگوشیحاج. کردمیم دق شکیب تیآ بودن خوریتوسرهغص

 : گفت منهب رو ودبرگردان بشیجهبهدوبار

 . جاست نیاهگید ربعهی تیآهک شوهآماد برومدختر -
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 و داشتیبرم مرا عیرفمک دست کاش. برخاستم وهدیکشیپوف

 اما بودم،هآمدهستوهب شانیهاییزورگو دست از. بردیم خودشدنز

 و نشستیمهقیدقهد ودآمیم پا توک کی. انگارهن انگارمه عیرف

 ! نیهم رفت؛یم

 باممشترک ویمیقد اتاقدکمهگوش درهخورد خاک ویمیقدیمانتو

 ار تومان نیا تیآ. انداختمدخوهبینگاههنیآیتو ومکرد تنهب راهحانیر

 از بمتعصیسیپرسپول کی. است بدرنگ گفتیم و نداشت دوست

 رغبتهک بهترهچ پس. یاستقاللیآب قطعًا دارد؟ نفرتیرنگهچ

 . کندمنگاهدنکن

 هانوجوان مثلیحساب رنگشهم نیج شلوار ودیسفیروسر با

 !سالهدچن ویسیظاهر و هفت و ستیب سن باینوجوان. بودمهشد

 ومزدیتلخند! داشتم دل در را تیآ مهرهکیزمان بود،یدورانهچ

 رادخو وهزد پس را موانعههم تمام، لجاجت باهکیاشکهقطر

 .  کردم پاک بود،هرساندماگونههب

 نتظرم. ستادمیا اتاق وسط فیبالتکل د،یچیپهخان درهک تیآیصدا

 سرکپمخواستینم. روم رونیبهکدبخواهن من ازممادر ای پدرمشد
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 دو از پسمسرانجا. کنمییهوا را امروزهوانیددمر وهگذشت ریزسربه

 : زدمیصدا بابایحاجهقیدق

 . باباجان وبد. ایب ریبگ لباس دستدچن برو تیآ با ایب بابا، لیراح -

 الاقل کاش. رفتم رونیب اتاق از مکث با ومچرخاندهکاس درمچش

 تیآدکردنیم الیخهک جماعت آن. کردیممایهمراه تادبوهحانیر

 ! ندارد احساس و است شانیکوک عروسک

 نشدهبست و بازیصدا با کرد،یمیخداحافظ جمع با داشتهک تیآ

 خالف و انداختمیسرتاپاهبینگاه. چرخاندمطرفهب را صورتش در،

 : زددلبخن کردم،یم تصورهکیزیچ

 .ییدختردامسال -

 

 

 من ودآممدنبال. رفتمیخروج در سمت ومداد تکانماحتراهنشانهبیسر

 از. شدممکریاسن دنیپوش مشغول ومنشستهپلیرو
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. برد فرو کالجشیهاکفش داخل را شیپاهاهکمدیدمچشهگوش

 : مدیشن سرمان پشت از رامپدریصداهکمرفت در سمت ومشددبلن

 . کن صبرهقیدقهی جان، تیآ -

 : گفت منهب خطاب ودزیلبخندمپدرهکمکرد نگاهشان

 . ادیم االنمه تیآهکوچ تو برو تومدختر -

  پدر؟ نیادبوهدیدمیبرایخوابهچ باز

 . کردهاشار درهب سر با ودکریاخمهکمکرد نگاهش بروبر

 تیآ گوش درهکمدیدیم رامپدر دریال از ومشدهکوچ داخل

. رفتیممه در شتریبهلحظ هر اویهااخم و گفتیمییزهایچ

 تعلل با تیآ د،یکش عقب گوششیکینزد ازهک بابایحاج

 . افتادهرا ودکن او از را قرارشیبهنگا

 در ودمآ رونیب اطیح از تیآ. دادمهلی نشیماشهب ومگرفتهفاصل در از

 : رفتمه در شیهااخم ودز زل منهب. بست را

  نه؟ قرنه؛همعجز اون نبودن خاطرهب! لیراحهشد باز روت رنگ -
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 ار نیماشیدرها موتیر با. ندادم نشانیواکنش ومانداخت ریزهب سر

 عوضهدنددتن ودتن. افتادهرایمعطلیب م،ینشستهکیوقت ودکر باز

 لباطیفکرها تامکردینم نگاهش. بردیم باالتر را سرعت ودکریم

 بوقیرو را دستش .شدیروان م،یکرد ریگهک کیتراف در. نکند

 : زدهنعر منهبهتوجیب. برد رونیبهپنجر از را سرش و گذاشت

 . یکاشت جا نیا رو ماهساعت دو. ابویهگید برو -

 : گفتیبرزخیحالت با شد، بازهکهرا. نکردم نگاهشمه باز

 روتو نه؟ ده،یدییخواباهچ تواسهیحاجیبدوندخواینم دلت -

 حساب تیچیههب منویبگهکیکنیممحلمسگ و وراونیکرد

 .  بدههادام کارتهبهباش ؟یکنینم

 را شیصدا ودزیاخندهتک. برنگشتم سمتش ومکرد کنترل رامخود

 : انداخت سرشیرو

 مایقد مثلهک بخورم؟ حرص من التیخهبهکیدیپوش نویا -

 هتبیلیخیآبیدونیم لیراح اد؟ینممخوشیرنگ نیاییدختردامبگ

. ادیم بهتیآب باشم، متنفر رنگ نیا از من اگریحت اد؟یم

 دور من... یاوک ویخوایم نویا تو. بمونم دور ازتیخوایممدونیم
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 کننیم وصل رو تو نباشم، من اما. نهیا تو خواست چونممونیم

 هان؟ ؛یستیوا جلوشونیخوایمیچجور. تمام و انیآدرهب

 

 

 جاآن ما. کرد پارک اشمغازهیجلو او ومیدیرس حوضهفتهب

 : کردمنثاریپوزخندهکمنچرخاند سمتش رامصورت! م؟یکردیمهچ

 ،ممغازه ازمبرهکهنیا منهفیوظ اما. باش تیاهمیب جور نیهمهباش -

. مایب ومبردار آشغال اون و توهواس متیقگرون و کیشهحلق تا دو

  نه؟ ،یدار دوست. کنمیاکحک روشونمه اسمتونو گفتیحاج

 و گرفت دنیبارمچشمان. دیچرخ سمتش سرعت بامصورت

 ود و مرتعشیصدا با ودزیتلخند. کردم تیآ وصل راممتعجبهنگا

 : گفتهرگ

. کنن عقدتون خوانیم روز همون. ادیم انیآدرههفت نیا آخِر -

 ... بکنیکارهی. هیجد خداهب... لیراحهیجدهیقض

 : کرد نجوا ودخور سر اشیپرکالغیموها انیم انگشتانش
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. مندار تویبدبخت دنید تحمل. یشیم اون زنمنیببمندار طاقت -

 زویچههمهیپ ،ینگیچیه ویستیوا ماست مثل اگر خداهب

 . ینشیعوض اون زن تامکشیم جورتو وممالیممتنهب

 پرتش رند،یبگهاجاز طفل ازهک نیا بدون بود؛ آمدن ایدنهب مثل

 تادکننیم جدا مادرشمرح از را او. کریپ و دریبیایدن نیاهبدکننیم

 گرید بار کیمداشت انگار من. بزند زاردخواهیمهک چقدر هر

 مثلدیبا. انیآدر سمتهبددادنیممهل. شدمیمدمتول

 نشاندیبا. کردمیم شلوغشهشددمتولهتازدنوزا

 رونیبمحلقهت از من، از اریاختیبمیصدا. هستمیناراضهکمدادیم

 : آوردم زبانهب کنان خسخس و ختیر

 ! کنن؟یم من با... کارو نیا دارنیجرأتهچهب... یحقهچهب -

 : آمد کش شیهالب ودشدگر تیآ چشمان

 ! نمیبینم خواب بگو من جون! ل؟یراحیزنیم حرفیدار -

 مندخو نیا. نبودممهمیبرا کردم،یم صحبتمداشتهک نیا

. بودمهشکست را آنمهدبع وهکرد اریاخت سکوتهکمبود
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 ازیکار تنهاهلحظ آن در اما بزنم، حرفمخواستینممخود

 . بود ماندن خاموش آمد،یبرنممدست

 توانستیمهکییجا تا وهشد بارانستاره تیآ چشمان

 از مرا چرا پس د؟بوهشد تنگمیصدایبرا دلش. بودهزدهمیخمیرو

 گوشش ریزیحاج و دومتردش کیمتر چرا نکرد؟یخواستگارمپدر

 چرا بود؟ بزدل چرا نداخت؟ین رونشیبهخان از ودنزیلیس

 !  بکشم؟ دست زیچههم از ومبرودداهاجاز

 با ومگرفت او سیخ چشمان از رامنگاه

 : گفتم نداشتم، ارتعاششیرویکنترلهکییصدا

 . کنمهسرکی فمویتکلدیبا... دیبا من. تیآ آقادینبز دور -

 : گفت ذوق با ودافتاهرایمعطلیب

 ...کههیکاف فقط. نوکرتم... پشتتم -
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 اگر. زدیم بلوف. نداشتم را غازش کی مندصیهاحرفهحوصل

 از دست وقت چیه او. ستادیاینممپدریجلو کردم،یممه التماسش

  !داشتماستکهلمسندروهک انگار داشت؛یبرنمیحاجیبرایبردگ

 ودنبهپنا و پشت ازمد ن،یدارماستکهلمسندروهک شما. دیکن بس -

 .  دینزن منهواس

 با ودبوهشد من وصل شبش رنگهب چشمان آن. کردمنگاههپرسشگران

 . کردمیممبرانداز تعجب

  ؟یچیچمسندرو -

 : گفت. دمندایجواب ومچرخاندهکاس درمچش

 کارتیچ ه؟یچیعوض انیآدر اون با مشکلتیگینم منهب چرا -

  بود؟هاومددبن زبونتهکهکرد

 : کردم نجوا کنم، نگاهشهک نیا بدون

 . بزنم حرفمخواستینممخود. بودهومدیندبن من زبون -

 بر از را شیهانگاهتکه نیا و شناختمشیم. کردماحوالمینگاهمین

 : صبور اما ودبو زیبرل. بودم
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 .  هکرد حقت دریایبدهچ وونیح اونمبدوندیبا من. لیراح بگومبه -

 : دمیچرخ سمتش وهداد کف از طاقت

 هتونب بارهی د؟یبزن جار جاههم نیببر فیتشر بشه؟یچهکدیبدون -

 .  بود بسمپشت هفتهواس ومکردداعتما

 از خواستیمییگو زد؛ شیبایزیپرکالغیموهاهبیچنگیکالف

 : دینال! آورد درشانهشیر

 اون نیبب. ستینهک خداهب. ستینهگیم انیآدرهکیجور اونهیقض -

 ... تو روز

 : کردمیچیق را حرفشهپرخاشگران

 . بشههزدیحرفهگذشتهب راجعمخواینم. رفتههشدمتموهبودهکیچ هر -

 : زددتلخن ودکر عوض راهدند

 بایرفت. بود خوشانت خوشهک تو. درآورد منو پدریچ هر همون -

 سالدنچ نیا تو چرا پسمنیبب بگو. یترکوند الویحساب و اروی اون

 فکرهشیهم ؟یداشت دوست روهبادماس چقدرهادتی ؟ینشد داربچه

 . نمتیبب استهباد اسمشهکهدختربچهی بادبعهدفعهقرارمکردیم
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. رفتینم نییپامیگلو از ودبوهشدهکو نه،هک سنگمبغض

 چرا. انداختم ریزهب رامسر ومزدهگرمه در رامدست دو هریهاانگشت

 لوکاس بامقرار و قولدای مرا داشت چرا داد؟یممزجر داشت

 شیپهمادبو قرار م،یرفتیم شیپیزیربرنامه طبق اگر انداخت؟یم

 اسمشدش دختر اگرمگفت. میدیچ راهبرنام نیا شیپ سال. شوم باردار

 . برونودش پسر اگر گفت لوکاس ودشوهباد

 : ندیبب رامصورتدبتوان تادشمخ. کرد توقف ابانیخ کنارمدنید با تیآ

 ! ؟یکنیمهیگر -

 . چرخاندممکنارهشیش سمت رامسر من ودیکشیپوف

. دیبرمه خودتون وهخوندیبرسون منو فقط. لطفًادیکن تمومش -

 .نیبش ماجرا نیا ریدرگیخودیب شمامخواینم

 

 

 : کردمنگاههناباوران
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 هنوز تو برم؟ ومکن ولت جاهمونیدار انتظار ل؟یراحیگیمیچ -

 . یایبرب پسش ازییتنهایتونینم. ینشناخت رویحاج

 : دادم تکان راست و چپهب سر

 هرهشیم ثباع شما دخالت. کنم حلشدیبامخودهکهیزیچ نیا -

 ماش خاطرهبهگیم. زنهیم انگ جفتمونهب انیآدر. میبشممته دومون

 مسائل جور نیایتو رویحاج مندیشا. زدممههب رودعق قرارهکهبود

 . برم از آشغالو انیآدر اونیول نشناسم،دایز

 دلش انگار ودکریمیقراریب تیآ اما م،ینزدیگرید حرفدمقص تا

. میدشهادیپ ودکر پارک دریجلو. بگذاردمیتنها هاآن نیبدداینم رضا

 : گفتم اوهب رو ومانداخت قفل داخل رادیکل

 نیبش ماجرا نیایقات کمتریچ هر. دیببر فیتشر لطفًا شما -

 . بهتره جفتمونهواس

 . دیکش آنکادرشیهاشیرهبیدست ودکر پا آن و پا نیایکم

  خب؟... بهم بزن زنگیداشتیکار -
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 را در هنوز. شدم داخل ومکرد حبسهنیس در نفس ومداد تکانیسر

 : زدمیصداهکمبودهنبست

  ل؟یراح -

 : کردم نگاهش ومدیچرخ

 . بودهشد تنگمدل دم؛یشن صداتوهدوبارهکمخوشحال -

 تبیمصمک انگار. بستم را در حرص با ومداد تکان تأسفهبیسر

 دریجلو. کردمیم تحملمه را اوهعاشقانیاهزمزمهدیباهکمداشت

 و بگو.  شدم داخل وهدرآورد پا از رامیهاکفشیورود

 نخودشایهادست بادداشتنهک انگارهن انگار ودبودنهانداختهرادبخن

 : گفتم رساییصدا با ومکرد صاف رامیگلو. کردندیم بدبخت مرا

 نیبد نیخوایم نوم آره؟ کنم؛دعقههفت آخرهقرارهک -

  م؟یبود متنفرمه از سال پنج نیامتموهکیکسهب

 نیاولممادر. بودندهماند واج و هاج ودکردنیممنگاه باز دهان با

 ودآممسمتهب باراشک چشمان با. داد نشان واکنشهکدبوینفر

 : ردیگمآغوش در تادگشومه از را دستانش
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  شد؟ باز ونتزبهباالخر. شم فدات منیاله -

 . ردیگ بر در مراهکمنگذاشت ومرفت عقب

 زار دو ن،یداشت دوست منو اگر شما مامان -

 قرار. خوامینم بغل ویزار وهیگر من. نیکردیمدخرهترمحرفهواس

 ... قراره چرا ن؟ینکرد چرا. دیکن صبرهماهسدبو

 : آمدمحرف انیم ظیغ با وماخ پرمپدر

 ت؟یآ ازیتگرف رو هاحلقه -

 

 

 . زدم زلیحاجهبهشد قفلیفک با

 . تنتهپار. دخترت ل؛یراح... منم بابا،یحاج -

 : زدم هق من ودشیم ترکینزدمگاهبمگامپدر
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 منیزندگهواس ه؟یکوفتهچهگیدهحلق د؟یکنمبدبخت نیخوایم چرا -

 فقط اون. ندارهمدوست اون. خوامینم انویآدر من. نیرینگمیتصم

 ... اون. بزنههضرب منهبدخوایم

 . ماندمتماهمینمحرف زد،مپدرهکیایلیس با

 .  سررهیخهدختر شو ساکت -

 : دیتوپ ودکر دایپیجرأت انایجول

 خب ؟یزنیم رو حرفا نیا من پسر سر پشتیدار چرا -

 ؟یکرد دواریامیخودیب موبچه چرا. یگفتیم اول ازیخواستینم

 .  تهیمسیوا پاشهزنیم حرفهییقتومآد

 : افزود ودز صدا پریپورخند

 دکترت از گفت. یکن مخالفت دنشیشن باهممکن گفت انیآدرهالبت -

 و ستین خوب تیروانیروح حالهگفتماون وهدیپرس

. یبش نمویپش بعدًا ویبزن لتیم خالفییحرفاهی وقتایبعضهممکن

  ؟یخوریم قرصاتو اصاًلمنیبب. یگذرونددح ازهگیدیول
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 اریکوفت ماجرا نیایجاههم فکر انیآدر. زدمهخند ریزدبلنیصدا با

 داشت ایدن سر آن از حاال وهدادهجلوهوانید مرا. بودهکرد

 شکیب ودکردنیمهنگا مرادداشتندگشا چشمان با. دیخندیممشیرهب

 . اموانهیدهکدبودنهکرد دایپ نیقی

 خواهر اونیهامرضهکهدیرسییجاهب کارش آشغال اون حاال -

 ... منیزندگ با اوندیدونیم شما ده؟یم نسبت منهب شویروان

 : شددبلنمپدردایفریصدا

 .  بخور قرصاتو و اتاقت برو. گهیدهبس -

 : دینال وسفیعموهب رو ودافتا هقهقهب ودشدب حالش انایجول

 احمق انیآدر اونهآخ گه؟یمیچ مونمرده دختر سر پشتینیبیم -

  کنه؟ ازدواج باهاشهکهداد ریگ چرا

 سمت مرا. گرفت رامیبازو ودشمخش از سرخمپدر صورت

  :گفت همش قفلیهادندان انیم از نیخشمگ دریجلو ودیکشماتاق

 شد،هراروبه حالتهکدبع ویخوریم المذهبویقرصا اونیریم -

. عقدتهمهههفت نیا آخر. یکنیمیعذرخواه عموتزن و عمو ازیایم
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 توییجاهگیدهوگرن. دختر اریدرنیبازمبیغر منهنن و کنهآماد خودتو

  ؟یدیفهم. یندارهخون نیا

 : دیچکماگونهیرو اشک

 .ستمین ضیمر من. استهگید زیچهیهواس قرصا اون بابایحاج -

 

 

 : رخاندچ را لشیسبهگوش ودیکشیپوف

 وددرههم نیا با رو توهدارهپسرهک نیهم. نکنمیعصب. دختر برو -

 انیآدرهواس هست دخترمکیکرد فکر. کن شکر خداتوهریگیم مرض

  داره؟ مشکلهکهمطلق زنهی سراغدایبهک

 را هازن اصاًل ان؟یآدر ایدبو من پدر او. ماند باز تعجب فرط ازمدهان

 در و انداخت داخل مرا ودکر باز راماتاق در! رد؟آویم حسابهبمآد

 . بست را

 نآ از بهترمرفتیمهکیقبرستان هر. نبود ماندنیجا گریدهخان آن 

 ومختیرمچمدان داخل راملیوسا کنانهقهق. بودییطال قفس
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: بودهنوشت تیآ. آمدمایپمایگوشهب دم،یکش را پشیزهکیوقت

  «شد؟یچ»

  :فرستادم رامیصدا. نبودمکردن پیتایارای ودیلرزیممانگشتان

 انیآدر. دنینم گوش من حرفهب اصاًل نایا. کنم فرارمخوایم -

 . کنم فراردیبا. اموونهید منهگفت بهشون

 چیه ومکرد وصل را تماس. گرفت تماسهبالفاصل

 رامدخویحت. کنم تیمیصم احساس او باهگذشت مثلدینباهکدنبومادی

 . بودمهکرد فراموشمه

 اون زنمخواینم من کرد؟ فرارمجهن نیا ازهشیمیچجور تیآ آقا -

 زا عقلشونو شونهمه. بمونم نایا شیپمخواینم. بشم کثافتههرز

 . شونهمه... دادن دست

 : زدیریم اشکددارهکمدانستیم ودیلرزیممه اویصدا

  ؟ییکجا االن. لیراح نکنهیگر -

 : دمیکش باال راماینیب آب

 . اتاقم تو -
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 : گفت ودیکشیکشدار نفس

 . نشنون صداشو. کن قفلمآرو درو برو اول -

 نیا فکر از ودیلرزیممیپا و دست. دادممانجا را گفتهکیکار

 . کردم وحشت درآورند، انیآدردعقهب مرا زورهبدخواستنیمهک

  ؟یچ حاال خب؟ -

 واریدیباالمایم االن من. خلوت اطیح تو رونیب برو اقتاتهپنجر از -

  خب؟ نکن، هول. رونیب برمتیم اط،یح

 . باشه -

 . ومدهینیکس تا باش عیسر. کنمیم قطع من -

 . اومدم. باشه -

. رفتم رونیب سروصدایبمهمخود ومگذاشت اطیح داخل رامچمدان

 اشکمهجو شدت ازمنچشما. انداختمیآجریوارهایدیباالهبینگاه

. بزنم ارز کمترمکردیسع ومدیکشمچشمانهب رامدست پشت. دیدیم تار

 اطیحهب شیهاشاخههکیدرخت از داشت. دمشید ترطرفآنیکم

 و درخت وصل شیپا کی و دست  کی. آمدیم باالدیرسیم
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 ودکر درازمسمت را آزادش دست. داشت قرار واریدیرو گرشیدیپا

 : گفتیامآرهب

 . باشدزو... ایب -

 الح هرهب. چرا اویبرا اما نبود؛یامسئله منیبرا. کردم نگاهش بروبر

 . رفتمیم زودتردیبا ومنداشتیاچاره

 : دیرس گوشهبمپدریصدا ناگهان

  ؟یآورد خودت سرییبالهچ. نمیبب کن باز درو لیراح ل؟یراح -

 تیآ. دمیجنبینم ومماندیم اگر دند؛آوریم من سردداشتن هاآن را بال

 : گفت واریدیباال از

 . لیراحهگید باشدزو -

*** 

 

 

 .  کردمیمهیموهضجمداشت بود؛هگذشت زدن هق ازمکار
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 پال و پرتهگفت. داره مشکلمروان منهگفت بهشون. یعوض انیآدر -

 . بسته من نافهب خرابشو خواهریضیمر. دمیم ملت لیتحو

 دستمحال. کرد عوض راهدند ومک را سرعت ودیکشیپوف تیآ

 هر. دانستمیمماسرارممحر را تیآ اگردنبومخود دست. نبودمخود

 وداندهاجازمپدر اما م؛یبگو زینماخانوادههب را راز نیامخواستیمهکدچن

 . گرفت گل رامدهان در

 .نبود بسش د،کر خراب رو لوکاس باممشترکیزندگ وجدانیب -

 ولتیعروس شب گفت. منهندیآ و سرنوشت سرهشد هوار حاال

 جورهی عنوانهب منوهتونیم اصاًل گفت. لوکاس شیپمریم ومکنیم

 ساعت، گلدون،هی مثل ،یدکورهمجسمهی مثل لوک؛هبهبدهیهد

 . مرض... کوفت

 ودش منهریخ رتیح با. دیچرخمسمتهکمدید را تیآ صورت

 : دیپرسهمتعجبان

 ! ه؟یکوفتهچهگیدهیهد. ارمینم در سر ؟یچیعنی -

 دگرگونماحوال ودیچرخینم درستمزبان. زدمیم حرفهدیبرهدیبر

 مرا. گرفت راماشانه طرف دو و داشتهنگ ابانیخ کنار. بودهشد
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 منهزدلیسهنگاهب را ناکشغم چشمان ودچرخان خودش سمت

 : دوخت

 بهتر حالتیبخورمریبگیزیچهیمبر من نیماش تو نیبش. اشبمآرو -

 . بشه

 درهکیسوپرمارکتهب.  دادهیتکیصندلیپشتهب مرا او ومداد تکان سر

 کوچک کیکهبست دو و رکاکائویشهشیش دو با و رفتدبو مانیکینزد

 داخلمه راین و گذاشتمیپایرو ودکر باز را کیک. برگشت

 : گرفتمسمتهب ودز ئورکاکایشهشیش

 . ییجایرستورانمیبرس تایبشهراروبهمکهی بخور نویا -

 شدست از راهشیش. کردمیمهنالمداشت ودبوهشدمکمیهاضجه شدت از

 سمت رامیرو. خوردم تکان وارگهواره ومنگرفت

 رفطهب رامسر و گذاشتماچانه ریز را دستشهکمچرخاندمکنارهشیش

 .شدم نافذشیهاچالهاهیس وهسبز صورتهبهریخ. برگرداند خودش

 ودبرمدهان داخل راین. بود زانیآو مژگانش از اشکمشبنمه هنوز

 : زد تلخیلبخند

 ! دونستم؟ینم من ویداشتددرههم نیا تو -
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 . زدم پس را کوچکهشیشهاکرا با ومدینوشیاجرعه ناچارهب

 متسهب رامسر و نشستمسر پشتهکدبو وا دست ومافتاد هقهقهب

 ومرامننممداشت هامدت ازدبع داشت؛ آرامش. داد سوق اشنهیس

 زن تیآهکدنبومادی چیه. نبود تمانیموقعهبمحواس چیه. شدمیممآرا

 خاطر محض و استیمذهب اوهکمبودهکرد فراموش. دارد

 .تهگذاش اعتقاداتشیرو پا من،هب دادنیدلدار

 

 

. ودب لیتکم زمونیچههم. یلیخ م؛یبود خوشبختیلیخ لوک و من -

. عادهالفوق درآمدمون ودبویعال جفتمون شغل. میداشت لوکسهخونهی

 ومیبود عاشق. میبود ورزشکار. میداشت کاملیسالمت جفتمون

 ازدایزیگاه لوکاسهکدبو نیا مشکلمون تنها. همهواسمیمردیم

. وقاتا اکثرهبدش لیتبد ،یگاه نیامککم. کردیم مصرفیدنینوشدح

.. .کهمیزدیممههسروکل تو بودنش، الخمردائم نیا خاطرهبمیداشت

 تو اصاًلهآخ. دمینفهم اولش خنگ من. شد بیعج رفتاراش هویهک

 ... داشتمدوستههم اونهکیلوکاس... لوکاسدیگنجینممهمالهیمخ
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 : کردم نجوایکنددم با ومآوردمک نفس

 اوندیگنجینممهمباور تو. دارههعالقمه انیآدرهبهبگمبه ودایب -

 ،میکنیزندگینفرهس ایبهکهبگمبه وهخونهاریبهبردار آشغالو

 دردمو. دارم دوست رو جفتتون منهبگمبههک

 خوار. ردکمخرد لوکاس نداشتم؟ رویکس چیهیوقتمگفتیمیکهبدیبا

 .هستماالن... بود مرگ مثلمبراهمسئل نیا گفتن. کردمفیخف و

 اون امادکریم انتیخمبه زنهی با کاش. متحرکهمردهیمشد

 رادوجنسگ لوکاسهکمجهنهب اصاًل. کردینممبه روهحانیوق درخواست

 بود؛هگید نفرهی پسر، اون حداقل کاش اما شده،

 دردامو؟مبگیکهب. دارمددرمانهیس تو. خودمهزکردیعزیپسرعموهن

 اون سرهبههمیوقتمبگیکهب اد؟ینم درمپشتمهمپدریحتیوقتمبگیکهب

 چیه ببرم؟هپنا بهشهکمدار ویک من خورن؟یممقسهلقممحرو انیآدر

 . کسچیه... کس

 : درآمد حرکتهبمشالیرو وارنوازش دستش

 . من مال درداتههم ل؛یراحمهست من -
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 شیپاهادافتیم ادشی انیپا خطیکینزد درهکیادونده مثل

 گرمتن ومشد جدا او از سرعتهب. آمدممخودهب است،یمصنوع

. دیتپیم آن از فراتریحت ای و نور سرعت با داشتمقلب. گرفت

 رس بودم، اشرهیخهناباورانهکیحال در وهگرفتمدهانیجلو رامدستان

 . نباندمج راست و چپهب

 وددامدست را کیک. گرفت من از را نشیشرمگهنگا ودز پلک باردچن

 : گفت

 .یریبگ جون بخورش -

 

 

 عذاب و رفتمادیمخودددر. گذاشتمدداشبوریرو امامگرفت را کیک

 فتعار سرمقلب. گرفت بر در راموجود سرتاسرهسمان بابت وجدان

 نفس تیآ. نبودم ماندنهزند قیالهوگرن د،یتپیمیکی تا دوهکدبوهافتاد

 : کرد روشن را نیماش ودیکشیقیعم

 ... چلوکبهی ابونیخ سر رستوران نیامیبر -
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 : گفتمیتندهب ومرفت حرفش انیم

 نیبد قرض پولمکهی فقط. خوامینمیزیچ. بخورم کوفت من -

 .  کنم چنج هاموپولهکیوقت تاییجایامسافرخونهمبر

 .  ستینمالزهافرخونمس -

  :کردم براندازشهرفت باالیابروها با ومچرخاند سمتش رامصورت

 . شمیمهادیپ نیدارهنگ سمانه؟ شیپ نیببر نیخوایم منوهنکن -

. دخورهگرمه در شتریب شیابروها ودداهادام راهشهبمحرفهبهتوجیب

 : زدم غیج

 . نیدارهنگمگفت -

 از نیماش فرمان عنان ودشمخ. دمیکش راهریدستگهکدندایتیاهممه باز

 : زدهعربد و گرفت راممچ و بست را در. رفت در دستش

 . وونهیدهدختر جات سر نیبش -

 .دادیممآزاردح از شیبهکدبو نیهم. کردمیم حس را دستانشیگرما

 : زدم غیجهدوبار
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 من تیموقع ازیکشینم خجالت. نزن دست منهب -

 مرد، گنیممه توهب ها؟ ؟یکنیم انتیخ زنتهب ویکنیمهوءاستفادس

  رت؟یغیب

 : دیکشییال نیماشدچن انیم ازدایز سرعت با ودیکشیانعره

. یآورد روهسمان اونماس قدر نیایکردمخسته. زن نگو قدر نیا -

 التیخ. ستینمیزندگ تویخر چیه... مجردم من. ندارم زن من بابا

  شد؟ حترا

 شکیب. شدینممباور! گفت؟یم داشتهچ. کردم نگاهش بروبر

 ومزد صدا پریپوزخند. دهد بیفر مرا خواستیم. بود دروغ

 : گفتم نیخشمگ

 . شدمباورهباش -

 جمعمخود در. شدمخمسمت و گرفتمچشمان از را ظشیغ پرهنگا

 : زد زیتمسخرآمیاخندهتکهکمشد

 . ندارمیکار تو با نترس -

 : تانداخمیپایرو ودیکش رونیب را اششناسنامه ودکر باز رادداشبور
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  گم؟یم دروغ منیکرد فکر. نیبب خودت ایب -

 را عقدشان تاربخ وهسمانماس. کردم باز را اششناسنامهمدوهصفح

 مهر زا باالتریکم درست بود؛هنوشتمهیگرید خیتار کنارش اما دم،ید

 . طالق

 : دیچرخ تیآ سمتهنیطمأن بامصورت. افتادمدست ازهنامشناس

 !  ؟یچیعنی -

 : گفت متیمال با و انداختینگاهمین

 . گمیم بهتهخونمیبر -

*** 

 

 

 و السیگیهوامدل. انداختم آقاجان،همتروک باغخانههبینگاه

 نهات عیرف و من. زدمسرهبهگذشتیهوا کرد؛ را باغ در خوردنمانیگالب

 ستیبهحانیر. بودهسال ستیب تیآ وهنوزد انیآدر. میداشت سالهپانزد

. دبوهشانزد وهدوازد بیترتهب سمانه، وهیآ سن و داشت سال پنج و
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 السیگ آقاجانمچش از دورهب ومیدیدویم. میزدیممقد باغ در

 .  میخوردیم ومیدیچیم

 انتیخ اوهب هنوز شوهرش و داشت همسر حانیر زمان آن

 درهکییپسرها از ومیزدیممقد باغ درهسمان با. بودهنکرد

 هاآنهب ومیکردیم صحبت ختند،یریمیدوست طرحهمدرسهرا

 مانیهاحرفهب ودافتایمهرا ما دنبالهجوج مثلمههیآ. میدیخندیم

 ودآمدنیم ما سمتهب باغ طرف آن از تیآ و انیآدر. دادیم گوش

 . داشتیبرممگا هاآن سر پشتهیآدمانن هم، عیرف

 درخت از بود،هدوختمچش منهب ودآمیم طرفمانهبهک طورهمان تیآ

 ار عطرش و گرفت اشینیبیجلو فاصله، با ودیچیگالب کنارش،

 نزما آن. بودهدوختمچش منهبیزیآمطنتیشهنگا با. کردماستشما

. بودندهآمد رانیاهب التیتعطیبرا وسفیعموهخانواد

 : تگف و گرفتمسمتهب رایگالب تیآ م،یگرفت قرارهکمهیروروبه

 . عالقهدمورهویمدییبفرما -

 : گرفتم دستش از راهویم ومزددلبخن

 . تیآ آقایمرس -
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 کنار از راهسمانیصدا. گرفتمیگالب ازیگاز من ودزیکجدلبخن

 : دمیشنمدست

  ؟یچ من پس تیآ آقا -

 :  گفتهسمانهب رو و انداخت باال را شیابرویتا کی تیآ

   ن؟یخوایممه شما -

 : انداخت ماجرا وسط را خودش عادتش، طبق انیآدر

 جانیاهکممن. نهیبچهرسینم دستشمخانسمانه خواد؟یمهکیچ پس -

 .  بوسهیم خودتو دست. باغبونهن مهمونم،

 درخت سمتهب و انداخت ریزهب را سرش ودکریاخم تیآ

 لیحرادیکنیم کاریچ هادرس با -: گفت منهب رو انیآدر. رفتیگالب

  خانم؟

 :  گفتم وهانداخت باالهشان. نداشتم او با گفتن سخنهبیلیم

 .  گهیدمخونیم. یچیه -

  .هیستیبیجایلیخ لیبرز. دیبشهیبورسهکدیبخون خوب -
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 !  کردم دایپ اقیاشت

 . رمیبمدعب ومنیبب رو حیمس سیتند اون بارهیمخوایم فقطیعنییوا -

 : گفت جانیه با انیآدر

 .برمتونیم کجاهادینیبب لیبرز نیایبدبع... دیبخون درس خوب شما -

 

 

 انیآدرهریخهک طور همان. کردهنگا انیآدرهبماخ با ودیرسهرا از تیآ

 : فتگ و گرفتهسمان سمتهب رایگالب بود،

 .  ونهبخ درس بیغر مملکت توهبردینباهک دختر ان؟یآدریگیمیچ -

 انیآدر. کرد زیتم را آن نشیآست با و گرفت تیآ از رایگالبهسمان

 : زد زل تیآهبماخ پر و برداشت دستش درهویم وهسمان ازمچش

 درهساعت چهار و ستیبممن. گهیدمیهست جااون ما خب -

 .  نکنن هموطندکمبو احساس وقتهیهکمخدمتشون

 : دادهادام ودکریکوتاههخند
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. یکن عادت خواهرتیدورهبدیبا اما. داداشهیدرددبهبرادران حس -

 آرزوهاشهبهتونیم جااون. اونوردایبدیبا. ستین رانیا جاش لیراح

 .  برسه

 ازهکیخصوصهب روز همان تا ودش ترظیغل و ظیغل تیآماخ

 . بودهکرد حفظ رادخو تلخ غلظت کردم، فرارمپدرهخان

 ولع بامداشت ودبوهشد تنگ باغخانهیآجرها تکتکیبرامدل

 تاندرخ پشتهک پدربزرگمان عیوسهخان و سرسبز باغ آنیجاههمهب

  :کردهاشار ساختمانهب سر با تیآهکمکردیمهنگا داشت قرار چنار

 . بزنه بارونهک ناستاالهیابر هوا. تومیبر -

 : دمیپرس وهشد گامشهم

  بود؟هنشدهفروخت جا نیاهمگ -

 : داد تکانهبلهب سر

 . دمشیخرهدوبار من -

 : دندیپر باالیآنهبمیابروها

  د؟یکنیمیزندگ جا نیا -
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 . میفتر باال د،یرسیم ساختمانیچوب بزرگ درهبهکیدیسفیهاپله از

 . مونمیم جا نیامگرفت قطالیوقت از. آره -

 : ستادمیا حرکت از

  جام؟ نیا منهبفهمداینیکس وقتهی -

 : کردمنگاهیرنگکمدلبخن با ودچرخان سر

 روهخون نیایماجرا. نداره خبر طالق ازهسمان و من جزیک چیه -

 .میشدمیقا جانیاهفهمینمیکس. دونمیم من فقط و فقطمه

 

 

 درهب ومافتادهرا دنبالش. رفت باال را هاپلهیاقب ودزیچشمک

 جاههم. کرد باز را عمارت در قفل ودچرخان رادیکل م،یدیرسهک

 نیزم کف تا سقف ریز ازهکیبلندیهاپنجره. بود کیتار

 آن ودبوهشدهدیپوش رنگیتونیزیهاپرده همان با شد،یمهدیکش

 ومتبس را در. بودهخان در پشت راغچلچدیکل. بودند نور قاتل ها،پرده

 .  شد روشن چلچراغ ومزد رادیکل
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. زدیم برقیزیتم از عمارت داخل ،یرونیبهگرفت خاکینما خالف

 ومافتادهرا. داشت وسواسیزیتمهبهشیهم تیآهکمآورددایهب

 را عمارتیجاههم. نشستم رنگ،یشمی مخملیراحت مبلمانیرو

 همان! سبز وییایرو و بزرگ عمارت نهما کردم؛هنگا

 .  تیآ و منیآرزوهاهخان

 رمحش. کنندیزندگدتوانستنیم تیپرجمع خانوارهس حداقل جاآن در

 ومدوختمچشیچیمارپ ویچوبیهاپلههب! محشر بود،

 مِن ودوبهستادیا هاپلهیباالهسالهازدی انیآدر. افتادم دوریهاگذشتهدای

 .  بودمهشدهخست دنیدو ازهسال هفت

 . بده عروسکمو انیآدر -

 .  بدم عروسکتو تایشیممزن بگو تو اول -

 با ودکر پرتاب نییپاهب رامعروسک ودیدمسر پشت راهسمان

 : گفتهخند

 .  کنمیم ازدواجهسمان با من اصاًل -
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 عروسک سمتهب من ودکریدراززبان انیآدرهبماخ با سمانه،

 شآغوش در. رفتم بود،هشدهکند انیآدرهلیوسهب شیموهاهکیینوایب

 فتگریجا هاپلهیرومکنار. آمد من سراغهب تیآهکمکردهیگر ومگرفت

 :  گفتهخند با ودیکش راملپ. نشاند شیپاهایرو ومکردمبلند و

 .  خرمیم تواسه بهترشویکیمخود. کوچولو نکنهیگر -

 : گفتمهیگر همان با

 .  خوامیم خودمو صدف من... خوامینم -

 : کرد پاک رامیهااشک ودیخند ودیبوس راملپ

   ؟یچمبخر تواسه صدف مثلیکی اگر -

 اتاق... خواِب اتاق ازیاگوشه در صدف،هبهیشب عروسک آن و

 .بودهماند جا لوکاس خواب

 

 

 رفتم؛ داشت، قرار هاپلهیباالهکیاتاق نیاول سمتهب ومشددبلنمیجا از

 مثل زیچههم. کردم باز را در ومدیکش قیعمینفس. آقاجان اتاق
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. رنگمرکیهاکناره بادیسف پوریگیهاپرده! دوریهاهگذشت بود،هگذشت

. بود بهشت مثل ودیدرخشیم جاآن. داشت انیجر نور جاآن

 ومنشستمپدربزرگ رنگییطالیمیقد تختیرو

 .  انداختممرافاطهبینظر

 اتاق درمه هنوز عطر آن دم؛یکش قیعمینفسینیب با ومبست رامچشمان

 دست تختیرودیسفهملحفهب. گالب عطر ،یمحمد گل عطر. بود

. ردمک دایپ رز گل برگیفیلطهبیاحساس. بود خنک ومنر. دمیکش

 : کردم نجوا اریاختیب

 مایقد همون مثل شکا... یبود جا نیامه هنوز کاش! آقاجون -

. نکنهیگرمعروسک دخترکم،: »یگفتیم ویکردیم ناز موهامو

 .« بخند من؛ گالب بیسدبخن. نکنیزار

 پر و گذاشت نیزمیرو رامچمدان بود،مکنار مدتمتماهک تیآ

 : داد رونیب را نفسشهآ

  نه؟ ش،واسههشد تنگ دلتمه تو -

 : دمیپرس ومداد تکانهبلهب سر
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  بمونم؟ اتاق نیایتو جا نیا منهشیم -

 : نشستمکنار ودزیلبخند

   نه؟هک چرا -

 : آوردم زبانهب کنانزمزمه ومکرد نگاهش

 . نیکردمکمکهک ممنون -

 رو و ریزمدل دریزیچ. یجد اشچهره حالت ودشمچشمانهبهریخ

 ساطع تنشیهااختهیمتما ازهکیمطبوعیگرما آن نگاه، طرز آن. شد

 .  کرد اششرمنده شیپ از شیب مرا کرانشیبیمهربان آن شد،یم

 . ینخوردهک ناهار. کنمهآماد شاموممن ،یکن استراحتمکهی تو تا -

 . برخاست او ومزدیلبخند

 .  دینکش زحمت -

 : گفت نیح همان ودگشو را در

 . ستینیزحمت -
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 تامگذاشت تختیور ومدرآورد چمدان از رامیهالباس رفتنش با

 .کنم تنهبمحما ازدبع

 

 

 حالتهب مرا ودکریممآرامهکیگور باغ؛خانه آن داشت رامگورمحک

. بودممگور عاشق من دانستیم خوب تیآ. بردیم فروهخلس

 راهخان ومبودهنگرفت رفتنهبمیتصم هنوزیوقت ترها،قبلیلیخ

 عشرو را مانیزندگهخان آن درمیخواستیم تیآ و من بودند،هنفروخت

 :  گفتهکمیبود نشیماش داخل. میکن

 .  مینرفت آقاجون باغهبهوقتیلیخ -

. جااونمریمهریگیممدل وقت هر من اما -

. امیم ومریمییتنها رویدور نیاهبهرا چراهکهکنیممدعوایکلمهیحاج

 .  دهیم آرامش منهب جااون اما

 :  انداخت منهبینگاهمین بود،یرانندگ حال درهک طور همان تیآ

   جااونمیریم م،یکرد ازدواجمه بایوقت -
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 .  میکنیمیزندگ

 : افزودهکمانداخت ریزهب رامسر ودش سرخمیهاگونه

   م؟یبزن آقاجون باغهب سرهیماالن نیدار دوست -

 ...  همیاجح. وقتهیهشیم رید ومدار کالس االنهآخ -

 : آمدمحرف نیب

 .  نینر زبان کالس امروزوهی. میگردیبرم ومیریمدزو -

 تیآ ومیشد عمارت داخل. میرفت پدربزرگمان باغهب تیآ و من و

 :  گفت گرفتم،یجاهک کنارش. نشست مبلیرو

 .  بشه شما و منهخونهقرار جا نیا -

 :  دادهادام و انداخت منهبینگاه

   خانوم؟ لیراحدایم کنکورتون جوابیِک -

 : گفتم ومانداخت ریزهب رامسر

 .  خدادیامهبهگیدههفت -

 : کردمنگاه طنتیش با
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   م؟یبرس خدمت رفتنتونهدانشگا از قبلهشینم حاال -

 :  زدمدلبخن

 .  موندهههفتهی فقط -

 : شد نیغمگ تیآهچهر

 ...  سالهی مثلمبراههفتهی نیا -

 . ندادهادام حرفشهب ودیکشیآه

*** 

 

 

. انداختم تختیرو رامرنجور وهخست تن ومآمد رونیبمحما از

 درهکیعطر. زدیمماینیب ریز هنوزیمحمد گلیبو

 قدرآن. کردیم سرمست ودبوهخوردهگر اتاقیوجوددتاروپو

 لباس با شپوتنهحول ضیتعو و برخاستنیبراییناهکمبودهحوصلیب

. بزنم چرتمکردیسع ومدیکشمیرو را پتو. نداشتم
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 نولیو و انویپ نیدلنشینوا باهک استهشد خوابمگرهتازمچشمان

 .  شدم اریهوش

 خسر زیریهاگل شیروهکمدیسپ ودبلن راهنیپ ومشددبلنمیجا از

. بودمهدیخرمحقوق باهکدبویزیچ نیآخر. کردم تنهب داشت

 اتاق از ومختیرماشانه طرف کی راماشده فر و سیخمهینیموها

 رنگدزر ومیمال نور عوض، در ودنبو روشن چلچراغ. رفتم رونیب

 .  ودبهکرددجایاییبایز ویداشتن دوستیفضا عمارت،یهاوارکوبید

 ادآوریهکیصادق رضا ازیآهنگ بامیهاگوش ومرفت نییپا هاپله از

 رفت خاطرت از ویرفت. »شد مأنوس بود، هاگذشته

 ویرفت/مینذاشتهک قرارهاهچمه بایفرداهاهواس/میداشتیخاطراتهچهک

 از خداهبمکردیاشتباههاگ/بودمیزندگ التیخهک التیخ از رفت

 ...«  بودمیسادگ

 کنار و منهب پشتهکمدید را تیآ ومدیرس هاپله نییپا

 رونیبهپنجر از را خاکسترش ودیکشیم گاریس. بودهستادیاهپنجر

 شیداص دم،یرسهک اشیقدم پنجهب ومبرداشتمگا سمتشهب. ختیریم

 : زدم
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  ت؟یآ آقا -

 سه، دو، ک،ی شمردم؛. شدمارهیخیاندک رفته، باالییابروها با ودیچرخ

 ریزهب سر ودیدزد را نگاهشمهشتهیثان در! هفت شش، پنج، چهار،

. استهاختب را دلش شد، تانرهیخهیثان پنجیکس اگرهکمبودهدیشن. شد

 دوستهب ای داشتمدوستمه هنوز. زد زل منهب شتریبهیثان دو اون

   بود؟هکرد عادتمداشتن

 .یگشنگ ازمیریمیممیدارهکمیبخورمشامیبر ایب. یاومددش خوب -

 

 

 از ،کندمنگاههک نیا بدون ودکر خاموش را پخشهدستگا

 : افتادمهرا سرش پشت. رفتهآشپزخانهب ودشدرمکنار

 . رسهیمممشامهبیخوبیلیخیبوها ن؟یکرد درستیچ حاال -

 : دیکش عقب رایچوبیصندل ودیخند

 . فراوون کشک با! یدار دوستیلیخهک غذاها همون از -
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 آن رفت؛ ضعف بادمجانکشکیبرامدل

. زدیم پر پرمیرو نگاهش! بود تیآ پختدستهکیبادمجانکشکمه

 اوهخان در الاقلهکدبو جمعمالیخ اما ست،یچ دردشمدانستیم

 . باشممخودمتوانستیم

 لداخ. رفت گازیجلو و گرفتهفاصل من از نشستم،هکیصندلیرو

 مخلوط،یترش و ماست ویسبز با و ختیر بادمجانکشک ظرف دو

 ذاغهب ابرو ومچش با و نشستمیروروبهمه خودش. گذاشت زیمیرو

 : کردهاشار

 ... ابسم -

 و طالقشان علت از خواستیممدل. میشد غذا صرف مشغول

 کس چیه اما بودند،هشد جدامه از قبل سال. بپرسم نکردنشیعلن

. دمکر نگاهشیرچشمیزمداشت. داشتیخاص لیدل حتمًا. دانستینم

 آن وصل نگاهش ودکریمیبازیباز شیغذا با داشتهک نیح همان

 : گفت ودکر صافییگلو بود،

 ! یشد خوشگل اد؛یم بهت رهنتیپ -
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 نظر اظهارمظاهردمور درمیمستق طور آن وقت چیه. زدمخشک

 ودش جاجابهیکم. بودهکرد رییتغیزیچ کی وسط نیا. بودهنکرد

 ودیکش رونیب رایدیمروار حیتسب. کرد بشیج در دست

 : گذاشت زیمیورمیجلو

 . نده پسشهگید باشه؟ بندازش. نیماش کفدبوهافتاد -

 را حیتسب. دادم تکان سر وهزدیلبخند. شدمه وصل چشمانمان

 : گفتم انداختم،یممگردن دورهک نیا نیح ومبرداشت

 .دینکنینیخبرچهگیدهکهنیامشرطش. داره شرط -

 

 

 ودکر بازمه از را دستانش. داد تکان افسوسهب سر ودزیاخندهتک

 : دادهلییصندلیپشتهب

 .  مبزنیعوض انیآدر اونهبیحرفمبخواهکدنبو نیامقصد کن باور -

 نگاهش بروبر. زدمهگرمههبهچان ریز رامدستان ومشدمخ زیمیرو

 : زدمدلبخن ومکرد
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 . افتاد اتفاق اما -

 : گفت ودکر تریلب. فرستاد رونیب را بازدمشهآ پر

 انویآدرهقیمرفت ومکردیقات من ل،یبرزهب رفتنت از قبلهکهنیاهیقض -

 مونییجدا باعث تومگفت رفت درمدهن از بزنا بزن اون وسط. گرفتم

 ... ویشد

 : گفت لبخندزناندیدهک مرا نیغمگ و مه درهچهر

  باشه؟... خوامیم معذرت. میبگذر -

 از. نشدهزدیحرف گرید مانیغذا شدنممات تا ومداد تکان سر

. گذاشتم نکیسیتو را فیکثیهاظرف ومشددبلنمیجا

 : انداختم کشوها و اطرافهبینگاه

  ن؟یندار دستکش -

 نیقیهب رامشک ش،یصدا ومکرد حسمسر پشت درست را حضورش

 : کرد لیتبد

 . ییظرفشو نیماش تو زمشونیریم. نیبش برو تو -

 : داد تکانهنهب سر ومدیچرخ سمتشهب
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 . شورمیممخود نیبد دستکش. ظرفههدون تا دو شهمه باباهن -

 ودشمچشمان معطوفهیثاندچن از پس. ماند ثابتمصورتیرو نگاهش

 ودزیمدتنمقلب. بودمهشد ریاس نتیکاب و او نیب. آمد ترکینزدیقدم

 دستش ودیچرخمیموها سمت چشمانش. نشستمجانهبیارعشه

. شدم جمعمخود درهناخودآگا. آمد باالیآرامهب

 : کردهزمزم ودیکشمسوانیگهبیدست

 بایخوریم سرمایبزنمه آبهب دست ؟ینکرد خشک موهاتو چرا -

 .امیب ومزیبرییچاهیممن سالن، تو نیبش برو. تیوضع نیا

 

 

 قبعیقدم. داشت قفر شناختم،یم ترقبلهکیتیآ با روز، آن ِتیآ

. رفتم منینش سالنهب وهشد جدا او از ریزهب سر من و رفت

 با رامخود ومنشست ونیزیتلویجلویزمرد شکلیارهیدامینهکاناپیرو

 ودبپرمتن ازیلعنتیگرما آن تامکردمسرگر مختلفیهاکانال دنید

 را نیزم نیمرمریهاسنگهب شیهاصندلدبرخوریصدا. ردیگمآرامقلب

 .  دمیشنیم
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 دست! کردم؟یمیغلطهچ اوهخان در من اصاًل. کنم اشییهوامدیترس

. ستادمیا شیروروبههفاصل با وهزد برپا آمد،هکیوقت ومکردمگ رامیپا و

 : گفتم کنانمنومن من و گذاشتیجلومبل زیمیرو رایچاینیس

 . بخوابممبر... برم من... من -

 : دیکش نشییپا لبهب را شستش انگشت ودزیلبخند

 . بخور توییچا و نیبش راحت خوابم؛یم نیماش تو من -

 : کردم نگاهشهزدخجالت

 و کار ازمه رو شما. شدم مزاحمتوندیببخش خدا رو تو -

 . انداختمیزندگ

 : دیخند رفت،یم در سمتهک طور همان

  ؟یشدیتعارف قدر نیا حاال تایک از -

 : رفتم لوترجیقدم

 ! سختهیلیخهک نیماش تو. نیبخوابیداریسرا اتاق تو نیبر الاقل -

 : ستادیا حرکت از
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 . شامه بازار مثلهک جا اون -

 . نیبکش دراز هست جا حداقل. تونمغازه نیبر پس -

 : رفتمه در شیهااخم

 ! بذارم؟ تنهات درندشتهخون نیا تویدار انتظار -

 : گفت ودگشو را در

 . بخواب ریبگ راحت و نباش من نگران -

 رایداریسرا اتاق بعد، روزمگرفتمیتصم ومدینوش رامیچا رفتنش، با

 . بود نیماش در ماندن از بهتر. کنم مرتب شیبرا

*** 

 

 

 اتاقهبیسر! نبود نشیماش. رفتم باغهب ومکرد باز را در

 دنمان از ،ییتنها از ؛دمیترسیکم. افتمین را اومه باز ومزدیداریسرا

 من، رفتن ازدبعمه او. دارد منهبیتعلقهچمدانستینمهکییجا در
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 آسمان؟ و نیزم نیب ماندن معلقدمانن داشت؟ را احوال نیهم

 از ست؟اهکرد رشیگنیزم وهزد پرش و بالهبهصاعقهکیاپرندههمثابهب

 .  نبودمهن! ؟بودم او با کی تا صفر از بود،مهمراه ای تا الف

 زیتم بًایتقر وارشید و در اما نداشت،یچراغ. انداختم اتاقهبینگاه

 ودبو پهن اتاق وسطیینمانخ وهرفتیرورنگ فرش. بود

 و رنگقرمزیپشت چهارهس. داشتند قراریرویورود در کنارهجعبدچن

. بودند اتاق داخل لیوسایباق ،یچوب ویمیقدیاصندوقچه

 بود،هشدهگذاشت وارید کنجهس درهکهگرفتخاکهوقچصندیرو

 .  زدم ورق را تیآ باماناپخته عشق خاطرات برگبرگ ومنشست

 بر را منهخواست. بودهشیهم او عوض، در ومنبود همراهش کجا چیه

 کنار اخالقش نیا بایگاه واقعًا من و دانستیم ارجح خودشهدلخوا

 پشتیدوزکوبلنیتابلوهبماهنگ ومچرخاند سر. آمدمینم

 بردنلبخ دنشید با و داشت مرداب لوفرین کی طرح. افتادهصندوقچ

 .  دمیکش اششهیشیروهبیدست ومبرداشت را تابلو. آمدملب

 وددامداییدوزکوبلنهحانیر بودم،هسالهزدیسهدوازدیوقت. بودمخود کار

 واریدهب را آنیفاطهعممه آخر در. کردم کار تابلو آنیرو من
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 رونیب رامنفسهآ پر. رفتماصدقه قربانیکل بابتش ودز آقاجانهخان

. دیبتا داخلهب آفتاب نور ازیموج ودش بازهبارکیهب درهکمفرستاد

 انیم از. گرفتممصورتیجلو رامدست ومکرد جمع رامچشمان

 : شد حاضرهدرگا درهکمدید را تیآمانگشتان

 !  ل؟یراحییجا نیا وت -

 . نمشیبب واضحمتوانستیم حاال. آمد داخل و بست را در

 . یباشهرفتهنکنمدیترس -

 : کردمهزمزم ریزسربه وهزدیتلخند

 برم؟مدار رو کجا. خودتونم سرباریثانو اطالع تا -

 

 

 را شیپا کی. دادهلییپشتهب و نشست فرشیرو ودآم کینزد

 . دادهیتک شیزانوهب را دستشدساع و ذاشتگ نیزم بردعمو

 . لیراحیمن سر تاج تو! سربار؟ -
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 گلهب ومدیدزد او ازمچش. بود مهربان و زالل لبخندش

 . شدمهریخیقال

 ونه،خ تو نیاینمهک شما. کنم مرتب رو جا نیاهکمبود نیا فکر تو -

 تیاذ من رخاطهبدخواینممدل. شما ایمبخواب جا نیا من ایمگفت

 . نیبش

 : دیپرس حرفم،هبهتوجیب

   ؟یپرسینمهسمان و من طالقهب راجع چرا -

. ردمک نگاهشهرفت باالییابروها وهشددگریچشمان با ومکرددبلن سر

 : زددپوزخن

 دلتیحت ام؟یدنمآد نیترارزشیب تواسهمه هنوز -

 ! یبدونمیزندگ ازیزیچدخواینم

 : کنم دفاعدخو ازمکرددقص و صاف رامیگلو

 منهبدنخوا دلتوندیشامکرد فکر چونمدینپرس من ه؟یچ حرفا نیا -

 . دیبزن حرف خودتونمبود منتظر. نیبگ
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 ودفرستا رونیب را بازدمش صدا پر. شدمآرا ومرا نگاهش

 : دیکش شیهاشیرهبیدست

 اجد گفتهانسم. میشدینم داربچهمه بایعنی. میشدینم داربچه -

 . باشهمگفتممن م،یشد

 : دیپر باالیآنهبمیابروها

 ! ن؟یریبگ طالق خواستهسمان -

 : دوخت منهب را چشمانش شب وددا تکانهبلهب سر

 . طالقهواسمه کرد،مزور ازدواجهواسمه. آره -

 وداجنب افسوسهب سر تیآ. شدمیم شیپ از ترزدهشگفتهلحظ هر

 . دادهیتک واریدهب را سرش

 .شمینمهمتوج کرد؟مزور ازدواجهواسهکیچیعنی -
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 بود،هزد زل منهبهک نیا نیح و گرفتهفاصل وارید از سرش

 : زددشخنین

. دارههعالق منهب گفت بهش رفت. جونمهب انداخت مامانمو -

 م،نمون فردا تا اصاًلدیشا شم،یم ریگنیزممدار منهکددا ریگمهممامان

 شوخانواده پناهه،یبهدختر نیا. نمیبب تویعروسدخوایممدل

 وهشد بزرگ خودمون شیپیبچگ از داده، دست از تصادفیتو

 خاطرهواس منهکدکرهنال وهآ و گفت قدر نیاهخالص... مشیشناسیم

 من. اونههعهدهبمه مامانینگهدار االنهالبت. کردم ازدواج باهاشممامان

. اجاونمریمهخوندایم التیتعطیتوهیآ ایدایم مهمونیوقت فقطهک

 . مونمیم مامان شیپمه شب

 : نشستم فرشیرو شیروروبه وهشددبلنهصندوقچیرو از

 ! دونه؟ینممههیآ -

 : داد تکان راست و چپهب سر

 طالق من ازهبفهمیحاج اگرهگیم. نفهمهیکسهدار اصرارهسمان. نه -

 . کنهیم شمؤاخذهیکل رفته،گ
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 : گفتم ومزد صدا پریپوزخند

 . دهیم شوهرشهبالفاصل و -

 : خاراند را شیهاشیر ودکر کیبار را چشمانش

 شیپ وقتدچن. هستمههگید زیچهی وسط نیاممطمئن منیول -

 صبرمبازهنهکددامایپ شبیدهدوباریول. میکنیعلن طالقومککم ایب گفت

 . میکن

  ن؟یدینپرس علتشو حاال تا -

 . دهینمیحساب و درست جوابیول چرا -

 : دمیپرسهمحتاطان ومدیکش فرش طرحیرو رامانگشت

 دوستتونیلیخهک اون ن؟یش جدا گفتیراحت نیاهبهکدشیچ -

 ! داشت

  :گرفت انحنا نییپاهب رو ش،یهالبهگوش کی و انداخت باالهشان

 بهش ازدواجمون از قبل خب. نداشتم بهشیاالقهع من چوندیشا -

 گفت ماا شه،ینم خوشبخت من بامبودهگفت. ندارم دوستشمبودهگفت

 . هاپرت و چرت نیا وهبس جفتمونیبرا اون عشق وهنداریاشکال

(DONYAIEMAMNOE@) 259



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

260 

 اواخر آنهسمانهک نیاهب کردم؛ فکر شیهاحرفهبیکم

 .بودهشد مانیپشهوبارددبع ودکننیعلن را طالقشاندبوهخواست

 : دمیپرس وهکرد کیبارمچش

  دونه؟یمیزیچ ماهب راجعهسمان -

 : خوردهگرمه در شیابروها تاج

  چطور؟. نگفتم بهشیزیچهک من. نه -

 ابهشد زمانهم انگار رش،یزدزدبع ومیکنیعلن گفتهک نیا... آخه -

 .رفتنمیحاجهخون از و من اومدن

 

 

 ودیکش شیهاشیرهبیدست. آورد جلو را سرش و نشست وچهارزان

 : شدهریخمنامعلویانقطههب

 وننش توهب نسبتیخاص واکنش حاال تا اما. بودمهنکرد دقت... آره -

 . نداده
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 رایداریاسر اتاقمیگرفتمیتصم. میدینرسهجینتهبمیکرد فکرهچ هر

 رو داشت اهو. بماند جاآن را هاشب تیآ تامیکن مرتب

 کولریبرا عوض در. نبودمالزیبخار و رفتیمیگرمهب

 ازمه کمک با را هاجعبه. گذاشت داخلش ودکرهیتههتازیهاپوشال

 و تشک لحاف،. میکرد منتقلهخان نیرزمیزهب ومیبرد رونیب اتاق

 تیآ.  میزدود را خاک ودگر ومیآورد اتاقهبیبالشت

 نگاهش. زد واریدهب و رداشتب رایدوزکوبلنیتابلو

 : گفت طنتیش با ودزدلبخنهکمکرد

 . ادتمیهبهشیهمیجور نیا -

. تندداشیبرممقد منیسوهب شیپاهاهکمدید ومانداخت ریزهب سر خجل

 : کرد شلوارشیهابیج در دست ودستایامیروروبه

  ؟یباشهداشتمدوست سابق مثلهکمکن کاریچ -

 ودزیتلخدلبخن د،یدهک رامگرد چشمان. کردم گاهشن تعجب با

 : دیپرس

 ! ؟یداشت دوست منو اصاًل -
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 عشرو داشت جوابمان و سؤال. بودهشد پا بر مانرابطه امتیق ظاهرًا

 . شدیم

 گفتنش قدر آن چرامدانینم. انداختم ریزهب سر ومزد پلک باردچن

 ! دارد عواقب دنشآور زبانهبمدانستیم چوندیشا بود؛ سخت

 . داشتمهبل -

 : زدهعربد و انداخت سرشیرو را شیصدا ناگهان

  ؟یکرد ازدواج لوکاس با چرا ؟یکردمول چرا پس المذهبد -

 بار کیدیبادیشا. دوختم اوهبمچش تیجد با ومنشستهصندوقچیرو

 خپاسیخونسرد با وهانداخت باالهشان. کردمیم روشنشهشیهمیبرا

 : ادمد

 . نیخواستیجور نیا شما چون -

 با و گرفت باال را سرش بعد، ودشمیتماشا محوهیثاندچن

 : زدم تشر. دیخنددبلنیصدا

 .گفتمیجدیلیخ نداره؛هخند اصاًل -
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 کنان نجوا. کردمخمسمت را سرش و دوخت منهبمچش تعجب با

 : دیپرس

 قدر نیا حاال تایک از ؟یگیم جک چرا بودم؟ باعثش من من؟ -

  ؟یشد طبع شوخ

 : گفتم ومزد زیتمسخرآمیاخنده تک

 از و گوشتون تودنخوابونیحاج و دودش کیمتریوقت از -

 . رونیبدنکر پرتتونهخون

 .شدهبست و بازیکالم چیهیب باردچن دهانش. کردمنگاه بروبر

 آخر در. کردهتاز نفس ودش جاجابهیقدمدچنهکالف

 قاب مرا صورت تادآم جلو دستش. نشست زانویرومیپایلوج

 شب. کرد دور من از را هاآن ودش مانیپشهراهمین اما رد،یبگ

 : دیپرس منومن با. بودهشد بارانستاره چشمانش

 ! ؟یبودممنتظر تو... تو -
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 ضبغ. رمیبگ را شیجلومنتوانست امامخواستینم شد؛ ترمچشمان

. مداد تکانهبلهب سر بود؛ ممکن کار نیترسخت زدن حرف ومداشت

 : زدم هق بازوانش حصار در مقاومتیب من و گرفتمبر در ناگهان

 همونمشد مطمئن منهکیزد حرفیجورهی تو -

 جلو زا چونمرفت دلت ازمگفت. یکنیمیخواستگارمازیگفتهکیزمان

 داشتمدوست گرا اصاًلمگفت. یزد دمویق حتمًامگفت. رفتم چشمات

 رفتنمویجلودبو طور هر داشتمدوست اگر. برمدکرینممولهک

 .  گرفتیم

 : خوردیم تکانهیگر شدت از شیهاشانه

 سال،ههم نیا تو ؟یگیمیچیفهمیم چیه -

 کاریچ. باشمهنداشت دوستتهکهنبودمههلحظهییحت

 بودم؟ اون ریدرگ ودبوهشد احوال ناخوشممامانیوقتمکردیمدیبا

 فکر. ودب خودت خاطرهب فقط اما ،یبرمگذاشتهکدیببخش... دیببخش

 . رفتنههب دلتمکردیم

 او ومیکردمه نثاریلبخند. کرد جدا خودش از مرا و گرفت رامبازوان

 : گفت
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 بهت نموید و دلمدار ؟یکنیم کاریچ اتیدلبر نیا باینیبیم -

 . بازمیم

 : شدم ریزهب سر ومدیگز لب انداخت،مگوش پشتهک رامیموها

  بپوشم؟یروسر مانتویخوایم. دیببخش -

 : دیخندمآرا

  سؤاله؟منیاهآخ. نههکهمعلوم -

 : شددبلن شیجا از ودیخند

 .نکنم تکرارهگیدمکنیمیسع کردم؟ تتیاذ -

 

 

 پاسخ را شلبخند وهداد تکانیسر. برد باالمیتسل حالتهب را دستانش

 : گفت او ومبرخاست. گفتم

 هر ؛یریگیم جونیبخور... دمیخرمیحلهصبحونهواسهکمیبر ایب -

 . زده خی االندچن

(DONYAIEMAMNOE@) 265



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

266 

 . نخوردممیحلهوقتیلیخ. نکنهددر دستت -

 . یختیریم شکرمههعالمهی. یداشت دوستیلیخهادمی -

 : افزود ودیخند

 . ادینم رتیگ شوهریجور نیا گفتیمدکریم دعواتمهییدازن -

 : دادم تکان تأسفهبیسر ومدیخندمه من

 گوش حرفشونهبدقص از. نکنهدپسن منو انیآدر دنیترسیم -

 ! دادمینم

 : ردب فرو شلوارشیهابیج در دست ودفرستا رونیب را بازدمشهآ پر

 در توهواس منوهبلک تامکرد رویحاجیخدمتخوش سالههم اون -

 تومدونینم. انیآدر شهمه د؛یند منو وقت چیه اما ره،یبگ نظر

 ! دهیدیچ اوندوجو

 اشرهیخ بود،هماند باز تعجب فرط ازهکیدهان با ومستادیا حرکت از

 : شدم

  ؟یایمهرایحاج با من خاطرهب تو -
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 : کرد بازمه از را دستانش ودیخند

! کنه؟ینه و امرمبهیههکمنیا عاشقیکرد فکر پس -

 . دارهیحدمهیشنوحرف اماهداشت هوامویلیخهدرست

 : کردم کج سر ودش پایچلهنیسیرومدستان

 گوش حرف چرا نباش؟ عشیمط قدر نیامبودهنگفت بهت منهمگ -

  ؟ینکرد

 : داد تکان سر

 . رسمب توهب تاماریب دستهب دلشومخواستیم منیول ،یگفت تو -

 : دادم تکان افسوسهب سر ومزددلبخن

 .وانهید -

 

 

 : گفت و انداخت باالهشان
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 منمه م؛یبودهشد عادتدبهگید هم،یکرد ازدواجهک نیا ازدبع -

 . یحاجمه

 : آمدمسمتهب و برداشتیاسهیک. گشود را در و رفت نشیماش سمت

 بایحاجهخون ازمدید نکرده؟ رییتغهنکردییخداهک پاتهشمار -

 .  دمیخریراحت کفش جفتهی برات ،یاومد هاتندلص

 : نشستمهخانهب مشرفهپلیرو ومگرفت راهسیک

 . نبودم زحمتهبیراض. نکنهددر دستت -

 : دیقاپمدست از راهسیکهکمآورد در رامیهاصندل

 جاهب رومرسو و آدابدیبا! هاییمایندالیس شما مثاًل! بدههاجاز -

  نه؟ ایماریب

 و رنگ دنید با. درآورددبودرزگل رنگهبهک رایراحتیهاکفش

  :گفت ودآورمیپا کینزد را کفش. آمدملبیرو بردلبخن لعابش،

 . ندالیس بپوش -

 را سرش تیآ. بودمااندازه کردم؛ کفش داخل رامیپا ومدیخند

 : نشست شیهالب بریتبسم دنم،ید با ودکردبلن

(DONYAIEMAMNOE@) 268



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

269 

 اول روز مثلهک شکر رو خدا. شده خوب حالتهک شکر رو خدا -

 . یستین

 ودشمخ جلوهب. گرفتیجامکنار ودکرمیپامه رامگرید کفش

 شیرو شیپهب نگاهش. گذاشت شیهارانیرو را دستانشدساع

 : بودمه در شیهااخم وهشدهدوخت

 لیراح همون تودشینممباور... ایخدا دمت،ید عیرفهخون تویوقت -

 هاتگونه استخون. بودهافتاددگو چشمات ریز. یباشمودخ

 .  بودهشددیسف گچ مثل رنگت. رونیبدبوهزد

 رامصورتیاجزا تکتک چشمانش ودچرخان من سمت را سرش

 : دیکاو

 منو خدایعنی نیا. یزنیم حرف... یخندیم. یخوب االن... الحمد  -

 . نکرده فراموش

 ودآورمکینزد را سرش. کرد توقفمابستهیهالبیرو ناگهان نگاهش

 : کردهزمزم بود،مهالبهریخهک طورهمان
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 رو ظرمنت مفلوک عاشقهی خدا. کنمهتوبدخواینممدلهکهنیا بتیمص -

  نه؟ بخشه؛یم

 : آوردم زبانهب ترس با ومبرد عقب رامسر

 ! تیآ ایب خودتهب -

 شیجا سر صاف ودز پلک باردچن. شدهدوختمچشمانهب چشمانش

 : نشست

 .دیببخش -

 

 

 ودکرهشان عقبهب را شیموها دستش، دو هر انگشتان با

 : دیکشدبلنیپوف

 . هدیمدباهب آدمویایدن و نید. ینداشت لبتویباال خال اون کاش -

. شدیم خطرناک داشت ماندنمان تنها. کردم نگاهش تعجب با

 : ترف نییپا هاپله از و برخاست
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 . ارمیب نیماش از مویحلمبرممن تو، برو تو -

 رونیب رامایشیآراملواز لرزانیدستان با. رفتمماتاقهب ومشدهخان داخل

 تنهبیکیتونمهدبع. پوشاندم راملبیباال خال لر،یکانس با ومآورد

 از شیسروصدا. رفتم رونیبماتاق از سر، بریشال با وهکرد

 : زدمیصداهکمبود کینزد. آمدیمهآشپزخان

 . نکرده خی نیا از شتریب تا ایب پس؟یموند کجا لیراح -

 کنار را هاقاشق داشت ودبوهستادیا. شدمدوار وهکرد صافییگلو

 : کردمبراندازدلبخن با. گذاشتیم ظروف

 خالشو کنهنگا. ستین اسفبارماوضاعمه قدرا اونهگید -

 ! پوشوندهمه

 نیح همان او ومینشست زیم پشت. گرفتماخندهمه من ودزهخند ریز

 : گفت خت،یریممیحلمظرف داخلهک

 .یباش راحت تو تایداریسرامریممیخوردهصبحون االن نترس، -

  ؟یکن ناهارمون حالهبیفکرهییتونیم فقط

 : دمیپاش شکرمیحلیرو من و گذاشتمیجلو را ظرف
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 .  کنم درستهخوشمزیلیبرزیغذاهیمتونیمیبخوا اگر -

 : رفت درمدهان از و

 ... بدشمه «امپادا» ازدچن هر. بود «واتاپا» عاشق لوکاس -

 لب بر تلخیلبخند. بزند خیمدهان درمکالدش باعث اشرهیخهنگا

 : شد خوردنشمیحلمسرگر ودنشان

 با تاالتیخ تومهنوز م؛یباشمه کناردبعهب نیا ازهقرارمکردیم فکر -

  نه؟ ،یاون

 : کردمهزمزم ومانداخت ریزهب سر

 کنه،یم تتیاذمحضور اگر. ندارم دویجدهرابطیآمادگ هنوز من -

 . برمهخون نیا ازمتونیم

 : برد باال را شیصدا ودیکوب طرفیتو را قاشقش

.. .نباش عاشقش منیجلو قدر نیا اما. یبگ نویاهکمنزد حرفو اون -

 . لطفًا

 ترآرام ودش خوردن مشغولهدوبار. نداشتمیجواب ودبومظرفهبمنگاه

 : گفت شیپ از
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 شیپمتگف بهش. گرفتیم سراغتومبهدبوهزد زنگ. برگشته انیآدر -

 . نکن روشنهوج چیههب تویگوش. نشد باورش اما ،یستین من

 .هترب زودترهچ هر شدم؛یم خالص شرش ازهشیهمیبرادیبا! انیآدر

 ره کنم،هسوءاستفاد او از تامنداشت را دلش. انداختم تیآهبینگاه

 . بود نیخطرآفر اشیهمراههکدچن

*** 

 

 

  

 اما ودآوریم آب رونیب هراسان را سرش. زدیم پا و دست داشت

 شنا تتوانسینم چرا. دیکشیمدخو بطنهب را او ایدر ده،ینکشهیثانهب

 هاوجم با. نمشیببمتوانستینم گرید! بود؟ن نجاتقیغر مگر کند؟

 شیصداهکمدیپر آب داخل ومکند رامیهالباس. انگاردبوهشد حل

 : دیرسمگوشهب نمشیببهک آنیب

 . یش غرقمه تومخواینم! لیراح این -
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 سر پشت ازیشخصهکمبرد آب داخل رامیپاها حرفشهبهتوجیب

 : زدم غیج. دمید را انیآدر ومچرخاند سر. گرفت مرایبازوها

 . بدم نجاتشمبردیبا. کنمول -

 او ومافتاد شیپا و دستهب. زدمهضج. نکرد رها رامدست نگذاشت؛

 .  شدیممرفتن مانع ودکریممنگاه تنها

 ودبوهافتادیتنددمهب. بود عرق سیخمتنمتما شدم، داریبهک خواب از

 با. نمیبب را لوکاس خواب، درهشدیحتهدوبار تادزیم دل دلمدل

 رامشمانچ ومدیکش درازمه باز بودند،هدیچسبمتنهبهکیسیخیهالباس

 تختیرویغلت ومدیبلع رامبغض. مکرریدارید از غیدر اما بستم،

 . زدم

 گفت و رفت اشمغازههب ودنمان ناهاریبرا بود، ریدلگ من ازهک تیآ

. شدمدبلن ومدیکشمصورتهبیدست. گرددیبرممشایبرا شب سرهک

 کنسولیروهکیانهیآیجلو ومرفت نییپا هاپله ازهسالنهسالن

 اما ،بودهماندمیقد از لیوسا ازیبرخهک نیا با. ستادمیا بود،ییبایز

 .  کند نیزاید نحو نیبهترهب را منزلشدبوهکردیسع تیآ
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 اشییبایز. گردو وبچ ازهشدساخته ودبویمیقد کنسول آن

 درمخودهچهرهب. شدیمهکند آن ازیسختهبهدید ودبو ریچشمگ

 م،یدق مثل ودیرسینم نظرهبهدیپررنگمصورت گرید. کردمهنگاهنیآ

 شاداب رادخویچهرههکیبار نیآخر. بودمهشددیسپ و سرخیکم

 نم،یماشهنیآ داخلهکمآورددایهب ومکرد فکریکم بود؟یِک دم،ید

 تامگردیبرمهخانهبهکمبود خوشحال ومانداختمخودهبینگاه

 .  کنم برطرف لوکهب نسبت رامایدلتنگ

 از جلجویاشکهقطر ودکرهگزند رامیهالحظه نیریشمطع گس،یلبخند

 ولکنس وهنیآ از. گرفتمآراماگونهیرو و جست رونیبمیهاپلک انیم

 دنبالهب و باز را خچالی در. رفتمهشپزخانآهب وهگرفتهفاصل

 مرغ اب پلویباقالمگرفتمیتصم. کردم رو و ریز را طبقات ،ییغذادموا

 . داشتمیدسترس موادشهبمه بود، آسانمه. کنم درست

 مرغ. ختمیر آبجوشیتو ومدیکش رونیب زریفر از راهزدخییباقالهبست

 کردم،هاضافیباقالهبهک را برنج .بپزدمگذاشت وهداد تفتیکممه را

 داخل ساعتهبینگاه. آمد در شدنهبست و بازیصدا

 .بود شب سر قیدق انداختم؛هآشپزخان
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 رو ودبوهآشپزخان درهبمپشت. دادم نشان کارمسرگر ودخونسر رامخود

 : دمیشن را شیصداهکمبودهستادیا گازهب

 ! سالم -

 زین را خودش خاص مطبوعیگرما بود، نینگسهک نیا نیع در لحنش

 دلخور لوکاس آوردن خاطرهب بابت من ازمه هنوز انگار اما داشت،

 .  کردینمدبرخوریمیصمدایزهکدبو

 : شدم مشغولهدوبار ومانداخت سمتشینگاهمین

 . ینباشهخست. سالم -

 : داد جوابیخونسرد با طور همان

 . رمیبگ دوشهیمریم من... یمرس -

 ار گاز ریز. دمیشن رفتیم باال هاپله از داشتهک را شیپاهایصدا

 سر دم،یرسهکماتاق کینزد. شدمیراه سرش پشت ومکردمک

 : گفت ودچرخان
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  ؟یریبگ حجابیخوایم -

 تفاوتیب. دادم تکان سر بدزدم، رامنگاهمکردیمیسعهک نیا نیح

 : گفت

. ستینمالزهمن خاطرهب اگر اما چ،یههکدخوایم دلت خودت اگر -

 . باش راحت تو. یداریسرامریممگرفتهک دوشمو

 : شدم معترض ومکرد نگاهش بروبر

 . کردم درست غذا من -

 : رفتمه در شیهااخم ودکر برانداز رامیسرتاپا

 . ستمینهگرسن -

 : دمیتوپ اوهبماخ پر. بودهشد متزلزلیکافدحهبماعصاب

 و عقل فتم؟یبمسابق شوهردایمندار حق منیعنی ه؟یچ ایبازبچه نیا -

  ت؟یآهرفت کجا منطقت

 : گفت رساییصدا با و زیت ودتن وددا سریعصبیاخنده

 .  بسه جدمون هفتهواس تو منطق و عقل -
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 : داد تکانمصورتیجلو را اشسبابه انگشت ودآم جلوتر

 ویریگینم انویآدر دست چرا ،یقتساب شوهر دلتنگ قدر نیا اگر -

 فقط. آرزومندم براتونیخوبینفرههسیزندگ ل؟یبرزیبر

 ...یبفهم تایبدیاانید شیآزماهیهنر ادتی اومد، باال شکمتیوقت

 

 

 تشدهبهکییصدا با. کرد سکوت گرفت، قرار دهانشیروهکمدست

 : دمیغرمگریکدی قفلیهادندان انیم از د،یلرزیم

 ؟یبگ منهب اتویچرند نیادایم دلت چطور. شوهخف -

 ! یلیخ... تیآیرتیغیبیلیخ! عاشق؟یگذاشتمهمخودتماس

 تگرف سر پشت از رامیبازو. رفتمماتاق سمت ومداد هل عقبهب را او

 : گفت سرخورده،یلحن با و

 . لیراح کن صبر -

. فتمر اتاق داخل ومدیکش رونیب انگشتانش انیم از ضرب با رامدست

 .  دمیکش رونیب رامچمدان ومکرد قفلمسر پشت را در
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 . میبزن حرف رونیب ایب. اصاًلمکرد غلط من! خدا رو تو لیراح -

 . ذاشتمگ چمدان داخل رادبو رونیبهکیلباسهتکدچن ومدیبلع رامبغض

 اًلاص. نبودمخود دست... شدمیعصبهلحظهی خداهب زم،یعز لیراح -

 . رمیگیم گل صاحابویب دهن نیا درهگید

 من صورت نیب نگاهش. کردم باز را در قفل وهدیپوش رامشال و مانتو

 نیدلخورتر با وهانداخت باالییابروهلنگ. بودهماند واج و هاجمچمدان و

 : زدم پچ ممکن حالت

 . شمدرمخوایم کنار برو -

 : داد تکان راست و چپهب سردتن ودتن

 . یبذار رونیبهخون نیا از پاتوهکیبشدر منهجناز رو از مگر -

 ازمچمدان چرخ. گذشتم در چارچوب و او نیب از ومزدیشخندین

 : رفت هواهب آخش ودشدر شیپایرو

 ... زمیعز جان لیراح! آخ آخ -

 پر. شدمریمسدسهکمرفتیم نییپا هاپله ازمداشت. بودهافتادهرامدنبال

 : گفتم ظیغ
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 . ندارم توحوصله کنار برو -

 : گفتهانیدلجو

 نیا چرا. کردم غلط من بابا تو؟یبریخوایم کجاهآخ -

  آخه؟یکنیمیجور

 : گرفتم باال رامسر وهزددتلخن

 خب لوکاس؟ شیپمبر و لیبرزمبرگرد انیآدر باینگفتهمگ -

 .نمیبب کنار برو... برممخوایمممن

 

 

 زلیناراحت با ودکر کج گردن. ماند بازیناباور فرط از شدهان

 : شدمچشمان

 . رو نایا نگو -

 و پهنیهانردههب ومکرد رها رامچمدانهدست

 : دادمهیتکهشدیکارمنبتیچوب
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   تو؟ ایمگفت من -

 دنشیترک ازیریجلوگیبرایکار چیهمنتوانست من ودآم باال بغض

 داشت ودیباریممصورت بر تگرگ چون اشک،یهاقطره. دهممانجا

 . دادیم خراش رامدل

 قفل نگاهمان. ستادیا منینفسدچن درمیروروبه ودآم جلو تیآ

 .  نبودیخبر اشیشگیهمماخ از اما ودش گریکدی

 منیبرایدونیم. منهواسینیزتریعزیدونیم خودت -

 اب چون ،ینکن فکر بهشمخوایم. ستین تو از ترباارزشیچکیه

... یداشت دوستشمدونیم. دهیم دست بهتیبد حس شیادآوری

 بتنس نتیریشهعالقهب آخرش،دشنهایپ اونیتلخ اما. یدار دوستش

 خداهب. دونمیمممن ،یدونیممه خودت. کنهیمینیسنگ لوکاسهب

 ... دادینم آزارتدح نیا تا اگرمقس

 : افزود ودز دهانشهب دست کف باهضربدچن

 باهکمنیبیممچشما با اما کردم،یم تحمل ومگرفتیم گل دهنمو در -

 خوبیراحت نیهمهب تو. یشیم آبهذرذره اون،یادآوری بار هر

 دلتهک چقدر هرمه االن. شهدب حالتهدوبارهکینشد
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 خودتو. بمونیقو... باشیقو. نده وایول زم،یعز کنهیگردخوایم

. زدم حرفو اونمکرد غلط اصاًل من. نکن تیاذ پوچ و چیه طرخاهب

 منهباش قرار اگریحت. تگذشته از بَکن خودت خاطرهب و ایب اما

 فقط. بکن کارو نیا خوبت حالهواس دور،یبنداز تگذشته هماز

 . نده عذاب خودتو

. گرفتم او از رو ومدیکش باال راماینیب آب

 ودزیلبخند. کردم نگاهش شد،دبلنهکمچمدانیهاچرخیسروصدا

 : گفت

 غذاتهبینگاههی و بشور صورتتو برومه خودت. اتاقتمبریم نویا -

 . مونهگشنهیلیخهکهباشهومدین سرشییبالهکن خدا. بنداز

. انمبم اوهخان درمبود مجبور ومنداشت رفتنیبراییجا بود؟مهیاچاره

. کردمیم لیتبد الیرهب رامیهاپول ومرفتیمدیبادزو صبح فردا

 انتوم همان با! اندازم لنگر ومبخور کنگر تیآ منزل درداب تاهکدشینم

 مرغهبهآبغوریکم. زدم غذاهاهبیسر ومرفتهآشپزخانهبمشال و

 از. آمدهخانیورود بزرگ در شدنبسته و بازیصداهکمکردهاضاف

 .انداختم آنهبیهنگا ومرفت رونیبهآشپزخان

(DONYAIEMAMNOE@) 282



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

283 

 

 

  ؟یاگرسنهینگفتهمگ ؟یرفت کجا -

. رفتم واهآشپزخان زیم پشتدبع ومکردهآماد رایرازیشدساالیلیمیب با

 سسپ و تیآیهاحرفهب ومگذاشت زیمیروماکردههگر دستان بر سر

 نیبهترهگذشت از دنیبر بود؛ تیآ با حق. کردم فکرمبودهدیدهکیخواب

 با کردم؛یم بناهدوبار رامایزندگدیبا. دیرسیم نظرهب ممکن ارک

 .  دیام و تالش و کار با و... ترمحکمییهاهیپا

  ؟یخواب -

 تانشدس وهستادیاهآشپزخانیورود درهآستان درهک اوهب ومکرددبلن سر

 از بتمح و داشت لب بردلبخن. انداختمهنگا بود،هبرد بدنش پشت را

 چیههکمبود غرق الیخ و فکر در قدر آن. کردیم فوران انشچشم

 انگار آمد؛ جلومآرامآرا حشیملدلبخن همان با! نشدم آمدنشهمتوج

 .  بودهکرد پنهان بدنش پشت رایزیچهک
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 ظرافت با آن درهکیکیژئومتریاشهیش گلدان ودستایامیجلو

 گلهاخشهس دو. گذاشت زیمیرو بود،هرفت کارهب زین رنگییطالیفلز

 خاک و پهن ودبلنیهابرگ با بنفش ودیسفیاتورینیمهدیارک

 طفر ازمدهان. بود بایز ودبلن تقرببًا گلدان داخل درخت،هپوست

 .  ماند بازیخوشحال

 در را زیچههم تیآ هستم؛یاتورینیمهدیارک عاشق من دانستیم

 شکیبیداشتندوست و کیش گلدان آن. بودهسپرد خاطرهب مندمور

 . بود ترمهممیبرامقیعالهبهتوج اما بود، متیقگران

 نیامدواریامیول ارم،یب تواسه رو ایدنیهادهیارکههممحاضر -

 . لیراحهباشمیعذرخواه نیآخر

 *** 

 دنخوان مشغول تیآ انداختم؛یداریسرا اتاقهبینگاههپنجرهشیش از

 وهزد درهبیاتقه ومکردممحکمدوشیرو رامفیکدبن. بود ظهر نماز

. شودمتما نمازشمماند منتظر ومنشستیاگوشه. شدمدوار سپس

. مکن شیرهاینگران ازمخواستیم و استهشدمدلواپسهکمدانستیم

 پا و دست چهار طور هماندبع ودکرمتما را نمازش ترعیسریکم
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 پر ودکر تر لب. شستن زانو دویرومیجلو ودآممسمتهب

 : گفتم وهزددلبخن. شدمشاد چشمانهبهریخماخ

 . باشه قبول -

 : دیتوپ ودش ترظیغل اخمش

 تم؛گذاش پا ریزمخان سرکار خاطرهب تهرونو کل حاال؟ تایبود کجا -

 . رفتممهیحاجهخونیحت

 : دمیپرسیکنجکاو با وهشد لیمتما سمتش

 ردن؟کیم کاریچ بودن؟ چطور -

 

 

 ار برزخشهنگا ودز شیموهاهبیچنگ. دیکشیپوف و رفتیزهرچشم

 : گشودم رامفیک پیز ومداد سریآرامهخندهک دوخت منهب

 طول مقدارهیمکار. کنم چنج هاموپولمبودهرفت. نکن ترش حاال -

 رو هاپول و کنن صادر کارت ومکن باز حسابمبخوا تا. دیکش

 . ..و حسابمزیبر
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 : کرد کج گردن و دوخت منهبمچش بروبر

 . یرفتهکیرفتمکرد فکر -

 : برگرداندممفیک داخلمهدبع ومداد نشانش رامایبانک کارت

  ت؟یآیکن جورمواسهیکارهییتونیم -

 : شد چهارتا چشمانش

  ؟یعنییدار شویآمادگ! کار؟ -

 : دادم تکانهبلهب سر

 . خوبههشیممگرمسر. آره -

 : کرد نجوا فکر در غرق ودیکش اشچانههبیدست

  ؟یبکنیتونیمییکارهاهچ ،یخوند کیزیفهرشت -

 با فعاًل. برهیم زمانمکهی چون دم،یم رو بشیترت بعدًامخود نویا -

 م،یسیانگل ویپرتغال زبان مدرکهبهتوج

 . کرد سیتدرهشیممهییجایآموزشگاهیتو

 : رفت در سمت و برخاست
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 رجو برات کارهیههفت دویکی نیایتو سپارم؛یممرفقاهبهباش -

 . کنمیم

 : افزود ودافتاهرا در سمت

 . میبخور ناهار فعاًلمیبر -

 : گفتم وهزد ایدرهب دل نشست،هریدستگیروهک دستش

  بنگاه؟ سرهیمیبریعصر -

 : دیچرخمطرفهب سرش تنها ودش خشک شیجا در

 ! نگاه؟ب -

. گفتمیبیغر و بیعج زیچ انگارهکدیپرس رتیح با چنان

 ازمتوانستینم. رفتمیم اشخانه ازدیبا اما شود،یم ناراحتمدانستیم

 : کردمهزمزم کنانمنومن وهانداخت ریزهب سر. کنمهسوءاستفاد او

 .مونمب جانیهم... ابد تاهکهشینم. باشمهداشت... خونههی... هی... دیبا -
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. شد راهشهبدرق منهنگا ودز رونیبیداریسرا اتاق از حرفیب

 نشیماش طرفهک دمشیدهپنجرهشیش پشت از. کنم کارهچمدانستینم

 هم، دریاچهره بادبع. دیکش رونیب را فندکش و گاریس پاکت و رفت

 نشیماشهب بود،هشدمارهیخهک طور همان ودز آتشیگاریس منهب رو

 .  رفت جلومکاهبمکا ودداهیتک

 ودبوهشدیعصبان. نشستمهصندوقچیرو ومگرفت قیعمیدم

. دمیفهم انگشتانش انیمیکوفت آن از را نیا. کندیتند خواستینم

 نگاهش. شد باز اتاق درهک گذشتمذهن و دلیتکاپو درهقیدقدچن

 : گفت ودنشان لب بر تلخیلبخندهکمکرد

 . هستهآمادهیالو خچالی تو م؟یبخور ناهاریایبیخواینم -

 با .نداشتم رادبرخور نیا انتظار. شد رتیحهبهختیآممنگاهیرگیخ

 سمتهبمه کنارهک طور همان. رفتم نزدش ومبرخاست تعلل

 : دیپرس م،یداشتیبرممگاهخان

  داره؟یخاص لیدل ،یریبگهخونیخوایمهک نیا -

 : دوختممچش رخشمینهب ومداد تکان تاس و چپهب سر
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 ... کههشینم. هفتههی اصاًل نه، روز، دو روز،هی مهمونیولهن -

 کند،منگاه ودبچرخانمطرفهب را سرشهک نیا بدون ودآممحرف انیم

 : گفت

 . یاصاحبخونه تو. یستین مهمون -

 : گفتم ومیرفت باال هاپله از

 . میباش جاهیمه با ستین درست نه، -

 : کرد نجوا اشیقبل حالت همان حفظ با

 . مونمیمیداریسرا اتاق تو من م؛یستین جاهی -

 . شوم داخل من اول تا رفت کنار. کرد باز را در او ومدیکشیپوف

 ؟یداریدرندشت نیاهبهخونهییوقتیبمون جا اوندیبا چرا خب -

 جور و جمعهخونهی. هاشبمترسیم جا نیاییتنهاممن

 . یکنیم گتویزند راحتمه تو. گهیدهریمهشیممتمومریگیم

 : گفتهکمیرفتهآشپزخان سمتهب. بست را در ودآم داخل
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 اتدچن فقط مونفاصله. یترسیم اگرممونیم جا نیامایمممن خب -

  ها؟. شهیم اتاق

 : اشتمگذهآشپزخان داخل پا ومفرستاد رونیبهآ پر رامبازدم

 ! بگم؟یچ -

 رونیب راهآمادهیالویهابسته خچالی از من و نشست زیم پشت

 ومیشد غذا خوردن مشغول. گذاشتم زیمیرو لواش نان با ومدیکش

 رایخالیهاظرف. شدمتما مانیغذاهکیوقت تادنزیحرف گرید تیآ

 : گفتمآرا ودستایامکنارهکمانداختهزبالهسیک داخل

 ؟ینرهشیم -

 

 

 : گفتم. انداخت ریزهب سرهکمکرد نگاهشیکالفگ با

 فردا پسمترسیم. میبمونهخونهییتو تو و من ستین درست تیآ -

 تومشد خارمهیجورنیهم. ارنیب در حرف مونواسه بفهمن

 ... کهیوقت حالهبیوا همه،مچش
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 : کردیچیق رامکالم و گرفت باال را سرش

  رمت؟یبگهشیم -

 فکر. کردم نگاهش زد،یم رونیبهحدق از داشتهکیچشمان با

 لب من، صورتهبینگاهمین از پسهکمنشد منظورشهمتوجدکر

 : افزودیفرارینگاه با ودیگز

  شه؟یم م؛یکندعق -

 را رشفکدیبا. دادمهلیمسر پشت واریدهب ومدیکشمصورتهبیدست

 نیزم قعر ازییگومیصدا. دهدیم راداشنهیپ نیا روز کیهکمکردیم

 : دیرس گوشهب

 . گرفتم طالقهکهماهدچن شهمه من -

 من از را نگاهش همچنان. زد شیموهاهبیچنگ ودش پا آن و پا نیا

 : دیدزدیم

 . شدهمتمو تعده... کردم حساب -

 . داشتیپ در را اشرهیخهنگاهکمزد صدا پریپوزخند
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. بودمتنیعده اون اما شده؛متموهآر! ؟یکرد حساب ومنهعدینشست -

  پس؟یچمدل

 : دادمهادام ظیغ پر وهدیکوبمچپهنیسیرو رامدست کف

  نداره؟هعد صاحابیب دل نیا -

 : گفت داشت، لرز شیصداهکیحال در ودیچرخ

 . مغازهمریم من -

 . شد خارجهآشپزخان ازهبالفاصل و

*** 

 

 

 دراز مبلیرو ومکرد رها راهپردهدانینوم من ودیرسهرا از شبهمین

 ترس ازمداشت من ودبوهامدین تیآ. شدم جمعمخود در ومدیکش

 ودآمیمییسروصداهخانیجایجا ازمد هر. کردمیمهسکت

 نیا در هاشبددهینمهاجاز گفت خودش. بودمهافتادهسکسکهب
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 فراموش را حرفشیزود نیهمهب چرا بمانم؛ تنها بزرگ ساختمان

   کرد؟

 فرصت. گرفتمیم تماس تیآ بادبو طور هردیبا

 زانلریدستان با خاطر نیهمهب کنم، حفظ را تماسشهشماردبوهنشد

 و هاامیپدایزمحج لیدلهب اول،هقیدقدچن. کردم روشن راملیموبا

 تادیکش طولیمدت. بودهکرد هنگ پاسخیبیهاتماس

 .  بزنم ورق را صفحات دردسریبمنستتوا

 کرد؛ جلبدخوهب رامتوجهمایپ نیآخر ومشدمرسانامیپدوار

 اگر اما ،ینکن روشن تویگوشمدواریام. تمیآ من: »بودهفرستادیناشناس

 کردنمزو انیآدر ویحاج. نکن نیسمدادمایپ برندار،مزد زنگیکرد

 بایالهعج وماییدستشویتومه االن. من رو

 ومیگوش و کردن شک بدجور منهب نایا. دمیممایپمدارمدکییگوش

 .« گرفتن

 راملیموبا ها،امیپهیبقهبهتوج بدون ومگرفت دندانهب رامنیریز لب

 مدرن ساعتهبهریخ ومگرفت بغل رامیزانوها.   کردم خاموشهباعجل

 اودنز انیآدر ویجحا بامداد، کی تایعنی. شدم واریدیرویانهیآ و
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 تیآ و منهگذشتهب راجع انیآدر شکیب! بودند؟هماند

   کند؟مزو تیآهبیحاجهک داشتیلیدلهچهوگرن بود،هزدییهاحرف

. کنم مشغول آن با رامخودمکردیسع و روشن را ونیزیتلو

 دمشیدیمدبو بار نیاولهک الیسر کی ازیاقهیدقدچن آهنگ،یاندک

 ...  و

 تیآمه شب آنمکردیم الیخدیبا. رفتمهپنجر پشتهدوبار ومبرخاست

 ایدباش جاآن واقعًا اوهکدکریمیفرقهچ اصاًل.  استیداریسرا اتاق در

 و داشتهفاصل من با متر نیچند ماند،یم اتاق آن درهکمهیزمان نه؟

 . دمشیدینم

 با خواب اما دم،یخز پتو ریز ومرفتماتاقهب تصور نیهم با

 کلنجارمخود بایساعت دویکی. کردیمیبگیغرمچشمان

 .دمیشن راهخان تلفن فیضعیصداهکمرفت
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 با. ومش پاکلهدبو کینزد باردچن ومرفت نییپا هاپله از دو حالت با

 : برداشتم رایگوش زناننفس ومرساند تلفنهب رادخوهعجل

  الو؟ -

 : دیچیپمگوشیتو تیآدآلوخوابیصدا

 . لیراحمسال -

 : دمیپرس وهداد را جوابشینگران با

  آره؟ کردن، تتیاذ -

 : دمیشنیمیگوش پشت از را شیهانفسیصدا

 تا. فتهگ بهشونهگوهتپ اون. میداشت قرار و قولمه با قباًل دنیفهم -

 ... بودن جا نیامه شیپهقیدقدچن نیهم

 حرفش انگار اما بودم،هدز حدسمخود را شیجاآن تا

 . بودهماندمتماهمین

  ؟یچهگید -

 : شد فیضع شیصدا ودیکشیپوف
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 . دنیفهممه روهسمان و من طالقهیقض -

 : رفت باالمیصدا رتیح فرط از وهناخودآگا

  کجا؟ از! ؟یچ -

 : گفت سپس و گذشت سکوتهبیاندک

. میبزن رفحممامانهب راجعهک جا نیادبوهاومدهسمان -

 وهن ایمیکنیعلن طالقمونوهک نیا سردیکش بحث. ناخوشهیکمهیهآخ

 و اومدنهدارودست ویحاج موقع همونهک باال رفت صدامونهخالص

 . دنیفهم

 : دمیپرسیکالفگ با وهدیکشیپوف

  خونه؟یاینم ؟یکن کاریچیخوایم حاال -

 . میهم شیپ فهمنیم ام،یب اگر. هستنممراقب احتمااًل -

 : رفتم وامکناریصندلیرویحالیب با

 . میهم شیپ شنیم مطمئن ،یاین اگر اما -

 : گفت ودکریمنومن
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 . لیراحمداریبد حسهی فقط... فقط. امیم من پس -

 عوض را بحث ودیلرزمتن. گفتینم دروغهگا چیه اومشش حس

 : کردم

 . منتظرتم... ایبدزو -

 وموردآ باالهطبق از رامبالش و پتو. کردم قطع را استمیخداحافظیب و

 من ودیایب زودتر تیآهبلک تامدوخت درهبمچش. دمیکش دراز مبلیرو

 درهبیاتقه بعد، ربع کی. ابمیییرهاهدلشورههم آن از

 و شب از ساعت آن خاطرهب شکیب. خورد ساختمانیورود

 .بودهدیرسدزو هاابانیخیخلوت

 

 

 را آنیوقت اما دم،یدو در سمتهب دو حالت با ومزد کنار را پتو

 تپشمقلبمکرد حسهلحظ کی. برگشتم ومرفتهسکت مرز تا گشودم،

 نیا با. ردک دنیلرزهب شروعمدستان و بست خیهبارکیهبمتنمتما. ندارد
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 ویحاج نتوانستم؛ اما ببندم، را درمکردیسعدخو توانمتما با حال

 . شدندممانع انیدرآ

 : دیغر ودزیزوریحاج

 . سررهیخهدخترمنیبب کن ول درو -

 ومدیکشیغیج. گرفت مشتش در رامیموها ودآور داخل را دستش

 نیاول انیآدردپوزخن ودآمدن داخل. شد رهامدست ازهریدستگ

 و گرفت خودشهبممغمویاچهره سپس. آمدمچشمهبهکدبویزیچ

 : دیبخش شیداصهبیلرز

 ت؟یآهخونیاومد تو وقت اون مردم،یم استرس ازمداشت من -

 ! ل؟یراحهآر

 رامالش و مانتو و گرفت رامیبازومپدرهکمزدهخند ریزیعصبیحالت با

 : زد چنگ در کناریجالباسیرو از

 . میبر بردارمه سجلتو بپوش، را هاصابمرده نیا -

 : کرد نطقمه باز انیآدر
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. بخشمشیم من. قرآن رو تو نیباشهنداشت شیکار عمویحاج -

 . دینکن تشیاذ ست؛ین خودش دست

 : دمیکش غیج. شدم ورحمله سمتش ومفشردمهیرو لب

 حرفا نیهم با رو نایا ست؟ینمخود دست -

  وجود؟یبیدادیمغزیشستشو

. مبرسان اشبرادرزادههدردانهکیبیآسهک نگذاشت و گرفت مرامپدر

 : گفت ودکر سپرهنیس. کرد جدا من از رامپدر دست ودآم جلو انیآدر

 شه،یم راحت اعصابت اگر... بکش... بزن ؟یکن کاریچیخوایم -

 .بکن کارو نیایشیممآرو اگر

 

 

 و مانتو. انداخت نیزمیرو وددا هل مرامپدرهکمدیکش غیجهدوبار

 : زددایفر رغضبیم و انداختمیرو رامشال

 . رسمیم وقتشهبمحرومهب نمک تیآ اون حساب. میبر بپوش -

(DONYAIEMAMNOE@) 299



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

300 

 راماقهی انیآدرهکمدیدو در سمتمیهالباس با من و رفت باال هاپله از

 پسس ودشو مطمئنمپدر رفتن از تادچرخان سر. گرفت سر پشت از

 چپ ودچسبانمگوشهب را دهانش. گذاشتمیهالبیرو را دستش کی

 : زد

 ابمحالت و عشق! احمق؟ اونهخونیایم ویچونیپیم منوهگید حاال -

 شبهی... لیراح تواسهمبندازهرایزفاف شبهی آره؟ ،یکرد اون

 فرداشهک نیا تصور! بندازمهرایزفاف

 .  کنهیم کوک فمویکیحسابیریمهرایچیقیچیق

. کردهحلقمشکم دور را آزادش دست ودیخندمآرا

 زورمداشت. کنمیحرکت چیهمتوانستینم من ودبوهداشتمگهنممحک

 نیح همان. بودهدیفایب اما برسد،مپدر گوشهبمیصدا تامزدیم

 : دیپرسیحاج

  دختر؟ تشناسنامه نیا کجاست -

 : دیکشدایفر ودداهفاصل من از را سرش انیآدر

 . نیبگرد چمدونشو عمو -
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 هاپلهیباال. برد رونیب مرا ودگشو پاهپنج با راهخان بازمهین دِر سپس

 . مشو خالص دستش ازمتوانستینمهعرضیب مِن ومیبودهستادیا

 سرتمهییبال هرهگید حاال. یلیخ... راحلهیکردمیحرصیلیخ -

 از زودترمشد ترصیحر ه؟یچیدونیم اصاًل. ستینمهمم...تهب اد،یب

 و لوکاسهکیدار ریز اونیچمنیببمخوایم. باشم باهاتیکوفتدعق

 .  هالکتن قدر نیا احمق نیا

 من اشک و نشستمگردنیرو شیهالب. زد کنار رامیموها

 بزنم، اوهبیاضربه تامکندآزا رامدستانهکدبو نیامتالشمتما. شدیجار

. ودبهگرفتمدرد ودشینم جدامگردن از شیهالب. نداشتم را توانش اما

 نیح همانهکدکر لمس رامشکم ودز باال رامبلوز دستش

 را حالتش و گرفتهفاصل من ازیفور. آمد بابایحاجیپاهایصدا

 : آورد زبانهب وارزمزمه وددا رییتغ

 !لعنتهمعرک خرمگس بر -
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 را شیاصد ودستایاممقابل زناننفس ودیکش سرخش صورتهبیدست

 : شود شیهاصحبتهمتوجمهیحاج تادبر باال

 از قدر نیامشدهخست. لیراحمبخشینمیبریبذار اگر بار نیا -

  آخه؟مکن تحملدیبا چقدر. دادم دستت

 اریعمتمایعوض کی اوهکمکن ثابتمپدرهبمتوانستینم. بودمهشدمیتسل

 رامتصور. نشستمهپلیرو ومکرد فوت رونیبهبهآ پر رامبازدم. است

 : آمدمسر باال ازیحاجیصداهکمگرفتمندستا انیم

 . میبرمیخوایم بجنب کن؟هکال و شالمنگفتهمگ -

 تانشدس انیآدرهکمشد مانتو دنیپوش مشغول حالیب ومکرددبلن سر

 : گفت ودکر پایچلهنیسیرو را

 مطمئندیبا من. ادیبمه تیآمیکن صبریحاج -

 . نکردهیدرازدستمنامزدهبمبش

 : زد تشر و رفت اوهبیازهرهچشممدرپ

 . لیراحهن حرفاست، نیا اهل تیآهن! پسر بکش خجالت -
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 رامشال من ودفشرمهیرو لب او. برخاستم ومزد شیروهبیشخندین

 : گفتهکمانداختمسریرو

 .  یندازب دخترت گردنهبهنگاهی ستیندبیول نباشه؛ جسارتیحاج -

 داشت. ماند باز تعجب فرط ازمدهان. شددیفس و سرخیحاج صورت

 ! دادیم نسبت نوایب تیآهب بود،هکرد خودشهک رایغلط

 : آمددفرومسر بر مشتش بعد،هیثاندچن ودز کنار رامیموها و شالمپدر

 . نمیببهبد جواب ن؟یکردیغلطهچ ایحیبهدختر -

 تادکردبلن را دستش او و رفت هواهبمآخ

 : انداختمیجلو را خودش انیآدرهکدبخوابانیلیسمرتصویتو

 تیآممطمئن من. که ستین بدبخت نیا ریتقص. یحاج کن ولش -

 من. تونخونههبرنگشتهدیکشیم خجالت چونمه لیراح. کرده تشیاذ

... یحاجممطمئن. ستین روابط جور نیا اهل اصاًل. شناسمیم لویراح

 . تهیآ کار کار،هکممطمئن

 : زدم هق ومدیکش باال راماینیب آب

 .  ترهپاک گل از تیآ خداهبیحاج -

(DONYAIEMAMNOE@) 303



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

304 

. شدم تیآهمتوج ومچرخاند سر. دمید راییآشناهیسا

 .  دمیگز لب ومزدیتبسمهناخودآگا

 ؟یاومد تیآ -

 

 

 اوهب رامخود ومزد کنار رامپدر و انیآدر. ماندیم نجاتهفرشتهب

 و رفت ترباالهپل کیهکمستادیا کنارش. رساندمدبو ترنییپاهپلهسهک

 : گفتمپدرهب رو دلخور. شدمپناه

 منیالگو عمرهی شما ن؟یدار دخترتون باهکهیرفتارهچ نیایحاج -

 . آخه نیبود

 : کرد غرش سپس ودیچسب را اوهقی ودآم تیآ طرفهبمپدر

 کاریچ من دختر با. بودم تو مثلیکثافتیالگوهک من سر بر خاک -

  ؟آره ؟یکنمخریجور نیاهکیانداخت باال حیتسب عمرهی تو؟یکرد

 : خوردینم تکان شیجا از تیآ
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 تنها و تکمنذاشتمکرددب من؟مکردییخطا و خبطهچهمگ -

 شما باشه؟ راحت جاش تامخودهخون تو آوردمش وهبشهآوار

 ... وقت چیه من ؛یحاجدیدونیممه خودتون

 ظیغ پر گرشیکدی قفلیهادندان انیم از و رفت کالمش انیممرپد

 : گفتمآرا اما

 دست بهشمحروهب نمکیتو. یزد دست بهش ؟یچ وقت چیه -

 . یکنمخریخوایممه االن ویزد

 رو. بودهشددگر چشمانش وهماند باز دهانش. دمید را تیآ رخمین

 : گفتممپدرهب

 اون ارک. دیکنیمهاشتبا نیدار. خداهبهنکردیکار چیه اون بابایحاج -

 نیاریب موشناسنامه تا باال نیرفتهک االن خداهب. بود کثافت انیآدر

  ه؟یعوض اونمبگیزبونهچهبهگیدهآخ. کردمتیاذ

 : آمد حرفهب انیآدر

 ِتیموقع نیا تودیبا چرا من د؟یکنینم باور حرفاشونوهک شما عمو -

  بکنم؟یطغل نیهمچ بلبشو
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 جدا اشقهی از رامپدر دست تیآ ن،یح همان ومافتادهیگرهبهدوبار

 : دیپرس گنگیحال با. دیچرخ من سمت ودکر

 کرده؟ کارتیچ انیآدر -

 

 

 تیآهکباریهب ومزد کنار رامیموها. کردم کج رامگردن ومدیگز لب

. انگاردوبهداد کف از طاقت. برد ورشی انیآدر سمتیگردباد چون

 تیآ. آمدیمدفرو انیآدر صورتهبهکدبو مشت ودافتا شیرو

 : بودهافتاد نفسنفسهب

 لیراحهب... یحقهچهب... یحقهچهب... نجس... یتو... کثافت... یتو -

  هااا؟ ؟یزد دست... دست

. دیکوب نیزمیرو را سرش ودکر بلندشیکم و گرفت را اشقهی

 : کرد جدا انیآدر از را اومپدر

 رویخوردهکیگوهیخوایم ؟یآورد ریگممظلو. نمیبب ور نیا ایب -

  بخشمت؟یمیکرد فکر ؟یسیبنوهگیدیکییپا
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 انیآدر. زد شیموهاهبیچنگ ودستایایحاجیجلویدرماندگ با تیآ

 از دور. برخاست کنانهنوهن و گرفت هانردههب را دستش

 . دیماس شیهالب بر تیآ حرف باهکدز منهبیلبخندیحاجمچش

 . کردم خوبمکردیکار هر. زنمه لیراح ه؟یچیدونیمیحاج اصاًل -

 گردن را انیآدر کار داشت. دوختم اوهب رامادرآمدههحدق از چشمان

  کرد؟یم ماجرادب را خودش داشت چرا! چه؟هک گرفتیم

 : کردهاشارهخانهب سرش با و دوخت منهب را نشیخونهنگا

 ! تو برو -

 .فشردمهیرو لب ودکردگر را چشمانشهکمبود اوهریخ بازیدهان با

 تنهاهب جمع آن در. گرفتم او ازهنگا ومزد پلک باردچن

 ومدادیم گوش حرفشهبدیبا پس بود؛ تیآ داشتم،داعتماهکیشخص

 باال هاپله از. آوردمیم در اشنقشه از سر

 : دوخت منهب را نشیخون چشمان ودکرمعلدقمیوجلمپدرهکمرفت

 . نمیب ستایوا! کجا؟ -

 : دیغر ترنیخشمگ ودچرخان تیآ سمت را شیرو سپس
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 زنمه؟یچیعنی -

 

 

. کرد شلوارشیهابیج در دست و انداخت منهبینظر تیآ

 : انداخت باالهشان ودشیحاجهریخ

 و عاقلمآد تا دو. منهممحر... همن زن لیراح. کههنداریچیعنییحاج -

 .  میکرد ازدواج ومیدار دوست گرویهمد م،یبالغ

. دبو او ازمانتظاراتیورا پدرم، مقابل در تیآ شجاعت و جسارت نیا

 . شدم اشیمردانگیتماشا محو ومزددلبخن

 تکان شیجا ازمه سانت کی اما او ودخوابان تیآ گوش ریزیحاج

. گرفت را اشقهی ودش ورحمله او سمت انیدآ عوض در. نخورد

 اشعهده از ودبو محالیامر بًایتقرهکدده تکانش داشتیسع

 . آمدیبرنم

 ... یکرد غلط تو. منهدنامز اون شرفیب -
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 انیآدر. داد هلش ودکر جدا اشقهی از را او دستانیخونسرد با تیآ

 و گرفت رامدست مچ ودآممطرفهب تیآ ن،یح همان ودش نیزم نقش

 : دیکشهخان سمت مرا

 . کنمیم صافهنخال نیا با بعدًا حسابمو. فعاًل تومیبر ایب -

 : زدهعربد ودش راهماندسمپدر

  کو؟ عقدنامه؟ کو -

 : داد تکان دستش در راماشناسنامه

 .  ستین ششناسنامه توهک اسمت -

 : داد پاسخیمعطلیب تیآ

 شیآزمادیبا اول گفتن... میبد شیآزمامیریم رداف. میموقتدعق فعاًل -

 . نیبد

 شیابرو دو انیمماخ خط ودفشرمهیرو لب بابایحاج

 : گرفتهتازیجان

 ها؟ ؟ینگفت اول از خودت چرا ،یزنش اگر -
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 صافییگلو. بود من جواب منتظرمه او انگار انداختم؛ تیآهبینظر

 : گفتممپدرهب رو وهکرد

 ورز شمایوقت خب اما. میبگ بهتونیرسمدعق ازدبعمیخواستیم -

 . مونهینمیاچاره ،یگیم

 : دیکوب نیزمیرو راماشناسنامه ظیغ پرمپدر

 . یدیفسچشم و سررهیخههنوزهکمهنوز. دختریستین بشو درست تو -

 : آورد زبانهبهمحترمان و انداخت ریزهب سر تیآ

 . دیکن صحبت باهاشمه ترقشنگهشیم... زنمه ،یحاج -

 را نگاهش تیآ. گرفت را تیآهقی ودزیاعربدهیحاج

 شیپ فرصت از. بروم داخلهکدکرهاشار ودچرخانمسمت

 را شقفل ومبستمسر پشت را در. شدم او منزلدوار ومکردهاستفادهآمد

 دست. زدیمدتن و آورمسرسا داشتمقلب. انداختم

 : زدهنعریحاج. دادمهلی درهب ومگذاشتمچپهنیسیرو
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 تخونواده و توهواسمگذاشتمک. نداره نمکهک دست نیاهبشکن -

  ؟یزنیم خنجر پشت ازهک

 دست ودبوهدادهیتکهنردهب انیآدر. زدم کنار راهپرد ومرفتهشیش پشت

 جا آنهبمه منهنگا. کردیم تماشا رامپدر و تیآیحرص وهنیسهب

. افتاد مقاوتیب او ودکر پرتهپلیرو را تیآیحاج شد؛هدیکش

 بدرد؛ را تربزرگهبماحترا و حرمتهپرددخواهینمهکدبو مشخص

   نداشت؟ خبر اویبازو زور ازیکسهچهوگرن

 ار شلوارش و برخاستهپلیرو از و گرفتینفسهیثاندچن از پس

 : ادد پاسخ کند،هنگایحاجهبهک نیا بدون ودبو نییپا سرش. تکاند

 . شماهواسمنزد دو سگمکممنیول. ییدایحاجمهستمغالمت -

 : زدهعربدهدوباریحاج

 ... تو وقت اون. دستتمسپردیم لویراحهکمداشتداعتما بهت -

. شد لقفهکمدید را فکش. ستادیامپدرهنیسهبهنیس و رفت جلو تیآ

 : رفت کالمش انیم ودشمپدرمچش درمچش
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 خطا پا از دست ؟یحاجهجرم داشتن دوست مگه؟مکرد کاریچ -

 اشمدمعتم چون نه،یحاجهن نداشتم؟هعرضیکرد فکر. حاال تامنکرد

 من. شواسهممردیمهوگرن دستم؛دبو امانت دخترت چون. بودم

 ازهکمقسمشرافتهب قسم، خداهبیولیحاجممردیم دخترتهواس

 .  نکردمهسوءاستفاد ماشداعتما

 درهبینگاهمین ودکن تیآ از را نشیخشمگ چشمانمپدر

 : بودهشد ترمیمالیکم لحنش. انداختهخان

 .نمیبب اریب برو نامه؟غهیص کو -

 

 

 و دوخت منهبمچش بود،هشدهپنجر پشتمحضورهمتوجهک تیآ

 : گفت

 . مینرفت محضرهگید. بخونممبوددبلمخود -

 : راند زبانهبیحرصمدرپ
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 و درستممراسهیمه بعدش. شیآزماهواسمایم باهاتونممن فردا -

 . میکن جمع دخترو نیادگن تامیریگیمیحساب

 : گفت منهب خطاب ودز آنهبیمشت ودآم در سمت

   ؟یدیفهم. کنمیم عاقت. لیراحیباشهگفت دروغدخوایممدل فقط -

 انیآدر. رفت ودکر باز را راهش وددا هل را تیآیخداحافظیب سپس

 انگارهن انگار افتاد؛هرا او سر پشتهآسودیالیخ با ومآرامه

. تمرف عقب ومکرد باز را در قفل. شدیمدبلن او گور از هاآتشمتماهک

 .  شدهخان داخلهافتادییهاشانه با تیآ لحظه،دچن از پس

 اما بست، را در سپس و تانداخ منهب نیخشمگینگاهمین

 ومدیترس. کرددتن پامسمت ودش آتشیگلولههبارکیهب

 رامانهچا ودش متوقفمایمتریسانتدچن در. دادمهیتکهپنجرهشیشهب

 انداختمگردنیرویسرخهبهنگا ودچرخان رامسر. گرفتممحک

 : دیوغر

 زتا تا دهنش تویونبخوابدینبا کنه،یمهاضاف غلطهدار اونیوقت -

   شه؟ دور

(DONYAIEMAMNOE@) 313



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

314 

 : رفت عقبیقدم ودکر رها رامصورت

 ! نبود؟یحاجهمگ کنه؟ خطا پا از دستدکر وقتیِک اصاًل -

  :دادمهلیمسر پشت واریدهب ومزد چندک نیزمیرو و گرفتمبغض

 دستامو اما بشم، خالص دستش ازمخواستیم خداهب -

 قبل،هما شش پنج تا. بخورم جنبمتونستینم بود؛هداشتهنگممحک

 فیضعیلیخمبدن االن اما بشم، مانعشهکمداشتیجون و بازو زورهی

 اره،یب موشناسنامههک باال رفتیحاج تا. بشم مانعشمنتونست. تیآهشد

 ... منوماون

 : آمدمکالم انیم ودیکشیادیفر

 تامرسیم خدمتشهبمخود. ندههادام... نگو گه،یدهبس -

 .نکنهیخورگوههگید

 

 

 شدل. شدمصورتهبهریخ و نشستدسر نیزمیرو زانو چهارمیروروبه

 : دیپرس متیمال با و گرفتمآرا
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  االن؟یخوب -

 شدستهک ختیرمصورتیرومیموها. انداختم ریزهب سر وهدیکشیآه

 پشت ودبر عقبهب رامسوانیگ انگشتانش با. دیکش شیپ را

 . داختانمگوش

 . نکن تیاذ خودتو. خورده کجا ازهنفهمهک زنمشیمیجورهی -

 : دوختم اوهب رامایاشک چشمان ومگرفت باال رامسر

  ؟یکرد ماجرادب خودتو چرا ؟یگفتیحاجهبیدروغ نیهمچ چرا -

 : دیکشیپوف و دوخت سقفهبیالحظه را نگاهش

. ستینمیمستقیاطصر چیههب داره،هکورکوران تعصبهکیکی -

 واجر جر خودمونو جا اون داره؛ تعصب انیآدریرویحاج

 انیآدرهکیزیچ اون. کردینم قبول حرفمونو م،یکردیممه

 ننزن بدتریهاانگ تایزنممگفتیمدیبا پس. حجته شواسههگیم

 . سنگ در نیآهن خیمدنرو که؟یدونیم. بهمون
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 عذاب بود؛ انیآدرمخامپدر .داشتددر بود، تیآ با حقهک نیا

 براندازشیچشم ریز و خجل. دیدزدهنگا ودکر تریلب تیآ. داشت

 : گفتم ومکرد

 شیآزمامیبرهک باهاموندایبدخوایم فردایحاج حاال؟میکن کاریچ -

 . میبد

 من مثل و نشستمکنار. دیکش جلو را خودش و تکان سر

 را صورتش ودکرهحلق شیاپاه دور را دستانش. زد واریدهبهیتک

 : چرخاندمسمتهب

  نه؟ ایمیکندعقیخوایم -

 : دوختم چشمانشهبمچش ومفرستاد رونیبهآ پر رامبازدم

 ... یآمادگ من -

 : گفتمه درییابروها با. شود کاملمحرف نگذاشت

 طالقینخواستمه اگر. یبخواهک چقدر هر... براتمکنیم صبر -

 .ریبگ
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 داشت؛مه با رایشاد ومغ نگاهش. شدم اشرهیخهسشگرانپر

 . بودیدلبردتضا

  ؟یکنیمیخودگذشتگ ازههم نیایداریچهواس -

 : کرد نشیزهرآگمکالیچاشنیتلخدلبخن

 ازهچ ل؛یراحمندار دادن دست ازهواسیزیچهگید من -

 ! اسمًایحت آرزومه؛ تینها شوهرتمبشهک نیا! ؟یایخودگذشتگ

 : گرفتم او ازهنگا

 نخواستمدل وقت چیهدیشا. باشم براتیخوب زنمتونینم من -

 . ینبمومپاهبمخواینم! شه؟یمیچ تو فیتکل وقت اون باشم؛ باهات

 رفتطیپاهبهک نیایعنی... لیراح نیهمیعنی عشق. مونمیم پاتهب -

. کنم صبر تواسهمهمعمر آخر تامحاضر ومعاشقت من. یبمون

 . هیکافمبرا نمتیبب روز هرهک نیهم. ندارمهیقض نیا بامهیمشکل

 : گفت ودزیلبخند. سپردم چشمانشیاشهیش شبهب دل
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. نهیبب رو ما تیمحرمینشونهدخوایمیحاج فردا احتمااًل -

 موقتدعق با. گهید کارا نایا از م،یریبگ همو دست... دونمیمهچ

  ؟ینداریمشکل

 : افزودهکمجنباند راست و چپهب سر

 مشخصهباشهداشتیمال ارزشهکهیمهرهی اولدیبا موقتدعقیبرا -

  باشه؟یچ. یکن

 : انداختم باالهشان

 . برامهنداریفرق -

 : دیخندمآرا

 . دارمیطالفروش من بگو؛یخوایمیچ هر -

 : گفتم ومنشاند لب بریتبسم

 . بسههسک ربعهی -

 : داد انتک سر
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 م،ینکمدائدعقمیخواست موقع هر خوبه؟هما دو م؟یکن نییتعیمدتهچ -

 . بخشمیم موقتودعقهموندیباق مدت

 و چیپ رپیریمس درمقددبو قرار بعد،هبهلحظ آن از. دادم تکانهبلهب سر

 تادبوهداد قولهکیکس بود؛مکنارمه تیآ چونیهمراه ومبگذارمخ

 اقشمشتهنگا ودیکش صورتشهبیدست. شودینممکینزد نخواهم، من

 : دیکاو رامصورتیاجزا تکتک

 ... یَنفِس َزوَّجُتَک. کن تکرار گم،یمیچ هر -

*** 

 

 

 : مگفت ومکرد صافییگلو. گشودممچش من ودخور اتاق درهبیاتقه

 . تو ایب -

. شددارو بود،هتداشهنگ دستانش با را بزرگینیس کیهکیحال در تیآ

 ومدز کنارمصورتیجلو از رامیموها. دادمهیتک تخت تاجهب ومنشست

 .  دیرسمنظرهبهشیهم از ترواضح اودلبخن

(DONYAIEMAMNOE@) 319



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

320 

 . خانماخانم ریخهب صبحت -

 : مداد را جوابش لب ریز ومدیدزد او ازهنگا. بودهشد کوبش پرمقلب

 . ریخهب صبح -

 ریز .نشست تختهلب کنارم، و ذاشتگیعسلیرو راهصبحانینیس

 جلوتریکم را خودش ودش رنگ پر لبخندش. کردم نگاهشیچشم

 : دیکش

 گفتدز زنگ االنیحاج. میریبگهنام محضرمیبر بخور توصبحونه -

 . ادیمهگید ساعتهی

 : انداخت چنگمقلبهب استرس ودیپر باالمیابروها

  شه؟یمهآماد موننامه عموق اون تا وقت اون گه؟ید ساعتهی -

 : برخاست وددا تکاندییتأهب سر

 بمونیخوایم ای. باش عیسر فقط. نباش نگران دارم، آشناهآر -

  ها؟ ام؛یبدزو ومبر منهخون

 : برداشتم رامیچا فنجان ومدیکش جلو تختیرو رامخودیفور
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 باریلباقا و اریب خر وقت اون. ینباش تو ودایبیحاجمترسیم. نههن -

 . کن

. نشست شیزانو کییرو تختیروروبه منیجلو ودیخند

 امرب وهکر شیرو و برداشتینیس داخل از لواش نانیکوچکیتکه

 نیشرمگ من و گرفتمدهان سمت راهلقم. دیچیپمیبرا ودیمال

 از نگاهش و گذاشتمدهان داخل را نان. دوختم اوهبمچش

 . شد ترمهربانهشیهم

 : گفتهکدبو دستانشی.رهیخ ودشیگریدیلقمه دنیچیپ مشغول

 .میتنگفیزیچ بهش چراهکدبویشاک. دادمایپمبهمه عیرف! یراست -

 

 

 : نمیبب را صورتش تامکرد کج سر

  گفت؟یچ -

 انشچشمهبیگذرمنگاه خواستینمییگو گرفت؛ ترنییپا را سرش

 . کند
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... خب اما. کردمبار کردم،یمخف ازشهک نیا بابت درشت تادچن -

 . نبود ناراحتمه چندان وصلت نیا از انگار

 عدًابهیآهبمبرادریعالقهدمور درمگرفتمیتصم ومکرد جمع راملبخند

 : دمیپرس. کنم صحبت

  نگفته؟یزیچهسمان -

 : برخاست وددامدست راهلقم

 .  دهینم ریگ منهبهکهیکی نخ توهوقتدچنمکن فکرماون نه، -

 : دیپر باال تعجب شدت ازمیابروها

 ! تو؟ از ریغیکی نخ تو سمانه؟ -

 اشیعالقگیب از شوق، و ذوق آن شکیب. داد تکان سردلبخن با

 .  گرفتیم نشأتهسمانهب

 مامان دکتِر ازهکهگیم طور نیامحس... خبیول. زنمینم تهمت -

. میکنیعلن طالقمونو گفتیمدبوهداوممه روزید. اومده خوشش

. ردمکیم مخالفت نکنن، شک تو و منهب نایایحاجهک نیا خاطرهبممن

 . هییخبراهیمکن فکر... آره
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 : دمیپرسهمحتاطان

 ! ست؟ینممه توهواس -

 : رفت در سمت ودزهخند ریز

 . رهیبگ سروسامونمه اونهخدام از من باشه؟ممهدیبا چرا -

  بود؟هبرگشت نظرش شیپ وقتدچن چرایدینفهم زهنو -

 : گفت وددا تکان راست و چپهب سر. کردمنگاه ودش متوقف

 . شهیم مشخصدزو ای ریدماون شده،یعلنهک حاالیولهن -

 : گفتدشیم خارجهک نیح همان ودکر باز را در ودیچرخ

 .میدار کاریکل باش عیسر -

 

 

 م،رفت نییپاهک هاپله از. شدمهآمادیفور ومخوردهصبحانیالقمهدچن

 شرتیت مثل شیهایکتان. بودممنتظر راحت و اسپرتیپیت با تیآ

 از ودبودیسپ داشت،یهنر فیظریهاطرحهک کوتاهش نیآست
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 رنگشمگمانهبهکیلعابخوش نیج شلوار. زدیم برقیزیتم

. بودهستب دستشهبیآبدبن بایساعت و داشت تنهبدبو کیمتالیلین

 : گفتهمشتاقان ودبو منهب نگاهش

 ! هاشهیم رید. لیراحهگید بجنب -

 طور همان. رساندم اوهب رادخو ومرفت نییپا هاپله از دو حالت با

 ونریب. شوم خارج من اولهکدش منتظر ودگشو را در بود، منهریخهک

 سوار. آمد نییپا هاپله از منهاهمر در، کردن قفل از پس او ومیرفت

 . راند سرعت با ودافتاهراهبالفاصل تیآ ومیشد نشیماش

 : دیپرس و انداخت منهبینظر

 ! ؟ینکرد شیآرا -

 : دوختم اوهبمچش تعجب با

  چطور؟ نشد، وقتهن -

 : انداخت باالهشان

 پیتهچ من نیبب. گهیدمیدوماد عروس مثاًل... خبهباالخر -

 ! تو خاطرهبمزدیایچرالک
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 جبر مقابلهکهگذشت شب از. کردم شیتماشا ومخورد راماخنده

 حسهک رامنگاهیرگیخ. نمودیم ترجذاب بیعج بود،هستادیامپدر

 : دیپرس ودکرهخان شیهالب کنجیلبخند کرد،

 ! هاگرفته چشمت -

 : زدم شیبازوهب جانیبیمشت ومدیخندمآرا

 نشونهک شبید از چقدر کردم،یم رفکمداشت -

 . یایم نظرهبهگید جورهی بگه، زور بهتهتونینمیکسیداد

 : کرد گل طنتشیش و گرفت عمق لبخندش

 ! ؟یگیمیجد -

 : دیپرس او ومداد تکانهبلهب سر

  ام؟یم نظرهبیچجور -

 : باشم صادقمکردیسع ومداد قورت رامدهان بزاق

 .کنم تیامن احساس کنارتهکیجور -
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 در اما بزند، رج رامانگشتاندپو و تار تادیکش شیپ را دستش

 : دیپرس ودکرمنگاه. شد متوقفمایمتریسانتدچن

   هست؟هاجاز -

 را اشیپروفسور بًایتقریهاشیرهک او ازهنگا. نداشتم گفتنهنیرو

 سمت رامصورت ومگرفت نمود،یم ترجوان ودبوهزد

 از ومشد جمعمخود دریکم. چرخاندممکنارهشیش

 سال نیچندهک منیبرا. دیکش عقب را دستشهکمدیدمچشهگوش

 برخوردها نیا بودم،هکرد عادت لیبرز درمه آن ،یزندگهب

 تیآیبرا گرفتن دست همانمدانستیم اما نبود،یمهم چندانهمسئل

 .  آوردیمیقراریب

 وارنوازش انگشتانش رد،یبگ ارمدست اگرمدانستیم

. وستا شود،یم تیاذهکیکس تنهادبع ودیآیدرم حرکتهبمپوستیرو

 ربع، کی عرض در تیآ. میدیرسدمقصهب تادنش بدل ودریحرف گرید

 : گفت م،یشدییرایپذ داخلیوقت. میبرگشتهخانهبدبع و گرفت راهنام
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 دتخوهبهنیببیحاج. لیراح ایب برس خودتهبمکهی برو عیسر -

 . کنهیم شکیدینرس

 لعاب و رنگ هاعروس بود،مرس ماهخانواد در. گفتیم راست

 را شانیابروها وداندازندبن را صورتشان حداقلش. باشندهداشت

 .  دیکشینم کارها نیا ازمکدا چیههبماحوصله اما من بردارند؛

 : گفتم وهکرد صاف رامیگلو

  ؟یدار لتیژ -

 : افتاد منومنهب و رفت باال شیابروها

  ؟یچهواس لتیژ... یژ -

 : کردهاضافهبالفاصل ودشهدستپاچدبع

 . تواسهماریم االن. یچیه... یچیه -

 رفتم،یم اتاقش سمت سرش پشتهک نیح همان ومداد تکانیسر

 : گفتم

 . خوامیممصورتهواس لتیژ -
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 : دیچرخمسمتهشددگر چشمان با ودستایا حرکت از

  ؟یبزنیخوایم لتیژ با -

 : زدمدلبخن ومداد تکان سر

 وقتهکدبو شلوغمسر قدر اون. دارم عادت منهآر -

 . عادتمدش شه،ینمیچیهمدیدهکمه بعدش. شگاهیآرامبرمکردینم

 : دیخند

 . دمیم بهت االن! یخودمون ازمه تو پس -

 . دوخت منهبمچشدیردت با کرد، بازهک را اتاقش در

  داخل؟یایم -

 : کردم نگاهش بروبر

 ها؟ -
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 دهانش داخل را شیهالب. خورد تکانهکمدید را شیگلو بکیس

 با من و گذاشت شیپ را در. شد اتاقشدوار ریزهب سر ودکر جمع

 کارش همان. کردمیمهنگا بشیغر و بیعجیرفتارهاهب تعجب

 شحضور در دنیکش سرک اما نم،یبب را اقشات داخلهکدکرمکنجکاو

 از پس .ستادمیا منتظر ومرفتیکنارهب پس. شدیممایشرمندگ باعث

 را لتیژ ودآممنزد. بست را اتاقش در ودش خارجیاقهیدق

 : گفتیشوخ لحن با و گرفتمسمتهب

  کنم؟ اصالحت منیخوایم -

 : رفتمماتاق سمت ومداد سریآرامیخنده

 و ایتازگهشددایز تانشیپ تانیش لیراح بگوداومیحاج. امیمدزو -

 . شهیمهآمادهدار

 : گفتهخند بامسر پشت از

 ناز.. .باش خودتهیشبیول بکن،یکنیمیکار هر. ادینم بهت ظیغل -

 . قشنگ و
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. زدمهیکت درهب ومرفتماتاق داخل ریزهب سر. کنم نگاهش تامبرنگشت

 لیراح همان انگار گذاشتم؛مقلبیرو دست

 بایادیزهرا... حاال اما کرد،یم غش تیآیبراهکمبودهشدهسالهشانزد

 .  بس و نیهم بود؛هدیتپدتن شیهاحرف ازمقلبیکم فقط. داشتمیعاشق

 شیآرادبع. بردممیابروهاهبمهیدست ومکرد زیتم رامصورت

 گریدهک رامیمانتوها ازیکی ومنشاندهچهرهبیمیمال

 زنگ اتاق، ازمخروج با. کردم تنهبدنبودگشامیبرامهدایز

 تیآ. رفتم نییپا هاپله از دو حالت با. درآمد صداهبمههخان

. دیپر جا از زنگیصدا با ودبوهنشست ونیزیتلو کینزدیکاناپهیرو

 .  گشود را آن تیآ ومیرفت در سمتهبمه با دو هر

 داشتیآلرژ او دنیدهبهک تیآ. میشدهمواج انیآدر بامپدریجاهب

 دوخت او چشمانهب را دوزخشهنگا. داد تکانش و گرفت را اشقهی

 : دیغر و

  نفله؟یکنیمیغلطهچ جا نیا تو -

 بود،هماند معلق تیآ دستان درهک طور همان ودزیپوزخند انیآدر

 : گفت
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 حجتماتما باهاتونماخویممگفت بهش. نهیماش تو درمدیحاج -

 .امیب تنهاهبذار ومکن

 

 

 : کرد رها ضرب با را اشقهی ودیخنددبلنیصدا با تیآ

 تیشخصهچ توهمگ! ؟یکن حجتماتمایایب تو -

 !  بده؟ بها بهتدبخوایکسهکیهستیمهم

 دایپ کش من سمت نگاهش. بست را در ودش داخل انیآدر

 : کرد پر را دشید درکا ودآممیجلو تیآهکدکر

... ناموسمیپهبر چشماتمنینب. بزن حرف من بایداریکار -

  ؟یدیفهم

 : برداشت راهخان انیآدردپوزخنیصدا

 د؟یمحرم االن شماهکهشدمباور منیکرد فکر -

 ! کنه؟ لوکاس نیگزیجا رویغربتیتوهکهاحمقهراحلهآخ

 : دیغر همش چسبیهادندان انیم از ودیچسب را اویقهیهدوبار تیآ
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  م؟یبد تیاهم افکارت و توهبمیبخواهکیباشیک خرهآخد -

 . بودیسم زبانش اما داشت،یفینح کلیه. بود مار مثل انیآدر

. دیچونیبپ منو نیخواستهکمگیم. نیگفت دروغهکمگیمههمهب -

 . شهیم باورشونههم... دارم ماریمهرههکیدونیم

 ودزهمیخ شیرو. انداخت نیزمهب را انیآدر ودزیاعربده تیآ

 را ساعدش ومشدمخهکدآوردفرو او صورتیرو را مشتش خواست

 ومردکیممکمایزندگ از را انیآدر شردیباهشیهمیبرا بار کی. گرفتم

 باهکدکرمنگاههپرسشگران تیآ لحظه؟ آن از بهتریوقتهچ

 باهک انیآدرهبهریخ ومزدیلبخندیخونسرد

 : شدمدکریممبراندازدشخنین

 ثابت ایب. بشه ثابت بهشدخوایم دلش خب. تیآ کن ولش -

 . گهیدمیکن

 سمتمچشمان. ماند باز دهانش و رفت نیب از انیآدرهیکردشخنین

 ودش شل عضالتش. کردیم تماشا مرا واج و هاج. برگشت تیآ

 : دمیکش را دستش. بود من کنش منتظر
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 .ستایوا پاشو... پاشو -

 

 

 من دستان دریاپارچه چون وددا گوشمحرفهب هاشدهمسخ مثل

 دور ومردآو باال را دستانش ومستادیا تیآهنیسهبهنیس. کردیم حرکت

 رامیرو ودخور چیپمههب گردنشدگرداگرمدستانیحلقه. انداختممکمر

 : چرخاندم انیآدر سمت

 ه؛گیدیشناسیم تویآ اما. ستمین مونیا و نید با... یچیههک من -

 .  ستین اهلشیدونیم هان؟

 رامصورت ومگرفت او ازهنگا. خوردینم جنب ودبو ما خیم انیآدر

 اشینفس کی در. بردم بود، منهریخهزدوق چشمان باهک تیآ کینزد

 : گفتم وهکرد توقف

 زایچ نیا ومکردیزندگ آب ور اونیلیبرزهی با سالدچن من -

 نیا دهندیبا اما ه،یبقیجلویکشیم خجالت تومدونیم. هیعادمواسه

 نم. نزنه مفت زرهگید تامیریبگ گلهشیهمیبرا بارهی کثافتو

(DONYAIEMAMNOE@) 333



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

334 

 کن فکر. ستین جا نیا نجس مردک نیا کن فکر... تیآمزنت

  ها؟. شده ولو نیزمیرو سگهی جاش،هب

 ومرفت ترکینزد. ستادمیا پاهپنجیرو من وددا تکان سرمآرا

 وکاسل جزیکسیهانفس عطرهکدبو بار نیاولیبرا. بستم رامچشمان

 در محابایبمقلب ودبوهشد دگرگونمحال. کردمیمهتجرب را

 از پس اما بود،هشوک اولش تیآ. دیکوبیممانهیس

 .  شتاقم ودبو ورش پر. شد ترمحکممکمر دور دستانشیحلقههیثاندچن

. نداشتم را انیآدردوجو تحمل گرید اما شود، طور آنمخواستینم

 از تیآ دستان. شدیممکمایزندگ سر ازدیبا نحسشیهیسا

. گرفت قابممحک رامصورت ودآم باال وارنوازشمکمریرو

 حرارت پریهانفس وددرآم حرکتهب اهشیسیموها انیممانگشتان

 .  شدیم حلموجود در شتریبهلحظ هر تیآ

 گریدهک تیآ از ومکرد بازمچش آمد،هک در شدنهبست و بازیصدا

 اشتادهاف برق چشمان بایاندک. گرفتمهفاصل نبود، ایدن نیا در انگار

 اهشنگ با ودیکش صورتشیرو حرص با را دستانشدبع ودکرمنگاه

 : دیپرسهکیتوقدزیم نفس نفس. دیکاو را اطرافمان و دور
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  رفتش؟ -

 : کردمهزمزم ومانداخت ریزهب سر

 ...آره -

 

 

 .  رفتم در سمت سپس و

 . منتظرهیحاج گه،یدمیبر -

 چیه. میرفت باغیورود در سمتهب ودش خارجهخان ازمسر پشت

 ار در منهک نیا از قبل تیآ اما م،ینداشت را گریکدی دنیدیرومکدا

. شدمهمگام ودسرانمانگشتان انیم را انگشتانش کنم، باز

 : گفتهپتتته باهکمانداخت اشیخجالتیچهرههبینگاه

 . بره شکش... شکش... نهیبب... یحاج... حا -

 دستش،یهااختهیمتما از. میشد خارجمه دوشادوش ومداد تکان سر

. بود لوکاس از موتر پر و زبرتر پوستش. شدیم ساطع گرما

 سمت ومگرفت گر. سوزاندیم رامدهان داشتمه هنوز شیهالبیداغ
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 دستانمان بودن وصل خاطرهب تیآ. کردمدتن پامپدر نیماش

 .  شدهدیکشمدنبالهب

 لز شیجلوهبماخ پرهکمپدرهب ومشدمخ م،یدیرس نیماشهبیوقت

. گفتمسال ودش ال دوهمؤدبانمه تیآ. کردممسالدبوهزد

 : داد نیسرسنگ را نجوابمایحاج

 . زودترمیبردینیبش. سالم کیعل -

 : گفت ودکر صافییگلو تیآ

 . میایب خودمون نیماش با ما نیبدهاجاز اگرییدایحاج -

 زبان ریز گفتنش، خودمان اما نبود، اشیزندگ دریمن! خودمان

 فرمان پشتمه دریهاسگرمه باهک انیآدرهبینگاهمپدر. کردهمزمدل

 : داد جواب شیروروبههبهریخهدوبار و انداخت بود،هشستن

 . داره پروازهگید ساعتهس انیآدر باش، عیسر فقط... باشه -

 داخلهب. میکرد جمع را لبخندمان ومیزد زل گریکدیهب تیآ و من

 را نیماش تیآ. میزدهخند ریز م،یشد نیماش سواریوقت ومیبرگشت

 : گفت م،یگذشتهکهکوچمخ از. ردک تشیهدا رونیبهب و روشن
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  گرده؟یبرمهدار چرا... بودهاومدهتازهک نیا پس؟دشیچ -

 . میشیم خالص نحسشدوجو از بابا بهتر -

 .دیچرخمیهالب سمت نگاهش بعد، و انداخت منهبینظردلبخن با

 : ردک روشن را ضبطیدستپاچگ با تیآ ومیپوشاندمه ازمچش عیسر

 ایدشا ؟یدار دوستیآهنگهچ هان؟ م،یبد گوش نگآه ایب -

  ن؟یغمگ

 : گفتم آهنگ نیاول دنیشن با ومانداخت ریزهب سر

 .خوبه نیهم -

 

 

 : آمد عقبدیترد با ودش خشک هوا در دستش

 . باشه ها؟ -

 را او اما نداشتم، شانیهاآهنگ ویرانیا خوانندگان ازیقیدق اطالع

 . بودیسنتورملیفهخوانندیاوشچ محسن شناختم؛یم خوب
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 دنشدسوگن تو تلخیخداحافظهب»

 دنشدبنیاهیثانمدل ویرفت توهک

 میهالبیول ممنوعهویم تو لب

 ...« نشددکن دل تو سرخ لبمطع ازهچ هر

 سمت دومان هر دست. میانداختمههبینظر ومیکرد هول دوم، تیب با

. کرد ادیپ تماس گریکدی پوست اب دکمه، لمسیجاهب و رفت ضبط

 رامدستمخواست. دیچرخ من سمت نگاهش بازمهین دهان با تیآ

 ،خودش دست ریز و گرفت را آن ودش مانعهبارکیهبهکمبکش عقب

 شنگاههکمبکش رونیب رامدست ومکن اعتراضمآمد. گذاشتهدندیرو

 : گفتهملتماسان و دوخت روروبههب را

 ه،بشمکمشیپهقیدقدچن تاب و تب ازمکهی بذار. قطفهقیدق دو -

 . دمیم پس بهت دستتودبع

 : دمیکش رونیب رامدست ومنداد گوش

 . شهیم بدتریجور نیا -

 : کردهزمزم. چسباندم درهب رامخود بًایتقر ومگرفت او ازهنگا
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 . بابتشیمرس... مر...حال هرهب -

 : دمیچرخ سمتش کنانناله

 شر کردنمکهواس فقط کن باور. کن فراموشش و ایب خدا رو تو -

 . بود انیآدر

 : داد تکانهنهب سر تیجد با ودشهدیتنمه در شیابروها

 . کنمینم فکر طور نیا من -

 ودرکمنگاههکمکرد شیتماشاهرفت باالییابروها ودگشایچشمان با

 : دادهادام

 باورشیخواینمیمنته ؛یدار حسمبهمهنوزهکمشدهمتوج قشنگ -

 . یکن

 اشیجد صورتهبمچشهناباوران ومکرد جمعمدهان داخل رامیهالب

 : زد زل مانیرو شیپ ابانیخهب و گرفت من ازهنگا. دوختم

 .مستیمیوامهمحرف سر. کنم صبر تواسهدش قرار... ستینیاگله -
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  :گرفتم او از رو ومدیکشیفپو. بودهخوردهگرمه درمه باز شیهااخم

 ازیحت ت؛یآمنکردیخداحافظ کس چیه از ران،یاماومدیوقت -

 و درستیحتهکدبو خرابمحال قدر اون. زابلیامدوست نیتریمیصم

 امیهواپ تا موجنازههادمی فقط. برگشتمیچجورداینممادییحساب

 ازیدارهکمدونیم... زنتم االنمدونیم. شدم سوارش ومکشوند

 عزادارم؛ هنوز من کن باور اما باشم، راحت من تایگذریم خودت

 ... نیکوچکتریحت حاال ومداشتهکیآلدهیایزندگ عزادار

 : زد تشریبلندیصدا با ودآممکالم انیم

 رویزندگ همون براتممن بگو ل؟یراحهیچ تو نظر از آلدهیا -

  ها؟ آل،دهیایزندگیعنی لوکاس داشتن نه؛مهدیشا. کنمیممفراه

 رامتشس انگشت ناخن کنار. گشتمهریخ مانیروروبههب ومندادیجواب

 : کرد جدامدهان از رامناخن ودآور جلو را دستشهکمگرفت دهانهب
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. ستینیخال براتهگید لوکاسیجاهکیکن قبولیخواینم فقط تو -

 حس رویدار منهبهکیاعالقه کردم؛ حسش منهک بدون نویایول

 . کردم

 : کردم کج گردن کناننچنچ. زدیم حرفیجد داشت

 نقش د،بوملیف. کنممک رویعوض اون شرهکدبو نیاهواس فقطمگفت -

 . تیآدبو کردنیباز

 ابانیخ و من نیب نگاهش. دیچیپیفرع کی داخل ودزیشخندین

 : گرفت نوسان

 از ردو. یبشهشیهنرپدخوایم دلتیگفتهکیبود رستانیدبمدو -

 اولمه آخر ازیحت تو لیراح. یبد تستهک جاهی بردمتیحاجمچش

 کردنیبازنقش از منهواس حاال. رونیب کردن پرتمون پایت با ؛ینشد

 ! خبهبگنج بگویزیچهی! ؟یزنیم حرف

 درست ومبودهگرفت طالقهتاز من. بدهم اوهبهکمنداشتیجواب

 : دیپرس تیآ. شوم گریدیرابطه کیدواریزود آنهبدنبو

  ؟یکنیم فکر انیآدر مثلمه تو -
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. شدمینم منظورشهمتوج. دوختم اوهبمچشیرگیخ با

 اما کالمش ودآم کش باالهب رو اشمردانهمفر خوشیهالبیگوشه

 : بودهگزند

 ؟ستمین لوکاسدح دریکنیم فکر ام؟یغربت منیکنیم فکر -

 !دارم؟مدوستیبگدایم عارتهک زاستیچ نیهمهواس

 

 

. کرد اداهدورگ و مرتعشییصدا با را آخرشیجمله

 کج وجب کیهاندازهبهکیسر با ومزد زیتمسخرآمیاخندهتک

 : شدم معترض بود،هشد

 نیترپاک تو من نظر از! ؟یغربت ؟یگیمهیچ اتیچرند نیا -

 نیا! ؟یستین لوکاسدح در. نشونیبهتر... تیآییایدندمر

 تو ازدعب لوکاس شدم؛ تو عاشق اول من ؟یگفتهکدبویکوفتهچهگید

  گم؟یمیچیفهمیم. بود

 : کردمرانیو کالمش طوفانهبارکیهب ودش منقبض فکش
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 شه،یم بازهکمدو نفریپا. سوزمیممه نیهم از. بود من ازدبعهآر -

 . بوده وچپیاولهب عشقتیعنی

 : دادمهیتکیصندلیپشتهب رامسر ومفشردمهیرو پلک

 کرف اگریول. ندارهیبیع... بزنهباش راه؟ اونهبیزنیم خودتویدار -

 از ونگهگید پس. ندارممه االنیعنی نداشتم، دوستت موقع اونیکنیم

 . دارمیحس بهتهکیدیفهمهبوسهی

 : کردمهاضاف ومچرخاندهکاس ردمچش. ندادیجواب ودکر سکوت

 چیهیوقت. یبکنیکارهی تومبود منتظر من. تیآمگفتهک بهت -

 باهاتمدلیتو خب ،ینستادیوا حرفتیپایوقت ،ینکردیحرکت

 ،ینکردهکیکنیخواستگارماز هاموقع هموندبو قرار. زدممههب

. اومدهیفاطعمه سرییبالهچمدونستینم ومبود ور اونهکممن

 نیهمهواس ستن،ین خوبدایز مامانت با نایا وسفیعموهکیدونیم

 در کشیجیک چیهمه ور نیا. شدینمیصحبت بهش راجع

 پیتخوشهآر. اومد تو ازدبع لوکاس. بشم ناراحت من مباداداومینم

 وتهب اونو من بدون نویا اما بود، کلیهخوش بود،هافیقخوش بود،
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. نبود منیزندگیتویتیآهگیدهکداومیوقت چون. ندادم حیترج

 . نویایکن درکهشدهکمه بارهیهواس کنیسع

 کنارمهیحاج نیماش. کرد توقف قرمز چراغ پشت وددا تکان سر

 : گفتینییپاییصدا با تیآ نیح همان ودش متوقف ما نیماش

 هریبگیخوایم ؟یچ االن اما. کنمیم درک... کنمیم قبولهباش -

  بوده؟متوه شهمه کردم، حس شیپهقیدقدچنهکیچ

  :کردم تر لب ومکرد نگاهش. کنمهوابستمخودهب را اومخواستینم

 . تیآ ستین درست. گرفتم طالقهتاز من -

 : گفت وددا سریعصبیاخنده

 تودبع وقتدچن رو ماهقرارهکممرد نیا آخه؟ ستین درستیک از -

 کرد؟ انتیخ بهتهکیلوکاس از ای نن؟یببیداماد و عروس لباس

 

 

 : کردم اعترافهصادقان ومانداخت ریزهب سر
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 باهقرار اگرمآد. کنم  محبتمبهیقشیالهک جور اونمنتونمترسیم -

 . باشه کمال ومتمادیبا باشه،یکس

 : گرفت انگشتانش انیمممحک رامدست ودش جرأت و دل با بار نیا

 اصاًلهک نیا تا باشمت،هداشتهمین وهنصفمدیم حیترج من -

 و قول ریز ،یکنیم کارو نیا من خاطرهبیدار اگر. ینباشمباها

  منه؟ خاطرهب بگو رک لطفًا حاال. لیراحمزنیم قرامون

 : دوختم کرد،یممبراندازدلبخن باهک اوهبمچش هراسان

  ؟یچمآوردمک اگر -

 : گفتیخاص آرامش با

 . میکنیم تالشهدوبار. سرتیفدا -

  ؟یشینمهخست -

 : کاشت آن پشتیابوسه ودبر باال رامدست

 . شمینمهخستمبابا خاک ارواحهب -
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 آن برابر دردشیم مگر. بودمهداد وا. گرفت آتش و سوختمدست

... باشممک شیبرامدیترسیم ودبوماول عشق! نشد؟میتسل محبتشههم

. دهم اشیمهربانهبیدرست پاسخمنتوانهدیدبیآس مِن ودبورز مهر اوهک

 !  باد باداهچ هر بود،هرفتیپذ خودشهک حاال اما

 اما کردم،یم حسیکنار نیماش از را انیآدر ویحاجهنگاینیسنگ

 تا ودنکر رها رامدست تیآ ودش سبز چراغ. ندادم نشانیتوجه

 داخل انیآدر. بودهداد قرارهدندیرو ودشخ انگشتان ریزدمقصدخو

 جواب روز هماندگفتن. شد همراهمانیحاج ودامینهشگایآزما

 و من تادبوهدادمه دستهب دست زیچههم انگار. دهدیم را شیآزما

 بایحاج. میریبگ را گریکدییرسم همسر عنوان زودترهچ هر تیآ

 : گفت نشیسنگ لحن ومه دریهااخم همان

 . فرودگاهمریم انیآدر با من. نگرانته... مادرت دنیدهخون نیبر -

. میشد نیماش سوار ومگفتیچشم من اما نداد، نشانیواکنش تیآ

 : دیپرس تیآهک نگذشتیادیز مدت ومیافتادهرا

  ؟میباغهخونیتو دنیفهم کجا از نایایحاجهکینداریادهیا چیه تو -

 : گفت عیسرهکمبدهیمنف جوابمستخوا ومانداخت باالهشان
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  ؟یکرد روشن لتویموبا -

 ... اونایول آره، -

 : آمدمکالم انیم

 !تویگوشمنیببهبد -

 

 

 زا راملیموبا. کرد توقف سپس و تیهدا ابانیخ کنارهب را نیماش

. شود روشن تادفشر را پاورشهدکم. دادم دستشهب ومدرآوردمفیک

 د،بوهگرفت ضرب فرمانیرو آزادش دست گشتانان باهک نیح همان

 : گفت

 جاک ازهوگرن ت؛یگوش توهختیر ابیردیهابرنامه نیا ازمکن فکر -

   باشن؟هدیفهمدیبا

 : زدم پلکمه سر پشت باردچن ودمان بازمدهان

 . میگوش تومدیندیزیچهک من. نکنم فکر -
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 : زددپوزخن و انداختینگاهمین

 متقسهب اصاًل. که چشمت جلوهبذارداینم. کرده شیمخفدالب خب -

  ؟یرفت تیگوشیمخفیهابرنامه

 : دادم تکانهنهب سر ومدیکشیپوف

 . ستمین بازیگوشدایز نه؛ -

. شدیمخفیهابرنامه قسمتدوار عیسر ودتن او ودش روشنملیموبا

 : گفت ودزیاخندهتک

  .آشغال کثافت! گذاشته قفل روش -

 : گفتم ظیغ پر ومفشردمهیرو لب

 . کن شیفکتور ستیر -

 : شد مشغول وددا تکان سر

 . کنم ستیردبع ،یباشهنداشت تیگوش تویخاص زیچمنیبب اولمبر -

 : گفت ودخور چیپمه در شیابروهایالحظه بعد،یاندک

 ! یدار لیمیاهی -
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 : گرفتمسمت رایگوش

 . باشهممهدیاش نیبب. هااسپم توهرفت -

 و دوست طرف از لیمیا کردم؛ماسپهپوشهبهنگا ومگرفت راملیموبا

 : خورد چیپمه درمیابروها. بود زابلیامهمکار

  بزنه؟ لیمیاهگرفت شحوصلهیچجور حالش اون بایول زابله؛یا -

  ؟ینکردیخداحافظ باهاشیگفتیمهک دوستت همون -

  :گفتم کردم،یم باز را لشیمیاهک نیا نیح ومداد تکانهبلهب سر

. شد نخاع قطع و داشت سخت تصادفهی ایتازگهچاریب. آره -

 . کنه بزرگدخوایمیچجور شوبچهمموند

 : کردم خواندنهب شروع من وددا رونیب را بازدمشهآ پر تیآ

 وهباش خوب رانیایتو حالتمدواریام. زیعز لیراحمسال»

 ...« یباشهداشتیراحتیزندگ

 : انداختم تیآهبینگاه ودخور چیپمه درمیابروها

 رانم؟یا منهدیفهم کجا از نیا -
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 : انداخت باالهشان تیآ

 . گفته بهش لوکاسدیشا -

 : دادم تکانهنهب سر

 و رفتمه با اما م،یبودیمیصمیلیخهکهدرست. نه -

  .دهیند لوکاسو حاال تا. مینداشتیخانوادگدآم

 : دوختمایگوشهبمچشهکنجکاوان ودکریاخم تیآ

 .  نوشتهیچ نیبب بخون شوهیبق -

 بدم، حیتوض لیمیایتو رو زیچههممتونینم. کنم صحبت باهاتدیبا»

 باهاتمکردیسع. یریبگ تماسمباهاهکمدیم حیترج نیهمیبرا

 تمنتظر. شدند مانع انیآدر و لوکاس اما کنم، برقرار ارتباط

 هر چون ،یبکن کارو نیا زودترمدواریام. یبزن زنگمبه تاممونیم

 فکر ومداریبد حس. شمیم داغونمدار قبل از شتریبهلحظ

 نیامتونینمهگید. بدم کشتنهب خودموهک روزاست نیهممکنیم
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 .کنم تحمل رودایبرنم ازشیکار چیههکمنخورددرهب بدن ویزندگ

 .« خداحافظ. لیراح ریبگ تماس زودتر پس

 از قبلیاهفته کیمگمانهب. انداختمدبوهآمد لیمیاهکیخیتارهبینگاه

 فکرهب ودافتامیپاهایروهبمدست ازیگوش. بود رانیا از انیآدر رفتن

 لوکاس با داشت انیآدرهکمافتادیحاجهخان در روز آندای. رفتم فرو

 ابل،زیا منظورشان پس. کردیم صحبت زابلیاماسهبیشخصدمور در

 ! ند؟شناختیمهچگون رادبودنهدیند حالهب تاهکیکس! بود؟ من دوست

 . شدم پرت حال زمانهب تیآیهاتکان با

  زم؟یعزیخوب لیراح جان؟ لیراح -

 : زدم زل نگرانش چشمانهب گنگ

  فعاله؟ تو نگیروم -

 . داد تکانهبلهب سر

 . تیآ بجنب... بده تویگوش -

 : درآورد را اشیگوش غرولندکنان

  هو؟یدشیچهآخ خب -
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. بود خاموش. گرفتم را زابلیاهشمار ومدیقاپ دستش از را لیموبا

 ومافتادملب پوست جانهب دندان با! شدمگمتن انیم انگارمقلب

 : دوختم تیآهب راممرددهنگا

. ناسنششیممه اونا شناسه؛یم انویآدر و لوکاس زابل،یا -

 گفتمبه. خاموشه شیگوش اما رم،یبگ تماس باهاشدزوهخواستماز

 ...تیآ. بکشه خودشودیشا

 

 

 : بستم فرو پلکیالحظه ودشدتنمیهانفس

 . هیچ انیجرمنیببدیبا... بزنم زنگ لوکهبدیبا -

 در رشتیب شیابروها. دیایب رونیب شوک از تادیکش طولهلحظدچن

 : داد تکان سرمآرا ودخور چیپمه

 . بزن زنگ کنه،یمیکمک اگر -

 زبان ازهک نیا با. زد زل شیروروبههب و گرفت من ازهنگاماخ پر

 فکر دامبا تامگذاشت بلندگویرو رایگوش اما آورد،یدرنم سریپرتغال
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 خیمندستا ودیکوبیممانهیسیقفسههب طبل چونمقلب. کندیباطل

 بوقدنچ ازدبع. دیدرنورد راموجودیسرتاپایگنگ ودب حس. بودهبست

 : دیچیپیگوشیتو لوکاسیحوصلهیب و فیضعیصدا

  الو؟ -

 . بودمهدوختمچش اوهبمه من و برگشتمسمت تیآهنگا

  ؟ییتو انیآدر -

 از خبر. کردهاشارمدست دریگوشهب ظشیغلماخ همان با تیآ

 تر بانز با رامابستهداغمهیهالب. نه ایدزنیممدانستینم ومنداشتمقلب

 : دیرس گوشهبمجهنهچا قعر ازیگوشمیآوا وهکرد

 . لیراح... منم -

   .دیرس گوشمانهب شیصداهکدبودبلن قدر آن دنش،یکش نفس

 ! عشقم؟یخودت واقعًا -

 تیآ ازهنگا ومدیبلع رامبغض. دیلرزیم شیصدا

 : تمگف ومدیکش قیعمینفس. گرفتم بود، منیرهیخهموشکافانهک

 ! بودهداد لیمیا زابلیا -
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 : دمیپرس ومشدیکفر. زدینمیحرف ودبوهکرد سکوت

  ؟یندار موردش دریحیتوض چیه -

 : دیپرس حالیب و رفت لیتحل شیصدا

  زم؟یعزدبوهگفت بهتیچهمگ -

 کردن حاشاهکدبوهدیفهم شکیب. نکرد انکار را شانییآشنایحت

 . کرددنخواه دوا او ازیدرد

 . خاموشه شیگوش اما کنم، صحبت باهاشمخوایم -

 : دمیغر ومانداختمسریرو رامیصدا! سکوتمه باز

 کجا از زابلویا ان،یآدر و تو ؟یبدیحیتوض چیهیخواینم -

  ن؟یشناسیم

 : کرد نجوا متیمال با ودیکشهآ وضوحهب

 ... که قدر اون شده؛ تنگ براتمدل -

  ل؟یراحدنشمتمو -
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 تیآهبینگاه. کردیچیق را حرفش ت،یآیصدا دنیشن با لوکاس

 . دادم تکان سر ومانداخت بود، منیرهیخهطلبکارانهک

 ن؟یشناسیم کجا از زابلویا ؟یبد سؤالمو جوابیخواینم -

 

 

 : دیپرسهکنجکاوان وددا نشانیتوجهیبمسؤالهبمه باز

 ! بود؟ برادرت -

. دوختم تیآهب رامچشمانمه باز ومکرد ریزنج و غلهنیس در رامنفس

 رونیب راماشده حبس نفس. شدیم سرخمککم داشت صورتش

 : گفتم وهفرستاد

 . یبد سؤالمو جواب توهکهوقتشهگید حاال. بودمشوهر -

 : دیخندمآرا لوکاس

 ! ؟یکرد ازدواج -
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 شیجاهخند شد؛دبلن نشیفنیفیصداهیثاندچن از سپ ودیخندهدوبار

 : بودهدادهیگرهب را

 من بدونهکهخوب. لیراح براتمخوشحال -

 . زمیعزیبدهادامیزندگهبیتونیممه

 و زبا دهان با و نشست اشکمشنبهبمچشمان. شد قطع تماسدبع و

 تیآهب رو ومداد سریعصبیاخنده. شدم لیموباهصفح زلهناباوران

 : گفتم

 . کرد قطعمه آخرش چوند،یپ شهمه -

 وهنماندمتن  دریجان گریدییگو. بودهکردمفیضع لوکاس با صحبت

 : دیپرسیدلخور وینیسنگ با تیآ. بودمهشد سست

  کرد؟یمهیگر داشتیچهواس -

 :  انداختم ریزهب سر ومدیگز لب

 ،یشوهرممگفتهک بهش. یعیرفدکر فکر د،یشن صداتوهک اولش -

 .  کنمیزندگمتونیمماون بدونهکهخوشحال گفت وهیگر ریزدز
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 اسلوکیرحمیبیبرا تیآ چشمان شیپمخواستینم امامداشت بغض

 ودیکش شیپ را دستش بود، ناراحتهک نیا با تیآ. زمیبر اشک

 . نهاد آشوبش پرینهیسیرو رامسر

 نانیاطم منیول بگم، بهت نویامتخواسینمهکدبویخودخواه -

 نیاماالن. نگفته بهت لوکاسهک هست وسط نیایزیچهیمداشت

 . لیراحهیجورهییلیخ... یلیخ... رفتارش

. گرفت قاب رامصورت ودکر جدا اشنهیس از متیمال با رامسر

 : دیپرس ودکر رو و ریز رامچشمان براقش،هنگا

  م؟یبپرس اون از ،انیآدر سراغمیبریخوایم -

 : دادم تکانهبلهب سردتن ودتن

. هباشهآورد خودش سرییبالمترسیم. زابلمیا نگران واقعًا من. آره -

  شه؟یمیچ شبچه! ایخدایوا

  :درآمد حرکتهبمکمریرو وارنوازش دستش ودیکشمآغوش درهدوبار

 نیهممنیبب بهشمزنیم زنگ االن. زمیعز نباش نگران قدر نیا -

 .نه ایدایم مقریجور
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 زین من ودش انیآدر با گرفتن تماس مشغول او ومیگرفتهفاصلمه از

. کردمیم فکر بود،هگفت لوکاسهکیجمالت تکتکهبمداشت نیح همان

 نخاع قطع کی با! شناخت؟یم کجا از را زابلیا

 پس !باشندهداشت را شاننفرهسه فیکثیرابطهدتوانستنینمهکمه

 : آمدممخودهب تیآیصدا با بود؟هچ داستان

 ! انیآدر فتیکث ذات تو تفیا -

. کرد روشن را نیماش ودکر رهایدست ترمز کنار رایگوش

 : گفت و انداخت منهبینگاهمین

 . فرودگاهمیریم شرف؛یبهکنیم جکتیر -

 دل. دوختم مانیرو شیپ ابانیخهبهنگا ومداد تکاندییتأهب سر

. میبرسهفرودگاهب موقعهبهکدبو نیامیآرزو تنها. نبودمدلیتو

 .  زدینمیحرف ودبوهکرد سکوت تیآ ومیداشت شیپ دریادیزهرا

 . انهیآدر شیپ اون م؟یبزن زنگمهیحاجهبمگیم -

(DONYAIEMAMNOE@) 358



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

359 

 : گفت کرد،یم عوضهدنددتن ودتنهک طور همان

 . خاموشه شیگوش گندمون سشان از. گرفتم تماسماون با -

 هر. بود خاموش همچنان لشیموبا اما گرفتم، را زابلیاهشمارمه باز

 ! یمتیق هرهب دم؛یفهمیم را تیواقعدیبادبو طور

 لیطو صف در را انیآدر ومیدیرسهفرودگاهب ساعت کی ازدبع

 او سمت سرعت با و گرفت رامدست تیآ. میدید چمدان لیتحو

. دیشک را اویقهی ودکر دراز دست تیآهکمیبود رشس پشت. میرفت

 انیآدر ت،یآ. بودندهدوختمچش ماهب تعجب باممرد ودکریاناله انیآدر

 همان تیآ. زدهخند ریز ما، دنید با او ودچرخان خودمان سمتهب را

  :دیغر ظیغ پر وددا تکانش بود،هدیچسبممحک را اویقهیهک طور

  ه؟یچ انیجرمنیبب لبنا! زهرمار -

 ودکر جدا لباسش از را تیآ دستان. شدیجد انیآدریچهره

 شد،یم پا آن و پا نیاهک نیا نیح ودکر تریلب. زد شیموهاهبیچنگ

 : گفت منهب خطاب
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 روهیقض خواستماز ویدیفهمییزایچهی گفت. زد زنگمبه لوکاس -

 .نکنم باز برات

 

 

 ودننشا لب بریشخندین. زدیخاص برق مانشچش ودش تیآهبهریخ

 : کرد فرو شلوارشیهابیج در دستهشد کجیسر با

 ... یرسیم آرزوتهبیدارمنیبیمهک حاال اما -

 : کردهاشار منهب سر با

. رهیمهکنیم ولت بگم، اگر. بودهیچ انیجرمبگمگرفتمیتصم -

  ؟ینداریمشکل

 مانچشهبهریخ دشیترد پرهنگا. دیخچرمیسوهب سرعت با تیآ سر

 : راند زبانهبهلحظ همان ودش من مضطرب

 . خوامینمیزور لویراحیعالقه من. ندارمیمشکل نه، -

 محالیامر کردنش رها بودم،هدیرس اوهبهک سالههم آن ازدبع

 گرید اما بودم،هکرد ترکشمسوءتفاه خاطرهب بار کی. نمودیم
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 دشخو. داشتمدوستهصادقانهکدبویکس او. کنم رارتکمخواستینم

 ! ازین و ناز ویمهرورز نیریشهتجرب نیاول بود؛ نیاول منیبرا... هم

 . میدوخت اوهبمچش دو هر ان،یآدریصدا دنیشن با

 نیا از ترهدیچیپ داستان. راحلهیکنیم فکرهک ستینیزیچ اونهیقض -

 از کنم؟ عشرو کجاش ازیخوایم. هاستحرف

 شد؟ نخاع قطع زابلیاهکیروز اون از ای... لوکاسیخوارشراب

 

 

  «لوکاس: دوم بخش»

 شیبایز شیهالب بریلبخند ودکرممحک رامرنگیخاکستر کراوات

 : نشاند

 . عشقمیشدیعال -

 در. زدمهبوس اشگونهیرو ومشدمخ. اوردین طاقتمدلهکدزیچشمک

 عطر. گذاشتمانهیسیرو سر ملوسیاگربههبچ چون ودیخزمآغوش

 ودیکش ریتمسرهبارکیهب ومدیکش نفس را شیموها خوش
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 انیم از و گرفتهفاصل لیراح. شدمدبلنماناله

 : شد منهبهریخهکمدیدمبازمهینیهاپلک

 قدر نیا هضمش واقعًا نخور؟ شرابمبگ بهتدیبا چقدر... حقته -

  سخته؟

 رامیهالب ومکرد باز کاماًل اما ،یسختهبدچن هر رامدردناکیهاچشم

 : کردم شیهالب مهر

 عادت... و رستورانمرفتمدوستا باهجلس ازدبع شبیدهآخ... دیببخش -

 . ستینمخود دستمکرد

 : دادمهل عقبهب ودکرمنگاه چپچپ

 . یشیم الخمرادائمهیشبیدارمککم -

 حرص با ودچرخان رنگماندیسپ شیآرا زیمینهیآ سمت را شیرو

 تامگرفت آغوشش در سر پشت از. شد شیموها زدنهشان مشغول

 : کردمهزمزم ومبرد گردنش انیم رامسر. کنم رفع را اشیدلخور

 از بلقهکیکنهآمادهقهو فنجونهی اگر مراقبم، نترس؛... عشقم نترس -

 . بخورممرفتن
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 ومیزد زلمه خمار چشمانهبهنیآیتو از. شد مور مور بدنش

 خوابمان اتاق از. کرد شیهالب نقشیتبسم ودشمیتسلمسرانجا

 از نور. میگذاشتییرایپذ براقیبتنیهاکفپوشیرو پا ومیشد خارج

 ورتمانصهب بود،هرفت کارهبهخان وارید کییجاهبهکیسرتاسرهپنجر

 شیهاچشم سپر را دستانشهکیلحا در لیراح. زد را چشممان ودیتاب

 بایطوسینفرههدوازدیغذاخور زیم کنار از بود،هکرد

 همرنگهپرد. رساندهپردهب رادخو و گذشت رنگدیسپیهایصندل

 و رفتهآشپزخان سمت غرولندکنان. آمد عقب ودیکش را هایصندل

 : گفت ودکر روشن را اسپرسوساز. شدمیراه دنبالشمه من

 .  کنم عوض روهخون دکورهک فرداست روزام -

 : تمگف ومنشستدیسف کانتر پشتیطوسیصندلیرو کنانخنده

 ! یبود مالینیم ونیدکوراس عاشقهک تو چرا؟ -

 : گفت بود، کارشمسرگرهک طور همان و انداخت باالهشان

 قشنگ خونه؟ تودایم نور چقدرینیبینمهمگیول. هستمماالنهآر -

 وصلمه مخملمیزخهپردهی ومزنیمیرانیایسنت دکورهی

 .آفتاب شدت ازمینش کور ظهر تا صبح ازهگیدهکمکنیم
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 رنو تابشهب را باران. کردیمدلندلندیدیم را آفتاب نورهک روز هر

 و گذاشت مانیرو شیپ را اسپرسو کوچک فنجان دو. دادیم حیترج

 نیچ پریموها. نشستیصندلیرو کانتر طرف آنمه خودش

 وهشد شانیپر رنگشیدیمروار راهنیپیرو اهشیس

 ترکانیرو از را دستش ومشدمخ. بودهآورددوجوهبیاکنندهرهیخدتضا

 : کردهاراش هافنجانهب طنتیش با. کاشتم آن پشتیابوسه ومبرداشت

 . شد رمونید م؛یبر بخور -

 ومودبهشد بزرگهپرورشگا درهکیمن بر. بود نعمتمیبرا لیراحدوجو

 آن از ودش نازلدخداون جانب ازیافرشته چون نداشتم، رایکس چیه

 درهکیلوکاس همان نبود، او اگر. کرد پر رامیهانداشتهههمیجا پس

 اشیع مشت کی انیم ودکریمیباز فوتبال هاکوچهپسهکوچ

 ویزندگ وهخان نآ شرفت،یپ آن. ماندمیم رفت،یم خوابهب

 شیهاتالش و هاتیحما. بود او کار اشهمه لوکس،یهانیماش

 .  شدینممفراموشهگا چیه مانیاهایرو ساختنیبرا
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 رکنا از. میرفتهمحوطهب ومیشد خارجهخان از اسپرسو خوردن ازدبع

 را نگیپارک در موتیر با من ومیشددر شفافمان ویآب استخر

 گنیپارک داخل ومیگذشت هاچمن نیب فرشسنگهاریرو از. گشودم

 لشیاتومب سمت خواست و گفتیخداحافظ لب ریز. میرفت

 چسب را لیراح. کردمهحلق کمرش دور ومبرد شیپ رامدستهکدبرو

 شدم، جداهک او از. شدممو و مهر اویهالبیرومیهالب ومکردمخود

 : انداختم شیبایز شمانچهبهنگا ومزد کنار را رنگشخوشیموها

 . کرده دعوتمون شوهرشدتول الیکام. برگرددزو شب -

 من تادشیمیصم او با لیراحهکیزن بود؛ممافوق همسر الیکام

 . شوم بزرگ شرکت آنیداخل ریمدمبتوان

 نیماش سوارمکدا هر ،یخداحافظ از پس وددا تکانیسردلبخن با

 و «برانکو ویر دایَاِون»هب. میرفت کارمان محلهب ومیشد خودمان

 داخل را نیماش ومدیرس اشیشگیهم جوش و جنب پر تیجمع

 قیرف بود؛ نشیماش پارک مشغولمه انیآدر. بردم شرکت نگیپارک

 . امجادوانه ویمیصم
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 نشیماش از. ماندم منتظرش وهزدهیتکملیاتومبهبهنیسهب دست

 آسانسور داخل. میکردیپرساحوال ومیداد دستمههب شد،هادیپهک

 : گفت ودز را نظردمورهطبقهدکم انیآدر م،یرفتهک

 خبر؟هچ لیراح از -

 

 

 قکاتایوارهیدهب و نشستملبیرویلبخند آخرمان،هبوسیادآوری با

 : دادمهلی

 نیسنگ کاراش وهشلوغیحساب سرش روزا نیا. ستینیخاص خبر -

 . باشههداشت وقت بامش جشنهواسمدواریام. شده

  ؟یریبگ عیترفهکهبزن رو الیکام مخهتونیم نظرتهب -

 : کردم نگاهشدلبخن همان با ومچرخاند جانبشهب رامصورت

 ریمد االن من گذاشته؛هیمامبرایکلمه جاش نیهم تامکن فکر -

 . شرکتمیداخل

 . شدم خارج او از زودتر من ودیرس نظرماندمورهطبقهب آسانسور
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 .  بکنهیکارهیمه منهواسدشیم کاش -

 : گفتم بودم،هریخ مانیروشیپهبهک طور همان ومدیخند

  ؟یمن اریدستهک نیا ازیشدهخستهنکن -

 : کردمیبازویحواله جانیبیمشت ودزهخند ریز

. هستممنیدخترعمو لیراح خبهک نیا فقط. مرد نگو چرت -

   ها؟ کنه؟ پسرعموشهواسمهیکارهیهشیمیچ

 از وقت چیههناشناختیلیدلهب لیراحهکمنگفت ومانداخت اوهبینگاهمین

 ابهکوتایگپ ازدبع ومیرفت شرکت داخل. استهامدین خوشش او

. میگرفت شیپ را خودمان اتاقهرامکدا هر مان،یمنش

. بودییدستشو درمیپا کی وهختیرمههبیکممایگوارشهدستگا

. دمیاشپمصورتهب آبیمشتییروشویجلو ومزدمیموهاهبیچنگهکالف

 تربهیمدت از پس. نبود خوبدایزمحال اما بود،هرفت نیب ازمدرد سر

 از اما ،بودهشد تنگ شیبرامدل. رمیبگ تماس لیراح بامخواست ومشد

 ومستنشمتاپلپ پشتهکالف. استدایز اشیگرفتارهکمدانستیم قبل

 زدن زل وممداو کار ساعتدچن ازدبع. کردمیدگیرس کارهاهب

 و ستش انگشتان با ومدادهیتکمچرخانیصندلیپشتهب تور،یمانهب
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 همانیرستورانهب انیآدر با ناهارمیتا. دمیمال رامیهاپلکماسبابه

 . بود لیراح ریگمدل وهنشدهراروبه هنوزمحال. میرفت اطراف

 با حاال تا صبح از عشقم؟یخوب: »دادممایپ خوردنمان غذا انیم

  «؟یزنیم ایمبزن زنگ. مینزد حرفمه

 جاملبیرودلبخن. زد زنگهکدینکشهقیدقهب. دهدیجواب تامماند منتظر

 : گفتهطعنهب انیآدر. مهربانمهشیهم زیعز کرد؛ خوش

 . بخور غذاتو بابا ن؟یستینمه کن ولمه جا نیا -

 نم گفتیمهشیهم. کردم وصل رامهمسر تماس او،دغرولنهبهتوجیب

 ار نیا دنیدمچش هایلیخ ومیهست ایدن زوج نیترخوشبخت تو و

 ازهکدباشیکسدشیم مگر. کردمینم درک را حرفش نیا. ندارند

 !شود؟ ناراحت نفر دویخوشبخت

 

 

 سمت بود،متنهکیرشلوا و کت همان با ناهار،میتا ازدبع ساعت دو

 وهخانهب رفتن وقت. افتادمهرا «گویخودر» سمانییر و الیکام منزل
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 ار کار نیا لیراحهکمداد احتمال اما نداشتم، رامیهالباس کردن عوض

 .  دهدمانجا

 جمع شانخانه سرسبزهمحوط درههم. دینکش طولدایزمدنیرس

 استخر دور تا دوریریحص ودیسفیهایصندل و زیم ودبودن

 زهایمیروهشد پهندیسفهپارچیرومهیفیظریهاگلدان. بودهشدهدیچ

 ومسییر ابهک نیا از پس. دیبخشیمییبایز فضاهبهکدبوهشدهگذاشت

 وگیخودریبراهرا نیبهکیکوچکیکادو کردم،یپرساحوال همسرش

 .  دادم لیتحو رامبودهگرفت

 .انداختم اطرافهبینظر وهگرفتهفاصل هاآن از قه،یدقدچن از پس

 اب داشت ودبوهآمد جشنهب کار محل پیت همان با من مثلمه انیآدر

 . کردیم صحبتمخان همکاران ازینفرهس دو

 از دست خواستینم عمرش آخر تا انگار زدم؛دپوزخن دنشید با

 ومنشستیزیم پشت. بردارد دختران با زدن الس

 دم،کریم اشمزهمزههک نیح همان. ختمیریدنینوشیندکامالسیگیتو

 با. بود خاموش اشیگوش اما گرفتم، لیراح بامهیتماس

 ،ساعت کی. شدم دنینوش مشغول ومزدهیتکمایصندلهبیقراریب
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 بایکم. بودهامدین هنوز لیراح و ساعت دودش

 مندنز و گرفتهفاصل دخترها ازمسرانجا انیآدرهکمداشتهفاصلیمست

 با. ادیب خوشش او ازهکدنبویکس من، بایمیصم همکاران از. آمد

 انیآدر. رفتند ودشدندبلن زیم آن دور از من جزهبههم آمدنش،

 : گرفتیجا هایصندل ازیکییرو ودزیشخندین

  ل؟یراح کو پس -

 : کردم پر رامالسیگهدوبار ومانداخت باالهشان

 . دیرسیم حاال تادیبا. دونمینم -

 : گفت و ختیر شرابیاندک خودشیبرا انیآدر

 . کجاست نیبب بزن زنگ بهش خب -

 : دمیکش سر رامالسیگ اتیمحتوهکالف

 . خاموشه -

 با ومبرداشت زیمیرو ازیپریبطر. بودمهشد مست کاماًلدبعیاقهیدق

 ستد از. گرفتم شیپ را خروجهرا تلوتلوخوران. برخاستمیکالفگ
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 سر تپش از رامیبازو انیآدرهکمرفتمنیماش سمت. بودمیعصب لیراح

 : کرد اعتراض و گرفت

 ! لوکیکنیرانندگدینبا حالت؟ نیا با کجا -

 دنیخچر حال انگارمزبان ومدیکش رونیب دستش از ضرب با رامیبازو

 : نداشت رامدهان در

 .ومدهین چرامنیبب لیراح سراغمبردیبا... کنمول -

 

 

 گازیرو رامیپا ومنشستملیاتومب داخل. نشدمفیحر کرد،هچ هر

 محلهبیحالهچ بامدینفهم ومدینوشیمیبطر ازهجرعهجرع. فشردم

 فقط. بودهشد دگرگونیحسابمحال. دمیرس لیراح کار

 نیماش ازهرفت وایتن با. کنم تصادفدبو کینزد باردچنهکمداشتدایهب

 رآسانسو داخل رامخود. رفتم باالدبلن ساختمان داخلهب ومشدهادیپ

. دمیدیکیتار در غرق را جاههم دم،یرسهک شرکتشانهب ومانداخت

 نآهب ودخورمچشمهبیبندشنیپارت سالنیانتها ازینوریکورسو
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 مشروب ودبودنهنشستمه دور جوان زندچن. رفتم سمت

 : بردم باال رامیصداهحوصل و حالیب. ددنیخندیم وددنینوشیم

  ؟ییجا نیا! لیراح -

 : زدم غر. نبود نشانیب لیراح. دیچرخمسمتهب سرشان

  کجاست؟ لیراح -

 با ودزهخند ریز هازن ازیکی. نداشت من ازیکم دستمه هاآن حال

 : گفت شلیلحن

 . ما مهمون ن،یبش ایب -

 : گفت دختر. تمنشس کنارشان ومرفت جلو مقاوتیب

 .  شده رشید گفت رفت شیپ ساعتمین. دیکش طول کارمون -

 معج اشیتلخ ازماچهره ومانداخت باال. دادمدست و ختیرمیبرایکیپ

 : شد

 . بود خاموش شیگوش -

 : گفت شانیکی
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 کرد،دبلن سرشو. کنههنگاهیدنکر وقتهکدش شلوغ سرش قدر اون -

 شیگوشدیدهکهبزن زنگیکسهب خواست ودکر هول هویدید ساعتو

 . شده خاموش وهندار شارژ

 ومدش خارج شرکت ساختمان از. برخاستم ومرفت باال گریدیکیپ

. افتادم نیزمیرو ودخور چیپمههبمیپاها ابان،یخ کینزد

 . بود جوانیهازن همان ازیکی نشست؛ زانویرومکناریکس

. مینداشتیعیطب حالت ودبو خراب حالمان دومان هر

 : گفت ومستیبادکرمکمک

 ... رفت طرفمکدو از لیراحمگیم بهت من -

 : داد تکان را دستش

 .ایبمدنبال -

 

 

 ودزهندخ ریز. دیچرخمسمت ودستایاهکمیبود کجامدانینم ومرفت اویپ

 : گشودمه از را دستانش
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 . بودمهومدین رونیب لیراح با اصاًلهک من. نمیبب کن صبر -

 دنبالمخواست گفت؟یمهچ بود؟یکسهچ او. کردم نگاهش بروبر

 آنهکمزدیمهپرس ابانیخ در هدفیب. توانستمینم اما بگردم،ملیاتومب

 : گفتهخند با. دیکش رامیبازو زن

 . ور نیا ایب ؛یریمیم نیماش ریزیریم االن -

 : بودهرفت وا و شلملحن

   کجاست؟ ...نمیماش -

 : گفت زن. دمشیند ومچرخاند رامتار و جیگهنگا

 . میبریتاکس با ایب -

 *** 

 و نیریشیاحهیرا. شدم اریهوش ومدیکش قیعمینفس

 ار لیراحیدهیارک عطرمدل. نداشتم دوستشهکدخوریمماشامههبدتن

 .شد تنگمچشمان ودیکش ریتمسر کردم، بازهکمچش. خواستیم

 ؛آمدممخودهبهلحظ کی. زدم چنگ رامسریموهامدستان با ومگفتیآخ

 !  بود؟یگورمکدا جا آن
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 رس بود،هشد جمعددر ازهکیچشمان باماکنندهوانهیددسردرهبهتوجیب

. کنارم زنهبینگاه ومانداختمابرهنهدخوهبینگاه. نشستممیجا

 لیاحر زن آنهکمبود دواریاممدلهت. بودهدیرس کامل ستیا کیهبمقلب

 ومبرد شیپ راملرزان دست. پوچ ویواهدیام کی باشد؛

 ومچرخانددخو سمت را او. نشست زنیبرنزهیشانهیرومانگشتان

 اما نبود، لیراح او گرفت؛ گرمتن. آورمشدایهبمکردیسع

 ناشناس زن آن کنارهشدخراب آن در من باشد؟ توانستیمیکسهچ

  کردم؟یمهچ

 تختیرو از. بود خواب غرق هنوز. خوردیتکان ودزیلبخند زن

 ومزد چنگ رامریز لباس. انداختمینگاه رامیپاها ریز ومشددبلن

  .شود داریبمه او تامداد تکان را زن وحشت با سپس و دمشیپوش

  کجاست؟ جا نیا ؟یهستیک بگو پاشو! پاشو -

 من، دنید با. گشود را چشمش کییال ودکر صاف را شیگلو زن

 گردنش تا را پتو. نشست شیجا سر خیم ودشدگشا چشمش دو هر

 : شد منیرهیخ گنگیحالت با ودبر باال

 ... تو -
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 : دادهادام ودکر تر لب

 !؟یهستیک تو -

 

 

 ومدیکشمصورتهب رامدست دو هرهکالف. دیایدربماشکدبو کینزد

 : زدم چنگ رامیموها ومنشست او کنار تختیلبه

  کجاست؟ جا نیا تو؟یکرد کاریچ کردم؟یغلطهچ من -

 : داد پاسخ کنانمنومن

 ... یوا... شبید ما ؟یهستیک تو... تو. منهیخونه جا نیا -

 با. کردم نگاهش ومدیچرخ سمتش. رفت لیتحل انگار نفسش

 : کردمهنالیدرماندگ

 و شرکتشون تومزن دنبالمرفتهادمی فقط. ادینممادییچیه من -

 ... که گفتنمبه
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 بدتر آن از. بود لیراح همکار او آمد؛مادی. کردم کیبارمچش

 او. دمیبلع رامدهان بزاق ومزد برپایدستپاچگ و ترس با! شد؟یممه

 نیح همان ودیپوش را شیهالباسیفورهکدبوهشناخت مرا انگارمه

 : دینال

  آره؟ ،یلیراح شوهر تو ما؟میکرد کاریچ! حیمسیسیع ای -

 ومدیگز لب. دیچکماشک ومریبگ رامخودیجلومنتوانست گرید

 : چرخاندممخود سمت ومگرفت را اویهاشانه

 رودینباهکیکار... میبود مست جفتمون شبهی ؟ینگ بهشهشیم -

 پولهک چقدر هر ؟ینگ بهشهشیم. مینبود خودمون حال تو. میکرد

  ها؟. دمیم بهتیبخوا

 : داد تکان سردتن ودتن

. دوستمه نیبهتر و نیترکینزد لیراح. گمینمهآر -

 . بفهمهیزیچدینبا
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 وجدان عذاب قدر آن دو هر. گفتیم ودزیم هق را شیهاحرف

. مبرداشت رامشلوار ومکرد شیرها ضرب با را او. نداشتدحهکمیداشت

 : زدمدلن ومبود دنشیپوش لمشغومسست دستان با

  د؟یکن مصرفیدنینوش کارتون محل تودیبا چراهآخ -

 االب رامپیز. پوشاند دستانش با را صورتش و نشست تختیرو

 : زدهضج او ومدیکش

 فکر. بودهشدمتمومه مونیکار ساعت ودبومتولد -

 شکا نموند؛ لیراح... رمیبگمهمکارا با کیکوچ جشنهیمبتونمکرد

 ! ایخدا. موندیم

 دم،کریم تنهب رامراهنیپهک نیح همان ومگرفت او از رامنگاه ظیغ پر

 با .دادیم نشان را صبحمین و شش انداختم؛ واریدیرو ساعتهبمچش

 داخل رامکراوات. دمیپوش رامکت ومبست رامیهادکمههعجل

 :گفتم ومچپاندمبیج
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... خترد نگویزیچ بهش. بردارم شرکتتونیوجل از نویماشمبردیبا -

 . بشهداعتمایبمبه نسبتمخواینم باشه؟

 : زددتلخن

 . بدونهیزیچ اونمخواینممخودم باش مطمئن... گمینم -

 از وهدش مانیپش اما رم،یبگ سمتشمخواست ومدرآورد رامکارتدیترد با

 راملیمیا من وددامدستیخودکار و دفتر. خواستممقل و کاغذ او

 : نوشتم داخلش

. مهست منیبخوا پولهک چقدر هر خب؟ بگو،مبهیداشتیمشکل هر -

  باشه؟. نفهمه وقت چیه... نفهمه لیراح فقط

 رسدتن ودتن. گرفت را کاغذ ودکر پاک را اشکش دست پشت با

 : گفت وددا تکان

 . ربردا نتویماش عیسر برو. بشههمتوجمذارینم... باشه -

 باز. شدم خارج نزاریحال با من وددامنشان را خروج در

 تیاهممیبرایاذره اما بود،هکرد دایپ مشکلمایگوارشهدستگامه

 ومرفت نییپایکی تا دو را رنگیآب و کیباریروراهیهاپله. نداشت
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 خوب چندان اشیمال وضع. انداختم ساختمانینماهبینگاه

. نداشتیخواب اتاق ودبو تیسوئهیشب شتریبمه شاخانه. انگاردنبو

 حداقل ای ودیخرییتواناهکدبو لیراح مرئوس شکیب

 .  نداشت رایبهتریخانههاجار

 از داشتمیگلو. بردممادهیژولیموها انیم رامانگشتان ومدیکشیپوف

 باعث بودم؟هکرد کارهچ. شدیمهپار بغض، لیثقمحج

 را زن آن شر زودتردیبا. شود متزلزل مانیندگزیهاهیپامشد

 وضعهکدبو مشخص امر ظاهر از. شدیم پول با. کردمیممک

 دایپیایتاکس سرعت با. شدیم پول با پس ندارد؛یمناسب چندانیمال

 ومبستیتاکس داخل رامکراوات. شدم سوار ومکرد

 لمح اطراف از را نیماشیفور دم،یرسیوقت. دمیکشمیموهاهبیدست

. رمیبگ را انیآدریشماره تامدرآورد رامایگوش ومکرد دور لیراح کار

 لب. بودهشد خاموش اماملیموبا. کندمکمک توانستیم او شکیب

 را آن. برداشتمدداشبور داخل از رامپاوربانک ومفشردمهیرو

 شارژیکمملیموبا تامماند منتظریاقهیدقدچن ومکرد وصلمایگوشهب

 وهکالف همش سر پشت نگید و نگیدیصدا کردم،هک روشنش. شود
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. بودهشدمنگران وهگرفت تماس بارها و بارها لیراح. کردمنگران

 از پس. گذاشتممگوشیرو رایگوش ومگرفت را انیآدرهشمار

 : داد پاسخدآلوخوابییصدا با بوق،دچن

 د؟یزنیم زنگ قدر نیا زنت،مه و تومهیصبح سرهشدیچ -

 

 

 خدا خدا. زدممیموهاهبیچنگ ومگذاشت بلندگویرو رایگوش

 : باشدهنگفتیزیچ لیراحهبهکمکردیم

  ؟یندادهک جوابشو -

 : دیپرس مکث با

  شده؟یزیچ چطور؟ -

 : دمینال

 . کنم جمعشیکنمکمکدیباهکمزدیگندهی -

  ؟یکرد کاریچ -

(DONYAIEMAMNOE@) 381



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

382 

 . میبزن حرفهک تخونهمایممدار -

 . هیکس االن جا نیا. اینهن -

 : زدم تشریکالفگ با

 . انیآدرهواجبمکار. بره کن ردش -

 رامایگوش. میکردیخداحافظ و گفتیاباشهیحالیب با انیآدر

 منزلهبیمدت ازدبع. نشوممکالهم لیراح با فعاًل تامکرد خاموش

 : کرد دعوت اشخانه اخلدهب مرا غرولندکنان. دمیرس انیآدر

 . زیچههمهبی...یر. بدمهادامهدختر نیا بامخواستیم! یه -

 تیاهمهمتوج را اومکردیسع ومنشست اشخانه رنگیعناب مبلیرو

 : کنم موضوع

 سرییبالهچمبگ بهت تا نیبش ایب! خدایرضا محض انیآدر -

 . آوردممخود

 : نشستمیروروبه و تدوخ منهب را پرسشگرشهنگا انیآدر

  مگه؟یکرد کاریچ. یترسونیم منویدار -

(DONYAIEMAMNOE@) 382



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

383 

 فیتعر اویبرا را ماجرا. فشردممهیرو پلک ومدیبلع رامدهان بزاق

 : دیتوپ ودش زیخمین. شدم روروبه گرششماتتهنگا با ومکرد

 حاال! ؟یکن انتیخ بهش آخرشهکیکرد کارههم خاطرشهب -

  هان؟ ؟یکن جمع روهیقض نیایچجوریخوایم

 : زدم چنگ رامیموها ومبرد نییپا رامسر

 نگو کردم؛یغلطهچداینممادییحت من. انیآدر نگو ه؟یچ انتیخ -

 . انتیخ

 : برد باال را شیصدا

 ویآورد باالیگند نیهمچهکهنیاممه. ادینم ادتیهک ستینممه -

 خودت. لوکهنداریتیاهم لیراح منیبرا. یکن جمعشدیبا

... تو اما. کرددبمخواهرهب چون. ادینممخوش ازشدایزیدونیم

 .رپسهبشمختیبدیجاهب تیزندگدینبا. مهمهمواسه تویخوشحال

 

 

 : زدم زل اوهبهناباوران ومکرد بازمه از رامدستان
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 بهت بار هزار ؟یکشیم شیپ رو انایآدر حرف چرا االن -

 اانیآدرمهدبع. میبودمه با انایآدر و من دونستینم لیراحهکمگفت

 .  زدمههب من با اولهکدبو

 : گفتیدلخور با و رفتیزهرچشم

 خوبمخودت. برگرده بهتدبو قراریول بود، ریدلگ ازت انایآدر -

 انایآدرهک دونستیم نویا اما ن،یهم با دونستینم لیراح. یدونیم

 .  داره دوست رو تو

 بایارتباط وهعالق چیهمبودهگفت لیراحهبهک نیا از ومکرد سکوت

  :کشاندمیاصل موضوعهب را بحث ریمس. نزدمیحرف ندارم، انایآدر

 رو وعموض نیایکنمکمکدیبا. میبشهگذشت الیخیب ایب نیبب -

 .  کنممتمو

 : افزودمهکدکرمنگاه بروبر

 . بودم تو شیپ بگو بهش -

 : دادهیتک مبلیپشتهب ودیخندهناباوران

 .  کنمینم کارو نیا من -
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 : شدمهریخ اوهبممصم

 . یقمیرف تو. انیآدریکنیم کارو نیا. یکنیم -

 . داد تکان افسوسهب سر ودزیپوزخند

  بگم؟ دروغهبار نیا دریکن مجبور منویخوایم -

 .کردیمددریکافدحهبمقلب. دیکشمصورتهب رامدست دو هر کف

 . نداشتمیگریدیچاره. شود خراب لیراح بامایزندگمخواستینم

 نیا سرمدارهگید من نیبب. رفاقتمون خاطرهب... لطفًا... لطفًا -

 ... تو اگر. دمیم دست از عقلموهیقض

 نگاهمان. کردم سکوت اش،خانه فونیآیصدا دنیرس گوشهب با

 را اشیقراریبمتوانستیممههاصلف آن از. شدهدوخت لیراح ریتصوهب

 انیآدر چشمانهب ومگذاشتمدهانیرو رامدست. دهم صیتشخ

 .  برخاست و انداخت باالییابروهلنگ. شدمهریخ

 حس ترمحکم رامقلب کوبش شد،یم ترکینزد فونیآهب اوهکیگام هر

 وممرد آن کی. دینتپیالحظهیبرا کرد، باز را دریوقت اما کردم،یم

 صورت وصل ملتمسم، وهنشست اشکهب چشمان. شدمهزندهدوبار
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 فتر آپارتمانشیورود در سمت منهبهتوجیب. بود انیآدرهبرافروخت

 : گفتهکمدیشن را لیراح مرتعش وهگرفتیصدا. گشود را آن و

 بگو خدا رو تو جاست؟ نیا لوک ؟یداریبرنم تویگوش چرا -

 .جاست نیهمهک

 

 

 داشتهکیاشک. کرد شتریب راموجدان عذاب دلواپسش نلح

 دهد، نشانیواکنش انیآدرهک نیا از قبل ومکرد پاک رادیچکیم

 افتاد، منهبهک لیراحمچش. رفتم در سمت دو حالت با ومشددبلن

 ازهافتادیهاشانه با. دیرس منهب و گرفت را نگاهشدر انیآدر

 باز دهانیجلو را دستانشهکیحال رد لیراح و رفت کنار دریجلو

 در را خودش د،یرسهک منهب. آمد جلو بود،هگذاشت اششده

 : زد هق و انداختمآغوش

 ریز رو شهر کل من ویبود جا نیا تو. شدمهزند وممرد... لوکاس -

   گذاشتم؟ پا
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 ودوبهشد نیسنگمنفس. زدمهبوس را شیموهایرو ومگرفت برش در

 : آمدیم البایسختهب

 .  بدم خبر بهت رفتمادی... بودم مست. عشقمدیببخش -

 ممکن آن هرمکردیم احساس. فشردمآغوش در شتریب را خودش

. دکن استنشاقمراهنیپدپو و تار انیم از را گرید زن تن عطر است

 : گفت زنانضجه. دیتپیمیکی تا دومقلب

 اصاًل بود؟ خاموش چرا تیگوش ؟ینگفت منهب چراهآخ -

 آره؟ کنم؟هسکت منیخوایم ؟یخوریم رویکوفت اونیچهواس

  ؟یخوایم نویهم

 شسیخ چشمانهبمچش. آوردم باال ومگرفتمدست دو با را صورتش

 تن عشق پر و مقاومتیب. نهادم لبشیرو لب ومدوخت

 : شددبلن انیآدر اعتراضیصدادبعیمدت. دادماخواستههب

 ! گهیدهبس... یِه -

 : کردم محسورمبازوان حصار درهدوبار را او ومیگرفتهفاصلمه از
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. نداره شارژمیگوشدنبومادی چیه. کردم نگرانتهکدیببخش -

 شبمویدیبد ؟یبخشیم ل؟یراحهباش... دیببخش. شهینم تکرارهگید

  ؟یبخشیم

 ومرفتگدیند را انیآدر ظیغ پرهنگا او سر پشت از من ودکرینیفنیف

 : داد تکانهبلهب سر لیراح. آوردم تاب

. اشهبهاومد سرتییبالهنکنمدیترسیلیخ فقط. بخشمیمهآر... آره -

  باشه؟. نکنمنگران قدر نیاهگید

 و پاکمدست با را شیهااشک. زددلبخنمیروهب او ومداد تکان سر

 : کردم بارانبوسه را اشگونه

 . دارم دوستت -

 : کردهحلقمگردن دور را شدستان

 .دارم دوستتممن -

 

 

 : زد تشر انیآدر
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 .  کارمون سرمیبرهگیدهبهتر -

 : چرخاند او سمت را شیرو لیراح

  اومدم؟یم جا نیا تادیبا حتمًا ؟یدادینم جواب تویگوش چرا تو -

 : رفت اتاقش سمت ودکریاخم انیآدر

  رم؟یبگهاجاز تو زادیبامهمخوابیبرا. بودم خواب -

 : دمیکش در سمت را لیراحیبازو

 ایب. هیعصب االنمکرد شخستهیلیخ شبید. نکن بحث باهاش -

  ها؟... میبر

 *** 

 نیا اب ودبوهزد رونیبمیهاگونه. آورد باال را اشیسلف نیدورب انیآدر

. ودبهشد ترزانیمیکممکلیه اما نداشتم، ورزشیبرایچندان وقتهک

 : فتگ

 ! لیاسما -
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 وماخ پر ودچرخانمسمت را صورتش زدم،هکدلبخن

 : کردمنگاههموشکافان

 !  ایتازگیشد خوب چقدر پسر -

 : دیرسمشکمهب و رفت ترنییپا چشمانش

  ؟یکنیم شناهدوبار. توهرفت بازمه شکمت -

 : زدممیموهاهبیچنگ ومدیخند

 بدویول. شنیم شتریب دارن روز هر کارها. ندارم وقتشو اصاًلهن -

 شهمه. کنهیمهآمادیبارداریبرا خودشوهدار لیراح. دارمدایز بدو

 باشه،یچ ممونیرژ م،یریبگ کجا ازیتیتقوهکمینیا دنبال

 مونیریدرگ... . و روان سالمتهمشاور ،یباردار از قبلیهاکالس

 . ادهیز

 : تگف ودش نیدوربهریخهاردوب. گرفت من ازهنگا و انداخت باالهشان

 ! زاستیچ نیا ومیرژهواس پس. کمهیهشد الغرمه لیراحهآر -
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 اشیگوشیگالر داخل و گرفتیعکس جنباندم،هکدییتأهب سر

 واررهیدامینهک نیا نیح ومدادهلیمچرخانیصندلیپشتهب. کردهریذخ

 : گفتم خوردم،یم تکان

. کردهمچارهیبهدختر ونا بابت استرس انیآدریول -

 .شده ترداغون بود، داغونمیگوارشهدستگا

 

 

 : کردمبرانداز دقت با

  ؟یگرفتهمعد سوزش -

 : دادم تکانهنهب سر

 حالتهی. دارم تهوع حالت ای بوستی وددر شتریب. آنچنانهن -

 . خونهممدفوعیتومهیگاه... انقباضه

 : زد تشر. زدمهخند ریز شد، جمعهک اشچهره

 ! دکتر برو ؟یگیم منهب چرا رو نایا -
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 : افزودهکمداد تکانهباشهب سر ومکرد جمع راملبخند

 سراغتهمادچن ازدبعیوقت. نکن فکرهدختر اونهبمه قدر نیا -

. گهیدهشدمتمو زیچههمیعنی نداده،مه لیمیاهییحت وهومدین

  ها؟... الشیخیب

 . آمدیم باالیسختهبمنفس اشیآوردادی با دم؛یکشمیگلوهبیدست

 تدوسهک گفت حرفاش نیب لیراح بارهی شیپهما پنج چهار. آره -

 نیا ازمالیخ. گردهیبرنم فعاًل وهگید شهرهیهبهگرفتیانتقال شیمیصم

 . ننیبینم گرویهمد االن حداقل... راحتهمه بابت

 : دیپرس ودز کجیلبخند انیآدر

 اسمشیحت تو زده؟ حرفهدختر اونهب راجعیدونیم کجا از -

 . یدونینممه

 : انداختم باالهشان

 اسمش. داره کارش محلیتویمیصم دوستهی فقط چون -

 . زابلهیامدیفهممکرد دقت لیراحیحرفاهب ایتازگمه

 : برخاست ودزمکتفهبیاضربه
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 استرسیخودیب پس. ستین کتونینزد زابلیا نیاهکهخوب -

 . باشهنداشت

 انیم از. برگشت کارش اتاقهب او ومداد تکانیسر

 شب آنهب همچنانمذهن کردم،یم چکشاندیباهکییهالیفاهانبومحج

 رفتن از را لیراحینحو کیهبدشیم کاش. دیکشیم پر نحس

 و مرارتیکل ازدبع او اما. کنم مانیپش شرکتشانهب

 ودشیم فیح شیهاتالش. برسدهمرتب وهرتب آنهبدبوهتوانستیسخت

 مشغول ومفرستاد رونیب رامبازدمهآ پر. خواستمینم را نیا من

 قبل ازهک رایادهیارک گلهدست خانه،هب بازگشتمهنگا. شدممکار

 .گرفتم شیپ را منزلمانهرادبع وهگرفت لیتحومبودهداد سفارش

 

 

 نفر کی با داشت. خوردمگوشهب لیراحیصدا ،دمیرسهکهخانهب

 را گلهدست. آمدیم خوابمان اتاق از شیصدا. کردیم صحبت

. بود بازمهین در. افتادمهرا سمتش ومگذاشتیغذاخور زیمیرو

. داردیریتصو تماس زابلیا بامشدهمتوجهکمشو داخلمخواست
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 و تب پر. ردمک نگاهشهتوج جلب بدون ومماند در پشت جاهمان

 : گفت زابلیاهب تاب

 .  یایبرن پسش ازییتنهاهممکن. یبگدمر اونهبدیبا تو ن،یبب -

 ارمتوجه لرزانشیصدا وددا تکانهنهب سر. داشتمدیدمه زابلیاهب

 : کرد جلب

 . تونمینم. لیراحهشینم -

 : رفت باال لیراحیصدا

. یاوردیندوجوهب اونوییتنها ویدارهبچهی االن تو ؟یتونینم چرا -

 ور تشیمسئولدیبا. تهبچهیباباینخواهچیبخواهچیعوضدمر اون

 . کنه قبول

 بود؟هگذشتهمادچن بود؟هشد داربچه زابلیا. ستادیاهبارکیهبمقلب

 در کردن فکر از ؟...بچهدنکن. بودهگذشت مانرابطه ازهماهد َنه، هشت؟

 : تگف ودیکشیآه زابلیا. داشتمهواهممهمباشهبچ آن درپهک نیادمور

 .  کردمهاشتبا. لیراحمگفتیم بهتدینبا اصاًل -

 : شدیحرص وددا سریعصبیاخنده لیراح
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 من ویشد داربچه. دمینفهم من ویشدهحامل تو ؟یگفتیمدینبا -

. دمینفهم من ویداشتهرابط متأهلدمرهی با. دمینفهم

  آره؟ شده؟متمو مونیدوستیبگیخوایم

 : زدهیگر ریز زابلیا

 ازمبرا تو کن باور. لیراحهن... نه -

 منهکیخوایممازیزیچ اما... اما. یزتریعزمشناسیمهکییهاآدمیهمه

  ؟یفهمیم. زهیریممههبدمر اونیزندگ بزنم،یحرف اگر من. تونمینم

 ومودبهبچ آن پدر من شکیب. زین من ودبوهگرفت اشهیگرمه لیراح

 زیت چنگالهک نیا مثل. گرفتددرمانهیسیقفسه. نبود درشیاشبهه

 لیراح. کردیم نابودش ودفشریم ودفشریم. قلبم دورهبدبویاشده

 : زددایفر

 بود،مآدیلیخ اگر! مهمه؟ نیا االن. زهیریممههبهکمجهنهب -

 .  نکنههسوءاستفاد مست دخترهی ازدکریمیسع

 اگر بود؟ نیا دگاهشید. دمیگز لب ومفشردمهیرو پلک

 زابلیا. داشت حقهکهالبت کرد؟یمممورد در را فکر نیامهدیفهمیم

 : گفت
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 هوم؟. میزنیم حرف ویرمبرگشتهک فردا -

 

 

 ورتص. رفتمیبهداشت سیسروهب ومگذاشتمچپینهیسیرو دست

 هر ودآم باالمامعده اتیمحتوهبارکیهب ومزد آب راماشک زا سیخ

 ومشست رامدهان زناننفس. فرستادم رونیبمبودهنخورد وهخوردهکهچ

 : دمیشن در پشت از را لیراحیصدا. دادمهیتک واریدهب

  زم؟یعزیبرگشت ؟ییتو لوک -

 : دیپرس او ومدرآوردمخود ازییصدا

  خورد؟مههب حالت شده؟یچ -

 لیراح. بستم رامچشمان ومدادهلی واریدهب رامسر ومندادیجواب

 : زد درهبیاتقه

  ؟یخوب... لوکاس -
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 اشک صدایب. گرفتممدستان انیم رامسر ومزدهچمباتم نیزمیرو

 درهب قبل از مصرتر او اما بشنود، رامیصدامخواستینم. ختمیریم

 : دادهادام زدنش

  ست؟ین خوب حالت شده؟یچ. یکنیممنگرانیدارمزیزع -

 را در. برخاستم ومشدمیتسل من وددا تکان باردچن راهریدستگ

 ودنینب رامسرخ چشمانهک نیایبرا. ستادمیا شیجلو ومگشود

 : دمیکش آغوشش دریفور نکند،یکنجکاو

 . بودهشدهذرهی تواسهمدل -

 : بکشد رونیبمبازوان حصار از را خودشدکریسع

  ؟یآورد باال ؟یدادینم جواب چرا شده؟یچ -

 قرمزم، چشمان دنید با. شودهکند من ازهکدش موفقمسرانجا

 : دیپرسینگران با ودخورهگرمه در شیابروها

  ؟یکردهیگر -

 ترشیبهک بتیمص با و سخت قدر آن. دمیخندیسختهب. دمیخند

 . شد هقهقهیشب
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 .  اونههواسمآورد باال االن ه؟یچهیگر ابابهن -

 : کردمهاشارهدیارک گلهدستهب کنم، پرت را حواسشهک نیایبرا

  ؟یدار دوستش -

 : رفت بودم،هکردهاشارهکییجاهب

 !  آخهیخوب تو چقدر! لوکاسیوا -

 اتاقمان سمت. کرد براندازش و برداشت را گلدسته

 : زدمیصداهکمرفت

 کرده؟ دایپ مشکل تمعده ؟یآورد باال چرا اسلوک -

 

 

 : شدممیهالباس درآوردن مشغول نزاریحال با ومشد داخل

 . یشگیهمیمعده سوزش همون. آره -

 : برد باالتر را شیصدا بشنوم، منهک نیایبرا
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 مرتب رو هاتقرص تویول. رمیگیم وقت بهتر دکترهی از برات -

  خب؟. بخور

 : شدم سقفهبهریخ ومرفت وا تختیرو

 .  عشقمهباش -

 منهب چرا. کردمیم صحبت زابلیا با ومرفتیمدیبا. نبود خوبمحال

 گفتیم اگر. آورد ایدنهب راهبچمگذاشتینم گفتیم اگر بود؟هنگفت

 بود؟هنگفت منهب چرا. کنم اشیراض تامدادیم اوهب پول قدر آن

. بردم فرو بالشیتو رامصورتیمهین ومدیکش درازمشکیرو

 بعد،یاندک. کردم حس را اتاق در لیراح حضوریگرما

 کی را دستش ودزدلبخنمیروهب. دیکش دراز تختیرومیروروبه

 : گذاشتمصورت طرف

  ؟یاخستهیلیخ -

 را اومبودهتوانست چطور. انداختیم چنگمیگلوهب بغض دنشید با

 چطور کنم؟ فراموشش ومریبگهدیدنایمست حالت دریحت

 تلخیدلبخن است؟ممنتظر اویخوبهبیزنهکماوریندایهبمبودهتوانست

 : گذاشتممهیرو پلک ومزد
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 . امخستهیلیخ... یلیخ -

 : کردمنوازشیاندک ودخور سرمکمر سمتهب دستش

 ای .بره در تیخستگمکهی نیبش ماساژیصندلیرو برویخوایم -

  هوم؟. کنم رفع تیخستگ منیخوایم

 گریدیزنیوقت. توانستمینم. آمد ترکینزد ودش زیآمطنتیش نگاهش

 از شتریبهلحظ آنهکیوقت بود،هآورد ایدنهب مرایبچه

 از. منداشت را جرأتش. توانستمینم کارم،انتیخهکدآمیممادیهبهشیهم

 اقات سمتهب اششدهدگر چشمانهبهتوجیب ومبرخاست تختیرو

 . رفتم هالباس

 . دارم واجب کارهی. انیآدر شیپمبردیبا -

. کردیم متعجبشهکدبو نیهم. بودمهنگفتهن اوهب حالهب تا

 : دیتوپیحرص

 !  اون؟ شیپیبرهکهواجب االن ان؟یآدر -

 : دادهادام. شدممدنیپوش لباس مشغول ومندادیجواب

 ؟یدار باهاشیبواج کارهچ حاال -
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 : کردمهزمزم

 .  کارهدمور در -

 رونیب لباس اتاق ازیوقت. نگفتیزیچ گرید ودز صدا پریپوزخند

. ادمد تکان راست و چپهب سر ومدیگز لب. بود منهب پشتش آمدم،

 را اشخانه زنگ. گرفتم شیپ را انیآدر منزلهرا ومشد خارجهخان از

 شدم،هک داخل. کرد باز را دردغرولن و اچر و چون بدون زدم،هک

 : زدمهطعن

 ! تویدادمراه زدن نق بدون عجبهچ -

 : اوردیب خوردنیبرایزیچ تا رفتهآشپزخانهب ودیخند

  ؟یخوریمیچ. تنهام االن چون -

 : دادمهلی مبلشیپشتهبهکالف

 . شدم بدبختهک نیبش ایب. یچیه -
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 عیسر. بترساند را اوهکدبو بیغر و بیعج قدر آنمیصدا و لحن

 : نشستمیروروبه ودآممطرفهب

  زابله؟یاهیقضمه باز شده؟یچ -

 : دادم تکانهبلهب سر

 . منه مال بچه، اونممطمئن من و... شده داربچه -

 *** 

 : کردهاشار ساختمانهب

  جاست؟ نیهم شخونهیمطمئن تو -

 : دادم تکانهبلهب سر

 . نهیهمهآر -

 : زددلن ودکرینچ

  شه؟ینمیآفتاب چرا پس -

 : دادم پاسخ وهکرد نثارشیچشم زهر

 . ادیمیکمینیببمیکن صبردیبا. ویرهگردیبرم امروز گفت لیراحهب -
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 : گشود را نیماش در وددا تنشهبیقوس و کش

 شبهدار االن. لوکمییجا نیاهکهصبح از. شده خشکمبدن من -

 . شهیم

 : زدم تشر وهکرد نگاهش ظیغ پر

 منهمگ. یکن صحبت باهاشهکیایممباهایگفت خودت! یه -

 کردم؟ مجبورت

 

 

 : گفتدشیمهادیپهک نیا نیح و انداخت باالهشان

 . رمیم من. بودهاومد حاال تادایب خواستیم اگر -

. رفت ودشهادیپ. نگذاشت اویرویاثرمنیخشمگ و چپهنگا

 کنار در را اوهکمشدیمدینااممداشتمککم ومماند منتظریساعتمین

.. . .کودکهکالسک کی ودرفتنیم او منزل سمتدداشتن. دمید لیراح

 باهکیوقتدنباش مندفرزندنوزا آن نداشت امکان. زدیمیکی تا دومقلب
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 لد اون ازمتوانستیم چطور! ایخدا. کردم دایپ را حال آن دنشید

 !  بکنم؟

 پارکیاگوشه. شدم دور هاآن ازهتوج جلب بدون ومگرفت عقبهدند

 زابلیاینهخا داخل. نندیبب رامصورتدنتوانن تامبرد نییپا رامسر ومکرد

 بعد، ساعت کیدحدو. دمیخر جانهب را انتظارمه باز من ودرفتن

 صیتشخمتوانستیممههفاصل آن از. شد خارج ساختمان از لیراح

 ومماند منتظریساعت ربع. است شیهااشک کردن پاک مشغولهکمده

 زابلیا تیسوئهکیساختمان سمت گردد،یبرنممشد مطمئنهکیوقت

 بازهشیهمهکدبوییهاآن از انگار ساختمان در. رفتمدبو داخلش

. کردم توقف اودواحیجلو ومرفت داخل. هستند

 .  فشردم را زنگدیترد پریلد با ومدیکشمصورتهبیدست

 رتبنامییهالباس وهختیرمههبیموها آشفته،یاچهره باهکدبو زابلیا

 منهریخ گشادشیآب چشمان با وهگرفت بغل رادنوزا. گشود را در

 شیابرو دو نیبیگرفتگهما کیهکهبچ صورت وصلمنگاه. بودهشد

. دمش مانع ومبرد جلو رامیپاهکدببند را در خواست زابلیا. شد داشت

 : دینالینگران با
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 ! برو ؟ییجا نیا چرا -

 و رفت عقب. دادم هل قدرت با را در ومکردهاستفادمیبازو زور از

 : بودهشدهدوخت کودکهب همچنانمنگاه. شدم داخل من

  منم؟هبچ اونیبابا -

 راهچب ستر با اوهکمرفت جلوتریقدم. زد زلمچشمانمتخهب حرفیب

 : کرد پنهان آغوشش در

. منهیخونوادهمتمو دختر، نیا. یاریب سرشییبالمذارینم -

  ؟یدیفهم

 : گفتمهناباوران. دادم نوساندنوزا و او نیب رامنگاه گنگ و جیگ

... مکنیم خواهش فقط. ارهیبهبچ اون سرییبالیکس ستین قرار -

 نه؟ ایمباباش من بگومبه

 

 

 درهن کی دنیشنهبیدیامیکورسویولمدانستیم را وابشجمخود

. زدهیگر ریز ودافتا شیهاشانه ناگهان. کردمیم احساسمدل
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 با. افتاد هقهقهب و رفت وا کنارشیکهنه وهرفت رو رنگیکاناپهیرو

 با او و گذشتیاهیثاندچن. کردم نگاهش ومدادهیتک واریدهب تعجب

 : تگف مرتعشییصدا

 پس ازییتنهاهب اما... اما. بشم تیزندگممزاحمخواستینم خداهب -

. ینیبیم مویزندگ وهخونهک خودت. امیبرنم مخارجش

 . یاومد االن خودتهک... کهمبد لیمیا بهت فردامخواستیم

 را زابلیا من اما است، مندفرزن بچه، آنهک گفتیممقلبیندا

 وهکرد صافییگلو. کنمداعتما اوهبمتوانستینم ومشناختینم

 : گفتم کودکهبهریخ

 .  میبد شیآزماهیمیبر -

 او از اگرهکمداشتیدوست. برخاست وددا تکان سر مقاومتیب

 خواست زابلیا. کردیمهآماد را شیآزما جوابهروزدچن خواستم،یم

. شدم راهشدسهکدرو در سمتهب ودبگذرمکنار از

 منهیشب. دوختم آغوشش دردنوزاهبمچش من ودکرمنگاههپرسشگران

 درمخواست ودخورهگرمه درمیابروها! نداشتیشباهتمه اوهب نبود؛

 : گفت ودیفهم خودشهکمبپرس موردش
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 . مادرمههیشب -

 جلو اریاختیبمدستان. کردمهنگادنوزاهب ترقیدق وهکرد تنگ رامچشمان

 بیعجیحس. کردم جدا مادرش آغوش از را اویآرامهب و رفت

 ریناپذوصفیلذتمبخواههک آنیب. برگرفت در راموجودیسرتاپا

 عطر. دمیکش بو قیعم ومکردمخ رامسر. کرد زیلبردخو از رامقلب

 : گفتم ومزدهبوس را اشیشانیپهناخودآگا. داشتیخوش

 . ..چشماشهآخ ؟ینیچ ای... یژاپن ه؟ییایآس مادرت -

 : داد تکان راست و چپهب سر

 لیراح بامافغان رگ نیهم خاطرهب. بود افغانستان اهلممادر -

 . میشدیمیصم

 : کردم نگاهش تعجب با

 ! داره؟ لیراحهبیربطهچ افغانستان؟ -

 : گفت ودگشو را در. رفت جلوتریقدمدچن و انداخت باالهشان

 از ریغهب. بود رانیا خاک ازیجزو افغانستان ش،یپ وقتیلیخ خب -

 . هستن زبونهم هاافغان و هایرانیا ن،یا
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 : فتمگ د،یکوبیم تندترهشیهم ازمقلب ومبوددنوزایرهیخهک طور همان

 ه؟یچ اسمش. خوشگلهیلیخ -

 

 

 . نکردم انتخابماس شواسه هنوز -

 من. استمفرزند نداشت،یاسمهکینوزاددش مشخص بعد، روزدچن

 درمداشت ومبود انیآدریخانه در. نبودمیشگیهم لوکاس همان اما

 خرابمحالهکمکردیم صحبتمفرزند ویاانید شیآزما جوابدمور

 ،یوگرافیراد شات،یآزما جا آن در ودبر مارستانیبهب مرا انیآدر. شد

 نسرطا پزشک،یهیاول صیتشخ ودش شروعیآآرام و اسکنیتیس

   .بود کولون

 مهر ودآم آنیینها صیتشخمسرانجا تامنزدمد روزدچن آن در

 سنهک چرا بودند؛ متعجب پزشکان. یلعنت سرطان آن بردشیدییتأ

 از شیب مصرفمه را لشیدل. بودمکیلیخ شدن مبتالیبرا من

 نیامشدهمتوجهکمبود درمانهرا دنبال. دادند صیتشخ الکلدح
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 رظاه عالئمشهشرفتیپ مراحل در ودنداریعالمت چیه ابتدا سرطان،

 .  شدیم

 مشکلههم آن. بودهشرفتیپ من، بزرگیروده ای کولون سرطان

 شیهاعالمتههم وههم و بوستی مدفوع، دریزیخونر ،یگوارش

 نیهمهب مردم؛یممداشت. کردمیتوجهیب هاآنهبیمدت منهکدبو

. ردمک فیتعر زابلیایبرا را جراما ومبودهرفتدنوزا دنیدهب. یسادگ

 : گفت

 . کنهیم کمکت اون. یبگ لیراحهبدیبا -

 : دوختم اوهب رامایاشک چشمان

 اونمبذارهکهدیم روهاجاز نیاموجدانیکنیم فکر! بگم؟ لیراحهب -

 از ریغیزن ازهبچهی من. زابلیامکرد انتیخ بهش من کنه؟ینگهدارماز

   باشم؟هداشت کمک توقع لیراح ازمتونیم رچطو. دارم اون

 : دیچکمه او اشک

  شه؟یمیچ مونبچه فیتکل -

 : دیرکت بود،هکرددبامبغضیروهکیبغض. دوختمدنوزاهب رامدردمندهنگا
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. ابلزیا نمشیببدینباهگید. کنهیمموونهیدهدارهکهنیهم. دونمینم -

 درشپ بدونهقرار اونهک نیا از. کشمبددر شتریبممردن موقعمترسیم

 .  کنمیم دقمدار بشه، بزرگ

 رفتم،یم در سمتهک طور همان. دادم پسش اوهب ومدیبوس رادنوزا

 : گفتم

 پس ازیبتونهک حسابتهبمزیریم رویمبلغهی من -

 . یایبربهبچیدارنگه

 : دمکر زشبراندایرگیخ با ومبرگشت. دیدومدنبال گشودم،هک را در

  شده؟یزیچ -

 : دیپرسهدلهر با و گرفت رامیبازو

 جا؟ نیایایبیخواینمهگید -

 

 

 : کردم نگاهش بروبر
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 منوهبچ اون. زابلیامریمیم فردا امروز من ؟یچهک جا نیامایب -

. برامهشیم ترسخت کندن جون و کندن دل. ایدنهبهکنیم تروابسته

 .  دارم وجدان عذاب لیراح بابتیکافدحهب. رمیبم ترراحتمخوایم

 : شد مانعهکمبکش دستش از رامیبازومخواست

 تادیبا تو. خوادیم پدرهبچ... نیبب. نرویجور نیا -

 . یباش ششیپیازندهیوقت

 درک مرا حال او. شدم خارج ساختمان از ومکند دستش از رامیبازو

 نیا. دادیممعذاب رفتم،یم دارشانیدهب روز هرهک نیهم. کردینم

 دانستینمهک نیا دارم،دآم و رفت او منزلهب دانستینم لیراحهک

 از مقابلش دردشیم باعث دارم، اشیمیصم دوست ازیفرزند

 سمتمخواستیم ومبود ابانیخ کینزد. باشم ترشرمندههشیهم

 : شدمممانع ودیدومدنبال زابلیاهکمبرومنیماش

 ترمخود اصاًل... اصاًل... تونمینم. ترسمیمییتنها من. لوکاس نرو -

 ازت لیراحیخواینمهک تو ها؟... بمون فقط. کنمیم خشکت و

 . من شیپ بمون خب. کنهیدارهنگ

 : دوختم اوهبمچشمترح با. بودهشدهوانید انگارمه او
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  باشه؟. باده بذار اسمشو -

 : شدمراهدسهدوبار او ومافتادهرا

 . نرویول. بادهمذاریم اسمشوهباش -

 او. داد رخ افتاد،یمدینباهکیاتفاق ومراندمخود از را او ظیغ پر

 روز آن. کرددبرخوریلیاتومب با ودش پرت ابانیخ وسطهب

 .  شد رو و ریز لحظاتش نیواپس در منیزندگهکدبو

 *** 

 زابلیا مالقاتهب سپس ودشو ارجخ مارستانیب از لیراح تامشد منتظر

 و نیشرمگ ومگذاشت فشیک داخل را مدارک ومشد اتاقشدوار. رفتم

 : گفتم ریزهب سر

 .  بادهدش اسمش -

. چرخاند من، حرکت با را چشمشیهیعنبهکمدیدمچشیگوشه از

 :کردمهزمزم
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 . یبمون تنهامذارینم من... زابلیا -

 آن مقصر من و... بودهشد نخاع قطع شیپاها و گنل باالتنه، ازیبخش

 اویرهیخ ومکندبلن سردش باعث نشیف نیفیصدا. بودم تلخیحادثه

 : کرد پاک را چشمشیپایهااشک ودبر باال را دستش. شوم

 ازیجدا. ترسمیمییتنها اما... اما. جهنمهب برومبگ بهتدخوایممدل -

... کنمیم دق. تونمینم تیوضع نیا با م،یدارهبچهی االنهک نیا

 . رمیمیم

 وازششن ومگرفت را دستش. نشستم تختیلبه کنارش ودیچکماشک

 : کردم

 .بود من ریتقصداوم تیزندگ و تو سریچ هر. بود من ریتقص -

 .  کنمینم تحمل عذابو نیاهگید ومریمیمهگید وقتدچنهک بهتر همون

 : رفتم فرومپوستیتو انگشتانش،

 من ،یریبم تو اگر. نزن رو مردن حرفهگید. دمیم تقسم لوکاس -

  م؟یکن کاریچهباد و

 : دمیکش قیعمینفس ومکرد جدا او از رامدست
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 . بزرگه خداهگیم لیراح هاوقت جور نیا -

 : دیچسب رامنیآست مرتعشییصدا با

  ؟یضیمرینگفت بهش هنوز شه؟یمیچ لیراح -

 : دوختمهپنجر سمت آنیآب آسمانهب رامنگاه ومداد تکانهنهب سر

 . بهتره براشیجور نیا. بشم جدا ازشمخوایمیول. نه -

. هتوئیوونهید اون زنه؟یم دتویقهباد و من خاطرهب اونیکرد فکر -

 . نداره امکان

 : شد او زلماشدهدگر چشمان ومچرخاند سر

 کردم، انتیخهبفهم اگر ناو. نداره امکان! ؟یچ -

 . مونهینممشیپمههقیدقهی

 : داد تکان راست و چپهب سر

 . ادیم کنار تیماریب خاطرهب... ادیم کنارمدونیم... دوستشم من. نه -

 : کردم نگاهشماخ پر ومبرخاست تختیرو از
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 نیا با.. .بمونهمپاهبمخواینم. بهترههبر. ضمیمرمگینم بهش. گمینم -

 . نفعشههب نموندنش طیشرا

 : چرخاندیگریدیسوهب را سرش ودکن من ازهنگا

 ،یپرتودرمان ،یدرمانیمیش. فهمهیممککم خودشمهینگ -

 .لوکاسهفهمیم. بشن شروعیزودهبدیبا نایایهمه... یجراح

 

 

 : زدممقد اتاق دریقراریب با ومدیکشمصورتهب رامدست دو

 تنفرممازمکنیکارهی. ببرهمازهکمکنیکارهیدیبا کنم؟ کاریچ پس -

 .  نکنههنگامه سرشو پشت وهبر بشه؛

 : گفت منمن با وهمحتاطان

 خوبیلیخ کنه، کمکتهبتونهکیباشهداشتیمذکر دوست اگر -

 . زاستیچ نیاهمخالف کاًل لیراح چون. شهیم
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 را انیآدر روز آنیفردا. ددا حیتوضمیبراهکمکرد نگاهشیسؤال

 لیراح از آن، ازدبع ودبگذار جاماتاق در را کراواتشهکمکرد مجبور

 .   کردم را آورشرم و نیدروغ درخواست آن

  

  «تیآ: سوم بخش»

 شیبرامه باز اما بود،هکردیبد حقش در زابلیاهک نیا با

 از رایذکاغ دستمالیجعبه ومدیکش قیعمینفس. کردیمیعزادار

 : دادم سر سمتشهبدداشبوریرو

 نیا. لیراحدبوهشدهخستمه خودش. کردهیخودکش اون حال هرهب -

 .  نخور شوغصه قدر

 : دوخت منهب را نگاهش ودکرینیفنیف

 انتخاب مونبچهیبرا منهکیاسم لوکاسهشینممباور ت،یآیوا -

 اصاًل. هگذاشت اون و خودشیبچهیرو رومبودهکرد

 . من با کردنیکار نیهمچهکهشینممباور
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 مرگ جزهبیگرید لیدل شیهااشک انگار. بود ابانیخ وصلمنگاه

 را دورتادورمانهک لوکاسیهوامتوانستیم. داشت زابلیا

 اشینیب ریز ودکنهجعب از دستمالیبرگ. کنم حس بود،هکردهاحاط

 : دمیپرس وهکرد صاف رامیگلو. دیکش

  گفت؟یم راست زابلیا -

 درمیابروها. کردم حسمرخمینیرو را پرسشگرشهنگا

 : افزودم ودخورهگرمه

 ازب کرده، انتیخ بهت اون با لوکاسیبفهم اگرهک گفتیم راست -

  ؟یمونیم کنارشمه

 انتکهنهب سر. انداختم سمتشینظرمیندش باعث پوزخندشیصدا

 : داد

 مترکیجور اونیمنته باشه؟یک باهکنیمیفرقهچ انته؛یخ انتیخ -

 .  کردمیم دایپدب حس

 .  بودهنگرفت رامحرف نه؛

  ؟یموندیم کنارش ل؛یراحهضیمر اون -
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 : گفت تیقاطع با ه،یثاندچن از پس ودکر سکوت

 و عشقهگید. بود شیماریب خاطرهب فقطمموندیممه اگر -

 .تنهاستیلیخ چون. سوختیم براشمدل فقط. نبود مطرحیاعالقه

 .شده بزرگهپرورشگایتو ؛یمادرهن داره،یپدرهن

 

 

 داشتم، را اوهک حاال. انداخت منهبینظر اوهن ومکرد نگاهش منهن

 و مغز جانهبهانیمور مثلیحس اما. بدهم دستش ازمخواستینم

 ازیتح لوکاس. بود تنها لوکاس. مردیم داشت لوکاس. بودهافتادمقلب

 دریحتمبندیم شرط. بودهخورد رکبمه دوستش نیتریمیصم

 اب انتقام، وهنیک خاطرهبدبخواه انیآدرهکدیگنجینممه اشلهیمخ

 : شدم پرت حال زمانهب د،یکش لیراحهکیآه با. کند ازدواج لیراح

 بهش چقدر. بودیزهرمار اون خاطرهبدیکشیچ هر لوکاس -

 شگوشهی داد؟یم گوشهمگ. گفتم بهش چقدر... نخور روبمشمگفت

. کرد ساقطشیزندگ از شراب نیهممه آخر. دروازه گوششهیدبو در

 ... ودب زابلیا باهکیشب اون. کرد ضشیمرمه کنه، انتیخدش باعثمه
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 : شددبلنیکم و گرفت لرز شیصدا

 اون... اون توق اون. کنم داشیپ تامگذاشت پا ریز رو ویر کل من -

 قدر اون تونست چطور. کردیم درستهبچ... گهیدیکی با... داشت

 ازشهکیوقت تونست چطور کنه؟ فراموش منوهکهباش معرفتیب

 کرف زابلیا کنه؟ کوفتمه باز نزنه، الکلهب لبهگیدهکمکرد خواهش

 ؛بخشمینم کدومشونو چیه ببخشم؟ رویکار نیهمچهکمخر منهکرد

 ،ختمیر دوشون هریپاهکیحسمتمو خاطرهب. زابلویاهن وکاسو،لهن

 .  خورهیممههبمهمخود ازمحال

. بردممیهالب سمتهب ومگرفت را دستش. بودهافتاد هقهقهب

 : گذاشتمهدندیرومخود دست ریز سپس ومکاشت آن پشتیابوسه

 . بمونه دلتیرو نذار. شنواتم گوش من... بگویخوایم چقدر هر -

 .زددلبخن ودکر پاک را اشکش دست پشت باهکمدید ودکرمنگاه

 لیراحمداد حیترج ومینرفتیکس دنید. خودمانیخانه م؛یدیرسهخانهب

 ومکردیم خلوتیکمدیبامه من. بگذارم تنها خودش بایکم را

 نوزه. دمدایمهخاتم زیچههمهبدیبادیشا. گرفتمیم رامایینهامیتصم

 وممرا اما. دهم دستش ازیراحت نیهمهبهکمبودهاوردین دستشهب
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. رمیبگهدیناد را لیراحهکدداینم راهاجاز نیایمردانگ

. اددینم راهاجاز نیا عشق بودم،مه اگر. باشمدنامرهکمبودهنگرفتدای

 نپخت غذامسرگر ومرفتهآشپزخانهب اما من رفت، اتاقشهب لیراح

 شیپ را حرفش کند، درخواست لیراحدخوهک نیا از قبلدیبا. شدم

 .ختمیر ماست هاالهیپ داخل ومکرد درستیاستانبول. دمیکشیم

 : زدم آنهبیاتقه ومرفت لیراح اتاق در پشتمهدبع

 .  میبخور غذا ایب لیراح -

 : زدم درهب گریدیاتقه من و گفتیاباشه

  تو؟مایب -

 : داد پاسخهبالفاصل

 .ایب -

 

 

 را او ومرفت داخل. کردم باز را در ومچرخاند راهریدستگ

 رفک. دیپر باالمیابروها. است لب رژ زدن مشغولهنیآیجلوهکمدید
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 وترجل. بودمهکردهاشتبا انگار اما باشد؛هگرفت بغلمغیزانومکردیم

. بودهشدیارغوان شیهالب. ستادمیا سرش پشت درست ومرفت

 : چرخاندمجانبهب را سرش ودیدهنیآ داخل از راملبخند

  رنگه؟ خوش -

 کاش. رمیبگیگریدمیتصممتوانستیم کاش. خورد چیپمه درمیابروها

 ...! اما دارم؛هنگمخود کنار را اومتوانستیم

 : گفتمیابروهاهبهریخ او ومجنبانددییتأهب سر

 ! یکردماخهک باز -

 کی درمتوانستینم. رفتم در سمت ومفرستاد رونیب رامبازدمهآ پر

 . بزنمیمنطق حرف ومبمان تنها او با کوچک اتاق

 . میبخور غذا نییپامیبر ایب -

 : دیپرس ودشیراهمدنبال

   ؟یدمغ چراهگید تو -

 : دادم تکان راست و چپهب سر
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 . ستمینهن -

 برنج ودستایاهقابلم باالسر. میدیرسهآشپزخانهب تادینپرسیزیچ گرید

 و چنگال و قاشق ها،بشقابمه من. دیکش سید داخل را

 لیراح. مینشستمهیروروبه ومگذاشت زیمیرو را ماستیهاظرف

 .کرد شیپال و پخش و ختیر اشیاستانبولیرو را ماست ازیکم

 ستشنملبیگوشهیلبخند. بخورد طور نیا رایاستانبول داشت عادت

 سید. مینزدمه بایحرف آنماتما تا. شدممیغذا صرف مشغول و

 : فتگ ودکر صافییگلوهکمگذاشت نکیسیتو ومبرداشت رایخال

 . بگم بهتیزیچهیمخوایم! تیآ -

. دادینم راهاجاز نیامغرور. شودمقد شیپ اومگذاشتیمدینبا نه،

 : مگفتهبالفاصل ومدیچرخ سمتش. شومهل آن از شیبمخواستینم

  خب؟ بگم؛ من اول بذار. دارم حرف باهاتممن -

 سر. دوخت منهبمچش منتظر وددا تکان سردیترد با

 درمیابروها. گرفتم بود، زیمیروهک را دستش ومبرگشتمایقبلیجا

 سر لوکاس انگشتان انیمهدوبار هادست آندبو قرار خورد؛ چیپمه
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 با. شدم مانخوردههگر دستان زل  ومدیبلع رامبغض! بخورد؟

 : کردمهزمزم بود،هشد دارخشهکییصدا

 چیه... ششیپ برو. ببخشم مونوغهیصیموندهیباق مدتمخوایم -

 ذارب ششیپ برو. ندارههعالم قیرف نیبدترهک انیآدر جزهب رویکس

 .بشه راحت وجدانشمکهی

 

 

! م؟یعظ دادن دست از آنیبرا ختینر اشکدشیم مگر. دیترکمبغض

 را گرشید دست. دیچکماقهییروماشک انگار؛منبود دانیمدمر

 : گفت د،یلرزیم شدتهبهکییصدا با و گذاشتمدستیرو

 ... رمیمیباشیراض تو اگر -

 دلشمدانستیم... دانستمیم. دمیگز لب ومفشردمهیرو رامیهاپلک

. ماندیم آتشیکورههب امامقلب. بست خیمتن آن کیهب. است رفتنهب

. بردیم ورشیمیهاپلک انیمهب شیهاگدازه و سوختیم داشت

 : دیچسب ترمحکم را هاآنهکمکن رها را دستانشمخواست
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 ! تو بدونهن اما رم،یم -

 .شدم زاللش چشمانهبهریخ ومبرد باال سرعت با رامسر آن کیهب

 : گفت و نشست رنگشیارغوانیاهلب بر نیریشیتبسم

 فقط م،یبرمخوایم اگر من ؟یببخش مونوغهیص مدتدیبا چرا -

 شواسهمدل فقط. یلیخ... تیآ تنهاستیلیخ اونهکهنیاهواس

 .نداره من شیپیشانس چیههگید کرده، انتیخهکیکس. سوزهیم

 . باش مطمئن

 سختمیبرایکم باورش .کردم براندازشهموشکافان. دیپر باالمیابروها

 ! بروم همراهش خواستیم من از. بود

  ؟یمطمئن ام؟یب باهات -

 ودشودبلن تامدیکشمه را او دست ومبرخاست. داد تکان سردتن ودتن

 ومگرفت را شیهاشانه م،یشدهکمه رخ در رخ. ستدیبامیروروبه

 : دمیپرس

  ها؟ ام؟یک منیبگ بهشیخوایم -

 : داد پاسخ تیجد با و انداخت باالهشان
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 . یشوهرممگیم -

 : گرفتم قابمدستان با را صورتش ومزدیاخندهتک

 خون آخر لحظات نیاهک جا اونیبریخوایم ؟یشدهوونید -

  ؟یکن گرشیجهب

 : انداخت باالهشانمه باز

 راهمون اگرمیگفت. تیآمیبودهگذاشت قرار و قولمه با اون و من -

 و قول نیا. میکنیمعرفمههب رو مونیزندگدیجدیشرکا شد، جدا

 اونهمگ... بعدشم. هستمادی من اما رفت، ادشی اون. بود قرامون

 نکرد؟ ازدواج زابلیا باهمگ نکرد؟ انتیخ داشت، زنیوقت خودش

  نه؟یبب تو کنار منوهکدایب زورشدیبا چرا حاال ننداخت؟ پسهبچهمگ

 : دادم تکان افسوسهب سر

 .ستین درست. موتههب رو اون! زمیعز -

 

 

 : انداخت ریزهب را سرش
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 .  رمینم تو بدون من. رفتن الیخیب پس -

 .  شدمگر کالمش حرارت ازموجود کل چ،یههکمقلب

   ل؟یراحیبمونمزنیخوایمیمطمئن -

 : افزودمهک دوخت منهبمچشهدوبار

 ! یکردمپولهییسکهمه بازمنیببماین -

 : افتاد شیابرو دو انیمیخط و رفتمه در شیهااخم

 . ایبمگیممدارمخودهک من. یانصافیبیلیخ -

 : مدیپرس بودم،هدوخت شیهامردمکهب رامچشمانهک نیا نیح رامسؤال

  ؟یبمونمزنیخوایمهکیمطمئن واقعًایعنی -

 : کردم جمع رامجرأت ومدیگز لب. داد تکانهبلهب سر

  ؟ینیبب خوابمو اتاق رفتن، از قبلدخوایم دلت -

 لشیتحو کجیلبخند. انداخت باال را شیابروها ودز محومهینیتبسم

 : گذاشتم سرشسربه وهداد

 .  یبکش سرکماتاقیتوهکیبود کنجکاویلیخ روز اون -
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 : گرفتم او ازهنگا وهداد باالهشان

 .  بدم نشون بهت النامتونیم ،یبخوا اگر -

 ومگرفت را دستش مچ ومداد کف از طاقت من ودکر پا آن و پا نیا

 : دمیکشدخو دنبال

 . ستینهاستخار چیه حاجت ریخ کار در -

 : کردهزمزم. زدمدلبخنمه من ودیخند

 . ندارم شویآمادگ هنوز من. نباش عجول قدر نیا تیآ -

 : کردم اشحوالهینگاهمین ومچرخاند رامسر

  خب؟... برو ومدم،ین بر پسش از اگر -

 : گفتینیشرمگ لحن با

 !ایکن صبردبو قرار -

 

 

 : کردم باز راماتاق در ودکر گلمطنتیش
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 االن. یدادینم نخمبههکدبویوقتهواس اون -

 . میکردیم بدل ودر طنابمیداشتهآشپزخونیتو

 شیاهلب بر اتاقم، دنید با ناگهان زد،هکیلبخند. انداختم اوهبینظر

 : کردهزمزم و گرفت بازش دهانیجلو را دستش دو. شد خشک

 !  تیآیوا -

 و اتاق وارید دورتادور را نگاهش و گذاشت اتاق داخل پا

. چرخانددبو زانیآو آنیجایجا ازهک خودشیعکسا

 : کردم نجوا ریزهب سر ودش پایچلهنیسیرومدستان

 ،یکردهک ازدواج. بودمآلبومیتو عکسا نیا لیبرزیرفتیوقت -

 ومکرد بزرگشونیگرفتهک طالق. یانباریگوشه گذاشتمشون

 .  اتاقم وارید زدمشون

 و برداشت دهانشیجلو از را دستانشهکمدیدیچشم ریز

 : دیخندهناباوران

 .  ندارم رو نایامخودم! من ازیمیقد عکسههم نیا -

 : کردمدبلن رامسر ومانداخت باالهشان
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 و روز منیول. شهینم تنگ خودتهواس دلت خودتدیشا -

 .  توهشدمشب

 ومداد خرجهبیجسارت. شد من وصل نگاهش

 اشینفس کی در درست. کردم پر رادبو ماننیبهکیافاصلهمقددچن

 : دمیکش شانیرو رامانگشت ومدوخت شیهالبهبمچش. ستادمیا

 .  ادینممخوش اصاًل رژلبمطع از منیدونیم -

 : دیپرس گنگ و جیگ ودیپر باال شیابروها

 ! ها؟ -

 : بردم کشینزد رامصورت ومدیخندمآرا

 . یبگمبههیکاف فقطیندار شویآمادگ اگر. کردمیشوخ شیپهقیدقدچن -

 .شدمهریخ کرد،یمهنگا مرا بروبر داشتهک شیهاچشمیهیعنبهب

 ازب ومبرد جلوتر رامصورت. گذاشتممهیرو پلک ومنگرفتیجواب

 : کردم درخواستمه

 . بگویخواینم اگر -
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 رنگخوشیغنچهیروهکمیهالب. بود سکوتمه باز جواب

 بر در را وجودشمتما شد،یکی مانیهانفس و نشست صورتش

. کردیممایهمراه ودبوهستادیامبرابر در مقاومتیب. گرفتم

 .  بودهشدمهمسر و نیبالهم ام،یزندگ زنمسرانجا شد؛ینممباور

*** 

 

 

. چرخاندهمحوط دورتادور را حالشیبهنگا شد، خارجهکهفرودگا از

 ودبو رانیا در بهار آخر. ستادمیا کنارش ومدیکش را چمدانیدسته

. بود مرطوب و خوب امامگر هوا. لیبرز در زییپا آخر

 بازدمشهآ پر لیراح. میکنهتازینفسمیتوانستیم ودیوزیمیموسمدبا

 : فرستاد رونیب را

 جا نیا سالدچنهک انگارهن انگار شده؟ غربتهیشب چرا -

 .  کردمیزندگ
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 اطرخ تعلقیحت ای و تعلق لیبرز و رویودوژانیرهب گرید چوندیشا

 با ودیچرخ ناگهانهکمکردیمهنگا رخشمینهبمداشت. نداشت

 : گفت و انداختمیبازو دور را دستش. کردمبراندازدلبخن

 . مارستانیبمیبردبع گه،ید نفرهی سراغمبردیبا اول -

 : گرفت من ازهنگا ودکریاخمهکمکرد نگاهشهپرسشگران

 . «نایِرج» سراغمبردیبا -

 لشادنبهکدیکش هایتاکس سمتهب رامدست. خوردهگرمه درمیابروها

 : دمیپرس ومافتادهرا

  ه؟یک نایرج -

 : داد پاسخ ودز دار صدایپوزخند

 . هیآدمهچ بهشمبگدیبا. انهیآدر عاشقهکیاحمقهی -

 را اشیسؤالهنگا. کند توقفمکرد وادارش ومگرفت را شیبازو

 : گفتممدیدمخودیروهک

 االن. رمیگیممخود رویعوض اون حال بعدًا! بردار دست لیراح -

 . لوکاس سراغمیبردیبا
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 نظرهبهافتادمه شیهاشانه. انداخت ریزهب سر ودیدزد من ازمچش

 : دیرسیم

 نشدید. بشم رودررو باهاشمتونینم. تیآمشد مونیپشمکن فکر -

.. .منهیلعنتیایفوب نیا. ترسمیم چقدرهکیدونیم... حال اونیتو

 . نمیببیضیمر ودب حالیتو رویکسمتونینم

 : گفتم ومگرفتدیند رادبوهکرد خوش جامیگلویتوهکیبغض

... نباش نگران. داره رو تو فقط و فقط االنمآد اون اما -

 خب؟. کنمیم کمکشمخود

 

 

 وارس. داد تکان سر مکث،یاندک با ودکر من وصل را دشیترد پرهنگا

. ادد رادبوهگفت انیآدرهکیمارستانیب آدرس لیراح ومیشدیتاکس

 داشت ودبوهچرخاند کنارشهشیش سمت را صورتش

 خطاب شوخیلحن با ومآرا. کردیمهنگا را تیجمع از مملویهاابانیخ

 : گفت منهب
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 عادتهممکن. لهیبرزیتوماونیساحل شهرهی جا نیا -

 ... و ابونیخ وسط وضع و سر نیا دنیدهبیباشهنداشت

 : رفتم کالمش انیم

 . اومدم قباًل -

 را دستش ومزدیلبخند. دوخت منهبمچش ودچرخان سر سرعت با

 : گفتهکمدوخت مانخوردهگره دستانهب رامنگاه. گرفتم

 نیایول. یریم کشور از خارجدایز ویداریبازرگان کارتمدونیم -

  ؟یاقهوه کار تو ؟یداشت کاریچ جا نیا... جا

 شخو جامیهالب کنج تلخ،یتبسمهناخودآگا. کردم نگاهش ومدیخند

 : کرد

 ازدواجیدارهکدشینممباور آخریلحظه تا. اومدم تویعروسیبرا -

 روز اونممن و گفت رو تیعروس محل آدرسداوم انیآدر. یکنیم

 . یریم واقعًایدارهکمنیببمخودیچشما با تاماومد

 چشمشیگوشه ازیاشکهطرق. ماند باز تعجب فرط از دهانش

 : زد پچ ودافتا اشگونهیرو
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 ! تیآ -

 : شدم ریزهب سر ومگرفت او ازهنگا

 .  فهممینم واقعًا. کردیم کارا اون انیآدر چرامدونینم -

 : گفتهبالفاصل

 تا. هست حرکاتشمتما پشتممحک لیدلهی شک بدون -

 . رانیامگردیبرنم بوده،یچ دردشمنفهم

 او از رکمت من حال. شدهادیپ لرزانییپاها با م،یدیرسهک مارستانیبهب

 زینمیهاخوابهبمککم داشت ترس نیا ومدیترسیم. نبوددب

 با ارمشب هر م،یگرفت سفرهبمیتصمهکیروز آن از. شدیمهدیکش

 و فیضع مرا لیراحمخواستینم. دادمینم بروز اما. گذراندم کابوس

 . میکنهیتکمههب کند؛هیتک منهبدبو قرار. ندیببهدرماند

 پر. شد وا انگشتان چفت من، انگشتان ومیگذاشت مارستانیب داخل پا

 : کردهزمزم بغض

 .میبرگرد ایب تیآ -
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 اطالعات سمت ومدیکش را دستش. بودمهافتاد لج سر اما من

 گرفتن ازدعب ومگرفت را لوکاس سراغیسیانگل زبانهب. رفتم مارستانیب

 ومدیشنیم را لیراحیهاهیگریصدا. میافتادهرا اتاقش سمت جواب،

 اگهانن اتاقش در پشت. دادمیم دست از راماعصاب کنترلمداشتمککم

 : دمیتوپ اوهب رو ومستادیا

  ؟یدار دوستشمهنوز ها؟ ه؟یچهواس تهیگر -

  :انداختمآغوش رد را خودش ودزدو را اشکشهسباب انگشت نوک با

 براشیلیخمدل. برم جا نیا ازمخوایم... خوامیم فقط من. نه -

 . نمشیببیجور نیامخواینم. میبر ایب. تیآهسوزیم

. گرفتم را صورتش دست دو با ومدادهفاصلمخود از را او

 : گفتمماخ پر ومزد زل چشمانشمتخهب

 ناال. وقتشه االن نه؟ اییربذا کنار رویلعنت ترس نیادیبا جاهی -

 خب سوزه؟یم دلت. وقتشههریم دست ازهدار اونهک
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. لیراح باشیقو. مییجا نیا نیهمهواس قًایدقمه االن. سوزهیممدلممن

  خب؟. پشتتم من

 قیعمینفس. کرد پاک را شیهااشک دست پشت با وددا تکان سر

 در لیراحیابروها ودآمیانالهیصدا. زد اتاق درهبیاتقه ودیکش

. تمرف اتاقهب سرش پشت. شددوار ودچرخان راهریدستگ. خوردهگرمه

 وهچهرخوشدمر آن با اما. دمید ترکینزدیلیخ از بار نیا را لوکاس

 فرق بودم،هکرد براندازش دور ازیداماد لباس دریروزهکیجذاب

 ودشینمهدید صورتش و سر درییمو! داشت فرقیلیخ. داشت

 وهعضلههم آن. بودهشدهگذشت از تردهیتک و الغر مراتبهب کلشیه

 تختیرو ل،یراح دنید با! بود؟هرفت کجا اشیشناگر پهنیهاشانه

 با وددا سریاناله. دوخت اوهب را اششدهدگر چشمان ودش زیخمین

 نزباهب لیراح. کردهزمزم رامهمسرمنا حالیب وهرفت لیتحلییصدا

 را اشیقبلیجمله ودکر توقف تخت کینزد. گفتیزیچیپرتغال

 با ودچرخانمجانبهب را صورتشهیثاندچن از پس. کرد تکرار

 : کرد نجوادیلرزیمهکییصدا

 . دهینم گوش حرفمو بکشه؛ دراز کن کمکش ایب -
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 نجاهبهانیمور مثلیزیچ. لیراحیرهیخ ودبوهشدمچش لوکاسمتما

 لوکاسدیدیجلویفور. سوختمیم درون ازمداشت. بودهافتادمقلب

 ودچرخان سر لوکاس. بکشد دراز تختیرومکرد کمکش ومرفت

 : دمیپرس. کردمنگاه گنگ

 کردنیبازملیفههم اون شده؟یچهکینگفت لیراحهب چرا -

 بود؟یچهواس

 

 

 : شدمه در اشچهره

  ؟یهستیک تو -

 تنیرو را پتو ودستایامکنار. آمد جلو ودیکش ظیغلیآه لیراح

 : گفتیسیانگلهب. دیکش لوکاس جانیب

 ... تیآ و من -

 : گفتم ومرفت کالمش انیم

 . شمپسرعمه. میلیفاممه با -
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 نداشت؛ انتظار. کردمنگاه بروبر و دوخت منهبمچش لیراح

 شدتهب ِتیعوض آن در لوکاس دنید اما. شدینممباورمهمخود

 او. دوختیمیاحتمال تیاذ و آزارههرگونیبرا رامیهالب م،یوخ

 ماا کرد؛یمییخودنماهتخت انیم شش جفت تاسشهکدبو من بیرق

 آبمه سنگ دل بود،هافتاد مارستانیب تختیرو حال آن بایوقت

 بازمه از لوکاس،مه دریچهره. من چونیالقلبقیرقهبدرسهچ شد؛یم

 شیصدا. بست نقش اشدهیخشکیهالبیرویجانیبدلبخن ودش

 : دیرسیم نظرهب ظاهرش از ترفیضع و ناتوان

 رو لیراح بستگان ازهگید ازیکی ان،یآدر جزهبهک خوبهچ -

 . کنمیم مالقاتمه

 رامدست کف من ودیچرخ لیراح سمت چشمانشهدوبار

 داغ شد، درازمهمسر سمتهبهک دستش. دمیکشمصورتهبیحرص

 : کردهزمزم. کردم

 . جا نیا ایب... زمیعز -
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 لیراح سمتمنگاه. زدیمممغز درهک انگار دم؛یشنیم رامقلب ضربان

 از قبل. بودهچرخاندیگرید سمت را صورتش وهکردماخ. زد پر پر

 : گفت خودش بزنم،یحرف منهک نیا

 .  لوکاسمیشد جدامه از ما -

 را شیرو. افتادهیثاندچن از پس ودش خشک هوا در لوکاس دست

 : گفت مرتعشییصدا با ودچرخان من سمت

  ن؟یاومدیچهواس -

 : اشتمگذ تنش کنار ومکرددبلن بود،هماند زانیآو تخت ازهک را دستش

 .  ینباش تنهاهکمیاومد -

 : خورد چیپمه در شیابروها

 .  بود انیآدر -

 غضبناک و بغض پر لیراحهکمکرد پنهان دشید از رامپوزخند

 : دیپرس

 .گردمیبرمدخوایم دلت اگر م؟یاومدهکیناراحت االن -
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. دمیهمنفهک گفتیزیچیپرتغال زبانهب و انداخت منهبینگاه لوکاس

 شکیب. نشدمهمتوجمه باز منهکدزیحرف ودکریاخممه لیراح

 ودیچسب راممچ لوکاس ناگهان. دکردنیم صحبت مندمور دردداشتن

 : دیپرس ظیغ پر

  ؟یشپسرعمه واقعًا ؟یاومد لیراح بایچهواس تو -

 کاماًلهکدچن هر نشاندم؛ لب بردلبخن ومکرد جداممچ از را دستش

 نشست،یصندلیروهنیسهب دستهک لیراحهبینظرمین. بودیساختگ

 : گفتم وهانداخت

 شده، جدا تو از چونمه لیراح. هستم شپسرعمه واقعًاهآر -

 اد،یب نتونست داداشش. نباشه تنها باهاتهکماومد باهاش نیهمهواس

 . باشم مواظبشهکماومد جاش من

 : شد جاجابه شیجا دریکم ودنشانهچهر بریاخم

   ست؟هبچهمگ ؟یباش مواظبش -
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 : گفتیفارسهب ودیکشیپوف لیراح

 . ستینهمعامل کنول نیا. میبگ راستشو ایب تیآ -

 : دادم را لوکاس جواب اندازم، اوهبینگاههک نیا بدون

. مباش مواظبشمایب گفت. خواست طور نیا لیراح پدر. دونمینم -

 . نینامحرمههب االن تا دو شماهباالخر

 : خورد نیچ چشمش نییپا

 ! م؟یهستیچ -

 : چرخاندم لیراح سمت رامیرو ومزدیپوزخند

 ! مسلمونه؟ واقعًا -

 با لوکاس. نگفتیزیچ وددا تکان افسوسهب سر لیراح

 : گفتهملتمسان ودکرمنگاهیقراریب

 . بدم حیتوض بهش روییزایچهیدیبا ؟یبذار تنهامونهشیم -

 : دیپرس لیراحهب رو باشد، من پاسخ منتظرهک نیا بدون و

  شده؟یچیدیفهم کجا از -
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 : چرخاندهکاس درمچش لیراح

 .  بودهداد لیمیا زابلیا -

 : شدمیمال لحنش ودیکش قیعمینفس لوکاس

 .کردم شک انیآدرهبهلحظهیهآ -

 

 

 رارتک را درخواستش لوکاس بار نیا ومیزد اشیسادگهبیشخندین

 : کرد

  کنم؟ صحبتمزن بایخصوصهشیم! قیرفیه -

 و مرز ودحیبیالغر اش،هدیپریرو رنگ صورتش، انینمایهارگ

 در ومداد تکانیسر. نداد مخالفتیاجازه شیمویب صورت و سر

 را شیهاقدمیصدا. رفتم در سمت لیراح واج و هاجهنگا برابر

 : گفت ودشمگامهم. دمیشن

 تو جزیکس زنهک من داره؟یایمعنهچ کارا نیا ت؟یآیریم کجا -

 .  ستمین
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 : گفتممشو خارجهک نیا از قبل ومکرد نگاهش

... جلوداومدپاش اگر. نرو کینزد و ستایوا جا نیهم -

 پشت جا نیهم من. نبندمه درو. کن صدا منو دونم،یمدیبعهالبتهک

 .  درم

 در. کرد لوکاس وصل را نگاهش وددا تکان را سرشیناراحت با

 ودیشک زادراهب صحبتشان. بودمهستادیا آن پشت من ودبو بازهمین

 : مدآ رونیب اتاق از وحشت با لیراح شد،دبلنهک لوکاس هقهقیصدا

 . سراغش انیبهکمزد روهدکم. شدهدب حالش! تیآ -

 سریاالب دکتر دویکی ویپرستارهستگایا از نفردچنهکدینکشیطول

 من. ختیریم اشک بهار ابر مثل داشت لیراح. شدند ظاهر لوکاس

 چشمان ودزهگرمههب را دستانش لیراح. نبودمودخ دستمحال اما

 : بست را سشیخ

. ردهنک باطل روهنامتیوص اونهکیوقت تاهن. رهینم االن لطفًا ایخدا -

 . لطفًا ایخدا
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 سکوت رد فقط. نبودیسؤال ستیبیبرایمناسب زمان. دمینپرسیزیچ

 .  میکردیمهنگا پرستاران و دکترهاهب

 *** 

 دراز تختخواب گرید سمت او ومگذاشت تختیرو را چمدان

 : دمیخندمآرا. کرد بازمه از را دستانش ودیکش

 ! ؟یشدهخستیلیخ -

 را دانجامه پیزمداشتهک منهبمچش سپس. داد تکان سر ودیکشیآه

 : گفت و دوخت کردم،یم باز

 . مونهینمهزند شتریب روز دویکی. یکن باز چمدونودخواینم -

 لیراح کنار ومکرد منتقل نیزمیروهب حالت همان با را چمدان

 دست با. گذاشتمیبازویرو ودکردبلن را سرش. گرفتمیجا

 اشیشانیپ بریابوسه ومزد کنار چشمانشیجلو از را شیموهامآزاد

 : گفت وددامچشمانهب دل. نشاندم

 اونهواسمدل. خوبهپرورشگاهی بدن روهبچهکرد تیوص گفت -

 .سوزهیم طفلک
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  مونده؟یک شیپ کجاست؟ االن -

 . لوکیخونه تو... پرستاره دست -

 : گفت ودکر تریلب. دیدزد من ازهنگا ودز پلک باردچن

. لیبرزمایب منیکرد اصرار توهکمگفت بهش حرفامون نیب من -

 زتا گفت اما شد، ناراحت. دیفهم خودشیعنی. یشوهرم توهکمگفت

 زیچهی... نهیبب منو عمرش آخریروزهایگذاشتهکمکن تشکر

. شددب حالش اون اما... نهمگفت بهش من. خواستمههگید

 ! خودتهکیدید

 رشس ومگرفتمانگشتان انیم را فشیظریچانه. کردماکالفه منشومن

 : آوردم باال را

 . خواستیچ بگو و کنمنگاه -

 : شودهکندمآغوش از خواست وددا تکانهنهب سر
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 اونیبچه ازهک ستین من توان در. بوددح ازدایزمنظرهب شخواسته -

 ... حتمًامه تو ن،یا از ریغهب. کنمینگهدار زابلیا و

! بسپارد؟ من و لیراح دست را فرزندش خواستیم لوکاس

 در رامیابروها. برگرداندممآغوشهب را او ومگرفت را لیراحیبازو

 : شدم مضطربش چشمانهبهریخ تیجد با وهداد چیپمه

  ؟ینگهدار شوبچههخواست ازت ل؟یراحیگیمیچ -

 : کردم براندازشهموشکافان. گرفت من ازهنگا وددا تکانهبلهب سر

  ؟یخواینم نویا تو و -

 اهو در را دستانش و نشست تختیرو. بود آشوب از پر چشمانش

 : داد تاب

 کنم؟ مراقبتهبچ اون ازمتونیمیچطور. دونمینم من... منهآخ -

 فکر ها،نیا از ریغهب. یهستمه تو. ستمین تنهاهک منمه بعدش

 انتیخیثمره اون. باشمهداشت رو دختر اون دنیدمچش اصاًلمنکن

 . تونمینمهن... منههب لوکاس

(DONYAIEMAMNOE@) 446



 

jjjjjjjjjjgdty 

  romanzo_o 
 دلهباد

447 

 ودشیمهسپردهپرورشگاهب داشتهکدبویکودک طرف کی. بودم دل دو

 اصاًل ها،نیا ریغهب. آمدینم کنار خودش باهک لیراح گریدیطرف

 ! م؟یداشت را کودک آن کردن بزرگییتوانا

 : گفت ودیکشیپوف لیراح

... نهک بزرگ روهبچهبتون اوندیشا. بزنه حرف انیآدر بامگفت بهش -

 .ششیپهبرمبگمبزن زنگ لشیوکهبدش قرار! یراست آهان

 

 

 کرفهپنایب کودک آنهب من و گرفت؛ رایاشماره وددرآور را لشیموبا

 . کردم

 صبح. برد خوابمان عیسریخستگ از دو هر شام، خوردن ازدبع شب

 ش،میوخ طیشرا خاطرهب لوکاس اما م،یرفت مارستانیبهب بعد، روز

 ودنیبب را لشیوکدبوهتوانست شبید فقط. بودهشد المالقاتممنوع

 . سدیبنو نو از را اشنامهتیوص
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 لیراح. ندادند مالقاتیاجازه بود؛ طور نیهممه بعدش روز

 : ردیبگیتاکس تا رفت ابانیخ سمت غرولندکنان

 فقط. دنینم مالقاتهاجازمه آخر ل،یبرزمیاومدهراههم نیا -

 .  کننهآوار رو ما خواستنیم

 : ستادمیا کنارش کنانخنده

 . یبود لوس و غرغرومه اولش از تو -

 : کرد کج گردن ودز کمرهب دست

  بودم؟ لوس من من؟ -

 : کردم نگاهش طنتیش با وهداد تکاندییتأهب سر

 آخر ؟یانداختهرایاشنگهمالهچ عروسکت سرداینم ادتی! چجورم -

 .  یریبگمآرو تامدیخر تواسه اون مثلیکیمرفت

 : گرد شماشچ ودش باز اخمش ناگهان

 عروسکمو لوکاسیخونه ازمیبر م،ییجا نیاهک حاال! یراست -

 . دارم برش رفتمادیماومدیاعجله قدر اون. جا اونهموند م؟یبردار
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 . مینشست ومیگرفتیتاکس. شدممخالفت مانع اشکودکانه ذوق

  ؟یداردیکلهمگ تو دخترهآخ -

 . ستخونه تو االنهارپرستمه بعدش. بلدم رمزو. هیرمز درش -

  ؟یچدندا راهمون اگر -

. میرفت دنشیدهب لوکاس بایباردچن. شناسهیم منو -

  .بودن کینزدمههبیلیخ لوکاس و اون کرد،یم کارهپرورشگایتو

 از شیب خانه،یرونیبینما. ماند باز رتیح ازمدهان م،یدیرسهکدمقصهب

 در سمتهک طور همان ومیشدهدایپیتاکس از. بود مدرن و کیشدح

 : گفتم م،یرفتیم

 . نیباشهبود پولدار قدر نیامکردینم فکر -

 : زد صدا پریپوزخند

 ایدن مال شد؟یچ آخرش اما. داشت من از داشتیچ هر -

 .کنهینم وفایچکیههب
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 از پس در. فشرد زنگیرو را انگشتش او ومداد تکانیسر

 بایزدح از شیب دم،یدیمهکهچ آن. میرفت داخلمه با ودش بازهیثاندچن

 اپ. آمد اسقبالمانهب ساختمان،یورود دریجلویزن. بود ریگچشم و

 ودکریبش و خوش او با لیراح. بود پوست نیرنگ وهگذاشت سنهب

 انمانیمیصحبت نبود،دبلیسیانگل او چون ومدادیسرسریسالممه من

 ومنشست مبل نیترکینزدیرو من ومیشدهخان داخل. نشد بدل ودر

 : گفتم لیراحهب رو

 .  میبر بردار عروسکو برو تو -

. کرددتن پایاتاق سمت وددا تکان سر. بمانم جا آنمخواهینمهکدیفهم

 و گذشتهیثاندچن. شد محومدید از مسن زن ودبلنهبچیهیگریصدا

 : تگف عیسر لیراح. برگشتندییرایپذهبهبادههمرا زنمه و لیراحمه

 . گهیدمیبر -

 را دستشهکیکودک امامبرو لیراح دنبالهبمخواست ومبرخاست

 گرا گفتیمهشیهمیفاطمامان. شدمرفتن مانع بود،هکرد درازمسمتهب
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 در وینرو سمتشهک استهگنا کرد، دراز تیسوهب را دستشیکودک

 : زدمیصدا ظیغ پر لیراحهکمترفهباد طرفهب. یرینگ آغوشش

 . میبر ایب تیآ -

 ویمبادا چشمانش. گرفتممآغوش در را کودک او،یخواستههبهتوجیب

 ودیخند. بودهکرد خوش جایفیظر و سرخیگرفتماه شیابرو دو انیم

 : افتادمهخندهبمه من. رفت ضعف من دل

 قرمز شراب لت،خوشگیگرفتگماه اون بامجان خانم؟هبادمجان -

 . یشد لعلهباد ،یشد

 ومداد تکانمآغوش در را او. زد دلربا وهکودکانیاقهقهه کودک بار نیا

 : فتمر بود،هستادیا دریجلوماخ پر وهنیسهب دستهک لیراح سمتهب

 ! ماشاءاهللهخوشگلهچ نیبب. لیراح کن نگاهش -

 ومنیبب را لوکاس گریدمیتنداشهاجاز ما. افتادمدلهبهبارکیهب مهرش

 خداهک انگار. بودهکشاند او منزلهب را لیراح و من سرنوشت دست

 .  بود خدادخو کار اشهمه نداشتم؛ شک. مینیبب راهباد خواستیم

 : گفت و انداختهباد و منهبینگاهمین لیراح
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 ...یببمخواینم -

 

 

 : نشاند بل بردلبخن و رفت وا دخترک دنید با ناگهان

  کوچولو؟یشد بزرگ قدر نیایک تو! یوایا -

 چون لیراح. گذشت سکوت در هتلهب بازگشتمان ریمس

. بودهکرد بغ وهگرفت آغوش در را عروسکشهپنایبیکودک

 دختر آنیبرا دلش من مثل طرف کی از. داردیحسهچمدیفهمیم

 شود، بزرگهپرورشگا در پدرش همچون خواستینم و سوختیم

 او م،یدیرسهک هتلهب. بودهشد دارهحیجر غرورش گریدیطرف از

. کردم چهارتا تا دو دومخود با من ودریبگ دوش تا رفت

 شیموها کردن خشک مشغول ودآم رونیبمحما از بعد،هقیدقدچن

 : گفت و انداخت منهبینگاهمین. خورد زنگ همراهش تلفنهکدش

 . لوکاسه لیوک -
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 از رنگ شتریبهلحظ هر. شد صحبت مشغول ودکر وصل را تماس

 از رایگوش ودبوهشد روحیب ودیسف وار،ید گچ مثل. دیپریم شیرو

 منهب را گنگشهنگا. رفت وامه خودش و انداخت تختیرو دستش

 : زد پچ و دوخت

 ! ُمرد لوکاس -

 *** 

 و انیآدر من، ل،یراح باده، پرستار ل،یوک حضور در مراسمش

 ودگردان راممراسیخوبهب لیراح. شد برگزار همکارانش ازیمعج

 ازههمهک نیا ازدبع. کردیعذرخواه من ازهمسئل نیا بابت بارها

 مانعشهکدکنمک را شرش خواستمه انیآدر رفتند، لوکاسیخانه

 انیآدریروروبه سپس ودببن را درهکمکردهاشار لیراحهب. شدم

 : گفتم ومسراندمیهابیج داخل رامدستان. ستادمیا

 . بشه مشخص زایچیسرهی فیتکلدیبا امروز -

 ودخور وتلوتل. کردم فکشیحوالهیمشتهبارکیهبهکدکرمنگاه بروبر 

 رد ترمحکم راهباد ل،یراح ودیکشیغیج پرستار. افتاد نیزمیرو

 . گرفت آغوشش
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 خاک تو خب اما... کمتههکدچن هر. حسابهیتسویپاهب بذار نویا -

 .  ادیبرنمماز نیا جز ومیتوئ

 انیم از. شددبلن نیزمیرو از ودیکش اشیخونیهالبهبیدست انیآدر

 : گفت گرشیدکی قفلیهادندان

 ! یعوض -

 را او ومگرفت را اشقهیهک رفت در سمت

 : کشاندممخودیروروبههدوبار

 مثال ومشمارینم بود؟یچ کارا اونیهمه از قصدت بگو منهب -

 ! بودهیچ دردت بگو فقط. ادهیزیلیخهکمزنینم

 من از را نگاهش. زد شیموهاهبیچنگ و نشست لبشیرویتلخند

 : گفت ودیدزد

  ؟یبدونیخوایم واقعًا دردم؟ -

  :آورد زبانهب دارخشییصدا با ویحرصهکمداد تکاندییتأهب سر

 بدبخت من و داشت دوست رو توهکیاسمانه. ودبهسمانمدرد -

 رآخ تا منددر. باشدتهداشتهبتون تامکردیکار هر اون، دل خاطرهب
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. نکرده حسابمآدمه بارهییبرایحت منوهکیکس. استهسمانمعمر

 از لیراحمدیفهمیوقت. رونهیم منو اما دارم، دوستشهدونیم

 فتگ اون اما. رهیبگ طالقمگفت. اغشسرمرفت کرده، فراریحاجهخون

. هکنینم کارو نیامنش مزاحمش منهک نیا خاطرهب گفت... رهیگینم

 ...کهمه حاال

 

 

 : کردهاضاف لیراح و منیناباور کمال در ودیخندمآرا

 من انگار. دکتره اون نخ توهرفت شده،یعلن طالقتونهکمه حاال -

 ... کهمزیانگنفرت نظرش در قدر ناو. ندارمیخارجدوجو براش

 شیگلو بکیس. ندادهادام را حرفشهک گرفت بغضش ظاهرًا

 شد، خارجهخان ازهک او. رفت در سمت ودخوریتکان

 : انداختم مبلیرو رامخود ومزد زیتمسخرآمیاخندهتک

 وقت اون کرده،یم محلش سگهسمان. انیآدر نیاهبودیخر عجب -

  .بشه خوشبختهسمانهکهانداختهفاصل تو و من نیبههم نیا اون
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 تکان آغوشش در راهبادهکیحال در و نشستمکنار لیراح

 : گفتددایم

 . بوده عاشقیادیز نبوده؛ خر -

 شتمانبرگ و روز آنیفردایبرا تامیگرفتمحما م،یبرگشتهک هتلهب

 .  شدیم پهلوهب پهلوممدا لیراح خوابمهنگا. میشوهآماد رانیاهب

  عشقم؟هشدیزیچ -

 : دوخت منهب را نگرانشهنگا

 نظرتهب. ندههپرورشگاهب روهبادهکهخواست ازش لوکاس گفتهلیوک -

 نگاهش اصال امروز کنه؟ بزرگ روهبادهتونیمیعوض انیآدر اون

 . امباده نگران. نکردمه

 : چسباندممانهیسهب را او سر ومزدیلبخند

 اسلوک دوست حال هرهب. بتونههکمدواریام. برم هاتینگران ربونق -

 .  بوده
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. میریگهعهدهب راهبادیسرپرستهکمبخواه او از خواستینممدل

 خودش. شود مانیپشیروز کند، قبول او ومبخواه من اگرمدیترسیم

 .  خواستیم را نیادیبا

 و صدایب داشت. دادمهفاصلمخود از را سرش ام،نهیس شدن سیخ با

 ودرک پاک را صورتشیدستپاچگ با. ختیریم اشک بهار ابر مثل

 : گفت نیشرمگ

 کسیبیلیخ. سوخته لوکاسهواسمدل فقط. تیآدیببخش... دیببخش -

 و پدر بدون خودش مثلدیبامه شبچه. سوختمدلیلیخ. مرد تنها و

 . بشه بزرگ مادر

 ودبودمر آنیزندگ کیشر سال نیچند .افتاد هقهقهب و گفت را نیا

 رها را او. زدینریاشک مردنشیبرامخواستیم اگردبویادیز توقع

 شیپهایسیایدرهب ومزد آتشیگاریس. رفتم تراسهب ومکرد

 دستمه من دل. بود دایپ شیهاموجهفاصل آن از. دوختممچشمیرو

 ! اهیس و مواج نداشت؛ آن ازیکم

 نیا از ودزیم حرفممدا. اوردیدربمدل از داشتیسع بعد، روز صبح

 اما من ومیبزنمقد ساحل درهکدکر اصرار. گفتیم در آن و در
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 من از او. بودمهشرمند شتریب باشم،یعصبان او ازهک نیایجاهب

 عقلیب مِن ودکن دایپ را ازدواجیآمادگ تامکن صبردبوهخواست

 لوکاسیبرا اویعزادار ازدینبا. اشمشبهداشت زودترمداشتهعجل

 : گفت ومگرفت را دستش. شدمیم ناراحت

 . میش حاضرمککممیبر. میدار پروازهگید ساعتدچن -

 م،یکرد اپهبهک را مانیهاکفش. میگرفتهفاصل ساحل از وددا تکانیسر

 : گفت و انداخت منهبینگاه. خورد زنگ اشیگوش

 .استهلیوک -

 

 

 ودکریخداحافظ او، با صحبتیاقهیدق از پس ودکر وصل را ماست

 : گفت منهب رو

 . داره کارمون لوکاسیخونهمیبر گفت -

 .  میدار پروازیگفتیم بهش -

 . واجبه کارش گفت. گفتم -
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 ازدبع ومیشد لوکاس منزلیراه مانیهاچمدان با ومگفتیاباشه

 ارپرست. بود لوک منزل در ما از قبل لیوک. میبروهفرودگاهب جا،آن

 : گفتیسیانگل زبانهب لیوکهکددایم ریش راهبچ داشت

 من با مرگش از قبل براگا لوکاسیآقادیدونیمهک طور همون -

 نیا. شد عوض شوننامهتیوص شونیاهخواستهب و داشتنیمالقات

 حقهک اموالشون ازیمقدار. شده براگاهباد دخترشونمناهب قبل ازهخون

 شونیایخواستههب هست، توشون تصرف و دخل

 شونهیمهر ازیمقدار عنوانهبهرسیم فیشرهراحلمخانهب

 راگابیآقا فقط. کردن نظر صرف گرفتنش از قباًل فیشرمخانهک

 . داشتن درخواستهی

 بود، لیراحیرهیخهکیحال در لیوک. بودهشدهدوخت اوهب هاچشم

  :افزود

 ن،یباش لیما همسرتون و شما اگر خواستن شونیا -

 ازمه شیقانونیکارهایهمه. نیریبگهعهدهب رو براگاهبادیسرپرست

. ستین راهتون سریمانع دارم، منهکینفود خاطرهب وهشدمانجا قبل
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 و اگابریآقاهک نیا خاطرهب ن،یرینگهعهدهب رویسرپرست شما اگر اما

 . شهیمهسپردهپرورشگاهب کودک نداشتن، رویکس ورام زابلیامخان

 *** 

 شماهکملیوکهبند ایآ فیشر ونسیدفرزن ف،یشرهراحلمخان سرکار -

 کیهیمهر با اکبردفرزنیرسول تیآیآقایشگیهم ویدائمدعقهب را

 و شمعدان جفت کی وهنیآمجا کی د،یمجاهللکالمدجل

  لم؟یوکهبند ایآ اورم؟یب دریادآز بهارمتمایسکههچهارد

 راهلب زودترهچ هردیبا لیراح ودبومسو بار. بودهکرد عرقمدستان کف

 شدندبلن باهکدکر بازمه از لب. کردمیمهسکتهوگرن گفت،یم

 : گفت شوخیلحن با عیرف باده،یهیگریصدا

 . کنه عوضهبچ پوشکهبردیبا عروس -

 * انیپا*
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