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 انداختم، قیمتمگرون مچی ساعت به نگاهی استرس با

 کرده چک رو ساعت که باری آخرین از دقیقه دو هنوز

 به رو حرص با بار هزارمین برای. بود نگذشته بودم

 معلوم قرار از و سفید مو پیرمردی که تاکسی یراننده

! ترعسری یکم جان پدر: گفتم شنید،می سنگین هاشگوش

 !بابا ای! بده گاز. شده دیرم

 ینماش جلویی یآینه روی از پیرمرد سؤالی نگاه دیدن با و

 ندلیص پشتی به رو خودم عصبانیت با. کشیدم پوفی

 . کوبیدم محکم ماشین، یکهنه

 به انمام از بعد ترسیدممی تهران همیشگی ترافیک این با

 دلم اصاًل اما شتمندا متعصبی یخانواده! برسم خونه

غرورم را دوست دارم: 
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 زا حّتٰی که رابطه این از بویی مادرم یا پدر خواستنمی

 خوب هم خودم! ببرند بود ته و سربی هم خودم نظر

  !سرگرمیه برام فقط شاهین با دوستی که دونستممی

 یشپ ماه یه هامکاریبی کردن پر برای اما نبودم بدی دختر

 ییهبق مثل الحا و کردم قبول رو شاهین دوستی پیشنهاد

 کیف یا گل ایشاخه کدوم هر که جوون پسرهای و دختر

 شکالت و کوچیک خرس داخلش مطمئنًا که ایدستی

 هب شاهین برای شکالت جعبه یک داشتند؛ دست به بود،

 رایب همین بودم معتقد! بودم خریده ولنتاین کادوی عنوان

 نیست شکم از ترمهم چیزی زندگیش تو که شاهین

 ! زیاده هم سرش از طرفی از و هدیه بهترین

 رامب هم کوچولو آبنبات یه حتّٰی شاهین که نداشتم شک

 نبخشید پایان برای ایبهونه تونستمی همین و نخریده

 واقعی عشق حال عین در و تنوع دلم! باشه رابطه این به
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 کنار در ماه چند گذشت با حتّٰی که چیزی خواست،می

 ! بودم نکرده احساس شاهین

 و رسیدم مونکوچه سر به ساعت یک از بعد باآلخره

 سرعت با. کردم حساب رو تاکسی یکرایه جاهمون

 در ات کوچه سر از دادممی ترجیج تاکسی مانند پشتالک

 ! بدوم مونخونه

 دکلی کردن پیدا دنبال به زدم،می نفسنفس درحالیکه

 دکاویمی رو اطراف و دور نگاهم. انداختم جیبم تو دست

 بخندل کلید لمس با. نبینه موقعیت این تو رو من کسی تا

 قفل داخل رو اون صدا و سر ترینکم با و زدم مضطربی

 کردم، قایم سرم پشت رو نایلون هابچه مثل. چرخوندم

 مرنگ صورتی هایکفش بند تا بودم شده خم درحالیکه

 بار چند بلند صدای با در جلوی جاهمون از کنم، باز رو

 رکم آسوده خیال با نیومد جوابی وقتی. زدم صدا رو مامان
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 برای اما شدم خونه وارد و کردم راست رو امشدهخم

 . کشیدم کنارگوشه به سرکی احتیاط

 رمس روی از رو شال کسی، نبود از یافتن اطمینان از بعد

 لب زیر آهنگی خوندن با همیشگیم عادت به. برداشتم

 رو هاپله کردممی باز رو مانتوم هایدکمه درحالیکه

 . رفتم باال یکییکی

 تخت یگوشه رو شالم و کیف مانتو، اتاق به ورود با

. نشستم اشدیگه یگوشه خودم و انداختم کوچیکم

 یدمکش بیرون نایلون از رو شکل قلبی رنگ قرمز یجعبه

 ود،ب کرده پر رو وجودم بندبند که اضطرابی و هیجان با و

 یچهره خواستنمی دلم وجه هیچ به. شدم خیره اون به

 ! بدم دست از امروز رو شاهین دیدنی

 نتلف زنگ صدای با که کردممی سیر هپروت تو قدراون

 رومآب ترس از و گذاشتم قلبم روی رو دستم. پریدم جا از
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 رو مسیبی تلفن هولکیهول! گذاشتم تخت زیر رو جعبه

 بله؟ -: مداد جواب شماره به کردن نگاه بدون و برداشتم

 

 

 گذشت؛ ذهنم از ایلحظه برای شاهین صدای شنیدن با

 مگه: توپیدم بهش حرص با همیشه مثل اما! زادهحالل چه

 خوادنمی دلم مون؟خونه نزن زنگ نگفتم بهت بار صد

 گناه میدی؟ حرص رو من قدران چرا. بفهمه چیزی کسی

 ... اگه من! شدم دوست باهات نکردم که

 هک تفاوت این با پرید، حرفم وسط نشاهی همیشه مثل

 ! بود خسته کمی و جدی صداش باراین

 ! بزنم حرف باهات باید -
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 و خنده جز حال به تا. پرید باال ابروهام ناخودآگاه

 روی! بودم ندیده شاهین از ایدیگه چیز بازیمسخره

  حرفی؟ چه: پرسیدم تند و نشستم تخت

 ! مونرابطه یدرباره -

 اب و انداختم چپم پای روی رو راستم پای خونسردی با

 شیدهک ذاتیم حوصلگیبی با شاهین سکوت شدن طوالنی

  خب؟: گفتم

 ! بدیم ادامه دیگه تونیمنمی ما -

 رو من تونیمی کنی، سعی اگه: داد ادامه مالیمت با و

 . کنی فراموش

 سعی حال عین در و شدم ولو تخت روی خنده از

 با اما! نرسه شاهین گوش به امخنده صدای کردممی

 زا خنده شدت از و افتاد دستم از گوشی بعدیش یجمله

 ! شد سرازیر اشک هامچشم
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 گریه داری نکنه زنی؟نمی حرف چرا عزیزم سویل؟ -

 هتب! کردمنمی ترکت نبودم، مجبور اگه کن باور کنی؟می

 ! کنی ازدواج من از بهتر یکی با میدم قول

 هن اما داشت، تازگی برام شاهین زبون از ″عزیزم″ شنیدن

 درحالیکه! بده دست بهم خاصی احساس که قدریاون

 از رو سیمبی بود، نمایان صورتم روی خنده آثار هنوز

 ! صد در صد: گفتم فقط و برداشتم زمین روی

  صد؟ در صد چی -

 ! کنم پیدا تونممی تو از بهتر صد در صد -

 من کار شاهین راستش: دادم ادامه ایمظلومانه لحن با و

 ! کردی آسون رو

 هب بود، رفته باال کمی و عصبی حاال که شاهین صدای

 . رسید گوشم
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  منظور؟ -

 که رو شاهین هایحرف شنیدن یحوصله این از تربیش

 طرفی از و نداشتم بود ناله و آه شبیه تربیش نظرم از

 با پس بودم، عصبی امنقشه خوردن هم به خاطربه

 کات باهات خواستممی امروز هیچی -: فتمگ صراحت

 هتب باید چی دونستمنمی بود اولم بار چون راستش! کنم

 ! بگم

 ... که بگو رو من -

 تو چی؟ تو: زدم داد هم من شاهین صدای رفتن باال با

 دارمن دوست چرا پرسیدیمی همیشه یادته! نیستی هیچی

 خودت هب آینه تو نگاه یه بشه؟ خبر با دوستی این از کسی

 رو چندشت یشماره هم دیگه! گیریمی رو جوابش بنداز

 ! جهنم تو دیدار امید به! نبینم
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 قطع رو تماس و فشردم رو سیمبی یدکمه بالفاصله و

 و آخر اول، که رو شاهین یشماره درهم ایقیافه با. کردم

 از. کردم پاک گوشی یحافظه از بود یک از پر وسطش

 !اومدنمی خوشم یک یشماره از دلیلبی عمرم روز اولین

 دلم کشیدم، عمیق نفس چند آرامشم حفظ برای

 مهمون چروک و چین سالگی بیست تو خواستنمی

 و خندیدم جونبی شاهین با اممکالمه یاد با! بشه صورتم

 تمانداخ باال ایشونه. کشیدم بیرون تخت زیر از رو جعبه

 از هامچشم و گذاشتم دهنم داخل شکالت ایتیکه و

 !شد بسته ناخودآگاه بودنش تلخ لذت
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 شکالت ایدیگه یتیکه خونه در شدن باز صدای با

 رو مامان هاپله باالی از. شدم خارج اتاق از و برداشتم
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 اردو دستش تو کوچیک ساک یه و نایلون چند با که دیدم

 کجا: پرسیدم بودم، ایستاده که جاییهمون از. شد خونه

  ن؟ماما بودی

 که میداد نشون اشچهره حالت کرد، باز رو روسریش گره

 جواب برای مناسبی وضعیت و شده گرمازده همیشه مثل

 . نداره دادن

 به تم،رف پایین دو با رو موندهباقی هایپله و کشیدم پوفی

 به سرعت با. کردم کمک مبل روی نشستن تو مامان

 . کنم آماده قندیآب لیوان تا رفتم آشپزخونه

: گفتم ریختممی لیوان داخل رو قندها که حال همون در

 یا رهتبیش ترسش رانندگی و گرفتن گواهینامه موندم من

 ! تو روز و حال این

 رزودت و کشیدم آهی نشنیدم، مامان طرف از جوابی وقتی

 رمگ روزهای تو وضعیتش این که هرچند. رفتم سمتش به
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 زههنو که هنوز من برای اما بود ایعادی یمسئله تابستون

 . داشت درد و تازگی

 صدای شنیدن من امید تنها کوروسوت یخونه اون تو

 هب رو قندآب لیوان نگرانی با! بود غرغرهاش حتّٰی و مامان

 از جرعه چند که همین دوختم، چشم بهش و دادم دستش

 :گفت جونیبی صدای با نوشید، رو لیوان محتویات

  بودی؟ کجا خودت

 اشبامزه یلهجه شنیدن هم هنوز سال همه این از بعد

 . زد زانوم به آرومی یضربه! آوردمی لبم روی لبخند

 . نگفتی هوم؟ -

 هک عادتی و داشتم پا به هنوز که جینی شلوار وجود با

 کتمان رو واقعیت تونستمنمی دونستمی خوب مامان

 تفاوتبی در سعی که لحنی با و انداختم باال ایشونه. کنم
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 ات بودم، کرده شکالت هوس. هیچی: گفتم داشتم بودنش

  !نکشید طول هم ربع یه کاًل. اومدم و رفتم خیابون سر

 .کرد ریز رو هاشچشم مامان

  کنم؟ باور داشتیم؛ شکالت که خونه -

: فتمگ فقط حاضرجوابی با اما! نه که البته گفتم؛ دلم تو

 .نبود تلخ کدومشونهیچ اما داشتیم

 هشب شده آب تلِخ شکالت که رو مشتم حرفم الدنب به و

 اب و داد بینیش به چینی مامان. کردم باز بود چسبیده

 هچ این. سویل بشور رو دستت برو: گفت درهم یقیافه

 رو زهرمار این طورچه نفهمیدم آخرش وضعشه؟

 . اتمعده تو ریزیمی

 تو حتّٰی! خوشمزگی این به بود؟ کجا زهرمار! مامان وا -

 ! دارن دوست تلخ هاخیلی هم شما رشه
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 شده ناراحت ″شما شهر″ شنیدن از همیشه مثل که مامان

 سمتش به. برگردوند قهر ینشونه به رو صورتش بود،

 کردم،می جا بغلش تو رو خودم زور به درحالیکه و رفتم

 . که نداشتم منظوری! آیال مامان دیگه ببخشید: گفتم

 هک نیار یادم انقدر: گفت بغض با و بوسید رو موهام روی

 ! غریبم شهر این تو

 اهمیتبی برام شاهین صدای ناراحتی که اندازه همون به

 با و ورچیدم لب! نداشتم رو مامان ناراحتی طاقت بود،

 بابا و تو و من! نیستی غریب تو. خیرمنه: گفتم اعتراض

 . داریم رو دیگههم

. بوسیدم رو اشگونه که داد تکون رو سرش فقط مامان

 شادی با بیارم، درش هوا و حال اون از اینکه برای

 هباش یادت اما بشورم رو هامدست میرم: گفتم ساختگی

 !هابودی کجا نگفتی
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 صورتم به سرد آب مشت چند هامدست شستن از بعد

. مشد خیره آینه تو غمگینم سبز هایچشم به و پاشیدم

 گذشت وجود با مامان! بود همین همیشه ما زندگی وضع

 تهران وت زندگی و بابا با مشترکش زندگی از سال بیست

 طرفی یه از !ونستدمی غریب جااین رو خودش هنوز

 هیچ با سال چند و بیست این تو چون دادممی حق بهش

 از. هباش براش ایدلخوشی که نداشتیم آمد و رفت فامیلی

 قید نزد قیمت به هم، با ازدواج با بابا و مامان هم طرفی

 هرچند. بودن کرده قبول رو موضوع این هاشونخانواده

 هوای اوقات بعضی اما نداشتن اعتراضی کدومهیچ که

 ! میزد مامان سر به استانبول
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 شدم، خارج دستشویی از خیس صورت و دست همون با

 تمانداخ مامان به نگاهینیم برم باال هاپله از اینکه از قبل

 نپاورچیپاورچین. بود نشسته مبل روی حالبی هنوز که

 سر پشت از و کردم کج مامان سمت به رو راهم

 که مامان. گذاشتم صورتش روی رو خیسم هایدست

 ور دستش درحالیکه و پرید جا از بود بسته رو هاشچشم

 . زد صدا رو اسمم حرص با بود، گذاشته قلبش روی

 روشروبه مبل روی و گفتم یکشیدها ″جونم″ خنده با

 . ستمنش

 یبچه از اینم میکنن، شرکت کنکور تو مردم هایبچه -

 ! ما

  خب؟ -

 کنی؟ شرکت کنکور خوایمی کی! خب که خب -

 ! ذارمنمی وجههیچ به امسال اما کردی لج پارسال
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 . گرفتم کشیدمی ونشونخط برام که رو مامان دست

 ! امروز شدی خشن چه -

 . کشید بیرون دستم از رو دستش حوصلهبی

 من درقان! دارم بچه یه فقط دنیا این تو من! سویل ببین -

 ! نده عذاب رو

: فتمگ سردی به دادم، تکیه مبل به و کشیدم کنار رو خودم

 ت؟نیس کافی این نخوندم؟ تجربی من شما خاطربه مگه -

 دوست فقط! ندارم دانشگاه و درس به ایعالقه هیچ من

 تو خودت که شما مکنمی تعجب. بخونم بزنم، ساز دارم

 خوایمی اآلن چرا کردی،می رو کار همین دقیقًا استانبول

  بگیری؟ رو من جلوی

 بینب -: گفت مالیمت با پیش دقیقه چند برخالف مامان 

 اما میگی چی کنممی درک! نخون نمیگم که من عزیزم

 . کن تحصیل هم ساده یرشته یه آهنگ و ساز کنار
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 . کردم معج تفکر حالت به رو هاملب

 پزشکی احیانًا که ساده یرشته یه از منظورتون. آهان -

  نیست؟

 مادری و پدر هر! نه که چرا: گفت لبخند با مامان

 ... آرزوشه

 . کردم قطع رو حرفش عصبی

! بچه میگی داری خودت. نیست این من آرزوی اما -

 ! نیستم که تونبرده

 ممکن آنهر خودم مثل که مامان به ریزشده هایچشم با

 من: تمگف و شدم خیره بشه، منفجر عصبانیت شدت از بود

 یزهره اون سر زیر هاآتیش این یهمه دونممی که

 ؛بگو بهش من طرف از دیدیش که باراین. ستخیرندیده

 اطالعات یکم منی دختر زندگی فضول که قدران

 نه کنکوره، نتایج اعالم زمان اآلن. باال ببر رو عمومیت
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 بد باشی اتترشیده دخترهای فکر به هم کم یه! نامثبت

 !نیست

 بدم، اهمیتی مامان یگردشده هایچشم به اینکه بدون و

 با .رفتم باال هاپله از سرعت با و شدم بلند مبل روی از

 رو خودم و کوبیدم رو اتاق در داشتم که قدرتی تموم

 .انداختم تخت روی
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 هایزدن صدا به و کردم حبس اتاق تو رو خودم شب تا

 ادی شکالت یجعبه دیدن با بار هر. نکردم اعتنایی مامان

 هب پیش ساعت چند برعکس و افتادممی شاهین هایحرف

 ! پوشوندمی رو صورتم اخم لبخند، جای

 آخر روز شاهین چرا که بود کرده پر رو ذهنم سؤال این

 به ماه چند این تو چرا کرد؟می استفاده آمیزمحبت کلمات
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 ستخوانمی دلم وجههیچ به بود؟ نیفتاده عالقه ابراز فکر

 ! بشم شاهین دست یمضحکه

 وصلهحبی در، شدن باز دنبالش به و بابا ماشین صدای با

 و ردمک قفل رو اتاق در بیاد سراغم به کسی کهاین از قبل

 هنوز. خزیدم پتو زیر هاچراغ کردن خاموش از بعد

 شدن پایین و باال یصدا که بود نگذشته ایدقیقه

 به اباب گفتن سویل صدای دنبالش به و در یدستگیره

 . رسید گوشم

 و اباب پچپچ شنیدن برای رو هامگوش تاریکی تو قدراون

 و شد سنگین هامپلک کمکم که بودم کرده تیز مامان

 . برد خوابم

. 

. 

. 
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 یدارب خواب از جاروبرقی و تلویزیون بلند صدای با صبح

 سرویس به رو خودم خستگی با و کشیدم فیپو. شدم

 رو کارهام من که زمانی تا. رسوندم اتاق داخل بهداشتی

 صدای هم هنوز اما شد قطع جاروبرقی صدای بدم، انجام

 !بود خراشگوش اندازه همون به تلویزیون

 یزیتم از که انداختم سالن به گذرایی نگاه  هاپله باالی از

 و سرامیک روی رو حرصش ههمیش مثل مامان. میزد برق

 ینپای از بعد که کاری اولین! بود کرده خالی خونه وسایل

. بود تلویزیون کردن خاموش دادم، انجام هاپله از رفتن

 کر ه،برس گوشم به صداش این از تربیش اگه نداشتم شک

 . حتمیه شدنم

 اخم که مامان به چشم یگوشه از و شدم آشپزخونه وارد

 با و کردم نگاه بود، کرده پر رو شصورت اجزای تموم

 سمت هب بود شده گیرمگریبان دیشب از که ایتفاوتیبی
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 انتخاب صبحونه برای رو شیر هرروز مثل. رفتم یخچال

 یظرفشوی سینک روی رو لیوان نوشیدنش از بعد و کردم

 خودم روی رو مامان نگاه سنگینی مدت تموم. گذاشتم

 ونبیر آشپزخونه از رو امپ اینکه از قبل کردم؛می احساس

 ی،رسید سن این به: شکست رو سکوتش باآلخره بذارم،

 کردی کثیف رو ظرفی وقتی نگرفتی یاد هنوز اما

 . بشوریش

 کی از :گفتم خونسردی با برگردم، سمتش به اینکه بدون

 یظرفشوی ماشین یادمه که جایی تا گرفتم؟می یاد باید

 ! شسته رو هاظرف

. رفتم سالن به گفت مامان که حرصی پر سویل به اعتنابی

 ساعت هاعقربه کرد، جلب را توّجهم ساعت تاکتیک

 وعشر محبوبم کارتون یعنی این و دادنمی نشون رو یازده

 سراغم به شرلیآنی خاطربه همیشه که هیجانی با! شده
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 روشن رو تلویزیون! پوشوند رو صورتم لبخند اومدمی

 . نشستم روشروبه مبل روی و کردم

 ! آنه»

  را هایتدست تا امآمده اكنون

 بسپاری دوستی خورشید طالیی پنجه به

 درآیی پرواز به هامهربانی كرانبی آبی در

 رد... توست انتظار در شدن سبز و شكفتن آنه اینک و

 «تو انتظار

 بودم، گرفته که حسی از شد باعث آیفون زنگ صدای

 شادی دیدن با و رفتم آیفون سمت به میلبی! بیام بیرون

 . کردم باز رو در بدم جواب اینکه بدون
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 دقیقه چند از بعد باآلخره که بود تلویزیون به نگاهم

 باریدمی ازش ناراحتی و خستگی که صورتی با شادی

 داشت، دزدیدنش در سعی که نگاهی با. شد خونه وارد

 سمت به من یدرازشده دست به توّجهبی و کرد سالم

 ! رفت هامبل

 مورد کارتون دادن دست از خاطربه هم که اخمی با

 روی شادی نقیض و ضد رفتار خاطربه هم و امعالقه

 از قبل و افتادم راه سرش پشت بود، انداخته خط صورتم

 هب ناچار به. کشیدم رو دستش بشینه مبل روی اینکه

 ... نجاای! اتاقم بریم -: گفتم حرص با که کرد نگاه صورتم

 رو حرفم ناخواهخواه آشپزخونه از مامان اومدن بیرون با

. آورد لبش روی ایزورکی لبخند شادی و کردم قطع
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 راتونب میرم کنین، صبر گفتن با پرسیاحوال از بعد مامان

 . برگشت آشپزخونه به دوباره. بیارم چیزی یه

 دوباره داشت، من از دوری در سعی که شادی به توّجهبی

! کشوندمش خودم دنبال خنده با و گرفتم رو دستش

 یاسینی با هم مامان باال، یطبقه به ما رسیدن با زمانهم

 . داوم باال هاپله از داشت، قرار روش شیرینی و آبمیوه که

 با همیشه برخالف شادی و گرفتم ازش رو سینی حرفبی

 اقات وارد! نکرد چاپلوسی مامان از الکی تمجید و تعریف

 شادی و نشستم صندلی روی من یشههم مثل و شدیم

  .تخت روی

 زیر رو دستم و گذاشتم تخت روی رو هالیوان از یکی

 نگاه زیر شادی. زدم زل شادی به و گذاشتم امچونه

 یجوراین چرا: گفت حوصلهبی و نیاورد طاقت سنگینم

  کنی؟می نگاهم
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: دادم جواب سینه به دست و کردم تکیه صندلی به

  مگه؟ کنمیم نگاه طوریچه

 از یپاکت باآلخره دقیقه چند از بعد و کشید پوفی شادی

 پاکته داخل عروسی کارت اینکه حدس. آورد در کیفش

 بین از رو پاکت و پریدم جا از هیجان با! نبود سخت

 تصور به توّجهبی. کشیدم بیرون لرزونش هایانگشت

 .ردمک باز رو پاکت میشد، ترپریدهرنگ لحظه هر که شادی

 و شادی: خوندم رو کارت روی هایاسم رسایی صدای با

 ! شاهین

 کارت پایین به نگاهم ناخودآگاه شد باعث شاهین اسم

 البا ابروهام آشنا چندان نه فامیلی دیدن از. بشه کشیده

 طوراون خدا به: گفت ترس با حالتم دیدن با شادی! پرید

 ! نیست کنیمی فکر تو که

 ! متنفرم تکراری یجمله این شنیدن از -
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 و برداشتم رو آبمیوه لیوان تفاوتبی حرفم دنبال به و

 .نوشیدم ازش ایجرعه
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 با گرفت، رو آزادم دست و شد متمایل سمتم به شادی

 رو من: پرسید میزد، موج توش ناراحتی که لحنی

  بخشی؟می

 راچ: گفتم جانب به حق یقیافه با و زدم پس رو دستش

  نه؟ که

 درهم صورتش بعدیم یجمله با که زد پلک واریامید با

 ! شد

 دچن یرابطه شاهین و تو یرابطه میده نشون کارت این -

 در عروسی کارت دونممی من که جایی تا! نیست روزه

 یه تو که رو پسری من! شهنمی چاپ روز یه عرض
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 انتخاب زندگی برای باشه متعهد نتونه ساده دوستی

 من مثل اصاًل چون نبودی من تدوس انگار تو! کنمنمی

 ! مورد این در حداقل نیستی،

 من نباش نگران اما -: دادم ادامه ایثانیه چند مکث با

 از! شد ناراحت خیلی ولی کردم تموم شاهین با دیروز

 تم،داش باهات قباًل که ایدوستی خاطربه من! دربیار دلش

 و سرگرمی سراسر زندگیش شاهین چون نگرانم برات

 یبآس بعدها تا نبند دل زندگی این به زیاد پس! یحهتفر

 !نبینی

 و مداشت برش تمسخر با! افتاد شکالت یجعبه به نگاهم

 . کردم تعارف بود، زده زل بهم ناباوری با که شادی به

 ! عزیزم عروسیت شیرینی هم این -

 یا تلخیش از و برداشت شکالت دونه یه بهت همون با

 با من و رفت هم تو هاشخما امجمله تلخی هم شاید
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 شادی پای تا سر از نگاهی با! انداختم پا روی پا لذت

 برای رو هاشکالت این بدونی نیست بد: کردم زمزمه

 هر اما میام حتمًا عروسیتون روز! بودم خریده شاهین

 ! دررفته دستش از بگو دیدیش، وقت

 به. کردم اشاره شکالت یجعبه به آرومی یضربه با و

 به زدم، زل بود شده جمع شادی هایچشم تو که اشکی

 حق ایدش! ناراحتی تا بود تمساح اشک شبیه بیشتر نظرم

 گفته شاهین ناراحتی از فقط من باشه؛ ناراحت داشت

 هکشید پیش رو جدایی حرف کی اینکه از حرفی و بودم

 ! بودم نزده بود

 چیزی و بودم زده اول رو هامحرف یهمه همیشه مثل

 ستنتون دقیقه ده از تربیش شادی! نداشتم فتنگ برای

 یسادگ به! رفت ساده خیلی و کنه تحمل رو اتاق فضای
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 ازیرسر قلبم به که نفرتی سادگی به و غرورم شکستن

 ! بود شده

 سریال از لبخند با و کشید غذا برام خوش روی با مامان

 اینکه به فکر با ایلحظه برای! میزد حرف اشموردعالقه

 فراموش رو هادلخوری تونستممی مامان مثل هم من کاش

 . کشیدم آهی کنم،

  دخترم؟ کشیمی آه قدران چرا سویل؟ شده چی -

خوشبختانه مامان چیزی از رفتن شادی نپرسید و من 

مجبور به سر هم کردن دروغ نشدم! تا ساعت دو خیره به 

کارت عروسی تو ذهنم کلی خطونشون برای شاهین 

کشیدم و در نهایت با صدای مامان که برای ناهار صدام 

میکرد از فکر بیرون اومدم. با حالتی که انگار اون کارت 

چندشترین شیء این دنیاست، برش داشتم و به 

آشپزخونه رفتم. 
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 سال چند گذشت با که شبامزه یلهجه خاطربه لبخندی

 یخیره نگاه! نشست لبم روی بود کرده حفظش هم هنوز

 مدوننمی هیچی: بگم مقدمهبی و فکربی شد ثباع مامان

 . بپوشم چی شادی عروسی برای

  عروسی؟ -

 ودب شده مچاله تقریبًا که رو پاکت و دادم تکون رو سرم

 .گذاشتم میز روی و درآوردم شلوارم جیب از
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 پاکت جویدمی رو دهنش داخل غذای کهدرحالی مامان

 تبس نقش تشصور تو که اخمی دونمنمی و برداشت رو

 زا بعد! عروسی تاریخ یا بود کارت بودن مچاله خاطربه

  داشتی؟ خبر تو: گفت دهانش داخل غذای دادن قورت
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 دوماد آقا با دیروز تا من بگم؛ خواستمی دلم خیلی

 به اما! نداشتم رو چیزی همچین انتظار بودم، دوست

 ! شده یهویی! نه: گفتم آرومی صدای با فقط جاش

 ! بشن خوشبخت -

 هب رو لبخندی با پاکت داخل کارت گذاشتن از بعد مامان

 لباس هم خرید؛ ریممی عصر. نباش ناراحت: داد ادامه من

 ! دوستته باآلخره! شادی برای هدیه هم و خریممی

 هیچ. دادم تکون رو سرم فقط لبم یگوشه پوزخندی با

 ! نداشتم شادی خوشبختی یدرباره نظری

 مثل که آشپزخونه کردن تمیز و یزم کردن جمع از بعد

 هب شدن آماده برای نداشتم؛ توش نقشی هیچ من همیشه

 و کردم انتخاب ایساده لباس حوصلهبی. رفتم اتاقم

 الش سبز رنگ. کنم مرتب رو شالم تا ایستادم آینه جلوی

 هم خودش از حتّٰی که شاهین یجمله یاد به شد باعث
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 رتس سبز شال وقتهیچ سویل! »بیفتم بود ترمسخره

 برق تربیش هاتچشم میشه، هاتچشم رنگهم! نکن

 ! «ترسهمی افتهمی گربه یاد آدم زنه،می

 برداشتن از بعد و کردم درازیزبون شاهین به ذهنم تو

 . شدم خارج اتاق از کیفم

 زمرک به آژانس با ناچار به رانندگی از مامان ترس خاطربه

 هیچ بدون عمرم تو بار اولین برای من و رفتیم خرید

 اب! گذاشتم مامان یعهده به رو لباس انتخاب ایلجبازی

 ودمخ یسلیقه طبق اوقات اکثر مثل خواستمی دلم کهاین

 و شاهین چشم درآوردن خاطربه اما بپوشم اسپورت لباس

 به هم گلیگل پیراهن حتّٰی لباسی هر بودم حاضر شادی

 پیراهن یه از فراتر مامان یسلیقه که هرچند! کنم تن

 ! بود گلیگل
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 راهنپی مامان باآلخره پاساژها تو گشتن ساعت چند از بعد

 مغازه ویترین پشت از رو رنگی صورتی یدخترونه

 بود دهش تزئین گل تا چند با پیراهن یتنه باال. داد نشونم

 یپارچه برق اما داشت، چین تا چند پایینش قسمت و

 شد باعث همین و اومد البج نظرمبه زردارش و توری

 . بشم مغازه وارد مامان سر پشت

 تاقا وارد و گرفتم تحویل فروشنده از رو پیراهن حرفبی

 هب و کردم تن به رو لباس دقیقه چند عرض در. شدم پرو

 تاقا اون قدی آینه تو. کشیدم باال رو پیراهن زیپ آسونی

 ور رنگم ایهقهو موهای و کردم نگاه خودم به کوچیک

 یلبخند عروسی به فکر با. کردم رها راستم یشونه روی

 به شاهین که زمانی رو شادی یقیافه و زدم اغواگرانه

 دوختمی من به رو نگاهش اون به کردن نگاه جای

 رو لباس پرسیدمی ازم که مامان صدای با! کردم تصور
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 باز رو اتاق در و کردم رها رو شاهین فکر نه؟ یا پوشیدم

 . کردم

 ! عالیه: گفت تحسین با پا تا سر از نگاهی با امانم

 مامان تحسین. بستم رو اتاق در چشمکی با و خندیدم

 که طورهمون! بود شده نفسم به اعتماد افزایش باعث

 متأسفم برات: گفتم لب زیر کردم؛می عوض رو لباس

 ! شادی

 از خودش برای مامان پیراهن، پول کردن حساب از بعد

 و خرید رنگ شیری دامن و کت دست یه یکنار یمغازه

 باسل دست چند و کفش جفت دو خرید با ترتیب این به

 . شد تموم خریدمون دیگه

 سهکی از پر هایدست با و نبودم بند پا روی خستگی از

 شیدک رو دستم مامان که رفتممی هاتاکسی سمت به داشتم

 هایغرهچشم به توّجهبی. برد جواهرفروشی سمت به و
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 سیعرو کادوی عنوان به رو سنگینی نسبتًا بنددست من

 . خرید شادی

 همین رو مامان و بود من یساله چند دوست شادی

 پسری من اما خرید؛ براش قیمتی گرون یهدیه حساب

 هی شاید و بودم بخشیده بهش عاشقمه کردمی ادعا که رو

 !نداشت چندانی ارزش مسئله این مقابل در جواهر تیکه
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 رب مبنی مامان اصرار به توّجهبی خونه به رسیدن از دبع

 حوصلهبی و رفتم اتاقم به پیراهن، یدوباره پوشیدن

 نبدو. کردم پرت ایگوشه به رو تنم هایلباس از کدومهر

 وت کنم، خرج هامچشم داشتن نگه باز برای تالشی اینکه

 خواب که نکشید طولی و خزیدم پتو زیر گرم هوای اون

 . شد هامچشم نمهمو
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 با. کردم باز رو هامچشم شدید گرمای احساس با صبح

 به یدهچسب موهای! بکشم نفس تونستم تازه پتو زدن کنار

 ردهک مکالفه بدجور بدنم به چسبیده هایلباس و گردنم

 لندب جا از حرص با! کردمی عصبیم عجیب تشنگی و بود

 تنبرداش با ندازم،ب خودم به نگاهینیم اینکه بدون و شدم

 . شدم حموم وارد محوله

 اما ایستادم دوش زیر لذت با و کردم باز رو سرد آب

 خودم! دافتا بدنم به بدی لرز که بود نگذشته ایثانیه هنوز

 تنظیم رو آب دمای که جورهمون و کشیدم کنار رو

 زا بعد. کردم زیبام شانس نثار فحشی لب زیر کردم،می
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 دوش زیر دوباره آب مناسب گرمای از نکرد پیدا اطمینان

 .  رفتم

 وت رو کارم موهام شستن با شد، بهتر حالم کهاین از بعد

 سراغم به که ایگرسنگی احساس با و کردم تموم حموم

 . کردم تن به رو محوله عجله با بود اومده

 تسم به زمین روی افتاده یحوله به نسبت تفاوتبی

 .برداشتم رنگی صورتی شلوارک و تاب و رفتم کمد

با ورودم به اتاق دوباره موجی از گرما به سراغم اومد و 

برای هزارمین بار به یادم انداخت که من از تابستون 

متنفرم! همونطور که نم موهام رو میگرفتم نگاهی به 

ساعت انداختم. با دیدن عقربهها که روی عدد هشت و 

شیش بودن دستم خشک شد و حوله از دستم افتاد! باورم 

نمیشد بعد از مدتها این ساعت از روز بیدار باشم! 

شاید آخرین بار خرداد پارسال بود!  
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 نمذه تو جمله این فقط و کردم تن به رو هالباس دقتبی

 که سخت هاساعت شاهین بدون» رفت؛می پایین و باال

 ! «گذرهمی دیر اما نه؛

 !بود شده گتن شاهین برای دلم اما بود سختی اعتراف

 دنیای از رو من ساعتی برای اون با کلکل حداقل

 خیسم موهای دل ته از آهی با! کردمی دور کورموسوت

 !شدم خارج اتاق از و بستم رو
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! کرد ناراحتم تربیش و تربیش کوروسوت یخونه

 پایین هاپله از کوبیدم،می زمین روی رو پاهام کهدرحالی

 از پر رو لیوانی. شدم آشپزخونه ردوا مستقیم و اومدم

 خارج آشپزخونه از اومدم که همین و کردم شیرکاکائو

 ابرویی. اومد بیرون خواباتاق از کشانخمیازه مامان بشم،
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 وت مامان که گفتم لبی زیر خیربه صبح و انداختم باال

 . شد بهداشتی سرویس وارد و داد تکون سری جوابم

 ادهد زبون آدم به خدا وقتی! دندا تکون سر از بودم متنفر

 اب بخورم، تکون جام از کهاین بدون واقعا؟ کاریه چه این

 الجرعه و بردم هاملب سمت به رو لیوان حرص

 ! کشیدم سر رو محتویاتش

 با. مامان خروج با شد زمانهم شیرکاکائو شدن تموم

 ایتنه با و کوبیدم میز روی رو لیوان مامان به ایغرهچشم

 مبل روی همیشه مثل. رفتم بیرون آشپزخونه از بهش

 گوشم به مامان صدای که نشستم تلویزیون رویروبه

 . رسید

 ونا جلوی نشستی رفتی صبحونه بدون دوباره سویل -

  تلویزیون؟
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: دادم جواب کردم،می پایین و باال رو هاکانال کهدرحالی

 خونه این تو من مگه هم بعدش. خوردم رو مصبحونه من

  دارم؟ ایدیگه سرگرمی

 همیشه مثل دادمی نشون این و نزد حرفی دیگه مامان

 !بوده کنندهقانع کافی یاندازه به جوابم

 آنیشرلی شروع زمان تا کهاین از ناراحت و کشیدم پوفی

 و کردم پرت میز روی رو کنترل مونده، ساعت چند

 تاقا در .رفتم باال یطبقه به روشن تلویزیون به توّجهبی

 ور گیتارم. کردم باز رو کمد در مقابل در و کردم قفل رو

 بیرون بود خورده خاک تقریبًا کمد از ایگوشه تو که

 چندان نه صدای. کشیدم تارهاش به دستی و کشیدم

 ! وردآ لبم روی شیطانی لبخند و شد بلند ازش خوشایندی

. 

. 
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 االب و مامان مکرر هایگفتن سویل به توّجهی کهاین بدون

 چند و دوباره باشم، داشته اتاق یدستگیره شدن پایین و

 دش خسته دستم هم که جایی تا کردم تکرار رو کارم باره

 اما بودم گرفته بدی سردرد کهاین با! هامگوش هم و

 هک بود فراگرفته رو بدنم سراسر زیادی انرژی و هیجان

! بود هاماه از بعد گیتار گرفتن دست به دلیلش شاید

 بیشتر کارم و بودم نزده خاصی آهنگ که هرچند

 ! داشت هیجان و لذت که من برای اما بود آزاریمردم

 و رفتم تخت سمت به کنم، باز رو در قفل کهاین بدون

. تمانداخ رومیزیم تقویم به نگاهینیم کشیدن دراز از قبل

 این و بود مونده شاهین و شادی عروسی تا روز سه تنها

 !بود شایندخو برام عجیب
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 داشتم شوقی و ذوق چنان رسید؛ فرا عروسی روز باآلخره

 بود انداخته خنده به رو هاآرایشگر و مبهوت رو مامان که

 آرایشگاه مسئول و مامان دوست خانوم، مهین که جایی تا

 دوستت ساقدوش چرا خوشحالی، قدران که تو: گفت

  نشدی؟

 یکاف صورتم یرو از لبخند کشیدن پر برای جمله همین

 کهاین: گفتم ایدوستانه چندان نه لحن و اخم با! بود

 تعجب جای اصاًل باشن خوشحال بقیه عروسی تو هاآدم

 راحتینا برای جایی کنمنمی فکر ابدا! طبیعیه کاماًل! نداره

 ! بترکه حسادت از آدم اون کهاین مگه باشه

 هم به لحظه هر هاشلب که خانوم مهین برخالف

 لبخند به من هایلب شدن،می ترفشرده و ترکنزدی

 روزاون که ابروهام و شدن باز هم از ملیحی و دلنشین
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 باال شیطنت با بود شده برده دست توشون بار اولین برای

 تأثیر خانوم مهین روی هامحرف که بود مشخص! پرید

 صورت با دقیقه چند از بعد چون گذاشته زیادی

 چون داشت هم حق البته! دش خارج سالن از شدهسرخ

 ودنب چیزی اون و بودم گذاشته ضعفش نقطه روی دست

 خانوم مهین هاینگاه از همیشه که چیزی! حسادت جز

 شدمی مهربون زیادی اوقات گاهی اینکه با! کردممی حس

 موضوع این فراموشی باعث وقتهیچ مهربونی این اما

 ! بود نشده من برای

 مامان و من با آرایشگر کار که بود ظهر دوازده ساعت

 شاگردهای از کمکی کهاین بدون عجله با. شد تموم

 همغاز تو که آسونی همون به رو پیراهن بگیرم آرایشگر

 ! کردم تن به بودم، پوشیده
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 ورتیص هایکفش ببینم، آینه توی رو خودم کهاین از قبل

 به مبود خریده مامان یسلیقه به که رو بلندی پاشنه رنگ

 صورتم روی هیجان خاطربه که لبخندی با و کردم پا

 . رفتم سالن ته قدی آینه سمت به بود نشسته

 ظاهر اون با خودم دیدن با اما نبودم ایخودشیفته دختر

 زیبایی حالت به رنگم ایقهوه موهای! درخشید هامچشم

 فر حالت به اون از قسمتی و بود شده جمع سرم باالی

 و مالیم آرایش. بود تهریخ مسرشونه روی شده

 رنگ که کردمی خودنمایی صورتم روی ایدخترونه

 ! بود بخشیده صورتم به ایتازه

 باعث بود داده دست بهم ظاهرم دیدن از که رضایتی

 شادی و شاهین العملعکس دیدن برای رو طاقتم شدمی

 ! بدم دست از
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 بهش آینه از رو نگاهم مشونه روی مامان دست نشستن با

 دامن و کت تو و بود شده ایلحظه هر از زیباتر. ختمدو

 ! رسیدمی نظربه همیشه از ترجوون رنگ شیری

 ! کنم دود اسفند قشنگم دختر برای باید -

 لب رزی. کردم بغلش محکم و برگشتم سمتش به خنده با

 !  خودت برای چنینهم و: گفتم

 ! شیطون -

 ایبامزگی این به مامان تونستمی کسی ترکم من نظر از

 من ذهن تو چی کهاین از خبربی مامان! باشه داشته

 ابی: گفت و شد جدا ازم مگونه روی ایبوسه با گذره،می

 ! شهنمی فرصت دیگه بعدًا بخور، غذا یکم بریم

 .رفتم دنبالش به و دادم تکون تأکید عنوان به سری
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 و طعم از هیچی که غذا لقمه چند خوردن از بعد

 نشاومد تلفنی تماس با بابا نفهمیدم، درونش ویاتمحت

 المش احتیاط با و پوشیدم رو بلندم مانتوی. کرد اعالم رو

 خارج آرایشگاه از مامان دوشادوش کردم، سر به رو

 ردک می ترشداشتنیدوست که لبخندی با بابا و شدیم

  .بود ایستاده منتظرمون در مقابل

 سمت هب باشه داشته من حضور به توّجهی اینکه بدون بابا

 به سری. بوسید رو پیشونیش عشق با و رفت مامان

 با که ماشین سمت به و دادم تکون تأسف ینشونه

 با رفتن راه. رفتم بود شده پارک ما از متری چند یفاصله

 رو تالشم تموم اما بود طاقتم از فراتر بلند هایکفش اون

 . نیارم ابرو به خم تا کردم
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 روی دستم که همین اما رسیدم ماشین کنار به باآلخره

 لب زیر. شدم در بودن قفل متوّجه نشست در یدستگیره

 که وریج بلند نسبتًا صدای و حرص با و گفتم ایلعنتی

 و یلیل برای وقت: گفتم برسه، بابا و مامان گوش به صدام

 .دیگه بیاین. زیاده بازی مجنون

 پنج حدود از بعد شونآهسته هایقدم و خنده ینتیجه در

 عجب چه: گفتم سینهبهدست. رسیدن کنارم به دقیقه

 پام زیر داشت دیگه! دارین هم دختری یه افتاد یادتون

 ! شدمی سبز علف

 بیاره خودش روی به غرغرهام از چیزی کهاین بدون بابا

 ! شدی خوشگل چه: گفت محبت با

 .کرد پام تا سر به نگاهی افتخار با هم مامان

 ! بوده قشنگ همیشه لسوی -
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 حرصم بابا و مامان یاندازه و حدبی خونسردی از همیشه

 کردن باز جای به: گفتم کالفه و کشیدم پوفی. گرفتمی

 زپآب گرما از. لطفًا کنید باز رو ماشین این نوشابه، در

 !شدم

. دیمش ماشین سوار و داد رضایت بابا باآلخره حرفم این با

. شهب خالی عصبانیتم تموم تا دمکوبی هم به محکم رو در

 توی آرامش جز چیزی شاهین و شادی خواستنمی دلم

 !ببینن صورتم
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 زیاد تعداد. رسیدیم باغ به ساعتنیم حدود از بعد

. دادمی شلوغ مهمونی و زیاد جمعیت از خبر هاماشین

 جوون پسرهای و دخترها از جمعی و بود مختلط عروسی

 ابتدای همون از. بودن زده حلقه میزی دور هم کنار
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 احساس خودم روی رو زیادی هاینگاه ورودمون

 قسمتی سمت به مامان همراه نگاهینیم بدون اما کردممی

 .رفتم بود شده جدا ایپرده توسط که

 و رسید شادی مامان هامون،لباس کردن عوض با زمانهم

 راراص با و گفتم تبریک میلبی. گفت آمدخوش بهمون

 پسرهای و دختر سمت به خداخواسته از شادی مامان

 قابلم در بتونم که نبودم وضعیتی تو اصاًل. رفتم جوون

 ! بزنم ژکوند لبخند الکیش تمجیدهای و تعریف

 پسرها و دختر هایحرف و معارفه مقابل در حوصلهبی

 رو خودم کوتاه خیلی آخر در و دادممی تکون رو سرم

 .سالمه زدهنو و سویله اسمم: کردم معرفی

 بود کرده معرفی سهیل رو خودش که پسری هایلب

 معارفم آخر داشت انتظار حتمًا. خورد کوچیکی تکون

 !رسیدم خدمتتون تهران از بگم؛
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 رد به و گرفتم سهیل از رو نگاهم سوت و جیغ صدای با

 بادکنک از پر و زدهگل ماشین. شدم خیره باغ ورودی

 ! آورد بند رو نفسم

 و دش پیاده ماشین از آراسته پوشیده، شلوار و کت شاهین

 اگه شاهینه؟ خود واقعًا دوماد آیا که کردم شک این به من

 نه،شاهی اگه گه؟می چی اتوکشیده شلوار این پس شاهینه،

 تذکر با دوماد که زمانی تردیدم کجاست؟ شپاره شلوار

 دهرانن کمک در سمت به ایثانیه چند مکث با بردارفیلم

 تموم که من اما نشد موضوع این متوّجه کسی شاید

 در خودش شادی که دیدم خوب بود شده چشم وجودم

 تا نداد زحمت خودش به حتّٰی شاهین و کرد باز رو

 !دربیاره کتش جیب از رو دستش

رفت، از بین رفت! فقط شاهین بود که این کارها و 

خنگبازیها ازش برمیومد!  
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 ودنب مشخص لعنتی دسفی تور اون زیر از شادی صورت

 اصرار به شاهین وقتی بودم مطمئن جورهایی یه اما

 ویر کذایی لبخند با و گرفت رو شادی دست بردارفیلم

 شادی دست دادن فشار با رو حرصش تموم صورتش

 !کنه اخم کرد، خالی

 پا روی پا طوفانه، از قبل آرامش دونستممی که آرامشی با

. دمش شاهین و شادی تننشس منتظر یصبرانهب و انداختم

 دو یمسابقه انگار شاهین چون نکشید، طول زیاد انتظارم

 زمین به شادی بود نزدیک که جایی تا بود گذاشته

 گذشت ذهنم از ایلحظه برای! بشه برنده شاهین و بخوره

 شماریلحظه عقد یخطبه شدن خونده برای هم شاید

 !اینه برای عجله این و کنهمی

 باغ بر حاکم یهلهله عاقد اومدن با یقهدق چند از بعد

 که بود دوماد و عروس جایگاه به نگاهم هنوز! خوابید
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 نگاهش تو! شدم چشم تو چشم شاهین با ایلحظه برای

 شد باعث که زدمی موج عشق شاید و حسرت ناراحتی،

 سر تا سر عظیمی غم

 هک دیر شدن احساساتی برای دیگه اما کنه پر رو وجودم

 !بود دیر خیلی نه،
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 نگاه محو خوندمی رو عقد یخطبه عاقد که مدتی تموم

 ودمب بود، گرفته خودش به غریبی و تازه رنگ که شاهین

 ضربه بدترین بتونم که بود راهی کردن پیدا درگیر فکرم و

 راهی آیا که نبودم مطمئن هم هنوز اما بزنم شاهین به رو

 رو مشکسته غرور و شدن بازیچه انتقام بتونه که هست

 ! نه یا بگیره



 

Romanzo_o 53 

 خودم هب بود کرده پر رو باغ فضای که سنگینی سکوت با

 شاهین از رو نگاهم کنم توجه جلب اینکه بدون و اومدم

 سهیل براق هایکفش. انداختم پایین رو سرم و گرفتم

 شک به رو من خودم روی شخیره نگاه و بود دیدم مقابل

 یا شده هم به شاهین و من نگاه متوجه آیا که نداختمی

 ! نه

 سرم هب که فکری با نشستن زیر به سر دقیقه چند از بعد

 دترزو سهیل اما گرفتم باال رو سرم هاگرفتهبرق مثل زد،

 رو شخیره نگاه نتونستم من و چرخوند رو سرش

 رنگکم لبخند و بودم شده ضایع که چند هر! کنم غافلگیر

 تنها نظرمبه اما بود موضوع این بر اینشونه هم سهیل

 ! بود سهیل انتقام، برای مناسب یگزینه
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 رو سرم! گرفت شکل هاملب روی عمیقی لبخند کمکم

 ییرهخ نگاه به نسبت کردم سعی و انداختم پایین دوباره

 ! باشم اعتنابی شاهین

 آقا بگم؛ که داشت جا واقعا

 ! آوردن گالب و چیدن رو هاشونگل باالخره دوماد

 روی شادی یشدهخشک دست متوّجه چشم یگوشه از

 به رو نگاهم نامحسوس! شدم شاهین یدهشمشت دست

 که شادی یزدهبهت نگاه چرخوندم، عقد یسفره سمت

 روی نیشخندی بود گردش حال در شاهین و من بین مدام

 ! نشوند صورتم

باآلخره بعد از گذشت چند دقیقه که حتم داشتم برای 

شادی به اندازهی یک عمر گذشت، شاهین با لحن سرد و 

بیاحساسی بله گفت! انگار جای عروس و دوماد عوض 

شده بود، چون به جای شادی، شاهین برای بله دادن 

ً مکث کرد! تو اون شرایط 
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 دیده عمرم از روز اون تا که هاییعروسی تموم برخالف

 بردارفیلم اعتراضات وجود با شاهین و شادی بودم

 بخندل با شادی فقط و نکردند شیرین لعس با رو دهنشون

 فحش تا صد سرش پشت که لبخندی با شاهین و تصنعی

 .انداختن دیگههم دست به رو هاشونحلقه بود، پنهون
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 دادن با و رفتنمی جلو تکبهتک هامهمون یهمه

 امانم که ابرویی و چشم با. گفتنمی تبریک هاشونهدیه

 رو سهیل نگاه کهدرحالی و شدم بلند جام از اومد برام

 مامان سمت به خرامانخرامان کردممی حس خودم روی

 ودن،ب ایستاده منتظرم عقد یسفره قدمی چند تو که بابا و

 .رفتم
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 ود،ب کردن تلف وقت نظرمبه که دقیقه چند از بعد باآلخره

 و ادیش برای فقط شاید که لبخندی با! رسید ما به نوبت

 به بابا و مامان یشونه به شونه بود، دارمعنی شاهین

 .شدم نزدیک عقد یسفره

 تیمتان با و شد بلند جاش از شتاب با ما دیدن با شاهین

 بابا و مامان از بود شده پیداش کجا از دونمنمی که

 اینکه بدون شادی اما! کرد تشکر اومدنشون خاطربه

 ترسفید رنگش لحظه هر بخوره، تکون جاش از متریمیلی

 !دشمی

 و ایران تو زندگی اما نبود ایران اهل مامان که هرچند

 هک بود ساخته زنی ازش داشت، گذشته تو که ایخانواده

 بودم مطمئن و دادمی زیادی اهمیت کماالت و ادب به

 !نیومده خوش مذاقش به چندان شادی حرکت
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 دهشکادوپیچ یجعبه دادن و مجدد تبریک با بابا و مامان

 خوشبخت زوج با رو من و کردن ترک رو عقد یسفره

 صدای با و برداشتم رو مونده قدم چند! گذاشتن تنها

 نمایشی حالت به سکوتشون دیدن با! گفتم تبریک رسایی

 هایچشم با و دادم عقب به رو مشونه روی موهای

 نگاهش که شاهین جلوی رو دستم تعجب از شدهدرشت

 .دادم تکون بود شده خشک صورتم روی

 یی؟کجا -

 هب دستی کالفه. کشید پوفی و اومد خودش به باآلخره

 و نظم و نبود پریشون همیشه برخالف که کشید موهاش

 :زدم تشر خودم به. شدمی دیده توش خاصی آراستگی

 !ندی سوتی جونور تا دو این جلوی باش مواظب سویل

 !عروسیشه حال هر به مرتبه؟ موهاش چرا که چه تو به

 . آورد بیرون فکر از رو من شاهین صدای
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 ! سویل بزنم حرف باهات باید -

 بایدی: دادم جواب بندازم، شاهین به نگاهی اینکه بدون

 ! بدونی رو خودت حد بهتره! نداره وجود

 ... اما -

 ! امابی اما -

 رتبیش لحظه هر که رو شادی دست ایمسخره لبخند با

 هب ایاشاره با و گرفتم شدمی فشرده پیراهنش دامن روی

 کنممی درک! عزیزم شد پاره: گفتم ششدهمچاله قسمت

 هیجانت و انرژی یتخلیه برای فرصت اما شدی زدهذوق

 ! زیاده

 نیشگون! کرد ترعمیق رو لبخندم عمیقش نفس صدای

 و ستد قباًلها: گفتم شاهین به رو و گرفتم لپش از آرومی

 لحداق بردی،می خوب آرایشگاه رو شادی! بودی دلباز

 ! کردمی پنهون رو شدنش سفید و سرخ
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 رو کارش که چند هر: دادم ادامه ریزشده هایچشم با و

 ! بلده بینی گریم تو

 ثباع شادی، بینی انحراف به مستقیمم چندان نه یاشاره

 تنها نه تصورم برخالف! شد من لذت و شدنش سرخ

 یجمله شنیدن از هم هاشلب بلکه شاهین هایچشم

 و کردم صاف رو صدام مصلحتی ایسرفه با! خندید آخرم

 خرآ یلحظه درست اما کردم گردعقب. " مبارکه" گفتن با

 باش خودت مواظب شنیدم؛ رو شاهین زیرلبی یجمله

 !شدی خوشگل زیادی! سویل
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! انیعصب حتّٰی نه و شدم خوشحال نه شاهین پرواییبی از

 با! بود ناباوری و بهت داد دست بهم که احساسی تنها
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 جدید رفتار و هاحرف از آشوب دلی و استوار هایقدم

 . برگشتم سِرجام به شاهین

 بلکه شاهین؛ هایحرف خاطربه نه! بود لرزیده دلم

 کردممی احساس! خودم حقارت و حماقت خاطربه

 هب فقط تمام ماه چند که پسری شاهین، دست یبازیچه

 هم خودم! شدم کردم،می نگاه بهش سرگرمی یه عنوان

 این به پا هدفی و امید چه با که کنم درک تونستمنمی

 !گذاشتم عروسی

 کنم ترک رو باغ ایبهونه به گرفتم تصمیم لحظه یک تو

 رو هایینشونوخط تموم شد دراز سمتم به که دستی اما

 خصش به کردن نگاه بدون حتّٰی! زد کنار بودم کشیده که

 اما بود، شده ختهشنا برام هادست صاحب روم،روبه

 دادم خرج به سیاست
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 صورت روی. کشیدم باال سمت به آرومآروم رو نگاهم و

. دمکر مکث کرد،می سؤال ازم شمنتظرانهنگاه با که سهیل

 هنوز دادن جواب برای اما بود واضح برام کاماًل منظورش

 و درازشده دست بین بار چند رو هامچشم! بود زود

 صورتش

 برقصیم؟: پرسید پوفی با کهاین تا چرخوندم

 اما ؟نه یا برقصیم بود؛ پرسیده فقط! بود نکرده خواهش

! بود نشسته دلم به ایکلمهتک یجمله همین عجیب

 دست با رو مشونه روی موهای طنازانه کهدرحالی

 ودنب حاضر که خودش از تبعیت به و دادممی تاپوپیچ

 عنوان به سری بذاره، پا زیر کردن خواهش با رو غرورش

 . شدم بلند جام از و دادم تکون تأیید

 رو ستمد بود، بسته نقش لبم روی که ایشیطانی لبخند با

 دست تو دست و گذاشتم سهیل یدرازشده دست روی
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 ونبد آهنگ شروع با. گرفتیم قرار هازوج یبقیه بین هم

 تو فکرم کهدرحالی و بفهمم متنش از چیزی کهاین

 فقط  سهیل هایچشم به خیره چرخید،می دورتر هافرسخ

 ! کردممی هماهنگ حرکاتش با رو خودم

 با آخر یلحظه فقط! شد چی و کردم کار چی نفهمیدم

 رفک از بقیه زدن دست و پیشونیم روی سهیل یبوسه

 مانتقا برای مشوق اینقطه بوسه اون شاید! اومدم بیرون

 که سهیل از انتقام و شاهین دادن عذاب و انتقام! شد من

 نمهربو دل بر دلیل مهربون نگاه کرد؛ ثابت من به هابعد

 ! نیست خوب باطن بر دلیلی خوب ظاهر یا و نیست

 شد،می ترمهربون لحظه هر که سهیل نگاه به توّجهبی

 .شدم جدا هازوج بین از و زدم پسش محکم

 

17 
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 اب داشت سعی طورچه که افتاد شادی به نگاهم راه بین

 بود، گذاشته رقص رو اسمش مثاًل که حرکت ات چند

 چشم با ناخواسته! کنه جلب خودش به رو شاهین توّجه

 از ارغف و بود ایستاده شادی رویروبه گشتم، شاهین دنبال

 به اطرافش هیاهوی

 هک کردمی رفتار طوری. بود شده خیره زمین روی اینقطه

 متس به و کشیدم پوفی! عروسیه اون دوماد انگار نه انگار

 ردیم و زن به و رفتم بودن نشسته بابا و مامان که میزی

 .کردم سالم بودن نشسته کنارشون که

 کردمی خودنمایی مامان پیشونی روی که کمرنگی اخم

 تنها روی حرفبی و کنم جوروجمع رو خودم شد باعث

 ونا ترسیدممی. بشینم بود مامان کنار که ایخالی صندلی

 !شهبا دیده رو بوسه
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 وجود به من اومدن با انگار که موننفره پنج جمع سکوت

 و ودمب انداخته پا روی پا کالفه! کردمی عصبیم بود، اومده

 گها. گشتممی سهیل دنبال به چشم با غضب و حرص با

 یچه به شسوءاستفاده مقابل در نبود، وسط انتقام پای

 !موندمنمی ساکت وجه

 اورکستر و شد خالی باغ وسط ساعتنیم حدود از بعد

 از حوصلهبی. کرد دعوت باغ داخل سالن به رو هامهمون

 کنم، فرار اومده وجودبه شرایط اون از تا شدم بلند جام

 و رقص اون که کردم پیدا اطمینان مامان حرف با اما

 ! دیده رو کذایی یبوسه

 ! دارم کارت! سویل کن صبر -

 از که یلسه با"  حرفی؟ چه" بپرسم؛ برگشتم سمتش به تا

 دختر! شدم چشم تو چشم اومدمی ما سمت به ایگوشه

 سپ بکشم، پس پا ساده حرکت یه از که نبودم ترسویی
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 ات موندم خیره هاشچشم به پیش ساعتنیم به توّجهبی

 نگاه که بود مامان فقط وسط این! بشه نزدیکمون کامل

 تهسنتون حتّٰی من کهدرحالی چرخید،می ما بین سؤالیش

 ! بدم نشون خودم از العملیعکس حرفش مقابل در بودم

 سیک تنها و بود رسیده ما میز جلوی به کاماًل دیگه سهیل

 که نگاهی با هم اون بودم، من بود ایستاده ما میز از که

 و کرد سالم بابا و مامان به احترام و ادب کمال با سهیل

 طور مامان کهاین. دادن رو جوابش عادی خیلی هم هااون

 مهربونی با عادتش طبق و نکرد نگاه سهیل به خاصی

 بهم و کرد راحت رو خیالم حدودی تا داد، رو جوابش

فقط سهیل رو میدید و بس! فقط خدا میدونست که اون 

موقع بقیه چه فکری پیش خودشون کردن؛ اما وضعیت 

زمانی بدتر شد که زنی که کنار ما نشسته بود خودش رو 

مادر سهیل معرفی کرد!  
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 فقط وسط این! نبوده سهیل خاطربه هاشاخم داد اطمینان

 از و کردمی نگرانم که بود سهیل مادر یخصمانه نگاه

 ! کردمی ترغیبم سهیل به شدن نزدیک برای طرفی

 . اومد سمتمون به شادی مادر که بودیم میز دور هنوز

 یاصل مراسم بیاین هنوز؟ موندین جااین چرا جون آیال -

 ! طرفه اون

 مه من برای دلیلش حتّٰی که ایمصنوعی لبخند با مامان

 زحمت زیاد هم جااین تا. قربونت نه: گفت نبود، مشخص

 ! دادیم

 روی ایونیمهنصف لبخند شد باعث مامان هایتعارف

 . ببنده نقش شادی مامان هایلب

 ... آخه اما -

 . کرد قطع رو حرفش مصلحتی ایسرفه با مامان
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 با. یمبر باید دیگه. بگو تبریک جان شادی به ما طرف از -

 ! اجازه

 شادی مامان شد باعث قاطعیتش و مامان جمالت سرعت

 و کوتاه نسبتًا خداحافظی از بعد. نکنه اصرار دیگه

 اما شدیم، خارج باغ از هامونلباس سرسری پوشیدن

 و شد شروع مامان بازجویی شدیم ماشین سوار که همین

 !قراره چه از ماجرا که افتاد دوهزاریم تازه من
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  شناختی؟می رو شاهین تو سویل -

 با کردم سعی و پیچیدم هم تو رو هامدست استرس با

 .دمب مامان به ایکنندهقانع جواب ممکن لحن ترینطبیعی

 ! دیدمشمی بود بارم اولین شما مثل منم. نه -

 ! آهان: داد جواب کوتاه فقط مامان
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 به پنجره از نگاهم کهدرحالی و دادم جرأت مخود به

  شده؟ چیزی مگه؟ طورچه: پرسیدم بود خیابون

 هب شروع حرص با بود، حرفم همین منتظر انگار که مامان

 . کرد زدن حرف

 ات زدممی فیحر باید! رفت باال ناخودآگاه قلبم ضربان

 دالب: گفتم زور به مصنوعی ایخنده با! نکنه شک مامان

 ! ندیدم چیزی که من اما بوده، بدید ندید

 و شد متمایل سمتم به جلو صندلی از کمی مامان

 کرد،می خودنمایی صورتش تو ریزی اخم کهدرحالی

 اب احوالپرسی و سالم اون به نه اما! شاید. دونمنمی: گفت

 ! چرونیش چشم این به نه امش،احتر و ادب

- پسره جوری بهت نگاه میکرد که انگار میخواست با 

چشمهاش قورتت بده!  
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 هک داشتم حتم! کشیدم ایآسوده نفس مامان حرف این با

 این با شه،می فراموش مامان خاطر از زود هم موضوع این

 عقط شادی با رو مرابطه باید زیاد احتمال به که تفاوت

 دوستی این چون نداشت؛ برام اهمیتی چندان که کنم

 ! بود شده تموم برام امانم چشم از دور که بود وقت خیلی

. دش طی ربع یک عرض در سنگین سکوت تو راه یبقیه

 هب رسیدن محض به! کردمی نگرانم هم بابا درهم یقیافه

 از هدیگ که رو لباس اون و بردم پناه اتاقم به کالفه خونه

 . مدرآورد تنم از سرعت به نداشت رو سابق جذابیت نظرم

 ازب مشغول و نشستم هآین جلوی صندلی روی حوصلهبی

 نگاهم ناخودآگاه اما شدم موهام به متصل هایگیره کردن

 هامدست و بست یخ هامرگ توی خون. افتاد پیشونیم به

 یمپیشون جون به ایکاغذیدستمال با حرص با! شد مشت

 . افتادم
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 اومد،می در پشت از که مامان صدای با دقیقه چند از بعد

 کردن آروم برای و انداختم ایگوشه رو کاغذیدستمال

 مامان گفتم؛ که ایبله با. کشیدم عمیق نفس بار چند خودم

 اب شدن چشم تو چشم از جلوگیری برای. کرد باز رو در

 که دادم نشون موهام کردن باز مشغول رو خودم مامان

 ! زمعزی کنممی باز من: گفت مالیمت با و گرفت رو دستم

. تمانداخ پایین رو سرم و کردم تشکر جونیبی لبخند با

 . کرد شروع دوباره مامان ثانیه چند از بعد

 ! بودن عجیب خیلی پسره فامیل سویل ولی -

  طور؟چه -

 . انداخت باال ایشونه

  ندیدی؟ رو پسره عمویزن و عمو -
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 زن همون: گفت حرص با مامان که کردم نگاهش سؤالی

 ! دیگه بودن نشسته ما کنار که مردی و

 هایصحنه و مامان یجمله تا کشید طول ثانیه ندچ فقط

 !بود شاهین پسرعموی سهیل! بذارم هم کنار رو عروسی

 و یدمیکش شعله وجودم تو بیشتر لحظه هر انتقام آتیش

 حال! کرد می ترغیب سهیل به شدن نزدیک برای رو من

 هماهنگ باهم بدنم اعضای انگار نمیکردم، درک رو خودم

 لبهاش خوردن تکون که آینه از مانما به خیره! نبودن

 پیش فکرم  میکنه، تعریف رو چیزی داره داد می نشون

 هنگا تو دید می ای دیگه دختر هر شاید که بود سهیلی

 نزدیک سهیل به اگه که داشتم حتم! شد می عاشقش اول

 قامانت من هدف که نمیکنه رو فکرش حتی هیچکس بشم،

 دمخو به سرم سبکی احساس با دقیقه چند از بعد! بوده
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 تشکر مامان از ؛ باشم گفته چیزی اینکه برای و اومدم

 .کردم

 می ام فرخورده موهای بین رو دستش در حالیکه در مامان

 ی رهثم تنها تو: گفت غمگینی صدای با وار زمزمه کشید،

 تکونی صندلی روی! ترسیدم خیلی امروز! منی زندگی

 چی؟ برای:کردم زمزمه و خوردم

 .دکشی آهی

 میگم؛ خودم با هات هوایی به سر خاطر به اوقات گاهی_

 فهمیدم امروز اما! بشه درست کنی ازدواج زودتر اگه شاید

 تو رو غم نیستم حاضر هیچوقت من! نیست اینطور

 جونم به ترسیه چه این دونم نمی! ببینم نازنینت چشمهای

 و عمر بشه، قسمتت شاهین مثل یکی اگه اما افتاده؛

 ! میره هدر هب جوونیت
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 لهفاص هم از بیشتر لبهام میگفت؛ مامان که ای جمله هر با

 نتونستم اش جمله آخرین با که جایی تا ، گرفت می

 دیدن با مامان! رفت هوا به ام قهقهه و کنم کنترل خودمو

 به سرش دادن تکون با و کشید پس رو دستش وضعیتم

 .شد خارج اتاق از تاسف ی نشونه

 جوک ترین دار خنده برام لحظه اون مانما حرفهای شاید

 فهمیدم که آورد سرم به بالهایی روزگار بعدها اما ؛ بود

 جای به باید! نیست جا بی مادرها  های نگرانی و حرفها

 !ترسید ازشون خنده

. 

. 

 شادی از خبری من و گذشت می عروسی از روزی چند

 ودب شده سهیل به شدن نزدیک ذکرم و فکر تموم! نداشتم

 بهش چطور که میکردم فکر این به روز طول تموم! 
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 درازتر پا از دست شب آخر نهایت در و بشم نزدیک

 ! شدم می مچاله تخت از ای گوشه

 میزدم وجب رو اتاق تنهایی از که رو اونروز هیچوقت

 من و بودن رفته بیرون خرید برای بابا و مامان!  نمیره یادم

 رفته در ارهاشوناصر زیر از حوصلگی بی ی بهونه به

 بمونی خونه اگه بود، گفته چقدر مامان که بماند! بودم

 اما بود باهاش حق چند هر! میره سر ات حوصله بیشتر

 !بودم بالتکلیف فقط!  نبودم حوصله بی من

 رو لفنیت دفترچه کشوم وسایل کردن پایین باال با باالخره

 پیدا ، بودم کرده فراموشش میشد سالی چند شاید که

 چرخید، می ها شماره روی نگاهم!  ردمک
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 منامنظ قلبم ضربان. کردم مکث ساره اسم روی ناخواسته

 هک بود این علتش شاید! داشتم عجیبی استرس و بود

 !بود کرده ممنوع برام رو ساره با زدن حرف مامان

 

 ارهس به تا شدم مصمم عروسی اتفاقات به دوباره فکر با

 پام جلوی حلی راه تونهیم اون بودم مطمئن! بزنم زنگ

 حساسیت مسئله این رو قدرچه مامان که نبود مهم! بذاره

 میتونستم که بودم رسیده سنی به من باآلخره! داشت

 تو ساره اینکه! بدم تشخیص هم از رو بد و خوب

 حصیلت یادامه حتّٰی و بود نشده تربیت درستی یخانواده

 یادامه هم من خود چون نداشت، اهمیتی برام بود، نداده

 مورد این در مامان حساسیت و بودم نداده تحصیل

 ! بود منطقبی
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 بود شده یخ ترس شدت از که هاییدست با رو شماره

 نکرده عوض دوباره رو شخونه بودم امیدوار. گرفتم

 اطرافم و ساعت هایعقربه بین مدام نگاهم! باشه

 گوشی خواستممی ساره ندادن جواب از ناامید! چرخیدمی

: داد جواب آلودخواب صدایی باآلخره که کنم قطع رو

  هان؟

  خودتی؟ ساره: گفتم خنده با

: فتگ کهاین تا گرفت فرا رو خط پشت سکوت ثانیه چند

  چی؟ که خب

! سویلم :گفتم رفتهتحلیل صدایی با نشناختنش از دلخور

 ! ببینمت خواممی

 با چون پرید، سرش از خواب اسمم شنیدن با انگار

  بیام؟ کجا بگو! حتمًا: گفت مانندی جیغ صدای
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 موننهخو با زیادی نسبتًا یفاصله که رو شاپیکافی اسم

 . گفتم داشت

 ! فعال! جاماون چهار ساعت. باشه -

 لحظه هر و نداشت حوصله و صبر ساره که جاییاون از

 مینه! نه نه: گفتم سریع کنه، قطع رو گوشی داشت امکان

 ! ببینمت مخوامی اآلن

 . شد اندازطنین گوشی پشت دارشکش نفس صدای

 نذار تو برداشت، سرم از دست دکی این که روز یه -

 ! کنی دیر اگه حالت به وای فقط آم،می باشه! بخوابم

 ! فعال! آممی حتمًا نه: دادم جواب خوشحالی با

 ور گوشی بمونم، ساره جانب از جوابی منتظر کهاین بدون

. رفتم هاملباس کمد سمت به بالفاصله و کردم قطع

 ابانتخ سفید شلوار و شال همراه به رنگ لیمویی مانتوی
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 اتاق از بندازم خودم به نگاهینیم کهاین بدون. کردم

 ور خونه مامان برای یادداشتی نوشتن از بعد و شدم خارج

 سابقه چون کنه،می شک مامان بودم مطمئن. کردم ترک

 یادداشتی یا بگیرم اجازه رفتن ونبیر برای من نداشت

 ! بذارم

 چیزیاون از زودتر و گرفتم دربستی تاکسی خیابون سر

. رسیدم موردنظر شاپکافی به کردممی رو فکرش که

 مانتوی که دختری روی آخر در چرخید؛ میزها بین نگاهم

 ات باال تا رو هاشآستین و داشت تن به چرکی صورتی

 به! ودب ساره مثل دقیقًا نشنشست حالت! نشست بود زده

 عروسکیم هایکفش صدای که برداشتم قدم میز سمت

 . کرد جلب رو توّجهش

 وضع چه: گفت پا تا سر از نگاهی با و برگشت سمتم به

 !شدی
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 ! جون ای: گفت کشیده حرفش دنبال به و

 و مگذاشت بینیم روی سکوت عالمت به رو دستم خنده با

 ! نشنومی بقیه! زشته: گفتم مآرو اطرافم به ایاشاره با

 ! نونبش: گفت خیالبی و انداخت باال ایشونه تفاوتبی

 . کرد اشاره روشروبه صندلی به

 ! بشین -

 رو من نظر کهاین بدون و کرد صدا رو خدمتپیش

 از کهاین با! داد سفارش ترک قهوه فنجون دو بپرسه،

 جروبحث یحوصله ولی نیومد خوشم اصاًل کارش

 ازیب مشغول! کنم شروع کجا از باید دونستمنمی. اشتمند

 مخود به رو من ساره صدای که بودم دستم هایانگشت با

 .آورد

 ! تویی گنمی که سهیل یستاره هاخودمونیم ولی -
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 !سهیل: گفتم وارزمزمه

 

 دتردی با و کردم تر زبون با رو هاملب. داد تکون"  چیه؟"

 ! ندممو توش اآلن که کردم کاری یه من! ساره ببین: گفتم

 خر؟ مثل :پرسید بیخیالی با و کرد تکیه صندلی به خنده با

  زدی؟ گندی چه ببینم بگو

 و برد باال رو هاشدست که زدم صدا رو اسمش حرص با

 ! شودمی تسلیم ساره! باال هادست: تگف خنده با

 هامحرف به خوب! ساره نشو خیارشور: گفتم حوصلهبی

 ! کن گوش

ساره دستش رو جلوی صورتم تکون داد.  

- کجایی؟  

کالفه نفسم رو بیرون فرستادم که سرش رو به عالمت 
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 ردنک فکر ثانیه چند از بعد و دوختم رومیزی به رو نگاهم

 همون اما گذشته، اتفاقات کردن تعریف به کردم شروع

 نتیجه در و شد ساره یخنده باعث اولم یجمله

 .کردم قطع رو مجمله ناخواهخواه

 ... خواممی اآلن شدم، دوست پسر یه با من -

 . شد قطع شخنده سکوتم دیدن با ساره

 ! گفتی بامزه خیلی سویل، کن باور -

 . خندید دوباره که کردم نگاهش چپچپ

 ! افتادی راه خوب ها،خودمونیم ولی -

 . انداخت باال ابرو مرموزی لبخند با

 ... و پسر دوست -

 اوتتفبی و گرفتم بود میز روی که کیفم هب رو دستم

 ! برم پاشم دربیاری، بازیمسخره خوایمی اگه: گفتم
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 راحت تو تا کشممی رو دهنم این زیپ من! نشو لوس -

 ... آ... آ... کن نگاه! بزنی حرف

 . کشید لبش روی رو دستش و

 هام،هواییسربه شاهین، با دوستیم از ساره سکوت با

 و شاهین و شادی ازدواج از آخر در و میواشکی قرارهای

 وردهآ تازه خدمتپیش که رو فنجونی ساره! گفتم انتقامم

 این :گفت آشکاری عصبانیت با و برد لبش سمت بود،

 باال رو دماغش نبود بلد یادته! شده جونوری عجب شادی

 ... حاال بکشه

 انداختن باال با و کرد قطع رو حرفش مخنده دیدن با

 ! واال: گفت کوچیکی لبخند و ششونه

 . شد جدی که نکشید ثانیه به

 خوایمی که نگو بگیری؟ انتقام خوایمی طورچه حاال -

 ...  و بشی نزدیک شاهین به
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 ! چی پس: پرسید که دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

 و عجیب طوربه گذروندم، نظر از رو اطرافم استرس با

 خودش ساره! برسه سر هرا از مامان ترسیدممی ایمسخره

 . زد بازوم به ایضربه دستش با و کشید سمتم به رو

 ! دیگه بگو -

 !شمب نزدیک پسرعموش به خواممی: گفتم عمیقی نفس با

 خودش: دادم ادامه عروسی تو سهیل رفتار یادآوری با و

 ! آدنمی بدش چندان انگار هم

  طور؟چه -

 ! عروسی تو رفتارش و هاشنگاه -

 . کوبید هم به رو هاشدست کف شیطنت با ساره

 آقای این اسم حاال! انگیزهیجان چه! جونم ای -

  چیه؟ خوشبخت
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 ! سهیل -

  سهیل؟ -

 ! راد سهیل. دیگه آره -

 . خندیدم شد،می گشادتر هرلحظه که هاشچشم دیدن با

 تهالب! نیست عجیب که اسمش کردی؟ تعجب چی برای -

 شاهینه؛ پسرعموی چون نگفت، رو فامیلیش خودش

 . کردم کشف خودم

 ارتک سویل؟ مطمئنی تصمیمت از: پرسید تردید با ساره

 کاله سرش بتونی که نیست آدمی سهیل چون سخته

 ! بذاری

  شناسیش؟می کجا از تو: پرسیدم تعجب با

 !منشیم مطبش تو من که دکتریه همین سهیل -
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 هک ناو آخه: گفتم لکنت با! برد ماتم ساره جدی لحن از

 ! نیست دکترها شبیه اصاًل

 . خندید

  دارن؟ دم و شاخ دکترها مگه -

 ...اما. نه -

 

 رو شقهوه از ایجرعه کهدرحالی و انداخت باال ابرویی

 دممی حق بهت! ستپایه خیلی دکی: گفت نوشید،می

 ! نکنی باور

 . رفت هم تو هاماخم ناخواسته

  طور؟چه -

 .اختاند باال ایشونه تفاوتبی

  گن؟می کی به پایه آدم. بابا هیچی -
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: فتگ و کشید پوفی که کردم نگاهش ندونستن عالمت به

  انتقامی؟ فکر به مثاًل مغزت این با تو

 آخر هایجمعه مثاًل: داد ادامه که کردم نگاهش چپچپ

 .. .البته چینه،می ساختمون کل برای کوه یبرنامه ماه هر

  ساختمون؟: پرسیدم یتحساس با و پریدم حرفش بین

... گممی بدی، اجازه اگه: داد جواب ایغرهچشم با ساره

 بودم؟ کجا

 مکث ایلحظه از بعد و بست حرص با رو هاشچشم

 باشه، نداشته عمل یا اورژانسی مریض اگه! آهان: گفت

 ... اما جاشه، سر کوه یبرنامه

  چی؟ اما: پرسیدم حرص با شدوباره مکث با
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 خوشحالی با بودم، انفجار مرز تو که من به توجهبی

 هفته این! هیچی: گفت شادی لحن با و زد بشکنی

 ! کوه برمتمی

 ! شود چه: گفت هیجان با و کوبید هم به رو هاشدست

 . شد باز عمیقی لبخند به هاملب کمکم

 ! یهچ ساختمون از منظورت نگفتی باشه یادت اما! خوبه -

 . دیگه هاپزشک ساختمون -

 از و بود نمونده حرفی دیگه. دادم تکون رو سرم فقط

 جام از رفتن،می جلو تندی به ساعت هایعقربه طرفی

 ساره به همراهم یشماره دادن از بعد و شدم بلند

 . کردم باهاش کوتاهی خداحافظی

 که بودم پشیمون طرفی از داشتم؛ کردن فکر به احتیاج

 خودم با طرفی از و زدم ساره به رو هاحرف اون چرا
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 تنها و نیست غریبه که ساره ساره؟ از بهتر کی گفتممی

 اهحرف همین با! خودشه کنه کمک بهم تونهمی که کسی

 نشده هیچی هنوز دلم ته اما کردم، قانع رو خودم ظاهر در

 بزنم قدم خونه تا خواستمی دلم که چند هر! بود آشوب

 مزنده انمام بودم مطمئن اما باشم بیرون ساعت چند و

 یمن از ترکم عرض در و گرفتم دربست تاکسی !ذارهنمی

 . رسیدم خونه به ساعت

 ددامی نشون کاپوتش داغی و بود در جلوی بابا ماشین

 کلید ملب روی مصنوعی لبخند با! رسیدن تازه خوشبختانه

 .شدم خونه وارد بلند سالم با و انداختم قفل داخل رو

 

 اینکه از قبل من و دادن رو بمجوا گرمی به بابا و مامان

 تاقا به خستگی یبهونه به بگیرم قرار شونمؤاخذه مورد

 فتنر باال خاطربه کهدرحالی و کردم قفل رو اتاق در. رفتم
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. نشست قلبم روی دستم زدم،می نفس نفس هاپله

 .نشستم زمین روی و خوردم سر اتاق در پشت ناخودآگاه

 ! دکرمی مدیوونه آینده به فکر

. 

. 

. 

 ساره از خبری هنوز و گذشتمی ماجرا اون از روز چند

 چنداننه اتاق عرض و طول پرکنده مرغ مثل بود؛ نشده

 ساره از چندانی کمک انتظار! کردممی طی رو بزرگم

 کمک همب تونستنمی حتّٰی اگه داشتم انتظار ولی نداشتم

 اضرح طرفی از و بده خبر بهم تماس یا و پیام یه با کنه،

 احساس! بزنم زنگ ساره به خبر گرفتن برای نبودم

 ! شکسته غرورم بار دومین برای کردممی
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 ناو صداش و بود میز روی که گوشیم یویبره صدای با

 لب زیر کهدرحالی! پریدم جا از بود، ترسناک برام لحظه

 بدون و رفتم میز سمت به کردم،می شانسم نثار بیراه و بد

  بله؟: دادم جواب حرص با رهشما به کردن نگاه

 رو گوشی خواستم خط پشت سکوت شدن طوالنی با

 رهسا ممکنه افتاد یادم به آخر یلحظه درست اما کنم قطع

 !بفرمایید الو: گفتم مالیمت با اما دوباره پس باشه،

 ! تشکس رو سکوتش مصلحتی ایسرفه با ساره باآلخره

  خوبی؟! مساره. سالم -

  طوری؟چه تو خوبم. سالم: دمدا جواب طاقتبی

 ر؟خبچه: پرسید خنده با که شنید چی صدام تو دونمنمی

 ! شماست دست که خبرها: گفتم کنایه با

 . کرد پر رو گوشی پشت عمیقش نفس صدای
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! توچال ریممی فردا! برات دارم خوبی خبرهای هوم -

 ! باش آماده شیش ساعت صبح

  شیش؟ ساعت توچال؟: شد بلند دادم

 اآلن از بریم، درکه از قراره دیگه آره: گفت حرص با

 ! گذرهمی خوش خیلی که مطمئنم

 . گرفت خودش به تمسخر رنگ صدام و لحن

  دقیقًا؟ کنم چیکار رو مامانم من اآلن! خیلی آره -

  مامانت؟ -

 !تمبیف راه پاشم خبربی تونمنمی که صبح! دیگه آره -

  تون؟خونه بزنم زنگ من خوایمی -

 هی خودم خوادنمی! کنه حفظت خدا. نه: گفتم تند و سریع

 . کنممی راضیش جوری

 . راحتی جور هر. باشه -
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  دنبالم؟ آیمی صبح -

  جاست؟همون هنوز تونخونه. آره -

  !ببافم هم به تونممی چی ببینم برم فعاًل من. آره -

 . خندید

 . فعاًل! تو از خبر پس. باشه -

 ایبر. شدم خارج اتاق از بالفاصله و مکرد قطع رو گوشی

 اگه طرفی از و نداشتم زیادی وقت مامان کردن راضی

 بعق منقشه از ماه یک برم، بقیه همراه تونستمنمی فردا

 یادش رو من سهیل نبود معلوم دیگه وقتاون و میفتادم

 !نه یا بیاد
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 سمت به راست یک و اومدم پایین هاپله از هیجان با

 و کردم بغل رو مامان سر پشت از. رفتم آشپزخونه

 . بوسیدم رو شگونه

  کنه؟می چیکار داره جونم مامی -

 .خندید مامان

 ! اومدی بیرون گاهتپناه از عجب چه -

 . شیدمک بویی و برداشتم رو قابلمه در مامان، رفتن کنار با

 ! سبزی قورمه وای -

 از لمهقاب در کهاین از قبل. نگفت چیزی و خندید مامان

 ذاشتمگ قابلمه روی بیفته، زمین به مزدهیخ هایدست بین

 و بود نشسته ناهارخوری میز پشت که مامان سمت به و

 . رفتم بود کردن درست ساالد مشغول
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 ،ذاشتممی دهنم داخل کهدرحالی و برداشتم خیار از برشی

 ظرف از رو نگاهش کهاین بدون. کردم صدا رو مامان

  جونم؟: داد جواب ،بگیره روشروبه

 و زدم دریا به رو دل آخر در و کردم مکث ایلحظه

  .توچال برم خواممی هامدوست با فردا: گفتم مقدمهبی

. بیاره باال رو سرش مامان تا بود کافی حرفم همین

 کرد،می خودنمایی صورتش تو ریزی اخم درحالیکه

  !شناسممی رو شونهمه که من هات؟دوست کدوم: پرسید

 بینالکاتکرام با حسابم وگرنه آوردممی ساره از اسمی نباید

 کننمی فکر هامامان یهمه چرا: گفتم پررویی با! بود

  شناسن؟می رو هاشونبچه هایدوست یهمه

 ! سویل نکن عوض رو بحث -
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 من !کنم عوض بخوام که نبوده بحثی: گفتم حوصلهبی

 خوش مبر ساعتی چند هامدوست با خواممی فقط

 ! بگذرونم

  همین؟ فقط -

 ! همین فقط -

 . انداخت باال ایشونه مامان

 ... حالت به وای اما برو، باشه -

 ! موند ناقص من پریدن باال با شجمله

 ! مامانم مرسی خیلی خیلی -

 خارج آشپزخونه از مامان هایگفتن سویل به توّجهبی

 تا دو رو هاهپل. فرستادم مامان برای ایبوسه هوا تو و شدم

 . شدم اتاق وارد سرعت با و رفتم باال یکی
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 هک طورهمون و دادم اطالع ساره به رو رفتنم پیامک یه با

 رکت قصد که لبخندی با بود مسینه یقفسه روی گوشی

 العملعکس. زدم زل سقف به نداشت رو صورتم کردن

 !بود مهم برام عجیبی طرز به سهیل

 

25 

 از بعد شدم؛ بیدار خواب از که بود پنج ساعت صبح

 مشغول موهام کردن شونه و صورتم و دست شستن

 شونکردن انتخاب برای دیروز که شدم هاییلباس پوشیدن

 !بودم داده خرج به وسواس ساعت چند

 تو خودم تصویر به استرس با و کشیدم موهام به دستی

 صورتی گرمکن و کتان شلوار. شدم خیره اتاق قدی آینه

 انداخته موهام روی آزاد که نخی روسری با ازکن نسبتًا

 هب ناخودآگاه نگاهم! دادمی نشونم همیشه از ترریزه بودم،
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 هدفی، چه با دونمنمی. شد کشیده مپریده رنگ صورت

 دهرچن! رفت صورتم آرایش به دستم بار اولین برای اما

 مد؛اونمی چشم به اصاًل که قدریاون حتّٰی شاید رنگ،کم

 مامت وسواس با داشتم که لبی رژ تنها از بار اولین رایب اما

 ! کردم استفاده

 لرزش با که بودم صورتم تحلیل و تجزیه مشغول هنوز

 یحهصف به جزئی نگاه با. کندم دل آینه از باآلخره گوشیم

 زدن از بعد. شدم ساره رسیدن متوّجه گوشیم نمایشگر

 سختی به دیشب که کوچیکم کیف برداشتن و عطر

 خارج اتاق از بودم کرده جمع توش رو نیازم مورد وسایل

 . شدم

 یکییکی رو هاپله پاورچینپاورچین آهسته هایقدم با

 وت دیشب که آوریخواب هایقرص وجود با. رفتم پایین

 به خودشیرینی با و بودم ریخته بابا و مامان چایی
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 اما شدن،نمی بیدار حاالحاالها بودم داده خوردشون

 در جلوی! کردنمی عیبی کاریمحکم از کار وقتهیچ

 نبدو و کردم پا به رو رنگم صورتی اسپورت هایکفش

 . شدم خارج خونه از ببندم رو بندهاشون کهاین

 همون با و بستم رو در خاصی صدای و سر هیچ بدون

 پژوی به رسیدن با. دویدم کوچه سر تا باز هایکفش

 و کردم باز رو در و یدمکش ایآسوده نفس ساره آلبالویی

 کمک صندلی روی رو خودم زدممی نفسنفس کهدرحالی

 . کردم باز رو هامچشم ساره صدای با. انداختم راننده

 ! هاگرفتی رو تصمیمت واقعًا انگار! اوه اوه -

 بند تا شدم خم! " جورمچه! بله" گفتن با و خندیدم

 . ببندم رو هامکفش

 ! کنه خیرهب رو عاقبتمون آخر خدا -
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 و مکرد تکیه صندلی پشتی به! بودم موافق حرفش با

 به من اومدن از: پرسیدم بستممی رو هامچشم کهدرحالی

  زدی؟ حرفی سهیل

 خودم همراه رو دوستم گفتم؛ بهش دیروز فقط. نه -

 .آرممی

 

 یسع و خوابوندم رو ماشین صندلی مقصد به رسیدن تا

 و امیدواری خودم به امهچشم داشتن نگه بسته با کردم

 طرف یه از و داشتم هیجان طرف یه از. بدم آرامش

 ! ترسیدممی

 توقفم ماشین که بودم کذایی یبوسه اون و سهیل فکر تو

  .قطع آهنگ صدای دنبالش به و شد

 . رسیدیم. سویل پاشو -
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 تبمر از بعد و کردم بلند رو صندلی. " بیدارم" گفتن با

 و اومد کنارم ساره. شدم ادهپی ماشین از شالم کردن

 ایبامزه لحن با گوشم کنار. زد مشونه به آرومی یضربه

 ! کنیمی چیکار ببینم: گفت

 . افتادم راه به ساره دست تو دست و خندیدم

 تمومی که ساره ته و سربی هایحرف به نسبت مخنده

  .شد قطع جدیش یجمله با نداشت،

 روی به و دید رو تو دکی دیدی اگه سویل، ببین -

 !نداری تربیش راه دو نیاورد؛ خودش

  چی؟: پرسیدم کنجکاوی با

 بخواب ضعف، و غش و مریضی به بزن رو خودت -

 . زمین روی

  بعدش؟ و خب: گفتم باالرفته ابروهای با
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 کنه،می گل شدوستانه انسان حس دکی. دیگه هیچی -

 . سمتت آدمی

 ...  و کنهمی بغلت: ادد ادامه و کوبید هم به رو هاشدست

 یبازو به آرومی مشت بود، رفته هوا به مقهقهه درحالیکه

 عین در و خندیدمی من پای به پا هم ساره. زدم ساره

 . داشتبرنمی شوخی از دست حال

 ! اومد هم خوشش چه -

 اب کردم؛می احساس خودم روی رو اطرافیان نگاه سنگینی

 کنار و دمکشی رو ساره دست خندون صورت همون

 آرومم ناخودآگاه آب دلنشین صدای. نشستیم رودخونه

  نیم؟ببی رو هابچه یبقیه قراره کجا: پرسیدم وارزمزمه. کرد

 ونبهش نکنم فکر داریم ما که سرعتی این با اما توچال -

 . برسیم
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 چون بینیم،می رو دکی مطمئنم اما: داد ادامه خنده با و

 ! افتاده راه دیر مونده؛ خواب تو شانس از امروز انگار

 ... دکی گیمی بهش بشنوه اگه -

 . کرد قطع رو حرفم

 ! بشنوه که ذارمنمی -

 من :گفت ساره کهاین تا گذشت سکوت به ایدقیقه چند

 ! شهمی یداپ چی هاکافه این تو ببینیم پاشو! مهگرسنه خیلی

 تم،نیس گرسنه من: گفتم بگیرم، آب از نگاه کهاین بدون

 .بیای تا شینممی جاینهم

 .رفت ایاضافه حرف بدون و انداخت باال ایشونه ساره

 به ناخودآگاه و بستم رو هام پلک کم کم آب به خیره

 . کردم آهنگی خوندن به شروع همیشگیم، عادت

 جایی نداره من واسه سنگت دل گن می همه"
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 هوایی به سر که تو از ام خسته خیلی تو از منم

  بگیره رو تو از همش من دل تیخواس خودت تو

  بمیره من قلب توی عشقت که خواستی خودت تو

 ..."عاشقی حاال سادگیامه منو از خسته و دلخور من دل

 :گفت می که آشنایی صدای با

 !داری قشنگی این به صدای نمیدونستم

. دش باز چشمهام دنبالش به و رفت یادم از آهنگ ی بقیه

 هب و!  بود ایستاده سرم باالی کمی ی فاصله با سهیل

 گیریجلو من به نور مستقیم تابش از بلندش قد ی واسطه

 ای نوردی کوه ی کوله و کوتاه آستین تیشرت! بود کرده

 ردف پوشیده شلوار و کت سهیل اون از داشت همراه به که

 عینک سکوتم شدن طوالنی با!  بود ساخته متفاوتی
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 یچه بی و تبرداش چشم از خاصی حالت با رو آفتابیش

 .نشست کنارم تعارفی

 !اومدی؟ تنها: گفت صورتم به کردن نگاه بدون

 با و برگشت سمتم به! بدم بهش جوابی چه نمیدونستم

 هک نگو سویل؟ نمیزنی حرف چرا: گفت ای کالفه حالت

 !نشناختی منو

 سهیل رفتار کارم، بودن سخت به ساره حرف برخالف

 نخورده چایی سهیل! نیست سخت کارم داد می نشون

 ...زمانیکه به برسه چه بود، شده پسرخاله

 . آورد بیرون فکر از رو من سهیل ی دوباره نطق

 !رقصیدیم شاهین عروسی! دیگه سهیلم_ 
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 تا! ردمیک شک عقلم به شناسمت نمی میگفتم اگه مطمئنا

 نلیوا دو با که دیدم رو ساره کنم، باز لب از لب خواستم

 ! میاد ونسمتم به چایی مصرف یکبار

 شد گشاد تعجب از چشمهاش هم کنار سهیل منو دیدن با

 .افتاد راه به دوباره و کرد جور و جمع رو خودش زود اما

 زیرکی با ساره و بود نشده ساره وجود متوجه هنوز سهیل

 خرهباال: گفت متعجبی صدای با مونده ما به قدم چند تمام

 دکتر؟ رسیدین

 ادهفرست رو روحش نه ؛ بگم ساره به میخواست دلم خیلی

! 

 با گوشم زیر و بذاره کنارم رو چای تا شد خم ساره

 شده؟ چی: پرسید آرومی صدای

 .کرد راست کمر دوباره و
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 ای آسوده نفس. دادم تکون هیچی عالمت به رو سرم

 هب جوابی اینکه بدون اون اما شد خیره سهیل به و کشید

 گردش لحا در ساره منو بین ،نگاهش بده ساره سوال

 !بود

:  گفت سهیل به رو و کرد من به ای اشاره دستش با ساره

 !سویل دوستم میکنم معرفی

 راد دکتر: گفت من به رو و کرد سهیل به ای اشاره و

 !هستن

 :گفت سهیل ، بزنم حرفی من اینکه از قبل

 !شناسمشون می

 و دکر می صدا مفرد رو من پیش ی دقیقه چند تا اینکه از

 .گرفت حرصم ، جمع رهسا جلوی حاال
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 . پس خوبه... آهان: گفت درهم ایقیافه با ساره

 . شد بلند جاش از و داد تکون سری جوابش در سهیل

 یه اطراف این من کنید،می میل رو هاتونچایی شما تا -

 . زنممی گشتی

 سمت به بمونه ما جانب از جوابی منتظر کهاین بدون و

 زیرلبی ـه."کم شرت !قلم لفظ چه. "کرد حرکت مخالف

 . چسبید رو بازوم و نشست کنارم ساره که کردم شحواله

  گفت؟ چی گفتی؟ چی شد؟ چی -

. برداشتم رو هالیوان از یکی و کشیدم کنار رو بازوم

: کردم زمزمه میبردم، هاملب نزدیک رو لیوان کهدرحالی

 ! هیچی

 ! هیچی؟ -

 . آره: دادم جواب حوصلهبی



 

Romanzo_o 108 

 . دادم دستش به رو لیوان و

 . نشده پیدا شکله و سر تا بخور بگیر -

 رانگا که حالتی به و گرفت دستم از رو لیوان حرفبی

 . کشید سر الجرعه نیست، داغ اصاًل چایی

 رو لیوان محتویات ایعجله هیچبی ساره برخالف

 سهیل شدن نزدیک با آخر یلحظه و نوشیدم جرعهجرعه

 . انداختم زباله سطل توی رو خالی لیوان

 از و انداخت بیرون رو لیوان من از تبعیت به هم ساره

. افتادیم راه به سهیل دنبال حرفبی. شد بلند جاش

 صدای شنیدن از ناشی که پیش ساعت نیم لذت احساس

 ترکم و ترکم لحظه هر بود پاک هوای تو تنفس و آب

 هاگنجشک جیکجیک شنیدن از که جایی تا شدمی

 ! دادمی دست همب تنفر احساس
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 ساره یگفته به وقفهبی رفتن راه ساعت چند از بعد

 کهاین بدون ساره! رسیدیم هابچه یبقیه به شدم متوّجه

 و ترف بقیه سمت به باشه، داشته من حضور به توّجهی

 !گذاشت تنها نوشیدمی آب بطری، از که سهیل با رو من

 یاد هب سهیل باآلخره که بودم ایستاده بالتکلیف جورهمون

 به رو داشت مهربونی رنگ شاید که لبخندی با! افتاد من

 . کنم آشنات بقیه با بریم بیا: گفت من

 کهینا بدون. گرفت سمتم به رو دستش حرفش دنبال به و

 دادن تکون با باشم داشته شدرازشده دست به توّجهی

 نفس و دستش شدن مشت. افتادم راه کنارش سرم

 مصورت روی ایپیروزمندانه بخندل کشید که پرحرصی

 .آورد
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 لبخند با بقیه یمعارفه مقابل در شاهین عروسی مثل

 و دادم تکون" خوشبختم" ینشونه به رو سرم فقط تصنعی

! ندادم هم رو خودم کردن معرفی زحمت حتّٰی باراین

 عنوان به رو من م،شونه دور دستش کردن حلقه با ساره

 ! کرد معرفی قدیمیش دوست

 دش قرار محدود زمان و برگشت مسیر گرفتن نظر در با

 داشت،ن چندانی تفاوت برام. بریم پنجم ایستگاه تا فقط

 نرسیده داشتم دوست که چیزی اون به هنوز شاید چون

. تمبیف عقب بقیه از شد باعث چیزها همین به فکر! بودم

 نسبت دادن اهمیت ایذره بدون انداختم؛ ساره به نگاهی

 فاصله هم از متر چند کهاین با! رفتمی لوترج من به

 وشمگ به که بود بلند قدریاون شقهقهه صدای اما داشتیم

 کشیدممی نشونوخط براش ریزشده هایچشم با. برسه

 هایرگه که هاییچشم با! شد جلب بهم سهیل توّجه که
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 ونمدنمی. کردمی نگاه بهم بودن، گرفته خودشون به خنده

 زا چشم شد باعث بود که چیزی هر اما استم،نخو یا نشد

 و کردم طی رو موندهباقی قدم چند! برندارم نگاهش

 خانوم گویا: گفت فردش به منحصر لبخند با سهیل

 ! نیست بهت حواسش ریحانی

 حرف گرم سرش ساره... بله: گفتم ایمسخره لبخند با

 بین رو دوستش نباید دونهنمی هنوز گویا شده، زدن

 ! بذاره تنها نماآدم یهاگرگ

 . پرید باال ابروهاش از یکی

 چیه؟ منظورت نما؟آدم گرگ -

 ! نداشتم خاصی منظور -

 من که نماآدم گرگ از منظورت: پرسید عصبی یخنده با

 نیستم؟
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 هک رو هایی"صد در صد" اون از یکی داشتم دوست خیلی

 در اما کردممی سهیل یحواله بودم، داده شاهین تحویل

 شک خودتون به: گفتم فقط نماییدندون لبخند با وابشج

 ! دکتر؟ جناب دارید

 سویل، باش راحت من با چی؟ یعنی! دکتر؟ جناب -

 سخت چندان اسمم! راحتم باهات من که جورهمون

 ! ببافی اراجیف این از و دکتر پشتش که نیست

 یفتوص برای پررویی. بگیرم رو مخنده جلوی نتونستم

 از لمشک بگم بهش طورچه دونستمنمی! بود کم بشر این

  چه؟ من به شدی، پسرخاله نخورده چایی که هست تو

 ! اراجیفه بودن دکتر دونستمنمی -

 روش ریشته که صورتش به دستی. خندید متقاباًل

 خندون هایچشم همون با و کشید کردمی خودنمایی

  زدم؟ حرفی همچین من: گفت
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 نای من بحث! نه که البته: ددا جواب خودش دنبالش به و

 راحت باهام چرا بدونم خواممی فقط. سویل نیست چیزها

 ... نداره دلیلی رقصیدیم، باهم که تو و من نیستی؟

 دلم که جوراون و کردم قطع رو حرفش حرص با

 شما که نداره دلیلی: کردم کامل رو شجمله خواستمی

 یزچ دنرقصی! کنید تکرار طوطی عین رو موضوع این هی

 اربیک دقیقه چند هر شما که نیست ایغیرعادی و عجیب

 ! کنیدمی یادآوری من برای

 باهاش بود، من جز ایدیگه هرکس بگی خوایمی یعنی -

 رقصیدی؟می

  شناختم؟می رو شما من! نه که چرا -

 خودبی فکر پس! نه: دادم جواب و انداختم باال ایشونه

 ! نکنید
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 نداشت عصبانیت جز ایمعنی که ور سهیل هایچشم برق

 از بعد. نیاوردم خودم روی به چیزی و دیدم وضوح به

 آروم رو خودش سهیل انگار که سکوت دقیقه چند

  سویل؟ بندیمی جمع رو من چرا: گفت دوباره کرد،می

 . کرد خودش به ایاشاره و ایستاد

 ! نفرم یه خودت مثل درست منم! رو من ببین -

 سهیل کشیدم، عمیق نفس بار چند و تمبس رو هامچشم

 باز رو هامچشم ملیحی لبخند با! خاریدمی تنش خودش

 هامآد نیستم، شما مثل من: گفتم آرومی صدای با و کردم

 ! میشن" تو" من برای سخت

 ندلبخ یا شباالپریده ابروهای به توّجهی کهاین بدون و

 یسرعت با بکنم داشت معنی صدها که لبش یگوشه کج

 رو خودم و شدم رد کنارش از نداشتم سراغ خودم از که

 .رسوندم هابچه یبقیه به
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 و هاحرف اما داشتم، فاصله هابچه با متر چند که هرچند

 پاشون به پا هم من گاهیگه و شنیدممی رو هاشونخنده

 که ایسایه صاحب به دادن حرص برای. خندیدممی

 رحاض بود، سهیل به متعلق مطمئنًا و اومدمی سرم پشت

 !نبود چیزی که خندیدن بدم، انجام کاری هر بودم

 رو فکرش که چیزیاون از زودتر موندهباقی مسیر

 باالترین به رفتن دلم عجیب من اما شد، طی کردممی

 و بگو مشغول که ساره سمت به! خواستمی رو نقطه

 رتشصو قبولقابل عضو تنها که مومشکی دختر با بخند

 . چرخید سمتم به ساره. رفتم بود شکشیده یهاچشم

  سویل؟ شد چی -

 اون متر چند که سهیل به ایاشاره ابرو و چشم با و

 .کرد بود ایستاده ترطرف
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 هاحرف این از تیزتر! دختر اون نه و بودم خنگ من نه

 به لیگ باز! باشه نشده سهیل یاشاره و ایما متوّجه که بود

 صدام انگار" ایکلیشه یجمله گفتن با که معرفتش

 نهات رو ما و رفت ایدیگه سمت به. " توناجازه با. کننمی

 بل زیر آروم و کردم تعقیب رو رفتنش نگاهم با! گذاشت

 ! برم باالتر خواممی: گفتم ساره به خطاب

  هان؟ -

 . برم نقطه باالترین تا خواممی -

 . کرد حلقه مشونه دور رو دستش خنده با ساره

 اومدی شده، باورت راستیراستی انگار. بابا خیالبی -

 همه استراحت ساعت نیم از بعد االن! نوردیکوه

 بری؟ خوایمی طورچه گردیم،برمی

 .  کشیدم کنار رو خودم
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 که من کردی فکر نکنه اومدم؟ چی برای پس -

 شدم؟ مرتیکه این ابروی و چشم عاشق جدیجدی

 . شهیم پیدا سخت برام موقعیت بعدًا باال، اون برم خواممی

 . انداخت باال ایشونه ساره

 ! راحتی هرجور. جهنم به -

 خودم روی به چیزی اینکه بدون. رفت هابچه سمت به و

  .افتادم راه سرش پشت و درآوردم براش رو زبونم بیارم

 که گفتنمی برگشتن از و بودن شده جمع هم دور همه

 . برداشت مخالف ساز سهیل

 .برگردین خوایننمی شما اگه. برم باال تا دارم عادت من -

 مه به رو هاشدست ساره بده، جوابی کسی کهاین از قبل

 . کوبید
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 آخه. دکتر آقای شما دست سپرممی رو سویل من پس -

 . باال بره خواستمی هم اون

 مگرفتمی ساره بازوی از که ریزی هاینیشگون وسط این

 نشد باعث شهمی کبود عدًاب جاهاشون بودم مطمئن و

 ! زهبندا هاشحرف بین ایوقفه حتّٰی یا کنه سکوت ساره

 رطوچه موندم من و کرد نگاهم باالپریده ابروهای با سهیل

 یضربه پسرها از یکی! بدم رو پرحرفش نگاه این جواب

 آدمی خوشم: گفت خنده با و زد سهیل سر پشت آرومی

 ! مونینمی تنها وقتهیچ که

 ما. باال اون برین تا دو شما: داد ادامه من به ایاشاره با و

 . گردیمبرمی کمکم هم

 هیچ بدون من اما زد کوچیکی لبخند جوابش در سهیل

 ساده یجمله اون از بود شده پر ذهنم تموم العملیعکس
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 رخاطبه ساره پس! موندنمی تنها وقتهیچ سهیل! عمیق و

 ! سخته کارم گفتمی که بود همین

 وارد. " بگذره خوش. خداحافظ" گفتن با یکییکی همه

 آخرین جز که ساره و شدنمی بود نزدیکی اون که ایکافه

 کم هاموقعیت این از گفتم: گفت گوشم کنار بود، نفرات

 نای تالفی! کنی استفاده ازش بهتره آدمی پیش برات

 ! بعد برای بمونه هم هانیشگون

 !سهیل و موندم نم فقط. شد دور چشمکی با و
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 رد مکنار از نیشخندی با سهیل که بودم ایستاده مردد هنوز

 گگر یه به رو تو دوباره دوستت: گفت کنایه با و شد

 ! برات سوخت دلم خیلی! سپرد نماآدم
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 با که شسایه از فقط و افتادم راه جلوتر حرفش به اعتنابی

. رمهس پشت فهمید شدمی اومدمی من از کمی یفاصله

 اما بود پوزخند و غرهچشم سهیل به من جواب روز اون

 و نیش این از باید روز اون فهمیدم دور چنداننه هایسال

 ! ترسیدممی فقط کنایه

 رینباالت به بزنیم حرف هم با ایکلمه اینکه بدون باآلخره

 هاشچشم از رو آفتابیش عینک سهیل! رسیدیم نقطه

: گفت دزدیدممی ازش رو نگاهم که من به رو و برداشت

 یاب اومدیم که جااین تا! سویل نیست کردن قهر وقت اآلن

 .کنیم استراحت یکم

 جلوی نم: گفتم تفاوتیبی لحن با و برگشتم سمتش به

  گرفتم؟ رو شما استراحت

 . اومد سمتم به کالفه سهیل
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 غذا بریم بیا! سویل نزن حرف من با رسمی قدران -

 ! هست کلکل رایب وقت بعدًا بخوریم

 ور دستم بمونه من جانب از جوابی منتظر کهاین بدون و

 اما دمدا فشار رو دستش داشتم که قدرتی تموم با. کشید

 نمایان صورتش توی خنده! کجا؟ اون زور و کجا من زور

 برای هامتالش! کردمی عصبی تربیش رو من و بود

 که یجای تا بود، فایدهبی سهیل با نشدن پاهم و ایستادن

 مزیاد تقالهای از بعد! بخورم زمین به مغز با بود نزدیک

 برای لحداق گرفتم تصمیم نبود، خستگی جز شنتیجه که

 ! بذارم کنار رو لجبازی شده که هم خودم جون حفظ

 دستم داد رضایت سهیل باآلخره و شدیم رستوران وارد

 که ایگوشه من انتخاب به! کنه آزاد دستش حصار از رو

 . نشستیم بود دنج و خلوت
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 مشغول ندم، سهیل دست جدیدی یبهونه کهاین برای

 ودب نگذشته ایثانیه هنوز اما شدم شالم یگوشه با بازی

 . رسید گوشم به صداش که

 ! ببینمت امروز شدنمی باورم -

  خب؟: گفتم حوصلهبی

 اهنگ با و بود داده لم صندلی روی لحظه اون تا که سهیل

 . کرد صاف رو خودش کمی کرد،می تماشام خندونش

 . شدم غافلگیر! هیچی -

 ور خدمتپیش بگم، بهش ایدیگه" خب" کهاین از قبل و

 . کرد صدا

 ارنو با مشکی لباس و بود جوونی پسر که خدمتپیش

 میل چی. اومدید خوش" گفتن با داشت، تن به قرمز

 . داد منویی کدوممون هر دست"  دارید؟
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 هنگا به کهاین بدون و کردم باز رو منو ومیآر تشکر با

 چرخیدمی دستش تو منوی و من بین مدام که سهیل

 . دادم کباب جوجه سفارش بدم، اهمیت

 هب رو و زد پرحرصی لبخند حرکتم این دیدن با سهیل

 امتم انضمام به کباب جوجه پرس دو: گفت خدمتپیش

 . مخلفات

 ،کرد یادداشت رو چیزهایی و داد تکون سری خدمتپیش

ً جناب: پرسید تردید با بره کهاین از قبل اما

 روی منوهای زد،می موج توش خشم که نگاهی با سهیل

 ! دو: داد جواب کوتاه و داد پسر دست به رو میز

 دلبخن رو صورتم که من به رو خدمتپیش رفتن از بعد

 نگه رو قهر گممی بهت وقتی: گفت بود، کرده پر بزرگی

 !چیزهاست همین برای بعد، برای دار

جمعا دو پرس 

یا سه پرس؟!  
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 هک بودم دوست باهاتون من مگه اواًل: گفتم پوزخند با

 به نگاه با پسره اون که چه من به دومًا کنم؟ قهر بخوام

  خورید؟می غذا پرس دو کرد فکر تونقیافه و هیکل

 دهخن با و برد باال تسلیم عالمت به رو هاشدست سهیل

 . خوبی تو اصاًل. باشه: تگف

. بشورم رو هامدست رممی" گفتن با و شد بلند جاش از و

 چی دونمنمی شدم، خیره رفتنش به. کرد ترک رو میز" 

 هاگ! بگیرم جبهه سهیل حرف هر با شدمی باعث که بود

 هاشحرف به فقط مطمئنًا بود، سهیل جای شاهین اآلن

 شاید! گرفتمینم جدی رو کدومشونهیچ و خندیدممی

 از ترشبی نباید اما بود، رفتارها این باعث سهیل شخصیت

 بهش انتقام قصد به من! زدممی مخالف ساز جلوش این



 

Romanzo_o 125 

 نشون خودم از نرمیت کمی باید بودم، شده نزدیک

 که بودم فکرها همین تو! بشه امیدوار بهم تا دادممی

 با سهیل بعد ثانیه چند و آورد رو غذاها خدمتپیش

 ! برگشت سرحال صورتی

 رمس پس نزنم، حرفی خندونش نگاه درمقابل تونستمنمی

 نگالچ و قاشق به دستم کهاین از قبل اما انداختم پایین رو

 . رسید گوشم به صداش برسه،

 ! سویل -

 شد باعث که کرد صدا رو اسمم خاصی تحکم با قدراون

 ! ببرم باال رو سرم ناخودآگاه

  بشوری؟ رو هاتدست خواینمی -

 رو دست شستن باباش که داشتم رو دختری احساس

 هم" بابا سویل" شجمله آخر اگه! کردمی گوشزد بهش

 که لبخندی با! بود تکمیل چیزهمه دیگه که کردمی اضافه
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 تکون دتائی عالمت به رو سرم بود بسته نقش لبم یگوشه

 تپش از حتّٰی که متعجبش نگاه. شدم بلند جام از و دادم

 !کرد ترعمیق رو لبخندم کردممی احساس هم سر

 سهیل بود ساره با حق! گذشت شوخی و خنده با ناهار

 ! کردممی احتیاط باید هرحال به اما بود، پایه بدجور

 فکر: گفت بود، کرده تعجب من رفتار از که سهیل

 باشه، گرسنگی به مربوط هاتبدخلقی این کردمنمی

 ! اومدیممی دستوران به زودتر وگرنه

 داشت جا و نیومد خوش مذاقم به زیاد حرفش که هرچند

 احتاجی بشه خورده تو همراه که غذایی به من بگم؛ بهش

 هاییفحش جلوی هم به هامدندون دادن فشار با اما! ندارم

 روی ملیح لبخند با! گرفتم بیاد زبونم به خواستمی که

 به ادارو رو من که فرستادم شاهین به لعنتی دلم تو صورتم

 !کرد خودشیفته دکتر یه با نشینیهم
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 به خودش خاص غرور با سهیل ناهار خوردن از بعد

 کردن حساب یاجازه و رفت صندوق سمت

 باعث که بود چی دونمنمی! نداد من به رو حسابصورت

 هکاین از حتی و باشم شجاع بود سهیل مقابل در شدمی

 ! نداشتم ایواهمه ببینه کنارش رو من کسی

 طی ابینکتله با برگشت مسیر شد قرار سهیل پیشنهاد به

 فکر انگار. بود عجیب برام خندونش نگاه برق. بشه

 کهاین محض به چون دارم؛ ارتفاع از ترس هم من کردمی

 پر هم صورتش از حتی لبخند دید رو من خونسردی

 ! داشت خود جای که هاشچشم یخنده کشید،

 از بدم نشون خودم از خاصی کتحر کهاین بدون

 کرشف کی. شدم خیره بیرون به کابینتله اتاقک یپنجره
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 زدن،می دم خیالیشبی از همه که سویلی من، کردمی رو

 به یُکنروَکم خاطربه حاال و بشه دوست پسر یه با روز یه

 زا رو نگاهم سهیل صدای با! بشه؟ نزدیک دیگه پسر یه

 . گرفتم پنجره

  سویل؟ ییدانشجو -

 . نه: دادم جواب کوتاه

 توضیح تربیش شد باعث کنجکاوش و سؤالی نگاه اما

 . بدم

 ادامه به ایعالقه فقط! دکتر جناب نیستم سوادبی -

 . نداشتم تحصیل

 ...  االن یعنی نداشتی؟: گفت زیرکی با

 . کردم قطع رو حرفش
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 ،بشم دکتر من داره دوست مامانم! نه باشه، خودم به اگه -

  !کافیه گرفتم تجربی دیپلم که همین خودم نظر از اما

  داری؟ کنکور امسال -

 . دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

 .نکردم نامثبت کنکور کردم لج -

 . زد برق هاشچشم کردم احساس ایلحظه برای

  چی؟ امسال -

 . شد مچاله مقیافه

 جا یه کاربی ساعت چند بره داره رو شحوصله کی -

  بشینه؟

 نمایش به رو سفیدش و ردیف هایدندون و خندید

 . گذاشت

 شینن؟می کاربی کنکور تو گفته کی -
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 و کیک رنمی نه پس: دادم جواب ایغرهچشم با

 برگردن؟ بخورن، رو شونآبمیوه

. شد تموم سهیل یقهقهه باآلخره دقیقه چند از بعد

 ود،ب نمایان صورتش روی خنده آثار هنوز کهدرحالی

 ور هاتست وقتی. بشینی کاربی نیست قرار: گفت

 مه وقت هیچ، که مونینمی کاربی بدی جواب یکییکی

 .آریمی کم

 . کردم نگاهش سفیهانه اندر عاقل

 شحوصله آدم! نیست که عمومی اطالعات یمسابقه - 

 .سرمیره

 بود، شده جمع هاشچشم تو اشک خنده از کهدرحالی

 !بانمکی درقچه تو دختر: گفت
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. کرد جور و جمع رو خودش که کردم نگاهش چپچپ

 از یکی کهدرحالی و انداخت پام تا سر به نگاهی

 !داره حق مادرت: گفت برد،می باال رو ابروهاش

  حقی؟ چه: پرسیدم تند

 ! بشی دکتر بخواد که داره حق -

 ! کن باور: گفت خنده با که کردم مچاله رو مقیافه

 . انداختم البا ایشونه

  چی؟ که خب -

 اگه: گفت ریزشده هایچشم با و شد متمایل سمتم به

 ! کنم کمکت تونممی من بخوای،

 ! کمکی؟ چه -

 ! بخونی درس کنکور برای -
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 و رفتار! نشست دلم به عجیب مشتاقش هایچشم

 که چیزی اون از زودتر شدمی باعث سهیل حرکات

 ور خوشحالیم کهاین برای! برسم هدفم به بتونم خواممی

: گفتم ایعادی لحن با و کردم کج رو هاملب ندم، بروز

 ! شهمی چی ببینم تا. ممنون

 نم: گفت و داد تکیه عقب به دید، رو حرکتم این وقتی

 اگه! کنی تشکر بخوای که ندادم انجام کاری هنوز که

 . بزنیم حرف جااون مطب بیا خواستی

 رم،بگی رو کنجکاویم ویجل نتونستم خواستم قدرچه هر

 گرفتممی دندون به رو لبم یگوشه کهدرحالی پس

 ! هستین؟ چی دکتر شما: پرسیدم

 . اعصاب و مغز جراح -

 اقعًاو. شدم خیره بیرون به پنجره از دوباره و گفتم آهانی

 سهیل یقیافه به اصاًل! الخالقجلل بگم؛ داشت جا
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 شاید! اعصاب و مغز جراح هم اون! باشه جراح اومدنمی

 گذرونخوش و خیالبی شاهین به گفتممی بود بهتر

 ایکردهتحصیل و باسواد پسرعموی چینهم اومدنمی

 هایچشم شدن بسته متوّجه چشم یگوشه از! باشه داشته

 ! شدم دید رو زدن حرف به من تمایل عدم کهزمانی سهیل

 هب سهیل هاینفس صدای شدن منظم با دقیقه چند از بعد

 سهیل. گرفتم پنجره از رو نگاهم و دادم جرأت خودم

 شمردونه هایمژه و ابروها و بود بسته رو هاشچشم

 روی یروزه چند ریشته! کردمی خودنمایی بدجور

 محو هنوز. دادمی نشون ترمردونه رو شچهره صورتش

 روی رنگیکم لبخند کردم احساس که بودم تماشاش

 سح رو نگاهم سنگینی کهاین فکر از! نشست صورتش

 وت رو مزدهیخ هایدست! شد حبس مسینه تو نفس کرده

 زمانی تا و دوختم چشم بیرون به دوباره و کردم قفل هم
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 مبادا ات دوختم پنجره به فقط رو نگاهم برسیم پایین به که

 ! بدم سوتی سهیل جلوی

 سهیل سمت به رو سرم رسیدیم پایین به که زمانی

 به بود بسته هنوز که هاشچشم دیدن با و برگردونم

 رو هاملب! نشده مخیره نگاه متوّجه دادم امیدواری خودم

 آقای! کنم بیدارش طورچه که موندم و کردم تر زبون با

! دارخنده و مسخره هم سهیل آقا و بود رسمی زیادی راد

 اقعًاو! کنم صداش تونستمنمی که هم خالی سهیل مطمئنًا

 وت آسمون و زمین وسط اآلن کنم، درک تمتونسنمی اصاًل

 از ورز به و کشیدم پوفی! بود؟ خواب وقت چه کابینتله

 دکتر جناب: غریدم حرص از مکلیدشده هایدندون بین

 ! رسیدیم

 و دکر باز رو هاشچشم سهیل بگذره ایثانیه کهاین بدون

 به که هاییامیدواری تموم! زد بهم نماییدندون لبخند
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 بیدار مدت این تموم سهیل! رفت بین از بودم دهدا خودم

 دلیل یعنی این و آورددرمی رو خوابیدن ادای فقط و بود

 !بود نگاهم سنگینی درک لبخند این

 

35 

 . اومدم خودم به سهیل صدای با

  بشینی؟ جاهمون خوایمی کی تا -

 لبخندی با و کشیدم عمیقی نفس خودم کردن آروم برای

 . آممی اآلن: دادم جواب بود، بدتر فحش صدتا از که

 بدون و داد تکون رو سرش لبخند همون با دوباره سهیل

 و گرفت رو دستم باشه من جانب از جوابی منتظر کهاین

 . بشم خارج اتاقک از کرد کمک
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 مخالفتی هیچ بدون که کردممی خستگی احساس قدراون

 دقت مه اسمش به حّتٰی که سهیل بلندشاسی ماشین سوار

 . شدم بودم نکرده

 کوتاه تعارفی هیچبی هم من و پرسید رو آدرس سهیل

 . قیطریه: دادم جواب

 و بستم رو هامچشم سهیل جای به که بودم من باراین

 سنگینی روم بار یک دقیقه چند هر که رو نگاهش

 تو که کالمیبی آهنگ صدای! خریدممی جون کردبهمی

 ناخواهخواه شدمی باعث بود پخش درحال ماشین

 فرورفته نقشم تو قدراون! کنم آلودگیخواب احساس

 رو هاییخنده! کرد ترکم رو آهنگ صدای سهیل که بودم

! کردممی کنترل اخم با اومدمی سراغم به دقیقه هرچند که

 تحرک و ماشین توقف با که بود گذشته قدرچه دونمنمی

 اج از بود سهیل به متعلق مطمئنًا که موهام روی دستی
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 با که رو صورتش نافذش هایچشم به خیره. پریدم

 با. زدم پس محکم داشت قرار صورتم از کمی یفاصله

 به کهدرحالی و کشیدم باال صندلی روی رو خودم اخم

 از ممنون خیلی: گفتم حرص با کردم،می نگاه اطرافم

 . رسوندین رو من کهاین

 و ردمب در یرهدستگی سمت به رو دستم حرفم دنبال به و

 سهیل صدای ببندم، رو در کهاین از قبل اما شدم، پیاده

 .شد بلند

 ! نگفتی رو تونخونه دقیق آدرس سویل -

 رو کارت این راستی: گفت دوباره که شد مشت دستم

 . هست روش تلفنم شماره و مطب آدرس بگیر،

 وضیع باشم، داشته عصبانیتم روی کنترلی کهاین بدون

 ور ماشین در بهش نگاهینیم بدون و کردم شنثار بلندی

 ات گذشتم پارک کنار از بلند هایقدم با. کوبیدم محکم
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 زیادی راه دیگه که هرچند برسم، خونه به ترسریع هرچه

 تربیش سهیل هایگفتن سویل وسط این. بود نمونده هم

 از ترکم عرض در حال این با اما کرد،می مدیوانه تربیش و

 !بودم مونخونه در جلوی هدقیق پنج
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 مطمئن و زدمی تندتند استرس شدت از قلبم کهدرحالی

 کیفم داخل رو مخزدهی دست شدن، سرخ هاملپ بودم

 یتصنع لبخند و عمیق نفس با. درآوردم رو کلید و بردم

 در جلوی از. انداختم قفل داخل رو کلید هاملب روی

 سعی. ستونهآشپزخ داخل مامان شدم متوّجه ورودی

 . بدم سالم بلند صدای با ممکن لحن شادترین با کردم

 . برگشت سمتم به خوردل مامان
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 از من گینمی بود؟ خاموش چرا گوشیت. سالمعلیک -

  میرم؟می نگرانی

 . کشیدم پوفی کالفه و کردم باز رو کفشم بند آخرین

 انتظار بودم، داده خبر که من دومًا. جون از دور اواًل -

  باشم؟ دست به گوشی نوردیکوه وسط که نداشتی

 بود، شده راحت سالمتیم از خیالش انگار که مامان

  گذشت؟ خوش حاال: پرسید قبل از ترمالیم

 بد. آره: دادم جواب رفتممی هاپله سمت به کهدرحالی

 ! نبود

 درست چی برات ببین بیا کن، عوض رو هاتلباس -

 ! کردم

 ! الزانیا: گفتم هزدذوق و کشیدم بویی
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 و بردم یاد از رو پیشم ساعت نیم عصبانیت و ناراحتی

 صدای که رفتم باال یکی تا دو رو هاپله یبقیه

 . شد بلند مامان آمیزاعتراض

 برای رو شهمه کن باور. زمین خوریمی. برو تریواش -

 . کردم درست تو

 . خندیدم واقعی بار این و بلند صدای با

 ! برسه سر لحظه هر بابا شاید تنیس تضمینی -

 رو خودم سرعت با هم من نیومد، مامان از صدایی دیگه

 دست یه ایدقیقه چند دوش از بعد. رسوندم اتاقم به

 ایحوله موهام کردن خشک بدون و پوشیدم راحتی لباس

 . پیچیدم دورشون

 حرفیهیچ بدون مامان و رفتم آشپزخونه به راستیک

 روی ت،داش قرار توش الزانیا از زرگیب یتیکه که بشقابی

 . گذاشت میز
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 انمام یخیره نگاه و سکوت شدم، مشغول عمیقی نفس با

 یکهت اولین هنوز! دادمی بود انتظارم در که سؤاالتی از خبر

 شاید که رو سؤالش اولین مامان که بودم نداده قورت رو

 امانم سویل: پرسید نداشتم براش ایکنندهقانع جواب هیچ

 کوه؟ رفتی هاتدوست کدوم با نگفتی آخر

 ترسفت لحظه هر انگار که رو الزانیا نوشابه کمک به

 که گفتم: دادم جواب زور به و دادم قورت شدمی

 . شناسیشوننمی

 با بگیرم رو احتمالی سؤال هر جلوی کهاین برای و

 چهب که من: گفتم دلخورتر و زدم پس رو بشقاب دلخوری

 !کنیدمی نترلمک قدران نیستم
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 یدکش رو دستم مامان که شدم بلند صندلی روی از قهر با

 قهر هم زود چه. بخور رو غذات بشین: گفت خنده با و

 ! کنهمی

 ات اجبار به مامان سنگین نگاه زیر و زدم لبخند زور به

 کهاین با. خوردم رو بشقاب تو الزانیای یتکه آخرین

 کهدرحالی اما بودم همیدهنف غذا یمزه و طعم از هیچی

 مامان به رو کردممی پاک کاغذی دستمال با رو دهنم دور

 ! بود خوشمزه خیلی. نکنه درد دستت: گفتم

 آشپزخونه از کهاین از قبل و شدم بلند صندلی روی از

. کنم استراحت رممی مخسته خیلی: گفتم بشم، خارج

 . نکن بیدارم شام برای

 . نگفت چیزی و داد کونت رو سرش ناراضی مامان

. 

. 
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 از خبری هنوز و گذشتمی توچال ماجرای از روزی چند

 قح اما بودم رفته تند روز اون کهاین با. بود نشده سهیل

 این از پرروتر سهیل! دادممی خودم به کمال و تمام رو

 ازش یاغیرمنتظره کار هر بود ممکن و بود هاحرف

 رباخب ازش ساره طریق از تونستممی کهاین با! سربزنه

 هک هرچند! بشه قدمپیش اون اول دادممی ترجیح اما بشم،

 نظربه غیرممکن حدودی تا و بود تمایل درحد فقط

 ! بود نشده ساره از خبری هنوز چون رسید،می

 اب تفاوتش تنها که ایصبحونه خوردن از بعد هرروز مثل

 ویر دبو شیرش بودن کاکائویی قبل، روزهای یصبحونه

 دیدن مشغول و نشستم تلویزیون رویروبه یکاناپه

 . شدم مموردعالقه کارتون
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 رخاطبه که هاییاشک که بود کارتون هایوسط تقریبًا

 با اومدمی هامچشم از شرلیآنی یبامزه کارهای از خنده

 . شد بند جیبم تو گوشیم لرزش

 یتسخ به شدمی باعث و بود صورتم روی خنده آثار هنوز

 روی ساره یشماره دیدن اما دربیارم جیبم از رو گوشی

 یرو از لبخند تا بود کافی گوشیم نمایشگر یصفحه

 جواب سردی لحن با و کردم ایسرفه! بکشه پر صورتم

  بله؟: دادم

 . رسید گوشم به ساره یپرخنده صدای

  دختر؟ چته. بخور رو من بیا -

 نشون ور پایانیش تیتراژ داشت و بود شده تموم شرلیآنی

 رو تلویزیون و شدم شآینده قسمت خیالبی داد،می

 ایواهمه هیچبی نبود، خونه مامان چون. کردم خاموش
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 من! خانوم ساره زدیمی زنگ دیگه سال موندیمی: گفتم

 ...که هم تو! جااون بودم اومده تو امید به

 ارانگ که ساره. کردم قطع پوزخند با رو مجمله یادامه و

. " معزیز داری حق" گفتن به فقط بزنه حرف تونستنمی

 وارد بهشون که فشاری شدت از هامدندون. کرد اکتفا

 هایدندون همون با بود، شدن خورد درحال کردممی

  .کنم قطع شد تموم هاتحرف: غریدم طاقتبی کلیدشده

 رو مطب آدرس. خیر: داد جواب غیض با و کشید پوفی

 ! ببینمت خواممی وزامر کن، یادداشت

 ونا تو رو پام من دیگه؟ امر! چشم: گفتم خودش از تندتر

 ! ذارمنمی شدهخراب

 ایکشیده زهرمار با که زد صدا رو اسمم حرص با

 فراگرفت، رو خط پشت سکوت وقتی و دادم رو جوابش
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 ردکت اون چشم تو چشمم خوادنمی دلم دارم عمر تا: گفتم

 ! بیفته داره، دکتر تاصد به نیاز خودش که عوضی

 سهیل گیرای صدای دنبالش به و عمیق هاینفس صدای

 . شد اندازطنین خطپشت

  ببینه؟ رو تو بخواد عوضی دکتر این اگه حّتٰی -

 باید چرا. مشت هامدست و شد حبس مسینه تو نفس

  رفت؟می آدمی همچین جلوی آبروم بار چندمین برای

 ببینیم؟ رو گهدیهم امروز چیه نظرت هوم؟ -

 

38 

 کوبنده حال عین در و مناسب جواب دنبال داشتم

  ببینیم؟: گفت عجوالنه سهیل که گشتممی

 . رسید گوشم به صداش دوباره بگم نه کهاین از قبل
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  دستته؟ گوشی زنی؟نمی حرف چرا سویل؟ -

 خاص رو اسمم سهیل واقعًا یا بود من احساس دونمنمی

 اون مثل کسی حال به تا گاران که جوری! کردمی صدا

 ! باشه نکرده صدا

 ! سویل؟ -

 . باشه: دادم جواب و گرفتم دندون به رو لبم

 دیگه؟ ایخونه واقعًا؟: گفت دوباره که نکشید ایثانیه

 ! دنبالت بیام بگو آدرس

 و رفت بین از ثانیه چند عرض در خوشایندم احساس

 کهاین از قبل. اخم از پر صورتم و شد مشت دستم دوباره

 که لحنی با روح،بی و سرد کنه صدا رو اسمم دوباره

 من دارین اصراری چه: گفتم زنهمی نیش بودم مطمئن

  بگم؟ رو مونخونه آدرس
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 ،ببینیم رو دیگههم قراره که ما شد؟ شروع شما شما باز -

  دنبالت؟ بیام داره اشکالی چه

 . خندیدم

 !دکتر نابج گذاشتن مواقع همین برای رو آژانس -

 شادی صدای با کرد، پر رو گوشم شقروچهدندون صدای

 رارهق فقط! ببینم رو شما نیست قرار من درضمن: گفتم

 ! بیاید همراهش تونیدمی هم شما و ببینم رو ساره

 کار کلی هم اآلن: دادم ادامه دیواری ساعت به نگاهی با

! شد خلوت سرم شاید عصر برسم، بهش باید که دارم

 ! خوش روز. فرستممی ساره برای رو زمان و آدرس

. ردمک قطع رو گوشی بمونم، جوابی منتظر کهاین بدون و

 ور هامچشم و دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم لذت با

 یجمله یاد! آوردمسردرنمی رفتارهام از هم خودم. بستم

 خوب! شد خلوت سرم شاید افتادم؛ پیشم دقیقه چند
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 ینشاه مثل سهیل جلوی نباید! ودمب گذاشته باال طاقچه

 و بزنه زنگ خواست دلش هروقت که کردممی رفتار

 شاهین به من که هرچند! کنه صادر رفتن بیرون دستور

 و هاحرف درمقابل و کردممی نگاه سرگرمی چشم به فقط

 ! داشتم بدتر مراتب به رفتاری کارهاش

 بلم روی و شد باز هامچشم گذشت ذهنم از که سؤالی با

 هیلس نقش بود، سرگرمی برام شاهین اگه. نشستم صاف

 دلم و گیرممی جبهه حرفش هر درمقابل انقدر چرا چیه؟

 و کارها که هربار چرا بیارم؟ کم جلوش خوادنمی

 ترس با توأم خاص احساس یه گذرهمی ذهنم از رفتارش

 کنممی احساس دارم هم خودم چرا شه؟می سرازیر دلم ته

 برای همیشه که مرزی و حد از نشده، هیچی هنوز که

 ...چرا رفتم؟ فراتر بودم قائل خودم
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 به محکم رو سرم در قفل داخل کلید چرخش صدای با

 به مشدهشکسته غرور خاطربه فقط من. دادم تکون طرفین

 از رو من تونستنمی چیزی بودم، شده نزدیک سهیل

 زچی نه دارم، دوست رو غرورم فقط من! کنه دور هدفم

 !دیگه
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 اجباری لبخندی با و کردم راضی رو خودم افکار همین با

 همیشه مثل که مامان سمت به. شدم بلند جام از

 مامان. رفتم بود خرید هایکیسه از پر هاشدست

 روی رو خودش و داد دستم به رو هاکیسه نانزنفسنفس

 . انداخت ورودی در به مبل تریننزدیک

 جاهمون و بردم آشپزخونه تا نکشوکشون رو هاکیسه

 پرتقال آب لیوان یه ریختن با. کردم رهاشون زمین روی



 

Romanzo_o 151 

 یلبه با مامان. برگشتم پذیرایی به مامان برای خنک

 مبل روی بود، خودش زدن باد مشغول گلدارش روسری

 ازهت دادم دستش به رو لیوان که زمانی و نشستم کناریش

 . شد حضورم متوّجه

 به لبخند نوشید پرتقال آب از که ایجرعه اولین با

 محتویات شدن تموم با که جایی تا برگشت صورتش

 . شد بهتر کاماًل حالش لیوان

 خیر دعای و تشکر متوّجه که بود درگیر فکرم قدراون

 تگرف رو دستم که بودم بهش خیره حرفبی! نشدم مامان

  افتاده؟ اتفاقی: پرسید کرد،می نوازشش کهدرحالی و

 .دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

  زنی؟نمی حرف چرا پس -

 ! بیرون برم خواممی عصر: گفتم مقدمهبی
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 .کشید پس رو دستش مامان

 !گرفته ماتم چرا خانوم بگو پس -

 تو اینقشه چه دوباره: داد ادامه ریزشده هایچشم با و

  سرته؟

 خوب مامان بست، نقش صورتم روی ایاحمقانه لبخند

 که گشتممی فرار برای راهی دنبال. شناختیم رو من

 نقش ذهنم تو کنکور یدرباره سهیل هایحرف ناخودآگاه

 زبونیبلبل با بود، آسودگی سر از که لبخندی با. بست

 حاال تا انگار زنیمی حرف جوری یه مامان وا: گفتم

 ! کشیدم رو نفر چند قتل ینقشه

 که بگو رو من: دادم ادامه ساختگی دلخوری با و

 ! بخرم کتاب کنکور برای برم امروز خواستممی

 از خبری هنوز و گذشت سکوت به ایثانیه چند

 حرفم نکردن باور از ناامید! نبود مامان العملعکس
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 به شزدهذوق صدای که بشم بلند جام از خواستممی

 . رسید گوشم

 دونممی اآلن همین از! ماهی قدران که برم قربونت الهی -

 ! کنیمی روسفیدم که

 دار از مچارهبی مادر سوخت، حالش به دلم ایلحظه برای

 صراطی هیچ به هم اون که داشت دختر یه فقط دنیا

 وت پلیدی فکرهای چه نداشت خبر مامان! نبود مستقیم

 بغلش! رفتمی مصدقه قربون جوراین که گذرهمی سرم

 چه ینا. مامان خدانکنه: گفتم وجدان عذاب با و کردم

 ! حرفیه؟

 جدا آغوشش از رو من سرم بوسیدن با همیشه مثل مامان

 . کرد

 حسابی باید که کنم درست خوشمزه ناهار برات برم -

 ! بشی تقویت
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 به ور من داشت آشپزخونه به رفتن برای مامان که سرعتی

 پیش یدقیقه چند تا که زنی واقعًا آیا که انداخت شک

 هاحرف از بعضی نظرمبه! بود؟ من مادر بود خراب حالش

 با آمد و رفت ینتیجه مامان یگونهخرافات کارهای و

 ! بود خانوم مهین

 بلند جام از ساره برای قرار ساعت و آدرس ارسال از بعد

 به نگاهم راه بین. گرفتم پیش در رو هاپله راِه و شدم

 کردن خرد مشغول تند حرکات با طورچه که افتاد مامان

 خوشحال من دروغ شنیدن قدراون بود مشخص. بود کاهو

 کردن عوض برای رو زمان حّتٰی که کرده شزدهذوق و

 باال هاپله از کهدرحالی! نداده هدر به هم هاشلباس

 مامان دلخوشی برای حداقل دادم قول خودم به رفتممی

 !بگیرم جدی رو کنکور یقضیه امسال شده که هم
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 که چیزیاون از دیرتر اوقات گاهی و زودتر اوقات گاهی

 جز هم روز اون گذره؛می زمان داریم رو انتظارش

 گذاشته مسابقه هم با ساعت هایعقربه که بود روزهایی

 عرض در و نشدم زمان گذر متوّجه اصاًل که جوری بودن،

 مامان پرمحبت نگاه مقابل در زدن هم به چشم یک شاید

 ! شدم آماده و خوردم ناهار

 پژوی از و شدم پیاده تاکسی از موردنظر کپار جلوی

 ارکپ مشکی بلند شاسی ماشین کنار که رنگی آلبالویی

 من از زودتر سهیل و ساره زد حدس شدمی بود شده

 ! رسیدن

 کمک به و کردم مرتب رو رنگم زرشکی مانتوی جلوی

 وجود با هاپله باالی از. پوشوندم کمی رو موهام شالم

 ارکن که شدم سهیل متوّجه زود خیلی پارک بودن خلوت
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 و ردمک طی رو هاپله یبقیه عمیقی نفس با. نشسته ساره

 سمت به داشتم بودنش جدی در سعی که ایچهره با

 . برداشتم قدم موردنظر نیمکت

 ابروهای با پام تا سر از نگاهی از بعد همیشه مثل سهیل

 نشسته که طورهمون ساره اما شد بلند جاش از باالپریده

 دست به توّجهبی و دادم جواب عادی! کرد سالم بود

 . نشستم سهیل و ساره بین سهیل یشدهدراز

 از خاصی العملعکس هیچ سهیل کج لبخند درمقابل

 رو دستم باری چند سهیل کهاین با. ندادم نشون خودم

 آدمی فیطر از و بودم رقصیده بغلش تو حّتٰی و بود گرفته

 اشمب داشته حساسیت بقیه با دادن دست به که نبودم هم

 از ترمتفاوت رو خودم سهیل مقابل در باید منقشه برای اما

 !دادممی نشون عادی هایوقت
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 کنندهشروع نبودم حاضر هم من و زدنمی حرفی کسی

 ویر که آبی روی از اما بودم انداخته پایین رو سرم! باشم

 سهیل یاشاره و ایما متوّجه بود شده جمع زمین یچاله

 ! بودم ساره به

 من به رو مصلحتی ایسرفه با ساره دقیقه چند از بعد

 چیزی یه برم من زنیدمی رو هاتونحرف شما تا: گفت

 ! گرسنگی از مردم بخرم،

 به سهیل که بود نشده دور ما از قدم ده ساره هنوز شاید

  خوبی؟ خبر؟چه: گفت و چرخید سمتم

 هب رو نگاهم و فتمگر فاصله سهیل از کمی نیمکت روی

 . دوختم صورتش

  طورین؟چه شما! نیست خاصی خبر. خوبم ممنون -

 هب دادن جواب بدون بینمون یفاصله به نگاهی با سهیل

. دوخت روروبه به رو نگاهش دلخوری با سؤالم
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 با مشکی یساده شلوار کردم، نگاه بهش زیرچشمی

 هاشآستین که بود پوشیده رنگ سفید یمردونه پیراهن

 !کردمنمی درک رو دلخوریش دلیل! بود زده باال مرتب رو

 ! بود شاهین از تربچه سهیل نظرمبه

 با سهیل نگاه هنوز اما گذشت سکوت به ایدقیقه چند

 تادمفرس بیرون رو نفسم حرص با! بود روروبه به دلخوری

 دارینن حرفی اگه دکتر جناب: گفتم ساختگی آرامش با و

 ! برم باید من

  بری؟ کجا: شکست رو سکوتش باآلخره نگاهینیم با

 .انداختم باال ایشونه

 ! بخرم کتاب برم خواممی -

  کتابی؟ چه -

 . کنکور برای: گفتم فکربی
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 هکدرحالی و شد بلند جاش از سریع سهیل حرفم این با

 پاشو! خوب چه: گفت زد،می چشم به رو دودیش عینک

 .بریم هم با
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 شد شعجله متوّجه تازه دید رو متعجبم هایچشم وقتی

 هچ دونممی بهتر من هرحالبه: گفت تصنعی لبخند با و

 . ریمب پاشو! کنم کمکت تونممی شه،می الزمت هاییکتاب

 دمش بلند جام از ندونستم، جایز رو تعلل این از تربیش

 بستنی تا سه کهدرحالی ساره لحظه همون درست اما

 هب نگاهی سهیل. اومد سمتمون هب داشت دست به گیفی

 هرلحظه و بودن شدن آب درحال که انداخت هابستنی

 ارهس به رو کجی لبخند با بریزن، زمین روی داشت امکان
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 .بریم باید اومده، پیش کاری سویل و من برای: گفت

 ! فعاًل

 بودم ایستاده معطل سرجام هنوز که رو من دست و

 تسم به کشوننکشو رو من پیش یدفعه مثل و گرفت

 دست از رو دستم هاپله جلوی! برد موردنظرش مقصد

 .رفتم باال احتیاط با و کردم آزاد سهیل

 مشغول مهارت با اون و شدیم سهیل ماشین سوار

 سرعت با رو ماشین قبل یدفعه مثل شد، رانندگی

 کوتاه چنداننه مسافت شدمی باعث هم همین و روندمی

 بودم حوصلهبی زیادی که نیم برای انقالب میدون تا

 ! برسه نظربه عادی مواقع از ترکم

 سرپشت و پیاده ماشین از لجبازی بدون ماشین توقف با

 با. دمش بود بزرگ نسبتًا که ایفروشیکتاب وارد سهیل

 ویجل ایلحظه بودن پر کتاب از که بلند هایقفسه دیدن
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 دوباره اموبخ کهاین به فکر حتّٰی. ایستادم کتابفروشی در

! بود زجرآور برام بخونم، رو دبیرستان دوران هایدرس

 تو تمسم به سهیل برگشتن با بکشم خواستممی که آهی

 ! شد حبس مسینه

 ! دیگه تو بیا -

 داخل و دادم تکون تائید عنوان به رو سرم حرفبی

 دهش من افکار متوّجه انگار که سهیل. شدم فروشیکتاب

 شصورت روی زیاد بار چند این تو که کجی لبخند با بود

 پرسیاحوال و سالم فروشیکتاب صاحب با بودم دیده

 ته هایقفسه سمت به معطلی بدون بعد و کرد

 . رفت فروشیکتاب

 زدنشون ورق یا هاکتاب دیدن به اشتیاقی وقتهیچ

 ارک شدن تموم تا گرفتم تصمیم ناچاری روی از! نداشتم

 راه هاقفسه کنار هدفبی بزنم؛ چرخ مغازه داخل سهیل
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 نیشرلیآ محبوبم، شخصیت داستان کتاب که نکشید طولی

 تمبرداش قفسه از رو ازش لدج یه لبخند با! کردم پیدا رو

 ! کردم مشغول باهاش رو خودم و

 و زمان کل به که بودم شده کتاب تصاویر غرق قدراون

 هم اون سهیل خنده صدای با! کردم فراموش رو مکان

میرفتم و کالفه به جلد کتابها نگاه میکردم. جلوی 

قفسهای که مربوط به کتابهای رمان بود ایستادم؛ دستم 

رو روی جلدهاشون کشیدم و به این فکر کردم که 

چهطور من مثل بقیهی دخترهای همسنوسالم تا به حال 

رمان نخوندم؟! و بالفاصله با یادآوری اینکه شادی در اثر 

خوندن رمانهای زیاد، قوهی تخیلش قوی شده بود 

اخمهام تو هم رفت. چشمغرهای به کتابهای بیزبون 

رفتم و به سمت قفسهی بعدی که متعلق به کتابهای 

داستان بود رفتم.  
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 که نکشید طولی. پریدم جا از سرم پشت از درست

 و گذاشتم جاش سر رو کتاب رفت، هم تو هاماخم

 به ایاشاره نگاهم با. برگشتم سمتش به سینهبهدست

 یشپ مشکلی: پرسیدم طلبکارانه و کردم خندونش هایلب

  اومده؟

 نه،: گفت داشت، خنده هایمایهته که صدایی با سهیل

 ... اما

  اما؟ -

 شهخند کنترل در سعی سختی به سهیل که بود مشخص

 هاشچشم یخنده و زدمی سرخی به صورتش چون داره،

 ! بود مشهود

 کتاب هایقفسه جلوی که گشتممی دنبالت داشتم -

 مچهب دختر با کردم احساس لحظه یه کردم، پیدات داستان

 ! کرده فرار دستم از اون و بیرون اومدم
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 کردن اهنگ برای! کنه خطابم بچه کسی کهاین از بودم متنفر

 باال رو سرم بودم مجبور ناخواهخواه سهیل هایچشم به

 .زدم زل هاشچشم هب تمسخر با ببرم؛

 ... خودت یبچه انشاهلل آخی -

 !سهیل بابا: دادم ادامه ایگانهبچه لحن با و

 متعجب هایچشم و خنده با سهیل تصورم برخالف

 ! بگو دیگه بار یه: گفت

  چی؟ -

 ! سهیل! اسمم -

 ملیح لبخند با و انداختم شچهارشونه هیکل به نگاهی

 این هدیگ شما اما م،بچه نم! قبول باشه دکتر، جناب: گفتم

 !ندین نشون خودتون از رو حرکات
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 رو لبخندش داشتم رو انتظارش که چیزی اون طبق

 یفاصله بیام خودم به کهاین از قبل! کرد حفظ چنانهم

 و کرد پر متوسط گام یه با رو قدمیمون چند کوتاه

 کتاب یقفسه طرف دو سرم باالی رو هاشدست

 با که کردممی نگاهش متعجب ایهچشم با. گذاشت

 ! بگو: گفت ترشیطون و شد خم صورتم روی شیطنت

 تنها بودن، اومده سراغم به باهم دو هر هیجان و ترس

 . بود سؤالیم یجمله و پرسشی نگاه العملمعکس

 هان؟ -

 ! اسمم: گفت مصرانه

 ! اصهخ خیلی اسمتون کهاین نه: گفتم ریزشده هایچشم با

  !گفتنش به ندارم ایعالقه: دادم ادامه وتیتفابی با و
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 با کهدرحالی و گفت ایکشیده" اینطور که" سهیل

: کرد زمزمه کاوید،می رو صورتم جزء به جزء هاشچشم

 ! بدم نشون رو زورم کمکم کنهمی وادارم شیطون نگاه این

  زور؟ -

 ! اوهوم -

  چی؟ یعنی -

 سه تا: ادد جواب شیطنت با و انداخت باال ابرویی

 بودی مشتاق خیلی اگه اما هیچ، که گفتی شمارممی

 !بدم نشون بهت رو زورم تا کنی سکوت تونیمی

 که داشتم شجمله درک در سعی هاشچشم به خیره

 هایقفسه به داشت که افتاد مغازه صاحب به نگاهم

 پیرمرد که قدمی هر با. شدمی نزدیک کناریمون

 رتکم صورتم با هم یلسه صورت یفاصله داشت،برمی

 هامونصورت بین فاصله مترسانتی یه فقط شاید! شدمی
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 مخش که نگاهی با و افتاد بهمون نگاهش پیرمرد که بود

 دهنم آب! کرد کج سمتمون به رو راهش بود نمایان توش

 لسهی هامدست با ناگهانی تصمیم یه تو و دادم قورت رو

 نداشت، رو تیحرک همچین انتظار که اون و زدم پس رو

 اومد جلو سمت به قفسه و کنه حفظ رو تعادلش نتونست

 مهجناز نه، که بدنم کشیدنمی کنار رو من اگه که جایی تا

 ! موندمی باقی هاکتاب بین و قفسه زیر

 و بود ریخته زمین روی که هاکتاب بین مزدهخجالت نگاه

 سهیل اما چرخید،می بود رسیده بهمون حاال که پیرمرد

 روی به بود آفریده که کاریشاه از چیزی کهاین بدون

 عذر :گفت پیرمرد به رو مضحکی لبخند با بیاره خودش

 .خواممی

 هب زیادی فشار جمله همین گفتن برای که بود مشخص و

 ! آورده خودش
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 با دهشکج یقفسه یا و هاکتاب به نگاهینیم بدون پیرمرد

 معذرت ازش باید که اونی: گفت سهیل به رو من به اشاره

 یپسره داری کارچی مردم دختر با! دختره این پدر بخوای

 ... 

 مقابل در و کشید موهاش بین رو دستش کالفه سهیل

 . ردک حلقه مشونه دور رو دستش پیرمرد زیرلبی غرغرهای

 ! منه نامزد سویل پدرجان؟ بود کجا مردم دختر -

 دونیدمی ربهت که خودتون: داد ادامه خجالت بدون و

 ! شیطنت جور هزار و جوونی

 برای! اومدن سراغم به هم با دو هر عصبانیت و تعجب

 پیرمرد هایچشم به هامچشم کردممی سعی آرامشم حفظ

 !نیفته سهیل یا
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 لسهی بود، شده قانع انگار ظاهر در که پیرمرد سکوت با

 مخ کنه باز هامشونه دور از رو دستش یحلقه اینکه بدون

 تدس با شد، کشیده کمرم دور تا ترپایین دستش و شد

 :گفت و برداشت رو زمین روی هایکتاب از یکی آزادش

 آسیبی اگه تا کنممی جمع رو هاکتاب بدین، اجازه اگه

 ! کنم پرداخت رو خسارتش باشه، رسیده بهشون

 خوش مذاقش به سهیل هایحرف بود مشخص که پیرمرد

! جوون نه: گفت و زد سهیل یشونه به دستی اومده،

 بهت رو هاکتاب تا بیا کنه؛می جمع آدمی شاگردم. پاشو

 ! نداره کثری و کم ببین کن نگاه. بدم

 هب: گفت تمام خودشیرینی با و شد صاف کاماًل سهیل

 ! آقا حاج هامچشم جفت روی
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 دور با رفت، مغازه ورودی سمت به حرفبی پیرمرد و

 و کردم آزاد سهیل هایتدس حصار از رو خودم شدنش

 . انداختم بدنم به نگاهی چندش با

 ! گرسوءاستفاده زنیمی دست من به باشه آخرت یدفعه -

  بمونم؟ ساکت اراجیفش درمقابل که نداشتی انتظار -

! کرد پاک هیچ از رو شلوارش زانوی حرفش دنبال به

 پا و دست و انداختم زمین روی هایکتاب به نگاهی

 اما دشنی مطمئنًا که کردم سهیل یحواله زیرلبی چلفتی

 هب و افتادم راه ازش جلوتر! نیاورد خودش روی به چیزی

 روی پیرمرد که جایی فروشی،کتاب ورودی سمت

 . رفتم بود نشسته صندلیش

 از که پیرمرد هاینصیحت شنیدن ساعتنیم حدود از بعد

 ،گفتمی دنیا این بودن ارزشبی و عمر بودن کوتاه

 پول من هایمخالفت و غرهچشم درمقابل سهیل باآلخره
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 ودنب گرفته قرار بزرگ کارتون تا دو داخل که رو هاکتاب

 . کرد پرداخت

 از جلوتر سهیل و شدیم خارج فروشیکتاب از هم همراه

 من و داد قرار ماشین صندلی روی رو هاکارتون من

 ینماش رسوا ملیح لبخند با پیرمرد منتظر نگاه درمقابل

 هنوز. درآورد پارک از رو ماشین بوقیتک با سهیل. شدم

 جلوی که گذشتنمی حرکتمون از دقیقه چند

 تا دو اب دقیقه پنج حدود از بعد و کرد پارک فروشیبستنی

 و داد ستمد به رو هابستنی از یکی. برگشت گیفی بستنی

 قهر من با دیگه تا جایزه هم این: گفت شوخی لحن با

 ! نکنی

 باور متونستنمی واقعًا زدم، زل صورتش به و کشیدم پوفی

 خیالیبی این به دکتری شدمی مگه! دکتره سهیل کنم

 ! باشه؟
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  کنی؟می فکر چی به -

 ! شدن دکتر طورچه هابعضی کهاین: دادم جواب صادقانه

 کش: پرسید زد،می لیس بستنیش به کهدرحالی سهیل

 داری؟

! کنمیم ثابت بهت وقتش به: گفت که انداختم باال ایشونه

 اب هم قدران! نشده آب تا بخور رو بستنیت فعاًل حاال

 ! نزن حرف من با کنایه

 مفکر ناخودآگاه و شدم بستنیم خوردن مشغول حرفبی

 هب مامان چشم از دور یواشکی که شد کشیده روزهایی به

 ! بیرون رفتممی شاهین با مختلف هایبهونه

 کهاین بدون باراین و نزد حرفی سهیل مسیر یادامه

 فقط و کرد حرکت قیطریه سمت به بپرسه ازم سؤالی

 تونخونه آدرس: گفت مالیمت با رسید پارک به که زمانی

 . هستن سنگین هاکارتون بگو، رو
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 چی و کردممی فکر چی" که جمله این تأثیر تحت من و

 .دادم رو آدرس سادگی به. " شد
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 هی به شدمی باعث که بود چی سهیل وجود تو دونمنمی

 یدهد از ایواهمه هیچ که جایی تا بشم تبدیل نترس دختر

 !نداشتم کنارش در شدن

. هوا تاریکی با شد زمانهم مونخونه جلوی به رسیدن

 تازه من و گذاشت پام کنار در جلوی رو هاکارتون سهیل

 !افتادم هاکتاب یهزینه پرداخت یاد به که بود موقعاون

 هزینه پرداخت بر مبنی هامحرف مقابل در سهیل جواب

 .دادنمی شوخی بوی که بود جدیش لحن و اخم
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 خودمه؛ خواست و میل به دم،می انجام کاری اگه من -

 پس .بخرم برات رو هاکتاب این داشتم دوست بگم بهتره

 .نزن چیزها این و پول از حرفی دیگه

: داد ادامه رفت،می ماشینش سمت به کهدرحالی و

 .دممی خبر بهت کنکور و درس یدرباره

 هب رو دستش که دادم تکون تأیید ینشونه به رو سرم

 .شد ماشینش سوار و داد تکون خداحافظی عالمت

 حّتٰی دادم، هل خونه داخل تا رو هاکارتون سختی به

 تهبس نقش حرکتم این از سهیل صورت روی که لبخندی

 نهخو در زدممی نفسنفس کهدرحالی! دبو مسلم برام بود

 ماشین حرکت صدای با شد زمانهم این و بستم رو

 بشم، خونه وارد تا بود مونده منتظرم کهاین از. سهیل

 و بستم رو هامچشم !داد دست بهم خوشایندی احساس

 این از گذاشتم، زدمی تندتند که قلبم روی رو دستم
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 هکاین از ترسیدممی. داشتم واهمه قلبم ضربان افزایش

 ! بلرزه قلبم یا بدم وا سهیل کارهای جلوی

 شدمی ترنزدیک که مامان آشنای هایقدم صدای با

 لبخند. گرفتم فاصله در از و کردم باز آروم رو هامچشم

 ترکم صورتم پریدگیرنگ تا آوردم لب به ایاجباری

 به چشمش بزنه حرفی خواست تا مامان! بشه نمایان

 کتاب :گفتم بپرسه، سؤالی کهاین از قبل افتاد، هانکارتو

 .کنکور برای... خریدم

 . کرد بغلم و زد برق حالیخوش از هاشچشم مامان

 ! رسوندی آرزوم به رو من که برم قربونت -

 . بوسیدم رو شگونه

 . مامان خدانکنه -
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 قبول نیست مشخص هنوز :دادم ادامه شوخی لحن با و

 معدنی آب و کیک خاطربه فقط دیدی شاید! نه یا بشم

 ! کنکور رفتم

 . خندید مامان

 ! گرفتی رو خودت تصمیم گنمی هاکتاب این اما -

 بود، محض حقیقت هامحرف اما بود شوخ لحنم هرچند

. اومدبرمی خوندن درس از غیر به کاری هر من از چراکه

 ور صورتم بود پوزخند به شبیه تربیش که لبخندی

 ! بود نشناخته رو دخترش هنوز من ادرم. پوشوند

 . نکن بیدارم شام برای. بخوابم رممی. مخسته من -

 با. گرفت مامان از رو جوابی هر دادن فرصت قاطعم لحن

 یک در کردن قفل از بعد و رفتم باال هاپله از خستگی

 سلبا تعویض حین رفتم؛ هاملباس کمد سمت به راست

 یدکمه روی دستم و افتاد شکالت یجعبه به چشمم
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 یالبیخ نتونستم کردم سعی قدرچه هر. شد خشک مانتوم

 به رو توّجهم که رو پستالی کارت و شدم خم. باشم

. " زعزی شاهین به تقدیم. "برداشتم بود کرده جلب خودش

 که کارت این و نبود عزیز من برای وقتهیچ شاهین

 !بود تعارف یه حد در فقط نرسید دستش به وقتهیچ

 یه تا کردم پاره حرکت یه با رو کارت و زدم پوزخندی

 !نشه چیزی متوّجه مامان موقع
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 ماا بردم پناه خوابم تخت به هاملباس کردن عوض از بعد

 نای از قدراون که جایی تا بودم خواببی همیشه برخالف

 و شد کمردرد شنتیجه که زدم غلت طرف اون به طرف

 سراغ به خواب که ودب شبنیمه سه ساعت آخر در

 ! اومد مخسته هایچشم
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 وشمگ به آیفون زنگ صدای که بودم بیداری و خواب بین

 هنوز کهدرحالی و کردم باز سختی به رو هامچشم. رسید

 قفل بازنیمه و آلودخواب هایچشم با بودم منگ و گیج

 آیفون سمت به حالت همون با و کردم باز رو اتاقم در

 بندازم، در پشت شخص به نگاهی کهاین ونبد. رفتم

  بله؟: دادم جواب

 ! خانوم سویل عجب چه -

 شدت از هامچشم کهدرحالی و گرفتم دیوار از رو متکیه

  نی؟کمی کارچی جااین تو: گفتم بودن شده گشاد تعجب

 ! تو شدم باآلخره: داد جواب همیشگیش کج لبخند با
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 .مکرد کجی دهن براش آیفون پشت از

 ! گممی چی فهممنمی بودم خواب من... خیر -

 اآلن؟ خواب؟ -

 کجی دهن با هاشعقربه که انداختم ساعت به نگاهی

 و حوصلهبی. دادمی نشون رو ظهر از بعد یک ساعت

 ،باشه نداشته خاصی کار هیچ که آدمی: دادم جواب خسته

 ! نداره خواب جز ایچاره

 یدرباره تا دنبالت اومدم من کاری؟بی تو گفته کی -

 ! بشی آماده تا مونممی منتظرت! بزنیم حرف کنکور

 از رو دادن جواب فرصت خونه در از گرفتن فاصله با و

 رها مشونه روی که مآشفته موهای به دستی. گرفت من

 متوّجه خونه به اجمالی نگاه با و کشیدم بود شده

 از ور کاغذ کهاین بدون. شدم آینه روی مامان یادداشت

 در جان سویل. "خوندم رو روش متن بکنم، آینه روی
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 خچالی توی ناهار کنم؛ بیدارت نتونستم بود قفل اتاقت

! " خونه بیام عصر شاید من. کن گرمش فقط هست

 اتاقم به عجله با سهیل یاد با و انداختم باال ایشونه

 نکرد شونه و صورتم و دست شستن از بعد برگشتم،

 به دوباره و کردم تن به رو روزمدی هایلباس موهام

 پایین خونه از خروج از قبل. برگشتم پایین یطبقه

 یرد شاید من" نوشتم؛ خودش از تبعیت به مامان یادداشت

 . "نشید نگران برگردم،

 کردم سعی و کردم باز رو خونه در عمیقی نفس با

 صورتم روی سهیل پرواییبی خاطربه که رو لبخندی

 شاهین که کردممی اعتراف باید. کنم هونپن بود بسته نقش

 مونخونه در به پاش وقتهیچ هاشپررویی تموم با

 هایتماس بود کرده که کاری ترینبزرگ و بود نرسیده

 ! بود مونخونه به وقتشبی و وقت
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 هک کردم حرکت سهیل ماشین سمت به آهسته هایقدم با

 با. شد جلب بهم توّجهش ماشین در کردن باز با

 و انداخت پام تا سر به دقیقی نگاه ریزشده هایچشم

: پرسید ایپرسیاحوال و سالم هیچ بدون مقدمهبی

 کارتونن؟ تو هنوز هاتکتاب
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 کاریآش لبخند با که دادم تکون تائید ینشونه به رو سرم

 . بیارشون برو پس: گفت

 .کردم نگاهش چپچپ

 !بزنم حرف کنکور یدرباره اومدم که گفتم -

 زا. درآوردم کیفم داخل از رو خونه کلید و کشیدم پوفی

 ندغرول با. برگشتم خونه به دوباره و شدم پیاده ماشین

 برده خونه داخل تا قبل روز که طورهمون رو هاکارتون
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 ودمب آورده که شانسی تنها. بردم خونه از بیرون به بودم،

 یکار زتمی فرصت که بود گذشته شب اتاقم در بودن قفل

 و رحاض که سهیل! بود گرفته مامان از رو هاکتاب انتقال و

 رو اهکارتون حرفبی بود، ایستاده منتظرم کوچه تو آماده

 .شدیم ماشین سوار دو هر و گذاشت عقب صندلی روی

 رو ماشین سهیل مونخونه حوالی رستورانی جلوی

: تگف ساعتش یصفحه به آرومی یضربه با و داشتنگه

 ناهار اگه که دارم زیادی هایحرف من! هناهار وقت

 !ندارم براش ایانرژی نخورم

 یهونهب با سهیل. گرفت شکل لبم روی ناخواسته لبخندی

 مهمون رو من بار چندمین برای خواستمی ایساده

 !کنه خودش
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 اما کنم مقایسه باهم رو شاهین و سهیل خواستمنمی

 امکان که شدمی باورم تربیش کردممی فکر قدرهرچه

 !باشن خونهم شاهین و سهیل نداره

 رو سهیل هایحرف درهم افکاری با خوردن غذا حین

 از تهخس. کردممی تائید سرم دادن تکون با کنکور به راجع

 بابت ممنون: گفتم باآلخره نداشت تمومی که هاشحرف

 !لطفتون

 دلبخن با کردمی پاک رو دهنش دور دستمال با کهدرحالی

 ...ستمنی من کنی تشکر ازش باید که اونی: گفت مهربونی

 .شاهینه منظورم: داد ادامه و بپرسم سؤالی نذاشت

 زا چیزی سهیل کهاین ترس از. بست یخ هامرگ تو خون

 به آب بود نزدیک باشه فهمیده سهیل و من از دوستی

  شاهین؟: پرسیدم سختی به! بپره گلوم

 ! شادی بتهال و... آره: داد جواب لبخند همون با
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 یگوشه دستم با! دیدممی هامچشم جلوی رو مرگم دیگه

 . زدم چنگ رو مانتوم

 ! شد ما آشنایی باعث هااون ازدواج هرحالبه -

 با نم دوستی. پوشوند رو صورتم روحیبی و سرد لبخند

 باعث اون ازدواج حاال و بود شده ازدواجش باعث شاهین

 .  انداختم باال ییابرو! بود شده سهیل با من آشنایی

 ! کنممی تشکر ازشون حتمًا بشه فرصت -

 زا دونمنمی. خندید فقط و نفهمید رو حرفم معنی سهیل

 نازشو راستی: پرسیدم اما حسادت یا بود کنجکاوی سر

 ازم سراغی کرده ازدواج وقتی از شادی دارین؟ خبر

 ! گیرهنمی

 هما رفتن شهمی ایهفته یه آخه شلوغه سرش البد -

 . عسل
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  عسل؟ ماه: کردم زمزمه

 کشیدمی موهاش بین رو دستش کهدرحالی و خندید

 . کردم تعجب منم راستش. آره: داد جواب

  طور؟چه -

 بین :گفت ایآهسته صدای با و شد متمایل سمتم به کمی

 . نیست زندگی آدم شاهین بمونه؛ خودمون

 . داد صندلی به رو شتکیه

 و نمکمی فکر طوراین دارم ازش نم که شناختی با البته -

 یرابطه حد در شاهین با من یرابطه که بگم هم رو این

 ! همه با بردار تا دو

 . بودم شده غافلگیر حسابی

 ...حرفی وقتهیچ شاهین آخه واقعًا؟ -
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. مگذاشت دهنم جلوی رو دستم سهیل یموشکافانه نگاه با

 !بودم زده گند واقعی معنای به

 

47 

 همه شبیه هاشوناسم که نه بود، شادی منظورم ...اوم-

 ! همین خاطربه

: دادم ادامه تندتند سهیل گرمؤاخذه هایچشم مقابل در و

 آقا از حرفی وقتهیچ یعنی بود، ناگهانی شادی ازدواج

 !بود نزده شاهین

 مشد خیره سهیل به امیدواری با مجمله شدن تموم از بعد

 !ببینم بودم هبافت که رو دروغی ینتیجه تا

 !سهیل و سویل مثل -

 چی؟: پرسیدم حواسبی
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 !هامونهاسم منظورم -

 بًاتقری بشقاب به ایاشاره با من بهت و ترس بین در و

 نیومد؟ خوشت غذا از: گفت من ینخوردهدست

 هم ظاهرش حّتٰی که شدهسوخاری مرغ به نگاهینیم

 چرا نمدونمی فقط. چرا: گفتم و انداختم بود اشتهابرانگیز

 !ارمند اشتها شدم بیدار خواب از تازه که نه! کشهنمی میلم

 تا کرد صدا رو خدمتپیش و داد تکون سری سهیل

 غذایی چه: گفت من به رو و بیاره رو حسابصورت

 کنن؟ بندیبسته برات بگم داری دوست

 ذاغ بتونم ساعت چند تا نکنم فکر خونه برم. ممنون. نه -

 ! بخورم

 تعارفبی و شد متقاعد زود داشت عجله انگار که سهیل

 بیمارستان به سر یه باید هم من چون بریم، پس: گفت

 .مطب برم بعد بزنم



 

Romanzo_o 188 

 به. شد بلند جاش از میز روی تراول چند گذاشتن با و

 زور هب و برداشتم کناری صندلی از رو کیفم ازش تبعیت

 . دادم مزدهیخ و سست پاهای به تکونی

 نگارا افتادم؛ راه سهیل سر پشت آسودگی سر از نفسی با

 هااین از تربیش باید! بود گذشته خیر به شکر رو خدا

 ! کردممی جمع رو حواسم

 ربااین و مهارت با کهدرحالی سهیل و شدیم ماشین سوار

 سمت به مونخونه آدرس به راجع سؤالی هیچ بدون

 مربب رو هاتکتاب من شد قرار پس: گفت روندمی مقصد

 از قبل من بیا هاصبح تو. هست اضافی اتاق جااون مطب،

 مرور ظهر تا کنم،می کار باهات بیان هاممریض کهاین

 رو کار همین دوباره ناهار از بعد. زنیمی تست و کنیمی

  باشه؟. کنیممی تکرار
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 فکر شجمله به کنم باز اعتراض به لب کهاین از قبل

 هپروت تو من که زمانی اون مطمئنًا." شد قرار پس" کردم؛

! بود گذاشته خودش با رو مدارها قرار این کردممی سیر

 آخه ماا: گفتم نره جلوش آبروم این از تربیش کهاین برای

 ...اون چی؟ مامانم

 مگه مادرت: گفت قاطعیت با و کرد قطع رو حرفم

 اب وقتهیچ باش مطمئن پس بشی؟ دکتر تو خوادنمی

 ! کنهنمی فتمخال تو خوندن درس

 نه و حوصله نه... بود خورده سنگ به بدجور تیرم

 برای ایدیگه راه نه و داشتم خوندن درس به ایعالقه

 مونکوچه سر به رسیدن با! داشتم سهیل به شدن نزدیک

 . شکستم رو ماشین سکوت

 . شممی پیاده جاهمین من -

 ...خب چرا -
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 هب اما بود، هاهمسایه توسط سهیل کنار شدن دیده من درد

 رینب باید هم شما نیست، تربیش قدم چند: گفتم جاش

 .بیمارستان

 فمتوق رو ماشین و کشید پوفی" شما" شنیدن با سهیل

 . ددا دستم به رو ویزیتش کارت خداحافظی از قبل. کرد

 جااون هشت ساعت فردا. هست مطب آدرس جااین -

 . باش

 دستش از رو کارت. نداد مخالفت یاجازه صداش تحکم

 ور من یشماره شما: گفتم ظهرش تماس یاد با و گرفتم

 کردین؟ پیدا کجا از
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 !ریحانی خانوم از -
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 تو. کردم سرزنش ممسخره سؤال خاطربه رو خودم دلم تو

 دبو ارتباط در سهیل و من با که کسی تنها شرایط اون

" ورطاین که" گفتن با! باشه تونستنمی ساره جز کسی

 از زیرلبی خداحافظی با و دادم نشون رو بودنم یلمبی

 .شدم پیاده ماشین

 به ور ماشین بالفاصله و نایستاد منتظرم باراین سهیل

 رو خودم اطرافم به نگاهی با هم من درآورد، حرکت

 .رسوندم مونخونه در تا سریع

 «بعد ماه چند»

 آماده مماهه چند عادت به صدا و سر ترینکوچیک بدون

 و هفت ساعت راس درست کیفم برداشتن از بعد و شدم

 نزدیک هم به رو بافتم هایلبه. شدم خارج خونه از نیم

 ترسریع خیابون سر تا رو قدم چند کردم سعی و کردم

 فضای که داغی نون بوی و رفتمی ضعف دلم. بردارم
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 شام وجود با که دادمی مالش رو دلم کرده پر رو کوچه

 روزی شدنمی باورم. نبود عجیب هم زیاد دیشب نخوردن

 دقی خاطرشبه حّتٰی که بشم کنکور و درس غرق قدراون

 ! بزنم هم رو خوردن غذا

 خاطربه تنها نداشتم، خودم زدن گول به عادت وقتهیچ

 بودم شده حاضر که بود سهیل با کلکل و ُکنیَکم رو

 نشست هاملب روی عمیقی لبخند یادش با! بخونم درس

 تندتر رو هامقدم برسم مطبش به زودتر کهاین برای و

 ترس به رو خودم حّتٰی اوقات گاهی عجله همه این. کردم

 ینشاه از انتقام دیگه که بودم رسیده جایی به نداخت؛می

 هب وقتی رو مامان دارمعنی هاینگاه! بود باخته رنگ برام

 روی شدممی خیره ایگوشه به لبخند با زدن تست جای

 رد کنارش از توّجهیبی با و کردممی حساسا خودم

 نگاه و دیدممی رو سهیل مشتاق هایچشم. شدممی
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 که رو ایعالقه و احساس! دوختممی بهش رو ترممشتاق

! سوختممی و دیدممی چشم به اومدمی وجودبه داشت

 یمیوه هر از ترممنوعه برام که عشقی از سوختممی

 ! بود ایممنوعه

 جدا مکان و زمان از رو من تا بود کافی سهیل زا ایکلمه

 و گذشتم رو خیابون از نیمی روزاون که جایی تا کنه

 هب که شد زیاد قدراون هاتاکسی توقف محل با مفاصله

 .برم پیاده رو مسیر یبقیه بود صالح

 .ایستادم ترس از ماشینی بوق صدای با

 مادمازل؟ کنیمی فکر چی به -

 !بود سهیل کردمی صدا مادمازل رو من که کسی تنها
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 نکرده عادت سهیل هایاومدن وقتبی و وقت به هنوز

 بدم مهزدیخ بدن به حرکتی بخوام و بیام خودم به تا. بودم

 روی رو چیزی سنگینی بعد ثانیه چند و شد باز ماشین در

 سمتش به بخوام کهاین از قبل. کردم احساس مشونه

 شکرت بود انداخته مشونه روی که تیک بابت از و برگردم

 قرار مقابلم قدم یه با سهیل کنم

 .مکن بلند رو سرم شدم مجبور دیدنش برای من و گرفت

 سهیل؟ کنیمی کارچی جااین تو -

 برق و کردممی صداش کوچیک اسم به که بود هامدت

 کردممی خطابش مفرد کهزمانی هاشچشم تو رو رضایت

 .دوخت هامچشم به رو خندونش هایچشم. دیدممی

 بودم؟ نگفته -

 رو؟ چی: پرسیدم تعجب با
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 با و کوبید آروم شسینه یقفسه چپ سمت به دستش با

 تو که جا هر به رو من المصب این: گفت خاصی لحن

 . کشونهمی باشی

 احساس رو هامگونه شدن سرخ عمرم تو بار اولین برای

 همب احساسش از صریح قدران سهیل نداشت سابقه. کردم

 .شد اندازطنین خیابون سکوت تو شقهقهه! بگه

 یا بذارم خجالت پای رو هاتگونه شدن سرخ این -

  سرما؟

 رد صد: گفتم و کردم نگاه خندونش هایچشم به پروابی

 ! نداره وجود خجالت برای چیزی! سرما صد

 ور ماشین در دست یه با کهدرحالی و انداخت باال ابرویی

 نیمبی نوک به آرومی یضربه شدیگه دست با کردیم باز

 . زد

 ! نزدی یخ تا شو سوار زودتر پس -
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 و بگیرم نادیده رو متلکش کردم سعی. خندید دوباره و

 تا من و شدیم ماشین سوار دو هر. ندم کش رو بحث

 سهیل از رو بازیگوشم نگاه کردم سعی مطب به رسیدن

 ! بگیرم

 خالی جای دیدن با یدیم،رس مطب به ربع یک عرض در

 ددی از که گرفت شکل صورتم روی عمیقی لبخند ساره

 . نموند دور سهیل

  خندی؟می چی به -

 . دادم جواب جانب به حق

 . زدم لبخند فقط. نخندیدم من -

 کهدرحالی و داد تکون. " خودتی خر" معنی به رو سرش

 ونهصبح بیا: گفت شدمی مطب کوچیک یآشپزخونه وارد

 . داریم کار خیلی امروز که وریمبخ
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 خدا: زدم غر و برداشتم مشونه روی از رو سهیل کت

 . کنه خیربه

 با و کردم آویزون سهیل اتاق آویز از وسواس با رو کت

 آشپزخونه وارد انرژی با ساره خالی جای به دوباره نگاهی

 ساره نگاه کردممی احساس هاتازگی چرا دونمنمی. شدم

 و دلخور بینهمی رو سهیل و من یمیتصم کهزمانی

 بافخیال ذهن یزایده فقط این هم شاید! شهمی عصبانی

 !بود من
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 میز روی و درآورد یخچال از رو شیر پاکت سهیل

 خنده با کردممی نگاهش تعجب با که من به و گذاشت

 نون اعانو دوختم؛ میز به رو متعجبم نگاه. بشینم کرد اشاره

 پنیر مقابل در و آب رو آدم دل ظاهرش و گرن که مربا و
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 شکالت آخر در و کردمی کور رو اشتهام که گردو و

 اشتهاآور عجیب من برای که شکالتی کیک و صبحانه

 ! بود

  جا؟این بیاری بخری، کردی وقت کی رو هااین -

 روی نشستن با و گذاشت میز روی خالی لیوان دو

 . بشینم مشد مجبور ناخواهخواه هم من صندلی

  کنه؟می فرقی چه. خریدم دیروز کن فکر تو -

 ...همه این کوچیکی این به مطب برای خب اما. هیچی -

 . شد قطع داد دستم به که ایلقمه با حرفم

 تموم رو عمومیت یدوره تو وقتی سال چند از بعد -

 کنار هردومون مطب که خرممی تریبزرگ واحد کردی

 !باشه هم
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 کردمی فکر طورچه سهیل. کردمنمی رکد رو هاشحرف

 به نگاهم مونیم؟می هم کنار هنوز ما سال چند از بعد

 با و افتاد بود کرده خشک جا دستم تو که ایلقمه

 بود شده گیرمگریبان کجا از دونمنمی که ایدلخوری

 . ندارم دوست گردو و پنیر من: گفتم

 که رو شیر لیوان سهیل. گذاشتم میز روی رو لقمه و

 اب و میز روی برگردوند ببره دهنش سمت به خواستمی

 نظربه بچه شهمی باعث تربیش کارهات این: گفت خنده

 ! برسی

  خب؟: گفتم طلبکارانه

 . انداخت باال ایشونه

 به کنکور تا تو که نبود این ما قرار مگه. هیچی -

  بگیری؟ رو نتیجه بهترین تا بدی گوش من هایحرف

 . پرید دهنم از هناخودآگا
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 آزادم؟ کنکور از بعد  -

 از دلخورتر حّتٰی شد، همیشه از دلخورتر نگاهش

 و دادمی توضیح بهم رو موضوعی هاساعت که هاییوقت

 و کردم باز رو هامچشم سهیل یخنده صدای با

" زهرمار" بودم گذاشته ممعده روی رو دستم کهدرحالی

 . کردم نثارش زیرلبی

من که غرق تو هپروت و افکار خودم بودم کلمهای از 

حرفهاش رو نمیفهمیدم! برای اینکه گندی رو که زدم 

جمع کنم، لقمه رو از روی میز برداشتم و با لبخند تصنعی 

و قیافهی جمع شده به سمت دهنم بردم. لیوان شیر رو از 

روی میز برداشتم و بدون اینکه زحمت جویدن لقمه رو 

به خودم بدم، به کمک شیر و با چشمهای بسته لقمه رو 

قورت دادم.  
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 هک باقیه شکرش جای رسید، دادت به وقتی خوب شیر، -

 .آدنمی بدت ارش حداقل

 !نخانواده یه از کنممی فکر که حاال: گفتم زیرلب

 هایچشم با و گذاشت شچونه زیر رو دستش سهیل

  برادر؟ خواهر یا شوهرن و زن: پرسید ریزشده

 کی؟ -

 . دیگه پنیر و شیر: داد جواب جدیش لحن همون با

 با بود، انداخته دست رو من راحت همیشه مثل کهاین از

 بود ایکشیده" جونم" جوابم که زدم صدا رو اسمش جیغ

 هترهب: گفتم انداخته گل هایگونه با! کرد ادا چشمک با که

 کار زیاد امروز گفتی راستی. بخوریم رو مونصبحونه

 داریم؟
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 حین در همیشه جدی سهیل ساعتش، به نگاهی با سهیل

 هب باید تو آد،نمی ریحانی خانوم امروز: گفت و شد کار

 . داخل بفرستی رو هامریض جاش

 به اب بگیره، شکل لبم یگوشه خواستمی که رو لبخندی

 وقتهیچ سهیل کهاین از. پوشوندم لبم گرفتن دندون

 شادی در غرق زد،ینم صدا کوچیک اسم به رو ساره

 که کرد معنی چی به رو سکوتم سهیل دونمنمی. بودم

 ! نکنی قبول تونیمی البته: گفت

 ! نیست که سختی کار. اصاًل نه: دادم جواب سریع

 ! درس سراغ بریم بخور، رو تصبحونه پس -

 . انداختم میز به نگاهی

 .شدم سیر. ندارم میل دیگه -
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 فرصت مربا حاوی هایرفظ برداشتن و شدنم بلند با و

 . گرفتم سهیل از رو مخالفتی هر

 توضیح رو مبحث چند سهیل روز هر مثل یازده ساعت تا

 زدن تست و کردن مرور مشغول من اون از بعد و داد

 ِتپش به کور و سوت اتاق از جام که تفاوت این با شدم،

 بار هر سهیل کهاین از! بود شده تبدیل منشی میِز

 به نه شد، حسودیم کردمی بدرقه در دم تا رو هاشمریض

 یه نه ساعت هر و روز هر که ساره به بلکه هاشمریض

 !دیدمی رو سهیل بار چند بلکه بار

 روز هر مثل و کرد تعطیل رو مطب سهیل دو ساعت رأس

 ناهار از بعد. شد صرف مطب کنار رستوران تو ناهار

 کهانیزم غروب کهاین تا شد تکرار صبح روال دوباره

 خوابم عجیب روزاون. رفت اتاق داخل به مریض آخرین

 زودتر رو خودم هایکتاب. دیدمی تار هامچشم و اومدمی
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 یقفسه تو دادن قرار از بعد و کردم جمع روز هر از

 ادامب تا شدم ساره میز کردن مرتب مشغول مخصوصشون

 ! بیاد دستش به ایبهونه فردا

 هب زودتر خواستمی دلم و مبود کالفه خستگی بر عالوه

 کار هنوز اما کردم مرتب بار چندین رو میز! برگردم خونه

 یا نمبز در تونستمنمی هم طرفی از بود؛ نشده تموم سهیل

 به احترامیبی رو کارها این سهیل چون کنم صداش

 کردمی سفارش ساره به همیشه حّتٰی و دونستمی مریض

 ! نکنه وصل رو تلفن که

 ماس به و کردم باز رو دفتر کاریبی و نجکاویک روی از

 روی از هامچشم گذرا که طورهمین. کردم نگاه هامریض

 شد باعث که افتاد اسمی به نگاهم گذشتمی هااسم

 . بپره سرم از خواب
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 رارتک اسم یه فقط سرم تو و بود شده متوقف دنیا انگار

 "!  راد شاهین. "شد؛می

 روز به و گرفتم رو اسمش الدنب مزدهیخ هایدست با

 ود،نب کردن فکر به نیازی. رسیدم نوزده ساعت شنبهسه

 حظهل هر که ساعتی تاکتیک! بود شنبهسه نحس روز اون

 هنوزد ساعت رسیدن از خبر گذشتنمی زودتر هاشعقربه

 یسایه و شدمی نزدیکتر و نزدیک که پایی صدای! دادمی

 دناوم از خبر کیه، به متعلق دونستممی خوب که مخوفی

 ! دادمی شاهین

 هب تکونی! بستم حرکت یه با رو دفتر و اومدم خودم به

 هک جایی تنها و دادم بود شده لمس انگار که مزدهیخ بدن

 هداشتیب سرویس ببرم پناه بهش تونستم و بود نزدیک بهم

 !بود مطب
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 لباسم شدن کثیف از کهاین بدون همیشه برخالف

 تمدس. دادم تکیه سرم پشت دیوار به باشم داشته ایواهمه

 دکوبیمی مسینه یقفسه به شدت به که قلبم روی رو

 و زیرلبیم هایناله. بستم ترس از رو هامچشم و گذاشتم

 اتاق در صدای با! نبود توصیف قابل هامکردن خدا خدا

 قبلی مریض از که خودش صدای دنبالش به و سهیل

 هایناله مبادا تا کردم باز رو آب شیر کردمی خداحافظی

 شد باعث حدی تا آب صدای! برسه گوشش به من

 که ایاندازه به نه اما بشنوم ترکم رو بیرون صداهای

 هخست انگار صداش! نرسه گوشم به شاهین آشنای صدای

 ونا به لعنت اصاًل! عروسیش روز تو بار آخرین مثل بود

! رفتمنمی سیعرو اون به و شکستمی پام کاش! روز

 اصاًل! دیدمنمی رو سهیل و شدمی کور هامچشم کاش

  !رسوند هستم که جاییاین به رو من که غرورم به لعنت
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 تربیش هرلحظه صداش و بود باز که آبی شیر به حواسم

 ماحمقانه هاینقشه و خودم به داشتم فقط نبود؛ شدمی

 ستمدوننمی و بود کرده قفل مغزم. فرستادممی لعنت

 سهیل جلوی خواستممی خدا از فقط. بکنم باید کارچی

 ماا نداشتم باهاش رویارویی و شاهین از ترسی! نشم رسوا

 دشای! بود مهم برام بکنه مدرباره فکری چه سهیل کهاین

 !غرورم از ترمهم حّتٰی

 نه که انگشت با سهیل! اومدم خودم به در صدای با

 وشت نگرانی که صداش و کوبیدمی در به مشت با مطمئنًا

 . بود مشهود

  رو؟ صدام شنویمی سویل؟... رو در این کن باز -

 ابیجو از دریغ اما شد پایین و باال بار چند در یدستگیره

 ! من جانب از

  کنی؟می کارچی تو اون داری -
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 .انداختم آینه تو مپریدهرنگ و زدهماتم یچهره به نگاهی

 هب رضایت باآلخره و اشیدمپ صورتم به سرد آب مشتی

 ور دستش که سهیل. دادم در کردن باز و آب شیر بستن

 هاشچشم از رو سؤال و نگرانی آورد، پایین بود برده باال

 آرومی صدای با بزنه حرفی کهاین از قبل. خوندممی

 کنم رفک! ندارم دوست پنیر بهت گفتم که صبح: گفتم

 . ریخته بهم ممعده

 رو فمکی زیپ کهدرحالی و رفتم میز سمت به سالنه سالنه

 بریم؟ شهمی رفت؟ مریضت: گفتم بستممی

 . شد بلند سرم پشت از درست صداش

 ...تمعاینه بذار نیست؟ خوب حالت گینمی مگه -

 هلحظ هر که دستش یا کنه کامل رو شجمله کهاین از قبل

 تند و برگشتم سمتش به بخوره، بهم شدمی ترنزدیک بهم

 ! نه: مگفت
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 و آورد پایینش آروم که کردم دنبال رو دستش نگاهم با و

 ! شد مشت

 ...سویل اما -

 زده بیرون نامرتب روسری از که موهام به دستی کالفه

 . ریختم بود

 !مخسته بریم؟ شهمی -

 شاتاق به و داد تکون رو سرش نگرانی با حرفبی سهیل

 یرو همیشگیش جای سر رو دفتر سریع هم من. برگشت

 و من از زودتر ساره فردا بودم مطمئن چون گذاشتم؛ میز

 !بگیره رو ما مچ مثاًل تا مطبه تو آماده و حاضر سهیل
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 نشت سفید لباس دیگه کهدرحالی سهیل دقیقه چند از بعد

 مسمت به رو کتش. شد خارج اتاق از دست به کت نبود

 .بپوشش: گفت دستوری لحن با و گرفت

 دستش و فرستاد بیرون رو نفسش بانیمعص نگاه دیدن با

 .داد تکون مقابلم رو

 داشتی صبح. نیست لجبازی وقت اآلن. بگیرش -

 هوا هم نیست خوب حالت هم که اآلن به وای لرزدی،می

 !شده سردتر

 من یا گفت کنایه به رو. " نیست خوب حالت" دونمنمی

 زور حرف مقابل در که نبودم آدمی! کردم فکر جوراین

 تاهکو جاها خیلی سهیل جلوی اما بیارم کم یا بیام اهکوت

 رو بحث شدن طوالنی یحوصله طرفی از و بودم اومده

 !نداشتم
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 چنگ دستش از رو کت. " روش هم این" گفتن با زیرلب

 .انداختم هامشونه روی و زدم

 به ودب احمقانه نظرمبه که بخشیرضایت لبخند با سهیل

 .کرد اشاره خروجی در

 نهک قفل رو مطب در تا بودم سهیل منتظر که مدتی تموم

 سرم پشت دیوار به بسته چشم آسانسور، منتظر هم بعد و

 فقط !نکنه شک بودنم مریض به سهیل تا بودم داده تکیه

 بازیگر چه مدت این تو که دونستمی خدا و خودم

 !بودم شده ماهری

 و کردم باز رو هامچشم بازوم روی سهیل دست نشستن با

 چون نبود، ناخواسته حرکتم. کشیدم کنار رو ودمخ

 رو پاش بدم اجازه سهیل به خواستنمی دلم وقتهیچ
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 لسهی یفشرده هایلب به توّجهبی! بذاره فراتر حدش از

 جلوگیری برای و شدم آسانسور وارد درهمش هایاخم و

 !داشتمنگه باز رو هامچشم احتمالی برخورد هر از

 و شد آسانسور سوار ایثانیه چند تأخیر با هم سهیل

 در به خیره دو هر. داد فشار رو همکف یدکمه حرفبی

 یطبقه به رسیدن تا همیشه برخالف و بودیم آسانسور

 .نشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ همکف

 دش ماشین سوار من به توّجهی ترینکوچک بدون سهیل

 مردد شدم ماشین سوار تو لحظه چند برای شد باعث و

 هوا اگه! بشم

 هیلس منت و گشتمبرمی خونه به پیاده پای با نبود، سرد

 شاهین و من دوستی از چیزی که اون! کشیدمنمی رو

 که دیگه جای از ناراحتیش مطمئنًا پس دونستنمی



 

Romanzo_o 213 

! دخورمی آب نبود من هایگیریکناره و رفتار به ربطبی

 اطراف زیادی دخترهای

 از. بشه نزدیک هااون هب تونستمی اون و بودن سهیل

 تونستمی دخترها این از یکی این از یکی کهاین فکر

 ماشین در روی رو حرصم تموم و شدم عصبی باشه ساره

 !کردم خالی بیچاره

 مدام و بود افتاده جونم به درد طرف یه از که من برخالف

 طرف از و کردممی تصور ساره کنار رو سهیل ذهنم تو

 مطب تو شاهین بدونم بود دهکر گول فضولیم دیگه

 هبگ چیزی کهاین بدون و بود آروم سهیل داشت، کارچی

 ایآهسته سرعت با

 . کردمی رانندگی

 سرعت این با انداختم، مچیم ساعت به نگاهی نامحسوس

 .رسممی خونه به روزها یبقیه از دیرتر داشتم حتم کم
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 پنهونی یرابطه این خاطربه اوقات گاهی که هرچند

 بودم گرفته یاد خوب اما سراغم به اومدمی وجدان عذاب

 مسائل باقی از رو مامان حواس درس یبهونه به طورچه

 !کنم پرت
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 اطرافم به نگاهی و اومدم خودم به ماشین توقف با

 ونخیاب از قبل خیابون یه سهیل کهاین دیدن با. انداختم

 خودم! پرید باال ابروهام داشته، نگه مونخونه به نزدیک

 یدستگیره روی دستم کهزمانی و کردم جور و جمع رو

 تک. افتادم مشونه روی سهیل کت یاد به تازه نشست در

. شدم پیاده ماشین از و زدم کنار ایآهسته حرکت با رو

 سردی، لحن و آروم صدای با ببندم رو در کهاین از قبل

  !خوش شب! دکتر ممنون: گفتم اول روزهای مثل درست
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 تسرع با سهیل که بودم نبسته کامل رو ماشین در هنوز

 ازش که اثری تنها و درآورد حرکت به رو ماشین زیاد

 کف آسفالت روی هاماشین الستیک رد بود مونده باقی

 ات بچرخ: گفتم لب زیر و زدم پوزخندی! بود خیابون

 نم سِر پره دلش کجا از نیست معلوم بدبخت! بچرخیم

 ! کنهمی خالی

 لبشق نیست معلوم: گفتم حرص با صبح اتفاق یاد با و

 لو خیابون وسط جااین رو من که کشوندتش کجا به اآلن

 !عوضی یمرتیکه! رفت کرد

 سهیل به دادن فحش از دست برق و رعد صدای با

 و سیاه ابرهای از پر که آسمون به نگاهم و برداشتم

 ور دستم آسمون یدوباره غرش با! شد کشیده بود مخوف

 مونآس کهاین از قبل! گذاشتم زدمی تندتند که قلبم روی

 مونخونه سمت به و کردم تند پا دربیاد صداش دوباره
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 دهش سرد هوا! دادم سهیل به رو حق بار اولین برای. رفتم

 کفایت تنهایی به کردنم گرم برای بافت این و بود

 ! کردنمی

 ویجل به کهزمانی که بودم برداشته قدم سرعت با قدراون

 نفس چندتا با! زدممی نفسنفس رسیدم مونخونه در

 کردم سعی. شدم خونه وارد و کردم باز رو خونه در عمیق

 مکردن پیچسؤال از مامان تا برسه نظربه خسته مقیافه

 اام گذاشتم جاکفشی داخل رو هامکفش! کنه نظر صرف

 ! نشد مامان از خبری

 که برنجی و مرغ بوی با و برداشتم جلو به قدم چند

! دمش نیازبی مامان گشتن از بود کرده پر رو خونه فضای

. مامان سالم" گفتن با و رفتم هاپله سمت به صدا و سر بی

 رو سؤالی هر فرصت! " کنم استراحت رممی مخسته
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! یلسو وا" گفت؛می که رسید گوشم به صداش اما گرفتم

 ! " ترسوندیم آی؟می و ریمی سروصدابی قدران چرا

 که شدم اتاق وارد غمگین و عصبی روز هر برخالف

 ختت روی رو کیفم! نبود سهیل رفتار جز چیزی دلیلش

 هامچشم به دقیقی نگاه. ایستادم آینه جلوی و انداختم

 رو غمش و ناراحتی علت کهاین از دریغ اما انداختم

 شاهین با دوستیم که روزی من اما بود مسخره! بفهمم

 رفتار سردِی خاطربه حاال و نبودم ناراحت شد تموم

 ! بودم غمگین پسر همون پسرعموی

 با هک بغضی بردن بین از برای و رفتم کنار آینه جلوی از

 ماا کشیدم عمیق نفس بود غریب خیالبی سویِل با من،

! همانا سهیل عطر بوی پیچیدن و همانا عمیق نفس

 خیس رو مصورت که هاماشک روی رو دستم ناباورانه

 رپس یه خاطربه روز یه شدنمی باورم! کشیدم بود کرده
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 رهپنج سمت به و گرفتم دندون به رو لبم! بریزم اشک

 از هک ایشیشه به رو پیشونیم و زدم کنار رو پرده. رفتم

 هم هشیش سردی. دادم تکیه بود شده خیس بارون ضربات

 ؛بود سختی راهی دو! کنه کم رو درونم التهاب نتونست

 اما زرنگم کردممی فکر من! غرور و عشق بین راهی دو

 رو مغرور مِن تونست راحت که بود من از ترزرنگ سهیل

 !کنه خودش یدلبسته
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 زا حیاط در شدن باز دنبالش به و بابا ماشین صدای با

 دمبو زده چنگ بهش که رو پرده و گرفتم فاصله پنجره

 از و کردم کپا رو هاماشک دست پشت با. کردم رها

 مشغول گیرهمی رو سراغم بابا دونستممی که جاییاون

 تنباف از گوشیم پیامک صدای با. شدم هاملباس تعویض
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 هکاین فکر از. نشستم تخت روی و کشیدم دست موهام

 آب زدهذوق پرسیده رو حالم پیامی با سهیل روز هر مثل

 یپز هیجان از لرزون هایدست با و دادم قورت رو دهنم

 مومت اما کردم خارج کیفم از رو گوشی. کردم باز رو کیفم

 گوشی و فرونشست تبلیغاتی پیامک دیدن با شوقم و ذوق

 مدام و بودم شده دیوونه. افتاد زمین هامدست بین از

 ! سهیل آقا بچرخیم تا بچرخ: گفتممی زیرلب

 زا بعد نداشت حق سهیل اما بود گانهبچه رفتارم هرچند

 بود کرده رها خدا امون به خیابون تو رو من حترا کهاین

 ! نگیره ازم سراغی

 یعمیق نفس اومدمی پایین یطبقه از که بابا صدای با

 این از کسی نباید که کردم شزدگو خودم به و کشیدم

 چند و شدم بهداشتی سرویس وارد. ببره بویی ماجرا

 که یآب قطرات به خیره. پاشیدم صورتم به سرد آب مشت
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 که جهنم به: گفتم وارهذیون چکیدمی بلندم هایمژه زا

 حّتٰی کارهاش یهمه که جهنم به! اومده خوشت ازش

 تو از اون که جهنم به! لرزونهمی رو دلت هم فکرش

 از انتقام که جورهمون کنیمی فراموشش! مغرورتره

 ! کردی فراموش رو شاهین

 یرش بابا، صدای دنبالش به و اتاقم در شدن باز صدای با

 خشک حوله با رو صورتم که طورهمون و بستم رو آب

 نعیتص لبخند با. شدم خارج بهداشتی سرویس از کردممی

 شآغوش به و کردم سالم بابا به ساختگی شوق و شور و

 دهخن که لحنی با و بوسید رو موهام روی بابا. بردم پناه

 دیدیم رو تو ماه روی عجب چه: گفت زدمی موج توش

 ! پیدایی کم روزها این! خانوم لسوی

 . خندیدم زور به

 ! بگردین دنبالم هاآسمون تو باید دیگه آره -
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 ور هاملباس رممی" گفتن با اون و شدم جدا بابا آغوش از

 اتاق از! " منتظره مادرت پایین، برو هم تو. کنم عوض

 یسنگین لبم روی که لبخندی بابا رفتن با. شد خارج

 میز روی رو حوله! کرد خداحافظی هامبل از هم کردمی

 وشیمگ به سری کنم ترک رو اتاق کهاین از قبل و گذاشتم

 ! کنه خوشحالم ایذره که نبود خبری هیچ اما زدم

 پایین هاپله از و شدم خارج اتاق از سست هایقدم با

 هایتن در و نرسید جایی به زدن لبخند برای تالشم. رفتم

 جونبی و آهسته هامقدم قدراون! دش آویزون هاملب فقط

 ایصندلی کهدرحالی خنده با و زد جلو من از بابا که بود

 ایهقیافه چه این: گفت کشیدمی عقب خودش برای رو

 به چشممون روز چند از بعد گرفتی؟ خودت برای

 ...هم اون که شد روشن جمالت
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 اباب حرف غیظ با و رفت دستم از دارمنیش زبون کنترل

 ایهفته! شماست با حق! گینمی راست: کردم قطع رو

 فقط چون بخوریم غذا هم با تونیممی شب یه فقط

 .منتظرتونه خونه هم نفر دو آدمی یادتون بار یه ایهفته

 لمعط ماشین خاطربه من و بود سرد هوا امروز که ببخشید

 ! کنید شکایت هوا سردِی از مقیافه بابت! شدم

 رفتگ بازوم از نیشگونی بود ساکت حظهل اون تا که مامان

: فتگ و کشید عقب برام رو ایصندلی شدیگه دست با و

 ! سرت به زده گرسنگی. بشین بیا

 خاصی حرف مامان! نشوند صندلی روی زور به رو من و

 رستوران تو سهیل حرف یاد رو من عجیب اما بود نزده

 !شد کور داشتم که اشتهایی ذره یه همون و بود انداخته
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 با عصبانیت، جای به تندم هایحرف مقابل در بابا

 :گفت مهربونی با و کشید غذا برام ذاتیش خونسردی

 ! دخترم داری حق اما کرده، ناراحتت چی دونمنمی

 نم کرد،می تندی بابا اگه شاید! نداشتم زدن برای حرفی

 رو رمس! کنم خالی رو عصبانیتم مقابلش در تونستممی هم

 یرو خورشت با بازی مشغول قاشق با و انداختم پایین

 و بودم هم به بابا و مامان یاشاره و ایما متوّجه. شدم برنج

 گیتاز به که بود تردیدی و شک از نشون حرکتشون این

 کهاین برای! کردممی احساس خودم روی هاشوننگاه از

 ندچ نوشابه زور به نکنم تابلو رو خودم این از تربیش

 .کرد اهمی مامان. دادم قورت نجویدهجویده رو اغذ قاشق

 ... سویل راستی -

 رو نگاهش مامان زمانهم که گرفتم بشقاب از رو نگاهم

 ودب من کنکاش و بررسی مشغول پیش یلحظه چند تا که
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 باریدمی روش و سر از آشفتگی کهدرحالی و گرفت ازم

  اومدی؟ دیر امروز چرا: گفت

 یرهخ صورتم به که شد کشیده اباب به نامحسوس نگاهم

: دادم جواب عمیقی نفس با. بود جواب منتظر و شد شده

 بیام، هپیاد رو مسیری یه شدم مجبور نبود ماشین که گفتم

 ! خونه رسیدم دیر همین خاطربه

 امروز چون کهاین و: دادم ادامه زد سرم به که فکری با و

 خونه یممونمی. ریمنمی دیگه فردا خوندیم، درس زیاد

 !بزنیم تست

 اون بشه دکتر دخترشتک قراره کهاین ذوق از مامان

 و زدنمی حرفی ماحمقانه هایبهونه مقابل در روزها

 هامحرف شدن تموم با بابا اما اومدمی کوتاه راحت

 با رو ما خواینمی: پرسید کنایه با و انداخت باال ابرویی

  کنی؟ آشنا دوستت
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 هک کردم رها بشقاب روی رو گالجن و قاشق عصبانیت از

 اومدن ابرو و چشم به توّجهبی! شد ایجاد بدی صدای

 مامان یا شما هایدوست من مگه: گفتم بابا به رو مامان

 شناسم؟می رو

 چنگال و قاشق با رو غذاش یموندهباقی آرامش با بابا

 دمش متوّجه گفت که ایجمله با اما کشید بشقاب یگوشه

 ! طوفانه از قبل رامشآ آرامش، این

 رو ما داره اون بکشیم حرف مونبچه از ما کهاین جای -

 ! کنهمی بازجویی

: تمگف غیظ با. کرد عصبانیم تربیش صدادارش پوزخند

 بیهش تربیش هاتوندادن گیر و هاسؤال که دارین قبول پس

 مادر و پدر مگه! ازتون داشتم سؤال یه اما! بازجوییه؟

  کارهاست؟ ینا به فقط بودن
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 مدام بابا و من بین شترسیده هایچشم کهدرحالی مامان

 ! سویل کن بس: گفت حرص با چرخیدمی

 . برد باال سکوت عالمت به رو دستش بابا

 و پدر تو نظر از! بگه خوادمی چی ببینم کن صبر نه -

 هب نیست معلوم شب تا صبح کاریه؟ چه به بودن مادر

 هم بدهکار ما حاال! ریمی کجا خوندن درس یبهونه

  شدیم؟

 کنایه و نیش هامحرف اما بودم آروم آروِم بابا برعکس

 ! داشت

 ور تونبربادرفته آرزوهای یعقده که بودین شماها این -

 خودتون خواستمی پزشکی دلتون! درآوردین من سر

 کردین مجبور رو من چرا دیگه! میخوندین رفتینمی

 همه این کنکور و درس خاطربه حاال که بخونم تجربی

 !بشنوم؟ تهمت
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 آره اصاًل: دادم ادامه مامان هایگفتن سویل به توّجهبی

 خوندن درس یبهونه به الکی من! خوبین شماها فقط

 احمقم چون اما گردممی رو هاخیابون شب تا صبح رممی

 با کیفم تو ندازممی هم رو سنگینی اون به هایکتاب

 زنممی که هم هاییتست این! وراون ورنای برممی خودم

 چیه؟ دونیدمی آخه! آددرمی درست جوابشون اتفاقی

 ! شهمی الهام بهم جوابشون

 به رو و کردم پاک هیچ از کاغذی دستمال با رو دهنم دور

 ! چسبید! بود خوشمزه خیلی غذا: گفتم پوزخند با مامان

 نگاه ابلدرمق و کردم پرت میز روی رو کاغذی دستمال و

 حترجی قرار به رو فرار مامان ناراحت نگاه و بابا عصبانی

 ناراحت و حوصلهبی قدراون. بردم پناه اتاقم به و دادم
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 و اومدمی نظرمبه همیشه از تربیش هاپله تعداد که بودم

 ! همیشه از ترطوالنی بلند چندان نه مسیر

 چراغ کهاین بدون. کردم قفل مواقع اکثر مثل رو اتاق در

 هر عادت به و کشیدم دراز تخت روی کنم روشن رو

 اردو گوشیم کردن پیدا برای رو دستم بسته چشم شبم

 قرار تخت کنار که ایمقهوه خرس دارچین لباس جیب

 سهیل که هاییزمان برای بود خوبی جاساز. بردم داشت

 ورمجب من و میزد زنگ یا فرستادمی پیام وقتبی و وقت

 هب رو مخسته هایچشم! کنم بازی نقش مامان جلوی بودم

 زیچی و نبود ازش خبری اما کردم باز سهیل از پیامی امید

 ! نشد عایدم بغضم شکستن جز

 شکستن از کهاین بدون و کردم پنهون پتو زیر رو سرم

 تا دادم اجازه هاماشک به باشم داشته ایواهمه غرورم

 زرو یه ریختمی مهاچشم از که اشکی قطره هر با. ببارند
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 سرم تو بودم گذرونده سهیل کنار که رو ماهی چند اون از

 هاش،سرگذاشتنسربه هاش،حرف هاش،خنده چرخید؛می

 ... و هاشنگرانی

 تموم آفتاب طلوع با باآلخره اخیر ماه چند خاطرات مرور

 برای شوق و ذوق با ساعت این هرروز کهاین از. شد

 اتاق تو رو خودم باید حاال و شدممی آماده سهیل دیدن

 ! چکید هامچشم از اشک ایدیگه یقطره کردممی حبس

. 

. 

. 

 روی گوشیم لرزش با که بودم بیداری و خواب بین

 سوختمی هامچشم. پریدم جام از ترسیده مسینه یقفسه

 ماساژ رو هامچشم دست یه با کهدرحالی دید؛می تار و

 . کردم لمس رو گوشی یصفحه مدیگه دست با دادممی
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  دختر؟ تو کجایی! دادی جواب عجب چه -

 از رو گوشی! رفت باال قلبم ضربان ساره صدای شنیدن با

 امصد کردم سعی سرفه چند با و دادم فاصله گوشم کنار

 . کنم صاف رو

  شده؟ چیزی سالم -

  کردی؟ گریه گرفته؟ چرا صدات -

 . خندیدم زور به

  چی؟ برای گریه. نه -

 سرما کنم فکر: دادم ادامه و کردم مصلحتی یسرفه

 ! خوردم

 . رسید گوشم به ساره یهآسود نفس صدای حرفم این با

 !شده دعوات دکی با کردم فکر آخه. آهان -
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 م؛بپرس سؤالی سهیل به راجع مستقیم نداشتم دوست

 رخب بهم خودش همیشه مثل ساره داشتم دوست تربیش

 ! بده

  داری؟ن خبری ازش -

  کی؟ از: پرسیدم پرت حواس

 ! دیگه سهیل: داد جواب حرص با

 هاماخم بود کرده صدا کوچیک اسم به رو سهیل کهاین از

 هم اینتیجه که هاجواب و سؤال این از. رفت هم تو

  اده؟افت اتفاقی: پرسیدم طاقتبی و شدم کالفه نداشتن

 ! خاموشه هم گوشیش! مطب نیومده -

! گمان و حدس حد در یا بود درست اسماحس دونمنمی

 روزها این ساره کنم فکر شدمی باعث بود که چی هر اما

 اثر رد فقط فکر این شاید! کرده درازتر گلیمش از رو پاش
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 رد! بود اومده وجودبه بود کرده حقم در شادی که خیانتی

 بحثمون باهم دیروز: دادم جواب کوتاه افکار همین اثر

 ! شد

  زنی؟نمی حرفی شده، دعواتون گمیم چرا پس -

 طرفی از و کنه دخالت کارهام تو کسی نداشتم دوست

 من: بدم جواب خودش مثل شد باعث ساره طلبکار لحن

 که حرف البته! خانوم ساره دارم باهات زیادی هایحرف

 ! ازت دارم سؤال! نه

 چرا شده، دعوات سهیل با شدی؟ دیوونه: گفت خنده با

  گیری؟می گاز رو من

 قطف ببین: داد ادامه تمسخرآمیزی لحن با و کرد نچی نچ

 ! هاگذاشتم تنهاتون روز یه

 . اومد جوش به خونم
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 همیشه برای بخوام سهیل از که کنیمی کاری داری -

 ! بذاری تنهامون

 مطمئن و داشتم خبر ساره زندگی وضع از حدودی تا

 ماه ره که زیادی نسبتًا حقوق از خرجش و دخل که بودم

 تمخواسنمی. شهمی تأمین کنهمی واریز حسابش به سهیل

 اما بود ناخواسته هامحرف و باشم من داستان یبده آدم

 برام آینده تو جایی یه روز، یه هامحرف این دونستمنمی

 و آروم صدای سکوت دقیقه چند از بعد! شهمی تموم بد

 . رسید گوشم به ناراحتش شاید

 . کنممی کنسل ور امروز قرارهای -

 ! کنیمی کاری خوب -

 ! خداحافظ -

 کار تو سرت بهتره: گفتم کنه قطع رو گوشی کهاین از قبل

 ! نشو مادر از ترمهربون یدایه من برای! باشه خودت
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 فتگ که پربهتی سویل به توّجهبی حرفم دنبال به و

 تا گرفته مامان از همه، روزها اون. کردم قطع رو گوشی

 من از کاری اما گفتن سویل به بودن کرده دتعا ساره

 به خیره و کشیدم دراز تخت روی دوباره! نبود ساخته

 ت،کجاس اآلن کهاین به شد؛ کشیده سهیل به فکرم سقف

 !چیه؟ ناراحتیش اصلی دلیل مطب، نرفته چرا

 ور پیشش دستم نبودم حاضر اما بودم نگرانش کهاین با

 نیمع تا بشم دور ازش مدتی برای بود بهتر شاید بشه؛

 از !دلبستگی یا وابستگی کنم؛ درک رو احساسم واقعی

 ودب اومده وجودبه شام میز سر دیشب که بحثی با طرفی

 به فقط صورت این در چون نرم مطب به نبود صالح

 !زدممی دامن بابا و مامان تردیدهای و شک
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 صدا به و موندم تخت روی بازطاق جورهمون ظهر تا

 مغزم تو ساره هایحرف. نکردم اعتنایی مامان هاینزد

! کردمی سهیل نگران عجیب رو من و شدمی پایین و باال

 و کنه غیبت اطالع بدون بود بعید منضبط سهیل از

 ! بذاره منتظر رو هاشمریض

 روی بار چند. بود بریده رو امونم دلتنگی و دلشوره

 سرد رفتار یاد کهزمانی اما کردم مکث سهیل یشماره

! کشیدممی پس رو دستم افتادممی جهتشبی و خودبی

 انداخته زندگی و کار از رو من که لعنتی غرور این از امان

 ! بود

 رخببی دیروز اگه! بود دردسرساز من برای همیشه شاهین

 نمایش اون شدمنمی مجبور من شد،نمی پیدا شکله و سر

 با هم و بشه دعوام سهیل با هم که بندازم راه رو کذایی

 ! مادرم و پدر
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 که شد کشیده ساعت به نگاهم ممعده کشیدن تیر با

 نشون رو یک ساعت تمام مالحظگیبی با هاشعقربه

 یه یفاصله با تنها رو روزم ساعت این تا روز هر! دادمی

 با نامعلوم یفاصله با حاال و گذرونممی سهیل با اتاق

 خواستنمی دلم جهو هیچ به! بودم گذرونده فکرش

 عشق جز چیزی رو سهیل اخیر ماه چند کارهای و هانگاه

 حس روی از هاشکمک رفتنمی کتم تو اصاًل! کنم معنی

 ! باشه لطف یا دوستانهانسان

 فکر از ممعده یدوباره کشیدن تیر با و کشیدم آهی

 تخت روی از سستی با. کشیدم دست بیهوده هایکردن

 از دریغ اما کردم رو و زیر رو کمدم کشوهای و شدم بلند

 قدمی چند تا! بگیره رو دلم ته بتونه که شکالتی یا آبنبات

 به لب شدنمی راضی دلم اما رفتم هاملباس کمد

 ! بزنم بودم خریده شاهین برای که تلخی هایشکالت
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 و دمکشی پریشونم و ریخته همبه موهای به دستی کالفه

 آب با رو مشتم. شدم اقات داخل بهداشتی سرویس وارد

 اشیدم؛پ آب صورتم پایینی قسمت به فقط و کردم پر سرد

 سوزوندمی رو مامانم دل سرخ، و کرده پف هایچشم این

 ! خجالتم جلوی بود سدی حداقل اما

 هک تو: کردم زمزمه و شدم خیره نامرتبم موهای به آینه تو

 اب کمی فقط! نشده دعوات سیاوش بابا و آیال مامان با

 ! نیست خونه اآلن هم اون که شده بحثت بابات

 کهاین بدون و کردم قانع رو خودم هاحرف همین با

 خارج اتاق از کنم چک رو گوشیم یا مرتب رو موهام

 دامی خودم به سهیل به کردن فکر با خواستمنمی. شدم

 عالی موقعیت با جذاب دکتر یه شاید سهیل! بدم واهی

 رو انتظارش بخوام که نبود دیح در من نظر از اما بود
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 دنش پایین و باال قیمت به انتظار این اگه حّتٰی بکشم؛

 ! بودمی قلبم ضربان مداوم

 تا کشیدممی هاپله روی رو روفرشیم هایدمپایی عمد از

 تلویزیون محو قدریاون اما بشه جلب بهم مامان توّجه

 گوشش به من هایکردن فسفس که بود شده خاموش

 به حواسش دونگ شیش که مامان برعکس !نرسه

 پرت موندهباقی یپله دو از من حواس بود، روشروبه

 .افتادم زمین به زانو با جاهمون از و شد
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 کهدرحالی! شد اضافه بهش هم پام درد بود کم ممعده درد

 رو راد خاندان دادممی ماساژ رو پام شدهمچاله یقیافه با

 اون در چون کردم،می ستفیضم زیرلبیم هایفحش از

 از! بود همین کردمی آرومم شاید که کاری تنها شرایط
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 ساکت چنانهم که انداختم مامان به نگاهی چشم یگوشه

 افتاد جونم به ترس ایلحظه برای بود، نشسته حرکتبی و

 به شدن بلند قصد به رو دستم! باشه کرده سکته نکنه

 دپیچی پام مچ تا زانو از هک بدی درد با اما گرفتم هانرده

 ! مامان آخ: گفتم بلند و نیاوردم طاقت

 طورچه که شدم مامان متوّجه بازمنیمه هایچشم همون با

 ندچ با رو بینمون متری چند کوتاه یفاصله! پرید جا از

 روش و سر از نگرانی کهدرحالی و کرد پر بلند قدم

 ابی: گفت و کرد قفل مشونه دور رو هاشدست باریدمی

  سویل؟ شد چت یهویی آخه. بشین مبل روی جااین

 هاپله به رو خودم لنگونلنگون و زدم پس رو دستش

 سنفنفس کهدرحالی. نشستم پله آخرین روی و رسوندم

 اهپله از شد پرت حواسم! نبود هم یهویی: گفتم زدممی

 . افتادم
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 و درد تصور از که زد شگونه به چنگی چنان مامان

 زانو زمین روی پام کنار! بستم رو هامچشم من زششسو

 که صورتم بین مدام شترسیده نگاه کهدرحالی و زد

 بود زانوم روی که دستم و پریده رنگش بودم مطمئن

  باشه؟ شکسته نکنه! بده مرگم خدا: گفت چرخید،می

 حرفیه؟ چه این: گفتم غیظ و اخم با و رفت یادم از دردم

 ! بشکنه اصاًل

 و رفت گوشی سمت به من مخالفت به توّجهبی مامان اما

 یاجازه کهاین بدون مامان. گرفت رو ایشماره تندتند

 :گفت بده بود بابا که خط پشت شخص به زدن حرف

 دست از سویل! خونه بیا زمین بذار دستته آب سیاوش

 ! رفت

 با که زدم صدا رو مامان تعجب از گردشده هایچشم با

 لحن با و برد باال سکوت عالمت هب رو دستش حرص
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. زمین افتاد هاپله از... دونمنمی: گفت بابا به کالفه

 خورده سرش به ایضربه! باشه شده چیزیش ترسممی

  سرم؟ رو بریزم خاکی چه من باشه،

 . فعاًل. کن عجله پس: داد ادامه مکث کمی با

 من به ایکلمه کهاین بدون و کرد قطع رو گوشی مامان 

 یوانل با بعد دقیقه چند و رفت آشپزخونه سمت به هبگ

 . برگشت قندآب

 نگاهم طوراین چرا. افتاد دستم. سویل رو این بگیر -

  کنی؟می

 با مباش داشته دستش توی لیوان به توّجهی کهاین بدون

 نگران زدی؟ بابا به رو هاحرف اون چرا: گفتم اخم

 ! شهمی

 رو دستش مامان که مبش بلند پله روی از کردم سعی و

 . گذاشت مشونه روی
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 رانیسخن با! بشه نگرانت بذار! دقیقه دو بشین بگیر -

 که من کنی؟ آشتی بابات با خوایمی طورچه دیشبت

 شاید گممی هم من خوردی، زمین تو! نگفتم دروغ بهش

 ! باشه شکسته پات

 . کردم نگاهش اندرسفیهانهعاقل

 ! بخوره تکون تونهنمی شکسته پاش که کسی -

 خوب: گفت غیظ با و داد دستم به رو قندآب لیوان مامان

 !بشی متخصص من واسه خوادنمی! هم تو حاال
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 به شیرینیش نوشیدم، رو غلیظ قندآب از ایجرعه

 فشار بردن باال برای جرعه یک همون که بود ایاندازه

 نامام بنوشم ایدیگه یجرعه خواستم تا. باشه کافی خونم
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 دستم از رو لیوان و شد خارج اتاق از دست به مانتو

 . گرفت

 ! صورتت بمونه پریده رنگ کم یه بذار. دیگه خوادنمی -

 آشپزخونه به رو لیوان من متعجب نگاه مقابل در

 یهتک نرده به رو سرم. کرد تنش به رو مانتو و برگردوند

 که رو مامان هایقدم صدای اما بستم رو هامچشم و دادم

 طوری مامان. میشنیدم رفتمی پایین و باال هاپله از

 موسوسه که کشیدمی نقشه و کردمی عمل زدههیجان

 براش رو سهیل تا گرفته شاهین از ماجرا، تموم کردمی

 ینقشه حتمًا خالقش ذهن این با مامان! کنم تعریف

 ستد تنهایی به خودش باید اما داشت انتقام برای بهتری

 خونم فهمیدمی قضیه از چیزی اگه چون شدمی کار به

 نقش لبم روی جونیبی لبخند! بس و بود خودم پای
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 بین از هم کمش اثر همون مامان اعتراض با که بست

 . رفت

  سویل؟ چیه برای تخنده -

 شدست توی شال و بافت به خیره و کردم باز رو هامچشم

  کنم؟ گریه: گفتم

 کمک کهدرحالی و ختاندا مشونه روی رو بافت مامان

 اما نه: گفت کنم رد آستینش از رو چپم دست کردمی

 ! بهتر حالتربی چی هر! بده نشون حالبی رو خودت

. مکرد رد بافت آستین از رو دستم و زدم پس رو دستش

 ! کارگردان چشم: گفتم غرغرکنان لب زیر

 سرم روی رو شال عجله با مامان خونه در شدن باز با

 . رفت بابا سمت هب و انداخت

 ! که شد تلف دختر این! کردی دیر قدرچه -
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 قدرهچ و بخندم مبادا تا گرفتم دندون به رو پایینیم لب

 به دهب مامان به جوابی کهاین بدون بابا! بود سخت کار این

 زدمی موج نگاهش تو نگرانی کهدرحالی و اومد سمتم

  دخترم؟ شی بلند تونیمی: گفت

 شتمدا احتیاج بابا زبون از" دخترم" شنیدن هب قدرچه من و

 ششرمنده نگرانش لحن و" دخترم" شنیدن از قدرچه و

 پام روی رو دستش نگرفت ازم جوابی که بابا! بودم

 دستش مامان. کشیدم جیغ درد از ناخواسته من و گذاشت

 . گذاشت بابا بازوی روی رو

 ونکت تونهنمی بینینمی مگه سیاوش؟ داری کارشچی -

  بخوره؟

 روی از کرد کمک و گذاشت مشونه روی رو دستش بابا

 از !شدم پام ورم متوّجه موقع اون تازه من و بشم بلند پله
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 شد مجبور ناچار به بابا و بردارم قدمی تونستمنمی ترس

 ! کنه بغلم

 تهنگرف جدی رو قضیه پیش ساعت نیم تا انگار که مامان

 ما زا جلوتر پریده رنگ تصور با بود، ترسیده حاال و بود

 . کرد باز رو ماشین در بعد و خونه در و افتاد راه

 !گذاشتمی جوابشبی ذاتیش صبوری با بابا و
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تا رسیدن به بیمارستان نگاه مامان مدام بین خیابونهای 

شلوغ و من که روی صندلی عقب نشسته بودم و هر 

لحظه درد پام بیشتر و طاقت فرساتر میشد میچرخید و 

مدام سؤال تکراریش رو از بابا میپرسید: راه فرعی یا 

خلوتتر نبود بری؟  



 

Romanzo_o 247 

 نم و رسیدیم بیمارستان به ساعت نیم از بعد باآلخره

 داد اب. بشینم ویلچر روی شدم مجبور باطنیم میل رغمعلی

 توی رو تختی سریع خیلی مامان هایخواستن کمک و

 !کردن خالی برام اورژانس بخش

 آرامش به رو مامان بود مسنی و چاق نسبتًا مرد که دکتر

 پام کبودی! شد پام وارسی مشغول دقت با و کرد دعوت

 !ترسوندمی رو خودم داشت کمکم که بود ایاندازه به

 پام و دربیاد آب از درست مامان هایحرف کهاین فکر از

 آب و زدم چنگ رو تخت روی یمالفه باشه شکسته

 ور سرش حرکتم این با دکتر. دادم قورت صدا با رو دهنم

 نهایتش! دخترم؟ ترسیمی انقدر چرا: گفت و آورد باال

 !دیگه گرفتنه گچ

 و دش کشیده پام به دوباره نگاهم بدم جوابی کهاین بدون

 و رتمهم و زندگیه و درس از افتادن نهایتش گفتم دلم تو
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! ستنی ایدیگه چیز! سهیله از گرفتن فاصله اون از بدتر

 ! سویل باش آروم

 ...که هرچند بگیرید، پاش از عکس یه -

. ردک قطع بابا یشونه روی آرومی یضربه با رو حرفش و

 د؛ش کشیده هاشمریض با سهیل رفتار به فکرم ناخودآگاه

 کرد قطع رو حرفش طوری! کجا؟ دکتر این و کجا سهیل

 که امیدی! گرفتم العالج بیماری من انگار که رفت و

 موقع نگاهشون برق از همیشه دادمی بیمارهاش به لسهی

 از تخت به بابا شدن نزدیک با! بود مشهود مطب از خروج

 بین یفاصله به رو حواسم و اومدم بیرون سهیل فکر

 !کردم جمع تخت و ویلچر

 با و نشستم ویلچر روی دوباره پرستار و بابا کمک با

 گرفتن سعک کار بودم اورژانسی مریض من کهاین وجود

 .کشید طول ساعت یک حدود نتیجه شدن آماده و
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 آسیب پام اگه حتی بیمارستان محترم پرسنل دادن لفت با

 و بهت بین در! شدمی طوریش بود، ندیده هم جدی

 دبو زده چشم به رو عینکش کهدرحالی دکتر من ناباوری

 گچ دستور و داد رو پام شکستگی تشخیص تمام دقت با

 ! کرد صادر رو گرفتنش

 پام روی نچسب و سفید مالت اون از که قدرچه هر

 رتبیش دستم و سوختمی تربیش دلم شدمی کشیده

 پای این سر فهمیدممی روز اون اگه شاید! شدمی مشت

 ده،ب قرار الشعاعتحت رو زندگیم قراره طوفانی چه ناقص

 رو خودم خودم بکشه باریک جاهای به کار کهاین از قبل

  !کشتممی

 بابا هک ایآبمیوه و کیک با بشه خشک پام گچ کهزمانی تا

 چیزی یه که چند هر کردم، تقویت رو خودم بود خریده

 از چیزی شدمی باعث و بود بسته رو گلوم راه سنگ مثل
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 جرعه جرعه با حّتٰی نفهمم، کیک و آبمیوه یمزه و طعم

 کیک که ایلقمه کردن راست و چپ یا آبمیوه نوشیدن

  !بود

 و ودب شده نگرانم وضعیتم دیدن با بابا! بود مامان با حق

 زا دیشبش دلخوری دادمی نشون مالیمش و مهربون رفتار

 ! ارزیدمی بابا کردن آشتی به پام شکستن حداقل! رفته بین

 بیرون گچ از که انداختم پام هایانگشت نوک به نگاهی

 روز به روز که سرمایی تو دونستمی خدا بودن، مونده

 نشد سرد از و بیارم طاقت قراره طوریچه شدمی تربیش

 ! نزنم دم پام هایانگشت

 دیگه که رو آبمیوه بگیرم پام از رو نگاهم کهاین بدون

 ازش نی با نوشیدن هنگام ناهنجاری صدای و شد تموم

 پای این با! گذاشتم تخت کنار میز روی شدمی بلند

 رو شدوباره یدارد هیچ که سهیل مطب به رفتن شکسته
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 کترد یکله و سر کهزمانی تا! سپردممی فراموشی به باید

 به توّجهبی و اطرافم دنیای از فارغ بشه پیدا دوباره

 سهیل بدون یآینده و سهیل به بابام و مامان هایپچپچ

 رپ رو وجودم تموم که افسوسی کهاین از غافل! کردم فکر

 که چیزی اون از یلسه دیدار و بود بیهوده بود کرده

 طوفانی با همراه اما بود ترنزدیک کردممی رو فکرش

 ! عظیم

 گوشزد با دکتر پام گچ شدن خشک از بعد ساعت نیم

 و امپ گچ از مراقبت یدرباره تذکر الزم، هایتوصیه کردن

 . داد بهم مرخصی یاجازه مسکن داروهای تجویز

 بابا و راستم بازوی زیر رو دستش مامان کهدرحالی

 روی زا احتیاط با بود گرفته راستم بازوی زیر رو دستش

 ور مگرفتهگچ پای کهاین جرئت اما اومدم پایین تخت

 لطو زیاد ایستادنم پا یه عمر اما نداشتم بذارم زمین روی
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 زمین روی مگرفته گچ پای دوم قدم همون تو و نکشید

 .گذاشتم
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 تاقا از ایگوشه سینه به دست لحظه اون تا که پرستاری

 از رو هامچشم مدام که من وضعیت دیدن با بود ایستاده

 دندون به رو لبم و کردممی باز و بستممی ترس و درد

. ومدا سمتمون به و گرفت دیوار از رو شتکیه گرفتممی

 به ایاشاره

 .کرد ویلچر

 ادهاستف ازش بیمارستان حیاط تا تونیمی داری درد اگه -

 .کنی

 دارنم هاشچشم نگرانی و ناراحتی از که مامان هب رو و

 هست؟ همراهتون ماشین: پرسید بود
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 بابا و کرد زمزمه زیرلب. " عزیزم آره" شبیه چیزی مامان

 شدیگه دست با برداره بازوم از رو دستش کهاین بدون

 رو من بزنه حرفی کهاین بدون و کشید جلو رو ویلچر

 بیمارستان به ورودمون زمان برخالف. نشوند ویلچر روی

 خدا بشینم روش من تا داشت وجود ویلچری کهاین از

 ماشین در و رفت ما از جلوتر دوباره مامان! کردم شکر رو

 عقب صندلی روی پرستار و بابا کمک به. کرد باز رو

 در هب صندلی پشتی جای به که تفاوت این با نشستم

 هب که لیزیربغ عصاهای از دستم با و دادم تکیه ماشین

 نگهداری بودن داده قرار صندلی روی کنارم افقی صورت

 اب بود برخوردیخوش و مهربون خانوم که پرستار. کردم

 بیمارستان به ویلچر برگردوندن زحمت ما از خداحافظی

 .گرفت عهده به خودش رو
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: گفت بابا به رو شد ماشین سوار کهاین محض به مامان

 پای گرفتن ترمز موقع نکرده خدای. کن رانندگی آروم

 ...سویل

 .هست حواسم: کرد قطع رو حرفش بابا

 مبود نشسته سرش پشت که من به نگاهی زور به مامان

 .انداخت

 !بود نشده چیزیش سرت خداروشکر -

 .نشست بابا صورت روی محوی لبخند

 !ردهخو هاپله به سویل سر بگیم دکتر به رفت یادمون -

 بود گفته که داریشاخ دروغ از چیزی کهاین بدون مامان

 ! "گذشت خیر به خداروشکر" گفتن با بیاره روش به

 .نداد بابا به رو ایدیگه حرف یاجازه



 

Romanzo_o 255 

 زمان زا ترطوالنی خونه و بیمارستان بین مسافت کهاین از

 بود شده اومدنمون

 .بستم رو هامچشم کالفه

 رفح مقابل در تمام لجبازی با رسیدیم خونه به کهزمانی

 ایینپ یطبقه تو اتاقی توی داشتن اصرار که بابا و مامان

 ور من تا شدم آویزون بابا گردن از زور به کنم استراحت

 هب اما بود منطقی حرفشون که هرچند! ببره خودم اتاق به

 !ترهراحت خودش اتاق تو هرکس هرحال

 هکنمی پیدا بهبود پام کهزمانی تا خواستنمی دلم هیچ

 اب تا دادم جرأت خودم به پس بشم، مامان و بابا سربار

 .برم راه عصاها

 یط رو اتاق عرض و طول تونستم بار چند فقط شب تا

 تأثیر گذشتمی تربیش زمان که قدرچه هر اما کنم

 . کمتر دردم و شدمی تربیش هامسکن
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 یا لسهی از پیامی امید به رو گوشیم و نشستم تخت روی

 کچ باشه سهیل از خبری توش که ساره از پیامی حّتٰی

 به اما نه یا بود عادت روی از کارم دونمنمی کردم؛

 و گذشته کار از کار که حاال خواستنمی دلم وجههیچ

 اساتماحس به عالقه برچسب افتاده فاصله سهیل و من بین

 و اتاق این یچهارگوشه تو خودم، خلوت تو حّتٰی بزنم؛

 !تختم روی

 گاهمخفی تو رو گوشی مداومی که پایی صدای با

 یکتاب خوندن سرگرم رو خودم و کردم پنهون همیشگیش

 رامب سرگرمی برای سرگرمی یوسیله تنها که دادم نشون

 !بود

 ثاًلم نگاه و گرفتم کتاب از رو نگاهم اتاق در شدن باز با

 وندستش غذا سینی کدوم هر که بابا و مامان به رو متعجبم

 .دوختم بود
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 همیشه مثل مامان و کرد پهن زمین روی رو هسفر بابا

 .چید سلیقه با رو شده تزئین غذاهای

 ناچار به هم من و نشست رومروبه درست زمین روی بابا

 تخت کنار مامان تا کشیدم تخت یگوشه به رو خودم

 از ومدنا پایین برای تالشی. بشینه راحت بتونه زمین روی

 با مامان! نکردن اصراری هم بابا و مامان نکردم، تخت

 ور خدا باریک دقیقه هرچند و گرفتمی لقمه برام محبت

 حالت این کسی اگه! کردمی شکر من سالمتی خاطربه

 روی اسالم به بعدًا کردنمی شک ابدا دیدمی رو مامان

 !آورده

 بابا و شد صرف خاصی حرف و دعوا بدون شب اون شام

 هب سینی دو ره و کرد کمک مامان به سفره کردن جمع تو
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 نشستم، منتظر ایدقیقه چند. شدند خارج اتاق از دست

 غمسرا به آبمیوه یا شیر لیوان با مامان بودم مطمئن چون

 آب لیوان با مامان و نکشید طول زیاد انتظارم! آدمی

 .برگشت اتاق به مسکن چند با همراه پرتقال

 مگه اما نداشتم مسکن به نیازی خودم نظر از که هرچند

 داشتم؟ اطاعت جز راهی مامان نگران و خیره نگاه یرز

 خواستمی دادمی نشون که بود طوری مامان حالت

 از بعد که دید چی صورتم تو دونمنمی اما بزنه حرفی

 فبرخال و گرفت دستم از رو لیوان پرتقالآب شدن تموم

 پر مشک با شام از بعد بالفاصله بود معتقد که شعقیده

 . نیک استراحت بهتره. سویل بخواب: فتگ خوابید نباید

 دراز تخت روی کامل من بمونه منتظر کهاین بدون و

 !رفت و کرد خاموش رو چراغ بکشم
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 شب هر از زودتر هامسکن تأثیر و خستگی وجود با

 !نکردم اپید سهیل به کردن فکر برای فرصتی و برد خوابم

. 

. 

. 

 اولین. پریدم خواب از مامان شدید هایتکون با صبح

 و عصبی هایچشم گرفت قرار دیدرسم تو که چیزی

 بین از زد،می شور دلم. بود مامان غضبناک صورت

 . شد خارج جمله یه فقط لرزونم هایلب

 شده؟ چی -

 .کرد بلندم و کشید رو دستم مامان

 !فهمیمی بده خودت به تکونی یه. پاشو -
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 هب توجهبی! بود بعید مامان از زدن حرف مدل این

 اتاق در جلوی تا و کرد بلند زور به رو من پام وضعیت

 کشونکشون

 تو پام: زدم داد و نیاوردم طاقت رفتارش از کالفه. برد

 کنی؟می طوریاین چرا! گچه

 از من هایچشم و گرفت رو دهنم جلوی دستش با مامان

 .شد گرد تعجب و حیرت

 اون مطب به پات تا شکستمی زودتر کاش! حقته -

 !شدنمی باز پسره

 فهمید؟ کجا از رو سهیل مامان شد، گردتر هامچشم

 .زد نیش دوباره دارشبغض صدای

 من؟ اعتماد جواب بود این -
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 دهنم روی از رو مامان دست آروم مزدهیخ هایدست با

: مگفت اومدمی بیرون چاه ته از که صدایی با و برداشتم

 !دممی توضیح

 مالیشماست خوادنمی! مندار تو توضیح به نیازی من -

 !کنی

 و برداشت آویز از بودم کرده سرم به دیروز که رو شالی و

 .انداخت سرم روی

 !بشه مشخص تکلیفت باید امروز -
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 زیر رو دستش من التماس و خواهش به اعتنابی مامان

 دهب دستم به رو عصا حداقل کهاین بدون و انداخت بغلم

 من و بود عصبی مامان. برد بیرون اتاق از زور به رو من

 نداشتم شخواسته کردن قبول جز ایچاره شرایط اون تو
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 لمب روی هاپله به پشت که مردی دیدن با هاپله باالی اما

 ناخوداگاه بود نشسته

 ماداعت هامچشم به! ایستادم و شد ترسست سستم هایقدم

 چپچپ مامان! کرد؟می غلطی چه جااین سهیل! نداشتم

 هستی؟ چی معطل: غرید گوشم زیر و کرد منگاه

 رینآخ و برنشمی قتلگاه به دارن که داشتم رو کسی حس

 تاررف البته صد که! ببینه رو عزیزانش تونهمی که باره

 احساس این تو مامان، سرد و خشن لحن و تند سابقهبی

 مامان دست فشار با که طورهمون! داشت اساسی نقش

 هالهپ از سختی به شدهرام یبره مثل نه، که گوسفند مثل

 حاال ات کی از سهیل که کردم فکر این به رفتم،می پایین

 !ندارم؟ خبر خودم و شده من عزیز

 فقط مبل روی شخص بودم امیدوار ایاحمقانه طرز به

 مامان هاپله تو قدراون اما! خودش نه و باشه سهیل شبیه
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 کوبیدم مینز روی رو پام حرص با من و زد غر جونم به

 لمونمقاب پا سر سهیل رسیدیم پله آخرین به کهزمانی که

 !بود ایستاده

 کهاین بدون و چرخید سهیل و من بین نگاهش مامان

: تگف و گذاشت بغلم زیر رو دستش دوباره کنه تعارفی

 .بشین مبل رو بیا

 مگوش به زیادی چنداننه یفاصله با سهیل نگران صدای

 نگرفتین؟ عصا براش: پرسید انمام به خطاب که رسید

 !ینهبب آسیب تربیش پاش ممکنه نکرده خدایی طوریاین

 بآسی بهش تو: گفت بشنوم من که جوری لب زیر مامان

 !زندگیش تو افتادی آفت عین که زدی

 شک اما بشنوه چیزی سهیل نداشت قصد مامان کهاین با

 خودش روی به فقط و شنید رو چیزهمه سهیل که نداشتم
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 تادهاف برات اتفاقی چه: گفت دوباره و نرفت رو از! نیاورد

 سویل؟

 کهدرحالی و کشیدم بیرون مامان دست از رو بازوم

 بدنم کل امروز مامان هایدست فشار زیر بودم مطمئن

 !هیچی: گفتم زیرلب آروم شده کبود

 رزودت سهیل. نشستم نفرهتک مبل روی مامان ترس از و

 .گرفت جا کناریم مبل روی و یدجنب خودش به مامان از

 به مامان

 مامان کهاین خاطربه رو خدا دلم ته من و رفت آشپزخونه

 کنه ادا رو نوازیمهمون رسم خوادمی عصبانیتش وجود با

 که نیایسی با که بود نگذشته شکرم از ایثانیه! کردم شکر

 جلوم کهدرحالی و برگشت بود روش آب لیوان یه تنها

 میز روی
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 شپیش دقیقه چند لحن برخالف مهربون لحن با ذاشتمی

 رنگ! نداری صورت به رنگت. دخترم قنده آب: گفت

 عدًاب تا بگیری جون بخور! پات گچ رنگهم شده صورتت

 !بخوریم ناهار

 و دوازده انداختم؛ دیواری ساعت به نگاهی نامحسوس

 بودم مطمئن بود گفته مامان که ایکشیده" بعدًا" و بود نیم

 گمب مامان به تونستممی کاش ای! بود سهیل به اینایهک

 ناهار ماهه چند ما! نداره ما با خوردن ناهار به نیازی سهیل

 ! کردیم جان نوش هم با رو عصرونه و صبحونه سهله، که

 ابرو و چشم با و داد هل سمتم به میز روی رو لیوان مامان

 دهآسو خیال با مامان برداشتم که رو لیوان! کرد اشاره بهم

 انداخت پا روی پا آرامش با شده اطاعت امرش کهاین از

 ویلس برای پرسیدین: گفت سهیل به رو آرومی لحن با و

 نخریدیم؟ عصا
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 برای من شهمی مگه: داد جواب بالفاصله خودش و

 کم !شکسته پاش ناسالمتی! باشم؟ نخریده عصا دخترم

 نوزه ییعن! نیست راحت عصا با سویل! نیست که چیزی

 !نکرده عادت بهش

 اکج از مامان رو حرف این. بپره گلوم به قندآب مونده کم

 زیاد سوتی مامان عصبانیت موقع که هرچند! واقعًا؟ آورد

   !هنزن حرف نسنجیده سهیل جلوی داشتم انتظار اما دادامی

 ابدا: گفت داشت خنده یمایهته که صدایی با سهیل

 مدید رو سویل پای وقتی! سشم خانوم نبود این منظورم

 که مزد حرفی اگه. گفتم چی نفهمیدم شدم نگرانش خیلی

 !خواممی معذرت شده برداشت بد

 رو ایجمله فقط انگار سهیل هایحرف تموم از مامان

 !بود رفته کار به توش سویل که شنید

 !هستین؟ صمیمی قدران هم هاتونمریض با شما -
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 موقع اون تازه من و داختان من به نگاهینیم سهیل

 متأسفانه اما شدم هاشچشم زیر غیرعادی کبودی متوّجه

 هایچشم با که مامان وجود و داشتیم که موقعیتی با

 با همیشه مثل نکردم جرأت بود ما گرنظاره برزخیش

 علتش سهیل هایچشم از نگاهم

 !بپرسم رو

 !کنهمی فرق من برای خیلی جان سویل باآلخره خب -

 یمرتعش صدای با و شد قرمز عصبانیت از صورتش انمام

 خانوم که شدین صمیمی قدران کی! جان؟: گفت مبهوت

 !جان؟ سویل به شد تبدیل شمس

 یحرف ترسیدممی طرفی از و بدم جوابی چه دونستمنمی

 ودمخ پس! باشه نقیض و ضد سهیل هایحرف با که بزنم
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 خگوپاس خودش سهیل تا زدم چپ علی یکوچه به رو

 درازتر گلیمش از رو پاش که بود اون هرحال به! باشه

 !بود اومده مونخونه به اجازهبی و بود کرده

 با هک دستی و داشت لب به که ایتصنعی لبخند با سهیل

: گفت داشت لرزشش کردن پنهون در سعی کردنش مشت

 توّجه با! بود خوندن درس هدفش سویل... راستش خب

 که ایساله دو یوقفه و کرده تخابان که سختی یرشته به

 یدوره از

 زمان بود افتاده خوندنش درس بین اآلن تا دانشگاهیپیش

 مناسبی جای تنها چون هم من و نداره کنکور برای زیادی

! بود مطب کنم کمک بهش وقت تمام تونستممی که

 ایدیگه قصد صمیمیت این از ما که باشید مطمئن

 !نداشتیم
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 رو کار و بخندم مبادا تا کردم سرگرم قندآب با رو خودم

 بود دروغ کاماًل سهیل هایحرف اول بخش! کنم خراب

 زیادی زمان کنکور تا بود گفته بهم بارها خودش چون

 شبخ درمورد اما نیست استرس و نگرانی به نیازی و دارم

 شاید! باشم داشته قاطع جوابی تونستمنمی هم دومش

 همب انسانیت روی از فقط غرضی و قصد هیچ بدون سهیل

 انتقام جنس از مخلوطی من صمیمیت اما بود کرده کمک

 !بود عالقه شاید و

 دلخوشی من خوندن درس علت کهاین دونستن با سهیل

 ضعفش نقطه رو دست نرمش و چرب زبون با مامانمه،

 معنی کهاین بدون مامان شد باعث همین و بود گذاشته

 اب هاحرف این ببینه یا و کنه پردازش رو سهیل جمالت

 لبخندش داشت سعی کهدرحالی نه یا آندرمی جور منطق
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 اطالع بدون نبود صالح هرحال به: گفت کنه پنهون رو

 !کنه کاری چینهم شخانواده

 زور به عریضه نبودن خالی برای و نزد حرفی سهیل

 و رفت آشپزخونه به من ناباوری کمال در مامان. خندید

. شتبرگ شیرینی ظرف و چای سینی با یقهدق چند از بعد

 سهیل به تربیش اما هردومون به محبت با کهدرحالی

! کرد عذرخواهی سهیل از رفتارش بابت از کردمی تعارف

 هانگرانی این و هستین مادر هرحال به" گفتن با هم سهیل

 !کرد خودشیرینی! " طبیعیه

 به گوشم کردممی مزهمزه رو قندمآب که طورهمون

 مه سر پشت که بود سهیل و مامان هایکردن باز نوشابه

 پام باید من فقط انگار شدن،می باز پیس و پیس

 زا بتونن نفر دو این تا شدممی نشینخونه و شکستمی

 !ببرن لّذت باهم مصاحبت
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 بر نیمب مامان پیشنهاد و کرد رفتن عزم سهیل بعد ساعتی

 کهاین با! کرد رد احترام کمال با رو ناهار صرف

 جورهمون اما کنم بدرقه رو سهیل در دم تا تونستممی

 که قندمآب لیوان با کهدرحالی مبل روی نشسته

 سرگرم رو خودم نداشت شدن تموم قصد محتویاتش

 ثلم چیزی بندازم سهیل به نگاهی کهاین بدون بودم، کرده

 زمزمه زیرلب" خداحافظ"

 آرومی صدای با و کرد مکث ایلحظه هم اون کردم،

 ! فعاًل! باش خودت مواظب: گفت

 میز روی رو لیوان خونه از سهیل و مامان شدن خارج با

 اشیدهپ میز و شیرینی روی که آبی به توّجهبی و کوبیدم

 تا. رفتم هاپله سمت به هامبل یدسته کمک به شد

 .شد کشیده پشت از دستم برم باال رو پله اولین خواستم

 .بعد بخور ناهار کن صبر ی؟رمی داری کجا -
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 یرونب دستش از رو دستم برگردم سمتش به کهاین بدون

 و گرفت رو بازوم مالیمت با اما دوباره مامان. کشیدم

 !بیارم رو عصا حداقل بذار: گفت

 نم آخه نکرده، الزم: گفتم غیظ با و چرخیدم سمتش به

 !نشکسته پام دو هنوز درضمن! ندارم عادت عصا به

 هب نگاهم من و کشید پس رو دستش خودش بارینا مامان

. دش کشیده دستش توی آشنای یشدهمچاله ویزیت کارت

 دمکشی بیرون هاشانگشت بین از رو کارت حرکت یه با

 .خوندم رو روش اسم بلند صدای با و

 !راد سهیل -

 .شدم خیره مامان به پوزخند با

 !داد؟ شماره هم شما به. آخی -
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 رو اسمم تشر با مامان. کردم پاره رو رتکا عصبانیت با و

 !بکش خجالت: گفت من از ترعصبانی و زد صدا

 ونهم در رفتم، باال هاپله از سختی به و نکردم اعتنایی 

 پام جای دستم کنید آرزو خواینمی: گفتم حال

 !کردم؟نمی پاره رو عکس و شکستمی
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 و رفتم گوشیم سراغ به اتاق به رسیدن محض به

 از تماس ده از بیش داشتم، رو انتظارش که طورونهم

 هب سرسری نگاه! داشتم مطب و ساره سهیل، از رفته دست

 هدیدت بوی پیامش آخرین تا اولین انداختم؛ سهیل هایپیام

 یجمله از! نبود نگرانی از خبری و دادمی دعوا و

 تا تمنرف مطب به چرا و قبرستونیم کدوم که شطلبکارانه

 تربیش گهمی مخانواده به رو" چیزهمه" کهاین به تهدیدش
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! ترسیدم و شدم مشمئز مخالف جنس از زمانی هر از

 چی مگه چیه؟" چیزهمه" از منظورش کهاین از ترسیدم

 گها حّتٰی کرد؟می تهدید طوراین که بود گذشته ما بین

 من نداشت حق فهمید،می هم رو شاهین یقضیه سهیل

 نشون و خط سهیل برای که طورمینه! کنه تهدید رو

 !ردک غافلگیرم حسابی و اومد ازش ایدیگه پیام کشیدممی

 یردلگ پس! بشه باز تونخونه به پام شدی باعث خودت»

 ! «نشو

 راد دانخان کهاین در نوشتم؛ داشتم که عصبانیتی تموم با

 لگیرید برای دلیلی! نیست شکی نبردن انسانیت از بویی

 تو هک هستین مهربون و خیر آدم یه فقط اشم چون نیست،

 در شما و من یرابطه! کردین کمک من به خوندن درس

 !تربیش نه و ترکم نه! شاگرده و استاد یرابطه حد
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 اییگهد پیام دوباره بره پیام ارسال به دستم کهاین از قبل

 .اومد ازش

 هماهنگ رو خوندنمون درس تایم مادرت با شد قرار»

 ! «کنینمی مخالفت و هستی عاقلی دختر که ونمدمی. کنم
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 .ادافت شادی پیام به چشمم تازه و کشیدم عمیقی نفس

پس بهخاطر همین کارت ویزیتش رو به مامان داده بود! به 

خودم اومدم و چشمم به اولین جملهی پیامم افتاد! سهیل 

که هنوز از شاهین چیزی نمیدونست، پس من هم نباید با 

لفظ "خاندان راد" بیخودی به خودم مشکوکش میکردم! 

جملهی اول پیامم رو با "با تمام وجود ازت متنفرم دکتر 

راد! " جایگزین کردم و پیام رو ارسال کردم. 
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 !رسیدی هدفت به! کنی تموم رو صغری غیبت بهتره»

 ! «خانوم شد نگرانت کافی یاندازه به سهیل

 نتچمدو! خارهمی لیخی تنت انگار تو نوشتم؛ تفاوتبی

 و اطالع محض ضمن در! کن آماده کبری غیبت برای رو

 !بود جااین اآلن سهیل فضولیت حس ارضای

 رو ساره مون،خونه به سهیل اومدن خبر بودم مطمئن

 هم رو من خود که هرچند کنه،نمی خوشحال چندان

 زمستونیم خواب از فقط رو من! بود نکرده خوشحال

 هک بود هدفی سهیل کارهای و نگاه پشت! بود کرده بیدار

 !آوردمدرنمی سر ازش اصاًل

 هیچ هم باز اما خوندم دقت با رو سهیل هایپیام دوباره

 شمخفیگاه تو رو گوشی کالفه! نکردم احساس اینگرانی

 ساره که ُدمی به کردن فکر با کردم سعی و گذاشتم
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 بود افتاده جونم به که ایدلشوره و ترس از بود درآورده

 . بشم دور کمی

 ترسناک و عجیب داشت کمکم سهیل و من یرابطه

 مبزنی گول رو مقابلمون طرف داشتیم سعی هردو. شدمی

 ماه که دونستیمنمی اما برسیم خودمون اهداف به و

 برای دستمون روزی یه و مونهنمی ابر پشت وقتهیچ

 !شهمی رو دیگههم

 با و شد اتاق وارد نزد در بدون مامان دقیقه چند از بعد

 از فاصله با! خورد جا وضوح به درهمم هایاخم دیدن

 .نشست تخت روی من

 قطف نفهمیدم نکن فکر! تو نه منم، کنه اخم باید که اونی -

 !مطبش رفتی خوندن درس خاطربه

 ردمم دخترهای! نکنه درد دستتون واقعًا: گفتم اعتراض با

 دوست لطیغ هر گردن،برمی شب نصفه رن،می صبح
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 وقتاون! دننمی پس جواب هم کسی به کنن،می دارن

 گردمبرمی و رممی ساعت سر خوندن درس برای که منی

 کاش! شما از هم این بابا، از اون! بشنوم تهمت باید قدران

 دست از مردممی ها؛پله به خوردمی سرم پام، جای به

 !شدممی راحت تونهمه

 با و گرفت بازوم از یشگونین اعتراض ینشونه به مامان

 نبود؟ این منظورم زنی؟می چیه هاحرف این: گفت اخم

 رو مگرفتهنیشگون بازوی خواستمی که رو دستش

 بود؟ چی پس: پرسیدم حرص با و زدم پس کنه، نوازش

 باهم کی از: گفت چشمکی با تعجب کمال در مامان

 هم با که شادی عروسی شب از شدین؟ دوست

 !رقصیدین؟

 و بشم الل دادم ترجیح اما دوستی؟ کدوم بگم اومدم

 ! کنه فکر داره دوست هرجور مامان بذارم
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 تش؛شناسمی که مطمئنم ببینه، رو پسره این اگه بابات -

 !کنی همکاری بهتره پس

 همکاری؟: کردم زمزمه تعجب با
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 بابات. آره: داد جواب مرموزی لبخند با مامان

 حال به وای! مشکوکه تو خوندن درس به جوریشهمین

 !ببینه هم رو پسره این هزمانیک

 ازش کهاین فرصت و شد خارج اتاق از حرفش دنبال به

 !گرفت ازم ببینه؟ رو سهیل بابا قراره مگه بپرسم؛

 هکاین حین و شدم بهداشتی سرویس وارد مبهوت و مات

 نقش هامچشم جلوی سهیل پیام زدممی آب صورتم به

 رو خوندنمون درس تایم مادرت با شد قرار» بست؛
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 مخالفت و هستی عاقلی دختر که دونممی. کنم هماهنگ

 ! « کنینمی

 هیچ مون،خونه اومدمی سهیل اگه! پرید وضوح به رنگم

 رافاعت خودم پیش تمام وقاحت با! نداشتم براش توجیهی

 ّتٰیح... بابا اما بمالم شیره رو مامان سر بتونم شاید کردم،

 لرزون و ترسون! کنم فکر موضوع این به ستمتوننمی

 لنگونلنگ و کردم خشک حوله با رو صورتم و دست

 .رسوندم بودم داده شتکیه دیوار به که عصا به رو خودم

 کیی دیدنم محض به مامان. رفتم پایین احتیاط با رو هاپله

 عقب برام رو نفره هشت ناهارخوری هایصندلی از

 روی دمزمی نفسنفس کهدرحالی زیرلبی تشکر با. کشید

 نتکابی به رو عصا کهاین از بعد مامان و نشستم صندلی

 لوپ زرشک کمی. نشست رومروبه صندلی روی داد تکیه

 مشغول سکوت تو دو هر کشید، خودش و من برای
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 ات هرروز سهیل اگه نظرم به: گفت مامان کهاین تا شدیم

 !بخونید درس بهتر حّتٰی یا گذشته مثل تونیدمی بیاد، ظهر

 کهنای از قبل آرامش با. شد خشک دستم تو راه بین قاشق

 بشقاب روی رو قاشق کنه، کاریخراب لباسم روی غذا

 مگه :گفتم نره باال داشتم سعی که صدایی با و کوبیدم

 دکتر هم بعدش جا؟این بیاد پاشه روز هر شهخاله یخونه

 چشم ضمری کلی. نبیمارستا مطب، بره باید! نیست کاربی

 .راهشه به

 سهیل که جوراون دکتر؟: گفت ریزشده هایچشم با مامان

 بهش تو آدنمی نظر به کردمی جون سویل جون، سویل

 !دکتر بگی

 .فرستادم بیرون حرص با رو نفسم

 داشت؟ ما بحث به ربطی چه اآلن این -
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 خودش اما! قبول شلوغه؟ سرش سهیل گیمی. باشه -

 هاشچشم تو من که حسی اون! کنه کمک بهت خوادمی

 هایچشم تو پیش سال بیست که بود حسی مثل دیدم،

 !دیدم بابات

 .خندیدم عصبی

 کنی؟می هندیش فیلم چرا حس؟ کدوم -

 سهیل، تهدیدهای از نگم تا گذاشتم جیگر روی دندون و

 کسی از نگم کنه، بازی نقش بلده خوب که آدمی از نگم

 که کسی از نگم کنه، خودش امخ رو طرف بلده خوب که

 !بود داده بازی خوب هم رو زرنگش دختر حّتٰی

 .برد باال تسلیم عالمت به رو هاشدست مامان

 !دیممی بهش رو پولش -

 چی؟ پول: پرسیدم درمونده و گیج
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 در و برداشت چنگال با رو ساالد کاهوی از ایتیکه مامان

 !تدریسش پول: گفت حال همون

 .رفت هم تو هاماخم ناخودآگاه

 !نداره احتیاج هاپول این به اون -

 خاطربه سهیل که داری قبول هم خودت! دیدی... دیدی -

 !نکرده رو کار این پول

 کرده جادوش سهیل انگار. نداشت ایفایده مامان با بحث

 .شدم وارد تهدید در از همیشه مثل ناچار به! بود

 رو وندنخ درس قید بذارین، فشار تحت رو من اگه -

 !کنممی رو کار همین که دونیدمی هم خودتون! زنممی

 .داد تکیه صندلی به خونسردی با مامان

 !گممی بابات به هم من و -
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 که نبوده چیزی: گفتم و ننداختم تاوتک از رو خودم

 !بگین بخواین

 از هاییحرف چه با طوریچه دونممی خوب زنشم، من -

 .بخون رو درست بشین آدم یبچه مثل پس رهدرمی کوره

 خرچخرچ بعد و زد رو هاشحرف آرامش کمال در مامان

 هر با. شد ساالد ریز چنداننه کاهوهای جویدن مشغول

 ترکم تحملم یآستانه رسید،می گوشم به که خرچی

 تموم داریبرده یدوره: گفتم نفرت با درنهایت! شدمی

 !بچرخیم تا بچرخ! خانوم آیال شده
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 پزخونهآش از بکنم عصا برداشتن برای تالشی کهاین ونبد

 نفرین و لعن رو سهیل لب زیر کهدرحالی و شدم خارج

  .رسوندم باال یطبقه به رو خودم هانرده کمک با کردم،می
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 روی کنم، قفل رو اتاقم در کهاین بدون همیشه برخالف

 جهنمی روزهای به سقف، به خیره و کشیدم دراز تخت

 امان در شرش از بودم مطمئن هم اآلن همین از که آینده

 !کردم فکر مونمنمی

 « بعد ماه چند»

 توق کنکور تا هفته یک فقط و رسید ماه تیر باآلخره

 و ودب طالیی یهفته آخر، یهفته سهیل یعقیده به. داشتم

 به مماهه چند تالش و زحمت خستگی، خاطربه نباید

 طورهمون و ایستادم یشمآرا میز رویروبه! رفتمی هدر

 فکر تنش پر ماه چند این به کردم،می شونه رو موهام که

 شدنم الغر و شدن تکیده باعث که نحسی هایماه! کردم

 ! بود شده

 دمتقاع رو بابا راحت خیلی بود گفته که جورهمون مامان

 یلیخ بابا و نبوده سهیل و من بین خاصی یرابطه که کرد
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 درس بر مبنی رو سهیل و امانم یخواسته ترراحت

 با من یرابطه که قدرهرچه! کرد قبول خونه تو خوندن

 ردترس سهیل البته صد و مامان و بابا خصوص به اطرافیانم

 هب شد؛می ترگرم من مامان و بابا با سهیل یرابطه شد،می

 حّتٰی و خوردمی ناهار ما کنار در روزها اکثر که حدی

 یسفره دور سال، تحویل موقع عیدش روز اولین سهیل

 برای آرزویی هیچ که من برخالف! گذروند ما سین هفت

 شچونه زیر هاشدست قفل با سهیل نداشتم، جدید سال

 هاینقشه نه، که آرزو بود مشخص من، به شخیره نگاه و

 ! داره سرش تو زیادی

 داد؛می آزارم بدجور هم به مامان و بابا دارمعنی هاینگاه

 آخر خبربی باریک وقت هرچند سهیل کهزمانی از اما

 بهم مستقیم غیر اون از قبل و شدمی غیبش هاهفته

 بلغیرقا تقریبًا داره، عمل بگم؛ مادرم و پدر به فهموندمی
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 جای هم مامان برای حّتٰی هیچ، که خودم برای! شد تحمل

! داره؟ عمل هاهفته آخر فقط سهیل چرا که داشت سوال

 هدف با سهیل که بودم فهمیده هم خودم واقعی معنای به

 تو چاله از کردممی احساس و شده نزدیک بهم خاصی

 تربیش زدم،می پا و دست قدرهرچه که چاهی افتادم؛ چاه

 پیدا ازش خالص برای نجاتی راه و رفتمفرومی توش

 ! کردمنمی

 سرم باالی گیره با شد، تموم که موهام زدن شونه

 با. انداختم سرم روی نخی روسری و کردم جمعشون

 امکان حد تا و کردم مرتب سرم روی رو روسری دقت

 احساس اصاًل! نشه مشخص گردنم یا موهام کردم سعی

 احساس این کهدرحالی نداشتم، سهیل هاینگاه به خوبی

 !بود نیومده سراغم به شاهین با دوستی تو وقتهیچ
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 باال یطبقه و هاپله به افسوس با و شدم خارج اتاق از

 هب سهیل اومدن مقابل در بابا یخواسته تنها شدم؛ خیره

 هب وسایلم کردن منتقل مشکسته پای وجود با مونخونه

 اتاق از کندن دل قدرچه و بود پایین یطبقه

 دنش باز از بعد که هرچند! بود سخت برام داشتنیمدوست

 تو من و نیاورد خودش روی به چیزی کسی هم پام گچ

 ! شدم موندگار پایین یطبقه

 بدون و اومدم خودم به مامان نگاه سنگینی احساس با

 عیس! بیاد سهیل تا رفتم سالن یگوشه به اضافه حرف

 شاید تا کنم سرگرم رو خودم هاکتاب زدن ورق با کردم

 ول،ا روزهای یانگیزه مثل ایانگیزه کنم، پیدا انگیزه کمی

 شماریلحظه سهیل بمط به رفتن برای که روزهایی

 نذاشته مطبش به پا که روزهایی شمار حاال اما! کردممی

 از دمبو نذاشته بیرون خونه از رو پام بگم بهتره یا بودم،
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 بهش کردن فکر با که چیزی تنها! بود شده خارج دستم

 سهیل منشی ساره دیگه که بود این شدممی آروم کمی

 طونشی جوون، منشی جای مسنی نسبتًا زن کهاین از! نبود

 احساس بود گرفته رو سهیل مطب زیبای شاید و

 حماقت جور یه خودش احساس این و داشتم خوشایندی

 انتقامی و کینه طوفان فدای رو زندگیم آرامش من! بود

 ییجهنت به کردم،می فکر تربیش اگه شاید که بودم کرده

 !افتادمنمی وضع این به و رسیدممی بهتری
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 راه از همیشگیش صدای و سر با سهیل دقیقه، چند زا بعد

 جا از زحمت. شد پرسیاحوال مشغول مامان با و رسید

 لسهی شدن نزدیک با تنها و ندادم خودم به رو شدن بلند
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 از رو نگاهم کهاین بدون نگاهش، سنگینی احساس و

 . کردم سالم لب زیر بگیرم، دستم توی کتاب

 ! طوره؟چه مادمازل احوال. سالم -

 هیچ و چرخیدمی کتاب کلمات بین نگاهم که طورهمون

 ! خوبه: دادم جواب شدمنمی متوّجه ازشون چیزی

 این عادت به بپرسم، رو حالش من کهاین بدون سهیل

 ! خوبم هم من: داد جواب وقت چند

 . کردم اکتفا سرم دادن تکون به و نزدم حرفی

 ات کرد خم رو سرش و نشست کناریم صندلی روی سهیل

 هب گرمش هاینفس کهاین از. بخونه رو کتاب هاینوشته

 ایناخواسته حرکت با و شد چندشم خورد،می دستم

 و یدکش عقب رو خودش پوزخند با سهیل. بستم رو کتاب

 کنار رو خودت قدران مدت این: گفت آرومی صدای با
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 مطب، اومدمی که آدمی اون کنممی شک که کشیدی

 دوقلوشی؟ خواهر نکنه! باشی خودت

 !شدی بامزه: دادم جواب چپچپ نگاه با

. نه: گفت و کشید ایآسوده نفس نمایشی، حالت به سهیل

 ! خودتی خود! شد راحت خیالم

 شارف رو بینیم تا آورد جلو رو دستش گذشته عادت به و

 سپ البته صد و آشپزخونه از مامان شدن خارج با که بده

 . آورد پایین رو دستش من کشیدن

 اتاق به شیرینی، و چای تعارف از بعد هرروز مثل مامان

 کهدرحالی سهیل. گذاشت تنها رو ما و برگشت خودش

 تعقیب رو مامان رفتن نگاهش با و مزهمزه رو چاییش

 به مادرت که اعتمادی این از ذره یه کاش: گفت کردمی

 !داشتی هم تو داشت، من
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 تو یدرباره رو زهاچی خیلی مامانم خب: گفتم حواسبی

 !دونهنمی

 به شهاسرفه بین پرید، سهیل گلوی به چای حرفم این با

 !دونی؟می من از چی تو مگه: پرسید زور

 زور به شد،می تربیش هرلحظه که هاشاخم مقابل در

 ! ؟قدغنه کردن شوخی نکنه. کردم شوخی: گفتم و خندیدم

 سردی به بشه باز هم از ایذره هاشاخم کهاین بدون

 !چیزی هر مورد در نه: گفت

! کرد مضطربم بعدیش هایحرکت و سهیل حرکت این

 تو حّتٰی و کرد تعطیل رو درس همیشه از زودتر کهاین

 تمرکز زدیممی تست داشتیم باهم که ساعتینیم همون

 چیزهایی حتمًا داد، اطمینان بهم نداشت رو همیشگی

 ! دونمنمی من که هست
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 برای سهیل چرا" کهاین بر مبنی مامان سؤال مقابل در

 دروغ همون ملیح لبخند با"  نموند؟ پیشمون ناهار

 پیش براش اورژانسی عمل" دادم؛ تحویلش رو همیشگی

 رو" خودتی خر" جز ایمعنی که مامان نگاه! ". اومده

 ناهار شدن آماده تا گرفتم تصمیم و گرفتم نادیده نداشت،

 . برم اتاقم به
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 و مک سهیل. گذشت باد و برق مثل موندهباقی یههفت یه

 سعی پنهونی و کوچیک هایهدیه با زد،می سر بهم بیش

 ودب کشیده پر صورتم از حضورش در که رو لبخند داشت

 هایتوصیه به رو جاشون تستی نکات! برگردونه بهم

 حفظ شامل هاتوصیه این و بودن داده کنکوری یجلسه
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 یتهیه آبنبات، و خوراکی داشتن همراه جلسه، تو آرامش

 هدیگ ربطبی هایتوصیه خیلی و کنپاک و مناسب مداد

 هاش حرف با داره سعی قدرچه سهیل که دیدممی! شدمی

 فرار ازش دارم سعی قدرچه که دیدمی و بده آرامش بهم

 که ایفاصله تا کردمی سکوت هاماعتناییبی درمقابل! کنم

 بر بنیم درخواستم مقابل در! نشه ترشبی بود افتاده بینمون

 بتمح با و کرد قبول چراوچونبی نیاد، کنکور روز کهاین

 جمع خوب رو حواست اما بخوای، تو که هرچی: گفت

 !کن

 تناسبی توبیخیش یجمله با مهربونش لحن که هرچند

 . نزدم حرفی اما نداشت

. مدش آماده استرسی حّتٰی یا هیجان هیچ بدون کنکور روز

 سر هب که بود مشکی یمقنعه کردمی مکالفه که چیزی تنها
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 شتحمل به فکر و بود سخت برام سال دو از بعد کردنش

 ! ترسخت جلسه پایان تا

 تا و شدم خارج خونه از بابا همراه هفت به مونده ربع یه

 علف معروف قول به که کردم صبر قدراون جلسه شروع

 !شد سبز پام زیر

 بودم حفظ از رو هاشونجواب که هاییتست دیدن

 جواب بهشون و بذارم کنار رو لجبازی تا کرد مهوسوس

 زحمت کنار، به بود کشیده برام سهیل که زحمتی. بدم

 فکرها این با! شدمی حروم نباید هامبیداری شب و خودم

برخالف سفارش سهیل صبحونهی مختصری که شامل یه 

لیوان شیر به همراه چند تا خرما بود خوردم. از 

اونجاییکه حوزهی امتحانی فاصلهی زیادی با خونهمون 

نداشت، عجلهای برای خروج از خونه نداشتم؛ بماند که 

برای فرار از غرغرهای مامان  
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 دسفی رو پاسخنامه خواستممی که تصمیمم از نهایت در

 ندتندت نیارم، کم وقت کهاین برای و شدم منصرف بذارم،

 .هاتست به دادن جواب به کردم شروع دقت با اما

 انداوطلب" گفت؛می که خانومی دلنشین چنداننه صدای با

. " ستباقی زمان ساعتنیم آزمون وقت پایان تا گرامی

 و ودب دفترچه تو سرشون که هابعضی کشیدن هین صدای

 ودنب نشسته بیکار جلسه اول از که ایعده یآسوده نفس

 ! شد بلند

 احساس کهاین با و کشیدم مشدهخشک دنگر به دستی

 هایتست روی رو فکرم مصرانه اما داشتم ضعف

 .کردم متمرکز موندهباقی

 صندلی روی که دختری که شدممی خارج جلسه از داشتم

 صمیمیت با و رسوند بهم رو خودش بود افتاده کناریم

 کهنای وجود با. گفت هاشتست سختی و کنکور به راجع
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 شتربی فکر به نیاز فقط و بودند آسون هاستت نظرمبه

 سالی اولین دادممی حق بهش چون نزدم؛ حرفی داشتند،

 بود دشوار وضعیتم حدی به بودم، داده کنکور هم من که

 حّتٰی و آوردمسردرنمی هم سؤاالت روی از که

 !خوادمی چی و چیه سؤال هدف فهمیدمنمی
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 سال اولین من کردیم فکر که دختر همون حرف مقابل در

 و خندیدم فقط کردم، شرکت کنکور تو که هست

 وقت چند اتفاقات هاتنش وجود با کهاین از خوشحال

 به توّجهبی زنانقدم کردم حفظ رو مچهره طراوت هنوز

 .کردم حرکت خونه سمت به هوا گرمای
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 وضعیت به راجع مامان ناتموم هایسؤال به جوابم 

 با! " نبود بد" بود؛ ایکلمه دو یجمله یه فقط هاتست

 خواستمنمی اما بودم داده جواب هاتست اکثر به کهاین

 !بدم مامان به الکی امیدواری

 از بعد و بود ماهی با پلو سبزی که ناهار خوردن از بعد

 حسابی ای،عجله و نیمهونصف هایخوردن غذا هامدت

 از رو اهبکتا. رفتم اتاقم به استراحت برای چسبید، بهم

 .کردم باز جا کشیدنم دراز برای و برداشتم تختم روی

 رتشک برای ناخودآگاه و برداشتم میز روی از رو گوشیم

 ارسالش از بعد بالفاصله که فرستادم براش پیامی سهیل از

 بودم، مهم ایذره براش اگه من! کردم لعنت رو خودم

 دیگه که رو گوشی! دادمی پیام موقعاون تا باید خودش

 ولیط و گذاشتم میز روی کردم،نمی پنهونش گذشته مثل

 .شد سنگین هامپلک که نکشید
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 نتونسته هنوز من و گذشتمی کنکور از هفته یه حدودًا

 تو! نمک منتقل سابقم اتاق به رو وسایلم کامل طوربه بودم

  مدت این

 ایج به که تفاوت این با بود، زده سر بهم بار سه سهیل

 ودب پیدا. بود اومده مطب تعطیلی از بعد غروب ها،صبح

 دلیلی و آدنمی خوشش دیگه هاسرزدن این از مامان که

 یلسه که باری اولین از بعد کهطوریبه دید،نمی براشون

 هک شد باعث همین و داد اطالع بابا به اومد، کنکور از بعد

 . برگرده خونه به همیشه از زودتر بعد روزهای بابا

 نم و بودن فیلم تماشای مشغول بابا و مامان که رو زیرو

 کرده سرگرم هامادکلن و عطر جاییجابه با رو خودم هم
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 اباب دراومد صدا به آیفون کهزمانی آد؛می یادم خوب بودم،

: فتگ بشنوم من کهطوری پوزخند، با آیفون به نگاهی با

 !کنممی مشخص رو شازده تکلیف امروز

  رفتار این اما نبود منطقی سهیل هایسرزدن که هرچند

 کهزمانی چون نبود؛ مؤدبانه هم بابا و مامان رفتار این

 و خوندمی درس من پایپابه خستگیش باوجود سهیل

 !نبود هاحرف این از خبری کرد،می حل تست

 بلق. رفت آشپزخونه سمت به مامان و کرد باز رو در بابا

 رو هاپله بگیرم رارق سهیل دیدرس درمقابل کهاین از

 به وبارهد مناسب لباس پوشیدن از بعد و رفتم باال تندتند

 و گلتهدس به نگاهم هاپله بین اما برگشتم، پایین یطبقه

 نداشت سابقه. کردم مکث ناخودآگاه و افتاد شیرینی

 که مبقبولون خودم به کردم سعی! بیاد گلدسته با سهیل

 لبخند با و آورده گل احترام و ادب روی از فقط سهیل
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 رهمد هایاخم دیدن با. رفتم پایین رو هاپله باقی تصنعی

 با. کشید پر هاملب از هم مصنوعی لبخند همون بابا،

 مچاله بابا کناری مبل روی ترس از و کردم سالم تردید

 مصلحتی یسرفه با سهیل معمول، تعارفات از بعد. شدم

 خواستممی من... شمس جناب راستش: گفت مقدمهبی

 ! کنم خواستگاری شما از رو سویل
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 چالهم مبل روی بیشتر من و پرید جا از عصبانیت با بابا

 .شدم

 توعه؟ سال و سنهم مگه من دختر! کردی؟ غلطی چه -
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 بینیپیش رو چیزی چینهم انگار که حالتی به سهیل

 عالقه و عشق: داد جواب خونسردیش حفظ با کرد،می

 عاشقش دیدم، رو سویل وقتی از من ساله؟ و سن به مگه

 ...که شاهین عروسی شب از! شدم

 .برد باال سکوت عالمت به رو دستش بابا

 ...ببینم کن صبر -

 نگفتی تو مگه: گفت مامان به رو ریزشده هایچشم با و

 سیدمپر وقتی چرا شده؟ آشنا پسره این  با اتفاقی سویل

. هن گفتی؛ مش،دیدی عروسی تو که ستپسره همون این

 و یهک نیست معلوم که پسر یه خاطربه! کنی؟می اشتباه

 !گفتی؟ دروغ بهم ستکاره چی

 ود،ب شده خطاب" پسره" بار، چندمین برای کهاین از سهیل

: گفت اباب به رو توبیخی لحن با و داد دست از رو کنترلش

 !نیست درست اصاًل شما رفتار این شمس، جناب
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 طرز به قلبم ضربان. زدم نگچ لباسم به دست با

. بودمن سهیل و بابا دعوای نگران بود؛ رفته باال ایغیرعادی

 مدوستی دار، و گیر این تو ترسیدممی تمام خودخواهی با

 ! ترخراب بابا پیش موجهه و بشه برمال شاهین با

 ! جون بچه نزن درست رفتار از حرف یکی تو -

 !داریننگه رو خودتون احترام شمس آقای -

 شده دسفی دیوار گچ مثل رنگش که مامان به توّجهبی بابا

 جفت با کهدرحالی و شد ورحمله سهیل سمت به بود،

 که من به رو بود، زده چنگ رو سهیل گلوی هاشدست

 کجا به من کار ببین: گفت بودم موت به رو ترس از

 شهمه! دهمی ادب درس بهم داره بچه الف یه که رسیده

 !سفیدچشم یدختره توعه سر زیر

 خطابم" سفیدچشم" بابا و بود ایدیگه زمان هر اگه

 زا قبل موقعیت اون تو اما کردممی پا به قشقرق کرد،می
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 خفه :گفتم جیغ با بده جون بابا دست زیر سهیل کهاین

 !بابا شد

 ور گلوش برداره، سهیل سر از دست کهاین جای به بابا

 . حقشه :غرید و داد فشار تربیش

 و خواهش با و اومد خودش به من یدوباره جیغ با مامان

 هنوز. داد نجات بابا دست زیر از رو سهیل التماس

 و نیشیری یجعبه بابا که بود نشده تموم سهیل هایسرفه

 سهیل پای جلوی و برداشت میز روی از رو گلدسته

 . کرد پرت

 .بیرون من یخونه از برو! نکشتمت تا شوگم -

 .چسبید بابا بازوی به امانم

 !دیگه کن بس. رفت آبرومون همسایه و در جلوی -



 

Romanzo_o 305 

 وبر. داره رسومی و رسم یه هرچیزی: گفت سهیل به رو و

 .نیست وقتش اآلن برو... پسرم

 من آیال؟ گیمی خودت برای داری چی: غرید بابا

 !دمنمی این به هم رو سویل یجنازه

 حّتٰی شدم؛ شادی رقغ بابا حمایت از اما بود، مسخره

 نشدم، سهیل نگران بود زده چنگ هم گلوش به کهزمانی

 !هبش آلوده سهیل خون به بابا دست خواستمنمی فقط

 رو شیقه بودند، شده منظم کمکم هاشنفس که سهیل

 و گل من: گفت خوردکنیباعصا آرامش با و کرد مرتب

 ایهدیگ جای اگه! شما نه آوردم، سویل برای رو شیرینی

 ونشریفت وقت مزاحم ابدا ببینم، رو سویل تونستممی

 !شدمنمی
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 مامان به رو بده، بابا به زدن حرف یاجازه کهاین بدون و

 سر گممی مامانم به! جون مادر شماست با حق: گفت

 !بگیره تماس باهاتون مناسب فرصت

 مواظب: گفت لبخند با و انداخت من به منگاهینی

 !عزیزم باش خودت

 امانم که بشه ورحمله سهیل سمت به خواست دوباره اباب

 روب: گفت سهیل به حرص با و گرفت رو جلوش زور به

 !دیگه

 .شد خارج خونه از لبخندزنان و گفت" ایاجازه با" سهیل
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 و سهیل هایتماس به دادن جواب بابا سهیل، رفتن از بعد

 هیچ به خواست، ازمون و کرد قدغن رو باهاش دیدار
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 اب خودش، حساب به بابا! نکنیم باز روش به رو در عنوان

 اما کنه، آدم رو سهیل خواستمی هاممانعت این

 !نیست شدنیدرست سهیل که دونستنمی

 ینسنگ نگاه زیر خوردیم؛می شام کهزمانی حّتٰی و شب تا

 باهاش ترسیدممی نداشتم، کردن بلند سر جرأت بابا،

 اون تا که رو خشمی رلکنت اون و بشم چشم تو چشم

 . بده دست از بود، داشته نگهش آروم لحظه

 خاموشی مامان، نامحسوس همکاری با شام صرف از بعد

 شب" گفتن با هم من و شد زده شب هر از زودتر خونه

 فرار بودم شده گرفتارش که ایمهلکه از سریع" بخیر

 .کردم

 چراغ بزنم، مسواک یا بپوشم خواب لباس کهاین بدون

. کشیدم دراز تخت روی بازطاق و کردم خاموش رو اتاق

 شنمای یصفحه نور کهاین ترس از و برداشتم رو گوشی
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 کم رو نورش کنه، پیدا نفوذ بیرون به در جاقفلی از گوشی

 . شدم پنهون لحاف زیر گوشی با و کردم

 امپی به لحظه چند. « منتظرتم... پارک پنج ساعت عصر»

 !نیستم منتظرت من اما: گفتم لب زیر و شدم خیره

 تشحمای شرایطی هر در کهاین خیال به بابا رفتار یاد با و

 چون باش،ن منتظر نوشتم؛ تندتند خبیثی لبخند با دارم، رو

 .آمنمی من

 فقط لبخندم عمر اما رفتم خواب به لبخندم همون با و

 زنگ سهیل مادر بعد روز ظهر چون بود؛ شب یه همون

 ،فرداش برای عبارتی به یا هفته همون یجمعه برای و زد

 !گذاشت خواستگاری قرار

 و بود نداده زدن حرف مجال سهیل مادر مامان، یگفته به

 از! بود گرفته قرار شدهانجام عمل تو مامان نوعی به

 سهیل مادر بزنم، حدس تونستممی مامان درهم یقیافه
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 قدراون مامان هم و من هم! نزده حرف باهاش خوب

! نداشتیم زدن برای حرفی هیچ که بودیم شده شوکه

 هب رو لبش مدام بود، من از بدتر وضعیتش مامان بیچاره

 ! شدمی تردرهم هاشاخم و گرفتمی دندون

 اباب ماشین و حیاط و در صدای که بود شب هشت ساعت

 دمب تکون رو مشدهخشک بدن خواستم تا. رسید گوشم به

 بشین ا؟کج: گفت تشر با سریع امانم ببرم، پناه اتاقم به و

 !بده رو بابات جواب جات، سر

 گذاشته من سر از آب دادم، تکیه مبل به و نزدم حرفی

 بابا که زود یا دیر! کرد؟می فرقی چه من فرار! بود

 ! فهمیدمی

 هایچراغ دیدن با و شد خونه وارد بابا بعد، دقیقه چند

: گفت نگرانی با سکوت در غرق یخونه و خاموش

 افتاده؟ اتفاقی



 

Romanzo_o 310 

 کدومهیچ اما کردیم، نگاه هم به تاریکی تو مامان و من

 کرد روشن رو چراغ ما، حالت دیدن با بابا. نزدیم حرفی

 تو قدراون. نشست مبل روی مامان و من رویروبه و

 دقیقه چند از بعد باآلخره که شد خیره بهمون سکوت

 سویل برای... ارهقر: گفت ِمنِمن با و نیاورد طاقت مامان

 !بیاد خواستگار

 !من؟ با مشورت بدون قراره؟: گفت تند بابا

 ور مناخواسته لبخند جلوی تا گرفتم دندون به رو لبم

 به قراره کسی چه فهمیدمی بابا اگه مطمئنًا! بگیرم

! کردمی فراموش مامان از رو ناراحتیش بیاد، خواستگاری

 نهنک: پرسید مامان به رو و انداخت من به نگاهینیم بابا

 ست؟زدهذوق دخترت انقدر که بیاد قراره پسره همین

 .شد بلند مامان و من اعتراض صدای زمانهم

 !بابا وا -
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 !دخترم؟ شد حاال! دخترت؟ -
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 . برد باال سکوت عالمت به رو دستش بابا

 رو خودتون تصمیم دختر و مادر مشخصه، که طوراین -

 ! نداره ایفایده هم نم مخالفت پس! گرفتین

 گممی که من: داد ادامه ریزشده هایچشم با من به رو و

 دکتره، گیمی حتمًا! خورهنمی تو درد به پسره این

 مه شناختی با! نیست آدم گممی من اما ست؛کردهتحصیل

 خوب و دونممی! آرینمی طاقت دونممی دارم، ازت که

 چرا بپرس ودتخ از! جنبهمی گوشش و سر که دونیمی

! آد؟می پیش براش اورژانسی عمل ها،شب فقط همیشه

 چند عمل یه یا! بشه؟ مریض روز تونهنمی آدم یه مگه
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 خودش از خبر یه نکنه فرصت آدم که کشهمی طول روز

 !بده؟

 رخس کرد، اشاره سهیل کارهای به مستقیم بابا کهاین از

 از اباب که مگرفت دندون به رو لبم خجالت از باراین! شدم

 .شد بلند جاش

 کاری تنها بیان، هااون قراره فردا هاحرف این یهمه با -

 ممراس تو پدر عنوان به که اینه آدبرمی من دست از که هم

 ! خودته با انتخاب! کنم شرکت

 رفت باال هاپله از کهاین تا کردم دنبال رو رفتنش چشم با

 با و شکست رو سکوت مامان. شد محو دیدم از و

 تراس بابات: گفت بود مشهود توش نگرانی که صدایی

 حداقل اآلن اون! نیست تو حد در سهیل. سویل گهمی

 یکوبیست هنوز تو اما کرده؛ رو هاششیطنت سالشه، سی

 چیزی حاال تا که هم خدا شکر! داری وقت خیلی. سالته
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 باهاش پول خاطربه بخوای که نداشتی کم زندگیت تو

 !کنی ازدواج

 نگاه و سکوت مامان! سکوت و بود سکوت فقط جوابم

: گفت ناراحتی با و کرد تعبیر دیگه جور رو مخیره

 !خورهنمی تو درد به سهیل! نکن نگاهم طوراین

 رو هامدست. گذاشت تنها خیال و فکر هزار با رو من و

 میز روی خودم تصویر به خیره و کردم مچونه ستون

 وت رو خودم اما بود، حماقت. ردمک فکر آینده به ایشیشه

 شاهین و شادی و کردم تصور سهیل کنار عروس لباس

 مگانهبچه افکار همون با! اومدن عروسیمون به که دیدم رو

 لذت جهتبی و کردم تصور رو شاهین غرور شکستن

 هااون شد؛ کشیده بابا و مامان هایحرف به فکرم! بردم

 کاری من اما بودن؛ منم یآینده و سهیل ی. گذشته نگران

 اب ایگذشته هم خودم چون نداشتم، سهیل یگذشته با
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 حد در فقط سهیل، روابط حد در نه هرچند داشتم، شاهین

. " تهگذش هاگذشته" یجمله! تلفنی تماس و قرار به رفتن

 موارد بعضی در فقط که افسوس اما بود خوبی یجمله

 سهیل یتهگذش با کاری مثاًل داشت؛ معنی من برای

 نزدیک که شاهین خیانت به نسبت تونستمنمی اما نداشتم

 هانای یهمه با! باشم اعتنابی گذشت،می ازش سال یک به

 سهیل، زندگی منفی ینقطه تنها کردممی فکر قدرهرچه

 مخالفت برای هم همین و بود ناگهانیش هایشدن غیب

 صلیشا دلیل هنوز که هرچند! بود کافی بابا و مامان

 امیدواری خودم به مضحکی طرز به! نبود مشخص

 فکر ما که چیزی اون سهیل، هایشدن غیب دلیل دادم،می

 سترلو به خیره و کشیدم دراز کاناپه روی! نباشه کنیممی

 عذاب به و سهیل همیشگی داشتن به سقف، از آویزون

 شب تو شاهین حرف یاد! کردم فکر شاهین همیشگی
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 زیادی! سویل باش خودت واظبم" افتادم؛ عروسیش

! کنهمی فکر بهم هنوز یعنی این! " شدی خوشگل

 آینده به فکر با و گذاشتم هم روی رو مخسته هایپلک

 ابمخو فکرش با که آینده همین دونستمنمی اما برد خوابم

 چون بود، من از ترزرنگ دنیا! دیده برام خوابی چه برد،

 از سهیل که رسهب روزی گنجید،نمی ذهنم در اصاًل

 خاطربه بخواد و بشه خبردار شاهین و من یگذشته

 که عذابی از بدتر عذابی! بده عذابم کاریمپنهون

 !بدم شاهین به خواستممی
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 مطمئنًا که استکان با قاشق برخورد صدای با صبح

 شیرین چای جز چیزی صبح، وقت اون محتویاتش
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 روی خوابیدن. شدم بیدار خواب از باشه، تونستنمی

 با کهدرحالی. بود کرده خشک رو بدنم بدجور کاناپه

 غرغر با و شدم بلند دادم،می ماساژ رو گردنم دست

 چه نای: گفتم بود، شده گیرمگریبان که سردردی خاطربه

 !آخه؟ کارهاست این وقت سحر یکله صداییه؟

 ستید کهاین تا نگرفتم جوابی اما کشید طول دقیقه چند

 .شد دادنشون ماساژ مشغول و نشست هامنهشو روی

 کرف چی به نیست معلوم دیشب بود؟ کجا سحر یکله -

 !برده خوابت روشن چراغ وجود با حّتٰی که کردیمی

 همون در. شدم بلند جام از و زدم پس رو مامان دست

 به نگاهی با رفتم،می بهداشتی سرویس سمت به که حال

 بیدار وقت سر هرروز، مثل که من: گفتم  دیواری ساعت

 دنخوابی! شدین بیدار زودتر چرا نیست، معلوم شما! شدم
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 بابا! خستگی پای بذارین هم رو کاناپه روی دیشبم

 کجاست؟

 امانم صدای ببندم، رو بهداشتی سرویس در کهاین از قبل

 .رسید گوشم به

 .شرکت رفت -

 ،شرکت به رفتنش با بابا. رفت هم تو هاماخم ناخودآگاه

 چی من، خواستگاری روز درست و جمعه روز هم ونا

 باال ایشونه! رو؟ مخالفتش! کنه؟ ثابت خواستمی رو

: تمگف لب زیر. پاشیدم صورتم به آب مشتی و انداختم

 ردک توّجه من مخالفت به رشته انتخاب موقع کسی مگه

 ! کنم؟ توّجهی هااون مخالفت به من حاال که

 و مرفت آشپزخونه به م،صورت و دست کردن خشک از بعد

 دخوامی داشتم حتم که مامان سنگین نگاه به توّجهبی

 نسبتًا یتکه بزنه، حرف خواستگاری جریان به راجع
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 اب آخر در و خوردم شیر لیوان یه همراه به کیک از بزرگی

 که رو مامان. " دارم کار خیلی. حموم رممی" گفتن

 باورش دشای! گذاشتم تنها بود، شده مبهوت نگاهش

 بهش طوراین غریبه، پسر یه خاطربه روز یه که شدنمی

 یمتیق هر به و بودم گرفته رو خودم تصمیم! کنم محلیبی

 اهیتب قیمت به حّتٰی کنم؛ ازدواج سهیل با بودم حاضر

 عذاب رو شاهین دادممی ترجیح اما بود؛ احمقانه! مآینده

 هرمز و بشم خوشبخت کهاین نه بشه، تباه مآینده و بدم

 !نریزم شاهین و شادی به رو

 تمام، وسواس با داشتم، که سردردی رغمعلی روزاون

 تلف وقت ساعت دو از بعد کهطوری به شستم؛ رو خودم

 شده چروک حسابی پاهام و دست کف حموم، تو کردن

 !بودن
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 هایلباس که هرچند ایستادم؛ هاملباس کمد مقابل

 از اام کرد،می خودنمایی هاملباس انبوه بین نو و رنگارنگ

 مهم و خاص برام که شب اون برای جدیدی لباس کهاین

 این با این با! شد آویزون هاملب بودم، نکرده تهیه بود،

 خرید برای فرصتی و افتاده اتفاق یهویی چیزهمه که فکر

 بین از و کردم راضی رو خودم نکردم، پیدا جدید لباس

 تخابان سفید شلوار همراه به رنگ گلبهی تونیک ها،لباس

 تصویر! نه؟ یا کنم سرم شال آیا که بودم مردد. کردم

 داشتم یاد به شاهین عروسی روز تو سهیل مادر از مبهمی

 با طرفی از اما! طوریهچه حجابش که دونستمنمی و

 نبدو اگه که دونستممی داشتم، خودم مادر از که شناختی

 رو من هاشغرهچشم با بشم، حاضر مراسم تو شال

 !کنهمی تیکهتیکه
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 و مرفت پایین یطبقه به دوباره موهام، کردن خشک از بعد

 یتزاپ تا سه سفارش نیست، ناهار از خبری کهاین دیدن با

 !دادم

 ارب اولین برای من و رسید پیتزاها بعد، ساعتنیم حدود

 که بابا نبود و مامان توّجهیبی دلیل به عمرم، توی

 !خوردم رو پیتزاها از یکی تنهایی به بود همیشگی

 هارچ ساعت هنوز. برگشتم اتاقم به پیتزا خوردن از بعد

 ولمشغ حوصله با پس داشتم، زیادی وقت شب تا و بود

 کش همه اون با حال این با. شدم هامناخن به زدن الک

 ! نکشید طول هم ساعتنیم هامناخن کار دادن،

 صندلی روی و برداشتم تخت روی از دقت با رو هالباس

 خوابم کهاین برای و کشیدم دراز تخت روی. گذاشتم

 یدند با اما برداشتم کردن بازی قصد به رو گوشیم نبره،

 . رفت یادم از چیزهمه سهیل، پیام
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! خودمی مال آخر و اول تو! نکن فرار دستم از بودم گفته»

» 

 نسبت داشتن دوست و عالقه به رو حرفش دونستمنمی

 به مداشت که خوشایندی احساس! کنم تلقی تهدید یا بدم

 ! بود رفته بین از بارهیک
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 و گذاشتم جاش سر رو گوشی شدهدگرگون حالی با

 بخوابم، خواستمنمی که پیش دقیقه چند برخالف

 تو شاید. برد خوابم که نکشید طولی و بستم رو هامچشم

 مفکر کمی تونست،می که بود خواب فقط موقعیت اون

 ! کنه آسوده هاشحرف و سهیل از رو

. 
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 کمال در و کردم باز رو هامچشم گلوم سوزش احساس با

 تو هک اتاقی و رفتمی تاریکی به رو که آسمونی با تعجب

 کشید طول دقیقه چند! شدم مواجه بود شده غرق سکوت

 خواستگاری جریان و دیدم رو صندلی روی هایلباس تا

 یطور به شدم، بلند تخت روی از شتاب با! اومد یادم به

 گاهین! بشکنه پام و بخورم زمین به دوباره بود نزدیک که

 داد؛می نشون رو نیم و شیش ساعت که انداختم گوشیم به

 اریکیت داشتیم قرار تابستون فصل تو کهاین به توّجه با

 رو پرده و رفتم پنجره کنار به! بود غیرعادی کمی هوا

 نگاهی! بود هوا تاریکی علت ابری آسمون. زدم کنار کامل

 اب! نبود بابا ماشین از خبری هنوز اما انداختم حیاط به

 وارد کهاین حین و کشیدم رو پرده دوباره پوزخندی
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 رو اتاق چراغ شدم،می اتاق داخل بهداشتی سرویس

 . کردم روشن

 ارمد سراغ خودم از که سرعتی ترینبیش با کردممی سعی

 زمان به ساعت دو از ترکم! بدم انجام رو کارهام

 بود ربهت! نبود بابا از خبری هنوز و بود مونده خواستگاری

 ! شدممی آماده خودم حداقل

 جمع سرم باالی رو موهام هام،لباس کردن عوض از بعد

 هب عطر کمی. نشوندم صورتم روی مالیمی آرایش و کردم

 و امهکفش پوشیدن با و زدم هامدست مچ و موهام

 . شدم خارج اتاق از شالم برداشتن

 اندازطنین خونه سکوت تو بلندم پاشنه هایکفش صدای

 نامعلوم اینقطه به خیره لحظه اون تا که رو مامان و شد

 به نم و شد خیره بهم بهت با. درآورد فکر از بود، فکر تو

  شدم؟ خوشگل: گفتم اون جای
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 .داد رو جوابم تلخی به مامان

 ! سرتری خیلی تحفه اون از رسنت. آره -

 موندهباقی هایپله اما بود نیومده خوش مذاقم به حرفش

 خورمب زمین به دوباره مبادا تا رفتم پایین خونسردی با رو

: فتمگ آرامش با. بشه تکرار دوباره پیش وقت چند اتفاق و

 بشه؛ دومادتون قراره سهیل سهیله؟ تحفه از منظورتون

 ...شدرباره نیست خوب

 رانقد: گفت غیظ با و کرد قطع عصبانیت با رو حرفم

 . نکن سهیل سهیل

 .انداختم باال ایشونه تفاوتبی

  کنم؟ کارچی. اسمشه -

 اومده وجود به که ایمسخره بحث به دادن پایان برای و

  نیومده؟ هنوز کجاست؟ بابا: گفتم بود
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 لحن همون با بود، ناراضی نشده هیچی هنوز که مامان اما

 که تو بشه؟ چی که بیاد. نیومده. نه: گفت شگزنده

 اون اومدن به کارچی دیگه! دوختی و بریدی خودت

 داری؟ بدبخت

 برای. رسید گوشم به بابا ماشین صدای حین همین در

 مبل روی و کردم سکوت احتمالی دعوای از جلوگیری

 . نشستم

 اردو نیشیری یجعبه و کیسه تا چند با بابا بعد دقیقه چند

 هک نگاهش و شباالرفته ابروهای به توّجهبی. شد خونه

 ونتک با که کردم آرومی سالم کرد،می نظاره رو پام تا سر

 شدهانجام عمل تو که مامان. داد رو جوابم سرش دادن

 شغولم و شد آشپزخونه وارد عصبانیت با بود، گرفته قرار

 و نیاوردم طاقت. شد ظرف تو نشسته هایمیوه چیدن
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 آشپزخونه وارد و انداختم مبل یدسته روی رو شالم

 . شدم

 یمیوه شهنمی دلیل نیستین، مراسم به راضی کهاین -

 ! بذارین جلوشون نشسته

 به من و داد تکون" بابا برو" عالمت به رو دستش مامان

 اون تا که بابا. شدم هامیوه شستن مشغول خودم ناچار

 وارد بود، دهایستا آشپزخونه چهارچوب تو لحظه

 من !کرد کمک شیرینی چیدن تو مامان به و شد آشپزخونه

 خالی هامیوه یبیچاره پوست روی رو حرصم تموم هم

 ! کردم

 هاشیرینی چیدن ها،میوه شستن شدن تموم با زمانهم

 خارج آشپزخونه از شیرینی ظرف با مامان و شد تموم

 ! دافتا راه دنبالش به بادیگارد مثل هم بابا شد،
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 دیگه زمان برای رو شدن عصبانی ساعت، به نگاهی با

 نهایت با و کردم خشک رو هامیوه تندتند و کردم واگذار

 دب انداختم؛ ظرف به نگاهی آخر در. چیدم هم کنار تالشم

 من توان هرحال به! باشه هم بهتر تونستمی اما! بود نشده

 ! بود حد این در
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 زا تبعیت به و شدم خارج آشپزخونه از آیفون صدای با

 میز روی شیرینی ظرف کنار رو میوه ظرف مامان،

 شباها صبح از که رو هاییلباس همون هنوز بابا. گذاشتم

 پا تا سر هم مامان داشت؛ تن به بود، رفته شرکت به

 از ترسی کهاین بدون حرص با! بود پوشیده مشکی
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 روی و زدم چنگ بهش باشم، داشته شال شدن چروک

 . انداختم سرم

 اپ روی پا و نشسته مبل روی که مامان به بالتکلیف

 که بابا سرد صدای با باآلخره. شدم خیره بود انداخته

 که مردی سردتر صدای و! راد جناب تو بفرمایید گفت؛می

 سر از مامان باشه، سهیل بابای به متعلق. زدممی حدس

 به سر و آروم هم من. رفت در سمت به و شد بلند جاش

 دست اکراه با سهیل مادر با مامان. ایستادم مامان کنار زیر

 نگاه درمقابل. کرد نشستن به دعوت پدرش از و داد

 با هک سهیل با گرمی به و زدم پوزخند سهیل، مادر عصبی

 لگ! کردم پرسیاحوال و سالم بود، شده خیره بهم لبخند

 ینمایش حالت به و گرفتم سهیل دست از رو شیرینی و

 زیر سهیل که ای"همیشه از ترخوشگل! "بوییدم ور گل



 

Romanzo_o 329 

 شد باعث و نموند دور مادرش چشم از گفت؛ گوشم

 ! بشه عصبی تربیش

 یچای یآماده رو هافنجون کهدرحالی و رفتم آشپزخونه به

 از ایجمله شنیدن برای رو هامگوش کردم،می ریختن

 و شکخ یجمله یه از دریغ اما کردم تیز هاخانواده جانب

 !خالی

 با عروس مادر که بودم دیده هاسریال و فیلم تو همیشه

 دختر از. " آریمی چایی یه گلم دختر" مثل الفاظی

 هدقیق چند دلیل همین به بشه؛ حاضر جمع تو که خوادمی

 عصبی هاینفس جز صدایی نهایت در اما موندم منتظر

 صبر تربیش دقیقه چند اگه! نرسید گوشم به خودم

 قابل و شدمی سرد تربیش هاچایی مطمئنًا ردم،کمی

 از رو سینی شدم، رسوم و آداب خیالبی! شدنمی نوشیدن

 اشتم،د حفظش در سعی که لبخندی با و برداشتم میز روی
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 که گفتم ی"اومدین خوش" ادب، رسم به. شدم سالن وارد

 هب رو چایی کذایی، لبخند همون حفظ با! موند جواببی

 سهیل به آخر در و خودم مادر و پدر به سهیل، مادر و پدر

 هم من نکرد، تشکر ازم سهیل جز کسی. کردم تعارف

 عمرم از روز اون تا که خوردم افسوس فقط! ندادم اهمیتی

 چه با قراره اون از بعد و گذروندم ایخانواده چه با رو

 ! کنم سر ایخانواده

 ادرم وضع و سر به اجمالی نگاه و نشستم مامان کنار

 هک جواهراتی و مارکش هایلباس از بیشتر انداختم؛ سهیل

 که پاهاش تند حرکت بود، کرده آویزون خودش از

 چشمم به بود، بودنش ناراضی و عصبانیت از حکایت

 !اومد

 بابای کهاین تا شد سپری سکوت تو ایدقیقه ده حدود

 مصلحتی یسرفه با سهیل اومدن ابرو چشم با سهیل،



 

Romanzo_o 331 

 امشب ما راستش: گفت مقدمهبی و کرد صاف رو صداش

 ...خودمون وگرنه جاییماین سهیل اصرار به

 لفنت پشت منم خانوم: گفت تند و بده ادامه نذاشت بابا

 این مخالف ما وگرنه بود، گرفته قرار شدهانجام عمل تو

 !بودیم مراسم

 نمایش برای رو دستش و داد گردنش به قری سهیل مادر

 و سر از: گفت زیرلب و گرفت شدهن جلوی النگوهاش

 !هستین ناراضی قدرچه معلومه دخترت وضع

 زشا کم خیلی که عصبانیتی با! بود مامان نوبت باراین

 ماشاءاهلل! چشه؟ دخترم وضع و سر مگه: گفت بودم، دیده

 دختر !پوشیدین لباس طوراین گذشته، ازتون سنی که شما

 !جوونیشه اول تازه که من

 کردمی سعی کهدرحالی نداشت، جوابی که سهیل مادر

 نماما به رو پوزخند با کنه، پنهون رو پاش و دست لرزش
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 کم یه آخه گین،می چی نشدم متوّجه جانم؟: گفت

 ... تونلهجه

 روستا کدوم از شما: داد ادامه ریزشده هایچشم با و

 ! دارین؟ لهجه قدران که اومدین

 از همگ: گفت بخندل با بشه، عصبانی کهاین بدون مامان

 از خیلی از هاروستانشین از بعضی بده؟ اومدن روستا

 شما قول به... من خب اما! ترنفرهنگ با هاشهرنشین

 !اومدم فرنگ از هاقدیمی

 و خندیدن باباش و سهیل هایچشم تصورم برخالف

 خما با باباش بزنه، حرفی دوباره خواست مادرش کهزمانی

 ودب مشخص که سهیل! جاش رس بشینه ساکت کرد اشاره

 اجازه هاگ: گفت بابا به رو بشه، ترخراب وضعیت ترسهمی

 !بزنیم باهم رو هامونحرف سویل و من بدین،
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 هم ما یاجازه: گفت ایدوستانه چنداننه لحن با بابا

 !شماست دست

 مبل روی زا بود، پوزخند شبیه تربیش که لبخندی با سهیل

 و شدم بلند جام از هم من من، به ایاشاره با. شد بلند

 هب ازش جلوتر بگیرم، اجازه مامان یا بابا از کهاین بدون

 برام اتاق تو زدن حرف کهاین با! افتادم راه حیاط سمت

 چرا؟ دروغ. دادممی ترجیح رو حیاط اما بود ترراحت

 برای! ترسیدممی سهیل با تنهایی از بود وقت خیلی

 باهاش بودن تنها از که تو زد؛ نهیب بهم وجدانم ایلحظه

 ایلحظه! کنی؟ زندگی باهاش خوایمی طورچه ترسی،می

 زنش موقع اون دادم؛ رو خودم جواب خودم، که نگذشت

 !کنهمی فرق قضیه و شممی
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 تسم به کنم، انتخاب نشستن برای جایی کهاین بدون

 و پدر وقتی: گفتم آرومی صدای با و چرخیدم سهیل

 اومدی چرا نیستن، ازدواج این به اضیر مادرت

 !خواستگاریم؟

 .انداخت باال ابرویی سهیل

 !راضین تو مادر و پدر که نه -

 !بده رو سؤالم جواب -

 .انداخت باال ایشونه

 من از هم تو که مشخصه و آدمی خوشم ازت چون -

 !آدمی خوشت

 .خندیدم صدابی

 !مطمئنی خودت به خیلی -

 !؟اینه از غیر مگه -
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 خوشش من از مادرت: پرسیدم سؤالش به توّجهبی

 !آد؟نمی

 !کنی؟می فکر طوراین چرا! نه -

 داد، نمی" خودتی خر" جز ایمعنی که مخیره نگاه با

 یاد،ن یا بیاد خوشش: گفت کالفه و کشید پوفی سهیل

 !نیست من واقعی مادر سیمین چون نداره؛ اهمیتی اصاًل

 !نیست؟: پرسیدم بهت با

 .نه -

 مهادا و زد بینیم به آرومی یضربه شگذشته عادت به و

 !نده اهمیت کرد، کاری یا زد بهت حرفی اگه پس: داد

 هب داشت کمکم که رو دستش و گفتم زیرلبی ی"باشه"

 هگرفت صدای با. زدم پس کرد،می پیشروی هاملب سمت

 .دیگه بریم نداری، حرفی اگه: گفتم
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 ...فقط. نه -

 !چی؟ فقط -

 دیگه پس داریم؛ دوست رو دیگههم ما که،این فقط -

 دونیمی اصاًل! نیست تردید و شک همه این به نیازی

 !چیه؟

 چیه؟: گفتم کنم، نگاهش کهاین بدون

 هخیر هاشچشم به کرد وادارم مچونه زیر دستش فشار با

 .بشم

 ! ناراضی بابای گور راضی، تو راضی، من -

 ایکشیده" جونم" با که مکرد صدا رو اسمش اعتراض با

 و کردم آزاد دستش حصار از رو مچونه. داد رو جوابم

 ... نباشن راضی هامونخانواده اگه... شوخیبی اما: گفتم

 . کرد قطع رو حرفم اخم با سهیل
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 ! نکش وسط رو هاخانواده پای ای،بهونه دنبال اگه -

 کردم،می امتناع هاشچشم به کردن نگاه از کهدرحالی

 ! ایبهونه چه. نه: گفتم

 باهم انتظاراتشون یدرباره همه مواقع جوراین تو -

 ! رفتهن بقیه به هیچیت تو که خوشحالم اما کننمی صحبت

 . اومد هاملب روی کمرنگی لبخند

 !داری؟ من از انتظاری چه تو... خب -

 جمع کمی کردن فکر ینشونه به رو هاشچشم سهیل

 یمخف ازم رو چیزی کهاین: گفت یهثان چند از بعد و کرد

 ! نکنی

 و شاهین با دوستی! باخت رنگ هم رنگمکم لبخند همون

 ور خودم من و بود یا! نبود؟ کاریمخفی که انتقام ینقشه

 ! زدم؟می راه اون به
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 شنیده زحمت به که صدایی با و دادم قورت رو دهنم آب

 . ریمب دیگه هبهتر... جاییماین وقته خیلی: گفتم شدمی

 و دتردی با من و داد تکون تائید عنوان به رو سرش سهیل

 . زدم رو حرفم دودلی

 ... فقط -

 تمیزی از که سهیل هایکفش و انداختم پایین رو سرم

 عروسی شب یاد. گرفت قرار دیدرسم مقابل زدنمی برق

 زد، جرقه ذهنم تو انتقام فکر که زمانی درست شاهین،

 سهیل! رفت یادم از بزنم خواستممی هک حرفی و افتادم

 چی: پرسید و آورد باال رو مچونه دستش با دوباره

  بگی؟ خواستیمی
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 ! افتاد یادم تا آوردم فشار مغزم به کمی

 . نفهمن چیزی مادرم و پدر! خانوم... سیمین یدرباره -

 رو سرم دوباره سهیل، یریزشده هایچشم دیدن با و

 بازی هامدست هایانگشت با کهلیدرحا و انداختم پایین

 ... یعنی... آخه بگم طورچه: گفتم کردم،می

 .کرد کامل رو مجمله سهیل

 چیزی بهشون نیست، واقعیم مادر سیمین کهاین از -

 ! نگیم

 کاریپنهون از درسته: گفت که دادم تکون رو سرم آروم

  ! کنممی قبول تو خاطربه رو دفعه این اما آد،نمی خوشم

 اون دوباره بعدیش یجمله با اما گرفت آروم دلم کمی

 !  دلشوره و ترس با همراه حسی اومد؛ سراغم به بد حس

 ! تو آوردن دست به البته و -
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 . افتادم راه سهیل از جلوتر حرفبی و ندادم جوابی

 خواستگاری مجالس تموم برخالف و شدیم سالن وارد

 " !نه؟ یا کنیم شیرین رو دهنمون" نپرسید؛ ازمون کسی

 رفیح کسی. نشستیم قبلیمون جای سر دو هر سکوت تو

 و ریصبو به مجبور سیمین، سنگین نگاه زیر من و زدنمی

 ینخوردهدست هایچایی به نگاهم! بودم زیری به سر

. ستب نقش لبم کنج پوزخندی ناخودآگاه و افتاد میز روی

 هااون بودیم، زده حرف سهیل و من قدرهرچه انگار

 بود، نشده دعواشون باهم که همین اما! بودن کرده سکوت

 شد کار به دست خودش دوباره سهیل! داشت شکر جای

 نبالد بیام صبح فردا بدین، اجازه اگه: گفت بابا به رو و

 ! آزمایشگاه بریم سویل

 به تکونی بود، داده لم مبل روی لحظه اون تا که بابا

 .شد متمایل جلو سمت به و داد خودش
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 ! کنم تحقیق باید من -

 شجمله که هرچند شدم، خوشحال بابا حرف این از

 ارزش براش هنوز بود مشخص اما نبود رضایتش از حاکی

 . حتمًا: گفت درهم هایاخم با سهیل! دارم

 وضعیت شدن خراب از ایواهمه کهاین بدون باراین و

 وزهن که باباش و سیمین به رو مکث بدون باشه، داشته

 ! دیگه بریم: گفت دونستم،نمی رو مشاس

 نه و کردن تربیش موندن به اصراری مامان نه و بابا نه

 ًانسبت خداحافظی از بعد! داشتن موندن به تمایلی هااون

 برای بابا و رفت اتاقش به قهر حالت به مامان سرد،

 وسایل کردن جمع با رو خودم هم من! دنبالش به دلجویی

 شوادهخان و سهیل به فکرم ترکم تا کردم سرگرم پذیرایی

 ! بشه کشیده
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 چنانهم مامان و گذشتمی خواستگاری شب از روز چند

 ازم قطعی جواب که سهیل هایپیام و هاتماس از! بود قهر

 زود صبح بابا! بودم شده کالفه سخت خواست،می

 از ترساکت مونخونه. گشتبرمی دیر شب و رفتمی

 تلویزیون صدای فقط رو سکوتش و بود شده همیشه

 حّتٰی نه و بود خنده و شادی از خبری نه شکست،می

 ! دعوا یا بحث از خبری

 و برگشت کار سر از زودتر بابا هفته، یه از بعد باآلخره

 و نشست مبل روی کنه، عوض رو هاشلباس اینکه بدون

 مبود تلویزیون تماشای مشغول ظاهر در که من به خطاب

 !بزنیم حرف باید: گفت بود، آشپزخونه تو هک مامان و
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 و کرد رها آشپزخونه توی رو کارش چرا، و چونبی مامان

 خاموش از بعد هم من. نشست بابا رویروبه مبل روی

 لدونگ به نگاهش بابا. نشستم مامان کنار تلویزیون، کردن

 برای رو خودش خوادمی که بود مشخص و بود میز روی

 هباآلخر مکث، دقیقه چند از بعد! هکن آماده حرفی گفتن

 .زدن حرف به کرد شروع

 ازش کسی! کردم تحقیق روز چند سهیل یدرباره من -

 !گفتنمی بد

 نقش لبم روی کمرنگی لبخند که من به رو نگاهش و

 به سهیل گم،می هم باز اما: داد ادامه و دوخت بود، بسته

 !خورهنمی تو درد

 هب رو سهیل اسم داده فتخارا بابا کهاین از دونستمنمی

 وجود با هنوز کهاین از یا باشم خوشحال بیاره، زبون

! باشم ناراحت دونهنمی من حد در رو سهیل تحقیق،
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 یه زا بعد باآلخره! شد نصیبم مامان طرف از بعدی افتخار

  !نبود چیزی کم این و بزنه حرف باهام داد افتخار هفته

 جای! ندیدی؟ رو ادرشم رفتار اما خوبیه، پسر سهیل -

 !کنه پر برات تونهمی رو خواهرشوهر تا ده

 هم پوزخند حّتٰی من اما خندید، مامان حرف این از بابا

 سیمین زشت رفتار از چنانهم مامان! بزنم نتونستم

! نمک درک تونستممی خودم بابت از رو نگرانیش گفت،می

 سیمین بگم؛ اومد زبونم به بار چند! بود مادرم هرحال به

 رو من جانبش از خطری و نیست سهیل واقعی مادر

 نچیهم بابا و مامان اگه که دونستممی اما! کنهنمی تهدید

 یجمله پس! محاله سهیل به رسیدنم بفهمن، رو چیزی

 سهیل مادر با نیست قرار من" آوردم؛ زبون به رو تکراری

 ! "کنم ازدواج
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 شماتتم وربدج که متأسف نگاهی با و کشید آهی بابا

 تصمیم تو گفتم اول روز همون که من: گفت کرد،می

 !بده خبر بزن، زنگ بهش برو! گرفتی رو خودت

 ...سهیل با من: گفتم سریع

 .بست نقش بابا لب یگوشه کجی لبخند

 !کیه؟ زنی،می حرف باهاش هاشب که اونی پس -

 از کهدرحالی! نشه ترخراب موقعیت تا کردم سکوت

 !خترمد بشی خوشبخت! بگذریم: گفت شد،می بلند جاش

 اب و گرفت بازوم از نیشگونی مامان بابا، رفتن از بعد

 !زهبندا تیکه من به آدمی دوباره شیطان این: گفت حرص

 روی ایبوسه و کردم بغلش گرفت، مخنده ناخودآگاه

 !زدم شگونه
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 هیل،س به بابا موافقت اعالم و پیامم ارسال یفاصله شاید

  !نکشید طول هم ساعتنیم مونخونه با سیمین تماس تا

 بعد و کرد مکث ثانیه چند شماره، به نگاهی با مامان

 اما داد،می رو سیمین جواب آرامش با. برداشت رو گوشی

 چه که بزنم حدس تونستممی ششدهمشت دست از

 با آخر در! کنهمی تحمل باهاش زدن حرف از رو عذابی

 ور و کوبید دستگاه روی رو گوشی ،کوتاهی خداحافظی

 .آنمی دوباره شب فردا: گفت من به

. 

. 

. 
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. بود خونه گردگیری مشغول صبح از مامان بعد روز

 وت درد به سهیل" گفت؛می بار یه دقیقه هرچند که هرچند

 و تفاوتبی قبل یدفعه مثل که همین اما!" خورهنمی

 !کردمی کفایت من برای نبود، خیالبی

 مهریه و بود آمیزمسالمت خانواده دو برخورد شب اون

 آزادی بهار یسکه هزار هاخانواده زدن چونهوچک بدون

 ! شد تعیین

 از بعد و رفتیم آزمایشگاه به سهیل همراه بعد روز صبح

 به شد،می آبمیوه و کیک شامل که صبحونه خوردن

. مشدی طالفروشی راهی حلقه خرید برای سهیل پیشنهاد

 خرید تو سیمین خواستمی خودش سهیل کهینا از

 !شدم خوشحال نهایتبی نباشه، همراهمون

! الیخیبی با من و کردمی نگاه هاحلقه به وسواس با سهیل

 رو ما تعهد تونهمی هم ساده یحلقه یه بودم معتقد من
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 نهاموحلقه بود معتقد سهیل اما بده، نشون هم به نسبت

 من نظر به کهاین بدون تنهای در و باشه خاص باید

 من برای که داد حلقه سفارش ژورنال روی از بده، اهمیتی

 خاطربه اما ساده خودش برای و بود وبرقپرزرق و شلوغ

 من و بود شده استفاده ازش حلقه ساخت در که سنگی

 یکش و خاص سهیل قول به دونستم،نمی رو اسمش حّتٰی

 هک رو هاییبیخو تموم شد باعث سهیل، حرکت این! بود

 تخمواخم با و کنم فراموش دوباره بود، کرده حقم در

 کمال در. برگردونه خونه به رو من که بخوام ازش

 نم و کرد قبول رو مخواسته راحت خیلی سهیل ناباوری،

 ! بودم مونخونه در جلوی بعد ربع یه
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 ونشونخط با و انداختم در قفل داخل رو کلید غرولند با

 ندلبخ با! کنم آروم رو خودم کردم سعی سهیل به کشیدن

 ور سعیم تمام. شدم خونه وارد آرامش به تظاهر و تصنعی

 حد تا که کنم سالم ممکن، لحن شادترین با تا کردم

 روی به حلقه سفارش از چیزی! شدم موفق هم زیادی

 آزمایش از بعد کهاین حساب به هم مامان نیاوردم، خودم

 اب وقت چند این دوری جبران به رو یساعت چند خواستیم

 !نپرسید چیزی باشیم، بیرون هم

. 

. 

. 

 کارهای وجود با روز هر و گذشتنمی هم پی از روزها

 الح عین در و جدید روزی به تبدیل سهیل، نقیض و ضد

 ور انتقامم و کینه آتش و شدمی من برای موندنی و تلخ
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 از حضوری خریدهامون تمامی تو! کردمی ورشعله

 و بودم من! سهیل و بودم من فقط! نبود سوم شخص

 و خودم به نسبت هاشاعتناییبی و بودم من! هاشتحمیل

 که پشیمونیم و بودم من! مشکسته دل و بودم من! مسلیقه

 ! نداشت ایفایده دیگه

 این از امان اما بودم، افتاده کردن غلط به واقعی معنای به

 هم خودم قتل به کمر یل،سه بر عالوه که لعنتیم غرور

 اماًلک رفتیم،می خرید برای که اولی یهفته! بود بسته

 قهر و سهیل هایخودخواهی وجود با! بود نتیجهبی

 دووم هم کنار تونستیمنمی هم ساعت یه من، هایکردن

 هم از خداحافظی با نرسیده، بعدی یمغازه به و بیاریم

 کجا" که هم مامان سؤاالت مقابل در! شدیممی جدا

 دادممی جواب راحت خیلی"  خریدین؟ چی" و"  رفتین؟

 به بخشیدن تنوع برای گاهی و. " نکردیم پسند رو چیزی"
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 آوردن، وقت هر. برد سهیل رو خریدها" گفتم؛می دروغم،

 متراژ تنها از ناشی خستگی وجود با مامان و! " میبینی

 دشمی دمتقاع ساده خیلی جهیزیه، خرید برای بازار کردن

 !پرسیدنمی سؤالی و
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 عروسی تاریخ به و گذشتمی روزها که قدرچه هر

 ترکم و میشد ترکلفت منم پوست شدیم،می ترنزدیک

 شاید. دادممی نشون العملعکس سهیل کارهای درمقابل

 راغمس به تفاوتیبی این که بود عروس لباس خرید از بعد

! دش آشکار برام اماًلک سهیل لیاقتیبی که زمانی اومد؛

 پیراهن من، خواست برخالف تمام دلیسنگ با که زمانی

! ادد سفارش دکلته پیراهن جای به توری بلند آستین
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 اب داد سفارش سهیل که پیراهنی تفاوت تنها که هرچند

 و یقه قسمت تو داشتم، دوست من که پیراهنی

 واقع در! شد تموم گرون من برای اما بود، هاشآستین

 !نداشتم رو چیزی همچین انتظار صاًلا

 وگرنه خورد؛می خودش درد به فقط نظرمبه سهیل دالیل

 با رو من بار اولین سهیل! شدنمی شب هزار که شب یه

 وامخنمی بگه؛ نداشت دلیلی حاال و بود دیده آزادی لباس

 المح آبکیش غیرت این از! ببینه کسی رو زنم بدن و تن

 غیرت از و شکستمی رو دلم ساده! خوردمی هم به

 لباس عروسی، خرید ترینمهم که من نظر از! زدمی حرف

 هب نگاهینیم کهاین بدون بعدی خریدهای تو بود؛ عروس

 دتائی کرد،می انتخاب سهیل هرچی بندازم، مغازه ویترین

 ! "عزیزم بگی تو هرچی" گفتم؛می و کردممی
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 سهیل مذاق به یخیل ها" عزیزم بگی تو هرچی" این انگار

 عاشقانه و خندیدمی افتخار با چون بود، اومده خوش

 سهیل که بود روزی به امیدم تنها هم من! کردمی نگاهم

 که طورهمین بشکنه؛ و بفهمه رو شاهین و من ماجرای

  !شکستمی رو من شسلیقه تحمیل و خرید هر با هرروز

 میت،صمی نبود و هاخانواده بین سرد یرابطه وجود با

 افتاد سهیل و من یعهده به هم تاالر و باغ رزرو کارهای

 تونستیم راحت خیلی سهیل دوست آرش، طریق از که

 یجایاون از! کنیم رزرو رو باغ و تاالر مرداد بیستم برای

 فقط ما هایمهمون و نداشت وجود فامیلی ما طرف از که

 شمارانگشت هم تعدادشون که بودن آشناهایی و دوست

 هک دادمی تشکیل سهیل هایفامیل رو هامهمون اکثر د،بو

  !کنه دعوت رو شهر کل داشت قصد خانوم سیمین گویا
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 ماا بودم دیده رو سیمین بار یه فقط خواستگاری، از بعد

 سخت که بودم فهمیده سهیل هایحرف الیالبه از

 کهاین وجود با سیمین! عروسیه برای لباس خرید مشغول

 ؛داشت هانقشه عروسیش برای نبود، شخود پسر سهیل

 چیدمان و جهیزیه سازیآماده مشغول که من مادر بیچاره

 چیزی و بودمش دیده بار یه فقط که بود سهیل یخونه

 وسایل سایر و کیک سفارش درنهایت! نبود یادم ازش

 روز چند تا گذاشتم سهیل یعهده به رو پذیرایی

 رامشآ افتاد که اتفاقی با اما کنم؛ استراحت رو موندهباقی

 ! شد سلب زندگیم از هم امنیت هیچ، که
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 اصالح برای من و بود مونده عروسی به روز سه دقیقًا

 از بعد. بودم رفته آرایشگاه به موهام کردن رنگ و صورت

 زا که ایدلخوری و ناراحتی باوجود جدیدم، یقیافه دیدن

 اون نظر ینمبب تا برم مطبش به گرفتم تصمیم داشتم؛ سهیل

 تمام وجود با هرحال به! چیه جدیدم ظاهر یدرباره

 تا نظرش و بشه شوهرم بود قرار سهیل اختالفات،

 آرایشگر از ساعت به نگاهی با! بود مهم برام حدودی

 کمی! بده انجام صورتم روی مالیمی آرایش تا خواستم

 !نبود بد تنوع

 به رو خودم دربست تاکسی با هزینه، پرداخت از بعد

 نرفت از خلوت پارکینگ دیدن با اما رسوندم، سهیل مطب

 که مزد زنگ سهیل مطب به و شدم منصرف باال یطبقه به

 حدودًا و مطبه تو سهیل مریض آخرین داد؛ خبر منشیش

 ازش تشکری. شهمی تموم کارش دیگه یدقیقه ده تا
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 پایین که بده خبر سهیل به خواستم ازش و کردم

 . منتظرشم

 از دست ایستاد، قدمیم چند تو که هاییقدم صدای با

 یرتصو به نگاهم ناخودآگاه و برداشتم شالم کردن درست

 ایستاده سرم پشت درست که در یشیشه روی شخص

 دم،کشیمی رو انتظارش که روزی باآلخره. شد کشیده بود،

 کنار زحمت به بود، معلق هوا تو که رو هامدست! رسید

 رمس پشت به عمیقی نفس با و داختمان مشدهخشک بدن

 اغذیک که انداختم شاهین پای تا سر به نگاهی. برگشتم

 وت نبود، سهیل و من عروسی کارت به شباهتبی که رو

 رو کارهمین خودم که افتادم روزی یاد. کرد مچاله دستش

 لبخندی و بودم کرده شادی و شاهین عروسی کارت با

 دیدن با اهینش! گرفت شکل صورتم روی شیطانی
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 شنیده زحمت به که صدایی با و نیاورد طاقت لبخندم،

 !جا؟این... تو: گفت شد،می

 جوابی حاضر با! تردرهم هاشاخم و شد ترعمیق لبخندم

 عالی جناب از باید شوهرم مطب به اومدن برای: گفتم

 !گرفتم؟می اجازه

 کرد؛ تکرار لب زیر بار چند و خندید عصبی شاهین

 !شوهر

 شصورت به دستی کالفه من، یسابقهبی آرامش دیدن اب

 !باشی بچه قدران کردمنمی فکر: گفت و کشید
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 هایحرف و گذشته یادآوری برای ساده یجمله همین

 که داییص با کشید، پر صورتم از لبخند! بود کافی شاهین
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! گیمی راست تو. آره: گفتم باشه، محکم کردممی سعی

 ! جا؟این اومدی چی برای! هستی؟ چی تو اما! مبچه من

 کارت و شد خارج شگاردگرفته حالت از شاهین

 . گرفت صورتم جلوی رو شدهمچاله

 ... یا اسمیه تشابه ببینم خواستممی -

 خب اما: گفت پوزخند با و گذاشت جیبش تو رو کارت

 رشفک اصاًل باشم، راست رو بخوام! خودتی خوِد بینممی

 سهیل از رو وخوراکخواب که خترید کردمنمی رو

 ! باشی تو گرفته،

 . زدم پوزخند متقاباًل

 رو عروسیتون خبر شادی وقتی هم من رو حس همین -

 چون نرسید، ذهنم به اسمی تشابه خب اما! داشتم داد،

 ! کردممی فکر تو خیانت به فقط
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 . خندید عصبی

 قطف کم، یه اگه! کنینمی قبول ای،بچه گممی! خیانت؟ -

 من اسم سهیل، اسم جای به اآلن داشتی؛ صبر کم یه

 ! بود عروسی کارت تو کنارت

! و؟ت: گفتم غیظ با و کردم نگاه رو پاش تا سر انزجار با

 ! دلبندم؟ باشی کی خر

 شاهین. نکردم اعتنایی که زد صدا رو اسمم حرص با

 قفر آسمون تا زمین شناختم،می که شاهینی با رومروبه

 ! چیزشهمه اصاًل هاش،لباس زدنش، حرف بود؛ کرده

 ! نمک متقاعدش و بزنم حرف سهیل با تونممی من اصاًل -

 ! چی؟ که کنی متقاعدش: گفتم تمسخر با

 تونیممی دوباره تو و من! سویل نیست دیر هم هنوز -

 ... باهم
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 .کردم قطع رو حرفش تندی به

 هدف یه فقط من! لطفًا نبند جمع من با رو خودت -

 ! رسیدم بهش که داشتم

 ! هدفی؟ چه -

 . کردم تر زبون با رو هاملب

 ستی،شک رو غرورم دوستم ترینصمیمی با خیانت با تو -

 بهت برادر از که کسی عموت، پسر کردن عاشق با هم من

 ! گرفتم رو انتقامم بود؛ ترنزدیک

 و جر شاهد کی از دونمنمی که چشمی جفت به توّجهبی

 کنم؛می ترکش هم وقتش به: دادم دامها بود، ما بحث

 ! کردی ترک رو من تو که طورهمون
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 اومدم، خودم به"  خبره؟چه جااون" گفتمی که صدایی با

 سهیل بدم، نشون العملیعکس بتونم کهاین از قبل اما

 . کرد پر رو قدمیمون چند یفاصله
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 و من بین نگاهش نشسته، خون به هایچشم با سهیل

! خبره؟ چه جااین: غرید. بود گردش حال در مدام نشاهی

 داشتین؟ ایرابطه چه... باهم تا دو شما

 باور سهیل کردم،می هم کتمان اگه اما نداشتم؛ جوابی

 سویل عاشق من: داد جواب من جای به شاهین! کردنمی

 ...حاضرم! هستم هم هنوز. بودم

. موند ناتموم سهیل، محکم مشت با شجمله یادامه

 همین با نداشت، رو حرکتی چینهم انتظار که شاهین
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 و دبو افتاده شاهین جون به سهیل! افتاد زمین روی مشت

 شاهین که بار هر. زدمی ضربه شاهین بدن به لگدهاش با

 ه،بد نشون العملیعکس یا بشه بلند جاش از خواستمی

 مئنًامط بود، بهتری موقعیت اگه. زدمی ضربه زودتر سهیل

 ! کردممی تشویق رو لسهی

 پاهای به تکونی زحمت به! نبود جاش که حیف اما

 مدست تردید با. رفتم سهیل سمت به و دادم مشدهخشک

 به تند قدراون. گذاشتم سهیل بازوی رو و کردم دراز رو

 حرفم و شد خشک بازوش روی دستم که چرخید سمتم

 که بود سنگین انقدر دستم روی نگاهش! رفت یادم

 هامچشم به نفرت با! کشیدم عقب ترس با ودآگاهناخ

 اگه: گفت کرد،می سیخ تنم به مو که لحنی با و شد خیره

 شاهین پیش جات نکن شک بشی، عروسم نبود قرار

 !بود جونت
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 ناله خون در غرق زمین روی که شاهین به دست با و

: کردم زمزمه ترس با و رفتم عقبعقب. کرد اشاره کردمی

 ...من... سهیل

 و گرفت رو بازوم دستش با و اومد جلوتر سهیل اما

 نگپارکی انتهای که ماشینش سمت به رو من کشونکشون

: ریدغ و کرد پرتم صندلی روی تقالهام، درمقابل. برد بود،

 !شو خفه! سویل شو خفه فقط

 از من و انداخت راه به آوریسرسام سرعت با رو ماشین

 !التماسی هن و کنم اعتراضی تونستم نه ترس

 اب و کرد متوقف رو ماشین مونخونه به مونده خیابون دو

 !پایین شوگم: گفت سردی لحن

 داد بلند که زدم صدا رو اسمش ناباوریم و بهت تموم با

 !  شوگم گفتم: زد
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 یادهپ ماشین از بکنه، ایدیگه توهین بخواد کهاین از قبل

 . بستم آهسته رو در و شدم
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 قدراون اما افتادم، راه خونه سمت به گوندگر حالی با

 تا دو کردن طی که بود آهسته سرعتم و کوتاه هامقدم

 حدی به هامدست! کشید طول ساعتنیم خیابون،

 و شدم کلید با در قفل کردن باز خیالبی که لرزیدنمی

 مجبور من و بود خونه مامان خوشبختانه. فشردم رو زنگ

 که صورتی دیدن اما! منشد در پشت بودن منتظر به

 تو که هاییدست لرزش و پریده رنگش بودم مطمئن

 نم و ترسوند رو مامان نبود، عادی کمی تابستون گرمای

 نامطمئن نگاهی با مامان! کرد گفتن دروغ به وادار رو
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 با: یدپرس تردید با و آورد فشارم افت برای قندیآب لیوان

 ! شده؟ حرفت سهیل

 دادم نتکو نفی عالمت به رو سرم ندتندت زورکی لبخند با

 !بردم پناه اتاقم به قندآب نوشیدن بدون و

 روی و انداختم تخت روی رو خودم هالباس همون با

 ودمب گذرونده سهیل با که رو لحظاتی تکتک اتاق، سقف

 ! دیدم

 که بود ناگهانی قدراون مامان ورود و اتاق در شدن باز

 آخر تا انگار که مامان و مکن وجورجمع رو خودم نتونستم

 که تهگف بهت چی: پرسید نگرانی با بود، خونده رو قضیه

 ریختی؟ هم به جوریاین

 هک لحنی با و گرفت رو دستم مامان که کردم نگاهش فقط

 نه،کمی اذیتت اگه: گفت باشه، کنندهدلگرم داشت سعی

 نشده، هیچی هنوز زنیم،می هم به رو عروسی! بگو بهم
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 که زمانی حال به وای! لرزونهمی رو بدنت و تن جوراین

 ...ذرهذره شاهد تونمنمی من! سقف یه زیر برین باهم

 هب رو دستم اما بودم موافق مامان با حدودب تا کهاین با

. دمش بلند تخت روی از و کشیدم بیرون دستش از تندی

 ممانتو هایدکمه کهدرحالی و رفتم هاملباس کمد سمت به

 مخسته فقط من! نیست چیزی: گفتم کردم،می باز رو

 !همین

 .انداخت باال ایشونه مامان

 !باشه طورهمین که امیدوارم! خوددانی -

 و شد بلند تخت روی از نشنید، من جانب از جواب وقتی

 با بشه، خارج اتاق از کهاین از قبل. رفت در سمت به

 !کن فکر هامحرف یدرباره: گفت آرومی صدای
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 زا بعد و انداختم آویز روی نامرتب رو مانتوم حوصلهبی

 کهدرحالی. بردم پناه خوابم تخت به دوباره در، کردن قفل

 کنم، منحرف مامان هایحرف از رو فکرم داشتم سعی

 چه! کرد؟می کارچی اآلن یعنی شد؛ کشیده سهیل به فکرم

 اما بود، شده متنفر ازم حتمًا! داشت؟ من به نسبت حسی

 که نبودم من مگه! خواستم؟نمی رو همین من مگه بخ

 ودمخ یشکسته غرور سهیل، غرور شکستن با خواستممی

 خواب حّتٰی انگار اما بستم رو هامچشم! بدم؟ تسلی رو

 خود تا هیچ، که شب خود تا چون بود؛ قهر باهام هم

 ! بود فایدهبی اما زدم غلت و زدم غلت صبح

 پیامی و زدم دریا به دل خرهباآل که بود نه ساعت صبح

 ! "ببینمت باید" فرستادم؛ سهیل برای
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 " کجا؟" داد؛ جواب که نرسید دقیقه به

 اب دوباره اون و فرستادم براش رو نظرم مورد پارک آدرس

 ! "منتظرم چهار ساعت" داد؛ جواب عجله

 ویر که تلخی لبخند مانع نتونستم کردم سعی قدرهرچه

! دنبالت آممی باش، منتظرم" نگفت؛! بشم اومد،می هاملب

 و ودب شده کارطلب سهیل دوباره! " منتظرم" گفت؛ فقط" 

 !بشه صاف طلبش خوادمی کی نبود معلوم

 تمداش سعی که حالتی با صورتم، و دست شستن از بعد

 ودمخ ظهر تا. شدم خارج اتاق از نیفتاده اتفاقی بدم نشون

 امانم تمجید و فتعری شنیدن و تلویزیون تماشای با رو

 ! کردم سرگرم جدیدم یچهره و موهام حالت یدرباره

 مساده هایلباس شدم؛ خیره خودم به سالن قدی آینه تو

 شدیدًا موضوع این به مامان دونستممی و زدمی ذوق تو



 

Romanzo_o 369 

 بعد سهیل برخورد دونستمنمی خب اما کنه،می اعتراض

 !ظارمهانت در چی و بود خواهد طورچه اتفاق اون از

 مامان از خبری انداختم؛ سالن به نگاهی هاپله باالی از

 تند! دادمی حضورش از خبر اتاقش، بازنیمه در اما نبود،

 اتاق از مامان کهاین از قبل و رفتم پایین رو هاپله تند

 رو نهخو در بیفته، مقیافه و تیپ به چشمش و بشه خارج

 در جلوی سهیل: گفتم دروغ به بلند صدای با و کردم باز

 !خداحافظ! منتظرمه

 جخار خونه از باشم، جوابی شنیدن منتظر کهاین بدون و

 .شدم
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 چشم. رسوندم پارک به رو خودم تاکسی یوسیله به

 نیمکتی روی که دیدم رو سهیل زود خیلی و چرخوندم

 وزدیر هایلباس. نشسته هابچه یسرسره و تاب رویروبه

 یخودنمای انگشتش دو بین نیروش سیگار و بود تنش

! ایستادم راه وسط و گرفت بغضم ناخودآگاه! کردمی

 سهیل، غرور شکستن با کردممی احساس چرا دونمنمی

 ! شکسته هم خودم غرور دوباره

 و کردم حرکت به وادار رو پاهام بود، که زحمتی هر به

 سالم آرومی صدای با. کردم طی رو موندهباقی قدم چند

 ارشسیگ بندازه، بهم نگاهینیم کهاین بدون هیلس و کردم

 !داد تکون زور به رو سرش و کرد خاموش کفشش با رو

! شینمب کنه تعارف سهیل بودم منتظر و بودم ایستاده مردد

 هاشکشیدن ناز به عادت من خب اما بود، جاییبی انتظار

 ! داشتم
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 یفاصله سهیل اما گرفتم جا نیمکت روی و کشیدم آهی

 تنیمک یگوشه و کرد تربیش بود، بینمون که رو کمی

 ! نشست

 دپیشنها خودم کهاین با! کنه شروع خودش تا نزدم حرفی

 !مبگ باید چی دونستمنمی اما بودم داده رو پارک به اومدن

 گرم بقیه با کهاین از غرورت، از دیدمت؛ که اولی روز -

 وقتی رقصیدی، بغلم تو وقتی! اومد خوشم گیرینمی

 بهم پیشروی یاجازه خلوتمون تو وقتی بوسیدمت،

 رو رفتارت وقتی! اومد خوشم ازت تربیش ندادی،

 هر! هدار فرق بقیه با دختر این گفتم؛می خودم با دیدممی

 تربیش تو به من یعالقه و عشق گذشت،می که روز

 دودلی و شک داد،می آزارم همیشه که چیزی اما شدمی

 ! بود هاتچشم
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 اشک نم شد، باعث صدادارش پوزخند و غمگین یصدا

 رابخ سهیل پیش موجهه خواستمنمی! بشینه هامچشم تو

 اب و شدم خیره فکرش تو غرق و ناراحت رخنیم به! بشه

 ... سهیل: گفتم بغض

 مشغول که رو هاییبچه که طورهمون و نکرد توّجهی

 بود، سؤال برام همیشه: گفت کردمی نگاه بودن، بازی

 کسی به دل زمان این تا تونهمی تو، مثل دختری طورچه

 خوب دیروز خب اما! باشه؟ نبرده دل و باشه نداده

 چون احمقم، یه من! دادی بازیم مدت این یهمه فهمیدم،

 هیچ. گرفتم نادیده بهت رو شاهین حرف پر هاینگاه

 تو هم اون کنه، نگاه طوراون تونهنمی زنی هیچ به مردی

 ! باشه عاشقش کهاین مگه! یشعروس روز
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 تازگی که سهیل هایلباس هایچروک به کهدرحالی

 هاماشک ریزش مانع داشتم سعی و کردممی نگاه داشتن

 ...درسته... سهیل ببین: گفتم بشم،

 .گذاشت بینیش روی سکوت عالمت به رو دستش

 !دادی؟ بازیم چرا چرا؟ بدونم خواممی فقط! هیس -
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 .چکید چشمم از اشک یقطره اولین

 شادی! بکشه جااین به کار خواستمنمی که من -

 ایدیگه کس هر با شاهین اگه! بود دوستم ترینصمیمی

 ازدواجش، با اون اما! شدمنمی ناراحت کرد،می ازدواج

 !شکست رو غرورم
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 شاهینشاهین قدران: گفت آشکاری حساسیت با سهیل

 ! نکن

: دادم جواب مظلومانه سهیل، مقابل در بار اولین برای

 !باشه

 بود این مهم اما چی؛ یا بود صدام لرزش خاطربه دونمنمی

 ردمآو باال رو سرم! کنه نگاهم داد افتخار باآلخره سهیل که

 خیره زد،نمی برق سابق مثل دیگه که هاشچشم به و

 لعنت! بودم گرفته رو هاشچشم اشتیاق و برق من. شدم

 ! شد هاماشک شدن خشک اعثب سردش صدای! من به

 پس شه؛نمی حل چیزی هاتنماییمظلوم و گریه با -

 رو مادرت به دادن پس جواب یحوصله! نکن گریه

 ! ندارم

. افتادم مامان هایحرف یاد" مادرت" یکلمه شنیدن با

 سردتر! شدم مغرور سویل دوباره و دادم قورت رو بغضم
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 من سر! بزنیم هم به رو عروسی تونیممی: گفتم سهیل از

 هم پسر زیاده، تو برای دختر که طورهمون! نذار منت

 !زیاده من برای

 با! داد بهم خاصی آرامش سهیل هایدست شدن مشت

 من برای دختر! درسته: داد جواب صداداری پوزخند

 وبیخ یگزینه ساره، دوستت مثاًل! کنم اراده کافیه! زیاده

 ! باشه باید

 نقطه روی دست ،" دوست" یکلمه روی تأکیدش با

 بودم، تحملش به مجبور که فشاری از! گذاشت ضعفم

 اام: داد ادامه خودش دوباره سهیل و بگم چیزی نتونستم

 تو اگه شدن؛ پخش هاکارت! کنم ازدواج باهات مجبورم

 ! آبرومم نگران هم من غرورتی، نگران

 تنم روی سرد آب سطل انگار. " مجبورم" شنیدن از

! شدمی کوبیده سرم روی پتک مثل مدام" مجبورم"! ریختن
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 دمشنیمی رو هاحرف این باید که بود رسیده کجا به کارم

 بود طورچه صورتم حالت دونمنمی! کردم؟می سکوت و

 نفرت با! کرد صدا ترس با رو اسمم سهیل، باراین که

 !چیه؟: گفتم طلبکارانه و کردم نگاهش

 !هیچی: گفت زیرلب و داد تکون طرفین به رو سرش

 کاریچ دونستمنمی و بودم نشسته نیمکت روی بالتکلیف

 اسم به ٰیحت که احمقم من" گفتن؛ با سهیل که کنم باید

 و تاب از رو نگاهش!" بودم کرده فکر هم دخترمون

 حال در هنوز. شد بلند نیمکت روی از و گرفت هاسرسره

 م،گوش کنار صداش که بودم شجمله تحلیل و تجزیه

 .بپرم جا از شد باعث

 مادر نیست قرار چون! نکن درگیر زیاد رو خودت فکر -

 !باشی تو من یبچه
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 سردی از هوا، گرمی تو و خوردم تکونی جام تو

 هابچه روی نگاهم! لرزیدم خودم به سهیل هایحرف

 وقتهیچ! نداد دست بهم خاصی حس هیچ اما چرخید،

 هم توقهیچ و کنم برقرار طارتبا هابچه با بودم نتونسته

 تفاوتبی سهیل، جواب در! بود نیومده خوشم ازشون

 باعث: گفتم لحن ترینعادی با و انداختم باال ایشونه

 قراره که هم ایبچه باشید مطمئن! راد دکتر افتخاره،

 ! نیستین شما پدرش باشم، من مادرش

 لسهی یشدهمشت دست کهاین از قبل و شدم بلند جام از

 شدت از هاشدندون یا و بیاد فرود صورتم روی

 جدا ازش و کردم خداحافظی بشکنه، هم به سابیدنشون

 رو بدنم ستون چهار آخرش، یجمله یاد اما شدم؛
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 اوانت و بکشی عذاب تنهایی باید تو! درسته" لرزوند؛می

 اما گذرهمی سهیل سر تو چی دونستمنمی! بدی پس

 دغدغهبی و آروم زندگی یه منتظر نباید که دونستممی

 ! "باشم

 داشتم، پارک به اومدن موقع که ایدلهره و وجدان عذاب

 چیزهایی من درسته! بود داده نفرت و کینه به رو جاش

 نداشت حق اون اما بودم، کرده مخفی سهیل از رو

 و شعور تهدیدهاش و هاحرف با! کنه رفتار باهام طوراین

 نای و بود آورده پایین حیوون یه حد تا رو من شخصیت

 کرده اعتراف بارها خودم پیش که هرچند! نبود چیزی کم

 بودم؛ پرسیده خودم از بارها! خودمم اصلی مقصر بودم

 یادآوری با بارها و! نداره؟ سهیل داری، غرور تو طورچه

 !بودم داده خودم به کمال و تمام رو حق سهیل، رفتار

 



 

Romanzo_o 379 

 

94 

 ٰیحّت و شدم بیدار ابخو از تمام حوصلگیبی با صبح

 مکردمی سعی طرفی از! بیاره حالم سر نتونست هم دوش

! ندم سهیل دست ایبهونه تا بشم آماده سرعت باالترین با

 زیر ماا نداشتم اشتهایی که هرچند و رفتم پایین یطبقه به

 کهاین بر مبنی هاشونتوصیه و بابا و مامان یخیره نگاه

 هب کنم، ضعف ممکنه مجلس وسط و نخوردم شام دیشب

 !ادمد قورت رو شکالتی کیک تیکه یه شیرکاکائو، زوِر

 نفس خونه این تو که باره آخرین کردممی احساس

 ! کردمی ترسنگین رو بغضم همین و کشممی

خوشبختانه مامان از چند روز پیش، وسایلم رو جمع کرده 

بود و من کار زیادی نداشتم.  
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 تماس با و رسید دادم به سهیل ه،دقیق ده از بعد باآلخره

 ! "منتظرمه در جلوی" کرد؛ اعالم کوتاهی

 هب و کردم خداحافظی مامان و بابا از مصنوعی لبخند با

 رفتمگ مامان از رو شکالتی کیک و شیرکاکائو پاکت اجبار

 هیلس یصبحونه فکر به مامان کهاین از. بدم سهیل به تا

 ! نزنم حرفی دادم رجیحت اما خورد؛می رو خونم خون بود،

 معج بزرگ نسبتًا دستی کیف تا چند تو که رو وسایلم

 بدون سهیل. گذاشتم عقب صندلی روی بودند، شده

 به رو پاکت حرفبی و شدم ماشین سوار آرامش با

 . گرفتم سمتش

 !چیه؟ این -

اینکه زحمت پیاده شدن از ماشین رو به خودش بده، 

نظارهگر من بود! 
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 تربیش کرد،می سکوت اگه که پرسید دسر قدراون

 ! شدممی خوشحال

 ! فرستاد برات مامان! دونمنمی -

: گفت و انداخت راه به رو ماشین پوزخند با سهیل

 ! خوامنمی

 نم،ک ازدواج سهیل مثل لیاقتیبی آدم با بود قرار کهاین از

 داخل زور به رو پاکت آرامش با! خوردم افسوس بیشتر

 . گفتم ی!"بهتر چه" لب زیر و ذاشتمگ کوچیکم کیف
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 حرف خواست باری چند سهیل آرایشگاه، به رسیدن تا

 پنجره سمت به رو روم نامحسوس بار هر اما بزنه؛
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 شنیدن گنجایش. شدم زدنش حرف از مانع و برگردوندم

 ! نداشتم رو هاشکنایه و نیش

 از کنیم، خداحافظی هم از کهاین بدون آرایشگاه جلوی

 عقب صندلی از رو وسایلم زور به و شدم پیاده اشینم

 به ور ماشین ببندم، رو ماشین در کهاین از قبل. برداشتم

 زمین روی صورت با بود نزدیک کهطوری به انداخت، راه

 وارد خودم شانس و سهیل به زیرلبی فحش با! بخورم

 هک سوم یطبقه به رو خودم آسانسور با و شدم آرایشگاه

 . رسوندم بود، هاعروس ایشآر مخصوص

 هادستیکیف حمل اما بودم، نرفته باال هاپله از که هرچند

 با اهآرایشگ شاگرد! بیفتم نفسنفس به بود شده باعث

 نفس. گرفت دستم از رو وسایلم و اومد جلو دیدنم

 داد، مهربونی با رو جوابم. دادم سالم و کشیدم ایآسوده

 . فتر هم تو اخمهام سؤالش با اما
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 ! آوردین؟ تشریف تنها -

 کسی که اینه منظورم: داد ادامه سکوتم شدن طوالنی با

 ... یا خواهری مادری،! نیست؟ همراهتون

 .کردم قطع رو حرفش مسخرهای لبخند با

 که باشه نفری اولین خودش داشت دوست سهیل! نه -

 ! میبینه رو من

 یزیچ شدلیل اما برم، آرایشگاه به تنها بود خواسته سهیل

! نهک عصبانی رو من میخواست فقط بلکه نبود؛ گفتم که

 شاگرد اما گرفت؛ خندهم بودم، گفته که دروغی از خودم

 ! عاشقانه چه: گفت ذوق با آرایشگاه

 ! بود کجی لبخند تنها جوابم

 از کلمهای متوجه اینکه بدون. شدیم سالن وارد هم همراه

 تا ود به اشتد تازگی برام که حسرتی با باشم، حرفهاش
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 نگاه داشتن همراه آرایشگاه، شاگرد قول به که دختری

 اصطالح به ازدواج این با و بودم تنها چهقدر! کردم

 تمداش رو جراتش و توانایی کاش! میشدم تنهاتر عاشقانه

 مه به رو عروسی و کنم فرار آرایشگاه از میتونستم تا

 ! بزنم

 صوصمخ صندلی روی و درآوردم رو شالم و مانتو

 روسع تنهاترین که نکنم فکر این به کردم سعی. نشستم

 عروس دو بین عروس تنهاترین حداقل! نه که دنیا

 عیس! منم نزدیکتر، بهم و بودن آرایشگاه تو که دیگهای

 ماا کنم؛ فکر باشه خوب میتونست که آیندهای به کردم

! محاله آرزوی یه این میدونستم هرکسی از بهتر خودم

 به رو خودم سردربیارم آرایشگر کارهای از اینکه بدون

 ! سپردم دستهاش
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 ت،داش بلندی نسبتا قد و بود تینا اسمش که آرایشگر

 دقت با و بود کرده جمع سرش باالی رو مشکیش موهای

 حرکات به خیره. میچرخید موهام بین دستهاش مهارت و

 مبود امیدوار! میکردم فکر سهیل رفتار به تینا، دست

 خودش از زشتی رفتار و بکنه رو مهمونها اتمراع حداقل

 !نده نشون
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 تینا اون از بعد و کشید طول ساعت سه حدود موهام کار

 هک بود درگیر فکرم قدراون. شد صورتم آرایش مشغول

 از بعد یک ساعت نهایت در و نشدم زمان گذر متوّجه

 !اومدم خودم به تینا صدای با که بود ظهر

 !آد؟می خوشت -
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 امهچشم شدم؛ خیره آینه روی خودم تصویر به تعجب با

 دبو شده ترکشیده دودی یسایه و چشم خط یواسطه به

 رو همین که نبود صبح اول پریدگی رنگ از خبری و

 موهام به نگاهم! بودم مشدهسرخ هایلب و هاگونه مدیون

 و ودب شده جمع سرم باالی زیبایی حالت با که شد کشیده

 مو مدل این کردممی فکر همیشه که ورمتص خالف بر

 ! اومدمی بهم خیلی ده،می نشون تربیش رو سنم

  دو با آرایشگر شاگرد که بودم خودم تماشای محو هنوز

 ودب مشخص که پالستیکی ظرف یه و شیرینی جعبه

 رو. شد نزدیک بهمون نیست، غذا جز چیزی محتویاتش

 یک خانوم روسع کار پرسنمی راد آقای: پرسید تینا به

 !شه؟می تموم

 چیزی دنبال میز روی یجعبه از که طورهمون تینا

 !دارن عجله خیلی انگار: داد جواب خنده با گشت،می
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 و ردآو باال رو سرش شابلون، و الک تا چند برداشتن با و

 !عجول؟ قدران هم داماد: گفت چشمکی با من به رو

 رو هاملب تونمن حّتٰی شدمی باعث سهیل یعجله به فکر

 سهیل! کنم کج مصنوعی هرچند لبخندی، زدن برای

! نم برای موندن منتظر از بود بیزار فقط! نداشت ایعجله

 تموم عروسی تا کردمی شماریلحظه برعکس، هم شاید

 ! بده آزارم بتونه راحت خیال با و بشه

 به رو و انداخت شنقره مچی ساعت به نگاهی تینا

 زیادی کار! باشن جااین سه ساعت بگو: گفت شاگردش

 ! نمونده

 آینه زا لبخند با و داد تکون تأیید عنوان به سری شاگردش

! بذارم؟ کجا رو هااین: پرسید و انداخت بهم نگاهی

 دستش توی هایجعبه به ایشقهوه هایچشم از نگاهم

 !آورد؟ سهیل: پرسیدم اکراه با. شد کشیده
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 !آوردن ادر آقای... بله... بله سهیل؟ -

 لبخندی نتونستم، هم باز مشتاقش هایچشم مقابل در

 اشه،ب صمیمی کردممی سعی که لحنی با جاش به اما بزنم،

 !کن تعارف بقیه به زحمتبی پس خب: گفتم

 یکبار ظرف و میز روی رو شیرینی هایجعبه خنده با

 .گذاشت پام روی رو مصرف

 !بیام بگم، دوماد آقا به برم -

 ناهارت: گفت تینا شدنش، دور با و دادم ونتک رو سرم

 !بپوشی رو لباست باید بعدش بخور، زودتر رو

 میل: گفتم زیرلب و دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

 .ندارم

 رو هامدست میز، روی مصرف باریک ظرف گذاشتن با و

 ممعده تو. بده انجام رو کارش باقی تا سپردم تینا دست به
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 بوی حّتٰی که جاییاون از اما داشتم سوزش احساس

 کنه، تحریک رو اشتهام بود نتونسته هم کباب خوش

 استرس و دلشوره خاطربه سوزش این زدممی حدس

 . باشه

 من و دادمی آزارم عجیب کناریم، عروس یخنده صدای

! کنم تحمل رو عروسی خواممی طورچه دونستمنمی

 این عروس! نداشتم اعتقادی عروسی این به من که هرچند

 باورم هم خودم! نداشتم ذوقی براش و بودم من مجلس

 تحمل رو دیگران یخنده و خوشی تونمنمی چرا شدنمی

 ! کنم

 !بده آزارم ترکم صداها تا گذاشتم هم روی رو هامپلک
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 برگشت متوّجه اما بود، بسته هنوز هامچشم اینکه با

 خیر یدعا. دمش بقیه به شیرینی تعارف و آرایشگر شاگرد

 هم رو دلم هیچ؛ نکرد دلگرمم دیگه، عروس دو مادرهای

 هک چپم دست با و کردم باز رو هامچشم! سوزوند تربیش

 پوست سیاهش، هایطرح و سرخ هایناخن وجود با

 گوشیم کرد،می خودنمایی زمانی هر از تربیش سفیدش

 منتظر که هرچند. برداشتم میز روی کوچیک کیف از رو

 به مامان بودم امیدوار اما نبودم، سهیل جانب از یتماس

 وشیمگ نمایشگر وکورسوت یصفحه با وقتی! باشه یادم

 دوست انتظار مثل هم انتظارم این فهمیدم شدم، مواجه

! جاستبی سهیل طرف از شدن بخشیده و شدن داشته

 از رو ظاهرم بخواد و بشه سرازیر هاماشک کهاین از قبل

 کیف داخل رو گوشی کنه، ترعبوس هستم که اینی

 نم و شدمی ترگرفته هرلحظه صورتم حالت! برگردوندم
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 تینا !کنم تالش ظاهر حفظ و زدن لبخند برای تونستمنمی

 ود،ب شده تموم کارش که راستم دست به دقیقی نگاه با

: یدپرس بود، پیدا توش نگرانی که صدایی با و کرد رهاش

 !افتاده؟ اتفاقی

 شاگرد رسیدن و دادم تکون" نفی" عالمت به رو سرم

 ! دش تینا یدیگه هایسؤال از مانع خوشبختانه آرایشگاه

 شیرین رو دهنت خودت، خواینمی خانوم، عروس -

 !کنی؟

 بمونه، من جانب از جوابی منتظر کهاین بدون و

 نگاه. گرفت مقابلم و برداشت جعبه از رو ایشیرینی

 یرلبیز تشکر با! شد مخالفتم زا مانع بقیه و تینا یخیره

 کهاین بدون احتیاط، با و گرفتم دستش از رو شیرینی

 . کردم نزدیک هاملب به بزنه، آرایشم به ایصدمه
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 موهام به کوچیک تاج و تور کردن وصل مشغول هم تینا

 . شد

. 

. 

. 

 دارپف دامن من کهدرحالی ساعت، یک حدود از بعد

 اشنهپ هایکفش بند تینا م،بود کرده جمع رو عروسم لباس

 و ودب شده تربیش دردم معده! بستمی رو دارمنگین بلند

 کهاین اب! باشه تونستنمی سهیل تأخیر جز دلیلش مطمئنًا

 تا ایدب سهیل شگفته طبق اما بود، کشیده طول تینا کار

 یک گذشت وجود با که بود عجیب! اومدمی موقع اون

 ! نبود سهیل از خبری هیچ هنوز سه، از ربع

 یهایحس تنها عصبانیت و حماقت بغض، ترس، خجالت،

 متونست باآلخره! بودن اومده سراغم به لحظه اون که بودن
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 که لبخندی! زدم لبخند اما نازیبا، و کج هرچند بزنم؛ لبخند

 عقبعقب! مگانهبچه انتقام یادآور و بود پوزخند از ترتلخ

 به متعلق پیش، دقیقه چند تا که ایصندلی روی و رفتم

 سعرو دو رفتن وجود با سالن. نشستم بود، دیگه عروس

 داسروص دلم عجیب من و بود فرورفته سکوت تو دیگه،

 قطف اما! کنم فراموش رو سهیل تأخیر شاید تا خواستمی

 که سهیل" شد؛می ترپررنگ ذهنم تو هرلحظه جمله یه

 اآلن داشت، عجله قدراون من آوردن دست به برای

 ! "کجاست؟
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 هی از ثانیه هر ارزش من تا افتادمی اتفاق اون باید شاید

 کهزمانی! کردممی درک رو ساعت یه از دقیقه هر و دقیقه
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 زمان فهمیدم اومد، دنبالم به ساعته دو تأخیر با سهیل

 ادب زیر تونهمی آدم فهمیدم! باشه رحمبی تونهمی قدرچه

 فسن یه برای داره جهنم وسط انگار اما باشه، نشسته کولر

 بودم مجبور که ساعتی دو اون تموم! دهمی جون آسوده

 ایج به خواستمی دلم کنم، تحمل رو تینا آمیزترحم نگاه

 ممراس برای بقیه و بود تنم کفن عروس، سفید لباس

 ! شدنمی جمع ختمم

 نگاه ساعت به مدام لحظه اون تا که آرایشگر شاگرد

 اب سهیل اومدن با گرفت،می دندون به رو شلب و کردمی

 خاص لبخند دیدن! کرد اعالم رو اومدنش خوشحالی

 ینب از برای بود، مشخص من برای معنیش فقط که سهیل

 مثل! بود کافی وجودم کل زدن یخ و کجم لبخند بردن

 و ستبهونه فقط سهیل دلیل که بود مشخص برام روز

 یتههف و بود سالم روزدی تا که ماشینی نداشت امکان! بس
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 خراب راه وسط بود؛ کرده بررسیش کاماًل مکانیک قبل،

 ! نشه دیده سفیدش پیراهن روی ایلکه و بشه

 لممقاب در سهیل زدن زانو از بعد من، تفاوتیبی و سکوت

 خارج نسال از تصنعی لبخند با شاگردش و تینا شد، باعث

 رو مصورت اجبار به م،چونه به سهیل دست فشار با! بشن

 . برگردوندم سمتش به

 ! بکشم؟ رو نازت باید اآلن یعنی نگاه این -

 آزاد بود، شدن له درحال دستش فشار زیر که رو مچونه

 دارم؛ن احتیاجی خودت به من: گفتم تفاوتیبی با و کردم

 ! کشیدنت ناز به برسه چه

 . خندید عصبی

 نازت شوقت به جون شاهین بود رفته یادم! مادمازل اوه -

 ! نمونده من برای چیزی دیگه! کشیده رو
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 گفتنش" مادمازل" اما نداشت، حقیقت هاشحرف کهاین با

  .انداختم باال ایشونه! بزنم دل ته از لبخندی شد باعث

 ! کن فکر داری دوست هرجور -

 هب. شد بلند زمین روی از! " اینطور که" گفتن با سهیل

 کراواتش و کت کردن مرتب مشغول و رفت آینه سمت

 و کت با سهیل بگم، دروغ تونستمنمی که خودم به. شد

 اب دیگه جور یه کاش! بود شده خواستنی دومادی، شلوار

 وجود شاهینی وقتهیچ کاش! بودم شده آشنا سهیل

 ! باشم شدن رسوا دلواپس عروسیم روز تا نداشت

 و ردک غافلگیر رو مخیره نگاه تمسخرآمیز نگاه با سهیل

 وت راستی: پرسید ریزشده هایچشم با ثانیه چند از بعد

 ! نداری؟ احتیاجی من به گفتی
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. ردک دستش گاهتکیه رو صندلیم پشتی و اومد سمتم به

 مگه: پرسید آرومی صدای با و شد خم صورتم روی

 ! شه؟می

 هک بگیرم فاصله ازش کردم سعی سؤالی، نگاه با همراه

 شنمونه! داری جاحتیا من به عمرت آخر تا تو: گفت

 ... اومدمنمی اگه امروز، همین

 آرایشگر شاگرد صدای و در ناگهانی شدن باز با شجمله

 . موند ناقص

 ! منتظرتونه فیلمبردار -

 ازم گر،آرایش شاگرد آمیزشیطنت لبخند به توّجهبی سهیل

 !شد خارج سالن از بلند گام چند با و گرفت فاصله
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 طبق و بلند صندلی روی از ،آرایشگر شاگرد کمک به

 هک سهیل سمت به آهسته هایقدم با فیلمبردار یگفته

 !شدم نزدیک کشید،می رو انتظارم سالن از بیرون

 ،بود کرده دریغ ازم روز چند اون تو که محبتی با سهیل

! پردس مزدهیخ دست به رو گلدسته و بوسید رو پیشونیم

 اراجب به رمش،گ دست توسط آزادم دست شدن فشرده با

 ! شدم قدمهم کنارش

 من و شد رها دستم شدیم، آسانسور سوار کهاین از بعد

 سهیل از داشتم سعی کهدرحالی آسانسور یگوشه تو

 دور سهیل چشم از حرکتم این که ایستادم بگیرم، فاصله

 .کرد نگاه رو پام تا سر پوزخند با و نموند
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 ما نصیب تکردهرنگ صورت دیدن بار یه عجب چه -

 برای گرفتم، رو مچت مطب جلوی که روز اون یادمه! شد

 ! بودی کرده آرایش جونت شاهین

 تکون هوا تو رو دستش که زدم صدا رو اسمش بهت با

 . ندارم رو چرندیاتت شنیدن یحوصله: گفت و داد

 آلنا چرا که سؤاله برام: داد ادامه صورتم به نگاهینیم با و

 آخر روز امروز که بخند! بخندی بهتره اما! خندی؟نمی

 ! هاتهخنده

 زا خروج حین و گرفت رو دستم آسانسور توقف از قبل

 برام تترسیده یقیافه که هرچند: گفت آسانسور

 ! بخندی باید عروسیمون فیلم برای اما بخشهلذت

 به لبخندی داد، فشار محکم رو دستم که زمانهم و

 لبخند هم من جبارا به ش،دوباره فشار با! زد صورتم

 ! کردم تکرار رو نازیبام
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 نماشی سوار کهاین محض به چون بود، کوتاه لبخندم عمر

 هکاین از! نیست آتلیه از خبری کرد، اعالم سهیل شدیم

! نشدم ناراحت بگیرم، عکس نبود قرار عروسیم روز

 و هاکاریشلوغ تموم بین از که بود این از ناراحتیم

 به ضاق از که شد منتفی یکیشون طفق عروسیم، تدارکات

 ! بود من انتخاب

 ور نگاهش کهدرحالی! شد سهیل تعلل باعث تلخم لبخند

: گفت باشه قاطع داشت سعی که لحنی با دزدید،می

 ...وگرنه شد، خراب ماشین

 .کردم قطع رو حرفش سردی به

 ! نیست مهم -

 خراب ماشین شده باورت هم خودت کهاین از نگفتم و

 !شده؟
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 لخم،ت لبخند همون با من و رفتیم باغ سمت به سکوت تو

 کردنش باز در و سهیل شدن پیاده منتظر کهاین بدون

 فتگر رو بازوم غیظ با سهیل! شدم پیاده ماشین از باشم،

 خواست هم بردارفیلم از! برگردوند ماشین به رو من و

 از رو صحنه این باغ، جلوی به مادرها و پدر اومدن از بعد

 ! بگیره ون
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 اب سهیل و اومدن باغ جلوی به بقیه که نکشید طولی

 کهاین حین. کرد باز رو من سمت در خاصش لبخند

 لحن با گوشم زیر بشم، پیاده ماشین از کردمی کمکم

 !بخند: گفت دستوری
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 هردومون محبت با مامان و بابا! دادم تکون رو سرم فقط

 دور از فقط نسیمی و سهیل پدر اما کردن، بغل رو

 ! بودن ما گرنظاره

 با و آوردم لب به زورکی لبخند ها،مهمون تبریک درمقابل

 دهش چیده عقد یسفره که باغ ته به بردارفیلم یاشاره

 .رفتیم بود،

 به من و بود سخت بلند پاشنه هایکفش اون با رفتن راه

 !کنم قفل سهیل بازوی دور رو دستم شدم مجبور ناچار

 نزدیک بهم تربیش رو خودش خواسته خدا از هم سهیل

 !کرد

 یصندل روی سهیل کمک به. رسیدیم باغ ته به باآلخره

 روی کنارم لباسم دامن کردن مرتب از بعد اون و نشستم

 تًانسب هامهمون تعداد تصورم برخالف. گرفت جا صندلی

 ممچش منظوری هیچ بدون! ناآشنا بیشترشون و بود زیاد
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 هیلس که چرخیدمی جمعیت بین آشنایی کردن پیدا برای

 !نیستن! نگرد: گفت گوشم زیر

 .برگشتم سمتش به تعجب با

 !کی؟ -

 !هدیگ خانومش و عشقت: گفت نیشخند با و زد چشمکی

 چشم عقد یسفره به و گرفتم صورتش از رو نگاهم

 دمبو مطمئن درواقع نبودم؛ شاهین دیدن منتظر من. دوختم

 ،بود ساخته براش سهیل که وضعی و سر با شاهین که

 تربیش! ببینم رو شادی خواستمی دلم عجیب اما آد،نمی

 اومد،می اگه که هرچند! بودمش ندیده که بود سال یک از

 باعث تربیش من ازدواج شاید کشید؛نمی عذاب من مثل

 شوهرش با ایگذشته من هرحال به! شدمی خوشحالیش

 !بشم لمتاه اومدنمی بدش مطمئنًا و داشتم
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 ور ذهنم عقد، یسفره وسایل به کردن نگاه با کردم سعی

 تهنگذش ایدقیقه هنوز. کنم رها هاگذشته به کردن فکر از

 . اومده عاقد کرد، اعالم سهیل بابای که بود

 و پوشیده لباس هم مثل که دختری تا سه متوّجه آینه از

 رو پارچه یکناره تاشون دو. شدم بودن، کرده آرایش

 تو کوچیک قندکله تا دو که هم یکیشون و تنگرف

 رو قرآن و شد نزدیک مامان. ایستاد وسط بود، هاشدست

 کهاین بدون و کردم باز رو قرآن حواسبی. داد دستم به

 هاشآیه روی سرگردونم نگاه باشم، ازش ایکلمه متوّجه

 . چرخیدمی

 باغ فضای تو سنگینی سکوت عاقد، رسای صدای با

 . شد فرماحکم

 من و" وکیلم؟ خانوم عروس" پرسید؛ اول بار برای عاقد

 ومخان عروس" پرسید؛ دوم بار برای گرفتم، قلب تپش
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 تصویر و آینه به قرآن هایآیه از نگاهم من و" وکیلم؟

 پرسید؛ سوم بار برای عاقد. شد کشیده سهیل جدی

 یجعبه سهیل باآلخره باراین و" وکیلم؟ خانوم عروس"

 و گیج نگاه من و داد بهم زیرلفظی عنوان به ور کوچیکی

 و شور از اثری هیچ دوختم؛ هاشچشم به رو گنگم

 مدونستنمی! شدنمی دیده توشون عاشقی روزهای اشتیاق

! نه یا هست گذشته روزهای برگردوندن برای راهی

 رو جانبش از مهریبی عمر یک تونممی دونستمنمی

 ! نه یا کنم تحمل

 گریزون بهش کردن نگاه از من و شد الیسؤ سهیل نگاه

 کردم،می احساس خودم روی رو زیادی هاینگاه! شدم

 ردمس دست! نبود سهیل نگاه سنگینی به هیچکدومشون اما

 به عجیبی طرز به من و شد لمس گرمش دست با رو

 ! لرزیدم خودم
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 ...خوایمی که نگو! سویل؟ هستی چی منتظر -

 . کرد قطع ایکالفه پوف با رو حرفش یادامه و

 حّتٰی و شنیدم زد، صدا رو اسمم که رو مامان آروم یناله

 احساس کردن، نگاه بدون رو سیمین لب یگوشه پوزخند

 هب امید با و شد کشیده هاموندست قفل به نگاهم! کردم

 بخشه،می رو من روز یه کهاین و سهیل هایدست گرمی

 !دادم" بله" باآلخره و بستم رو قرآن

 :دارم دوست را غرورم
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 با! شد یکی دستم شدن رها با لیسه یآسوده نفس

 دفتر یامضا نیح و داد" بله" جواب رایگ یصدا و آرامش

 مگوش ریز لبخند با بود، داده بهمون عاقد که ییکاغذها و

 ! زمیعز مونهینم یتالف بدون امروزت کار: گفت
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 یامضا لمشغو و دمیخند اجبار به هیبق نگاه مقابل در

 هیشب عقدنامه، از ترشیب نظرمبه که رومروبه یکاغذها

 !شدم بودن، اعدام حکم

 رو فکرش که یزیچ اون از زودتر کاغذها یامضا

 ترلخت عسل مون،یزندگ ینیریش نیاول! شد تموم کردم،یم

 یحلقه! دمیچش لیسه دست از که شد یزهر از

 !شد دهیچیپ انگشتم دور ریزنج و قفل مثل ازدواجمون

 گرفت؛ قرار اسمم کنار همراه عنوان به لیسه اسم

 نبودنش و شد تموم گرون برام بودنش که یهمراه

 ! ترگرون

 رد لیسه و دادن رو هاشونهیهد گفتن، کیتبر با هیبق

 فتارر باهام یسرد به نبودشون در و محبت با ه،یبق حضور

 ! کردیم
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 رفتارش با و بود نیشاه از ترعاقل لیسه خوشبختانه

 میهمراه احسن نحو به رقص نیح! نشد یزیآبرور باعث

 نیولا به رو من م،یشونیپ به گرم یابوسه با آخر در و کرد

 !برد مونییآشنا روز

 به نشدم متوّجه که بود بوسه اون ریدرگ ذهنم قدراون

 م،یرفت باغ یپشت قسمت به دوماد، و عروس گاهیجا یجا

 رس پشت ترشیب و نبود خودم دست پاهام اریاخت درواقع

 !شدمیم دهیکش لیسه

 دو تاب کرد، جلب خودش به رو توّجهم که یزیچ نیاول

 رنگ یصورت زیر یهاگل با هاشدسته که بود یانفره

 دمیشک رونیب لیسه دست از رو دستم! بودند شده نیتزئ

 ش،فواره با بزرگ نسبتًا حوض. رفتم جلوتر قدم چند و

 ! بود ادهد فضا به یخاص یجلوه
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 شد،یم کینزد بهمون که ییناآشنا یهاقدم یصدا با

 . برگشتم عقب به و برداشتم گل از پر یباغچه از چشم

 دست در هیپا و نیدورب کهیدرحال جوون خانوم تا دو

 !گفتن کیتبر لبخند با و اومدن سمتمون به داشتن،

 یهسرف یصدا که کردمیم نگاه بهشون تعجب با حرفیب

 یتصنع لبخند با! آورد خودم به رو من لیسه یتمصلح

 با لیسه به رو ها،اون گرفتن فاصله از بعد و کردم تشکر

 ! خبره؟ چه جانیا: دمیپرس اخم

 ! کرد نوازش رو گوشم پوزخندش یصدا

 نیا از میخوایم که ینیبیم! یبود ترباهوش قباًلها -

 !میکن ثبت عکس مبارک و باشکوه ازدواج

 که خانوم دو از رو نگاهم. گرفت بغضم ناخودآگاه

 لیهس به و گرفتم بودن شهیپا و نیدورب میتنظ مشغول

 و رفت نیب از غرورم حفظ و تظاهر یبرا تالشم. دوختم
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 قطف! یمن از ترباهوش تو: گفتم اشک از پر ییهاچشم با

 ... یخواست که بود من یقهیسل به عکاس و هیآتل انتخاب

 .کردم قطع رو حرفم بازوم، یرو محکمش فشار با

 ! لطفًا رینگ آبغوره! ادهیز هیگر یبرا وقت -
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 و ردک کم رو دستش فشار لیسه گفتم، که یبلند آخ با

 با ود،ب شده نوازش هیشب ترشیب دستش حرکت کهیدرحال

 کبود دوارمیام ،یشد باعثش خودت: گفت یآروم یصدا

 !نشه

 یصدادار زخندپو فقط شیحاضرجواب مقابل در جوابم

 هب خطاب و داد تکون تأسف ینشونه به یسر لیسه! بود

 !نشد؟ آماده نیدورب: دیپرس هاعکاس
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 هب ینگاه با و داد تکون دییتأ عنوان به یسر شونیکی

 تاب یرو شما خانوم عروس: گفت من به رو اطراف،

 !دینیبش

 توّجهیب و دمیکش رونیب لیسه دست از رو دستم حرفیب

 یکی و نشستم روش اطیاحت با. رفتم تاب تسم به بهش

 . شد لباسم دامن کردن مرتب مشغول هاعکاس از

 . 

 . 

 . 

 یمناسب عکس هنوز ما و بود گذشته ساعت مین حدود

 خما فقط و نداشتم لب یرو یلبخند چون میبود نگرفته

 من تالش و یسع درواقع! بود شده صورتم یاجزا تمام

 عکاس داد که ییجا تا دبو جهینتیب زدن لبخند یبرا
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 یاگوشه نهیس به دست لحظه اون تا که لیسه! دراومد

 ! کنمیم درستش خودم: گفت بود، ستادهیا

 یرو رو هاشدست. ستادیا تاب پشت و اومد سمتم به

 یچ یپا رو کارهات نیا: کرد نجوا و گذاشت هامشونه

 ! بذارم؟

 متس به رو صورتم و خوردم یتکون هاشدست یگرم از

 .چرخوندم لیسه

 !هان؟-

 با: زد لب آروم و شد رهیخ هامچشم به لبخند با لیسه

 !دارم دوست هم هنوز من ها،اتفاق نیا یهمه

 رو لبخند باآلخره هاش،چشم برق و شصادقانه لحن

 عکس یسوژه که ینیدلنش لبخند کرد؛ هاملب مهمون

 و بودم یخوش غرق من که یعکس تنها! شد مونیعروس

 !شهیهم از ترعاشق لیسه
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 هک ییهامهمون و فتادین یخاص اتفاق چیه یعروس آخر تا

 شام رفص از بعد دونستم،ینم لیسه با رو نسبتشون ٰیحّت

 در کهیطور به رفتن؛یم یکییکی مجدد کیتبر گفتن با

 روز که لیسه یهادوست و خانواده دو جز آخر

 ! بود نمونده یکس بودم، شده آشنا باهاشون ینوردکوه

 من که ختیریم اشک یطور نشده، یچیه هنوز مامان

 چه قراره لیسه داره خبر ایآ که انداختیم شک به رو

 زا یدور یبهونه به مدام نیمیس و ارهیب سرم به ییبال

 که بود یدرحال نیا و! کردیم بغلش یدلتنگ و لیسه

 جداگانه یخونه خودش قبل سال چند حدود از لیسه

 من و! زدینم سر نیمیس به سالبهسال دیشا و داشت
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 راه نه و داشتم پس راه نه چون ؛یحس هر از بودم یخال

 ! شیپ

 حدود کشونعروس دیام به لیسه سرخوش یهادوست

 کخش رفتار از خسته آخر در و موندن منتظر یساعت مین

 ! رفتن و کردن یخداحافظ ل،یسه یجد و

 نیا یبرنده لیسه اما ودم؛ب گرفته انتقام خودم الیخ به من

 من رو لیسه هوش از یسوزن سر فقط کاش! بود یباز

 لمث قًایدق کنم؛ عمل شده حساب تونستمیم تا داشتم

 یخداحافظ و ییجدا" کهنیا یبهونه به لیسه کهیزمان

 اب رو کار نیا بهتره پس سخته، یطورنیهم لیسو یبرا

 اومدن نعما! " مینکن ترشسخت دنیکش خونه در یجلو

 ! شد خونه در یجلو به مادرم و پدر

 و نکرد یمخالفت ل،یسه یهاحرف صحت الیخ به بابا

 شدن فیکث از کهنیا بدون! گرفت شدت شهیگر مامان
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 مامان دادم اجازه باشم، داشته یاواهمه عروسم لباس

 فیکث میزندگ کل من! کنه یخال آغوشم تو رو هاش اشک

 رو مادرم دل شکستن ارزش هک پارچه متر چند بود، شده

 ! نداشت

 گرفتم،یم انتقام نیشاه از یاگهید جور هم من اگه دیشا

 ! شدینم دهیکش مندهیآ یتباه به یتالف از کار

 داشت؛ یتازگ برام زهایچ یلیخ نیشاه یعروس روز

 از روز اون به تا که دمید ازش یادیز زشت یرفتارها

 یعروس روز اما ؛نبودم شاهدش یایعروس چیه تو عمرم،

 هک کردم تجربه رو ییزهایچ بود؛ یدیجد یتجربه خودم

 ! بود ترزشت مراتب به

 در دست من و شد تموم شب ازدهی ساعت ما یعروس

 یآرزو و بزرگترها ریخ یدعا با لیسه دست
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 که یبخت یخونه! شدم بخت یخونه یراه شونیخوشبخت

 !دیباریم روش و سر از یاهیس
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 زدن چنگ و لیسه گاهیبوگاه یپوزخندها با هباآلخر

 که یاخونه م؛یدیرس خونه به دلشوره، از لباسم دامن

 پام هک بود بار نیاول یبرا من و بود لیسه و من به متعلق

 پارک اطیح داخل رو نیماش لیسه! ذاشتمیم جااون رو

 شل رو کراواتش گره کهیدرحال من به توّجهیب و کرد

 . شد ادهیپ نیاشم از کرد،یم

 کرده احاطه رو اطیح دور تا دور که یبلند یهادرخت

 کرده کیتار رو فضا روشن یهاچراغ وجود با بودن،
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 م،دیترسیم یکیتار از شهیهم که یمن یبرا نیا و بودن

 شدم ادهیپ نیماش از یسست با! بود کرده سخت رو طیشرا

 هب د،شیم دهیکش نیزم یرو لباسم یدنباله کهیدرحال و

 . فتادما راه به بود انینما یکیتار نیب که یساختمون سمت

 و دیوزیم که یباد ٰیحّت بود؛ بیعج شب اون زیچهمه

 ییاسرم! بود شده گرفته یباز به که موهام یرو بلند تور

! بود بیعج هم بود شده رمیگبانیگر تابستون یگرم تو که

 تپش از دست به گاریس که بود یلیسه تربیعج اما

 نداشتن، یاحساس چیه که ییهاچشم با بزرگ، یپنجره

 رفتن راه دوخته، شطعمه به چشم که یایشکارچ مثل

 ! کردیم دنبال چشم با رو من

 یصدا با در و کرد لمس رو رهیدستگ مزدهخی یهادست

 هامکفش یصدا و شدم خونه وارد! شد باز یناهنجار

 ببندم، رو در دمیچرخ تا! شد اندازنیطن هاکیسرام یرو
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 دش دهیکش باالتر نگاهم من و بست رو در یاگهید دست

. بود هداد هیتک در به نهیس به دست که دیرس یلیسه به و

 کراواتش به زدنیم برق بیعج که هاشچشم از نگاهم

 قورت رو دهنم آب بود، گردنش دور چنانهم که دیرس

 عوض رو لباسم تونمیم کجا: دمیپرس ریز به سر و دادم

 ! کنم؟

 . گرفت در از رو شهیتک

 ! باالست یطبقه خوابمون اتاق -

 حرفیب اما دمیلرز خودم به" خوابمون اتاق" دنیشن از

 خوب اما افتادم، راه هاپله سمت به و کردم گرد عقب

 ! افتاد راه سرم پشت آهسته لیسه که شدم متوّجه

 امهدست با! خشک دهنم و بود شده حبس منهیس تو نفس

 فیک و گلدسته نبود متوّجه تازه و زدم باال رو دامنم

 نیباالتر با موضوع نیا به توّجهیب اما شدم، کمیکوچ



 

Romanzo_o 419 

 اردو و رفتم باال رو هاپله داشتم سراغ خودم از که یسرعت

 . شدم بود، که یاتاق نیاول

 روشن کیکوچ یهاشمع و نیزم یرو رز یهاگلبرگ

 اتاق اون وارد بش اون دینبا من! شد تعللم باعث

! بودم اومده اشتباه رو راه یامسخره طرز به! شدمیم

 که یسمانیر به تنها من و اومدیم لیسه یپاها یصدا

 مخواست تا اما! بود در یرو دیکل بزنم، چنگ تونستمیم

 و گرفت قرار در یال لیسه یپا کنم، قفل رو در

 . کرد پر رو گوشم پوزخندش

 ! خانوم؟ عروس تنها تنها -
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. شد اتاق وارد لیسه و رفتم عقب قدم چند ناچار به

 ... من... لیسه: دمینال

 . دیکاو رو پام تا سر خمارش نگاه

 ! ه؟یچ هوم؟ -

 :گفتم زور به و کردم تر زبون با رو مشدهخشک یهالب

 ! میبزن حرف دیبا

. انداخت یصندل یرو و درآورد تن از رو کتش آرامش با

 . دیکش یقیعم نفس! دادیم طوفان یبو بیعج آرامشش

 وقت! مونهیعروس امشب باشه، هم اگه! نمونده یحرف -

 ! ادهیز زدن حرف یبرا

 عروسم از تونمینم امشب من: داد ادامه شمردهشمرده و

 ! بکشم دست

 ... من اما -
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 یال از و کرد فروکش آرامشش تموم بارهکی به

  !امایب اما: دیغر ششدهقفل یهادندون

 یعصبان امشب: گفتم شقرمزشده یهاچشم به رهیخ

 ...یابر یخوب وقت امشب م،یبزن حرف بذار! لیسه یهست

 . انداختم نییپا رو سرم زدهخجالت شرهیخ نگاه با

 دخویب انتظار! ل؟یسو یکرد فکر یچ من یدرباره تو -

 ات کردم صبر ،یرفت در دستم از ماه چند... باش نداشته

 ! یبش زنم ات برسه، موقعش

 دمیفهم آخرش و کردم صبر همه نیا: داد ادامه خشم با و

 ! یبود یعوض اون با

 . دادم تکون نیطرف به رو سرم ناباور

! ستین یکنیم فکر تو که جوراون کن باور! لیسه نه -

 !دمیم حیتوض برات من... نیبب اصاًل



 

Romanzo_o 422 

 . کرد جدا گردن از حرکت هی با رو کراواتش

 ! بده حیتوض! رممنتظ... باشه -

 دبو ترسناک یااندازه به ساتنش کراوات برق و نگاهش

 ورت شدن جمع با اما رفتم، عقب به قدم چند فرار یبرا که

 ناچار به خوردن نیزم از یریجلوگ یبرا پام، ریز لباسم

 زا مزدهوحشت حرکات. گرفتم تخت یلبه به رو دستم

 یندهخ! شد پوزخندش باعث و نموند دور لیسه چشم

 از و بود میزندگ کیشر! کرد رمیدلگ بیعج هاشچشم

 راست رو مشدهخم کمر! شدیم شاد من خوردن نیزم

 دور شالق مثل که دستش یتو کراوات به رهیخ و کردم

 نیاهش با من یرابطه: گفتم حواسیب د،یچیپیم دستش

 ... هم با اصاًل ما! بود ساده یدوست هی حد در

 یفاصله لیسه کنم، کامل رو مجمله مبخوا کهنیا از قبل

 گلوم دور رو کراواتش و کرد پر قدم هی با رو نمونیب
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 یهاچشم مقابل شنشسته خون به یهاچشم! دیچیپ

 گفتیم که ییها"کنمیم آدمت" و گرفت قرار مدهیترس

 ! کردیم نوازش رو گوشم
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 مخود یبرا ٰیحّت که شدیم خارج یکلمات هاملب نیب از

 ومگل و ببرم باال رو هامدست هنکیا توان! بود نامفهوم هم

 طناب مثل که لیسه یهادست فشار و کراوات از رو

 دلم لحظه اون تو! نداشتم شد،یم فشرده دورش اعدام

 یلیسه ای شمیم داریب یوقت که بود یقیعم خواب طالب

 و دهیبخش رو من که باشه یلیسه ای و نداشته وجود

 تمام یالحظه هر از ترخسته! آرهینم هاشتهگذ از یحرف

 تالشم اما رمیبگ رو لیسه یجلو تا کردم جمع رو توانم
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 همعجز دیشا! نشد هم هامدست فیخف تکون باعث ٰیحّت

 نخو به نگاه کهیزمان درست لحظه، نیآخر لیسه که بود

 یاورناب با افتاد، رمیدلگ و خسته یهاچشم به شنشسته

 ! گرفت فاصله ازم قدم چند و کرد ولم

 تیوضع متوّجه تازه ل،یسه دست از شدن رها با انگار

 به کامل، فرود از قبل و شد سست پاهام! شدم موجود

 تالشم. گرفتم تخت یلبه به رو مزدهخی دست زحمت

 اریتاخیب کرختم تن و نبرد ییجا به راه هوا دنیبلع یبرا

 ! افتاد تخت یرو

 کراوات به مزدهوحشت گاهن و زدمیم نفسنفس هنوز

 !ستادیا مقابلم و اومد جلوتر لیسه که بود نیزم یرو

 لیعزرائ مثل که شد دهیکش لیسه به کراوات از نگاهم

 تخت یرو رو خودم ناخودآگاه! بود ستادهیا سرم یباال

 لیسه. نشست تخت یرو پوزخند با اون و دمیکش عقب
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 هکییجا تا رفتم ترعقب تخت یرو من و شد ترکینزد

 نیزم به وارید و تخت کیکوچ یفضا نیب بود کینزد

 از مانع و گرفت بازوم به رو دستش لیسه اما بخورم،

 و دیکش خودش سمت به رو من! شد خوردنم نیزم

 دست با بود، کمرم دور هنوز دستش هی کهیدرحال

 حاصل که رو لباسم دامن کیکوچ یهایسوختگ شگهید

 هر خواستمیم: گفت کردیم لمس بود، روشن یهاشمع

 خودم فقط من، یبرا رو لباس نیهم روز، نیهم تو سال

 باسل نیا ستین مهم گهید پس! یکرد خرابش اما ؛یبپوش

 ! بشه خراب ای بمونه سالم

 دبو کراوات اثرات خاطربه دونمینم گردنم و گلو سوزش

 مانع بود که یزیچ هر اما ل،یسه داغ یهانفس خاطربه ای

 !کنم درک رو لیسه سروتهیب یهاحرف که شدیم نیا از

 رهیخ صورتم به و کرد قفل بازوهام دور رو دستش دو
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 نییپا رو سرم و اوردمین طاقت شرهیخ نگاه ریز. شد

 یقیطر هر به که من به توّجهیب لیسه! انداختم

 شتپ پیز به رو دستش رم،یبگ فاصله ازش خواستمیم

! یالتماس و اصرار نه و کردم یخواهش نه. کشوند لباسم

 حفظ یبرا من تالش رغمیعل و بستم رو هامچشم

 ! شد سیخ اشک از صورتم غرورم،

 مسل لیسه گرم یهادست با مبرهنه بدن که دینکش یطول

 یرو هاشبوسه از! ترشیب من یهااشک زشیر و شد

 از کندتر قلبم! دادیم دست بهم مرگ احساس بدنم

 زا کردمیم آرزو من و دیکوبیم منهیس یقفسه به شهیهم

 یبد درد که بود بسته هامچشم چنانهم! ستهیبا حرکت

 یهاحرف برخالف که یدرد! فراگرفت رو بدنم سراسر

! درد و بود درد فقط! نداشت برام یلّذت چیه ساره
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 هانیا یهمه با و بود افتاده بدنم کنار شدهمشت هامدست

 ! نبود برداردست لیسه
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 حس هاشبوسه و هانوازش ٰیحّت ل،یسه حرکت هر با

 کهنیا از بعد ٰیحّت که ییجا تا دادیم دست بهم مرگ

 خواستمینم دیشا. نکردم باز رو هامچشم کرد رهام

 من با جازدوا از هدفش کنم باور ترشیب و نمیبب رو رفتنش

 یداص اما! رفته بهش دنیرس از بعد که بوده زیچ هی فقط

 لیسه رفتن و شدیم تکرار ذهنم تو مدام در شدن بسته

 ! کردیم یادآوری برام رو

 برابر در من مقاومت و بود زونیگر هامچشم از خواب

 با الحنیا با. نبرد ییجا به راه هامچشم داشتن نگه بسته
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 هامچشم و کنم مقاومت ترشیب نتونستم نور میمستق تابش

 جدا خودم از ور یخون یمالفه چندش با. کردم باز رو

 عروس لباس به نگاهم داشتم یسع کهیدرحال و کردم

 نیزم یرو لیسه یشدهپخش یهالباس و مشدهپاره

 جام از یسخت به و گرفتم تخت یلبه به رو دستم فته،ین

. دمش خم درد از کمرم و شکم دنیکش ریت با اما شدم، بلند

 و مومح به تونستمینم ٰیحّت داشتم که یدیشد ضعف با

 وندند به درد از رو لبم کهیدرحال! کنم فکر گرفتن دوش

 بتونم دیشا تا گرفتم شیآرا زیم به رو دستم بودم، گرفته

 تو خودم ریتصو دنید اما کنم، راست رو مشدهخم کمر

 کمرم! بود یکاف میجسم درد یفراموش یبرا نهیآ

 رو خودشون راه دوباره هاماشک و شد راست ناخواهخواه

 بودم، برده یپ فاجعه عمق به تازه انگار! کردن دایپ

 گلوم دور یهایکبود ترشیب همه از و بدنم یهایکبود
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 کابوس یادآوری یبرا داشت ادامه گردنم تا مطمئنًا که

 ! ودب یکاف بود، تریواقع برام یتیواقع هر از که شبید

 نیا به و شدم رهیخ نهیآ تو خودم ریتصو به یناباور با

 دمید نهیآ تو رو خودم که یبار نیآخر از که کردم فکر

 قدراون! شدم شکسته قدران که گذرهیم زمان قدرچه مگه

 در شدن باز متوّجه که بودم مبربادرفته یآرزوها غرق

 تپش درست که نهیآ تو لیسه ریتصو دنید با و نشدم

 سمتش به کهنیا بدون. دمیپر جا از بود، ستادهیا سرم

 تمیوضع ادی تازه و کردم دنبال رو نگاهش رد برگردم،

 رو بدنم هامدست با داشتم یسع کهیدرحال! افتادم

 ! بذار تنهام: دمینال بپوشونم

 رو سرش. کرد بغلم سر پشت از و کرد ی"نچ" لیسه

 و گذاشت بود شده کبود که ییجا درست م،شونه یرو
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 ما: کرد نجوا گوشم ریز. بستم رو هامچشم درد از من

 !میدار کار باهم هاحاال حاال
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 برگردوند خودش سمت به رو من که کردم تقال به شروع

 با صورتش. کرد قفل هاشدست با رو هامدست و

 من و بود گرفته قرار صورتم مقابل قًایدق یکم یفاصله

 هم دیشا ای بودم، یناراض کم یفاصله نیا از قدرچه

 ! دکریم القا من به رو حس نیا مقابلم یچهره

 ! ؟یکنیم فکر یچ به -

 احساساتم از تونستمیم چطور اصاًل نداشتم، یجواب

 یزندگ از روز هی هنوز که بود تلخ! بزنم؟ حرف
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! ودمب زاریب میزندگ کیشر از قدران نگذشته، مشترکمون

 ! کن ولم! ستین خوب حالم: دمینال

 و داد فشار خودش به ترشیب رو من کردنم، رها یجا به

 یخوایم چرا! نگو رو یتکرار یجمله نیا قدران: گفت

 ! ؟یبپوشون رو خودت یدار یسع چرا! ؟یکن فرار ازم

 لیسه رو سرما نیا انگار! زد خی وقاحت همه نیا از تنم

 هم حق! زد پوزخند هم دیشا د،یخند که کرد احساس هم

 ! بود هم دارخنده من حال! داشت

 زیچ گهید !میشد شوهر و زن رسمًا شبید تو و من -

 ! یندار من از یایپنهون

 خودم از ترشیب من و شد لمس هاشلب با گوشم یالله

 لحن با لیسه و بستم رو هامچشم! شدم زاریب خودش و

 به ات! بود یعال شبید بگم، رو راستش: گفت یبشاش

 !بود نداده دست بهم احساس نیا حال
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 زا قبل! داد آزارم شجمله یمعن حقارت، از ترشیب بارنیا

 حرف ازش راحت قدران و بوده یاگهید کس با من

 زنگ گوشم تو یکوهنورد روز تو دوستش حرف! زد؟یم

 دیبا!" یمونینم تنها چوقتیه که آدیم خوشم" خورد؛

 یحّت داره که یخاص تیموقع با لیسه دمیفهمیم زودتر

 یدخترها ایآ اما! نمونه تنها هم رختخوابش تو داره، امکان

 شبید یادآوری! بودن؟ دهید آزار قدران هم من از قبل

 م،بود کرده احساس رو حقارت بسته چشم با که من یبرا

 هم یجا به کردمیم احساس چرا! داشت درد فقط

! شده؟ تعرض بهم بهیغر هی توسط همسرم، با یآغوش

 شد باعث شد،یم ورشعله وجودم تو لحظه هر که یخشم

: دمیغر مبهوتش نگاه مقابل در. بزنم پس محکم رو لیسه

 ! یعوض کنمیم تیشکا ازت
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 روزید ما ؟ینگرفت که مریآلزا: گفت باالرفته یابروها با

 !یمن زن تو حاال و میکرد عقد

 مثل! شدم بغض از پر دوباره و کرد فروکش خشمم تمام

 همه و بود شوهرم گهید حاال! بود لیسه با حق شهیهم

 شوهرم، شدیم شباور یکس چه. دادنیم بهش رو حق

 اب زن چند ایدن تو! باشه؟ کرده تجاوز بهم یعروس شب

 ! بودن؟ شده نابود خودشون تو احساس، نیا

 لیسه د،یچک چشمم یگوشه از که اشک یقطره نیاول

 بلند نیزم یرو از رو من کهیدرحال و کرد بغلم دوباره

 ! یریبگ دوش هی بهتره ،یزارهیگر یجا به: گفت کرد،یم

 گذاشت بود، شده پر گرم آب از قبل از که یوان تو ور من

 تسیب صبح از مادرت بده، انجام رو کارت زودتر: گفت و

 ! زده زنگ بار
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 مادرم از! کنه باز سرم از رو شرش زودتر تا نزدم یحرف

 دیشا تا خواستیم رو آغوشش دلم قدرچه که آخ. گفت

 گوش حرفش به کاش! کنم فراموش رو شبید بتونم

 !  بودم هکرد
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 غرق قدراون! بودم برده یپ فاجعه عمق به تازه انگار

 و آب شدن سرد که بودم مرفته باد بر یآرزوها و خودم

 و کدر آب! آورد خودم به رو من بدنم، لرزش دنبالش به

 یسخت به! انداخت ابروهام نیب ینیچ وان آلودخون

 نشد پر تا. بشه یخال آبش تا برداشتم رو وان درپوش

 از و افتادم جونمیب بدن جون به فیل با وان، یدوباره

! تمگرف دندون به رو لبم ملتهبم، بدن با گرم آب برخورد
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 رو خودم گرم آب با و نمیبش جااون قدران داشتم دوست

 مزخ ترکم جامیب حماقت یادآوری بلکه تا بدم شکنجه

 زبا و حموم در به ممتد یهاضربه که افسوس اما! بزنه

 !شد کار نیا از مانع ش،یناگهان شدن

 اج از ترس با من و اومد جلو برافروخته صورت با لیسه

 ؟یکنیم یغلط چه یدار ساعته دو: دیغر. دمیپر

 به نگاهش بپوشونم، رو بدنم داشتم یسع کهیدرحال

 رو بازوم محکم و اومد جلوتر افتاد، مشدهسرخ پوست

 .ادد بهت به رو جاش ش،یپ هیثان چند تیعصبان! گرفت

 !خودت؟ با یکرد کاریچ -

 !رمیبم خودم درد به بذار... کن ولم: دمینال

 هامشونه یرو رو دستش دو جاش به و کرد رها رو بازوم

 لباسش شدن سیخ به یتوّجه کهنیا بدون و گذاشت
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 چه تو؟ چته: گفت داد با و داد تکونم محکم باشه، داشته

 !؟یکن ثابت رو یچ یخوایم کارهات نیا با مرگته؟

 ،باشه داشته من یاشک یهاچشم به یتوّجه کهنیا بدون

 با که دیرس نیا من، ذهن به و شد موهام شستن مشغول

 شستن! شدم فیکث ل،یسه یهادست یدوباره برخورد

 ور لیسه دست مچ دستم با اجبار به شد، تموم که موهام

 ! نمتویم خودم: گفتم کنم، نگاهش کهنیا بدون و گرفتم

. دیکش کنار رو خودش و گفت یا"باشه" شخندین با لیسه

 که لیهس اما بشم، بلند وان از بتونم من تا بره بودم منتظر

: گفت سشیخ یهالباس به یااشاره با د،یفهم رو منظورم

 فیثک تهیزیجه رون،یب برم تونمینم که تیوضع نیا با

 !شهیم

 اب حق دیشا. شد درهم صورتم" فیکث" یواژه دنیشن از

 رو یلیسه که بودم گرفته وسواس من هم دیشا! بود لیسه
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 به نظرم، از اآلن داشتم، دوست عاشقانه روزید تا که

 دنب تماس از که بود شده لیتبد ایدن آدم نیترفیکث

 لمقاب در یراحت به و داشتم واهمه خونه لیوسا با سشیخ

 .شدم بلند جام از و اومدم کوتاه حموم، تو حضورش

 !حاضره آشپزخونه زیم یرو تصبحونه -

دوش آب گرم رو باز کردم و از سوزش پوست بدنم، 

چشمهام رو بستم. با صدای نزدیک شدن پاهای سهیل و 

نفسهای پرحرصش، چشمهام رو باز کردم و خودم رو 

کنار کشیدم. درحالیکه سنگینی نگاه سهیل رو حس 

میکردم، بدون بستن شیر آب به سمت آویز که حولهم 

ازشون آویزون بود رفتم و حین به تن کردنش صدای 

سهیل به گوشم رسید. 



 

Romanzo_o 438 

 یسع و کردم ترک رو حموم آورخفقان یفضا حرفیب

 حموم در کردن قفل به راجع ممسخره فکر الیخیب کردم

 ! بشم
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 ای عروسم لباس از یخبر. دیچرخ اتاق تو نگاهم

 تنها! نبود نیزم یور یهاشمع ٰیحّت و لیسه یهالباس

 قرمز راهنیپ کرد، جلب خودش به رو توّجهم که یزیچ

 با. کردیم یکج دهن بهم بیعج که بود تخت یرو

 از بعد و رفتم هالباس کمد سمت به میانرژ یموندهته

 اب. کردم دایپ یاساده شلوار و بلوز آخر در گشتن، یکل

 انداختم بود، شده عوض شمالفه که تخت یرو حرص

  .کردم تن به تندتند رو هالباس لیسه اومدن ترس از و
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 خارج اتاق از و دمیچیپ موهام دور رو یزیتم یحوله

 ،داشتم یدیشد ضعف احساس و رفتیم جیگ سرم. شدم

 بدون و رسوندم اول یطبقه به رو خودم هانرده کمک به

 وارد کنم، یکنجکاو خونه یگهید یجاها به کهنیا

 و خونه دنید یبرا بود، قباًلها اگه دیاش. شدم آشپزخونه

 دلم فقط حاال اما دادم،یم خرج به شوق و ذوق هاشاتاق

 ! کنم فرار جانیا از خواستیم

 یهامربا و هایخوراک که بود بیعج اما نشستم زیم پشت 

 و شدم بلند جا از. نکرد کیتحر رو اشتهام هم رنگارنگ

 به همنگا خونه یشماره گرفتن نیح رفتم، تلفن سمت به

 از بعد کی ساعت که شد دهیکش ییطال یوارید ساعت

 رو یگوش مامان دهینرس دوم بوق به. دادیم نشون رو ظهر

 یدهندهنشون صداش لرزش و شتاب نیا و برداشت
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: دیرسپ بزنم، یحرف کهنیا بدون. بود شینگران و اضطراب

 ! ل؟یسو یخوب

 دمیشک یقیعم نفس! گرفت بغضم لیدلیب مامان سؤال با

 ! اوهوم: گفتم آروم و

 ! موقع؟ نیا تا! ؟یبود خواب واقعًا: دیپرس ترنگران مامان

 آره: گفتم و دادم ماساژ دست با رو مشدهخشک گردن

 ! برد خوابم رید شبید... خب

 ... یعنی! برد؟ خوابت: دیپرس یرکیز با مامان

 ! ه؟یچ هاجوابسؤال نیا از منظورتون: گفتم حرص با

 . دیرس گوشم به مامان یخنده یصدا باآلخره

 ! یخودت شدم مطمئن... نه -

 تتیاذ لیسه که شبید: دیپرس و کرد ترآروم رو صداش

 ! نکرد؟
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 نظر از تیاذ دونستمینم کردم، آزاد رو مشدهحبس نفس

 ! ؟یتیاذ چه: دمیپرس پس داره، یایمعن چه مامان

 سپ: گفت و کرد ریتعب جواب به رو میسؤال یجمله مامان

 شهمه بخوابم، نتونستم اصاًل شبید! شکر رو خدا

 رسوم و رسم نیا که شدم هول قدراون! بودم نگرانت

 هی! نمیبب تدارک برات صبحونه یبرا نتونستم رفت، ادمی

 اره؟یدرن حرف برات شوهرت مادر وقت

 وهرمش یبابا زن فقط نیمیس. پوشوند رو صورتم پوزخند

 چه. نه: دادم جواب یالیخیب با! هرشو مادر نه بود،

 ! جان مامان سرت یفدا ؟یحرف

! ان؟ج مامان: گفت شیذات طنتیش با و دیخند کوتاه مامان

 ! هاگذاشته ریتأث روت بدجور شدن متاهل انگار

 یرو یادیز راتیتأث شدن متاهل درواقع نداشتم؛ یجواب

 رناک در ایدن از شدن زاریب مثل یریتأث! بود گذاشته من
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 مامان یصدا! همسرم اصطالح به با یآغوشهم یتجربه

 . آورد خودم به رو من

  ن؟یخورد ناهار یراست -

 یا"نه" لب ریز و بستم رو هامچشم کمرم دنیکش ریت از

 . گفتم

 . پختم یسبزقرمه. پس جانیا نیایب نیپاش -

 اآلن اما گذشت مامان یهایسبزقرمه از شدینم کهنیا با

 و دادم قورت رو دهنم آب! بود صالح به مانما دنیند

 اآلن: گفتم کنم، راحت رو مامان الیخ کهنیا یبرا

 ! بعد یبرا بمونه م،یبخور ناهار میخواستیم

 حرف دوباره بعدًا. زمیعز برو پس: گفت عیسر مامان

 . میزنیم
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 یفراموش خاطربه رو خدا و کردم یخداحافظ مامان با

 ! کردم شکر مامان رسومات و رسم

  

 

111 

 اومدن رونیب با شد زمانهم جاش سر یگوش گذاشتن

 مرتب رو موهاش دست با کهیدرحال! اتاق از لیسه

 . رفت هم تو هاشاخم و افتاد من به نگاهش کرد،یم

 ! ؟یدیپوش هیچ نیا -

 ! لباس: گفتم اما شدم منظورش متوّجه کهنیا با

 ده؟یجد یکوچه چپ، لیسو یکوچه -

 !ه؟یچ رتمنظو -
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 مبل یرو کنارم. اومد جلوتر و زد یپوزخند لیسه

 ور پام تا سر. یخودت خر گفت؛یم که ینگاه با. نشست

 . کرد نگاه

 ! ؟یدیند رو تخت یرو لباس یبگ یخوایم یعنی -

. نموند دور چشمش از که گرفتم فاصله ازش مبل یرو

 نخواست دلم: گفتم و کردم جمع رو جسارتم تموم

 !بپوشمش

 . شد ترپررنگ لیسه زخندپو

 ! عجب -

 شم،ب بلند مبل یرو از خواستم تا و انداختم باال یاشونه

 . کرد آغوشش مهمون رو من و دیکش رو دستم لیسه
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 ظرن تنها! یستین خودت تنها یعنی ،یشد من زن یوقت -

 گمیم که هستم من! هستم هم من! ستین مهم خودت

 ... ب یچ ،یبر یک با ،یبر کجا ،یبپوش یچ

 قطف که نجایا تا! بزنه خودش به رو هاحرف نیا نبود یکی

 و دهب ادامه نذاشتم! نبود چارهیب منه از یخبر و بود لیسه

 ! لیسه بفهم! ستمین تبرده من: گفتم ظیغ با

 دوست که جور هر یتونیم: داد جواب یبیعج لبخند با

 ! میبخور یزیچ هی میبر بهتره هم اآلن! یکن فکر یدار

 باز بدنم دور از رو دستش یحلقه کردم یسع دستم با

 بار دو: گفت و کرد ترتنگ رو دستش یحلقه که کنم

 !کرده مخسته یحساب خانوم سرکار لطف به کردن حموم

 خواباتاق به آشپزخونه از مقصدمون که کنمینم ینیتضم

 ! نخور وول قدران پس کنه، دایپ رییتغ
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 یتلخ قتیحق! شد حبس هنیس تو نفسم بار نیچندم یبرا

 ! خواستیم خوابتخت یبرا فقط رو من لیسه اما بود

 ور من گذاشت، دنیترس حساب به رو سکوتم که لیسه

 !شد آشپزخونه وارد و کرد بغل
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 جام از یلجباز با گذاشت، یصندل یرو رو من لیسه تا

 قدم از قدم که شد نیا از مانع جهیسرگ اما شدم بلند

 یتمیمال با و گذاشت بازوم یرو رو دستش لیسه. بردارم

 دیاب جات؛ سر نیبش: گفت نبود، ازش یخبر شبید که

 ! یبش تیتقو

 از و نشستم سرجام عیمط و آروم! بود پوزخند فقط جوابم

 مصرفشون بارکی یهاظرف همون با لیسه که ییغذاها
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 در که یقدراون خوردم، تعارف بدون ذاشت،یم جلوم

 ! دمیکش کنار و شدم میتسل شکمم ینیسنگ از آخر

 یآلودگخواب به رو جاش و بود شده برطرف مجهیسرگ

 و زیم هب توّجهیب! داشتم استراحت به یمبرم ازین! بود داده

 از روز نیاول تو درست هم اون خته،یرهمبه یآشپزخونه

 یبرا و شدم خارج آشپزخونه از مشترکمون، یزندگ

 نرمش و گرم تخت و بخوا اتاق به رو مبل دنیخواب

 رمگ تختخواب صدها به سخت و سفت مبل! دادم حیترج

 !دیارزیم بود، من یهاعذاب شاهد که ینرم و

 و آهن قرص با لیسه بشه، گرم هامچشم کهنیا از قبل

 ! شد ظاهر سرم یباال لیعزرائ مثل پرتقال، آب وانیل

 ! بعد بخور رو نیا -

 کدر کنه،یم یباز نقش داره ای نگرانمه لیسه دمیفهمینم

 هب فقط ای هینگران از کارهاش نیا و داره دوستم کردمینم
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 بافیمنف طرف! دهیم انجام رو کارها نیا انسان هی عنوان

 یشرویپ از مانع و کرد یادآوری رو شبشید کار ذهنم،

 ! شد ادیز

 بدون اون و گرفتم دستش از رو قرص و وانیل حرفیب

 رو بدنم گرفتن درد احتمال ای مبل بودن سخت کهنیا

 ! رفت باال یطبقه به کنه، گوشزد

 کممک کردم،یم بیتعق رو لیسه رفتن چشم با کهیدرحال

 ! شد من یرایپذ گرمش، و امن آغوش با خواب

. 

. 

. 

 یتکون کرد،یم نوازش رو موهام که یدست احساس با

 و جیگ نگاه! شد باز هامچشم و زونیگر هادست و خوردم
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 هاتن و نبود یکس از یخبر اما دوختم اطرافم به رو ممنگ

 اب! نشدم یاالتیخ دیفهم شدیم اومدیم که یعطر یبو از

 هدوبار ایآ که کردم فکر نیا به و زدم کنار رو موهام دستم

 لمس از بعد بار هر ایآ! بشورمشون؟ هاساعت هست ازین

 خودم از بار نیچندم یبرا هست ازین لیسه توسط شدن

 شبید که یمن یبرا احساسات نیا ایآ! بشم؟ فرمتن

 ! ه؟یمنطق شده، یکی وجودش با وجودم

 کنم، ادیپ سروتهمیب یهاسؤال یبرا یپاسخ کهنیا از قبل

 و ضد یرفتارها با لیسه مطمئنًا. افتاد روم یپتو به نگاهم

 ! کنه وونهید رو من خواستیم ضشینق
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 خونه یفضاها هنوز. شدم بلند جام از و زدم کنار رو پتو

 و دست شستن یبرا که ییجا تنها و شناختمینم رو

. بود خواباتاق داخل سیسرو داشتم، سراغ صورتم

 خواباتاق وارد خواستم تا و رفتم باال یطبقه به لیمیب

 ینیه ناخواسته. کردم برخورد لیسه ینهیسبهنهیس بشم،

 متعال به رو هاشدست لیسه شد باعث که دمیکش

 . ببره باال میتسل

 ! لیسه منم بابا؟ چته -

 رد کنارش از کهیدرحال و دادم قورت رو دهنم آب

 اصاًل وگرنه ،یگفت شد خوب: گفتم لب ریز شدم،یم

 ! ستین خونه نیا تو یاگهید کس تو جز دمیفهمینم

 تنرف رونیب یجا به لیسه شد، باعث میحاضرجواب نیهم

 امپ تا سر زشدهیر یهاچشم با! برگرده سمتم به اتاق، از

 . کرد نگاه رو
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 میبر شو حاضر! شده بهتر حالت که نمیبیم... نه -

 ! بابات یخونه

 با و رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم کردم یسع قدرچه هر

 یخونه میبر شمیم حاضر حتمًا! نمردم... نه: گفتم ظیغ

 ! بابام

 لب یشهگو یکج لبخند" بابام یخونه" یرو دمیتأک از

 رد،کیم میطوفان بیعج که یآرامش با و گرفت جا لیسه

 نیا تو یکس تو و من جز باآلخره! ستین یاعجله: گفت

 ! مییتنها! ستین خونه

 رفتار و اتفاقات از ترس و هاشحرف نیهم

 بشم؛ مادهآ زودتر تا کرد قمیتشو ل،یسه ینیبشیپرقابلیغ

 هب فیک ماده،آ و حاضر قه،یدق ده گذشت با کهیطور به

 تیهان در و! بودم ستادهیا لیسه منتظر هاپله نییپا دست

 اومد، نییپا هاپله از آرامش با ساعت مین از بعد لیسه
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 منداشت شک! داد یکنجکاو به رو جاش تمیعصبان تموم

 اتاق کدوم اما نشده، حاضر خواباتاق تو لیسه که

 ت؛رفیم نییپا و باال ذهنم تو زیچ هی تنها! دونستمینم

 ! باشه کرده جدا من اتاق از رو اتاقش لیسه نکنه

 ! ؟یهست یچ منتظر -

 نینفر و لعن از دست و اومدم خودم به لیسه یصدا با

 هب متعلق که رو کمد یگهید سمت چرا کهنیا بر یمبن

 یسع کهیدرحال! برداشتم نکردم، چک له،یسه یهالباس

 دارم، نگه آسوده ساعت چند یبرا رو فکرم داشتم

 . شدم اطیح وارد و گذاشتم لیسه کنار از حرفیب

 دوست قدرچه من و نبود نیماش یرو یهاگل از یخبر

 وت بار نیاول یبرا درواقع! کنم خشک رو هاگل اون داشتم

 مباها بخت اما بدم، انجام یکیرمانت کار خواستمیم عمرم

 ! نبود اری
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 اما تمسین خواب دونهیم لیسه بودم مطمئن نکهیا با

 ! ببندم مقصد به دنیرس تا رو هامچشم دادم حیترج
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 باز رو هامچشم نیماش توقف با قه،یدق ده حدود از بعد

 سمت به و شد ادهیپ نیماش از حرفیب لیسه که کردم

 صورت به ینگاه نیماش ینهیآ از. رفت یگلفروش

 رو رنگم یکرم شال کهیدرحال و انداختم مدهیپررنگ

 شیآرا یکم حداقل کاش گذشت؛ ذهنم از کردم،یم مرتب

 زا تونستمینم رو صورتم بودن روحیب مطمئنًا! کردمیم

 ! کنم یمخف مامان

 و تبرگش شد، ادهیپ نیماش از کهیزمان از حرفتریب لیسه

 رو مامان، یموردعالقه گل سرخ، و دیسف یرزها یجعبه
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 دلم درقچه شدم، رهیخ لیسه مرخین به. گذاشت پام یرو

 دمیکش یآه ناخواسته! بود شده تنگ هاشیپرحرف یبرا

 هامچشم یدلتنگ انگار کرد، نگاه صورتم به لیسه که

 یلحظه تا و دیکش یاکالفه پوف که بود مشخص براش

 مسمت به روش نمیسنگ نگاه وجود با مقصد به دنیرس

 ! برنگشت

 همون از مخانواده با لیسه ییارویرو بابت از مینگران

 به رتشیب و شد برطرف لیسه یچاپلوس با ورود یلحظه

 لیسه! منم فقط و فقط باخته که یاون دم،یرس باور نیا

 که طال سیسرو هی که بود بلد رو شیباز خوب انگار

 به بود، مشخص روش یهانینگ درخشش از متشیق

 درواقع! کرد قبل از ترمحکم رو جاش و کرد میتقد مامان

 لیسه از من تیشکا و گله یبرا دموجو یهاراه تمام

 ! شدیم بسته داشت کمکم مخانواده درمقابل
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 !نداشتم دوست عنوان چیه به رو مقابلم جمع تیمیصم

 مونه به و شد ترشیب بابا دنیسررس با که یتیمیصم

 یزمان کهیطور به! ترشیب جمع از من یریگگوشه اندازه

 یکس کردم، کتر رو جمعشون و رفتم باال یطبقه به که

 اب ش،نقطه هر دنید با و بردم پناه اتاقم به! نشد متوّجه

 رزوآ شدیم ترنیسنگ لحظه هر یدلتنگ سر از که یبغض

  !شدینم باز نیشاه یعروس به پام وقتچیه کاش کردم

 هب و دمیپوش رو هاملباس بشکنه، بغضم کهنیا از قبل

 من رماد و پدر نیب جاش انگار لیسه. رفتم نییپا یطبقه

 تعجب من دنید آماده و حاضر از که بود خوب یلیخ

 ! کرد

 ! ل؟یسو یکرد کاله و شال کجا -

 کهیدرحال و گرفتم لیسه از رو نگاهم مامان، یصدا با

 کجا از گرما اون تو دونمینم که ییسرما از رو هامدست
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 دیبا :گفتم دمیچیپیم بازوهام دور بود، شده رمیگبانیگر

 ! لیسه مامان یهخون میبر

 رامب" لیسه مامان" لفظ دنیشن از لیسه یافهیق شدن درهم

 خوب: گفت موضوع نیا به توّجهیب مامان اما بود مشهود

 ! بعد دیبخور شام د،یبمون

 یبرا لیسه مامان آخه: دادم جواب یاکولهوکج لبخند با

 ! کرده دعوتمون شام

 جاش از لیسه کنه، یمخالفت بخواد مامان کهنیا از قبل

 . شد بلند

 ! هستن منتظرمون! جانه لیسو با حق -

 ...آخه اما -

 . داد تکون رو سرش مامان حرف مقابل در

 ! میشیم مزاحمتون گهید روز هی انشاءاهلل -
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 من و میشد خارج خونه از بابا و مامان از یخداحافظ با و

 رسوا کنم، بابا و مامان یهاهیهد به ییاعتنا کهنیا بدون

 رتشک ازشون تمام یزبون چرب با لیسه اما شدم نیماش

 ! کرد
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 شروع غرغر با لیسه شد، ابونیخ وارد نیماش که نیهم

 !اعتراض به کرد

 ! ست؟ین من مادر ن،یمیس نگفتم مگه -

 جواب کردم،یم نگاه روروبه به کهیدرحال یخونسرد با

 ! بفهمن مورد نیا در یزیچ من یخانواده نبود قرار: دادم



 

Romanzo_o 458 

 در و کرد تکرار رو" نبود قرار" لب ریز بار چند لیسه

 ام که حاال! نبود قرار یگیم خودت: گفت پوزخند با آخر

 ... میکرد ازدواج

 . کردم قطع رو حرفش تیعصبان با

 ره یتونیم گذشته، پل از خرت که حاال! دمیفهم. باشه -

   !یبکن ،یباش دوست یغلط

 . داد تکون رو دستش دیتهد عالمت به

 ! بعد کن، مزهمزه اول! یگیم یچ لیسو بفهم -

 ! بود نیهم اقتتیل: زدم داد و ومدمین کوتاه

 باخبر ام اختالف از یکس ستین قرار! هیکاف یاقتیبال تو -

 ! بشه

 اون دوباره و شدم مچاله خودم تو بلندش یصدا از

 کردمیم یسع کهیدرحال. اومد سراغم به یلعنت لرزش
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 مصورت زم،ینر میزندگ اقتیلیب مرد یبرا اشک یاقطره

 !برگردوندم پنجره سمت به رو

 یرو به اون نه و داشتم لیسه ییدلجو به یازین من نه

 با یشرمندگ یاذره ابراز بدون جاش به آورد، خودش

 ! داد ادامه شیرانندگ به یترشیب سرعت

 یرستوران مقابل رو نیماش لیسه قه،یدق ده حدود از بعد

 کهنیا از قبل! بشم ادهیپ نیماش از داد دستور و داشت نگه

: گفت لیسه کنه، وارد یفشار در یگرهیدست به دستم

 موضوع نیا از وقتچیه تخانواده باشه، قرار اگه ٰیحّت

"! لیسه مامان" ؛یبگ جلوشون یندار حق تو نشن؛ باخبر

 ... ما

 از شتاب با و نشدم هاشحرف یهیبق دنیشن منتظر گهید

 در تم،یعصبان یهیتخل یبرا لهیوس تنها. شدم ادهیپ نیماش
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 رو فضا اون ترشیب ،یکم فقط ،یکم اگه! بود نیماش

 ! بود یحتم کردنم سکته کردم،یم تحمل

... مرفت باال رستوران مجلل یهاپله از ل،یسه به توّجهیب

 ای املت حداقل بتونم که بود بمیج ته پول یقدراون

 دبو مونده یباق پله چند هنوز اما! بخورم یاساده یمروین

 به علم با لیسه! شد دهیکش لیسه توسط دستم که

 کار هر تیعصبان تو نکهیا دونستن و من تیعصبان

 و ادد فشار محکم رو دستم بزنه، سر ازم تونهیم یفکریب

 جخار دهنم از یبلند نسبتًا آخ فحش، یجا به شد باعث

 ! بشه

 ییآمدگوخوش مقابل در یمضحک لبخند با لیسه

 رستوران وارد دو هر و داد تکون رو سرش شخدمتیپ

 یحساب ورود، یلحظه همون با که ییجااون از. میشد

 از رستوران صاحب شدم متوّجه گرفتن، لیتحو رو لیسه
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 براش یزیهرچ از آبرو حفظ تیموقع نیا تو و آشناهاشه

 ! ترهمهم
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 زدن، هیکنا و شین یجا به یظاهرساز یبرا لیسه

 شام یامسخره آرامش در و نشوند لب یرو یلبخند

 یزندگ شب نیدوم وجود با که یشام! شد صرف

 دیتأک وجود با! نداشت هم با یاشتراک چیه مشترکمون،

 اب الزمه، من یبرا ییایدر یغذا و گوشت نکهیا به لیسه

 لحظه اون تا که کردم انتخاب یاهیگ یغذا یتفاوتیب

 ! بودم دهینشن رو اسمش ٰیحّت

 ظرمنت بیج به دست و بودم ستادهیا لیسه از فاصله با

 تعارف همه اون از! کنه حساب رو زیم پول لیسه تا بودم
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 ندپوزخ ل،یسه افتخار و دارصندوق مرد یچاپلوس و یالک

 تازه انگار درواقع! گرفت شکل هاملب یرو یامسخره

 ترشیب رلحظهه بابت نیا از و شناختمیم رو لیسه داشتم

 !شدمیم متأسف خودم یبرا ترشیب و

 به و گرفتم لیسه از رو نگاهم ،ینگاه ینیسنگ احساس با

 . دوختم چشم شد،یم ترکینزد بهم هرلحظه که یمرد

 ! خانوم؟ کنم بهتون یکمک تونمیم -

 قدم با لیسه بدم، مقابلم مرد به یجواب بخوام نکهیا از قبل

 هب رو من چپش دست با کهیحالدر. اومد سمتم به یبلند

 دست مرد با شگهید دست با د،یکشیم خودش سمت

 یااشاره با کرد،یم ترزشت رو اون که یلبخند با مرد! داد

 ! ده؟یجد مورد: دیپرس یشرمیب با من، به

 دستش کهیدرحال و انداخت بهش یاخصمانه نگاه لیسه

 ! هستن خانومم: گفت داد،یم فشار محکم رو
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 گمیم کیتبر: گفت من به رو و انداخت باال ییابرو دمر

 و داده هتل به دم لیسه که دیباش متفاوت یلیخ دیبا! بانو

 !کرده ازدواج باهاتون

 یحساب دم،یشنیم رو زهایچ نیا و بود گذشته اگه دیشا

 شب اون اما نداختم،یم راه دادیب و داد و خوردمیم جا

 تیبعت به و دادم تکون یسر ارم،یب ابرو به خم نکهیا بدون

  !سپاس: دادم جواب خودش، از

 دستش نداشت، من از رو یبرخورد نیچن انتظار که لیسه

 استفاده فرصت از رومروبه مرد! مات نگاهش و شد شل

 افتخار که لیسه: گفت لبخندش همون تکرار با و کرد

! هستم اوشیس! کنمیم یمعرف رو خودم خودم، ده؛ینم

 ! رستوران نیا صاحب و دوست

 بدون حوصلهیب ش،درازشده دست به ینگاهمین بدون

 ! هستم لیسو: گفتم یخوشبخت ابراز
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 رو از اما د،یماس هاشلب یرو لبخند حرکتم، نیا از

  ن؟یهست ترک: دیپرس دوباره و نرفت

 آشنا اهمب مارستانیب تو: دیپرس یکنجکاو با لیسه به رو و

  ن؟یشد

  !داده کنکور امسال لیسو! ریخ :داد جواب ظیغ با لیسه

 اوشیس گفتن. " نیدار یادیز یسن اختالف پس"

 چندان نه یخداحافظ با لیسه و موند جوابیب

 ! کرد صادر رو رستوران ترک دستور یادوستانه

 یقیعم نفس با لیسه م،یشد نیماش سوار نکهیا از بعد

 ! ینه و امر به کرد شروع دوباره

  !نباش اوشیس بر و دور -
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 ور اون من! جان؟: گفتم شد،ینم گشادتر که ییهاچشم با

 کن نظر دیتجد هاتقرص مصرف تو! شناسم؟یم کجا از

 ! راد دکتر

 نیتوه خودش قول به که هامحرف از کهنیا بدون لیسه

! ستین یدرست آدم: گفت یآروم به اره،یب ابرو به خم بود،

 ! شد باطل شپروانه شیپ سال چند

 ! خب؟ -

 ! شد یرانندگ مشغول حرفیب و دیکش یپوف لیسه

 اوشیس یرو انقدر اگه! بود عقلیب مطمئنًا لیسه

 ابانتخ رو یاگهید رستوران تونستیم داشت، تیحساس

 یراب یضعف نقطه اوشیس رفتیم احتمال نکهیا با! کنه

 د،نبو ندیآخوش رفتارش و نگاه که نیهم اما باشه، لیسه

 !بکشم قرمز خط رو یطانیش فکر هر دور شد. یم باعث

 جا. یب طنتیش با که بودم نیا از تر. خسته گذشته نیا از
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 و شک به و کنم نیبدب خودم به نسبت رو لیسه بخوام

 ! بزنم دامن نیشاه با میدوست به نسبت دشیترد

 یاگهید اتاق وارد خونه، به ورود از بعد لیسه شب اون

 و ترشیب! کرد عوض رو خوابش یجا راحت یلیخ و شد

 قطف لیسه یبرا من ارزش که دمیرس باور نیا به ترشیب

 رو من لیسه یوقت! بس و بوده شب هی یبرا

! دادم؟یم عذاب رو خودم دیبا چرا من خواست،ینم

 هام،لباس ضیتعو از بعد و دیکش ته معالقه و عشق تموم

 ،بود خودم به متعلق فقط که یانفره دو تخت همون یرو

 خودم زدن با کردمیم احساس لحظه اون تا !دمیکش دراز

 خودم به نسبت رو لیسه ظلم تونمیم یالیخیب به

 زیچ همه یادآوری یبرا لیسه تن عطر اما کنم، فراموش

 !بود یکاف
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 امون در دستش از هم خواب تو ٰیحّت که یسردرد با

 ملتهبم یهاچشم کهیدرحال. شدم داریب خواب از نبودم،

. کردم نگاه یوارید ساعت به دم،یمالیم دست با رو

 خواب از رو من تا نبود یکس و بود مین و دوازده ساعت

 ! کنه داریب

 وارد کشونازهیخم خته،یر هم به یروتخت به توّجهیب

 مراه ،یآن میتصم کی در و شدم اتاق یبهداشت سیسرو

 ! کردم کج حموم سمت به رو

. 

. 

. 
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 چند هر یلبخند با نه،یآ یجلو بعد، ساعت مین حدود

 انتخاب از بعد! بودم موهام کردن خشک درحال یساختگ

 منشست شمیآرا زیم یصندل یرو هام،لباس یگونهوسواس

 .شدم صورتم شیآرا مشغول یدیترد چیه بدون و

 یسن اختالف پس خورد؛ زنگ گوشم تو اوشیس حرف

 رفک موضوع نیا به ٰیحّت که بود احمقانه. " نیدار یادیز

 !بودم داده" بله" ل،یسه نفرت وجود با و بودم ردهنک هم

 شیآرا بار نیاول یبرا تا شد باعث هودهیب افکار نیهم

 ! رهیبگ جا صورتم یرو یظیغل

 دیسف شلوار و شال همراه رو رنگم قرمز یمانتو آخر در

 یصدا. شدم خارج اتاق از فمیک برداشتن با و دمیپوش

 و دش اندازنینط خونه سکوت تو بلندم پاشنه یهاکفش

 ! دیکش رخ به رو مییتنها ترشیب
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 زنگ بود، زیم یرو میتقو یتو ششماره که یآژانس به

 ناهار یهاظرف. زدم خونه تو یچرخ اومدنش تا و زدم

 زیم یرو صبحونه به مربوط یهاظرف ٰیحّت روز،ید

 گذاشتم دهنم داخل یایفندق شکالت! کردیم ییخودنما

 خونه، یکارها انجام یبرا من. دمش خارج آشپزخونه از و

 به وجب از که یاخونه کردن مرتب و بودم نکرده ازدواج

 لیسه که حاال! نبود من یفهیوظ بودم، متنفر وجبش

 خاطرشبه رو خودم دیبا چرا من نداشت، من به یتوّجه

 !دادم؟یم عذاب

 و شدم خارج خونه از عجله با آژانس، بوقتک با

 آدرس. شدم نیماش سوار راننده، یرهیخ نگاه به تیاهمیب

 خودم مقصد به دنیرس تا و دادم رو نظرم مورد رستوران

 .کردم هاابونیخ دنید سرگرم رو
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 ادی رو من بیعج ت،یجمع ازدحام و هاابونیخ یشلوغ

 و خونه به دنیرس یبرا روز اون! نداختیم نیولنتا روز

 زهیانگ چیه بدون حاال و داشتم عجله مرابطه موندن پنهون

 زیچ زمان! بودم شده رهیخ مردم آمدورفت به یاعجله و

 با من !نبود بازگشت قابل و گذشتیم زود که بود یبیعج

 میزندگ به لیسه اومدن و بودم شده تنهاتر فقط ازدواجم

 ! نداشت یریتأث چیه
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 قدم مشغول هاابونیخ تو هدفیب ناهار، خوردن از بعد

 حرصم ترشیب جوون یپسرها و دختر دنید از. شدم زدن

 منتظر ل،یسه تماس به دادن جواب یجا به و گرفت
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 خاموش رو یگوش بعد و کنه قطع رو تماس تا موندم

 . کردم

 و زن به نسبت کردم یسع و شدم دیخر مرکز وارد

 خوشم که یزیچ هر از! باشم اعتنایب جوون یشوهرها

 و داشتمیبرم رنگ دو تو شنهیهز به فکر بدون  اومد،یم

 ود،ب داده بهم یعروس از قبل لیسه که یایبانککارت با

 ! کردمیم پرداخت رو شنهیهز

 و ترخسته بلکه نکرد، بهتر رو حالم تنها نه د،یخر

 به قتیحق در که دهایخر حمل از خسته! کرد ترمناراحت

 یلجباز سر از فقط و نداشتم یازین کدومشونچیه

 خرج شده که یقیطر هر به رو لیسه یهاپول خواستمیم

 لیسه یخونه به نداشتم دوست! مییتنها از ناراحت و کنم

 حیترج اما! نداشتم هم یهاگید یجا یطرف از بذارم، پا

 ! برگردم رترید ممکن حد تا دادمیم
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 اما بود، دیخر یهاسهیک از پر دستم دو هر کهنیا با

 یارهنف دو زیم! کنم مقاومت نتونستم شاپ،یکاف درمقابل

 و کردم انتخاب شاپیکاف یجا نیترخلوت در رو

 مقابلم یصندل یرو لیسه یجا به د،یخر یهاسهیک

 یهاتماس یادآوری با سفارشم، شدن آماده تا! نشستند

 لیسه یدهایتهد لیس از و کردم روشن رو میگوش ل،یسه

 که نبود مهم! گرفت شکل صورتم یرو یحیمل لبخند

 مهم! کردم خاموش رو میگوش عمد از بود دهیفهم لیسه

 رو پوستم کنه، دامیپ اگه بود؛ کرده دیتهد رو من که نبود

 زیچ هی تنها! بود آبروش نگران لیسه که نبود مهم! کنهیم

 لیسه! نبود لیسه تیعصبان و ترس جز اون و بود مهم

 لیسه از فرار! کردم فرار دستش از من بود، کرده فکر

 یافتنیندست و محال حال، نیع در و من یآرزو تینها
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 با و گذاشتم کنار رو یگوش سفارشم، آوردن با! بود

 . شدم مشغول خدمت،شیپ از یتشکر

 یگوش که بودم میشکالت کیک از یبرش خوردن حال در

 وجهمت تازه. اومد یامکیپ فاصله بدون و دیلرز دستم کنار

 دهنم دور. کنم خاموش رو میگوش کردم فراموش شدم،

 .برداشتم رو یگوش و کردم پاک یدستمال کاغذ با رو

 . بود لیسه از امیپ داشتم، رو انتظارش که طورهمون

! ؟یکرد روشن رو تیگوش که شد تموم حالتون و عشق»

» 

 اما! یزنیم حرف یچ از دونمینم نوشتم؛ براش آرامش با

 شوهر نده نسبت من به ،یکنیم خودت که ییهاغلط

 ! زیعز

 !کرد ترپررنگ رو لبخندم ل،یسه امیپ یدستور لحن

 ! «یاخونه گهید ربع هی تا»
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 کی از زودتر بتونم من بود محال درواقع ندادم، یجواب

 فاصله جهنم اون از همه نیا! برسم خونه به ساعت

 نهخو به ربع کی عرض در بتونم حاال که بودم نگرفته

 و کردم خاموش رو یگوش آرامشم، حفظ یبرا! برسم

 ! کردم صرف آرامش در رو مقهوه و کیک یباق

 سر تا و کردم حساب رو زیم پول یاعجله چیه بدون

 به شهیهم برخالف. گرفتم یتاکس و رفتم ادهیپ ابونیخ

 یلبخند با و نزدم غر کرد،یم یرانندگ آروم که راننده

 !کردم تماشا رو هانیماش دود و کیتراف لبم یگوشه

 با. دمیرس خونه به ربع و ساعت کی از بعد تینها در

 لیسه کهنیا یادآوری با اما رفتم خونه در سمت به غرور
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 ددمر و دمیکش یپوف! شد یخال بادم نداده، من به یدیکل

 تابش با در که بدم فشار رو در زنگ تا بردم باال رو دستم

 شیپ هاساعت از انگار که لیسه دنبالش به و شد باز

 هخون داخل رو من و دیکش رو دستم د،یکشیم رو انتظارم

 . برد

 و خورد چیپ پام که بود رمنتظرهیغ برام کارش قدراون

 لیسه! افتادن یاگوشه به کدوم هر د،یخر یهاسهیک

 یخسر به صورتش و نفسنفس تیعصبان از کهیدرحال

 دهیترس صداش از که بست یطور رو خونه در زد،یم

 عقب رو خودم من و اومد سمتم به! بستم رو هامچشم

 زد کنار هامگوش یرو از رو هامدست پوزخند با دم،یکش

 مقابلش کرد مجبورم. کرد بلندم نیزم یرو از زور به و

 نیا ات لیسه کردمینم رو فکرش اصاًل کهنیا با ستم،یبا

 وننش خودم از یضعف کردم یسع باشه، شده یعصبان حد
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 و مردک بلند رو سرم اجبار به بلندش، قامت درمقابل! ندم

 .زدم زل شنشستهخون به یهاچشم به پروایب

 ! ل؟یسه مرگته چه قًایدق بپرسم تونمیم -

 فشار قدرت تموم با رو بازوهام که هاشدست به یااشاره

 . کردم داد،یم

 ! ؟یچ یعنی هایبازیوحش نیا -

 شدن شل یجا به اما خورد، جا میخونسرد از 

  !کرد ترشیب رو فشارشون هاش،دست

 ! کوچولو ینیبب رو من یهایبازیوحش تا مونده -

 وجم توشون تمسخر که ییهاچشم و رفته باال یابروها با

 یعنی! ؟یجد: گفتم ترس بدون و کردم نگاهش زد،یم

 از رو من! ؟یباش هم شیپ شب دو از تریوحش یتونیم
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 دست از یبرا یزیچ گهید من! ل؟یسه یترسونیم یچ

 !ندارم دادن

 ولم: زدم داد و کردم آزاد هاشدست حصار از ور خودم

! یذارینم راحتم هم جااون رون،یب رفتم ساعت دو! کن

 تو اسم خاطربه باش مطمئن! ؟یخوایم جونم از یچ

! زنهینم سر من از ییخطا چیه شده، که هم مشناسنامه

 !نده نسبت من به رو خودت یهایگندکار انقدر
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 باال یطبقه به خواستم تا و برداشتم سرم یرو از رو شالم

 ! باال یبر باشم، داده اجازه آدینم ادمی: گفت لیسه برم،
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 به آدینم ادمی هم من: دادم جواب خودش از تیتبع به

 یاعقده که نیا یبرا اما باشم، داشته ازین تو ی-اجازه

 ! کنمیم گوش هاتوپرتچرت به ،ینش

 . دادم هیتک وارید به نهیسبهدست حرفم، دنبال به و

 من به رو اجازه نیا تشناسنامه تو اسم همون -

 حرف باهام یجورنیا یندار حق! شوهرتم من  !داده

 ! یبزن

: گفت و دیکش یپوف که شدم رهیخ صورتش به تفاوتیب

 تو! ینبود خونه اما دنتید اومده بود، زده زنگ نیمیس

 ! ؟یبد خبر من به رفتن رونیب قبل دینبا

 . دادم تکون نیطرف به ور سرم

 ! نمیبینم یازین -

 . شد مشت میخونسرد از لیسه یهادست
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 فکر! یکرد خاموش و ینداد جواب که زدم زنگ بهت -

 در شتپ دمیترس! ینداشت که دیکل اما خونه، یبرگشت کردم

 اما! خونه اومدم مطب یجا به و دمیخر غذا! یباش مونده

 یلک نیمیس! ؟یعروسهتاز مثاًل تو! نبود ازت یخبر چیه

 ! جونم به زد غر

 کهیدرحال! آوردمیسردرنم سروتهشیب یهاحرف از

 به اواًل: گفتم کردم،یم باز رو مانتوم ییباال یهادکمه

 ! نداره یربط نیمیس

: ادمد ادامه گفت، لیسه که یپرحرص" لیسو" به توجهیب

 یحت! من شوهر مادر نه هست، تو یواقع مادر نه چون

 ماا! نفره دو ما هیزندگ نیا! نداشت یربط باز هم بود، اگه

 ... دکتر جناب اطالعتون محض

 . کردم گلوم دور یهایکبود به یااشاره
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 ییزهایچ نیهمچ شیعروس شب از یعروستازه چیه -

 ! مونهینم ادگاری به براش

: دیپرس اره،یب مبارکش یرو به یزیچ نکهیا بدون لیسه

 ! ؟یبود کجا

: تمگف ییرایپذ کف یشدهپخش یسههایک به یااشاره با

 ! بودم دیخر! یستین که کور

 ! پول؟ کدوم با اصاًل! وضع؟ نیا با د؟یخر -

 شوهر ،یعال جناب یهاپول با: دادم جواب حوصلهیب

 !وضع؟ کدوم با! زمیعز

 . کرد صورتم به یااشاره

 ! ؟یکرد شیآرا انقدر یک یبرا -

 . دمیکش یقیعم نفس
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 اآلن ،یضیمر تو که داشتم شک اآلن تا اگه! لیسه نیبب -

 شیآرا خودم یبرا من! یدار مشکل که کردم دایپ نیقی

 دوست یغلط هر! نده ریگ من به قدر-ان! خب؟ کردم،

 وت! باش نداشته یکار چیه من با لطفًا اما بکن، یداشت

 شب هی یبرا رو من که یکرد ثابت رفتارت با شبید

 ،کارت نیا قبول، اصاًل! ندارم یمشکل هم من! یخواستیم

 م،بود دوست نیشاه با تنها اگه من! منه یکارپنهون تاوان

 در نیشاه و من یرابطه اگه! یبود تاش ده با حداقل تو

 تو یرابطه بود، امیپ و تماس و رفتن رونیب بار چند حد

 ! خوابتخت تا ٰیحّت دیشا! بوده زهایچ نیا از فراتر

 تسکو عالمت به رو دستم بگه، یزیچ خواست تا لیسه

 . بردم باال
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 چیه هانیا یهمه با! رهیگیم مخنده که" نه" نگو -

 آدم چشم از شهیهم یبرا بار هی هاآدم! ستین یمشکل

 ! جداست هم از تو و من راه بعد به نیا از! افتنیم
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 اتاق در. رفتم باال یطبقه به لیسه ناباور نگاه به توّجهیب

 باورم هم خودم! خوردم سر در پشت جاهمون و تمبس رو

 اون و باشم زده لیسه به رو هاحرف اون شدینم

 یحرف نذاشتم من هرچند! باشه موند ساکت یطورنیا

 زا که یشناخت با بود، هامحرف مخالف یاذره اگه اما بزنه،

 !نداختیم راه دادیب و داد داشتم، لیسه

 تصور ازدواجمون از قبل بارها ل،یسه کنار رو خودم من

 جز اما بودم، اومده وجد به تصورش از و بودم کرده
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 از مانع یقیعم نفس با! بود نشده بمینص یزیچ حسرت

  !بود شده رمیگبانیگر صبح از که شدم یبغض شکستن

 یهاچشم به. ستادمیا نهیآ یروروبه و شدم بلند جام از

 من! دبو لیسه با حق شهیهم مثل شدم، رهیخ نمیغمگ

 نیا از رونیب که یاون یبرا! بودم؟ کرده شیآرا یک یبرا

 مخواستیم فقط من! خودم؟ یبرا ای دیکشیم نفس اتاق

 شده لیتبد بهش روز دو نیا تو که یآدم اون از یکم

 ! رمیبگ فاصله بودم،

 حکمم بار چند تیعصبان با و برداشتم رو یکاغذدستمال

 شیآرا از اهیس یهالکه فقط حاال! دمیکش صورتم یرو

 یجا به کردم یسع! بود مونده یباق صورتم یرو ظمیغل

 تو اما کنم، یکار مشغول رو خودم کردن، بغل غم یزانو

 و بزرگ عکس قاب و دونفره تخت وجود با اتاق اون

 بود دهش گرفته عقد یسفره سر یک دونمینم که یکیکوچ
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 و مآرو تونستمینم بود، درآورده اتاق از سر طورچه و

 ! باشم داشته قرار

... شدم اتاق یبهداشت سیسرو وارد و دمیکش یپوف

 که رو ییهاقول دم،یپاشیم صورتم به آب که طورهمون

! کردمیم یادآوری خودم یبرا بودم، داده خودم به صبح

 یحتّٰ اما نبودم، یراض لیسه با میزندگ وضع از چند هر

 که اآلن! نه اآلن حداقل! کنم فکر طالق به تونستمینم

 بستم رو آب ریش! بود نشده خشک ازدواجمون مهر هنوز

 خارج یبهداشت سیسرو از اومدن، موقع از ترکالفه و

 .شدم

 ابد تا اما بشم، روروبه لیسه با خواستینم دلم هرچند

 برام که یاتاق هم اون! بمونم اتاق تو تونستمینم که

 ! نبود یمعمول
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 تاقا سرد یرهیدستگ یرو دستم و دمیکش یقیعم نفس

 و باز خونه یاصل در کردم، باز رو در که نیهم اما نشست

 ومتم متأسفانه اما رسوندم، هاپله به رو خودم! شد بسته

 ننشو اطیح در و لیسه نیماش یصدا! بود دهیکش هاپرده

 یبرا یعنی نیا و بوده اطیح داخل قبل از نیماش داد،یم

 کنم فکر شدرباره خواستینم دلم چیه که ییهوی کار

 ! نیسنگ نفسم و شد مشت هانرده یرو دستم! رونیب رفته
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 هاسهیک کردن جمع از بعد و رفتم نییپا هاپله از غرولند با

 یبرا .برگشتم باال یطبقه به دوباره ن،یزم یرو از فمیک و

 رو دمیجد یهالباس تا کردم باز رو کمد در شدن سرگرم

 که کمد یخال یمهین دنید از اام کنم زونیآو داخلش
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 یهمه و شدم الیخیب بود، لیسه یهالباس به متعلق

 . کردم پرت کمد ته نامرتب صورت به رو هاسهیک

 نم،یبب رو خونه یهاقسمت حداقل تا شدم خارج اتاق از

 االب یطبقه الیخیب لیسه اتاق یشدهقفل در دنید از اما

 ارانگ که خونه یبزرگ از. رفتم نییپا یطبقه به و شدم

! دش حبس نهیس تو نفسم بود، شده لمس قابل برام حاال

 هم رو هاشهیهمسا یحتّٰ که خونه نیا تو موندن تنها

! دبو سخت برام معمول حد از ترشیب یکم شناختم،ینم

 !کردمیم دایپ خودم یبرا یایسرگرم زودتر هرچه دیبا

 باال ابروهام مرتب زیم دنید از و شدم آشپزخونه وارد

 ابلمق در آبروش حفظ یبرا لیسه که نداشتم شک! دیپر

 کهنیا از قبل دیبا! کنه زیتم رو خونه شده حاضر ن،یمیس

 یجا حداقل اومد،یم خونه به مهمون عنوان به یکس

 یرو از! گرفتمیم ادی رو لیوسا ریسا و هابشقاب
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 وددح از بعد و کردم باز یکییکی رو هانتیکاب ،یکاریب

 !اومد دستم به لیوسا یجا بًایتقر ربع کی

. 

. 

. 

 یخبر اما کردم سرگرم کارتون دنید با رو خودم شب تا

 زنگ بهش دادینم اجازه غرورم یطرف از! نشد لیسه از

 یحتّٰ! نمیبش آسوده دادینم اجازه هم بافمالیخ ذهن بزنم،

 دهب رو تلفنش جواب زن هی ل،یسه یجا به کهنیا فکر از

 ! دادیم دست بهم مرگ حس

 در. رفتم آشپزخونه به و کردم خاموش رو ونیزیتلو

 مصرف بارکی یهاظرف دنید از و کردم باز رو خچالی

 نگران مامان! گرفت شکل هاملب یرو یپوزخند غذا،

 دست بهونه ممکنه نیا و ستمین بلد یآشپز من که بود نیا
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 یخبر و بود غذا فکر به خودش لیسه حاال اما بده، لیسه

 !نبود خودش از

 به ّجهتویب! کنم درست بودم بلد که بود ییغذا تنها املت

 عرض در! شدم کار به دست عجله با خچالی داخل یغذا

 ! کردم محو رو آثارش و خوردم و پختم غذا ساعتمین

 و رفتم اتاق به خونه، یهاچراغ کردن خاموش از بعد

 خواستمیم قدرهرچه. دمیخز مالفه ریز تخت، یرو

 تساع تا تینها در و شدینم بزنم، یالیخیب به رو خودم

 به خواب برگشت، خونه به لیسه کهیزمان تا سه،

 ! ومدین هامچشم
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 به دوباره. شدم داریب خواب از که بود نه ساعت صبح

 یازهیانگ و بودم برگشته لیسه با مییآشنا از قبل یروزها

 کردن مرتب از بعد و کردم شونه رو موهام! نداشتم

 . رفتم نییپا یطبقه به هام،لباس

 شیروزید یهالباس و آشفته یظاهر با که لیسه دنید از

 جا د،یمالیم رو هاشقهیشق و بود نشسته مبل یرو

 مونده یباق یپله چند صدا و سر نیترکوچک با! خوردم

 . شدم آشپزخونه وارد راست کی و رفتم نییپا رو

 ییاصد که دمیچرخیم آشپزخونه تو ودمخ دور فیبالتکل

 ! لطفًا کن آماده قهوه رم،یگیم دوش من تا کرد؛ خکوبمیم

! نیهم بود، خسته فقط! یمیصم نه و بود سرد نه صداش

 که یندیخوشا چنداننه و ناآشنا ییبو از و نزدم یحرف

 ! رفت هم تو هاماخم اومد،یم
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 رو هوا و کردم آزاد رو مشدهحبس نفس شدنش دور با

 یهرچ اما عالقه، ای بود یدلسوز یرو از دونمینم! دمیبلع

  !بدم انجام رو شخواسته وچراچونیب شد باعث بود که

 از خواستم تا و گذاشتم زیم یرو رو قهوه فنجون

 ورد حوله هی فقط کهیدرحال لیسه بشم، خارج آشپزخونه

 ذاشتگ سرم پشت رو دستش! دیسررس بود، بسته کمرش

 ! برگردوند داخل به رو من و

 عجله؟ نیا با کجا -

 و دش چندشم بدنم، با شبرهنهمهین و سیخ بدن تماس از

 نکهیا یبرا و دادم قورت رو دهنم آب. گرفتم فاصله

 ! زهیم یرو تقهوه. دارم کار: گفتم باشم، گفته یزیچ

 . دیکش عقب من یبرا رو یایصندل لیسه

 ! هنوز ینخورد که صبحونه -
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 نیا: داد ادامه م،ینیب یرو یاضربه با شیمیقد عادت به و

 ! ؟کوچولو یباش داشته یتونیم یکار چه تو صبح وقت

 . زدم پس رو دستش حوصلهیب

 ! مینکن دخالت هم کار تو شد قرار -

 مشونه یرو رو سرش و کرد بغلم یصندل پشت از

 . گذاشت

 !باشم کرده قبول آد،ینم ادمی هم من و -

 مبرا اما داد،ینم رو بد یبو اون گهید لیسه خوشبختانه

 و صبحش تیوضع شبش،ید اومدن رید که شد ثابت

 یرفتارها! نداره بودنش مست جز یعلت قهوه درخواست

 اشتد که دستش! بود کرده جمیگ یحساب ضشینق و ضد

 به! شد ترشیب فکر از مانع کرد،یم حرکت بدنم یرو

 ! نکن: گفتم یتند
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 حس تونستمیم رو کجش لبخند هم کردن نگاه بدون

 و کردم باز خودم دور از رو دستش یحلقه یسخت به! کنم

 . شدم بلند یصندل یرو از

 رو مشترکمون یصبحونه نیاول خواستمیم! کجا؟ -

 ! میبخور

 اما ،دمیکش یقیعم نفس. کرد فروکش بارهکی به آرامشم

 ادتی روزمید یهاحرف: دمیپرس طاقتیب نشدم، آروم

 ! رفت؟

 یزیچ دنبال و بود خچالی تو سرش که طورهمون لیسه

: گفت و داد تکون هوا تو رو آزادش دست گشت،یم

 ! لیسو رینگ سخت! بابا الیخیب
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 انقدر یتونیم طورچه! ال؟یخیب: دمیپرس بلندتر یصدا با

 ! ؟یبزن حرف شدرباره راحت

 رو الخچی در مربا ظرف و وهیآبم پاکت برداشتن با لیسه

 بود، شده ییمربا که رو انگشتش کهیدرحال و بست

 ،یبگ هم آرومتر! ؟یزنیم داد چرا چته؟: گفت د،یمکیم

 ! شنومیم

 هب دوباره دادم ش،یخونسرد از. رفت نتیکاب سمت به و

 . رفت هوا

 ،یدکتر اسم به فقط! یفهمینم یچیه تو! یفهمینم! نه -

 هگید گفتم بهت زروید! یبدتر وونهید صدتا از وگرنه

 ! نمونده تو و من نیب یحرف

 بارنیا و داد فشار هاشانگشت با رو هاشچشم لیسه

 من ،یگفت تو! لیسو یزنیم حرف ادیز: گفت حوصلهیب
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 مثل ن،یبش هم اآلن! تمام! نکردم قبول ساده یلیخ هم

 ! بخور رو تصبحونه آدم، یبچه

 . نشست یصندل یرو حرفش دنبال به و

 من یعصب یهانفس یصدا فقط رو ونهخ سکوت

 تو هک رو ینون کهیت و کرد نگاهم کالفه لیسه. شکستیم

 . گذاشت کنار بود، دستش

! میشوهر و زن گهید ما! نکن نگاهم یطورنیا -

 ! لطفًا نکن تکرار رو گذشته یهایبازبچه

 ! ؟یبازبچه -

 :گفت آسون یلیخ من، خراب حال به تفاوتیب لیسه

 که ستین گذشته! هادرآوردن ادا و هاکردن ناز نیهم. آره

 ! دهنت تو بذارم التماس با رم،یبگ لقمه برات
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 با! درآوردن ادا گفت؛یم من اعتراض و یخستگ به اون

 . دادم تکون نیطرف به رو سرم ناباور ینگاه

 ! نشناختمت وقتچیه اصاًل انگار! شهینم باورم -

: دمیپرس یسخت به ل،یسه یهانهیاندرسفعاقل نگاه ریز

 هم عاشق که ییروزها گذشته، یدرباره یتونیم طورچه

 ! ؟یبزن حرف طورنیا م،یبود

 رو لیسه صورت بود، پوزخند هیشب ترشیب که یلبخند

 ! میبود هم عاشق د؛یرس گوشم به شزمزمه. پوشوند

 در و شد یباز مشغول بود، دستش ریز که ینون کهیت با

 ارین ادمی رو هامتیخر: گفت افسوس با حال همون

 ! بودم مجبور من! لیسو

 هاروزاون یهمه یعنی: دمیپرس اومد،ینم باال که ینفس با

 ! بود؟ دروغ
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 تقیحق شدیم نگاهش از بزنه، یحرف لیسه کهنیا بدون

 از لیسه. زدم چنگ منهیس یقفسه به دستم با! دیفهم رو

 به. شد بلند جاش از ینگران با و خورد جا حالتم دنید

 ور خودم بخوره، بهم دستش کهنیا از قبل اما اومد، سمتم

 . دمیکش عقب

 از! نبود داشتن دوست یرو از کارهات هم تو پس -

 ! نه؟! یداشت هدف من به شدن کینزد

 ! لیسو: دینال لیسه

 مبدون خوامیم فقط! درد و لیسو! کوفت و لیسو: دمیغر

 دیبا اام! یرفت شیپ هم ازدواج تا یحتّٰ که یخواستیم یچ

 !رهیسراز راد خاندان از کثافت دم،یفهمیم زودتر
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 و دش بلند جاش از هیثان کی عرض در لیسه حرفم نیا با

 از قبل اما کرد، بلند رو راستش دست. اومد سمتم به

 مصورت و دمیکش یبلند" نیه" بخوره، صورتم به کهنیا

 مگوش شیعصب یهانفس یصدا. پوشوندم هامدست با رو

 یخال رو دلم ته هاش،حرف زهر دنبالش به و کرد پر رو

 !کرد

 هم اقتیل! کن فکر اول زدن، زر از قبل بودم گفته بهت -

 ! زد حرف باهات آدم مثل دینبا! شکر رو خدا یندار که

 حرف با دینبا شوهر، و زن یدعوا تو بودم دهیشن شهیهم

 تمنتونس اما ؛کرد ترشیب رو دعوا شیآت جایب و یاضاف

 و دمیکش کنار صورتم یرو از رو هامدست! بمونم ساکت

 ظرنبه شهیهم از منفورتر که لیسه صورت به نفرت با

 . دوختم چشم د،یرسیم
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 که یردک فتح رو ایدن یکجا اما! یاقتیبال تو! قبول! باشه -

 ! نتونستم؟ من

 دیهدت با دستش، به اشاره با و گرفتم دهیناد رو پوزخندش

! ینک بلند دست من رو یخوایم که باشه آخرت بار: فتمگ

 ! ستمین خانوادهیب و کسیب من

 . دیخند یعصب لیسه

 ! ؟یچ که خب -

 یزود نیا به طالقمون که باشه حواست فقط! یچیه -

 ... مادرم و پدر یبرا تونمینم چون فته،ین اتفاق

 یور رو زیم لیوسا تمام دستش هی با لیسه حرفم، نیا با

 قدم چند شیناگهان العملعکس از دهیترس! ختیر نیزم

 .اومد جلو لیسه که رفتم عقب به
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 کهنیا فکر! ترموونهید تو از من ،یاوونهید تو اگه -

   !کوچولو رونیب بنداز تیفندق مغز اون از بدم، طالقت

 یآروم ی-ضربه سرم به میتفه ینشونه به انگشتش با و

 . زد

 نیهم تو عمرت آخر تا تو کن؛ فرو مغزت تو رو نیا -

 یکشیم عذاب و یمونیم قدراون! لیسو یمونیم خونه

 !یکن یمخف من از رو یزیچ ینتون گهید تا

 اومده سراغم به یتنگنفس دوباره که یمن به توّجه بدون و

 زنمو نتونستن و دنیلرز زانوهام. رفت باال یطبقه به بود،

 هک ییجا درست م،هاقهیشق یرو رو دستم! کنن تحمل رو

 نیزم به و گذاشتم سوخت،یم لیسه یهاانگشت یجا

 حداقل کاش. دوختم چشم بود، شهیش خرده از پر که

 مزخ بخشامیالت تا دیبریم رو لیسه یپا ها،اون از یکی

 مه ترقیعم چ،یه که نشد خوب قلبم زخم اما! شدیم قلبم
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 آماده و حاضر لیسه بعد، قهیدق چند کهیزمان هم اون شد؛

 بود، ساخته که یجهنم نیب رو من و کرد ترک رو خونه

 !گذاشت تنها
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 دو ای بود گذشته لیسه رفتن از ساعت هی دونمینم

 یبو هنوز بود، که یزیهرچ اما تر؛شیب هم دیشا ای ساعت

 ،بشم بلند جام از که رو نیا توان! بود دماغم تو ادکلنش

 از رو خودم بودم، شستهن که طورهمون آرومآروم! نداشتم

 در بار نیچندم یبرا که تلفن به و دمیکش رونیب آشپزخونه

 ! رسوندم بود، خوردن زنگ حال

 ! ؟بله: دادم جواب بندازم، شماره به ینگاهمین کهنیا بدون

  !بسوزه دلم ته شد باعث بیعج نیمیس خندون یصدا
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! لمیسه مادر! ه؟یچ بله! میقد یهاعروس هم عروس -

 ! سالم

 ! مسخره چه! لیسه مادر: کردم تکرار لب ریز

 ! ؟یچ -

 جاجابه دستم تو رو یگوش حوصلهیب و دمیکش یپوف

 . کردم

 ! ن؟یهست خوب! سالم! یچیه -

 ینامادر یخنده ادآوری من یبرا که رو شخنده دوباره

 با یتناسب چیه که عشوه با و کرد تکرار بود، ندرالیس

 یهایپرساحوال لطف هب: گفت نداشت، درشتش کلیه

 ! کجاست؟ طوره؟چه جانم لیسه حال! گلم عروس شما،
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 من از یحال کهنیا بدون که شیادبیب و هیکنا به توّجهیب

: تمگف یسرد یصدا با گرفت،یم رو لیسه سراغ بپرسه،

 !مطب

 مگفته از که! " امروز؟ مطب؟" د؛یپرس تعجب با چنانآن

 رم،ایب خودم یرو به یزیچ کهنیا بدون اما شدم، مونیپش

 ! جان؟: گفتم

 رفته لیسه چرا پس! ن؟یندار دعوت جانیا امشب مگه -

 ! مطب؟

! نداشتم خبر یچیه از و میبود شده دعوت یمهمون

 کرده دعوا فقط روز سه نیا تو لیسه و من که هرچند

 اصطالح به یجلو تا دادیم خبر بهم دیبا اون اما میبود

 رخبیب زیچهمه از کهنیا با! شدمینم عیضا قدران مادرش

 نیدار خودتون: دادم رو نیمیس جواب ظیغ با اما بودم
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 هی خاطربه لیسه نیندار که انتظار! امشب نیگیم

 ! ره؟یبگ دهیناد رو هاشضیمر ساده، یدورهم

 دنید یبرا مادرشم، من! عروس؟ آخه کنم کاریچ -

 ! زنمیم بالبال مبچه

 رو پسرت و خودت شورمرده" گم،ب داشتم دوست یلیخ

: دادم جواب کوتاه ،یظاهر آرامش با اما ،" ببرن جا هی

 عاًلف من! میشیم مزاحمتون شب شد، فرصت اگه انشاءاهلل

 ! برم دیبا

 !؟یچ یعنی -

 من و بود شده یطوالن یکاف یاندازه به نیمیس با ممکالمه

 بشه، ترینطوال نیا از که کنم فکر نیا به تونستمینم یحتّٰ

  !خداحافظ: گفتم یقیعم نفس با و بستم رو هامچشم

 عواقب ای بمونم جانبش از یجواب منتظر کهنیا بدون و

 سؤال یجا برام! کردم قطع رو یگوش کنم، فکر کارم
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 مادر رو خودش داره، اصرار قدران نیمیس چرا که داشت

 !بود؟ کجا لیسه یواقع مادر اصاًل! کنه؟ یمعرف لیسه
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 بودم، کرده قطع رو تلفن کهیزمان از قهیدق ده هنوز

 . زد زنگ لیسه که بود نگذشته

 ! ؟یگفت نیمیس به یپرت و چرت چه -

 خودش یِزرِزرها جواب: زدم داد خودش از کارترطلب

 ! بود

 اب من: دادم ادامه گفت؛ که یپرحرص لیسو به توّجهیب

 سپبجوا یکس به خاطرشبه که ندارم ینسبت نیمیس

 بهت من یچغل یبرا تونهیم که طورهمون درضمن! بدم
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 یابر هم یپرساحوال یبرا بعد به نیا از بگو بزنه، زنگ

 ! من نه بزنه، زنگ خودت

 سحد تونستمیم خط پشت از من و دیکش یپوف لیسه

 ! کشهیم موهاش یتو دست یکالفگ از بزنم

 ! دنبالت آمیم باش، حاضر -

 !خسته البته صد و بود آروم صداش

 بشه؟ یچ که -

 ! کرده دعوتمون شام یبرا! نیمیس شیپ میبر -

 ! مستین دعوت ییجا که من! آمینم من: گفتم یلجباز با

 ! شد احساسیب و سرد دوباره

 مد بفرستن یشخص ینامهدعوت ستین قرار! درک به -

 ! باش حاضر گهید ساعتمین تا! اتاقت در
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 قطع رو یگوش بده، بهم دنز حرف یاجازه نکهیا بدون و

 رلبیز دم،یجویم رو ناخنم یگوشه کهیدرحال. کرد

 تا رخبچ! ؟"چشم" گم؛یم من یکرد فکر و یگفت تو: گفتم

 ! راد دکتر میبچرخ

 !شدیم هم ترشیب رشیتأث مطمئنا

 وجودبا. شدم بلند جام از و گرفتم مبل یلبه به رو دستم

 . مرفت باال یطبقه به هانرده کمک به دمیشد یجهیسرگ

 اومدن یبرا بودم، دهیکش دراز تخت یرو کهیدرحال

 و دینکش طول ادیز انتظارم! کردمیم یشمارلحظه لیسه

با یادآوری وحشیبازی صبح سهیل، ترجیح میدادم برای 

حفظ جونم تا چند روز جلوی چشمهاش نباشم؛ اما به 

هیچ وجه هم نمیتونستم خودم رو راضی کنم، سهیل 

تنها، بدون من، به دیدن سیمین بره! وقتی با یه تماس 

تلفنی میتونست انقدر روی سهیل تأثیر بذاره، با چند 

ً ساعت دورهمی 
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 کهیدرحال. اومد خونه به بعد قهیدق ده حدود لیسه

 مخود د،یرسیم گوشم به که بود یزیچ تنها دادش یصدا

 مهارت کار نیا تو قدراون خوشبختانه. زدم خواب به رو

 اب و شد اتاق وارد لیسه کهنیا وجود با یحتّٰ که داشتم

 !ندادم انجام خودم از یحرکت داد، تکونم دستش

 و نرم یلیخ کردم؛ احساس رو موهام یرو دستش حرکت

 ! کوتاه

 ای باشم داشته دوِست! کنم؟ کاریچ باهات دیبا من

 ! کنم؟ باور رو نیشاه یهاحرف

 نیا از قبل! شد حبس منهیس تو نفس شجمله دنیشن با

 اما اعتماده،یب من به نسبت لیسه دونستمیم هم حرف

 که هبافت یدروغ چه من به راجع نیشاه بفهمم تونستمینم

 ! کرده؟ مشکوک بهم حد نیا تا رو فکر روشن لیسه
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 یااضافه حرکت ای حرف چیهیب لیسه انتظارم برخالف

 تنها یباورنا و بهت نیب رو من و کرد ترک رو اتاق

 !گذاشت
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 هک شدیم نییپا و باال ذهنم تو مختلف سؤاالت قدراون

 خوابتخت تینها در و شدم کردن یباز نقش الیخیب

 . بردم پناه حموم به مروزه چند عادت به و کردم رها رو

 یجا به کردم یسع و سپردم گرم آب به رو مخسته تن

 اش،باه میزندگ تعاقب و لیسه یاعتمادیب به کردن فکر

 ! رمیبگ رو نیمیس حال طورچه که کنم فکر نیا به

 تا که دادمیم انجام رو کارهام حوصله و صبر با قدراون

 دهش شب هام،لباس دنیپوش و صورتم شیآرا شدن تموم
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! خواستمیم من که بود یزیچ همون قًایدق نیا و بود

 شتندا یلیدل و بود کرده دعوت شام یبرا رو ما نیمیس

 یمسخره یدلتنگ ل،یدل اون اگه مخصوصًا م،یبر زودتر

 ! بودیم نیمیس

 گاهن رو نییپا یطبقَه ها،پله یباال از و شدم خارج اتاق از

 لیسه برگردم، خواستم تا! نبود لیسه از یخبر اما کردم

 ینظر کهنیا بدون. شد خارج اتاق از آماده و حاضر

 ! م؟یبر :دیپرس بده، مافهیق و پیت یدرباره

 یسع و کردم شحواله خودش، نگاه از ترتفاوتیب ینگاه

 که خودش و بردیم سرم از هوش که ادکلنش یبو کردم

 د،یرسیم نظربه شهیهم از ترجذاب اسپورت، کت اون تو

 دادم تکون رو سرم لیمیب سؤالش، مقابل در! رمیبگ دهیناد

 . افتادم راه سرش پشت و
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 مییآشنا از سال کی گذشت وجود با که بود مسخره برام

 هدیند رو شیپدر یخونه هنوز ازدواجم، یحتّٰ و لیسه با

 تا نزدم لیسه به یحرف باره نیا در حالنیا با! بودم

 ! نهینچ توطه نیمیس با من هیعل امشب حداقل

 و دیچیپ یاکوچه داخل لیسه ساعت، مین حدود از بعد

 کرد اشاره و کرد پارک رو نیماش ییالیو یخونه یجلو

 . بشم ادهیپ

 اخلد یهاساختمون یباق نیب خونه اما بود یسخت اعتراف

 ستادهیا خونه در یجلو فیبالتکل! دیدرخشیم کوچه

 عقب یصندل یرو که یگلدسته برداشتن با لیسه که بودم

 به بودم، نشده متوّجهش لحظه اون تا من و داشت قرار

 . زد رو در زنگ و اومد سمتم

 آروم چندان نه یصدا و شد باز در که دینکش هیثان به

 ! شکست رو کوچه سکوت فونیآ پشت از نیمیس
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 ! «بشه فدات مادر یاله! پسرم؟ یاومد باآلخره»

 نیمیس بودن شعوریب در! کرد پر رو صورتم یکج لبخند

 نانیماط ترشیب فقط حرفش، نیا با و نداشتم یشک چیه

 از نًامطمئ و بودم دهستایا لیسه کنار من که چرا کردم؛ دایپ

 ! بود مشخص فونیآ پشت
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 نگاه! بشم وارد تا کرد اشاره و داد هل رو در لیسه

 خندلب! کردمیم احساس خونه بالکن از رو نیمیس نیسنگ

 . شدم اطیح وارد و زدم لیسه یرو به یبیدلفر

 نداشتم؛ یاعتقاد. " ندبچه مردها" یجمله به زمان اون تا

 من خندلب ریتأث تحت که لیسه مهربون نگاه و لبخند با اما

 ! دمیفهم رو جمله نیا یمعن وجود تموم با بود،
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 تماس از من و گذاشت سرم پشت رو دستش لیسه

 ستد بهم یبد حالت مانتو، یرو از یحتّٰ بدنم، با دستش

 خندملب کردم یسع حال نیا با! نبود فیتوص قابل که داد

 لیسه! یتصنع و نگکمر هرچند کنم، حفظ چنانهم رو

 از یکس ندارم دوست" یتکرار یجمله همون گوشم ریز

 اب من و گفت گوشم ریز رو. " بشه باخبر ما مشکالت

 ! کردم دییتأ رو حرفش ییکذا لبخند همون

 وت و بود درخت سر تا سر که خونه اطیح از گذشتن با

 ازشون یزیچ اهیس و ترسناک یهاهیسا جز یکیتار

 نیمیس و میدیرس یورود یهالهپ به نبود، مشخص

 . اومد سمتمون به و کند دل بالکن از باآلخره

 کرد یپرساحوال هردومون با یمعمول کاماًل لیسه یبابا

 زور به و گرفت لیتحو رو لیسه یگرم به نیمیس اما

 ! داد رو من سالم، جواب
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 که ییجا تا داشت ادامه نیمیس رفتار شب طول تمام

 بخندل پشت رو تمیعصبان اما بذارم رفرا به پا خواستمیم

 ! کردم پنهون پرحرصم

 نیا! کردیم تعارف لیسه به و کندیم پوست وهیم نیمیس

 من یبرا یاوهیم لیسه که داشت ادامه یزمان تا کار

 هم نیمیس محبت نیا اون، از بعد اما بود، نکرده تعارف

 نیمیس که یاوهیم از شدیم چندشم که هرچند! شد قطع

 یلبخند ل،یسه تعارف مقابل در اما بخورم، کنده تپوس

 شد، حلقه دورم که دستش به نسبت کردم یسع و زدم

 ! باشم تفاوتیب

 یناباور کمال در و کرد باز رو خودش یهیهد نیمیس

 من مامان یبرا که بود ییطال سیسرو مثل قًایدق من،

 اخم پشت رو هاشچشم درخشش نیمیس! بود دهیخر

 چرا" گفتن و لیسه کردن بغل با و کرد پنهون یساختگ
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 لیسه یحلقه شدن جدا باعث! " پسرم؟ یدیکش زحمت

 ! شد من دور از

 آدم رو من علنًا هم شام صرف طول در یحتّٰ نیمیس

 ! بود لیسه به توّجهش تموم و کردینم حساب

 چیه زیم کردن جمع تو ن،یمیس کار یتالف به هم من

 تموم که زمیعز شوهر رپد و شوهر کنار و نکردم یکمک

 ! نشستم بود، ونیزیتلو به توّجهشون

 به ینیریش و ییچا با نیمیس بعد، ربع کی حدود

 رقدچه: گفت لیسه به رو هیکنا با و شد اضافه جمعمون

 یزیچ که هم شام! مادر روز چند نیا تو یشد الغر

 ! یریبگ جون بخور ،ینخورد

 یبعص نگاه لمقاب در و رمیبگ رو مخنده یجلو نتونستم

 به انگار که لیسه یبابا! گرفت شدت مخنده نیمیس

 یهابرنامه از دل باآلخره بود، برده یپ اوضاع وخامت
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 مخاطب رو من بار نیاول یبرا و کند ونیزیتلو یتکرار

 . داد قرار

 ! خانوم؟ عروس یکنیم کارهایچ -

 لیسه عشق به شب تا صبح! جان پدر یچیه که فعاًل -

 ! نشه الغر تا کنمیم یآشپز

 ادد دست از رو کنترلش نیمیس و دیخند جوابم به لیسه

 ! ؟یچ یعنی: دیپرس و

 ماش ینگران فقط! یچیه: گفتم و انداختم باال یاشونه

 ! کنمیم نتونیتحس البته صد و جالبه برام لیسه یدرباره

 یواقع مادر که شما: بدم ادامه شد باعث نیمیس جیگ نگاه

 ! دینگران شیسالمت به راجع یطورنیا و نیستین لیسه

 ایدن به رو لیسه من درسته: داد جواب یتند به نیمیس

 ! مادرشم اما اوردمین
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 . دادم تکون رو سرم

 شما پخت دست به لیسه خب اما! طورهنیا که البته -

 شما از رو شیزندگ که وقته یلیخ هرحال به نداره، عادت

 !کرده جدا

 ه،بد ادامه نیمیس که شد نیا از نعما لیسه گرمؤاخذه نگاه

 زن تا کنه دایپ ادامه نمونیریش بحث اومدینم بدم اما

 چندان لیسه با من ازدواج بفهمه زمیعز شوهر یبابا

! ودمب من ده،ید بیآس اآلن تا که یکس و نکرده خوشبختم

 !تداشیبرم هیکنا و شین از دست نیمیس یطورنیا دیشا
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 مونیخانوادگ یدورهم تا شد عثبا نیمیس سرد رفتار

 کهنیا با! بشه تموم رفتیم انتظار که یزیچ اون از زودتر
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 لیسه یبابا ای نیمیس طرف از هیهد به یاجیاحت چیه

 یکیکوچ یهیهد کردیم حکم رسوم و آداب اما نداشتم،

 اصطالح به که ما یبرا من، مادر و پدر یهیهد مثل قًایدق

 !بدن م،یبود عروس تازه

 یبدرقه یبرا بده زحمت خودش به کهنیا بدون نیمیس

 دش باعث سردش یخداحافظ و رفتار با اد،یب در دم به ما

 ! میکن ترک رو شونخونه زودتر

 در اما بودم، کرده آماده مفصل یدعوا یبرا رو خودم

 االب با و شد یرانندگ مشغول آرامش با لیسه تعجب کمال

 زدن حرف به رو شخود لیتما عدم یقیموس یصدا بردن

 ! داد نشون

 آلودخواب و خسته قدراون م،یدیرس خونه به کهیزمان

 هب لیسه رفتن از که نیمیس چزوندن از خوشحال و بودم

 !برد خوابم زود و نشدم ناراحت گهید اتاق
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 ارکن میزندگ از رو نیمیس یهیسا خودم الیخ به شب اون

 گهید بود، شوهرم مادر یجا که رو اون و بودم زده

 آرامش از اما کردمیم تصور میزندگ آدم نیترتیاهمیب

 زودتر دیبا! گذشتمیم ساده دینبا شبش اون بیعج

 ترخطرناک یدشمن هر از تونهیم نیمیس که دمیفهمیم

 یساده منه منم؛ بشه، زده کنار قراره که یاون و! باشه

 نیا از ترسخت و سفت جاش که ینیمیس نه! زودباور

 ! ودب زهایچ
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 یخاص اتفاق چیه و گذشتنیم ساده یلیخ بعد یروزها

 لیسه! کنه زدهجانیه یحتّٰ ای خوشحال رو من که نبود

 کرده استخدام رو یمسن خانوم خونه، یکارها انجام یبرا
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 م؛بود ممنون ازش یسیرودروایب کار، نیا بابت من و بود

 شونبه یاعالقه چیه که ییکارها انجام از رو من چون

 ! بود کرده آسوده نداشتم

 گذروندمیم رو وقتم مامان یخونه به رفتن با روزها اکثر

 وزر به روز و نداشت یفیتعر که مونرابطه تیوضع از و

 ! آوردمینم ابرو به خم شد،یم بدتر

 عوض در اون و کردمیم یلجباز لیسه با ترکم گهید

 ماز گهید و کردیم یهمکار من مادر و پدر یجلو

 ! میسربزن نیمیس به خواستینم

 یخونه تو آماده، و حاضر که بود پنجشنبه روز عصر

 هر ِلمعمو طبق تا بودم لیسه منتظر و بودم نشسته مامان،

 ! میبرگرد خونه به باهم و ادیب دنبالم هفته

 داخل به شد مجبور ناچار به مامان، تعارف وجود با لیسه

 ! ادیب خونه
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 کنار من تا بزنن، حرف باهم لیسه و مامان دادمیم حیترج

 هب پس بدم؛ لشونیتحو ژکوند لبخند و نمیبش لیسه

 ! بردم پناه آشپزخونه به ییچا آوردن یبهونه

 تو نفس مامان، سؤال با که بودم ییچا ختنیر درحال

 لیسه جواب دنیشن یبرا وجودم تمام و شد حبس منهیس

 ! شد گوش

 یلیخ دوتون هر! شد؟ یچ لیسو کنکور یجهینت یراست -

 ! نیبود دهیکش زحمت براش

 به شروع ه،یساختگ بودم مطمئن که یاخنده با لیسه

 .کرد ِمنِمن

 ... راستش ـ

 از ییچا ینیس با و شد تموم صبرم که کرد مکث قدراون

 مامان و لیسه مقابل در رو ینیس! شدم خارج آشپزخونه

 ! ختمدو لیسه به رو میسؤال نگاه و گذاشتم زیم یرو
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 به و گرفت ازم رو نگاهش ییکذا لبخند همون با لیسه

 یتو رو دستش کالفه حالت به کهیدرحال دوخت، مامان

 سرگرم دو هر قدراون راستش: گفت د،یکشیم موهاش

! میکرد فراموش رو موضوع نیا پاک که میشد یزندگ

 ! کردن؟ اعالم مگه رو جینتا

 لیسه مچش از گرفت شکل هاملب یرو که یپوزخند

 رشته انتخاب زحمت لیسه که نداشتم شک! نموند دور

 نانیاطم با که بود یدرحال نیا و نداده خودش به هم رو

 لیهس اومدینم بدم! بسپرم بهش رو زیچهمه ؛ گفته من به

 ! بشه عیضا مامان یجلو

 ! بشه اعالم قراره امروز... آره: گفت یآشکار ذوق با مامان

 تنها رو لیسه و من. « ارمیب اپتلپ رمیم» گفتن با و

 پر نگاه و دادم هیتک مبل به نهیس به دست! گذاشت

 !گرفت نشونه رو لیسه تمسخرم
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 ! میادافت یریگ عجب: گفت لب ریز و دیکش یپوف لیسه

 ! بمینص لیسه چپچپ نگاه و شد ترقیعم پوزخندم

 خون ختنیر یبرا فرصت منتظر که دشمن دو مثل

 ! میبود رهیخ هم به بودن، گهیدهم

 دیهدت یبو فقط! نبود مهربون! نبود دوستانه لیسه نگاه

 رو حقت وقتش به" جز یزیچ شیمعن! بس و دادیم

 وجود با بود، که یزیهرچ اما! نبود! " دستت کف ذارمیم

 نگاه نیا از دلم ته بود، کرده حقم در که ییهایبد تموم

 هامچشم بینص دن،یدزد نگاه هامدت از بعد که رهیخ

 !بودم خوشحال بود؛ شده
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 و یعصب حرکت اما بود چشمهام به چنانهم لیسه نگاه

 هاستنیا از ترمشغول ذهنش داد؛یم نشون پاش مداوم

 از رپ و یطوفان یالحظه که من نگاه رنگ رییتغ متوّجه که

 شد،بیم لیسه یفتهیش و آروم گهید یالحظه و نفرت

 ! شه

 میبرداشت دست هم به کردن نگاه از ود هر مامان اومدن با

 خارج م،یبود گرفته خودمون یبرا که یدفاع حالت از و

 گذاشت ز،یم یرو ل،یسه مقابل رو تاپلپ مامان. میشد

 دیکش جلو مبل یرو رو خودش یزورک لبخند با لیسه و

 . شد مشغول تاپلپ با و

 نم و دیپریم ترشیب لیسه رنگ گذشت،یم که هرلحظه

 دلم یااحمقانه طرز به ش،یپ قهیدق چند مرغیعل

 ! بشه خراب مامان یجلو لیسه خواستینم
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 از یکم دست هم اون حال اما انداختم، مامان به ینگاهمین

 هب توّجهیب که بودم من فقط وسط نیا! نداشت لیسه

 و! بودم غرق خودم الیخ و فکر تو مماهه چند زحمات

 یبرا... بود المیخ و فکر تو نقش نیترپررنگ لیسه

 مخواستیم یاگهید یلحظه و کردمیم نشیتحس یالحظه

 ! نباشه تنش به سر

 جا از مامان گفتن! " پسرم؟ یگیم یجد یوا" یصدا با

 شدت از رو لیسه بود مونده کم که مامان به و دمیپر

 قدراون! شدم رهیخ کنه، له آغوشش تو شیزدگجانیه

 بیغروبیعج یرفتارها یبرا یلیدل که بودم منگ و جیگ

 ! کردمینم دایپ مامان

 باهم یتناسب چیه لیسه یدرمونده نگاه و مامان یهاخنده

 هیشب یزیچ و دادم هاملب به یتکون زحمت به! نداشتن

 ! شد خارج هاملب نیب از! " شده؟ یچ"
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 کرد رها رو لیسه بود، سؤال نیهم منتظر انگار که مامان

 ! بکشه یراحت نفس تتونس تازه چارهیب اون و

 !دکتر خانوم ریبخ صبح! " شده؟ یچ" پرسه؛یم تازه -

 خانوم" از که شد نیا از مانع لیسه روحیب و یناراض نگاه

 ناباورم، یصدا از هم خودم! کنم ذوق مامان گفتن" دکتر

 من تعجب اما داشت؛ خود یجا که مامان کردم، تعجب

 ! کجا مامان تعجب و کجا

 !کتر؟د خانوم: دمیپرس باشم؛ گفته یزیچ هکنیا یبرا فقط

 هک گذشته خوش بهت یلیخ لیسه با یزندگ تو انگار -

 ! ینشد خوشحال اصاًل

 زور به دوباره لیسه و زد رو حرف نیا یشوخ به مامان

 تموم یالعملعکس چیهیب من اما داد؛ کش رو هاشلب

 هک اون! بود شده لیسه ضینق و ضد رفتار ریدرگ ذهنم

 ٰیحّت و بود خوندن درس تو من یاصل مشوق خودش
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 حاال چرا بود، گرفته عهده به خودش هم ناممثبت یکارها

 ادی از که اون! نزد؟ برق هاشچشم ٰیحّت شدنم قبول از

 دشخو یگفته به من، به افتاده پا شیپ ینکته هی دادن

 هاشلب یرو یواقع لبخند هی چرا حاال کرد،یم عشق

 بانتخا برام اصاًل چرا بود؛ کار نیا خالفم اگه ای! ومد؟ین

 ! بود؟ کرده رشته
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 خنده با بودم، نشسته جام سر حرکتیب کهنیا از مامان

 ترمدخ ینکن فکر وقت هی جان، لیسه: گفت لیسه به رو

 از اگه! بود یطورنیهم اول از لیسو! نه! هااحساسهیب

! ردآوینم خودش یرو به ادیز شد،یم خوشحال یزیچ

 ! ستین صدا و سر اهل
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 باال رو ابروهاش کهیدرحال و زد یمرموز لبخند لیسه

 شدم،یم متوّجهش من فقط که یخاص لحن با نداخت،یم

 ! البته صد: گفت

 و ضد رفتار متوّجه که بود خوشحال یقدراون مامان

 دفهمون من به ابرو و چشم یاشاره با! نشد لیسه ضینق

 یپرحرص لبخند ، اصرار رمقابلد! کنم تشکر لیسه از که

 :گفتم خودش لحن مشابه یلحن با ل،یسه به رو و زدم

 ! زمیعز کنمیم جبران رو هاتلطف تموم حتمًا

 ینگاه با لیسه و نشد یزیچ متوّجه هم باز مامان

 . انداخت باال ییابرو گوش،یباز

 ...اما! میکن فیتعر و مینیبب -

 !؟یچ اما: دمیپرس یتند به

 . دیکش جلو یکم مبل یرو رو خودش
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 !؟یکن تشکر ازم یخوایم یخال و خشک طورنیهم -

 یضربه خنده با مامان اما رفت، هم تو هاماخم ناخودآگاه

 نیباش راحت" گفتن با و زد لیسه یبازو به یآروم

 بلند مبل یرو از. " بدم خبر بابات به رمیم من! هابچه

 ! رفت گهید سمت به و شد

 مه ایح: گفتم لیسه به ظیغ با مامان، نشد دور محض به

 خجالت! ؟یگفت مامان یجلو بود یچ اون! هیزیچ خوب

 ! ؟یدینکش

 . انداخت باال رو هاششونه یدیقیب با لیسه

 کنم وانمود مادرت یجلو دیبا! مجبور... مجبورم -

 ! دارم دوست

 رو بغضم شکستن یجلو یقیعم نفس با کردم یسع

 ! یستین بورمج: گفتم زور به. رمیبگ
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 یرو کنارم و شد بلند مبل یرو از حالتم، دنید با لیسه

 کنه، دایپ یتماس بدنم با دستش کهنیا از قبل. نشست مبل

 . دمیکش عقب رو خودم

 من م،یدار تفاهم باهم زیچ هی تو حداقل که خوشحالم -

 !ه؟یچ یدونیم اصاًل! ندارم دوست هم

 یضربه با و زد گوشم پشت رو موهام از یاطره لیسه

 ،یخوریم که حرص: گفت مینیب نوک یرو یآروم

 !یستین یخوب یدروغگو ضمن در! یشیم تربامزه

 عقب رو خودم بشه، کارهاش پرت حواسم کهنیا از قبل

 ارهد انگار که یحالت به لیسه چپم،چپ نگاه با و دمیکش

 !ه؟یچ: گفت ده،یم رو ساله دو یبچه هی جواب

 جدا ازت بتونم کهنیا محض به: دادم جواب عیسر

 ! شمیم

 .خاروند رو شچونه و دیخند یعصب لیسه
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 اصاًل یندار جنبه! یشد پررو بهت دادم رو دوباره -

 ! لیسو

 ! کرد اثر من در نینشهم کمال -
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 به جا هی باآلخره خوندن، اتیادب و درس همه نیا! اوه -

 ! مادمازل خورد دردت

 فنجون ز،یم یرو ینیس از تا شد خم حرفش دنبال به

 دادن، جواب یجا به خودش از زودتر اما برداره، ییچا

 به دستش ندادم اجازه و رسوندم زیم به رو خودم

 و بودن شده سرد که هرچند! برسه ییچا یهافنجون

 ! تلخ مطمئنًا
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 وارد و کردم یکجدهن لیسه به فاتحانه ینیس برداشتن با

 که طوراون مامان، یجلو تونستمیم نه! شدم آشپزخونه

 رو هاشحرف تحمل نه و بدم رو جوابش دارم دوست

 حیترج کنارش در بودن به رو فرار جهینت در! داشتم

 ! دادمیم

 ونهخ به ینیریش یجعبه با بابا ساعت،مین حدود از بعد

 نداشت، رو سابق یسرد گهید مونیخانوادگ جمع و اومد

! دونستمینم جمع اون از رو خودم گهید من که هرچند

 تشکر ازش لیسه یهاکمک بابت مدام بابا و مامان

 لیسه قول به تشکر همون جز تفاوت،یب من و کردنیم

 ! نکردم یتشکر ،"یخالوخشک"

 با بود؛ اومده سراغم به بودن مزاحم احساس اون دوباره

 زا بعد و بشه شب تا گذاشتم گریج یرو دندون حالنیا

 ! مینک زحمت رفع شام صرف
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 و ودب کوک یحساب لیسه فیِک خونه، به برگشتن موقع

 و نیماش فرمون یرو هاشگرفتن ضرب از رو نیا

! دیفهم شدیم کرد،یم زمزمه لب ریز که یشاد یهاآهنگ

 ناخودآگاه! نداشتم لیسه یخوشحال به یخوب حس چیه

 رو خودم شد باعث و کرد رخنه وجودم تو یبد ترس

 هب و بودم نشسته نیماش در به دهیچسب! کنم وجورجمع

 رمنتظ کهنیا بدون م،یدیرس خونه یجلو به کهنیا محض

 نیماش از اره،یب اطیح داخل رو نیماش تا بمونم لیسه

 . شدم ادهیپ

 رد قفل تونستمینم و دیلرزیم یبیعج طرز به هامدست

 یفاصله با درست هم اون ل،یسه یصدا با! کنم باز رو

 هودهیب تالش از دست سرم، پشت از یمتریلیم چند

 . دمیکش کنار و برداشتم
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 کرد اشاره و کرد باز رو در خوردن آب ِیآسون به لیسه

 یمحترمانه ظاهر به یکارها نیا پشت. بشم داخل اول

 ! هست یزیچ نداشتم شک لیسه

! بود انکار رقابلیغ پاهام لرزش اما بود بلند نسبتًا هامقدم

 ماا رسوندم، اتاق به رو خودم و فتمر باال تندتند رو هاپله

 ور سرم! شد مانع ییپا ببندم، رو در بخوام کهنیا از قبل

 نمده آب ل،یسه یباالرفته یابروها دنید با و کردم بلند

 . دادم قورت رو

 دمدا جرأت خودم به! بود ترترسناک یزیهرچ از سکوتش

 ! افتاده؟ یاتفاق: دمیپرس و

 . داد تکون ینف عالمت به رو سرش

 ! ؟یخواستیم یزیچ: دمیپرس دوباره

: زدم لب دیترد با! گرفتم ازش رو جواب همون دوباره و

 ... یچ یبرا پس
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 . کرد کامل رو مجمله

 ! جا؟نیا اومدم -

 . دمیدزد هاشچشم از رو نگاهم

 ! آره... خب -

. شد اتاق وارد. زد کنار رو من و داد هول رو در لیسه

 انتظار: گفت زد،یم دید رو اتاق یوارهاید که طورهمون

 ! بگم؟ در یجلو که یندار
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 شدم کالفه مون،یعروس عکس یرو شرهیخ نگاه دنید از

 !برو بزن، رو حرفت! تو یاومد خود سر که حاال: گفتم و
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 اسپرتش کت! شد لیسه یموندگار باعث حرفم نیهم اما

 با! نشست تخت یرو و انداخت مبل یدسته یرو رو

 !وقت؟اون برم چرا: دیپرس مشآرا

 یچ یبرا: دمیپرس کمر به دست. رفت هم تو هاماخم

 ! ؟یبگ یخواستیم یچ اصاًل! ؟ینر

 با و دیخند من یهاخوردن حرص به توّجهیب لیسه

. دیکش دراز تخت یرو یالیخیب با هالباس همون

 . کرد قفل سرش ریز رو هاشدست

 و گرم خواب تخت از خوب مدت، نیا تو هامیخودمون -

 ! یکرد استفاده نرم

 ادامه من به رو چشمک با و گرفت سقف از رو نگاهش

 ! من بدون! تنهاتنها هم اون: داد
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 مرد از من اما نداشت، وجود ترس یبرا یلیدل کهنیا با

 صدا با رو دهنم آب! داشتم وحشت بیعج رومروبه

 . دادم قورت

 ه؟یچ هاحرف نیا از منظورت -

 . کرد تکرار رو شندهخ دوباره

 ! باشن؟ داشته منظور هاشونحرف از دیبا همه مگه -

 وت تو بپرسم؛ من بهتره: داد ادامه زشدهیر یهاچشم با و

 ! ؟یگردیم یچ دنبال من یهاحرف

 رو آرامشم کردم یسع یتصنع لبخند و قیعم نفس با

 ! کنم حفظ

 ! لیسه رونیب برو من اتاق از -

 . رفت هوا به شقهقهه

 ! شده باورت واقعًا کهنیا مثل! تو؟ اتاِق -
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 . فرستادم رونیب صدا پر رو نفسم

 ! رونیب برو ،یندار یحرف اگه! سرت؟ به زده یشب نصفه -

 دوباره و داد تکون" بابا برو" ینشونه به رو دستش

 شییاعتنایب دنید با! شد سقف یهاترک یتماشا مشغول

  .دمیکش رو بازوش و رفتم سمتش به

 ! ستم؟ین تو با مگه. رونیب برو پاشو -

 و دیکش رو دستم بده، خودش به یتکون کهنیا یجا به

 لیسه برابر در من مقاومت. افتادم تخت یرو کنارش من

 !کجا اون زور و کجا من زور واقع در بود، دهیفایب
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Romanzo_o 538 

 عمان شگهید دست با و کرد بدنش ستون رو دستش هی

 من و آورد صورتم کینزد رو صورتش! شد من یتقالها

 نیا: زد لب هامچشم به رهیخ! نداشتم فرار یبرا یراه

 ! ندازه؟ینم ادتی رو یزیچ تخت

 تو تخت، نیا رو لیسه با مخاطره تنها یادآوری از بدنم

 ! دیلرز آشکارا نحس شب اون

 . شد لیسه کوتاه یخنده باعث که رفت هم تو هاماخم

 فقط هم نفره دو تخت نیا م،یشوهر و زن تو و من ـ

 !لهیدال و نشونه تا هزار از یکی

 ود تخت من نظر از که تفاوت نیا با بود، لیسه با حق

 از دست! بود ما بودن شوهر و زن ینشونه تنها نفره

 شدست حصار از رو بدنم لیسه و برداشتم هودهیب یتقال

 با! زد کنار سرم از کامل رو شال جاش به و کرد آزاد

 !شد موهام نوازش مشغول هم دیشا ،یباز شغولم دستش
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 هامچشم به موهام از نگاهش نگاهم، ینیسنگ احساس با

 شتگذیم که قدرهرچه! شد دهیکش ترنییپا رفتهرفته و

 موهام یرو دستش حرکات و شدیم محوتر لبخندش

 هم دیشا ترس، از من و آورد ترکینزد رو سرش! ترآروم

 گوشم کنار انتظارم برخالف! بستم رو امچشمه جان،یه

 !لیسو شده تنگ برات دلم: زد لب

 به رهیخ و کردم باز رو هامچشم! شد ُکند قلبم ضربان

  !من؟ هیچ یبرا: دمیپرس یتلخ به مشتاقش، یهاچشم

 ! خودت خوِد یبرا: کرد نجوا نرم، یابوسه با و دیخند

 الیخیب خوادیم دلم: داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 ! بوده که یک هر و گذشته الیخیب! بشم تهگذش

 مصرانه نکرده، باور رو قتیحق هنوز کهنیا از نیغمگ

 ! نبوده: کردم زمزمه
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 لب ریز موهام، یرو یابوسه با و زد یمحزون لبخند

 ! نبوده: کرد دیتائ رو حرفم

 ثلم و گذاشتم کنار رو غرور. شد تند دوباره قلبم ضربان

 ! ؟یدیبخش رو من یعنی. ..یعنی: دمیپرس هابچه

 ارب نیاول یبرا من و داد تکون رو سرش نانیاطم با لیسه

 از بلکه غم، از نه رو هامچشم شدن نمناک عمرم، یتو

 ! کردم تجربه یخوشحال
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 ! حاال؟ یکنیم هیگر چرا: زد غر لیسه

 هاماشک شدت شدن، آروم یجا به و نداشتم یجواب

 ! شد ترشیب
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! یکنیم ینیف رو هاملباس اآلن بسه؛ نشد یاحساسات -

 . دمیکوب بازوش به مشت با و دمیخند هیگر ونیم

 !شو گم -

. دیخواب تخت یرو پشت به دوباره و کرد بغلم محکم

 بار نیاول یبرا و بود شنهیس یقفسه یرو سرم کهیدرحال

 کرد،یم نوازش رو گوشم قلبش، منظم یتپشـها یصدا

 که شد باعث یچ: دمیپرس وارهزمزم. بستم رو هامچشم

 ! ؟یببخش رو من

 .دیخند لیسه

! ؟یبکش شیپ رو گذشته حرف یدار دوست قدران چرا -

 ! نه؟ مگه گذشته، هاگذشته

 اما... آره: گفتم هاشچشم به رهیخ و کردم بلند رو سرم

 ...خب
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 . دیکش خودش سمت به رو من لیسه

 !کن فراموشش! امایب اما -

 و مدیکش خجالت یکم داشتم، قرار وشت که یتیوضع از

 ! ممنون: کردم زمزمه باشم، گفته یزیچ کهنیا یبرا

 . انداخت باال ییابرو لیسه

 ! ؟یچ یبرا -

 ! زیچهمه یبرا -

 که لیسه کردم، تعجب بودم، زده که یحرف از هم خودم

 ! داشت خود یجا

 هاتکمک یبرا: بدم حیتوض شد باعث شیسؤال نگاه

 ...و رکنکو خاطربه

: فتگ طنتیش و خنده با و بدم ادامه ترشیب نذاشت لیسه

 ! ؟یکن تشکر ازم یوخالخشک یخوایم دوباره
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 تا گذاشتم نهشیس یقفسه یرو رو سرم زدهخجالت

: داد ادامه طنتیش با دوباره! کنم پنهون رو صورتم

 شده تموم که هم قهر دوران! هاشوهرتم من یناسالمت

 ! گهید

 . دیوسب رو مگونه

 هب لپم از یتونیم تازه... که نداره خجالت! مثال هم نیا -

 ! یبرس هم گهید یجاها

 ور خودم کنه، دایپ هاملب با یتماس هاشلب نکهیا از قبل

 ! ادبیب: گفتم تشر با و دمیکش عقب

 لّذت ترشیب لیسه خوردم،یم حرص من قدرهرچه

 ! دیخندیم و بردیم

 !ه؟یادبیب ،یببوس رو زنت یبخوا ایدن یکجا بابا -

 ! یکن" زنم زنم" قدران خوادینم! حاال خب -
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 دز کنار صورتم از رو موهام! شد محو دوباره لیسه لبخند

 نیهم یبرا دلم اما نشه، باورت دیشا: کرد زمزمه و

 ! بود شده تنگ هم مونساده یهاحرف

 تدس از که ییروزها ادی به ل،یسه یهاحرف ریتأث تحت

 نیغمگ هم من باشه، بهتر هانیا از تونستیم و بود رفته

 زیچهمه دمیم قول اما: گفت حالتم دنید با لیسه! شدم

 ! ینر هم تو کهنیا شرط به! کنم جبران رو

 یابر! کنه تعجب حرفش از که بود لیسه نوبت بارنیا

! کردم احساس رو ترس لیسه یهاچشم تو بار نیاول

 رو من دادن دست از ترس لیسه شدینم باورم جورهچیه

 ! برم؟: دمیپرس متعجب! باشه داشته
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 ! ینر! نه: گفت تند

 ! بودم شده جیگ یحساب

 ! برم؟ بخوام کجا من آخه -

 مصرانه هاش،چشم تو دیترد و ترس برخالف لیسه

 ! بده قول بهم فقط! یبر ییجا ستین قرار: گفت

 دلم اما آوردم،یسردرنم هاشحرف از کهنیا با

 خوبمون شب من جانب از یااضافه سؤال با خواستینم

 نرم؛ وقتچیه که دادم قول چراوچونیب پس بشه؛ خراب

 دور چنداننه یهاسال که یقول! بمونم شهیهم یبرا

 اجازه غرورم، و یطلبجاه هم دیشا نذاشت؛ سرنوشت

 !بمونم وفادار بهش نداد
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 تلخ یتجربه تا کرد رو تالشش تمام لیسه شب اون

 متالش تمام من و نشه تکرار من یبرا مونیآغوشهم نیاول

 !نمک فکر گذشته به ترکم و بشم همراه باهاش تا کردم رو

 هب کردم، باز چشم لیسه گرم آغوش تو کهیزمان بعد روز

 هم هنوز ها،یبد کنار در یزندگ که دمیرس جهینت نیا

 !باشه بایز و قشنگ تونهیم

 بخوابم، ظهر لنگ تا خواستیم دلم که شهیهم برخالف

 به لیسه آرامش در غرق یچهره یتماشا یبرا رو یداریب

 ! دمیخریم جون

 از من! خواب غرق چنانهم لیسه و بود ازدهی ساعت

 اردیب یخوش از لیسه و بودم شده داریب خواب از یخوش

 لیسه و دمیدیم رو اهامیرو باز چشم با من! شدینم

 ! خواب تو بسته شمچ با انگار
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 که ییجا درست ل،یسه ینهیس یقفسه یرو رو سرم

 یهاحرف یادآوری با و گذاشتم د،یکوبیم من یبرا

 قعم شدینم پاک جورچیه صبح از که لبخندم شبش،ید

 دوستش و داره دوست که یکس بود، یخوب حس! گرفت

 ! باشه داشته رو دادنت دست از ترس ،یدار

 و یگیم جوک صبح از خودت واسه خوب -

 !هایخندیم

 خواب از یاثر که هاشچشم به و کردم بلند رو سرم

 .شدم رهیخ شد،ینم دهید توشون

 !؟یداریب یک از -

 رهیخ یانقطه به کردن فکر حالت به و انداخت باال ییابرو

 .شد

 یفهمیم حاال" ؛یگفت که جاهمون از کنم فکر... اوم -

 ! "یدار دوستم قدرچه
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 .شدم حرفش متوّجه تا دیکش طول لحظه چند

 ! ؟یچ: زدم غیج

 رو من حرکت هی تو د،ید خراب رو تیوضع که لیسه

 و شدم بلند جام از شتاب با! شد بلند جاش از و زد کنار

 .ادمافت لیسه جون به بالشت با بدنم، درد به توّجهیب

 ! شعور؟یب یکرد خودت اسکول رو من صبح از -

 .دادیم یخال اج خنده با لیسه

 ! ؟یببر بهره آغوشم از لّذت با گذاشتم کردم بد -

 ! کشمتیم -

 .دیخند مسخره حالت به
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 !وضع و سر نیهم با! بالشت نیهم با البد -

 و دادم قورت صدا با رو دهنم آب! افتادم تمیوضع ادی تازه

 ! داشتم نگه خودم یجلو رو بالشت خجالت از

 رونیب برو! بسه یشوخ گهید خب: گفتم ریزسربه و آروم

 ! لیسه

 .دیخند دوباره لیسه

 ور مملکت دکتر جون قصد شیپ یلحظه چند نیهم تا -

 !رون؟یب برم حاال ،یبود کرده

 !نرویب برو و ببخش خودت یبزرگ به مملکت دکتر -

 .انداخت باال ابرو و برداشت سمتم به یقدم لیسه

 ! نچ -

 .دیکش رو دستم

 !شهیم یچ نمیبب تا حموم میبر -



 

Romanzo_o 550 

 انداخت و گرفت دست از رو بالشت شگهید دست با و

 .تخت یرو

 دوباره دمیم قول میبرگشت جا،نیا بذار رو عروسکت -

 ! یکن یباز باهاش

 !موند دهینشن بلندش یهاخنده نیب گفتنم زهرمار
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 یهاکردن عوض رنگ و خجالت نیب کردن حموم از بعد

 به بار نیاول یبرا ل،یسه یهایشوخ و طنتیش و من

 کهنیا به دیتأک ضمن اون و دمیپوش لباس لیسه انتخاب

 ترک رو اتاق آره،یم اتاق به رو لشیوسا وقت اسرع در

 !کرد
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 نیب و ستادمیا نهیآ یروروبه هام،لباس دنیپوش از بعد

 و شین یادآوری! موندم مردد نکردن و کردن شیآرا

 !بود یکاف بمخو حال کردن خراب یبرا لیسه یهاهیکنا

 ما بینص تکردهرنگ صورت دنید بار هی عجب چه"

 یبرا گرفتم، رو مچت مطب یجلو که روز اون ادمهی! شد

 ! "یبود کرده شیآرا جونت نیشاه

 ذشتهگ هاگذشته بگم تونمیم ساده لیسه مثل دونستمینم

 احساساتم و خودم از اما داشتم قبول رو حرفش! نه ای

 بِد اتفاقات یرو رو هامچشم نتونم مدیترسیم! دمیترسیم

 زا ناخواهخواه دستم! بشه خراب زیچهمه و ببندم گذشته

 لیسه معلوم کجا از اصاًل! شد دهیکش عقب شیآرا لوازم

 تادماف موهام جون به حوله با! افتاد-ینم گذشته ادی دوباره

 سمتم به و گرفت در چارچوب از رو شهیتک لیسه که

 .اومد
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 ! خبرته؟ چه -

 تخت یلبه یرو رو من و گرفت دستم از رو حوله

 .نشوند

 !هاندارم دوست کچل زن باشم گفته -

 .دیکش کار از دست لیسه که گفتم یـ"درک به" رلبیز

 یجورنیا اخالقت که یکردیم فکر یچ به یداشت -

 ! شد؟ عوض

 .انداختم باال یاشونه

 !یچیه -

 !؟یچیه -

 .دادم تکون رو سرم

 !اوهوم -

 .آورد جلو رو ورتشص
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 !؟یمطمئن -
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 . دمیکش عقب رو صورتم

 !اوهوم -

 .دیکش یپوف

 !هو؟ی شد یچ! بود خوب حالت که صبح -

 .دمیخند زور به

 ! ؟یمشکوک زیچهمه به چرا! یچیه -

 هاشونحرف زبونت و هاتچشم فقط ستم،ین مشکوک -

 ! ستین یکی
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 دستش و شدم بلند تخت یرو از بحث، شدن تموم یبرا

 .دمیکش رو

 ! نیهم دارم، درد کم هی فقط -

 یرو از! داد ینگران به رو جاش هاشچشم دیترد و شک

 .شد بلند تخت

! یذارینم حواس برام اصاًل که تو دست از امان! آخ -

 !یبش تیتقو دیبا

 !بود معمول زشِت ِیتصنع لبخند همون من جواب

 و رباهام انواع از پر رو زیم قه،یدق چند عرض در لیسه

 هک شیپ ماه چند ادی تأسف تینها با من و کرد شکالت

 ونا! افتادم د،یکش هاظرف شکستن به کار و شد دعوامون

 ! یرنگ ِیرنگ ُپر، ُپِر بود؛ طورنیهم قًایدق زیم هم روز
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 هافتاد من جون به خوره مثل که یافکار از خبریب لیسه

 آخر تا داشت اصرار و گرفتیم لقمه برام بودن،

 ثلم قًایدق! یافراط اما بود شده مهربون لیسه! بخورمشون

 از حواسش کردن پرت یبرا! ششیپ وقت چند سرد رفتار

 امروز خانوم نتیز: دمیپرس خودم، به نسبت توّجه

 !ومده؟ین

 .زد یچشمک

 !میباش تنها دادم، یمرخص بهش رو امروز هی نه -

 هب بود، کرده خودش ریدرگ رو ذهنم شدت به که یسؤال

 !دانشگاه؟ برم من یدیم اجازه تو: آوردم زبون

 

 

143 

 . دینوش رو شییچا از یاجرعه لیسه
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 !نه؟ که چرا... آره -

 واقعًا خبر نیا از بگم، دروغ خودم به تونستمینم

 کچ به لشیتما عدم و لیسه روزید رفتار! شدم خوشحال

 خواستینم که دادیم رو یمعن نیهم فقط ج،ینتا کردن

 ! نشگاهدا برم

 منزد لیسه به یحرف گذشت،یم ذهنم تو که ییزهایچ از

 گفتهن: گفتم داد،یم بهم که یالقمه بابت از تشکر نیح و

 !یکرد رشته انتخاب برام یبود

 !انداخت باال یا-شونه فقط جوابم در

 !اآلنه مهم -

 !ثبتنام؟ یبرا میریم یک: دمیپرس دوباره

 !شد وقت وقت، هر. فرداپس. فردا -

 !؟یچ شد، تموم زمانش اگه -
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 .دیخند مینگران به لیسه

 !هست ادیز وقت! نترس -

 حاال تا یک از نمیبب: داد ادامه چشمک با ،یشوخ به و

 !شده؟ مهم برات قدران خوندن درس

 . میدیخند دو هر

 ریدرگ یخودیب هم فکرت! نباش زهایچ نیا نگران -

 اهدانشگ با انزمهم طورچه که باش نیا فکر فقط تو! نکن

 !؟یکن تیریمد رو مونیزندگ یخوایم

 هول با و شد بلند جاش از لیسه! دیپر گلوم به ییچا

 و خوبم کردم؛ اشاره. زد ضربه سرم پشت به بار چند

 . نشست جاش سر برگشت دوباره لیسه

 خودت به یدار نشده، یچیه هنوز! لیسو باش مواظب -

 !یزنیم بیآس
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 ! ب؟یآس -

 ترشیب حواست قباًل! گلوت تو دنیپر ییچا نیهم! آره -

 !بود جمع

 گفتن" لیسه جون" با که زدم صدا رو اسمش بهت با

 !کرد پرت رو حواسم و داد رو جوابم
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 تقالپر آب وانیل هی با رو یمسکن لیسه صبحونه، از بعد

 هم خودش! فرستاد ییرایپذ به رو من و داد خوردم به

! شد آشپزخونه کردن مرتب و زیم کردن جمع مشغول

 یجا شدم؛ رهیخ لیسه به و گذاشتم مچونه ریز رو دستم

 ! بود یخال واقعًا نیمیس



 

Romanzo_o 559 

 یراب رونیب از لیسه نبودم، بلد یآشپز من که ییجااون از

 و نمیبچ رو زیم نداد اجازه ٰیحّت و داد سفارش غذا ناهار

 آدم! بزنم دیسف و اهیس به دست ناهار صرف از بعد ای

 اتفاق همه نیا از بعد هاشینگران اما نبودم، یاهجنبیب

 ! بود دلچسب برام

 ام مشترک یزندگ یرسم روز نیاول روز اون لیسه نظر از

 هم کنار تا کرد لیتعط رو مطب خاطر، نیهم به و بود

 !میبگذرون خوش

 از بعد و میکرد سرگرم رو خودمون لمیف دنید با عصر تا

 ازارب به دیخر یبرا لیسه شنهادیپ به ،یساعت مین چرت

 .میرفت

 کم پوشاک، چه و خوراک چه ز،یچچیه از لیسه

 نوع وت تعصبش کرد،یم تمیاذ که یموضوع تنها. ذاشتْینم

 کوتاهم، قد با من داشت انتظار مثاًل! بود من پوشش
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 که اددیم نشون تیحساس یقدر به! بپوشم بلند یمانتو

 !بزنم هم روبند بخواد ازم دمیترسیم

 رستوران هی تو رو شام دهامون،یخر شدن تموم از دبع

 . میبرگشت خونه به و میخورد

 مشکالتش و ندهیآ به کهنیا بدون لیسه گرم آغوش تو

 .رفتم خواب به کنم، فکر
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 دانشگاه به نامثبت یبرا لیسه همراه به بعد روز چند

 یکارها داشت لیسه که یادیز یآشناها وجود با و میرفت

 عرض در بودم، دیجد یورود کهنیا وجود با ممناثبت

 ! شد تموم ساعت کی از ترکم
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 برام جوون یپسرها و دختر وجود با دانشگاه طیمح

 بتونم دانشگاه قیطر از بودم دواریام من و بود جالب

 یاجیب یهاتیحساس ریدرگ ترکم ذهنم تا بشم سرگرم

 رسد تونستیم فقط یسرگرم نیا که هرچند بشه، لیسه

 !بس و باشه خوندن

 صورتم تو لیسه دونمینم م،یشد نیماش سوار که یزمان

 یفاقات دانشگاه تو ستین قرار: گفت خنده با که دید یچ

 !هافتهیب خوندن درس جز

 !خب؟: گفتم نخندم، داشتم یسع کهیدرحال

 .دز مینیب نوک به یاضربه شیشگیهم عادت به لیسه

 !کن رهاش گذره،یم ذهنت تو یزیهرچ کهنیا یعنی -

 !وا -
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 باال یاشونه بست،یم رو کمربندش که نیا نیح لیسه

 .انداخت

 !واال -

. 

. 

. 

 و گذشتیم باد و برق مثل تابستون یروزها نیآخر

 ماا بود شده تریمیصم و بهتر هرچند لیسه و من یرابطه

 ات بود شده ترشیب من رو هاش،تیحساس اندازه همون به

 همون تو مونرابطه ردمکیم آرزو اتاوق یگاه که ییجا

 تنها موقع اون حداقل موند،یم یباق خودش سرد یروزها

 ردنک تحمل نه بود، لیسه به گذشته کردن ثابت مدغدغه

 !جاشیب تعصب و ضشینق و ضد یرفتارها
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 از اما نبودم، خوندن رمان اهل وقتچیه خودم نکهیا با

 رو یدیجد رمان روز هر که یشاد یهاحرف یالالبه

 ونتک رو سرم حوصلهیب فقط من و کردیم فیتعر برام

 شدن یرتیغ از هارمان دختر یهاتیشخص ادمهی دادم،یم

 بال بود کینزد و شدنیم خوشحال پسر تیشخص

 یشاد هم دیشا دونم،ینم رو دروغش و راست! ارنیدرب

 تحمل نکهیا بر عالوه من اما کرد،یم ادیز رو داغش ازیپ

 از شدت به مواقع جور نیا تو نداشتم، رو رفتارها نیا

 نه ؛نباشه تنش به سر خواستمیم و شدمْیم زاریب لیسه

 بود من از مشکل ای حاال! کنم ضعف و غش براش نکهیا

 ! هارمان تیشخص از مشکل ای
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 اول روز شیاول م؛ینداشت باهم یکم خاطرات یشاد و من

 به یاطراتخ! شیعروس روز شیآخر و بود ییابتدا

 یشاد !نیریش شیکی و تلخ شیکی! سال زدهیس یفاصله

 اما نه،یبب عروس لباس تو رو من داشت دوست شهیهم

 از غلط شهیهم یشاد یهاحدس و حرف! دیند و نشد

 قراره اول من گفت؛یم شهیهم مثاًل اومد،یدرم آب

! بودم الیخیب و دمیخندیم فقط من و بشم عروس

 به طورچه شهینم باورم هم وزهن که بودم الیخیب

 هانیا یهمه با! شد نیشاه زن و کرد پشت مونیدوست

 یک نمیبب بشم؛ خبردار ازش خواستیم دلم

 دلم اما بود، مسخره! خودش؟ ای من! تره؟خوشبخت

 ادیدرب آب از درست یشاد حرف نیا حداقل خواستیم

 ! باشم ترخوشبخت ازش من و
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 با اما چطوره، نیشاه با شرابطه بفهمم اومدینم بدم

 !بود یرممکنیغ کار بًایتقر لیسه یهاتیحساس وجود
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 بده، ریگ تمیوضع به بخواد و برسه سر لیسه کهنیا از قبل

 دنید از. رفتم لباس کمد سمت به و شدم بلند جام از

 کمد از یمین شیپ هفته دو حدود از که لیسه یهالباس

 شکل هاملب یرو یمرنگک لبخند بود، کرده اشغال رو

 یهالباس با مساده شلوار و بلوز ضیتعو مشغول! گرفت

 توشون پارچه ترشیب مترمین دیشا که لیسه دلخواه

 ! شدم بود، نشده استفاده

 به معالقه ٰیحّت ای بردن حساب ترس، یرو از کارهام

 من! بود یحوصلگیب و عادت یرو از فقط نبود، لیسه
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 هب لیسه آرامش با جز مطمئنًا و دمبو آرامش دنبال فقط

 دوست لیسه که رو ییکارها پس! آوردمینم دستش

 خودم! نشه پا به یدیجد جنجال تا دادمیم انجام داشت،

 درس خوامیم طورچه بودم مونده کم یحوصله نیا با

 !بخونم

 زا اضافه فکر و وقت فوت بدون ل،یسه نیماش یصدا با

 یبرا یادیز اقیاشت نکهیا وجود با و شدم خارج اتاق

 یمآرو به هاپله از خودش یهیتوص به داشتم، لیسه دارید

 .کردم هیتک نرده به انتظارش به هاپله نییپا. رفتم نییپا

 نییپا سرش کهیدرحال قهیدق چند از بعد لیسه باآلخره

 یلبخند شهیهم برخالف اما کرد، باز رو یورود در بود،

 اگه که بود پرت حواسش یقدراون! نبود هاشلب یرو

 ! شدینم حضورم متوّجه کردم،ینم سالم
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 نهک فیتعر لباسم از شهیهم مثل کهنیا بدون و اومد جلو

. دیوسب رو میشونیپ و کرد بغلم بپرسه، رو حالم ٰیحّت ای

  گذاشت، مشونه یرو رو سرش حرفیب

  !ستآشفته بود مشخص قلبش نامنظم یهاتپش از و
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 صداش آروم بود، گرفته درد ها،نرده به هیتک ثرا در کمرم

 کمرم دور که دستش به ناچار به نشد، متوّجه اما کردم

 به ینگاه. کرد رهام باآلخره که نیا تا آوردم فشار بود،

 .انداخت صورتم

 !؟یگفت یزیچ -

 .زدم غر
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 !کجاست؟ حواست -

 .دیکش موهاش نیب و صورتش یرو رو دستش کالفه

 !کنم استراحت رمیم! مخسته کم هی فقط! یچیه -

 از. رفت باال یطبقه به من، مات نگاه به توّجه بدون و

 حواسش یقدراون اما شدم، رهیخ رفتنش به هاپله نییپا

 !نباشه نمیسنگ نگاه متوّجه که بود ریدرگ

 دیشا. منشست ونیزیتلو مقابل کاناپه، یرو و دمیکش یپوف

 ! خودیب نم تیحساس و بود خسته فقط لیسه هم

. 

. 

. 

 تربیعج روز به روز لیسه و گذشتنیم هم یپ از روزها

 جوابش و گشتیبرم صبح کینزد اوقات یگاه! شدیم
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 شنگاه دنیدزد بودم، مونده داریب انتظارش به که یمن به

! ودمب مارستانیب! "بود دروغش البته صد و کوتاه جواب و

" 

 اهکوت خودش مثل فقط! شدینم باز اعتراض یبرا زبونم

-تخت و کردمیم ترک رو اتاق و! " باشه" دادم؛یم جواب

 ندچ بیترت نیا به! سپردمیم لیسه به رو نفره دو خواب

 عرض و طول کردن یط با رو صبح تا مونده ساعت

 که یلیسه از یخداحافظ بدون و کردمیم یسپر خونه،

 ساعات کل و شدمیم دانشگاه یراه بود، خواب غرق

 ! کردمیم یسپر هپروت ای چرت وت رو کالس

 متونستینم ٰیحّت! کارهاش و لیسه از بود پر ذهنم تموم

 اقعدرو! باشه کرده انتیخ بهم لیسه که کنم فکر نیا به

 بود احمقانه خودش نیا و دمیدینم انتیخ یبرا یلیدل
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 بخو یلیخ لیسه! گشتمیم عّلت دنبال لوحانهساده که

 !تداشیبرنم سمتم به یقدم چیه اما بود، میدلخور متوّجه
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 یجلو تونستمینم ٰیحّت که بودم ختهیر هم به قدراون

 در که یکار تنها و کنم ظاهر حفظ شهیهم مثل مامان

 و یپوشچشم اومد،یبرم ازم نگرانش و نیغمگ نگاه مقابل

 از ییبو مخانواده کردمیم تالش قدرهرچه! بود فرار

 ،نبرن بود، نامعلوم هم خودم یبرا ٰیحّت که مشکالتمون

 رو هااون دیترد و شک فقط هاش،سرنزدن با لیسه

 ! کردیم ترشیب

 بر کارها یهمه و نداشتم یکار چیه خونه تو کهنیا با

! بکنم دل ازش تونستمینم بود، خانوم نتیز یعهده
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 نفس باهاش که یاخونه تو لیسه به کردن فکر درواقع

 یهانگاه ریز بهش کردن فکر زا ترراحت بودم، دهیکش

 ! بود بابا و مامان نیسنگ

 روسد یساله دو یدوره دمیترسیم داشتم که یتیوضع با

! بمونم عقب هامیادوره هم از و بکشه طول ترشیب مهیپا

 غیدر اما گذشت،یم افسوس و حسرت با روزم هر بًایتقر

 از استمخویم که یزمان از مزهیانگ انگار! تالش یاذره از

 حاال که بود شده ترکم یلیخ رم،یبگ انتقام نیشاه

 ! بکنم خوندن درس یبرا یتالش چیه تونستمینم

 و گذشتیم ساعت دو حدود دیشا خانوم، نتیز رفتن از

 قدراون! داشتم پاهام یرو رو خاموش تاپلپ هنوز من

 شگرینما از چشم اومدینم دلم ٰیحّت که بودم خسته

 ازب یصدا که بودم ریدرگ خودم با هنوز !بردارم خاموشش

 ! دیرس گوشم به لیسه نیماش دنبالش به و اطیح در شدن
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 چند نیا تو کردم؛ چک یوارید ساعت از رو زمان شک با

 دایپ خونه تو رو لیسه شدیم که یزمان نیزودتر وقت

 !داشت خود یجا که ده! بود دوازده کرد،

 لیسه یبرا وقت هی تا زدم رو تاپلپ پاور یدکمه عیسر

 با! همهم یلیخ من یبرا نکنه فکر و ادین شیپ یسوءتفاهم

 هم وزهن بود، افتاده نمونیب که یبد و خوب اتفاقات تموم

 خوشبختانه! بودم قائل یترشیب ارزش غرورم یبرا

 تمتونس من و اومد باال برسه، لیسه که نیا از قبل ندوزیو

 یبرا بود قرار که رو درسمون موضوع به مربوط یمقاله

 ! کنم باز کنم، شآماده بعد یهفته

 شدم لیسه ورود و خونه در شدن باز متوّجه خوب یلیخ

 چند نیا مثل و دادم نشون مطالعه مشغول رو خودم اما

 بار نیا که تفاوت نیا با نرفتم، لیسه استقبال به وقت

 ! بودم نکرده یمخف اتاق تو پتو ریز رو خودم
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 ! سالم -

 دادن تکون به تنها بود، تاپلپ به نگاهم که طور نهمو

 ! کردم اکتفا سرم

 ! هاشهیم فیضع هاتچشم -

 لیسه دم،یکش کار از دست یالحظه یبرا حرفش نیا با

 به: گفت چون کرد، احساس رو موضوع نیا انگار هم

  !بده استراحت خودت

 ادی تو از رو یپرکار: گفتم هیکنا به و اوردمین طاقت

 !مگرفت
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 فنجون غرور با! کردمیم احساس رو لیسه یرهیخ نگاه

 ود،ب شده سرد ساعت دو گذشت با مطمئنًا که رو منسکافه

. دمینوش ازش یاجرعه یسخت به و برداشتم زیم یرو از

 . دوختم لیسه به رو نگاهم باآلخره

 ! گم؟ینم راست هوم؟ -

 راست: گفت یخستگ با و گذاشت هم یرو رو هاشپلک

 ...راستش! بود ادیز یلیخ ممشغله مدت نیا! یگیم

 شام: دیپرس هوایب و کرد قطع رو حرفش کنجکاوم نگاه با

 ! م؟یدار یچ

 . دیخند که انداختم باال یاشونه ندونستن، عالمت به

 ! ؟یبود منتظرم -
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 تنگف با باشه، من جانب از یجواب منتظر که نیا بدون و

 االب یطبقه به. " میوربخ شام میایب رم،یبگ دوش رمیم"

 . رفت

 و خوب رفتار با دیشا کردم، دنبال رو رفتنش هامچشم با

 ! شمبک رونیب زبونش ریز از یحرف تونستمیم یمهربون

 یگاهن. رفتم آشپزخونه به و گذاشتم زیم یرو رو تاپلپ

 و بود یماکارون انداختم، گاز یرو یقابلمه اتیمحتو به

 هب یازین و خوردش سرد شدیم لیسه قیعال به باتوّجه

 ! نبود کردنش گرم

 و رس به یکم تا رفتم باال یطبقه به زیم دنیچ از بعد

 خودم، به لیسه کم توّجه با انگار! برسم خودم وضع

 ! بودم گرفته یانرژ

 به رو هاملباس بشه، خارج حموم از لیسه که نیا از قبل

 یاصد! بودم مردد کردن شیآرا یبرا. کردم عوض سرعت
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 نه، ای دارم یکاف زمان دونستمینم اما اومد،یم هنوز آب

 دنکر شونه از بعد! کردم اکتفا ساده لب رژ به تنها پس

 زا خواستمیم. گرفتم نهیآ از تیرضا با رو نگاهم موهام،

 ! شد مانع لیسه یگوش زنگ اما بشم، خارج اتاق

 یارک وقتچیه اما مینداشت یخوب یزندگ لیاوا که نیا با

! میدیکشینم سرک هم یگوش به و مینداشت هم لیوسا به

 نمارستایب از واجب تماس ممکنه که فکر نیا با رو خودم

 . مبرد لیسه کت بیج به رو دستم و کردم یراض باشه،

! افتاد شماره به نگاهم بدم، جواب بخوام کهنیا از قبل

 لبمق ضربان! بود آشنا یلیخ من یبرا اما بود نشده رهیذخ

 کنم باور خواستمینم! سرد پاهام و دست و شد دُکن

 مبود دواریام! فکرمه تو که هیفرد همون به متعلق شماره

 یکمهد بشه، قطع تماس که نیا از قبل! باشم کرده اشتباه

 هامچشم شیپ ایدن صداش دنیشن با و زدم رو اتصال
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 خودش یصدا صدا بودم، زده حدس درست! باخت رنگ

 !بود
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 که بود شده یشاد یهیگر یصدا از پر هامگوش قدراون

 ! نشدم حموم در شدن باز و آب یصدا شدن قطع متوّجه

 یصدا گوشم، یتو صدا نیآخر و بودم شده کر انگار

 لیسه دست که یزمان! زدیم صدا رو لیسه که بود یشاد

 ! شدم حضورش متوّجه تازه نشست، مشونه یرو

 تونستمینم که بودم دهز هم خی شدن، کر بر عالوه انگار

 متوّجه یخوانلب یرو از! بدم انجام خودم از یحرکت

 به قادر اما شدم،" ه؟یک شده؟ یچ" ،" اسمم" مثل ییزهایچ

 نیب از رو یگوش ینگران با! نبودم دادن جواب
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 هب وجود تموم با من و دیکش رونیب مزدهخی یهاانگشت

 ود،ب فهکال! نمیبب رو العملشعکس تا شدم رهیخ لیسه

 فقط من هانیا یهمه با اما! ناراحت دیشا و بود یعصب

 ! شدم متوّجه رو ـش"آمیم. باش جاهمون"

 رفت لباس کمد سمت به من ناباور نگاه به توّجهیب لیسه

 بدن از رو نگاهم! کرد باز تنش دور از رو حوله و

 یدار کجا: دمیپرس زور به باآلخره و گرفتم شبرهنه

 ! ؟یریم

 بست،یم رو راهنشیپ یهادکمه که طورهمون لیسه

 تو! ییجا برم دیبا: گفت برگرده، سمتم به کهنیا بدون

 ! امیب زود دمیم قول هم من. بخواب بخور، رو شامت

 پشت تندتند، که یجمالت و عشیسر حرکات از ینگران

 مهم براش انقدر یشاد یعنی! بود دایپ گفت،یم هم سر

 !بزنم تیخر به رو دمخو تونستمینم! بود؟
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 !شب؟ وقت نیا! ؟یشاد شیپ یبر یخوایم -

 که یایمشک شلوار یدکمه یرو دستش لیسه

 !شد خشک بپوشه، خواستیم

 !؟یشاد -

 . زدم پوزخند

 ! بفهمم؟ یکردینم فکر! یشاد آره -

 شلوارش ریز رو دشیسف راهنیپ یهالبه که طورهمون

 !یبفهم تو اشهب الزم که ستین یزیچ: گفت ذاشت،یم

 زنگ تو به یحق چه به اون! ستین یزیچ نگو پس -

 ! داره؟ کجا از رو تو یشماره اصاًل! زده؟

 . دیکش سشیخ یموها نیب یدست کالفه لیسه

 ! داره ازین من کمک به اآلن اون! لیسو نزن داد -
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 شوهر خودش مگه! بزنم داد دارم دوست! زنمیم داد -

 !؟یبذار تنها رو من یواخ-یم اون بخاطر تو نداره؟

 ره،بخو بهم دستش کهنیا از قبل اما اومد سمتم به لیسه

 .رفت عقب یکج لبخند با لیسه. دمیکش عقب رو خودم

 !آمیم کن، استراحت -

. رفت در سمت به و برداشت رو چشییسو و کت و

 نکهیا زا قبل! بره یشاد شیپ لیسه بدم اجازه تونستمینم

 اشه،ب محکم داشتم یسع که ییصدا با کنه، ترک رو اتاق

 یشاد ای... کن انتخاب! تو نه من، نه گهید ؛یرفت اگه: گفتم

 !من ای

 و بهت نیب تینها در اما کرد، مکث یالحظه لیسه

 ور اتاق ،یخداحافظ ٰیحّت ،یحرف چیه بدون من یناباور

 !کرد ترک
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 یرو و شکست زانوهام ،یورود در شدن بسته یصدا با

 رو خونه سکوت تلخم، هقهق یصدا! تادماف نیزم

! دیکشیم رخ به ترشیب رو مییتنها و شکستیم

 یهایتوّجهیب و هااومدن رید یهمه کنم باور تونستمینم

 ! باشه بوده یشاد بخاطر لیسه

 چه اب زد، مونیدوست به پا پشت نیشاه بخاطر که یشاد

 وراند تو که نیشاه اصاًل! بود؟ رفته لیسه سراغ به ییرو

 ملب به رو من جون هاش،یبازیرتیغ از شهیهم مونیدوست

 !بود؟ کجا اآلن رسوند،یم

 نیشاه رند یشماره احمقانه، و عجوالنه میتصم هی یط

 بوق نیآخر تا! گرفتم اومد،یم بدم ازش شهیهم که رو

 گهید بار ده دیشا. نداد جواب اما داشتم، نگه رو یگوش
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 و بودم شده دیناام که حظهل نیآخر درست و زدم زنگ

 ! داد جواب کنم، قطع خواستمیم

 ! ؟یزنیم زنگ انقدر یشبنصفه خبره چه -

: تمگف نفرت با! نداشت یادهیفا اما دمیکش یقیعم نفس

 ! زده زنگ من شوهر به چرا یبپرس تیعوض زن از بهتره

 ! لیسو -

 لهفاص گوشم از رو یگوش که گفت بلند رو اسمم قدراون

 و بود مین و دو انداختم؛ یوارید ساعت به ینگاه. دادم

 ! بود نشده لیسه از یخبر هنوز

 گوشم به رو یگوش ن،یشاه گفتن" الو الو" یصدا با

 !ه؟یچ: گفتم حرص با و کردم کینزد

 ! میبزن حرف باهم دیبا -
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 یهاحرف دوباره که بود دهیپر سرش از خواب انگار

 ! زدیم رو شیپ سال هی یتکرار

 من شوهر زونیآو بگو، زنت به! ندارم یحرف تو با نم -

 ! نشه

 ! شوهرت؟: زد لب مبهوت

 ! منه؟ شوهر ل،یسه رفته ادتی نکنه! شوهرم! آره: زدم داد

 ! ؟یزد زنگ بهم خاطرشبه که مهمه برات قدراون -

 لیسه بزنم داد داشتم دوست! دیلرزیم بغض از صداش

 و شدم الل اما! منه یزندگ یهمه اون مهمه، از فراتر زیچ

 ! "کجاست؟ اآلن یشاد! آره" بگم؛ تونستم فقط

 شد باعث نیشاه جواب اما دیلرز بغض از هم من یصدا

 ! بشکنه بغضم

 ! دونمینم -
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 !زنته اون! ؟یدونینم: دمینال

 دستم از یگوش باهمن، اآلن لیسه و یشاد نکهیا فکر از

 ! شد بلند هقمهق یصدا و افتاد

 یچ من بگو! لیسو نکن یجورنیا! یلعنت نکن هیگر -

 ! ینزن زار یطور نیا که کنم کار

 مخود و هیک نیشاه کردم فراموش که بود بد حالم قدراون

 نیب و برداشتم رو یگوش فقط! هیچ باهم نسبتمون م،یک

! کن دور لیسه از رو یشاد: زدم لب التماس با هیگر

 !برگردون بهم رو لیسه
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 کز اتاق یگوشه چنانهم من اما بود گذشته ساعت چند

 رسراس قلبم و بود لیسه شیپ فکرم تموم بودم، کرده
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 بود شده پست قدران یک یشاد! یشاد از نهیک و نفرت

 دوست یادعا همه اون با نیشاه! دم؟ینفهم من که

 پس! بود؟ نکرده رها رو من یشاد خاطربه مگه داشتنش،

 خواهان من که دهرچن! نداشت؟ خبر زنش از چرا حاال

 اول که بود نیشاه نیا اما نبودم، رابطه و یدوست اون

 ! زد ییجدا از حرف

. 

. 

. 

 ،شدیم دهیکش نیزم یرو لباسم یدنباله و دمیرقصیم

! نبود ازش یخبر اما کرد صدا رو لیسه چندبار یجید

 نگاهم بیغر و بیعج که یتیجمع نیب از رو خودم

 . دمیکش رونیب کردند،یم
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 باغ ته که لیسه دنید با و چرخوندم باغ تو رو همنگا

 .کردم کج سمت اون به رو راهم بود، ستادهیا زن هی کنار

 ترواضح برام زن یچهره رفتم،یم جلوتر قدرهرچه

 . دیرس گوشم به لیسه آروم یصدا! شدیم

! ندارم دوست رو لیسو من یدونیم که تو یشاد عه -

 هی سر حاال. شدم ستدو باهاش یگذرونخوش خاطربه

 ایب نکن، هیگر! کنم ازدواج باهاش مجبورم یکارندونم

 ! نمیبب بغلم

 ! نه: زدم غیج بلند یصدا با کرد، سیخ رو صورتم اشک

 .لیسو... لیسو -

 لیسه دنید با و کردم باز رو هامچشم یدست یهاتکون با

 باز هم از یحرف زدن یبرا رو هاملب اتاق، یکیتار تو

 خارج گلوم از یزیچ مبهم یکلمه چند جز ماا کردم،

 !نشد
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 مدست به و برداشت یپاتخت یرو از رو آب وانیل لیسه

 . داد

 ! ؟یدید بد خواب. بخور نیا از کم هی -

 تونستمینم. دمینوش رو آب از یاجرعه ل،یسه به رهیخ

 کنم، باز و ببندم چشم دمیترسیم! ببندم رو هامچشم

 وابخ از فراتر بودم، دهید من که یزیچ! باشه رفته لیسه

 ! بود مرگ خود مثل! بود بد

 ... یشاد... تو: دمینال گرفت، آروم یکم که نفسم

 . دیکش صورتم یرو رو دستش لیسه

 !بود خواب شهمه! نکن هیگر -

 جام از ترس با. رفت کمد سمت به و شد بلند جاش از و

 . شدم بلند
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 تنها رو نم دوباره یخوایم! ؟یریم یدار کجا -

 !؟یبذار
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 به و دیکش رونیب کمد از رو میاقهوه شال با یکرم کیتون

 آب هی! زمیعز نه: داد جواب یمحزون لبخند با. داد دستم

 !کن عوض رو هاتلباس بزن، صورتت و دست به

 ! ؟یچ یبرا -

 . گذاشت هاملب یرو رو دستش

 !نپرس یزیچ اآلن -

 ...اما -
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 بیعج. ندادم ادامه رو مجمله شخسته یافهیق دنید با

 لیسه به بودم کرده آماده که رو ییهاحرف تموم بود

 از که یترس هم دیشا! بود رفته ادمی از دنشید با بزنم،

 وت بود شده باعث بود، گرفته نشأت که کابوس دنید

 !کنم عمل اطیاحت با کارهام و هاحرف

 یشتبهدا سیسرو وارد. گذاشتم یصندل یرو رو هالباس

 روز و حال. زدم صورتم به سرد آب مشت چند و شدم

 هک رو یکس دادن دست از ترِس! بود لیسه از بدتر خودم،

 عشق یمعن حاال! ترسه نیبدتر ،یخوایم وجود تموم با

 !دمیفهمیم رو یواقع

 کردن عوض مشغول و شدم خارج یبهداشت سیسرو از

 اشج از لیسه کارم شدن تموم محض به. شدم هاملباس

 . گرفت رو دستم و شد بلند
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 از هم دست تو دست! آوردمیسردرنم کارهاش از چیه

 کینزد نییپا یطبقه به قدرهرچه م،یرفت نییپا هاپله

 یهیگر یصدا و مرد یعصب یهازمزمه یصدا م،یشدیم

 ! شدیم ترواضح زن

 ازم رو نگاهش اون اما دوختم لیسه به رو میسؤال نگاه

 امبر عمر کی یاندازه به که یقیدقا از بعد باآلخره! دیدزد

 . میدیرس نییپا یطبقه به گذشت،

 کلشیه یرو از مرد، صورت دنید بدون فاصله نیهم از

 زن یدرباره اما! نهیشاه بدم صیتشخ تونستمیم

 بود، پوشونده هاشدست با رو صورتش که روشروبه

 ! نبودم مطمئن

 زن و شد بلند شجا از نیشاه ل،یسه یمصلحت یسرفه با

 خودش خوِد! برداشت صورتش یرو از رو هاشدست

 و الغر صورت ش،ختهیر هم به ظاهر اما! یشاد! بود
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 که ییهامژه و ابروها ترشیب همه از و شدهیپررنگ

 م،قلب ته ییجا کرد،یم ییخودنما صورتش تو نبودشون

 تو رو مونیدوست سال زدهیس خاطرات که ییجا درست

! شد خاکستر و سوخت! سوخت بود، ردهک دفن خودش

 الب نیا سرطان داد،یم نشون ظواهر اما بود یتلخ قتیحق

 !آورده یشاد سر رو
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 مقلب به ت،یوضع اون تو یشاد دنید از که یغم وجود با

 قح اون! بگذرم گناهش از تونستمینم بود، شده ریسراز

 ! بزنه زنگ لیسه به نداشت

 نگاه و بود لیسه و من یهادست یرو نیشاه نگاه

 !بود کیکوچ واقعًا ایدن! کردیم شادم بیعج نشیغمگ
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 آدم به آدم یول رسه،ینم کوه به کوه گفتندیم راست

 !رسهیم

 نگاه به ای نهیبش کنم تعارف نیشاه به نکهیا بدون

 دمیکش رو لیسه دست بدم، تیاهم یشاد یزدهخجالت

 هر ود،ب نشسته نیشاه که یمبل از مبل چند یفاصله با و

 هترب و بود رومروبه قًایدق یشاد یطور نیا! مینشست دو

 ! نمیبب رو العملشعکس تونستمیم

 دوباره و اومد خودش به نیشاه تا دیکش طول قهیدق چند

 بودم، گرفته نظر ریز رو یشاد من. نشست مبل یرو

 و نزنم حرف دهینسنج خواستیم ازم نگاهش با لیسه

 ! دیچرخیم لیسه و من نیب انهمچن نیشاه نگاه

 ریز به سر که یشاد به رهیخ و انداختم پا یرو پا کالفه

 ...ماا متأسفم، اآلنت تیوضع بابت: گفتم بود، نشسته
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 به ترس با و آورد باال رو سرش باآلخره کردم، که یمکث با

 حاال که نکنم فکر نیا به کردم یسع! شد رهیخ هامچشم

 به تنها کردم یسع! کنم رو شمراعات دیبا و ضهیمر اون

 که لیسه به شیتلفن یهاتماس هم دیشا ای تماس

 نیسنگ نگاه ریز! کنم فکر بود، من چشم از دور شونهمه

 اچر شهر، نیا تو دکتر همه نیا: گفتم یسرد به ه،یبق

 ! ل؟یسه

 نیشاه به رو شخسته هم دیشا ده،یترس نگاه یشاد

 باباش از که ودب یادختربچه نگاه مثل نگاهش! دوخت

 متوّجه چشم یگوشه از! بده جواب جاش به خواستیم

 .شدم بهش نیشاه رفتن غرهچشم

 ...جان لیسو راستش -

 یشاد به نگاهم هنوز که من به رو و دیخند یعصب لیسه

 ! جان لیسو هستن شما با: گفت پوزخند با بود،
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 مراعات داداش فقط: گفت هیکنا با نیشاه به رو و

 ! کنه استراحت بهتره! بکن رو داداش زن تیوضع

 به دش رهیخ هیثان چند نیشاه و انداختم نییپا رو سرم من

 ! نداشت ازش رو رفتار نیا انتظار انگار ل،یسه

 . بست نقش نیشاه صورت یرو یکج لبخند

 صداش یالک یشوندهایپ نیا با چرا داره، اسم یوقت -

 ! بزنم؟

 ونشونخط نیشاه یبرا هاشچشم با کهیدرحال لیسه

 . دیخند د،یکشیم

 نیا البته! ترهقشنگ یلیخ" خانوم" پسوند با اسمش آره -

 !کنهیم صدق هابهیغر یبرا فقط
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 از قبل! بود کم نیشاه و لیسه بحث و جر فقط وسط نیا

 رو یندبل نسبتًا یصدا با بده، یجواب بخواد نیشاه نکهیا

 حرف یمیصم انقدر دکترش با آدم: گفتم یشاد به

 ! زنه؟یم

 زدن یحرف یشاد! شد تموم نیشاه و لیسه بحث باآلخره

 یبلندتر یصدا با. زد چنگ مانتوش یگوشه به فقط و

 شب، نصفه هم اون متأهل، مرد هی به زدن زنگ: گفتم

 ود،ب رفته ادمی البته! ستین متأهل خانوم هی شأن در اصال

 پشت از یبلد خوب! یهست یخوب کنخرابخونه تو

 ! یبزن نجرخ

 خوب حالش اون! باش آروم لیسو: گفت آروم لیسه

 ! ستین

  ؟یکنیم یطرفدار نیا از تو: گفتم ناباور
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 خوب حالش گمیم فقط من... نه: داد جواب کالفه

 ...کم هی بهتره! ستین

 . کردم قطع رو حرفش

 پرسمیم دارم فقط من! خوبه؟ یلیخ من حال نظرتبه -

 ! تو؟ چرا ر،شه نیا تو دکتر همه نیا

 .کرد باز لب یشاد باآلخره

 ...لیسه -

 .کرد اصالح که دمیچرخ سمتش به تند

 رخب گذشته از شونیا یعنی... اون! دکتره یآقا منظورم -

 ! نداشتن

 هم یاگذشته فرضًا! گذشته؟ کدوم! گذشته؟! عجب -

 ییرو چه با! داره خبر زیچهمه از لیسه که حاال اما بوده

 ! ؟یزد زنگ بهش
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 نم اون! ندارم ییجا نیشاه یخونه تو من: گفت یفیضع

 ! خوادینم رو
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شادی سرش رو پایین انداخت.  

- من فقط... جایی نداشتم که بمونم! حالم هم خوب نبود!  

ابروهام باال پرید.  

- جایی نداشتی؟!  

فقط سرش رو به عالمت مثبت تکون داد!  

- پس خونهی شوهرت چی؟! 

شادی غمگین به شاهین نگاه کرد و به سختی با صدای 
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 دهزیس دونستمیم ست،ین خوب حالش یشاد دونستمیم

 اما بزنم زخم دینبا دونستمیم بوده، میمیصم دوست سال

 فقط یدوست نیا که دونستمیم بهتر هانیا یهمه از

 یبرا که بود یشاد نیا! رفت نیب از یشاد خاطربه

 ! نشد قائل احترام و ارزش مونیدوست

 یکنیم فکر چرا ،یندار ییجا شوهرت یخونه تو اگه -

 که تو به،یعج فقط! ؟یباش داشته جا من یخونه تو دیبا

 من از مدت نیا تو که تو ما، یعروس یایب ینداد افتخار

! ؟یشد یمیصم من شوهر با انقدر چطور ،ینگرفت یخبر

 !؟یبش یعوض انقدر یکرد وقت یک

 یهاهبهون نیا: دادم ادامه ل،یسه گفتن" لیسو" به توّجهیب

 اآق با ازدواج! نشناستت که اریب یکس یبرا رو یالک

! دبو نکرده مجبورت یکس بود، خودت انتخاب هم نیشاه

 رو لیسه و من دور و ریبگ رو شوهرت دست حاال پس
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 اهاشتب خانواده دادگاه با رو جانیا! بکش خط شهیهم یبرا

 !زیعز یگرفت

 زا قبل اما رفتم هاپله سمت به و شدم بلند مبل یرو از

 هی دنبال: مگفت بلند یصدا با برسه، باال یطبقه به پام نکهیا

 ! بگرد گهید دکتر

 زا که یدرحال. دمیکوب هم به رو در و رفتم خواباتاق به

 مانداخت تخت یرو رو خودم زدم،یم نفسنفس تیعصبان

 که یمدت متمو! نداشت یادهیفا بغضم برابر در مقاومتم و

 یجلو ذاشت،یم تنها رو من کار یبهونه به لیسه

 پاک یکییکی اشک یهاقطره با و بست نقش هامچشم

 ود،ب افتاده چشمم از گهید که بود لیسه نیا واقع در. شد

 هاشیخوب برابر در بود، کرده حقم در که ییهایبد چون

 ! بود مورچه مقابل در لیف مثل
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 دلم ٰیحّت نخوردم، یتکون بخوااتاق در شدن باز با

 ود،ب مشناسنامه تو اسمش نکهیا از! نمشیبب خواستینم

 ! شدیم شرمم
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 و گرما از و کردم احساس رو تخت خوردن تکون

 اون دوباره. شد حبس منهیس تو نفس بدنش، یکینزد

 شد،یم رمیگبانیگر لیسه کنار در بودن از که بد احساس

 ! بود اومده سراغم به

 !؟یزد زنگ نیشاه به چرا -

 . دادم فشار هم یرو محکم رو هامپلک و نخوردم یتکون

 ! یستین خواب دونمیم -
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 دمیکش عقب رو خودم که کرد لمس رو بازوم دستش با و

 ! نزن دست من به: دمیغر و

 .زد پوزخند

 ! باز؟ یشد یجن -

 . دمیخند یعصب

 ردو نمیبیم دارم خوب شده، باز گوشم و چشم فقط نه -

 اعتمادم جواب که ممنونم یلیخ ازت! گذرهیم یچ برم و

 . یداد یطورنیا رو

 من سؤال به یربط چه هانیا ؟یگیم یدار یچ -

 ! داشت؟

 به یچ یبرا گمیم دارم: داد ادامه یبلندتر یصدا با

 ! ؟یزد زنگ نیشاه
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 بار چند رلبیز! شد گرد وقاحت همه نیا از هامچشم

 !جالبه یلیخ: کردم تکرار

 ! بده رو من جواب! شهیم هم ترجالب... آره -

 زنگ... نیشاه... به... یچ یبرا: گفت شمردهشمرده و

 ؟یزد

 راچ یشاد! نهیهم هم من سؤال قًایدق: گفتم یخونسرد با

 !زد؟ زنگ تو به

 گزن بهم که هیعیطب! منه ضیمر اون: گفت جانب به حق

 ! بزنه
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 . کرد اشاره تخت به
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 ! یبخواب ترهبه -

 ! خوامینم: گفتم ظیغ با

 !؟ینشد خسته ،یگفت پرت و چرت انقدر -

 .کردم نگاه رو پاش تا سر پوزخند با

! ؟یشد خسته گفتن دروغ از تو مگه! نشدم خسته نه -

 یفپو! ؟یبکن یداشت دوست یغلط هر تو تا بخوابم من

 ور دستش که بشه بلند تخت یرو از خواست و دیکش

 .گرفتم

 وگرنه ؛یکنیم مشخص امروز نیهم رو من فیلتک -

 ! یدید منم ،یدید رو گوشت پشت

 وت فیتکل: گفت یسرد لحن با و شد رهیخ هامچشم به

 ! مشخصه
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 تو جانیا هم من حالت، و عشق یپ یبر تو! آهان -

 خونه از رونیب رو پام بخوام! بمونم یزندون تخونه

 به! لیسه یکرد مهخست گهید! بدم اطالع آقا به دیبا بذارم،

 هم نم! یشاد شیپ یرفتیم مدت نیا مارستان،یب یبهونه

 ! یکردینم حساب آدم که

 که رو من و گذاشت هامشونه طرف دو رو هاشدست

 تخت یرو و داد هل بودم، شده زیخمین تخت یرو

 . افتادم

 خسته مرد هی اعصاب با کردن یباز! کوچولو بخواب -

 ! ستین یخوب کار اصاًل

 .زدم پس رو دستش

 ! رونیب شوگم! نمیبینم یمرد جانیا من -

 از و داد فشار بود، هامشونه یرو هنوز که رو هاشدست

 ! ومدمین کوتاه حال نیا با! شد بسته هامچشم دردشون
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 بهت من از ترشیب یلیخ اآلن اون! یشاد شیپ برو -

 ! یشوهرش ترکینزد تو که نه! داره اجیاحت

 نیب از و کرد ترشیب هامشونه یرو رو اشهدست فشار

 . دیغر شدشدهیکل یهادندون

 ! ه؟یچ دردت"! زنداداش" گفتم بهش من یدید خودت -

 هشب حست شهینم لیدل اما ،یگفت آره: گفتم یسخت به

 ...بخاطر تو! باشه نیهم حتمًا

 . کرد زیر دوباره رو هاشچشم

 زا ترشیب و تریقو! نیشاه به نسبت! ه؟یچ تو حس -

 ! نه؟! یدار من به که هیحس

 ! ؟یدار من به نسبت یحس اصاًل: داد ادامه شخندین با
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 چرا. دیچک چشمم یگوشه از اشک و بستم رو هامچشم

 میزندگ از شهیسا بود، شده تموم من یبرا که ینیشاه

 ! شد؟ینم دهیکش کنار

 !یزیریم اشک بخاطرش که زهیعز برات انقدر ینیبیم -

 وعموض بود بلد خوب لیسه! میبود دهیرس کجا به کجا از

 ! کنه تبرئه رو خودش و کنه عوض رو

 راه گلوم سمت به هامشونه از که هاشدست فشار ریز

 تا کردم تقال! بودم شدن خفه حال در بود، کرده دایپ

 کی یاندازه به من یبرا که یاقهیدق چند از بعد باآلخره

 به که ییصدا با و کردم سرفه .کرد رهام گذشت، عمر

 دتم همه نیا از بعد تو ینیبیم: گفتم شد،یم دهیشن زور

 تماس حد در نیشاه با من یرابطه ،یکن باور یتونینم

 ... بوده رفتن رونیب چندبار و یتلفن
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 . کردم سرفه دوباره

 و تو نیب یزیچ کنم باور هم من باش نداشته انتظار پس -

 زن یپا ،یشاد جز معلوم کجا زا اصاًل! نبوده یشاد

 ! نباشه؟ ونیم در یاگهید

 هقیدق چند د،یباریم ازشون خون که ییهاچشم با لیسه

 ردک باز یحرف گفتن یبرا رو دهنش بار چند کرد، نگاهم

 به صورتم از نگاهش آخر در! شد مونیپش هربار اما

 حرف بدون و شد دهیکش بود، گلوم دور که هامدست

 درست جز یزیچ فرارش. کرد ترک رو قاتا یااضافه

 .باشه تونستینم هامحرف بودن

 نفس یااحمقانه طرز به نیماش و اطیح در یصدا با

 شالم! نداشتم یتیامن لیسه کنار گهید انگار دم،یکش آسوده

 و بود افتاده هامشونه یرو سرم از هاتنش اثر در که رو

 یاهگوش هب و برداشتم بود، شده دهیچیپ گلوم دور گرهش
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 گرم کمکم هامچشم که بودم خسته قدراون. کردم پرتش

 ! شد خواب

. 

. 

. 

 هامچشم زد،یم صدام که مادرم مضطرب و آشنا یصدا با

 درک رو تمیموقع تا دیکش طول هیثان چند. کردم باز رو

 ود،ب شده کبود مطمئنًا که گلوم پوشوندن یبرا اما! کنم

 !بودم نکرده باز رو شالم کاش یا! بود رید گهید
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 !کن کمک خودت ایخدا: دمینال
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 .کرد بغلم ینگران با مامان. شدم زیخمین تخت رو و

 !آورده؟ سرت ییبال چه یوحش اون! ل؟یسو شده یچ -

 هب مادرم محبوب داماد پوشوند، رو صورتم یتلخ لبخند

 ! بود شده لیتبد یوحش

 به رو لبم گلوم، سوزش از اما بزنم یحرف تا کردم باز لب

 یوحش واقعًا لیسه بود، مامان با حق انگار. گرفتم دندون

 وانیل ازش یسخت به و اومدم رونیب مامان آغوش از! بود

 یطبقه همون از و شد بلند مامان! کردم درخواست آب

 کهیدرحال نتیز بعد یاقهیدق و زد صدا رو نتیز باال

 .داد مدست به رو آب وانیل ینگران با زد،یم نفسنفس

! تو اومده چطور مامان دمیفهم تازه نتیز دنید با

 هامچشم گلوم، سوزش از و دمینوش رو آب از یاجرعه

 دترب اول یدفعه از اوضاعم، بار نیا انگار. بستم درد با رو
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 تسین یزیچ: دادم جواب بود، گرفته که ییصدا با! بود

 !مامان

 چه تسین معلوم! ست؟ین یزیچ: گفت تیعصبان با مامان

 ! یبزن حرف یکنینم جرأت که آورده سرت ییبال

 !چندمشه؟ یدفعه: دیپرس نتیز به رو و

 !مامان: دمیغر

 گلوم یهایکبود و مامان نیب نگاهش که نتیز به رو و

 !نییپا برو: گفتم د،یچرخیم

 بازوم و اومد سمتم به خت،یریم اشک کهیدرحال مامان

 .گرفت رو

 ! یبمون جانیا ذارمینم گهید من -

 ...من اما -

 .کرد پاک رو هاشاشک حرص با مامان
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 پاشو... پاشو! دارم؟ بچه تا چند من مگه! امایب اما -

 ! میبر کن جمع رو لتیوسا
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 لیسه یخونه دمیترسیم من و زدیم رفتن از حرف مامان

 دمیترسیم! باشم نداشته توش ییجا گهید و کنم ترک رو

 اب کردم یسع! باشه گرفته رو من یجا یاگهید زن و برم

 گلوم یهایکبود شدن دهید از مانع نشستن ریز به سر

 کمد سمت به مامان! کنم نگران ترکم رو مامان و بشم

 . گشتیم یزیچ دنبال داشت و رفت هاملباس

 برات که یلیوسا! یبردار یزیچ خوادینم اصاًل ای -

 !خودش یارزون ده،یخر

 !امینم من: گفتم لب ریز مامان، یهاحرف به توّجهیب
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 سمتم به ناباور و دیشن اما باشه، دهیشن داشتم شک

 .برگشت

 ! ؟یاینم که یچ یعنی -

 ربلندت. گرفت رو بازوم و اومد سمتم به که نزدم یحرف

 لمونیتحو رو تجنازه که یبمون نجایا یخوایم: گفت

 !بده؟

 .دمیکش رونیب دستش از رو بازوم

 !مامان؟ هیچ جنازه -

 .کردم سرفه

 ! نیهم شد، بحثمون فقط ما -

 .کرد هیگر به شروع دوباره مامان

 !ن؟یهم -

 .کرد اشاره گلوم به



 

Romanzo_o 613 

 روز نیا به رو تو بحث، هی بخاطر! ه؟یکم زیچ نیا -

 !انداخته؟

 یبارون بمونه، من جانب از یجواب منتظر نکهیا بدون

 .کرد تنم زور به و دیکش رونیب کمد از رو دمیسف

 که کنهیم هاغلط نیا از چندمه یدفعه ستین معلوم -

 ومدهین من اگه! یزنیم حرف شدرباره راحت طورنیا

 !؟یبزن یحرف یخواستینم بودم،خودت

 . انداخت سرم یرو رو میمشک گوش سه شال

 ! باهم؟ میشد بهیغر حاال تا یک از -

 . کرد بلندم زور به

 !دستش کف ذارمیم من رو یوحش نیا حق. میبر پاشو -

 !آورده ریگ بیغر رو من دختر
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 لیسه و خودم یهاعکس یرو نگاهم کهیدرحال لیمیب

 یادآوری خاطراتم خونه از نقطه هر دنید با و دیچرخیم

 نتیز کهنیا با! رفتم نییپا رو هاپله مامان همراه شد،یم

 ما تیمیصم جز بعدها و لیسه و من یرابطه ِیسرد جز

 گلوم، یرو یهایکبود دنید با اما بود، دهیند یزیچ

 ! بود شده زیچ همه متوّجه مطمئنًا

 ! خانوم؟ کنم کاریچ من: دیپرس مردد و اومد جلو نتیز

 ور امروز یتونیم: گفتم آروم و بستم درد با رو هامچشم

 ! تونخونه یبر

 نکهیا با دادم، اجازه روز هی یبرا فقط شه،یهم یبرا نگفتم

 هب فردا بودم دواریام درواقع! نداشتم خبر خودم یفردا از
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 اما ود،ب رفته نیب از لیسه به نسبت اعتمادم! برگردم خونه

 ! بود پابرجا همچنان داشتنم دوست

 ازب من نگاه و میموند منتظر ناچار به نتیز شدن آماده تا

 حال کردم،ینم درک رو حالم! دیچرخ خونه تو حسرت با

 و بودم زده طالق از حرف حترا بار چند که رو خودم

 ! بکنم دل خونه از اومدینم دلم ٰیحّت حاال

 بهش مامان و میکرد ترک رو خونه نت،یز اومدن با

 رو لیسو سراغ زد، زنگ اگه پسره اون" کرد؛ گوشزد

 ! "گرفت رو مچت یوقت خوب مامانش بگو گرفت،

 ...خانوم اما: داد جواب ترس با هم نتیز

 بگو: گفت نانیاطم با و کرد عقط رو حرفش مامان و

 ! من دختر سراغ ادیب شد، آدم هروقت

! میبود دهیرس ابونیخ سر به که بود یزمان درست نیا و

 ! ادد بهش پول یمقدار و گرفت یدربست نتیز یبرا مامان
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 از کس،همه و زیچهمه که نکنم فکر نیا به کردم یسع

 از من تا هداد هم دست به دست نت،یز تا گرفته مامان

 ثلم قراره که کردم فکر فقط! بشم دورتر و دورتر لیسه

 لیهس که شب ٰیحّت ای عصر تا و برم بابا یخونه شهیهم

 سوار! دنبالم ادیب تا بمونم منتظر شه،یم تموم کارش

 رو سرم مامان یهاسؤال از یریجلوگ یبرا و شدم یتاکس

 . بستم رو هامچشم و دادم هیتک پنجره به

. 

. 

. 
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 با من خاطرات! شد برابر چند هامغم خونه، به دنیرس با

 ییجا! بود درد خوِد خوِد نیا و نبود تا دو یکی لیسه

 انگار! باشم نداشته یاخاطره لیسه با من که نبود

 و سال کی خاطرات دربرابر مساله ستیب خوش خاطرات

 ! بود چیه ریاخ مین

. گذاشت تنهام و کرد درک رو حالم مامان خوشبختانه

. دمیکش دراز تخت یرو و درآوردم رو شالم و یبارون

 خواب تخت دلم. بود دهیفایب اما زدم غلت بار چند

 یادونفره خواب تخت همون خواست،یم رو موندونفره

 یناامن من! بود رفته شیپ جونم گرفتن تا دوبار لیسه که

 حیترج خونه و تخت نیا تیامن به رو موننفره دو تخت

 ! مدادیم

 به و ستادمیا پنجره پشت و شدم بلند تخت یرو از

 رهیت یابرها به رو جاش داشت کمکم که یصاف آسمون
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 خوشم بارون از وقتچیه که یمن. دوختم چشم داد،یم

 تنگ لیسه یبرا دلم یبارون یهوا دنید با بود، ومدهین

 !بود برده مرگ مرز تا رو من صبح، که یلیسه شد؛

 به چشمم نه تا گرفتم فاصله پنجره از و انداختم رو پرده

 نارک شهیهم میبود داده قول هم به ساده که فتهیب یاطیح

 به چشمم نه و میبود هم از دور حاال و میبمون هم

 اهمب چتر هی ریز جوون پسر و دختر که فتهیب یاکوچه

 بارون ریز مین و سال کی نیا تو من و داشتنیبرم قدم

   !نداشتم لیسه با یاخاطره

 بودم دواریام. دوختم چشم تلفن به و نشستم یصندل یرو

 !رهیبگ رو سراغم زودتر هرچه
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 اما مبود لیسه منتظر و بودم نشسته یصندل یرو چنانهم

 با در که یزمان ساعت چند از بعد. نبود ازش یخبر

 گلوم یهایکبود رو بابا مبهوت نگاه و شد باز شتاب

 کاخ ،! بودم مخالف نیمه یبرا: کرد زمزمه و نشست

 ارب نیدوم یبرا که یمن! ختیفرور یبد یصدا با آرزوهام

 یرفح و کنم باز لب نتونستم بود، اومده سرم به بال نیا

 ،ییتنها از و دمیچیپ بدنم دور رو هامدست فقط! بزنم

 . کردم بغل رو خودم خودم،

 هب خواستیم که بابا از مامان خواست و تصورم برخالف

! بود یقاطع" نه" بابا جواب نجا،یا ادیب تا بزنه نگز لیسه

 نیا و هریگیم رو من سراغ یک لیسه نهیبب خواستیم بابا

 ! نبود خوب اصاًل

 و ودب نشسته ونیزیتلو مقابل یکاناپه یرو آرامش با بابا

 یزیچ به تظاهر که نبود یآدم بابا. دینوشیم رو شییچا
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 ودب آروم بابا ظاهر! ودب شده کار نیا باعث لیسه اما کنه،

 ساعت یرو از ساعت یاقهیدق چند هر کردن چک از اما

 !ماست یهمه از ترمضطرب که بود مشخص شیمچ

 فون،یآ یصدا که بود مین و دوازده ساعت شب باآلخره

 داوم خودش به ما از زودتر بابا. شکست رو خونه سکوت

  .ترف در سمت به میمستق فونیآ به ینگاه مین بدون و

 پاش بخواد خودش لیسه نکهیا از قبل اما کرد باز رو در

 خونه داخل و گرفت شقهی از بابا بذاره، خونه داخل رو

 . آوردش

 نگاهش متعجب که لیسه سمت به و بست رو در بابا

 .رفت کرد،یم

 هم زن هی ایدن نیا تو افتاد ادتی باآلخره! داماد جناب به -

 !؟یدار
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 وارید سمت به بده، لیسه به یابجو یاجازه نکهیا بدون و

 . انداخت گلوش دور رو هاشدست و داد هلش
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 !شدیم دهیشن وضوح به بابا یعصب یهانفس یصدا

 ! ؟یگرفتیم رو من دختر جون یداشت ینطوریا -

... ینطوریا ای: دیغر و داد فشار ترشیب رو هاشدست

  تر؟محکم

 زد،یم یکبود به رنگش و بود افتاده خسخس به لیسه

 نکهیا با انداختم، مامان به ینگاه! نبود بردار دست بابا اما

 بدش اومده شیپ تیوضع از انگار اما بود دهیترس

 ! اومدینم
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 ! بابا کن ولش: دمینال و اوردمین طاقت

 دهیستر قدراون! نداد تیاهم و دیشن هم دیشا ای دینشن بابا

 اباب سمت به یسخت به! بود شده سست پاهام که بودم

 .دمیکش رو بازوش و رفتم

 ! شد خفه! بابا کن ولش -

 به من نگاه و کرد ترشیب رو هاشدست فشار بابا

 یازوب! شدیم بسته داشت کمکم که افتاد لیسه یچشمها

 کن ولش من جون: گفتم هیگر با و گرفتم دوباره رو بابا

 ! بابا

 ! هبکش نفس تونست لیسه و داد تیرضا باآلخره بابا

 غلط اگه :گفت پوزخند با شیپ هیثان چند به توّجهیب بابا

 ،یآورد دخترم سر ییبال ای یکرد هم یاگهید یاضافه

 زا بدتر بفهمم خودم بعدًا اگه چون! بگو! نکش خجالت

 ! آرمیم سرت هانیا
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 داد بلندتر و کرد دمیلرزیم ترس از که من به یااشاره بابا

 ! رت؟یغیب یداشت بزن دست تو: زد

 ابراز چیه بدون بود، اومده جا نفسش تازه که لیسه

 ور ارشیاخت! زنمه: گفت پوزخند با یخجالت ای تأسف

 ! دارم

 .گرفت رو شقهی و شد ورحمله سمتش به دوباره بابا

 ! دبو من یدونهییکی دختر بشه، تو زن نکهیا از قبل -

 دردش از من که زد لیسه صورت به یمحکم مشت

 یبرا یتالش چیه که بود بیعج اما بستم، ور هامچشم

 وقاحت متوّجه تازه انگار! نکردم لیسه از بابا کردن جدا

 ! نداشت یمرز و حد که بودم شده لیسه

 .کنم باز رو هامچشم شد باعث بابا یصوا
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 من که یدختر نبود نیا! یکرد بد! لیسه یکرد بد -

 !دادم لتیتحو
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 رو راهنشیپ یقهی کهیرحالد و زد پس رو بابا دست لیسه

 ! خونه میبر شو حاضر: گفت من به رو کرد،یم صاف

 هر! آدینم ییجا تو با لیسو: داد جواب من یجا به مامان

 ! دنبالش یایب یتونیم ،یشد آدم وقت

 تاب نگاهش مقابل در من و شد فشرده لیسه فک

 . اوردمین

 ! نه؟یهم هم خودت حرف -

 ! شدم مچاله خودم تو ترشیب فقط و نداشتم یجواب
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 ! خداحافظ پس -

 اصرار از راحتش، رفتن از سردش، یصدا دنیشن از

! مشکست آرامشش، از ٰیحّت و برگشتنم یبرا نکردنش

 نااعتیب بود، داده بهم موندن قول که یلیسه و شکستم

 ! رفت

 طلوع با و مینذاشت هم رو چشم کدوم چیه شب اون

 نیا و کرد ترک رو نهخو کار یبهونه به بابا آفتاب

 هم من! دیباریم روش و سر از یخستگ که بود یدرحال

 . بردم پناه اتاقم به مامان، تابیب نگاه مقابل در

. 

. 

. 
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 و گذشتیم ما یدعوا از ساعت زدهیس و روز پنج قًایدق

! بود گرفته من از یسراغ نه و بود زده یزنگ نه لیسه

 شیدور طاقت گهید و بود گذشته معمول حد از میدلتنگ

 اما برگردم خونه به زودتر هرچه خواستمیم! نداشتم رو

 سراغم به لیسه که یزمان تا خودش یگفته طبق مامان

 ! دادینم اجازه اومد،ینم

 مقابل در. زدم غلت تخت یرو وقت چند نیا عادت به

 و بستم چشم نداشتن، لیسه از یعکس که اتاق یوارهاید

 . دمیکش سرم یرو رو پتو

 اصرار به هم اون بار، سه دو فقط دیشا روز پنج نیا تو

 بار چند مامان. بودم کنده دل تختم و اتاق از مامان

 دادمن یتیاهم که دیکش شیپ رو دانشگاه حرف سربسته

 دانشگاه و درس کردم ینم فکر که یزیچ تنها به درواقع

 ! بود
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 از یکس با مامان یپرساحوال دنبالش به و فونیآ یصدا

 هک بودم خسته قدراون اما دیرس گوشم به نییپا یطبقه

 خودم دور ترشیب رو پتوم یایکنجکاو چیه بدون

 خواستیم دلم هاساعت اون تو که یزیچ تنها. دمیچیپ

 تونستیم خواب نبود که یوقت تا و بس و بود لیسه

 ! کنه ترآسون رو دردم تحمل

 یانجیپره لیسو و اقمات در شدن باز با قه،یدق چند از بعد

 ! ده؟ش یچ: دمیپرس پتو ریز از حوصلهیب گفت، مامان که

 . کردم احساس رو شدنش کینزد

 ! لیسه مادر! اومده شوهرت مادر -

 ! نداره مادر که لیسه: گفتم حواسیب
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 . زد کنار سرم از رو پتو مامان

  ه؟یک نیمیس پس ؟یگیم یچ -

 . دمیکش یقیعم نفس

 ! ستین بخو حالم! یچیه -

 ! رتهمنتظ! نییپا میبر پاشو: گفت جانیه با دوباره مامان

 دیدرخشیم یخوشحال از که مامان یهاچشم به رو نگاهم

 ! ؟یخوشحال قدران چرا تو: دمیپرس و دوختم

 . کرد اخم مامان

 لیسه یعنی نیا ،یکشمنت اومده شوهرت مادر -

 خترمد یزندگ دنیپاش هم از بخاطر دیبا چرا! مونهیپش

 ! باشم؟ خوشحال

 ! دنیپاش هم از: کردم زمزمه
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 لیسه از یمونیپش که طورهمون: دادم ادامه دلم تو و

 ! دهیبع نیمیس از هم یکشمنت ده،یبع

 مرتب از بعد و شدم بلند جام از اجبار به حال نیا با

 پوشوندن یبرا یتالش نکهیا بدون وضعم، و سر کردن

 یطبقه به مامان همراه ،کنم هامچشم دور اهیس یهاهاله

 . میرفت نییپا
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 ناچار به من و رفت آشپزخونه به ییچا آوردن یبرا مامان

 بود مشخص! کردم تحمل رو نیمیس حضور ییتنها به

سیمین برای اولین بار با مهربونی جواب سالمم رو داد و 

من از دیدن برق چشمهاش لرزیدم!  
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 نگاهش مدام نچو داره، عجله زدن حرف یبرا نیمیس

 ! دیچرخیم آشپزخونه و من نیب

 و برگشت ییچا ینیس با مامان قهیدق چند از بعد باآلخره

! ؟نیدیکش زحمت چرا: گفت یایمیصم لحن با نیمیس

 ! اومدم جا نیا یمهم حرف زدن یبرا من راستش

 زد،یم حرف ازش یخوشحال با نیمیس که یمهم حرف

 استرس از که یرحالد مامان! نبود من نفع به مطمئنًا

 ! ؟یحرف چه: گفت د،یچیپیم هم به رو هاشدست

 . انداخت من به ینگاهمین نیمیس

 موافق چندان لیسه و جان لیسو ازدواج با من راستش -

 موضوع نیا به راجع لیسه با که هم هرچقدر! نبودم

 که بود نیا هم من مخالفت لیدل! نداد تیاهم زدم، حرف

 از مدت هی که حاال! خوردنینم مه درد به نفر دو نیا

 ! دنیرس من حرف به تازه گذشته، ازدواجشون
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 تونستینم و بود شده دیسف گچ مثل مامان صورت

 نیمیس از آرامش با و انداختم پا یرو پا! بزنه یحرف

 ! شما؟ حرف: دمیپرس

 . دیخند نیمیس

 ! بکشه نجایا به کار خواستمینم من درواقع! آره خب -

 ! ده؟یرس کجا به کار مگه: دیپرس من یجا به مامان

 مشخص و بود قهر باهاش خنده روز اون تا که نیمیس

 . دیخند لذت با ومده،ین بدش اومده شیپ اتفاقات از بود

 دو نیا! نیندار خبر یچیه از که معلومه خانوم، الیآ یا -

 یگیم شما بعد رن،یبگ طالق هم از خوانیم جوون تا

   !ده؟یرس کجا به کار

 گم من یعصب یقهقهه نیب گفت مامان که یمبهوت" طالق"

 ! شد
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 من یزندگ به یکار مهیواقع مادر نکهیا با من مادر آخه -

 دو مشترک یزندگ بفهمه که داره شعور انقدر چون! نداره

 ماش به برسه چه حاال! نداره یکس دخالت یبرا ییجا نفر

 ! نیهست لیسه ینامادر که

 یزیچ اما شدم مامان خوردن جا همتوّج چشم یگوشه از

 من: گفت من حرف یادامه در و اوردین خودش یرو به

 و عشق بخاطر اما بودم مخالف لیسو یبابا مثل هم

 نیدونستیم شما اگه اما م،یداد تیرضا نشونیب یعالقه

 رس ترشیب چرا آرهینم دووم شتریب ماه چند یزندگ نیا

 ! ن؟ینموند حرفتون
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 . دیخند یتصنع بار نیا نیمیس
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 نیا که بودم مطمئن من! نکرد قبول لیسه که گفتم -

 ! ستین یواقع عشق

 قبول هم اآلنش نیهم لیسه: گفتم رلبیز پوزخند با

 ! کنهینم

 . انداخت باال ییابرو مامان

 !عجب -

 .کردم نگاه رو نیمیس زشدهیر یهاچشم با من و

 بهتر! دیمطمئن لیسه احساسات از انقدر که خوب چه -

 !نجا؟یا ادیب میبزن زنگ خودش به ستین

 . شد بلند جاش از سرعت به نیمیس حرفم نیا با

 !دیبدون که دونستم الزم! گفتم رو هایگفتن من -

 خبریب لیسه مطمئنًا! شد میدلگرم باعث بیعج شعجله

 ! دیکش دست موضعش از زود انقدر نیمیس که بود
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 هب: گفتم نیمیس به رو و شدم بلند مبل یرو از هم من

 ل،یسه و من مشکل اما ن،یاومد نجایا تا که ممنون هرحال

 ! میکنیم حلش هم خودمون! مربوطه خودمون به

 دپوزخن با البته صد و یرلبیز" دوارمیام" نیمیس جواب

 و من و کرد ترک رو خونه شیشگیهم غرور همون با! بود

 ! مینداد کردن بدرقه زحمت خودمون به مامان

 قرار زیم یرو ازم یمتر چند یفاصله با که تلفن به

 یخوب یبهونه نجایا به نیمیس اومدن شدم؛ رهیخ داشت،

 سؤال اما! بود تیشکا و گله و لیسه به زدن زنگ یبرا

 ! شد خواستمیم که یکار دادن انجام از مانع مامان

 ! شه؟ینامادر نیمیس یگفت -

 اشتم،ند مامان هیتوج یبرا یمناسب حیتوض نکهیا از بدتر

 زبون به رو" لیسه" اسم چرا که شد نیا ریدرگ فکرم

 !اومد؟یم بدش ازش انقدر یعنی! اورد؟ین



 

Romanzo_o 635 

  ل؟یسو -

 با و دوختم زیم یرو یمصنوع یهاگل به رو نگاهم

 رماد نیمیس: گفتم شد،یم دهیشن زحمت به که ییصدا

 ! ستین لیسه یواقع

 ! کجاست؟ خودش مادر -
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 رو جوابش هم خودم که یسؤال یبرا دونستمینم

 مامان از رو نگاهم کهیدرحال! بگم یچ دونستمینم

 ! داره؟ یتیاهم چه نیا اآلن: دمیپرس ظیغ با دم،یزدیم

 !مهمه نگفته، رو قتیحق لیسه نکهیا -
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 ونبهت یزیچ خواستم لیسه از من: گفتم و اوردمین طاقت

 !نگه

 اون تو لیسه زا دفاعم اما بودم، گفته رو راستش هرچند

 ! بود مضحک طیشرا

 مرفت تلفن سمت به مامان یزدهرتیح یهاچشم مقابل در

 یبرا لیسه یصدا. گرفتم رو لیسه یشماره مکثیب و

 و مامان یغرولندها ٰیحّت صداها یباق کردن فراموش

 ! بود یکاف خودم یهانفس

 اپ ل،یسه یصدا یسرد بخاطر هام،یدلتنگ تموم وجود با

 !بود جا نیا مادرت: زدم لب و گذاشتم ساساتماح یرو

 ! مادرم؟ -

 ات کردم سکوت بودم، نگرفته خواستمیم که رو یجواب

 گوشم به شزدهجانیه یصدا ه،یثان چند از بعد نکهیا

 .دیرس
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 !؟ییتو لیسو -

 .زدم شین و رمیبگ رو کالمم زهر یجلو نتونستم

 !زننیم صدام نطوریا -

 .کردم فهاضا یدلتنگ و بغض با و

 !؟یکرد فراموشم یزود نیا به -

 !نیهم! کردم تعجب فقط! نه نه: داد جواب زود

 کردم یسع بس، و کنم فکر لیسه به تنها کردم یسع

 کنن یادآوری بهم خواستنیم که رو یافکار و لیدال

 !بزنم کنار کرده، ییکارها چه لیسه

 !بود؟ جا اون نیمیس یگفت -

 ور مخسته تن! دیند رو مامان و دیچرخ ییرایپذ تو نگاهم

 . سپردم یراحت مبل به

 !آره: دادم جواب و دمیکش یقیعم نفس
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 هب ترشیب رو یگوش من و شد یعصب لیسه یهانفس

 هک یدلتنگ خب اما بود احمقانه کارهام! چسبوندم گوشم

 ! شدینم سرش زهایچ نیا

 !خواست؟یم یچ -

 .دادم جواب سؤال با رو سؤالش

 !ل؟یسه یبد قمطال یخوایم -
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 نه: داد جواب مهربون و قاطع اما یاهیثان چند ریتأخ با

 ! دلم زیعز

 رمگ بود، گفته نانیاطم با که کوتاه جواب نیا از دلم ته

 زیم یشهیش یرو مشدهمنعکس ریتصو از رو نگاهم! شد
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 ودن،ب شده تررهیت که گلوم یهایکبود رو چشم و گرفتم

 . بستم

 به کدوم چیه حال نیا با من؛ نه و زدیم حرف لیسه نه

 زنا دلم یبیعج طرز به! مینبود یراض تماس شدن قطع

 بود داده نشون تجربه اما خواست،یم رو لیسه دنیکش

 لد! شهینم قدمشیپ احساسات ابراز تو وقتچیه لیسه

 ! دهش تنگ برات دلم: گفتم یآروم یصدا با و زدم ایدر به

 ! مینیبب رو گهیهمد امروز: گفت بالفاصله

 یتیاهم هم برام ،یسؤال ای هیخبر شجمله دمینفهم

 نفس هاش،نفس عطر دنیکش و بود دنشید مهم! نداشت

 ! کجا؟: زدم لب و دمیکش یقیعم

 ! دنبالت آمیم گهید ساعت مین! باش آماده -

 . گرفت عمق لبخندم
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 ! ؟یندار یکار -

 ! کرد نوازش رو گوشم قشیعم نفس یصدا

 ! نمتیبیم! باش خودت ظبموا -

 نتلف! بود صورتم یرو لبخند همچنان اما شد قطع تماس

 . شدم بلند یصندل یرو از و گذاشتم سرجاش رو

 ارجخ آشپزخونه از مامان برسه، هاپله به پام نکهیا از قبل

 جواب برگردم، سمتش به نکهیا بدون. کرد صدام و شد

 ! بله؟: دادم

 ! نمتیبب برگرد -

 مهاچشم برق و دادمیم مامان یخواسته به تن اگه مطمئنًا

 ! زدمیم رو لیسه با دارید دیق دیبا د،یدیم رو

 طرف از ببخش یآسون به مامان سمت از لیسه بخشش

 .گذاشتم پله نیاول یرو پا! نبود من
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 ! کنم استراحت خوامیم! کنهیم درد سرم -

 . شد دهیکش پشت از بازوم

 ! شده؟ یخبر! نمیبب کن صبر -

 ! گفت؟ یچ لیسه: دیپرس دوباره که ندادم یجواب
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 یالاحتم العملعکس به کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 ! نکنم فکر مامان

 ! نهیبب رو من خوادیم -

  خب؟: گفت حرص با مامان

 . انداختم باال یاشونه

 ! رونیب برم باهاش و بشم آماده خوامیم من خب... خب -
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 . کرد پر رو هامگوش شیعصب یخنده یصدا

 غلط بگه نجایا ادیب نکهیا یجا به! ؟یسادگ نیهم به -

 ! سراغش؟ یبر تو گهیم زده زنگ کردم؛

 .دمیچرخ سمتش به! رمیبگ رو مخنده یجلو نتونستم

 ! لیسه نه! بودم من زد، زنگ که یاون مامان -

 غرورت! بذارم؟ یچ یپا رو هاتخنده نیا! بدتر گهید -

 ! فته؟ر کجا

 و شدمیم تلخ! شدمیم تلخ شد،یم که غرور از حرف

 ! زدمیم شین

 ستبادآورده من یزندگ! کنم؟ هیگر نمیبش دیبا من اآلن -

 ! گذشته هیگر از وقته یلیخ من کار! من مادِر
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 اب و دمیچرخ پا یپاشنه رو مامان، مبهوت نگاه مقابل در

 اکج گنیم هک رتهیغ اون درضمن: دادم ادامه یتلخ لبخند

 !رفته

 یرو رو شزدهماتم نگاه اما من، نه و زد یحرف مامان نه

 یلبخندها یمعن داشت تازه انگار! کردمیم احساس خودم

 باشه نگرانم داشت حق! کردیم درک رو من ماه چند تلخ

 با من دارید مانع تونستینم مادرم ٰیحّت چکس،یه اما

 ! بشه لیسه

 مانتو م،یمجرد دوران یهاباسل نیب از و شدم اتاق وارد

 . دمیکش رونیب رو دمیسف شلوار و شال با سبز

 نیا با و اومدینم بنظر خسته ای ناراحت لیسه یصدا

! دبو نکرده یرییتغ من نبود در هم ظاهرش مطمئنًا حساب

 نهیبیم رو من لیسه که روز چند از بعد خواستمینم

 ! امیب بنظر شلخته
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 نکرد شونه مشغول روز چند از بعد و ادمستیا نهیآ مقابل

 رو مامان یرهیخ نگاه. شد باز اتاقم در که بودم موهام

 . دادم ادامه کارم به و گرفتم دهیناد

 !ستین نجایا لتیوسا! بشه الزمت کنم فکر -

 . کرد ترک رو اتاق یاگهید حرف بدون و

 حظههرل نکهیا یادآوری با و شدم رهیخ دستم یتو فیک به

 !شدم مشغول عجله با برسه، لیسه ممکنه

مامان رفت و بعد از چند دقیقه دوباره برگشت. جلو اومد 

و درحالیکه سعی داشت نگرانیش رو پشت لبخند 

تصنعیش پنهون کنه، کیف کوچیک آرایشش رو به دستم 

داد.  
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 نه و رمیبگ تماس لیسه با که داشتم یایگوش نه

 تو ور نگاه نیآخر! کنم دهاستفا خونه تلفن از تونستمیم

 نیآخر که یادلکن زدن از بعد و انداختم خودم به نهیآ

 خارج اتاق از دست به فیک د،یکشیم رو هاشنفس

 . شدم

 ،زدمیم حدس که یزیچ اون طبق و رفتم نییپا رو هاپله

 و! " مامان رفتم من" زدم؛ داد سالن از! نبود مامان از یخبر

 . شدم خارج خونه از بمونم جوابش منتظر نکهیا بدون

 با نشیماش کنار یگلشاخه با لیسه! نبود گشتن به یازین

 یعس کهیدرحال! بود ستادهیا مونخونه از متر چند یفاصله

 لمث. رفتم سمتش به رم،یبگ رو لبخندم یجلو داشتم



 

Romanzo_o 646 

 ادلکن یبو از یخبر اما بود مرتب و پوشخوش شهیهم

 ! نبود موهاش یرو ژل ای

 آغوشم به یحرف چیه بدون و برداشت لیسه ور آخر قدم

 وجود با اما بود شده تنگ براش دلم نکهیا با! دیکش

 شدن حلقه یبرا هامدست داشتم، ازش که یایدلخور

 ! ومدین باال دورش

. کرد نگاهم یسؤال که دمیکش رونیب آغوشش از رو خودم

: کردم زمزمه! اومد سراغم به دادنش دست از ترس دوباره

 !نیماش تو میبر! کنهیم نگاهمون پنجره پشت از مامان
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 یلیخ. میشد نیماش سوار دو هر و داد تکون یسر لیسه

 به نیماش داشبورد یرو رو گلشاخه کردن پرت ساده
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 در هزارم بار یبرا غرورم! داد حیترج من به کردن میتقد

 هاابونیخ یتماشا با من و شد دارحهیجر لیسه مقابل

 ! کنم حفظ رو رامشمآ کردم یسع

 تو رو نیماش باالتر ابونیخ دو و کرد حرکت حرفیب

 مهشدشیآرا صورت به ینگاهمین. کرد پارک یخلوت یجا

 !تهنگذش بد بهت مدت نیا انگار: گفت هیکنا با و انداخت

 نشناخته رو من هنوز مدت همه نیا از بعد هنوز لیسه

 یاچاره غمم کردن پنهون یبرا من دونستینم انگار بود،

 از تیتبع به ها،نیا یهمه وجود با! ندارم شیآرا جز

 بد! شما یهایپرساحوال از: دادم جواب هیکنا با خودش

 !شدن بهتر گلوم یهایکبود اما دونمینم رو خوبش ای

 ! ودب پاش یرو دستش شدن مشت لیسه العملعکس تنها

 چرا: دیپرس لیسه نکهیا تا گذشت سکوت تو قهیدق چند

 !؟یرفت
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 ؤالس نیا دنیپرس یبرا. شدم رهیخ صورتش به رتیح با

 !بود مشخص جوابش صورت هر در و بود رید یلیخ

 !موندم؟یم دیبا یچ یبرا -

 هریخ بهم حرص با و گرفت خلوت ابونیخ از رو نگاهش

 .شد

 !تشناسنامه تو اسم بخاطر -

 زهاجا بهت مشناسنامه تو اسم: دادم جواب یتفاوتیب با

 یزمان تا من! یاریب سرم ،یدار دوست که ییهربال ادهند

 !باشه امان در جونم که مونمیم تخونه تو

 .دیخند یعصب

 روت دست بار چند من انگار یزنیم حرف یجور هی -

 !یبود خودت مقصر بارش دو هر که بار دو! کردم بلند
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 ترهمم همه از و بسته کیکوچ یفضا اون تو دنیکش نفس

 دمیشک نییپا رو پنجره یشهیش! بود سخت لیسه کنار در

 یلیخ: گفتم نره، باال صدام داشتم یسع کهیدرحال و

 یگیم تو که یبار دو نیا! یلیخ از ترشیب! لیسه یحیوق

 هامچشم یجلو رو مرگم شلحظه هر بارش، هر من

 در یزنیم حرف ازش ساده تو که یبار دو نیا! دمید

 قح شهیهم مثل اما! ادهافت اتفاق سال کی از ترکم عرض

 مادی فقط اآلن ،یکن مخفه خواستم ازت من آخه! توعه با

 !دادم" بله" جواب بهت که منم خود مقصر! رفته
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 نه. زد رو یمرکز قفل لیسه کنم، باز رو در خواستم تا

 !دادیم جواب لیسه درمقابل نه و داشتم تقال توان
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 .ردمک باز رو مخسته یهاچشم لیسه یصدا با

 !؟یینجایا اآلن چرا پس َبدم، من اگه -

 .دمیخند تلخ

 !مینیبب رو گهیهمد یخواست تو -

 ...قبول هم تو و -

 گزن شیگوش کنه، کامل رو شجمله بتونه نکهیا از قبل

 .خورد

 دیترد با و شد جاجابه جاش تو یکم شماره، دنید با

 !بله؟: داد جواب

 .انداخت من به ینگاهمین

 !منه شیپ -

 !نبود یسخت کار منه، به راجع هاشصحبت نکهیا درک
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 یهاحرف یشنونده لیسه که سکوت قهیدق چند از بعد

 .دنز حرف به کرد باز لب باآلخره بود، خط پشت شخص

 !آرمشیم لیم کمال با -

 !دیباریم صورتش از یتینارضا که بود یدرحال نیا و

 و کرد پرت داشبورد یرو گل کنار ییجا رو شیگوش

 به رو نیماش کرد،یم زمزمه رو یزیچ رلبیز کهیدرحال

 کجا: دمیپرس زد دور که ابونیخ سر از. انداخت راه

 م؟یریم

: دیپرس برداره، روروبه از رو نگاهش نکهیا بدون

 !بود؟ یک یپرسینم

 :داد ادامه بمونه، من جانب از یجواب منتظر نکهیا بدون و

 رو دخترش هاجاز بدون چرا گفتیم! بود جانت پدر

 نز! منه زن اآلن تو دختر بگه بهش ستین یکی! بردم؟
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 یاجازه به هم بردنش و دنید یبرا! من یقانون و یشرع

 ! ندارم ازین یاحد
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 بودم، دهید رو لیسه تیعصبان یجهینت بارها که یمن یبرا

 !بود یزیچ هر از ترترسناک شیطوفان اما آروم رخمین

 پارک در یجلو بابا نیماش م،یدیرس خونه به که یزمان

 چون مامانه، کار بابا شدن خبردار بودم مطمئن. بود شده

 ! بزنه سر خونه به روز وقت نیا بابا نداشت سابقه

 لک به که داشتم رو لیسه و بابا ییارویرو ترس اونقدر

 .فشردم رو فونیآ یدکمه و کردم فراموش رو دیکل وجود

 لیهس دنبالم به و من اول و شد باز در که دینکش هیثان به

 . میشد خونه وارد
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 یلطنتس ینفرهتک مبل یرو بابا فقط نبود، مامان از یخبر

 ودب یطور بهم نگاهش! بود انداخته پا یرو پا و نشسته

 خندلب با و انداختم ریز به سر! سرزده ازم ییخطا انگار که

 !بابا نیبرگشت زود: گفتم یایزورک

 .انداخت باال ییابرو

 !ه؟یچ اشکالش -

 !کردم زمزمه. " یچیه" هیشب یزیچ و زدم لبخند زور به

 لیسه و گذاشت جوابیب رو لیسه سالم جواب بابا

 لمقاب مبل، یرو اره،یب خودش یرو به یزیچ نکهیا بدون

 نیداشت یکار من با: دیپرس یخونسرد با و نشست بابا

 !پدرجان؟

 مبل یهادسته رو هاشدست و دیکش یقیعم نفس بابا

 شآرامش تا کردیم رو تالشش تموم نکهیا با! شد فشرده

 !نداد لیسه به یجواب هم باز کنه، حفظ رو
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 م،بود ستادهیا همونجا فیبالتکل که من به لیسه نگاه

 لمب به بهش تظاهر هم دیشا ای یمهربون با. شد دهیکش

 جانیا ایب! ؟یموند پا سر چرا: گفت و کرد اشاره شیکنار

 !زمیعز

 رو کوتس بابا باآلخره کرد، دایپ یتالق بابا نگاه با نگاهم

 هرچقدر من دختر: گفت یمحکم یصدا با و شکست

 !نفعشه به قدرهمون باشه، دورتر ازت

 ها،خنده نیا! دیخند و انداخت نییپا رو سرش لیسه

 و حرص مثل یزیچ و نبود یخوش و یشاد یخنده

 وت لیسه که دونستمیم خوب. بود پشتش تیعصبان

 ورطنیهم و رهیبگ رو زبونش یجلو تونهینم تیعصبان

 !شد هم

 دور ازم دیبا لیسو اگه ٰیحّت! زده؟ یحرف نیهمچ یک -

 ! بود؟ من شیپ اآلن چرا پس باشه،
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 !یکرد مجبور رو لیسو تو چون -

 نیا! ودنب یاجبار چیه: گفت لبش یگوشه لبخند با لیسه

 ! زد زنگ من به که بود لیسو خود

 بودم ادهد هیتک سرم پشت وارید به که من به ینگاهمین بابا

 .انداخت بودم، بحثشون و جر شاهد و

 میتصم تونهینم! نشده بزرگ د،یبا که طوراون لیسو -

 به راجع که طورهمون ره،یبگ شیزندگ یدرباره یدرست

 !نتونست ازدواجش
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 .دیخند آروم لیسه تصورم برخالف

 ! بوده؟ اشتباه لیسو واجازد که نهیا منظورتون -
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 .کرد تکرار رو شخنده دوباره لیسه که نداد یجواب بابا

 !حاال؟ میکن کار یچ دیگیم! شده که هیاشتباه خب -

 ود،ب داده لم مبل یرو که لیسه یپا تا سر به ینگاه بابا

 .انداخت

 اب ازدواج یبرا که یباش یپسر همون تو شهینم باورم -

 ! یزدیم شیآت و آب به رو خودت من، دختر

 حل راه هی یاشتباه هر: داد ادامه و شد خم جلو سمت به

 !داره تاوان و

 رو آخر ریت و دوخت من به رو نگاهش حرفش، دنبال به

 !زد

 !مونده نفر دو شما یبرا که هیراه تنها طالق -

 به لیسه باز که میانداخت هم به ینگاه لیسه و من

 ای ادامه یبرا یریگمیتصم: گفت و داد جرأت خودش
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 یعهده به لیسو و من مشترک یزندگ شدن تموم

 !خودمونه

 .دیخند یعصب بابا

 و خط لیسو یبرا نجایا ادیب تونهیم تو ینامادر چطور -

 و ریخ نتونم لم،یسو یواقع پدر که من اما بکشه، نشون

 !بخوام رو صالحش

 بشه؟ مطلقه کم، سن نیا تو که نهیا صالحش و ریخ -

 !گذاشت بابا ضعف نقطه رو دست لیسه

 رو! شو خفه: دیغر شدشدهیکل یهادندون یال از بابا

 از رو یعوض هی قراره فقط لیسو! نذار اسم من دختر

 !بده جون پاش و دست ریز مبادا تا کنه حذف شیزندگ

 کنترل در یسع کهیدرحال و شد بلند مبل یرو از لیسه

 یاماحتر و ارزش تموم با: گفت داشت، تشیعصبان کردن



 

Romanzo_o 658 

 نیمیس یهاحرف و نظر طورهمون قائلم، براتون که

 و نظر نداره، تیاهم من یبرا یاذره میزندگ یدرباره

 !ستین مهم چندان برام هم شما یهاحرف

 !لیسو مونخونه میبر: گفت من به رو و
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 .زد صدام باال یطبقه از مامان بزنم، یحرف بخوام من تا

 اما اجباره، و عمد از کردن صدا نیا دونستمیم که هرچند

 به و کنم یمقاومت نتونستم بابا یرهیخ نگاه مقابل در

 !رفتم باال یطبقه

 رو نم و دیکش رو دستم بود، ستادهیا هاپله یباال که مامان

 و خودمه بخاطر کارهاش تموم دونستمیم. برد اتاق به
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 شتدس اما باشم، لیسه و بابا بحث یادامه شاهد خوادینم

 !د؟یذارینم راحتم چرا: دمیغر و زدم پس رو

 .کرد نگاهم یناراحت با و نزد یحرف مامان

 رد شدن بسته یصدا که بود نگذشته قهیدق پنج هنوز

 !دادیم رفتنش از خبر لیسه نیماش دنبالش به و خونه

 شدن دور با زمانهم و رفتم پنجره سمت به شتاب با

 هامگونه یرو هامشکا و شد مچاله دستم تو پرده ل،یسه

 .ختیر

 .گذاشت مشونه یرو رو دستش پشت از مامان

 ...زمیعز ل،یسو -

 .دمیچرخ سمتش به و زدم پس محکم رو دستش

 !شد؟ راحت التیخ! رفت لیسه -
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 تنهام: زدم داد که کرد زمزمه رو اسمم یناراحت با مامان

 !بذار

. 

. 

. 

 ییتنها تو دوباره من و گذشتیم ماجرا اون از روز چند

 اون نه و داشتم لیسه از یخبر نه. بودم فرورفته خودم

 !گرفتیم من از یخبر

 ماجرا اون از یادیز نسبتًا زمان مدت نکهیا به توّجه با

 با اباب اما بودن بهبود به رو گلوم یهایکبود و بود گذشته

 یواهگ بود تونسته پول البته صد و آشنا و دوست وجود

 لیسه نداد جلوه بد یبرا بابا تالش! رهیبگ یقانونیپزشک

 !بود یستودن شیروان تعادل عدم اثبات و



 

Romanzo_o 661 

 آزارم ییتنها و لیسه از یدور از ترشیب که یامسئله

 دواریام! بود شده جادیا بدنم تو که بود یراتییتغ داد،یم

 بخاطر فقط تهوعم حالت و یهورمون راتییتغ بودم

 ودوج با یطرف زا! یاگهید زیچ نه باشه، مدت نیا استرس

 دواریام یااحمقانه طرز به طالق یبرا بابا و مامان اصرار

 میزندگ بچه، اومدن با هاالیسر مثل و باشم باردار بودم

 !برطرف هاخانواده نیب کدورت و بشه متحول
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 خواستینم دلم چیه. بود دادگاه یجلسه نیاول کشنبهی

 محل دادگاه نم،یبب روزها از بعد رو لیسه قراره که حاال

 !باشه دارمونید
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 بود دهش ترشیب قبل یروزها به نسبت میحالیب و ضعف

 ربط با تهوعم حالت علت بر یمبن مامان سؤاالت به و

 !دادمیم جواب نخوردن غذا و یخستگ به دادن

 یباال از. شدم داریب شهیهم از زودتر کشنبهی روز صبح

 و بود خاموش هنوز هاچراغ دم،یکش سالن تو یسرک هاپله

 .نبود بابا و مامان از یخبر

 رو هاچراغ نکهیا بدون و برگشتم اتاق به سروصدایب

 .شدم دنیپوش لباس مشغول کنم، روشن

 ولپ تومن هزار پنجاه تهش هنوز که رو میمیقد پول فیک

 . شدم خارج اتاق از و گذاشتم فمیک تو بود،
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 گرفته هانرده به رو دستم کهیدرحال نیپاورچنیپاورچ

 .رفتم نییپا هاپله از بودم

 با اطیاحت یبرا و دمیکش یاآسوده نفس خونه در بستن با

 نفسنفس. دمیدو ابونیخ سر تا داشتم که یتوان تمام

 . بود دهیبر رو امونم جهیسرگ یطرف از و زدمیم

 یبستدر بودم، ستادهیا پا سر زور به که قهیدق پنج از بعد

 اهشگیآزما نیترکینزد به رو من ستمخوا ازش و گرفتم

 نبودنم متوّجه رترید بابا و مامان کردمیم خداخدا. ببره

 !بشن
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. کرد حالمیب شیپ از شیب خون دنید و دادن شیآزما

 .نشستم بود، رشیپذ مقابل که ییهایصندل یرو
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 مدام و دمیجویم رو هامناخن استرس از کهیدرحال

 جواب انتظار به کردم،یم چک رو ساعت یهاعقربه

 .نشستم شیآزما

 برخ و کرد صدام پرستار که بود مین و ده ساعت باآلخره

 .حاضره شمیآزما جواب داد؛

 !گفت کیتبر بهم لبخند با اون و رفتم سمتش به ترس با

 درک ور لبخندش و کیتبر یمعن تا دیکش طول قهیدق چند

 بعجمت نگاه. کردم تشکر ازش یروحیب لبخند با کنم،

 هایصندل همون یرو دوباره و گرفتم دهیناد رو پرستار

 .نشستم

 تو هم شیآزما جواب هام،ناخن دنیجو بر عالوه بار نیا

 .شد مچاله لرزونم مشت

 دادگاه زمان شدم مطمئن و شد دوازده ساعت که یزمان

 .کردم ترک رو شگاهیآزما گذشته،
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 لیهس یخونه مقصد به یدربست هامپول یموندهته با

 ابامب یخونه به نداشت یایمعن بچه نیا وجود با گرفتم،

 !برگردم

 هادیپ نیماش از و کردم حساب رو یتاکس پول که یزمان

 !ندارم رو خونه دیکل افتاد ادمی تازه شدم،

 و نداد جواب یکس خب اما دادم فشار رو فونیآ یدکمه

 یجا بود، اگه که هرچند. ستین خونه نتیز یعنی نیا

 !داشت تعجب

 و بودم نخورده ییغذا سوپ جز که شدیم روز سه حدود

 شدت از! بود نمونده ممعده تو سوپ، کم مقدار همون

 زانوهام یرو رو سرم و نشستم خونه در یجلو ضعف

 .گذاشتم

 ٰیحّت چون برسه، لیسه زودتر هرچه بودم دواریام

 گهید هم ؛کنم فکر بابا یخونه به برگشتن به تونستمینم
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 و مامان یاحتمال سؤاالت یبرا یجواب هم و نداشتم یپول

 !بابا
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 .شدم بلند نیزم یرو از من و اومد جلوتر لیسه

 !ل؟یسو یکنیم کار یچ نجایا -

 باال یاشونه تفاوتیب اما ومدین خوشم سؤالش از نکهیا با

 !مهخونه نجایا خب: گفتم و انداختم

 .انداخت در لقف تو رو دیکل و زد لبخند زور به لیسه

 بالدن رو شدستپاچه حرکات کهیدرحال و ستادمیا کنارش

 !اومدم؟یم دینبا: گفتم کردم،یم
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 دوار کرد اشاره و رفت کنار بود، کرده باز رو در که لیسه

 .شد وارد سرم پشت هم خودش. بشم خونه

 یبرگرد یزود نیا به نداشتم انتظار فقط... نه... نه -

 .خونه

 .مکرد نگاهش چپچپ

 !برگردم ،یناراحت اگه -

 بهم ،یداد که یطالق درخواست با: داد جواب پوزخند با

 !بده حق

 هر تو یدلتنگ با نگاهم. شدم خونه وارد و نزدم یحرف

! بود مرتب زیچهمه تصورم برخالف د،یچرخ شنقطه

 یهاظرف از اگه هم جا اون دم،یکش آشپزخونه تو یسرک

 بتًانس شد،یم یپوشمچش هانتیکاب و زهایم یرو فیکث

 !بود مرتب
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 یهالباس شر از و رمیبگ دوش زودتر خواستیم دلم

 سمت به! بشم خالص زدن،یم زار تنم تو که میمیقد

 یپا و پله یرو پام هی لیسه یصدا با اما رفتم هاپله

 .موند نیزم یرو مگهید

 !ل؟یسو یریم کجا -

 .کنم عوض رو هاملباس -

: تگف دیترد با باآلخره و کرد پا ونا و پا نیا یکم لیسه

 !کن عوض جا نیهم خب

 

 

183 

 .دمیچرخ سمتش به خنده با

 !رمیبگ دوش خوامیم! جا؟ نیا! ل؟یسه خوبه حالت -
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 طبقه نیهم حموم از خب: گفت اصرار با دوباره لیسه

 !؟یبر باال یطبقه تا هیکار چه کن، استفاده

 .دمیکش یپوف

 !ها خورده ییجا به سرت انگار -

 تنگ برام دلت انقدر کنم باور: دادم ادامه یشوخ با و

 !شده؟

: گفتم ازشون رفتن باال نیح و دمیچرخ هاپله سمت به

 !گردمیبرم زود

 باال هاپله از سرم پشت هم لیسه شدم متوّجه نکهیا با

 .رفتم باال رو هاپله یهیبق تفاوتیب آد،یم

 . کردم باز ور درش و رفتم خواب اتاق سمت به میمستق

 و خالصه اتاق نیهم تو خونه یختگیر هم به تموم انگار

 ٰیحّت و تخت یرو که یازنونه یهالباس! بود شده جمع
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! بودن ناآشنا برام بودن، شده پال و پخش نیزم یرو

 یخبرها دادیم نشون که لیسه آروم یناله به توّجهیب

 اتاق وارد و دادم قورت رو دهنم آب ست،ین راه در یخوب

 .شدم

 ودمب مطمئن گهید که ییهالباس و فیکث یمالفه دنید از

 و ظیغل عطر استشمام از ٰیحّت و هیاگهید زن به متعلق

 نجایا هم صاحبش شیپ ساعت چند تا انگار که ناآشنا

 که اتاق همون تو و نحس یلحظه همون تو ایدن بوده،

 !شد متوقف برام د،یباریم روش و سر از نجاست گهید

 نشد لیتبد یمعن و دمیچشیم رو مرگ طعم داشتم انگار

 !دمیفهمیم رو متحرک یمرده به

 من دوباره و دوباره نشست، بازوم یرو که لیسه دست

 نیترتلخ مقابلم یصحنه که رسوند باور نیا به رو

 !مهیزندگ قتیحق
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 لب به ٰیحّت که یلبخند با و دمیکش کنار رو خودم

 . شدم رهیخ صورتش به داشت، درد هزار آوردنش

 خوش بهت انقدر و خوبه حالت دونستمیم اگه -

 ! دادگاه اومدمیم صبح حتمًا گذره،یم
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. دمیکش کنار رو خودم ره،یبگ رو بازوم خواست تا لیسه

 ! نزن دست من به: دمینال

 کرده لمس رو یاگهید زن که ییهادست با تونستمینم

 انتیخ با جوره چیه! نزنم دم و بشم لمس بودن،

 !امیب کنار تونستمینم

 خوابتخت به نگاهم بشم، خارج اتاق از نکهیا از قبل

 !بود ترختهیرهمبه هم اون از من قلب و ذهن. شد دهیکش
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 نیا دنید یبرا شیپ ساعت چند تا که یمن بود بیعج

 کردم،یم یشمارلحظه لیسه آغوش تو استراحت و خونه

 که یجور کنم؛ فرار خواستیم دلم یبیعج طرز به حاال

 یجا که افسوس اما! نداشته وجود خونه نیا ابتدا از انگار

 میتصم و انتخاب با من! نداشتم موندن یبرا یاگهید

 ! بودم کرده خراب رو سرم پشت یهاپل تموم اشتباهم

 که لیسه سؤال به توّجهیب و رفتم تلفن سمت به

 بابا یخونه یرهشما ،" ؟یزنیم زنگ یک به" د؛یپرسیم

 با که یا"بله" داد، جواب مامان بوق نیاول با. گرفتم رو

 ! لرزوند رو دلم گفت، دیترد و شک

 و نیسنگ نگاه ریز نلرزه، صدام تا کردم رو میسع تموم

 . زدن حرف به کردم شروع لیسه مضطرب دیشا

 !لمیسو. مامان الو -
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: تگف یعصب یصدا با نکهیا تا دیکش طول هیثان چند

 فرار خونه از چرا اصاًل! ؟یکنیم کار یچ لیسه یخونه

 ! ؟یکرد

 ... حا من... من -

 یبرا یاادامه گهید که حاال. گرفتم دندون به رو لبم

 فهمهب یکس داشت یادهیفا چه دم،یدینم لیسه با میزندگ

 !نبود بچه نیا منتظر کسچیه! شم؟یم مادر دارم من

 . کردم اصالح رو مجمله و دمیکش یقیعم نفس

 ... که بزنم قدم رفتم! نبود خوب حالم -

 لیسه یخونه از سر که: داد ادامه رو حرفم یتند به مامان

 ! ؟یدرآورد

 نتایخ نیا من و بود نکرده یانتیخ لیسه هنوز اگه دیشا

 نجایا" گفتم؛یم افتخار با بود، بودم، دهیند چشم به رو
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 حاال اما! " نجایا امیب که هیعیطب هست، هم من یخونه

 ! کردیم فرق یلیخ تیوضع

 ! آره بگم؛ تونستم تنها مامان جواب تو

 که ییبال همه نیا با ل؟یسو خرم من یکرد فکر! آره؟ -

 ش؟خونه یرفت هم باز آورده، سرت

 از فراتر یزیچ حاال من درد بزنم داد تونستمیم کاش

 کرده انتیخ من به اون حاال! لهیسه خود با مشکالتم

 ! هستم شبچه مادر من کهیرحالد

 بمونم که بودم کرده فرار مامان قول به ای بودم اومده من

 ! کردیم فرق اوضاع گهید حاال اما

 از یجواب منتظر خط پشت از که مامان به حال نیا با

 برم خوامیم! بمونم که ومدمین: گفتم بود، من جانب

 ! دوستم یخونه
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 یهیبق از یزیچ ل،یسه اورناب نگاه ینیسنگ وجود با

 ! دمینفهم مامان یهاهیگال و هاحرف

 لیهس که رفتم هاپله سمت به تلفن، کردن قطع محض به

 . شد راهم سد

 ! ل؟یسو کجا -

 روب! نداره یربط تو به: گفتم کنم، نگاهش نکهیا بدون

 ! کنار

 ! مربوطه؟ یک به پس باشه، نداشته ربط من به -
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 سخت. شدم رهیخ هاشچشم به میمستق و زدم شخندین

 بهم هاچشم نیهم صاحب کردمیم باور دیبا اما بود،

 ! نبودنم روز چند بخاطر فقط... کرده انتیخ

 ! ندارم ایدن نیا تو رو یکس گهید من! کسچیه -

 قدراون حرکاتم تموم نگاهم، لحنم، هام،حرف صدام،

 ! رفت کنار حرفیب لیسه که بود نیغمگ

 . رفتم نییپا هاپله از یآروم به

 ،یناراحت اآلن تو... تو! لیسو دمیم حیتوض برات من -

 ... اما دمیم حق بهت

 . کرد قطع یاکالفه پوف با رو حرفش یادامه و

. تادمسیا هاپله وسط بودن، آشنا برام که یجمالت دنیشن از

 من حاال که بود کرده باور رو من یهاحرف لیسه مگه
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 :گفت لیسه که آوردم زبون به رو فکرم! کنم؟ باورش

 ! ؟یچ

 . دمیچرخ سمتش به

! ؟یکرد باور رو من یهاحرف مون،یعروس شب مگه -

 نیچن حاال که یداد بهم زدن حرف فرصت مگه اصاًل

 هاحرف نیهم قًایدق هم خودم ادمهی! ؟یدار یاخواسته

 ! زدم بهت رو

 . ستادیا مقابلم و اومد نییپا پله چند کالفه

 ! لیسو کننیم فرق هم با هیقض تا دو نیا -

 . دمیخند تلخ

 مقابل در من یساده یدوست! توعه با حق مورد نیا تو -

 ! چهیه تو انتیخ

 . گرفت رو هامشونه یعصب لیسه 
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 مونیپش هم خودم که کردم رو کار نیا شب هی فقط من -

 . شدم

 یفرق چیه شب، هزار ای شب هی: زدم داد خودش از بلندتر

 ! انتهیخ انت،یخ! نهکینم

 ،یکرد ول روزه چند رو تیزندگ و خونه خودت نیبب -

 ریتقص پس! گهید زن سراغ برم شدم مجبور من! یرفت

 ! نکوب من سر رو موضوع نیا انقدر! خودته

! اتهازهین من با ازدواجت لیدل دونستمینم که دیببخش -

 نز یپا که منه ریتقص اصاًل! یگیم راست تو... باشه

 ! شده باز خوابت تخت به یاهگید

 لیسه یهادست فشار ریز که رو هامشونه حرفم دنبال به

 از و شد یخال پام ریز اما کردم، آزاد بود، شدن له درحال

 نیزم به نبود، کم هم تعدادشون که رو موندهیباق یهاپله

 .افتادم
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 هاپله یلبه به سرم بودم دواریام که بود یمحال یآرزو

 که یدرد تحمل! شه تموم برام جاهمون زیچهمه و رهبخو

 یرو قًایدق! بود خارج توانم از د،یچیپیم دلم و کمر تو

 . بودم افتاده بود، شده پهن هاپله نییپا که یفرش

 شکمم تو دهیچیپ درد از یزیچ داشتم یسع که یدرحال

 هامشونه دور ینگران با که رو لیسه دست ندم، بروز

 . زدم کنار ،بود شده حلقه

 یور آزادم دست. ستادمیا پا سر یسخت به هانرده کمک به

 ! شد بسته درد از هامچشم و شد فشرده شکمم

 !خورد؟ نیزم به کمرت! ل؟یسو -

 ! نرسه گوشش به هامناله تا گرفتم دندون به رو مینییپا لب
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 . کنم تنهیمعا بذار -

 . دمیکش رونیب دستش از رو بازوم

 ! خوامینم -

 دکتر؟ میبر! نکن یلجباز -

 چقدر دونستمینم. دادم فشار هم یرو محکم رو هامپلک

 نداشته وجود یابچه گهید تا کردمیم تحمل رو درد دیبا

 لوص لیسه به رو من یزندگ نتونه یچیه گهید تا باشه،

 ربهض ٰیحّت ای کمر و شکم درد که بود نیا از ریغ مگه! کنه

  !خطرناکه؟ باردار زن یبرا

 لب ریز و زدم پس بار نیچندم یبرا رو لیسه دست

 ! شمیم خوب کنم استراحت: گفتم

 .کرد فکر یکم لیسه

 ! چندمشه؟ امروز مگه -
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 یاگهید موضوع به رو شکمم درد ز،یچ همه از غافل و

 ! نکرد یاصرار و داد ربط

 هشکست پام که یزمان ٰیحّت شه،یهم از ترسخت رو هاپله

 خواباتاق بازمهین در از نفرت با رو نگاهم. رفتم باال بود،

 ازش لیسه قباًل که یاتاق سمت به و گرفتم مشترکمون

 . رفتم بود، یخال حاال و کردیم استفاده

 خودم به مار مثل درد از کهیدرحال و بستم رو در

 و جونیب هرچند هاممشت. زدم زانو در پشت دم،یچیپیم

 رو صورتم هامکاش و اومدیم فرود شکمم یرو آروم

 ترشیب هم دیشا ،یکم دلم ته هانیا تموم با. کردیم سیخ

 دوستش هم سوخت،یم شکمم تو نیجن یبرا ،یکم از

 ! بودم متنفر ازش هم و داشتم
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 ور قتیحق برم که کردمیم چهارتا دودوتا خودم با داشتم

 عیما هک بگذره کار از کار تا بمونم اتاق تو ای بگم لیسه به

 ! کردم احساس پاهام نیب رو یلزج و گرم
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 در شدن قفل یصدا که اونقدر نه اما بودم منگ و جیگ

 ! نفهمم رو یورود

 موندن تنها و لیسه سمت از شدن رها تلخ طعم بارها من

 رد رو ینیجن من کرد؛یم فرق بار نیا اما بودم، دهیچش رو

 یجلو داشت حاال و بود لیسه پدرش که داشتم شکمم

 !رفتیم نیب از امهچشم

 و دیچیپیم هم در مروده و دل که بود یوحشتناک حس

 ! بود شده نیرنگ خون از پام ریز فرش
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 هر به اام دینرس یاجهینت به ستادنیا پا سر یبرا هامتالش

 یلبه به رو خودم وپاچهاردست بود که یکندن جون

 . رسوندم پنجره

 بود، شده آلوده مبچه خون به که ییهادست همون با

 . زدم کنار رو دیسف نازک یپرده

 اباب یخونه تو رو من که شیپ روز چند مثل درست لیسه

 ! رفتیم داشت بود، گذاشته تنها

 بدنم از داشت که یخون بخاطر و بود شده ترشیب دردم

 .بود شده کرخت بدنم رفت،یم

 زا که یدرحال و کردم باز رو ییکشو یپنجره یسخت به

 اب دارم، نگه صاف رو کمرم تونستمینم ردد شکم شدت

 .ستادمیا پنجره یلبه کمک به اسفناکم تیوضع اون

 اما دمیدیم تار رو ریتصاو و رفتنیم یاهیس هامچشم

 نشیماش سوارش که بود لیسه ادمهی که یزیچ نیآخر
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 و شمب کشینزد تا برداشتم سمتش به یقدم که یمن و شد

 !شد یخال پام ریز

 یکار هر از تیوضع اون تو من یبرا تعادل حفظ

 وفر و دوم یطبقه از شدن پرت درمقابل و بود ترسخت

 !بود مطلق آرامش من یبرا ،یکیتار تو رفتن

. 

. 

. 

 زد،یم صدا رو اسمم که ییصدا و دستم سوزش با

 درک. کردم باز یسخت به رو مدهیچسب هم به یهاپلک

 دمقص نکهیا با. نبود سخت بودم، مارستانیب تو نکهیا

 نمرده بال همه نیا از بعد که نیهم اما نبود، یخودکش

 ترشیب بار هزار بودم کرده باز چشم مارستانیب تو و بودم

 .داشت درد برام مرگ از
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 و مامان دنید با. شد واضح ریتصاو تا زدم پلک بار چند

 که یدرد و بود ستادهیا اتاق یگوشه که لیسه و بابا

 .اومد ادمی زیچهمه شد،یم واضح امبر داشت کمکم

 احساس و گرفته گچ و شکسته یپا و دست هی وجود با

! نداره وجود یخون گهید که دمیفهم خوب خون، یگرم

 چند فقط ،یزندگ از اون سهم کردمیم باور دیبا انگار

 احساس ازش، من سهم و بوده من شکم تو روز

 !دبو بودن، قلقلک هیشب ترشیب که آرومش یهاحرکت

 قطره باشم، داشته خودم از یاریاخت و اراده نکهیا بدون

 یهیبق دنبالش به و دیچک چشمم یگوشه از یاشک
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 شکمم یرو دستم. گرفتن رو خودشون راه هاماشک

 !نداشت یخاص یبرآمدگ  چیه نشست،

 .گذاشت دستم یرو رو دستش ینگران با مامان

 مامان؟ یدار درد ل؟یسو -

 د،شیم دهیشن زور به که ییصدا با و زدم پس رو دستش

 ! باشم تنها خوامیم: گفتم

 یصدا و شد لمس مامان دست توسط دستم دوباره

 . دیرس گوشم به نگرانش

 ... لیسو اما -

 دست. شدم مامان به بابا یاشاره متوّجه چشم یگوشه از

 . شد برداشته دستم یرو از آرومآروم مامان

 لیسه به یحرف نکهیا بدون یرناباو کمال در بابا و مامان

 پام و دست گچ وجود با. شدن خارج اتاق از بزنن،
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 هب قادر درواقع. بدم حرکت رو بدنم یاعضا تونستمینم

 نبودم هم سرم یرو مالفه دنیکش مثل یاساده کار انجام

 هیگر مرفته دست از یبچه یبرا راحت الیخ با حداقل تا

 ! کنم

 رمغرو شدن شکسته از یترس چیه بدون و اوردمین طاقت

 . افتادم هقهق به ل،یسه مقابل در

 ! نه؟ یداشت خبر خودت -

 چیه یکارپنهون ٰیحّت نه و تونستمیم نه خواستم،یم نه

 .مزد زل لیسه به و دمیکش باال رو دماغم! نداشت یادهیفا

 شدنت بابا خبر خواستمیم احمق منه! داشتم خبر! آره -

 ... کنم رتیگغافل تا بدم بهت رو

 اگه که گفتم اما: دادم ادامه و زدم پوزخند هیگر نیب

 !شدمینم مزاحمت گذره،یم خوش بهت انقدر دونستمیم
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 نجرهپ از رو خودت چرا: دیپرس م،هیکنا و شین به توّجهیب

 ! ن؟ییپا یانداخت

 ! ن؟ییپا انداختم پنجره از رو خودم من گفته یک -

 . کرد اشاره خودش به

 مونبچه به که آدیم بدت من از قدران تو! گمیم من -

 !ینکرد رحم هم

 .دمیخند تلخ

 یبرا اگه تو! تو نه بود، من یبچه اون! مون؟بچه -

 تو! یکردینم انتیخ من به ،یبود قائل ارزش وجودش

 ! یکشت رو بچه اون انتتیخ با
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. دیرس تختم کنار به درست و اومد جلوتر قدم چند

 . شد خم سمتم به و گذاشت تخت یلبه رو دستش

 نداشت، وجود هنوز که یزیچ هی بخاطر شهینم باورم -

 اصاًل! یزنیم شیآت و آب به رو خودت یدار یجورنیا

 !ُمرد که ُمرد

 . کردم نگاه رو پاش تا سر

 یپا... هیعیطب! کردمیم شک ،یزدینم رو حرف نیا -

 ! یزنیم کنار رو زیچهمه وسط، ادیب که ازهاتین و هوس

 رو نیا اما: دادم ادامه و گرفتم ازش رو نگاهم حوصلهیب

 گهید کنم،یم کاریچ من نکهیا بعد، به لحظه نیا از بدون،

 !بذار راحتم! نداره یربط تو به

 نیهم یزدیم حرف ازش که یاعالقه و عشق همه اون -

 ... شو من داره، ربط من به تو زیچهمه! بود؟
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 باال سکوت عالمت به رو دستم بهش کردن نگاه بدون

 . بردم

! منامهشناس تو ینحس اسم هی فقط ،یستین من شوهر تو -

 که یستین یحد در تو! دمید هم رو تو یعالقه و عشق

 ...برو! باشم متنفر ازت بخوام ٰیحّت من

 به لیسه که یفشار! بود من حرف شدن قطع نوبت نباریا

 یایجسم یدردها متمو از فراتر دردش آورد،یم دستم

 تمتونسینم داشتم، من که یتیوضع با! بود داشتم، که

 ! بدم نجات دستش از رو خودم

 یاهینثا. خواستم کمک و زدم غیج داشتم که یتوان تموم با

 چند بابا، و مامان بر عالوه و شد باز اتاق در که نگذشت

 . اومدن اتاق به پرستار
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 مدست هنوز که لیسه به رو و اومد جلو پرستارها از یکی

 یآقا خبره چه جانیا معلومه چیه: گفت داد،یم فشار رو

 !محترم؟
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 جاش به و رفت رونیب اتاق از پرستار اجبار به لیسه

 . برگشتن اتاق به بابا و مامان

 ای بچه یدرباره یحرف تونستینم بابا حضور در مامان

 به اما ،پرسهب افتاده یاتفاق چه نکهیا یدرباره سؤال ٰیحّت

 با کرد، ترک رو اتاق پرستار تذکر با بابا نکهیا محض

 ! شدم مواجه مامان انیپایب سؤاالت

 زا چرا اصاًل! ؟یاحامله ینگفت چرا! زد؟ کتکت لیسه -

 ...چرا! ؟یکرد فرار خونه
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 !کنم استراحت خوامیم -

 رو امهچشم گفت، مامان که یمبهوت" لیسو" به توّجهیب و

 ! بستم

 بتونم بود، درد شهمه که طیشرا اون تو بود حالم

 نیفنیف و مامان یدهیبر یهانفس یصدا از! بخوابم

! شد کردنش هیگر متوّجه شدیم راحت یلیخ دماغش

 و یدلتنگ فقط علتش روز اون از قبل که یمادر یهاهیگر

 هیگر درحال بود رممکنیغ و بود خودش زادگاه از یدور

 یراب که یینجایا به! بود دهیرس انجیا به حاال ش،ینیبب

 ! تحمل رقابلیغ خودش یبرا و بود خط آخر دخترش

 و دادم دست از رو هاماشک کنترل هم من که یزمان

 مامان هقهق شد، سیخ هاماشک از سرم ریز بالشت

 . شد ترشیب
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 باز رو هامچشم وحشت با در، شدن بسته و باز یصدا از

 امبر یزیهرچ از بشم، مواجه لیسه با دوباره نکهیا. کردم

 با مامان بعد قهیدق چند! بود ترترسناک و ترسخت

 آمپول درمقابل من باآلخره و شد اتاق وارد یپرستار

 . شدم خواب میتسل مامان یهانوازش و آرامبخش

. 

. 

. 

 مارستانیب تو شدنم یبستر از ماه کی از ترشیب

 از ونریب طیمح با یارتباط نکهیا وجود با من و گذشتیم

 تهدررف دستم از هم روزها شمار ٰیحّت نداشتم، مارستانیب

 و دیشد یزیخونر بخاطر رو خدا حال نیا با اما! بود

 یسترب مارستانیب تو بود شده باعث که یاگهید مشکالت

 !کردمیم شکر نرسه، بهم لیسه دست و باشم
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 مهالباس مامان کمک به پام، و دست گچ کردن باز از بعد

 از هاهفته و روزها از بعد یسخت به و کردم وضع رو

 . شدم بلند تخت یرو

 تاداف سالن ته به نگاهم که میشدیم خارج اتاق از میداشت

 یبرا ل،یسه یشکسته هم دیشا آشنا، یچهره دنید با و

 ! رفت بدنم از جونم بار نیهزارم

 رو دستش و کردم کینزد مامان به رو خودم ناخودآگاه

 و کرد دنبال رو نگاهم رد مامان. فشردم بود، دستم تو که

 . رفت هم تو هاشاخم لیسه دنید با

 !باشه؟! فتهیب یاتفاق ستین قرار ل،یسو نترس یزیچ از -

 زمزمه" باشه" هیشب یزیچ و دادم تکون رو سرم نامطمئن

 . کردم
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 تگرف وارید از رو شهیتک بهش، ما شدن کینزد با لیسه

 فشار رو مامان دست باز ترس از. اومد سمتمون به و

 ! دادم

 !ل؟یسو خوبه حالت -

 ! کنار برو: گفت مامان من، یجا به

 شیکار که من ضمن در! شوهرشم من اما: دیغر لیسه

 ! دمیپرس رو حالش فقط ندارم،

 نیا هب: گفت یبلند نسبتًا یصدا با و شد یعصبان مامان

 ...یهکیمرت یباش نداشته شیکار هم دیبا... شیانداخت روز

 قطع رو حرفش مامان تذکرش، و پرستار یرهیخ نگاه با

 که الحا: گفت نره، باالتر داشت یسع که ییصدا با و کرد

 ! طرف اون شوگم ،یدیپرس هم حالش

 . دیرس راه از بابا بزنه، یحرف لیسه خواست تا
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 چِپچپ نگاه همون با چون نبود، دعوا و تذکر به یازین

 سر از حرفیب و اومد لیسه دست کار حساب بابا،

 . رفت کنار راهمون

 طیمح از رو پام ها،ماه از بعد بار نیاول یبرا که یموقع

 یایقیعم نفس با گذاشتم، رونیب مارستانیب آورخفقان

 ! کنم هامهیر وارد رو تازه یهوا کردم یسع

 ارکپ مارستانیب یجلو قًایدق که نیماش سوار زود یلیخ

 هنگا یبرا من تالش تموم ت،ینهادر و میشد م،یبود شده

 ن،یاشم یشهیش از! نبرد ییجا به راه سرم، پشت به نکردن

 یجلو هنوز نامعلوم یانقطه به رهیخ که دمید رو لیسه

 یدازهان به و کردم استفاده فرصت از. ستادهیا مارستانیب

 بهش بودم، دهیدزد ازش رو نگاهم که ییروزها تموم

 باآلخره من و شد محو دمید از که ییجا تا شدم رهیخ

   .برگردوندم جلو سمت به رو سرم
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 اما شدم، هم به بابا و مامان یاشاره و مایا متوّجه خوب

 نمقابلشو در تونستم فقط که بودم حوصلهیب اونقدر

 !ببندم چشم

 گذشتیم مارستانیب از شدنم مرخص از هفته کی حدود

 تو رو روز ساعات اکثر و بابا یخونه تو چنانهم من و

 . بودم خودم اتاق

 دهیکش ته هامطنتیش یبیعج طرز به نیجن سقط از بعد

 ریگیپ ادیز و کردمینم ییماجراجو گهید نکهیا با! بود

 یهازمزمه از اما نبودم گذشت،یم اطرافم که یاتفاقات

 ٰیحّت و لیسه یهرروزه یهاتماس بابا، و مامان یعصب

 که بودم متوجه خوب در نشدن باز و فونیآ ممتد یصدا

 وبارهد و نهیبب رو من بتونه که هیراه دنبال در به در لیسه

 ! رهیبگ سر از رو هاش تیاذ و آزار
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 کرد،یم ینیسنگ مشناسنامه تو که لیسه اسم و بودم خسته

 ! شدیم میخستگ باعث ترشیب

 داشت اصرار و بود دهیخر برام مامان که رو یرمان کتاب

 یهااشک رد مرطوب دستمال با و تمگذاش کنار بخونمش،

 بود طنز رمان. کردم پاک صورتم یرو از رو مشدهخشک

 بود شده میزندگ کل که یمن یبرا اما دار،خنده و

 و دنید با و بود سخت هم دنیخند ٰیحّت نامه،بتیمص

 تا دیشا درواقع! گرفتیم مهیگر دارخنده زیچ خوندن

 ادامه بد حس نیا ،بود میزندگ تو لیسه اسم که یزمان

 ! کردیم دایپ

 هب روزها از بعد بار نیاول یبرا و شدم بلند جام از کالفه

 . رفتم نییپا یطبقه

 بود مشخص اومدیم آشپزخونه از که ییصدا و سر از

 . ناهاره کردن درست مشغول مامان



 

Romanzo_o 699 

 طفق ،یکم داشتم یسع کهیدرحال و شدم آشپزخونه وارد

 ! ن؟یندار الزم کمک: مگفت باشه، سرحال صدام یکم

 هیثان چند و دیکش کار از دست صدام دنیشن با مامان

 همون با و اومد خودش به نکهیا تا کرد، نگاهم مبهوت

 به بود، انینما روشون ازیپ زیر یهاتکه که ییهادست

 . دیکش آغوشم

 رهام و داد تیرضا باآلخره مامان قهیدق چهار از بعد دیشا

 کرد اشاره و دیکش عقب برام رو یناهارخور یصندل. کرد

 ابلممق رو کیک از یبرش با همراه نسکافه فنجون. نمیبش

 . شد کارش مشغول دوباره و داد قرار زیم یرو

 ایدر به رو دل تیدرنها و کردم مزهمزه یکم رو منسکافه

 با و برگشت سمتم به که زدم صدا رو مامان دیترد با. زدم

 ! زم؟یعز جانم: داد رو جوابم یمهربون
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 !کنم خراب رو شیخوشحال خواستمیم نه و ومدیم دلم نه

 رنگ هامدت از بعد که مامان یهاچشم از رو نگاهم

 هب شدم رهیخ و گرفتم بودن، گرفته خودشون به یشاد

 . دستم یتو فنجون

 ! گرفتم میتصم هی من راستش -

 ! باشه ریخ -

 . گرفتم دندون به رو لبم

 یراه چیه گهید! بشم جدا لیسه زا خوامیم... که ریخ -

   !نمونده لیسه و من یبرا

 

 ودن،ب داده بهم قباًل بابا و مامان رو شنهادیپ نیا که هرچند

 بزنه، یحرف نکهیا بدون! خورده جا مامان بود مشخص اما

 . شد کارش انجام مشغول یپرتحواس با
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 تموم حال در که رو زردچوبه ظرف و شدم بلند جا از

 از قابلمه اتیمحتو عوض در و بود اتشیمحتو شدن

 دیردت با. گرفتم مامان از بودن، شده رهیت زردچوبه ِیادیز

 ! د؟یامسئله نیا مخالف شما: دمیپرس مامان از

 شسیخ صورت متوّجه تازه من و برگشت سمتم به مامان

 . شدم

: گفت هقهق با. گذاشت مشونه رو سرش و کرد بغلم

 نم مثل... نشه من مثل تندهیآ گفتم؛یم خودم با شهیهم

 گمیم حاال اما! ینش دور ازم افتادم، دور مخانواده از که

 من! یبود خوشبخت جاش به اما ،یبود دور ازم کاش

 ! ندارم رو شدنت آب ذرهذره طاقت نجایا

 ! یتصنع هرچند تلخ، هرچند بخندم؛ کردم یسع

 خوب زیچهمه شدم جدا که لیسه از دمیم قول من -

 ! شهب
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 . دیلرز صدام یالحظه یبرا

 ! میزندگ تیوضع هم بشه، خوب حالم هم -

 و کردم جدا خودم از رو مامان غذا، یسوختگ یبهونه به

 .بردم پناه باال یطبقه به طاقتیب

. 

. 

. 

 تا ودمب لیسه منتظر صبرانهیب من و بود عصر پنج ساعت

 حرف و دنید یبرا و بشه دایپ شسروکله روز هر مثل

 تماسال قهیدق هی یبرا ٰیحّت خودش یگفته به من، با زدن

 بارها، و بارها داشتم دوست! بشکنه رو غرورش کنه،

 ! ادیب خودش سر کرد من با که یکار
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 هب و شدم بلند تخت یرو از فونیآ زنگ ممتد یصدا با

 زدم، کنار رو پرده یگوشه آروم. رفتم پنجره سمت

 ! بود لیسه ،داشتم رو انتظارش که طورهمون

 یبرا دشیترد و شد باز در که یزمان متعجبش یافهیق

 ! شد پوزخندم باعث خونه، به شدن وارد

 . نشستم تخت یرو دوباره و انداختم آروم رو پرده

 به یوا اما اتاقشه، تو باال" گفت؛یم که رو مامان یصدا

 یاصد بعد و دمیشن! " یاریب سرش ییبال یبخوا حالت

 ! دیسر گوشم به بود، لیسه به متعلق مطمئنًا که رو ییپاها

 و دادم قورت رو دهنم آب بود، رفته باال قلبم ضربان

 ! دادم نشون رمان خوندن مشغول رو خودم

 باز در بدم، یجواب من نکهیا بدون و خورد در به یاتقه

 . شد
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 ! تو؟ امیب ونمتیم -

 ًاقیدق که اآلن: گفتم پوزخند با و شدم رهیخ هاشچشم به

 ،یبکن یدار دوست یکار هر یدار عادت! یاتاق داخل

 ! ؟یریبگ اجازه بعد

 .دیخند یعصب

 ! ؟یبزن هیکنا شهیهم یدار عادت -

 در دوباره شد، خارج اتاق از من مبهوت نگاه مقابل در و

 ! موند من جواب منتظر بار نیا و زد

 یجا به: گفتم نره، باال صدام داشتم یسع کهیدرحال

 حرف یمهم موضوع یدرباره خوامیم تو، ایب یبازمسخره

 ! بزنم

 ،ببنده رو در بخواد نکهیا از قبل اما شد، اتاق وارد لیسه

 ! لطفًا بمونه باز بذار: گفتم
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 !شدم؟ نامحرم حاال تا یک از -

 . دادم جواب پوزخند با رو شخندشین

 ! تهیامن بحث! ستین نامحرم و محرم بحث -

 و کرد باز انتها تا رو در! شد سخت و سرد لیسه نگاه

 ت،داش تخت با یادیز نسبتًا یفاصله که یصندل یرو

 اتاق دور تا دور نگاهش که طور همون. نشست

 مقابل در. بردم باال جلوش سکوت عالمت به رو دستم

 . انداختم نییپا رو سرم ش،رهیخ نگاه

 و تنمیبب خواستم امروز من که نیا لیدل! لیسه نیبب -

 یعنی... من! ستین خونه به برگشتن بزنم، حرف باهات

میچرخید، گفت: اینجا انگار خیلی بهت خوش میگذره، 

اما دیگه وقتشه برگردی سر خونه و زندگی خودت! 

نگران درس و دانشگاهت هم نباش، تونستم برات 

مرخصی بگیرم! از ترم بعد... 
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 یلیخ چون م،یکن یزندگ هم با میتونینم گهید ما... ما

... که بگم ینطوریا اصاًل! شده عوض نمونیب زهایچ

 ... هم اول از ما ازدواج

. کرد لمسش و نشست سردم یبازو یرو لیسه دست

 هاشچشم شدم، رهیخ صورتش به و بردم باال رو سرم

 !بود دهیپر وضوح به رنگش و کردیم نگاهم ناباورانه

 دور ازم مدت همه نیا! ل؟یسو هیچ هاحرف نیا -

 آخرش که! بشه؟ نیا آخرش که یگذاشت تنهام ،یموند

 ! طالق؟ یبگ

 . کنم آزاد رو بازوم کردم یسع

 هانیا از زودتر دیبا! لیسه ستین اآلن مال حرف نیا -

 ! فتادیم اتفاق

 دبلن یصندل یرو از کنه، رها رو بازوم نکهیا بدون لیسه

 . نشست تخت یرو کنارم و شد
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 ! بودم؟ یچ منتظر اآلن من یدونیم -

 و یکن بغلم که نیا منتظر: داد جواب بالفاصله خودش و

 ! یبرگرد یخواَیم یبگ شده، تنگ برام دلت یبگ

 . زد پوزخند

 ! یزنیم ییجدا از حرف وقت اون تو -

 . زد زل هامچشم به

 به! ؟یبزن من به رو هاحرف نیا آدیم دلت اصاًل تو -

 دلم و دست یکنیم صدام یوقت هم هنوز که یمن

 !ه؟لرزیم
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 .دمیخند تلخ
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 تم،فیم ،یآورد سرم که ییبالها ادی یوقت! اد؟ین دلم چرا -

 ! آدیم دلم هم خوب

 . زدم شخندین

 ! رونیب برم تیزندگ از من خداته از تو که هرچند -

. دمیلرز خودم به نشست، هامشونه یرو که هاشدست

 چیه لیسه یهادست توسط هامشونه شدن لمس از من

 ! نداشتم یوشخ یخاطره

 .دیلرزیم تنم مثل هم صدام. دمیکش عقب رو خودم

 غیج کنار، ینر! کن ولم کنمیم خواهش! لیسه کن ولم -

 !زنمیم

 .کرد رهام روزم، و حال دنید با

 ! امروز نیهم... تیزندگ خونه سر برگرد -

 !هگید وقتچیه نه... امروز نه! گردمیبرنم گهید من: دمینال
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 . تگرف رو دستم مچ

 سگ رو من! یگردیبرم گمیم من چون! یگردیبرم -

 !لیسو نکن

 انجیا تو یجا: دیغر که کنم آزاد رو دستم مچ کردم یسع

 ! یدار یزندگ و خونه خودت تو! بفهم! لیسو ستین

 ریز و دیکش آغوشم به خشونت با تقالهام، مقابل در

 ای شهینم تو بدون! لیسو خونه برگرد: کرد نجوا گوشم

 !برگرد ای بکش رو من جانیهم

 باعث هک لیسه کشتن! ستادیا تپش از یالحظه یبرا قلبم

 ! نبود سخت هم ادیز بود، شده مبچه شدن کشته

 ردهک ریتعب یاگهید زیچ به رو شدنم آروم انگار که لیسه

 من و شد شل بدنم، دور از هاشدست یحلقه بود،

 .بکشم رونیب آغوشش از رو خودم تونستم
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 ! هیکاف! نه گهید... لیسه نه گهید: گفتم یسخت به

 . دادم قورت رو دهنم آب

 اندازه نیهم تو، و من مشترک یزندگ عمر که کن قبول -

 !بوده

 . زدم زل هاشچشم به میمستق

 داشتم، دیام یزندگ نیا یادامه به درصد هی فقط اگه -

 !برو گهید حاال... حاال اما! زدمینم رو هاحرف نیا راحت

 برگشتن به یاصرار گهید لیسه کالمم، تیجد قابلدرم

 ذهنم تو ازش که یزیچ نیآخر و رفت. رفت و نکرد

  !انداخت جونم به درد بیعج که بود نشیغمگ نگاه موند،

 

 که رو صورتم و اومدم خودم به خونه، در شدن بسته با

 . کردم پاک بود، شده اشک از سیخ هیثان چند عرض در
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 باال هاپله از داره که شدم متوجه مامان یپاها یصدا از

 که یطور به دمیچرخ مخالف سمت به تخت یرو! آدیم

 . باشه پنجره سمت به اتاق، در یجا به صورتم

 ! ؟یگفت بهش -

 کوتاه و شد ریسراز چشمم از ناخواسته یاشک قطره

 ! آره: دادم جواب

 ! کرد؟ قبول -

 !دونمینم -

 ! نبود خوب ادیز روزش و حال: گفت دیترد با مامان

 . شدم تلخ

 ! ستین مهم -

 ! ارهین خودش سر ییبال وقت هی... وقت هی -
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 آوردم زبون به رو ییهاحرف و دمیچرخ مامان سمت به

 !نداشتم بهشون یاعتقاد چیه که

 نکشه، رو من قتل ینقشه! یباش اون نگران خوادینم -

 ! آرهینم خودش سر بال

 ... آخه -

 . موند نصفه تلفن زنگ یصدا با مامان حرف

 اجت به و دمیکش عقب تخت یرو رو خودم مامان رفتن با

 یهاچشم ریتصو اما بستم رو هامچشم. دادم هیتک تخت

 ! بست نقش هامچشم پشت ل،یسه نیغمگ

 زیم یرو از رو یکتاب و کردم باز رو هامچشم کالفه

 هاشنوشته و هاعکس از یزیچ نکهیا بدون. برداشتم

 . زدمیم ورقش شم،ب متوّجه
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 باال هاپله از داشت باز که مامان یپا یصدا اومدن با

 هک دونستمیم فرستادم، رونیب مانند آه رو نفسم ومد،یم

 کنم تظاهر و کنم یباز نقش مامان یجلو دیبا حاالحاالها

 ! حالم بودن خوب به

 یرو لبخند کردم یسع پاها یصدا شدن ترکینزد با

 مامان یدهیپررنگ صورت دنید اب اما بنشونم هاملب

 . دیکش پر صورتم یرو از هم یساختگ لبخند همون

 !شده؟ یزیچ -

 دهیترس هم دیشا روح،یب نگاهش و زدیم نفسنفس مامان

 ! بود

 ! بود؟ یک خط پشت -

 بلند جام از مامان صورت یرو به اشک قطره ختنیر با

 . گرفتم رو بازوش. رفتم سمتش به و شدم
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 !مامان؟ شده یچ -

 ... لیسه -

 ! ؟یچ لیسه: دمینال

 چند عرض در صورتش و بست رو هاشچشم مامان

 . شد اشک از سیخ ه،یثان

 !کرده تصادف -

 . شد شل مامان یبازو از دستم

 ! تصادف؟... ت -

  !دروغه: کردم زمزمه. دادم تکون نیطرف به رو سرم ناباور

  !دروغه :زدم غیج بلندتر مامان، یهیگر افتنی شدت با

 

 . دیکش آغوش به رو لرزونم بدن مامان

 . باش آروم... لیسو باشه -
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 ! چطوره؟ حالش: دمیپرس یسخت به

 ! مارستانیب بردنش خب... خب... یعنی... دونمینم -

 . اومدم رونیب مامان آغوش از

 ! مارستان؟یب کدوم -

 ! میریم هم با شو، آماده: داد جواب ،یقیعم نفس با مامان

 .رفت رونیب اتاق از و

 اومد، دستم به که رو یلباس نیاول لرزونم یهادست با

 . کردم تن به و برداشتم

 شیپ یقهیدق چند تا که ییجا قًایدق خواب،تخت به نگاهم

 و رفتم جلوتر. شد دهیکش بود، نشسته روش لیسه

 هگید کردمیم باور دیبا. کردم لمسش دست با ناخودآگاه

 رو ودمخ خودم،یب فکر بابت و دمیگز لب! ست؟ین یلیسه

 ! کردم سرزنش
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 به کردن فکر از من و کرد صدام مامان قه،یدق چند از بعد

 . دمیکش دست لیسه

 . بود کرده خبر مامان که میشد یآژانس سوار هم با دو هر

 از یکم دست که انداختم مامان وضع و سر به ینگاه

 بزس یروسر با یآب یمانتو دنیپوش درواقع! نداشت خودم

 ! بود دیبع یادیز من پوش کیش مادر از

 و  اسمش که یمارستانیب یجلو قهیدق ده از بعد کهیزمان

 به مامان یاشاره با من و داشتنگه نیماش زدم،یم حدس

 رونیب نیماش یصندل از رو مشدهخشک بدن یسخت

 تصادف مقصر که بودم داده خودم به دیام یهرچ دم،یکش

 بستم رو هامچشم! هوا رفت و شد دود نبودم، من لیسه

 یسک اگه دونستمیم. فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم و

 رو من یخودخور نیا اره،ین من یرو به یزیچ هم

 !کشهیم
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 که گذرهیم یچ فکرم تو که دیفهم چطور مامان دونمینم

 !داد فشار محکم یدلگرم ینشونه به و گرفت رو دستم

 رشیپذ از مامان و میشد تانمارسیب وارد که یمدت تموم

 اطراف و دور هامچشم کرد،یم وجوپرس لیسه یدرباره

 از امان اما نهیبب پا سر رو لیسه دیشا تا گشتیم رو

 و ردک بلند رو سرش قهیدق چند از بعد پرستار که یالحظه

 میوخ یقدر به اوضاعش! عمله اتاق تو لیسه داد خبر

! کردن عملش و نموندن شخانواده یاجازه منتظر که بوده

 گفته یسعد رو من یلحظه اون روز و حال تیحکا دیشا

 ! بود

 به خود من. سخن ینوع هر ندیگو بدن از جان رفتن در»

 . «رودیم جانم که دمید شتنیخو چشم

 مارستانیب سالن اطراف لیسه دنید یبرا نگاهم

 پا سر رو لیسه بودم دواریام اما بود، مسخره د؛یچرخیم
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 ودهب دروغ و یشوخ تصادفش، بودم حاضر ٰیحّت. نمیبب

 !نبود که نبود اما گشتم، دنبالش چشم با! باشه

 یدرخواست شیپ ساعت کی تا که یمن حال بود بیعج

 نیا به حالش دنیشن از حاال و نداشتم ازش طالق جز

 صدا ٰیحّت که بودم زدهبهت قدراون! بودم افتاده روز

 یزن نکهیا تا آورد،ینم خودم به رو من هم مامان یهازدن

 هک یزن حال به سوخت، نیمیس حال به لحظه هی یبرا دلم

 بخاطرش اون و نداشت باهاش ینسبت چیه لیسه نظر از

که هم میشناختمش و هم نمیشناختمش، با اشک و آه، 

هر چند اشک تمساح به سمتم حملهور شد. با نشستن 

دستهاش روی گلوم، همون ترس لعنتی به سراغم اومد! 

سهیل رو پیش چشمهام میدیدم که داره با دستهاش 

خفهم میکنه! لرزیدم و مامان خودش رو سپر بالی من 

کرد و به کمک بابای سهیل، سیمین رو از من جدا کردن.  
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! سوخت هم خودم یبرا دلم! بود کرده رو من جون قصد

 من یجا به رو یاگهید زن که بود یمرد همون لیسه

 دنید از نه، که خودش دنید از من و بود داده حیترج

 دست از رو نمیجن عطرش، یبو استشمام و هاشلباس

 !بودم نجایا حاال... حاال و بودم داده

. 

. 

. 

 یروروبه مامان، کنار که گذشت زمان چقدر دونمینم

 یخاص زیچچیه من و بود پدرشوهرم که یمرد و نیمیس

 که بودم نشسته سرد یصندل یرو دونستم،ینم ازش

 . شد باز عمل اتاق در باآلخره
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 انجام رو لیسه عمل و بود دکتر مطمئنًا که یمرد نگاه

 جام از نکردم جرأت ٰیحّت که بود دیناام قدراون بود، داده

 ! بشم بلند

 رد دکتر جواب دنیشن یبرا بود شده گوش وجودم تموم

 ! لیسه تیوضع از نیمیس سؤاالت مقابل

 که دمیشن رو دکتر آروم یصدا که ینزما چرا، دروغ

 وشه به تا دیبا و بوده زیآمتیموفق لیسه عمل گفتیم

 ! شدم خوشحال دلم ته م،یکن صبر اومدنش

 ود،ب خسته نگاهش دیشا... کرد دنبال رو دکتر رفتن نگاهم

 !نیهم فقط

 

 خودش بود کینزد لیسه دنید یبرا که نیمیس برخالف

 !بودم نشسته مامان کنار آروم و ساکت بکشه، رو
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 نمک درک تونستمینم! شدینم باورم هم هنوز بودم، جیگ

 کردیم رفتار باهام خشونت با شیپ ساعت چند که یلیسه

 تخت یرو حاال برگردم، خونه به خواستیم ازم و

 ! باشه افتاده مارستانیب

 کنار از حال نیا با اما بود، نیغمگ نگاهش راد یآقا

 کارش نیا لیدل دونستمیمن! کردینم حرکت نیمیس

 مادر نیمیس اگه دیشا! رفتارش ای نهیمیس حال از ینگران

 درک ترشیب رو خودم از نفرتش بود، لیسه یواقع

 ! بود طرفه دو کاماًل حس نیا که چند هر کردم،یم

 هیتک سرم پشت وارید به رو سرم و بستم رو هامچشم

 به نشنگرا یصدا و نشست بازوم یرو مامان دست. دادم

 . دیرس گوشم

 ! ل؟یسو چته -

 ! مخسته: دادم جواب کنم، باز رو هامچشم نکهیا بدون
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 . گذاشت ششونه یرو رو سرم و دیکش یآه مامان

 یخوایم کم هی تا خونه، ینشست بس از مدت نیا -

 ! یفتیم روز و حال نیا به ،یکن تحرک

 یصدا کنم، دیتائ رو مامان حرف بتونم نکهیا از قبل

 . شد بلند نیمیس

 رو پسرم! یبخواب یریبگ راحت ینطوریا هم دیبا -

 ! مارستانیب تخت یرو یانداخت

 یرو یکنترل نکهیا بدون و شد باز سرعت به هامچشم

 . شدم بلند یصندل یرو از باشم، داشته حرکاتم

 !پسرت؟: کردم زمزمه

 . شد بلند جا از هم نیمیس حرفم، نیا با

 ! ؟یینجایا چرا تو! لمیهس مادر من! پسرم. آره -

 .دیپر باال راستم یابرو
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 ! زنشم چون -

! ؟ییجا نیا چرا پس ؟یبش جدا ازش یخواستینم مگه -

 ! یانداخت روز نیا به رو لیسه تو

 . انداختم باال شونه تفاوتیب

 تصادف خودش لیسه! کردمینم یرانندگ که من -

! زنشم نم خب... نجامیا اآلن که نیا اما... اما... کرده

 زن فقط که ییتو به نمیبینم یلیدل! مهشناسنامه تو اسمش

 ! بدم جواب ،یباباش

 

 و ردک یفحاش به شروع داد، و غیج با نیمیس حرفم نیا با

 یجواب چیه. شدم رهیخ بهش یخونسرد تینها در من

 باعث میالیخیب درواقع! نداشتم زشتش یهاحرف یبرا

  !رهیبگ رو خودش جواب نیمیس شدیم
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 اعتراض و نیمیس کردن ساکت یبرا راد یآقا یهاتالش

 و اومدن پرستار چند تیدرنها نبرد، ییجا به راه مامان

 ! دادن تذکر بهش

 اب پرستارها جواب در و شد رهیخ من به نفرت با نیمیس

 افتاده، مارستانیب تخت یرو پسرم: گفت هیگر و داد

 ! باشم؟ آروم یچطور

: مگفت لب ریز ن،یمیس به رهیخ و زدم پوزخند ناخودآگاه

 !پسرت؟

 دهنش مالحظه بدون باز نیمیس شد باعث حرفم نیهم و 

 ! کنه باز رو

 ناآل حتمًا! یانداخت روز نیا به رو لیسه کثافت، یتو -

 ! یکنینم گم رو گورت که یراثشیم و ارث دنبال هم

 قدم نیمیس سمت به بزنه، یحرف خواست مامان تا

 . برداشتم
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 چشمم که داشتم میزندگ تو انقدر من شکر رو خدا -

 و مال نه... مردم شوهر دنبال نه نباشه؛ یزیچ دنبال

 ... بود نطوریا اگه که... اموالشون

 ود،ب ستادهیا نیمیس کنار درست که راد یآقا به ابرو با

 . کردم اشاره

 زما سال یس ستیب که شدمیم یکی زن هایبعض مثل -

 ! باشه تربزرگ

 االب صورتم به زدن یلیس قصد به که رو نیمیس دست

 دادم،یم فشارش تیعصبان از کهیدرحال و گرفتم اومد،

 اون اما بشم، جدا لیسه از خوامیم من که درسته: گفتم

 حتمًا ،یمادرش مثاًل که شما! داره دوست رو من هم هنوز

 ! یدونیم من از بهتر رو موضوع نیا
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 گهید پس: گفتم ندشخین با و کردم رها رو لرزونش دست

 به پسرت گل یوقت چون ،ینکن من کفش تو پا کن یسع

 !بمونم ساکت بتونم دمینم قول اومدم، هوش

. شدم رهیخ راد یآقا صورت به و رفتم عقب قدم چند

 هدیند بار چهار از ترشیب دیشا که رومروبه مرد یهانگاه

 لب ریز! نداختیم لیسه ادی به رو من بیعج بودمش،

 سمت به مامان کنار و کردم زمزمه" خداحافظ' هیشب یزیچ

 .برداشتم قدم راهرو مخالف

 :دارم دوست را غرورم

201 

 ٰیحّت که بود بیعج م،یشد آسانسور سوار مامان همراه

 ترس از که نبود یزن همون انگار! بود آروم هم اون

 من و بود دهیپر وارید گچ مثل رنگش دامادش، تصادف
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 تصادف شوهرش که نداشتم یکس به یشباهت چیه هم

 !کرده

. 

. 

. 

 یاهگفته طبق و گذشتیم لیسه تصادف از هفته چند

 . بود ثابت همچنان تشیوضع مامان،

 نیمیس رفتار به رو لیسه به نزدنم سر که مامان و بابا

 رس مارستانیب به کردنیم اصرار روز هر دادن،یم نسبت

 زنمیسرم لیهس به من کهیزمان دادن،یم قول ٰیحّت و بزنم

 ممکنریغ بًایتقر که یکتر! کننیم دور اونجا از رو نیمیس

 !بود
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 و شام زیم سر منّظم و بود شده ترشیب اشتهام روزها اون

 زدم،ینم بهش لب وقتچیه که صبحانه ٰیحّت و ناهار

 ! شدمیم حاضر

 یصبحانه خوردن از بعد که بود مین و نه ساعت صبح

 ینیسنگ از بودم، نمیریش یچا زدن هم مشغول ،یمفصل

 تونستمیم هم به شوناشاره و مایا و بابا و مامان نگاه

 !راهه در یدیجد جنگ که بزنم حدس

 که مبش بلند خواستم زیم پشت از مییچا دنینوش از بعد

 حرف قهیدق چند دخترم، نیبش: گفت یمیمال لحن با بابا

 !میبزن

 .فرستادم رونیب کالفه رو نفسم

 ! بشنوم یزیچ خوامینم ست،پسره اون یهدربار اگه -

: فتگ بلند یصدا و تیعصبان با رفت، نیب از بابا آرامش

 !میبزن حرف جات، سر بتمرگ
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 .شد بسته ناخودآگاه هامچشم دادش از

 یرو از آخر در من و شد یسپر سکوت تو هیثان چند

 هم، مامان نگاه درواقع! شدم بابا حرف میتسل یناچار

 !نداشتم فرار یبرا یراه من و بود بابا یهاحرف یمعنهم

 دوباره و انداختم یصندل یرو رو مدهیترس و لرزون بدن

 !شد بابا ناتموم یهاحتینص یشنوا هامگوش

 !کنار بذار رو یلجباز لیسو -

 یلیلد اصاًل! نمشیبب خوامینم من! بابا ستین یلجباز -

 !نمشیبب بخوام که نداره وجود

 !شوهرته؟ لیسه که ترمحکم نیا از لیدل: دیغر بابا

 .کردم زمزمه" شوهر" بار چند لب ریز پوزخند با

 !گفت" هالّل اال اله ال" تیعصبان از بود، نشده فمیحر که بابا



 

Romanzo_o 730 

 عذاب چه ره،یبم لیسه نکرده ییخدا اگه یفهمیم چیه -

 !شه؟یم رتیبانگیگر یوجدان

 .دوختم مامان قراریب یهاچشم به رو نگاهم

 !رهیبم که آرزومه! خدانکنه؟ یگیم چرا -

 !لیسو: دیغر بابا

 .شدم بلند یصندل یرو از

 کنم التماسش ستین یازین گهید من ره،یبم اون اگه -

 هم من! ادتونه؟ی! نیبود یراض هم شما خود! بده طالقم

 که ییهاعذاب و هاگذشته ادی دنشید با خوامینم گهید

 ذارهیم اد،یب هوش هب اون اگه دیکنیم فکر! فتمیب دمیکش

 ...سه! بره؟ نییپا من یگلو از خوش آب

 .نشکنه بغضم تا دمیکش یقیعم نفس
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 زنده خودش چرا پس شد، شبچه مرگ باعث لیسه -

 بمونه؟

 گدلسن انقدر که تو! دخترم! جان لیسو: گفت کالفه بابا

 دچن گذشت با ماهه، هی نیجن اون مرگ بخاطر تو! ینبود

 لیسه مرگ یآرزو یتونیم چطور! یناراحت هم هنوز ماه

 ینطوریا چرا بود، بند جونش به جونت که تو! ؟یکن رو

 ! آخه؟ یشد

 انتیخ من درد اما بود، محض قتیحق بابا یهاحرف

 مغرور گفتنش با خواستینم دلم که یزیچ بود؛ لیسه

 ! بشم ردخ و بشه خرد و بشکنه شکسته، که ینیا از ترشیب

 . فرستادم ونریب مانند آه رو نفسم

 به رو نه ای نمشیبب کینزد از برم نکهیا اما ام،یم باشه -

 ! دیبذار خودم انتخاب

 ! نداره یادهیفا که ینطوریا: گفت اعتراض با مامان
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 !خانوم بده اجازه -

 . کرد بسته و باز بار هی رو هاشچشم بابا

 ! شو آماده برو! قبوله -

 . دیپر باال تعجب از ابروهام

 ! مالقاته؟ وقت آلنا مگه -

 . دیخند بابا

 ! شینیبب یخواستینم که تو -

 . انداختم باال یاشونه تفاوتیب

 ! شمام یمعطل نگران فقط! خوامینم هم هنوز -

 رو آشپزخونه یخروج راه. " بشم آماده رمیم" گفتن با

 . گرفتم شیپ

. 

. 
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 ارانگ. میدیرس مارستانیب به که بود ازدهی به ربع کی قًایدق

 و رفت بود، یبستر لیسه که مدت نیا تو مامان و بابا

 اب نگهبان کهیطور به داشتن، مارستانیب تو یادیز آمد

 بابا و زد باال رو راهبند یلهیم یراحت به بابا، نیماش دنید

 .کرد پارک مارستانیب اطیح تو رو نیماش

 هب من از جلوتر بابا و مامان... میشد ادهیپ نیماش از سه هر

 کنار همچنان و کردنینم یحرکت من یپاها اما افتادن، هرا

 . بودم ستادهیا نیماش

 . برگشتن سمتم به نبودنم احساس با بابا و مامان

 .اومد سمتم به مامان

 ! ل؟یسو یموند اونجا چرا -

 . شد فشرده هامدست نیب فمیک یدسته
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 ! تو امینم من... که گفتم من خب... خب -

 یرو رو دستش بابا کنه، یتراضاع خواست تا مامان

 . گذاشت ششونه

 ! باشه راحت بذار -

 ات اونجا نیبش: گفت من به رو هامکتین به یااشاره با و

 !میبرگرد ما

 

 متس به مامان و بابا برگشتن از دیناام قه،یدق چند از بعد

 به ردنک نگاه با کردم یسع. نشستم روش و رفتم یمکتین

 ! کنم منحرف لیسه از رو فکرم هادرخت

 دلم هک بودم شده سنگدل من و بود بابا با حق واقعًا دیشا

 یفاصله به که یلیسه! سوختینم لیسه حال به یاذره
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 نداشت خبر و بود دهیخواب تخت یرو من از متر چند

 !گذرهیم یچ اطرافش

 ! دخترم؟ یکشیم آه چرا -

 که یقیعم نفس ٰیحّت. دمیپر جا از راد یآقا یصدا با

 ! کنه کم رو کالمم شین و حرص نتونست هم دمیکش

 ! هستم لیسو -

 نکهیا بدون و نشست مکتین یرو من کنار تعارفیب

 آه چرا خب: گفت دوباره اره،یب خودش یرو به یزیچ

 !ل؟یسو یدیکشیم

 . انداختم باال یاشونه

 خوامب چه کنم،یم فکر میزندگ با روزگار یباز به یوقت - 

 ! شهیم ناله و آه سمنف هر نخوام چه
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 نیا باطنت که یصورت در ؟یباش بد یکنیم یسع چرا -

 ! ست؟ین

 . انداختم ریز به سر و شدم رهیخ بهش هیثان چند

 پسرتون آقا که رو ییهادرس کنمیم یسع دارم فقط من -

 ! بدم لیتحو خوب داده، ادی بهم

 . دیکش یآه

 زبون به هم رو اسمش که ادیم بدت ازش انقدر -

 ! ؟یارینم

 !دیشا: دادم جواب صداقت با

 !یدینبخش رو لیسه هنوز تو پس -

 ... بچه بابت: داد ادامه که کردم نگاهش یسؤال

 یقفر چه م،یکن یزندگ هم با میتونینم گهید ما یوقت -

 "! میشینم ما" چوقتیه گهید که هرچند! کنه؟یم
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 . شد لیمتما سمتم به یکم راد یآقا

 نیا که کنم باور! پدرت یجا هم من !من با باش راحت -

 یمومت و شده ریسراز قلبت تو دفعه هی که ینفرت و نهیک

 !ست؟بچه بخاطر فقط نداره،

 ! نه: دادم جواب صادقانه و زدم یتلخ لبخند

 ! خب؟ -

 م،نداشت مالقات ترشیب بار چند که یمرد با بود بیعج

 یراحت احساس انقدر ،یاحوالپرس و سالم حد در هم اون

 ! گفتم میزندگ راز نیبدتر از که کردمیم

 ارکن باهاش بتونم من که ستین یزیچ لیسه انتیخ -

 !شمشببخ هم بچه یهیقض بابت ٰیحّت ذارهینم نیا و امیب

 

 ! ؟یمطمئن یزنیم که یحرف از -



 

Romanzo_o 738 

 . انداختم باال ییابرو

 ! صد در صد -

 . دیکش یپوف راد یآقا

 قدراون تو با زدواجا یبرا که لیسه! شهینم باورم -

 !زدیم شیآت و آب به رو خودش

 . زدم پوزخند

 بمونه، بسته من دهن دیبذار! راد یآقا دینخندون رو من -

 لیسه مثل یپسر داشتن از که گمیم رو ییزهایچ وگرنه

 ! بشه شرمتون

 ... دخترم -

 . دادم تکون هوا تو رو دستم حوصلهیب

 ! لمیسو که گفتم -

 ! باش آروم !جان لیسو باشه -
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 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 و" دخترم" نیا ندارم شک! ن؟یخوایم یچ من از -

 هب که ساله هی حدود من! ستین لیدلیب هاگفتن" جان"

 رو یادفعه هی تیمیصم نیا هستم؛ شما عروس اصطالح

 !کنم باور تونمینم

 . انداخت نییپا رو سرش زدهخجالت

! نیزدینم سر ما به هم شما خب اما تم،شرمنده ابد تا -

 ! نبود نمونیب یآمد و رفت

 . انداختم باال شونه تفاوتیب

! کنهینم حل رو یزیچ هم شما یشرمندگ! ستین مهم -

 نیمیس لطف به م،یزد سر بهتون ما که یبار هی همون

 ! شد سازخاطره خانوم

 ! مهمه یلیخ یعنی" ستین مهم" یگیم که نیا -
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 ستهفته هی من مادر و پدر! گرفته تونیشوخ شما انگار -

. لیسه مالقات برو که کردن شهیش تو رو من خون

 که حاال اما بوده، شما بخاطر هم اصرار نیا که مطمئنم

 ... اومدم

 . شدم بلند مکتین یرو از و کردم قطع رو حرفم

 ! برم من بهتره ن،یندار یحرف شما که حاال -

 . دیکش رو دستم

 ! نشده تموم هامفحر هنوز من -

 سر یمخالفت چیه بدون که داشت تحکم اونقدر صداش

 . کردم بغل رو فمیک. نشستم جام

 !شنومیم -
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 بخوام اگه! کنم شروع کجا از و چطور دونمینم -

 لیهس کرد، ترکمون تمنا که یوقت از دیشا باشم، روراست

 ! شد عوض

 هم وت هاماخم ناخودآگاه ناآشنا، و دیجد اسم دنیشن از

 . رفت

 سالش شونزده لیسه کهیزمان ش،یپ سال پونزده حدود -

 و تمنا یرابطه! کرد فوت یضیمر بخاطر مادرش بود،

 ! بود هم با پسر و مادر یرابطه از فراتر ل،یسه

 یکمرنگ لبخند که فرستادم رونیب رو مشدهحبس نفس

 . آورد راد یآقا یهالب یرو

 با و دمیرخچ سمتش به سکوتش، شدن یطوالن با

 . شدم رهیخ صورتش به یکنجکاو

 یانقطه به شدن رهیخ با دوباره و انداخت بهم ینگاه مین

 . زدن حرف به کرد شروع نامعلوم،
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 هس از تمنا هم یطرف از نداشت، یخوب تیوضع لیسه -

 از رو موضوع نیا هم من خب... بود ضیمر شیپ سال

 نیا بخاطر لیسه که درسته! بودم کرده یمخف لیسه

 نیا من اما بشه، ناراحت دستم از داشت حق یکارپنهون

 سن تو اصاًل لیسه بودم، کرده خودش بخاطر رو کار

 ! نبود یمناسب

 . دیلرز صداش

 ریز وقتچیه بودن، کرده دیام قطع تمنا از دکترها چون -

 رب عالوه خواستمینم... نرفت معالجه و یدرمان یمیش بار

 خواب از تمنا، نبود ترس با روز هر هم لیسه خودم،

 تونستیم که رو ییهالحظه و کنه یروزشمار! بشه داریب

 لیدال ها،نیا وجود با! کنه حروم باشه، خوش مادرش با

 مرگ از بعد مین و سال دو اون و نکرد قانع رو لیسه من

 نیا گذشت از بعد هنوزه، که هنوز! رفت رانیا از تمنا،
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 اون با سروصدایب یرچطو دونمینم هم خودم سال همه

 خودم به من یوقت که کرد فیرد رو کارهاش کم، سن

 ! بودم فرودگاه تو لیسه مقابل اومدم،

 هرچقدر لیسه رفتن از بعد: داد ادامه دوباره و دیخند تلخ

! دشیم دورتر ازم اون بشم، کینزد بهش کردمیم یسع من

 ل،یسه دنبال دنیدو و دنیجنگ سال سه از بعد که ییجا تا

 ازدواج نیمیس با و زدم رو پسرم تنها دیق! شدم خسته

 ! کردم

 . دیکش یآه

 مجددم ازدواج کردن یمخف من، اشتباه نیدوم دیشا و -

 !بود لیسه از

 

 اچر: دمیپرس و رمیبگ رو میکنجکاو یجلو نتونستم

 ! دونه؟یم لیسه مادر رو خودش نیمیس
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 دارهبچ نکهیا بخاطر نیمیس: گفت و دیکش یآه راد یآقا

 هم نیمیس خب! بود داده طالقش سابقش شوهر شد،ینم

 رو لیسه سراغ شهمه کرد، ازدواج من با یوقت

 باهاش خواستیم کرد،یم نگاه رو هاشعکس گرفت،یم

 قرار که دونستینم خب اما کنه یمادر براش بزنه، حرف

 درواقع! کنه قبول مادرش عنوان به رو اون لیسه ستین

 محال گذاشت، کنار رو پدرش ادرش،م بخاطر که لیسه

 ! کنه قبول مادر عنوان به رو یزن بود

 یرخبیب تو هاسال: داد ادامه دوباره و دیکش یقیعم نفس

 و لیسه با یتماس یبرا نیمیس تالش و هم از لیسه و من

 شیپ سال سه نکهیا تا گذشت! گذشت دنشید ٰیحّت

 ادمهی خوب رو روز اون! برگشت رانیا به خبریب لیسه

 وت بودم، لمیف یتماشا مشغول ونیزیتلو یجلو من که

 فتهر آشپزخونه به کیک آوردن یبرا نیمیس که یافاصله
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 لیسه یوقت کردم، بلند که رو سرم. شد باز خونه در بود،

 مجا از نبود، سخت و سرد سابق مثل نگاهش که دمید رو

 اد،یب سمتم به و برم سمتش به خواستم تا. شدم بلند

 طوس دنشید با لیسه و اومد رونیب آشپزخونه از نیمیس

 دونستمینم اصاًل یعنی بگم، چطور دونستمینم. ستادیا راه

 به و گذاشت زیم یرو رو کیک ظرف نیمیس! بگم یچ

 یاومد خوش" گفت؛ نیمیس یوقت. رفت لیسه سمت

 بهم ور شیسؤال نگاه و دیپر وضوح به لیسه رنگ!" پسرم

 اشاره نیمیس به! نداشت یاهدیفا انکار گهید دوخت،

 نیمیس که یزمان! کردم شیمعرف لب ریز یسخت به و کردم

 پسرم، یاومد خوش" گفت؛ جانیه از لرزون یصدا با

 نکهیا بدون! شد سرد دوباره لیسه نگاه ،!" پا؟ سر چرا

 لمب یرو و رفت سالن سمت به بده، نیمیس به یاهمبت

 اما رد،کیم ییرایپذ لیسه از مدام نیمیس. نشست نفرهتک
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 لب یگاه فقط بود، کرده سکوت لیسه! بود اعتنایب اون

 زمع لیسه گذشت، که ساعت دو! زدیم هیکنا و کردیم باز

 ودب یعصب و ناراحت نیمیس دنید از قدراون کرد، رفتن

 ب،ش اون تنها نه! بگذرونه هتل تو رو شب داد حیترج که

 از هفته هی هنوز! هم گهید یروزها و شب کل بلکه

 در! دیخر خونه خودش یبرا که بود نگذشته اومدنش

 یهالیوسا و اومد نبود، خونه نیمیس که روز هی هم آخر

 !برد خودش با و کرد جمع رو تمنا

 نیا چرا: گفتم شد، تموم راد یآقا یهاحرف که یزمان

 ! ن؟یزد بهم رو هاحرف

 ! یبشناس ترشیب رو لیسه نکهیا یبرا -

  !ببخشمش؟ تا -

 . زد یکمرنگ لبخند
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 شوهرت داره یاشکال چه اما ،یکن فکر نطوریا یتونیم -

 ! ؟یبشناس بهتر رو

 . زدم پوزخند

 خط ته به شوهرم اصطالح به و من یوقت! شوهرم؟ -

 ! داره؟ یادهیفا چه زهایچ نیا دونستن گهید م،یدیرس

 به خوامینم گهید من: دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس

 تربه بود، ریخ قصدتون اگه هم شما! کنم فکر هاگذشته

 ن،یزدیم بهم رو هاحرف نیا ازدواجمون از قبل بود

 سرم بالها اون شناختمش،یم شتریب من اگه دیشا چون

    !ومدینم

 . کرد نگاهم زشدهیر یهاچشم با راد یآقا

 ! کرده؟ کاریچ لیسه! ل؟یسو یزنیم حرف یچ از -

 . انداختم باال شونه
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 اآلن اگه! کنم فکر هاگذشته به گهید خوامینم که تمگف -

 یانامهشناس نسبت بخاطر فقط و فقط م،یینجایا شما و من

 ازدواج به یراض هم شما خود که هرچند! پسرتونه با من

 ! نینبود ما

 ! نه: گفت عیسر

 ! نه؟ یچ -

 . شد رهیخ هاشدست به

 چطور... یعنی نبودم، شما ازدواج مخالف وقتچیه من -

 نیاول یبرا و خونه اومد لیسه هامدت از بعد یوقت! بگم؟

 که مشد مطمئن نشست، نیمیس و من کنار شام زیم سر بار

 یبافشار باهات ازدواج تو یلیخ لیسه! داره یاخواسته

 فقط من! نبود تو بابت از مخالفتم من... من و کردیم

 شده عوض یلیخ لیسه!بودم ازدواج نیا عاقبت نگران

 ییدخترها از اما بود، دور ازم یادیز یهاسال نکهیا با د،بو
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 دختر دمیترسیم فقط من! نبودم خبریب بودن اطرافش که

 ! کنه بدبخت رو مردم

 . دمیخند تلخ

 روراست بخوام خب اما! نبود هم جایب ترستون انگار -

 یخانواده! نداشتم ریتقص کم یزندگ اون تو هم من باشم،

 رو شما یهاحرف هیشب هم بابام! بودن مخالف هم من

 درواقع! نکردم قبول من خب اما بود، زده لیسه یدرباره

 دم،یشنیم شما زبون از رو زهایچ نیا اگه... اگه دیشا

 !بود ترراحت برام کردنش قبول

 

 . شدم بلند مکتین یرو از بحث، به دادن خاتمه یبرا

 ندچ به و نیبش اما ،یببخش رو لیسه که خوامینم ازت -

 ییجا قلبت تو نیبب! کن فکر نیبود هم کنار که یماه

 ...نبود اگه اما ببخشش؛ بود، اگه! نه ای هست براش
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  !رهیمیم تو بدون لیسه نکن شک: داد ادامه و دیکش یآه

 د،بو لیسه انتیخ از قبل یزمان ش،یپ ماه چند اگه دیشا

 هیگر هم دیشا کردم،یم بغض حرف نیا دنیشن از

 داد و زدمیم غیج تیعصبان و حرص از دیشا ای کردمیم

 هب پشت ،یسرد لبخند با لحظه، اون تو اما دم،یکشیم

 ! خداحافظ: گفتم تنها راد یآقا

 هک یآه برگردم، سمتش به نبود یازین غمش دنید یبرا

 ! موندیم خاطرم تو ابد تا دیکش دل ته از

 قهیقد ندچ از بعد بابا و مامان و رفتم بابا نیماش سمت به

 هنکیا از بود مشخص. شدن خارج مارستانیب ساختمان از

 هب یزیچ حداقل اما هستن یناراض نزدم، سر لیسه به من

 . اوردنین خودشون یرو

. 

. 
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 یهاحرف گذشت،یم مارستانیب به رفتنم از روز چند

 به دلم نه! بود نکرده جادیا من در یرییتغ چیه راد یآقا

 باورش! بودم شده دلتنگش نه و بود سوخته لیسه حال

 بهش نسبت یخاص احساس چیه انگار اما بود سخت

 من و بود شوهرم لیسه هنوز انگار نه انگار! نداشتم

 کنارش یطیشرا هر تو که بودم داده قول بهش یروز

 و ودمب گرفته ادی لیسه از رو ییوفایب درس انگار! باشم

 سنگ از دلم واقعًا دیشا! بدم پس درس خواستمیم حاال

 یراب تونستمینم انسان کی عنوان به ٰیحّت که بود شده

 ! کنم یسالمت یآرزو لیسه

 فکر بود، افتاده نمونیب که یبد و خوب اتفاقات تموم به

 در یایخوب چیه لیسه گفتمیم اگه بود یانصافیب کردم؛

 نیا به من که نبود یزیچ هم انتشیخ اما! نکرده حقم
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 ربخاط لیسه گذشته اون از! مکن فراموش بتونم یراحت

 ! بود نداده عذابم کم نیشاه با من یساده یدوست

 مرگ حکم من یبرا بود کرده باهام لیسه که یکار

 نیهم به اون اگه بودم مطمئن من و داشت رو یجیتدر

 از یاذره ببنده، ایدن یرو چشم یدرد چیه بدون ،یراحت

 هوش به دیبا لیسه! شد نخواهد کم دمیکش که یعذاب

 خرآ تا شد،یم ابد حبس به محکوم که یکس مثل و ومدیم

 تموم یجا به و سوختیم روز هر! دیکشیم عذاب عمر

 ! شدیم ورشعله روزروزبه ششیآت شدن

 

 از ور بابا و مامان ،یادداشتی نوشتن با و دمیپوش لباس

 . کردم مطلع مارستانیب به رفتنم

 دنید با و رسوندم مارستانیب به رو خودم یتاکس با

 . ندارم یاطالع مالقات زمان از افتاد ادمی تازه هانگهبان
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 اب. برگردم خواستمیم نه و داشتم راد یآقا از یاشماره نه

 رممکنیغ بًایتقر مارستانیب به رفتنم هم هانگهبان وجود

 آوردن با تصورم برخالف و رفتم جلو حال نیا با! بود

 مارستانیب وارد ادند اجازه زود یلیخ" راد یآقا" اسم

 . بشم

 به دیبا شدم متوّجه وجوپرس با و رفتم رشیپذ سمت به

 رو مخود آسانسور، با نفس به اعتماد با. برم سوم یطبقه

 پاهام نیمیس دنید با اما رسوندم موردنظر یطبقه به

 ! بودم نکرده رو نجاشیا فکر! شد سست

. تادمسیا یاگوشه و دمیکش کنار رو خودم پرستار تذکر با

 زا یک باآلخره نمیبب تا بودم دوخته چشم نیمیس به

 به یمرد یآشنا یصدا که کنهیم دل سالن یهایصندل

 . دیرس گوشم

 ! ل؟یسو یکنیم کاریچ نجایا -
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 ! ل؟یسو: گفت دوباره که زدم دنینشن به رو خودم

 . برگشتم سمتش به یناچار یرو از

 ! شوهرم مالقات اومدم -

 . کرد نگاهم باالرفته یهاابرو با نیشاه

 رو ماهه هی که هیگوشت کهیت همون" شوهر" از منظورت -

 !؟یگرفتینم یخبر ازش تو و افتاده مارستانیب تخت

 هم حرف اگه کنم یادآوری الزمه: گفتم یایجد لحن با

 !؟یالل گنینم ،ینزن

 !مدیم حق بهت البته! گم؟یم دروغ مگه! نشو یعصبان -

 .کردم نگاه رو شپا تا سر ریتحق با

 ! تو؟! حق؟ -

 . برداشت سمتم به یقدم
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 باهم رو ییروزها چه باشه رفته ادتی دیشا تو! من! آره -

 ! دارم دوستت هم هنوز من اما م،یگذروند

 ! شو خفه: دمیغر

 د،یشنیم که البته اما د،یشنینم رو هامحرف انگار نیشاه

 !آوردینم خودش یرو به یزیچ فقط

 عذاب یلیخ آورده سرت ییبال چه دمیشن یوقت -

! تنذاش لش تن اون اما مالقاتت امیب خواستمیم دم،یکش

! شد؟یم شیر دلم فتاد،یم برات یکیکوچ اتفاق اگه ادتهی

 ! شدمیم زنده و مردمیم

 

 . دمیخند

! ؟یشدیم زنده و یمردیم چرا یدونیم! ستین ادمی نه -

 ! یجونسگ چون
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 قوِل به ِلیسه از تیحما هب زبون که شد یچ دونمینم

 . کردم باز لش تن ن،یشاه

 زن هی به وقاحت با که ییتو لش تن! بکش خجالت -

 زن! پسرعموتم زن من! یزنیم رو هاحرف نیا متاهل

 اشهب ادتی دیبا پس ادته،ی خوب رو گذشته که تو! لیسه

 ! بوده برادرت مثل لیسه

 دادیب و داد رفتیم انتظار داشتم، نیشاه از که یشناخت با

 . کرد نگاهم نیغمگ تنها هامحرف مقابل در اما بندازه راه

 یچ! نداشتم من که داشت یچ لیسه دونستمیم کاش -

 ! یشد عاشقش راحت که داشت

 . فرستادم رونیب رو نفسم کالفه

 آدم هی به تونستمینم وقتچیه من! ستمین تو مثل من -

 ! کنم فکر متاهل
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 ! کنم انتیخ البته و: دمدا ادامه شخندین با و

 . داد تکون یسر. زد لبخند نیغمگ نیشاه

 رو سرش! یندار نیمیس با یخوب یرابطه که دونمیم -

 ! ششیپ یبر تا کنمیم گرم

 از دبع و شدم پنهون وارید یگوشه دوباره نیشاه رفتن با

 ترک رو سالن همراهش به نیمیس کهیزمان قه،یدق پنج

 ! اومدم رونیب پناهگاه از و مداد جرأت خودم به کرد،

" ادر" اسم دنیشن با دوباره اون و رفتم پرستار سمت به

 . نمیبب رو لیسه داد اجازه راحت یلیخ

 هب و دمیپوش مخصوص لباس یاگهید پرستار کمک به

 به که یمقد هر با. رفتم بود، گفته پرستار که یتخت سمت

 ریز لیسه کبود و یزخم صورت شدم،یم ترکینزد تخت

 ! شدیم ترواضح هادستگاه
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 هامچشم تو یشدهجمع اشک یبرا یاکنندهقانع لیدل چیه

 کنار ییجا! نداشتن رو وزنم تحمل توان پاهام! نداشتم

 .افتادم زانو یرو تخت

 ! زدمیم زخم بهت ترراحت تا یبود پا سر کاش -

 ماا شدم، رهیخ صورتش به لیسه جانب از یجواب دیام به

 .دینرس گوشم به ییصدا چیه هادستگاه یصدا جز

 تونمینم من اما... نه ای یشنویم رو هامحرف دونمینم -

 تو اما ستین هاحرف نیا یجا نجایا دونمیم! ببخشمت

 رو غرورم بار نیا! یداد حیترج من به رو یاگهید زن

 آخه !ببخشمت ذارهینم که نهیا ،یشکست شهیهم از بدتر

 !دارم دوست رو مغرور من... یدونیم

 نیشاه به راجع زدن حرف با کردمیم فکر که بود مسخره

 هک یتیوضع با هم اون رو لیسه ینداشته رتیغ تونمیم

 ! کنم کیتحر داشت،
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 !زدم هم حرف باهاش! دمید رو نیشاه سالن تو -

 کرده اخم حسادت از دیشا تا شدم رهیخ لیسه صورت به

 ! نبود یخبر چیه اما باشه،

 مقابل در اما اد،ینم خوشم ازت گهید نکهیا با... یدونیم -

 مقابل در وقتچیه تو که یکار! کردم دفاع ازت نیشاه

 بهت نگرفتم ادی وقتچیه من! ینکرد من از نیمیس

 ... تو اما کنم، انتیخ

 .دمیخند تلخ

  !؟یکرد رو کار نیا باهام که نبودم تخونه تو روز چند -

 .زدم پوزخند

 م،یکن یزندگ هم با دوباره میتونیم ما هگیم بابات -

 ! میبش داربچه

 . کردم ترآروم رو صدام
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 داشتم، یزندگ اون به یدیام اگه من! ه؟یچ یدونیم اما -

 و محامله گفتمیم بهت افتادم، هاپله از که لحظه همون

 گهید زن یهالباس که لحظه اون من! خطره تو مونبچه

 شاهد اون از قبل و مونیغوشآهم شاهد که یاتاق تو رو

 دنیکش نفس از دم؛ید بود، من یهاییتنها لحظهلحظه

 دنیجنگ از شدن خسته و تو افتادن چشم از! شدم خسته

 ! داره خود یجا که بخاطرت

 رهیخ جونشیب جسم به و برداشتم صورتش از رو نگاهم

 . شدم

 چرا! دم؟یرس نجایا به که یکرد کاریچ من با تو -

 ینطوریا از یکم فقط که کنم یراض رو دلم تونمینم

 حالت به دلشون بابام و مامان! بشه؟ ناراحت دنتید

 و آب به رو خودشون دنتید امیب نکهیا یبرا! سوخته
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 دیما هم هااون ٰیحّت که نمیبیم هاشونچشم تو! زدن شیآت

 ! میبرگرد هم به تو و من دارن

 سرم ندن،مویم جوابیب که هامتیشکا و گله از خسته

 . دادم هیتک تخت یلبه به رو

 بسه! بگم رو زیچهمه کنن، اصرار اگه خورمیم قسم -

 نگدلس به شدم متهم هیبق چشم تو و دمیکش یچ هر گهید

 !بودن

 

 

 

 . افتادم ِهقِهق به

 !گرفتن رو تو طرف همه تنهاترم، یهرکس از من که اآلن -

 ! ننیبیم من چشم از رو تو تیوضع
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 هشونب یتونیم که ییتو فقط: دمینال و کردم لندب رو سرم

 نیا یبگ یتونیم که ییتو فقط! یکرد کاریچ من با یبگ

 فقط! خودته یپروردهدست سنگدل، خودشون قول به

 ... که ییتو

 تتخ به بار چند رو جونمیب مشت و بدم ادامه نتونستم

 . دمیکوب

 یقاومتم چیه بدون. اومد سمتم به راد یآقا و شد باز در

 لندب جا از و گرفتم بود، گرفته سمتم به که رو دستش

 . شدم

 رمس حرفیب که بود هامیوانگید شاهد یک از نبود معلوم

 ! رمیبگ آروم داد اجازه و دیکش آغوش به رو

. 

. 
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 وت یرییتغ هنوز و بود گذشته لیسه مالقات از روز چند

 . بود نشده جادیا تشیوضع

 و بودم نشسته ونیزیتلو یجلو میمجرد دوران مثل

 و انجیه که تفاوت نیا با بودم، یشرلیآن یتماشا مشغول

 ییجا ات نداشت یایمعن میزندگ تو گهید گذشته اِقیاشت

 ! نداشتم هم زدن لبخند یحوصله و توان ٰیحّت که

 انتظار که مامان داریمعن و نیسنگ یهانگاه از خسته

 خاموش رو ونیزیتلو برم، لیسه دنید به دوباره داشت

 . بردم پناه اتاق به و کردم

 که ییروزها حسرت تو و دمیکش دراز تخت یرو

 دل ته از یآه باشه، عمرم یروزها نیبهتر تونستیم

 . دمیکش
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 ازدواج از من و شدیم متوقف روز همون تو ایدن کاش

 م،دغدغه تنها کاش! گذشتمیم راحت یشاد و نیشاه

 !دبو بابا و مامان چشم از نیشاه با میدوست کردن پنهون

 هک خوردمیم افسوس فتادم،یم نیشاه یهاحرف ادی یوقت

! نزدم بهش دردهام تموم یاندازه به یمحکم یلیس چرا

 یبرا لیسه نداشتن؛ هم با یفرق چیه نیشاه و لیسه

 از نیشاه و کردیم سوءاستفاده من یدور از انتیخ

 !یذهن هچ و یعمل چه بود؛ انتیخ انت،یخ! زنش یضیمر

 اگر بودم، زده لیسه به که ییهاحرف برخالف

! میبود انتکاریخ ما یهمه باشم، باانصاف خواستمیم

 با من و کرد انتیخ من به یشاد با ازدواجش با نیشاه

 هم خودم به بلکه ل،یسه به تنها نه ماحمقانه ینقشه

 !بودم کرده انتیخ
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 ناتموم مامان، یهزدجانیه یصدا با خودم مجازات و هیتنب

 ! موند

 ! اومده هوش به لیسه -

 هامچشم به شوق اشک نه و زدم لبخند یخوشحال از نه

 انقدر چرا که داشت تعجب یجا هم خودم یبرا! اومد

 از اتاوق یگاه! بودم شده تفاوتیب میزندگ مرد به نسبت

 !دمیترسیم خودم از خودم ر،ییتغ همه نیا

 ! اومده هوش هب لیسه! گم؟یم یچ یدیشن -

 چشم مامان صورت به و گرفتم یروتخت از رو نگاهم

 .دوختم

 ! خب؟ -
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 !افتاد پتهتته به سردم یصدا دنیشن از

 ! ؟ینشد خوشحال... خب... خب -

 ! نداره یتیاهم برام -

 به هرتظا نشد باعث گفت بهت با مامان که یلیسو ٰیحّت

 هاششمچ یناباور تا بستم رو هامچشم! کنم بودن نگران

 مه مامان ٰیحّت که نکنم باور و نمینب نیا از ترشیب رو

 ! لهیسه طرف

 همه نیا لیدل اما کنه،ینم یفرق برام گهید نبودش و بود -

 !کنم درک تونمینم رو شما یخوشحال و جانیه

 ... جان لیسو -

 . کردم باز رو هامچشم

 و" جان" تا چند با بخواد که نداره وجود یلیسو گهید -

 ! بشه خر" زمیعز"
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: گفت متیمال با. گرفت رو دستم و اومد سمتم به مامان

 هوش به شوهرت که اآلن! ؟یزنیم که هیچ هاحرف نیا

 ! ببخشش! گذشته هاگذشته! یباش خوشحال دیبا اومده،

 زهر چون نبود، دستش از دستم کردن آزاد به یازین

 ! کردن رو خودشون کار کلماتم

 از حرف ،یخواستگار ومدا لیسه یوقت چطور -

 م،ونهخ به برگردم خواستم من یوقت چطور! بود شگذشته

 هاگذشته اآلن اما! ن؟یدیکش شیپ رو گذشته حرف

 !گذشته؟

 ... فقط من... لیسو -

 یلرزون یصدا با و کرد پاک دست پشت با رو هاشاشک

 رتمهم... مهمه برات هنوز لیسه کردم فکر فقط من: گفت

 که یکنیم فکر من مثل هم تو کردم فکر! بچه اون از

 کاًل هک نه ،یکن فکر گهید یبچه هی به لیسه با یتونیم
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 نداره دوست یمادر و پدر چیه! کنار یبذار رو لیسه

 یچ یفهمیم ،یبش که مادر! بشه نابود شبچه یزندگ

 !گمیم
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 !سوخت یبیعج طرز به دلم ته ییجا

 ات کنمیم فکر یوقت! نیدیم لیسه به رو حق تونهمه -

 ،یخواینم اگه نیگفتیم عقد از قبل لحظه، نیآخر

 نظر به مشکوک دفاع همه نیا د،یزنیم هم به رو زیچهمه

 ! رسهیم

 چند از بعد و دمیکش یقیعم نفس آرامشم، حفظ یبرا

 هی مثل اون! نبود بچه هی فقط اون: دادم ادامه سکوت هیثان
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 با یکار! کردن جداش من زا زور به که بود نارس یوهیم

 من یهاحماقت درمقابل درد اون! ندارم دمیکش که یدرد

 یجا تونهینم هم زیچچیه و کسچیه ابد تا! نبود یزیچ

 !ازش یاگهید یبچه نه ل،یسه نه ره؛یبگ رو بچه اون

 ! ونه؟یم در یاگهید کس یپا -

 زا تونست-یم چطور! برد ماتم د،یپرس مامان که یسؤال از

 فکرش ٰیحّت اما بپرسه، رو یسؤال نیهمچ خودش یچهب

 ! نره؟ لیسه طرف از انتیخ سمت به

 بشه، یادآوری خودم یبرا بود قرار که ییزهایچ فکر از

 هب متهم خودم نکهیا از قبل بود وقتش انگار اما دم؛یلرز

 !بردارم یرازدار از دست بشم، انتیخ

 باعث هک شد یچ روز اون بگم خواستمینم وقتچیه -

  !نمونده برام یاگهید راه انگار اما نشم، ترشیب یناراحت

 .زدم پوزخند
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 ات بودم فکرتون به حداقل اما باشم، نشده مادر دیشا من -

 ! نباشه هم شما یبرا نیا از ترشیب هامغم

 .شدم رهیخ مامان یهاچشم به

 از که مشخصه! نبود سؤال هی فقط امروزتون سؤال -

 ! بوده رشیدرگ رتونفک شیپ هامدت

 کس یپا نکهیا اما: دادم ادامه و گرفتم ازش رو نگاهم

 به نیتوه! نبوده من به نیتوه فقط نه، ای ونهیم در گهید

 اباب نه ن،یبود انتیخ اهل شما نه! بوده هم بابا و خودتون

 ! رمیبگ ادی بخوام من که بوده باززن

 هب رو دستم بزنه، صدا رو اسمم بخواد مامان نکهیا از قبل

 . بردم باال سکوت عالمت

 شما نه گهید بعدش اما زنم،یم امروز رو هامحرف -

! شناسمیم رو شما من نه ن،یدار لیسو اسم به یدختر

. لیسه یخونه رفتم شدم، مادر دمیفهم من که یروز اون
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 باعث تونهیم بچه نیهم که بدم خبر بهش خواستمیم

 من یخانواده طرف از بسآتش اعالم و یدور شدن تموم

 بشه؛ زدن،یم شیآت و آب به رو خودشون طالق یبرا که

 افتاده دیجد یزندگ فکر به زود یلیخ اون اما... اون اما

 !بشه حذف ششناسنامه از من اسم که اون از زودتر! بود
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 ... که نهیا منظورت -

 . زدم پوزخند

 اتاق تو رو زن هی یهالباس. واضحه کاماًل من منظور -

 هب من لحظه اون! برگردم خواستم که دمید! دمید خوابمون

 نیزم پله از یوقت اما فتادم،ین بچه بردن نیب از فکر
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 لیسه به یحرف چیه شدرباره گرفتم میتصم خوردم،

 ثلم که نکردم باور دم،یشن رو رفتنش یصدا یوقت! نزنم

 اب ات رفتم تراس تو و کردم حماقت! گذاشته تنهام شهیهم

 ! دیدونیم که هم رو شهیبق! نمیبب خودم یهاچشم

 من! تمومه گهید: گفتم که کرد صدام یناراحت با مامان

 به که بودم یبد یبچه من اصاًل! گفتم رو قتیحق

 خواهش گهید اما شدم؛ لیسه زن و نکردم گوش حرفتون

 تنها خوامیم فقط من اآلن! دینزن زخم بهم انقدر کنمیم

 !باشم

. 

. 

. 

 یزیچ خونه به بابا اومدن ٰیحّت و بود گذشته ساعت چند

 کش! بود نکرده کم بود، فرماحکم خونه تو که یسکوت از
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 من یهاحرف تموم قهیدق چند عرض در مامان که نداشتم

 یجا رامب بود، ساکت بابا نکهیا اما کرده، منتقل بابا به رو

 ! بود ترسناک دیشا ٰیحّت و داشت سؤال

 ونه،خ کردن ترک بر یمبن دمیتهد وجود با که دونستمیم

 بهش سرزدن ای لیسه از زدن حرف جرأت بابا و مامان

 زنگ خونه به راد یآقا بدم بخت از حال نیا با ندارن، رو

 گوش هاشونحرف به وجود تموم با که من و زد

 اما ،داد حیتوض من بد حال از بابا که شدم متوّجه کردم،یم

 ! کرد درخواست رو من با زدن حرف بار نیا راد یآقا

 داشت یسع و دادیم دستم به رو یگوش بابا کهیزمان

 حماقت بخاطر فقط که یافاصله از بدزده، ازم رو نگاهش

 ! شدم شرمنده بود، افتاده نمونیب من
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 و گفت لیسه اومدن هوش به از یخوشحال با راد یآقا

 یراب دینچرخ زبونم کردم، گوش سکوت تو تفاوتیب من

 ! کنم یسالمت یآرزو بود، شوهرم هنوز که یمرد

 و مالقات ساعت از راد یآقا و نداشتم گفتن یبرا یحرف

 و" ؟یایم" دیپرس یوقت! زدیم حرف لیسه اتاق یشماره

 دوست یجلو یآبرودار یبهونه بود؛ قاطع" نه" من جواب

 ! آشنا؟ و دوست کدوم بگم نتونستم من و آورد رو آشنا و

 یناباور و تعجب کمال در! بود گذاشته من سر از آب

. میرفت مارستانیب به هم همراه و شدم حاضر بابا و مامان

 هک یآناناس کمپوت ای گلدسته چیه بدون یخال دست

 بخاطر بود بهتر دیشا و داره دوست لیسه دونستمیم

 ! دمیخریم یآبرودار همون

 نماما و باشم یخال دست خواستم لیسه ییوفایب از من

 !من ترس از بابام و
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 وارد هانگهبان جانب از یمخالفت چیه بدون شهیهم مثل

 . میشد مارستانیب

 یرو پوزخند ناخودآگاه م،یدیرس لیسه اتاق به که یزمان

 و دوست! نموند دور راد یآقا چشم از که نشست هاملب

 نیشاه و نیمیس حضور تو زد،یم حرف ازش که ییآشنا

 ! شد لیتکم ما ورود اب که بود شده خالصه

 !زدم دنیند به رو خودم و دمید رو لیسه دلتنگ نگاه

 یخاص لحن با که یوقت نیشاه به رو نشیخشمگ نگاه

 . دمیفهم کرد، سالم بهم
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 حرف باهام هیکنا با یوقت نیمیس به رو شدرمونده نگاه

 . کردم احساس زد،

 ز،یچهمه از ساده خودش مثل و دمیفهم رو نهایا یهمه

 ! گذشتم قرارشیب نگاه از ٰیّتح

 ششخو لیسه به نسبت من یتفاوتیب از که یکس تنها

 شک! مرموزش لبخند با همراه بود نیشاه بود، اومده

 که کردیم فکر شمیپ روز چند یهاحرف به که نداشتم

 ! داد-یم لیسه لیتحو ژکوند لبخند یاونطور

 ئنًامطم وگرنه نداشت خبر گذشته از یکس نفر، سه ما جز

 ! کردیم برخورد نیشاه با شهیهم مثل لیسه

 یادیز یهاحرف شوهر و زن نکهیا یبهونه به راد یآقا

 از خودش همراه رو هیبق محترمانه بزنن، هم به که دارن

 !میموند اتاق تو لیسه و من فقط و برد رونیب اتاق
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 کی حداقل خواستیم دلم و نداشتم گفتن یبرا یحرف

 ینطوریا بشم، خارج اتاق از ونمبت تا گذشتیم ربع

 بهم گهید تا ببندم رو نیشاه دهن تونستمیم حداقل

 !نزنه لبخند

 ! ؟یاومد چرا -

 از بعد و گرفتم هامکفش از رو نگاهم لیسه یصدا با

 باال شونه. شدم رهیخ چشمهاش به میمستق هامدت

 . انداختم

 ! شدم مجبور -

 االب شونه وبارهد لیسه یهاگفتن" دونستمیم" مقابل در

 !؟ینیبب رو میبدبخت یاومد: دیغر که انداختم

 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 ! ؟یبدبخت کدوم -
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 . زد پوزخند

 ! ؟یدونینم یعنی -

 !ه؟یچ دردت: دمیغر حوصلهیب و خسته

 . دیلرز صداش

 ...پاهام -
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! شزدهماتم نگاه به من نگاه و بود پاهاش به لیسه نگاه

: مدیپرس و دادم جرأت خودم به سکوت قهیدق چند از عدب

 ! ل؟یسه هیچ منظورت

 . زد پوزخند بهم، کردن نگاه بدون
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 ! باشه؟ تونهیم یچ منظورم خودت بنظر -

 . شد رهیخ بهم و کرد بلند رو سرش ندادم، یجواب یوقت

 ! هوم؟! لیسو ینگفت -

 . انداختم نییپا رو سرم

 ! بگو خودت! دونمینم من خب... من -

 . دیخند تلخ

 نم دادن بیفر ینقشه که یخانوم لیسو حاال تا یک از -

 ! ه؟یچ من منظور فهمهینم که شده خنگ د،یکش-یم رو

: دمیغر حرص با! رمیبگ دهیناد رو شهیکنا کردم یسع

 !بگو

 !کنم باور گذشتیم ذهنم تو که رو یزیچ خواستمینم

 ! بشه رمیگدامن یزیچ شر خواستینم دلم چیه

 ! بره راه تونهینم گهید شوهرت -
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 یزیچ م،شدهخشک یهالب نیب از کردم، نگاهش ناباور

 ! ومدینم رونیب نامفهوم یصداها جز

  .کردیم نگاهم صورتش یرو تلخ لبخند همون با لیسه

 طبق یاریدرب یبازمسخره یخوایم نه؟ ،یگیم دروغ -

 ! معمول

 . بست یخستگ با رو هاشچشم

 حال سر انقدر! بود یگفتیم تو که ینطوریهم اشک -

 !ذاشتمیم سرت به سر که بودم

 به یتکون نزد، یحرف گهید و نکرد باز رو هاشچشم یوقت

 لیسه تخت سمت به رو خودم و دادم لرزونم یپاها

 . کشوندم

 لیسه یپاها سمت به رو دستم بزنم، یحرف نکهیا بدون

 عقب رو دستم بار دچن دیترد با راه وسط... کردم دراز
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 دیترد و شک به شبسته یهاچشم دنید با اما دمیکش

 دوباره، نه کباره،ی نه کردم؛ لمس رو پاهاش و کردم غلبه

 جانب از یکوچک تکون از غیدر اما بار نیچند بلکه

 ! لیسه

 !دروغه! دروغه: کردم زمزمه

 شمچ لیسه که شد ادیفر به لیتبد هامزمزمه یک دونمینم

 . گرفت رو لرزونم یهادست و کرد باز

 سرم اما بود، مونده امان در گچ از که دستش هی همون با

 !کنه آرومم و بکشه آغوشم در کرد یسع بود، وصل بهش
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 پاهاش از رو من نگاه ریمس کردیم یسع لیسه هرچقدر

 ! شدیم موفق کمتر کنه، منحرف

 کمیدنز یدیم افتخار قت،یحق دنیفهم با دونستمیم اگه -

 ! شدم فلج گفتمیم زودتر ،یبش

 من شد باعث اما گفت، یشوخ به رو حرف نیا لیسه

 خفه طفق! شو خفه: گفتم هیگر با یعصب. بزنم داد دوباره

 ! شو

 . پوشوندم رو صورتم هامدست با و

 ینبود تو خود مگه! ؟یچندچند خودت با! ل؟یسو چته -

 ! ه؟یچ یبرا تیناآروم و هیگر نیا پس برم؟ یگفت

 هوم؟! ؟یشد مونیپش نکنه: داد ادامه و دیخند

 ! نه: دمینال بغض با

 ! پس؟ هیچ یبرا تهیگر نیا لیدل -



 

Romanzo_o 783 

 مقصر رو من همه ،یایب هوش به نکهیا از قبل تا -

 همممت ترشیب که دونمیم... هم حاال! دونستنیم تصادفت

 ! کننیم

 ! نه؟یا از ریغ مگه -

 . اومد ندب مهیگر ل،یسه یجد یصدا با

 ! مقصرم؟ من مگه! ؟یچ یعنی: گفتم یسخت به

  ؟یستین -

 . گرفتم فاصله لیسه از یکم ناخودآگاه

 ! بده رو من جواب! نکن فرار -

 نیماش با نه کردم،یم یرانندگ نه من! ستمین که معلومه -

 ! زدم بهت

 . دیخند حرص با لیسه
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 نیا از ترمهم اما ،یکرد رو کارها نیا نگفتم هم من -

 ! نمک تصادف من شد باعث تو فکر ،یگفت که ییزهایچ

 ! من؟ فکر -

 سال همه نیا از بعد که بودم ناراحت قدراون من -

 ! اومد سرم بال نیا و شد پرت حواسم یرانندگ

 نییپا رو سرم درهمش یهااخم و رهیخ نگاه مقابل در

 . کردم تر زبون با رو هاملب. انداختم

 ودتخ یعنی پس ،یبود ناراحت یگیم تو! لیسه نیبب -

 خب اما! یکردیم یرانندگ دینبا که یدونستیم هم

 مقصر من پس اومده، سرت بال نیا و یکرد یرانندگ

 !یکرد یاطیاحتیب که یخودت مقصر! ستمین
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 به رو سرش و بست رو هاشچشم پوزخند با لیسه

 .داد هیتک تخت یپشت

 ٰیحّت... تو اما ،هیک مقصر که ندارم نیا به یکار -

 ! نباشم؟ ناراحت یبگ بهم یتونینم

 و دارم مشکل یکاف یاندازه به خودم! تونمینم! نه -

 مه گرانید بودن ناراحت فکر به تونمینم گهید! ناراحتم

 ! باشم

 . کرد باز رو هاشچشم

 ! گران؟ید -

 ! آره -

 ! منم؟ گرانید از منظورت -
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 .انداختم باال شونه تفاوتیب

 ! هست؟ مگه هم یاگهید آدم تو جز نجایا -

 . دیخند تلخ

 ! شدم بهیغر زود چه -

 یوقت اما کنم، تأسف اظهار من فرضًا! لیسه نیبب -

 ! داره؟ یادهیفا چه کنه،ینم حل رو یمشکل

 ! رونیب برو فقط! یچیه -

 . دمیخند

 !یکرد آزادم که یمرس -

 ! کرد مبدرقه بود، نهیک و نفرت سراسر که ینگاه با

 یرو از نیمیس و مامان اومدم، رونیب اتاق از که یزمان

 و اومدن سمتم به راد یآقا و بابا شدن، بلند یصندل
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 شون،همه نگاه تو. گرفت وارید از رو شهیتک نیشاه

 !زدیم موج ینگران ن،یمیس ٰیحّت

 ! شده؟ یزیچ: گفتم تعجب با

 . زد یتلخ لبخند راد یآقا

 ! ن؟یزد فحر هم با! زمیعز نه -

 پاهاش یدرباره: گفت که دادم تکون رو سرم یجیگ با

 ! گفت؟ بهت

 ! بود نیا شونینگران لیدل پس شد، حبس منهیس تو نفس

 ! گفت -

 و انمام به رو بپرسه، یاگهید سؤال بخواد نکهیا از قبل و

 !میبر: گفتم بابا

 اب بابا و مامان و زد پوزخند نیمیس داشتم، که یاعجله از

 ! کردن نگاهم زنشسر
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 ! دبع م،ینیبب رو جان لیسه هم ما کن صبر: گفت بابا
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 !نیدید که رو جان لیسه اما رم،یم خودم پس -

 به وّجهتیب که زد صدام یعصب شدارمین لحن دنیشن از بابا

 یهاحرف زدن به کردم شروع کالفه ن،یشاه حضور

 !ربطیب

 وبخ هم خودتون! دمید رو لیسه که من خب -

 !ندارم رو مارستانیب یفضا تحمل که دیدونیم

 . اومد جلو نیشاه بزنه، یحرف خواست بابا تا

 ! برسونم رو خانوم لیسو من نیبد اجازه شمس یآقا -



 

Romanzo_o 789 

 ... آخه -

 لیوس خونه، نیبرگرد شما تا نکهیا ای: گفت دوباره نیشاه

 ! یشاد دنید ببرم رو خانوم

: گفت یداریمعن دلبخن با و انداخت من به ینگاهمین

 ! دنیند رو گهیهمد وقته یلیخ

 ! خونه میبرگرد ما تا برو تو... لیسو آره: گفت مامان

 لحظات تموم خواستیم انگار که نیمیس نگاه مقابل در

 هیبق از یخداحافظ با و کنم یمخالفت نتونستم کنه، ثبت رو

 . افتادم راه آسانسور سمت به نیشاه کنار

 یاعالقه نه: دمیغر م،یشد آسانسور سوار نکهیا محض به

 !گمشو فقط! زنت نه دارم، خودت دنید به

 .زد یکج لبخند نیشاه
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 کار مغول قوم اون نیب از کردنت دور! تشکرته؟ یجا -

 ! نبود یآسون

 نیهم نیب من یشد باعث یبود تو خود که نره ادتی -

 !فتمیب قوم

 . شد پاک هاشلب یرو از هم کج لبخند همون

 لیهس کمک به کنکور تو یقبول! گذشت بد بهت هک نه -

 ! کنارش در عاشقانه یزندگ و خان

 ! نداره یربط تو به: دادم جواب لبخند با

 گلوش به یدست و کرد باز رو راهنشیپ ییباال یدکمه

 ه،باش ناراحت و یعصب وقت هر دونستمیم خوب د،یکش

 ! دهیم انجام رو کار نیا
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 بودم، عاشقت وقت همه اون من: گفت خشدار یصدا با

 راه از خان لیسه اما شدم حذف تیزندگ از راحت

 !تیزندگ کل شد دهینرس

 . انداختم باال شونه تفاوتیب

 ! یبش حذف یخواست خودت -

 . دیخند تلخ

 کردم؛ آسون رو کارت یگفت خنده با که ادمهی خوب -

 متمو رو مونرابطه چطور یدونستینم بود اولت بار چون

 ! یکن

 ! ادتهی قیدق چه! یآخ -

 .دیخند هابچه مثل عادتش طبق ممیمال لحن دنیشن از

 یدونیم! ادمهی ،یزد بهم که رو ییهاحرف تموم من -

 !قبل از ترشیب ٰیحّت! دارم دوست هم هنوز من ل؟یسو
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 . زدم پوزخند

 ! هاغلط چه -

 لب ریز و گذشتم کنارش از آسانسور توقف با همزمان

 ! کن گم رو گورت حاال! نگذشت وشخ: دمیغر

 خودش سرعت با که گرفتم فاصله نیشاه از قدم چند و

 . رسوند بهم رو

 لیسو! یدیم بهم باال سر جواب یدار هاگذشته مثل -

 ... من
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 هی! لطفًا نکن گذشتهگذشته من یبرا یه! شو خفه -

 چه کنهیم فکر بشنوه یهرک گذشته، یگیم یطور

  !میداشت یخوش یروزها

. ادستیا من با همزمان که ستادمیا مارستانیب یمحوطه تو

 .شدم رهیخ صورتش به

 یعنی گذشته، یعنی گذشته! گذشته یگیم یدار خودت -

 زن اآلن من! نپلک من بر و دور گهید پس شده، تموم

 ترکینزد بهت برادر از که ییپسرعمو هستم، پسرعموت

 !بود

 . زد شخندین

 ! بود یگیم یدار که هم خودت -

 ! ارهند یربط من به گهید ست،ین ای هست نبود، ای بود -
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 اشتباهاتت از راحت انقدر یدار عادت شهیهم -

 !؟یبگذر

 . دمیکش یپوف

 ... نیشاه نیبب -

 کهیدرحال نیشاه بدم، ادامه رو مجمله بتونم نکهیا از قبل

 ! ن؟یشاه جان: گفت داشت، لب یرو یمحو لبخند

 . کردم نگاه ور پاش تا سر انزجار با

 یهازن یرو هوسباز یمردها و جامعه بد نگاه از شهیهم

 وجود با نشده، یچیه هنوز حاال اما بودم دهیشن مطلقه

 حرف باهام تیمیصم با وقاحت با نیشاه شوهر داشتن

 ! زدیم

 . دوختم منتظرش یهاچشم به رو نمناکم نگاه

 ! خورهیم هم به ازت حالم -
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 .دادم تکون مقابلش دیتهد عالمت به رو دستم

 ای ستبهیغر شوهرم ستین هم مهم خب؟ متاهلم، من -

 اب من یرابطه نداره یربط چیه هم تو به! تو یپسرعمو

 !مریبگ یمیتصم چه میزندگ یبرا قراره و چطوره شوهرم

 . دمیکش یقیعم نفس

 نیا از بودم، قائل احترام برات سوزن سر نیا از قبل اگه -

 !نمیبیم گرسنه گرگ هی چشم به رو تو بعد به لحظه
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  بعد هفته کی
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 کی ،برگشتم خونه به مارستانیب از ییتنها به که یروز از

 اتاق تو رو خودم افسرده و خسته من و گذشتیم هفته

 . بودم کرده حبس

 دادن،یم نسبت لیسه تیوضع به رو بدم حال بابا و مامان

 و بود نیهشا یهاحرف بخاطر فقط و فقط من حال اما

 ای ودب مرده لیسه اگه کنم تصور تونستمینم ٰیحّت! بس

 ! کردینم که کارها چه نیشاه بودم، شده جدا ازش

 و بود دستم یتو یرمان کتاب وقت، چند همون عادت به

 به یگوش مامان که زدمیم ورق رو صفحاتش هدفیب

 . شد اتاق وارد دست

 ! دارن رکا باهات: گفت و گذاشت تخت یرو رو یگوش

 . شد خارج اتاق از و

 منتونست ٰیحّت که داد انجام رو کار نیا سرعت با اونقدر

 ! هیک خط پشت شخص بپرسم
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 . برداشتم رو یگوش

  الو؟ -

 ! نمتیبب خوامیم -

 . شد حبس منهیس تو نفس

 ! بشه؟ یچ که -

 !زد پوزخند هم دیشا د،یخند

 ! نمتیبب... که گفتم -

 .دیلرز صدام ناخودآگاه

 ! چرا؟... چ... خب -

 . دیکش یپوف

 زن زهنو تو بشه که یهرچ! لیسو رفته ادتی نکهیا مثل -

 خوامیم چرا من که یگردیم لیدل دنبال تو بعد! یمن

 ! نمت؟یبب
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 خوامینم که ستین مهم هم من نظر وسط نیا حتمًا -

 ! نم؟یبب رو ختتیر

 مگوش از رو یگوش انزجار با که دیخند یبلند یصدا با

 . دادم فاصله

 ذکاوتت و هوش نیا عاشق من! ل؟یسو هیچ یدونیم -

 !اصاًل شدم

 !متنفرم ازت: دمیغر

 مهم، اآلن! ستین مهم هم باز: داد جواب یخونسرد با

 ارسرک که زنش یبرا که ناتوانته و لیعل مرد هی دل فقط

 !شده تنگ یباش خانوم

 به یزد رو خودت عمد از کنمیم فکر اوقات یگاه -

 ! ستین دیبع جونور یتو از یچیه! یضیمر

 .دیخند یالیخیب با لیسه
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 به رو خودم خونه به تو برگشتن یبرا من نکن شک -

 هیبق که کنمینم رو کار نیا گهید اما زنم،یم شیآت و آب

 . کنن ترحم بهم

 نمیبیم اما: گفت خنده با دوباره سکوت، هیثان چند از بعد

 شدن بهتر باعث شدن لیلع نیا حداقل! نشده هم بد که

 !شد پدرزنم و مادرزن با روابطم

 !کنن ترحم بهت هیبق یخواینم یگفت که تو -

 . دیکش یقیعم نفس

 ! نجایا ایب! لیسو نکن عوض رو بحث یالک -

 ! نه -

 ! چرا؟ -

 ! بگم؟ رو راستش -

 ! آره -
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 !لیسه ترسمیم ازت -

 . دیخند تلخ

 نیا با من! نداره دوجو ترس یبرا یلیدل چیه کن باور -

 ! کنم؟ کارتیچ تونمیم تمیوضع

 رس ییبال باشه قرار اگه: داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 یخطر من تیوضع نیا با! تو نه! منم اون اد،یب یکس

 !نداره وجود

 ... اما -

 . شد حوصلهیب صداش

 ستم،یبا پا سر تونستمیم اگه من! میندار اگه و اما گهید -

 رو خانوم ناز! کردمینم التماست تلفن تپش از همه نیا

 ! دمیکشینم

 ! ؟یکردیم یغلط چه پس -
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 دم ومدمیم: داد جواب خودم لحن مشابه یلحن با

  خب؟ بگو تون،خونه

 !گمینم -

 ینیبش گردوندم،یم برت کشونکشون بعدش! درک به -

 !تیزندگ خونه سر

 اآلن :تگف یالیخیب با دوباره که کردم نثارش ی"اقتیلیب"

 و یمن زن هنوز! گردونم برت تونمینم نکن فکر هم

 من به رو حق هم مادرت و پدر عالوه به پشتمه؛ قانون

 نجایا ایب پاشو خودت یپا با ای کن؛ انتخاب خودت! دنیم

 بهتر خودت که رو شهیبق... و پدرزنم به بزنم زنگ ای

 !نه؟ ،یدونیم

 ! متنفرم ازت -

 . دیخند
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 ! شهیم عوض نظرت نجایا یایب! نداره یاشکال -

 . رفتم نییپا یطبقه به و کردم قطع رو یگوش

 اما بود یکار انجام مشغول ظاهر در و آشپزخونه تو مامان

 ! لهیسه و من یزندگ شیپ فکرش تموم بودم مطمئن

 خودم یبرا یآب وانیل کهیدرحال و شدم آشپزخونه وارد

 ناو... یعنی... لیسه شیپ برم دیبا: گفتم ختم،یریم

 ... برم که خواسته

! مزیعز ششیپ برو: گفت یدواریام با و کرد نگاهم مامان

 ! داره اجیاحت بهت اآلن اون ،یزنش تو

 نکهیا بدون! بود شده عوض زیچهمه که بود جالب

 یرو رو وانیل بدم، قورت رو وانیل اتیمحتو از یاجرعه

 اسلب رمیم: گفتم یارفتهلیتحل یصدا با و گذاشتم زیم

 ! بپوشم
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 به لرزون یپاها با و کردم حساب رو یتاکس یهیکرا

 بودم، اومده که یبار نیآخر مثل. رفتم خونه در سمت

 ! نداشتم همراه به یدیکل

 رو رد زنگ تونستم باآلخره تا رفتم کلنجار خودم با یکل

 ! بدم فشار

 . شد باز یکیت یصدا با در قهیدق چند از بعد

 یازین. بستم سرم پشت رو در و شدم ونهخ وارد دیترد با

 هاپله کنار چرخدار یصندل یرو لیسه نبود، گشتن به

 .بود نشسته
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 تینهایب یصندل اون یرو لیسه اما بود، یسخت اعتراف

 ! دیرسیم بنظر مظلوم

 رو رمس. ارمیب طاقت ادیز نتونستم منتظرش نگاه مقابل در

 سیخ رو مهگون ناخواسته یاشک قطره و انداختم نییپا

 .کرد

 !خانوم؟ نیایب جلوتر نیدینم افتخار -

 رو صورتت حاال! بابا یا: گفت دوباره که ندادم یجواب

 تنها و تک خونه تو روزه چند اآلن من! ؟یکنیم کج چرا

 ! نخورمت دمیم قول! نمتیبب بذار موندم،

 نامحسوس اومدم، خودم به لچریو چرخ حرکت یصدا با

 . کردم بلند رو سرم و دمیکش امهگونه یرو رو دستم
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 نیزم تا یزیچ و بود کرده ریگ فرش به لچریو چرخ

 وارید از رو مهیتک که بود نمونده یباق لیسه خوردن

 . رفتم سمتش به و گرفتم

 زد،یم نفسنفس کهیدرحال کردم، کمکش یحرف چیه بدون

 . کرد تشکر و گرفت رو دستم

 ازش یکم و دمیکش رونیب دستش از رو دستم حرفیب

 . گرفتم فاصله

  .شد متوقف هاپله کنار و دیچرخ خونه دور تا دور نگاهم

 ! دمب انجام یکار چه دیبا دونستمینم و بودم ستادهیا مردد

 ! ؟ییتنها خونه تو: دمیپرس ربطیب

 . دیخند یحالیب با لیسه

 ! اشمب کرده میقا بمیج تو نکهیا مگه! تنهام... که ینیبیم -

 . زدم ندشخین
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 کرده مشیقا خوابت اتاق تو هم دیشا! ستین دیبع -

 ! هوم؟! یباش

 یرو به یزیچ اما شد مهیکنا متوّجه خوب یلیخ لیسه

 . دیخند و اوردین خودش

 رو خونه خودت یتونیم! ستین ادمی یزیچ که من -

 ! یبگرد

 . نشستم مبل یرو و دادم تکون یسر حوصلهیب

 !نجا؟یا یکشوند رو من یچ یبرا -

 ! نبود؟ یکاف تلفنم پشت حاتیتوض -

 . بستم رو هامچشم

 یوخش یحوصله! ستمین سابق آدم اون من! لیسه نیبب -

 ! ندارم رو هاتپرت و چرت دنیشن ای
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 زا یچ! بگو رو راستش: دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس

 !؟یخوایم من

 ! دارم برات شنهادیپ هی -

  .رفت باال ابروهام ناخودآگاه

 ! ؟یشنهادیپ چه -

 . انداخت باال شونه

 ! تیزندگ و خونه سر برگرد -

 . شدم بلند مبل یرو از تیعصبان با

 !؟یکرد مسخره رو من -

 . دیخند آرامش با

 ! کنم کامل رو مجمله که ینذاشت -

 رفتار یگینم مگه: داد ادامه که کردم نگاهش منتظر

 رو تیزندگ راحت نجایا برگرد شده؟ عوض تخانواده
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 تونمینم! ادیبرنم دستم از یکار... ینیبیم که هم من! بکن

 !کنم تتیاذ

 !ندارم رو دوباره جنگ ییتوانا گهید من! لیسه نیبب -

 ! ستدوباره جنگ تو و من یزندگ یادامه

 یهدفع: دادم ادامه که دیکش صورتش به رو دستش کالفه

 یچ شجهینت که یدید اما بمونم، که برگشتم من شیپ

 راشب یلیدل چیه چون برگردم، تونمینم گهید بار نیا! شد

 ! نداره وجود

 .زد پوزخند

 بود کشک" عاشقتم" و" دارم دوست" همه اون بگو پس -

 ! گهید

 . دادم قورت رو دهنم آب

 ! داشتن؟ دوست به داره یربط چه -
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 یراحت نیهم به باشه، داشته دوست رو یکی اگه آدم -

 ! هزنینم ییجدا از حرف

 هم اآلن گفتم، بهت هم قباًل من! لیسه نکن اشتباه -

 و نبوده راحت من یبرا ییجدا و طالق از حرف! گمیم

 !دمیبر گهید اما ست،ین

 . کردم اشاره خونه دور تا دور به

 هگید! فتمیم بد یخاطره هی ادی کنم،یم نگاه جا هر به -

 ! کنم تحمل تونمینم

 رو خونه! نداره یارک که نیا: گفت ساده یلیخ لیسه

 !میکنیم عوض

 . دمیخند تلخ

 من مشکل! زنمیم حرف یچ از یدونیم هم خودت -

 یزندگ هم با که یوقت چند نیا تو! ستین خونه نیا تنها
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 ذارهینم که میداشت هم با تلخ یخاطره اونقدر م،یکرد

 هم یخوب یخاطره اگه البته اد،یب ادمونی خوب خاطرات

 !میباش داشته هم با

 یرو لچریو کنار و رفتم سمتش به ل،یسه سکوت با

 . نشستم نیزم یرو زانوهام

 ! امروز نیهم! جا نیهم! میکن تمومش ایب -

 . شد رهیخ هامچشم به

  ؟یکن کاریچ که یریبگ طالق یخوایم -

 ! یچیه -

 . دیخند لیسه

 ! ؟یزد حرف همه نیا یچیه بخاطر -

 . دمیکش یقیعم نفس

 ! کنم یزندگ خوامیم -
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 . انداخت باال ییابرو

 ! ذارن؟یم تخانواده -

 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 !ه؟یچ منظورت -

 . انداخت باال یاشونه تفاوتیب

 تخانواده ،یریبگ هم طالق اگه تو! واضحه منظورم -

 تخانواده شیپ گذشته اون از! یکن یزندگ تنها ذارنینم

 ! یستین راحت سابق مثل گهید هم

 ! خب؟ -

 . انداخت باال ییابرو

 ! کن یزندگ خودت یخونه تو ایب -

 با لیسه عوض در و شدم رهیخ بهش تیعصبان با

 یومدیم! ل؟یسو ادتهی رو پارسال: داد ادامه متیمال
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 گهیهمد کار به یکار... میخوندیم درس هم با... مطب

 ! گهیهمد به کمک جز م،ینداشت

 :داد ادامه باز لیسه و دمیرزل خودم به گذشته یادآوری از

 نیا با! یبخون درس کنمیم کمک بهت من! نجایا ایب

 ! کنم تتیاذ تونمینم هم تمیوضع

 . دادم تکون نیطرف به رو سرم

 بس عذاب همه نیا! یکن زجرکشم یخوایم تو -

 ! ست؟ین

 . دیکش یپوف کالفه لیسه

 برت زور به خوامینم من! اول یخونه سر میدیرس باز -

 برگرد امروز نداره؛ یادهیفا دونمیم چون گردونم،

 اگه! بکن رو فکرهات خوب نیبش و بابات یخونه

 و جلو مریم قانون با من ،یبرنگشت اگه اما... چیه ،یبرگشت
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 حاال! منن طرف گهید که هم تخانواده! گردونمیم برت

 !یخوددان

 زل لیسه یهاچشم به و برداشتم مبل یرو از رو فمیک

 . مزد

 ! متنفرم ازت -

 . دیخند

 ! دارم دوست من اما -

 که مکن فکر نیا به ای بندازم بهش ینگاهمین نکهیا بدون

 کتر رو خونه اد،یبرب کارهاش پس از ییتنها قراره چطور

 هک ستین یآدم لیسه بودم دهیفهم گهید که هرچند. کردم

 ! بمونه تنها

 به ونهخ به رفتن ریمس تو و گرفتم یتاکس ابونیخ سر

! دمیکش نشون و خط لیسه یبرا ذهنم تو! کردم فکر ندهیآ
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 لیسه از رو طالقم شده که هرطور دادم قول خودم به

 و مامان رفتار دنید با دم،یرس خونه به یوقت اما رم،یگیم

 !رفت نیب از دمیام تموم بابا
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 ! نداشت رو سابق یگرما گهید نگاهشون

 شونتیحما به ازین و بودم رشوندخت تنها من انگار نه انگار

 ! داشتم

: گفتم کوتاه د،یپرس رو لیسه حال که مامان جواب در

 ! بود خوب
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 النس وسط بابا سؤال با که برم هاپله سمت به خواستمیم

 . ستادمیا

 ! بود؟ تنها -

 . فرستادم رونیب صدا با رو نفسم

 ! آره -

 ! ؟یگذاشت تنهاش تیوضع اون تو: گفت تعجب با مامان

 ! دمیخند ناخودآگاه

 ! شد لیتبد قهقهه به هامخنده ناخودآگاه

 دارم، نگهش یمخف بودم تالش در که یبغض آخر در و

 ! شکست

 انقدر هک خوب چه: گفتم برگردم، سمتشون به نکهیا بدون

 ودترز ن،یگفتیم بهم کاش اما... دیکنیم یباز نقش راحت

 ! کردمیم کم رو زحمت هانیا از
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 . زد شین زبونم و دیچرخ خونه وت نگاهم

 یدفعه نره، ادتونی اما رم،یم نجایا از امروز من! باشه -

 ! نینذاشت که نیبود شما برگردم خواستمیم که شیپ

 . شد بلندتر صدام ناخودآگاه

 فاصله لیسه و من نیب نیشد باعث که نیبود شما -

 من نبود از لیسه نیشد باعث که نیبود شما! فتهیب

 زیچهمه نیشد باعث که نیبود شما! کنه فادهسوءاست

 ! بشه خراب

 من: دادم ادامه یترآروم یصدا با و دمیکش یقیعم نفس

 من نیتونست جمله تا چند با که دینکن فکر اما رم،یم امروز

 هم به رو لیسه و من خودتون قول به ای دیکن خر رو

 ! دیکن کینزد

 . زدم پوزخند
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 اون از ترشیب شد، هختیر که یآب اطالعتون محض -

 ! بشه جمع هایآسون نیا به بتونه که بود یزیچ

 سمت هب باال، یطبقه به رفتن یجا به یآن میتصم هی تو و

 . رفتم یخروج در

 کردن جمع برگردم، لیسه یخونه به بود قرار یوقت

 یادهیفا چه کنارش در خوردن افسوس و لمیوسا

 !داشت؟
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 زا کرد یتابیب مامان نه و موندن به کرد یاصرار بابا نه

 ! رفتنم بابت
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 یااضافه فکر چیه بدون و شدم یتاکس سوار دوباره

 . دادم رو لیسه یخونه آدرس

 فکر که یزیچ اون از زودتر یلیخ رو در لیسه بار نیا

 .کرد باز کردم،یم

 دم،ید رو کجش لبخند و نشستنش نهیس به دست کهیزمان

 ! بوده قشهن زیچهمه که دمیفهم خوب

 . نشستم مبل یرو حرفیب و شدم خونه وارد

 ات بستم رو هامچشم و دادم هیتک مبل یپشت به رو سرم

 ! فتهیب لیسه به چشمم ترکم

 به لیسه یصدا بعد هیثان چند و لچریو حرکت یصدا

 . دیرس گوشم

 ! یکرد رو فکرهات زود چه -

 . زدم پوزخند
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 ،یشد هماهنگ درمما و پدر با انقدر دونستمیم اگه -

 ! گشتمیبرنم وقتچیه

 :گفت لیسه نکهیا تا گذشت سکوت تو هیثان چند

 ! ؟یکن عوض رو لباسهات یخواینم

 . دمیخند ناخودآگاه

 .شدم بلند مبل یرو از و کردم باز چشم

 ! ؟یکرد بخششش و بذل ای هست هنوز هاملباس -

 . دیپرکش لیسه یهالب یرو از خنده

 ! هست هنوز -

 . کرد مآسوده شکالفه هم دیشا ،یعصب یاصد

. 

. 

. 
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 . رفتم باال هاپله از لرزون یهاقدم با

 رباالت قلبم ضربان شدم،یم کینزد اتاق به که هرچقدر

 ! رفتیم

 بود، که یزحمت هر به و کردم لمس رو سرد یگرهیدست

 . شدم اتاق وارد

 ،نکنم نگاه اطرافش و خوابتخت به کردم تالش هرچقدر

 ! نتونستم

 بلند یصدا با ناخودآگاه دیجد خواب سیسرو دنید با

! دمیفهمیم رو لیسه یهاحرف یمعن حاال! دمیخند

 یهلیوس تا چند با کردیم فکر که بود شده بچه اونقدر

 !کنه؟ پاک من ذهن از رو گذشته تونهیم دیجد
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 و اومدم خودم به زد،یم صدا رو اسمم که لیسه یصدا با

 . شدم بلند نیزم یور از

 از قبل و برداشتم کمد داخل از یراحت لباس عجله با

 . انداختم خواب تخت به رو نگاهم نیآخر اتاق، از خروج

 اون تو کاش! لیسه بهت لعنت: کردم زمزمه لب ریز

 ! یبود مرده تصادف

 یاودهآس نفس دنمید با لیسه رفتم، که نییپا یطبقه به

 . دیکش

 ! ؟لیسو خوبه حالت -

 وارد و گذشتم کنارش از بدم، بهش یجواب نکهیا بدون

 . شدم مهمان اتاق
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 هک دیفهم شدیم تخت رو یهالباس و یشخص لیوسا از

 !بوده اتاق اون تو لیسه رو روز چند نیا

 با رو تخت یرو لیوسا و کردم عوض رو هاملباس

 . زدم کنار دست

 هب تونهینم داره، که یتیوضع بخاطر لیسه دونستمیم

 ن،ییپا یطبقه تو اتاق تنها یطرف از و بره باال یطبقه

 . بود اتاق نیهم

 چیه بدون که بود بیعج و دمیکش دراز تخت یرو

 ! برد خوابم آسوده ل،یسه به راجع یفکر

. 

. 

. 
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 داریب خواب از یتشنگ احساس با که بود شب نصف

 . شدم

 لیسه یخونه تو نکهیا یادآوردی با اما شدم بلند جا از

 اام دم،یکش دراز تخت یرو دوباره و شدم منصرف هستم،

 خودش میتسل رو من آخر در که وقتیب یتشنگ از امان

 ! کرد

 سمت به و شدم خارج اتاق از نیپاورچ نیپاورچ

 تهنشس سالن، وسط که لیسه با اما افتادم راه آشپزخونه

 حرکت از ناخودآگاه بود، برده خوابش لچریو یرو

 . ستادمیا

 لیسه که بود بیعج سالن، روشن یهاچراغ وجود با

 ! بود برده خوابش

 و مسکن متوّجه تازه که برداشتم سمتش به قدم چند

 .شدم زیم یرو آب وانیل و آرامبخش
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 . کردم نگاه خوابش در غرق صورت به دوباره

 به دستم باشم، داشته حرکاتم یرو یکنترل نکهیا بدون

 کوسن مگهید دست و شد دهیکش لیسه گردن سمت

 . گذاشت سرش ریز بود، دست دم که رو یکیکوچ

 دش وارنوازش گردنش یرو دستم حرکت یک که دمینفهم

 ! کرد سیخ رو صورتم اشک یک و

 به و شدم بلند جا از بشه، بلند هقهقم یصدا نکهیا از قبل

 مشده داریب خواب از تازه وجدان انگار اما برگشتم اتاق

 یالحظه چون بذاره، خودم حال به ور من نداشت قصد

 ! تمبرگش سالن به دوباره دست به یمسافرت یپتو بعد
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 اشموه ناخواسته و دمیکش لیسه یرو رو پتو اطیاحت با

 ! کردم نوازش رو

 خواب مهمون رو لیسه که بود یقو اونقدر هامسکن اثر

 کونت با شب، نصفه هاقبل که یلیسه! بود کرده یقیعم

 خواب خواِب حاال شده، بدخواب که زدیم غر من آروم

 !بود

 . برگشتم اتاق به سالن، چراغ کردن خاموش از بعد

 از گهید هم خواب چ،یه بود، رفته ادمی از که یتشنگ

 . بود دهیپرکش هامچشم

 عرض و طول و بذارم هم یرو چشم نتونستم صبح تا

 . کردم یط رو اتاق

 چیه که ودمب من لیسه تیوضع یاصل مقصر واقعًا انگار

 راه خواستمیم خدا از و نداشتم هاماشک یرو یکنترل

 ! بذاره پاهام یجلو یحل
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 ریدرگ اون فکر و داشتم شک لیسه به من هنوز یوقت

 یزندگ به تونستمینم بود، پسرعموش با من یگذشته

 ! کنم فکر دوباره

 با حق هم دیشا! غلط یچ و درسته یچ دونستمینم

 مه کنار در دوست تا دو مثل میتونستیم و بود لیسه

 !میباش

. 

. 

. 

 خارج اتاق از صبحانه کردن آماده یبرا آفتاب طلوع با

 مچنانه بده، تشیوضع تو یرییتغ نکهیا بدون لیسه. شدم

 . بود خواب
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 آشپزخونه وارد و گرفتم لیسه از یسخت به رو نگاهم

 کمپوت و وهیآبم جز که یخال خچالی دنید با اما شدم

 !شد بلند نهادم از آه خورد،ینم چشم به توش یزیچ

 از دیخر قصد به و دمیپوش لباس یآن میتصم کی در

 صبح وقت اون تو نکهیا به توّجه با. شدم خارج خونه

 . افتادم راه به ادهیپ بودن، خلوت هاابونیخ

 وت یوقت اما بود، لیسه از موندن دور و یُکشوقت قصدم

 که افتادم دور چندان نه یهاتهگذش ادی زدم، قدم ابونیخ

 !رفتمیم لیسه مطب به

 فقط تا بود داده هم دست به دست زیچ همه انگار

 اره،یب من ادی به رو خوشش خاطرات و لیسه یهایخوب
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 و شد پرت حواسم که بودم شده کردن فکر غرق اونقدر

 .کردم رد رو ابونیخ سر فروشگاه

 ! گردمبر دوباره رو هرفت راه بتونم که بودم اون از ترخسته

 صدق و رفتیم جلو فقط که نداشتم رو پاهام اریاخت انگار

 ! نداشت برگشتن

 رو راهم و کردم جمع رو حواسم بود، که یزحمت هر به

 .ردمک کج بود، باالتر ابونیخ چند که یفروشگاه سمت به

 در که دادم خرج به وسواس هایخوراک انتخاب تو اونقدر

 چند با و شد تموم دمیخر اعتس دو از بعد تینها

 . شدم یتاکس سوار بزرگ یسهیک

 نهخو به قهیدق پنج و چهل حدود از بعد کیتراف وجود با

 . دمیرس
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 بودم، هبرداشت لیسه بیج از صبح که یدیکل با یسخت به

 . شدم خونه وارد و کردم باز رو در

 . کردم رها یجاکفش کنار رو دیخر یهاسهیک

 مگوش به لیسه یصدا که بودم هامکفش درآوردن مشغول

 . دیرس

 ! خانوم لیسو به به -

 به رو مخسته نگاه و کردم راست رو مشدهخم کمر

 . دوختم شآشفته و یعصبان صورت

 ! سالم -

 !صبح؟ وقت نیا یبود رفته کجا! زهرمار و سالم: دیغر

 تا تمگرف رو خودم یجلو یسخت به و دمیکش یقیعم نفس

 ! منزن ینامربوط حرف

 . کردم اشاره هاسهیک به و رفتم کنار
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 . دیکش موهاش نیب رو دستش کالفه لیسه

 دیخر یریم ییتنها که یشد بزرگ انقدر حاال تا یک از -

 !کوچولو؟ دختر
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 . فرستادم رونیب کالفه رو نفسم

 ! لیسه شمینم خر -

 . دیخند

 !میکن شروع رو دعوا یدار دوست خودت -

 نکشوکشون رو دیخر یهاسهیک و تمگذش لیسه کنار از

 .بردم آشپزخونه به
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 لیهس که بودم خچالی و نتیکاب تو دهایخر دنیچ مشغول

 ! فًالط نشونیبچ نییپا یهاطبقه تو امکان حد تا: گفت

 به دست آشپزخونه یورود یجلو. دمیچرخ سمتش به

 . دیکشیم رو انتظارم نهیس

 . داختان باال یاشونه م،رهیخ نگاه دنید با

 !خب رسهینم دستم -

 . گفتم یا" باشه" لب ریز و فرستادم رونیب رو نفسم کالفه

 یراست: گفت لیسه دوباره نکهیا تا گذشت قهیدق چند

 ! پتو بابت ممنون

 ! کنمیم خواهش: دادم جواب کنم، نگاهش نکهیا بدون

 دایپ رو یکی! لیسو نکن خسته رو خودت انقدر -

 ! بده انجام ور خونه یکارها میکنیم
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 جواب ختم،یریم یقور داخل رو ییچا که حال همون در

 ! ندارم یخاص کار که فعاًل: دادم

 لیسه قیعم یهانفس یصدا جز اما گذشت هیثان چند

 . دینرس گوشم به یزیچ

 تا برگردم سمتش به دادینم اجازه غرورم اما بود مسخره

 به یدلنص یرو مانتوم و شال گذاشتن یبهونه به! نمشیبب

 کم رمپ از گذشتن یبرا تالش حال در دم،یچرخ سمتش

 . ودب آشپزخونه به ورود قصد به آشپزخونه یجلو بیش

 اردو تا کردم کمکش و رفتم سمتش به یحرف چیه بدون

 . بشه آشپزخونه

 قبل اما گرفت رو دستم زد،یم نفس نفس کهیدرحال لیسه

 رونیب شدست از رو دستم کنه، لمسش هاشلب با نکهیا از

 . دمیکش
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 لیسه یهالب رو حرکتم نیا از که یتلخ لبخند از ساده

 .گذشتم بست، نقش

 . رفتم یکتر سمت به

 !؟یخوریم ییچا -

 !آره تو دست از: گفت طنتیش با لیسه

 

 

 

234  

 . شدم ختنیر ییچا مشغول

 کردم،یم پر جوش آب از رو هافنجون که حال همون در

 !بهیعج: گفتم لب ریز

 . دیخند لیسه
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 ! به؟یعج یچ -

 . گذاشتم زیم یرو رو هافنجون

 ! یشد بامزه انقدر تو نکهیا -

 . انداخت باال ییابرو

 ! یدید رو کجاش -

 یور صبحانه شکالت همراه رو تست نون و دمیکش یپوف

 . گذاشتم زیم

 .شد مشغول آسوده، الیخ با لیسه

 تست نون تکه که کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 . گرفت سمتم به رو شده دهیمال تشکال

 تو یفکر چه: دمیپرس طاقتیب و زدم پس رو دستش

 وت یجا اآلن اگه من! ؟یکنیم رفتار راحت انقدر که سرته
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 تاررف یعاد و بزنم لبخند تونستمینم راحت انقدر بودم،

 ! کنم

 . کرد نگاهم یسؤال لیسه

 ! ؟یبود من یجا -

 . شد دهیکش پاهاش به نگاهم و دادم قورت رو دهنم آب

 . زد یتلخ لبخند

 ! سراغت اومد وجدان عذاب باآلخره پس -

 یهاانگشت با یباز مشغول و گرفتم ازش رو نگاهم

 !نداشت یادهیفا انکار. شدم دستم

... اما بذار؛ ،یدار دوست یچ هر رو اسمش! دونمینم -

 !کنم درکت تونمینم واقعًا من اما

 گهید دیشا که دونمیم بخو خودم من! لیسو نیبب -

... یدونیم! ستمیبا خودم یپاها یرو نتونم وقتچیه
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 دست زدم، بهت مارستانیب تو روز اون که ییهاحرف

 و کردم باز رو هامچشم یوقت روز اون! نبود خودم

 زا هم یخبر بدتر، اون از! شدم شوکه دم،یفهم رو قتیحق

 گوشه هی بهیغر هی مثل ،یاومد که هم یوقت! نبود تو

 هاشچشم با داشت که هم یعوض نیشاه اون! یستادیوا

 اون تا شد باعث زهایچ نیا یهمه! دادیم قورت رو تو

 کنار خودم با گهید که حاال اما بزنم، بهت رو هاحرف

 هردومون یبرا هست که ینیا از رو اوضاع چرا اومدم،

 !کنم؟ ترسخت
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 ... و وجدان عذاب از منظورت پس -
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 . کرد قطع رو حرفم

 من اومد، سرت بال اون یوقت! دونمینم هم خودم -

 وت دیشا کردم فکر... کردم فکر! دونستم مقصر رو خودم

 ! باشه اومده سراغت حس نیا هم

 . زد یتلخ لبخند

 باهات که هیکار تاوان هم اآلنم تیوضع ٰیحّت دیشا -

 ! کردم

 هی اباب که دونمیم: داد ادامه و انداخت نییپا رو سرش

 ... من اما گفته، بهت ییزهایچ

 . دیکش یقیعم نفس

 گهید دمتید که یروز از بعد خورمیم قسم من اما -

 ! نرفتم یزن چیه سراغ
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 همب و کرد بلند رو سرش لیسه که زدم پوزخند ناخودآگاه

 . کرد نگاه

 شیپ رو روز یهاساعت اکثر که من! ؟یکنینم باور -

 ! بودم خودت

 . انداختم باال یاشونه

 !ستین مهم گهید -

. 

. 

. 

 گذشت،یم لیسه یخونه به برگشتنم از ماه کی حدود

 و سالم حد در فقط و بود سرد باهاش مرابطه هم هنوز

 ! شدمیم همکالم باهاش یاحوالپرس
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 رو اهدانشگ به رفتنم یکارها بود، داده که یقول طبق لیسه

 هامالسک هفته کی از بعد بود قرار و بود کرده درست

 . بشه شروع

 ور خونه یکارها و بود برگشته سابق مثل خانوم نتیز

 . دادیم انجام

 وزر هر و بود گرفته یشخص یراننده خودش یبرا لیسه

 خبر چیه درمانش روند از. رفتیم مطب به باهاش

 یلیتعط از بعد عصرها دونستمیم فقط و نداشتم یخاص

 . کردیم مراجعه ستیوتراپیزیف به مطب

 لیهس برم، باال یطبقه به نبودم حاضر من نکهیا وجود با

 یجداساز رو سالن از یاگوشه قفسه چند یلهیوس به

 !دبو ساخته اتاق خودش یبرا اون از ینوع به و بود کرده

 



 

Romanzo_o 840 

 کردیم رو فکرش یک! سوختیم هردومون یبرا دلم

 اون با که یایزندگ! برسه؟ نجایا به لیسه و من یزندگ

 ییجا به حاال بود، شده شروع ادعا و عالقه و عشق همه

 !یبزن خی یتونستیم ٰیحّت سرماش از که بود دهیرس

 وجدان عذاب دچار من! بود لیسه با حق شهیهم مثل

 رو لیسه بلند قامت تونستمینم گهید نکهیا! بودم شده

 یاج که جونشیب یپاها دنید بود، درد خوِد خوِد نم،یبب

 ! داشت خود

 نگز بار نیچند مامان بودم، برگشته خونه به که یمدت تو

 نم اما بودن، اومده دنمید به بابا با بار نیچند و بود زده

 . بودم کرده یمخف رو خودم ینحو به بار هر

 خودم مادر و پدر دنید از ٰیحّت که بودم دهیرس ییجا به

 ! داشتم واهمه هم
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 میزندگ کل و نداشتم ندهیآ به یدیام که بود تلخ چقدر

 ! خوردن افسوس و گذشته به کردن فکر بود شده

 اب که دیکشیم پر ییروزها به ذهنم که بود سخت چقدر

 با رو مرابطه مادرم، و پدر دادن بیفر و کردن پنهون

 ! بدم دست از رو میسرگرم مبادا تا کردمیم حفظ نیشاه

 اما م،نداشت نیشاه به نسبت یحس چیه وقتچیه نکهیا با

 و هاطنتیش تموم بخاطر لحظه اون تو هک بود بیعج

 به وجدان عذاب بودم، کرده حقش در که یبد یکارها

 ! بود اومده سراغم

 خودم ریتصو به رهیخ و گذاشتم زانوهام یرو رو مچونه

 با که یروز ادی به افتادم، گذشته ادی به یاشهیش زیم یرو

 ! شدم آشنا نیشاه

 ایدر کنار یسنگ تخته یرو روز اون که ادیم ادمی خوب

 . مخوندیم رو ینیغمگ آهنگ ایدر به رهیخ و بودم نشسته
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 شدینم یراض جوره چیه اما بود صدام عاشق نکهیا با بابا

 اون یطرف از و برسم آرزوهام به تا کنم ترک رو رانیا

 مامان فشار تحت کنکور، تو نشدنم قبول بخاطر روزها

 ناراحت و خسته هاشحرف و غرغر از اونقدر و بودم

 ! خوندمیم نیغمگ آهنگ شهیهم برخالف که بودم شده

 و درس از رو من شدن خواننده یایرو مامان یدهیعق به

 با !بود ساخته یتنبل دختر من از و بود انداخته یزندگ

 از یریجلوگ یبرا اما ستین مامان با حق دونستمیم نکهیا

 تنها و خوندمینم آهنگ جلوش یایاحتمال بحث هر

 از خودم یدلخوش یبرا بود، خلوت ساحل که ییهانزما

    !کردمیم استفاده فرصت

 پر یصدا که دمیکش دل ته از یآه آهنگ، شدن تموم با

 . شد بلند گوشم کنار از یپسر طنتیش

 !کوچولو؟ یپر شده غرق هاتیکشت -
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 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 ! د؟یکنیم تیمیصم احساس زود انقدر شهیهم -

 . انداخت باال ییابرو

 ... خب... نه -

 ! خب؟ -

 . دیخند

 درت ییتنها از اومدم ،ینشست تنها دمید! ؟یزنیم چرا -

 ! ارمیب

 . زدم پوزخند هیشب یلبخند
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 تنها مطمئنًا باشه، کنارم یکس خواستیم دلم اگه -

 ! نشستمینم

 . انداخت باال شونه

 ! هامیکن یخوب و میاومد -

 .کردم نگاهش گردشده یهاچشم با

 ! نمیبب طرف اون برو گمشو، پاشو -

 ! ملسه هم خوردنت حرص: گفت ییپررو با و دیخند

 سمت به آروم آروم رو دستم و دمیکش یقیعم نفس

 . بردم بازوش

 لحظه اون تو نیشاه متعجب نگاه ادی یوقت هم هنوز

 ! رهیگیم مخنده فتم،یم

 یحیمل لبخند و دمش رهیخ نیشاه مشتاق یهاچشم به

 . آوردم لب یرو
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 ! شدن؟ غرق هامیکشت یدیپرس -

 . داد تکون رو سرش مبهوت و مات نیشاه

 هامچشم از نیشاه نگاه که گرفتم دندون به رو لبم

 . دیرس هاملب به و اومد ترنییپا

 !م؟یبش غرق هم با هیچ نظرت -

 ! ؟یچ: دیپرس یجیگ با نیشاه

 داشتم یسع کهیدرحال و دمیکش یقیعم نفس دوباره

 . انداختم باال شونه رم،یبگ رو مخنده یجلو

 !یفهمیم خودت اآلن! یچیه -

 یرو از راحت یلیخ که دادم هل رو نیشاه دستم با و

 . افتاد آب به سنگ تخته
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 به و بودم گذاشته شکمم یرو رو دستم یشینما حالت به

 ظیغ با که دمیخندیم آب تو نیشاه زدن پا و دست

 ! رسمیم رو حسابت رون،یب امیب یوقت: گفت

 کونت رو لباسم کهیدرحال و شدم بلند سنگ تخته یرو از

 یایب تو تا کو: گفتم پوزخند با کنم، زشیتم تا دادمیم

 ! حتمًا د،یرس بهم دستت اگه هم بعدش! رونیب

 ! نکن شک -

 . زدم شخندین

 تا چند با تونمیم دوباره من که نکن شک هم تو -

 ! کنم تارادهیب و سست حرکت،
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 لبخند یطور نیا که یکردیم فکر من به یداشت -

 !؟یزدیم

 . اومدم رونیب فکر از لیسه یصدا با

 . دیکش جلو رو لچرشیو که کردم نگاهش رهیخ

  ؟ینگفت هوم؟ -

 . انداختم باال شونه

 !یچیه -

 .کرد نگاهم زشدهیر یهاچشم با لیسه که دمیکش یآه و

 ! یچیه نگو یلکا پس -

 .دوختم نامرتبم یهاناخن به رو نگاهم

 ! لیسه موندیم گذشته تو زیچهمه کاش -

 . گرفت رو دستم
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 دهنیآ فکر به دیبا! گذشته هاگذشته... خب اما درسته -

   !میباش

 . زدم پوزخند

 !م؟یباش -

 گهید که یکنینم قبول چرا: دادم ادامه لیسه سکوت با

   !نداره؟ وجود ییما

 .کرد رها رو دستم

 کنم؟ قبول دیبا چرا اصاًل -

 . دمیخند تلخ

 !میُمرد هم یبرا وقته یلیخ تو و من -

 مطمئن من جانب از تا یبزن یحرف یخوایم یوقت -

 ! لیسو دارم دوست هم هنوز من! لطفًا نبند جمع ،ینشد

 . دادم تکون رو سرم
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 ندچ که مردم یروز تو یبرا من! گفتم که مطمئنم حتمًا -

 و یدیفهم رو نیشاه یماجرا مون،یعروس به مونده روز

 ! یافتاد چشمم از شیپ ماه چند تو

 که یکار وجود با من: دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس

 هم هنوز بعدش اتفاقات و یکرد باهام مونیعروس شب

 سرزده روز اون مامانم اگه ٰیحّت دیشا! داشتم دوست

 یحرف وقتچیه د،یدینم خودش یهاچشم با و ومدینم

 !زدمینم

 . شدم رهیخ لیسه به

 فرق یلیخ تو و من نظر از داشتن دوست... ینیبیم -

 ! داره

 . دیخند تعجب کمال در

 ! خب آره -
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 دهیند لحظه اون تا که رو یاجعبه و شد خم یسخت به و

 .برداشت بودمش

 . داد دستم به یگلشاخه همراه به رو جعبه

 !ارکمب عشقمون سالگرد -

 

 

 

239 

 یخاص حرف چیه و گذشتیم ماجرا اون از هفته چند

 ! بود نشده بدل و رد لیسه و من نیب

 موقع و خوندن درس یهازمان تو تنها ما یرابطه و دارید

 . بود شده خالصه خوردن غذا
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 تموم و بودم کرده سرگرم دانشگاه یهادرس با رو خودم

 رو لیسه و استادها حاتیتوض تا کردمیم رو میسع

 یواسطه به هم بار نیا خواستینم دلم. نکنم فراموش

 یکس دست آتو و بشم قبول خوندن درس بدون ل،یسه

 ! بدم

 یکس تنها و بود شکرآب همچنان مادرم و پدر با مرابطه

 سال کی تو که یمرد! بود راد یآقا زد،یم سر بهمون که

 ره از حاال و کردیم یدور ما از امکان حد تا گذشته

 در نیا و کردیم استفاده ما به شدن کینزد یبرا یتیموقع

 امتناع پدرش دنید از یابهونه هر به لیسه که بود یحال

 !کردیم

 رپد تالش و لیسه به شدن کینزد یبرا راد یآقا تالش

 اما بود، یستودن من به شدن کینزد یبرا من مادر و
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 یگاه و نبود جبران یبرا فرصت شهیهم که افسوس

 ! شدیم رید زود یلیخ

. 

. 

. 

 انیدانشجو به نسبت هم باز لیسه حاتیتوض وجود با

 ندیشن با کهیطور به! زدمیم لنگ مواقع یبعض گه،ید

 که غرورم از امان اما کردمیم تعجب اصطالحات یبعض

 !بپرسم یسؤال دادینم اجازه

 من و میداشت یآناتوم کالس که ادمهی خوب رو روز اون

 ر،سح که یزمان تا بودم ستادهیا نتظرم سالن تو آسوده

 به تم،داش باهاش یبهتر یرابطه هیبق به نسبت که یدختر

 . اومد سمتم
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 . موند نصفه مازهیخم دش،یسف یمانتو دنید با

 ! ن؟یشد لیالتحص فارغ یسالمت به! بهبه -

 . دیخند سحر

 ! زینر مزه -

 . دمیخند هم من

 ! گفتم یجد -

 . انداخت باال ییابرو

 نیا! خانوم لیسو رسهیم هم تو انداختن دست نوبت -

 !کالس سر یایب یخواینم که یمدل

 تو یالک گه،ید روزه هر مثل کالس! حتمًا ،یتونست اگه -

 !برداشته جو رو

 کالس، وسط یبپر هالباس نیهم با یخوایم یعنی -

 !؟یکن حیتشر
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 !کنم درک رو شجمله یمعن تا دیکش طول هیثان چند
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 ! ستین که یعمل درس! فمهممینم من سحر خب -

 . دیخند سحر

 فکر آدم که یزنیم ییهاحرف هی هاوقت یبعض لیسو -

 ! یستین یپزشک یرشته یدانشجو اصاًل تو کنهیم

 درس مدت همه نیا تو خب! واال: گفت که کردم اخم

 رو سالن تو یبر دیبا که هم اآلن ،یخوند رو شیتئور

 ! یکن حیتشر اجساد

 ! اجساد؟: زدم لب
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 . انداخت مشونه دور رو دستش سحر

 ! جسد مکسر جمع! اجساد بله، -

 . کردم دور ازش رو خودم حوصلهیب

 ! لطفًا زینر مزه -

 بحث شد باعث یصادق استاد اومدن خوشبختانه

 ! بشه تموم جاهمون مونمسخره

 باسل بالاستثنا شونهمه که کردم نگاه هیبق به یرچشمیز

 راحت و آسوده نشونیب من تنها و بود تنشون دیسف

 !بودم ستادهیا

 چند آخر در و انداخت مونهمه به ینگاه یصادق دکتر

 . کرد مکث من یرو هیثان

 اشاره و کرد باز رو سالن در که انداختم نییپا رو سرم

 . کرد
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 جز سحر و من و شدن سالن وارد یکی یکی هابچه

 .میبود نفرات نیآخر

 اجبار به داد، دستم به یصادق دکتر که رو یدیسف یمانتو

 جاهمون نیفرمال و متعفن یبو احساس با اما کردم تن به

  اد؟ر خانوم اومده شیپ یمشکل: دیپرس دکتر که ستادمیا

 . زدم لبخند زور به

 ! ؟یمشکل چه! نه -

 نارک سحر که کردم دستم دستکش ه،یبق از تیتبع به و

 تیلیفام مگه راد؟ انومخ گفت بهت چرا: دیپرس گوشم

 !ست؟ین" شمس"

 !چه؟ تو به: گفتم تلخ

 . گذاشتم کنارش از رفتنش غره چشم به تفاوتیب
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 عاقبت یادآوری با من و نداشت خبر من یزندگ از یکس

 یهاجاز یکس به خواستینم دلم ساره و یشاد با میدوست

   !بدم یکینزد

 رو سرم و اومدم خودم به استاد زبون از اسمم دنیشن با

 و وم که یرنگ اهیس و جونیب جسم دنید با اما کردم بلند

 قبع به قدم چند دهیترس نبود، صیتشخ قابل هاشچشم

 !شد تار و رهیت هامچشم مقابل ایدن و رفتم
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 یهاپلک دستم، شدن لمس احساس و اسمم دنیشن با

 . کردم باز زور به رو مدهیچسبهمبه
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 ندید با. شدن واضح برام ریصاوت تا زدم پلک بار چند

 رونیب دستش از رو دستم و رفت هم تو هاماخم لیسه

 . دمیکش

  ؟یاومد هوش به -

 ! خوبه؟ حالت: دیپرس دوباره که ندادم یجواب

 خودش سمت به رو صورتم دستش با که ندادم یجواب

 . برگردوند

 ! خوبه؟ حالت! ل؟یسو یدینم رو جوابم چرا -

 . زدم پس رو دستش

 مهمه؟ مگه -

 چرا! پرسمیم که مهمه حتمًا خب: گفت خنده با لیسه

 ! شد؟ بد حالت
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 و افتادم اهیس جسم اون ادی دوباره دیپرس که یسؤال با

 هامچشم. بود تنم ییکذا یمانتو همون هنوز. کردم بغض

 . دیچک چشمم یگوشه از یاشک قطره که بستم رو

  ؟یبزن حرف یخواینم لیسو -

 راچ احمق شعوریب: گفتم خشم با و کردم باز رو هامچشم

 !؟یبود نگفته بهم

 . کرد نگاهم گردشده یهاچشم و تعجب با لیسه

 ! قًا؟یدق گفتمیم دیبا رو یچ -

 تا اهیس تخته بشه گناهیب آدم هی یجنازه قراره نکهیا -

 ... من

 . نداد بهم زدن حرف مجال هیگر
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 و ردک بغلم یسخت به بود، نشسته لچریو یرو که لیسه

 ریتقص نکهیا با: گفت کرد،یم نوازش رو موهام کهیدرحال

 ! باشه اما ست،ین من

 که رمیبگ فاصله لیسه از کردم یسع شدن باز یصدا با

 دیفهم شدیم که در پشت شخص از و کرد بغلم محکم

 !شده؟ یچ: دیپرس پرستاره،

 ... که گفتن داره، کارتون یقاسم دکتر -

 ! امیم اآلن باشه: کرد قطع رو حرفش لیسه

 و کرد جدا خودش از رو من لیسه در، شدن بسته با

 مونده کم: گفت زد،یم کنار صورتم از رو موهام کهیدرحال

 ! برگردم تا بمون نجایا. بشه تموم سرمت

 خارج اتاق از نکهیا محض به ل،یسه حرف به توّجهیب

 و کردم خارج دستم از اطیاحت با رو سرم سوزن شد،

 ! انداختم زباله سطل تو رو نحس یومانت
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 لیسه انتظار به تخت یرو و زدم صورتم و دست به یآب

 . نشستم
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 عوض رو هاشلباس کهیدرحال قهیدق چند از بعد لیسه

 . برگشت بود کرده

. شدم بلند تخت یرو از بشه، اتاق وارد نکهیا از قبل

 مخالف سمت به رو لچرشیو و انداخت دستم به ینگاه

 ! میبر: کرد زمزمه و رخوندچ

 ! شد؟ تموم مارستانیب تو کارت -

 . دیخند
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 ! مندار زمیعز همسر به یدگیرس از ترمهم یکار که فعاًل -

 . افتادم راه کنارش و کردم نگاهش چپچپ

 عذاب دوباره لچر،یو رو لیسه و بودم پا سر من نکهیا از

 . اومد سراغم به یلعنت وجدان

 تا میبش خالص مارستانیب از زودتر خواستیم دلم

 ! مینباش هیبق زیآمترحم و نیسنگ نگاه تحمل به مجبور

 یزیچ اما ستخسته هانگاه نیا از هم لیسه بود مشخص

 من زدن حرف با کردیم یسع و اوردینم خودش یرو به

 . ارهیب رونیب فکر از رو

 ازشون هم من و نبود زدیم که ییهاحرف متوّجه لیسه

 .بود سرم دادن تکون العملم،عکس تنها. دماوریسردرنم
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 بدم حال نگران و دادیم تیاهم بهم هنوز لیسه که نیا

 مونییآشنا اول یروزها مثل درست رو دلم بود،

 ! دمیترسیم لرزش نیا از چقدر و لرزوندیم

 منشسته اشک به یهاچشم با هاملب یرو تلخ لبخند

 ! بود آورعذاب چقدر نیا و داشت یهمخوان

 لدرمقاب و ستادمیا لیسه پشت میشد که آسانسور سوار

 ،شناختنیم خوب رو لیسه انگار که هیبق کنجکاو نگاه

 . انداختم نییپا رو سرم

 راچ شهره، نیا تو مارستانیب همه نیا ایخدا دم؛ینال دلم تو

 ! نجا؟یا ارنیب رو من دیبا

 ادافت که یاتفاق با م،یشد خارج مارستانیب از که یزمان

 اون از بدتر یزیچ شهیهم شد ثابت بهم بار نیهزارم یبرا

 !داره وجود ،یکنیم رو تصورش که یزیچ
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 هک میبود شراننده منتظر مارستانیب یجلو لیسه همراه

 . شد دایپ نیشاه یسروکله

 به ناخودآگاه داشت،یبرم سمتمون به که یقدم هر با

 . شدمیم کینزد لیسه

 .ستادیا مونیقدم کی تو

 ! خوشبخت زوج! بهبه -

 مثل یزیچ هاشچشم تو و دیخندیم نیشاه یهالب

 . زدیم موج خشم و حسادت

 یتونیم شد؟ تموم زدنت زر: داد جواب آرامش با لیسه

 ! یبر

 . زد شخندین نیشاه

 از بعد! بدم دست از رو صحنه نیا ادینم دلم آخه -

 !دمید هم کنار رو تا دو شما هامدت
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 . دیخند لیسه

 بهم! یندار هم کنار ما دنید به یاعالقه کردمیم فکر -

! یبود ومدهین که هم مونیعروس روز آخه بده، حق

 قتو چند نیا یراست میبگذر... و مارستانیب تو رفتارت

 !شون؟یاوردین هم اآلن! نمیبینم رو خانومت

 .انداخت من به ینگاه مین اخم با نیشاه

 ...ادیب قراره لیسو دونستمیم اگه -

 . کرد قطع رو حرفش لیسه

 ! خانوم لیسو -
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 . انداخت باال ییابرو نیشاه

 ٰیّتح! یبچسبون خانوم اسمش کنار نداره یاعالقه لیسو -

 ... که موقع اون

 نکهیا ترس از و گذاشتم لیسه یشونه یرو رو دستم

 لیتبد یزیآبرور و تربزرگ یجدال به شونیلفظ یدعوا

 گهید :گفتم لیسه به خطاب نیشاه قنط به توّجهیب نشه،

 !زمیعز میبر اومد، راننده

 . کرد نوازش رو دستم لذت با لیسه

 ! میبر -

 و کاغذ افتادن و نیماش سمت به کردنمون حرکت ٰیحّت

 رو دستم لیسه نشد باعث دستش از نیشاه یهاپاکت

 ! کنه رها



 

Romanzo_o 867 

" مزیعز" دنیشن با ماه چند از بعد که دادمیم حق لیسه به

 یهیکنا ٰیحّت که بشه پرت اونقدر حواسش من زبون زا

 هایلوسباز نیا از ادمهی گفت؛یم که نشنوه رو نیشاه

 !ومدینم خوشت

 مه خونه به بازگشت ریمس در ن،یماش تو ٰیحّت لیسه

 .نکردم یمخالفت چیه هم من و نکرد رها رو دستم

. 

. 

. 

 به روز لیسه با من یرابطه و گذشتنیم هم یپ از روزها

 اون زا بعد بفهمم خودم ٰیحّت نکهیا بدون! شدیم بهتر روز

 رو لشیوسا که ییجا تا بشه کینزد بهم دادم اجازه روز

 ! کرد منتقل من اتاق به
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 تو لیهس با مرابطه تیوضع رییتغ گفتمیم اگه بود دروغ

 ! نذاشته ریتأث خوندنم درس روند

 هگید من و کردیم کمک بهم یترشیب محبت با لیسه

 هک هرچند دم،یترسینم حیتشر سالن از اول یروزها مثل

 مورد بود شده باعث اول، یجلسه تو رفتنم حال از همون

 ! رمیبگ قرار هامیهمکالس تمسخر
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از اونجایی که من از ماهها پیش حلقهم رو درآورده بودم و 

ظاهرم هم با دخترهای دبیرستانی فرقی نداشت، بعضی از 

آقایون هم به قصد دوستی جلو میومدن و من برای فرار 

از مزاحمتهاشون بعد از ماهها به ناچار برای ایجاد 

تغییری تو ظاهرم به آرایشگاه رفتم! 
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 به صورتم و بودم کرده رنگ رو موهام بار نیاول یبرا

 .بود شده ترروشن اصالح لطف

 یابروها از یخبر گهید انداختم، خودم به نهیآ تو ینگاه

 !ودب شده خانومانه شگر،یآرا قول به مچهره و نبود رتبمنام

 هر داشتم دوست و بودم خوشحال راتییتغ نیا از خودم

 ودمخ به راجع رو لیسه نظر تا برسم خونه به ترعیسر چه

 !بدونم

 رو دمیکل طنتیش با دم،یرس خونه در یجلو که یزمان

 لیهس و بود پنجشنبه که ییاونجا از. گذاشتم فمیک داخل

 رد خودش گرفتم میتصم د،یرسیم خونه به من از زودتر

 ! کنه باز برام رو

 !هنش مشخص صورتم تا ستادمیا یکنار و زدم رو فونیآ

 . بده جواب لیسه تا دیکش طول قهیدق چند
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 ه؟یک -

 ! ؟یبود یاگهید کس منتظر! لمیسو -

 ! لیسو نکن شروع ومدهین: داد جواب حوصلهیب

 . کرد باز رو در و

 کردن باز مشغول ریز به سر و شدم خونه وارد لبخند با

 . شدم هامکفش یبندها

 !ل؟یسو یکرد رید که یبود کجا -

 ! کن شروع بعد برسم، راه از بذار: دادم جواب خودش مثل

 !؟یکنینم بلند چرا رو سرت! حاال خب -

 رو هامکفش بند دارم که ینیبیم! جونم به نزن غر انقدر -

 ! کنمیم باز

 در پشت ذاشتمیم دیبا: گفت طنتیش با و دیخند

 !ینکن تیاذ انقدر رو مظلوم من تا یموندیم
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 ساده چقدر! بردمیم لذت لیسه کردن تیاذ از هم هنوز

 فاصله هم از راحت چه و بود رفته خوبمون یروزها

 داشتن دوست فاصله، گفتنیم که بود راست! میبود گرفته

 !هکنیم ترشیب رو یلتنگد بلکه کنه،ینم کمرنگ رو

 . شدم خونه وارد و گذاشتم یجاکفش تو رو هامکفش

 .شد رهیخ صورتم به زدهبهت هیثان چند لیسه

 ! ه؟یخبر -

 ! جمله نیا جز داشتم، رو یسؤال و حرف هر انتظار

 . انداختم باال شونه

 ؟یخبر چه نه، -

 ییروشو سمت به شخندشین و نیسنگ نگاه از فرار یبرا

 . افتاد راه دنبالم به هم لیسه که رفتم

 ... نازک یابرو و صورت اصالح آخه -
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 ! زد پوزخند هم دیشا د،یخند

 هک من! کم هی بهیعج: داد ادامه بزنم، یحرف من نکهیا بدون

 روز اون و یعروس شب فقط رو تکردهرنگ صورت

 !دمید

 . دمیخند خودش مثل

 به هم دیشا ؟یدیدینم رو من تو که هیچ من گناه خب -

 دلت و چشم ماشاءاللّٰه تخته، به بزنم! ومدمینم چشمت

 !بود ریس
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 . دیخند آرامش با لیسه

 ! یبنداز کهیت خوادینم -
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 کردن خشک مشغول حوله با و رفتم بهش یاغره چشم

 . شدم صورتم و دست

 ! نکن قهر -

 نبالمد که رفتم آشپزخونه سمت به اعتنایب و ندادم یجواب

 . اومد

 . کرد تکرار رو شجمله دوباره و دیکش رو دستم

 .انداختم باال ابرو

 ! اصاًل؟ بودم یآشت من مگه -

 !کردن ناز یپا ذارمیم رو کارهات نیا -

 رو دستم بمونه، من جانب از یجواب منتظر نکهیا از قبل و

 . دیبوس

 نداده یایکینزد چیه یاجازه لیسه به که بود هامدت

 شده مشترک سابق مثل خوابمون اتاق که هرچند بودم؛
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 من و دیخوابیم خودش یجا سر لیسه شب هر اما بود،

 تماس چیه بدون. شدمیم مچاله تخت یگوشه هم

" ریخب شب" هی گفتن با تنها ،یابوسه چیه بدون ،یخاص

 !ساده

 مبود نشده لمس ای دهیبوس لیسه طرف از که بود هامدت

 !بود شده منقلب حالم دستم لمس و بوسه هی با حاال و

 از که رو یلرز و بدنم شدن سرد ل،یسه رڟمنت نگاه

 سمت به و گرفتم دهیناد بود، افتاده تنم به شبوسه

 . رفتم خچالی

 ! م؟یدار یچ ناهار -

 یهاکیسرام رو لچریو یهاچرخ شدن دهیکش یصدا

 . دیرس گوشم به آشپزخونه

 دور لیسه یهادست که بودم خچالی گشتن حال در هنوز

 . شد حلقه شکمم
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 ! جون لیسو -

 در و کنم آزاد شکمم دور از رو هاشدست کردم یسع

 ! ؟یچ: دمیپرس حواسیب حال همون

 عقب به خودش همراه رو من که حال همون در لیسه

 هم من م؛یدار یچ ناهار یدیپرس: داد جواب د،یکشیم

 ! گهید دادم جواب

 . کردم تقال

 پررو دادم، رو بهت وبارهد! لیسه باز یشد ادبیب -

 !یشد

 سمت به رو من عوض در اما کرد، رهام باآلخره و دیخند

 طنتیش با و هامچشم تو شد رهیخ. برگردوند خودش

 حق بهم خونه، یایم یمدل نیا هامدت از بعد یوقت: گفت

 ترخوشگل برام رو خودت ،یبود که خوشگل! خب بده

 !ارم؟یب طاقت یچطور بگو تو خب ؛یکرد هم
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 رو مرفتهدست از نیجن یعزا گهید که بود هامدت

 نیا اب کردم،ینم نگاه لیسه به قاتل چشم به و گرفتمینم

 ! کردم؟ خوشگل تو یبرا من گفته یک: گفتم حال

 ! بود مشخص گرمت استقبال از: دادم ادامه یدلخور با و

 تو قراره فردا از که شد میحسود لحظه هی کن باور -

 !ننتیبب ینطوریا قراره شگاهدان و ابونیخ
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 . شدم جدا ازش کالفه

  ل؟یسه کنم کاریچ خب -

 . انداخت باال ابرو طنتیش با

 ! یفهمیم وقتش به -
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. 

. 

. 

 یامهیق از مدام و بود شهیهم از ترسرحال روز اون لیسه

 نداشت، خوردنش به یاعالقه چیه روز اون از قبل تا که

 هاشطنتیش مقابل در من عوض در! کردیم فیتعر

 و برنج نوشابه، زور به تنها و دمینفهم غذا یمزه از یزیچ

 ! دادم قورت دهینجو و دهیجو رو هالپه

 النس به ییچا فنجون دو با آشپزخونه کردن مرتب از بعد

 .رفتم

 یتماشا محو که یلیسه دست به رو هافنجون از یکی

 هب مبل نیترکینزد یرو یخستگ با و دادم بود، لمیف

 . نشستم لیسه



 

Romanzo_o 878 

 . کردم باز چشم دستم شدن لمس با

 ! بس؟آتش اعالم یعنی نیا -

 . دمیرس محلقه به که کردم دنبال رو لیسه نگاه

 دبو وقت یلیخ: گفت دوباره که کردم نگاهش حرفیب

 !بودم دهیند دستت تو

 . انداختم باال شونه

 ! ندارم یاعالقه جواهر و طال به که یدونیم -

 ! بود لیسه دست ریاس هنوز تمدس

 و دیکش دستم یرو وارنوازش رو شستش انگشت

: فتگ بود، پوشونده رو صورتش یتلخ لبخند کهیدرحال

 ! هاستحرف نیا از جدا یزن هر یبرا ازدواج یحلقه

 جواهر و طال به یاعالقه اگه ٰیحّت: داد ادامه دیتأک با و

 !باشه نداشته
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 ! دمیفهمینم و مدیفهمیم رو لیسه یهاحرف

 ! دونستمینم و گذرهیم یچ سرش تو دونستمیم

 .کنم آزاد هاشانگشت حصار از رو دستم کردم یسع

 .گرفت ترمحکم رو دستم

 با ش،یپ یساعت برخالف و زد یشخندین تقالهام مقابل در

 ؛یدیکشیم پس پا بودم نامحرم چون قباًل: دیپرس ظیغ

 مرگته؟ چه گهید شوهرتم که حاال

 مدونینم نکن فکر: دیغر که برگردوندم رو و زدم پوزخند

 ! یداشت هم یشوهر اومده ادتی وقت همه نیا از بعد چرا

 . دمکر نگاهش زشدهیر یهاچشم با و برگشتم سمتش به

 ! مثاًل؟ یدیفهم رو یچ -

 من! شنیم مزاحمت دانشگاه سوسول یپسرها نکهیا -

 تحانام بدون که کنم یکار شیپ ترم تونستم که طورهمون
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 تونمیم هم خوب ،یبش پاس رو واحدهات تموم دادن

 !ارمیدرب پلکنیم برت و دور که رو ییهاآدم آمار
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 . زدم شخندین

 چرا گهید ،یکنیم کنترل رو من دور راه از خوب که تو -

 ! ؟یپرسیم رو هاسؤال نیا

   !هستم؟ خانومم نگران بده -

 . مکرد نگاهش یتصنع لبخند اب و انداختم باال ییابرو
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 یجا به بهتره تو! لیسه یکرد باز رو من دهن خودت -

 تو هاگ! یکن فکر خودت یکارها به ،یباش من نگران نکهیا

 !یکن بغل رو تبچه بود مونده کم اآلن ،یکردینم انتیخ

 . دیخند یناباور کمال در

 مساله چهل گهید سال چند! لیسو یزد یخوب حرف -

 کم سن نیا تو مردم وقت اون! یچیه به یچیه شه،یم

 ! بشن بابابزرگ مونده

 به رو لچرشیو طنتیش با که کردم نگاهش چپچپ

 . برگردوند سمتم

 رو هاشدست بشم، بلند مبل یرو از بتونم نکهیا از قبل

 . گذاشت مبل یرو طرفم دو

 . شد رهیخ هامچشم به هیثان چند و شد خم
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 تو و شده ثبت محافظه تو که ینگاه نیآخر و نیاول -

 ! هاستچشم نیهم داره، جا قلبم

 هک شد نیا از مانع لیسه تن عطر اما دم،یکش یقیعم نفس

 ! کنم یتیشکا و گله بتونم

 ...زن اون با روز اون... من -

 ! بسه: دمینال

 انداخت دستش هی یرو رو وزنش من، به توّجهیب لیسه

 . گذاشت مشونه یرو رو سرش و

: گفت افسوس با و کرد نوازش رو شکمم آزادش دست با

 ... شد باز بود، مونیبازعشق شاهد که یاتاق به پاش

 بهم سخت و سفت لیسه اما بزنم، پسش کردم یسع

 .بود دهیچسب

 ! نتونستم من اما -
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 داوم تو نگاه آخر یلحظه: گفت دوباره که خوردم یتکون

 !  نتونستم! هامچشم یجلو

 .دمیخند یعصب

 ! یگیم غدرو -

 .شد جدا ازم باآلخره

 . شد رهیخ هامچشم به

 !بود ماجرا تموم نیا -

 و راست وقت همه نیا از بعد گفتمیم اگه بود احمقانه

 باور دیبا! بدم صیتشخ تونستمینم رو لیسه نگاه دروغ

 ! نبوده؟ کار در یانتیخ چیه کردمیم

 .شدم رهیخ کرد،یم نگاهم یدواریام با که لیسه به

 !؟ینگفت موقع همون چرا پس ،ینکرد انتیخ اگه -
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 قرار کانال نیهم داخل انتها تا دارم دوست را غرورم* 

 .رهیگ یم

 

 

248 

  !یبشنو رو هامحرف ینبود حاضر! ینداد فرصت بهم -

 یبگ دروغ یجور هی کن یسع! ستین یجالب یبهونه -

 !لیسه بشه باورم که

 .داد تکون رو سرش اخم با

 !ستین دروغ به یازین نه،یهم قتیحق یوقت -

 گرم! بود گرم هنوز شکمم یرو لیسه یهاانگشت یجا

 ! سوختیم و بود
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 هم لباس یرو از ٰیحّت گذاشتم، شکمم یرو رو دستم

 !کنم لمس رو هاهیبخ یجا تونستمیم

 یزمان شوقم و ذوق به کردم؛ فکر ییکذا روز اون تموم به

 به انتظارم، به ،ترسم به گرفتم، رو شیآزما جواب که

 ...و ناشناس زن اون یهالباس به ل،یسه یهاحالت

 . گذاشتم کنار رو ایح و شرم

 ...هاشلباس چرا پس ،ینکرد یکار زن اون با اگه -

 شد منظورم متوّجه خوب لیسه اما ندادم، ادامه رو حرفم

 !نتونستم آخر یلحظه که گفتم: داد جواب راحت یلیخ و

 . دمدا قورت رو دهنم آب

  !بود اتاق تو هاشلباس چرا کنم درک تونمینم هم باز -

 . فرستاد رونیب سخت رو نفسش

 ! لیسو زدم پسش من -
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 ! داشت؟ سؤالم به یربط چه نیا -

 لمیتحو دروغ نکهیا از قبل: گفتم که نداد یجواب لیسه

 ! لیسه بکن رو جاشهمه فکر ،یبد

 گفتم یتوق یداشت انتظار: دیغر و کرد نگاهم چپچپ

 ! کنه؟ کاریچ تونستیم اصاًل! کنه؟ کاریچ خوام،ینم

 . شدم نهیس به دست و کردم فکر یشینما حالت به

 زن هی یجا رو خودم تونمینم کنم،یم فکر هرچقدر -

 !بذارم بدکاره

ّهیب

 . کرد سکوت قهیدق چند

 . ردک باز لب خودش با رفتن کلنجار یکل از بعد باآلخره

 ! ینش یعصبان که بده قول اما گم،یم -

توج به "سویل" پرحرصی که سهیل گفت، دوباره 

گفتم: بهتره خودت حقیقت رو بگی! 



 

Romanzo_o 887 

 . کرد نگاه بهم نانینااطم و

 ! بگو دم،ینم قول -

 . زد یکج لبخند

 !لیسو وقت هی یند قورتم -

 !دمیم زنونه قول من نکن، فیکث رو شلوارت تو -

 .شد یجد قهیدق چند از بعد و رفت فکر به

 دم،یکش پس و اومد جاش سر حواسم یوقت خب -

 راهیب و بد و داد فحش شد، که یعصبان! شد یعصبان

! دیپوش و برداشت هاتلباس از و کمد سراغ رفت! گفت

 بود، شده دماغ یمو! نداد پسشون کردم، یکار هر

 !باآلخره کرد گم رو گورش تا دادم پول بهش! رفتینم
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 ! یعصبان ای باشم خوشحال دونستمینم

 و باشه نکرده یانتیخ لیسه ممکنه نکهیا از خوشحال

 ! هاملباس کمد سراغ رفته اجازهیب یکس نکهیا از یعصبان

 م،داشت لیسه به نسبت هنوز که یدیترد و شک وجود با

 ! کنه ثابت رو شیهگنایب تا گشتمیم لیدل دنبال

 .دیرس گوشم به لیسه یصدا
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 که بودم یعصبان خودم دست از انقدر روز اون من -

 ورتبا دیشا! برداشت رو لباست کدوم نکردم دقت ٰیحّت

 ! ادینم ادمی هم رو رنگش ٰیحّت اما نشه،

 باورت هم باز اگه هانیا یهمه با: داد ادامه و دیکش یآه

 ! یبگرد رو کمد یتونیم نشد،

 خواب اتاق سمت به رو لچرشیو حرفش دنبال به و

 . داد حرکت

 و کردمیم فکر یچ دم،یکش مشدهرنگ یموها یال یدست

 ! شد یچ

 شک. افتاد ییچا ینخوردهدست یهافنجون به نگاهم

 یافاصله وجود با! دهینم امون لیسه به سردرد که نداشتم

 که دونستمیم خوب بود، افتاده نمونیب ماه چند نیا تو که

 عادت ناهار از بعد ساعت مین ،ییچا دنینوش به هنوز

 ! داره
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  .رفتم اتاق سمت به و کردم خاموش رو ونیتلوز کالفه

 . ومدینم ییصدا ستادم،یا در پشت

 . شدم اتاق وارد و کردم یراض رو خودم باآلخره

 هب بود، زونیآو تخت از پاهاش از یکی کهیدرحال لیسه

 . بود رفته خواب

 یسخت به و کردم مرتب سرش ریز رو بالش اطیاحت با

 . گذاشتم تخت یرو رو پاش

 !عالقه و عشق ای بود یدلسوز یرو از کارهام دونستمینم

 از و شدم رهیخ خوابش در غرق صورت به قهیدق چند

 .شدم خارج اتاق

 . رفتم باال یطبقه به ،یآن میتصم کی در

 کمد سراغ به میمستق و شدم خواب اتاق وارد ترس با

 .رفتم هاملباس
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 یهارنگ بیترت به رو هاملباس شهیهم که ییاونجا از

 همتوّج قهیدق چند عرض در دم،یچیم کمد تو کماننیرنگ

 ! شدم رنگم یآب مانتو نبود

 .رفتم عقب قدم چند یناباور با

 اقات از سرعت به و گرفتم کمد از رو اشکم از سیخ نگاه

 . شدم خارج

 ! نداشتن رو وزنم تحمل قدرت انگار پاهام

 . نشستم نیزم یرو و خوردم سر اتاق در پشت

 ستد از رو مونبچه بود، افتادهین که یاتفاق بخاطر یعنی

 ! م؟یبود داده

 لیهس و بودم کرده قهر من بود، فتادهین که یاتفاق بخاطر

 ! بود؟ کرده تصادف
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 دم،یدیم لچریو یرو رو لیسه یوقت شیطور نیهم من

 حاال! رمیبم خواستیم دلم وجدان عذاب تشد از

 !اوردم؟یم طاقت دیبا چطور
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 شدن داریب از خبر که در یصدا با ساعت چند از بعد

 صدا و سر نیترکم با و شدم بلند جا از داد،یم لیسه

 . مرسوند نییپا یطبقه به رو خودم

 یهداشتب سیسرو وارد نه،یبب رو مافهیق لیسه نکهیا از قبل

 . زدم صورتم و سر به یآب و شدم
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 . رفتم رونیب ناچار به آخر در و کردم معطل یاقهیدق چند

 ور دستم که بگذرم لیسه کنار از تفاوتیب خواستمیم

 . گرفت

 ! ؟یکرد هیگر -

 راموشف دیبا رو گذشته: گفت دوباره که ندادم یجواب

 تلخش اتفاقات چه رو، خوبش اتفاقات چه! لیسو میکن

 . شدم خارج مارستانیب

رو! 

 .

 .

 .

›پنج سال بعد‹ 

بعد از تعویض لباسهام و خداحافظی از بقیه، از 
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 در به یخال یجا نیترکینزد تو و شدم نیماش سوار

 با و هبش تموم لیسه کار تا کردم توقف مارستانیب یورود

 . میدبرگر خونه به هم

 نم یرابطه روز، اون از بعد کردم؛ فکر شیپ سال پنج به

 ود هر! شد گذشته از بهتر ٰیحّت و سابق مثل لیسه و

 نه ،میدیبخش رو گهیهمد و میکرد قبول رو اشتباهاتمون

 هب قبل مثل اون نه و داشتم لیسه یگذشته با یکار من

 ! کردیم اشاره نیشاه با من یگذشته

 تا بود شده باعث مونیزندگ اول سال تمشکال و اتفاقات

 و دعواها و میبدون رو هم قدر ترشیب سال پنج نیا تو

 هامونخانواده یپا نکهیا از قبل و ترراحت رو هامونبحث

 ! میکن حل بشه، باز ماجرا به

 خوب نیمیس با من یرابطه هنوزه که هنوز حال نیا با

 دنشید به ییتنها به روزها یبعض لیسه تنها و نبود
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 راد یآقا با یخوب نسبتًا یرابطه عوض در اما رفت،یم

 !داشتم

 رو یمعن نیا ل،یسه لچریو یرو مامان یرهیخ یهانگاه

 با اما داشته، آرزو من یبرا که نبود یزیچ نیا که دادیم

 بابا یهاسرزنش از یخبر و کردیم سکوت وجود نیا

 ! نبود

 و شدم ادهیپ نیماش از مارستان،یب از لیسه خروج با

 . بشه نیماش سوار تا کردم کمکش

 و زدن حرف با کردم یسع گذشته یروزها تموم مثل

 تا کنم پرت رو لیسه حواس روزمره، اتفاقات فیتعر

 نم از بهتر که هرچند! نهیبب رو نیشاه یرهیخ نگاه مبادا

 نیاهش و هیبستر مارستانیب نیا تو یشاد که داشت خبر

 نیا با. بودیم همراهش دیبا و بود شوهرش خب که هم



 

Romanzo_o 896 

 نکهیا ات بود مارستانیب اطیح تو نیشاه اوقات ترشیب حال

 !باشه یشاد شیپ
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 از هک دمیکش یاآسوده نفس مارستانیب اطیح از خروج با

 ! نموند دور لیسه چشم

 !ل؟یسو شده یزیچ -

 . دمیخند زور هب

 ! یچیه -
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 . کرد نگاهم مشکوک

 !؟یمطمئن -

 !بودم مارستانیب تو مدت نیا بس از شدم خسته! آره -

 ! شهیم باز نفسم راه انگار شم،یم دور ازش که نیهم

 کردم سرزنش کردم، سرهم که یدروغ بخاطر رو خودم

 !کرد قانع انگار رو لیسه اما

 . دیچرخ سمتم به

 امتحان یآماده رو خودت دیبا! دکتر مخانو اولشه تازه -

 ! یکن تخصص

 . کردم نگاهش چپچپ

 ! دکتر خانوم دکتر خانوم نگو انقدر -

 . دیخند لذت با لیسه
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 ،یبد حرصم یخواستیم موقع هر مونیدوست اول ادتهی -

 ! دکتر؟ یآقا یگفتیم بهم

 اقاتاتف اونقدر! کنم فکر گذشته به خواستینم دلم چیه

 !بودم گذشته هم خوبش اتفاقات ریخ از که داشت تلخ

 . کنم عوض رو بحث کردم یسع

! رمیبگ تخصص خوادینم دلم من لیسه هم باز یول -

 !هیلیخ خودش آوردم، دووم اآلن تا که نیهم

 ! شهیم تموم ،یاریب دووم هم سال چند -

 . دادم تکون رو سرم یلیمیب با

 ! کنم فکر بهش خوامینم -

: تمگف دیتأک با کنم، راحت رو لیسه الیخ نکهیا یبرا و

 اون، از بعد! برم سمتش خوامینم سال چند تا حداقل

 ...دیشا
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 اب بلکه چ،یه که نشد یراض لیسه خود تصورم برخالف

 دشیجد شنهادیپ با و کرد قطع رو حرفم کردن" نچ نچ"

 ! کرد وسوسه هم رو من

 رمب مجبورم درمانم یادامه بخاطر که من لیسو نیبب -

. بذارم تنها تونمینم نجایا که هم رو تو کشور، از خارج

 زا خارج یهادانشگاه از یکی تو رو تخصصت هیچ نظرت

 ! خوبه یلحاظ هر از هوم؟! ؟یبخون کشور

 .کردم فکر یکم

 نیا به خب اما زدیم رو حرفش راحت یلیخ لیسه

 ! نبود هم هایسادگ

 . دمیخند

 مارستانیب جان؛ لیسو دییبفرما گنیم حتمًا هم هااون -

 ! شماست به متعلق
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 . کرد نگاهم یساختگ اخم با لیسه

 !یادر خانوم هیبق یبرا تو! جان لیسو بگن کننیم غلط -

 

 قرار کانال نیهم داخل انتها تا دارم دوست را غرورم* 

 .رهیگ یم
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 . دمیخند

 ! راد خانوم نه، هم شمس خانوم! اوه -

 . گرفت خودش به یامغرورانه ژست لیسه

 ! یمن مال تو! روته شهیهم من اسم! ؟یچ پس -
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 لذت غرق ل،یسه یمنطقیب و یخودخواه از اوقات یگاه

 ! شدمیم

 مهه نیا که یمن یبرا زد،یم حرف بودن یشگیهم از نکهیا

 هم از ترس اوقات یگاه هنوز و بودم دهیکش یسخت

 ! بود لذت از فراتر یزیچ داشتم، رو میزندگ دنیپاش

. 

. 

. 

 لیهس به آپارتمان، نگیپارک تو نیماش کردن پارک از بعد

 آسانسور سوار هم با دو هر و بشه ادهیپ تا کردم کمک

 . میشد

 تینها در تا کردم دنبال رو اعداد نگاهم با سکوت تو

 . ستادیا هفتم یطبقه تو آسانسور
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 واحدمون در و شدم خارج آسانسور از لیسه از جلوتر

 . کردم باز رو

 بهش کردن کمک تو نداره دوست لیسه که دونستمیم

 یکارها انجام پس از خودش گذشته اون از و کنم افراط

 . ومدیبرم یجزئ و کیکوچ

 وارد کردم،یم باز رو مانتوم یهادکمه که همونطور

 . کردم روشن رو یکتر ریز و شدم آشپزخونه

 دهرنک برقرار زن اون با یارابطه چیه لیسه نکهیا وجود با

 هم تا میکرد عوض رو خونه شیپ سال چهار اما بود،

 لیسه یبرا خونه مختلف یهابخش و هااتاق به یدسترس

 !بشه جادیا یتنوع هم و باشه آسون

 که یدیکل با هاهفته آخر تنها هرروز، یجا به نتیز

 یکارها و ومدیم مونخونه به داشت اریاخت در خودش

 . دادیم انجام رو الزم
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 یخونگ یغذاها و رستوران یآماده یذاهاغ نبود در

 ختپ گهید حاال و بود شده بهتر میآشپز تیوضع نت،یز

 !بود خودم یعهده به پز و
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 یادامه به رو من تونست لیسه بود که یقیطر هر به

 ! کنه یراض کشور از خارج تو لیتحص

 شده ترنیسنگ هامدرس و بودم آخر ترم که ییاونجا از

 یادیز آزاد وقت و بودم مارستانیب تو اوقات ترشیب بود،

 . نداشتم مطالعه یبرا
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 یبرا رو تالشش تمام تا بود داده قول لیسه حال نیا با

 ! کنهیم من شدن قبول

 مدت نیا تو یچطور اقامتون و زایو یکارها دونستمینم

 معمول طبق هم لیسه اما بشه، درست ارهقر کم زمان

 من از مدام ریپذتیمسئول پدر کی مثل تنها و زدینم یحرف

 ! بخونم رو هامدرس خواستیم

 وقعم تا بود کرده استخدام رو یاراننده گذشته مثل لیسه

 موقت تا خونه برم زودتر و نمونم منتظرش من برگشت،

 ! نشه تلف

 یهاجلسه تو ٰیحّت گهید اتفاقات، نیا تموم یجهینت در

 . باشم همراهش تونستمینم هم لیسه یوتراپیزیف

 لیسه و من تا بود داده هم دست به دست زیچهمه انگار 

 .میریبگ فاصله هم از باز
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 هنوز م،یکرد یسپر باهم که یزمان شدن محدود وجود با

 یدلگرم با من و داشت رو خودش یگرما مونرابطه هم

 ! شدم غافل اطرافم از رابطه، نیا به

 بود فرصت منتظر انگار که رو ینیشاه و شدم غافل

 ! کردم فراموش

 رو ماهه چند یرابطه اون چطور نیشاه که کردم فراموش

 ! زهیبر رو خودش زهر تا منتظره و گرفته یجد

. 

. 

. 

 قبول رو قتیحق نیشاه کردمیم فکر که یزمان درست

 خبر شده، پاک میزندگ از شهیهم یبرا شهیسا و کرده

 ! دیرس گوشم به یشاد مرگ
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 با نیمیس که کنمینم فراموش رو روز اون وقتچیه

 و من به رو خبر نیا مرگ، قاصد مثل موقعیب تماس

 ماز بده، من به زدن حرف فرصت نکهیا بدون و داد لیسه

 میبش آماده یخاکسپار مراسم یبرا لیسه همراه خواست

 !انیب دنبالمون به راد یآقا با تا

 ما زا یخبر چیه شیپ ماه چند تا که ینیمیس بود بیعج

 هم هنوز من با برخوردش نیآخر وجود با و گرفتینم

 !بود پررو

 وت شرکت به یلیتما من مثل هم لیسه که بود مشخص

 مجبور هامونخانواده بخاطر دو هر اما نداشت، مراسم

 ! میکن یباز نقش یساعت چند یبرا که میبود

 باخبر هاهیهمسا قیطر از مادرم و پدر ئنًامطم که من هم

 هگذشت در راد، یآقا یگفته به که لیسه هم و بودن شده

 !داشت نیشاه با یامانهیصم یرابطه
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 .رهیگ یم

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن همطالع موقع به رو ها
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 ،انتظار ربع کی حدود از بعد و میشد آماده یتینارضا با

 .اومدن دنبالمون نیمیس و راد یآقا

 با مقابل در و داد رو سالمم جواب یسرد به نیمیس

 ! داد دست لیسه با محبت
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 نیمیس کنار من و نشست راننده کمک یصندل یرو لیسه

 . راد یآقا سر پشت و

 هب لیسه تماس تنها و میشد زهراهشتب یراه سکوت تو

 که بود روزه کی یمرخص درخواست یبرا مارستانیب

 . شکست رو سکوت

 هس ما و نشست نیماش تو ناچار به لچریو وجود با لیسه

 . میافتاد راه نظر مورد یقطعه سمت به نفر

 ! دمیترسیم نیشاه با ییرودررو از و دمیلرزیم درون از

 مادر ونیش و هیگر یصدا تونستمیم هم فاصله نیا از

 . بشنوم رو یشاد

  .ستادمیا جاهمون من اما رفتن، جلوتر راد یآقا و نیمیس

 داشت، درونش رو یشاد جسد که یتابوت یرو نگاهم

 . شد خشک
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 نقش هامچشم یجلو خاطراتمون تموم لحظه هی یبرا

 .بست

 نیب از مونساله زدهیس یدوست ش،یپ سال چند راحت چه

 ! بود شده تموم یشاد عمر سخت چه حاال و رفت

 . گرفتم دیسف کفن و جسد از رو نگاهم

 ! نداره؟ وجود یایشاد گهید کردمیم باور دیبا

 . ومدیم یشاد مادر یهیگر یصدا هم هنوز

 .کردم بلند رو سرم و دادم جرأت خودم به

 . ختنیریم قبر یتو داشتن که یخاک به شدم رهیخ

 . بشه مانع خواستیم داد و غیج با یشاد مادر

 داشت یسع د،یلرزیم هاششونه کهیدرحال یشاد پدر

 . کنه آروم رو همسرش

 . شد جمع هامچشم تو اشک رومروبه یصحنه دنید از
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 به نیشاه یآشنا یصدا که بودم خودم یهوا و حال تو

 .دیرس گوشم

  !بشه ختهیر یشاد مثل یآدم یبرا هااشک نیا فهیح -

 .دمیکش جلوتر رو اهمیس شال

 ! گمیم تیتسل -

 . انداخت باال شونه یدیقیب با نیشاه

 ! ممنون -

 ! خواستینم رو نیشاه با جمع از دور خلوت نیا دلم

 ! بود؟یم تفاوتیب انقدر دیبا نیشاه چرا اصاًل

 !ت؟کجاس شوهرت: دیپرس که رمیبگ فاصله ازش خواستم

 تشیوضع طربخا! نهیماش تو لیسه: دادم جواب یسخت به

 ... بهتون طرفش از گفت اد،یب نتونست

 . گفت یبلند" سیه" نیشاه
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 ! یبگ دروغ یشاد بخاطر ستین الزم -

 شاد! نباش هم ناراحت: کرد زمزمه و گذشت کنارم از

 !یشاد اسم مثل درست! باش
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 .رهیگ یم

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یاه قسمت به میدار کم کم
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 ! برد ماتم نیشاه وقاحت از
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 انقدر زنش، یخاکسپار مراسم تو تونستیم چطور

 !بزنه؟ یخوشحال و یشاد از حرف راحت

 تیجمع سمت به لرزون یهاقدم با و دمیکش یقیعم نفس

 . تادمسیا نیمیس کنار ناچار به و افتادم راه

 و بودن انداخته قبر یرو که یاهیس چادر به شدم رهیخ

 .فاتحه خوندن به کردم شروع

. 

. 

. 

 یشاد مادر سمت به اطراف، شدن خلوت و هیبق رفتن با

 یاصد هنوز اما بود شده ترآروم قبل به نسبت که رفتم

 . دیرسیم گوش به هقشهق
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 ونمبت تا بشه تموم خوندنش فاتحه تا کردم صبر یکم

 . بگم تیتسل

 یزن کمک به یشاد مادر باآلخره و گذشت یاقهیدق چند

 . شد بلند نیزم یرو از

 ! نشد من حضور متوّجه که بود پرت حواسش اونقدر

 غم م،گیم تیتسل: گفتم بره نکهیا از قبل و دمیکش یآه

 ! باشه آخرتون

 و زد پس رو زن دست صدام، دنیشن با یشاد مادر

 . کرد پر رو مونیقدم چند یفاصله

 . گرفت سر از رو هیگر دوباره و کرد بغلم

 مبچه یبرا! رفت؟ چطور میشاد یدید! ل؟یسو یدید -

 ! داشتم آرزو یکل

 ! بگم یچ مقابلم زن کردن آروم یبرا دونستمینم 
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 !کردینم یاری هم ذهنم چ،یه که نبودم بلد دادن یدلدار

 با که کنم نوازش رو یشاد مادر تا بردم باال رو هامدست

 . شدم توچشمچشم نیشاه

 .ردکیم نگاهم لبش یگوشه پوزخند هی با بیج به دست

 ناخودآگاه و دمیترس که بود پروایب اونقدر نگاهش

 . دیلرز هامدست

 شد باعث و نموند دور نیشاه چشم از هامدست لرزش

 !بشه ترقیعم پوزخندش

 و باز یقهی بودم، دهیند یشکل نیا رو نیشاه حال به تا

 !سرکوچه میقد یهاالت هیشب

 پشت به و بردم باال رو هامدست بود که یزحمت هر به

 زمزمه کردم،یم نوازشش کهیدرحال رسوندم، یشاد مادر
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 عذاب انقدر شما ستین یراض هم یشاد دیکن باور: کردم

 ! دیبکش

: دادم ادامه یترآروم یصدا با و دادم قورت رو دهنم آب

 ! تحمل از دن،یکش درد از شد؛ راحت یشاد

 . بود شده سیخ یشاد مادر یهااشک از مشونه
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 !شد خالص مبچه مادر، آره: داد جواب یلرزون یصدا با

 . اومد رونیب آغوشم از

 . انداخت صورتم به ینگاه

 !شد؟ ینطوریا چرا تا دو شما سرنوشت -
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 به یربط چه یشاد مرگ... کردم تعجب شجمله از

 ! داشت؟ من سرنوشت

 ! شد پرپر طوراون میشاد -

 یرنطویا تیزندگ هم تو: داد ادامه یناراحت با و کرد یمکث

 !شد تباه

 از که اون! گهیم ونیهذ یشاد مادر کردمیم احساس

 یتباه از غم با انقدر چرا پس نداشت، خبر من مشکالت

 !زد؟یم حرف میزندگ

 ابامب و مامان از یخبر. کردم نگاه اطرافم به یرچشمیز

 کرده دل و درد یشاد مادر با مامان بود ممکن! نبود

 ! باشه؟

 اهل وقتچیه من مادر که گفتیم گوشم تو ییصدا اما

 خودش تو رو هاشغم شهیهم و نبوده دل و درد

 ! ختیریم
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 به اطرافش از فارغ که دوختم یشاد مادر به رو نگاهم

 شیپ یقیدقا برخالف نیشاه و بود شده رهیخ نیشاه

 .بود انداخته نییپا رو شسر

 رو سرش یتلخ لبخند با و کرد نگاه من به یشاد مادر

 . داد تکون

 ! شد راحت یگیم راست! لیسو نبود خوشبخت مبچه -

 ور کار نیا شما با چرا سرنوشت" گفتن با و دیکش یآه

 . گذشت کنارم از!" کرد؟

 . کردم دنبال رو رفتنش نگاهم با
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 بگم؛ که نشد نیا از مانع هم راد یآقا حضور ٰیحّت

 !" دیکنیم فکر درست"

 میبر: گفت راد یآقا بده، رو جوابم خواست نیمیس تا

 ! تنهاست لیسه. گهید

 دونستمیم گهید حاال که نیشاه لبخند وجود با

 یجلو یظاهرساز یبرا ٰیحّت ده،یشن رو هامونحرف

 ! بگم تیتسل بهش نتونستم هم راد یآقا و نیمیس

. 
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. 

. 

 . بود درهم لیسه یهااخم میشد نیماش سوار که یزمان

 زمان از یحرف راد یآقا بده اجازه نکهیا بدون لیسه

 لیسو و من لطفًا: گفت بگه، مسجد تو مراسم یبرگزار

 ! خودمون یخونه دیبذار راه سر رو

. که شهینم جان لیسه آخه اما: گفت متیمال با راد یآقا

. دیبگ تیتسل د،یبخون فاتحه هی نیایب. بوده پسرعموت زن

 !کشهینم طول ادیز

! ام؟یب جاک پا نیا با من: تگف یبلند نسبتًا یصدا با لیسه

 ! داره؟ آسانسور مارستانیب مثل جاهمه نیکرد فکر

: گفت سکوت قهیدق چند از بعد و دیکش یآه راد یآقا

 ! بوده دوست یشاد با انگار! لیسو بذار حداقل
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 بدون زن: گفت لیسه بدم، یجواب من نکهیا از قبل

 ! رهینم ییجا شوهرش

 دمبو نشسته سرش پشت که من به ینگاه مین راد یآقا

 . انداخت

 ! کنه شرکت مراسمش تو داره حق اما -

 . دیچرخ سمتم به یسخت به و اجبار به لیسه

 ! ؟یکن شرکت مراسم تو یخوایم تو لیسو -

 ! ندارم حق که زدیم داد لیسه نگاه و هاچشم

 تو متونینم من: گفتم راد یآقا به و دمیکش یقیعم نفس

 ! کنم شرکت هامراسم جور نیا

 ... لهیسه بخاطر اگه: گفت مصرانه راد یآقا

 ! بابا یا! بابا یا -

 . دمیپر جا از لیسه داد با
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 چه شما کنه، شرکت خوادینم گهیم لیسو آقاجان -

 ! آخه نیدار یاصرار

 . دیخند کوتاه راد یآقا

 ! دیترس تو اومدن ابرو و چشم از کردم فکر آخه -

 یطور هر خواستیم هک راد یآقا رفتار از حوصلهیب

 اقتط. شهیم بد حالم من: گفتم ببره، مراسم به رو من شده

 !ندارم زهاشونیعز دادن دست از بخاطر رو هیبق یهیگر

 ذارب خب: گفت بود، کرده سکوت لحظه اون تا که نیمیس

 شرکت مراسم نیا تو حتمًا که ستین واجب! گهید برن

 !کنن

 . دیپر باال تعجب از ابروهام

 !بزنه؟ تونستیم هم راست حرف نیمیس
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 

 

258 

 که ییاونجا از و کرد ادهیپ خونه یجلو رو ما راد یآقا

 یاآق کنه، قبول رو پدرش کمک نشد حاضر ٰیحّت لیسه

 ! رفت تیعصبان با یحرف چیه بدون راد

 آسانسور سوار هم با و دادم هل رو لیسه لچریو حرفیب

 . میشد
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 بدون لیسه که بودم اعداد به رهیخ میشگیهم عادت به

 ! گفت؟یم یچ بهت نیشاه: دیپرس یامقدمه چیه

 . نداختما باال شونه

 !پرت و چرت -

 ،بود کرده ریتعب یاگهید طور رو حرفم انگار که لیسه

 ! بزن حرف درست: دیغر

 . کردم نگاهش چپچپ

 !گفت پرت و چرت گمیم -

 . شدم خارج آسانسور از لیسه از جلوتر شهیهم مثل و

 بهم رو خودش لیسه که شدم خونه در کردن باز مشغول

 . رسوند

 ! لت؟یعل شوهر از خبر چه گفتیم -

 .گذاشتم مینیب یرو سکوت ینشونه به رو دستم
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 !مییراهرو تو! ترواشی -

 سمت به رو لیسه شه،یهم برخالف و کردم باز رو در

 . دادم هل داخل

 دوست چقدر هر حاال. دییبفرما: گفتم بستم، که رو در

 ! کن ادیفر و داد یدار

 ! نمرده؟ زنش مگه! زد؟یم لبخند چرا نیشاه -

 اام کرد،یم یباز روانم و روح با لیسه سؤاالت نکهیا با

 . کنم حفظ رو آرامشم کردم یسع

 ! لیسه دونمینم من -

 اسب! آهان... گنیم یچ: دادم ادامه و شدم آشپزخونه وارد

 !سگه دیع مرده،

 . دیخند باآلخره لیسه

 !سگ؟ نیشاه بوده، اسب یشاد یعنی اآلن -
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 ! سگه نیشاه که هصدالبت: گفت دوباره که دمیخند

 اب نه،یبیم دور رو من تا یعوض پسر: داد ادامه حرص با و

 !زنهیم حرف زنم

 باز قهیدق چند از بعد لیسه که نزدم یحرف و دمیکش یپوف

 بهتون دارم من دونستیم مطمئنم: گفت و اوردین طاقت

 رو تو خواستیم هاشچشم با یاونطور که کنمیم نگاه

 زن تو انگار نه انگار! زیه یکهیمرت! بده قورت

 ! یپسرعموش

 کهیدرحال و دادم لیسه دست به رو آب خنک وانیل

 ! بخور حرص کم: گفتم دادم،یم ماساژ رو هاششونه

 رو وانیل اتیمحتو حرفیب و کرد نوازش رو دستم

 . دینوش جرعهجرعه

 



 

Romanzo_o 926 

 المثل ضرب هی" سگه دیع مرده، اسب" المثل ضرب* 

 "رامدهیبا نیتیا اولوپ، آت" هست؛ یترک

 نعشش مرد،یم یلیدل هر به یاسب اگر مزارع و هاخانه در

 به. کردندیم استفاده مدتها تا هاسگ یغذا عنوان به را

 تا هاسگ یغذا نیتام معادل اسب کی مردن که معنا نیا

 .بود هامدت

 ارک از مثاًل گردد؛یم حذف یترتیاهم با شخص کهیزمان

 و کندیم مهاجرت ای کندیم فوت ای شودیم برکنار

 .دیآیم بوجود ترتیاهم کم افراد یبرا فرصت امثالهم،
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 یبرا بار هر لیسه و گذشتیم یشاد مرگ از ماه چند

 بیعج یهابهونه دامن به دست مراسم تو نکردن شرکت

 گفت پدرش به چهلم روز تینها در و شدیم بیغر و

 ییهاسال اون از و ستین گذشته مثل نیشاه با شرابطه

 ! گذرهیم یادیز زمان بودن، برادر دو مثل که

 روز مراسم از بعد یشاد مادر که بودم دهیشن مامان از

 . کردهیم یتابیب ترکم و شده ترآروم سوم
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 رو لیسه یهابهونه مامان، سؤاالت مقابل در هم من

 هم به از چوقتیه که تفاوت نیا با دادم،یم لیتحو

 دونستمیم چون نزدم، یحرف چیه یشاد با مرابطه خوردن

 کن ول نفهمه، رو راماج کل تا بشنوه یزیچ مامان اگه

 ! ستین

 یسک بفهمم نکهیا بدون گذشتن،یم باد و برق مثل روزها

 نفع هب تا مهیزندگ بیتعق حال در و دنبالمه هیسا به هیسا

 ! کنه جمع مدرک خودش

 یدگیرس یبرا یفرصت هام،درس ینیسنگ و فشار وجود با

 یهاجلسه ریگیپ گهید ٰیحّت و نداشتم لیسه به

 دم،یپرسیم ازش یسؤال که هم یزمان! بودمن شیوتراپیزیف

 ! ستین ینگران یجا و خوبه زیچهمه گفتیم کوتاه

 هم من بود، اقامتمون یکارها دنبال لیسه که همونقدر

 !بودم تخصص امتحان منابع و درس دنبال
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 دوباره بخواد ساده امیپ چند که کردمینم فکر وقتچیه

 ! کنه عوض ور میزندگ ریمس قبل یهاسال مثل

 همون به اما بودن، مسخره بنظرم اول در که ییهاامیپ

 هب نسبت رو من تونستن یسادگ به بودن، که یایسادگ

 ! کنن مشکوک لیسه

 و دهش ریگنیزم شوهرت گهید که اآلن یکنیم فکر حتمًا"

! کنهینم انتیخ بهت سته،یبا خودش یپاها یرو تونهینم

 تونست راحت که یمرد اون! یکنیم اشتباه! زمیعز نه اما

 هم راحت بده، ادامه مارستانیب و مطب تو کارش به

 لمث درست کنه؛ انتیخ بهت بار نیچندم یبرا تونست

 "!کرد استفاده تیزندگ و خونه سر تو نبود از که یروز
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 تو لحداق نه، که میزندگ کل تو اشتباهم نیبزرگتر دیشا

 طوراون چوقتیه که بود نیا لیسه با مشترکم یزندگ کل

 امیپ نیا از نخواستم ٰیحّت و نداشتم اعتماد بهش د،یبا که

 !کنم باخبرش

 یهاتماس به نسبت رو من و داشت ادامه همچنان هاامیپ

 ! ودب کرده مشکوک و نیبدب لیسه وآمدرفت زمان و یتلفن

 زا انتقام ینقشه بودم تونسته راحت که یمن دونمینم

 مومت پشت که دمینفهم م،کن شیعمل و بکشم رو نیشاه

 خودم نکهیا بدون که نفر هی! نفره هی فقط هاامیپ نیا

 چطور که دونهیم و شناسهیم خوب رو من بدونم،

 هم به کسهمه و زیچهمه به نسبت رو من ذهن تونهیم

 !زهیبر
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 اگه ٰیحّت دادم، ناشناس یهاامیپ اون به که یجواب نیاول با

 هک کردم ثابت شخص اون به یآسون به هم خواستمینم

 ! داده انجام درست رو خودش کار

 !" ؟یخوایم من یندگز از یچ! ه؟یچ هدفت"

 قطع روز چند یبرا من امیپ با ناشناس شخص یهاامیپ

 !شد

 ! ردک تحمل رقابلیغ لیسو به لیتبد رو من که یروز چند



 

Romanzo_o 932 

 تفرص منتظر و بود مشکوک زمان و نیزم به که یلیسو

 رس رفتگر از! کنه یخال یهرکس سر رو شیدل و دق تا بود

 ! لیسه تا گرفته کوچه

 ود،ب داده ربط میهورمون راتییتغ به رو رفتارم که لیسه

 ریز یاکاسه کردمیم فکر حماقت با من و کردیم یصبور

 و تریعصبان رو من خوادیم یینمامظلوم با که شهکاسهمین

 !نکنه هستم که ینیا از ترحساس

 و رفتمیم مارستانیب به... بود خوب زیچهمه ظاهر در

 برخالف اما ونم،بخ درس تا خونه گشتمیبرم میمستق

 مخود درون از و بودم ظاهر حفظ به مجبور که مارستانیب

 به هاساعت اطرافم، یایدن از فارغ خونه تو خوردم،یم رو

 از یخبر که یزمان و رمیبگ یجواب تا شدمیم رهیخ یگوش

 ،یاشهیش و ظرف شکستن با شدینم ناشناس شخص

 ! کردمیم یخال رو تمیعصبان و حرص
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 بود هگذشت بودم، فرستاده امیپ که یزمان از هفته دو تدرس

 ! بود نشده یخبر و

 رکارس فقط شخص هدف که شدمیم مطمئن داشتم بًایتقر

 .فرستاد مضمون نیا با یامیپ که بس و بوده گذاشتن

 قصد به رو مطب دوازده ساعت امروز زتیعز شوهر"

 کینزد از یخواست اگه! کنهیم ترک یبرسرخاک اتیعمل

 سمتریم که هرچند! زمیعز بده امیپ ،یباش انتشیخ شاهد

 !"بذاره ریتأث تهیروح تو

 مخوندیم رو امیپ داشتم بود بار نیچندم یبرا دونمینم

 . دیلرز دستم تو یگوش که
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 ! بله؟: دادم جواب دیترد و شک با بود، لیسه یشماره

 ساعت. اومده شیپ برام یفور عمل هی جان لیسو -

 طول چقدر عمل دونمینم باشم، مارستانیب دیبا دوازده

 ! بکشه

 .شد حبس منهیس تو نفس

 ! دوازده؟ ساعت: کردم زمزمه

 ! خب؟: گفتم بلندتر و

 زم،یعز نباش منتظرم. برسم نکنم فکر ناهار یبرا -

 ... گرسنه

 . کردم قطع رو حرفش یسرد یصدا با

 !باشه -
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره
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 ! شده؟ یزیچ: دیپرس متعجب لیسه

 قطع رو یگوش نفهمه رو میناراحت علت تا دونستمیم

 . بخندم کردم یسع پس کنه،ینم

 یگفت... ناهار یبرا کنم درست مهیق خواستمیم آخه! نه -

 !شدم ناراحت یاینم

 ! خب میخوریم شام یبرا: گفت یسرخوش با لیسه

 .درآوردم دنیخند زور به



 

Romanzo_o 936 

 !حتمًا -

 و شقع یبر تو: گفتم لب ریز ل،یسه با یخداحافظ از بعد

 ! ؟یکن کوفت تا کنم درست غذا من حال،

 . فرستادم امیپ ناشناس به

 " آدرس؟"

 . داد جواب که دینرس قهیدق به

 !" بانو دییبفرما! خشن چه اوه"

 .بود فرستاده رو آدرس جداگانه امیپ تو و

 . بود مطب کینزد انداختم، آدرس به ینگاه

 .  شدم آماده و کردم تن به لباس یلرزون یهادست با

 به دنیرس تا میرانندگ بد و افتضاح تیوضع وجود با نکهیا

 !بود خدا خواست فقط نکردم، ادفتص مقصد
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 امیپ ناشناس به و کردم پاک رو نیماش ساختمون مقابل

 . دادم

 !" دمیرس من"

 . داد جواب سرعت به دوباره

 !" سوم یطبقه برو"

 و کردم یکپ رو آدرس بشم، ساختمون وارد نکهیا از قبل

 . نوشتم رشیز و فرستادم لیسه به

 نیا سوم یطبقه به مارستانیب عمل اتاق دونستمینم"

 !" زمیعز کرده مکان نقل ساختمون

 رو ممایپ لیسه تا که دونستمیم. بود دوازده قًایدق ساعت

! دمید چشم به رو زیچهمه من کنه، فرار بخواد و نهیبب

 ! نهیبب رو اممیپ اصاًل داشتم شک که هرچند
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 ساختمون دمینفهم ٰیحّت که بود پرت حواسم اونقدر

 ! رهب سوم یطبقه به بتونه لیسه محاله و نداره آسانسور

 به لیسه رو یزن و برسم سوم یطبقه به تا رفتمیم فقط

 ! نمیبب داده حیترج من

 که ودمب کرده یتلق یاتفاق رو ساختمون یاصل در بودن باز

 حساب به هم رو واحد در بودن باز حماقت، با چ،یه

 !گذاشتم لیسه یعجله

 امپ انتظارمه، در ییزهایچ چه در پشت بدونم نکهیا بدون

 . گذاشتم خونه داخل رو

 مسر پشت در شدن بسته و همانا خونه داخل گذاشتن پا

 ! همانا

 از هاشچشم که نیشاه دنید با و برگشتم عقب به

 .رفتم عقب به ترس با د،یدرخشیم یخوش
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 . برد باال میتسل عالمت به رو هاشدست

 !؟یترسیم چرا! نیشاه منم -

 ! یعوض کنار گمشو: دمیغر

 . دیخند

 !؟یبر یخوایم هم زود ،یاومد رید -

 . برداشت سمتم به یقدم

 ! یعوض دارم شوهر من: زدم داد

 ! نجا؟یا یاومد چرا ،یدار شوهر اگه -

 ! یعوض یزد گولم تو -

 . زد یکج لبخند
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 !؟یعوض شدم حاال! فتادینم دهنت از نیشاه که قباًل -

 ! زمیعز تسین خوب خشونت انقدر

 ! قباًل یگیم یدار خودت -

! یبود یعوض هم قباًل که هرچند: دادم ادامه پوزخند با و

 د،بو باالم شعور بخاطر فقط کردم،یم صدات نیشاه اگه

 ! کرد صدا شدیم هم" ابوی" و" یهو" با رو تو که وگرنه

 . دیخند لّذت با

 قدرتت! دارم دوست رو هانیا! یحاضرجواب هم هنوز -

 دوستت هم هنوز من... رو خودت رو، هاتغیج غیج رو،

 ! لیسو دارم

 مدوست یگیم که یدیخند آبادت و جد هفت گور به تو -

 از سگ مثل کنمیم یکار! کنمیم تیشکا ازت! یدار

 لیهس یبرا که یباش یک سگ تو! یبش مونیپش تکرده

 ! ؟یکن درست پاپوش
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   .دیخند آرامش با

 ! ینک دفاع جانت لیسه از یبتون تا بکش قیعم نفس -

 و جد هفت من، آباد و جد هفت: داد ادامه و زد یچشمک

 ! شهیم محسوب هم لیسه آباد

 . انداخت باال شونه

 ههم نیا با! ینکن باور رو هامحرف یتونستیم درضمن -

 ... یدار شوهرت به که یاعتماد

 هوو سرت ترسمیم: داد ادامه تمسخر با و کرد ینچ نچ

 ! ارهیب

 . دادم تکون جلوش دیتهد عالمت به رو انگشتم

 ... کردم تیشکا که ازت -

 . کرد قطع رو حرفم

 ! کن تیشکا برو ،یتونیم اگه زمیعز -
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 ! زمیعز زمیعز نگو من به انقدر: دمیغر

 !تونم؟یم مگه یزمیعز یوقت آخه -

 روز اون به تو هم رو یشاد: گفتم حرفش به توّجهیب

 ! رمیگیم تو از هم رو اون انتقام باش مطمئن ،یانداخت

 . شد سرخ خنده از نیشاه

 ... رفته ادتی نکهیا مثل لیسو -

 هاگ! انداختم ریگ نجا،یا رو، تو من،: گفت شمرده شمرده و

 یکن ثابت احمقت شوهر به و رونیب یبر یتونست

 !کن تیشکا همه طرف از ،ینداشت یریتقص
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 با متونستیم راحت و بود بمیج تو میگوش خوشبختانه

 ! کنم ضبط رو نیشاه یصدا دکمه، چند

 . نشستم مبل یرو تیعصبان با

: تگف خنده با شدم، مشیتسل من کردیم فکر که نیشاه

 یبزدل و ییترسو از! یبود جرأت و دل با یلیخ قباًل

 ! کرد؟ تیسرا هم تو به شوهرت

 منقشه و بودم برده بمیج به رو دستم همزمان کهیدرحال

 یعوض اول همون از تو اما: گفتم کردم،یم یعمل رو

 ! یبود

 . ستادیا مقابلم اومد و کرد ینچ نچ

 ! لیسو گهید نشو ادبیب -

 عدب به نیا از کردم، نگاه میگوش به بمیج از یسخت به

 ! شدیم ضبط صداها
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 . زدم پوزخند

 ریگ رو من یگفت که ینبود تو پس! گم؟یم دروغ مگه -

 ! ؟یانداخت

 یسع نکهیا داد؛یم جواب نیشاه یرو شهیهم فندتر نیا

 ! یکن انکار داده، انجام که رو یکار یکن

 ه،یبزرگ افتخار دادن دست از یآستانه در انگار که نیشاه

 یایب تا زدم گولت هاامیپ اون با من! ریخ: گفت ظیغ با

 اب هم اآلن! یکرد قبول تو و ینیبب رو شوهرت انتیخ

 کیتحر رو شوهرت خراب هنذ تونمیم عکس تا چند

 ! کنم

 . دمیخند نیشاه حماقت و یسادگ به دلم تو

 ! نیشاه یباهوش چقدر تو -

 ! ؟یکنیم ممسخره -
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 . زدم پوزخند

 قانون یکرد فکر واقعًا تو! گفتم یجد هم یلیخ! نه -

 یخواست یغلط هر که توعه یفندق مغز یاندازه مملکت

 ! ؟یبکن

 ! چرا شوهرت مغز اما نه، مملکت قانون -

 ! داره کامل اعتماد من به شوهرم -

 . دیخند

 ! شهیم مشخص -

: داد ادامه یاانهیموذ لبخند با و کرد مکث یالحظه

 ! شد ثابت اون به نسبت تو اعتماد که همونطور

 . انداختم پا یرو پا آرامش با

 !؟یکن یغلط چه یخوایم -
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 زتدلسو شوهر یجراح عمل تا میبمون منتظر دیبا فعاًل -

 ! بشه تموم

 دیشا! کنه عمل هم رو تو وبیمع مغز تونستیم کاش -

 ! یشدیم آدم

 ! یافالبیخ به کرد شروع و گرفت دهینشن رو حرفم نیشاه

 برگرده خوادیم رون،یب اومد عمل اتاق از که لیسه -

 !نهیبب بود، من سهم که رو زشیعز همسر تا خونه
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 ! نزن زر -
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 ورمجب نه،یبب رو من امیپ که لیسه... مگفتیم داشتم -

 ... نهیبب هم کنار رو تا دو ما که هم یوقت! نجایا ادیب شهیم

 . کرد ینچ نچ

! یشناسیم رو توونهید شوهر من، از بهتر که خودت -

 !شهینم سرش منطق و عقل مواقع نجوریا تو

 با و داد نشون ناراحت رو خودش یشینما صورت به

 به رو خودش تونهینم شوهرت ٰیحّت: گفت افسوس

 !برسونه سوم یطبقه

 . دیخند

 ! نداره آسانسور نجایا که یباش دهید ٰیحّت دارم شک -

 از قبل رو نجایا آدرس حداقل که کردمیم شکر رو خدا

 ! فرستادم لیسه به نیشاه
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 به یمحکم یلیس و بشم بلند خواستیم دلم یلیخ

 انیرج در رو لیسه" بگم؛ و بزنم نیشاه صورت

 موضوع نیا از نیشاه دمیترسیم که فیح اما!" گذاشتم

 تهس که ینیا از رو طیشرا و کنه استفاده خودش نفع به

 ! کنه ترسخت برام

 به کرد شروع دوباره نیشاه سکوتم، شدن یطوالن با

 . زدن حرف

 ! نه؟ خوبه، منقشه -

 هک همونقدر بگو: گفت دوباره که کردم نگاهش حرفیب

 امروز دم،ید لیسه با رو تیعروس ارتک من یوقت

 ! لیسو بگو! یشد ریغافلگ

 ود،ب انداخته ریگ خودش قول به رو زن هی نکهیا به نیشاه

 ! کرد؟یم افتخار

 .نزدم یحرف و کردم نگاهش تأسف با
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 .رفت یگوش سمت به

 ! ل؟یسو بدم سفارش یچ غذا

 ! یپست یلیخ -

 !برسم زتیعز شوهر بودن پست به تا مونده -

: کرد زمزمه زنه،یم حرف خودش با انگار که یحالت به و

 ! یمشک ینوشابه با یبود تزایپ عاشق قباًلها

 ونیزیلوت و نشست مییروبرو مبل رو تزا،یپ سفارش از بعد

 . کرد روشن رو

 ودشخ و بده سفارش تزایپ برام تا بود انداخته ریگ رو من

 ! بشه؟ ونیزیتلو یتماشا مشغول

 ! نجا؟یا یکشوند ور من یچ یبرا -

 .انداخت باال ییابرو

 ! بندازمت لیسه چشم از تا -
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 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 !بعدش؟ و -

 .زد یکج لبخند

 ازدواج باهات تونمیم راحت من بده، طالقت که لیسه -

 !کنم
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 .کردم نگاهش پوزخند با

 قبرستون، یگوشه یفرستاد رو زنت یوقت از انگار -

 ! یکنیم نگاه طنز یهالمیف ینیشیم
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 یاهیثان چند مکث از بعد و کردم فکر یتصنع حالت به

 که یکنیم نگاه یسیپل یهالمیف هم دیشا: دادم ادامه

 کیکوچ یهاغلط یتونینم ٰیحّت تو! یزد توهم ینطوریا

 کور اما! دهنت از ترگنده یهاغلط به برسه چه ،یکن

 فطرِتپست ِنیشاه تو اگه! دمینم اجازه من! یخوند

 رو حقم بلدم وقتش به! لمیسو هم من ،یهست یعوض

 ! رمیبگ یچطور

 !بود آرومِ

 . کرد نگاهم

 خودت اعصاب انقدر چرا تو گفتم، یزیچ هی من حاال -

 انقدر لیسه از ییجدا و طالق یعنی! ؟یکنیم خراب رو

 !سخته؟ تبرا

 . انداختم باال ییابرو

برخالف من که از عصبانیت در حال انفجار بودم، شاهین 

آروم 
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   !دهینم طالق رو من لیسه -

 . انداخت باال یاشونه

 چند بعد نده، طالق هم اآلن اگه! نباش مطمئن هم ادیز -

 ! باش مطمئن! کنهیم رو کار نیا وقت

 لیهس و من نیب یتونینم که یباش مطمئن خودت بهتره -

 ! یبنداز ییجدا

 . نزد یحرف و زد یکج لبخند نیشاه

 ! ن؟یشاه یسوزیم یچ از: گفتم و اوردمین طاقت

 . کرد نگاهم تنها

 درشت و زیر از کجا از! ؟یفرستاد رو هاامیپ اون چرا -

 ! ه؟یک جاسوست! ؟یدار خبر من یزندگ

 . زدن حرف به کرد باز لب باآلخره

 !له؟یسه انتیخ ت،یزندگ درشت و زیر از منظورت -
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 ! بود من سکوت نوبت بار نیا

 عوض دوباره رو ونیزیتلو یهاشبکه کهیدرحال نیشاه

 سقط باعث که لیسه انتیخ یهیقض از: گفت کرد،یم

 ! داشتن خبر مارستانیب کل کنم فکر شد، تبچه

 دنید با هم نیشاه! گرفت بغضم" تبچه" دنیشن با

 ! کرد ادیز رو ماجرا ازداغیپ وقاحت با حالتم،

 فهخ فقط! شو خفه: دمینال و گرفتم هامدست نیب رو سرم

 !یندار خبر یچیه از تو! شو

 

- مادرت بدجوری گریه و زاری میکرد! حق هم داشت، 

وضعیتت چندان تعریفی نداشت! در مقابل سهیل چی؟! 

سهیل که همهی آتیشها از زیر سرش بلند میشد، ککش 

هم نمیگزید که امانت مردم رو انداخته رو تخت 

بیمارستان! 
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 ! بود خاکستر ریز شیآت مثل نیشاه یهاحرف

 و قول و گذشته یفراموش یبرا تالش همه نیا از بعد

 به ور قتیحق که شدیم دایپ یکی دیبا چرا ل،یسه با قرار

 ! اورد؟یم روم

 از نیشاه یک نشدم متوّجه ٰیحّت که بود بد حالم اونقدر

 . رفت آشپزخونه به و شد بلند جا

 سمتم به رو آب وانیل نیشاه که اومدم خودم به یزمان

 . گرفت

 ! یشیم آروم بخور، کم هی. لیسو ریبگ -

 . کردم نگاهش تیعصبان و خشم با
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 جونم از یچ! ؟یزد رو هاحرف اون چرا: دمیغر

 ! ؟یخوایم

 .انداخت باال یاشونه

 چجور لیسه که کنم یادآوری خواستم فقط من! یچیه -

 ...اون! کرده کاریچ باهات! هیآدم

 . کردم قطع رو شحرف

 ! نکرده انتیخ لیسه -

 ! نداره دم و شاخ که انتیخ -

 تشدس ریز تیعصبان با که داد تکون مقابلم رو آب وانیل

 . زدم

 نیشاه یهالباس یرو آب و شکست یبد یصدا با وانیل

 . ختیر
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 انگار! نذاشت یریتأث نیشاه یرو هم کارم نیا ٰیحّت

 دبو کرده لیتبد یمآد به رو من که همونطور زمان گذشت

 بتنس و کنه حفظ رو آرامشش سابق مثل تونستینم که

 آدم نیشاه از باشه، اعتنایب هیبق نظرات و حرف به

 شیانعصب تونستینم یزیچ چیه که بود ساخته یصبور

 !کنه

 وانیل یشکسته یهاکهیت بود شده خم که حال همون در

 باهات لیسه دونمینم: گفت کنه، جمع نیزم یرو از رو

 نیا اما ،یزنیم نهیس به رو سنگش انقدر که کرده کاریچ

 بگم بهتره ای کار برابر در یشاد با من ازدواج بدون رو

 !نبوده یچیه کرده، باهات لیسه که ییکارها

 شکسته یشهیش از یاکهیت که شدم بلند جا از تیعصبان با

 ! دش کهیت چند یبد یصدا با و گرفت قرار کفشم ریز
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 فکر نیشاه کهیطور به اما بود، دهیند یبیآس پام کهنیا با

 نهک لعنتت خدا: گفتم ناله با و شدم خم ده،یبر پام کنه

 ...پام آخ! بفهم شوهرمه، لیسه! کنه لعنتت خدا! نیشاه

 !خدا یوا

 ! د؟یبر یلیخ... که بود پات کفش: گفت ترس با نیشاه

 ! کردمیم ناله و بودم شده خم همچنان

 ! هبش یضدعفون دیبا ار،یدرب رو کفشت: گفت نیشاه

 دکترم، خودم من! نیشاه شو خفه: دمیغر حالتم حفظ با

 یبهداشت سیسرو! تونمیم و دونمیم تو از بهتر

 ! کجاست؟

 . کرد اشاره راهرو یانتها تو یدر به نیشاه
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 زدنش گول یبرا اما بود، نشده شیطور پام نکهیا با

 رو در و رسوندم یشتبهدا سیسرو به رو خودم لنگانلنگ

 . کردم قفل داخل از

 یشماره ل،یفا یرهیذخ از بعد و بستم رو صدا ضبط

 طول از خبر بودنش خاموش متأسفانه که گرفتم رو لیسه

 !دادیم عملش دنیکش
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 . کردم مکث لیسه یراننده یشماره رو

 ! قه؟یعم یلیخ زخمش ل؟یسو -
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 و آه به کردم روعش دوباره و زدم پوزخند نیشاه حال به

 ! ناله

 تا یمردیم کاش! نیشاه یمردیم یشاد همراه کاش -

 ! ینداختینم روز نیا به رو من

 . شد نییپا و باال بار چند در یرهیدستگ

 ! نمتیبب کن باز -

 ! بکنم دیبا کاریچ نمیبب شو خفه: زدم غیج

 . دیرس گوشم به نیشاه یکالفه یصدا

 ! اشب آروم... باشه... باشه -

 مطمئنًا د،یکشیم رو کمیکش که نیشاه وجود با

 جاش هب پس! رمیبگ تماس لیسه یراننده با تونستمینم

 . کردم پیتا تند تند رو یامیپ
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 نیا به ایب ن،یزم بذار دستته، آب! رادم دکتر زن... سالم" 

 نگز! انداخته ریگ رو من یکی. فرستمیم برات که یآدرس

 چه هر لطفًا. آوردم تزایپ وبگ و بزن رو سوم یطبقه

 !"برسون رو خودت عتریسر

 . اومد جواب تا دیکش طول قهیدق چند

 !" دیباش مواظب. اونجام قهیدق ده تا"

 نیشاه تا کردم باز رو آب ریش و دمیکش یاآسوده نفس

 . نشه یزیچ متوّجه

 ات ارنین رو تزاهایپ راننده، دنیسررس تا کردمیم خدا خدا

 !بشه رو نیشاه یلوج من دست مبادا

 به من یبرا بود، گفته لیسه یراننده که یاقهیدق ده

 ! دیکش طول عمر کی یاندازه
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 زیت رو هامگوش نیشاه گفتن" بله بله" و فونیآ یصدا با

 .کردم

 یراننده ادیفر و داد یصدا که بود نگذشته قهیدق چند

 . دیرس گوشم به لیسه

 ن؟یهست کجا راد؟ خانوم راد؟ خانوم -

 که نیشاه سمت به و شدم خارج یبهداشت سیسرو از

 کنه، آزاد لیسه یراننده دست از رو خودش داشت یسع

 . رفتم

 . دمز صورتش به یمحکم یلیس مبهوتش نگاه مقابل در

 ! ینشناخت رو من هنوز یبفهم تا زدم رو نیا -

 ... پات... تو -

 . زدم پوزخند
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 قلع به اگه بتهال! ینشناخت رو من هنوز تو که گفتم -

 از شهیش محاله که یدیفهمیم ،یکردیم رجوع ناقصت

 !بزنم لنگ که ببره یاونقدر رو من یپا کفش یرو

 . برداشتم رو فمیک و رفتم مبل سمت به

 یراننده به کردم رو ن،یشاه گفتن لیسو به توّجهیب

 شنفس قهیدق چند تا که بزنش یجور هی: گفتم و لیسه

 ! بره

 !یعوض یکهیمرت: دمیغر لب ریز و
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  !خانوم حتمًا: گفت یثیخب لبخند با لیسه یراننده
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 یضربه زدن با و کرد رها رو نیشاه یالحظه یبرا

 جانب از یاضافه حرکت از مانع شکمش، ریز یمحکم

 ! شد نیشاه

 ،خانوم فقط: گفت لیسه یراننده که رفتم در سمت به

 ... دنبالشون برم مین و سه ساعت گفتن راد یآقا

 . کردم قطع رو حرفش

 ! دنبالش رمیم خودم -

 اب د،یچیپیم خودش به مار مثل درد از کهیدرحال نیشاه

 ٰیحّت! بدبخت لیسه یآخ: گفت یزورک یخنده

 ... تونهینم

 لیسه یراننده کنه، کامل رو شجمله بتونه نکهیا از قبل

 یباق تا نموندم منتظر من و زد بهش یاگهید یضربه

 مطمئن هرچند! نمیبب رو زشیآم خشونت یهاحرکت
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 خوب کرده، حقش در لیسه که ییهالطف وجود با بودم

 ! رسهیم نیشاه خدمت به

 یانندهر نیا ییجا هی باآلخره. رفتم نییپا تندتند رو هاپله

 درد به دم،یترسیم ازش شهیهم که کلیه یقو و عبوس

 !خورد من

 مثل درست شدم جخار ساختمون از نکهیا محض به

 !شد باز نفسم راه شه،یم آزاد قفس از که یاپرنده

 یاهتماس و هاامیپ متوّجه تازه و انداختم بمیج به دست

 .شدم لیسه یرفته دست از

 . زد زنگ خودش رم،یبگ رو ششماره نکهیا از قبل

 به لیسه یعصب و نگران یصدا دادن، جواب محض به

 . دیرس گوشم

   !گه؟یم یچ ؟یاکهیمرت اون شیپ! ؟ییکجا ل؟یسو -
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 . دمیکش یپوف

 ! میبزن حرف هم با مارستان،یب دنبالت امیم دارم -

 ... که داده امیپ کهیمرت! ؟یخوب -

 . کردم قطع رو حرفش

 یجلو ایب! رسونمیم رو خودم گهید یقهیدق چند تا -

 ! مارستانیب

 . فرستاد رونیب کالفه رو نفسش لیسه

 ! رمیبگ یتاکس استمخویم! جام نیهم -

 . مرفت مارستانیب سمت به سرعت به و کردم یخداحافظ

 یتهآشف تیوضع تونستمیم هم ابونیخ سر نیا از ٰیحّت

 ! نمیبب رو لیسه

 لیسه به و کردم متوقف رو نیماش مارستانیب یجلو

 . بشه نیماش سوار تا کردم کمک
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 ! خوبه؟ حالت شده؟ یچ یبگ یخواینم -

 مرفت چرا بگم و کنم نگاه لیسه یرو به تونستمیم نه

 ! داده لیسه لیتحو یچ نیشاه داشتم خبر نه و اونجا

 یهاامیپ یپوشه به کردم،یم یرانندگ داشتم که همونطور

 یوشگ و رفتم بود داده امیپ ناشناس یشماره با که نیشاه

 .گرفتم لیسه سمت به رو

 !ه؟یچ نیا -
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 ومتم: دادم جواب بندازم، لیهس به ینگاه مین نکهیا بدون

 یرفمع رو خودش البته! فرستاده برام نیشاه که ییهاامیپ

 ... هم من بود، نکرده

 خودت: دادم ادامه و فرستادم رونیب سخت رو نفسم

 !یشیم متوّجه یبخون

 الشدنب به و خوندیم بلند یصدا با لیسه که یامیپ هر با

 ینیسنگ د،دایم فحش نیشاه به یگاه و زدیم پوزخند

 !کردمیم احساس خودم یرو رو نگاهش

 و بود کرده معطل امیپ هر خوندن یبرا لیسه اونقدر

 در یجلو به که یزمان که بود داده نشون العملعکس

 ! بود شده تموم تازه هاامیپ خوندن م،یدیرس آپارتمان

 با هک بشه ادهیپ نیماش از تا کردم کمک لیسه به حرفیب

 ! ؟یکرد باور مه تو: گفت یدلخور
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 تو و من آمار داره یکی: گفتم کنم، نگاه بهش نکهیا بدون

 ! دهیم بهش رو

 ! مثاًل؟ یک -

 االب شونه م،یرفتیم آسانسور سمت به دو هر که همونطور

 . انداختم

 !دونمینم -

 .نزد یحرف و داد تکون یسر لیسه

 احتمال که هرچند! نداشتم ازش یمنطق برخورد انتظار

 !باشه طوفان از قبل آرامش آرامشش، نیا دادمیم

 تو یبرا... من یدرباره یعنی... تو یبرا: دمیپرس ِمنِمن با

 !فرستاده؟ یچ

: داد جواب کنه، نگاه منتظرم یهاچشم به نکهیا بدون

 !مزخرف یهاحرف
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. 

. 

 نیدمص یبرا کنم فکر و بود لیسه دست تو هنوز میگوش

 ! خوندیم رو هاامیپ داشت که بود بار

 من هب علنًا و بود کرده سکوت که بود نیا بدتر یمسئله

 سهبپر بود نداده زحمت خودش به ٰیحّت! کردینم یتوّجه

 سراغ ٰیحّت! شدم خالص نیشاه شر از یچطور من

 ! رهیبگ رو شراننده سراغ که بود نرفته هم خودش یگوش

 . رفتمگ دستش از رو یگوش ظیغ با و رفتم لیسه سمت به

 ! نشد؟ تموم ارژشش -

 . کرد نگاهم چپچپ لیسه

 ! خوندمیم داشتم -
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 !؟یزنینم یحرف چرا: گفتم کالفه و دمیکش یپوف

 با که بود من جانب از حرف نیهم منتظر لیسه انگار

 . زدن غر به کرد شروع دنشیشن

 یلیخ که زمیعز همسر نکنه درد گلت دست بگم -

 یلیخ بگم! ؟یکرد اعتماد بهیغر هی یهاامیپ به راحت

 مزاحم یبگ که ینکرد حساب آدم رو من که ممنون

 !؟یدار
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 :گفت رفت،یم اتاق سمت به لچریو با که حال همون در

 ! خانوم لیسو میداد هم به که یقول نبود نیا
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 بدتر هست که ینیا از وضع تا کنم سکوت کردم یسع

 ! نشه

 .زدم شارژ به رو میگوش و شدم اتاق وارد لیسه دنبال

 کبک مثل من: زد غر و کرد نگاهم چپچپ هم باز لیسه

 سب از خونه نشسته خانوم گمیم کردم، برف ریز رو سرم

 ات کارهامون دنبال افتادم خر مثل! شده خسته خونده درس

 ... وقت اون م،یبر زودتر چه هر

 . کردم قطع رو حرفش طاقتیب

 گرفتن تخصص قصد که من! لطفًا نذار منت من سر -

 سر نخواستم من که یزیچ بخاطر پس ندارم، و نداشتم

 یعمو پسر ِخر برو یتونیم اگه هم اآلن! نذار منت من

 تیزندگ اطالعات یک از بپرس ازش بچسب، رو زتیعز

 احمق اون که باشه من نگران نکهیا یجا به! رهیگیم رو

 غر من جون به نشسته اره،یب سرم تونستیم ییبال چه
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 زنگ کرد، کار موقع به که خودم عقل ونقرب باز! زنهیم

 ! تراننده به زدم

 تهداش لیسه یشده فشرده فک به یتوّجه نکهیا بدون و

 زا کنم، تخت یرو بهش دنیکش دراز تو یکمک ای باشم

 .شدم خارج اتاق

 شدم، شام کردن درست مشغول حواسم کردن پرت یبرا

 . دمیبر رو دستم بار چند که بود پرت حواسم اونقدر اما

 یناهارخور زیم پشت و شدم غذا کردن درست الیخیب

 . نشستم

 یاهناله و آه قیطر از فقط نیشاه کنم باور تونستمینم

 هدیفهم رو من یزندگ مشکالت کل مارستان،یب تو مامان

 ! باشه

 قیدق آمار هم اآلنش نیهم که بود مشخص یطرف از

 !داره رو لیسه و من یکارها
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 کرده درست زحمت به لیسه که یاملت خوردن از بعد

 یبرا آشپزخونه کردن مرتب و زیم کردن جمع بدون بود،

 . رفتم اتاق به خواب

 یباز مشغول و بودم شده مچاله خودم تو تخت یگوشه

 هب. اومد قهیدق چند از بعد هم لیسه که بودم میگوش با

 . دیکش دراز تخت یرو زحمت
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 امش زیم سر تا تنها ارانگ سکوتش حفظ یبرا تالشش

 گزن مراننده به یگفت: دیپرس طاقتیب که داشت ادامه

 ! ؟یزد

 . کرد صدام حرص با که ندادم یجواب

 . دیکش رو چپم یبازو که ندادم یجواب هم باز

 !ستم؟ین تو با مگه -

 . دادم دستش به رو میگوش و کردم باز رو یصوت لیفا

 ! نخور رو من مغز انقدر کن، گوش رو نیا ایب -

 . دمیخواب لیسه به پشت دوباره و کردم خاموش رو چراغ

: گفتم حرص با گفت، لیسه که یبهت پر" لیسو" با

 تراننده به امیپ تا دو هم بعد کن، گوش رو اون! زهرمار

 از فردا ،یداشت اگه هم یسؤال انًایاح! بخون رو هااون دادم،

 !بپرس تراننده
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 لطفًا هم اآلن: دادم امهاد و دمیکش سرم یرو رو لحاف

 ! بخوابم خوامیم باش، نداشته من کار به یکار

. 

. 

. 

 نیشاه و خودم یمکالمه یچندباره دنیشن از صبح تا

 . بودم نذاشته هم یرو چشم

 دست با ن،یشاه به لیسه یهافحش دنیشن از شب کل

 ! بودم گرفته رو هامگوش

 و بودم نکرده یحرکت تخت، یهاتکون وجود با شب کل

 ! بودم شده آبپز لحاف ریز

 شدمیم بلند جا از دیبا بود، شده هفت ساعت که حاال و

 ! کردمیم آغاز لیسه کنار در رو گهید روز هی و
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 رعص تا داشتم که یسردرد وجود با و شدمیم حاضر دیبا

 ! موندمیم مارستانیب تو

 هب رو شیآت نیا که فرستادم نیشاه به یلعنت لب ریز

 !بود انداخته من یزندگ

 .بود رفته شراننده با مطمئنًا و نبود لیسه از یخبر

 هنکیا بدون و دمیپوش لباس یاقهیدق چند دوش از بعد

 .شدم مارستانیب یراه بخورم، صبحونه

 و رفتمیم دیاسات دنبال بودم مارستانیب تو که یمدت تموم

 راونقد! کردمیم ادداشتی رو ییزهایچ بفهمم نکهیا بدون

 دو از بعد تینها در که بودم پرت حواس و آلودوابخ

 ! کرد مرخصم یصادق دکتر ساعت
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 «بعد روز چند»

 روز خبر،یب ها،مدت از بعد نیمیس یکله و سر نکهیا

 بیعج از فراتر یزیچ بود، شده دایپ ما یخونه تو جمعه

 ! بود

 ست،ین خونه لیسه دیشن من زبون از یوقت نیمیس نکهیا

 وننش" داره خبر" گفت یخونسرد با و نکرد یتعجب چیه

 ! داره کار من با فقط دادیم

 در یزنکخاله یهاحرف یپا شهیهم مثل زدمیم حدس

 ،دمید خودم یرو رو نیمیس لبخند یوقت اما باشه، ونیم

 !هاستحرف نیا از تردهیچیپ ماجرا دمیفهم

 راست و خم زحمت و دمیچ زیم یرو رو ییرایپذ لیوسا

 ! ندادم خودم به رو نیمیس یجلو نشد
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 ! شنومیم: گفتم نهیسبهدست و نشستم مبل یرو مقابلش

 . گرفت خودش به یمتعجب حالت

 !رو؟ یچ -

 . انداختم باال ییابرو

 که میدونیم خوب شما، هم و من هم خانوم، نیمیس -

 نیبر عیسر! نیومدین نجایا من از یاحوالپرس بخاطر شما

 ! مطلب اصل سر

 یزیچ لیسه نیخوایم اگه البته: دادم ادامه و کردم یثمک

 ما وآمدرفت زمان و یزندگ یبرنامه از که چند هر! نفهمه

 ! نیدار خبر خودمون از بهتر نفر دو

 . دینوش رو شقهوه از یاجرعه نیمیس

 ! یاتهیعفر زن اون مثل قًایدق -

 !شده سرخ تیعصبان از صورتم بودم مطمئن



 

Romanzo_o 979 

 !بله؟ -

 یعصبان یهاچشم مقابل در و انداخت باال ییابرو نیمیس

 در و دینوش رو شقهوه یقطره نیآخر تا آرامش با من،

 دنکر شروع ز،یم یرو رو فنجونش گذاشتن از بعد تینها

 .زدن حرف به

 ! گمیم رو لیسه مادر -

: داد ادامه من یپا تا سر از ینگاه با وقاحت کمال با و

 ! تو مثل قًایدق

 هاملب یرو یمحو لبخند روبروم زن یچارگیب از

 ! نشست

 نسبت گرانید به رو خودش صفات آدم ستین خوب -

 م،یباش تهیعفر ل،یسه امرزیب خدا مادر و من اگه اما بده،

 ! هباش عاجز شما فیتوص از لغت فرهنگ کنم فکر گهید
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 یآروم یصدا با و نشد یعصبان نیمیس یناباور کمال در

 لیسه مادر! بود آورده ایدن به رو لیسه طفق زن اون: گفت

 ! منم

 نکهیا نه: گفتم و دادم تکون" بابا برو" یمعن به رو دستم

 ن،یکرد عوض رو پوشکش ای نیکرد بزرگ رو لیسه شما

 ! نیمادرش شما

 به شما دوننیم راد یآقا: دادم ادامه نیمیس سکوت با

 ! د؟یگیم" تهیعفر" مرحومشون همسر

 . ددا تکون رو سرش
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 ! نه -

 ! بفهمه ستین هم قرار: داد ادامه پوزخند با و

 ! چرا؟ -

 نمک فکر: دادم جواب خودم و کردم فکر یتصنع حالت به

 !دینباش همسرش گهید شما وقت اون

 . دیخند نیمیس

 نکهیا با زن اون! دیاتهیعفر گمیم که نهیهم بخاطر -

 !تپهیم براش راد قلب هم هنوز اما مرده، هاستسال

 مادر که خوامیم معذرت شما از راد یآقا طرف از من -

 ! دنید شما از قبل رو لیسه

 بحث گهید بهتره اما: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 جا نیهم شن،ینم برآورده چوقتیه که شما یآرزوها

 ! مطلب اصل سر میبر و بشه تموم
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 . داد تکون موافقت یمعن به رو سرش

 ! ؟یینجایا چرا -

 اب چرا ،یداشت دوست رو نیشاه که تو: گفت مقدمهیب

 یزندگ وارد چرا بگم بهتره ای! ؟یکرد ازدواج لیسه

 !؟یشد لیسه

 . دیپر باال ابروهام

 اتمالق به من تا کنه گرم رو سرش تونست یوقت نیشاه

 ! بگه؟ براش هاگذشته از نتونه چرا برم، لیسه

 . کنم حفظ رو خودم یخونسرد کردم یسع

باید قبل از اینها میفهمیدم هر چقدر رابطهی سهیل با 

سیمین سرده، رابطهی شاهین باهاش گرمه!  
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 نیهشا به یاعالقه چیه من! رسوندن عرضتون به اشتباه -

 یبرا تنها شدم، دوست باهاش اگه! ندارم و نداشتم

 ! بس و بود یسرگرم

 .زد یمرموز لبخند

 و یریگب انتقام یگرفتن میتصم یسرگرم هی بخاطر یعنی -

 ! ؟یدیکش رو نقشه اون
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 اما د،یهست موضوع نیا متوّجه کاماًل خودتون نکهیا با -

  !نداره یربط شما به اصاًل زهایچ نیا کنم یادآوری دیبا

 .انداخت باال یاشونه
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 حرف بهتر! میزن دومون هر تو و من حال هر به -

 ،ینداشت نیشاه به یاعالقه اگه! میفهمیم رو گهیهمد

 کینزد لیسه به و یختیریم هم به ازدواجش با دیبا چرا

 ! ؟یبد عذاب رو نیشاه تا یشدیم

 قاطعانه چه.  کردم نگاه نیمیس به زشدهیر یهاچشم با

 !زدیم حرف

 دهید رو من بودم، دوست نیشاه با من که یزمان اون -

 که یروز اون ای! ؟یداشت دوستش نیگیم که نیبود

 نیگیم ساده انقدر که نیدید رو من شد، تموم مونرابطه

 ! ختم؟یر هم به

 . کردم نگاه رو نیمیس یپا تا سر ریتحق با

 گمیم! میستین هم جنس از اما م،یزن ما یدو هر درسته -

 هب چطوره د،یزنیم نهیس به رو نیشاه سنگ انقدر که شما

 که هرچقدر حال هر به! د؟یکن قبولش یخوندگ فرزند
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 لتونیتحو نیشاه کنه،ینم حساب آدم رو شما لیسه

 !کنهیم باز یپپس براتون ره،یگیم

 علف از هم نیمیس ریتحق موقع ٰیحّت که نبود خودم دست

 لمد فقط! کردمینم خطابش" تو" و کردمیم استفاده جمع

 ور گورش شهیهم یبرا که بزنم ششین یطور خواستیم

 !کنه گم میزندگ از

 . دیخند یسخت به

 رو نیشاه و تو تا! نجامیا نیهم بخاطر من... گهید خب -

 ! برسونم هم به

 فیتوص رو نیمیس تونستینم هم حیوق یکلمه ٰیحّت

 ! کنه

 ! دم؟یشنیم یچ

 ! دونستیم لیسه مادر رو خودش نیمیس
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 مرد به رو من خواستیم و بود شوهرم مادر یجا مثاًل

 وت رو شنهادیپ نیا شدیم روش چطور! برسونه؟ یاگهید

 !بده؟ من به لیسه خود یخونه

 . شدم بلند جا از

: گفتم یسخت به ومد،ینم باال نفسم تیعصبان از کهیدرحال

 ... برو نجایا از اآلن نیهم

 نانهمچ! بود انداخته پا یرو پا و بود نشسته غرور با هنوز

 !کردیم نگاهم آرامش با
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 ! رونیب من یخونه از گمشو: زدم داد

 . شد بلند جا زا ترس با که رفتم سمتش به
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 سکوت عالمت به رو دستم که بزنه یحرف خواست

 . گرفتم جلوش

 ! گمشو فقط: کردم زمزمه

 ییصدا با بشه، خارج خونه از نکهیا از قبل آخر یلحظه

 یک از رو لیسه و من آمدورفت آمار: دمیپرس دیزلرزیم که

 ! ؟یریگیم

 . زد پوزخند هم دیشا د،یخند

 . دیچرخ سمتم به

 هی یکار یبرنامه از یدونینم که یهست یدکتر ورچط -

 !باشه؟ داشته خبر تونهیم یکس چه دکتر

 ... سؤال با رو من سؤال -

 یمعرف نیمیس رو لیسه مطب یمنش نکهیا یادآوری با

 .ندادم ادامه رو مجمله بود، کرده
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 ... پس -

 . کردم کامل رو مجمله دیترد با. دادم قورت رو دهنم آب

 ! بوده تو سر ریز ریاخ اتفاقات ومتم پس -

 .نشست هاشلب یرو یکمرنگ لبخند

 تموم اما ،ی،زنیم حرف کدومشون از قًایدق دونمینم -

 ! بود من کار نیشاه با دارتید و هاامیپ اون

 با رو تساله چند و نیچند یهاعقده یخوایم تو پس -

 ! ؟یکن درمان من یزندگ کردن خراب

 !یزندگ: کرد زمزمه

 اب! ؟یذاریم یزندگ رو رونهیو نیا اسم: داد ادامه بلندتر و

 از یپرستار یبرا یفیح اما اد،ینم خوشم ازت اصاًل نکهیا

 !لیسه

 . انداختم باال شونه یدیقیب با
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 ! متمردهکشته من انگار! ادینم خوشت ازم که سرم یفدا -

 . ستادمیا شیقدم هی تو و رفتم سمتش به

 یخوایم کردمیم فکر امروز یهاحرف از قبل اگه -

" انمام" بگه بهت بار هی تا یکن جا لیسه دل تو رو خودت

 ،ینکن پاک ایدن از رو نحست ختیر دل، به حسرت و

 ضیمر هی! یضیمر هی بگم صددرصد تونمیم گهید اآلن

 ! کنن رشیزنج و قفل دیبا که یروان

 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 تو وقت هر اما اد،ینم خوشم زتا نکهیا با هم من -

 به امیم بزرگ گلدسته هی با ،یشد یبستر مارستانیت

 !دنتید
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 . کردم اشاره باز در به و دمیکش یقیعم نفس

 !یهر حاال -

 کم چارهیب زن! دیلرزیم تیعصبان از نیمیس یهالب

 پا دیفهمیم دیبا هرحال به اما! کنه سکته بود مونده

 !ستین عواقب بدون ل،یسو دم رو گذاشتن

 . رفتم ییرایپذ سمت به و بستم رو در

 هب نیمیس یخال یجا به رهیخ و نشستم مبل همون یرو

 لشیتحو یدروغ چه یعوض نیشاه نبود معلوم. رفتم فکر

 !زدیم حرف نفس به اعتماد با نطوریا که داده

. 

. 

. 
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 ! ؟یداشت مهمون -

 . دمیپر جا از لیسه یصدا با

 که ستین سخت ؟یشیم ظاهر جن مثل چرا: گفتم تشر با

 ! یبد خبر هی

 . دیخند لیسه

   !ینشد متوّجه زدم، صدات هم بار چند کردم، سالم -

 ! سالم کیعل -

 اشاره زیم به یفضول با طاقت،یب و داد تکون یسر لیسه

 . کرد

 ... ینگفت -

 . زدم پوزخند

 ! بود نجایا زیعز نیمیس -

 ! خواست؟یم یچ! ن؟یمیس -
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 . زدم پوزخند وبارهد

 یگینم! یشناسیم رو تهیعفر اون هم خودت که خوبه -

 ! خواستیم یچ یگیم گفت،یم یچ

 . کرد اخم لیسه

 !نشو ادبیب! زدنه؟ حرف طرز چه نیا! لیسو -

 . دادم تکون هوا تو رو دستم

 و من به نجایا اومد کهیزن! چنده؟ لویک ادب! بابا برو -

 !نگم؟ من حاال! تهیعفر گفت مادرت

 !؟یچ یعنی -

 دوباره رو مجمله دوباره من که ستین الزم! یوا یوا -

 خنگ انقدر هاوقت یبعض چرا تو لیسه کنم؟ تکرار

 ؟یشیم
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 یتیاهم که کرد صدا حرص با رو اسمم شهیهم مثل لیسه

 اعتماد زتیعز یمنش به چقدر: دمیپرس جاش به و ندادم

 ! ؟یدار

 . دیکش یپوف لیسه

 ! شد شروع خانوم تیشکاک باز! زمیعز ینشم -

 . کرد نگاهم

 ! مسنه نیا گهید بخدا -

 مارآ گفت نیمیس! بدزدنت ازم ترسمیم ،یاتحفه یلیخ -

 ! گرفتهیم اون از رو تو وآمدرفت

 ... یعنی -

 . کردم قطع رو حرفش
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 نیمیس سر ریز هم هاامیپ اون یمسخره ینقشه یعنی -

 ! بوده شعوریب

 . کرد نگاهم ناباور لیسه

 ! واقعًا؟ -

 . انداختم باال شونه

 ! گفت هم خودش اما ،ینکن باور یتونیم -

 هم رو نیمیس یصدا کاش: کردم زمزمه و دمیکش یآه

 یکردیم ضشیمستف هاتفحش از اآلن کردم،یم ضبط

 !لیسه

. 

. 

. 
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 درهم همچنان لیسه یهااخم اما بود، گذشته یساعت چند

 جواب هی بار هر من و" چرا؟" دیپرسیم نم از مدام. بود

 . دادمیم بهش

 !" داره کرم"

 !"حسوده چون"

 !"ارهیب دست به رو نیشاه دل خواستهیم"

 !"سوزوندمش خوب من"

 !"مادرتم مثل من گفت چون"

! هریبگ لقمه برات لشیفام یدخترها از خوادیم هم دیشا"

 !"نداره؟ یادهیترش یخواهرزاده

 نیا به کردن فکر ساعت چند از بعد لیسه تینها در

 الدنب به و کنه اخراج رو شیمنش دیبا که دیرس جهینت

 ! بگرده دیجد یمنش
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 که ییجا تا رو موضوع نیا من که بود یدرحال نیا و

 فکر وت که یلیسه مطمئنًا و بودم کرده تکرار بار سه ادمهی

 !بود نشده یزیچ متوّجه کاًل بود،
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 «بعد روز چند»

 وجود با من و بود شده شروع رابطه قطع یروزها دوباره

 ودمب دهیفهم و بودم شناخته رو نیمیس تازه انگار نکهیا

 چه هر خواستمیم لیسه از باشه، خطرناک ممکنه چقدر

 ! کنه درست رو اقامتمون یکارها ترعیسر

 رد یمال مشکل بخاطر بود کرده اعتراف که لیسه یمنش

 ام چون و شد اخراج شده، وسوسه نیمیس شنهادیپ مقابل

 تو که یایآگه طبق م،یموندیم رانیا دیبا ماه چند تا
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 و انیب نفر چند تا میبود منتظر م،یبود داده روزنامه

 ! میبزن حرف استخدام طیشرا یدرباره

 ستهنش مطب تو لیسه کنار اما بودم، خسته نکهیا وجود با

 باز اب هم بار نیا خواستمینم! بشه استخدام یمنش تا بودم

 . ادیب بوجود یاگهید مشکل نابلد، یمنش یپا شدن

 سالن با رو کار محل که نفر نیاول ظیغل شیآرا وجود با

 تخجال از که نفر نیدوم و بود گرفته اشتباه شگاهیآرا

 که یبعد نفرات بیترت نیا به و بزنه حرف تونستینم

 هم هنوز دوازده ساعت تا شدن، رد یلیدال به کدوم هر

 اومدن اب نکهیا تا میکن استخدام رو یکس میبود نتونسته

 رییتغ زیچهمه دمیکشینم رو انتظارش اصاًل که یشخص

 !کرد دایپ

 دلم و نداشتم ساره به نسبت یخوب حس اصاًل نکهیا با

 بشه، کار به مشغول لیسه شیپ دوباره خواستینم
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 لیهس یخستگ و ساره نیزبیت نگاه درمقابل نتونستم

 زا که یطیشرا با ساره یسادگ نیهم به و کنم یالفتمخ

 ! شد استخدام بود، ادیز هم سرش

 لیسه همراه م،یکن ساره رسوندن به یتعارف نکهیا بدون

 .میافتاد راه خونه سمت به و میشد نیماش سوار

 ! شده؟ یزیچ -

 .اومدم خودم به لیسه یصدا با

 چطور؟. نه: دادم جواب

 . انداخت باال یاشونه

 ! کرده؟ ناراحتت یزیچ. یکرد اخم -

 استخدام ساره خواستینم دلم: دادم جواب صداقت با

 ! بشه

 . دیخند لیسه
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 ! یشد حسود دوباره -

 .رفتم غرهچشم
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 ساره به نسبت یخوب حس! ستین یحسود بحث -

 م،ینداشت رو دنشید انتظار اصاًل ما که همونطور! ندارم

 !نداشت رو تو کنار در نم دنید انتظار انگار هم اون

 . زدم پوزخند

 ! میباش کرده ازدواج کردینم فکر -

 نوازش بود، شده فشرده فرمون دور که رو دستم لیسه

 . کرد
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 ،ینک تحمل کم هی. میستین رانیا ترشیب ماه چند که ما -

 ! شهیم تموم زود

 . دادم تکون یسر

 د،یپرس که یسؤال هر بده قول لیسه اما! دوارمیام -

 اون به ما یزندگ مسائل از چکدومیه! یند رو جوابش

 ! نداره یربط

 .گفت" چشم" خنده با لیسه

. 

. 

. 

 «بعد ماه چند»

 کشورم از مادرم مثل خواستینم دلم چوقتیه نکهیا با

 رکشو از خارج تو لیتحص یادامه یبرا تنها و بمونم دور



 

Romanzo_o 1001 

 نیمیس که یمشکالت به یوقت اما بودم، داده تیرضا

! دمیترسیم قتًایحق کردم،یم فکر بود کرده درست نبرامو

 پاپوش نیمیس مبادا که ومدیم سراغم به ترس شهیهم

 ! کنه درست برامون یاگهید

 دهش خبردار هم نیمیس مون،گذشته راز از گهید نکهیا با

 نشد حاضر من، یپافشار و اصرار رغمیعل لیسه بود،

 . بذاره انیجر در رو پدرش

 نمک فکر هاگذشته به نداشتم دوست قتچویه که هرچند

 گفتیم بهم احساسم خب اما ببره، ییبو ازش یکس و

 از یخطر گهید ره،یبگ قرار ماجرا انیجر در راد یآقا اگه

 !کنهینم دیتهد رو من نیمیس جانب

 و لیتحص یادامه یبرا ما شد خبردار مامان که یزمان

 یارقریب با م،یبر کشور از خارج به قراره لیسه یمعالجه

 ! انیب هم هااون تا خواست بابا از
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 خرآ در اما نکرد، قبول شغلش و کار بخاطر بابا که هرچند

 قیطر از بابا و شد میتسل مامان یاصرارها مقابل در

 رو آلمان اقامت تونست شرکت، ثبت و یگذارهیسرما

 .رهیبگ
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 خودم و بذارم تنها رو لیسه شدمینم یراض اگه دیشا

 ! ادفتینم اتفاقات اون چوقتیه برم، آلمان به ازش زودتر

 ییجدا و فاصله ل،یسه و من سرنوشت خط تِه هم دیشا

 لیسه تا کردمیم صبر یکم اگه کنمیم فکر یگاه! بود

 سرنوشتم هرگز م،یبر آلمان به باهم و بشه یجراح

 ! کردینم دایپ رییتغ ینطوریا
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 رانیا هب بار کی یسال که یدکتر که بود من ریتقص مگه اما

 خواستیم و بود شده عوض شبرنامه سال اون ومد،یم

 ادهد نانیاطم لیسه به راحت یلیخ و ادیب رانیا به بار دو

 ! کنه؟یم عملش که بود

 و دکر رو مینازک دل مراعات لیسه که بود من ریتقص مگه

 ! فرستاد؟ آلمان به رو من جونش به قسم با

 از ترشیب بارهکی به موناصلهف که بود من ریتقص مگه

 !کشوند؟ یسمت به رو هرکدوممون و شد شهیهم

 تو رو لیسه گرم آغوش و نگاه بوسه، نیآخر چوقتیه

 تنها ،هامیتابیب مقابل در که یزمان. برمینم ادی از فرودگاه

 پا سِر کهیدرحال زود یلیخ داد قول بهم و کرد نوازشم

 بهش چوقتیه که یلقو رسونه؛یم بهم رو خودش شده،

 ! نکرد عمل

. 
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. 

. 

 سخت من و گذشتیم آلمان به دنمیرس از هفته دو

 یبرا ییجا کردن دایپ و دانشگاه یورود یهاآزمون ریدرگ

 . بودم زبان یریادگی

 یهاتماس با رو هامیدلتنگ و بودم شده شهیهم از تنهاتر

 تنها .کردمیم برطرف مادرم و پدر و لیسه با یتلفن کوتاه

 یهفته چند تا قراره مادرم و پدر که بود نیا به میدلخوش

 . انیب شمیپ گهید

 تا مکردیم سکونت بود دهیخر قبل از بابا که یاخونه تو

 یزه اما م،یبگرد خونه دنبال و ادیب هم لیسه که یزمان

 هاسال اون تموم تو من و ومدین چوقتیه که باطل الیخ

 !کنم یگزند مادرم و پدر کنار شدم مجبور
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 تو کردمیم رو فکرش که یزیچ اون از زودتر یلیخ

 لیتحص با همزمان و شدم قبول تخصص آزمون

 هب مشغول معروف یهامارستانیب از یکی تو تونستمیم

 . بشم کار

 اب که برمینم ادی از رو لیسه یصدا یخوشحال چوقتیه

 !" گهید یخودم راد خانوم" گفتیم افتخار

 باشم، راد خانوم ماه کی تا قراره تنها تمدونسیم اگه

 من! رینخ" گفتمینم لیسه به یشوخ به ٰیحّت چوقت،یه

 !"هستم شمس مادمازل

 . اومدن مادرم و پدر و گذشت هفته چند باآلخره

 رو من هاستسال انگار که بود کرده بغلم آنچنان مامان

 ! دهیند
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 و میدش یتاکس سوار فرودگاه از خروج با که ییاونجا از

 اب مامان بگم، راننده به رو آدرس تونستم یسخت به من

 دیبا وت مادر، ل،یسو! ستمین بلد زبون که من: گفت ینگران

 از من وگرنه کن، یراض رو لیسه! یکن یزندگ ما با

 ! پوسمیم ییتنها

 هم دیبا: گفت بغض با هم بابا و من یخنده مقابل در

 خرآ رم،یبگ ادی یفارس کردم یسع سال همه نیا! نیبخند

 ! کنم سر گانهیب مملکت تو دیبا هم یعمر

 . دمیبوس رو شگونه و کردم بغلش

 ،یجوون هم یلیخ تو! مامان؟ بود کجا یعمر آخر -

 !یریگیم ادی رو نجایا زبون من از زودتر مطمئنم

 . انداخت باال ییابرو بابا

 !گانهیب مملکت میایب یخواست خودت الیآ یول -
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 .گرفت بابا یبازو از ینشگوین مامان

 !هم تو حاال خب -

 !بود مونده واج و هاج ما، حرکات از که راننده چارهیب

. 

. 

. 

 ترکم من و گذشتیم بابا و مامان دنیرس از روز چند

 رو روز ساعات اکثر حال نیا با. کردمیم ییتنها احساس

 حرف یبرا یفرصت هر از و بودم مشغول مارستانیب تو

 .کردمیم استفاده لیسه با زدن

 مبود نتونسته هم گهید کشور تو ٰیحّت بدم شانس از

 انعم میآلمان زبوِن ضعِف درواقع! کنم دایپ یدیجد دوست
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 برقرار اطارتب یکس با بتونم مارستانیب تو که شدیم نیا از

 ! کنم

 که مانیزا و زنان بخش یهاپزشک از یکی با حال نیا با

 یادیز زیچ. بودم دهش آشنا بود" یسپهر یناز" اسمش

 هم کنار در مارستانیب تو روزها اکثر اما دونستم،ینم ازش

 به بود تنها من مثل انگار که هم اون و میخوردیم ناهار

 . بود یراض یساعت مین یوگوهاگفت و ینینشهم نیهم

. 

. 

. 

 آخر بود قرار و گذشتیم آلمان به اومدنم از ماه کی

 زیآمتیموفق عمل کردمیم خدا خدا. بشه عمل لیسه هفته

 رداشتهب نمونیب از زودتر هرچه یلعنت یفاصله نیا تا باشه

 ! بشه تموم ییجدا و
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 متس به دیترد با مارستان،یب تو کارم شدن تموم از بعد

 . رفتم شگاهیآزما

 لقب ماه کی که نیهم اما نداشتم، جهیسرگ ای تهوع حالت

 ادهافت قیتعو به مماهانه عادت برسه آلمان به پام نکهیا از

 ! نداختیم جونم به رو دیترد و شک بود،

 آب اترییتغ و استرس بخاطر فقط اتفاق نیا بودم دواریام

 اومدنم از که زدیم بینه گوشم تو ییصدا اما باشه، هوا و

 که یزیچ یدرست احتمال و گذرهیم یادیز زمان آلمان به

 !درصده نه و نود گذره،یم ذهنم از
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 مبود نتونسته هم گهید کشور تو ٰیحّت بدم انسش از

 انعم میآلمان زبوِن ضعِف درواقع! کنم دایپ یدیجد دوست
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 برقرار اطارتب یکس با بتونم مارستانیب تو که شدیم نیا از

 ! کنم

 مانیزا و زنان بخش یهادنتیرز از یکی با حال نیا با

 یادیز زیچ. بودم شده آشنا بود" یسپهر یناز" اسمش که

 هم کنار در مارستانیب تو روزها اکثر اما دونستم،ینم ازش

 به بود تنها من مثل انگار که هم اون و میخوردیم ناهار

 . بود یراض یساعت مین یوگوهاگفت و ینینشهم نیهم

. 

. 

. 

 آخر بود قرار و گذشتیم آلمان به اومدنم از ماه کی

 زیآمتیموفق عمل کردمیم خدا خدا. بشه عمل لیسه هفته

 رداشتهب نمونیب از زودتر هرچه یلعنت یفاصله نیا تا باشه

 ! بشه تموم ییجدا و
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 متس به دیترد با مارستان،یب تو کارم شدن تموم از بعد

 . رفتم شگاهیآزما

 لقب ماه کی که نیهم اما نداشتم، جهیسرگ ای تهوع حالت

 ادهافت قیتعو به مماهانه عادت برسه آلمان به پام نکهیا از

 ! نداختیم جونم به رو دیترد و شک بود،

 آب اترییتغ و استرس بخاطر فقط اتفاق نیا بودم دواریام

 اومدنم از که زدیم بینه گوشم تو ییصدا اما باشه، هوا و

 که یزیچ یدرست احتمال و گذرهیم یادیز زمان آلمان به

 !درصده نه و نود گذره،یم ذهنم از

 به و شدم شگاهیزماآ وارد درصد کی همون به دیام با

 یباردار تست ازم کردم درخواست پرستار از یسخت

 . رهیبگ

 ش،یآزما جواب شدم متوّجه گفت که یساعت یرو از

 . شهیم حاضر بعد روز صبح
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 . رفتم خونه سمت به زنانقدم و کردم تشکر

 اشتمد که یتلخ یتجربه بخاطر. دمیکش شکمم به یدست

 !؟کردمیم کاریچ دیبا ودم،ب باردار واقعًا اگه. دمیترسیم
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 به یحرف نه بودنم باردار به نسبت شکم و شیآزما از

 . لیسه به نه و زدم بابا و مامان

 تمثب اگه و رمیبگ رو شمیآزما جواب صبح بودم منتظر

 . بذارم انشونیجر در بود،

 ایدن سر اون از رو لیسه نشده، یچیه هنوز نداشت یلیدل

 ِیجراح عمِل ینگران ،یکاف یاندازه به. کنم خودم نگران

 !داشت رو روش ِشیپ
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 شم؛ب مادر ومدینم بدم کردم،یم نگاه هیقض به منصفانه اگه

 یس به داشتم کمکم گذشته نیا از! لیسه یبچه مادر

 چهل گهید سال چند هم لیسه و شدمیم کینزد یسالگ

 درس کنار در بچه کردن بزرگ که هرچند! شدیم سالش

 از که یشناخت باوجود اما بود، سخت ار،ک و خوندن

 یندهیآ یهاسال در دونستمیم داشتم، لیسه و خودم

 مینتون که شد میخواه حوصلهیب اونقدر مونیزندگ

 ره،یم پا و دست چهار یوقت و میکن طنتیش بچه یپاپابه

 !میفتیب راه دنبالش

. 

. 

. 

 . مشد داریب خواب از یبیعج یدلشوره با بعد روز صبح
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 و فتمر شگاهیآزما به دم،یرس مارستانیب به نکهیا محض به

 . گرفتم رو شمیآزما جواب

 همزمان ترس و جانیه ،یخوشحال مثبت، جواب دنید با

 . اومدن سراغم به

 . شدم خارج شگاهیآزما از و کردم تشکر پرستار از

 لیهس مطمئنًا که آلمان و رانیا یزمان اختالف به توّجهیب

 . گرفتم تماس باهاش بود، خواب روز از ساعت نیا تو

 ! گرفتم تماس هم گهید چندبار مصرانه من و نداد جواب

 تو کارم به و رمیبگ دهیناد رو مدلشوره کردم یسع

 . برسم مارستانیب

 یصدا و بوده خواب لیسه که دادمیم یدواریام خودم به

 . دهینشن رو خونه و یگوش زنگ
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 یخبر ازم و رهیبگ ستما باهام که بودم منتظر ظهر تا

 نشد، لیسه از یخبر و شد عصر که یزمان اما ره،یبگ

. داد جواب رو تماس باآلخره. گرفتم رو ششماره دوباره

 !ل؟یسه ییکجا هست معلوم چیه: گفتم ینگران با
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 ! بده؟ پس جواب هم نیا به دیبا چارهیب لیسه -

 . کردم اخم نیمیس یصدا دنیشن با

 ! کنه؟یم کاریچ شما تدس لیسه یگوش -

 .فرستاد رونیب سخت رو نفسش

 ! ؟یزد زنگ بهش انقدر ینشد خسته -

 ! ؟ینشد خسته ما یزندگ تو دخالت همه نیا از تو -



 

Romanzo_o 1016 

 حواض برام هم تلفن پشت از زدنش پوزخند یصدا ٰیحّت

 . بود

 ! دخالت؟ -

 ما،ش دست ل،یسه یگوش گفتم،: دمیپرس شمرده شمرده

 ! کنه؟یم کاریچ

 بخاطر دم،یم رو جوابت دارم اآلن اگه! جون دختر نیبب -

 خواستیم اگه لیسه! سوزهیم حالت به دلم که نهیا

 رو من به چوقتیه! خب دادیم جواب بده، جواب

 ! یبردار سرش از دست بگم بهت که نداختینم

 اهنگ شماره به و دادم فاصله گوشم از رو یگوش بهت با

! گفت؟یم یچ زن نیا اما بود، درست شماره. کردم

 ! بود؟ یچ منظورش

 .کردم کینزد گوشم به دوباره رو یگوش
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 !لیسه به بده رو یگوش -

 .دیرس گوشم به نیمیس یکالفه یصدا

 ... خوادینم لیسه! گم؟یم یچ یشینم متوّجه واقعًا -

 . کردم قطع غیج با رو حرفش

 ! بهش بده رو یگوش! تو با کرده غلط لیسه -

 هکالف مارستان،یب یدکترها و پرستارها یرهیخ نگاه با

 . شدم خارج سالن از و دمیکش میشونیپ به یدست

 اختالفت و یکرد کاریچ دونمینم من جان، لیسو نیبب -

 ...اما ه،یچ سر لیسه با

 ! ؟یچ اما -

 یرارقیب با گفت،ینم یزیچ و بود کرده سکوت نیمیس

 !میندار هم با یاختالف چیه لیسه و من: گفتم

 .زدن حرف به کرد شروع دوباره نیمیس
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 زا انقدر که یکرد کاریچ دونمینم. ناراحته یلیخ لیسه -

 ! هیعصبان دستت

 !من؟: دمیپرس مبهوت
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 فقط بزنه، حرف باهات خوادینم دلش لیسه! تو آره -

 ... بگم بهت گفت

 ! ن؟یمیس یبگ یخوایم یچ -

 . دیکش یقیعم نفس نیمیس

 اما م،ینداشت یخوب یرابطه گهیهمد با قتچویه نکهیا با -

 ! جان لیسو بدم بهت رو خبر نیا خواستینم دلم من

 ! ؟یخبر چه: دمیپرس ترس با
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 ... گفت لیسه -

 ! گفت؟ یچ: زدم داد سکوتش، شدن یطوالن با

 ! طالقه آخرش حرف -

 !طالق؟: کردم زمزمه

 ! آره -

 ... من اما -

 باردار از یحرف نذاشت و کرد قطع رو حرفم نیمیس

 . بزنم بودنم

 ! لیسو نداره اما گهید -

 به بنظرم اما شده، یچ دونمینم: داد ادامه یدلسوز با و

 من هک یرفتار با! تمام و یریبگ طالق سروصدایب نفعته

 دستت کار و ایدن سر اون ادیب ترسمیم دم،ید لیسه از

 !بده
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 ! یالل گنینم ،یند نظر: کردم زمزمه

 . کردم طعق رو یگوش و

 مگوش تو نیمیس یهاحرف بودم، ستادهیا جام سر مبهوت

 . شدیم تکرار

 زهنو شیآزما جواب دم،یسف یمانتو بیج تو کردم دست

 . بود بمیج تو

 ! کردم؟یم کاریچ دیبا حاال کردم، لمس رو کاغذ

 . موندم مارستانیب تو یکار زمان انیپا تا اجبار به

. بود شلوغ ذهنم کسبرع و بود یخال یحس هر از قلبم

 وونهید رو من بود مونده کم ومدن،یم سراغم که ییفکرها

 !کنن



 

Romanzo_o 1021 

 و! بده؟ طالقم خوادیم لیسه دمیپرسیم خودم از مدام

 بعد یاقهیدق و! نداره امکان دادمیم جواب بالفاصله

 !ومدیم ادمی به نیمیس یهاحرف

 . بودم خونه در یجلو اومدم، خودم به که یزمان

 باال یطبقه تو اتاقم به و شدم خونه وارد سروصدایب

 .رفتم
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 . کردم رها تخت یرو رو خودم

 . خورد تکون دلم تو یزیچ کردم احساس

 . کردم لمس رو شکمم

 ! شدیم تکرار داشت گذشته انگار
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 یچهب مثل هم مبچه نیا سرنوشت کنم قبول خواستمینم

 ! بشه اولم

 .بود اموشخ اما گرفتم، تماس لیسه یگوش با

 به لیسه و دروغه زیچهمه دادمیم یدواریام خودم به

 ! میکن یزندگ باهم تا ادیم آلمان

 یرو از تنها نیمیس یهاحرف دادمیم یدواریام خودم به

 ور خودش باردارم، من بفهمه یوقت لیسه و بوده حسادت

 ! رسونهیم آلمان به

 دیبا من یبچه مادر" گفت؛یم شهیهم که بود لیسه خود

 !"یباش تو

. 

. 

. 
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 مامان که یزمان تنها و بودم نذاشته هم رو چشم شب، کل

 هک غرغر با و بود سرزده بهم گردش از برگشتن از بعد

 بود، کرده مرتب روم رو پتو نکردم، عوض رو هاملباس

 زده خواب به رو خودم بهش دادن جواب از فرار یبرا

 .بودم

 داسروصیب و مکرد عوض رو هاملباس یخستگ با صبح

 . رفتم مارستانیب به

 شیگوش اما گرفتم، تماس لیسه با بار چند ریمس تو

 . بود خاموش همچنان

 شروع تا و بودم دهیرس مارستانیب به شهیهم از زودتر

 . بود مونده قهیدق پنج و چهل قًایدق م،یکار زمان

 اد،آز یمحوطه تو و دمیخر نسکافه مارستانیب یبوفه از

 .نشستم یصندل یرو
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 رفک به شدیم بلند میکاغذ وانیل از که یبخار به رهیخ

 . رفتم

 یشماره یجا به بار نیا و درآوردم بمیج از رو میگوش

 .کردم مکث راد یآقا یشماره یرو ل،یسه

 راد یآقا با باآلخره و دمینوش رو منسکافه از یاجرعه

 .گرفتم تماس
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 شدم،یم دیناام دادنش جواب از داشتم که یزمان درست

 . دیرس گوشم به آلودشخواب یصدا

  الو؟ -

  !بودم نکرده رو ساعت حساب. گرفتم دندون به رو لبم
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 . اومدم رونیب فکر از شدوباره گفتن" الو" با

 ... سالم -

 ور من که بود مشخص گفتنش" دییبفرما" از و داد جواب

 .نشناخته

 لرزه،ن امصد داشتم یسع کهیدرحال و دمیکش یقیعم نفس

 !لمیسو: گفتم

 به حواسم: گفتم ناچار به من و نزد یحرف راد یآقا

 ! کردم دارتونیب خواب از دیببخش نبود، ساعت

 . دیرس گوشم به سردش یصدا هیثان چند از بعد باآلخره

 ! رمیبگ تماس باهات خواستمیم اتفاقًا -

 نداد زحمت خودش به م،یخواهمعذرت جواب در نکهیا

 م،گذاشت شیآلودگخواب حساب به" ه؟یحرف چه نیا" بگه
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 یسرد آب تشت کردم احساس شیبعد یجمله با اما

 ! شد ختهیر سرم یرو

 !میبزن حرف دیبا طالق یکارها یدرباره -

 !طالق؟ -

 . زد پوزخند کردم احساس

 ! ه؟یبیعج زیچ. طالق. آره -

 که بود یمرد همون نیا. برد ماتم سردش یصدا از

 !فتاد؟ینم زبونش از" دخترم" و" جان لیسو"

 . زدن حرف به کردم باز لب کندن جون هزار با

 ... با روزید من -

 حرف شکمم تو نیجن از نذاشت و کرد قطع رو حرفم

 !شهیم پدربزرگ داره که بگم نذاشت! بزنم

 !دارم خبر خودم -
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 . دیکش یآه

 .دیریبگ طالق یابیغ دیبا -

 . فتادا دستم از افهنسک وانیل و شد حبس منهیس تو نفس

 ! زدن؟یم حرف طالق از راحت انقدر چرا

 ادهافت مارستانیب تخت یرو لیسه که یزمان راد یآقا مگه

 لحظه هی من تا زدینم شیآت و آب به رو خودش بود،

 !نمش؟یبب
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 ! رهیگیم تماس باهات لیسه لیوک -
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 تمداش یسع کهیدرحال کنه، قطع رو یگوش نکهیا از قبل

! دیبذار انیجر در رو پدرم: گفتم کنم، پنهون رو مبغض

 ! خداحافظ

 وارد لرزون یپاها با و گذاشتم بمیج داخل رو یگوش

 . شدم مارستانیب

 یگناه چه به چرخه،یم سرم دور ایدن کردمیم احساس

 ! بود؟ اومده میزندگ سر بتیمص نیا

 . کردم تنم به رو دیسف یمانتو یحالیب با

- Hey Sevi. Are you ok? 

 دص و کردیم صدا یِسو اسم به رو من که بود آنجال تنها

 ! زدیم حرف باهام یسیانگل به البته

 ،کردیم نگاه بهم ینگران با که زشیر سبز یهاچشم به

 که نیا با و دادم تکون یسر! بود جواب منتظر. شدم رهیخ
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 رو اسمم درست تلفظ شهیهم مثل اما نبود، خوب حالم

 .دمکر گوشزد بهش

 .گذاشت بازوم یرو رو دستش خنده با

- Ok! Lets go . 

. 

. 

. 

 به زدن سر اما کردم، مشغول کار با رو خودم عصر تا

 کرف از رو من نتونست هم تشونیوضع کنترل و هاضیمر

 ! کنه رونیب لیسه

 جرأت اما بودم، زده حرف یتلفن مامان با روز هر مثل

  .بزنم طالق و بچه از یحرف بودم نکرده
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 چطور بودم، نشده قانع و نداشتم خبر قتیحق از خودم

 ! بده؟ طالقم خوادیم لیسه گفتمیم مامان به دیبا

 هچ به بگم دونستمینم من و دنیفهمیم که حال هر به اما

 ! یلیدل

 بودمشون دهیکش ایدن سر نیا به که مادرم و پدر از

 از که من ازدواج بخاطر دیبا چقدر! دمیکشیم خجالت

 !خت؟یریم هم به شونیزندگ بود، یلجباز یرو

 دیبا دادیم نشون رو خودش داشت کمکم که بچه نیا با

 بزرگش پدر، بدون خواستمیم چطور! کردم؟یم کاریچ

 از یکم دست هم مبچه نیا سرنوشت انگار! کنم؟

 !نداشت میقبل یبچه سرنوشت
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 .مشد جدا آنجال از یخواهمعذرت با ،یناز دنید با

 .لحظه هی جان، یناز: کردم صداش و کردم تند رو هامقدم

 و بود دهیپررنگ صورتش. دیچرخ سمتم به و ستادیا

 . نداشت رو شیشگیهم محو لبخند

 هم اون روز و حال. کردم پر رو مونیقدم چند یفاصله

 ! بود من مثل انگار

 داشتم یسع که ییصدا با و انداختم ششونه دور دست

 ! یشد یتصادف من مثل هم تو که نمیبیم: فتمگ باشه، شاد

 مباه میتونیم: گفتم دیترد با که کرد نگاهم حرفیب

 م؟یبزن حرف

 . دادم تکون صورتش یجلو رو دستم سکوتش، با

  ؟ییکجا -
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 سرم پشت رو دستش و اومد خودش به حرکتم نیا با

 .گذاشت

 . حتمًا. زمیعز آره -

. 

. 

. 

 م،یبود شده یناز اتاق اردو که یزمان از ربع کی حدود

 .گذشتیم

 ینیسنگ م،یبود نشسته یراحت یهامبل یرو هم یروبرو

 جرأت اما کردم،یم احساس خودم یرو رو یناز نگاه

 ! کنم مطرح رو مخواسته نداشتم

 رو هامناخن استرس از و کردمیم یباز محلقه با

 .دمیجویم
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 کنارم .شد بلند جاش از و اوردین طاقت یناز باآلخره

 هب گرفت، دستش یتو که رو دستم. گرفت جا مبل یرو

 . دمیچرخ سمتش

 دایپ یمشکل مارستانیب تو شده؟ یچ یبگ یخواینم -

  ؟یکرد

 . دادم تکون نیطرف به رو سرم

  ؟یچ پس -

 بود نوزاد عکس از پر که اتاق یوارهاید یرو نگاهم

 . شد متوقف یناز صورت یرو آخر در و دیچرخ

 اومدم: گفتم یلرزون یصدا با و دادم قورت رو دهنم آب

 !یکن خالصم که
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  ؟یچ یعنی کنم؟ خالصت -

 بهش دیبا چطور. کردم سکوت و انداختم نییپا رو سرم

 !گفتم؟یم

 از یکار چه ه؟یچ منظورت. بگو ترواضح جان، لیسو -

  اد؟یبرم دستم

: گفتم دیترد با و دمیدزد یناز یهاچشم از رو نگاهم

 !بشم خالص بچه نیا دست از خوامیم

 مدست دستش، و نشست شکمم یرو یناز یزدهبهت نگاه

 . گرفت بود، شده مشت شکمم یرو که رو

 تو: گفت یناز نکهیا تا شد یسپر سکوت تو قهیدق چند

 تخصصه، و درس بخاطر اگه ،یندار یمال مشکل که

 . یریبگ یمرخص یتونیم
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 دست، پشت با و دمیکش رونیب دستش از رو دستم

 ،کردن سیخ رو صورتم یک دونستمینم که رو ییهااشک

 . دمیکش یآه. کردم پاک

 بزرگ رو بچه نیا تونمینم لیسه بدون ،ییتنها من -

 ! کنم

  شت؟یپ

 . دوختم یناز به رو سمیخ نگاه

 رو من یصدا نشد حاضر ٰیحّت اون ل؟یسه کدوم -

 ! بشنوه

- چرا تنها؟  

به نقطهای نامعلوم خیره شدم و زمزمه کردم: نمیدونم.  

کالفه پوفی کشید.  

- یعنی چی که نمیدونی؟ مگه قرار نبود سهیل بیاد 
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: گفتم هقهق با و کردم پنهون یناز آغوش تو رو صورتم

 طونیش اون اما بدم، خبر بهش زدم زنگ احمق مِن

 محرف نذاشت ٰیحّت داد، جواب رو شیگوش فطرتپست

 !زنهب حرف باهام خوادینم لیسه ؛گفت میمستق. بزنم رو

 . کرد نوازش رو پشتم یناز

 بزن، زنگ دوباره. ستین خوب برات. زمیعز باش آروم -

 !بزن حرف باهاش. برداشت رو یگوش خودش دیشا

 .دادم تکون نیطرف به رو سرم

 ! نزنم زنگ گهید گفت یعوض اون -

 . برداشت نوازشم از دست

  ه؟یک منظورت -
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 جواب گرفته ییصدا با و اومدم رونیب یناز آغوش از

 خوشش من از هم اول از اون! دشیپل ینامادر: دادم

 .شد بدتر هم بعد به نیشاه یماجرا از! ومدینم
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 :گفت حال نیا با اما شده، کنجکاو یناز که بود مشخص

  ؟یبزن زنگ بهش که نداره یبرادر ای خواهر

 .دادم تکون یسر

 . زدم زنگ باباش به -

 ! خب؟ -

 !رهیگیم تماس باهام لیسه لیوک گفت -

 . کرد نگاهم یجیگ با یناز
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 ! ؟یچ یبرا لیوک -

 و حال با اما نداختم،یم دستش بود، یاگهید موقع هر اگه

 طالقمون یکارها سپرده لیوک به انگار: دادم جواب روزم،

 یکار نیهمچ بخواد لیسه شهینم باورم! بده انجام رو

  ...ٰیحّت من. بده طالق رو من یابیغ وادخیم. بکنه باهام

 . موند نصفه حرفم بغضم، یدوباره شکستن با

 بهم، دادن یدلدار یبرا و کرد نوازش رو موهام یناز

 شیپ یتفاهم سوء دیشا باشه؟ راست معلوم کجا از: گفت

 ! باشه اومده

 .زدم پوزخند

 !بده طالق رو من خوادیم ندونسته لیسه. حتمًا آره -

 یبرا یحرف هم اون انگار کرد، نگاهم ،حرفیب یناز

   !نداشت گفتن
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 رو هاماشک غرورم، یموندهته بخاطر قه،یدق چند از بعد

 . کردم پاک

 عکس به زد،یم موج توشون نفرت که ییهاچشم با

 بود، شده نصب مییروبرو وارید یرو درست که ینوزاد

 . زدم زل

  ؟ببرم نیب از رو بچه نیا یکنیم کمکم -

 . نه -

 .خوردم جا شقاطعانه و عیسر جواب از

 دامها بپرسم، یسؤال ای بزنم یحرف بده اجازه نکهیا بدون

 یجا که کشنیم رو نیا حسرت زن چندتا یدونیم: داد

 ور بودن مادر تو مثل لحظه هی ٰیحّت بتونن باشن؟ تو

  کنن؟ تجربه
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 غرق توشون بود مونده کم که داشتم مشکل خودم اونقدر

 مسئول من: گفتم ،یتفاوتیب با و انداختم باال شونه! بشم

 !ستمین مردم یهاحسرت

 که بود ومدهین خوش یناز مذاق به چندان حرفم انگار

 !ستمین مردم یهابچه قاتل هم من: داد جواب خودم مثل
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 دونستم،یم مونبچه قاتل رو لیسه ماه نیچند که من

 ! شم؟بک رو مونبچه خواستمیم حاال

 . شدم رهیخ یناز به لحظه چند

 ایدن نیا تو ییجا بچه نیا! ستمین قاتل من: دمینال دلم تو

 ! ستین منتظرش چکسیه! نداره
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 کرد،یم نگاهم همچنان که یناز به رو و شدم بلند جا از

 رو یکس نجایا من بکن، رو فکرهات فردا تا: گفتم

 ! شناسمینم

 خارج اتاق از نکهیا از قبل اما رفتم، اتاق در سمت به

 . دیرس گوشم به یناز یصدا بشم،

 ! یکن فکر تو بهتره شه،ینم عوض من نظر -

 . رفتم بخش سمت به و بستم رو در

 تو شدنم بیغ بر یمبن مولر دکتر اعتراض مقابل در

 . کردم یخواهمعذرت حوصلهیب مارستان،یب

 تو ور هوام یقلدر و یبازیپارت با که نبود یلیسه که حاال

 عجم ترشیب رو حواسم دیبا باشه، داشته مارستانیب

 ! کردمیم



 

Romanzo_o 1042 

 و شدم خارج مارستانیب از م،یکار زمان انیپا از بعد

 به لیسه لیوک دونستمینم. رفتم خونه سمت به زنانقدم

 و مامان به خودم بود بهتر دیشا اما نه؛ ای زده زنگ بابا

 ! دادمیم خبر بابام

 مه بارون دنیبار متوّجه ٰیحّت هک بودم فکر تو اونقدر

 !بودم نشده

 یآروم چندان نه یضربه مامان که اومدم خودم به یزمان

 تو، ایب! لیسو تو ایب بده، مرگم خدا: گفت و زد شگونه به

 ! ینخورد سرما تا کن عوض رو هاتلباس

 . کردم" سالم" لب ریز و گذشتم کنارش از یآروم به

 .اومد سرم پشت انمام و رفتم باال یطبقه به

 مامان که بودم هاملباس کردن عوض مشغول اتاق تو

 کهیدرحال و برداشت نیزم یرو از رو میروزید یهالباس

 ... بشورم هم رو هانیا: گفت گشت،یم رو بشونیج
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: دیپرس مامان که بودم موهام کردن خشک مشغول حوله با

 ! ل؟یسو هیچ نیا

 بلند نهادم از آه ن،ماما دست تو شیآزما جواب دنید با

 . شد

 ! ل؟یسو -

: دیپرس دیترد و شک با مامان که انداختم نییپا رو سرم

 !؟یاحامله نکنه

 اب مامان که دادم تکون رو سرم! نداشت یادهیفا چیه انکار

 .کرد بغلم یخوشحال
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 من یوقت نکهیا از زد،یم حرف ندهیآ از یخوشحال با مامان

 بعد به نیا از نکهیا از کنه،یم ینگهدار بچه از سرکارم

 . باشم خودم مواظب ترشیب دیبا

 نیا بد، اتفاقات و یسخت همه نیا از بعد گفتیم مامان

 ! کنه کمک مونیزندگ به تونهیم بچه

 هی ریدرگ تنها من فکر اما گفت،یم و گفتیم مامان

 ! شهیم خوشحال حتمًا لیسه نکهیا بود؛ شجمله

 . اومدم خودم به امانم دست یهاتکون با

 ! ل؟یسو ییکجا: گفت که کردم نگاهش یسؤال

 رخب لیسه به... ینگفت: دیپرس که دادم تکون رو سرم

 ! ؟یداد

 !؟یچطور ادم؟دیم خبر لیسه به
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 هقهق به و شد اشک از سیخ صورتم یک دمینفهم

 ! افتادم

 آغوشم به مامان و افتادم نیزم به زانو با یک دمینفهم

 ! دیکش

 بود هافتاد که رو یاتفاق هر ،یزار و هیگر نیب یک دمیفهمن

 ! گفتم مامان به

   !دیسر سر بابا و افتاد هیگر به من مثل مامان، یک دمینفهم

 مامان و دادم هیتک تخت یلبه به رو سرم یچارگیب از

 . گفت بابا به بود الزم که رو یزیهرچ

 و نمینب !نمینب رو بابا مبهوت نگاه تا بستم رو هامچشم

 . نمینب رو مادرم و پدر شکستن ن،یا از ترشیب

 ! بودم؟ دهیکش کجا به رو کار زم،یعز غرور با من
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 رانیا از من، یهوا به مادرم و پدر که بود نیا از ریغ مگه

 ! بودن؟ کنده دل

 زده جا راه اول اون اما بدم، ادامه لیسه با من بود قرار

 !بود

 کی تنها بابا اما کرد،یم لهنا مامان بودم، کرده سکوت من

 به تا بود یکاف من یبرا جمله هی همون و گفت جمله

 ! امیب خودم

 نیگیم راحت که نیستین خان لیسه و خودت تنها اآلن -

 ! طالق

 ود،ب چسبونده لیسه اسم آخر به بابا که یظیپرغ" خان"

 من از دفاع به مامان اما کنم، باز دهن که شد نیا از مانع

 از ینامادر اون! نزده حرف اصاًل لیسه با لیسو: گفت

 .گفتن باباش و خبرشیب خدا
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 رو" شینامادر" یکلمه لب ریز چندبار و زد پوزخند بابا

 .کرد زمزمه
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 یاندازه به اآلن لیسو! اوشیس گهید بسه: دینال مامان

 ! نکن بدترش گهید تو داره، غصه خودش یکاف

 . دیخند یعصب بابا

 ! هست هم ما یغصه ل،یوس یغصه -

 نیا قباًل اگه: گفت دوباره بابا که انداختم نییپا رو سرم

! دیکشینم نجایا به کار ،یبود نکرده یمخف رو زهایچ

 ! خوره؟ینم تو درد به پسره نیا گفتم چقدر

 ! اوشیس: گفت دوباره مامان
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 قابلمم و اومد باآلخره نکهیا تا کرد سکوت قهیدق چند بابا

 . نشست

 ! ل؟یسو یکن کاریچ یخوایم -

 . گرفت رو هامدست بابا که نزدم یحرف

 ! ل؟یسو -

 ندچ تو خبر نیا دنیشن با کردمیم احساس کردم، نگاهش

 ! شده ریپ قهیدق

 لیهس با بچه نیا یدرباره دیبا! یستین خودت فقط اآلن -

 ! یبزن حرف

 لیسه که همونقدر درسته: داد ادامه نفرت با و زد پوزخند

 یخوب پدر هم بچه نیا یبرا نبوده، یخوب شوهر تو یبرا

 ! یبگ بهش دیبا اما ست،ین
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 با نخواسته خودش لیسه اما: گفت من یجا به مامان

 به زدن حرف مجال که هم شخانواده بزنه، حرف لیسو

 !ندادن لیسو

 .دیکش یآه بابا

 !ل؟یسو هیچ خودت میتصم -

 دلم حرف تا دادم جرأت خودم به و دمیکش یقیعم نفس

 . بزنم رو

 ! خوامینم رو بچه نیا من -

 !؟یخواینم -

 . دادم تکون رو سرم تنها

 . دیخند یعصب بابا
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 خودش مگه! ه؟یچ بچه اون گناه! خودته؟ دست مگه -

 بس ،بود وانهید کهیمرت اون! بذاره؟ ایدن نیا به پا خواسته

 !؟یداد دست از رو عقلت هم تو نبود؟

 

 . زدن حرف به کردم باز بونز و اوردمین طاقت

 نخواست یوقت کنم؟ کاریچ بده، طالقم خوادیم یوقت -

 فتمیب پاش و دست به برم کنم؟ کاریچ بشنوه، رو صدام

 !خوبه؟

 . زد پوزخند بابا

 هم خودت! هیچ بود مشخص ازدواج نیا عاقبت و آخر -

 ! یکن باور ینخواست فقط! یدونستیم خوب

 یوقت چرا اما درسته،: فتمگ د،یلرزیم که ییصدا با

 نخواد حاال که نینموند پشتم بشم، جدا ازش خواستم
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 یطور چرا! کنه؟ رونیب شیزندگ از رو من تفاله هی مثل

 !من؟ هن تونه،بچه اون کنم فکر که نیگرفت رو لیسه طرف

 . دیکش صورتش به یدست کالفه بابا

 چهب نیا با! یستین تنها اآلن تو ؟یفهمینم چرا ل،یسو -

 ! ؟یکن کاریچ یخوایم

 . شکست بغضم

 !خوامشینم! یچیه -

 هم خودت! لیسو نگو رو یتکرار یجمله نیا انقدر -

 ! دهینم اجازه لیسه که یدونیم

 . زدم پوزخند ه،یگر نیب

 ! بفهمه یزیچ اون ستین قرار -

 ! ه؟یچ منظورت: دیپرس بابا یجا به مامان
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 ریز به سر و کردم هنگا بابا و مامان نگران یهاچشم به

 !کنمیم سقطش: گفتم

 یخنده و بابا زدن دست یصدا با یاهیثان چند سکوت

 . شد قطع شیعصب

 که ینبود تو! ؟یلیسو واقعًا تو! ؟یمن دختر واقعًا تو -

 اون! ؟ینیبب رو لیسه ینبود حاضر بچه، اون سقط بخاطر

 یخوایم خودت تو حاال مرد، بچه اون که بود اتفاق هی

 !؟یبش خودته، از که یکی جون قاتل یخوایم  !ش؟یشبک

 کرف زهایچ نیا تموم به من گرفتم، هامدست نیب رو سرم

 حرف لیسه با که نداشت وجود یراه اما بودم، کرده

 ! بزنم

 فکر مونهبچ و ندهیآ به داشتم من یوقت نکهیا به فکر ٰیحّت

 !دادیم عذابم بود، طالق فکر به لیسه کردم،یم
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 بابا و مامان یاصرارها وجود با من و گذشت روز چند

 شباها یتماس چیه بزنم، حرف لیسه با نکهیا بر یمبن

 ! نگرفتم

 از یسخت به بود، ختهیر هم به گذشته مثل دوباره زیچهمه

 بسح اتاق تو رو خودم و بودم گرفته یمرخص مارستانیب

 ! بودم کرده

 شباها لیسه لیوک که داشت ادامه ییجا تا بابا یاصرارها

 اب زدن حرف از بعد قًایدق بابا چون بود، نگرفته تماس

 به رو میتصم راحت یلیخ و شد عوض نظرش ،یرستم

 یمبن هم مامان اعتراض مقابل در! گذشت خودم یعهده

 یبرا یخوب طیشرا و ستین خوب من حال نکهیا بر

! لهیسو یزندگ هرحال به: گفت ندارم، یریگمیتصم
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 رو یینها میتصم م،یکن حتشینص ما که هم هرچقدر

 ! رهیبگ دیبا خودش

 خوب: گفت کردم،یم نگاهش بهت با که من به رو و

 ادیم دلت نه و یبکن دل بچه اون از یتونیم نه که دونمیم

 یمیتصم هر بار نیا که بدون رو نیا اما ش،یببر نیب از

 نیا از رتشیب پسره اون ذارمینم گهید! پشتتم من ،یریبگ

 ! کنه تباه رو تیجوون و یزندگ

 ! بود شده تباه هم اآلنش نیهم من یجوون

 رانقد که نداشت خبر یناز با زدنم حرف یهیقض از بابا

 ! ببرمش نیب از ادینم دلم گفتیم راحت

 مارستانیب از که رو یروز چند اون تموم اما بود، حماقت

 چهب نیا از که کردمیم فکر نیا به بودم گرفته یمرخص

 کل هک یلیسو انگار دوباره! کنم استفاده لیسه هیعل چطور
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 که وتتفا نیا با بود؛ برگشته بود، انتقام و خشم وجودش

 ! بود داده پوچم درون به رو جاش یجوون غرور اون

 نیب از یطیشرا هر تحت رو بچه اگه که دونستمیم خوب

 ! مارینم طاقت مادرم و پدر بارشماتت نگاه ریز بعدها ببرم،

 رپد یخونه داشتم که ییجا تنها ل،یسه از بعد من خب و

 !بود مادرم و

. 

. 

. 

 یناز با تونستم تنها بابا، و مامان نگران نگاه مقابل در

 ودمخ دیبا! ادیب مونخونه به کنم دعوتش و رمیبگ تماس

 که شاد مادرم و پدر دل حداقل تا کردمیم وجورجمع رو
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 دونستمیم یهرکس از بهتر خودم. شدیم آسوده نه،

 !اشتننذ یشاد یبرا ییجا افتادن میزندگ تو که یاتفاقات
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 . شدم بلند جا از خورد، در به که یاتقه با

 عادت مدت، نیا تو مامان چون باشه، یناز زدمیم حدس

 ! بود کرده ترک رو زدنش در

 یناز آغوش به رو خودم حرفیب و کردم باز رو اتاق در

 خت،یر ششونه یرو که اشکم یقطره نیولا با. سپردم

 . کرد نوازشم

 !شهینم درست یزیچ هیگر با. زمیعز باش آروم -
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 و نکرد آرومم حرفش اما بود، دادن یدلدار ،یناز قصد

 ! کرد یادآوری بهم رو میزندگ تلخ قتیحق تنها

 هعجل با ومد،یم باال هاپله از داشت که مامان یپا یصدا با

 از یکی با کهیدرحال اومدم، رونیب یناز آغوش از

 مگهید دست با کردم،یم پاک رو هاماشک هام،دست

 .گرفتم رو یناز دست

 .نهیبب یشکل نیا رو من یکس خوامینم. تو ایب -

 . نشست تخت یرو تعارفیب و شد اتاق وارد یناز

 وارد دست به حوله صورتم، و دست به زدن آب از بعد

 صورت به که یعکسقاب یرو رو یناز نگاه و شدم اتاق

 .دمید بودم، گذاشته زیم یرو برعکس

 .نشستم یصندل یرو و دمیکش یآه
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 یهاانگشت با یباز مشغول و گذاشتم یکنار رو حوله

 . شدم هامدست

 عشرو د،یترد و شک تو زدن پا و دست قهیدق چند از بعد

 .زدن حرف به کردم

 فکر مهخانواد و تو یهاحرف به یلیخ روز چند نیا -

 ... اما کنم،ینم سقط رو بچه من. کردم

 .دیرس گوشم به یناز یزمزمه

  ؟یچ اما -

 ! باشم داشته دوستش تونمینم اما -

 کرد نگاهم قهیدق چند یناز هام،حرف یتلخ و یسرد از

 شلب یرو یتصنع لبخند با. گرفت رو هامدست آخر در و

 نظرت بچه، اومدن ایدن به از بعد باش مطمئن: گفت

 !شهیم عوض
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 . انداختم باال یاشونه تفاوتیب

 چیه دوارمیام اما باشه، تو با حق دیشا. دونمینم -

 !باشه نداشته لیسه به یشباهت

  ؟یبزن حرف باهاش یتونست -

 از رو هامدست و دادم تکون نیطرف به رو سرم

 و رفتم شیآرا زیم سمت به. دمیکش رونیب هاشدست

 .شدم رهیخ بهش و برداشتم رو عکسقاب
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 لبخند زدن، گول و دروغ با لیسه که بود یعکس همون

 از رو نگاهم نکهیا بدون! بود کرده هاملب مهمون رو

: ردمک زمزمه رم،یبگ منفور هم دیشا ،یداشتندوست ِلیسه

 ! یناز حالتبه خوش
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 . دیرس گوشم به متعجبش یصدا

  ؟یچ یبرا -

 . ینکرد ازدواج چون -

 دست. رمیبگ عکسقاب از رو نگاهم شد باعث شخنده

 .برد باال رو چپش

 !کردم ازدواج من که ساله هشت کهینزد -

 . دیپر باال ابروهام

 . دمشیند چوقتیه کجاست؟ شوهرت واقعًا؟ -

 . رانهیا. ستین نجایا: داد جواب یتلخ لبخند با

 گرفتم، یناز سمت به رو عکسقاب و دادم تکون یسر

   !نهیبب رو لیسه تا جکاوهکن نداشتم شک

 .نشستم تخت یرو یناز کنار
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 یبچه ارمیب ادمی به هرروز تا داشتم نگه رو عکس نیا -

 آشغال مثل رو من لیدلیب ممکنه یروز هی هم شکمم تو

 !رونیب کنه پرت شیزندگ از

 و گذاشت زیم یرو رو عکسقاب هامحرف دنیشن با

 .کرد بغلم

 ! نکن تیاذ رو خودت فکرها نیا با -

 پوزخند با و اومدم رونیب آغوشش از قهیدق چند از بعد

 هی اطربخ شیپ سال چند من بدم، حق لیسه به دیبا: گفتم

 چه دونهینم اون اما شدم؛ شیزندگ وارد احمقانه انتقام

 نیا تا بگذره سال چند منتظرم فقط. دمید براش یخواب

 !بشه بزرگ بچه

 هب یزیچ بچه یربارهد یخواینم: دیپرس دیترد با یناز

 !؟یبگ لیسه

 . شد ترپررنگ پوزخندم
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 !برسون بهش رو من سالم ،یدید رو لیسه اگه -
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 . گرفت یناز از رو دادن جواب فرصت زدن، در یصدا

 و قهوه ،ینگران با و شد اتاق وارد دست به ینیس مامان

 . کرد تعارف بهمون شکالت

 سکوت و تگذشیم مامان اومدن از یاقهیدق چند

 . بود شده حاکم اتاق تو ینیسنگ

 دش باعث مضطربش لبخند و اتاق یگوشه مامان ستادنیا

 .کنم نگاهش یعصب و نهیسبهدست و بشم بلند جا از

 ″.هابچه نشه سرد تونقهوه″ گفتن با مامان تینها در و

 . کنه ترک رو اتاق
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 زا یکی دادن از بعد و دمیکش یپوف در، شدن بسته با

 تخت یرو یناز کنار دوباره ،یناز دست به هاونفنج

 . نشستم

 مامانت معلومه: گفت شقهوه از یاجرعه دنینوش با یناز

 !ها برهیم حساب ازت بدجور

 خودم از ترشیب مامانم یبرا دلم: دادم جواب نیغمگ

 لیسه یخانواده با ما گفت بهم یلیخ چارهیب. سوزهیم

 !شد یراض باآلخره که ردمک اصرار اونقدر م،یندار تفاهم

 ذهن تو که ییزهایچ از اگه دیشا: دادم ادامه پوزخند با و

 !نبود نیا تمیوضع اآلن داشت، خبر گذشتیم من

 شده، جیگ سروتهمیب یهاحرف از یناز که بود مشخص

 . دینپرس یسؤال حال نیا با اما

 به کهیدرحال شزمزمه یصدا سکوت، هیثان چند از بعد

 .دیرس گوشم به بود، رهیخ دستش یتو فنجون
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 گذشته حسرِت و دهایشا با رو تیزندگ چوقتیه -

 ییها"چرا" دنیپرس با من عمر سال چهار سه. نکن خراب

 رو جوابشون هنوزه که هنوز که رفت هدر به خودم از

 !نکردم دایپ

 !تونمینم: گفتم یآروم یصدا با

 .دینوش رو شقهوه از یاگهید یجرعه

 .کن یسع -

 قته،عاش کردیم ادعا که یکس شوهرت، اگه: گفتم بغض اب

  ؟یزدیم رو حرف نیهم کرد،یم ولت لیدلیب

 .کرد نگاهم هیثان چند

 اگه باش مطمئن اما ،یدونینم یزیچ من یزندگ از تو -

 !نبوده هم تو از ترکم باشم، دهینکش یسخت تو از ترشیب
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 .شد بلند تخت یرو از حرفش دنبال به

  ؟یشد ناراحت ازم کجا؟ -

 . خونه برم دیبا. روقتهید گهید. زمیعز نه -

 . گرفتم رو دستش و شدم بلند تخت یرو از

  .مارستانیب میریم باهم صبح. نجایا بمون رو امشب -

 .دیبوس رو مگونه

 مطالعه رو هامضیمر از یکی یپرونده دیبا. زمیعز نه -

 .باش تینین و خودت مواظب. کنم
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 نکهیا از مطمئن و شیلیمیب دنید با و دمیبوس رو شنهگو

 پس .باشه" گفتن به و نکردم اصرار بمونه، خوادینم دلش

 .کردم اکتفا!" نمتیبیم صبح

 یادآوری با. بود کرده آرومم یحدود تا یناز با زدن حرف

 رو مبچه و دمیکش شکمم، یرو رو دستم آخرش، یجمله

 بهش نسبت یحس چیه. کردم لمس نه، که نوازش

 ،بود شده که هم بچه نیا بهتر یزندگ یبرا اما نداشتم،

 مدت از بعد و گشتمیبرم سرکار به زودتر چه هر دیبا

 !رفتمیم لیسه سراغ به یکوتاه

. 

. 

. 

 با .رفتم اول یطبقه به و شدم خارج بخش از یخستگ با

 یمنظره یتماشا مشغول سالن یپنجره از که یناز دنید
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 و مرفت سمتش به آروم بود، مارستانیب یبرورو یبرف

 .دیپر جا از که کردم حلقه گردنش دور رو هامدست

 خندونم یهاچشم درمقابل و برگشت سمتم به ترس با

 خنده با که داد تکون تأسف ینشونه به رو سرش

  ؟یدیترس: دمیپرس

 و انداختم باال شونه که کرد نگاهم هانهیسف اندر عاقل

 هب ختنیر کرم هوس ،یفکر تو دمید: دادم جواب صادقانه

 ! زد سرم

 . برگشت پنجره سمت به دوباره حرفیب یناز

 تو راچ: دمیپرس یبرف یمنظره به رهیخ و ستادمیا کنارش

   ؟یفکر

 . مخسته. دونمینم -

 . کردم نگاهش موشکافانه
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  ؟یدینخواب شبید -

 هاراش هاشچشم به یرنگکم لبخند با و دیچرخ سمتم به

 . کرد

  بنظرت؟ -

 هم تو یجا به من عوضش: گفتم ذوق با و دمیخند

 !دمیخواب

 :دارم دوست را غرورم

  

301 

 . انداخت باال ییابرو

  شده؟ یچ. ها خونهیم خروس بدجور کبکت -

 . کنهیم خوشحالم انتقام به فکر... اوم -

 . زدم ششونه به یآروم یضربه
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 بپرسم؟ سؤال هی. کن ول رو هاحرف نیا -

 . داد تکون رو سرش

  ؟ییتنها نجایا چرا. بدونم تیزندگ یدرباره خوامیم -

 وت سؤال تا چند هرکدوم که هانیا. سؤال هی یگفت خوبه -

 . نشونهیآست

 تعجب با و کردم نگاهش گردشده یهاچشم با هیثان چند

  ؟یدرآورد کجا از رو حرف نیا جانم؟: گفتم

 .گرفت رو دستم و دیخند

. کنم فیتعر برات تا مینیبش جا هی میبر ایب. گهید گهید -

 !بشه کج هاشچشم نکرده ییخدا تبچه ترسمیم

 . میرفت انتظار سالن یهایصندل سمت به خنده با

 ! داشت دیترد زدن حرف یبرا انگار یناز

   .زدن حرف به کرد شروع قهیدق چند از بعد باآلخره
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 به میتصم تمشکال یسر هی بخاطر شیپ سال شیش -

 با. نشد یراض جورهچیه اون اما گرفتم، همسرم از ییجدا

 هب تنها من کرد قبول باآلخره یخودکش و فرار به دیتهد

 دمیرس نیقی به دیرس خارج به پام که یزمان. برم سوئد

 بخوام که هیزیچاون از ترسخت یسام بدون یزندگ

 اام بود، خوندن درس و یسام از یدور هدفم! کنم درکش

 یافسردگ که آورد فشار بهم اونقدر ییتنها اول یهاماه

 برام یسام که ییهابسته و هانامه یطرف از. گرفتم

 ور کردنشون باز جرأت نه بود؛ دهیبر رو امونم فرستاد،یم

 !رو انداختنشون رونیب دل نه و داشتم

 امهاد دل ته از یآه و تلخ لبخند با و کرد مکث هیثان چند

 به! موندن یباق نخوردهدست همونطور هنوزه که هنوز: داد

 یکارها کرد،یم یزندگ سوئد تو که یایرانیا لیوک کمک

. شد درست سال کی از ترکم عرض در آلمان تو اقامتم
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 رمسرگ یآلمان زبان گرفتن ادی با رو خودم ماه چند اون تو

 یاگهید چکسیه ای یسام به نکهیا بدون سر آخر و کردم

 و گذرهیم سال پنج روز اون از. اومدم آلمان به بدم، خبر

 ... از یخبر گهید

 .بده ادامه رو شجمله نداد اجازه بغض

 از که بود من یشونه نباریا و کردم بغل رو یناز

 . شد سیخ هاشاشک

 حرف لیسه با یگیم من به انقدر که تو: گفتم یناراحت با

  ؟ینزد زنگ یسام به سال چند نیا تو چرا خودت بزنم،

 از یکار کردنش، نوازش جز من و نداد یجواب یناز

 !ومدیبرن دستم
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 جیپ شدنبال به و یتصادف ماریب آوردن با قهیدق چند از بعد

 اب کهیدرحال. اومد رونیب آغوشم از ناچار به یناز کردنم،

 :گفت گرفته یصدا با کرد،یم پاک رو هاشاشک دست،

 ! دارن اجیاحت بهت اآلن. زمیعز برو

 باشه، میوخ بود ممکن که یتصادف ماریب تیوضع به فکر

 ارکن از سرعت با و بذارم کنار رو دیترد و شک شد باعث

 . بگذرم یناز

 تو دیبا هم من و داشت یجراح به ازین ماریب متأسفانه

 . شدمیم حاضر عمل اتاق

 بود یزیچ اون از فرساترطاقت و ترسخت یجراح عمل

 برآمده شکمم هنوز نکهیا وجود با! کردمیم رو فکرش که

 ادنستیا سرپا و کردمیم ینیسنگ احساس اما بود، نشده

 ! بود سخت برام
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 من و شد تموم یجراح عمل ساعت چهار از بعد باآلخره

 هن و بمونم یناز منتظر تونستم نه میخستگ وجود با

 !بگردم دنبالش تونستم

 شام نکهیا بدون ادیز یخستگ وجود با شب تیدرنها

 مدلشوره به نسبت کردم یسع و رفتم خواب به بخورم

 !باشم توّجهیب

. 

. 

. 

 به ن،مارستایب ریمس یجا به بابا که یزمان بعد روز صبح

 ! دمیفهم رو مدلشوره لیدل رفت یحقوق دفتر سمت

  !زد بهم یحرف بابا نه و دمیپرس یسؤال بابا از من نه

 ! یمقاومت و مخالفت نه و کردم هیگر نه
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 و من یزندگ دفتر کاغذ، چندتا یامضا با راحت یلیخ

 ! دیرس خود یبرگه نیآخر به لیسه

 ! مینبود" ما" گهید که یلیسه و من

 هم هب تا میستادیا گرانید درمقابل بارها که یلیسه و من

 !میبرس

 ... که یلیسه و من

 که یکس یدرباره کردن فکر داشت یادهیفا چه اصاًل

 کنار اسمم گذاشتن داشت یادهیاف چه! نبود؟ مال گهید

 !بود؟ خورده خط مشناسنامه از اسمش گهید که یکس اسم

 اشک یاقطره بدون که بودم شده سخت سنگ، مثل انگار

 بابا ارانگ و برسونه مارستانیب به رو من تا خواستم بابا از

 از شدن ادهیپ موقع که شناختیم خوب رو دخترش هم

 !اشمب سنگ از نکنم یسع !کنم هیگر کرد سفارش نیماش
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 بار ندچ بشه تموم مارستانیب تو کارم که یزمان و عصر تا

 . زدم حرف یتلفن مامان با

 ترشیب من و نزد لیسه یدرباره یحرف چیه مامان

 و خونه از من بخاطر که یزن یشرمنده! شدم ششرمنده

 . بود شده غربت یآواره حاال و بود کنده دل شیزندگ

 مشکل نیتربزرگ که ییروزها همون تو ایدن کاش

 اب من مخالفت ای خوندن درس سر مامان با بحث م،یزندگ

 !شدیم متوقف بود، خانوم زهره با آمدش و رفت

 رسونده آرزوش به رو مامانم و بودم شده پزشک من حاال

 ٰیحّت ،یارتباط چیه خانوم زهره با گهید هم مامان بودم،

 تخصص من احتمااًل ندهیآ سال چند... نداشت ،یتلفن
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 که یکسان ،یخارج یهاخانوم با دیشا مادرم و گرفتمیم

 ،بود من لیم مطابق که یزیچ اون قًایدق ،ییاروپا افکار

 هم ییزهایچ کنارشون در اما کرد،یم معاشرت داشتن

 ! میبود نکرده فکر شوندرباره ما وقتچیه که شدیم عوض

 و هبش بزرگ پدر بدون بود قرار که ینیجن مثل ییزهایچ

 ایدن به رو یابچه بود قرار شوهر داشتن بدون که یمن

 !ارمیب

 رس ادیز کنم یسع باشم، بچه مراقب خواستیم ازم مامان

 خاکستر ریز شیآت مثل دلم تو ییجا من و نمونم پا

 ! شدیم ورشعله

 ینیجن به ش،نوه به مامان یعالقه و عشق از ،سوختمیم

 یلیدل چیه من چراکه بود، کرده خوشجا من شکم تو که

 ! نداشتم حفظش یبرا لیسه از دوباره انتقاِم یبرا

 ! باشم سنگ از خواستمیم من بود؛ بابا با حق
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 ! نکنم هیگر و باشم سنگ از خواستمیم

 چند ات بخاطرش یزن هر دیشا که یاتفاق یبرا نکنم هیگر

 !کردیم گم رو خودش ماه

 هیگر با شدم جدا همسرم از من دیفهمیم یکس اگه

 یچ به رو هامخنده و یشوخ اما ومد،یم کنار دیشا نکردنم

 ! جنون؟ ای! ؟یخوشحال! داد؟یم نسبت

 هک بود یلیسو ،یوانگید! نداشت دم و شاخ که یوانگید

 یهاقهقهه با رو صداش و شدیم کهیتکهیت داشت قلبش

 !دادیم نشون هیبق به دل ته از

. 

. 

. 
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 یانزم و دمیند رو یناز مارستانیب تو میکار نزما انیپا تا

 یمرخص دادن اطالع گرفتم، رو سراغش رشیپذ از که

 !افتادم بدش حال و روزید ادی تازه گرفته،
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 یناز خواستمیم که بود خودم قراریب دل بخاطر دونمینم

 هک بود کرده گل مدوستانه انسان حس واقعًا ای نمیبب رو

 و یسخت به ،یناز با مجهینتیب و مکرر یهاتماس از بعد

 ! گرفتم مارستانیب از رو شخونه آدرس ادیز اصرار با

 تیوضع درک با اون و دادم خبر مامان به یتلفن تماس با

 . دینپرس یسؤال حالم و

 قصدم داشتم و بودم نشسته یتاکس تو که یمدت تموم تو

 اب ارب نیچند کردم،یم یط رو یناز یخونه تا مارستانیب
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 نگرانش داشتم کمکم! نداد یجواب اما گرفتم، تماس یناز

 ! شدمیم

 زا سرعت به و کردم پرداخت رو هیکرا یتاکس توقف با

 . شدم ادهیپ نیماش

 چند از بعد باآلخره و گذاشتم در زنگ یرو رو انگشتم

 . شد انینما در چارچوب تو یناز یدهیخم قامت قهیدق

 . ردمک بغلش ناخودآگاه دنشید با

 . ینگران از ُمردم ؟یدینم جواب رو یگوش چرا -

 وارد کرد تعارف گرفته یصدا با و شد جدا ازم یناز

 . بشم خونه

 رنگ صورت و کرده پف یهاچشم به نگاهم تازه

 . افتاد شدهیپر
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 وارد و انداخت نییپا رو سرش مرهیخ نگاه مقابل در

 . شد خونه

 . شدم خونه وارد و اومدم خودم به قهیدق چند از بعد

 حالت: دمیپرس ینگران با و نشستم مبل یرو کنارش

 خوبه؟

 اب باآلخره. دادم تکون یسؤال رو سرم که کرد نگاهم رهیخ

 ! بهترم: داد جواب یآروم یصدا

 .کردم تر زبون با رو هاملب

  م؟یبزن قدم رونیب میبر -

 رمیم″ گفتن با و داد تکون موافقت ینشونه به رو سرش

 . شد بلند جا از ″.بشم حاضر

 به رو یبلند یصدا با و دمیمال هم به رو هامدست کف

 !بپوش گرم لباس. سرده هوا: گفتم یناز
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 همون یرو ،یناز یخونه تو یایکنجکاو چیه بدون و

 .نشستم انتظارش به مبل

 به یمیخض نسبتًا یپالتو کهیدرحال یناز قه،یدق چند از بعد

 اتاق از بود، پوشونده شال با رو صورتش و داشت تن

   .شد خارج
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 د،یبار که یبارون یقطره نیاول با ساعتمین حدود از بعد

 . ستادیا یناز

. دمیرس یابر آسمون به و کردم دنبال رو نگاهش رد

  م؟ییوبد: دمیپرس خنده با و زدم یناز به یچشمک

دست تو دست هم، تو سکوت هر دو با افکار مختلف 

مشغول قدم زدن شدیم. 
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 ور دستش بمونم، جانبش از یجواب منتظر نکهیا بدون و

 . دنیدو به کردم شروع و کردم رها

 قهقهه یایعیرطبیغ و بیعج طرز به آسمون غرش هر با

 ! زدمیم

 یافاصله وجود با و ستادمیا یناز موندن جا احساس با

 . گهید ایب: زدم داد بود، افتاده نمونیب که

 . کن صبر: زد داد

 . دیرس بهم یناز تا ستادمیا حرکتیب

 و خودت فکر به کم هی ه؟یچ کارها نیا: گفتم تشر با

 . ستین بد ،یباش تبچه

 یظاهر یشاد اون و شد غم وجودم کل یالحظه یبرا

 ! رفت
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 رو من یااضافه حرف چیه بدون و دیکش رو دستم یناز

 . برد یحوال اون تو یاکافه سمت به

 که بارون بارش و یناز یهامقد ادیز سرعت وجود با

 ور جونمیب یهاقدم شد،یم برف به لیتبد داشت کمکم

 !برداشتم تندتر

 ودب خلوت هم که کافه یجا نیتردنج تو یناز انتخاب به

 .مینشست داشت، یبخشلّذت یگرما هم و

 که کردمیم فکر لیسه به و بودم نامعلوم یانقطه به رهیخ

 !زد یحرف یناز کردم احساس

 زنگ لیسه به چرا: دیپرس که کردم نگاهش یسؤال

  ؟یزنینم

 . دمیکش یقیعم نفس بغضم، شکستن از یریجلوگ یبرا
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 اون بخاطر ستمین حاضر هم من! نداره یادهیفا گهید -

 . بشکنم رو غرورم

  اآلنته؟ روز و حال از ترمهم غرورت -

 !نمونده یباق برام یزیچ غرور و بچه نیا جز من -

 . کرد نگاهم زشدهیر یهاچشم اب یناز

  ؟یچ یعنی -

: دادم جواب یآروم یصدا با و انداختم نییپا رو سرم

 یزندگ دفتر یبرگه نیآخر امروز! شد تموم زیچهمه یعنی

 ... یلیخ! بود لیسه و من

 دبع و کردم سکوت لحظه چند یبرا شخدمتیپ اومدن با

 !داد طالقم راحت یلیخ: گفتم پوزخند با رفتنش از
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 فشار هاشدست با رو ملتهبش یهاچشم کهیدرحال یناز

 بهش رو بچه یهیقض بود بهتر: گفت وارزمزمه داد،یم

 . بود کنارت اآلن د،یفهمیم اگه دیشا ؛یگفتیم

 . انداختم باال شونه

 که بهتر همون بخواد، بچه بخاطر رو من قراره اگه -

 !دینفهم

 .شد رهیخ صورتم به

 وجود به داره، اجیاحت تو به که همونقدر بچه نیا -

 یخودخواه و غرور با رو شندهیآ. داره ازین هم پدرش

 !دینکن تباه خودتون

 تو ِدخو: گفتم سکوت قهیدق چند از بعد و دمیکش یپوف

 حفظ بخاطر ساله چند که نهیا ِریغ ؟یینجایا اآلن چرا

  ؟یدور شوهرت از غرورت
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 یخونسرد با و نشست هاشلب یرو یکمرنگ لبخند

 یتونیم تو اما ستم،ین نجایا غرورم بخاطر من: داد جواب

 !یکن فکر یدار دوست که هرجور

 .بدم نشون الیخیب رو خودم کردم یسع

 !چنده؟ لویک لیسه. گذرهیم روزها نیا -

 .دمینوش رو مقهوه از یاجرعه و

 .کنم عوض رو بحث کردم یسع

  مارستان؟یب یومدین امروز یچ یبرا -

 آه رو نفسش و کرد حلقه فنجون دور رو هاشدست یناز

 . فرستاد رونیب مانند

 معلومه: گفتم یشوخ به و دادم تکون رو سرم خنده با

 !ها شدن غرق هاتیکشت بدجور
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 ناهگیب یسام: داد جواب افسوس با و زد یتصنع لبخند

 ! بوده

 . دیپر باال ابروهام تعجب از

  ؟یچ یعنی -

 . دیکش  شیاشک یهاچشم هب رو دستش یناز

 میزندگ احمقانه شک هی بخاطر سال همه نیا من یعنی -

 ! دادم باد به رو

 !دهییزا دوقلو گاوت پس -

 . کرد نثارم یا"وونهید" رلبیز و دیخند هیگر ونیم

 ارکیچ یخوایم حاال: دمیپرس هیثان چند از بعد و دمیخند

  ؟یکن
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 .دونمینم: داد وابج بود، رونیب به یناز نگاه کهیدرحال

 وادبخ رو من یسام هنوز ستین معلوم گذشته؛ سال شیش

 ! نه ای

 بهم توّجهش که کردم صدا رو یناز قهیدق چند از بعد 

 .شد جلب
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  جونم؟ -

 رو یسام عکس تونمیم: دمیپرس دیترد با و کردم یاهم

 . شدم کنجکاو! نم؟یبب

 .باخت رنگ یالحظه یبرا یناز نگاه

 !یدید رو لیسه عکس هم تو خب: گفتم دتندتن
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 جواب یآروم یصدا با و دیکش صورتش به یدست یناز

 . ندارم رو عکسش: داد

 بهونه! باشه؟ نداشته رو شوهرش عکس بود ممکن چطور

 و رفت هم تو اخم،هام ناخودآگاه! نداشت؟ بهتر نیا از

 ! شد درهم صورتم

 .دوختم بهش رو نگاهم یناز یصدا با

 یاگهید زیچ لباس دست چند و مدارک جز رانیا از من -

 . اوردمین

 دیترد و شک با یناز که دادم تکون رو سرم حوصلهیب

 !یبشناس رو یسام دیشا البته: گفت

 . کردم نگاهش اقیاشت با

  پزشکه؟ -

 .بست نقش یناز صورت یرو یکمرنگ لبخند
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 !ستخواننده یسام... یسام آخه؟ بگم چطور. نه -

 .کردم نگاه رو یناز هیثان چند شدهزیر یهاچشم با

 و یشاکر یسام جز. کردم زمزمه رو یسام اسم بار چند

 نمذه به" یسام" اسم به یاگهید یخواننده رستگار، یسام

 !دینرس

 من یوقت از چون ست،ین که یشاکر یسام -

  رستگاره؟ یسام نکنه. نبوده رانیا شناسمش،یم

 جانیه با. کرد نییپا و باال دییتأ عالمت به رو سرش یناز

 تا نترنتیا قیطر از یتونیم تو که ینطوریا خب: گفتم

 !یبش مطلع یسام یدرباره یحدود

 یرو ینیدلنش لبخند و شد باز هم از یناز یهااخم

 . گرفت شکل هاشلب

 .دمیخند دوباره که داد تکون رو سرش یناز
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 زیم یرو کیک ینخوردهدست بشقاب به یااشاره با

 . میبر ،یخورینم اگه. ندارم لیم من: تگف

 و داد تکون موافقت ینشونه به رو سرش هم باز یناز

 خارج کافه از هم دست تو دست نه،یهز پرداخت از بعد

 . میشد

 ٰیحّت و بود اومده بند بارون شیپ ساعت کی برخالف

 !کردمیم یسبک احساس! نبود هم برف از یخبر
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 .میبر راه ترآروم که خواست ازم ردد پا یبهونه به یناز

 نیا دونستمیم خوب که هرچند کردم، قبول حرفیب

 ! زده من تیوضع بخاطر فقط رو حرف
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 کرد رها رو دستم یناز ،یعموم تلفن دنید با راه اواسط

 سمت هب تند یهاقدم با ″.کن صبر قهیدق چند″ گفتن با و

 . رفت تلفن یباجه

 از همراه یگوش یجا به چرا بپرسم یناز از نکهیا بدون

 یاصلهفا تو و موندم منتظرش کنهیم استفاده یعموم تلفن

 تماس مامان با هم من زد،یم حرف تلفن با داشت یناز که

 . گرفتم

 !دینکش طول هم قهیدق دو دیشا زدنمون حرف

  م؟یبر -

 اب صورتش دنید با و کردم بلند رو سرم یناز یصدا با

  خوبه؟ حالت. دهیپر رنگت: گفتم ینگران

 ! میبر. آره -
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 شدیم باعث شدهیپررنگ اما افتادم، راه یناز همراه به

 .بپرسم رو حالش بارکی قهیدق هرچند

 یچ فنتل پشت که بپرسم ازش نتونستم هانیا تموم با اما

 ! ختیر هم به انقدر که گفتن بهش

 ادی به رو من یایتلفن تماس هر که بود نیا لشیدل دیشا

 !نداختیم هاشحرف و نیمیس

 و گرفت برام یایتاکس ادیز اصرار با یناز ابون،یخ سر

 نگران رو من شیگوش ندادن جواب با رو شب کل

 !کرد خودش

. 

. 

. 



 

Romanzo_o 1094 

 ودمب متأهل که یسال چند اون تو متأسفانه ای خوشبختانه

 یناراحت اونقدر لیسه با من یدعواها لطف به بابا و مامان

 گرفته ادی خوب گهید که بودن هدید ازم بد رفتار و من

 ! کنن رفتار باهام چطور هاتیموقع اون تو بودن

 به یزیچ مامان نه رفتم خونه به که یزمان هم شب اون

 ! بابا نه و آورد روم

 هم دیشا تونستم،ینم خب اما بود، مشهود برام شونینگران

 ! بکنم دل مییتنها از یزود نیا به خواستمینم

 که ترسوندیم رو بابا و مامان و بود محق که یاییتنها

 !ارمیب خودم سر ییبال و ببرم یزندگ از مبادا

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 تظاهر در یسع که میروح خراب حال با یبعد یروزها

 ات گرفته جهیسرگ از میجسم بد حال و داشتم یخوب به

 ! گذشت لیسه خون از یموجود به تهوع حالت

 داشتم خبر تنها و دمیدیم شهیهم از ترکم رو یناز

 جرأت به. دهیم انجام داره رو رانیا به برگشتنش یکارها

 دیق راحت چطور که خوردمیم غبطه بهش بگم تونمیم

 هرچند! برگرده شوهرش شیپ خوادیم و زده رو غرورش
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 کش خب اما نداشتم، خبر اختالفشون از قیدق طور به که

 !داره شیپ در یدراز راه هم یناز نداشتم

. 

. 

. 

 زا من که یماه سه گذشت،یم یناز رفتن از ماه سه قًایدق

 هر لیسه نبود در میباردار اول یهاماه یدردسرها فشار

 ششب هر و بودم کرده فکر بچه بردن نیب از به رو روزش

 !بودم شده مونیپش

 هک هرچند! بود شده چندان دو مشکالتم دانشگاه شروع با

 یساعات خب اما ،نداشتم دانشگاه تو یادیز یدرس کالس

 از! ودب کرده دایپ شیافزا موندمیم مارستانیب تو دیبا که

 و فتادمیم لیسه یدهایوع وعده ادی هربار نکهیا بدتر همه

 ! شدیم هاملب مهمون شخندین
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 کنم دایپ یایمیصم دوست بودم نتونسته تأسف کمال در

 یمرخص درمورد مولر دکتر یریگسخت بخاطر ٰیحّت و

 ! برم فرودگاه تا یناز یبدرقه یبرا بودم نتونسته

 داشتم، یناز با که یایتلفن تماس چند قیطر از تنها

 خوب شیزندگ و کرده یآشت یسام با که بودم دهیفهم

 .رهیم شیپ

 رمیبگ تماس لیسه با بود کرده اصرار یناز هرچقدر

 که رو یناز کمک ٰیحّت حماقت با و بودم نکرده امتناع

 کردهن قبول بگه، بهم و رهیبگ لیسه زا یخبر خواستیم

 !بودم

 لیسه بفهمم خواستمیم هم که نبود یندیخوشا حس

 دست با که انگار! بودم زاریب ازش هم و کنهیم کاریچ

 ! دمیکشیم شیپ پا با و زدمیم پس
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 هرچقدر که بود بسته من قتل به کمر ایدن انگار

 ادیپ رو یزیچ زم،یبر دور رو لیسه خاطرات خواستمیم

 هست که ینیا از یزندگ تا ذاشتیم راهم سد و کردیم

 ! بشه ترسخت برام

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا

 

  



 

Romanzo_o 1099 

310 

 دست داشت که یخون لخته نیهم دونستینم واقعًا خدا

 در رو من تخت شکم رشدش با روز هر و آوردیدرم پا و

 یکس که هیکاف من امتحان یبرا ذاشت،یم شینما معرض

 من ل،یسه به راجع خبرهاش اب تا دادیم قرار راهم سر رو

 !کنه؟ ترچارهیب بیغر مملکت تو رو

 که ینیسنگ برف بخاطر ادمه،ی خوب رو روز اون غروب

 هاابونیخ بود، دنیبار درحال همچنان گذشته شب از

 جودو با هم من. بود ومدهین رمیگ یایتاکس و بود کیتراف

 نشأت مارستانیب تو موندن پا سر از که میخستگ

 سرما از کهیدرحال ادهیپ یپا با ناچار به ،گرفتیم

 تنم یزیچ ینازک نسبتًا بلوز و بلند یپالتو جز و دمیلرزیم

 . رفتمیم خونه سمت به سست یهاقدم با نبود،
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 عد،ب هیثان چند و ستادمیا یکس زبون از اسمم دنیشن با

 از شیمشک یپالتو یهاسرشونه که یبلند قد نسبتًا مرد

 . شد ظاهر جلوم د،بو شده دیسف برف

 ! یخودت پس... من یخدا: گفت زناننفس

 . نشناختم اما بود، آشنا شچهره نکهیا با

 ! شما؟ -

 . دیکش یقیعم نفس مرد

 ! نمیافش -

 . انداختم باال شونه حوصلهیب

 ! ارمینم جا به -

 . دیخند

 ...لمیسه دوست! رستوران تو شب، اون -

 . انداخت باال ییابرو
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 ! بقتونسا همسر - 

 !باخت رنگ نگاهم و شد حبس منهیس تو نفس

 رارق نیافش دید تو محلقه تا شد مشت دستم ناخودآگاه

 ! رهینگ

 . کردم نگاه قیدق صورتش به و بردم باال رو سرم

 . افتادم رستوران تو ییکذا شب اون ادی

 الیخیب نشد باعث هم گذشته یادآوری ٰیحّت بار نیا اما

 !تهرف کجا تا من ییرسوا طبل یداص که بشم موضوع نیا

 طالقمون یهیقض با راحت یلیخ لیسه که بود مشخص

 اون طرف از درخواست نیا چون که هرچند. اومده کنار

 !بزنه جار رو هیقض نیا افتخار با که نبود دیبع بود،

 از گرفت شکل هاملب یرو تصوراتم از که یپوزخند

 .نموند دور نیافش چشم
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 . کرد نگاهم فانهموشکا

 ! کردم؟ ناراحتتون -

 . دادم تکون نیطرف به رو سرم
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 !شد ناراحت هاتونچشم کردم احساس آخه -

 یکرد غلط" نگم و کنم حفظ رو میخونسرد کردم یسع

 !"یشد رهیخ هامچشم تو

 یخاطر تعلق چیه که یمرد از خبر و حرف دنیشن به -

 !ستمین مندعالقه ندارم، بهش

 . انداخت باال ییابرو

 یخوب زوج هم کنار در لیسه و شما اما ه،یسخت اعتراف -

 دمینش رو خبرش یوقت... دیبش جدا نداشتم انتظار د،یبود

 یبرا یزود نیا به هردوتان که نیهم خب اما شدم، شوکه

 ! کرد مشوکه دوباره د،یگرفت میتصم تونیزندگ

 ! کرد شوکه رو من هم نیافش یهاحرف

 نیشاف که بود گرفته شیزندگ یراب یمیتصم چه لیسه

 ! زد؟یم حرف ازش



 

Romanzo_o 1104 

 یبرا من یریگمیتصم یدرباره نظرش اظهار که هرچند

 کنار خودم با هنوز من چراکه بود، زدن زر مسلمًا میزندگ

 فقط یخاص هدف چیه بدون میزندگ و بودم ومدهین

 یابر بارنیا ٰیحّت! بود عمرم ساعات و روزها کردن یسپر

 ! نداشتم یادیز یزهیانگ هم امانتق و یتالف

 تکون همچنان هاشلب انداختم؛ نیافش به ینگاه

 متوّجه رو هاشحرف از یزیچ نکهیا بدون خورد،یم

 ! بشم

 طالق از بعد که رو مردها از تنفرم حس کردم یسع

 به و بزنم کنار بود، شده رمیگبانیگر چرام و چونیب

 حاله، چه در لیسه بفهمم تا کنم گوش نیافش یهاحرف

 ! بودم دهیجنب رید بدم، بخت از شهیهم مثل اما
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 آخ: گفت نیافش که بود یچطور دونمینم نگاهم حالت

 دنینش به یاعالقه نیگفت! لحظه هی رفت ادمی! دیببخش

 ! دیندار لیسه یدرباره یخبر

 رحاض وجه چیه به اما بود، خورده سنگ به رمیت نکهیا با 

 یآدم مقابل در رو غرورم ل،یهس مثل یآدم بخاطر نبودم

 !بشکنم نیافش مثل

 یط نیافش که گذاشتم بمیج داخل رو لرزونم یهادست

 و درآورد رو پالتوش جنتلمنانه، اصطالح به حرکت هی

 هامشونه یرو کنم، یمخالفت بتونم من نکهیا از قبل

 !انداختش

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 منتقل بدنم به پالتوش از که بدنش یگرما احساس از

 ! داد دست بهم تهوع حالت شد،یم

 ! میبزن حرف اونجا میتونیم هست، کافه هی نجایا کینزد -

 اام ،!"میندار زدن یبرا یحرف" بگم؛ داشتم دوست یلیخ

 از دبع مخصوصًا ل،یسه از یخبر دنیفهم بخاطر که فیح

 تحمل بودم مجبور ن،یافش شیپ قهیدق چند یهاحرف

 ! کنم
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 در زنانقدم و کردم اعالم رو تمموافق سرم دادن تکون با

 . میافتاد راه هم کنار

 حالنیا با بودند، روادهیپ تو یکم تعداد دیشد برف بخاطر

 سرعت یبرا یاصرار چیه نیافش ٰیحّت نه و من نه

 ! مینداشت هامونقدم به دنیبخش

 هامشونه یرو رو نیافش یپالتو ینیسنگ کهیدرحال من

 اب لیسه که بودم کرده فرس ییروزها به کردمیم احساس

 و هاشدست با تردردناک همه از و کاپشن ای پالتو کت،

 اهو یسرما از نکهیا بدون نیافش و کردیم گرمم آغوشش

 از دنکر فیتعر درحال اره،یب ابرو به خم پالتوش نبود در

 ! بود شغلش و خودش

 لیسه خاطرات دیشا تا دادمیم تکون رو سرم تنها من و

 ! بره رونیب فکرم از
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 هاشحرف دنیشن مشتاق من نکهیا به فکر با نیافش و

 !کردیم فیتعر تشیخاصیب وجود از تاب و آب با هستم،

 .میدیرس موردنظر یکافه به باآلخره

 رو من" Ladies first" گفتن با و کرد باز رو در نیافش

 . کرد تیهدا داخل به

 فکر از شاپیکاف درون مطبوع و گرم یهوا برخورد با

 .اومدم رونیب لیسه

 ابلممق خودش و دیکش عقب برام یایصندل بارنیا نیافش

 . نشست

 ! هیچ کارها نیا از هدفش نفهمم که نبودم خنگ اونقدر

 زیچمهه قلبم به ینیزهراگ ریت زدن با لیسه نکهیا وجود با

 نیا به اما بود، کرده تموم طرفه کی و رحمانهیب رو
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 یروانهپ و نبوده یدرست آدم نیافش" بود گفته که حرفش

 !داشتم مانیا." شده باطل طبابتش

 بودم منتظر و بودم نشسته یآدم نیهمچ مقابل من حاال

 محاسناتش و خودش از هاشفیتعر شدن تموم از بعد

 !کنم رد من و بده ازدواج شنهادیپ

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن همطالع موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 هکیدرحال و برداشتم مشونه یرو از رو نیافش یپالتو

 .کردم تشکر ازش ذاشتمیم یکنار یصندل یرو

 ترشجذاب خودش نظر از مطمئنًا که یلبخند با نیافش

 رو سرش بود، کرده ترشهیکر تنها من نظر از و کردیم

 ! داد تکون

 از رو زشیه نگاه نیافش باآلخره خدمتشیپ اومدن با

 یمنظره از یاآسوده نفس با من و برداشت من صورت

 ! شدم خالص پنجره رونیب ریدلگ یبرف

 . دادم سفارش قهوه و یشکالت کیک عادتم طبق

 متوّجه ٰیحّت که بودم یناراض نیافش با ینینشهم از قدراون

 ! داد سفارش یچ نشدم
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 اهسفارش آوردن متوّجه ٰیحّت که بودم خودم تو قدراون

 !نشدم هم

 مبکش دراز تختم یرو خواستمیم که بودم خسته قدراون

 ! بخوابم یفکر چیه بدون و

 یاازهیخم که بودم برده ادی از رو نیافش حضور انگار

 یدکمه دو کل شکمم تو نیجن یراحت یبرا و دمیکش

 قسمت ناخودآگاه و کردم باز رو تنگم نسبتًا یپالتو

 ! کردم نوازش رو شکمم یبرآمده

 .اومدم خودم به ن،یافش نگاه ینیسنگ احساس با

 گردش درحال ممشک و صورت نیب شموشکافانه نگاه

 . بود

 بتنس شکمم شدن چاق به تونستمیم رو شکمم یبرآمدگ

 جورهچیه رو نوازشش نیح در لبخندم اما بدم،

 !کنم هیتوج تونستمینم
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 !مرسنهگ یلیخ: گفتم بپرسه، یسؤال نیافش نکهیا بدون

 رو رشس بود، پوزخند هیشب ترشیب که یلبخند با نیافش

 ! داد تکون

 . تمنداش قهوه دنینوش ٰیحّت ای کیک ردنخو به یلیم چیه

 نداشت، یادهیفا اما. گذاشتم دهنم داخل کیک یاتکه

 ! بودن افتاده کار از هامدندون که انگار

 سراغم به که یتهوع حالت که دونستمیم خوب خودم

 وطمرب شیکم درصد و مهیباردار به مربوط ترشیب اومده،

 بتنس داشتم یسع حال نیا با! نهیافش نیسنگ نگاه به

 ! برداره سرم از دست دیشا تا باشم تفاوتیب بهش

 که نیهم اما شدم، قهوه یاجرعه دامن به دست ناچار به

 هجوم شد، بیترک کیک یشکالت خامه با قهوه طعم

 !کردم احساس رو دهنم داخل به ممعده اتیمحتو



 

Romanzo_o 1113 

 . شدم بلند جا از شتاب با

 

 پارت م،یرس یم مانر یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 تیاهم برام هاملباس موندن زیتم قدراون تیموقع اون تو

 ! باشم تیاهمیب نیافش وجود به نسبت که داشت
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 باز رو در در، یرو یبهداشت سیسرو برچسب دنید با

 . برداشتم دهنم مقابل از رو دستم یآسودگ با و کردم

 رفته، نیب از دهنم از تلخ طعم اون شدم مطمئن که یزمان

 ختنیر هم به زا یاواهمه نکهیا بدون راحت، الیخ با

 سرد آب ریز رو صورتم باشم، داشته منداشته شیآرا

 . گرفتم

 آب ریز رو صورتم صبح تا داشتم دوست بود، من به اگه

 یسوهان مثل نیافش یصدا که افسوس اما دارم،نگه سرد

 !کرد خراب رو حالم و حس که بود

 !یخوریم سرما! گهید بسه -

 رهباآلخ یلیمیب با و زدم آب صورتم به بار نیآخر یبرا

 ! ببندم رو آب ریش تا دادم تیرضا

 هک خودم و شدم یبهداشت سیسرو بازمهین در متّوجه تازه

 ! کردم لعنت بابتش رو لیسه نه،
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 زا که یمرد با فقط من بودم، نکرده یاشتباه کار که من

 حالم میباردار بخاطر و بودم اومده کافه به بود بهیغر قضا

 ! بود خورده هم به

 قانع لیدل بدون که بود داده انجام لیسه رو اشتباه کار

 شهر کل تو و بود برده نیب از رو نمونیب نسبت یاکننده

 که یمرد با اومدن کافه به چه رو من وگرنه بود، زده جار

 تو هنوز لیسه اسم اگه! د؟یباریم هاشچشم از شرارت

 یجرأت و دل پر لیسو همون شک بدون بود، مشناسنامه

 با هاشحرف با بود هوشیب لیسه یوقت که شدمیم

 ! کرد مقابله نیشاه

 بود هانسبت مهم نداشت، یتیاهم لیسه یجسم حضور

 ! بود رفته نیب از گهید که

 از مباش داشته نیافش با یتماس نکهیا بدون کردم یسع

 . بشم خارج یبهداشت سیسرو
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 اب اول کرد، تکرار رو شجنتلمنانه حرکات هم باز نیافش

 از رو یدستمال بعد و کرد باز برام رو راه دن،یکش کنار

 . گرفت سمتم به و درآورد ورشیپل بیج

 خشک مشغول و گرفتم رو دستمال یتعارف چیه بدون

 .شدم صورتم کردن

 ! ؟یباردار -

 . ادستیا راه وسط بود، زیم سمت به رفتن درحال که پاهام

 سمتش به کردم، احساس رو خودم به نیافش شدن کینزد

 . بدم نشون متعجب رو خودم کردم یسع و برگشتم

 !من؟! باردار؟ -

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن ومتم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 ینشونه شکم به دنیکش دست و تهوع حالت خب -

 ! هیباردار

 . زدم پوزخند

 رو رو دستش و داشت ضعف هرکس یعنی! عجب -

 ! بارداره؟ خورد، هم به حالش هم بعدش د،یکش شکمش
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 خوب! پزشکم من رحاله به: داد جواب جانب به حق

 ... واقعًا یک فهممیم

 . کرد مکث من، یرلبیز!" د؟یپزشک" یزمزمه با

 . بردم باال رو سرم

 با یتناسب چیه که شفشرده فک و وارفته صورت دنید

 !بود بخشلّذت یبیعج طرز به نداشتن، هم

 با امروز به تا نداشتم شک که هاشلب از رو نگاهم

 و گرفتم داده جهان لیتحو نشونیب از رو یادیز مزخرفات

 برسه، نظربه مهربون داشت یسع که زشیه یهاچشم به

 . دوختم

 ! دیبود پزشک -

 ! ؟یچ -

 ! هیدرست یجمله! دیبود پزشک -
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 یعنتل یکافه اون از زودتر تا برگشتم زیم سمت به دوباره

 . دیرس گوشم به نیافش یصدا که کنم فرار

 تو هرحال به اما ستم،ین پزشک گهید من که درسته -

 ! یباردار

: فتمگ بردارم، پالتوم یهادکمه بستن از دست نکهیا بدون

 ...نهیا سؤالم اما باشم، باردار من که فرضًا

 . تمبرداش رو فمیک و شدم فارغ پالتوم یهادکمه بستن از

 !چه؟ شما به: دادم ادامه و دمیچرخ نیافش سمت به

 . کرد نگاهم یخونسرد با

 . شد نهیسبهدست

 راست مردم پس: داد جواب پام، تا سر از یخاص نگاه با

 !گنیم

 !اوردمیسردرنم سروتهشیب یهاحرف از
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 !مورد؟ چه در! مثاًل؟: دمیپرس

 . کرد نگاهم زنان پوزخند

 ... اما م،یبگذر -

 که نمیبیم: داد ادامه و دوخت شکمم به رو نگاهش

 !گنینم دروغ هم چندان

 هم باز: دادم جواب حال نیا با م،دیلرزیم درون از

 !نداره یربط شما به نمیبیم کنمیم فکر هرچقدر

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره



 

Romanzo_o 1121 

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 تو نداشت، من از رو یجواب نیهمچ انتظار که نیافش

 ! شد رهیخ بهم سکوت

 لمپو فیک از رو اسکناس چند و کردم استفاده فرصت از

 بخاطر خواستینم دلم چیه. گذاشتم زیم یرو و درآوردم

 نکرده بمینص یزیچ تهوع حالت جز که یاقهوه و کیک

 ! باشم نیافش ونیمد بود،

 چند به رو خودم تند یهاقدم با و شدم خارج کافه از

 . رسوندم جلوتر ابونیخ
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 زا خوشبختانه اما د،یباریم همچنان برف نکهیا وجود با

 . بود شده کم هانیماش تجمع و کیتراف

 . بشم یتاکس سوار تونستم قهیدق چند از بعد

 خوردن زنگ متوّجه تازه که دادم راننده به رو آدرس

 دنید با و آوردم رونیب فمیک از رو یگوش. شدم میگوش

 از آه بابا، از رفته دست از تماس چند و خونه یشماره

 . شد بلند نهادم

 رفب" و." ومدین رمیگ نیماش" لیقب از ییهابهونه آوردن با

 رو نماما." امیب ادهیپ تونستمینم بود، سرد هوا و دیباریم

 . کردم سر به دست

 .تاداف محلقه به نگاهم گذاشتم، فمیک داخل که رو یگوش

 .شد تکرار ذهنم تو نیافش یهاحرف
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 تونیزندگ یبرا یزود نیا به هردوتان که نیهم خب اما»

 !«کرد مشوکه دوباره د،یگرفت میتصم

 !باشه؟ کرده ازدواج یزود نیا به لیسه بود ممکن یعنی

 ! مون؟بچه اومدن ایدن به از زودتر

 ! بودن؟ شده چطور پاهاش تیوضع اصاًل

 به رو ازدواجمون یحلقه هنوز من نبود تو هم اون

 یزن به متعلق که رو یاگهید یحلقه ای! داشت؟ دستش

 !داشت؟ دست به بود، من جز

 به رو سرم. گذاشتم پام یرو و آوردم نییپا رو دستم

 .دادم هیتک سرد یشهیش

 .خورد زنگ گوشم تو نیافش یصدا دوباره

 !«گنینم دروغ هم چندان که نمیبیم»

 ! بود روشن برام روز مثل نیافش منظور
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 خودش مثل من، شکم تو نیجن کردیم فکر اون

 !ستحرومزاده

 ودنب در دیبا چرا! من گناهیب. کرد نوازش رو شکمم دستم

 قضاوت هیبق طرف از ات ذاشتیم ایدن نیا به پا پدرش

 بچه نیا منتظر مادرم و پدرم و من جز یکس چه! شد؟یم

 بود؟

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا



 

Romanzo_o 1125 

 

 

317 

 هب ترشیب ذاشتم،یم هم کنار رو نیافش یهاحرف یوقت

 یهاحرف سرم پشت لیسه که دمیرسیم جهینت نیا

 تینها داره من نبود از دمیفهمیم ترشیب! نزده یجالب

 ! برهیم رو استفاده

 تلخ قتیحق نیا بار ریز روز به روز دارم که منم تنها و

 !رمیفروم

 رو مونبچه یهاسؤال جواب ندهیآ در قراره که منم تنها

 ! بدم پدرش به راجع

 از تونستمینم چرا دونمینم هاینامرد نیا تموم وجود با

 از رو من که لیسه مثل و بکنم دل ازدواجمون یحلقه

 !ندازمشب رونیب انداخت، رونیب شیزندگ
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 «بعد ماه چهار»

 ایند به دیام به رو روزهام و بودم اومده کنار لیسه نبود با

 یرو از مادرها یهیبق مثل نه. گذروندمیم بچه اومدن

 مثل نه و کردمیم یسپر رو روزها اون عالقه و عشق

   !کردمیم بردنش نیب از یبرا یتالش هازن از یبعض

 باهاش کردم،یم وازششن و دمیکشیم شکمم رو دست

 قول بهش رو خوب یندهیآ داشتن و زدمیم حرف

 ! لیسه حضور بدون یاندهیآ! دادمیم
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 از یگاه! بودم باخته زمیعز غرور به رو میزندگ خودم

 اما نشم، خوار ترشیب نیا از و رمیبم خواستمیم خدا

 ! شد؟یم یچ مبچه فیتکل

 رو نهردومو مرگ یآرزو که نبودم یخوب مادر

 اپ ندونسته که بود یچ بچه اون گناه خب اما خواستم،یم

 ! بود؟ گذاشته فیکث یایدن نیا به

 انصاف اما بودم، کرده قبول رو خودم یخطاها تموم من

 ! سنیبنو من یپا به رو مشکالت نیا یهمه نبود

 یبرا من تنها بود، لیسه و من یآغوشهم حاصل بچه نیا

 همه نیا که بودم نگرفته میصمت ایدن نیا به گذاشتنش پا

 ! دادمیم پس بخاطرش تقاص و امتحان

 عدب و شدم خارج مارستانیب از یکار ساعت شدن تموم با

 کج اطراف یهافروشگاه سمت به رو راهم هامدت از

 .کردم
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 فروشگاه وارد بود، مبرآمده شکم یرو دستم کهیدرحال

 .شدم یبازاسباب

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 مشغول فروشگاه تو هم گهید باردار زن چند من، جز به

 یمرد که بود نیا هااون با من تفاوت تنها بودن، دیخر

 از میزندگ نامرِد مرِد اسم گهید که هرچند! نبود همراهم

 ! بود خورده خط مشناسنامه

 کمش با من به مردم نگاه کردمیم فکر که تصورم برخالف

 بود؛ خواهد بد ست،ین همراهم یمرد کهیدرحال اومده، باال

 وت ٰیحّت خوشبختانه و نداشت کارم به یکار چکسیه

 !بود خودشون کار تو سرشون همه هم مارستانیب طیمح

 از و دمیند رو نیافش وقتچیه گهید یبرف روز اون از بعد

 !کردمیم شکر رو خدا بابت نیا

 که مییروروبه زن از رو نگاهم و اومدم رونیب فکر از

  .گرفتم بود، کرده حلقه رشکم دور رو دستش شوهرش
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. کردم ترتنگ رو شکمم دور هامدست یحلقه ناخودآگاه

 زهایچ یبعض دنید خب اما نبود، یحسود بحث

 ! سوزوندیم رو احساساتم یموندهته

 بودم، دهیکش ماه هفت تو که ییهاحسرت نیا وجود با

 ! شدن؟ینم کج که مبچه یهاچشم

 دنید یجا به اما ستادم،یا هاعروسک یهاقفسه یروروبه

 نصب یاگوشه که یایقد ینهیآ از نگاهم ها،عروسک

 و ازدواجم یحلقه از یخبر گهید افتاد؛ خودم به بود شده

 بود، لیسه آغوش تو شهیهم جاش که فیظر اندام اون

 ! نبود

 ل،یسه با مشترک یزندگ سال چند از من سهم تنها

 چیه هم هنوز هک یایادگاری! بود شکمم تو یادگاری

 یبرا فقط! بودم نکرده دایپ بهش نسبت یخاص حس
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 یگاه خودم وجدان کردن راحت یبرا هم دیشا تظاهر،

 !زدمیم حرف باهاش

 اشک هاساعت تا دختره، بچه دمیفهم که یروز ادیم ادمی

 ! ختمیر

 باشه، دختر مونبچه داره دوست بود گفته بارها لیسه

 !من هیشب یدختر

 خوِد اما شدن،یم برآورده داشتن یکییکی آرزوهاش

 ! نبود نامزدش

 اومدن ایدن به با که بود کابوس هی هانیا تموم کاش

 ! شدیم تموم دخترمون، مون،بچه

 !ومدیم لیسه و شدیم تموم

 انتخاب اسم دخترمون یبرا هم با و ومدیم لیسه

 !میکردیم
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 نیشاه یماجرا لیسه که یروز یفردا قًایدق ش،یپ هاسال

 هاسرسره و تاب یروروبه مکتین یرو بود، دهیفهم رو

 اما! هکرد فکر هامونبچه اسم به ٰیحّت که احمقه بود گفته

 رفتن وجود با هم هنوز که بودم کرده من رو حماقت

 !دیکشیم پر براش قلبم یگاه ل،یسه

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دینک مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 ومدما رونیب فکر از فروشنده خانوم توسط مشونه لمس با

 داشت، رنگ ییطال یموها که رو یوسکعر یسرسر و

 . کردم انتخاب

 رونیب فروشگاه از عروسک، پول کردن حساب از بعد

 . رفتم

 بارکی قهیدق چند هر و دیچیپیم شکمم تو که یدرد

 به بتونم که شد نیا از مانع شد،یم انقباضش باعث

 ! بزنم سر گهید یهافروشگاه

 ودم،ب داشته نگه رو فمیک و عروسک دستم هی با کهیدرحال

 ردمد تا کنم نوازش رو شکمم داشتم یسع مگهید دست با

 ! بشه ترآروم
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 طنتیش داره زمیعز دختر هرروز، مثل کردمیم فکر

 هک دمیفهم بردارم قدم از قدم نتونستم یوقت اما کنه،یم

 ! کنمیم اشتباه سخت

 نیب روادهیپ وسط و دمیکش مکردهعرق صورت به یدست

 . ستادمیا مردم یاهویه و ازدحام

 خودم به رو عروسک! زدمیم نفسنفس درد شدت از

 . گرفتم وارید به رو مگهید دست و فشردم

 زاریب ایدن نیا از مادرش کهیدرحال کوچولوم دختر چرا

 وقت هنوز! داشت؟ عجله انقدر اومدن ایدن به یبرا بود،

 یراض که من! کنه سر شکمم یتو گهید ماه دو تا داشت

 لمسش بتونم خودم تنها و باشه اونجا شهیهم جاش دمبو

 !کنم

 . چرخوندم مردم نیب رو سرگردونم نگاه
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 یکس از و رمیبم بودم حاضر قباًل که یمن بود بیعج

 و بود اومده سراغم به مانیزا درد که حاال نخوام، کمک

 خودم جون حفظ یبرا عمرمه، آخر لحظات کردمیم فکر

 یراننده دامن به دست رم،دخت جون حفظ یبرا نه، که

 ود،ب ستادهیا نشیماش کنار ابونیخ یگوشه که یایتاکس

 ! شدم

 ماسفناک تیوضع دنید با یتاکس یراننده خوشبختانه

 به مجبور من طیشرا اون تو نکهیا از قبل زود، یلیخ

 کرد کمکم و شد حالم متوّجه بشم، تمیموقع فیتوص

 .بشم نیماش سوار

 به رو من بخوام ازش تمتونس یفیضع یصدا با

 ! ببره جاستاون به کینزد که یمارستانیب

 رو مامان یصدا اگه حالم اون با که دونستمیم خوب

 ! بزنم حرف تونمینم و شکنهیم بغضم بشنوم،
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییداابت یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 با فشردم،یم هم به رو پاهام درد و ترس از کهیدرحال

 مضمون نیا با یامیپ مامان یبرا لرزون یهادست

 . فرستادم



 

Romanzo_o 1137 

 نم،کیم کار که یمارستانیب به نوزاد ساک با لطفا مامان

 ! وقتشه کنم فکر... ایب

 افتمس از ترشیب مارستانیب تا فروشگاه مسافت انگار

 بودم، تهرف ادهیپ یپا با که یزمان و فروشگاه تا مارستانیب

 هاهیثان! دیرسینم انیپا به مقصد جورهچیه که بود شده

 خواستمیم لحظه هر از ترطاقتیب من و ومدنیم کش

 خفه رو صدام دیبا که افسوس اما بزنم، ادیفر رو دردم

 !کردمیم

 خودم به یواه دیام خواستمینم هم دیشا تونستم،ینم

 پاره آبم یسهیک زود ای رید که دونستمیم خوب! بدم

 خجالت و دمیترسیم یااحمقانه طرز به و شهیم

 ! بشه فیکث یاکست یصندل روکش دمیکشیم
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 هب گذشت، یسخت به برام که یقیدقا از بعد باآلخره

 زنم،ب یحرف بخوام من نکهیا از قبل م،یدیرس مارستانیب

 . رفت مارستانیب سمت به و شد ادهیپ نیماش از راننده

 نیماش سمت به برانکارد با پرستار دو بعد، هیثان چند

 . بکشم دراز روش کردن کمک بهم و اومدن

 دنید با بشم، ادهیپ نیماش از نکهیا از قبل لحظه، نیآخر

 همزمان که دمیکش یاآسوده نفس یصندل دیسف روکش

 ! پاهام نیب یسیخ احساس با شد

 روز اون لحظات تموم لزج، عیما احساس با کهیدرحال

 مقابل شد سقط لیسه یخونه تو نمیجن که نحس

 ات و کردم تشکر راننده از بست،یم نقش داشت هامچشم

 کونت رو دستش کنم، حساب رو یتاکس یهیکرا خواستم

 ! دوستم یباش موفق: گفت و داد
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 زدم لبخند د،یچکیم هامچشم یگوشه از اشک کهیدرحال

 ! کوفت: گفتم یفارس به لب ریز و

 !داد تکون دوباره رو دستش و نشد متوّجه راننده

 چطور و بردن مارستانیب به رو من چطور دمینفهم

 . کردم عوض رو امهلباس

 ! بود در به چشمم بشم، عمل اتاق وارد که لحظه نیآخر تا

 ردد نیا بار ریز من کمر و ادیب لیسه تا بود در به چشمم

 ! نشکنه

 که آوردمیم ایدن به رو یابچه داشتم نبود یکم درد

 باخبر اگه هم دیشا و نداشت یخبر وجودش از پدرش

 !زنهب تهمت نیافش لمث نبود دیبع و خواستشینم شد،یم
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییداابت
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 و لیسه ریدرگ من فکر تیوضع اون تو که بود احمقانه

 ! بود له،یسه از بچه نکهیا اثبات یبرا یراه کردن دایپ

 وارد دکتر ذهنم، به یا ان ید شیآزما خطور با همزمان

 کردن فکر از مانع کردنم صدا با و شد یجراح اتاق

 ! شد ترشیب
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 رو هاشحرف تونستمینم ٰیّتح سخت طیشرا اون تو

 ! کنم ترجمه خودم یبرا

 از نکهیا بدون من و زدیم حرف ظیغل یآلمان یلهجه با

 ونتک رو سرم ارم،یسردرب بردیم کار به که یاصطالحات

 ! دادمیم

 اام کردم،ینم کار مارستانیب مانیزا بخش تو نکهیا با

 اههمر عنوان به تونهیم آدم شوهر که دونستمیم خوب

 ! باشه ششیپ مانیزا نیح در دادن، یدلگرم یبرا

 ! کرد یکج دهن بهم هم باز لیسه نبود

 فیتوص قابل بود، فراگرفته رو وجودم سراسر که یدرد

 ! نبود

 اما شدم،ینم متوّجه رو دکترم یهاحرف هم باز

 ! ادیب ایدن به بچه تا بزنم زور وجود تموم با دیبا دونستمیم
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 ردو چندان نه یاخاطره که شد ترناکاسف یزمان تمیوضع

 ! شد زنده ذهنم تو

 هباش مونده کم شدم، سرپا من یوقت بده قول ل،یسو -" 

 ! مونبچه تولد زمان به

 . دادم مینیب به ینیچ

 !منه؟ دست مگه -

 !یگیم راست نبود، حواسم! اوه اوه -

 . شد خم سمتم به

 اون مونبچه که کنم یزیربرنامه یطور دمیم قول خودم -

 ! "کنه طنتیش یحساب مامانش شکم تو موقع

 !  بود ادمی لیسه شب اون نگاه برق هم هنوز

 !داشتم ادی به رو آغوشش یگرم هم هنوز

 !بود گوشم تو صداش هم هنوز
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 !نبود؟ خودش و بود شمیپ هاشخاطره که دهیفا چه

 یصدا بارنیا و دیچک چشمم یگوشه از یاشک قطره

 !خورد زنگ گوشم تو خودم

 از و یباردار دوران یسخت کل که ستین انصاف نیا -" 

 اسم هم آخرش و بکشم من رو مانیزا یسخت بدتر، همه

 !" خان لیسه یکن انتخاب تو رو بچه
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 ود،ب گذاشته دنمیکش درد حساب به رو مهیگر که پرستار

 عرق یهادونه و هاماشک و شد موهام نوازش مشغول

 لب ریز ییزهایچ. کرد پاک رو میشونیپ یرو نشسته

 !بده میدلدار خودش حساب به تا کردیم زمزمه

 باال رو دستم تا داشتم رو توانش اونقدر داشتم دوست

 . زدمیم پس رو دستش و بردمیم

 ادیب تا خواستیم رو لیسه دلم فقط تیموقع اون تو من

 دوا من از یدرد پرستار یهادست! کنه عمل قولش به و

 ! کردینم
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 یصدا با که گذاشتم هم یرو درد با رو هامپلک

 ناچار هب زد،یم حرف یسیانگل به که یپرستار یزدهشتاب

 .کردم باز چشم

- You should not sleep! 

 ! یبخواب دینبا -

 !گفت!" بزن زور" هیشب یزیچ دکتر دوباره و

 یلیسه مقابلم، یخون یپارچه، به رهیخ و کردم باز چشم

 که یزیچ دونستمیم! کردیم نگاهم خنده با که دمید رو

 ! هخاطراتم از یبخش تنها... ستین شیب یتوهم نمیبیم

 از موهام دوباره و مقابلم ریتصو به کردم خوش رو دلم

 !شد سیخ هاماشک
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 بود نشسته لچریو یرو گرمکن و سبز شرتیت با لیسه"

 ونا که یقول! داد قول کی تنها من، یغرغرها مقابل در و

 !دیچسب بهم بیعج روز

 ولق اما باشم، میسه دنتیکش درد تو تونمینم درسته -

 ! "باشم شتیپ مانیزا موقع دمیم

 ! نهک فراموش راحت بعدش و بده قول بود بلد فقط لیسه

 !نداشت دم و شاخ که ینامرد

 اتفاقات نیا تموم با که بودم یچ من اما بود، نامرد لیسه

 !کردم؟یم فکر بهش هنوز بود آورده سرم که ییبالها و

 !شدیم نییپا و باال ذهنم تو لیسه خاطرات هم هنوز

 یجلو هاآدم خاطرات مرگ از قبل لحظه چند بودم دهیشن

 پس مردمیم داشتم اگه من اما بنده،یم نقش هاشونچشم

 ! شدم؟ینم رها درد از چرا
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 ینوزاد غیج یصدا با زمانهم که گذشت چقدر دونمینم

 و شد دهیکش رونیب وجودم درون از یزیچ کردم احساس

 !شدم آسوده دیشا من

 تموم و رفت کنار باآلخره لیسه خاطرات که شدم آسوده

 !زمیعز یکوچولو دختر دنید یبرا شد چشم وجودم
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 هب بعد و دنیبر رو نوزاد ناف بند تا دیکش طول یقیدقا

 . سپردنش آغوشم

 دست که بود رفته کنار لیسه لایخ با همراه هم درد انگار

 دختر گرم بدن دور و آوردم باال یانرژ با رو جونمیب

 یصدا که دادم فشارش خودم به. کردم حلقه زمیعز

 صورت و زدم لبخند! کرد دایپ دیتشد شهیگر

 ! دمیبوس رو لودشآخون

 به که گرفتن ازم نهیمعا و پوشوندن لباس یبرا رو نوزاد

 ! کندم دل ازش یسخت

 به قهیدق چند عرض در چطور شدینم باورم هم خودم

 با حق انگار! بستم دل قرمز پوست با کوچولو موجود اون
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 بهش نوزاد اومدن ایدن به محض به گفتیم که بود یناز

 !یشیم مندعالقه

 منتقلم بخش به عمل اتاق از ساعتمین حدود از بعد

 . نمیبب رو مادرم و پدر تونستم من و کردن

 ! نکنم فکر لیسه نبود به و بزنم پس رو بغضم دمکر یسع

. اومد سمتم به و اومد خودش به مامان از زودتر بابا

 ! امهاشک از سردم صورت و شد گرم شبوسه از میشونیپ

 . کرد نوازش و فشرد یگرم به رو دستم بابا

 ! داره کوچولو دختر هی کوچولوم، دختر حاال -

 لبخند و بود زده حلقه مهاچشم تو اشک کهیدرحال درد با

 و دادم تکون رو سرم بود، پوشونده رو هاملب یتلخ

 . فشردم رو بابا دست
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 و ردک بغلم سخت که بود مامان نوبت شد، جدا ازم که بابا

 ! ردنک هاشاشک کنترل حداقل ای پنهون یبرا یتالش چیه

 روزش و حال که کردم نگاه بابا به مامان یشونه یرو از

 ! نداشت مامان از یکم دست

 اومدن یعنی! بس و بود لیسه تنها نفر، سه ما بد حال لیدل

 !بود؟ سخت براش انقدر

 . کنم جدا خودم از رو مامان کردم یسع

 رو نازکمدل مادر دیبا و داشتم یدلدار به ازین خودم

 !دادمیم یدلدار

 شونن بهش بودن بسته مچم دور که یکیپالست دستبند

 . دادم

 ! یداشت نگهش تو که هیهمون نیع... نماما نیبب -
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 هاشاشک دست هی با کهیدرحال کرد، رهام باآلخره مامان

 . کرد لمس رو مچم دور شگهید دست با کرد،یم پاک رو

 .داد تکون رو سرش یتلخ لبخند با

 !؟یذاریم یچ رو اسمش -
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 ! دیشک ریت هامهیبخ کردم احساس که دمیکش یقیعم نفس

 مه تعارف حد در ٰیحّت نکهیا بدون و زدم یکمرنگ دلبخن

 از که رو یاسم بذارم، شونعهده بر رو اسم انتخاب

 .آوردم زبون به بودم، کرده فکر بهش شیپ هامدت

 !چطوره؟ السا -

 که یلحن با آخر در و کرد تکرار رو" السا" بار چند مامان

 من ماس با! هیعال که من بنظر: گفت باشه، شاد داشت یسع

 ! السا و الیآ هماهنگه؛ هم

 ! اوش؟یس هیچ تو نظر: دیپرس بابا به رو و

 . داد تکون رو سرش بابا

 !الیآ گهید میشد ریپ اما قشنگه، خودش مثل -
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 طرف از! نه من اما د،یشا تو: داد جواب یشوخ به مامان

 !بزن حرف خودت

 . رفت در سمت به و

 !بردن کجا رو منوه نمیبب برم -

 ور بابا و من تا هیابهونه تنها مامان حرف نیا تمدونسیم

 نیا وت یآلمان زبون به تسلط عدم بخاطر چراکه بذاره؛ تنها

 حاال رفت،ینم دیخر به ییتنها به ٰیحّت ماه چند

 ! ره؟یبگ پرستارها از رو بچه سراغ خواستیم

 . چرخوندم بابا سمت به رو سرم

 ! د؟یبگ نیخوایم یزیچ -

 . نشست تخت یکنار یلصند یرو بابا

 به شروع بابا نکهیا تا شد یسپر سکوت تو هیثان چند

 . کرد زدن حرف
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 گوش هامحرف به خوب خوامیم ازت... لیسو نیبب -

 ! یکن فکر بهشون و یکن

 . کرد نوازش رو دستم

 ته،سر یرو یمنت کن فکر نه شو، ناراحت نه بخاطرشون -

 ... دیبا پدرت عنوان به فقط من

 . کردم قطع ور حرفش

 ... اما شم،ینم ناراحت -

 !؟یچ اما -

 . کردم اخم هامهیبخ سوزش از و دمیکش یقیعم نفس

! بشنوم خوادینم دلم له،یسه به راجع هاتونحرف اگه -

 القط رو من لیدلیب یوقت اما الساست، پدر لیسه درسته،

 !ستین بودن پدر یبرا یمناسب آدم پس داد،

 



 

Romanzo_o 1155 
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 . دیکش دل ته از یآه بابا

 گبزر بچه که یدونیم! ستهیقض طرف هی تنها لیسه -

 ! رهیگیم رو باباش سراغ بشه،

 . گرفتم بابا از رو نگاهم
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 ! مرده بابات گمیم بهش -

 مرع هی که هیچ بچه اون گناه! قبول مرده، تو یبرا لیسه -

 !بشه؟ بزرگ حسرت تو بخواد

 "حسرت" یمعن دمکر یزندگ لیسه با سال چند که یمن -

 اون از هرچقدر هم السا! دونمیم یکس هر از بهتر رو

 ! خودشه نفع به باشه، دورتر

 من: دادم ادامه و دمیکش رونیب بابا دست از رو دستم

 ومتم گهید اما بودم، لیسه منتظر مانمیزا از قبل تا امروز

 پس نگرفته، من از یسراغ ماه هفت نیا تو یوقت! شد

 اون به کردن فکر با رو عمرم دیبا درچق! تمومه گهید

 !کنم؟ تلف

 زمزمه و گرفتن رو خودشون راه هاماشک یک دمینفهم

 دیبا راچ گرفته، میتصم شیزندگ یبرا لیسه یوقت: کردم
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 ستین بهتر! کنم؟ باخبر وجودش از رو گناهیب یبچه نیا

 !باشه؟ مرده پدرش نظرش، تو

 . دیرس گوشم به بابا فیضع یصدا

 !گرفته؟ میتصم شیزندگ یبرا که هیچ رتمنظو -

 . انداختم باال شونه و دوختم بابا به رو نگاهم

 !دونمینم -

 . کرد نگاهم موشکافانه بابا

 !؟یبگ یخواینم ای یدونینم -

 ! دونمینم واقعًا -

 ! ؟ینزد حرف باهاش یعنی -

 . زدم پوزخند

 نیا تمیوضع اآلن که بودم زده حرف باهاش اگه! نه -

 ! بودن
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 ! ه؟گرفت میتصم شیزندگ یبرا که یگیم کجا از پس -

 .سوخت دلم ته ییجا هاشحرف و نیافش یادآوری با

 ... دمیشن ازش دم،ید رو همکارهامون از یکی -

 . شد دیناام و سرد بابا یصدا

 ... که نجایا فرستاده رو تو یعنی -

 . زدم یتلخ لبخند بابا، سکوت با

 !موند؟ کجا انمام دینیبب دیبر شهیم -
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 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا
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 اتاق از یمخالفت چیه بدون بود، فرصت منتظر انگار که بابا

 . رفت رونیب

 هک بابا با همراه دهیپررنگ صورت با مامان بعد یقیدقا

 رپرستا دنبالشون به و شد اتاق وارد بود، هم تو هاشاخم

 . کردیم حمل توش رو السا که یکیکوچ تخت با

 کمک به و گرفتم آغوشم تو رو لساا پرستار، کمک به

 . شدم دادنش ریش مشغول مامان

 و اومده ایدن به تازه نوزاد کردمیم فکر روز، اون از قبل تا

 ور السا که یزمان اما نداره، یخاص ییبایز قرمزش صورت
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 دم،ید بود بزرگ براش انگار که رنگ یلین لباس اون تو

 لقاب یچیه با هک داده هیهد بهم یافرشته خدا که دمیفهم

 !ستین سهیمقا

 ریش یبرا که یتالش از و کردم نوازش رو قرمزش صورت

 هاملب یرو یمحو لبخند داد،یم خرج به خوردن

 . نشست

 یادیز وزن و بود زود زمیعز یالسا اومدن یبرا هنوز

 دیاب اما نداشت، یخاص مشکل دکترها یگفته به! نداشت

 ! شدیم راحت الشونیخ تا بودیم نظر تحت

 دهیچیپ شستم انگشت دور که رو کشیکوچ یهاانگشت

 . شدم رهیخ صورتش به و دمیبوس بود،

 ! ل؟یسه ای شدیم من هیشب شافهیق یعنی

 اندازه نیا به تونستمیم هم باز ایآ شد،یم لیسه هیشب اگه

 !باشم؟ داشته دوستش
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 وم لیسه با السا و فتادیم هم اتفاق نیا اگه شک بدون

 اما شد،ینم کم بهش نسبت معالقه و عشق از زد،ینم

 ! سوختیم یزمان هر از ترشیب قلبم مطمئنًا

 ههم نیا روزگار و بود شده داشته دوست یمعن به لیسو

 ا،الس مختلف یمعانا یتمام نیب از اما بود، آورده سرم بال

 یفاش و قتیحق خدا، قسم یعنی شیمعن تا سه بخاطر تنها

 ! بودم ردهک انتخابش عقرب، شین

 رو السا که بودم بسته مانیپ و عهد خدا با که نیا شیاول

 و شمن شرمنده که برسونم تیموفق به و کنم بزرگ یطور

   !کنه یشرمسار احساس لیسه عوض در

 به و بفهمم رو قتیحق شده یمتیق هر به که نیا شیدوم

 !بگم السا
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 بود یمرهم مثل من یبرا السا، که نیا شیمعن نیسوم و

 که ییهازخم بخشامیالت بود تونسته ماه هفت نیهم تو که

 !باشه بود، زده بهم لیسه

 پاکدامن، و بینج دختر یمعن به یآلمان زبان در السا*

 انزب در خدا، قسم یونانی و یعبر زبان در السا اسم یمعن

 و رود یم راه خرامان قو مانند که یدختر قو،: یسیانگل

 زبان در السا اسم ست،ا سخاوتمند و بخشنده نیچن هم

 .تاس قتیحق یمعن به ییکایامر و یسوئد و ییایاسپان

 دختر نام دو بیترک السا اسم است آمده منابع یبرخ در

 انزب در که شده گفته یمنابع در. است سیآل و زابتیال

 است خوشبو یا دانه خواه، نان یمعنا به السا اسم یفارس

 عقرب شین یشفا و پاشند یم نان ریخم یرو بر که

 .است
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 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا
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 دیبا السا اما شدم، مرخص مارستانیب از روز دو از بعد

 راحت تشیوضع از دکترها الیخ تا موندیم نظر تحت

 .شدیم
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 نهات مارستانیب تو رو کوچولوم دختر ومدینم دلم نکهیا با

 م،داشت ییتنها به ازین که ییاونجا از و ناچار به اما بذارم،

 . موند السا شیپ مامان و رفتم ونهخ به بابا همراه

. 

. 

. 

 هامهیبخ یجا قدم هر برداشتن با کهیدرحال یسخت به

 . برسم اتاقم به تا رفتم باال خونه یهاپله از سوختیم

 ییخودنما تختم کنار که السا کیکوچ خواب تخت ٰیحّت

  !ببره ادمی از رو لیسه نبوِد یتلخ نتونست کرد،یم

 بهم السا کیکوچ تخت کنار در منفرهتک تخت انگار

 ! کردم بغض اونطور که کردیم یکجدهن
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 اب و کردم باز رو کمد در حرص با بغضم زدن پس یبرا و

 . شدم حموم وارد هاملباس و حوله برداشتن

 . نشستم گرم آب وان یتو هامهیبخ وجود با

 تنها نه بدنم با گرم آب برخورد از بار نیاول یبرا و

 زا طاقتم شد باعث بلکه نداد، دست همب یخوب احساس

 !بشکنه روز چند از بعد بغضم و بره نیب

 دارن دوست یطیشرا نیهمچ تو مطمئنًا هازن یهمه

 ییتنها شهیهم مثل دیبا من و باشه ششونیپ شوهرشون

 !کردمیم یسپر رو دوران نیا

 باور نیا به ترشیب گذشت،یم ترشیب زمان هرچقدر انگار

  !بوده اشتباه هم اول از لیسه با من ازدواج که دمیرسیم

 ! نداشت یادیز تیاهم سابق مثل برام گهید خودم یزندگ
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 خبر وجودش از ٰیحّت پدرش که بود السا مهم حاال

 نیا که رسهیم یروز باآلخره دونستمینم من و نداشت

 نیا عمر آخر تا دیبا من ای ننیبب رو گهیهمد نفر دو

 ! کردم؟یم پنهون ازشون رو موضوع

 بزرگ هرچقدر السا که دونستمیم خوب هم خودم اما

 ! شهیم ترشیب هم هاشسؤال بشه،

 نگس اما نداره، یپدر السا و مرده لیسه گفتمیم که فرضًا

 ! کردم؟یم دایپ کجا از رو نامرد لیسه یبرا قبر

 با عکس کی تنها خاطره، و عکس همه اون از که یمن

 که کردمیم قانع رو السا دیبا چطور بودم، آورده خودم

 !مرده؟ بعد و داشته خبر وجودش از پدرش

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک
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  .کردم رها رو گرفتن ماتم خورد، در به که ییهاضربه با

 ! بابا؟ ل،یسو -

 . زدم پس رو بغضم

 ! بله؟ -

 ! نمک احساس د،یکش بابا که رو یاآسوده نفس تونستمیم

  !یبمون آب تو ادیز دینبا. زمیعز رونیب ایب زودتر -
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 دیرس اباب گوش به دونستمینم که گفتم یا" باشه" لب ریز

 ! نه ای

 با و شدم خارج حموم از یسخت به قهیدق چند از بعد

 . شد بلند نهادم از آه السا کیکوچ تخت دنید

 هب ینیس بابا کردم،یم خشک رو موهام حوله با کهیدرحال

 . شد اتاق وارد دست

 یور یلبخند و گرفتم السا تخت از رو نگاهم یسخت به

 . نشوندم هاملب

 تخت یرو از رو پتو و گذاشت زیم یرو رو ینیس بابا

 . زد کنار

 .یکن استراحت بهتره -

 . نشستم تخت یرو و کردم رها شیآرا زیم یرو رو حوله

 . گرفت سمتم به رو سوپ یکاسه بابا
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 . گرفتم دستش از رو کاسه تشکر با

 .شدم سوپ زدن هم مشغول قاشق با هدفیب

 اام کردم،یم احساس بدنم یهاسلول تکتک با رو ضعف

 هم سبک و ساده سوپ نیهم خوردن یبرا ییاشتها چیه

 ! نداشتم

 از رو موهام هامیبچگ مثل و کرد نوازش رو موهام بابا

 . زد کنار صورتم یرو

 من رو سوپ: گفت باشه، شاد داشت یسع که یلحن با

 !مادرته پختدست ،نترس! ها نپختم

 . زدم لبخند زور به

 !ندارم لیم -

 . گرفت دستم از رو کاسه بابا
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 ور سوپ نیا اگه! یبش تیتقو یحساب دیبا اآلن تو -

 ! شهینم که یبخور ینتون

 . گرفت دهنم مقابل رو سوپ یحاو قاشق

 ! یکن مواظبت کوچولو السا از یبتون دیبا -

 ور قاشق اتیمحتو و دادم تکون رو سرم یتلخ لبخند با

 .دادم قورت

 و دادیم بهم لیسه دیبا رو هایدلگرم و هاحرف نیا

 اون یخال یجا کارها نیا با داشت یسع مچارهیب یبابا

 !کنه پر رو نامرد

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط انرم ییابتدا یها پارت شدن پاک
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 که السا و گذشتنیم زدن هم به چشم سرعت به روزها

 به روز بود، شده مرخص مارستانیب از هفته نیچند از بعد

 .شدیم تریخواستن و تربزرگ زرو

 ادی رو نشستن السا و گذشت ماه شیش بیترت نیهم به

 . گرفت

 چهار تونست ماهه ده یالسا و گذشت هم گهید ماه چهار

 . بره راه پا و دست
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 نرفت راه تونست السا که یزمان ماه، دو از بعد تینها در و

 و درس دوباره و شد تموم هم من یمرخص ره،یبگ ادی رو

 .شد شروع مارستانیب تو کار

 ینفر چهار جمع با سکوت تو السا تولد جشن نیاول

 !شد یسپر بود، خواب هم السا خود که خودمون

 یوزر بودم، کرده هیگر لیسه نبود بخاطر که یبار نیآخر

 . داد دستم به رو السا یشناسنامه بابا که بود

 هب لیسه اطالع و حضور بدون یچطور بابا دونستمینم

 با اما ه،ریبگ شناسنامه براش بود تونسته السا، پدر عنوان

 نبود به کردم یاعتراض نه و دمیپرس یسؤال نه حال نیا

 ! لیسه اسم

 و خواب بابت از المیخ هاشمراقبت و مامان وجود با

 السا که یروز از شهیهم اما بود، راحت السا خوراک

 ! متداش هراس ره،یبگ ادی نوشتن و خوندن و بشه بزرگ
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 ! بود من با ساعت هر و شهیهم داشتم که یترس

 به و بخونه ششناسنامه از رو لیسه اسم بتونه السا نکهیا

 ! ،کردیم یخال رو دلم ته بگرده، دنبالش

 با ماا نداشت، لیسه به یخاص شباهت افهیق لحاظ از السا

 بگم تونستمیم جرأت به بود، سالش کی هنوز نکهیا

 ! دبو لیسه یرفتارها هیشب ماًلکا رفتارهاش از یبعض

 داریب یبرا شیپافشار و ریش نخوردن یبرا هاشیلجباز

 ! نداختیم لیسه ادی به رو من موندن،

 و برم سرکار خواستمیم که یزمان ها،نیا تموم از بدتر و

 لیسه ادی رو من کردن،هاش اخم با بذارمش مامان شیپ

 ! نداختیم

 خ،یتار ست،زنده باباش بفهمه که یروز نداشتم شک

 ! کنهیم یادآوری هم باز رو نحس یروزها
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 اره رو من نحسم یگذشته کردمیم فکر که یزمان درست

 تدس خودم یدهایترد و شک و یبدبخت نیب تنها و کرده

 به ناشناس فرد کی طرف از که یانامه با زنم،یم پا و

 ! ختیر هم به زیچهمه دوباره د،یرس دستم
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 من رفتن از بعد ماه چند لیسه که بود شده نوشته امهن تو

 دهدا نشون رفتارهاش با و کرده نیگزیجا رو یاگهید فرد

 ! نداشته یادیز تیاهم براش من از ییجدا و طالق که

 تهنوش دست و بود شده پیتا قضا از که نامه تو فرد اون

 یلیسه بخاطر! نبازم رو خودم که بود خواسته من از نبود،

 خودم یجوون کنه،یم یزندگ داره خرم و خوش حاال که

 ! اشمنب برسم بهش دوباره که یروز منتظر و نکنم تباه رو

 هترهب نشده بزرگ دخترت تا که بود گفته من به آخر در و

 یپدر اون یبرا هم تا یکن فکر مرد هی کنار در یزندگ به

 ! ینباش تنها خودت هم و کنه

 مطمئنًا و آشناست فرد ناو که بود روشن برام روز مثل

 و کرده پیتا رو نامه که شناسمیم رو خطشدست من

 رو یدیجد مرد بود خواسته ازم که بود مرد شک بدون

 ! کنم میزندگ وارد
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 لیسه به هم و بود گرفته نظر ریز رو من هم صددرصد و

 ! داشت خبر شیزندگ از که بود کینزد

 ه،باش نیاهش نامه پشت نکهیا به خواستینم دلم ٰیحّت

 هب اگه دونستمیم داشتم ازش که یشناخت با! کنم فکر

 !گهیم لیسه به السا وجود از نرسه، شخواسته و هدف

 اقتیل اون نه و داشتم رو لیسه داشتن اقتیل من نه

 ! داشت رو السا ٰیحّت و من داشتن

اینبار دیگه باور کردم که سهیل زن جدیدی رو وارد 

زندگیش کرده، اما نه گریه کردم و نه افسوس خوردم! با 

اینکه از شادی دل خوشی نداشتم، اما با این حرفش کاماًل 

موافق بودم که همیشه میگفت سهم هرکس از این دنیا به 

اندازهی لیاقتشه!  
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 مادرم، به نه و زدم یحرف پدرم به نه نامه اون یدرباره

 ونهخ به میمستق و مارستانیب رفتمیم اطیاحت با تنها

 . گشتمیرمب

 بعد من و گذشت من یهایخودخور با هم گهید ماه کی

 فرد اون جانب از یمشکوک تماس و امیپ چیه نکهیا از

 . بردم پارک به ییتنها به رو السا دم،یند ناشناس

 وارس ییتنها به دمیترسیم که بود کیکوچ اونقدر السا

 و نشستم یمکتین یرو پس کنم، شسرسره ای تاب

 دادم،یم نشون آغوشم تو یالسا به رو هاهبچ کهیدرحال

   .نشست مکتین یرو یشخص

 زا لبخند م،یکنار شخص دنید با کردم بلند که رو سرم

 .دیکش پر هاملب یرو
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 . کرد نوازش رو السا یموها

 !خوشگله و ناز دخترت -

: کرد زمزمه و شد دهیکش من یهاچشم به السا از نگاهش

 !خودت مثل درست
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 و کردم ترمحکم السا دور رو هامدست یحلقه ترس با

 دست از رو من تونستیم یکس. کردم نگاه رو اطرافم

 !بده؟ نجات صفت طانیش موجود نیا

 کرد،یم نگاهم رهیخ همچنان که نیشاه به رو نگاهم

 یچ نجایا: کردم زمزمه و دادم قورت رو دهنم آب. دوختم

 !؟یکنیم کار

 ازم ور نگاهش باآلخره و فرستاد رونیب مانند آه رو نفسش

 . گرفت

 ! دنم؟ید از ینشد خوشحال -

 . زدم شخندین

 ! نپرس یدونیم که رو یسؤال جواب -

 ! دنتید از شدم خوشحال من اما -
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 گتن برات دلم: گفت بار نیا و دیچرخ سمتم به دوباره

 ! لیسو بود شده

 . کرد زیر رو هاشچشم

 !م؟یدید رو گهیدهم یک بار نیآخر -

 از دینبا هم نجایا ٰیحّت من! نیشاه کن تمومش: دمیغر

 ! باشم؟ داشته آرامش و تیامن دستت

 ! کنم ترورت خوامیم انگار یزنیم حرف یجور هی -

 یبلند تًانسب یصدا با و شدم یعصبان ن،یشاه یتفاوتیب با

 ! ستین دیبع تو از یچیه: گفتم

 رآخ در و کرد نگاهم هشدزونیآو یهالب با هیثان چند السا

 !کردن هیگر به کرد شروع

 ! کردیم آروم رو السا و بود شمیپ مامان شهیهم معمواًل



 

Romanzo_o 1181 

 آغوشم، تو السا دادن تکون با داشتم یسع کهیدرحال

 یدار مرض: گفتم ظیغ با نیشاه به رو کنم، آرومش

 ! شد تلف مبچه! شعور؟یب

 . انداخت باال شونه خنده با نیشاه

 حمله من به یدار بغلته، بچه! خب دتهخو ریتقص -

 !ترسهیم خب! یکنیم

 یجلو و شد بلند جا از نیشاه که کردم نگاهش چپچپ

 لساا توّجه شیذات یبازمسخره با و نشست زانو یرو پام

 . کرد جلب خودش به رو

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک
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 یبرا تالشش مقابل در که شد نیا از مانع السا یهاخنده

 یلبه حال نیا با. کنم مخالفت نیشاه آغوش به رفتن

 رو مبچه مبادا تا داشتم نگه محکم رو نیشاه یپالتو

 !بدزده

 به ترشیب رو السا ت،یوضع نیا از خوشحال نیشاه و

 ور دستت بخوام اگه: گفت طنتیش با و فشرد آغوشش

 ! یدیم نشون رو تیجنگل یرو دوباره رم،یبگ
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 باعث که مداو ادمی یاخاطره آشناش، یجمله دنیشن با

 ! بره نیب از و بشه محو لبخندم شد

 زرو اون خاطرات و شد شل نیشاه یپالتو یلبه از دستم

 .بست نقش هامچشم یجلو لمیف مثل

 هن و داشتم همراهم یچتر نه من د،یباریم تندتند بارون"

 ! بود اومده رمیگ یایتاکس بارون اون تو

 دایپ خودم یبرا یپناه سر تا دمیدویم داشتم سرعت با

 . کردم برخورد نفر هی با که کنم

 و آب هب افتادنم از مانع دستم گرفتن با تونستیم فرد اون

 رو خودش اما بشه، بود، شده جمع نیزم یرو که یگل

 .افتادم آب یچاله تو زانو یرو من و دیکش کنار

 با که کنم اعتراض فرد اون به تا کردم بلند رو سرم

 . شدم روبهرو نیشاه بشاش یچهره
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 ور تیجنگل یرو دوباره رم،یبگ رو دستت بخوام اگه -

 ! یدیم نشون

 مبهوت و یعصب نگاه مقابل در حرف، نیا زدن از بعد و

 آب هم باز کنارم از گذشتنش با و شد نشیماش سوار من

 !"شد پخش بدنم و صورت به نیزم یرو گِل و

 .اومدم رونیب فکر از السا و نیشاه یخنده یصدا با

 دور رو هاشدست و دیخندیم دل ته از یطور السا

 ! دیلرز دلم که بود کرده حلقه نیشاه گردن

 الس کی نیا تو که دخترم بخاطر بلکه! نیشاه بخاطر نه

 هب نسبت نیشاه توّجه با حاال و بود دهیند یپدر محبت

 ! شده زده ذوق ینطوریا خودش

 رد،کیم بتمح السا به ما یهمه از ترشیب بابا که هرچند

 ! خودش پدر نه و بود السا پدربزرگ خب اما
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 رو نیشاه بعدها که بود کیکوچ یادیز هنوز السا نکهیا با

 ٰیحّت خواستینم دلم چیه من خب اما اره،یب ادشی به

 بهش و باشه آغوشش تو شده که هم قهیدق چند یبرا

 ! کنه عادت



 

Romanzo_o 1186 

 از رو السا تا کردم دراز نیشاه سمت به رو هامدست

 بچه یهیگر یخوایم باز! بابا یا: گفت که رمیبگ آغوشش

  ؟یدار کارشیچ! ؟یاریدرب رو

 ! ستین مربوط تو به! خودمه دختر: گفتم حرص با

 ! بخنده السا شد باعث که درآورد رو زبونش نیشاه

 که افتاد بدنم کنار و اومد نییپا هامدست ناخودآگاه

 . فشرد خودش به ترشیب رو السا و دیخند هم نیشاه

 رارق ریتأث تحت هم دخترت که جذابم انقدر ؟ینیبیم -

 ! گرفته

 . کردم یکج دهن

 خوشش هامونیم از دخترم یوقت بکنم تونمیم کاریچ -

 ! اد؟یم

 . انداخت باال ییابرو نیشاه
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 ! بود شده تنگ هاتیحاضرجواب یبرا دلم -

 . فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

 ! نشده تنگ روزها اون یبرا دلم اصاًل من اما -

 !یستین یخوب یدروغگو -

 .زد یتلخ لبخند و

 یاج هی میبر ستین بهتر بزنم، که دارم حرف یلیخ من -

 م؟ینیبش گرم

 حرف تونست یدوست ماه چند وجود با نیشاه نکهیا از

 و یزندگ سال چند با لیسه اما بخونه، هامچشم از رو من

 دیبا که اونطور رو من نتونست وقتچیه ادعا همه اون

 شد باعث حس نیهم و بودم شده متأسف کنه، درک

 یکافه سمت به هم با و کنم قبول رو نیشاه شنهادیپ

 . میبردار قدم پارک کینزد
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 کنارش در من و بود نیشاه آغوش تو السا کهیدرحال

 بود هدیپرس نیشاه که یسؤال به داشتم،یبرم قدم آهسته

  !کردمیم فکر

 ! دبو شده تنگ روزها اون یبرا دلم که بود وقت یلیخ من

 پنهون و نیشاه با کلکل مدغدغه تنها که ییروزها یبرا

 ! بود مادرم و پدر از رابطه نیا داشتن نگه

 و دادمینم خرج به یادیز تالش روزها اون اگه دیشا

 کردنم محدود با بودن، برده ماجرا از ییبو بابا ای مامان

 میزندگ تو ینام لیسه یردپا حاال و گرفتنیم رو جلوم

 ! نبود

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها
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 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 نیاهش م،ینشست یصندل پشت کافه تو که یزمان ٰیحّت

 ! کنه جدا آغوشش از رو السا نشد حاضر

 سکوت تو و نکردم یاعتراض که بودم خسته اونقدر

 . شدم مقهوه زدن هم به مشغول

 ! نه؟ دونه،ینم لیسه -

 . کردم نگاه نیشاه به یسؤال و بردم باال رو سرم
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 ! دونه؟ینم رو یچ -

 کاله برداشتن با که رو السا یموها کهیدرحال نیشاه

: فتگ کرد،یم نوازش بود شده نامرتب سرش، از شیبافتن

 ! شده پدر نکهیا! الساست منظورم

 . دادم قورت رو دهنم آب آوردم،یسردرنم هاشحرف از 

: دادم جواب د،یلرزیم ساستر از وجودم تموم کهیدرحال

 ! بفهمه که نداره یلزوم

 راحت الشیخ السا یموها شدن مرتب از انگار که نیشاه

 . گذاشت زیم یرو رو دستش بود، شده

 !پدرشه اون ل،یسو -

 ! پدرشه؟: گفتم یتند به

 چشم یاشاره و نیشاه دنیگز لب و هیبق نگاه ینیسنگ با

 !گفتم بلند یصدا با که شدم متوّجه ابروش و
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 . آوردم نییپا رو صدام و دمیکش یقیعم نفس

 کن تمومش جا نیهم رو مسخره بحث نیا لطفًا -

 رهندا اقتیل کنه،یم یادیز غلط لیدلیب که یآدم! نیشاه

 ! هیادیز براش هم پدر اسم ٰیحّت! کنه یپدر

 . کرد نگاهم موشکافانه نیشاه

 ! طالقتونه؟ یماجرا ،یادیز غلط از منظورت -

 . زدم ندپوزخ

 به چرا گهید ،یدار خبر ماجرا از من از بهتر که تو -

 ! ؟یپرسیم سؤال یدیم زحمت خودت

 .شدم بلند زیم پشت از

 کپار تو دیبا! نجایا اومدم تو با کردم اشتباه هم اول از -

 !دادنیم نجات دستت از رو من کردم،یم دادیب و داد

 . کردم دراز سمتش به رو هامدست
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 ! من به بده رو السا -

 .نخورد یتکون جاش از نیشاه

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک
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 یهاپارت خوندن نامکا شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا
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 !من به بده رو السا: دمیغر
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 حرف میدار ؟یکنیم یقاط چرا: گفت آرامش با نیشاه

 ! میزنیم

  .شدم خم سمتش به و گذاشتم زیم یرو رو هامدست کف

 ! یزنیم زر یدار فقط تو -

 . دیخند نیشاه

 !کننیم نگاهمون دارن مردم! لیسو نیبش ریبگ -

 . فرستادم رونیب حرص با رو نفسم

 یتو دست از رو السا و من بتونن هااون دیشا! بهتر چه -

 !کنن آزاد یروان

 من یهاحرف! نیبش: کرد زمزمه آرامشش همون با نیشاه

 ! یشیم هم آزاد بشه، تموم

 . دمیکش صورتم به یدست کالفه
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 لحا نیع در و نچسب قدرهمون! بود سابق مثل نیشاه

 ! کنه

 از دست نکنم گوش خزعبالتش به اگه بود رممکنیغ

 !برداره سرم

 !نشو مادر از ترمهربون یهیدا

 با و زد آلودخواب یالسا یشونیپ یرو یابوسه نیشاه

 .داد بغلم به یتینارضا

دوباره دستهام رو به سمتش دراز کردم. 

- السا رو بده من! میخوام بغل خودم باشه!  

شاهین نیمنگاهی به السا انداخت.  

- داره خوابش میگیره، بهتر نیست...  

حرفش رو قطع کردم.  

- خیر و صالح السا رو من بهتر از تو میدونم! لطفا 



 

Romanzo_o 1195 

 دلم هک هرچند نشستم، زیم پشت ترراحت الیخ با بارنیا

 پس آغوشم به رو السا نیشاه که لحظه همون خواستیم

 و سر باز دونستمیم خوب اما کنم، فرار اونجا از داد،

 ! شهیم دایپ مادرم و پدر دیشا و خودم راه سر شکله

 جوابش و کردمیم گوش هاشحرف به بار کی بود بهتر

 ! داشتیبرم سرم از دست تا دادمیم رو

 ! ل؟یسو یدار یاحساس چه اآلن -

 . کردم نگاه نیشاه به و کردم بلند رو سرم

 که اآلنه نیهم قًایدق به منظورت اگه! ؟یچ یعنی -

 ...نشستم تو یروروبه

 ،یگرفت انتقام من از خودت حساب به نکهیا از -

 !؟یخوشحال
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 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره

 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 با سرم یرو رو سرد آب سطل شدن ختهیر حس دیشا

 ! کردم احساس نیشاه یجمله نیهم دنیشن

 یدرباره واضح انقدر مدت همه نیا از بعد نداشتم انتظار

 ! بزنه حرف هاگذشته
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 ! نبازم رو خودم کردم یسع

: ادمد جواب نلرزه، صدام داشتم یسع کهیدرحال شخندین با

 میزندگ که ینداشت رو ارزشش اونقدر... تو که دارم قبول

 ... اما! باختم یکنروکم بخاطر رو

 . نشکنه بغضم تا دمیکش یقیعم نفس

 یزاریب و نفرت فقط دارم اآلن که یحس... اما: دادم ادامه

 !راده وفقم خاندان از

 با و گذاشت شچونه ریز رو هاشدست نیشاه

 .کرد نگاهم زشدهیر یهاچشم

 !ستمین لیسه مثل من که کن قبول -

 ! دیکثافت جفتتون: گفتم لب ریز

 . کرد هیتک شیصندل یپشت به و کرد ینچ نیشاه
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 لیسه بعد نجا،یا اومدم شدم پا رانیا از تو بخاطر من -

 ! داده طالقت یابیغ

 فحر باهم یمیصم دوست تا دو مثل میداشت کردن بحث

 کج رو گردنش گرفته، خوابش السا: گفت زدم،یم

 !رهیگیم دشدر گذاشته،

 به ناخودآگاه و کردم جاجابه مشونه یرو رو السا سر

 . زدم پوزخند کرد،یم نگاه بهش حسرت با که نیشاه

ابرویی باال انداخت.  

- قبول کن که من به اندازهی اون کثافت نیستم!  

شونهای باال انداختم.  

- دیگه اهمیتی نداره!  

شاهین با نگرانی انگار که همین چند ثانیه پیش به جای 
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 بچه خودت اآلن ،یبود نداده کشتن به رو یشاد اگه -

 اتهچشم با من دختر به نگاه با نبود الزم گهید! یداشت

 ! یکن بغلش یبتون دوباره که یکن التماس

 ! داد یناباور و بهت به رو جاش ن،یشاه نگاه حسرت

 ! بزنم حرف واضح انقدر که نداشت انتظار انگار

 یتالف بود زده بهم که رو یحرف دیبا و بودم لیسو من اما

 !کردمیم

 !ندادم کشتن به رو یشاد من -

 

 پارت م،یرس یم رمان یانیپا یها قسمت به میدار کم کم

 ��.لطفا دیکن مطالعه موقع به رو ها

 رمان انیپا به یربط رمان ییابتدا یها پارت شدن پاک

 �🙏🙏�رهیگ یم قرار کانال نیهم داخل انتها تا و نداره
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 یهاپارت خوندن امکان شدن، لیفا و رمان شدن تموم تا

 ��.نداره وجود رمان ییابتدا
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 پوزخند با کردم،یم نوازش رو السا پشت کهیدرحال

 ! ؟یگب یچ ،ینگ رو نیا: دادم جواب

 . فرستاد رونیب کالفه رو نفسش نیشاه

 یشاد با من که شد یچ یبفهم ینخواست وقتچیه -

  کردم؟ ازدواج

 !بود مشخص -

 . کرد نگاهم زشدهیر یهاچشم با نیشاه

  خب؟ -
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 . انداختم باال شونه

 چند هم رو یشاد بود، راه چهار تو دل! خب که خب -

 ! یکرد ازدواج اومد، خوشت ازش! یدید بار

 ما ماس بود گفته لیسه که یروز و هاگذشته یادآوری با و

 . زدم شخندین هماهنگه، نیشاه و یشاد اسم مثل هم

 ! کنم ازدواج یشاد با شدم مجبور من... لیسو نیبب -

 . دمیخند

 یهارمان که نمیبیم! یشد متحول هاسال نیا تو انگار -

 !گذاشته ریتأث روت بدجور یشاد یلیتخ

  !لیسو -

 ! زهرمار: گفتم اریاختیب
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 منشست روتروبه که شینجوریهم: دادم ادامه افسوس با و

! تمفیم زتیعز یپسرعمو ادی ت،یلیفام به کردن فکر با

 !یکن صدا رو من اسم حرص با اون مثل ستین الزم گهید

 . دیکش موهاش نیب یدست نیشاه

 ! بزنم؟ رو هامحرف یذاریم -

 !بگو اما ندارم، دنشونیشن به یاعالقه نکهیا با -

 با داشت انگار که سکوت قهیدق چند از بعد نیشاه

 کرد شروع کنه، شروع کجا از تا رفتیم کلنجار خودش

 . زدن حرف به

 خوب یشاد یزندگ تیوضع از خودت کنمیم فکر -

 !یداشت خبر

 . کردم اکتفا سرم دادن تکون به تنها
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 یخوب یمال تیوضع یشاد یخانواده که دونستمیم

 یزندگ بزرگش مادر و بزرگ پدر یخونه تو و نداشتن

 داد،ینم بروز یزیچ وقتچیه یشاد حال نیا با. کردنیم

 !کردمینم اضافه دخالت و نداشتم کارش به یکار هم من

 !بود ضیمر کنه، ازدواج من با نکهیا از قبل یشاد -

 

 �🙏�رهیگیم قرار کانال نیهم داخل انتها تا رمان

 مشخص اتفاقات یهمه علت د،ینباش رمان انیپا نگران

 ��♥. شد خواهد

 کانال نیهم داخل  رمان لیفا یدرباره هیاطالع هرگونه

 ��. رهیگیم قرار

 ییابتدا یهاپارت خوندن امکان رمان، کامل شدن تموم تا

 ��. نداره وجود
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 به که ینیشاه به رو و کردم جاجابه آغوشم تو رو السا

 موجود اون جان نیشاه: گفتم بود، رهیخ شهقهو فنجون

 هی هیکاف! یخودت ،ینیبیم یدار فنجونت تو که یدرازگوش

 !یکن دقت کم

 گاهمن نیغمگ تنها! نشد یعصبان نیشاه تصورم برخالف

 .کرد

 ! قسم مادرم جون به! لیسو گمیم راست -

 .دمیخند زور به. دادیم قتیحق یبو لحنش

 !؟یدار کاریچ تمادر جون با... حاال خب -
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 به آخه! کنم باور تونمینم اصاًل یول: گفتم یشوخ به و

 ل،یسه مادر از اون! هیارث راد خاندان تو زن، دادن کشتن

 ... شده نابود میزندگ که من از نیا

 من منطق با اصاًل: دادم ادامه و دوختم نیشاه به رو نگاهم

 و بود ضیمر یشاد یدونستیم تو یعنی! ادیدرنم جور

 ؟یکرد ازدواج باهاش

 ! کردم ازدواج و دونستمیم: داد جواب یجد نیشاه

 . کردم نگاهش موشکافانه

 اشتهد برات ینفع هی حتمًا! ل؟یدل چه به اونوقت! بهیعج -

 !گهید

 . زد یتلخ لبخند نیشاه

 ! نداشت ینفع چیه -
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 فقط من: داد ادامه دل ته از یآه و صورتم به قیعم نگاه و

 ! دادم دست از رو تو

 اب یتونینم هم اآلن! نیشاه ینداشت رو من وقتچیه تو -

 !یکن خر رو من حرف تا دو

 .انداختم میمچ ساعت به ینگاه و

 هاتحرف وسط! باش زود ،یبزن یحرف یخوایم اگه -

 ! ندارم وقت نکن، مکث هم

 وقتچیه: گفت لب ریز و داد تکون رو سرش نیشاه

 ! ینداشت وقت من یبرا

 ! دیند بودم مطمئن که انداختم باال شونه شجواب در

 فحر به کرد شروع سکوت، یقیدقا از بعد نیشاه دوباره

 .زدن
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 به اجیاحت بابام بوده سالم چهار من یوقت ش،یپ هاسال -

 بعد هک لحظه نیآخر تو درست! بود کرده دایپ هیکل وندیپ

 و ودب نشده دایپ بابام طیشرا با یاهیکل یدوندگ یکل از

 ودب شده داشیپ یشاد یبابا بودن، کرده دیام قطع رهادکت

 یاباب نکهیا با. بود داده بابام به رو هاشهیکل از یکی و

 رو یپول چیه اما بود، داده نجات رو بابام جون ،یشاد

 هی هب رو شیزندگ گفتیم شهیهم بابام. بود نکرده قبول

 یشاد یخواستگار به رفتن از قبل من اما ونه،یمد مرد

 !بوده کرده رو کار نیا باباش دونستمینم

 

 �🙏�رهیگیم قرار کانال نیهم داخل انتها تا رمان 

 مشخص اتفاقات یهمه علت د،ینباش رمان انیپا نگران

 ��♥. شد خواهد
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 کانال نیهم داخل  رمان لیفا یدرباره هیاطالع هرگونه

 ��. رهیگیم قرار

 ییابتدا یهاپارت خوندن امکان رمان، کامل شدن تموم تا

 ��. نداره وجود
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 تونستمیم نه و کنم باور رو هاشحرف تونستمیم نه

 و اومدم رونیب فکر از نیشاه یصدا با! کنم شک بهشون

 . سپردم گوش هاشحرف به دوباره

 به نسبت تنها نه رو یحس نیهمچ بابا مثل هم مامان -

 ! تداش یشاد یخانواده کل به نسبت بلکه ،یشاد یبابا
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 ونا تو: داد ادامه یاهیثان چند مکث با و دیکش یآه نیشاه

 یبود دهیفهم خودت حتمًا م،یبود دوست هم با که یمدت

 ! نداشتم میزندگ یبرا یخاص یبرنامه چیه من که

 آخر یهفته دو جز نیشاه. دادم تکون رو سرم حرفیب

 یاههفت دو! نبود نزده ندهیآ به راجع یحرف چیه مونیدوست

 به هامونحرف آخر و ستکالفه کردمیم ساساح که

 !شدیم دهیکش بحث

 چه که دیپرس ازم یامقدمه چیه بدون مامان یوقت -

 نیآست خودم یبرا خوامینم و دارم میزندگ یبرا یمیتصم

 !یبود تو اومد ذهنم به که یاسم تنها بزنم، باال

 یهآ با هم باز نیشاه که انداختم نییپا رو سرم ناخودآگاه

 داشتم ازت که یشناخت با اما: داد ادامه دل ته زا

 نیا از ،یستین هاحرف نیا و ازدواج فکر تو دونستمیم
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 ینچندا تیاهم تو یبرا رابطه اون که بودم مطمئن گذشته

 !بود یکن پر وقت ترشیب و نداشت

. داختمان نییپا ترشیب رو سرم و گرفتم دندون به رو لبم

 دهشرمن بود، آورده روم به رو گذشته یکس نکهیا از انگار

 غرورم یقربان که آغوشم تو یبچه از شرمنده! بودم شده

 ! بود شده

 !بعدش؟... خب: گفتم نیشاه سکوت با

 . دوخت رونیب به رو نگاهش نیشاه

 زهنو گفتم بهش برداره سرم از دست مامان نکهیا یبرا -

 !نکردم دایپ رو معالقه مورد دختر

 رو ششدهمشت دست و دمیشن رو پوزخندش یصدا

 . دمید
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 بلکه نکرد، باز من سر از رو مامان تنها نه حرفم نیا اما -

 نم به خوب دختر هی حتمًا تا انداخت فکر نیا به رو اون

 هم رو اسمش! کرد شیمعرف هم شب همون! کنه یمعرف

 یروزها! توعه دوست همون یشاد دمینفهم من اما گفت،

 ادی من کرد،یم فیتعر یشاد از مامان که هربار هم بعد

 و رس من نکهیا بخاطر مامان کردمیم فکر لیاوا! فتادمیم تو

 شد باعث فکر نیهم! زدیم رو هاحرف اون رمیبگ سامون

 نم،ک فکر مونندهیآ به تو، با مندهیآ به روز به روز من که

 فاصله ترشیب تو باره، نیا در من حرف هر با اما

 !یگرفتیم
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 یشدهمشت دست تونستمیم هم زیم پشت از ٰیحّت

 . نمیبب زدیم ضربه پاش یرو که رو نیشاه

 خبر مامانم یخواسته از نکهیا بدون من اما بود، احمقانه -

 امیب بعد و کنم خودم عاشق رو تو خواستمیم باشم، داشته

 ! تیخواستگار

 . زد یتلخ لبخند نیشاه که دمیخند ناخودآگاه

 ... که هاموقع همون مثل! یبخند هم دیبا -

 . شد ساکت نیشاه میگوش زنگ یصدا با

 نشه، بدخواب السا داشتم یسع کهیدرحال یسخت به

 یشماره دنید با درآوردم، لباسم بیج از رو میگوش

 . دادم جواب عیسر خونه

 رو میمیقد دوست بگم تونستم تنها مامان ینگران مقابل در

 . گردمیبرم ساعت کی تا و دمید



 

Romanzo_o 1213 

 که کردم یخواهتمعذر نیشاه از یگوش کردن قطع با

 ! شدیم من نگران یطورنیا بود هم یکی کاش: گفت

 . کردم نگاهش حوصلهیب

 ! ادیبرنم من دست از یکار -

 االب شونه تنها که کرد خطابم" احساسیب" لب ریز نیشاه

 . کردم جاجابه آغوشم تو رو السا! انداختم

 ! خونه برگردم دیبا من! نده؟مو هاتحرف از چقدر -

 ! لیسو دارم حرف باهات سال چند یاندازه به من -

 که هممبف رو قتیحق دیبا من یگفت تو! نیشاه کن بس -

 ییخطا کار چیه تو قبول، اصاًل! شدم متوّجه یحدود تا

 ! من گردن رهایتقص یهمه شهیهم مثل ،ینکرد

 کهیدرحال و گرفت هاشدست نیب رو سرش نیشاه

 ! نبود نیا من منظور: گفت داد،یم فشار رو هاشقهیشق
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 اون گهید من نه که کن قبول بود، که یزیهرچ منظورت -

! هسال چند و ستیب نیشاه تو نه م،ساله ستیب لیسو

 ! نداره یادهیفا گهید اآلن زهایچ نیا دنیفهم

 رو ششدهسرخ یهاچشم و کرد بلند رو سرش نیشاه

 . دوخت بهم

 رو هاحرف نیا که ومدمین راه همه نیا من ل،یوس نیبب -

 ! بشنوم

 . دیپر باال ناخودآگاه ابروهام

 یچ ،یخوایم یچ تو که واقعًا ستین من مشکل نیا -

 !یخواینم

! تو شیپ امیب که کردم ترک رو خودم مادر و پدر من -

 ات یبشنو هم رو مامانم یهاحرف دیبا تو اصاًل... اونوقت

 !گذشته من به یچ یبفهم
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 هاتحرف و دمید رو خودت که نیهم! نیشاه کن بس -

 !هیکاف دمیشن رو

 . شد بلند متقاباًل هم نیشاه که شدم بلند جا از و

 ! بگم رو قتیحق تموم بذار حداقل -

 . دادم تکون رو سرم حوصلهیب

 تنندونس ای دونستن! شده تموم هاگذشته که کن قبول -

 ! نداره یادهیفا گهید تیواقع

 . برداشتم زیم یرو از رو فمیک

 مهم یمسئله و الساست من یزندگ فرد نیترمهم اآلن -

 ! الساست یندهیآ
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 چند عجله با نیشاه که برم در سمت به دمیچرخ

 . اومد دنبالم به و گذاشت زیم یرو اسکناس

 . بشم خارج کافه از تا کرد باز رو در

 گهیهمد چوقتیه گهید دوارمیام! خداحافظ: کردم زمزمه

 ! مینینب رو

 .شد راهم سد نیشاه بردارم قدم خواستم تا

 ! خداحافظ؟ رو یچ یچ -

 من،: مگفت شمرده شمرده و فرستادم رونیب کالفه رو نفسم

 ! نمتیبب خوامینم! زارمیب راد، خاندان از،

 با و گذاشت سرش یرو رو السا کاپشن کاله نیشاه

 هب شیچسبوند یورنطیا چرا ،یزاریب اگه: گفت لبخند

 !خودت؟

 .کرد اشاره السا به سر با و
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 ! نکن سهیمقا السا با رو لندهورت یپسرعمو و خودت -

 . خاروند رو سرش نیشاه

 وگرنه بخوره، سرما کوچولو السا ترسمیم که فیح -

 !دادمیم رو جوابت

 من بخاطر: داد ادامه بزنم، یحرف بده اجازه نکهیا بدون و

  !برسونمت بده اجازه لطفًا ،یموند نرویب موقع نیا تا

 هگرفت سردرد نیشاه یتکرار یصدا دنیشن از نکهیا با

 و آغوشم تو خواب در غرق یالسا باوجود اما بودم،

 یتعارف چیه بدون  رفت،یم یکیتار به که ییهوا

 . کردم قبول رو شنهادشیپ

 آمد و رفت خودش یشخص نیماش با نیشاه نکهیا

 یزندگ آلمان تو هاستمدت که دادیم نشون کردیم

 ! نداره برگشتن قصد و کنهیم
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 ! نبود یکم بتیمص من یبرا نیا و
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 و بیقتع با که مطمئنًا: گفتم م،یشد نیماش سوار که یزمان

 ! یدار رو مونخونه آدرس ماه، چند نیا زیگر

 .دیخند تنها جوابم در نیشاه

 .ددا تذکر نیشاه که دادم هیتک سرد یپنجره به رو سرم

 !یخوریم سرما نکن، -

 دیشا... بود مهربون و خوب دیشا کردم؛ نگاه مرخشین به

 واقعًا دیشا... دادیم نشون توّجه بهم و کردیم رو مراعاتم

 دنیجنگ توان گهید من نه نهایا تموم با اما... داشت دوستم

 ! باهاش مشترک یزندگ به یاعالقه نه و داشتم دوباره
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 عاشقمه، کردیم ادعا که یکس یرعموپس به بار کی

 وجودم تموِم سال چند گذشت با و بودم شده کینزد

 ! بود یزخم خنجرهاش و ضربه از هنوز

 هک شدمیم کینزد سابقم شوهر یپسرعمو به دوباره حاال

 ! ؟یچ

 تا کردمیم دیناام خودم از رو نیشاه امروز نیهم دیبا

 ! رفتیم و دیکشیم رو راهش

 واردیام دم،یدیم نیشاه رفتار تو که یراتییتغ وجود با

 !نکنه جادیا برام یمشکل و بکشه دست ازم راحت بودم

 .اومدم رونیب فکر از نیشاه یصدا با

 یشاد با یخوب رفتار من درسته... لیسو یدونیم -

 ! نبودم هم مرگش مسبب اما نداشتم،

 . انداخت بهم ینگاهمین
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 مادرش و پدر که نطوریا و داشت سرطان یشاد -

 . بودن شده متوّجه رید گفتنیم

 . دیکش آه کردم احساس که کرد مکث یالحظه یبرا

 تدس از بود، شرفتهیپ نوع از سرطانش گذشته اون از -

 با ،بودن کرده دیام قطع ازش دکترها. ومدیبرنم یکار یکس

 لباس تو رو یشاد خواستیم دلش مامانش حال نیا

 ! نهیبب عروس

 .دمید رو نیشاه زدن پوزخند وضوح به بارنیا

 هیما من از بخواد رو من نظر نکهیا بدون هم مامان -

 یراب تو کردن یراض هرچقدر که دونستمیم! بود گذاشته

 صبر سال چند به مامانم کردن یراض ه،یسخت کار ازدواج

 ! هیآسون کار کردن

 وارد نیماش فرمون به که یفشار از نیشاه یهاانگشت

 .بودن شده دیسف کردن،یم
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 قصد فعاًل اما ه،یجد باهات مرابطه گفتم مامانم به -

 و گفت یشاد مادر با قرارش و قول از! میندار ازدواج

 !بزنه حرف موضوع نیا یدرباره باهات که داد قول بهم

 

 یکن تمومش شهیم: کردم زمزمه و بستم رو هامچشم

 ! ن؟یشاه

 دچن اگه ٰیحّت ونستمدیم: داد ادامه من به توّجهیب اون و

 یراض کار نیا به تو کنه، دایپ ادامه مونرابطه هم گهید ماه

 ودب یسرگرم حد در برات مونیدوست موقع اون... یشینم

 !داشت خود یجا گهید که

 نیچندم یبرا و کردم باز رو هامچشم نیشاه سکوت با

 . شدم رهیخ ناراحتش مرخین به بار
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 ادیز اندازه از شیب خونه تا شاپیکاف نیب مسافت انگار

 با من و میدی،رسینم م،یرفتیم هرچقدر که بود شده

 !شدمیم ترکالفه نیشاه یهاحرف

 به دیتهد با و کرد استفاده شیشگیهم شگرد از مامانم -

 تو تا کرد یراض رو من کنه،ینم حالل رو رشیش نکهیا

 ! کنم شرکت یخواستگار مراسم

 هب دوباره من به ینگاهمین با و گرفت روبرو از رو نگاهش

 . داد ادامه شیرانندگ

 ادمی یخاص زیچ شب اون از بگم اگه ستین دروغ -

 هب پا خواست دلم دم،ید رو یشاد یوقت ادمهی فقط! ادینم

 یزیچ گفتن بزرگترها که ییهاحرف از نه! بذارم فرار

 ! میزد اتاق تو یشاد با که ییهاحرف از نه دم،یفهم

 . دیکش یآه



 

Romanzo_o 1223 

 و ادمهی یشاد مادر یهاچشم یخوشحال برق قطف -

 ! خونه به برگشتن از بعد مادرم و پدر با دعوام

 یارهیزنج برخورد و تصادف وجود با جلوتر یکم

 نیماش متریسانت چند تنها و یسخت به هم، به هانیماش

 هب بودم محکوم هم باز یعنی نیا و کنه حرکت تونستیم

 !نیشاه یهاحرف دنیشن

 به بار ستیب از ترشیب دیشا من و گذشت روز ده -

 تدوس رو تو گفتم بهش بارها خوامش،ینم گفتم یشاد

 ! نداره میزندگ تو ییجا و دارم

 . زد پوزخند

 که ینفهم به بود زده رو خودش انگار یشاد اما -

 ! نداشت روش یریتأث چیه هامحرف

 . دیکوب فرمون یرو به رو مشتش تیعصبان با نیشاه
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 من که یروز ده همون تو اما ل،یسو نشه باورت دیشا -

 دارکت سرگرم بزرگترها زدم،یم کله و سر یشاد با داشتم

   !بودن یعروس و عقد مراسم یبرا دنید

 

 . دش جلب بهم نیشاه توّجه که دمیکش ازهیخم حوصلهیب

 سر رو تحوصله یعنی اما اد،ینم خوابت که مطمئنم -

 !بردم؟

: گفت یطاقتیب با که دادم تکون دییتأ ینشونه به رو سرم

 هفته، دو از ترکم عرض در اونا اما... لیسو شهینم باورت

 یبرا شهینم باورت! بودن کرده فراهم رو زیچهمه مقدمات

 تسین زنده ترشیب ماه چند دونستنیم که یدختر ازدواج

 خودشون ست،گهید یجا دلش دونستنیم که یپسر با

 ...ن باورت! بودن انداخته تزحم تو قدراون رو

 . کردم قطع رو نیشاه حرف
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 ! شهیم باورم -

 . کرد نگاهم یدواریام با نیشاه

 ... رو من یعنی -

 .بردم باال سکوت عالمت به رو دستم

 یکاف یاندازه به من! نیشاه کن تمومش خدا رو تو -

 یشناختیم که یلیسو اون گهید من! دارم دغدغه خودم

 و یزندگ یبرا دیبا که مبچه هی مادر اآلن من! ستمین

 شیعوض پدر مبادا تا باشم مواظب و کنم تالش شندهیآ

 ! بشه باخبر وجودش از

 و کرد حرکت جلو به یکم یعقب نیماش بوق با نیشاه

 . کرد نگاهم دوباره

 یفدا رو تیجوون یخوایم تو! ل؟یسو یچ که باآلخره -

 ! ؟یکن السا یندهیآ
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 . زدم شخندین ناخودآگاه

 که یروز! ن؟یشاه یزنیم حرف یجوون کدوم از -

! شد تموم برام زیچهمه داد، طالق لیدلیب رو من شوهرم

 ربخاط فقط بکشم نفس کنمیم تالش و مزنده اآلن اگه

 ! دخترمه

 یعنی: دیپرس دوباره و کرد حرکت یکم هم باز نیشاه

 ! ؟یبمون مجرد عمر آخر تا یخوایم

 نداره، یربط تو به نکهیا با: دادم ابجو یایجد لحن با

 تا خوامیم من آره... دمیم رو جوابت ،یفضول چون اما

 ! بمونم مجرد عمرم آخر

 . کرد نگاهم حرص با نیشاه

 خودت قوِل به ِلیسه یپا ای الساست؟ بخاطر فقط -

 ! ونه؟یم در هم یعوض
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 لیسه: گفت بده، من به دادن جواب فرصت نکهیا بدون و

 ازت یسراغ محاله که بفهم رو نیا! لیسو ردهک ازدواج

 ! رهیبگ
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 از قلبم هم باز... خب اما نبود، یاتازه خبر نکهیا با

 ! شد کنده جا از دنشیشن

 ! جان نیشاه شدن اتیب خبرهات: گفتم پوزخند با

 گهید که دونمیم من: دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس و

 ! خوامینم خودم یعنی باشه، میزندگ تو لیسه ستین قرار

 یاگهید یجمله گفتن با رو نیشاه نگاه یدواریام برق و

 ! کردم خاموش

 و رابطه به من محاله که یبفهم رو نیا هم تو بهتره اما -

 بعد شیپ سال چند اگه میکن قبول! کنم فکر تو با یزندگ



 

Romanzo_o 1228 

 من سراغ دوباره تو یبارون روز و شمال یماجرا از

 دوست باهات یکن کم رو یبرا تحماق با من و یومدینم

 ! فتادینم بد اتفاق همه نیا شدم،ینم

! شدیم دهید نیشاه یهاچشم تو وضوح به اشک نم

 ... لیسه اما بودم، حماقت تیزندگ تو من: کرد زمزمه

: مگفت کنه، کامل رو شجمله نیشاه بدم اجازه نکهیا بدون

 یامن لیسه وقتچیه ،ینبود تو اگه! تو از بدتر هم لیسه

 یادش با تیزندگ دیشا نبودم، من اگه! نبود من یزندگ تو

 ! شدینم تموم اصاًل دیشا! شدیم تموم یاگهید طور

 . زد شخندین نیشاه

 با یاندهیآ چیه من! بودن کرده جواب رو یشاد دکترها -

 ! نداشتم اون

 . انداختم باال شونه
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 فقط! بود نزده یحرف من به که شیضیمر یدرباره -

 ! تموم و داد بهم رو تونیعروس کارت

 . داد حرکت یکم رو نیماش نیشاه

 وت دیفهم نکهیا از بعد ٰیحّت مامانم: گفت یکالفگ با

 کوتاه خودش موضع از هم باز ،یهست یشاد دوست

 دختر چه کردیم فکر د،یدینم رو یشاد یک هر! ومدین

 !بشه عروسش داشت اصرار انقدر مامانم که هیخاص

 .دیکش یآه

 متقاعد رو خودم تون،خونه به زدم زنگ که روز اون -

 رو ماجرا خودت تا نزنم یشاد از یحرف که کردم

 یخواستیم خودت یگفت راحت تو... خب اما... یبفهم

 ! یکن تموم

 لبخند هم نیشاه که دمیخند روز اون ادی به ناخودآگاه

 .زد یکمرنگ
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 !شد؟ یچ هاشکالت اون یراست -

 

: دادم جواب بود، صورتم یرو هنوز خنده رآثا کهیدرحال

.. .بود شده فاسد کنم فکر بود، مونده کمدم ته هامدت تا

 ! دور انداختمش

 ! شهینم فاسد که شکالت -

 بهت یشاد: دمیپرس یکنجکاو با و دادم تکون رو سرم

 ! گفت؟

 ردکیم کنترل رو فرمون چپش دست با کهیدرحال نیشاه

 بهم ینگاه مین ود،ب شچونه ریز راستش دست و

 . انداخت

 که بود یروز همون کنم فکر! گفت رید یلیخ البته! آره -

 ! گرفت کتک باد به رو من مطب یجلو لیسه
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 یکم روز اون اگه! دمیلرز خودم به روز اون یادآوری از

 ونیم در مامان با رو هیقض و دادمیم خرج به شجاعت

 ،نه که کامل طور به هاسال نیا تموم تو دیشا ذاشتم،یم

 ! داشتم آرامش ترشیب یاذره حداقل اما

 . گذاشتم کنار رو مهودهیب یفکرها ن،یشاه یصدا با

 عجب لیسه و یشاد... لیسو میخودمون اما -

 ! بودن ییجونورها

 . دیپر باال ابروهام

 ! چطور؟ -

 . انداخت باال شونه نیشاه

 نم قبل از ،گفتیم مونخجسته ازدواج از بعد یشاد -

 ... که هم لیسه! داشته دوست رو
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: فتگ هیثان چند از بعد و کرد قطع رو حرفش یشخندین با

 روز از بعد تونست یچطور لیسه سؤاله برام هنوز

 ترقص از بعد شما که مخصوصًا! کنه دایپ رو تو یعروس

 تو ستتون بوس و رقص هی با یعنی! نیرفت زیعز لیسه با

 ! کنه؟ خودش یفتهیش رو

 یتعجب چیه داشت، ادی به رو زهایچ نیا نیشاه هنکیا از

 !نکردم

 با اما سوخت،یم قلبم هاگذشته یادآوری از نکهیا با و

 ! کردم دایپ رو لیسه من: دادم جواب صداقت

 ظیغ با آخر در و کرد نگاهم مبهوت هیثان چند نیشاه

 . برگردوند رو صورتش

 . دمیخند صدا با

! دادم رو جوابت هم من ،یدیپرس سؤال تو خب؟ هیچ -

 ! نداشت یخبر که لیسه بودم، انتقام دنبال من
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 . دیکوب فرمون یرو رو مشتش نیشاه

 د،یشنینم رو ما یهاحرف لیسه روز اون اگه یعنی -

 ! ؟یزدینم بهش یحرف

 . دوختم چشم رومروبه به و زدم یتلخ لبخند

 

 مثبت جواب لیسه یخواستگار به من که موقع اون -

 از شگهید نصف و انتقام حس از بود پر قلبم فنص دادم،

 ! داشتن دوست و عشق

 ! خب؟ -

 . شد کمرنگ تلخم لبخند

 جز... خب اما نه، ای بگم بهش خواستمیم دونمینم -

 که ودب قلبم ته لیسه به نسبت عشق مثل یزیچ انتقام،

 !کنم ازدواج باهاش شدم حاضر
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 .دمیشن وضوح به رو نیشاه پوزخند یصدا

 که بود ادیز بهش نسبت تعالقه و عشق چقدر سپ -

 ! یکرد تحمل رو فشار همه اون تیعروس روز

 باال ییابرو. انداختم خواب در غرق یالسا به ینگاه

 .انداختم

 ! باشم زده تو به یحرف مورد نیا در ادینم ادمی من و -

 زا بعد. کردم احساس خودم یرو رو نیشاه نگاه ینیسنگ

  .فرستاد رونیب سخت رو سشنف سکوت هیثان چند

 که یوضع و سر اون با! بودم زیچهمه شاهد خودم -

 هب دادن پس جواب یحوصله بود کرده درست برام لیسه

 کنه، شرکت یعروس تو بود مشتاق یشاد! نداشتم رو هیبق

 هم یهرک م،یرینم گفتم بهش قاطعانه من خب اما

 !نبوده خوب یشاد حال میگیم گرفت ازمون یسراغ
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 و شد یرانندگ مشغول سکوت تو نیشاه راه، شدن باز با

 توقف به مجبور قرمز چراغ پشت که یزمان تینها در

 رباخب لیسه با تو یرابطه از نکهیا از قبل :داد ادامه شد،

 به یروز نکهیا دیام به... نداشتم یشاد با یکار چیه بشم،

 ... خب اما برسم، تو

 . دیجو رو لبش

 زهایچ یلیخ تیعروس کارت دنید از بعد خب اما -

 مطب به یشاد درمان یبرا گذشته مثل گهید! شد عوض

 یجلو یشاد نداشتم دوست اصاًل رفتم،ینم لیسه

 ! باشه هامچشم

 یلیخ و شد یرانندگ مشغول ییراهنما چراغ شدن سبز با

 که هم یریپذتیمسئول حس ذره هی همون: گفت کوتاه

 ! رفت نیب از داشتم، بهش نسبت

 ... یبود زیچهمه شاهد نکهیا از منظورت: دمیپرس دیترد اب
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 ازش رو نگاهم و کردم سکوت نیشاه یرهیخ نگاه با و

 !کن فراموشش ست،ین مهم: کردم زمزمه. گرفتم

 

 تکتک دنیشن با من و زدن حرف به کرد شروع نیشاه

 هامچشم مقابل روز اون یهاصحنه تموم هاش،حرف

 ! بست نقش

 درست دردسر برام یشاد نکهیا یبرا تیعروس روز -

 اومدم زود صبح و کردم قفل روش رو خونه در نکنه،

 ! تونخونه در یجلو

 هاشلب یرو یمحو لبخند که کردم نگاهش بهت با

 . بست نقش

 یجلو ،تو با رفتارش! دمید چشم به رو لیسه یاقتی،لیب -

 که شدیم باعث شهمه شگاه،یآرا یجلو و تونخونه در
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 رو یعروس یجلو بتونم بلکه تا بگردم حل راه لدنبا

 ... خب اما رم،یبگ

 . فرستاد رونیب مانند آه رو نفسش

 ! نشد که نشد -

 ! ل؟یسو هیچ یدونیم: گفت هیثان چند از بعد

 . کردم نگاهش یسؤال

 که رو ییکارها یعنی... خواستمیم که رو ییکارها من -

 غیدر و بدم مانجا یشاد و خودم یعروس روز تونستمیم

 ! دادم انجام تو یبرا کردم،

 . دمیخند

 !من؟ یبرا -

 با آخر در و کرد نگاهم رهیخ قهیدق کی یاندازه به دیشا

. تگرف ازم رو نگاهش یاکالفه پوف با یعقب نیماش بوق
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 داغون رو آدم نگاهت برق هنوز" گفتیم که رو شزمزمه

 . زدم دنینشن به رو خودم و دمیشن." کنهیم

 یجمله به بود، شلوغ یهاابونیخ به نگاهم کهیرحالد

 . کردمیم فکر نیشاه

 نطوریا که بود داده انجام یکار چه یعروس روز نیشاه

 ! زد؟یم حرف ازش

 یطرف از اما بفهمم، رو موندهیباق مسائل داشتم دوست

 ! بپرسم نیشاه از یسؤال دادینم اجازه غرورم

 حرف ای سؤال با خواستینم دلم گهید طرف از و

 ! مکن باز خودم به نیا از ترشیب رو نیشاه یرو یااضافه

 هگید نیشاه م،یبرس مقصد به که بعد یقهیدق چند تا

 حیترج رو سکوت میکنجکاو وجود با من و نزد یحرف

 ! دادم
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 ور جوابم متقاباًل که کردم یخداحافظ و تشکر نیشاه از

 ادهیپ نیماش از خواستمیم که آخر یلحظه درست اما داد،

 نیا گفتن که دونمیم... لیسو لحظه هی: گفت بشم،

 ... اما نداره، یادهیفا گهید هاحرف

 .گرفت ازم رو نگاهش

 

 ،دیخر غذا و ینیریش که یکس اما بذارم، منت خوامینم -

 و اومد دنبالت دومادها یهیبق از رترید لیسه! بودم من

 رمیبگ رو تیعروس یجلو خواستیم دلم که یمن ٰیحّت

 ! دمیترس یزیآبرور از

 نه،ک باز رو در تا بود نشسته رهیدستگ یرو که دستم

 . شد سست

 راد یآقا گفت من به شگاهیآرا شاگرد اما: کردم زمزمه

 !آورده
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 . دیرس گوشم به نیشاه یصدا

 !رادم هم من خب -

 زحمت یعروس روز لیسه دیگنجینم هم باورم در ٰیحّت

 !باشه نداده ودشخ به هم رو کار نیا

 باهات و نمتیبب کینزد از خواستیم دلم روز اون -

 نه و بزنم زنگ بهت تونستم نه... نشد اما بزنم، حرف

 ! جلو امیب تونستم

 وت یوقت یکنیم باور: دیپرس که کردم نگاهش حرفیب

 رو لیسه خواست دلم دمتید دور از عروس لباس

 از روز چند عرض در بود، برادرم مثل که یکس! بکشم؟

   !بود افتاده چشمم

 . دمکر باز رو نیماش در سستم دست با و دمیلرز خودم به

 . شد نگران نیشاه لحن که بود یچطور حالتم دونمینم
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 ! لیسو باش مواظب -

 . فشردم آغوشم به رو السا و دادم تکون رو سرم

 ذاشتم،یم رونیب نیماش از رو پاهام از یکی کهیدرحال

 ! لطفًا این سراغم گهید: کردم زمزمه

 مهگید یپا بمونم، جانبش از یحرف منتظر نکهیا بدون و

 ن،یماش در بستن بدون و گذاشتم رونیب نیماش از هم رو

 . دمیدو خونه سمت به لرزون یپاها با

 ور فونیآ یدکمه تونستم تنها هام،دست لرزش وجود با

 آغوش به رو السا در، شدن باز محض به و بدم فشار

 . بشه داریب خواب از شد باعث که سپردم امانم

 با مامان، متعجب نگاه و السا کردن نق نق به توّجهیب

 به." هباش السا به حواستون لطفًا کنه،یم درد سرم" گفتن

 . رفتم باال یطبقه
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 هر که یروز دو گذشت؛یم نیشاه با دارمید از روز دو

 که ودب نجایا جالب! بودم گذشته اتفاقات غرق رو شهیثان

 ات شدن،یم یادآوری برام سرهم پشت تلخ خاطرات فقط

 یخوش روز اصاًل کردمیم فکر اوقات یگاه که ییجا

 !نداشتم

 

 هفته، کی از بعد قًایدق من و گذشت هم گهید روز پنج

 بعد که یمنگ و یجیگ حالت اون از و کردم دایپ رو خودم

 و بود دهش رشیبانگیگر نیشاه یهاحرف دنیشن از

 ! رمیبگ فاصله تونستم یحدود تا بود همراهم شهیهم
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 سمت هب بود، آغوشم تو السا کهیدرحال گذشته یهفته مثل

 دلم ...بگم دروغ تونستمینم که خودم به. افتادم راه پارک

 یاگهید یزهایچ از تا نمیبب دوباره رو نیشاه خواستیم

 ! شمب باخبر ودم،ب اطالعیب هاسال نیا تموم تو احتمااًل که

 رو روز اون ناهار و ینیریش شدینم باورم هنوزه که هنوز

 زدن گول یبرا تالشم! لیسه نه و بود دهیخر نیشاه

 به اهر باشه، گفته دروغ نیشاه ممکنه نکهیا بر یمبن خودم

 ترشیب کردم،یم فکر ترشیب هرچقدر چون... نبرد ییجا

 یارزش لیسه یبرا هم اول از که دمیرسیم جهینت نیا به

 ! نداشتم

 من یزندگ یپرونده شدن بسته از نکهیا با اما بود، احمقانه

 رو ترس نیا گذشتیم سال کی از ترشیب لیسه و

 دیبا ومد،ینم دنبالم یعروس روز واقعًا اگه که داشتم

 و رفتیم آبروم روز اون اگه! کردم؟یم کاریچ
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 اآلنم روز و حال ای بود بهتر شدمیم مردم ینماانگشت

 ! بهتره؟

 مکتین دنید از جهتیب و خودیب دمیرس که پارک به

 . رفتم سمتش به و شدم خوشحال یخال

 دایپ نیشاه یسروکله که بود نگذشته نشستنم از یاقهیدق

 یاحوالپرس و سالم با و نشست مکتین یرو کنارم. شد

 . رهیبگ آغوشم از رو السا کرد یسع یکوتاه

 . کردم بغل ترمحکم رو السا و دادم ور جوابش یآروم به

 آغوش به السا سپردن با هم باز خواستینم دلم چیه

 ! ادیب سراغم به کوچولوم دختر دادن دست از ترس نیشاه

 آه ور نفسش بود، شده میلیمیب متوّجه خوب که نیشاه 

 کهیدرحال. داد هیتک مکتین یپشت به و فرستاد رونیب مانند

 فکرش: گفت د،یچرخیم پارک تو یهابچه نیب نگاهش

 ! نجایا یایب هم امروز کردمینم رو
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 ادی به رو من اما بود، نزده یخاص حرف هم باز نیشاه

 که یبارون روز از بعد هفته کی ادی به انداخت؛ هامیقد

 مقابل در شگذشته یهفته که ییجا یکینزد تو من

 انتظار به بودم، شده سیخ دهیآبکش موش مثل نیشاه

 . بودم ستادهیا یدشا

 ستادهیا کنارم نیشاه هم روز اون که دارم ادی به خوب

 !یتتفاو چیه بدون بود؛ گفته رو جمله نیهم قًایدق و بود

 

 ! ل؟یسو ادتهی -

 . کردم نگاه یسؤال رو نیشاه و زدم یجیگ به رو خودم

 ! یکرد نگاهم ینطوریهم قًایدق هم روز اون -

 !یچوندیپ رو یشاد من بخاطر: داد ادامه خنده با و
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 :کردم زمزمه دلم تو و دادم تکون رو سرم یمحو لبخند با

 مادرم و پدر لیتحو دروغ بخاطرت یبعد یروزها و

 ! دادم

 . کرد نوازش رو السا صورت نیشاه

 ! م؟یبزن حرف شاپیکاف میبر -

 . کردم هامهیر وارد رو ژنیاکس و دمیکش یقیعم نفس

 یهااسلب وجود با و بود بهتر گذشته یهفته به نسبت هوا

 رماس بابت از یاینگران بودم، کرده السا تن که یمیضخ

 ! نداشتم خوردنش

 ! خوبه جانیهم: دادم جواب

 نیب نگاهش کهیدرحال و انداخت باال ییابرو نیشاه

 هامحرف یدرباره: گفت د،یچرخیم پارک تو یهابچه

 ! ؟یکرد فکر
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  !یلیخ آره: دادم جواب صداقت با

 . برگشت سمتم به مکتین یرو نیشاه

 ! خب؟ -

 . دمش رهیخ روبرو به دوباره و انداختم بهش یکوتاه نگاه

 یشاد و یکرد ازدواج یشاد با تخانواده اجبار به تو -

 مندعالقه بهت ازدواجتون از بعد ای داشته دوست هم

 صلح تو اما نه، که خوب نفر دو شما یزندگ! شده

 هم به رو زیچهمه لیسه با من ازدواج که گذشتیم

 ! ختیر

 خودم یرو رو نیشاه یسؤال و جیگ نگاه ینیسنگ

 من اما: دادم ادامه یاهیثان چند مکث با کردم،یم احساس

 و زدیم زنگ لیسه به شب دیبا چرا یشاد... فهممینم

 ! زد؟یم صداش مانهیصم یاونطور
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 فک و نیشاه یشدهمشت دست به توّجهیب

 وده،ب معالجش دکتر میبگ فرضًا: دادم ادامه ششدهفشرده

 ! ستین درست اصاًل تیمیصم همه نیا خب اما

 ! نبود درست: کرد اصالح نیشاه

 ! شده تموم زیچهمه که کرد دیتأک و

 هم تو با اگه ٰیحّت: گفتم و گرفتم دهینشن رو حرفش

 هب تونستیم! زدیم زنگ لیسه به دینبا شد،یم دعواش

 !بده خبر تو ای خودش یخانواده

 

 ! لیسو نکن یاحساس رو هیقض -

 ! بود روحیب صداش مثل کردم، نگاه نیشاه رخمین به

 . برگردوند سمتم به رو سرش

 ! نبود لیسه و یشاد نیب یارابطه چیه -
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 ... اما -

 . کرد قطع رو حرفم

 دنبال گهید من تو ازدواج از بعد یوقت! نداره اما -

 ناخواهخواه نگرفتم، رو یادش یمعالجه و هاشیآزما

 ! دنبالش بره شد مجبور خودش

 . زد پوزخند

 یاطالع هامونخانواده به چرا یبگ یخوایم حتمًا -

 ! نداد؟

 ! صد در صد -

 ! بود یموذ یلیخ یشاد -

 . کردم ینچ

 ! یزنیم حرف یطورنیا مرده سر پشت ستین درست -
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: فتگ و داد تکون" بابا برو" ینشونه به رو دستش نیشاه

 مامان مخ یطور یشاد! گمیم رو قتیحق دارم فقط من

 یتوّجهیب از یحرف اگه نداشتم شک که بود زده رو من

 عاق رو من مامانم زد،یم بهش خودش به نسبت من

 که یشاد یبابا به نسبت بابا نید احساس حاال! کردیم

 !داشت خود یجا

 در اوضاع یعنی زد،یم حرف شدن عاق از نیشاه یوقت

 ! بود؟ میوخ حد نیا

 دیخند تعجب کمال در سکوت، هیثان چند از بعد نیشاه

 .کرد نگاهم د،یباریم ازشون شرارت که ییهاچشم با و

 با یچطور بودم گرفته ادی هم من خب اما: داد ادامه

 ٰیحّت رو یشاد دهن پیز کردن، ترک و طالق به دیتهد

 ! ببندم خودش یبابا و مامان یجلو
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 به رهیخ و گذاشت بشیج تو رو هاشتدس نیشاه

 دادن دست از یبرا یزیچ که من: داد ادامه یابر آسمون

 دست کف رو زیچهمه بره یشاد بود خدام از نداشتم

 بود هاحرف نیا از ترزرنگ خب اما بذاره، هامونخانواده

 ! کنه گم میزندگ از رو گورش یسادگ نیا به بخواد که

 . گرفت آسمون از رو نگاهش نیشاه

 فشار تحت رو یشاد هم یمال لحاظ از ٰیحّت من -

 یبرا اون خب اما بشه، ترکوتاه عمرش دیشا تا گذاشتم

 یولپ ازش مطمئنًا و بود آشنا که لیسه سراغ رفت معالجه

 ! گرفتینم

 . زد شخندین نیشاه

 !بود یموذ یشاد گمیم که نهیهم بخاطر -

 . کردم نگاهش یجیگ با
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 ... لیسه یگب یخوایم یعنی -

 . کرد قطع رو حرفم حوصلهیب نیشاه

 اسمش بهتره! بزنم لیسه یدرباره یحرف خوامینم من -

 ! فتهیب هم تو زبون از

 . دمیخند آرامش با

 متوّجه! گمینم و گمیم یچ من نداره یربط تو به -

 !جان؟ نیشاه یهست که منظورم

 . داد تکون رو سرش نیشاه

 ! فحشه ات صد گفتنت" جان" نیا پشت دمیفهم! بابا باشه -

 سر هم باز نیشاه نکهیا تا شد یسپر سکوت تو یقیدقا

 . کرد باز رو حرف

 یمهین فقط! یبافیمنف یلیخ تو ل؟یسو هیچ یدونیم -

 !ینیبیم رو وانیل یخال
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 اب و بستم سوزش شدت از رو هامچشم دیوز که یباد با

 جواب لحا همون در پوشوندم، رو السا صورت هامدست

 یزیچ و شکنمیم رو وانیل من! نیشاه نکن اشتباه: دادم

 ! نمیبیم هاشهکهیت پشت که

 . برگشت سمتم به کاماًل نیشاه

 دلت هرجور رو یزیهرچ که ستین نیا درستش -

 !؟ینیبیم خوادیم

 . انداختم باال شونه

 ! کن فکر یدار دوست که هرجور تو -

 . داد تکون رو سرش تأسف با نیشاه

 قتیحق دنیفهم ٰیحّت و خوندن درس! یهمون هم هنوز -

 ... اگه! نذاشته روت یریتأث

 . کردم قطع رو حرفش
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 ! یخودت شعوریب -

 . انداختم باال ابرو که کرد نگاهم بهت با نیشاه

 خب اما باشه، نبوده کلمه نیهم منظورت دیشا -

 ! رسوندیم رو نیهم هاتحرف

 هم سرما که ییهاهبچ به رهیخ و دمیکش یقیعم نفس

 تو: دادم ادامه بشه، کردنشون یباز از مانع تونستینم

 دوست که هرجور رو یزیهرچ بافم،یمنف من کن فکر

 رو وانیل یخال یمهین اصاًل... دونمیم چه... نمیبیم دارم

 عوض من که همونطور! نمیهم من خب اما نم،یبیم

! ارمند و نداشتم دوست من! ینشد عوض هم تو نشدم،

 که هیوجدان عذاب بخاطر فقط یینجایا اآلن اگه هم تو

! برو شهر نیا از نجا،یا از! نیشاه برو اما اومده، سراغت

 و میزندگ با تو، از انتقام بخاطر احمق مِن کن فراموش



 

Romanzo_o 1255 

 یآرزو و خاطره همه اون از حاال و کردم لج مندهیآ

 ! مونده برام بچه هی فقط قشنگ
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 . گرفتم دهیناد رو نیاهش یرهیخ نگاه

 ،یدیکش عذاب یکاف یاندازه به هاسال نیا تو هم تو -

  ...شدن من یباز یقربان وسط نیا هم لیسه و یشاد! منم

 . کردم نگاهش

 ! برو کنمیم خواهش! نیشاه برو -

 . شد رهیخ هامچشم تو نیشاه

 ! کنم فکر تو مثل تونستمیم کاش -
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 . دیکوب زانوش یرو رو ششدهمشت دست و زد پوزخند

 یکوتاه مدت یبرا تونست خودش قول به که یشاد -

 هم لیسه و تو! کنه یزندگ داشت دوستش که یکس کنار

 چه تلخ، چه ن؛یکرد یزندگ هم با سال چند... خب که

 یزندگ و زن هم لیسه ،یدار رو السا تو حاال! نیریش

 ...رو خودش

 . شد رهیخ بهم دوباره یتلخ لبخند با

 کیشر رو تو شهیهم که یمن! ل؟یسو یچ من سپ -

 ! ؟یچ دمیدیم میزندگ

 . دمیدزد هاشچشم از رو نگاهم

 ! سابق مثل! متأهلم کن فکر -

 به رو روزها کل من! تونمینم! نجاستیهم مشکل خب -

 ... که گذروندم دیام نیا
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 . کردم قطع رو حرفش

 !یکرد اشتباه -

 و کردم رونیب خونه از رو یشاد که یشب اون! دونمیم -

 یتوق شب اون! کردم اشتباه دمیفهم لیسه به زد زنگ اون

 هک برگردونم بهت رو یلیسه یخواست ازم تلفن پشت

 توآ دنبال که یمن! دمیفهم نداشت، یشاد با یارابطه چیه

 تو مدونستیم بندازمش، چشمت از بتونم تا بودم لیسه از

 فقط هم یشاد و بوده هاشضیمر سرگرم روزها اون

 اومدم و دونستمیم... بوده هاضیمر همون از یکی

 مبتون دیشا و نمتیبب روزها از بعد تا اومدم... تونخونه

 یوقت اما بندازم، چشمت از رو لیسه تا کنم یکار اونجا

 که دمیفهم خوب دمید بهش نسبت رو تتیحساس

 ... کنم یکار تونمینم
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 . کردم جابجا آغوشم تو رو السا

 تو. نیشاه شهینم عوض من نظر ها،حرف نیا تموم با -

 ! یکن فراموش رو گذشته کن یسع هم

 نیشاه که شدم بلند مکتین یرو از حرفم دنبال به و

 . دیکش پشت از رو بازوم

 راغس گهید روز دو نکهیا به! ؟یکرد فکر السا یندهیآ به -

 ؟یبگ بهش یخوایم یچ گرفت، رو پدرش

 ! زدیم نفسنفس تیعصبان از دم،یچرخ سمتش به

 قدم چند دستش، از شدن رها با و دادم تکون رو بازوم

 . گرفتم فاصله ازش
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 نیا متمو به ارم،یب اشیدن به گرفتم میتصم یوقت من -

 ! کردم فکر زهایچ

 زا سوءاستفاده با نکن یسع هم تو: دادم ادامه پوزخند با و

 یدلسوز هب یازین السا! یکن عوض رو من نظر ت،یلیفام

 ستین قرار هم یکس! داره پدر خودش چون نداره، هیبق

 از یلیخ مثل هم السا فقط! کنه پر براش رو اون یجا

 وقتچیه اما دارن، پدر که ستگهید یهابچه

 !ننشونیبینم

 . کرد نگاهم رهیخ هیثان چند نیشاه

 هب یخواینم ای لم؟یسه یپسرعمو من که نهیا مشکلت -

 ! ؟یکن فکر تیدگزن تو یمرد وجود

 ازت خواسته هی تنها اما زهاست،یچ یلیخ من مشکل -

 !یبردار سرم از دست که نهیا هم اون دارم،
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 زبا بدم، نیشاه به یاگهید حرف زدن یاجازه نکهیا بدون

 ! خداحافظ: کردم زمزمه لب ریز و گرفتم فاصله ازش هم

 نیشاه که بودم برنداشته شتریب قدم چند اما دم،یچرخ

 . رسوند بهم رو ودشخ

 ! ل؟یسو میباش دوست هم با میتونیم -

 خواهش: گفت دوباره که دادم تکون رو سرم حوصلهیب

 ! نمتونیبب بار هی یاهفته حداقل! کنمیم

 هم نیشاه و بودم دهیبخش سرعت هامقدم به کهیدرحال

 یاهدیفا چه ما دنید: گفتم داشت،یبرم قدم شمیپ همچنان

 ! قًا؟یدق داره تو یبرا

 خواهش نمونده، برام یکس گهید! لیسو تنهام یلیخ من -

 ... بذار کنمیم
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 ثلم بزنه، لیسه به یحرف السا وجود از نیشاه نکهیا ترس

 ! بود افتاده جونم به خوره

 ! قبوله: مگفت یدودل با که میبود ستادهیا پارک یجلو قًایدق

 . دیدرخش یخوشحال از نیشاه یهاچشم

 ... ینعی -

 . کردم قطع رو حرفش

 میونتیم بارکی هفته دو هر نه، که بارکی یاهفته یعنی -

 !دارم شرط من اما م،ینیبب رو گهیهمد

 کردن پنهون یبرا تالش و یمکث چیه بدون نیشاه

 !قبوله باشه که یزیهرچ: گفت شیخوشحال
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 . شدم رهیخ هاشچشم به

 لیسه به ساال و من یدرباره یحرف چیه وجه چیه به -

 ! یزنینم

 من ضمن در نخوردم، که خر مغز: گفت یتلخ به نیشاه

 هتب که هم ییخبرها! ندارم لیسه با یکینزد ارتباط چیه

 ! خودش نه بودم، دهیشن اون و نیا از دادم

 . دادم تکون رو سرم

 یاگهید زیچ وآمدهارفت نیا از خوادینم دلم نکهیا و -

 ! ؟یهست که منظورم متوّجه! یکن برداشت

 به رو نگاهم که دیرس گوشم به نیشاه پوزخند یصدا

 . دوختم هاشچشم

 باهات خوامیم زبونهم و وطنهم هی عنوان به فقط من -

 ! شناختمشیم قباًل که یکس نه کنم، معاشرت
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 رو سرش و زد پاش یجلو سنگ به یاضربه نیشاه

 . داد تکون

 ! قبوله -

 سمتم به السا دنیکش آغوش به یبرا رو هاشدست و

 . کرد دراز

 ! بغلم یاینم که خودت مطمئنًا -

 ! شدن سرخ هامگونه کردم احساس آن کی به

 .انداختم نییپا رو سرم اخم با

 ! بگو مزخرف ترکم -

 . دیرس گوشم به نیشاه یپرخنده یصدا

 ! نزدم یحرف که من -

 . گرفت رو السا کیکوچ دست و

 ! میدوست هم با گهید ما! بده رو کوچولو نیا حداقل -
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 زدن قدم مشغول و سپردم آغوشش به رو السا ترس با

 . میبرس نیشاه نیماش به تا میشد

 و داشتم شک هم نیشاه یهارفتن صدقه قربون به ٰیحّت

 آرومم هم السا یهادنیخند که بود بار نیاول یبرا

 ! کردینم

 خوادیم نیشاه که کنم فکر نیا به خواستینم دلم ٰیحّت

 ! بدزده رو السا

 و رداوین تاب من نگاه ینیسنگ مقابل در نیشاه تینها در

 با بود، انینما صورتش یرو خنده آثار هنوز کهیدرحال

 ! شده؟ یزیچ: دیپرس وارزمزمه سرش دادن تکون

 ! ندارم اعتماد بهت: گفتم صادقانه

 . زد پر نیشاه صورت یرو از لبخند
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 ردمک یدرازدست بهت بارچند: گفت شیذات ییپررو با و

 ! ؟یندار اعتماد که

 ! ؟یخال یخونه یکشوند رو من که ینبود تو نیا -

 . شد لبش دنیجو مشغول نیشاه

 ! ادته؟ی هنوز -

 . کردم نگاهش چپچپ

 و داشتم شوهر موقع اون! ؟یکنیم فکر یچ خودت -

 ... که حاال ،یکن اضافه غلط یخواستیم

  .کردم سکوت کنم، کامل رو مهجمل نکهیا بدون ناخودآگاه

 یبخوا تو ستین معلوم ممطلقه که حاال گفتمیم دیبا واقعًا

 ! ؟یکن کاریچ باهام

 ودمب نکرده باور میزندگ تو رو لیسه نبود هنوز من واقعًا

 ! برگردم؟ باهاش یزندگ به باز داشتم دیام ای
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 از که بود نیا واقعًا بودم، زده پس رو نیشاه که نیا لیدل

 یدگزن به اصاًل که نیا ای بودم شده ریس مشترک یزندگ

 ! کردم؟ینم فکر لیسه جز یمرد با مشترک

 .اومدم خودم به نیشاه یصدا با

 ! ل؟یسو کجاست حواست -

 .کرد اشاره نیماش باز در به که کردم نگاهش یسؤال

 ... خب نیبش -

 .شدم نیماش سوار و دادم تکون رو سرم حرفیب

 نیاهش شدن خم به نتونستم ٰیحّت که مبود جیگ اونقدر

 یحال در نیا و کنم یاعتراض السا صورت دنیبوس یبرا

 !هیعمد کارش نیا نداشتم شک که بود
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 بخاطر که یمن و بود یرانندگ مشغول حرفیب نیشاه

 هقیدق چند که یجواب از یزیچ خودم افکار تو شدن غرق

 بودم دهینفهم ٰیحّت و بودم نشده متوّجه بود، داده بهم شیپ

 رهخو مثل که رو یسؤال م،یدیرس نیشاه نیماش به چطور

 . آوردم زبون به بود افتاده جونم به

 ! داره؟ یزیچ یادهیترش یخواهرزاده نیمیس -

 به حرفم دنیشن با خورده، جا بود مشخص که نیشاه

 و شهیش به من سر بود کینزد که کرد ترمز یطور بارهکی

 . کنه برخورد داشبرد در به السا سر

 ماخ دنید با تینها در و آورد سمتم به رو دستش نیشاه

 . کرد منحرف السا سمت به رو دستش من
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: دیپرس کرد،یم نوازش رو السا صورت کهیدرحال

 ! نشد؟ که تونیطور

 همه نیا کردم، نگاه نیشاه به زشدهیر یهاچشم با

 تصادف از بردن در به سالم جون از بعد یدستپاچگ

 ! بود دیبع ازش یاحتمال

 !؟یکنینم حرکت چرا: دمیپرس ن،یشاه سکوت با

 رو نگاهش کهیدرحال و داد تکون رو سرش نیشاه

 سرتون ییبال دمیترس لحظه هی: داد جواب د،یدزدیم

 ! باشم آورده

 ! نبود من سؤال جواب نیا و

 .کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 اب نیشاه و دمبو زده حدس درست شیپ سال چند یعنی

 ! بود؟ داده انجام رو کار اون نیمیس با یهماهنگ
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 شیپ وقت یلیخ لیسه و من یزندگ یپرونده نکهیا با

 راجع من یهاحرف از یتفاوتیب با لیسه و بود شده بسته

 نیاهش یدستپاچگ وجود با خب اما بود، گذشته نیمیس به

 ! هتداش دخالت کاماًل ماجرا اون تو نیمیس که بود مشخص

 یبرا یفرصت من تا کردیم یرانندگ سرعت با نیشاه

 ! نکنم دایپ زدن حرف

 . کردم کم رو ضبط یصدا

 ! ؟داشت یادهیترش یخواهرزاده نیمیس... نیشاه ینگفت -

 . زد یتصنع لبخند

 ! بدونم؟ کجا از من -

 . انداختم باال ابرو

 دیاش گفتم! بود خوب نیمیس با تو یرابطه هرحال به -

 !یونبد
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 . دیکش گردنش به یدست کالفه نیشاه

 ! لیسو هیچ منظورت بگو قًایدق -

 لیامف و فک به نسبت مطمئنًا: داد ادامه بهم ینگاهمین با و

 !یستین کنجکاو نیمیس

 ... خب چرا -

 یاقهیدق چند مکث از بعد و کرد نگاهم یجیگ با نیشاه

 یاهرزادهخوا دونمیم من که ییجا تا خب... خب: گفت

 ... اصاًل یعنی! نداشت

 ! نکرد کامل رو شجمله من یقهقهه یصدا با اما
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 رهدوبا گفت، نیشاه که یظیغ پر" لیسو" به توّجهیب

 د،یکش پر صورتم از خنده که یزمان باآلخره و دمیخند

 . زدن حرف به کردم شروع

 ! کنجکاوم نیمیس با تو یرابطه به نسبت من -

 . زدم پوزخند نیشاه مبهوت یافهیق ندید از نرباریا و

 نیمیس با یخاص یرابطه من: گفت ِمنِمن با نیشاه

 ! ندارم و نداشتم

 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 حرف تونیمعمول یرابطه همون از تو! نداره یاشکال -

 ! بزن

 از نیا و باشه تفاوتیب داشت یسع همچنان نیشاه

 ! بود مشخص کردیم هاشحرف نیب که یمکث

 ... مثل نیمیس خب... خب... لیسو نیبب -
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 ! شهبا شوخ کرد یسع بارنیا و دیکش موهاش نیب یدست

 ! بود من یعموزن نیمیس خب! اصاًل؟ هیچ مثل -

! دمبو عروسش هم من حساب نیا با پس: گفتم یتلخ به

 رو من تا یدیکشیم نقشه زتیعز یعموزن با تو، بعد،

 ! دیکن آبرویب

 . شد مشت فرمون دور نیشاه تدس

 کمکت روز اون من! لیسو یکنیم یانصافیب یدار -

 لیسه شیپ یبر و یبش راحت نیمیس شر از کردم

 ! زتیعز

 ... که یزد بهم ییهاحرف بار نیچند جاش به و -

 .گذاشتم ناتموم رو مجمله شخندین با و

 اما کنه،ینم کم تیناراحت از بگم که یزیهرچ دونمیم -

 ...لیسو
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 . کردم قطع رو حرفش

 ! ببر رو صدات لطفًا پس ،یدونیم اگه -

 .دوختم رونیب به شهیش از رو نگاهم و
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   !برو تندتر شیپ قهیدق چند مثل کن لطف -

 ،ینتوینم هم اگه: گفتم حوصلهیب که کرد ی"نچ" نیشاه

 ! رمیم یتاکس با دارنگه

 ترشیب رفتهرفته رو سرعتش و دیکش یپوف کالفه نیشاه

 . کرد
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 شد،یم شکسته السا نقنق با که یسکوت تو ریمس یادامه

 .شد یسپر

 نیشاه که میبرس خونه به بود مونده ابونیخ چند تنها

 قنط به کرد شروع مقدمهیب و کرد کم رو سرعتش دوباره

 .زدن

 دلش داره، دوست وجودش تموم با رو یکی یوقت آدم -

 ! برسه بهش شده که هرطور خوادیم

 زمزمه بار چند رو" داشتن دوست" لب ریز شخندین با

 . کردم

 دلم چون زدم، بهت مارستانیب تو رو هاحرف اون -

 لیهس هوشیب جسم نکهیا از بود سوخته دلم! بود سوخته

 !یدادیم حیترج من به هم رو

 ! کنن خاموشت انیب ینشان آتش یزدیم زنگ -
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 با من روز اون که فرض به: دادم ادامه تیعصبان با و

 ضبط رو صدات ای گرفتمینم تماس لیسه یراننده

 ... کردمینم

 . کرد قطع رو حرفم یاشدهکنترل یصدا با نیشاه

 ! کنم یکار باهات نداشتم قصد من -

 .کردم نگاهش باالرفته یابروها با

 و دیرسیم لیسه کن فکر درصد کی فقط درصد، کی -

 د،یدیم تنها رو ما وبشیمع تخود قول به ذهن وجود با

 ! نظرت؟ به آوردیم من سر ییبال چه

 . دیکش صورتش به یدست نیشاه

 مبگ تونمیم فقط اما فتاد،ین یاتفاق چیه نکهیا با -

 ! مشرمنده

 ! خورهینم من درد چیه به تو یشرمندگ که یدونیم -
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 . کرد نگاهم رهیخ نیشاه

 یدرباره یدار یه چرا پس خوره،ینم دردت به اگه -

 ! ؟یزنیم حرف گذشته

 به زونیآو یلوچه و لب با که انداختم السا به ینگاه

 !کنه هیگر داشت امکان لحظه هر و بود شده رهیخ نیشاه

 به یآروم به و برگردوندم پنجره سمت به رو صورتش

 نرویب گذشته فکر از تو دارم شک چون: گفتم نیشاه

 نیمیس اون با ترسمیم ه؟یچ اصاًل یدونیم! یباش اومده

! دیریبگ ازم رو السا بارنیا تا نیباش کرده یکی به دست

 یماجرا درصد نه و نود احتمال به دونمیم خوب که من

 !نهیمیس سر ریز طالقم
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 . کرد متوقف ابونیخ کنار رو نیماش کالفه نیشاه

 ! بشه؟ باورت که بخورم قسم یچ به -

 . ختماندا باال ابرو پوزخند با

 !قسم؟ -

 . داد تکون رو سرش نیشاه

 !قسم آره، -

 مادرم جون به: گفت دوباره سکوت، هیثان چند از بعد و

 ! خوبه؟ بخورم، قسم

 . زدم شخندین ناخودآگاه

 چه چارهیب اون! ؟یذاریم هیما مادرت جون از چرا -

 !شده؟ تو مادر که کرده یگناه

 . دیرس گوشم به نیشاه پوزخند یصدا
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 سوزه،یم هم من مادر حال به دلت! جالبه واقعًا! بهجال -

 !یچیه من اما

 .داد تکون رو سرش تأسف با و

 که همونقدر چون بخورم، قسم رو مادرم جون حاضرم -

 ... و زهیعز ،یزیعز برام تو

 . کردم قطع رو حرفش

 برات مادرت اگه! لطفًا نکن هاتحرف یقاط رو من -

 دختر هی تنها که من بخاطر خودت قول به بود، زیعز

 ! یذاشتینم تنهاش وقتچیه م،بهیغر

 . دیکش یپوف نیشاه

 مشخص هم خودت با ٰیحّت تو فیتکل که نهیا مشکل -

 ! لیسو ستین
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 کجا به کجا از: گفت لب ریز و انداخت راه به رو نیماش

 ! واقعًا میدیرس

 به الح هر به! دونمیم: گفتم لب ریز خودش، از تیتبع به

 ...شکر رو خدا میدینرس هم تو یعالقه وردم بحث

 و: دادم ادامه شبرافروخته صورت به ینگاهمین با و

 ! میرسینم هم وقتچیه

. 

. 

 . 

 تو مامان، تماس از نظر صرف با موندهیباق ابونیخ دو

 مقابل حرفیب نیشاه تیدرنها و شد یسپر سکوت

 .داشت نگه رو نیماش خونه

 



 

Romanzo_o 1280 

 

  

 لساا بخواد نیشاه نکهیا ینگران تمنتونس کردم یکار هر

 ! کنم دور خودم از ره،یبگ ازم رو

 کهیدرحال نیشاه یاخمو یچهره به کردن نگاه ٰیحّت

 وارد فشار بهش و بودن دهیچیپ فرمون دور هاشدست

 ! کردیم ترشیب رو مدلهره و ترس کردن،یم

 ادهیپ یخواینم: دیپرس ازم که نیشاه طلبکار یصدا با

 . اومدم خودم به! ؟یبش

 دچن تهیکرا" نگم تا گرفتم رو خودم یجلو یسخت به

 !"! شه؟یم
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 به رو تو... رو تو... نیشاه نیبب: گفتم ِمنِمن با جاش به و

 ،یدار دوستش و زهیعز برات ایدن نیا تو که یهرک جون

 ! رونیب بنداز سرت از یریبگ من از رو السا نکهیا فکر

 هیکس تنها بچه نیا: دادم دامها و فشردم خودم به رو السا

 ! دارم من که

 از هاشاخم کمکم که شدم رهیخ نیشاه به یدواریام با

 . شد باز هم

 . کرد نگاهم آرامش با

 سرم تو یمزخرف فکر چیه که قسم خودت جون به -

 !لیسو ستین

 که رو شیبعد یجمله و کردم لمس رو در یرهیدستگ

 نباشه، یلیسو اگه! ستین لیسو نباشه، السا اگه" گفتیم

 .گذاشتم پاسخ بدون!" ستین هم ینیشاه
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 رسوندم خونه یجلو به رو خودم و شدم ادهیپ نیماش از

 .شدم مواجه مامان با که

 یانقطه به رهیخ بازمهین در یال از یک از نبود معلوم

 تمتونسیم هم کردنش دنبال بدون ٰیحّت که بوده نامعلوم

 خوِد نه، که نیشاه نیماش قًایدق نقطه، اون بزنم حدس

 ! نهیشاه خوِد

 گناه احساس هام،یکارپنهون و هاگذشته ادی با ناخودآگاه

 . کردم سالم یآروم یصدا با و کردم

 . گرفت آغوشم از رو السا و داد رو جوابم مامان

 ! پسره دوستت دونستمینم -

 . بزنم لبخند کردم یسع

 ! خب؟ -
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 کالهش برداشتن اثر در که ور السا یموها کهیدرحال مامان

 دبو آشنا! یچیه: گفت کرد،یم مرتب بود، شده نامرتب

 !ه؟یچ اسمش یراست! شافهیق
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 . گرفتم دهینشن رو سؤالش و دمیدزد رو نگاهم

 االب ازشون بخوام نکهیا از قبل اما رفتم، هاپله سمت به

 .کرد صدا رو اسمم مامان برم،

 . برگشتم سمتش به ناچار به

 ! بله؟ -

 دم؟یپرس یچ یدینشن -
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 . فرستادم رونیب کالفه رو نفسم

 ه؟یچ یبرا هایسؤال ستیب نیا -

 . کرد نازک چشم پشت مامان

 ! دمیپرس سؤال هی فقط من -

  ه؟یچ دوستت اسم: داد ادامه شمرده شمرده و

 . دوختم نیزم به رو نگاهم

 ! نیشاه -

 آخر در و دکر زمزمه رو" نیشاه" اسم بار چند مامان

 ! ن؟یشاه کدوم: دیپرس مبهوت

 مامان یموشکافانه نگاه دنید با بردم، باال که رو سرم

 ! نداره یادهیفا انکار که شدم متوّجه خوب یلیخ

 . باشم تفاوتیب کردم یسع حال نیا با

 .انداختم باال شونه
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 !گهید نیشاه -

 سمتم به و خوابوند مبل یرو اطیاحت با رو السا مامان

 . ومدا

  ؟یشاد شوهر -

 . دادم تکون رو سرم

 ! لیسه یپسرعمو و -

 !یکنیم هم اعتراف که خوب چه: گفت حرص با مامان

: داد ادامه بده، من به یحرف زدن یاجازه نکهیا بدون و

 ! نبوده یاتفاق که مطمئنًا

 . دادم هیتک هانرده به و گرفتم دندون به رو لبم

 نیشاه با مرابطه و یستدو از مامان شیپ سال چند اگه

 حاال مطمئنًا کرد،یم ممؤاخذه طورنیا و بردیم ییبو

 ! داشتم یبهتر تیوضع
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 بچه، کی داشتن وجود با نبودم مجبور حاال شک بدون

 دیشا نیشاه یبرا که هرچند ساده، دارید کی بخاطر

 ! بدم پس جواب داشت، یاگهید مفهوم
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 نیا از بهتر دادم،یم پس ابجو مامان به شیپ هاسال اگه

 هامونحرف متوّجه که هرچند م،بچه چشم یجلو که بود

 به مجبور زدن حرف و دارید کی یدرباره شد،ینم

 ! بشم دادن حیتوض

 .گرفتم ضرب هانرده یرو هامناخن با یکالفگ با

 نییتع قبل از قراِر: گفتم مامان یعصب یچهره به رهیخ

 ...نبود شده
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 . شدم هامناخن با یباز مشغول بارنیا و دمیکش یپوف

 ... خب اما -

 ! نبود هم یاتقاف ِیاتفاق -

 . بردم باال رو سرم مامان، زبون از جمله نیا دنیشن با

 ! شمینم منظورتون متوّجه -

 . شد زیر مامان یهاچشم

 به یزد رو خودت فقط! یشد متوّجه خوب اتفاقًا -

 ... که ونبد رو نیا اما چپ، لیسو یکوچه

 چرا نشدم، متوّجه مامان یهاحرف یادامه از یزیچ گهید

 . برد هاگذشته به رو من" چپ لیسو یکوچه" که

 نیا لیسه چرا اومدینم ادمی گهید ٰیحّت که ییهاگذشته

 ! بود گفته بهم رو کلمه چند
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 شچهره و شدیم تکرار گوشم تو لیسه یصدا فقط

 ! بود هامچشم یجلو

 . اومدم خودم به مامان توسط هامشونه نشد لمس با

 . زدم پس رو هاشدست تیعصبان با

 ه؟یچ: دمیغر

 شیآت رو من بود تونسته خوب هاگذشته ادی که انگار و

 هب رسوندن و زدن حرف کلمه چند: گفتم ظیغ با که بزنه

 ! داره؟ انداختن شنگه الم انقدر خونه در دم

 نیا از! یباش تباطار در یشاد شوهر با خوادینم دلم -

 !ادینم خوشم رابطه

 . دمیخند بهت با

 ! رابطه؟ کدوم -
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 یهرچ! کردیم نگاهت یچطور دمید در پشت از خودم -

 یبر باهاش ستین درست بود، یشاد شوهر اون نباشه،

 ...شیمیصم دوست شوهر با گن؟یم یچ مردم! رونیب

 . بردم باال سکوت عالمت به رو دستم

 از من کنه،یم فکر مدرباره ینطوریا خودم مادر یوقت -

 !باشم؟ داشته یانتظار چه تونمیم هیبق
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 صدا رو اسمم بهت با که مامان یزمزمه به توّجهیب

 شوهر ،یشاد شوهر من یبرا انقدر: دادم ادامه کرد،یم

 نبود، من یمیصم دوست یشاد اگه! لطفًا دینکن یشاد

 !بگم یزندگ ،ینکبت تیوضع نیا به نبودم مجبور من اآلن
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 . کنه آرومم کرد یسع مامان

 . کرد نوازش رو بازوم

 ... یشاد و تو! ل؟یسو هیچ هاحرف نیا از منظورت -

 . زدم پس رو مامان دست حرص با ،یشاد اسم دنیشن با

 یکار یشاد یزنده به من! ستمین کنخرابخونه من -

 ! مرده که حاال برسه چه نداشتم،

 باز لب مامان، مبهوت" کن؟خرابخونه" یزمزمه با و

 گهن پنهون یبرا سال نیچند که ییزهایچ گفتن به کردم

 .بودم زده شیآت و آب به رو خودم داشتنشون

 نز رفت و مونیدوست به زد پا پشت که بود یشاد اون -

 ! شد نیشاه

 نیا از مانع نتونست هم مامان یگردشده یهاچشم ٰیحّت

 !ندم ادامه که بشه
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! داشت خبر نفر دو ما یدوست از یکس هر از بهتر یادش -

 ! بود یشاد مون،یدوست به زد گند که یکس

 امان،م گفتن!" ن؟یشاه و تو یدوست" به توّجهیب بار نیا و

 شونخونه از شوهرش یوقت که بود یشاد اون: دادم ادامه

 هک بود یشاد اون! لیسه به زد زنگ رون،یب کرد پرتش

 تیاذ یبرا و ستین زنده ترشیب ماه چند دونستیم

 ! لیسه سراغ رفت شهر، یدکترها نیب من کردن

  !شده سرخ صورتم نداشتم شک و زدمیم نفسنفس من

 شهالب و بود شده دیسف گچ مثل مامان صورت مقابل در

 ! خوردنیم تکون انگار

 دیشا ای مادرش یهایوانگید دنید از که السا سمت به

 کرد،یم هیگر مادرش درخشان یگذشته دنیشن از هم

 . رفتم



 

Romanzo_o 1292 

 چ،یه که شدینم آروم دادم،یم تکون رو السا هرچقدر

 ! شدیم ترشیب هم شهیگر شدت

 ود،ب نشسته نیزم یرو هاپله کنار حاال که مامان سمت به

 .گرفتم سمتش به رو السا خجالت با و رفتم
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 ! کنم آرومش تونمینم. مامان رشیبگ -

 که نگاهش بهت دنید از من و آورد باال رو شسر مامان

 سرم کنن، ترک رو هاشچشم حاالها حاال نبود قرار انگار

 . انداختم نییپا رو

 ! لطفًا مامان؟: دمینال
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 جلو رو لرزونش یهادست مامان تا دیکش طول هیثان چند

 . دیکش آغوش به رو السا و آورد

  .شد گم مامان هقهق نیب السا یهیگر یصدا و

 پر دل جز یزیچ مقصرش که رومروبه یصحنه دنید با

 خاموش وجودم درون آتش نبود، نحسم یگذشته از من

 ! داد مطلق یپوچ و یسرد به رو جاش و شد

 یتالش نکهیا بدون و فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

 اب یشرمندگ شدت از کنم، السا ای مامان کردن آروم یبرا

 از رو خودم تا رفتم هاپله سمت به لرزون یهاقدم

 .کنم محو بودم، ساخته که یاصحنه

 نامعلوم مامان یهازمزمه یصدا پله، هر از رفتن باال با

 چرا" پرسهیم ازم نشم متوّجه که یاونقدر نه اما شد،یم

 "!؟یکرد تیزندگ با رو کار نیا
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 هر به و دمیکش هاپله یرو رو پاهام م،یجونیب وجود با

 . رسوندم باال یطبقه به رو خودم د،بو که یزحمت

 همون با و کردم قفل داخل از رو در و شدم اتاق وارد

 . دمیخز پتو ریز هالباس

 بالشتم یرو اجازهیب اشک، یهاقطره و بستم رو هامچشم

 !کردن سشیخ و ختنیر

 دیشا تا کردم خفه گلو تو رو صدام و زدم چنگ پتو به

 ! بشه آروم زودتر مامان

 یانتهایب سؤاالت سرآغاز امروز، اتفاق نکهیا از غافل

 ! بود گذشته به راجع مامان

. 

. 

 . 
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 به یهاپلک موهام، یرو یکس دست حرکت احساس با

 . کردم باز یسخت به رو مدهیچسب هم

 رقغ کنارم السا و بود نشسته نیزم یرو تخت کنار مامان

 .بود خواب

 رو در م،یباردار ندورا مثل مامان. نبود کردن فکر به یازین

 !بود کرده باز زور به
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 از دست مامان که فرستادم رونیب مانند آه که رو نفسم

 . کرد بلند رو سرش و برداشت السا یموها نوازش

 . زد یتصنع لبخند بازم، یچشم،ها دنید با
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 ! بهتره؟ حالت -

 . کردم اکتفا سرم دادن تکون به تنها

 هاشلب دنیجو مشغول و دیدزد رو نگاهش که مامان

 فیعرت براش رو گذشته ازیپ تا ریس از دیبا دمیفهم شد،

 ! کنم

 خودم به رو السا کهیدرحال و شدم زیخمین تخت یرو

 ! د؟یبدون نیخوایم یچ: دمیپرس کردم،یم ترکینزد

 ! ؟یبود دوست نیشاه با واقعًا تو -

 . کنم کنترل رو صدام لرزش کردم یسع

 ! اهم چند... خب آره -

 !نشدم؟ متوّجه من که نیشد دوست یک -

 شمال تو: دادم جواب وارزمزمه و گرفتم دندون به رو لبم

 ! تهران تو یاتفاق هم بعد م،یدید رو گهیهمد
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 . فرستاد رونیب مانند آه رو نفسش مامان

   !دم؟ینفهم چطور -

 اب مامان که کردم ترتنگ السا بدن دور رو دستم یحلقه

 . دیشک رو دستم غر

 ! بچه شد خفه! نکن -

 .گفتم" نکنه خدا" لب ریز

 با هک بودم مونده تخت یرو زیمخین همونطور فیبالتکل

 یهنیگز ستادن،یا و دوباره دِنیکش دراز نیب مامان سؤال

 ! کردم انتخاب رو یاول

 !؟یداشت دوست رو نیشاه -

 ! نه! بود روشن و واضح کاماًل مامان سؤال جواب
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 شک عقلم به دادم،یم مامان به رو جواب نیهم اگه اما

 راچ ،ینداشت دوست رو نیشاه که تو گفتینم! کرد؟ینم

 ! ؟یشد کینزد لیسه به

 ل؟یسو -

 دمکر باز لب خودم بزنه، یاگهید حرف مامان نکهیا از قبل

 . زدن حرف به

 یمعمول دوست هی حد در فقط! نداشتم دوستش ادیز -

 ! نیهم! برام بود
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 چقدر که داد نشون شیبعد جمالت با مامان انتظارم طبق

 نیهشا و من یشده تموم و ته و سر یب یرابطه به نسبت

 ! کنجکاوه

 الس چند چرا نکهیا از بود یعصبان و ناراحت البته صد و

 ! دهینفهم رو موضوع نیا ش،یپ

 به هک دونستیم و داشتم من که بود یدوست تنها یشاد -

 ازدواج هم با نفر دو اون نکهیا! ردمک عادت نیشاه وجود

 بولق رقابلیغ برام بگن، من به یزیچ نکهیا بدون کردن،

 ! مکن یتالف فقط که بودم یراه دنبال نیهم بخاطر! بود

 . کرد نگاهم زشدهیر یهاچشم با مامان

 رو لیسه یچطور ن،یشاه و یشاد یعروس شب از بعد -

 ! ؟یکرد دایپ

! ودب گذشته من سر از آب اام شد، حبس منهیس تو نفس

 دنیفهم بود، شده باخبر بزرگم یهادروغ از مامان که حاال
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 یزیچ درمقابلش که ساره با مرابطه کردن پنهون و دروغ

 !نبود

 ! ساره -

 ! ساره؟ -

 . خورد یتکون السا مامان، داد با

 السا یهاگوش یرو رو هاشدست خودش مامان

 دختره همون ساره: دیپرس یترآروم یصدا با و گذاشت

 ... که ستین

 . کردم قطع رو حرفش

 ! خودشه خود! همونه چرا -

 ریتقص که شهمه خب اما: دادم ادامه یقیعم نفس با و

 ! نبود ساره

 ... من وگرنه ،یگفت شد خوب -
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 . بردم باال سکوت عالمت به رو دستم

 ! نشده تموم هنوز حرفم -

 و برداشت االس یهاگوش یرو از رو هاشدست مامان

 . شد نهیس به دست

 ! شماست با گوشم! دییبفرما -

 . شدم رهیخ مامان یهاچشم به
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 یشاد و نیشاه از کنه کمک بهم تا رفتم ساره سراغ من -

   !رمیبگ انتقام
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 سراغ یرفت که بود مرده مادرت مگه: گفت ظیغ با مامان

 !دختره؟ اون

 !بود یلب ریز ی" نکنه خدا" هم باز من جواب و

 هیقض اگه: گفتم یشوخ به موجود، جو کردن عوض یبرا

 ات دیکن کمک بهم نیشدیم حاضر گفتم،یم بهتون رو

 !رم؟یبگ انتقام ازشون

 .داد تکون رو سرش افسوس با مامان

 !نگرد؟ ساره با گفتم چقدر -

 . انداختم باال شونه

 میتونینم کدوممونچیه! مامان گهید گذشته هاگذشته -

 !میکن عوضش

 . داد تکون رو سرش مامان
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 هاتهگذش تا باشه ندهیآ به حواسمون دیبا که البته صد -

 !نشه تکرار دوباره

 ! دمیفهمینم رو مامان منظور و بودمیم خنگ دیبا

 و من دارید به نسبت مامان که بود روشن برام روز مثل

 ! نداره یخوب حس چیه و مشکوکه هم با نیشاه

 . زنمب لبخند کردم یسع

 ییجا چیه هم نیشاه! کنمینم فکر انتقام به گهید من -

 فقط که میدید رو گهیهمد بار چند! نداره میزندگ تو

 ! نیهم! میزد حرف

 هب السا وجود از یحرف نیشاه اگه: دیپرس ترس با مامان

 ! ؟یچ زد، لیسه

 ! گهینم: دادم جواب یمکث چیه بدون

 .کرد نگاهم موشکافانه مامان
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 ! ؟یمطمئن انقدر کجا از -

 . فرستادم رونیب سخت رو نفسم

 ! ستین ارتباط در لیسه با چون گه،ینم -

 .دوختم مامان به رو نگاهم

 !ما ازدواج از بعد! شده قطع شونرابطه که ساله چند -

 . کرد نگاهم دیترد با مامان

 !؟یگیم رو راستش بپرسم سؤال هی -

 !حتمًا -
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 ... که نهیا منظورم! د؟یفهم عقد از قبل لیسه -
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 . کردم قطع رو حرفش

 ! دیفهم یعروس به مونده روز چند -

 ... که بود نیهم بخاطر پس -

 . گذاشت ناتموم رو حرفش خودش مامان بار نیا و

 مًاحت! بزنم حدس رو حرفش یادامه تونستمیم یراحت به

 ! بگه یعروس شب لیسه رفتار یدرباره خواستیم

 بود، شده شکسته ریاخ یهاسال تو که مامان صورت به

 . شدم رهیخ

 زیچ :گفتم کردم،یم لمسش کهیدرحال و گرفتم رو دستش

 ! د؟یبدون شدرباره نیبخوا که مونده یاگهید

 . کرد بلند رو سرش مامان

 داورین طاقت آخر در و گرفت دندون به رو لبش بار چند

 ییجا تا آخه! کرد؟ دایپ رو لیسه یچطور ساره: دیپرس و
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 و تو نیب یاشماره چیه ،یشاد یعروس تو ادمهی من که

 ! نشد بدل و رد لیسه

 هم با لیسه و من یبرخوردها و حرکات مامان نکهیا از

 یلبخند داشت، ادی به نیشاه و یشاد یعروس تو رو

 . گرفت شکل هاملب یرو ناخواسته

 ! نبود یطوالن هم ادیز لبخندم عمر اما

 ینشم یاتفاق کاماًل صورت به ساره: گفتم السا به رهیخ

 !دراومد آب از لیسه مطب

 ! بودن توانم در گهید گذشته خاطرات تو ترشیب شدن غرق

 . شدم بلند تخت یرو از

 یسؤال مامان بشم، خارج اتاق از نکهیا از قبل آخر یلحظه

 . شد سست پاهام که دیپرس
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 در یرهیدستگ به رو دستم فتم،ین نیزم به نکهیا یبرا

 . شد مشت وارید یرو مگهید دست و گرفتم

 هگرفت زن! نه؟ ای شده خوب لیسه یپاها نگفت نیشاه -

 ! نداشت؟ یخبر ازش ای

 . دمیکش یقیعم نفس

 ! گرفته زن اما... اما نزد، یحرف پاهاش تیوضع از -

 کرده ازدواج اگه! بودم نگران یلیخ السا بخاطر! بهتر -

 تو با یکار! گرمه خودش یزندگ به سرش گهید باشه

 ! نداره

 نگاهم هیثان چند عرض در اشک یهاقطره و دیلرز مچونه

 مگر خودش یزندگ به لیسه سر که فرضًا! کردن تار رو

 بود لیسه میزندگ یزمان کی که یمن فیتکل اما بود، شده

 !پس؟ شدیم یچ بودم، شیزندگ و



 

Romanzo_o 1308 

 

 

  دیجد پارت

371 

 نه،یبب رو صورتم و بچرخونه رو سرش مامان نکهیا از قبل

 ته یبهداشت سیسرو به رو خودم و شدم خارج اتاق از

 . رسوندم سالن

 بر یمبن مامان سؤال مقابل در و کردم باز رو آب ریش

 جواب نکردم، استفاده اتاق داخل سیسرو از چرا نکهیا

 ! کنه داریب رو السا آب یصدا خواستمینم: دادم

. 

. 

. 
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  «بعد سال پنج»

 تطنیش سر از شونهمه که کمد تو یهالباس نیب کالفه

  .گشتمیم کتم دنبال داشتم بودن، شده نامرتب السا

 داشت داد و غیج با که السا یصدا و نداشتم یادیز زمان

 ! کردیم نوازش رو گوشم همچنان زد،یم حرف مامان با

 هزلزل انگار که اتاق تو بار چند و گرفتم فاصله کمد از

 . دمیچرخ خودم دور بود، شده

  !کنه آرومم نتونست هم قیعم یهانفس دنیکش ٰیحّت

 .دمز صدا یبلند نسبتًا یصدا با رو السا اسم طاقتیب

 مامان تذکر و ومدیم باال هاپله از داشت که پاهاش یصدا

 . دیرس گوشم به باشه، مواظب نکهیا بر یمبن

 .شد باز اتاق در که دینرس قهیدق به
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 شپاها حالت تونستمیم هم بهش کردن نگاه بدون ٰیحّت

 و هالباس نیب از هاشپنجه یرو داره که کنم تصور رو

 بهم تا گذرهیم نیزم یرو یپالشده و پخش لیوسا

 . برسه

 مگردن از عادتش طبق السا که یزمان بعد، یهیثان چند و

 . دیرس گوشم به گردنم یهامهره یصدا شد، زونیآو

 و نبرد ییجا به راه خودم از کردنش جدا یبرا هامتالش

 .شد جدا ازم مگونه دنیبوس با شهیهم مثل تینها در

 با اخمم حفظ یبرا تالشم تموم و دمیچرخ سمتش به

 ! موند جهینتیب خندونش صورت دنید

 . گرفتم رو تپلش و کوچولو یهادست

 نیریش با کنم، باز اعتراض به لب بخوام نکهیا از قبل

 نشنشو بهت ،یگردیم یچ دنبال بگو خب: گفت یزبون

 ! بدم
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 .دمیکش رو لپش

 ! زمیعز ستین نیا مسئله -

 . کرد جمع تفکر حالت به رو هاشلب
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 !اتاقه تو یهالباس مسئله حتمًا پس -

 . دمیکش رو لپش

 ! یدونیم خودت که خوبه -

 . داد رنگش ییطال یموها به یتاب

 ! نداره یکار نکهیا خب -

 . دمیبوس محکم چندبار رو لپش و شدم خم طاقتیب
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 ! السا دمیم قورتت آخرش -

 ندبل اعتراضش یصدا که بودم کرده بغلش محکم اونقدر

 .شد

 ! یمام -

 . کردم جداش آغوشم از باالخره

 یلیخ هنوز من: گفت کرد،یم ترشبامزه که یحرص با

 ! نده قورتم لطفًا دارم، آرزو یکل! ام کوچولو

 ریز از یفرز با کنم، بغلش دوباره تمخواس تا و دمیخند

 .کرد فرار دستم

 . بدوم السا دنبال که شد نیا از مانع مامان یصدا

 ! شد رید -

 !امیم اآلن: زدم داد
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 رو یلباس نیاول یسرسر کنم، دایپ رو کتم نکهیا بدون و

 خارج اتاق از فمیک برداشتن با و دمیپوش بود دست دم که

 .شدم

 .رفتم نییپا هاپله از

 و االس بتونم که شد نیا از مانع نیشاه نیماش بوق یصدا

 ! کنم بغل رو مامان

 در یجلو درست که نیشاه نیماش سوار و خارج خونه از

 . شدم بود، شده پارک خونه

 بمجوا خنده با که کردم سالم زدم،یم نفسنفس کهیدرحال

 . داد رو

 ! کرده؟ یشلوغ السا دوباره -

 . دمیخند
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 رو اتاق تیوضع دیبا! شهلحظه هی یبرا یشلوغ -

 ! یدیدیم

 .داد تکون رو سرش

 ! ره؟یبگ ادی یآلمان ستین حاضر هم هنوز -

 . اومد سراغم به ینگران هم باز

 ادیز هم سنش! کنم کاریچ دونمینم گهید! نیشاه نه -

 شه،مدرسه وقت گهید سال! رهیگیم ادی بگم که ستین کم

 ! یچیه به یچیه اما

 :گفت لب ریز بود، یرانندگ مشغول کهیحالدر نیشاه

 ! شهیم درست
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 نیا هک بدم صیتشخ شیکالفگ از تونستمیم خوب من و

 !ستین دلش حرف

 ! بود السا نگران من مثل هم نیشاه

 یوابستگ بخاطر نیشاه و بودم السا مادر نکهیا بخاطر من

 و مامان گهید حاال که السا و من به نسبت مرزش و حدیب

 ! داشتن خبر ازش هم بابا

 شده خبردار گذشته اتفاقات از هم بابا مامان، بر عالوه

 .هم با نیشاه و یشاد ازدواج لیدل یاضافه به بود؛

 وبخ نیشاه با رفتارم اگه که فکر نیا با شیپ سال چند

 ذاره،یم لیسه دست کف رو زیچهمه و رانیا رهیم نباشه،

 ! اومدم راه باهاش

 لیبدت هفته تو مونیساعت کی محدود یدارهاید رفتههرفت

 .انیم در روز کی یدارهاید به شد
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 وآمدرفت ینوع به خونه، خارج از دارهاید نیا بعدها و

 یاخانواده نیشاه که تفاوت نیا با. شد لیتبد یخانوادگ

 .بود ینفر چهار ما یخانواده و نداشت

 اب همجنس ستدو دو رفتار مثل هم با نیشاه و من رفتار

 . بود هم

 ای شوندیپ چیه بدون بود؛" نیشاه" السا یبرا نیشاه

 !  یااضافه پسوند

 ! بود خوب و دوستانه رابطه نیا تو زیچهمه

 زا یخبر نه و بود شیپ هاسال لجباز لیسو از یخبر نه

 !گوشیباز نیشاه

 شییتنها یمسئله هم باز نیشاه اوقات یبعض حال نیا با

 شنهادیپ و یخواستگار کردن مطرح با و دیکشیم شیپ رو

 ! کشوندیم یوانگید مرز تا رو من ازدواج
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 که من زبون از حرف نیا به هم هایوانگید نیا آخر

 نهک فکر من جز یزن هر کنار در یزندگ به تونهیم نیشاه

 ! شدیم ختم نیشاه یبچگانه قهر و

 دشخو نیشاه روز دو تًاینها ای روز مین و کی از بعد و

 ! میکردیم یآشت و ومدیم

 ! کردمینم باور من اما ست،ین یانهیک گفتیم نیشاه

 اب بود نشده حاضر ٰیحّت سال همه نیا از بعد که ینیشاه

 یاجبار ازدواج اون بخاطر و رهیبگ یتماس مادرش و پدر

 !نباشه؟ یانهیک شدیم مگه بود، زده رو دشونیق
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 کردمیم باور دیبا بودم، خورده زخم شوهرم از که یمن

 هست لیسه یپسرعمو قضا از که نیشاه ستین قرار

 ! بزنه؟ شین من به یروز

 ته که ییهانفرت به نداشت جرأت که نیشاه برخالف

 شب هر و روز هر ذکر کنه، اعتراف بود کرده لونه دلش

 هب بارها و بارها ٰیحّت و بود لیسه از منهیک و انتقام من،

 از لیسه تا کنمیم یکار حتمًا که بودم گفته نیشاه خود

 ! کنه مرگ یآرزو هزاربار یروز وجدانعذاب

 کردیم نگاهم یطور من یهاحرف نیا مقابل در نیشاه

 زمان نکهیا از غافل بود، رممکنیغ کار نیا انگار که

 !نبود دور هم ادیز لیسه و من شدن رودررو

. 

. 

. 
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 از ن،یشاه از یحافظخدا و تشکر از بعد مطب یجلو

 . شدم ادهیپ نیماش

 ریاخ روز چند مثل نیشاه بشم، مطب وارد که یزمان تا

 .رفت آخر در و موند منتظر

 السا به هم باز خودم واحد و پنجم یطبقه به دنیرس تا

 . کردم فکر

 و من بر عالوه نکهیا وجود با سال پنج گذشت از بعد

 ما جز درواقع و نشبردیم رونیب هم بابا و مامان ن،یشاه

 اومتمق بزنه، حرف تونستینم گهید کسچیه با نفر چند

 وننش خودش از یآلمان زبون گرفتن ادی مقابل در یبیعج

 ! دادیم

 ودن،ب نشسته انتظارم به که یماریب چند و میمنش دنید با

 . کردم موکول یاگهید زمان به رو السا به کردن فکر
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 السا، به نکردن فکر یبرا ادمیز تالش وجود با روز اون

 ظهلح کی ٰیحّت میکار زمان انیپا تا و نشدم موفق اصاًل

 ! نبود من برداردست الیخ و فکر و ینگران هم

 با هم باز و شدم خارج مطب از میکار زمان شدن تموم با

 . میشد خونه یراه نیشاه

 ردهک سکوت م،یبرس خونه در یجلو به کهیزمان تا نیشاه

  !بود دیبع نیشاه مثل یپرحرف آدم از نیا خب که بود

 خونه در یجلو نیشاه و دینکش طول ادیز انتظارم

 . شکست رو سکوتش باآلخره

 یگردیبرم ره،یبگ ادی یآلمان نخواد واقعًا السا اگه -

 !ران؟یا

 

 



 

Romanzo_o 1321 

 

375 

 . شد حبس منهیس تو نفس

 دهینپرس ازم رو سؤال نیا میمستق انقدر حال به تا یکس

 نیا به خودم ٰیحّت بودم نکرده جرأت هم من و بود

 !کنم فکر یجد صورت به موضوع

 !؟یکن کاریچ یخوایم ل؟یسو: دیپرس دوباره نیشاه

 ! دونمینم: کردم زمزمه

 . انداخت صورتم به ینگاهمین نیشاه

 ! ؟یبگ یخواینم ای یدونینم -

 . دادم تکون رو سرم کالفه

 ! دونمینم گفتم! نیشاه کن بس -

 .دیکش موهاش نیب یدست یآشفتگ با نیشاه
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 پوست و صاف: گفتم یخستگ با و بستم رو هامچشم

 !فکرته تو یچ بگو کنده

 خرهباآل نیشاه نکهیا تا شد یسپر سکوت تو قهیدق چند

 . زدن حرف به کرد شروع

 ! گه؟ید شهر ای تهران یریم ران،یا یبرگرد اگه -

 ! کنم فکر برگشتن به خواستینم دلم ٰیحّت

 انتخاب رو یشهر صددرصد: دادم جواب حال نیا با

 رو جاچیه که هم تهران جز! بشناسمش که کنمیم

 !شناسمینم

 ! ؟یچ شغلت پس -

 هرجا: دادم جواب بود، بسته هامچشم هنوز کهیدرحال

 ! زنمیم مطب جا همون برم،
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!" ؟یآسون نیهم به" گفتیم که رو نیشاه یزمزمه

 أسی یهیآ به کرد شروع ارهدوب اون و گرفتم دهینشن

 ! خوندن

 مه لیسه ،یبزن مطب و تهران یبرگرد اگه که یدونیم -

 ! شه؟یم خبردار زود یلیخ

 . کردم باز رو هامچشم

 ! دونمیم -

 ِمنِمن با هیثان چند از بعد و داد تکون رو سرش نیشاه

 ... دخترشه السا بفهمه اگه که یدونیم: گفت

 ! کرد قطع رو حرفش و

 .کردم نگاهش حرص با

 ! بفهمه -
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 تو! نک فکر کم هی... لیسو نیبب: گفت متیمال با نیشاه

 مدارسش و تهران جز ییجا هی حتمًا ،یبزرگ نیا به یایدن

 !رهیبگ ادی نوشتن و خوندن لیسو که هست
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 .کردم دییتأ رو حرفش و دادم تکون رو سرم

 ! دونمیم -

 عالمت به رو دستم بزنه، یحرف خواست نیشاه تا و

 .بردم باال مقابلش سکوت

 یراض السا که یدونیم خوب هم تو و دونمیم من -

 !رهیبگ ادی درس هاحرف نیا و یخصوص معلم با شهینم



 

Romanzo_o 1325 

 . دمیکش یقیعم نفس

 کنم چه کنم چه یکاسه اآلن من بود شده یراض اگه که -

 !بودم نگرفته دستم

 . شد لبش دنیجو مشغول نیشاه

 وت و دخترشه السا بفهمه لیسه اگه که یدونیم لیسو -

 یوحش! شهیم یوحش ،یکرد یمخف ازش تو هاسال نیا

 !ادیبرم دستش از یکار هر بشه، که هم

 اما بودم، موافق نیشاه یهاحرف با هم خودم نکهیا با

  باشه؟ یک سگ لیسه: گفتم

 شهیهم اون ادیم ادمی که ییجا تا: دادم ادامه پوزخند با و

 !بوده یوحش

 یادآوری بهم رو تیواقع هاشحرف با دوباره نیشاه و

 ! کرد
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 بچه بفهمه لیسه! لیسو کنهیم فرق موضوع نیا اما -

 ... بهش تو و داشته

 یلندب نسبتًا یصدا با ش،یتکرار جمالت دنیشن از خسته

 ! بفهمه خب! درک به: گفتم

 سال همه نیا: دادم ادامه زدم،یم نفسنفس کهیدرحال و

 ! یعوض اون سهم هم شذره هی دم،یکش عذاب من

 انعم نتونست هم ابونیخ وسط نیشاه یناگهان ترمز ٰیحّت

 ! بشه دلم یهاعقده کردن یخال

 اون! شبچه و موندم من حالش، و عشق یپ رفت اون -

 دست یچ مثل من کرده، خواسته یکار هر هاسال نیا تو

 ! دمیکش رو زیچهمه جور ییتنها

 . شد اشک از سیخ صورتم یک دمیمنفه
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 که ینک کار یمارستانیب تو یمجبور یوقت یفهمینم تو -

 رارهق شوهرت دونستنیم کارکنانش تا گرفته سشیرئ از

 اب و نشده ازش یخبر چیه هنوز اما شت،یپ ادیب روز هی

 !داره یدرد چه ،یبش چشم تو چشم هرروز هاآدم نیا

 !فتمر فرو نیشاه غوشآ تو یک دمینفهم و گفتم و گفتم
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 جواب و کنم جور و جمع رو فکرم بخوام نکهیا از قبل

 پس :گفت شخندین با خودش بدم، نیشاه به یاکنندهقانع

 ! بود درست حدسم

 . خوردم یتکون



 

Romanzo_o 1328 

 ! ؟یحدس چه -

 . دیکش سمتم به رو خودش نیشاه

 یسادگ نیا به تو نکهیا! گذرهیم یچ فکرت تو نکهیا -

 رو یلعنت اون یتونینم تو نکهیا! یشینم لیسه الیخیب

 فکرت هم باز بکنم، هم یهرکار من نکهیا! یکن فراموش

 !؟ینیبینم رو من چرا! اونه شیپ

 ماشاره یهاانگشت با که گفت داد با رو جمالتش اونقدر

 !گرفتم رو هامگوش

 شد نیا از مانع و گرفت رو هامدست خشونت با نیشاه

 . رمیبگ رو هامگوش که

 !نه؟ درسته پس -

 . مکرد نگاه شبرافروخته صورت به گردشده یهاچشم با

 ! درسته؟ -
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 تکون بود، هاشدست تو که هامدست یواسطه به و

 .داد بهم یمحکم

 تو و باشه یعصبان نیشاه اگه که بود کرده ثابت تجربه

 رتشیب شدن آروم یجا به ،یبزن حرف آرامش با مقابلش

 ! رهیگیم شیآت قبل از

 !جان نیشاه یشد هار -

 ! نگو: دیغر دشدهیکل یهادندون با نیشاه

 .گرفتم خودم به کردن فکر ژست

 ! رو؟ جان نیشاه ای رو شدنت هار -

 هامدست مچ دور از هاشدست گره کمکم و زد شخندین

 . شد شل

 ! ل؟یسو هیک هار بگم یخوایم! هار؟ -
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 یتفاوتیب با و دمیکش رونیب هاشدست از رو هامدست

 ! ستین مهم اصاًل که هرچند! بگو: گفتم

 خودم هم ینگ خب اما: دادم ادامه ناخواسته یاخنده با و

 ! دمیفهم

 زج هرحال به: گفتم هم باز ن،یماش یفضا به ینگاه با و

 شده هار هم من اگه! ستین نیماش نیا تو یکس تو و من

 !جان نیشاه ردهک تیسرا تو از نکن شک باشم،
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 . زد شخندین نیشاه
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 بذارم کنم عسل آرنج تا رو دستم اگه من! منه از مشکل -

 !یریگیم گاز هم باز دهنت، تو

 !نکردم لبخندم کردن یمخف یبرا یتالش چیه

 ! توعه از مشکل صد در صد -

 شوهر من نکهیا وجود با تو چطور: دادم ادامه تیجد با و

 هب تا یخال یخونه یکشوند کلک و دوز با رو من اشتم،د

 که یکن درک یتونینم حاال اما ؟یزیبر زهر خودت الیخ

 حداقل که زمیبر لیسه یزندگ تو رو زهرم دیبا هم من

 !بشه؟ خنک دلم

 .دیکوب یصندل یپشت به بار چند رو سرش نیشاه

 یک! ل؟یسو یکن فراموش رو گذشته یخوایم یک -

 !بشه؟ تموم خوادیم تنهیک

 .دادم تکون رو سرم افسوس با
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 و ینکرد فراموش رو گذشته خودت یوقت چطور -

 نیهمچ من از نجا،یا یاومد یکرد ول رو تیزندگ

 !؟یدار یانتظار

 .کرد نگاهم نشسته خون به یهاچشم با

 یبفهم یخوایم یک! نجایا اومدم میزندگ بخاطر من -

 !شعور؟یب نفهم دارم دوست

 !دمیخند هم باز و

! کنم؟ ضعف و غش برات یشاد مثل که یندار انتظار -

 وت! من نه ؛ییتو کنه،یم یزندگ داره گذشته تو که یاون

 ما یجلو یابهونه هر با بود، شده نیلچرنشیو لیسه یوقت

 جدا هم از ما که یکرد یتالش هر! ادته؟ی... یشدیم سبز

 ونچ ؟یچ که بشه خنک دلم دینبا من حاال! ادته؟ی م،یبش

 ...تو

 .کردم قطع رو حرفم ن،یشاه بلند یصدا با
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 شهب خنک دلت شه؟یم ندهیآ السا یبرا بشه خنک دلت -

 ! شه؟یم پدر السا یبرا

 . انداختم باال شونه

 ! دونمینم -

 ! ؟یدونینم: دیپرس یآروم یصدا با نیشاه

 رو خدا! واقعًا دونمینم: گفتم نیشاه کردن تیاذ یبرا

 ... خب و کردم صلح لیسه با دیاش ؟یدید چه

 ! خب؟ -

 !شد پدردار السا -
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 ! ؟یستین که یجد -
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 . انداختم باال شونه

 البته صد و لیسه برخورد به زیچهمه! واقعًا دونمینم -

 . داره یبستگ السا

 !داره زن اآلن لیسه: دیغر نیشاه

 ! دارم؟ زنش به کاریچ من -

 یدخترها دوست از زنش نهنک: دادم ادامه خنده با و

 ! ؟یزنیم نهیس به رو سنگش انقدر که بوده سابقت

 .فرستاد رونیب حرص با رو نفسش نیشاه

 رو یخواینم که تو! یگیم یچ تو گم،یم یچ من -

 ! ؟یبش آوار لیسه یزندگ

 بشم، شیزندگ آوار بخوام اصاًل: گفتم شدهکنترل یصدا با

 ! چه؟ تو به

 . آورد جلوتر ور صورتش دوباره نیشاه
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 هی یشیم ،یبش شیزندگ آوار اگه که یدونیم -

 ! کنخرابخونه

 و دمیکوب نیشاه ینهیس یرو تمیعصبان و حرص تموم با

 کنخرابخونه: دمیغر گرفت، فاصله ازم نکهیا محض به

 با تنها ییهاغلط چه بگم الزمه! مرحومت زن و ییتو

 ! ؟یحفظ از خودت ای نیکرد من یزندگ

 . دمیکش یقیعم نفس

 ازدواج یشاد با یوقت بودم، کنخرابخونه اگه من -

 رس شدمیم آوار نیدیخند من شین به جفتتون و یکرد

 من با شیضیمر یبهونه به یشاد که یکار قًایدق ت،یزندگ

 ! یبکن من با یخواستیم تو که یکار همون! کرد

 "اولمون یخونه سر میبرگشت دوباره" و" لیسو" یزمزمه

 راه عدب به نیا از: گفتم ظیغ با و دمیشن رو نیشاه گفتن
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 یمشترک ینقطه چیه که هرچند! جداست هم از تو و من

 ! مشترک راه به برسه چه نبوده؛ تو و من نیب هم

 آخرم حرف شدن، ادهیپ از قبل و کردم باز رو نیماش در

 . زدم نیشاه به رو

 که بودم هاوردین بابام یخونه از رو السا من ضمن در -

 شیپ سال چند! باشه یاضاف لیسه یزندگ تو حاال

 ! وقتشه گهید اآلن اما بفهمه، نخواست

 ... باهاش یبخوا دوباره نداشتم انتظار -

 . شدم ادهیپ نیماش از

 اما! بشنوم تو از رو هاحرف نیا نداشتم انتظار هم من -

 ! کنم کاریچ خوامیم نداره تو به یربط گهید
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 نتظرم و نرفتن به توّجهیب و دمیکوب هم به رو نیماش در

 خونه سمت به یااضافه حرف چیه بدون نیشاه موندن

 . رفتم

. 

. 

. 

 ! شد؟ دعواتون دوباره -

 .برگشتم سمتش به و دمیکش ینیه مامان یصدا با

 . کرد پنجره به یااشاره مامان

 ن،یبود نشسته نیماش تو ساعت هی کینزد! دمتونید -

 !د؟یزدیم حرف یچ به راجع

 ! مامان: گفتم حرص با
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 . انداخت باال شونه

 ! خب گمیم راست -

 . دادم تکون رو سرم حوصلهیب

 !کجاست؟ السا! یچیه -

 ! دیخواب گرفت کرد، یباز اونقدر -

 ! د؟یخواب -

 . گرفت رو هاشگوش مامان

 ! یکنیم دارشیب! ترواشی! خبره؟ چه -

 بخوابه؟ دیبا چرا داره، کالس اآلن -

 . انداخت باال شونه هم باز مامان

 ! لجبازه خودت مثل! توعه دختر! بدونم؟ کجا از من -

 . نشستم مبل یرو خودم و انداختم یاگوشه رو فمیک
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 ریتصو به رهیخ و گرفتم هامدست نیب رو سرم کالفه

 اگه اما! درست لجبازه،: گفتم ز،یم یشهیش یرو خودم

 ! کنم؟ کاریچ دیبا من ره،ینگ ادی یآلمان هم امسال

 . شدم شدنش کینزد متوّجه مامان یپاها یصدا از

 !؟یکردیم بحث نیشاه با یداشت موضوع نیهم سر -

 ! نباشم؟ نگران ینگران نیا از

 . دمیکش یقیعم نفس

 هک نداره حق یعنی! ستین نگران گهید بعد به امروز از -

 !باشه نگران گهید

 

سرم رو بلند کردم.  

- مادر من شما چه گیری به شاهین دادین؟!  

- شاهین بیشتر از یه دوست معمولی نگران الساست! من 
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 لیسه به السا یدرباره و بره اگه: گفت حرص با مامان

 !؟یکرد فکر مورد نیا در اصاًل! ؟یچ بگه،

 رهب: گفتم کنم، حفظ رو آرامشم داشتم یسع کهیدرحال

 ! الساست درپ لیسه حال هر به! بهتر چه! بگه

 . شد گرد مامان یهاچشم

 . گرفت دهنش مقابل رو دستش

 لساا با ینسبت چیه لیسه یگفتیم ینبود تو! عه عه -

 ! برسه؟ گوشش به السا اسم ٰیحّت دینبا نداره؟

 مکله که بود یوقت مال هاحرف نیا اما! بودم من... چرا -

 درپ به ازین السا که دمیرس جهینت نیا به اآلن! داشت باد

 ! داره
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 . زد کمرش به رو دستش مامان

 السا یبرا بتونه که بود شوهر تو یبرا مگه لیسه! پدر؟ -

 !بشه؟ پدر هم

 !نبود؟ شوهر من یبرا -

 !آوردن؟ هالکلک رو السا پس: دادم ادامه خنده با و

 و چرت نیا با نکن فکر اما! لیسو یشد ایحیب یلیخ -

 به دوباره ذارمینم من! یکن خر رو من یتونیم هاپرت

 ! یکن فکر یعوض لیسه

 یرو ناخواسته یپوزخند مامان یهاحرف دنیشن با

 .گرفت شکل هاملب

 لیسه از انتقام فکر به رو سال چند نیا یروزها کل من

 بهم یااجازه نیچن گفتیم مامان حاال بودم، کرده یسپر

 که هرچند! بود؟ فتادهین فکر نیا به زود یکم! ده؟ینم
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 در عالقه و عشق یپا بار نیا دونستمیم خوب ودمخ

 !بود دارخنده برام مامان حرف خب اما ست،ین ونیم

 ! رهید گهید: گفتم تنها

 ! ؟یچ یعنی -

 .اومد ترکینزد قدم چند

 ! ؟یکرد کاریچ نمیبب بزن حرف درست -

 .دادم قورت رو دهنم آب

 ... گفتم هم نیشاه به من -

 !رو؟ یچ -

 ... رهینگ ادی یآلمان بانز السا اگه -

 ! خب؟: گفت دیترد با مامان من، سکوت با

 ...گهید خب -
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 .کردم کامل رو مجمله و انداختم باال شونه

 !رانیا برگردم دیبا -

 . دیخند یعصب مامان

 ! تهران هم حتمًا! آهان -

 . دمیدزد رو نگاهم

 ! میندار رانیا تو یاگهید یجا... گهید خب -

 یلمانآ اگه السا! فکرته؟ تو یچ بگو! لیسو رو نم نیبب -

... قبول اصاًل! تونهیم که رو گهید یهازبون ره،ینگ ادی هم

 ادی تونهینم خواد،ینم رو یفارس جز به یزبون چیه

 گوب تو! گرفتنش ادی یبرا هست جا همه نیا اما... رهیبگ

 !تهران؟ چرا

 .دوختم مامان به رو نگاهم بار نیا
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 ! ندارم یصخا لیدل -

 . دیخند یعصب مامان

 !کرده؟ هندستون ادی لتیف دوباره -

 . دیپر باال ابروهام

 !نیزدینم طعنه قباًل -

 !واقعًا یکرد هندستون هوس پس -

 بمینص چپش چپ نگاه جز یزیچ که کردم صداش کالفه

 !نشد

 اوردین طاقت مامان نکهیا تا گذشت سکوت به قهیدق چند

 ونا! ؟یبش زنش دوباره یخواینم هک تو: دیپرس دوباره و

 ... و زن خودش اآلن که

 . کردم قطع حیصر و قاطع" نه" گفتن با رو حرفش
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 دلم یعنی رانیا برگردم اگه من کننیم فکر همه چرا -

 !کنم؟ یزندگ باهاش تا لیسه سراغ برم خوادیم

 . شد زیر بار نیچندم یبرا مامان یهاچشم

 ! همه؟ -

 . مشد بلند جا از کنم رد ای دییتأ ور حرفش نکهیا بدون

 ! کجا؟ -

 . فرستادم رونیب صدا با رو نفسم

 ! السا شیپ -

 ! بده رو من سؤال جواب اول -

 ! مامان -

 جبران به و نداشت اومدن کوتاه قصد انگار مامان

: تگف دوباره من، روابط به راجع شگذشته یهایتوّجهیب

 !ن؟یدکریم بحث نیداشت نیهم سر نیشاه با
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 . شد مشت هامدست

 ! ستشده تموم نیشاه یهیقض که گفتم -

 ! شد؟ تموم نیهم بخاطر ای ستشده تموم -

 بود اون تنها! برسه دادم به و بشه داریب السا بودم دواریام

 و مامان دست از رو من طیشرا اون تو تونستیم که

 ونشبرا هم یاکنندهقانع جواب که شینشدنتموم سؤاالت

 !بده نجات نداشتم،

 به کردم باز لب ناچار به مامان، گفتن" ل؟یسو شد یچ" با

 . زدن حرف
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 من یزندگ یکجا نیشاه اصاًل آخه؟ کنهیم یفرق چه -

 !بشم؟ بازخواست همه نیا نبودنش بخاطر اآلن که بوده

 ! داره؟ هم یتیاهم مگه اصاًل

 . شد میمال مامان لحن

 ... اما زم،یعز نداره ییجا که دونمیم -

 ! ؟یچ اما: دمیپرس یتند به سکوتش با

 نگاهم ظیغ با و رفت هم مامان آرامش ذره کی همون

 . کرد

 هب یدوست سر ریز هابتیمص نیا تموم رفته ادتی اما -

 !بوده؟ نیشاه با یسرگرم خودت قول

 و شده الل کردمیم احساس که یزبون با هیثان چند یبرا

 . شدم رهیخ مامان به مات ینگاه

 ! نداشت یجواب که حق حرف
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! شد متمو گهید: گفتم کنانزمزمه و کردم باز لب یسخت به

 ! کردم تمومش

 . انداخت پا یرو پا و نشست مبل یرو کالفه مامان

 ! دوارمیام -

 . نشستم مبل یرو مامان از تیتبع به و شد سست پاهام

 ! داد حیتوض رو شجمله مامان م،یسؤال نگاه با

 ! نکنه درست یدیجد دردسر دوارمیام -

 ! نهیشاه منظورم: گفت افسوس با و کرد نگاهم

  !کردم زمزمه" دوارمیام" هیشب یزیچ و دادم تکون رو سرم

 رو هاممچش و دادم هیتک مبل یپشت به رو سرم یخستگ با

 . بستم

 . دیرس گوشم به مامان نگروندل یصدا

 ! بده؟ خودش دست کار نره حالش اون با - 
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 ! ال؟ح کدوم: دمیپرس بدم، حالتم تو یرییتغ نکهیا بدون

 وت دادم، صیتشخ فاصله همه نیا با پنجره، پشت از من -

 !؟یدینفهم یعنی ،یبود نشسته نیماش تو کنارش که
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 .کردم باز چشم

 ! نکردم دقت -

: گفت د،یباریم روش و سر از ینگران کهیدرحال مامان

 شیطور کنه، تصادف لیهس مثل بره هم نیا ترسمیم

 ! ما گردن بندازه رو شرش بشه،

 . زدم پوزخند
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 ه،باش گذاشته لیسه دست کف رو زیچهمه اآلن تا دیشا -

 !نکرده تصادف باش مطمئن اما

 . گرفت گاز رو لبش مامان

 ! نکنه خدا -

 . انداختم باال شونه یتفاوتیب با

 و همهبف روز هی هم دیبا! الساست پدر لیسه هرحال به -

 ! بسوزه دلش ته تا

 یلیخ و یزنیم حرف شدرباره یدار راحت یلیخ -

 خودت رفته ادتی! یکنیم تکرارش یدار هم راحت

 ! ؟یبگ بهش یخواینم یگفت

 .دادم تکون رو سرم
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 من با نخواست که بود لیسه خود نیا اما! نرفته ادمی -

 هاسؤال نیا بار چند رهینم هم ادمی درضمن! بزنه یحرف

 !نیدیپرس ازم رو

 . کرد اخم مامان

 یتصادف نیشاه نگرانم من! لیسه ل،یسه یه! حاال خب -

 !میبش بدبخت بکنه، یزیچ

 رو بحث که بود مامان خود اول نیا نگفتم و دمیکش یپوف

 ! کشوند لیسه به

! باشن نگران تو" بگم؛ تونستم تنها مامان کردن آروم یبرا

 مثل قًایدق! هاستحرف نیا از ترجونسگ نیشاه

 !" زشیعز یپسرعمو

 . بزنه یحرف مامان که شد نیا از مانع السا یصدا

 ! ؟یچ یعنی جونسگ یمام -
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 ! میدیپر جا از دو هر مامان، هم و من هم

 . نشستم صاف مبل یرو

 کردم یسع و دمیشن رو مامان گفتن" ایخدا یوا" یزمزمه

 ردمکیم آرزو شیپ یقیدقا برخالف! بشم مسلط خودم به

 !بود خواب همچنان السا کاش

 االس گوش به لیسه اسم نشده یچیه که بود مونده نیهم

 !بخوره

 . زدم لبخند استرس با و دادم قورت رو دهنم آب

 . کردم دراز السا سمت به رو هامدست

 !یمام نمتیبب نجایا ایب -
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 مسمت به د،یمالیم دستش با رو هاشچشم کهیدرحال السا

 .اومد

 .دمیبوس رو صورتش و نشوندمش پام یرو

 دیترد با و زدم کنار صورتش از رو نامرتبش یموها

 ! ؟یمام یبود نجایا یک از: دمیپرس

 . میدیکش یاآسوده نفس مامان، هم و من هم

 نطوریا السا شگو به لیسه اسم دنیرس از که من

 رو هم با رو نفر دو نیا خواستمیم چطور بودم مضطرب

 !کنم؟ رو در

 .خورد یتکون آغوشم تو السا

 ! ؟یمام -

صورتش رو تو آغوشم مخفی کرد و خواب آلود جواب 

داد: فقط شنیدم شاهین سگ جونه!  
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 . دمیبوس رو شگونه

 ! جونم؟ -

 !سگه؟ نیشاه: دیپرس هامچشم به رهیخ

 و ارمیب طاقت نتونستم شمعصومانه لحن و صدا مقابل در

 ! دمیخند

 !کرد صدا رو اسمم دادن اخطار یبرا مامان

 یکنجکاو با داشت که السا به رو و انداختم باال شونه

 ! ستین سگ نیشاه: گفتم کرد،یم نگاهمون

 ! قًایدق: گفت من حرف دییتأ به مامان و

: گفت من به رو دوباره و انداخت مامان به ینگاه السا

 ! جونه؟ سگ یگفت چرا پس

 . کردم فکر یکم

 !سگه هیشب چون -
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: فتگ یکنجکاو با مامان، گفتن" لیسو" به توّجهیب السا

 ! رنیگیم گاز هاسگ

 . رفت باال ابروهام

 ! خب؟ -

 از و برداشت شسبابه انگشت دنیمک از دست السا

 . آورد رونیب دهنش

 ! ره؟یگیم گاز هم نیشاه یعنی -

 . دمیخند آروم ن،یشاه گرفتن گاز تصور از

 ! زمیعز ممکنه -

 دیبع ازش یعنی: دادم ادامه هامشونه انداختن باال با و

 ! ستین

 .کرد درشت رو هاشچشم السا

 !یمام میباش مواظب دیبا پس -
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 لندب جا از مامان کنم، دییتأ رو حرفش بخوام نکهیا از قبل

 .کرد بغلش و برداشت پام یرو از رو السا و شد

 ! یشیم ادبیب! نگرد لیسو با انقدر! بسه بسه -

 ! شد دگر هامچشم

 با که یزمان و ادیب رونیب مامان آغوش از خواست السا

 یخوشگله یمام: گفت غر با شد، مواجه مخالفتش

 !نگو یزیچ بهش! خودمه

 یگونه و اومد نییپا بود گرفته که یموضع از یکم مامان

 . دیبوس رو السا

 ! توعه با حق! زمیعز باشه -
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 . داد فاصله خودش از یکم رو السا

 ! م؟یبشور رو صورتت و ستد میبر -

 . انداخت من به ینگاهمین

 اب و میبرگرد کنه، عوض رو هاشلباس بره هم یمام تا -

 ! م؟یبخور غذا هم

 . کرد اعالم رو موافقتش سرش دادن تکون با السا

 رفت،یم یبهداشت سیسرو سمت به کهیدرحال مامان

 ! گهید پاشو هم تو جان لیسو: گفت

 !بود بدتر فحش تا صد از فتنشگ" جان لیسو" نیا و

 فم،یک برداشتن از بعد و شدم بلند مبل یرو از یکرخت با

 . رفتم باال یطبقه به

 یور بهش دادن هیتک با و بستم رو در اتاق، به دنیرس با

 . نشستم نیزم
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 ارکیچ دیبا رو یبعد دفعات اما گذشت، ریخ به بار نیا

 ! کردم؟یم

 کردمیم تالش السا گرفتن ادی زبون یبرا همه نیا که یمن

 مومت اگه ره،ینگ ادی نوشتن و خوندن که بودم نیا نگران و

 ششناسنامه تو رو لیسه اسم و گرفتیم ادی رو هانیا

  !بگرده؟ پدرش دنبال که فتادینم فکر نیا به د،یدیم

 .شدم بلند جا از یخستگ با

 . شدم رهیخ رمیتصو به و ستادمیا نهیآ مقابل

 د،یفهمیم لیسه از یزیچ خودش السا نکهیا زا قبل دیبا

 ! کردمیم شآماده و گفتمیم بهش خودم

 ل،یسه و نم نیب السا که کنم فکر نیا به تونستمینم ٰیحّت

 ! کنه انتخاب رو لیسه
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 د،بو آسون هرچقدر لیسه از هیقض نیا کردن پنهون انگار

 !بود سخت السا از داشتنش نگه یمخف
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 دست و کردمیم عوض رو هاملباس داشتم هک یمدت تموم

 ات بود یراه و السا ریدرگ فکرم شستم،یم رو صورتم و

 ! بگم بهش رو قتیحق بتونم

 رو نیا من و بود نکرده درک رو پدر یمعن وقتچیه السا

 ات بود نرفته یخاص کالس وقتچیه که بودم نیا ونیمد

 ! دارن پدر هابچه یهیبق نهیبب
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 و شدم خارج اتاق از صورتم و دست ردنک خشک از بعد

 هکیدرحال السا یهایزبوننیریش به کردن گوش نیح در

 . رفتم نییپا هاپله از بود، نشسته لبم یگوشه یتلخ لبخند

 ! بودم کرده ازدواج هم من کردن،یم ازدواج هم مردم

 یهیضق اگه و داشتم استرس بهش دخترم پدِر یمعرف یبرا

 بدا تا رو راز نیا داشتم قصد ومدینم شیپ مدرسه و زبان

 ! دارم نگه یمخف

 نگاه ینیسنگ م،یخوردیم ناهار میداشت که یمدت تموم

 با کردن یباز با رو خودم و گرفتم دهیناد رو مامان

 !کردم سرگرم یماکارون یهارشته

 ونمیزندگ از شهیسا و بود شده تموم که نیشاه یهیقض

 بهش رو قتیحق دیبا که بود السا فقط بود، شده کم

 ! گفتمیم
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 سا،ال بشقاب اتیمحتو شدن تموم محض به و کردم صبر

 .شد بلند جا از هم خودش و شدم بلند جام از

 هب بود، گذاشته نیبذره ریز رو من حرکات تموم که مامان

 . داد نشون العملعکس سرعت

 ! نه -

 . کرد نگاه مامان به یجیگ با السا

 ! نه؟ یچ -

  !بگم بذار: گفتم بشنوه مامان تنها که یورط لب ریز

 ! م؟یدار دسر نرم؟ من: دیپرس مامان از دوباره السا

 با و کرد نگاه چپچپ من به چشم یگوشه از مامان

 روب تو خچاله،ی تو دسر! زمیعز نه: گفت السا به لبخند

 ! دلم زیعز برو! ارمیم برات شد آماده ن،یبب کارتون



 

Romanzo_o 1362 

 یرو من هم و مامان هم رفتنش، و السا گفتن" چشم" با

 . مینشست یصندل

 ونیزیتلو مقابل که السا به ابروش و چشم یاشاره با مامان

 .کرد اشاره بود، نشسته

 !گفت یچشم چه نیبب! ریبگ ادی دخترت از کم هی -
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 . فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

 !دخترم: کردم زمزمه لب ریز چندبار

 !نداره بابا که یتردخ: گفتم بلندتر و

 . گرفت دهنش مقابل" سیه" عالمت به رو دستش مامان
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 ادهفتین ادتی اآلن که تو: گفت یاشدهکنترل یصدا با

 ! م؟برگرد برگردم، یگیم یه مرگته چه السات، پدر لیسه

 . کردم نگاهش شدهمچاله صورت با

 اماجر بشنوه السا! مامان ارین رو مردهلیذل اون اسم انقدر -

 ! شهیم

 . دیدرخش مامان یهاچشم

 هم خودت ،یندار دوستش هم خودت ؟یدید ؟یدید -

 ! شینیبب یندار چشم

 . دادم تکون رو سرم یتفاوتیب با

 ! خب؟ -

 نم سمت به ممکن حد نیترکینزد تا رو شیصندل مامان

 . شد خم زیم یرو و دیکش

 ! جمالت به خب! خب که خب -



 

Romanzo_o 1364 

 !سرته تو یچ نمیبب بگو: داد ادامه و شد یجد و

 . شد دهیکش السا به باز نگاهم

 از یهاخنده تونستمیم هم باز قتیحق دنیفهم از بعد ایآ

 ! نم؟یبب رو شکودکانه و دل ته

 نم شیپ ذاشتیم د،یفهمیم رو قتیحق لیسه یوقت ایآ

 در هم یحق چیه البته که! کرد؟یم جداش ازم ای بمونه

 ! بود السا البته صد

این مورد نداشت! 

با "کجایی؟" گفتن مامان از فکر بیرون اومدم.  

به سختی نگاهم رو از السا گرفتم و به مامان دوختم.  

مامان که غریبه نبود!  

همونقدر که من نگران السا بودم، مامان هم نگران من و 
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 نگاهم ناخواهخواه و گذاشتم مچونه ریز رو هامدست

 ! شد دهیکش السا به دوباره

 ! ترسمیم: ردمک زمزمه

 . نشست مشونه یرو مامان دست

 ! زم؟یعز یچ از -

 به کردم باز زبون باشم، داشته خودم از یااراده نکهیا بدون

 .زدن حرف

 . السا از گذشته، از ل،یسه از قت،یحق از ،ییجدا از -

 . گذاشتم هم یرو یخستگ با رو هامپلک

 !زیچهمه از -
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 رو میتصم نیبهتر شیپ سال پنج تو... لیسو نیبب -

 ! طیشرا اون تو نبود یاگهید یچاره! یگرفت

 . کردم بلند رو سرم کرد، مامان که یمکث با

 ... اما -

: تمگف یدیناام با کنه، کامل رو شجمله مامان نکهیا از قبل

 ! ترسمیم ها"اما" نیهم از هم من

 . گرفت رو دستم مامان

 گرانن م؟ینموند پشتت شیپ سال چند بابات و من مگه -

 ! قًا؟یدق هیچ از ترست! ؟یهست یچ

 ! بدم مامان به که نداشتم یجواب یعنی ندادم، یجواب

 شهیم کنجکاو هم بشنوه، رو هاتحرف یوقت السا -

 !شهیم ناراحت هم نه،یبب رو لیسه
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 . دیلرز مچونه

 السا تا کشتم رو خودم سال همه نیا! گهید نیهم -

 اگه حاال نکنه، احساس یبودکم کنه، یزندگ راحت

 ! ششیپ بره خوادیم بشنوه، لیسه یدرباره یحرف

! آخه؟ یمطمئن انقدر کجا از تو: گفت متیمال با مامان

 میتصم تو! بوده تفهیوظ ،یکرد یکار تو اگه هم بعدش

 و یدبو مسئول قبالش در پس ،یاریب اشیدن به یگرفت

 !یهست

 ! بود کستهش من سر هاکوزه کاسه یهمه هم باز

 . دادم قورت یسخت به رو دهنم آب

 رو سراغش السا اگه... کشهیم رو خون خون گنیم -

 وزهن چون نگرفته، رو سراغش اآلن تا اگه! بهیعج ره،ینگ

 ! نکرده درک رو وجودش و پدر یمعن
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 یگوشه از من مقاومت وجود با اشک یقطره نیاول و

 . دیچک چشمم

 یبرا تو چون که یکنیمن فکر ینطوریا چرا ل؟یسو -

 ! نگرفته؟ رو پدرش سراغ ،ینذاشت کم السا

 . زدم یتلخ لبخند

 ! احتماالت و هاحرف نیا الیخیب -

 . دادم هیتک یصندل یپشت به

 هآ رو نفسم کردم،یم نگاه لبخندش و السا به کهیدرحال

 . فرستادم رونیب مانند

 راب تپش وقتچیه ماه! فتادیم اتفاق نیا زود ای رید -

 !بشن رو در رو هم با دیبا السا و لیسه باآلخره! مونهینم
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 ارک نیبهتر که کنه متقاعدم زدن حرف با کرد یسع مامان

 با حال نیا با شد، موفق هم یحدود تا و دادم انجام رو

 دنخون به کردم شروع من هم باز کار سر از بابا برگشتن

 ! أسی یهیآ

 رانیا به نبود یراض عنوان چیه به که مامان برخالف

 ٰیحّت و کرد برخورد موضوع با یمنطق بابا م،یبرگرد

 دنیسنج و کردن فکر با روز چند یبرا داد شنهادیپ

 . رمیگب رانیا به برگشتن به راجع رو میینها میتصم جوانب

. 

. 

. 

 ! دیکش طول هفته دو من، کردن فکر روز چند
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 مگرفت یمرخص مارستانیب از رو روزش ده که یاهفته دو

 نهات ه،یبق مشکالت از دور به تا کردم لیتعط رو مطب و

 . کنم فکر خودم یزندگ به مربوط مسائل یرو

 نیا به آخر در هم، کنار در پازل یهاکهیت گذاشتن با

 ! برگردم که دمیرس جهینت

 اب هم و بجنگم لیسه با بار نیآخر یبرا هم تا برگردم

 تو فهمهیم که یزمان رو احوالش و حال خودم یهاچشم

 ده،بو پدر باشه، داشته خبر نکهیا بدون هاسال نیا تموم

 ! نمیبب

 من گه،ید طرف و بود هیقض طرف کی هانیا تموم اما

 هب لیسه نداشت قبول هم هنوز که قرارمیب قلب و بودم

 کردمیم فکر شهمه! داده طالقم خودش خواست

 !داره وجود ایقضا نیا پشت یانقشه
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 دنیفهم و لیسه دنید از بعد اوضاعش و السا یطرف زا و

 ! کردیم مضطربم شهیهم از ترشیب قت،یحق

 از و مطب کردن لیتعط مارستان،یب از استعفا یکارها

 تینها در و بابا شرکت سهام و خونه فروش گهید طرف

 . دیکش طول ماه کی حدود برگشتن به مربوط یکارها

 و بودم کرده کم نوز لویک ده عرضش در که یماه کی

 ودب شده متوّجه هم السا ٰیحّت که بود شده یطور مافهیق

 . هیخبر

 السا باال، سر و کوتاه یهاجواب با و یخودخور با من و

 هب رو قتیحق گفتن هربار و بودم کرده سر به دست رو

 !بودم کرده موکول یاگهید زمان

 پارک به السا همراه که ادیم ادمی خوب رو روز اون

 نیشاه م،ین و ماه کی از بعد و میبود رفته یشگیمه

 .شد سبز راهمون یجلو
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 نیاهش با خوادیم دلم که اونطور تونستمینم السا وجود با

 و خط براش ابرو و چشم حرکت با کهیدرحال! بزنم حرف

 . دادم رو سالمش جواب یآروم به دم،یکشیم نشون

 . نشست شزانوها یرو السا مقابل و شد خم نیشاه

 ! بود شده ذره هی برات دلم! جون؟ السا یخوب -

 نیشاه سمت به رو هاشدست یتعارف چیه بدون السا

 . کرد بغلش لبخند با اون و کرد دراز

 ! ن؟یشاه یچطور تو! خوبم -

 . دیبوس رو السا یگونه نیشاه
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 ! خوبم هم من -

 نگاه اطرافش و نیشاه به یکنجکاو با کهیدرحال السا

 ! ن؟یشاه کو سگت پس: دیپرس د،کریم

 . برداشت السا یموها نوازش از دست نیشاه

 !سگم؟ -

 خودم بار اون! گهید آره: گفت یمکث چیه بدون السا

 ...گفتیم داشت یمام دمیشن

 !نکن تیاذ رو نیشاه آقا! السا: گفتم سرعت به

 . کرد نگاهم طنتیش با

 !؟یگفتیم یچ روز اون نگم یعنی -

 . کردم نگاهش چپچپ

 ! السا -
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 اب نیشاه بار نیا و برگردوند رو صورتش خنده با السا

 ! ؟یبود ادمی به یعنی: گفت ذوق

 .دادم تکون نیطرف به رو سرم کالفه و دمیکش یپوف

 سر دوباره نیشاه تینها در و گذشت سکوت به یمدت

 .کرد باز رو حرف

 ! نه؟ یبرگرد یخوایم -

 . رفت باال ابروهام

 !یگرفت رو خودت میتصم رهباآلخ پس -

 نداشتم، یخبر نیشاه از مدت نیا تو که من برخالف

 ! داشت رو من یکارها تکتک آمار خوب اون انگار

 یپرحرف داشت نیشاه و نداشتم زدن یبرا یحرف چیه

 ! کردیم



 

Romanzo_o 1375 

 دیاشب یشهر تو السا و تو خوادینم دلم اصاًل که درسته -

 یخوشبخت یآرزو براتون... خب اما هست، اون که

 ! کنمیم

 .زدم پوزخند دلم تو نیشاه یجمله اول قسمت دنیشن از

 و خاص یلیخ گاهیجا بود کرده فکر خودش شیپ واقعًا

 !بود؟ برداشته دور نطوریا که داره من یزندگ تو یمهم
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 که دیام نیا با ن،یشاه یجمله آخر قسمت دنیشن با و

 حرف تا گرفتم دهن به زبون شده، السا و من الیخیب

 . نزنم یربطیب

 ! بود یوونگید ،یداد استعفا مارستانیب تو کارت از نکهیا -

 . شد مشت لباسم بیج تو هامدست
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 ! کنم کار تونمیم هم رانیا تو -

 . دیکش یآه نیشاه

 ! شد فیح مطبت -

 هم یرو رو هامدندون تیعصبان و حرص از بار نیا

 . فشردم

 ! بزنم مطب تونمیم هم رانیا تو! اصاًل نه -

 ... خب اما درسته،: داد جواب متیمال با نیشاه

 !؟یچ اما: دمیپرس یتند به و طاقتیب کرد، که یمکث با

 به دنیرس یبرا تو دونمیم خوب من ندونه، یهرک -

 ! یدیکش زحمت چقدر! یکرد تالش چقدر نجایا

 اون تموم اآلن اما: داد ادامه یامسخره یدلسوز با و

 !هوا رفتن و شدن دود اهزحمت
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! نبود یخوب کار اصاًل نیشاه مقابل در سکوت انگار

 ییهاحرف زدن به کردم شروع السا، حضور به توّجهیب

 ! هیتکرار هم نیشاه یبرا دونستمیم خوب که

 هی مثل هاسال نیا تموم تو درسته... جان نیشاه نیبب -

 رو زهاجا نیا من اما ،یبود مخانواده و من کنار دوست

 هب مربوط مسائل نیتریخصوص تو حاال که دمینم بهت

 ! یکن دخالت میزندگ

 ... فقط من -

 . بردم باال نیشاه مقابل سکوت، عالمت به رو دستم

 چند نیا کنهیم فکر ندونه یهرک! نیشاه کن تمومش -

 ! یخوند درس من یجا به تو سال

 یوقت ورمخیم افسوس فقط من! نزدم یحرف نیهمچ من -

 رهد به داره ینطوریا سال شیش پنج یهاتالش نمیبیم

 ! رهیم
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 نگاه نیشاه و من به داشت یکنجکاو با که رو السا

 نیشاه تعجب کمال در و گرفتم نیشاه آغوش از کرد،یم

 ! نکرد یمقاومت چیه هم
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 با اما گرفتم، فاصله ازش یایخداحافظ چیه بدون و

 طول هیثان چند و شد سست اول پاهام زد، که یحرف

 . بدم ادامه راهم به ارهدوب تا دیکش

- میدونی چیه شاهین؟ تو نگران من و تالشهام نیستی! 

فقط از اینکه میخوام برگردم داری میسوزی! با اینکه 

خوشم میاد بچزونمت، اما بذار یه چیزی رو روشن کنم 

برات؛ من نمیرم که دوباره با سهیل زندگی کنم، فقط 

میخوام زندگی دخترم رو بسازم! 
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 . درآوردم رو اداش لب ریز

 پروازمون کنم فکر! رانیا گردمیبرم بعد یهفته هم من" 

 ! "باشه یکی

 !هاغلط چه: گفتم حرص با و

 رو مرفته نیب از آرامش کردم یسع السا کنجکاو یصدا با

 . برگردونم

 !کرده؟ غلط نیشاه یعنی یمام -

 ! داده انجام یاهاشتب کار فقط! زمیعز نه -

 . کرد حلقه گردنم دور رو دستش السا

 یگفتیم بهش خوردن حرص همه نیا یجا به خب -

 !جان نیشاه نکن غلط

 ای بخندم السا یهایزبوننیریش بخاطر دونستمینم

 ! بشم یعصبان
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 درست یتلخ اوقات آرامش، حفظ یکم با کردم یسع

 ! نشکنه زمیعز دختر دل تا نکنم

 الیخ و فکر همه نیا بخاطر جسمم و بود مشغول ذهنم

 ! خسته یخسته

  !کننیم تحمل رو وزنم یسخت به پاهام کردمیم احساس

 چیه بدون اون و گذاشتم نیزم یرو رو السا جلوتر یکم

 . دادیم ادامه ریمس به من دست تو دست یاعتراض

 ! ؟یمام -

 یبجوا االس انیپایب سؤاالت به که نبودم یطیشرا تو اصاًل

  !جونم؟: کردم زمزمه و فشردم رو دستش حال نیا با! بدم

 ! اد؟یم ما با هم نیشاه -

 چه حرفش نیا کردم، نگاه السا به گردشده یهاچشم با

 ! داد؟یم یایمعن
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 . کردم وجورجمع رو خودم السا، یدوباره گفتن" یمام" با

 ! زم؟یعز یپرسیم رو سؤال نیا یچ یبرا -

 . نداختا باال شونه السا

 میبر میبخوا هروقت هم اونجا نمیبب خواستمیم! یچیه -

 ! ره؟یگیم رو جلومون ادیم پارک،

 ! شد آسوده یکم المیخ

 ! ما با نه اما ران،یا برگرده قراره نیشاه. زمیعز نه -

 سؤال اما داد، تکون دنیفهم ینشونه به رو سرش السا

 ! شمبک خواستمیم که شد یراحت نفس از مانع شیبعد

 !ه؟یک لیسه -
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 ! فتمیب پس ابونیخ وسط بود مونده کم

 خودم! تسین دستبردار ره،ینگ یجواب تا السا که دونستمیم

 د،یلرزیم صدام کهیدرحال. زدم چپ یعل یکوچه به رو

 ! ه؟یک گهید لیسه: دمیپرس

 !یگفت خودت -

 یگفت خودت: داد ادامه بپرسم، یسؤال من نکهیا بدون و

 ! یکن یزندگ باهاش که یرینم

 . دمیخند یسخت به

 ... دیشا! ادینم ادمی -

 . کردم مکث یکم مناسب جواب کردن دایپ یبرا و

 ! ؟یچ دیشا -

 ! صاًلا شناسمینم لیسه من! گفتم اشتباه دیشا... دیشا -

 . انداخت باال شونه السا
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 ! لهیسو هیشب یلیخ لیسه آخه -

 ! نهیشب! آره: کردم زمزمه یچارگیب با

 من و نزد لیسه به راجع یحرف گهید السا خوشبختانه

 !کنم کرف میبدبخت به رو ریمس یادامه تونستم راحت یلیخ

 تموم بود، کرده سفر هاگذشته به المیخ یپرنده

 تو بود، شده بدل و رد لیسه و خودم نیب که ییهاحرف

 ! شدیم تکرار ذهنم

 درد خوِد خود

 ! بود

 که بود خراب حالم اونقدر م،یدیرس خونه به که یزمان

 و کرد مشغول رو السا ،یهااضاف سؤال چیه بدون مامان

 روز ساعات اکثر سهامش، فروش وجود با که بابا با من

سهیل هم مثل السا گفته بود "سویل" و "سهیل" شبیه هم 

ِ هستن و یادآوری این موضوع برای من 
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 فاقات که رو یزیچ اون و بزنم حرف تونستم بود خونه

 ! بدم حیتوض بود، افتاده

 برگشتن نگران بابا بودم، السا نگران که من برخالف

 ! بود رانیا به نیشاه

 نیب نگاهش بارکی هیثان چند هر جاهمه از خبریب مامان

 ! دیچرخیم بابا و من و السا

 برام روزها اون که رو یسؤال و کرد نوازش رو دستم بابا

 ،یترسیم ینطوریا اآلن که تو: دیپرس بود، شده یتکرار

 ! ؟یکن رودررو هم با رو لیسه و السا یخوایم یچطور

! ننیبب رو هم دیبا خب اما جون، بابا خوامینم که من -

 ششناسنامه تو از رو اسمش بتونه السا نکهیا از قبل

 !بفهمه دیبا بخونه،
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: دیپرس آخر در و کرد نگاهم سکوت تو هیثان چند بابا

 ! ؟یمطمئن

 .دادم تکون رو سرم

 . رفت السا سمت به و شد بلند جا از بابا

 السا شد باعث که گفت یزیچ گوشش تو و شد خم

 بلند جا از اطرافش یهایبازاسباب و مامان به توّجهیب

 . بشه

 ینشونه به رو هاشپلک که زدم صدا رو بابا ترس با

 . گذاشت هم یرو!" نباش نگران"

. 

. 
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 زنده و مردم بشن، خارج اتاق از السا و اباب که یزمان تا

 ! نداشت من از یکم دست هم مامان! شدم

 به و بابا اول انتظار، قهیدق نه و ساعت کی از بعد باآلخره

 .شدن خارج اتاق از السا دنبالش

 و یک و برد خودش همراه رو مامان بابا یک دمینفهم

 !رسوند بهم رو خودش السا یچطور

 دیرسپ ازم پام یرو نشستن محض به لساا که یسؤال نیاول

 !" دارم؟ بابا من" بود، نیا

 نابودم داشت بدجور السا دادن دست از ترس! دیلرز دلم

 به محکم و کردم حلقه بدنش دور رو هامدست! کردیم

 ! زمیعز آره: دادم جواب یچارگیب با. دادم فشارش خودم
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 زا بود کینزد درد نیا حجم از که قلبم یرو رو سرش

 چرا پس دارم، بابا اگه: دیپرس و گذاشت سته،یبا حرکت

 !دمش؟یند چوقتیه

 با .دیلرز قلبم هم باز ناراحتش، و مظلوم یصدا دنیشن از

 . کردم نوازش رو موهاش لرزونم یهادست

 ! شینیبب که نبود نجایا -

 !" باشه که نداشت یخبر وجودت از" گذشت ذهنم از و

 ! نبود؟ نجایا -

 بارهدو که دادم تکون رو سررن حرفش دییتأ به یجیگ با

 ! ست؟ین نجایا هم باز: دیپرس

 جواب بخوام که کردمینم درک رو هاشحرف یمعن

 لندب رو سرش نگرفت، یجواب السا که یزمان! بدم یدرست

 . کرد
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 ! نه؟یبب رو ما نخواسته یعنی -

 ؛دونستمینم هم واقعًا. کردم زمزمه" دونمینم" هیشب یزیچ

 ساال بود، نگرفته من از یسراغ هاسال نیا تموم تو لیسه

 !داشت خود یجا که

 تو نکهیا با ماست، شیپ باباجون اآلن: گفت غر با السا

 ما شیپ هستم، موچولو من نکهیا با من یبابا اما! یبزرگ

 !ستین
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 نلح از ای بخندم گفتنش" موچولو" بخاطر دونستمینم

 . کنم هیگر شمظلومانه و معصوم

 بودمن مطمئن ٰیحّت و نداشتم لیسه از یخوش دل نکهیا با

 نه، ای بود خواهد خوب العملشعکس السا، دنید از بعد
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 لیسه حداقل تا بدم بهش یاکنندهقانع جواب کردم یسع

 ! فتهین چشمش از پدرش عنوان به

 ! هباش شتیپ که نبود یطور بابات طیشرا خب... خب -

 خدا هک نکنه یتوّجه گفتنم" شتیپ" به السا بودم دواریام

 !شد هم نطوریا شکر رو

. 

. 

. 

 در یزود به" گفتیم که مایهواپ مهماندار یصدا با

 احساس..." نشست میخواه نیزم به" مهرآباد" فرودگاه

 !شد کنده جا از قلبم کردم

 حاتیتوض یباق متوّجه گهید و خوردم یتکون جام تو

 . نشدم مهماندار
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 به و بود نشسته آروم و ساکت که اختماند السا به ینگاه

 . بود شده رهیخ رونیب

 ردک نگاهم حرفیب هیثان چند که دمیکش موهاش به یدست

 . برگردوند رو سرش دوباره و

  .کردم رها رو موهاش و فرستادم رونیب مانند آه رو نفسم

 و بود کرده سکوت نطوریا که بود روز چند دونستمینم

 کرده نینفر و لعن رو خودم تشیوضع دنید با هربار من

 لیسه با زدن حرف یبرا شیپ سال چند چرا که بودم

 ! نکردم یترشیب تالش

 تو که رو یساعت چند مامان، یهاشگونین و غر لطف به

 کی یبرا یشلوغ وجود با ٰیحّت میبود معطل فرودگاه

 !نمک فراموش رو السا بابت از مینگران نتونستم هم لحظه

 م،یادافت راه خونه مقصد به و میشد یتاکس سوار که یزمان

 شده عوض هاشونآدم فقط انگار که ابونهایخ دنید با
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 چطور که کردم فکر نیا به و شد زنده خاطراتم بودن،

 !بشم روبرو لیسه با خوامیم

 مون،خونه در دنید و مونکوچه به نیماش دنیچیپ با

 از و سپردم مامان آغوش به رو خواب در غرق یالسا

 . شدم ادهیپ نیماش

 بودن یخاطرات ادآوری من یبرا اطشیح و خونه نیا دنید

 !نداختیم دلم به ترس هم باز و شدیم ختم لیسه به که
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 هک ییهاحرف و یخواستگار شب ادی اط،یح از گذشتن با

 .شد زنده خاطرم تو بود، شده بدل و رد لیسه و من نیب

 . شدم سالن وارد یتطاقیب با من و کرد باز رو در بابا
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 یرو که تفاوت نیا با بود، شیپ سال چند مثل زیچهمه

 . بود نشسته خاک و گرد لیوسا

 یتابیب با آخر در و دیچرخ خونه کنار و گوشه تو نگاهم

 . رفتم هاپله سمت به

 که ییروزها ل،یسه خاطرات بر عالوه شدم، که اتاقم وارد

 دهزن برام زدمیم فحر و ذاشتمیم قرار نیشاه با انهیمخف

 !شد

 ازب سال همه نیا از بعد بود، انداخته چنگ گلوم به بغض

 ! دمبو برگشته خونه نیا به که بود کرده یکار روزگار هم

 کردن فکر یجا به کردم یسع و نشستم تخت یرو

 کرد، عوضش شدینم جورهچیه که یگذشتها یدرباره

 رو و ریز بود ممکن بعد روز چند تو که یاندهیآ یبرا

 !کنم یزیربرنامه بشه،

. 
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 راکث بًایتقر و گذشتیم رانیا به ورودمون از هفته کی

 . میبود گشته السا و بابا مامان، همراه رو تهران یجاها

 و رفتگینم پدرش از یسراغ السا متأسفانه ای خوشبختانه

 . کردیم یسپر مامان همراه رو ساعات ترشیب

 با و بود برگشته رانیا به بود گفته که همونطور نیشاه

 ! بود انداخته جونم به دلشوره امشیپ چند همون

 نمک کار یمارستانیب همون تو قراره من بود دهیفهم نیشاه

 موضوع نیا از همه از ترشیب انگار و مشغوله لیسه که

 سروصدایب و کردم نیشاه نثار ی"جهنم به! "بود ناراحت

 . شدم خارج خونه از
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 به رو خودم چطور و شدم یتاکس سوار طورچ دمینفهم

 دیفس یمانتو که اومدم خودم به یزمان رسوندم، مارستانیب

 هیقب به داشتم یزارع دکتر توسط و بودم کرده تنم به رو

 . شدمیم یمعرف

 و قد یرو از صورتش دنید بدون ٰیحّت که یمرد دنید با

 حرکت از له،یسه بدم صیتشخ تونستمیم کلشیه

 یچ ای کرد احساس رو نگاهم ینیسنگ دونمینم. ستادمیا

 دیکش پر هاشلب یرو از ندلبخ. برگشت عقب به که شد

 یاگهید زن یحلقه که دستش دنید از من چپ دست و

لبخند تصنعی روی لبهام بود و به اجبار سرم رو به 

نشونهی "خوشبختم" برای بقیه تکون میدادم. با آوردن 

بیمار اورژانسی خانوم زارعی با معذرتخواهی به سرعت 

رفت و من با بالتکلیفی مشغول قدم زدن شدم.  
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 مشت مانتوم بیج داخل ناخواهخواه داشت، دست به رو

 !شد
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 رو موندهیباق قدم چند و اومدم خودم به لیسه از زودتر

 . کردم یط

 ! شد جمع هامچشم تو یاشک ٰیحّت نه و دیلرز پاهام نه

 به یهاچشم مقابل در بلرزه، صدام نکهیا بدون ساده یلیخ

 ! دادم سالم لیسه یشده فشرده فک و نشسته خون

 چکسیه و بودن شده عوض مارستانیب پرسنل اکثر

 ! هستم لیسه سابق همسر من دونستینم
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 با من م،یشد یمعرف هم به گرانید توسط لیسه و من

" زتا متنفرم" جز یزیچ شیمعن که ی"خوشبختم" گفتن

" نیهمچن" گفتن با لیسه و کردم احساسات ابراز ،نبود

 !کرد مثل به مقابله

 کرده تحمل رو ییتنها و یسخت سال چند که یمن یبرا

 نیآخر که یمرد یدوباره دنید برسه، روزها نیا تا بودم

 فاصله هم از اونقدر حاال و بودمش دهید لچریو یرو بار

 اما! نبود هنندرکیغافلگ ادیز بود، شده سرپا که میبود گرفته

 زا بچگانه یرفتارها که بود خورده جا یحساب انگار لیسه

 ! دادیم نشون خودش

 اما بودم، حفظ از رو مرد نیا یکارها یمو به مو من

 دبو خط پشت که یزن به جمالتش دنیشن با چرا؟ دروغ

 گرفته، تماس باهاش من یجلو عمد از نداشتم شک و

 ! دیلرز دلم
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 االح تا بشنوه رو من یصدا بار نیخرآ یبرا بود نخواسته

 !بزنه؟ حرف گهید زن هی با عاشقانه نطوریا

 نیا تو لیسه بفهمم تا نمیبب رو زن اون داشتم دوست

 سراغش یلجباز یبرا فقط ای بوده خوشبخت هاسال

 ! رفته؟

 ،کشینزد و یبود رانیا تو که نه" زد؛ بینه بهم ییصدا

 !" ارهیدرب رو لجت خواستهیم

. 

. 

. 

 و کردم تحمل رو طیشرا یسخت به م،یکار زمان انیپا تا

 اون نه حال نیا با کردم، برخورد لیسه با گهید بار دو

 ! من نه و زد یحرف
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 من و رفتیم هم تو هاشاخم من دنید هربار با لیسه

 داشتم درون از که هرچند گرفتم،یم شدهیناد راحت

 ! شکستمیم

 ودمب ییچا دنینوش مشغول سالن قسمت نیترخلوت تو

 یرو از که کردمیم تماشا رونیب به پنجره از داشتم و

 . شدم شدنش کینزد متوّجه لیسه عطر و شهیش

 سرگرم ییچا وانیل اتیمحتو یموندهیباق با رو خودم

 که نزنه یحرف لیسه تا کردمیم" خدا خدا" و کردم

 که هکن باز ییهاحرف گفتن یبرا رو دهنم و کنه میعصبان

 لک! ببره رو آبروم مارستانیب تو میکار روز نیاول تو

 .دیلرز کینزد یفاصله از صداش دنیشن از وجودم

 !؟یبرگشت یچ یبرا -

 :دارم دوست را غرورم
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 هک کردم وانمود و برگشتم سمتش به تعجب با یطور

 ! شدم شدنش کینزد متوّجه صداش از انگار

 .فتهین شحلقه به نگاهم تا کردم رو تالشم تموم

 یبرا :گفتم یتفاوتیب با و دوختم هاشچشم به رو نگاهم

 اجازه شما از دیبا خودم کشور و شهر به برگشتن

 ! گرفتم؟یم

 و حرص از شخنده که دونستمیم خوب د،یخند لیسه

 ! یخوشحال و یخوش از نه... تهیعصبان

 زا رفتن یبرا تو بود، رفته ادمی دیببخش! مادمازل اوه -

 اجازه یکس از برگشتن یبرا که یگرفتینم جازها شوهرت

 ! یریبگ
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 زنده ادمی تو رو زهایچ یلیخ زدن حرف کلمه چند نیهم

 یکمرنگ لبخند! کنه مییهوا که اونقدر نه اما بود، کرده

 . زدم

 خواست به من که نره ادتونی"! تو" دینگ من به انقدر -

 ! رفتم خودتون

 . داد تکون رو سرش لیسه

 ! شمس دکتر ومخان باشه -

 . آورد کترینزد رو سرش

 ! ن؟یبرگشت یچ یبرا بپرسم تونمیم -

 رفتهن شهیهم یبرا که من: گفتم یتلخ به و زدم شخندین

 هک دونستمینم برگردم، و بخونم درس بودم رفته! بودم

 !بوده نقشه هانیا یهمه

 ! نقشه؟ -
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 از گفتمیم! گفتم؟یم دیبا یچ! بزنم پوزخند تونستم تنها

 گوب از رفتارت، از شدنت، سرپا از انگشتت، یتو یحلقه

 خارج به من فرستادن که مشخصه ظاهرت از بخندت، و

 ! بوده؟ بهونه و نقشه

 کی اگه. برگردوندم رو صورتم لیسه یسؤال نگاه درمقابل

 زبون به گذشتیم ذهنم تو که رو ییزهایچ اون از کلمه

  !فکرشم به هنوز هک زدیم توهم لیسه مطمئنًا آوردم،یم

 دلم! راد یآقا دینش من مزاحم: گفتم جانب به حق

 !ادیب شیپ یمشکل برام مارستانیب تو خوادینم

 . رفت هوا به لیسه یقهقهه یصدا

 که یمارستانیب تو یاومد عمد از که ییتو نیا -

 !نشم؟ مزاحمت من بعد کنم،یم کار من یدونستیم



 

Romanzo_o 1402 

 نیا ل،یسه با لساا کردن رو در رو بخاطر نکهیا با

 اب حق مورد نیا تو و بودم کرده انتخاب رو مارستانیب

 !دیگرفت باال دست رو خودتون یلیخ: گفتم بود، لیسه
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 شد نیا از مانع زد، صدا رو لیسه که یزن یآشنا یصدا

 . بده بهم یجواب که

 ! شناسمیم رو صدا صاحب که نداشتم شک

 همون و رفت زن ناو کنار و گرفت فاصله من از لیسه

 جور و جمع رو خودم تا بود یکاف من یبرا هیثان چند

 ! کنم

 دنید از و دمیچرخ سمتشون به راحت و ساده یلیخ

 ابرو به خم بود، شده زونیآو لیسه گردن از که ساره
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 قلبم از امان اما نشد، جمع هامچشم تو هم یاشک اوردم،ین

 ! برداشت ترک بار نیچندم یبرا که

 زنگ گوشم تو لیسه یهافحر و رفتم لوج قدم کی

 . خورد

 !" زشته! منه کار محل نجایا! لیسو نکن"

 طیمح تو هاشدست گرفتن از رو من گذشته تو

 ساره االح... تصادف از قبل تا البته کرد،یم منع مارستانیب

 یاعتراض چیه و بود شده زونیآو گردنش از یمونیم هیشب

 ! کردینم

 . فتادا لیسه لبخند به نگاهم و رفتم جلوتر گهید قدم کی

 لبخند ساره، سبک خودش قول به رفتار از اخم یجا به

 ! بردیم لذت پس! زد؟یم هم

 .کردم یط یمکث چیه بدون رو موندهیباق یفاصله
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 رو لیسه و افتاد بهم ساره چشم تازه ستادمیا که کنارشون

 . کرد رها

 ندرو از و بودم ستادهیا راحت که من برخالف

 با و دیپر ساره صورت از رنگ کردم،یم یخودخور

 . کرد سالم پتهتته

 !دادم یگرم به رو جوابش

 پس بود، دهیند رو من لیسه کردن بغل از قبل ساره

 اصاًل دادم، تکون رو سرم! کردیم بغلش یمدل نیا شهیهم

 ! داشت؟ من به یربط چه موضوع نیا

 . شد کینزد لیسه به ممکن یجا تا ساره

 ! میکرد ازدواج هم با جان لیسه و من -

 ! خب؟: گفتم تفاوتیب

 . شد جمع ساره لبخند
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 ! یکن تعجب کردمیم فکر -

 شده یزیربرنامه قبل از ازدواج نیا پس! کرد؟یم فکر

 ! بود؟

... خورد زنگ گوشم تو دهاشیتهد و لیسه یهاحرف

 ساره ماس ٰیحّت دوستم، سراغ رهیم بود گفته بار کی ادمهی

 ! بود آورده زبون به هم رو

 . دمیخند ساره کنجکاو یهاچشم مقابل در

 گفته دعواهامون تو راد یآقا قباًل خب! تعجب؟ چرا -

 !دوستم سراغ رنیم بودن
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 ودمب فهمونده ساره به هم! بودم زده نشون چند ریت کی با

 رو منظورم میرمستقیغ هم و نکنه خوش رو دلش ادیز که

 ! بودم هرسوند لیسه به

 رفته ساره سمت به من حسادت حس کیتحر بخاطر اون

 چند من که بود کرده انتخاب رو یراه رانهیحق چه و بود

 ! ودمب برگشته درازتر پا از دست و بودم رفته شیپ سال

 هاتن رو عاشق زوج!" دنتونید از شدم خوشحال" گفتن با

 . گذاشتم

 کیتحر یبرا من گفتیم که افتادم نیشاه یجمله ادی

 یبرا هم لیسه ایآ حاال! شدم خر سوار اسب، حسادت

 هک یاساره! بود؟ رفته ساره سمت به من حسادت کیتحر

 اخراج من خواست به و بود مطبش یمنش ش،یپ هاسال

 روش در رو دوباره سال همه نیا از بعد چطور بود، شده
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 من عقل با رابطه نیا یکجا چیه چرا! بود؟ گرفته قرار

 !ومد؟یدرنم جور

 قدم بخش سمت به نکنم، خودیب الیخ و فکر نکهیا یبرا 

 منحرف ساره و لیسه از رو ذهنم تونستیم کار. برداشتم

 !کنه

 با که دوستش با پرستار همون یهاحرف به ناخواسته

... کردم گوش زد،یم حرف اخالقش و ساره از حسادت

 یفیتعر چندان اول یروزها ساره یافهیق و پیت گفتیم

 دهیم نشون فقط که شده یطور رفتارش حاال و نداشته

اما با تموم تالشهام برای نادیده گرفتن اون دو نفر، از 

یکی از پرستارها شنیدم ساره تو یکی از بخشهای 

بیمارستان مشغول به کاره... سارهای که نهایت هنرش، 

تلفن جواب دادن و تنظیم وقت برای بیمارها بود!  
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 یهاخاطرخواه از نکهیا درک! ستدهیرس دوران به تازه

 ! نبود سخت بود، لیسه

 درپ گهید وقت چند راد" گفت؛ خنده با دوستش که یزمان

 رو اون جوش و حرص ینشست نجایا هنوز تو شه،یم

 .دش متوقف هامچشم مقابل یلحظات یبرا ایدن!" یخوریم

 ! ست؟حامله زنش مگه -

  !زدم مثال فقط! بدونم؟ کجا از من -

 ! ببرن رو هاتمثال و خودت شورمرده -

 ارانتظ نکنه! شهیم که روز هی باآلخره نباشه، حامله اآلن -

 !ره؟یگیم رو تو ادیم ده،یم طالق رو زنش بگم یدار

 قدم مشغول هدفیب و نموندم پرستار اون جواب منتظر

 صورتم یرو پوزخند هاشونحرف یادآوری از. شدم زدن
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 دیاش ای عشق، یبرا دنیجنگ و نکرد حسادت. بست نقش

 ! بود ممکن کار نیترمسخره هوس، هم
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 هب ساره و لیسه از ییهازمزمه هم باز م،یکار زمان انیپا تا

 مارستانیب تو بود مشخص که نطوریا و دیرس گوشم

 ! بودن معروف یحساب

 !بودم کنده رو خودم گور مارستانیب نیا انتخاب با من

 دیبا اما درست؛ نداشت، من یدگزن تو ییجا لیسه

 !یاگهید یمسئله ای داده طالقم ساره بخاطر دمیفهمیم
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 از نفر چند از یخداحافظ با و کردم عوض رو هامسلبا

 . شدم خارج مارستانیب

 که رو سرم کرد، جلب رو توّجهم ینیماش زدن چراغ

 مخواستیم که یاآسوده نفس نیشاه دنید با برگردوندم،

 . شد حبس منهیس تو بکشم

 ماا شده، دایپ کجا از یادفعه کی شکله و سر دونستمینم

 ممکن که مارستانیب یجلو خواستینم دلم چیه خب

 !بشه ظاهر نتش،یبب هم لیسه بود

 هک یخانوم با و دمینفهم که بود شده پرت حواسم اونقدر

 . کردم برخورد رفتیم باال هاپله از داشت

 خانوم اون از تا گردوندمبر رو سرم که نباریا

 چ،یه که شد حبس منهیس تو نفس کنم، یمعذرتدخواه

 ! زد خی هامرگ تو خون کردم احساس
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 هبرس چه نبود، ندیخوشا من یبرا وقتچیه نیمیس دنید

 ! ساره و لیسه با دارید از بعد و یکار اوِل روز دنشید به

 یانطیش شچهره سابق مثل نیمیس که بود نجایا بیعج

 ! بود هاچارهیب و هادرمونده هیشب ترشیب و ودنب

 برخوردم بابت از من نکهیا یجا به بود نیا تربیعج

 یلیدل چیه بدون اون بخوام، معذرت باهاش

 !کرد یخواهمعذرت

 بود، گرفته رو دستم مچ محکم که هاشدست به نگاهم

 به و هاکفش یصدا با بزنم، یحرف خواستم تا. شد دهیکش

 ! شدم منصرف ساره یاصد دنبالش

 ! پس؟ نیموند کجا مادرجون -

 نامحسوس! کردم شک هامگوش سالمت به یالحظه یبرا

 ! بود ساره خود خوِد... نه... برگردوندم رو سرم
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 نیمیس شهیهم بودم، لیسه زن که یسال چند اون تو من

 بهش ساره حاال... ترشیب نه و ترکم نه زدم،یم صداش

 ! مادرجون؟ گفتیم

 آزاد دستم مچ از رو نیمیس دست و اومد جلوتر ساره

 مسخرت با تونستم تنها ش،فاتحانه لبخند مقابل در. کرد

 !بدم تکون رو سرم و بخندم
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 و گرفتم فاصله ساره و نیمیس از" خوش روز" گفتن با

 به کردم،یم احساس رو نگاهشون ینیسنگ کهیدرحال

 . رفتم نیشاه نیماش سمت

 ننیبب نیشاه کنار رو من ساره و نیمیس که نبود مهم برام

 من به راجع نظرشون و فکر برسونن، لیسه گوش به و
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 لیدل بدون لیسه شیپ هاسال یوقت داشت یتیاهم چه

 ! بود کرده تموم رو زیچهمه یاکنندهقانع

 آشکار یذوق و خنده با نیشاه که کردم سالم یآروم به

 . داد رو جوابم

 هاشچشم دنیدرخش تونستمیم بهش کردن نگاه بدون

 ! کنم احساس رو

 نم،ک بلند رو سرم نکهیا بدون سکوتش، شدن یطوالن با

 ! ؟یفتیب راه ستین بهتر من، دادن قورت یجا به: گفتم

 رو نیماش کهیدرحال و زد صدا رو اسمم خنده با نیشاه

  !توعه با حق کنمیم فکر که حاال: گفت کرد،یم روشن

 .دیپر باال ابروهام

 ! چطور؟ -
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 یبرا وقت: داد جواب طنتیش با و انداخت بهم ینگاهمین

 ! ادهیز تو خوردن

 ! نزن هم اضافه زر نشو، پسرخاله: گفتم یتند به

 .داد تکون رو سرش شدهکنترل یخنده با نیشاه

 !یشیم بانمک چقدر ،یخوریم حرص یوقت یدونینم -

 کف تو رو امهناخن ناچار به خودم، کردن کنترل یبرا

 .بردم فرو دستم

 ل،یسه از یاسم بردن با تونمیم که دونستمیم خوب

 .زمیبر هم به رو نیشاه

 چه: دیپرس نیشاه نکهیا تا شد یسپر سکوت تو یقیدقا

  خبر؟

 و حد جمله چند با تا بود یکاف من یبرا سؤال نیهم و

 . کنم یادآوری بهش میزندگ تو رو نیشاه تیموقع
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 ... مدید رو لیسه -

 . شد ادیز بارهکی به نیشاه یرانندگ سرعت

 ! ؟یزد هم حرف باهاش -

 .دمیخند یدیقیب با

 ! کرد باز رو حرف سر خودش اتفاقًا آره، -

 !گفت؟ ایچ! خودش؟ -

 .انداختم نیشاه یشدهسرخ صورت به ینگاهمین

 ! چه؟ تو به -

 ازم ٰیحّت: دادم ادامه... دوختم روروبه به رو نگاهم باز و

 !برگشتم یچ یبرا دیپرس

 

 

406 



 

Romanzo_o 1416 

 ! مبارکه: گفت یصدادار پوزخند با نیشاه

 . دمیخند شد،ینم شیحال حرف نکهیا از

 .کرد نگاهم تیعصبان با نیشاه

 اما! دهیچسب بهت بدجور عاشقانه وصال که نمیبیم -

 داشیپ فردا پس فردا! داره زن گهید اآلن لیسه که بدون

 ! یبد پس جواب دیبا بشه،

 .دش جلب بهم نیشاه توّجه که دمیکش ازهیخم حوصلهیب

 فردا! خودت یبرا یبد لم الیخیب ینطوریا هم دیبا -

 ... که

 یبلند نسبتًا یصدا با ش،یتکرار یهاحرف از خسته

 !بسه: گفتم

 .نشستم صاف یصندل یرو و
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 چرا تو! زنهیم من به بزنه، بخواد هم یحرف هر اگه -

 ! آش؟ از ترداغ یکاسه یشد

 .انداختم سرخش صورت و شدهفشرده فک به ینگاه

 ! دمید هم رو زنش بگم دیبا اطالعت محض اما -

 . شد کم نیشاه صورت یسرخ از

 !ش؟یدید واقعًا -

 .دادم تکون رو سرم

 ! آره -

 .داد تکون رو سرش بار نیا نیشاه

 ! ستساره اسمش -

 ! دوب دوستم شناسمش،یم: گفتم یخاص منظور چیه بدون

 اب که کرد برداشت یاگهید طور رو منظورم انگار نیشاه

 یشاد و من ازدواج که دارم قبول لیسو: گفت متیمال
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 تسین درست ینطوریا آخه خب اما نبود، یخوب کار اصاَل

 !یکشیم وسط رو یدوست یپا تو شهیم یهرچ که

 .کردم نگاهش تأسف با

 ! دبو دوستم قباًل ساره گمیم! خودت؟ یبرا یگیم یچ -

 دمشید که یبار چند اون تو من آخه خب! واقعًا؟ -

 م؟بگ چطور... یعنی! باشه تو دوست ومدینم بهش اصاًل

 بشه که نبود یطور دنشیپوش لباس و زدن حرف مدل

 ! بوده دوست تو با گفت

 .انداختم باال شونه یتفاوتیب با

 ! بود ساره و من یدوست مخالف مامان -

 نگیم بهش پرستارها مارستانیب تو: دادم ادامه خنده با و

 ...یراست! دهیرس دوران به تازه

 جونم؟ -
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 .فرستادم رونیب رو نفسم

 .دمید رو نیمیس -

 همون به صورتش رنگ و شد کمرنگ نیشاه لبخند

 !دیپر اندازه
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 .زد لبخند زور به که کردم نگاه رو نیشاه موشکافانه

 ! ؟یزد هم حرف باهاش -

 ! زدم حرف باهاش که معلومه: دادم جواب راحت یلیخ

 .داد تکون رو سرش مضحک لبخند همون حفظ با نیشاه

 ! آهان -

 .انداختم باال ابرو
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 ! خوبه ساره با روابطش ایگو -

 !ن؟یزد حرف هم با هایچ یدرباره -

 .شد زیر هامچشم ن،یشاه ربطیب سؤال از

 !م؟یزدیم حرف دیبا یچ یدرباره -

 .دیکش موهاش نیب رو دستش کالفه

 تتیاذ هاشحرف با شدم نگران فقط... یچیه... یچیه -

 ! باشه کرده

 بشن رو هاتدروغ یشد نگران بگم داشتم دوست یلیخ

 کتفاا!" یدار لطف تو" گفتن به حال نیا با! ؟یبش رسوا و

 .کردم

 یهاامکیپ یهیقض مثل نیشاه گفتیم بهم حسم

 طالقم لیسه و ودهب کرده یکی به دست نیمیس با ناشناس
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 اوردم،یدرنم سر قتیحق از که یزمان تا حال نیا با داده،

 ! بزنم نیشاه به یحرف تونستمینم

 شده زدهذوق مجمله دنیشن از هابچه مثل هم باز نیشاه

 قیعم و یواقع لبخند به رو جاش شیتصنع لبخند که بود

 ! داد

 اب وآمدرفت سال چند بخاطر رو خودم هانیا تموم با

 ینابود یبرا بارکی اون چراکه کردم،یم سرزنش نیشاه

 که بودن دیبع و بود کرده یکی به دست نیمیس با میزندگ

 ! باشه کرده رو کار نیا هم باز

 به لیسه اگه چراکه دادم،یم خودم به رو حق یطرف از

 اآلن دیشا شد،یم باخبر السا وجود از نیشاه یواسطه

 ! نداشتم هم رو السا

 لیم رغمیعل و رسوند خونه تا رو من نیشاه روز اون

 ! داد هم هیهد براش ٰیحّت و دید هم رو السا میباطن



 

Romanzo_o 1422 

 یارستانمیب تو من که نداشتن خبر بابا و مامان خوشبختانه

 شب اون من و کنهیم کار هم لیسه که شدم مشغول

 اول روز یخستگ یبهونه به بهشون السا سپردن با تونستم

 .کنم حبس اتاق تو رو خودم یکار

 هامچشم مقابل نمایس شینما یهپرد مثل اتفاقات تموم

 که کردمیم فکر یروز به تنها من و بودن بسته نقش

 از آشغال مثل من بار نیا و داره یدختر بفهمه لیسه

 !رونیب کنم پرتش میزندگ
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 دنبالم گذشته مثل باز نیشاه و گذشت گهید روز چند

 . تمگشیبرم باهم و میرفتیم مارستانیب به باهم ومد،یم
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 لیدل تنها و بود من با ازدواج به دواریام همچنان نیشاه

 از ینخ سر کردن دایپ ش،یهمراه کردن قبول یبرا من

 ! بود گذشته

 و ادهیپ از که ییجا تا کردیم یشرویپ روزروزبه نیشاه

 دنش سوار و ادهیپ به مارستانیب یورود یجلو شدن سوار

 ! میبود دهیرس هاپله یجلو

 به یکار تعجب کمال در اما دم،یدیم هرروز رو لیسه

 نفر دو ما گهید که بود کرده قبول انگار و نداشت کارم

 ! ستین ما نیب یترشیب یرابطه و میهمکار

 طوفان از قبل آرامش جز دونستمیم و داشتم آرامش

 لیدل چیه که ساره رفتار و حرکات درمقابل! ستین

 و مغز بخش تو مداومش حضور یبرا یاکنندهقانع

 یبرا هاشتالش به دلم تو و دمیخندیم نبود، اعصاب

 ! زدمیم پوزخند شوهرشه، لیسه نکهیا دادن نشون
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 و بود دهیند هم کنار رو نیشاه و من یکس هم هنوز

 شب اون نکهیا تا بودم کرده پنهان همچنان رو السا وجود

 هم کنار یطور کارها بار نیچندم یبرا و دیرس ییکذا

 نم که اونطور زیچ چیه وقتچیه دمیفهم که گرفتن قرار

 !رهینم شیپ کنمیم تصورش

 ولط مارستانیب تو کارم یاورژانس ماریب وجود با روز اون

 استراحت خوب گذشته شب که ییاونجا از و دیکش

 میحالیب و یسست وجود با. نبودم بند پا یرو. بودم نکرده

 و عوض رو هاملباس بعد یکم تا رفتم ونیپاو سمت به

 .کنم ترک رو مارستانیب

 خبر نیشاه به رفت ادمی و شدن نیسنگ هامپلک ندونسته

 ! نمونه منتظرم مارستانیب رونیب تا بدم

. 

. 
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 .دمیپر خواب از یدست یهاتکون با

 کار باهاتون اومدن، آقا هی... شمس دکتر... شمس دکتر -

 !دارن

 مخواب ریدرگ هنوز فکرم و زدیم تندتند مقلب کهیدرحال

 . شدم بلند جا از یجیگ با و دادم تکون رو سرم بود،

 و تگرف رو دستم بود، شده حالم متوّجه انگار که پرستار

 . میرفت رشیپذ سمت به هم با

 صورتش یرو یکج لبخند کهیدرحال نیشاه دنید با

 مقابلش کمر به دست که لیسه و کردیم ییخودنما

 !ستادیا حرکت از پاهام هیثان چند یبرا بود، تادهسیا

 

 مارستانیب در پزشکان استراحت اتاق: ونیپاو
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 دمخو بشن، حضورم متوّجه نیشاه و لیسه نکهیا از قبل

 حال. دمیکش ممقنعه به یدست و کردم وجورجمع رو

 ! نداشت من از یکم دست هم میکنار پرستار

 به تارپرس یرهیخ نگاه از اکهچر نبود، اضافه فکر به یازین

 و عاشق و معروف پرستار همون که دمیفهم خوب لیسه

 ! لهیسه یدایش

 و آوردم خودش به رو اون پرستار از میرلبیز تشکر با

 ! برداشت لیسه به شرهیخ نگاه از دست باآلخره

 نم و گذشت کنارم از یرلبیز" کنمیم خواهش" گفتن با

 .رفتم نیشاه و لیسه سمت به
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 خسته" و" سالم" و اومد جلو مانهیصم یلیخ نیشاه

 . گفت" دینباش

 و شمبا اعتنایب شجمله آخر" زمیعز" به نسبت کردم یسع

 وزهن دونستمینم: گفت لیسه که اومده یچ یبرا بفهمم

 ! نیارتباط در باهم

 .انداخت باال ابرو و دیخند نیشاه

 رید قتوچیه دنیفهم یبرا! جان لیسه یدیفهم که اآلن -

 ! ستین

 چیه و دمیخند تنها لیسه یشدهفشرده فک مقابل در

 !نکردم اومدهشیپ سوءتفاهم رفع یبرا یکار

 فاصله قدم چند و گفت یرسم" دارنگه خدا" لیسه

 .گرفت

 !ل؟یسو تو ییکجا -
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 .دوختم نیشاه به یجیگ با رو نگاهم

 ! شد تلف بچه -

 رو تهرف قدم چند ٰیحّت و دیچرخ سمتمون به لیسه

 ! برگشت

 تیتابیب السا گفت زد زنگ جونمامان: داد ادامه نیشاه

 ! کردیم رو

 ! بزنم یحرف چه دیبا دونستمینم

 دارم، نگه یمخف لیسه از رو السا خواستم!ینم من

 باخبر وجودش از ینطوریا خواستمینم خب اما درست؛

 !بشه

 که رو نگاهش رد انداختم، لیسه به ینگاهمین ترس با

 . دمیرس نیشاه دست به کردم بالدن

 ! کردیم ییخودنما انگشتش یتو حلقه
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 ! شه؟چندساله دخترتون -

 .کرد نگاه لیسه به یتفاوتیب با نیشاه

 ! شهمدرسه وقت کمکم گهید -

 اآلن که دونستمیم خوب لیسه یشدهسرخ صورت از

 ضشیمر ذهن تو شک بدون... کنهیم مدرباره یفکر چه

 انتیخ بهش نیشاه با من که دادیم النجو فکر نیا

 !کردم
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. شد رهیخ ما به سکوت تو و انداخت باال ییابرو لیسه

 و بزنم یحرف خواست ازم ابرو و چشم یاشاره با نیشاه
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 جناب یندار یکار مارستانیب تو: گفت لیسه به رو

 ! دکتر؟

 ! برمیم لّذت خوشبخت زوج دنید از دارم اما! چرا -

 ودب یحرف نیا خوردم، یتکون" خوشبخت زوج" دنیشن از

 حاال و زدیم بهمون د،یدیم رو ما هروقت نیشاه که

 ... لیسه

 تنگف با و اومدم رونیب فکر از نیشاه نگاه ینیسنگ با

 .رفتم هاپله سمت به." کنم عوض رو هاملباس رمیم"

*** 

 و شین پر لحن به کردمیم عوض رو هاملباس کهیدرحال

 چهب من نکهیا دنیشن از اونقدر... کردم فکر لیسه یهیکنا

 یبرا ساره با امشب همون نداشتم شک که خورد جا دارم،

 ! کنهیم اقدام شدن داربچه
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 . برگشتم نییپا یطبقه به و برداشتم رو فمیک

 از یبرخ خوشبختانه گشتم، لیسه و نیشاه دنبال چشم با

 ستادهیا یخروج در کینزد ییجا نیشاه و نبود لیسه

 .بود

 کی به. برگردوند رو سرش نیشاه هام،کفش یصدا با

 رد یجلو درست لیسه حضور متوّجه دم،یرس که شیقدم

 ! شدم یخروج

 چیه بدون من و گرفت سمتم به رو دستش نیشاه

 خارج مارستانیب از هم همراه! فشردم رو دستش یمقاومت

 .میشد

 لیسه کنار از میداشت که یزمان آخر، یلحظه درست

 به یآروم یضربه آزادش دست با نیشاه م،یگذشتیم

 .زد لیسه یشونه

 ! دکتر داره ضرر قلبت یبرا گاریس -
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 و زد کنار رو نیشاه دست یآشکار تیعصبان با لیسه

 . کرد له پاش ریز رو گاریس

 و بودم کرده یزندگ مرد نیا با سال چند که یمن یبرا

 باهاش یکینزد یرابطه هاسال که ینیشاه یبرا نیهمچن

 اب حاال نبود، دود اهل که یلیسه بود معلوم کاماًل داشت،

 خودش خوادیم گاریس با غلط، هرچند ،یمسائل دنیفهم

 ! کنه آروم رو

 یمبفه که یروز به یوا! چارهیب بدبخت: گفتم لب ریز

 ! خودته دختر السا

 ! ادد فشار محکم رو دستم و دیشن نیشاه اما د،ینشن لیسه
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 در نیشاه هاش،چشم مقابل در و میگذشت لیسه کنار از

 . کرد باز برام رو نیماش

 سرم کمربندم، بستن یبهونه به افتاد، راه نیماش که یزمان

 تدس تو یاگهید گاریس. برگردوندم پنجره سمت به رو

 . بود نیماش به نگاهش و بود لیسه

 ! زم؟یعز یببند رو کمربندت یخواینم -

 . اومدم خودم به نیشاه یصدا با

 کمربند یرو که مشدهخشک یهادست به یتکون

 . کردم رهاش و دادم بودن، مونده حرکتیب

 . دمیچرخ نیشاه سمت به

 که نهیا بهت من شنهادیپ اما! زم؟یعز یشد مونیپش -

 تو اصاًل من اآلن چون ،یببند محکم رو کمربندت



 

Romanzo_o 1434 

 نیضمت! باشه یرانندگ به حواسم که ستمین یطیشرا

 ... کنمینم

 . کردم قطع رو حرفش آرامش با

 ! فرمون پشت ینیشیم یکنیم غلط پس -

 . شد ترکم رفتهرفته سرعتش و کرد نگاهم ناباور

 ! هشد باز زبونت ،یدید رو لیسه یوقت از انگار... انگار -

 یدیکش رو السا یپا چرا: دمیغر حرفش، به توّجهیب

 ! ز؟یچهمه به یزنیم گند یدار چرا وسط؟

 .داد تکون رو سرش و زد یپوزخند نیشاه

 تا دو شما واقعًا موندم من عالقه، و عشق همه نیا با -

 ! اصاًل؟ نیشد جدا هم از چرا
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 ضعفنقطه السا یفهمینم تو! عالقه؟ و عشق کدوم -

 جداش من از ممکنه بفهمه، لیسه اگه یفهمینم تو! منه؟

 ! کنه؟

 . شد هانهیاندرسفعاقل نیشاه نگاه

 DNA تست خواستیم لحظه اون مثاًل بفهمه؟ کجا از -

 ! ره؟یبگ

 .فرستادم رونیب حرص با رو نفسم

 یتونیم ،یشد داربچه خودت و خواست خدا اگه -

 !یکن درک رو من احساسات

 . شد شل نیشاه شین

 ! دختردار؟ ای میبش پسردار یدار دوست حاال -
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! کردن یخال سرم یرو رو خی آب سطل کردم احساس

 ازب اون و بود دهیفایب نیشاه با بحث مدت همه نیا یعنی

 ! کرد؟یم ریس خودش خام الیخ تو

 تو یزندگ تو من یعنی! ل؟یسو یچ یعنی نگاه نیا -

 !ندارم؟ ییجاچیه

 ! دارنگه و شوخفه فقط! نیشاه نگهدار -

 ور من ابونیخ وسط و کرد ترمز نیشاه تصورم برخالف

 ! کرد ادهیپ

 هب خودم که رو نیا توان و بودم خسته یحساب نکهیا با

 نیشاه از که نداد اجازه غرورم اما نداشتم، برگردم خونه

 ! بزنم حرف گهید یکلمه کی ٰیحّت ای کنم یمعذرتخواه

 هم دروغ خب که کنهیم غلط بودم گفته نیشاه به من

 ودب نیشاه خواست،یم معذرت دیبا که یاون! بودم نگفته

 از فراتر رو پاش بار نیچندم یبرا که بود اون! من نه و
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 و کردم یراض رو خودم افکار نیا با! بود گذاشته حدش

 به رسوندنم با مدت همه نیا نیشاه که رو حرف نیا

 !زدم پس ده،یکش زحمت برگردوندنم و مارستانیب

 هب من، به ینگاهمین بدون نیشاه و بستم آرامش با رو در

 .شد دور سرعت

 . گرفتم یدربست یمعطل یقیدقا از بعد

*** 

 و نشد حضورم متوّجه یکس شدم، خونه وارد که یزمان

 ! شد دهیکش نیشاه سمت به فکرم یالحظه یبرا

 هاراظ کردنم رید یبرا و بود من سابق پسر دوست نیشاه

 ادمی به خب اما تظاهر؛ به دیشا هرچند کرد،یم ینگران

 ادی به هم دخترم ٰیحّت چ،یه که خودم مادر و پدر اما... بود

 ات که شخنده یصدا حداقل! شد؟ینم دلتنگم و نبود من

 رو من کارهاش نیهم! دادیم نشون رو نیا ومد،یم در دم
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 رها رو من هم السا ل،یسه دنید با مبادا که کردیم نگران

 ! کنه

 و سر از یخستگ که یجسم و ختهیرهمبه یافکار با

 . شدم سالن وارد د،یباریم روش

 . گرفتم جواب متقاباًل و کردم سالم

 ! ادمد یحیتوض من نه و کردم رید چرا که دیپرس یکس نه

 رید قهیدق پنج یبرا میمجرد زمان تو که بود یدرحال نیا و

 ! شدمیم بازخواست کردن

*** 

 ودمخ یتاکس با من و نشد نیشاه از یخبر بعد روز صبح

 . رسوندم مارستانیب به رو

 رنب اورژانس بخش به سرعت به دکترها و تارهاپرس نکهیا

 لباس یخاص یکنجکاو بدون من و نبود یبیعج زیچ
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 مضطرب یصدا اما بزنم، سر مارهامیب به تا کردم عوض

 که دش نیا از مانع بود لیسه یدایش و عاشق که یپرستار

 ! برسم کارم به

 ! همیوخ دکتر یآقا مادِر تیوضع! دیکن عجله خدا رو تو -
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 اما ود،نب یبیعج زیچ هم باز مارهایب یبرا پرستارها ینگران

 ! داشت فرق پرستار نیا به راجع زیچهمه خب

 یسمت به هامقدم باشم، داشته خودم از یااراده نکهیا بدون

 ! شد کج بود ستادهیا پرستار که

 !باشم یعاد شهیهم مثل کردم یسع



 

Romanzo_o 1440 

 نشون نگران رو خودم نه و کردم یمصلحت یسرفه نه

 ! شده؟ یچ: دمیپرس یمعمول یلیخ دادم،

 ازومب بارهکی به من دنید با و کرد بلند رو سرش پرستار

 . کردم نگاهش گردشده یهاچشم و تعجب با. گرفت رو

 ! دکتر خانوم دیکن عجله خدا رو تو -

 تارپرس جواب تشر و ظیغ با که شد نیا از مانع یکنجکاو

 مآرامش داشتم یسع کهیرحالد و افتادم راه کنارش بدم، رو

 تهنداش بازوم به دستش فشار به یتوّجه و کنم حفظ رو

 !شده؟ یچ خب: دمیپرس دوباره باشم،

 ! مهیوخ دکتر یآقا مادر حال -

 ! تمنفرس رونیب پرصدا رو نفسم تا کردم رو تالشم تموم

 ! دکتر؟ یآقا -

 . ادد تکون رو سرش م،یرفتیم نییپا هاپله از کهیدرحال
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 ! راد دکتر مادر! بله -

 !شینامادر نه، راد دکتر مادر: کردم زمزمه دلم تو

 !ه؟یچ شونیضیمر خب: دمیپرس یعاد یلیخ

 ! دارن یمغز تومور -

! نسوخت نیمیس حال به دلم هم یاذره که بود بیعج

 فطر نیا به رو من ینگران با که یدختر حال به دلم تنها

 گمب بهش ونستمتیم کاش! سوخت د،یکشیم طرف اون و

 ! خودشه ضرر به تنها لیسه و نیمیس یبرا ینگران

 ها،سال از بعد من و میدیرس موردنظر بخش به باآلخره

 کالفه و دیباریم روش و سر از ینگران. دمید رو راد یآقا

 . بود رفتن راه مشغول

 .کرد اشاره سالن یانتها به و کرد رها رو بازوم پرستار

 ! هستن اونجا -
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 . رفتم جلوتر و دادم تکون ور سرم

 . ستادیا دنمید با راد یآقا

 ! دخترم -

 !بزنم پوزخند تونستم فقط جوابش تو من و
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 کلمه کی گفتن یاجازه که افتادم شیپ سال چند ادی

 حاال زد، طالق از حرف راحت و نداد من به هم حرف

 ! دخترش؟ بودم شده

 ! دخترم؟: کردم زمزمه هاشچشم به رهیخ

 . گرفت رو دستم راد یقاآ

 ... یبرا یخوب وقت اآلن جان، لیسو -
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 البا رو ابروهام. کردم قطع رو حرفش ناخواسته یاخنده با

 .انداختم

" جان" و" دخترم" نیا شیپ سال چند مثل ندارم شک -

 ! ستین لیدلیب هاتونگفتن

 که شد یروز به ماشاره متوّجه خوب یلیخ راد یآقا

 ور نگاهش شدهسرخ صورت با و بود کرده تصادف لیسه

 ملبخند نتونستم جورهچیه من و کرد رها رو دستم. دیدزد

 ! کنم پاک هاملب یرو از رو

 نیمیس: گفت دنمید با و اومد رونیب اتاق از لیسه

 ! بزنه حرف باهات خوادیم

 . دادم تکون رو سرم

 استقبال همه نیا اما ندارم، رو دنشید چشم نکهیا با -

 ! کرده کنجکاوم یلیخ
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 و راد یآقا ل،یسه کنار از م،ییکذا لبخند همون حفظ با

 . شدم اتاق وارد و گذشتم پرستار متعجب یهاچشم

 چیه نیمیس یدهیپر یورورنگ و فینح جسم دنید از

 کینزد دستش یاشاره با! نداد دست بهم یخاص احساس

 . شدم تختش

 !؟یدار کاریچ من با -

 . دیرس گوشم به فشیضع یصدا

 ! کنم فیتعر برات رو ییزهایچ هی دیبا -

 . شدم نهیسبهدست

 !خب؟ -

 جواب من و لیسه به یزد زنگ یوقت... شیپ سال چند -

 !ادته؟ی دادم،

 . شد پاک هاملب یرو از لبخند و دمیلرز خودم به
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 ! ادمهی که بود معلوم

 دنش پدر خبر تا بودم گرفته تماس اقیاشت و شور با من

 داده جواب نیمیس اون، یجا به و بدم بهش رو لیسه

 ! بود

 :کردم زمزمه و دوختم سرم اتیمحتو حرکت به رو نگاهم

 ! ادمهی

 . دیکش یقیعم نفس

 !گفتم بهت یدروغ هی من... من -

 

 ودب دهیرس وقتش باآلخره پس. دمیجو رو لبم یگوشهد

 !بفهمم رو قتیحق که

 که یسنف هر با چطور که دوختم نیمیس به رو نگاهم

 ! رفتیم هم تو درد از شچهره دیکشیم
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 . کرد نگاهم یکم

 ! بزنم رو هامحرف تا ادیب هم لیسه بهتره -

 . کرد سرفه

 ! ستین یادیز فرصت -

 صدا رو لیسه بازمهین در یال از و دادم تکون رو سرم

 . کردم

 میدبو ستادهیا هم کنار که نفر دو ما نیب نگاهش نیمیس

 یشاخه چند رو جلوش که یاپنجره هب آخر در و دیچرخ

 . شد رهیخ بود، گرفته درخت بزرگ

 ! شمینم داربچه من که دیدونیم حتمًا -

 . داد رو نیمیس جواب لیسه

 ! داره؟ ما به یربط چه مسئله نیا اما... آره -



 

Romanzo_o 1447 

 وقت! دیکن گوش فقط: گفت یاملتمسانه لحن با نیمیس

 ! ستین یادیز

 شروع نیمیس نکهیا تا شد یسپر سکوت به یقیدقا هم باز

 . زدن حرف به کرد

 خب اما کنم، یمادر لیسه یبرا خواستیم دلم شهیهم -

 و مادرشم من بشه باورش که نبود کم اونقدر لیسه سن

 رفتار دنید با که بودم احمق اونقدر من! کنه صدام مامان

 که بودم یراه دنبال هم باز ل،یسه یهاکردن یدور و

 دامص مامان بارکی فقط... بارکی فقط تا نمک یمادر براش

 ! کنه

 . دیچک چشمش یگوشه از یاشک قطره

 سر و بود خوشحال لیسه ن،یکرد ازدواج هم با یوقت -

 ! شناختینم پا از
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 و کردم احساس خودم یرو رو لیسه نگاه ینیسنگ

 ! زدم پوزخند

 ! نبودم خوشحال من اما: داد ادامه باز نیمیس و

 ! دیشن لیسه تنها که گفتم ی"درک به" لب ریز

 اگه ٰیحّت! بود یافراط و مارگونهیب لیسه به محبتم و مهر -

 نبودم که زنش داشتم، لیسه یزندگ تو هم یگاهیجا من

 !کنم حسادت شیزندگ تو دختر به بخوام

 زود چه! یآخ: گفتم بلند یصدا با بار نیا و دمیخند

 یبرا یتونیم تا! نباش نگران خب اما زم،یعز یدیفهم

 درد به خوب کن، خرج محبت و لطف دتیجد عروس

 !نیخوریم هم
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 لیهس. کرد نگاهم یناراحت با یکوتاه یلحظه یبرا نیمیس

 الشح! نگو ینطوریا: گفت یدلسوز با و گرفت رو دستم

 ! ستین خوب

 . زدم پس رو دستش

 ! نزن دست من به -

 یاگهید حرف. دارم کار من: گفتم نیمیس به رو و

 !برم خوامیم! ؟یندار

 . داد تکون رو سرش نیمیس

 ... چرا... چرا -

 . کرد یاسرفه

 ! گمیم اآلن -
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 . گرفت رو نگاهش دوباره

. بود من دست لیسه یگوش ،یزد زنگ تو که روز اون -

 ... خب و داشتم خبر تو به نیشاه یعالقه از من... من

 ! خب؟: دیپرس یخشک لحن با لیسه

 ،بشه جدا تو از لیسو اگه... کردم فکر خودم با من خب -

 !یمادر تو یبرا من هم رسه،یم لیسو به نیشاه هم

 ! نداشتم هامخنده یرو یکنترل

 یداد ادی بهم رو شیمعن مرگت دم که یمرس! ؟یمادر -

 !جون نیمیس

 هب رو کنه، حرفم به یاعتراض نکهیا بدون نباریا لیسه

 ؟یکرد رکا یچ قًایدق بگو: گفت نیمیس

 همه نیا از. دادم تکون رو سرم افسوس با خنده نیب

 !ودمب متنفر شهیهم بود، من جز همه یبرا که شینیخوشب
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 وت گفتم لیسو به ،یبود عمل اتاق تو یوقت... یوقت -

 ... که گفتم هم تو به و یبزن حرف باهاش یخواینم

 . دش بلند لیسه یصدا که بودم رهیخ نیمیس یهالب به

 ادی لشیف و آب اونور رفته لیسو که یگفت هم نم به -

 ازت و گذاشته قرار نیشاه با یگفت! کرده هندستون

 !بزنه حرف باهام خوادینم یبگ بهم خواسته

 ! دمیخند هم باز

 ! بود دنیخند ومد،یبرم دستم از که یکار تنها انگار

 یزد تو رو هاحرف نیا واقعًا... واقعًا: گفتم دهیبردهیبر

 !؟ییتنها! ن؟یمیس

 بود، قاحتو هیشب ترشیب نظرمبه که یایچارگیب با نیمیس

 ! بودم کرده هماهنگ نیشاه با: داد جواب

 . زدم دست خنده با
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 ! پس بود همراهت هم دمت! گفتما -

 دیاش تا زد صدا رو اسمم یبلند نسبتًا یصدا با لیسه

 !بردارم یوونگید از دست
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 مومت از ترشیب ل،یسه آخر یجمله بگم تونمیم جرأت به

 !سوزوند رو قلبم ریاخ سال چند اتفاقات

 ،یدیرس زتیعز نیشاه به که تو! ه؟یچ یبرا تخنده -

 !یآورد ایدن به هم شبچه

 رو ممسخره یهاخنده همون تونست باآلخره لیسه

 .کنه متوقف

 م،یزندگ مثل درست ،یتلخ لبخند و شد قطع مخنده

 ! گذاشت ادگاری به لبم یگوشه
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 . رمیبگ رو زبونم یجلو نتونستم

 سراغ یبر تا برم من یبود فرصت منتظر که هم تو -

 ! ساره

 . کردم نگاهش زشدهیر یهاچشم با

 از قبل ادمهی! هوم؟ ؟یبود ساره فکر به هم اول از نکنه -

 !بود تیمنش سال چند ت،یزندگ تو امیب من نکهیا

 .داد تکون رو دستش و زد پوزخند لیسه

 در! هگذاشت ریتأث مخت رو نیشاه با یزندگ که نمیبیم -

 میزندگ یخصوص مسائل به راجع ستمین مجبور من ضمن

 ! بدم حیتوض تو به

 . کردم یکج دهن

 یخصوص مسائل نیا اگه موقع هی یگینم! ایخدا یوا -

 ! رو کار نیا نکن! رم؟یمیم نفهمم، رو
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 به رو و داد تکون تأسف ینشونه به رو سرش لیسه

 شیپ یقهیدق چند به نسبت انگار تشیوضع که نیمیس

 ،یفتگ یبزرگ یلیخ دروغ نکهیا با: گفت بود، شده بدتر

 ! یکرد باز رو چشمم که ممنونم ازت اما

 ! گرفت مخنده هم باز

 تشدس نیمیس بره، دیچرخ تا و کرد نگاهم ظیغ با لیسه

 . گرفت رو

 !پسرم؟ یبخشیم رو من -

 . گرفت شدت مخنده

 . فشرد رو نیمیس دست من، به توّجهیب لیسه

 ! بخشمیم آره، -

 .رفت در سمت به و

 . کرد باز رو در
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 ! اوردمین طاقت من و

 ینیسنگ دلم تو که رو یراز ن،یا از ترشیب نتونستم

 ! دارم نگه کرد،یم

 تمومش من اما بود، کرده شروع رو یباز نیا نیمیس

 !کردمیم

 

418 

 هب کردم باز لب بشه، خارج اتاق از لیسه نکهیا از قبل

 . زدن حرف

 ! بخشمتینم من اما -

 نگاه ینیسنگ. ستادیا لیسه شدم متوّجه چشم یگوشه از

 ٰیحّت. کردم احساس بازمهین در یال از رو راد یآقا

 . کنم سکوت نشد باعث هم پرستار اون حضور
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 ! نیمیس بخشمتینم یزد بهم که یتهمت بخاطر -

 . دمیکش یقیعم نفس

 راحتم شرش از که خوشحالم زتیعز پسر مثل هم من -

 ! بخشمتینم اما ،یکرد

 دیشا: دادم ادامه هاشچشم به رهیخ و شدم تختش کینزد

 اب بودم، خودم دوش رو فقط ییتنها سال چند نیا بار اگه

 ببخشمت، که کردمیم یراض رو خودم اآلنت تیوضع

 ... اما

 . زدم پوزخند

 جهیتن نیا به ترشیب کنم،یم فکر هرچقدر! متونینم اما -

 هاسال دیبا تو! ستین حقت آروم مرگ نیا که رسمیم

 یلیخ که فیح اما ،یدیکشیم زجر و یموندیم زنده

 ! رهید
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 ! زدیم موج ترس چارهیب نیمیس نگاه تو

 ور مانتوم یگوشه. دیرس گوشم به لیسه یهاقدم یصدا

 . دیکش

 ! ستین خوب حالش کن، ولش -

 . دمیکش عقب رو خودم

 هاتن و تک ماه، نه بیغر مملکت تو من یوقت! جهنم به -

 چرا کردم،یم تحمل مردم نگاه با رو مباالاومده شکم

 ! نبود؟ من حال فکر به یکس

 .شد زیر لیسه یهاچشم

 اما... داند خدا کرده، ولت موقع اون نیشاه چرا نکهیا -

 ! ه؟دار نیمیس به یربط چه موضوع نیا

 تر هامچشم مقاومتم، و تالش وجود با و دیلرز مچونه

 .شدن
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 باورم اما کرده، ازدواج دمیشن ایلیخ از سال چند نیا تو -

! یایم یروز هی گفتمیم شهمه... گفتمیم شهمه! نشد

 ات! بود نیهم قرارمون ،یبود داده قول ،یبود گفته خودت

 کرده ازدواج نشد باورم بودم، دهیند خودم چشم با یوقت

 ! بود دستم محلقه طالقمون از بعد ماه چند تا! یباش

 پاک رو سمیخ یهاگونه دست پشت با و زدم پوزخند

 .کردم

 

 

 ! زنم؟یم یک به دارم رو هاحرف نیا من! الیخیب اصاًل -

 . کردم اشاره نیمیس به

 بودنش پست که کرد باور رو یکس حرف که یآدم به -

 ! بشنوه؟ رو زنش یصدا خواستن اما بود، شده ثابت



 

Romanzo_o 1459 

 . دوختم لیسه به رو نگاهم

 وت و من بگم که برسه یروز خواستینم دلم چوقتیه -

 ... اما م،یدار دختر هی

 نامحسوس نیمیس بدن. دیپر لیسه صورت از رنگ

 . شد اتاق وارد راد یآقا و کرد دنیلرز به شروع

 ! ل؟یسو یگیم یدار یچ: دیپرس وارزمزمه لیسه

 . دمیکش سمیخ یهاگونه یرو رو دستم باز و دمیخند تلخ

 بهت رو شدنت پدر خبر بودم زده زنگ روز اون من -

 باهات تا زدم یدر هر به! نذاشت نیمیس ل،یسه بابا بدم

 ! نذاشت هم پدرت ٰیحّت اما بزنم، حرف

 ... اونجا رونیب میبر ست،ین جاش نجایا دخترم -

: فتمگ یبلند نسبتًا یصدا با و دمیچرخ راد یآقا سمت به

 مه شما! دخترم؟ دیبگ من به شهیم روتون اصاًل! دخترم؟
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 یسک به هم شما! نیستین مقصر جونتون نیمیس از ترکم

 ماا ته،یعفر گفتیم تونیقبل زن به که نیکرد اعتماد

 ! نیکن گوش رو من حرف نینخواست

 . انداخت نییپا رو سرش یمضحک یشرمندگ با

 ... نیمیس یجلو نجایا آخه -

 . کردم قطع رو حرفش

 بلق اما ره،یمیم گهید قهیدق چند تا که ستین مهم برام -

 . دمیکش یعذاب چه من بفهمه دیبا مرگش

 یرو یکنترل نکهیا بدون و دمیچرخ نیمیس سمت به

: گفتم یبلند نسبتًا یصدا با باشم، داشته خودم

 بزرگ تنها رو دخترم که یسال چند بخاطر! بخشمتینم

 رمدخت که ییهاحسرت بخاطر! نیمیس بخشمتینم ردمک

 !  بخشمتینم منتظرش نگاه و دیکش
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 ! دیلرزیم نیمیس و زدمیم نفسنفس من

 یصدا با ش.دهیترس یهاچشم به رهیخ و شدم خم

 ماا نبود، نامشروع و داشت پدر من یبچه: گفتم یترآروم

 تحمل نگاه هزارجور دخترم و خودم کثافت، تو بخاطر

 مطمئن! وقتچیه! نیمیس بخشمتینم وقتچیه. میکرد

 ! یدیم پس تقاص باش

. شد عوض هاشچشم حالت و ترشیب نیمیس بدن لرزش

 وجود از ایدن گهید یقهیدق چند تا که دونستمیم خوب

 !شهیم خالص نحسش

 

 

 هک ییصدا با اتاق، از خروج از قبل و رفتم در سمت به

 نجایا تو و من حساب: گفتم باشه محکم داشتم یسع

  !امتمیق روز منتظر صبرانهیب! نیمیس شهینم تموم
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 نانکارک و پرستارها نگاه به توّجهیب. شدم خارج اتاق از و

 ِپچِپچ مشغول و بودن شده جمع سالن تو که مارستانیب

 و ومدیم دنبالم راد یآقا. رفتم باال یطبقه به بودن، کردن

 شیپ از شتریب رو نم هاشگفتن" دخترم دخترم" با

 ! کردیم یعصبان

 .بستم روش به رو اتاق در

 ! میبزن حرف دیبا دخترم -

 !نداره وجود یدیبا: گفتم یبلند نسبتًا یصدا با

 ... اما -

 رنظ در بدون وجود، تموم با بار نیا و گرفتم رو هامگوش

 خوادینم دلم: زدم داد م،یهست مارستانیب تو نکهیا گرفتن

 ! بزنم یحرف ادر خاندان با
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 عوض رو لباسم نکهیا بدون و برداشتم کمد از رو فمیک

 . رفتم رونیب اتاق از کنم،

 .دادم تکون راد یآقا مقابل دیتهد عالمت به رو دستم

 رونیب سرتون از دیریبگ ازم رو دخترم نکهیا فکر ٰیحّت -

 آخر یلحظه و زتونیعز همسر شیپ دیبر هم اآلن! دیکن

 ! صورتش به نیبنداز تف هی من طرف از عمرش

 اکتس نتونستم کارکنان و پرستارها نگاه مقابل در بار نیا

 !شد متمو یلمبرداریف توناجازه با: گفتم ظیغ با و بمونم

 خونه به رو خودم یتاکس با و شدم خارج مارستانیب از

 . رسوندم

 بود، شده پارک خونه مقابل که نیشاه نیماش دنید با

 بودم، کرده خرج خودم کردن آروم یبرا که یتالش تموم

 ! هوا رفت و شد دود لحظه کی تو
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 خونه وارد سروصدایب و انداختم قفل داخل رو دیکل

 . شدم

 مردونه کفش جفت دو و زنونه کفش جفت کی دنید از

 . دمیکوب رو در

 . دیدو سمتم به السا

 ! کنه عروس اومده نیشاه ،یمام -

 توّجهم خوب یلیخ اما بود، اشتباه السا یبندجمله نکهیا با

 دهیکش زیم یرو بزرگ گلدسته به نگاهم! شدم منظورش

 !کرده غلط یلیخ: گفتم لب ریز. شد

 

 !کلده؟ غلط: دیپرس یبلند یصدا با السا

 . اومد سمتم به و شد بلند جا از مامان

 !؟یاومد چرا لباس نیا با لیسو -
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 دم،شیم رد کنارش از کهیدرحال و دادم تکون رو سرم

 ! اتاقش ببر رو السا: گفتم

 هک خجالت از هاشلپ و بود دهیپوش شلوار و کت نیشاه

 و پدر همراه من دنید با! بود انداخته گل جانیه از نه،

 یپسر نیهمچ داشتن یبرا من و شد بلند جا از مادرش

 ! خوردم تأسف

 .کنم آروم رو خودم یکم تا دمیکش یقیعم نفس

 !نیاومد خوش: گفتم یسخت به

  .نشستم مبل یرو خودم نن،یبش هااون نکهیا از قبل و

 .نشستن و اومدن خودشون به تا دیکش طول یکم

 نیشاه مادر و پدر حضور اما بودم، اومده پر توپ با

 بهشون هامحرف با تا کنم آروم رو خودم یکم شد باعث

 نداشتن یریتقص که هااون هرحال به. نکنم یاحترامیب
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 نظربه یخوب یهاآدم. بود شده ونشبچه احمق نیشاه

 تیترب آدم رو پسرشون که بود نیا گناهشون ومدن،یم

 ! بودن نکرده

 که نمیبچ هم کنار یطور رو کلمات داشتم یسع من

 کردمیم مراعات هرچقدر من انگار اما نشه، یاحترامیب

 !کردنیم برداشت بد هااون

 با وربدج دمیسف یمانتو یرو نیشاه مادر یرهیخ نگاه

 ! کردیم یباز اعصابم

 مخانو اومده شیپ یمشکل: دمیپرس و انداختم پا یرو پا

 ! راد؟

: داد جواب و کرد مرتب یتصنع حالت به رو شیروسر

 ! ؟یمشکل چه! نه

 . دش دهیکش مانتوم به دوباره یاانهیناش طرز به نگاهش و



 

Romanzo_o 1467 

! بودن مضحک کل به خانواده نیا. دمیخند صدا با

 هنمذ تو نیمیس رفتار و لیسه یستگارخوا شب خاطرات

 ! شدیم تکرار

 با من و کرد صدا رو مادرش اعتراض با لب ریز نیشاه

 ! باشن راحت بذار: گفتم خنده همون

 نییپا رو سرش و شد لبش دنیجو مشغول نیشاه

 . انداخت

 . کرد یمصلحت یسرفه نیشاه پدر

 ! دخترم میهست نجایا یچ یبرا ما که یدونیم حتمًا -

 تهگذش تو که میدار خبر ما: داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 !افتاده یاتفاق چه شما نیب
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 . انداختم پا یرو پا

 !افتاده؟ یاتفاق چه قًایدق خب -

: دیالن. کرد نگاهم یچارگیب با و کرد بلند رو سرش نیشاه

 ! لیسو

 هیقض و بگم ی"زهرمار" جوابش در داشتم دوست یلیخ

 تا گذاشتم گریج رو دندون اما کنم، تموم همونجا رو

 بعد و بشنوم رو محترم ظاهر به یخانواده نیا یهاحرف

 خونه زا رو پسرشونگل صورتشون، به قتیحق دنیکوب از

 ! رونیب کنم پرت

 . کرد یاسرفه نیشاه پدر

 به... ستین خوب م،ینزن حرف هاگذشته از بهتره -

 ... هرحال
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 گل شیمادرشوهر رگ نشده یچیه که نیشاه مادر و

 حرف دنبال و کرد نازک یچشم پشت بود، کرده

 . گرفت رو شوهرش

 باعث و یبود نیشاه یپسرعمو زن تو هرحال به -

 ! یشد نشونیب ییجدا

 یرچشمیز! کرد صدا رو مادرش اعتراض با هم باز نیشاه

 !بود یتیخاصیب موجود واقعًا. کردم نگاهش

 تکون رو سرم ماا بودم، شدن یمتالش درحال درون از

 من هم یشاد مرگ تو! درسته: گفتم یجد کاماًل و دادم

 ! داشتم نقش

 پوزخند مقابلم، یگردشده چشم جفت سه درمقابل و

 .انداختم باال ابرو. زدم

 ! دیباش انیجر در گفتم -
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 . کرد جوروجمع رو خودش یکم نیشاه مادر

 ! رو عروسم کنه رحمتش خدا -

 . دادم تکون رو سرم

 ! صد در صد -

 متمس به رو هاشترکش تا بود نیشاه پدر نوبت بار نیا

 ! کنه پرتاب

 صرارا به فقط! نجایا میایب که مینبود یراض ما راستش -

 ! بوده نیشاه

 کاذب نفس به اعتماد داشتن گرفتم،یم فاکتور السا از اگه

 ! بود یموروث" راد" خاندان تو

 اهپله وسط که تمانداخ مامانم به ینگاه چشم یگوشه از

 نیشاه پدر جواب در. بود ستادهیا شده سرخ صورت با
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 از دادن، راه خونه تو رو شما اگه هم من مادر: گفتم

 !بوده یسیرودروا
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 . شد سرخ نیشاه مادر صورت

 ات صد رونیب! میباش نجایا میندار یاصرار چیه هم ما -

 ! رنیمیم پسرم یبرا تو از بهتر دختر

 . داد تکون رو سرش و دیکش موهاش به یدست

 معلوم که دارن یابچه نه ن،مطلقه نه هم کدومشونچیه -

 ! هیک پدرش ستین

 اظهار لب حرکت با نیشاه و زدم یروحیب لبخند

 ! کرد یشرمندگ
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 یخواستگار شب تو ل،یسه پدر مثل درست نیشاه پدر

 راست خب: گفت ظیغ با نیشاه مادر! داد تذکر زنش به

 با اشه،ب داشته شوهر نکهیا بدون و رفته شوهر بدون! گمیم

 ! برگشته بچه

 نسبت من دختر به خودتونه قیال یزیهرچ دمینم اجازه -

 !نیبد

 د،یلرزیم داشت که رو مامان دست و شدم بلند جا از

 . گرفتم

 ! مامان باش آروم -

 کردیم ییخودنما شیشونیپ رو عرق که نیشاه به رهیخ و

 وزامر: گفتم کنه، سیخ رو شلوارش بود دهمون کم انگار و

 ! دمیفهم رو زهایچ یلیخ من

 ! داد قورت رو دهنش آب و دیپر نیشاه رنگ
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 به رو نم،یبش نکهیا بدون و نشوندم مبل یرو رو مامان

 به زهایچ نیا که دمیم حق بهتون: گفتم نیشاه مادر

 شیگنجا شما یموچولو کوچولو مغز چون اد،یب فکرتون

 ! کرده بزرگ ییوالیه چه بفهمه که ارهند رو نیا

: دیپرس نیشاه پدر کنه، یاعتراض خواست نیشاه مادر تا

 !؟یچ یعنی

 نفس. شده زونیآو هانرده از که دمیدیم رو السا یهیسا

 برو ترمدخ: گفتم یبلند نسبتًا یصدا با و دمیکش یقیعم

 ! رونیب میریم شب کن، یباز اتاقت

 . شد میتسل آخر در و زد نق یکم السا

 پدر که دونهیم پسرتون آقا: گفتم نیشاه مادر به رو

 ! هیک من یبچه

: گفت یناباور با و شد زیر نیشاه مادر یهاچشم

 ! نه؟یشاه
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 . دمیخند

 ! کنم انتیخ که ستمین هاآشغال یقاط من! نه -

 . دیکش یاآسوده نفس نیشاه مادر

 . نشستم مبل یرو و رفتم عقبعقب

 !الساست پدر من، یقانون و یشرع شوهر ل،یسه -
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 و زدیم موج هاشچشم تو ترس که نیشاه به شدم رهیخ

 !دخترشه السا که دیفهم امروز لیسه: دادم ادامه

 ! د؟یفهم: دینال مامان

 . ندادم یجواب
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! داد نفرت و نهیک به رو جاش نیشاه یهاچشم ترِس

 زا: گفتم مادرش و پدر به رو من و شد فشرده فکش

 شیآزما ندارم شک مسمومه، لیسه فکر که ییاونجا

DNA یهدربار تا دیبش ریگیپ ازش رو جوابش! رهیگیم 

 ! دینش ابهام دچار من یبچه پدر

 . کرد یمصلحت یسرفه هم باز نیشاه پدر

 ... گهید وقت هی و میبر ما بهتره حال نیا با -

 . کردم قطع رو حرفش عجله با

 !ستین گهید وقت به یازین اصاًل! نه -

 . شدم جاجابه مبل یرو

 ! دیشناسیم رو پسرتون چقدر شما دونمینم -

 مبل یرو دوباره و شد سؤال از پر نیشاه پدر نگاه

 .نشست
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 داد،یم فشار رو مبل یهادسته که نیشاه به ینگاهمین با

 چند تو بودم، دوست مدت هی نیشاه با من: دادم ادامه

 وقتچیه اما م،یداشت وآمدرفت هم با هم ریاخ سال

 !نشناختمش درست

 . دادم تکون رو سرم افسوس با

 باشه، مسخره دیشا! شناختم رو نیشاه ذات امروز من -

 ! داده طالقم لیسه چرا دونستمینم من اما

 . نشست بازوم یرو مامان دست

 !ه؟یچ هاحرف نیا از منظورت ل؟یسو -

 :گفتم نیشاه به رو بدم، یجواب مامان به نکهیا بدون

 !  کرد اعتراف امروز جرمت کیشر

 من پسر! ؟یچ یعنی! جرم؟ کیشر: دیپرس نیشاه مادر

 !گناههیب
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 . دمیخند تلخ

 ! خواستیم تیحالل ازم نیمیس امروز -

 . شد بلند جا از نیشاه

 هی کنمیم خواهش! لیسو دمیم حیتوض برات من -

 ! بده فرصت

 .بود جیگ نیشاه مادر و پدر نگاه

 بود، شدن فشرده درحال که مامان دست ریز از رو ازومب

 . دمیکش رونیب

 لیهس یزندگ از من نیدیکش نقشه چطور گفت نیمیس -

 !من شوهر یبش تو و لیسه مادر بشه اون تا بشم حذف
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 ! دیپر ترشیب نیشاه رنگ

! نیاهش سوزهیم یلیخ تو حال یبرا دلم: گفتم افسوس با

 آخرش اما ،یدیکش نقشه و یدسوزون فسفر همه نیا

 ! یچیه به یچیه

 نیشاه به داشتن ناباور انداختم، مادرش و پدر به ینگاه

 چند تا! یآخ: گفتم مادرش به رو خنده با. کردنیم نگاه

 اآلن ن،یکردیم نظر اظهار من یبچه به راجع قبل قهیدق

 ! نیشد ریغافلگ یلیخ حتمًا

 . شدم رهیخ پدرش به

 دچن نیا شدینم باورم هم من! دمیم هم حق بهتون البته -

 !هباش جان نیشاه ِیفندق مغِز فکِر حاصل میدردربه سال
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 نیشاه ای بزنن یحرف نیشاه مادر و پدر نکهیا از قبل

 به و شد بلند جاش از مامان کنه، یدفاع خودش از بتونه

 . شد ورحمله نیشاه سمت

 . بود دهیچسب نیشاه یقهی به هاشدست با

 قشعاش تو! ؟یبود دخترم عاشق واقعًا فطرتپست تِو -

 ! ؟یبود

 نیشاه از رو یتکرار سؤال هی مدام و زدیم داد مامان

 و پدر ٰیحّت نه و نیشاه نه یناباور کمال در و دیپرسیم

 ! کردنیم نیشاه از مامان کردن جدا یبرا یتالش مادرش

 خون ختنیر یبرا مادرم اما ره،یبم نیشاه خواستیم دلم

 ! بود فیح اون

 رو بازوش. رفتم مامان سمت به و شدم بلند جام از

 . کردم نوازش
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 !کن ولش! مامان کن ولش -

 ... نیا... نیا: دینال مامان

 ! باش آروم... باشه... باشه -

 رو مامان یسخت به داشتم، یدلدار به ازین خودم که یمن

 ! کردم جداش نیشاه از و آروم

 از شپدر که زدینم یحرف و بود هستادیا ریز به سر نیشاه

 . شد بلند جا

 ! ندارم نیشاه اسم به یپسر گهید -

 یخواهمعذرت که دونمیم: گفت من به رو یشرمندگ با و

... اما کنه،ینم دوا شما از یدرد من تأسف اظهار و

 ! متأسفم

 و کرد بلند مبل یرو از بود، برده ماتش که رو زنش و

 .کردن ترک رو خونه
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 سر همچنان کهیدرحال مادرش، و پدر رفتن از بعد نیشاه

 کردم که یکار بابت از من... من: گفت بود، ریز به

 !لیسو ستمین مونیپش

 شمانع یسخت به که بشه بلند جا از خواست دوباره مامان

 . شدم

 تو! ینباش مونیپش هم دیبا: گفتم نیشاه به رو حرص با

 نیا شهیم روت یچطور اصاًل! من یزندگ به یزد گند

 !؟یبزن رو هاحرف

 هاشچشم صورتش، بر عالوه. کرد بلند رو سرش نیشاه

 نیا یهمه من: گفت گرفته یصدا با! بودن شده سرخ هم
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 من! یباش میزندگ تو تا... ارمیب دستت به تا کردم رو کارها

 به رو لیسه سنگ هم هنوز تو اما کردم، صبر بخاطرت

 ! یزنیم نهیس

 . دادم تکون رو سرم حوصلهیب

 که ممنونم ازت هم من اصاًل! یگیم راست که تو! باشه -

 شدن بزرگ پدر حسرت تو و لیسه و من ییجدا باعث

 !یشد السا

 ! ؟یندازیم کهیت یدار: زد پوزخند نیشاه

 . کردم نگاهش گردشده یهاچشم و رتیح با

 ! بودم؟ نشناخته رو نیشاه یرو نیا چطور

 . دمیکش یقیعم نفس
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 باش مطمئن! نیشاه یدیم پس رو کارت نیا تقاص وت -

 دعا برو! یشیم امروزت از تربدبخت که رسهیم یروز

 ! یریبم زودتر نیمیس مثل کن

 لیسه دست ذارمینم من اما: گفت سماجت با نیشاه

 ! برسه بهت

! نیشاه ینشناخت رو من هنوز تو! ؟یباش یک خر تو -

! ارمیم جا رو یکی تو حال من اما مرد، جرمت کیشر

 ! نکن شک

  .بردمش در سمت به کشونکشون و گرفتم رو دستش

 مه رو گلدسته ببندم، روش به رو خونه در نکهیا از قبل

 . انداختم پاش مقابل

مامان نیمخیز شد و من قدمی به سمت شاهین برداشتم.  
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 نشون بهم گهید جور هی رو" دارم دوست" یمعن تو -

 بهت گهید جور هی رو" تنفرمم ازت" یمعن هم من ،یداد

 ! جان نیشاه دمیم نشون

 بود، شده پرت نیزم یرو گلدسته به نیشاه نگاه

 .رفتم مامان سمت به و بستم رو در بهش توّجهیب
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 استکان ته مویآبل یکم ششدهسرخ یهاگونه دنید با

 . ختمیر

 مجبورش کردم یسع و نشستم زانوهام یرو مامان کنار

 . بنوشه مویآبل از تا کنم
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 . زد پس رو وانیل مامان

 ! د؟یفهم کجا از -

 . بردم هاشلب سمت رو وانیل

 !بخور نیا از کم هی -

 کهیدرحال و دینوش جرعه چند اجبار و زور به مامان

 یگیم: گفت بود، بسته شمعده سوزش از رو هاشچشم

 ! نه؟ ای دیفهم کجا از

 . کرد باز رو هاشچشم سکوتم با

 چطور پس! ؟یدیند رو لیسه ینگفت مگه تو اصاًل -

 ... ییهوی

 !؟یگفت دروغ: دیپرس داد با و کرد مکث یکم

 .شدم رهیخ هاشچشم به

 ! کردم پنهون فقط نگفتم، دروغ -
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 رفتار یجور هی دمیدیم شهمه مدت نیا تو! که واقعًا -

 ! بودم؟ بهیغر من! یکنیم

 .دمیکش یپوف

 ور تونینگراندل نخواستم طفق من! ه؟یحرف چه نیا. نه -

 ! کنم ترشیب

 .شد زیر مامان یهاچشم

 ! شده؟ یچ مگه! ؟ینگراندل -

 همون کنم،یم کار توش من که یمارستانیب درواقع -

 !مشغوله توش لیسه که هیمارستانیب

 به یگذاشت پا و یدونستیم رو موضوع نیا خودت تو و -

 !مارستان؟یب اون

 . دادم تکون رو سرم کنم، نگاهش نکهیا بدون

 . فرستاد رونیب رو نفسش حرص با مامان
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 ! کرده؟ رو کار نیا نیمیس یدیفهم یچطور -

 . انداختم باال شونه

! بطلبه تیحالل خواستیم مرگش دم... که گفتم -

 ! کرد اعتراف

 ! د؟یفهم چطور اون! ؟یچ لیسه -

 . دمیکش یقیعم نفس

 ! گفتم خودم -

 ! خودت؟ -

 . دمیکوب زیم یرو رو وانیل ،مامان داد با

 !کرده یبزرگ غلط چه بفهمه دیبا باآلخره! خودم. آره -
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 :گفت باشه، میمال لحنش کردیم یسع کهیدرحال مامان

 !شده که هیکار! باش آروم حاال باشه،

 . شدم بلند جا از

 !براش دارم اما آرومم، کاماًل من اتفاقًا -

 ور السا بخواد نکرده ییخدا هاگ اما: دیپرس دلهره با مامان

 !؟یچ ره،یبگ ازت

 .زدم پوزخند

 ! رتش؟یبگ بخواد که الساست یکارهیچ -

 وت اسمش! الساست پدر باشه، که یهرچ لیسه... لیسو -

 ... بخواد اگه شه،شناسنامه

 . کردم قطع رو حرفش یحوصلگیب با
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 هب نسبت یحق چیه اما! درست شه،شناسنامه تو اسمش -

 از اصاًل مگه کرده؟ کاریچ براش سال همه نیا. دارهن السا

 لیسه! بشه شیپدر یادعا االن که داشته خبر وجودش

 ! تمام و شده السا ینطفه یریگشکل باعث فقط

 به هم رو حالش و عشق که هرچند: دادم ادامه شخندین با

 ! کرده یکاف یاندازه

 مگیم راست" گفتن با من و کرد صدام اخطارگونه مامان

 .رفتم باال یطبقه به!" گهید

 به که ییهاحرف تموم وجود با و شدم السا اتاق وارد

! دمیترسیم لیسه العملعکس از دلم ته بودم، زده مامان

 ! موندمینم زنده السا بدون هم لحظه کی من

 مشغول .شدم بود، نشسته ریتحر زیم پشت که السا کینزد

 . بود دنیکش ینقاش

 . کرد لندب رو سرش باآلخره
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 ! نشد؟ عروس نیشاه -

 . دمیخند زور به

 ! نه -

 عشق: دیپرس حال همون در و کرد رنگ یکم رو شینقاش

 ! ؟یچ یعنی حال و

 ! دیکش پر هاملب یرو از هم یزورک لبخند همون

 . کرد بلند رو سرش السا

 ! ؟یمام هوم -

 لیسه اگه! گرفتیم مخنده داشت یبدبخت همه اون وسط

 روش به قطعًا د،یشنیم رو هاحرف نیا زا کلمه کی

 . کردم اخم یسخت به! آوردیم مانیا من تیترب

 !دخترم ستین یخوب کار یفضول -
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 یصندل یرو از و گذاشت زیم یرو رو هاشیمدادرنگ

 . شد بلند

 . ستادیا مقابلم کوچولوش قد با

 ! یمام یزدیم حرف بلندبلند یداشت -

 . رفتگ رو مانتوم یلبه دستش با السا و رفت باال ابروهام

 ! ؟یچ یعنی حال و عشق خب -

 . نخندم تا گرفتم دندون به رو لبم

 م،کن یمعن براش رو حال و عشق راحت یلیخ تونستمیم

 هب دیبا بفهمه اگه دونستمیم یکس هر از بهتر خودم اما

 !بدم جواب هم شگهید یاحتمال یهاسؤال



 

Romanzo_o 1492 

 رو کشیکوچ یهادست و نشستم زانوهام یرو مقابلش

 . گرفتم

 ! یفهمیم رو شیمعن ،یشد بزرگ هروقت -

 !هاست؟بزرگ آدم یبرا: گفت طنتیش با

 . کردم بغلش خنده با و اوردمین طاقت

 ! هاستبزرگ آدم یبرا آره -

 ستهخ که اونقدر م،یدیکش ینقاش باهم و کردم یباز السا با

 تنم وت یتومان به توّجهش خوشبختانه. برد خوابش و شد

 !نشدم حیتوض به مجبور من و نشد جلب

 . دمیبوس رو شیشونیپ و خوابوندمش تخت یرو

 یرو خندلب تونستیم طیشرا نیبدتر تو که بود السا تنها

 فکر نبودش به تونستمینم هم لحظه کی ٰیحّت اره،یب لبم

 !کنم
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 دفتر. ادمستیا رشیتحر زیم کنار و گرفتم فاصله تختش از

 زخم همون شصفحه هر دنید با و برداشتم رو شینقاش

 مثل انگار السا یهاینقاش. سوخت قلبم یشگیهم

 ! بودن سوخته من یآرزوها

 تموم وجود با بگم، دروغ تونستمینم که خودم به

 شیزندگ تو پدر یجا السا، یزندگ یبرا من یهاتالش

 یگاه و خودش و من ریتصو هاشینقاش تموم! بود کم

 . بود من درما و پدر ریتصو

 به لیسه عکس از یخال آلبوم و عکس قاب دنید به

 من هاشینقاش دنید اما بودم، کرده عادت السا پدر عنوان

 ! کرد آشفته رو

 تاقا السا به ینگاهمین بدون و گذاشتم جاش سر رو دفتر

 . کردم ترک رو
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 دهیجنگ باهاش صبح از که یبغض و شدم خودم اتاق وارد

 !شکست بودم،
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 خودم افکار تو غرق من و بود گذشته ساعت چند

 . بودم اتاق تو همچنان

 . تمرفیم روقدم اتاق تو و بود تنم همچنان دیسف یمانتو

! رو لیسه ای و نیشاه ای کنم لعنت رو نیمیس دونستمینم

 بودم، یلعنت یزندگ و ماجرا نیا یاصل مقصر خودم

  !نبودن مقصر کم هم هیبق اما... درست
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 دیشا تا زدیم یحرف و باال ومدیم مامان خواستیم دلم

 مفیک نکهیا باوجود! داشتمیبرم الیخ و فکر از دست

 یدسترس هم میگوش به بود، مونده جا نییپا یطبقه

 از شهب باعث مارستانیب طرف از یتماس حداقل تا نداشتم

 ! بردارم دست یخودخور

 یشانس چیه کردمیم فکر که یلحظات تو درست شهیهم

 یوقت دشیم ثابت بهم که فتادیم میزندگ تو یاتفاق ندارم،

 خودم یتلل یللی دنبال دادیم شانس هاشبنده به خدا

 ! بودم

 کج پنجره سمت به رو رمیمس شد باعث فونیآ یصدا

 ! ردب ماتم لیسه دنید با و زدم کنار رو پرده یگوشه. کنم

 رو اشپاه یصدا. کردیم صدا رو اسمم مضطرب مامان

 . ومدیم باال هاپله از داشت که دمیشن
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 و انداختم رو پرده سرعت به کرد بلند رو سرش که لیسه

 .گرفتم فاصله پنجره از

 . شد باز اتاق در

 !نجاستیا لیسه! م؟یکن کاریچ! ل؟یسو میکن کاریچ -

 . دمیجو رو لبم استرس با

 ! دونمینم -

 !کرد صدا رو اسمم ظیغ با مامان

 ! شد بلند دوباره ونفیآ یصدا و

 !کنم؟ فرار لیسه از تونستمیم چقدر. کردم فکر یکم

 دست هایراحت نیا به بود، دهیفهم السا یدرباره که حاال

 ! داشتیبرنم

 . دادم قورت رو دهنم آب

 ! مامان کن باز رو در -
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 تنم از رو مانتو اون تا رفتم هاملباس کمد سمت به و

 . ارمیدرب

 ! کنم؟ باز: دیسپر بهت با مامان

 . دمیکش رونیب کمد از یلباس

 دست وگرنه کنم مشخص باهاش رو فمیتکل دیبا! آره -

 !دارهیبرنم
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 . داد تکون رو سرش مامان

 ! باشه اما نم،یبب رو ختشیر خوادینم دلم نکهیا با -

 ... مامان فقط: گفتم بشه، خارج اتاق از نکهیا از قبل
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 و اوردمین تاب شرهیخ نگاه مقابل در من و ستادیا مامان

 . انداختم نییپا رو سرم

 هی ترسمیم اما... اما ده،یخواب! کن قفل رو السا اتاق در -

 .بشه داریب وقت

 !هباش: کرد زمزمه. فرستاد رونیب مانند آه رو نفسش مامان

 . زدم یتصنع لبخند

 !لطفًا! یدیفهم که ارین لیسه یرو به هم یزیچ. یمرس -

 .رفت رونیب اتاق از یحرف چیه بدون مامان

 . کردم عوض رو هاملباس

 تمخواسینم. بود دهیپر صورتم رنگ. ستادمیا نهیآ مقابل

 یهادست با! ترسمیم ازش ای باختم کنه فکر لیسه

 . شدم شیآرا مشغول لرزون



 

Romanzo_o 1499 

 یپاها یصدا که نه ای بشم خارج اتاق از بودم مردد هنوز

 . دیرس گوشم به مامان

 . کردم برص یکم

 سرخ باز صورتش کهیدرحال. کرد باز رو اتاق در مامان

 وارد بود، انداخته دستش یرو رو من یمانتو و بود شده

 . شد اتاق

 تخت یرو رو مانتو بپرسم، یزیچ من نکهیا بدون

: گفت داشت، کنترلش در یسع که ییصدا با و انداخت

 تباها خوادیم گهیم اومده پررو پررو! یعوض یکهیمرت

 ! بزنه حرف

 . نزدم یحرف و دمیچیپ هم به رو زدهخی یهادست

 ! ل؟یسو خوبه حالت -

 . دادم تکون رو سرم
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 ! آره! آره... آ -

 اب. کردم مرتب رو سرم یرو شال و تر زبون با رو هاملب

 . شدم خارج اتاق از آهسته یهاقدم

 ستادهیا پا سر که دمید رو لیسه دم،یرس که هاپله یباال به

 . کردیم نگاه السا و من عکس قاب به و بود

 . گرفتم گاز محکم رو لبم

 بودم، خورده رو اشتباهاتم چوب یکاف یاندازه به من

  !کنه گل هم لیسه یپدر یادعا حاال که نبود انصاف

 زیم یرو از رو یاگهید عکس قاب و شد خم لیسه

 . برداشت

 !بهت لعنت: گفتم لب ریز
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 رو عکسقاب نکهیا بدون لیسه و اومدم نییپا هاپله از

 . دیچرخ سمتم به بذاره، جاش سر

 ! سالم -

 رو جوابش که ندادم خودم به هم رو نیا زحمت ٰیحّت

 !بدم

 ! نجا؟یا یاومد یچ یبرا: دمیپرس یاخفه یصدا با

 رو نگاهش! بود دستپاچه و هول من مثل انگار هم لیسه

  !م؟ینیبش: کرد زمزمه و دیدزد ازم

 کنم، رونشیب خونه از لحظه همون خواستیم دلم

 و رد یهمه یحرف چیه بدون شیپ سال چند که همونطور

 حال نیا با! بود کرده پاک شیزندگ از رو من نشون

 .دادم تکون رو سرم. اومدم کوتاه السا بخاطر
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 .ردمک اشاره رومروبه مبل به دست با و نشستم یمبل یرو

: فتگ ِمنِمن با لیسه نکهیا تا گذشت سکوت به یقیدقا

 !؟ینگفت بهم چرا

 ! دیپر باال ابروهام

 !نگفتم؟ رو یچ -

 !دخترمون: کرد زمزمه و کرد اشاره عکسقاب به

 . دمیخند تلخ

 ! دخترمون؟ -

 . کرد نگاهم یتابیب با لیسه

 ... یخبریب سال چند که دونمیم! آره خب... خب -

 .کردم قطع رو حرفش یایجد لحن با

 !توعه؟ دختر که یمطمئن انقدر کجا از -

 . کرد سکوت و شد سرخ لیسه صورت
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 !انقدر؟ یمطمئن کجا از! هوم؟: گفتم حرص با

 ! لیسو: دینال لیسه

 . کردم نگاهش پوزخند با

 ! ؟یینجایا دونهیم زنت اصاًل -

 . نزد یحرف هم باز و شد لبش دنیجو مشغول لیسه

 . دادم ونتک مقابلش دیتهد عالمت به رو دستم

 ودتخ که ستمین شیپ سال چند لیسو من! رو من نیبب -

 !یبش الل و یکن میقا نیمیس پشت رو

 که دونمیم: گفت عیسر و بست رو هاشچشم لیسه

 تفرص هی ازت اما کنه،ینم جبران برات رو گذشته یچیه

 ! خوامیم



 

Romanzo_o 1504 

 درمورد اما بودم، موافق کاماًل شجمله اول قسمت با

 فکر یاجازه لیسه! نداشتم ینظر چیه دومش قسمت

 . نداد بهم ترشیب کردن

 یزندگ هی میتونیم ما... ما یعنی... دخترمون و تو من، -

 !میکن شروع رو دیجد
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 مقهقهه یصدا که دینکش یطول و کردم نگاهش بهت با

 !شد بلند

 !یلیخ! لیسه یهست یمزخرف آدم یلیخ -

 . دمکر نگاه رو پاش تا سر انزجار با
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 ! یدونینم هم رو دخترمون اسم ٰیحّت تو -

 رتیغ به انگار که کردم ادا رو" دخترمون" ظیغ با اونقدر

 !الساست اسمش: گفت اعتراض با و برخورد لیسه

 . زدم دست براش یشینما حالت به

 ! نیآفر! نیآفر -

 زده گند! لیسه بسه یشوخ: دادم ادامه و شدم یجد و

 نصفانهم کاماًل شنهادیپ هی من! سهب گهید مون،یزندگ به شد

 ! دارم برات

 ! لوحساده یچارهیب! دیدرخش لیسه یهاچشم

 ! میشد جدا هم از هاستسال که تو و من -

 ! خب؟ -

 ! رنپ حرفم وسط: گفتم یسرد به و کردم نگاهش چپچپ
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 تو که هم السا: دادم ادامه مکث هیثان چند از بعد و

 تو به جهیدرنت پس ده،یند رو تو حال به تا شیزندگ

 ! نداره و نداشته یاجیاحت

 . دمیخند تمسخر با

 به یتونیم جهیدرنت پس ،یکرد دفراشیتجد که هم تو -

 نیا از تونیزندگ کن باور! یکن فکر ساره از یابچه

 !شهیم ترنیریش

 . دیگز لب لیسه

 !لیسو ارین روم به رو حماقتم -

 . کردم نگاهش موشکافانه

 !چطور؟ -

 . بود نامعلوم یانقطه به رهیخ لیسه هنگا
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 از ساره با ازدواجم که یدیفهم حاال تا هم خودت حتمًا -

 ! بوده یلجباز سر

 ازهاتین از حرف میبود دوست که یموقع ادمهی! یآخ -

 که مساله چهارده دختر هی من یکنیم فکر حاال ،یزدیم

 تو و من! عاشق چقدر! اوه بگم و بشم هاتحرف خام

 دنبال هاسال نیا تموم تو! لیسه میدار فرق باهم یلیخ

 ! دمیجنگ ایدن با من اما ،یبود حالت و عشق

 . انداختم پا یرو پا

 !هه! بوده؟ یلجباز سر از ازدواجت که -
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... حاال: گفت لیسه رهامیتحق و هاحرف تموم وجود با

 و بدم طالقش تونمیم شده، معلوم زیچهمه که حاال

 ... باهم دوباره

 یادوباره: زدم داد و دمیکوب مبل یدسته یرو دست با

 ! نداره وجود

 . شدم بلند مبل یرو از

 خوب رو نیا هم خودت! میشینم" ما" گهید تو و من -

 !یدونیم

 ... یببخش اگه -

 ! ببخشمت؟ -

 ! ببخشمت؟: زدم داد

 . زدم شخندین
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 هشیهم نیشاه با و من یدوست تو! ییپررو هم هنوز -

 ! ادته؟ی ازدواجمون شب! یدیکوب سرم

 ! ادته؟ی: زدم داد دوباره

 چیه روزها اون: دادم ادامه پرخشم اما تر،آروم یصدا با و

 که میارند باهم ینسبت اآلن گهید اما بکنم، نتونستم یکار

 وت! وقتچیه! لیسه بخشمتینم وقتچیه! ازت بترسم

 یاجازه هک یشبا داشته رو یکس از ببخش انتظار یتونینم

 ! ینداد بهش زدن حرف

 دختر هی تو و من حاال اما: گفت یاخفه یصدا با لیسه

 ! میدار

 . دادم تکون مقابلش رو مسبابه انگشت

 ! یندار شیزندگ تو ییجاچیه تو اما -
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 ستمخواینم اصاًل اومدم نجایا یوقت: گفت ِمنِمن با لیسه

 مجبورم ،یبرنگرد اگه اما... اما بگم، زور ای کنم دتیتهد

 !رمیبگ ازت رو السا و کنم اقدام یقانون

 !یکنیم غلط یلیخ تو -

 . کردم تکرار رو مجمله شمردهشمرده و

 دهاتیتهد از که ستمین پخمه لیسو اون من لیسه -

 یجورهمون ،یکن اضافه غلط یبخوا اگه خدا به! بترسم

 ثبت السا یشناسنامه تو" پدر" عنوان به رو اسمت که

 پاک هم ادشی از چ،یه که ششناسنامه از رو اسمت کردم،

 مردن غم از اصاًل! شو داربچه! زنت شیپ برو! کنمیم

 !بکش خط رو السا دور اما کن، هیگر نیبش هم نیمیس

 بهت که من! ریبگ دهینشن زدم بهت که رو ییهاحرف

! بزنم یحرف السا به راجع خواستمینم وقتچیه گفتم

 ! کنمیم خواهش ازت
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 !نمرد نیمیس: کرد زمزمه لیسه
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 ! جون سگ چه: گفتم یخاص احساس چیه بدون

 !ستمعجزه هی موندنش زنده گفت شهیم یعنی... یعنی -

 . دیپر باال تمسخر با ابروهام

 هب که حاال. شد بهتر هم یلیخ اتفاقًا اما! ستمعجزه! آره -

 هقرار یرچطو نمیبب خوامیم ه،یجونور چه شده ثابت همه

 ! بده ادامه شیزندگ به خفت با

 ! ؟یگردیبرم: گفت من یهاحرف به توّجهیب لیسه
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 اصال! حتمًا: دادم جواب یکجدهن با و دمیخند حرص با

 ! کنم جمع رو هاملیوسا رمیم اآلن

 . شد بلند جا از لیسه

 ! نمیبب رو السا خوامیم -

 . نلرزه صدام کردم یسع. شد مشت هامدست

 ! لیسه نداره یتیاهم تو استنخو -

 .دیکش موهاش نیب یدست کالفه لیسه

 ... اما... زوده هنوز دیشا -

 !  ؟یچ اما: دمیپرس یتند به

 .کرد نگاهم لبخند با

 !دخترم دنید یبرا ادهیز وقت -

 نگاه! دیند لیسه اما دم،ییسا هم به رو هامدندون حرص با

 . مدیرس السا و هاپله یباال به کردم دنبال که رو شرهیخ
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 !یباش خواب دیبا که اآلن: دمینال

 .دمیپر جا از لیسه یصدا با

 ! نهیبب رو شییبابا اومده که فعاًل -

 . ستادمیا مقابلش

 ! ؟یگیم وپرتچرت چرا -

 .دمیکش رو بازوش و

 !نمیبب رونیب گمشو -

 . گرفت رو دستم لیسه

 ! لیسو یریگیم سخت یدار یلیخ -

 . زدم پوزخند

 نیا! یریگیم آسون یلیخ یدار هم تو! جدًا؟! عه؟ -

 یبریم گور به خودت با ،"بابا" بگه بهت السا که رو آرزو

 ! راد لیسه
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 داد یبلند یصدا با و دمیکش رونیب دستش از رو دستم

 ! رونیب گمشو: زدم

 ادیرف یصدا که بود شده سرخ تیعصبان از لیسه صورت

 . دیسر گوشمون به هاپله یباال از السا

 !تیاذ نه مامان! لونیب گمشو -
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 هممبف تونستمیم خوب یلیخ السا سروتهیب جمالت از

 االس نیشاه یهایشوخ و هاطنتیش لطف به! دهیترس که

 من که هرچقدر و نبود بلد دیبا که اونطور رو یسازجمله

 خوشحال یادیز یوقت هم باز میبود کرده تالش مامان و



 

Romanzo_o 1515 

 یجا هب ینطوریا ای ومدیم بند زبونش دیترسیم ای شدیم

 . کردیم استفاده لغت از فعل،

 ودب شده خوشحال السا دنید از اونقدر لیسه خوشبختانه

 سرش یناباور کمال در! نکرد یتوّجه موضوع نیا به که

  .کرد خم کرد،یم نگاهش هاپله یباال از که السا یبرا رو

 ! قشنگم دختر بخاطر فقط! چشم -

 نیهم فقط! شد سؤال عالمت هیشب السا تصور حالت

 خودش به رو السا ذهن بخواد لیسه که بود مونده

 ! کنه مشغول

 ! یعوض رونیب گمشو: دمیغر شدهمشت یهادست با

 . کرد خم من یبرا رو سرش بار نیا لیسه

 ! مادمازل چشم -
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 از قبل اما رفت، در سمت و کند رو شرش باآلخره و

 طنتیش با رو السا و من عکسقاب ببنده رو در نکهیا

 . داد نشونم

 !من دست مونهیم نیا شم،یپ نیایب خودتون تا -

 . رفتم سمتش به حرص با

 ! ؟یبرداشت رو عکس اون یحق چه به! من به بده رو اون -

 باال که لیسه دست از رو عکس تا بردم باال رو دستم و

 . رمیبگ بودش گرفته

 مادر هم تو و مهبچه باالست، اون که یاون چون -

 !یمبچه

 ! شدم خوشحال ٰیحّت نه و برد ماتم نه
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 !خب؟! یندار ینسبت چیه ما با تو اما: گفتم آرامش با

 من !نشده عوض شیپ سال پنج با یزیچ چیه باشه ادتی

 ! ادمهی زیچهمه هم

 . دمیکش یقیعم نفس

 دست السا و من عکس نکهیا به یتیرضا چیه نکهیا با

 مونهب بهتره هم عکس نیا: گفتم اما م،نداشت باشه لیسه

 خودت یخونه تو رو السا و من ابد تا چون خودت، شیپ

 ! ینیبینم

 ! ناباور نگاهش و شد سرخ لیسه صورت

 .اومد نییپا کمکم دستش

 یحرف چیه بدون و رفتم عقب به قدم چند آرامش با

 ! نک صبر لحظه هی: گفت لیسه که ببندم رو در خواستم

 . کردم نگاهش یحوصلگیب با در یال از
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 ! ه؟یچ گهید -

 ! کشهینم طول ادیز -

 یمرخص بعد یهفته: داد ادامه که کردم نگاهش یسؤال

 اون! طالق یکارها دنبال برم بابام، همراه تا گرفتم

 !رو ساره... که هم من و بده طالق رو نیمیس خوادیم
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 . داد دستم به رو عکسقاب یچشمک با

 خودت شیپ بهتره میریگیم جهینت هم حساب نیا با -

 تا ذارمیم گریج رو دندون هم رو وقت چند نیا! باشه

 ! شمیپ انیب مادرش و دخترم
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 رو در ارم،یب روش به رو بودنش شعوریب نکهیا بدون

 ! بستم

 ! ودب گرفته ادی پدرش از رو بودن احمق لیسه شک بدون

 .گذاشتم سرجاش رو عکسقاب

 . اومدن نییپا ها پله، از هم دست تو دست ساال و مامان

 لیسه که ییهاحرف از خوادیم که زدیم داد مامان یافهیق

 تونستینم السا وجود با حال نیا با اره،یسردرب زده

 ! بزنه یحرف

 ! ؟یبود دهینخواب: گفتم السا به رو و نشستم مبل یرو

 مدش دالیب: گفت داد،یم جا بغلم تو رو خودش کهیدرحال

 ! خب

 .شد رهیخ هامچشم به

 !رون؟یب میبر ستین قرار مگه... هم بعدش -
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 ترسش دادیم نشون کردیم تلفظ" ل" رو" ر" هنوز نکهیا

 اب هاسال نیا تموم تو من یکوچولو دختر. نرفته نیب از

 هاآدم نیا از یکی یبدشانس از و بود زده حرف نفر چند

 . زدم لبخند یسخت به! بود نیشاه

 ... فقط... اچر -

 ! ؟یچ فقط -

 عوض رو حرفم ناچار به که دیپرس عیسر و تند اونقدر

 . کردم

 ! میبر شو، آماده کمکم برو -

 باال به کهیدرحال من و رفت یمخالفت چیه بدون السا

 !ن؟ییپا اومد چرا: دمیپرس بودم، رهیخ هاپله از رفتنش

 خودت. دبو شده داریب امیب تا. ییدستشو رفتم سرم ریخ -

 !بمونه جا هی نداره عادت بشه، داریب... شیشناسیم که
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 ! کجا؟: دیپرس مامان که شدم بلند جا از و دمیکش یپوف

 . کردم نگاهش حوصلهیب

 دست ات ببافم دروغ یکل دیبا ام،ین خودم. بشم آماده برم -

 . برداره سرم از

 !میبزن حرف دیبا. امیم هم من -

 . رفتم باال یطبقه به و دادم تکون یسر

*** 

 موردنظر پارک به قهیدق پنج و ستیب حدود از بعد

 یرو مامان و من و شد یبازتاب مشغول السا. میدیرس

 .مینشست مقابلش مکتین
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 خوادیم راد! نمرده نیمیس: گفتم یامقدمه چیه بدون

 ! رو ساره هم لیسه و بده طالقش

 جلب خودش به رو مامان توّجه مجمله اول قسمت انگار

 !ساره؟: دیپرس که نکرد

 .دادم تکون رو سرم

 ! ساره؟ کدوم -

 به و گرفتم بود یباز مشغول یشاد با که السا از رو نگاهم

 .دوختم مامان

 . زدم یتلخ لبخند

 !یکنیم رو فکرش که ساره همون -

 . کرد نگاهم بهت با مامان
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 رو ذاتش چون مشخصه، که نیمیس و راد یهیقض -

 ... اما بده؛ طالقش خوادیم شناخته

 . داد قورت رو دهنش آب

 ... چرا لیسه اما -

 .گذاشت ناتموم رو حرفش و

 . انداختم باال شونه

 ! ییتا سه! میکن یزندگ دوباره خوادیم -

 ! ه؟یچ خودت نظر: دیپرس دلهره با مامان

 رو هامچشم یخستگ با و دادم هیتک مکتین به کامل

 .بستم

 ! یچیه -

  !؟یچیه -

 . کردم نگاه مامان به و کردم باز رو هامچشم
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 !؟یزنیم داد چرا -

 . کرد نگاهم ظیغ با مامان

 ! ه؟یچ منظورت! ؟یچ یعنی یگیم که یچیه نیا -

 . نشستم صاف مکتین یرو

 ...راستش -

 !؟یچ راستش: دیپرس یصبریب با مامان

 .دادم قورت رو دهنم آب

 ! شد خنک لمد ده،یکش طالق به کارشون نکهیا از -

 یپدر محبت و مهر وقتچیه که دوختم السا به رو نگاهم

: دادم ادامه! بودم خورده حسرت جاش به من و بود دهیند

 وت من! کنهیم آرومم اما اسفناکه، نیمیس تیوضع درسته

 نوبت حاال کردم، تحمل رو یادیز یهانگاه هاسال نیا

 نکهیا نه! کنه تجربه رو مردم یهاپچپچ و هانگاه که راده
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 ازشون یوسالسن خب... فقط! نه باشه، یبد کار طالق

 لیسه با من نداد اجازه هم راد کنار، به نیمیس! گذشته

 !بزنم حرف
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 ساره و لیسه طالق از: دیپرس یقراریب با مامان

 ! ؟یخوشحال

 . زدم پوزخند

 ! نگرفتن طالق که هنوز -

 ! ؟یشیم خوشحال تو بشن، جدا اگه -

 . انداختم باال شونه
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 ! کنهیم آرومم اما دونم،ینم -

 راچ پس ،یکن یزندگ لیسه با دوباره یخواینم که تو -

 ! کنه؟یم آرومت

! ردکینم درکم وقتچیه دیشا. انداختم مامان به ینگاهمین

 درس به رو آواز و ساز من دینفهم وقتچیه که همونطور

 ! دمیم حیترج

 نوازشش کهیدرحال و گرفت رو دستم که کردم سکوت

 رشبسپ اما ل،یسو فکرته تو یچ دونمینم: گفت کرد،یم

 انتقام اما کردن، یبد تو حق تو هااون درسته. خدا به

 ! ستین راهش

 مامان، نگران دل کردن آروم یبرا و دادم تکون رو سرم

 . زدم یرنگکم لبخند
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 از یکار چیه ارنبیا کردم،یم نگاه هیقض به منصفانه اگه

 آتو دینبا و بودم بچه هی مادر حاال من! ومدیبرنم دستم

 !کنه جدا من از رو السا بتونه تا دادمیم لیسه دست

 و دمیکشیم کنار خودم، کنار السا داشتن یبرا دیبا انگار

 ! سپردمیم زمان گذشت به رو زیچ همه

 اون با نیمیس که نیهم کردمیم قانع رو خودم دیبا

 یزندگ رفته، راد یآبرو مونده، دهزن اسفناک تیوضع

 نیشاه یواقع ذات و بپاشه هم از قراره ساره و لیسه

 !هیکاف شده، رو مادرش و پدر یبرا

 نبود، یکاف دلم یهازخم کردن آروم یبرا اتفاقات نیا

 ... اما

 ! اماها نیا به لعنت و

 متشس به السا یبرا یبستن دیخر از بعد و شدم بلند جا از

 . رفتم



 

Romanzo_o 1528 

 دیاش تا دادم هل رو تابش و دادم السا دست به رو یبستن

 ! کنم جبران براش رو پدرش یجا نبود یکم

*** 

 الیخ اب من و بود برگشته بابا میدیرس خونه به که یموقع

 مانما به رو اتفاقات گفتن تیمسئول هم و السا هم راحت

 ود،ب من با شهیهم انگار که یایخستگ یبهونه به! سپردم

 .بردم پناه اتاقم به و رفتم باال یطبقه به
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 که رو ییمانتو شدم، خارج خونه از که یزمان بعد روز

 بهش رو عطرش انگار و بود آورده مارستانیب از لیسه
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 سمت به و انداختم زباله سطل داخل وسواس با بود داده

 . رفتم مارستانیب

 رو یادیز یهانگاه ینیسنگ مارستانیب به ورودم محض به

 کارکنان و پرستارها یهاپچپچ! کردم احساس خودم یور

 نیا لیقب از و!" بوده؟ راد دکتر زن یعنی" گفتنیم که رو

 . دیرسیم گوشم به هاحرف

 کهیدرحال و شدم بخش وارد یتوّجه نیترکوچک بدون

 از مؤاخذه یبرا رو خودم کردم،یم عوض رو هاملباس

 یطور ریاخ ماه چند تو اما داشت، ادامه هم هنوز هاپچپچ

 خودم یرو تو نداشت جرأت یکس که بودم کرده رفتار

 یهازمزمه و نیسنگ نگاه مقابل در من جواب! بزنه یحرف

جانب رئیس بیمارستان آماده میکردم؛ هم از بابت غیبت 

ناگهانی و بیخبرم و هم از بابت به هم ریختن نظم 

بیمارستان!  
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 که یطور... بود رهیخ ینگاه و لبخند ه،یبق یرلبیز

 !کردنیم سکوت ناخواهخواه

 .زدم سر بهشون و گرفتم رو مارهامیب یهاپرونده

. نبود اخطار ٰیحّت ای و مؤاخذه از یخبر تصورم برخالف

 فرمتن چقدر من و بود کرده تیحما ازم گذشته مثل لیسه

 ! کارش نیا از بودم

 ارپرست بدم، لیتحو رو هاپرونده خواستمیم که یزمان

 چشم پشت دنمید با. بود جااون لیسه عاشق و معروف

 ! برگردوند رو صورتش و کرد نازک

 دبو مونده نیهم. نشست هاملب یرو یپرتمسخر لبخند

 در رو کارها نیا لیسه مثل یآدم بخاطر دختر نیا که

 ! بده انجام من مقابل

 شیپ یمشکل: دمیپرس و رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم

 !پرستار؟ خانوم اومده
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 !؟نیبود راد دکتر همسر شما: دیپرس یخجالت چیه بدون

 . گرفت مخنده ناخودآگاه

 ! گهیم نطوریا که مونشناسنامه -

 . کرد زمزمه یا"که واقعًا" و برگردوند رو صورتش ظیغ با

 . دمیخند هم باز

 شناختم،ینم رو شما شیپ سال چند که دیببخش آخ -

 !گرفتمیم اجازه هم شما از پدرم یاجازه بر عالوه وگرنه
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 حالش به دلم فقط من و گذشت کنارم از حرص با

! شد؟یم لیسه مثل یاقتیلیب آدم عاشق دیبا چرا! سوخت
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 دونستن با دختر اون و بود متأهل لیسه حاال که هرچند

 هب دلم دینبا پس! بود لیسه دنبال چشمش موضوع نیا

 !سوخت؟یم حالش

 ! زد؟ بهت یحرف! کنه؟یم تتیاذ -

 مبرداشت دست دختر اون به کردن نگاه از لیسه یصدا با

 . دمیچرخ سمتش به و

! ییتو کنه،یم تیاذ رو من ایدن نیا تو که یزیچ تنها -

 ! ینباش من بر و دور کن یسع

 هشیم تموم هم وقت چند نیا! لیسو رینگ سخت یادیز -

 ... هم با دوباره و

 رد. کردم بلند رو سرم ،گذاشت تموممهین که رو حرفش

 سرم پشت که دمیرس ساره به کردم، دنبال رو نگاهش

 .زدیم نفسنفس تیعصبان از و بود ستادهیا
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 .گرفت رو دستم مچ

 ! ذارمینم! لیسو یزیبر هم به رو میزندگ ذارمینم -

 با کنم، دستم مچ کردن آزاد یبرا یتالش نکهیا بدون

 چشمم من باش ئنمطم اما! نذار! باشه: گفتم یخونسرد

 خودم یزندگ یهاخرابه رو که ستین یایزندگ دنبال

 !شده ساخته

 . کرد نگاهم حرص با ساره

 اومده ادتی تازه سال چند بعد! یگیم راست که تو -

 ! ؟یداشت لیسه از یابچه

 یبرا: گفتم آخر در و کردم نگاهش رهیخ هیثان چند

 ! گرفتم؟یم اجازه تو از دیبا شدنم داربچه

 ... لیسه با دوباره یزندگ یبرا اما نه، -



 

Romanzo_o 1534 

 هارفح نیا بهتره: گفتم دستش، از دستم مچ کردن آزاد با

 نه دارم، خودش به یاعالقه نه من ،یبزن شوهرت به رو

 باال که رو یزیچ بخواد دلت دیشا تو! باهاش یزندگ

 !نه من اما ،یبخور یآورد

 هم نیا! لیسه آقا ریبگ لیتحو: گفت لیسه به رو ساره

 رو من یخوایم بخاطرش که خانوم لیسو یهاحرف

 !یبد طالق

 تداش یسع کهیدرحال بود، ساکت لحظه اون تا که لیسه

 راجع ما! ساره کن بس: گفت داره، نگه نییپا رو صداش

 ! میزد حرف باهم شبید موضوع نیا به

 ! نه من ،یزد حرف تو فقط -

 یچ یبرا یدونیم هم خودت! ساره ستین جاش نجایا -

 !داد ادامه شهینم گهید حاال و میکرد ازدواج
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442 

 یچ من احساسات پس! لیسه دارم دوستت من اما -

 !شه؟یم

 . کردم کنترل رو لبخندم هاملب گرفتن دندون به با

 بوده ساله چهارده دختر انگار که زدیم حرف یطور ساره

 اگه! کرده تجربه لیسه با رو شرابطه نیاول و

! کرده اغفالش لیسه واقعًا کردمیم فکر تمششناخینم

 هدیشن دعواشون یصدا هم هنوز اما گرفتم، فاصله ازشون

 . شدیم

 خواستم، کمک ازت شیپ سال چند. ساره کن تمومش -

 ... شده معلوم زیچهمه که حاال

 ! دیپر باال ابروهام
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 ! بود؟ خواسته کمک ساره از لیسه

 دونمینم. کردم لیسه یحواله ی"سرت تو خاک" لب ریز

 !شدم رهیخ بهشون و ستادمیا ستون پشت چرا

 .دیرس گوشم به ساره یعصب یصدا

 نم با آشغال هی مثل برگشته، خانومت لیسو که حاال -

 ! کن رفتار

 من حال به یفرق باز بود، کرده هم یگناه لیسو اگه ٰیحّت

 ! بود لیسو دنیفهم تا ما قرار! کردینم تو و

 ... بهت من! لیسه ینامرد یلیخ -

- صدات رو بیار پایین! گفته بودم چند وقت تو زندگیم 

باش تا سویل بفهمه باهم ازدواج کردیم، تو هم برای 

داشتن سرپناه قبول کردی! حاال این چند وقت طول 

کشیده و شده چند سال! سویل برگشته و تو باید بری! 
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 . کرد قطع رو ساره حرف لیسه

 یطور! ساره یکنیم مومشت جانیهم رو بحث نیا -

 هم حاال! کردم سوءاستفاده ازت من انگار که نکن رفتار

 مه از دردسریب و یتوافق دیبا فقط دم،یم رو تهیمهر من

 ! بهتر زودتر، هرچه! میبش جدا

 رو هاشچشم خورد، دماغش به پول یبو انگار که ساره

 ! اومد کوتاه راحت و کرد پاک چیه از

 ! کنمیم قبول تو بخاطر فقط! باشه -

 . داد تکون یسر لیسه

 یکار نجایا گهید کن، جمع هم رو هاتلیوسا برو -

 ! زنمیم حرف مارستانیب سیرئ با خودم! یندار

 حالنیا با شد، فشرده تیعصبان و حرص از ساره فک

 ! شد جدا لیسه از و داد تکون رو سرش
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 نیا زدنیم حرف ازش پرستارها که یایبازیپارت پس

 !مارستان؟یب تو کار به چه رو ساره وگرنه بود
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 رفتمگ ستون از رو مهیتک نهیبب رو من لیسه نکهیا از قبل

 . شدم دور جااون از و

*** 

 از رو خودم بود که ینحو هر به یکار زمان انیپا تا

 سیف پر پرستار اون با کردم یسع و داشتم نگه دور لیسه

 . بشم روروبه ترکم افاده و
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 اما م،نیبب رو نیمیس خواستیم دلم یلیخ نکهیا وجود با

 ! کنم دایپ یمناسب زمان تا گذاشتم گریج یرو دندون

*** 

 . گذشت هاشیسخت تموم با هم گهید روز کی

 که نیشاه دنید با و شدم خارج مارستانیب از رخوت با

 و خشم از پر وجودم تموم بود، ستادهیا هاپله یجلو

 ! شد نفرت

 . شد راهم سد که بشم رد کنارش از توّجهیب استمخویم

 ! کنمیم خواهش ازت لیسو -

 هچ دونمیم گهید من! یلیخ از ترشیب! ییپررو یلیخ -

 ! یبمال رهیش سرم یتونینم ،یکرد یغلط

 .انداخت نییپا رو سرش یشرمندگ با

 ! بدم حیتوض خوامیم -
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 . زدم پوزخند

. یداشت وقت همه اون تو! شده؟ رید کم هی یکنینم فکر -

 رو زیچهمه خودم که حاال! یبود شده الل اما ،یبود شمیپ

 ! بشنوم خوامینم یچیه گهید دمیفهم

 . شدم یتاکس سوار و رفتم جلوتر

 حرف نیشاه با داشت که افتاد لیسه به نگاهم رفتن موقع

 ! کردیم دعوا انگار نه، که

 هک لیسه عاشق پرستار اون دمیند و شدم رد تفاوتیب

 حثب یتماشا درحال و ستادهیا یاگوشه هی فرصته منتظر

 ! هاستاون

*** 

 «بعد ماه کی»

 .دیچیپ مارستانیب تو زود یلیخ ساره و لیسه طالق خبر
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 . بود شده ترشیب السا و من یبرا لیسه یهامزاحمت

 چیه بود، دهید رو لیسه که یچندبار همون السا نکهیا با

 رو لیسه که بود نداده نشون خودش از یخاص رفتار

 ترس با هامشب و روزها! بودم نگران من اما کنه، دواریام

 ! گذشتنیم

 مثل بود کرده دشیتهد و بود داده اخطار لیسه به بابا 

 دستش که ییجا برهیم رو السا و من گذشته یهاسال

 !نرسه بهمون
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 وجل رو پدرش و نبود بدهکار حرفها نیا به لیسه گوش

 .فرستاد
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 رو ساعات اکثر لیسه یهامزاحمت بخاطر روزها اون بابا

 دهیرنج ینگاه با اومد، راد یآقا که یزمان. موندیم خونه

 .کرد نشستنش به دعوت

 و کردیم یشرمندگ اظهار ریاخ وقت چند مثل راد یآقا

 که شما: گفت که بود دهیرس سر به بابا صبر یآستانه انگار

 ن،یکرد شرکت یعروس و یاستگارخو یجلسه تو بار هی

 آورد، لیسو سر پسرتون آقا که ییبالها از هم بعدش

 کرد، تصادف پسرتون یوقت جالبه یلیخ. نیبود خبریب

 تفرص لیسه به نیخواست لیسو از... نیشد خبردار زود

 ... خودتون اما بده،

 لیسو یهاحرف نینخواست ٰیحّت: داد ادامه یپوزخند با و

 بخاطر !شکشیپ پسرتون از خواستن صتفر د،یبشنو رو

 با... مطلقه شد من دختر تون،برادرزاده و زنتون یهادروغ
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 بهتره! نجا؟یا نیاومد یچ یبرا حاال! شکمش تو بچه هی

 !نجا؟یا نیاومد ییرو چه با بپرسم

 . کرد تکرار رو پسرش یتکرار یهاحرف راد یآقا

 تازه هم ما اما کنه،ینم جبران رو گذشته یچیه دونمیم -

 ! کردن کاریچ نیشاه و نیمیس میدیفهم

. نیدیفهمینم عمرتون آخر تا فرضًا: گفت ظیغ با بابا

 !؟یچ وقتاون

... تسین بهتر م،یدیفهم... که اآلن: گفت ِمنِمن با راد یآقا

 ... که کرده یگناه چه السا یعنی

 . کرد قطع رو حرفش راد یآقا و گرفت مخنده ناخودآگاه

 . زد رو من دل حرف بابا

 ! بود؟ کرده یگناه چه لیسو -

 ... من منظور: گفت سرعت به راد یآقا
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 :گفت کنه، راد یآقا حرف به یتوّجه نکهیا بدون بابا

 ینجوریا بهتره! خوبه هم یلیخ ما کنار در السا یزندگ

 ! ارهند وجود شیزندگ تو لیسه یبرا ییجا اصاًل که بگم

 یادیز زحمت شما! دونمیم: گفت متیمال با راد یآقا

 با دهیفهم تازه... پدره هم لیسه اما ن،یدیکش براش

 ات نیبد بهش گهید فرصت هی! کردن کاریچ شیزندگ

 ... السا یبرا

 شخود! کردن؟ کاریچ شیزندگ با: گفتم و اوردمین طاقت

 !نکرده؟ یکار انًایاح
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 . انداخت نییپا رو سرش راد یآقا
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 جور هی ماجرا نیا تو مونهمه! دخترم؟ بگم یچ -

... کنم یکار به مجبور رو تو تونمینم من م،یمقصر

 لیسه به فرصت هی خوامیم ازت اما سخته، دونمیم

 لیسه نبوِد تو السا یزندگ یکنیم فکر هم اگه... یبد

 صالحه به یدونیم که رو یهرکار هم باز... خب که بهتره

 . بده انجام

 من... هم نیمیس یدرباره: داد مهادا و کرد بلند رو سرش

 قراره و دادم طالقش. کرده رو کارها نیا دونستمینم واقعًا

 نیشاه .کنن منتقلش شگاهیآسا ای گهید مارستانیب هی به

 ...هم

 . داد تکون رو سرش

 ! بگم یچ دونمینم واقعًا -

 وت،سک یقیدقا از بعد نکهیا تا بابا نه و زدم یحرف من نه

  ...اگه البته! نم؟یبب رو السا من شهیم: گفت راد یآقا
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 از. سوخت صداش لرزش و حالش به دلم یالحظه یبرا

 . شدم بلند جا

 !ارمشیب رمیم باالست، یطبقه! حتمًا -

 دستم تو رو السا دست مامان دم،یرس که هاپله یباال به

 . گذاشت

 ! باش مواظب -

 نییپا هاپله از السا با کهیدرحال و دادم تکون رو سرم

 اباب هم اون که آقا هی شیپ میریم اآلن: گفتم م،یرفتیم

 ! جونته

 . کرد نگاهم یجیگ با السا

 ! دارن؟ جون بابا تا دو هاآدم مگه -

 و دادم تکون رو سرم. نشست هاملب یرو یتلخ لبخند

 نیا به تونستمیم یجواب چه. کنم سکوت دادم حیترج



 

Romanzo_o 1547 

 هک تا دو گفتمیم !بود؟ دهیند یپدر محبت که بدم بچه

 ! دارن؟ هم بابا تا سه یعاد مواقع در هاآدم سهله،

 رو السا دست من و شد بلند جا از ما دنید با راد یآقا

 ! جون بابا شیپ برو: گفتم گوشش کنار کردم، رها

 .دادم نشونش رو راد یآقا و

 راد، یآقا اشک دنید با مبادا تا رفتم آشپزخونه به خودم و

 جامان د،ینبا که رو یکار و بسوزه دلم ای بشم یاحساسات

 ! بدم

 د،یرسیم گوشم به السا کنجکاو و راد یآقا لرزون یصدا

 متوّجه فاصله نیا از که زدنیم حرف آروم قدراون اما

 . شدمینم هاشونحرف

 رو السا که بود راحت المیخ بابا وجود با حال نیا با

  !بود یسخت کار درا یخانواده یمردها به اعتماد. برهینم
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 در یصدا بعد یقیدقا و نشستم یناهارخور زیم پشت

 . داد راد یآقا رفتن از خبر

  .گرفت سمتم به رو دستش و شد آشپزخونه وارد السا

 ! شده؟ یچ -

 .کرد باز رو ششدهمشت دست

 . داد بهم باباجون رو نیا -

 کح روش السا اسم که پالکش و طال ریزنج به ینگاهمین

 . انداختم بود، شده

 ! گفت؟ ایچ گهید باباجون -
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 . انداخت باال شونه آخر در و کرد فکر یکم السا

 !میقشنگ دختر گفت! یچیه -

 ... یدرباره یچیه یعنی -

 ! لیسو نکن تیاذ رو بچه -

 السا به رو و شد آشپزخونه وارد حرفش دنبال به بابا

 .باالست زم،یعز کنهیم صدات جون مامان: گفت

 یرو بابا و رفت رونیب ذوق با یحرف چیه بدون السا

 ،بپرسم یسؤال نکهیا بدون. نشست من مقابل یصندل

 .نگفت السا به یخاص زیچ بود، بهشون حواسم: گفت

 .باشه راحت التیخ

 .گرفت رو هامدست بابا که کردم تشکر لب ریز

 ل،یسه یقانون لحاظ از! ل؟یسو یکن کاریچ یخوایم -

 . رهیبگ ازت رو السا بتونه دیشا ،الساست پدر
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 ! نه: گفتم ترس با

 . کرد نوازش رو دستم بابا

 !نداره رو السا داشتن اقتیل لیسه! لیسو فهممتیم -

 ... ترسمیم فقط

 ! ؟یچ از: دمینال

 ازهیچ نیا و طالق یمعن و شد بزرگ که السا ترسمیم -

 لیسه که دونهیم هم اآلن اون! ستهیبا مقابلت د،یفهم رو

 ! انگار کنهینم درک رو پدر داشتن یمعن اما پدرشه،

 ! بابا؟ هیچ هاحرف نیا از منظورتون -

 . کرد نگاهم یکم بابا

. کن گوش هاشحرف به بزن، حرف لیسه با نیبش -

 باهاش دوباره یزندگ به که بگو بهش بذار، شرط براش

 و هیک پدر که بگو بزن، حرف السا با. یکن فکر یتونینم
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 ات کن نییتع ساعت و روز. داره ینقش چه شیزندگ وت

 ببرتش اصاًل. نهیبب رو السا و ادیب لیسه هاموقع اون

 ور پدر کمبود السا بعدها که کنه یکار ح،یتفر و گردش

 .نکنه احساس شیزندگ تو
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 از نکهیا از قبل. شد بلند جا از و کرد رها رو هامدست

 اب دوباره ینخوا اگه هالبت: گفت بشه، خارج آشپزخونه

 امانج به یازین که صورت نیا ریغ در ،یکن یزندگ لیسه

 ! ستین من اآلن یهاحرف
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 به. گذاشت تنها الیخ و فکر ایدن کی با رو من و رفت بابا

 که یزیچ تنها کردم،ینم فکر ابدا لیسه با دوباره یزندگ

 . بود السا بود کرده مشغول خودش به رو ذهنم

 یهشناسنام تو لیسه از یاسم اصاًل و تمگشیبرنم کاش

 ! نبود السا

 *** 

 ما یخونه به راد یآقا اومدن از هفته کی حدود

 به یکاف یاندازه به مدت نیا تو من و گذشتیم

 . بودم کرده فکر بابا یهاحرف

 رو شدوباره رفتنیپذ و ببخشم تونستمینم رو لیسه

 .دونستمیم خودم به نیتوه

 حرف لیسه و السا با گفته بابا که همونطور داشتم میتصم

! مبذار السا یعهده به رو انتخاب که تفاوت نیا با بزنم،

 بودم، آورده اشیدن به و بود بسته جونش به جونم
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 انجام رو یکار کنم مجبورش تونستمینم اما درست؛

 بزرگ بچه که یروز بود کرده ثابت تجربه چون... بده

 خودش که رو یکار هر ،ادیدرب گل و آب از و بشه

 !دهیم انجام باشه داشته دوست

 ور هامحرف بتونم من تا میبود رفته پارک به السا همراه

 . بزنم بهش

 وت دست که یابچه دنید با و انداختم اطرافم به ینگاه

 ! السا نیبب رو اونجا: گفتم رفت،یم راه داشت باباش دست

 و انداخت بودم کرده اشاره که یسمت به ینگاه السا

 !خب؟: دیپرس زد،یم سیل رو شیبستن کهیدرحال

 .کردم تر زبون با رو هاملب

 ! یدار بابا بچه اون مثل هم تو خب... خب -

 . کرد تکرار رو ششیپ هیثان چند حرکت باز السا
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 ! له؟یسه منظورت -

 . دادم تکون رو سرم یزورک یلبخند با

 ! نبود؟ شمونیپ وقت همه نیا چرا پس -

 رفتهگ ادی رو یسازجمله قبل از بهتر السا ریاخ ماه کی تو

 . کردیم اشتباه ترکم و بود

 . انداختم باال شونه شیسؤال نگاه مقابل در

 .باشه ام شیپ تونستینم که بود اومده شیپ یطیشرا هی -
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 ! ؟یطیشرا چه -

 . کردم فکر یکم
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 ! گمیم بهت یشد بزرگ یوقت... خب -

 . کرد نگاهم رهیخ السا

 !حال؟ و عشق یهیقض مثل -

 به .دادم تکون رو سرم ناچار به و گرفتم دندون به رو لبم

 . کردم اشاره بود شدن آب درحال که شیبستن

 !میبزن رو هامونحرف تا بخور -

 و اومده بابات حاال: دادم ادامه من و شد مشغول السا

 ! نهیبب رو تو خوادیم

 السا که کنم وجورجمع رو فکرم تا کردم مکث یکم

 ! م؟یاومد ما ای اومده اون: دیپرس

 لهفاص نیا که یاون دونستیم کمش سن با هم السا ٰیحّت

 السا جواب حال نیا با! لیسه نه و میبود ما کرده، کم رو

 . دادم ینطوریا رو
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 یدونیم خب... که نهیا مهم یمسئله اآلن! کنهینم یفرق -

 ! کننیم یزندگ هاشونمامان و بابا با هابچه

 . برداشت شیبستن خوردن از دست السا

 ! نبود ما شیپ که لیسه -

 . دادم تکون رو سرم

 ! اومده ما شیپ اآلن اما آره، -

 !نکرده؟ رید -

 ! ؟یچ: دمیپرس یپرتحواس با

 سرکار یبرا تو که ییهاوقت مثل! نکرده؟ رید لیسه -

 ! ؟یکنیم رید

 .دیلرز السا یمعصومانه لحن و هاحرف از دلم
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 بغضم کردن پنهون یبرا و دادم تکون رو سرم تنها

 هم لیسه کردن رید کاش. دمینوش رو موهیآبم از یاجرعه

 ! بود کار سر یبرا کردن رید یسادگ به

 یزندگ باباجون یخونه تو ما شیپ ادیم لیسه اآلن -

 ! م؟یکن

 ! ومدمیدرم پا از روز هی السا یهاسؤال با شک بدون

 . دادم تکون رو سرم هم باز

 یزندگ هم کنار گهید میتونینم بابات و من یعنی... نه -

 شیپ هنکیا ای شینیبب یتونیم ،یبخوا تو اگه اما... میکن

 ! من دنید یایب و یکن یزندگ بابات

 داشت السا و بودم زده رو هاحرف نیا کندن جون با

 .کردیم یکنجکاو

 ! م؟باش هردوتون شیپ تونمینم یعنی -
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 . زدم یتلخ لبخند

 !نه -

 

 

 . گرفتم السا سمت به رو دستم و شدم بلند جا از

 ! گهید میبر ،یخورد رو تیبستن اگه -

 . گرفت رو دستم و شد بلند یصندل یرو از هم السا

 خوب: گفتم م،یشدیم خارج پارک از زنانقدم کهیدرحال

 !بده جواب بعدًا و کن فکر هامحرف به

 ! کنمیم فکر ادیب و بره دیخورش بار هی هک یوقت تا من -

*** 

 . دادم مامان لیتحو و رسوندم خونه به رو السا

 . زدمیم رو هامحرف لیسه با و رفتمیم دیبا حاال
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 و میبر پشایکاف به باهم تا ادیم دنبالم کوچه سر بود گفته

 . میبزن حرف

 سمت به یحرف چیه بدون لیسه و شدم نیماش سوار

 . روند نظر مورد شاپیکاف

 دونستمیم و شناختمیم رو شاپیکاف اون خوب یلیخ

 دونستینم لیسه اما کرده، انتخاب رو اونجا عمد از که

 مشترک یخاطره یهرچ از گهید که کرده کاریچ من با

 !زارمیب باهاشه

 رو حرف سر خودش لیسه قهوه و کیک سفارش از بعد

 .کرد باز

 ... که نجایا آوردمت -

 ادتهی: داد ادامه ینطوریا رو شجمله و کرد کثم یکم

 میومدیم هیبق چشم از دور و یپنهون چقدر! ل؟یسو

 ! نجا؟یا
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 خاک رو من کارها نیهم قًایدق. ادمهی آره: گفتم یتلخ به

 ! کرد سر بر

 :دادم ادامه اطراف به ینگاه با من و شد فشرده لیسه فک

 من عمر و یزندگ اما مونده، سرپا هنوز نجایا بهیعج

 !شد رونیو

 لیسه رفتنش با و کردم سکوت خدمتشیپ اومدن با

 . زدن حرف به کرد شروع

 گذشته، هاگذشته! توعه با کاماًل حق! لیسو دونمیم -

 ! م؟یباش ندهیآ فکر به ستین بهتر

 . دادم هیتک میصندل به

 ! گذشته هاگذشته: کردم زمزمه

 ! گون لطفًا پس فرم،متن جمله نیا از: دادم ادامه شخندین با و
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 در: گفتم دوباره من و انداخت نییپا رو سرش لیسه

 ینقطه! نداره وجود ی"لیسه" من یندهیآ تو ضمن

 امروز من خب که الساست تو و من یزندگ مشترک

 !بده جواب و بکنه رو فکرهاش تا زدم حرف باهاش

 

 . شد نیغمگ لیسه نگاه یالحظه یبرا

 ! ؟یبد دوباره صتفر هی شهینم اصاًل یعنی -

 .دادم تکون نیطرف به رو سرم

 !نه -

 !؟یچ دوست هی عنوان به: گفت ِمنِمن با لیسه

 دوست هی مثل تونمینم: داد ادامه که کردم نگاهش یسوال

 چیه تیزندگ تو من... بگم چطور... یعنی! باشم؟ کنارت

 ! ندارم؟ ییجا
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 . انداختم باال ییابرو

 ! یندار -

 شقهوه فنجون زدن هم مشغول یترشیب سرعت با لیسه

 . شد

 یفحر گهید: گفتم یحوصلگیب با سکوتش از خسته

 !؟یندار

 . کرد بلند رو سرش

 ... السا بخاطر... لیسو -

 . کردم قطع رو حرفش قاطع" نه" کی با

 تونمینم اصاًل که یکرد حقم در یادیز یهایبد تو -

 یبشنو رو من یهاحرف ینخواست تو... کنم فراموششون

 ساره با و یکرد عمل دهاتیتهد به! یداد طالقم یابیغ و

 ! کنم؟ فکر باهات یزندگ به تونمیم چطور! یکرد ازدواج
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 هم السا و من بحث: دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس

 اما ،ینکرد حقش در یکار چیه نکهیا با. جداست

 کنمب حقت در تونستمیم که یلطف نیتربزرگ. یپدرش

... خب که بذارم السا یعهده به رو انتخاب هک بود نیا

 . زدم حرف باهاش

 ! ممنونم ازت: گفت لب ریز یدیناام با لیسه

 ور شاپیکاف بزنم یحرف نکهیا بدون و شدم بلند جا از

 فکر یمک تا بود بهتر لیسه یبرا ییتنها دیشا. کردم ترک

 . کردیم

*** 

 دنبو در مانما و بود خواب السا دم،یرس خونه به که یزمان

 لیهس و من نیب که ییهاحرف به راجع آسوده الیخ با بابا

 . کرد سؤال بود، شده بدل و رد
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 و من درسته: گفت ینگران با هامحرف دنیشن با آخر در و

 به گهیم سربسته بابات ای... ادینم خوشمون لیسه از بابات

 ... اما ها،حرف نیا و نکن فکر باهاش یزندگ

 ! مامان؟ یچ اما: دمیپرس یجیگ با کرد که یمکث با

 تربه لیسه کنار یزندگ با السا یندهیآ یدونیم اگه اما -

 بابات با من ،یکن یزندگ باهاش خوادیم دلت ای شهیم

 سهم آرامش اتفاقات همه نیا از بعد... زنمیم حرف

 !توعه
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 مدست تو رو دستش کنم، راحت رو مامان الیخ نکهیا یبرا

 نبود تو نم ِیزندگ آرامِش اتفاقًا: گفتم نانیاطم با و گرفتم

 ! لهیسه

 انتخاب خودش دیبا السا البته: دادم ادامه مکث یکم با

 و ییجدا باعث من کنه فکر شد که بزرگ خوامینم. کنه

 .شدم لیسه نبود

 یتو یخوشحال برق و مامان یهالب یرو لبخند

 .نشست هاشچشم

 *** 

 کرده رو فکرهاش بود، زده هک یحرف طبق السا بعد روز

 اب! بزنه حرف لیسه با بدم اجازه تا خواست من از و بود

 قبول اما نداشت، قرار و آروم دلهره و ترس از قلبم نکهیا

 . گذاشتم انشیجر در لیسه با یتماس با و کردم

 ... دیلرزیم یگوش پشت هم لیسه یصدا
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 ومدیم نظر به و نداشت یترس انگار اون من برخالف

 !هیخوشحال از صداش لرزش

 فتمگر میتصم اما نداشتم، مارستانیب یتو یکار روز اون

 درواقع. بزنم سر مارهامیب به ذهنم کردن مشغول یبرا

 ارهد امکان که کردمیم فکر موضوع نیا به ترکم ینطوریا

 ! بدزده رو السا لیسه

 دست السا مدارک و شناسنامه که فکر نیا با آخر در

 کردم یراض رو خودم کنه، یکار تونهینم لیسه و خودمه

 . سپردم بهش رو السا و

 . رفتم مارستانیب به زنانقدم

. دمیشن یفرد از رو اسمم که برم باال هاپله از خواستمیم

 ! بود آشنا صدا
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 قطب. دیپر باال ابروهام ساره دنید با و دمیچرخ عقب به

 داشیپ مارستانیب تو نبود قرار بودم دهیشن که ییزهایچ

 ... حاال اما بشه،

 . شد کردنم فکر مانع صداش

 ! ؟یدار وقت! بزنم حرف باهات خوامیم -

 هاتبا دیبا" گفتیم اجبار و زور با لیسه مثل اگه دیشا

 ! دادمینم بهش یتیاهم." بزنم حرف

 !بود؟ نزده رو هاشحرف شیپ روز چند نیهم مگه

 به اهمب و دادم تکون رو سرم منتظرش نگاه مقابل در

 . میرفت هامکتین سمت

 ردخت هی دمیشن لیسه از: گفت یامقدمه چیه بدون ساره

 ! نیدار
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 نیشاه مادر یهاحرف ادی ناخودآگاه. دادم تکون رو سرم

 رفمح اثبات یبرا: گفتم پوزخند و تمسخر با و افتادم

 !الزمه؟ DNA شیآزما

 

 

 . داد تکون رو سرش تندتند ساره

 ... نه -

 ! ؟یچ پس -

 . شد هاشدست یهاانگشت با یباز مشغول

 ازدواج لیسه با وگرنه... وگرنه دونستمینم من -

 ! کردمینم

 . کردم نگاهش موشکافانه
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 یابچه بخاطر یبود حاضر تو که یبگ یخوایم یعنی -

 از نبودن، منتظرش مادرم و پدر و من جز چکسیه که

 ! ؟یبگذر لیسه

 . گرفت دندون به رو لبش ساره 

 نیا تو دمیفهم یوقت اما م،یفداکار آدم گمینم من... خب -

 ناراحت یلیخ یکرد بزرگ رو تونبچه ییتنها هاسال

 ! شدم

 . دمیکش یقیعم نفس

 و یدلسوز ،یشرمندگ تأسف، ،یناراحت... ساره نیبب -

. گردونهیبرنم رو گذشته یروزها چکسیه ترحم

 . ..اما ه،یچ هاحرف نیا گفتن از هدفت دونمینم

 .کرد قطع رو حرفم ساره

 ! میبود دوست تو و من -
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 شوهر با من: داد ادامه اون و کردم نگاهش حرفیب

 من اما نشه، باورت دیشا دونمیم! کردم ازدواج دوستم

.. .نه ومد،یم بدم لیسه از گمینم! ادیم بدم خودم از یلیخ

 قصدش دمیفهم و داد بهم رو شنهادیپ اون یوقت خب اما

 ! کردم قبول توعه کردن تیاذ

 . انداخت نییپا رو سرش

 روزها اون... یداشت خبر میزندگ تیوضع از که خودت -

. تمگشیم جا دنبال و بودم پناهیب. نداشتم یخوب طیشرا

 ور روزنامه تو استخداِم یآگه یوقت و نبود دستم یپول

. شدم شیمنش دوباره و درآوردم لیسه مطب از سر دم،ید

 جاک دونستمینم من و کنم هیتخل ودب گفته خونه صاحب

 هب اون و کردم پول درخواست لیسه از کندن جون با. برم

 . داد ازدواج شنهادیپ بهم کمک یجا

 . کردم گوش ساره یهاحرف یادامه به و شد مشت دستم



 

Romanzo_o 1571 

 یعصبان اونقدر. زدم رونیب مطب از لحظه همون خدا به -

 تمبرگش یتوق. مونده جا فمیک دمینفهم ٰیحّت که بودم

 آخه !نکنم بد فکر شدرباره و نیشد جدا گفت بهم لیسه

 بعد ٰیحّت بود، دستش ازدواجتون یحلقه موقع اون تا

 .داشت رو حلقه اون هامدت تا هم عقدمون
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 ییزهایچ تنها. نشدم ساره یهاحرف یادامه متوّجه گهید

 یبرا ساره از لیسه درخواست ادیم ادمی هاشحرف از که

 . بود ازدواجشون هم بعد و شنهادشیپ به راجع کرف

 دور رو ازدواجمون یحلقه هامدت تا هم لیسه پس

 فکر نیا هم باز. بود بیغر و بیعج حالم! بود ننداخته
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 یک یاصل مقصر که خوردیم رو من داشت خوره مثل

 !بوده

 خب اما بشم، جدا لیسه از خواستمینم اولش من -

 !بهتره انگار ینطوریا

 نکهیا یبرا من و کردیم ینگران اظهار هم باز ساره

 . زدم لبخند یسخت به کنم، راحت رو الشیخ

 وجدان عذاب که ینشد دارزن مرد یزندگ وارد تو -

 ما ییداج تو ینقش چیه تو... بگم بخوام ترواضح. یگرفت

 ! ینداشت

 بلند مکتین یرو از دو هر و زد لبخند باآلخره هم ساره

 . میشد

 کجاش... برم تهران از خوامیم گهید وقت چند تا من -

 بهت رو هاحرف نیا داشتم دوست اما دونم،ینم رو

 ... گهید زیچ هی و... بزنم
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: گفت که دادم تکون رو سرم و کردم نگاهش یسؤال

 وادخیم دلش... تنهاست. مونهیپش و ناراحت یلیخ لیسه

 ه،گذشت سخت بهت دونمیم... کنه یزندگ تو کنار دوباره

 ! نکن دشیناام اما

 زرو چند اتفاق بابت و دیبوس رو مگونه. اومد جلو یکم

 به راجع یحرف چیه بدون. کرد یخواه معذرت شیپ

 . کردم یخداحافظ و دمیبوس رو شگونه متقاباًل ل،یسه

 ونهخ سمت به زنانقدم مارستان،یب داخل به رفتن یجا به

 هم یشاد و من... میبود دوست ما گفت ساره. رفتم

 . بود دهید رو یشاد یچندبار هم ساره و میبود دوست

 ! بود؟ شده ینطوریا چرا نفر چند ما سرنوشت

 !  ما؟ با روزگار ای میبود کرده یباز روزگار با ما
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 گره راد یخانواده با ییجورها هی ما یسه هر سرنوشت

 و بودم شده آزاد ازش حاال که یکور گره... بود خورده

 ! بشم گرفتارش دوباره دمنبو حاضر

! بود نکرده یمونیپش اظهار کم مونیزندگ تو لیسه

 فراموششون راحت یلیخ روزها گذشت با که یاظهارات

 !بود کرده
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 ریگ تو رو نیشاه و نیمیس ینقشه هم قباًل نکهیا با

 تداش نیمیس که یزمان اما بود، دهید خونه تو من انداختن

 ششنق بخاطر ٰیحّت و داد اون به رو حق دیطلبیم تیحالل

 ! نکرد یاعتراض مونییجدا تو
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 گهید یکی با داد،یم طالق رو زنش راحت انقدر که یآدم

 کار نیهم هم باز داد،یم طالقش دوباره و کردیم ازدواج

 ! تداش اجیاحت زمان به شهیهم مثل فقط! کردیم تکرار رو

 از لیسه نیماش دم،یرس خونه در یجلو به که یزمان

 . کرد پارک خونه یجلو و شد کوچه وارد گهید سمت

 نه و بود خوشحال نه... انداختم السا یچهره به ینگاه

 . ناراحت ٰیحّت

 اب یاحوالپرس و سالم از بعد و شدن ادهیپ نیماش از دو هر

 هی دیخورش که یوقت تا من یمام: گفت خودش السا هم،

 وت شیپ خوامیم که گمیم و کنمیم فکر ادیب و بره بار

 !لیسه ای کنم یزندگ

 رو اسمش" بابا" یجا به السا یوقت. دادم تکون رو سرم

 لیهس احتمااًل! شدمیم نگران ادیز دینبا یعنی کرد،یم صدا

 !داشت نیشاه مثل یگاهیجا السا یبرا هم
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 خونه به لیسه از یخداحافظ با السا و کردم باز رو در

 . رفت

 . اومد جلوتر لیسه

 !هیقشنگ دختر یلیخ - 

 . دادم تکون رو سرم یحرف چیه بدون حوصله،یب

. بود کرده تلخ رو من هم باز گذشته یدرباره کردن فکر

 ی"خداحافظ" لب ریز کنم، لیسه به یتعارف نکهیا بدون

 .رفتم خونه سمت به و گفتم

 ! ل؟یسو افتاده یاتفاق -

 ! برو ،یدید که هم رو السا! نه: دادم جواب ظیغ با

 اب من و شد مشت بود نیماش سقف یرو که لیسه تدس

 بود، کرده دستش به باز که ازدواجمون یحلقه دنید

 . بستم روش به رو در و زدم پوزخند
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 هحلق حاال کردینم یفرق. بود شده تموم من یبرا لیسه

 ه،بزن حرف شیناراحت و یدلتنگ از ساره ای کنه دستش

 نوشدارو... بود دهیکش عقب کردیم یکار دیبا کهیزمان

 ! بود دهیفایب سهراب مرگ از بعد

 هب بعد روز و گذشت من یبرا یسخت و دلهره با شب اون

 یمخف لیسه از رو خودم مارستانیب تو بود که یقیطر هر

 کهیزمان مارستان،یب از خروج یلحظه اما داشتم، نگه

 لیسه ستادم،یا در یجلو من و گرفت تماس باهام مامان

 .نهیبب رو من شد موفق هم

 

 زا بعد و الساست از یخبر منتظر لیسه که دونستمیم

 ! خوادیم جواب تماس کردن قطع
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 السا داد خبر بهم مامان که یزمان بگم اگه ستین دروغ

 و یبد تموم با ایدن رون،یب میبر لیسه و من با خوادیم

 ! شد آوار سرم یرو هاشیخوب

 . کردم یخداحافظ مامان با یچارگیب با

 ینگران با لیسه که بود یچطور صورتم حالت دونمینم

 ! افتاده؟ یاتفاق: دیپرس

 خوادیم السا: گفتم کندن جون با و دادم تکون رو سرم

 ! رونیب بره باهامون

 ! دنیخند انگار بارهکی به لیسه صورت یاجزا تموم

 ! دنبالش میبر باهم پس خب -

 نشیاشم سوار و افتادم راه کنارش یحرف چیه بدون

 .میشد

 . کردیم یرانندگ سرعت با و بود زدهجانیه لیسه
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 دستایایم حرکت از داشت ترس از قلبم... من برعکس و

 .میرسب خونه به رترید تا انیب کش هاهیثان کردمیم آرزو و

 از و گرفتم تماس خونه با میدیرس کوچه سر به که یزمان

 . بفرسته رونیب رو السا تا خواستم مامان

 خونه از خودش و کرد قبول یمخالفت چیه بدون نماما

 چقدر لیسه دنید که دونستمیم خوب. ومدین رونیب

 ! آورهعذاب براش

 ردنک بغل از بعد و شد ادهیپ نیماش از یخوشحال با لیسه

 . کرد باز براش رو نیماش در السا، صورت دنیبوس و

 . دیبوس رو صورتم و اومد جلوتر یصندل دو نیب از السا

 . دادم رو ش بوسه، جواب و زدم لبخند یسخت هب

 . روند پارک سمت به السا خواست به لیسه

 . میشد ادهیپ نیماش از سه هر
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 هم السا چپ، سمت لیسه و ستادمیا راست سمت من

 ادهستیا ما نیب بود، گرفته رو ما یدو هر دست کهیدرحال

 . بود

 ! یواقع یخانواده کی مثل میبود شده

 کهیزمان و مینشست مکتین یرو السا تخابان به هم باز

 و ردک مخالفت السا بخره، یبستن تا بره خواست لیسه

 ! بزنه حرف شبشید یفکرها از خوادیم که گفت

 هم من یبابا جون، بابا کردمیم فکر هاسال نیا تو من -

 ! جونه بابا باباش که یمام مثل. هست

 !خب؟: دیپرس دلهره با و کرد نگاهش جیگ لیسه
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 یزندگ تو بدون یمام و من: داد جواب مکث یکم با السا

 ! میکرد

 و شدن مشت جانمیه کردن پنهون یبرا من یهادست

 ! اضطراب و ترس از لیسه یهادست

  !جان؟ السا یچ یعنی نیا... خب: دیپرس دلهره با لیسه

 اماًلک حرفش یمعن بودم، کرده بزرگ رو السا که یمن یبرا

 هم ساعت ده جمعًا دیشا که یلیسه یبرا اما. ..بود واضح

  !داشت ابهام هم ساده یجمله نیهم بود، نکرده سر السا با

 و دوخت لیسه قراریب نگاه به رو درشتش یهاچشم السا

 ! لیهس میباش دوست هم با میتونیم ما: گفت ساده یلیخ

 ... لیسه: کرد زمزمه لیسه

 !نهک صداش" بابا" یدگسا به السا قراره کردیم فکر انگار
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 تو با و باشم دوست یمام با تونمینم من: داد ادامه السا

 ! کنم یزندگ

 به دوباره و انداخت من به ینگاه د،یجو رو لبش لیسه

 . کرد نگاه السا

 ! ؟ینیبب رو من هاوقت یبعض فقط یخوایم یعنی -

 تکون نییپا و باال رو سرش مکث، یالحظه بدون السا

 . داد

 ! هوماو -

 . شد نییپا و باال لیسه یگلو بکیس

 . دیکش السا یموها به یدست

 ! هباش ،یخوایم ینطوریا تو که حاال! باشه! دخترم باشه -

 دادیم نشون کوتاه یجمله کی تو" باشه" سه تکرار نیهم

 ! کنهیم تحمل رو یفشار چه لیسه
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 یاجازه خودم به و گذاشتم احساساتم یمونده ته یرو پا

 ! ندادم لیسه به نسبت یلسوزد

 خواست السا از و نکرد یمخف ما از رو بدش حال لیسه

 . انیب پارک به یباز یبرا یاگهید روز

 بیرتت نیا به کرد، قبول یاعتراض نیترکوچک بدون السا

 .رسوند خونه تا رو ما لیسه و میشد نیماش سوار سه هر
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 کنه کرف لیسه دامبا تا گرفتم رو لبخندم یجلو یسخت به

 ! بزنه رو هاحرف اون دادم ادی السا به من

  .داشت نگه خونه یجلو رو نیماش لیسه یقیدقا از بعد
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: گفت لب ریز لیسه بشم، ادهیپ خواستم تا و کردم تشکر

 . کن صبر

 من قهیدق چند شهیم: گفت السا به رو یبلندتر یصدا با و

 !دخترم؟ یبذار تنها رو مادرت و

 و نذاشت السا یرو یریتأث لیسه فتنگ" دخترم"

 ! لیسه باشه: داد جواب یطورنیا

 . شد ادهیپ نیماش از و

 که یلحظات از بعد اون و دوختم لیسه به رو منتظرم نگاه

 لب باآلخره کرد،یم وجورجمع رو فکرش داشت انگار

 . زدن حرف به کرد باز

 دیاب یچ دونمینم اصاًل! لیسو متأسفم واقعًا من... من -

 ! بگم

 . گرفتم ازش رو نگاهم



 

Romanzo_o 1585 

 چه کنمیم درک! ستین هاحرف نیا گفتن به یازین -

 من دست از یکار چیه کن باور اما... اما ،یدار یاحساس

 ... انتخاب نیا! ادیبرنم

 . کرد قطع رو حرفم لیسه

! فممتأس کردم نیمیس به که یاعتماد بخاطر من... نه... نه -

 یزندگ تو با که کرده خابانت خودش السا... فهممیم

 وقته چند که یمن به هیعیطب یعنی داره، هم حق... کنه

 ...فقط نکنه، اعتماد شیزندگ اومدم

 . شد رهیخ هامچشم به

 نیا از بهتر شدیم ما یزندگ! بگم یچ واقعًا دونمینم -

 ! میدیرس نجایا به حاال اما باشه،

 .ردمک زمزمه!" درسته" هیشب یزیچ و دمیکش یقیعم نفس

 . زدن حرف به کرد شروع دوباره لیسه یقیدقا از بعد
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 هی فقط! السا کردن بزرگ و تیترب بخاطر ممنونم ازت -

 ... اومده شیپ برام سؤال

 ! ؟یسؤال چه -

... گهیم اشتباه رو هاجمله زدن حرف موقِع یگاه السا -

. ذارهیم ناقص رو شجمله انگار نه، که اشتباه یعنی

 آخه اما ه،یعیطب و شده بزرگ کشور از خارج دونمیم

 یدش حاضر نیهم بخاطر و ستین بلد یآلمان یگفت ادمهی

 !یبرگرد
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 . کنم حفظ رو آرامشم و نشم هول کردم یسع
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 ادی لیسه هم باز تا نزنم هم نیشاه از یحرف کردم یسع

 ! فتهین هاگذشته

 ه،شیم زدهجانیه ای ترسهیم یوقت فقط السا... درسته -

 ! کنهیم گم رو کلمات انگار

: دادم ادامه سرعت به من و کرد نگاهم یجیگ با لیسه

 یدج مشکلش گفته زدم، حرف متخصص دکتر با البته

 ! ستین

 کردمیم خداخدا. شدم رهیخ بهش نانیاطم و یدواریام با

 یمتخصص دکتر تهران تو من چراکه نپرسه، رو دکتر اسم

 بودم زده رو حرف نیا فقط و شناختمینم نهیزم نیا تو

 ! باشم گفته یزیچ که

 دادم هب نیماش یشهیش به یهاتق زدن با السا خوشبختانه

 یتشکر با و شد جلب بهش لیسه توّجه تموم د،یرس

 . میشد ادهیپ نیماش از دو هر من، از کوتاه و دوباره
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 . زد دور رو نیماش لیسه و ستادمیا السا کنار

 زانوهاش یرو السا یپا یلوج و ستادیا ما یقدم چند تو

 . نشست

 ! یمن دختر تو که خوشحالم -

 د،بو برده ارث به من از انگار که یایحوصلگیب با السا

 ! خب؟: داد جواب

 هنگا السا به دوباره و انداخت من به یکوتاه نگاه لیسه

 .کرد

 ! کنم؟ یخواهش هی ازت تونمیم من خب... خب -

 ! شنومیم لیم مالک با! بله: گفت مغرورانه السا

 . دیخند استرس با لیسه
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 به رو من غرور،! ترسوندیم رو من بچه نیا غرور یگاه

 السا یندهیآ بابت یبیعج طرز به من و بود کشونده نجایا

 !بودم نگران

 . اومدم رونیب فکر از لیسه یصدا با

 ! ؟یکن صدا" بابا" رو من شهیم -

 . سوخت لیسه حال به دلم

 مادر السا یبرا خب اما نبودم، یخوب نز اون یبرا من

 ... نبودم هم یبد

 یبرا معلوم کجا از اما نبود، یخوب شوهر من یبرا لیسه

 ! شد؟ینم یخوب پدر السا

 ترشیب من اما... دونمینم: داد جواب یسادگ به السا

 ! کنم صدات لیسه دارم دوست
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 یابخو تو که هرجور: کرد زمزمه ینیغمگ لبخند با لیسه

 !زمیعز

 

 

 

459  

*** 

 «بعد سال کی»

 وزهن اما بود، کرده عادت شیزندگ تو لیسه وجود به السا

 . بود بابا براش من پدر و کردیم صداش" لیسه" هم

 کنار مونیزندگ تو لیسه حضور با هم من اما بود، سخت

 .بودم اومده
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 دلشون و بودن دهینبخش رو لیسه هنوز بابا و مامان

 احترام شونخواسته به هم لیسه نش،یبب خواستینم

 السا خونه در یجلو. ذاشتینم خونه تو پا و ذاشتیم

 هاوقت یبعض که یگردش از بعد و گرفتیم لیتحو رو

 لیتحو جا همون رو السا کردم،یم شونیهمراه هم من

 . دادیم

 من از رو السا وقتچیه که بود داده یکتب تعهد لیسه

 یفاقاتات و گذشته از که بودم هداد تعهد متقاباًل من و رهینگ

 . نزنم السا به یحرف بود افتاده که

 رو تهران طالقشون از بعد بود گفته که همونطور ساره

 جالب و زدیم زنگ بهم بار دو ای کی ماه در. کرد ترک

 از یحرف وقتچیه. متفاوت یاشماره با هربار که بود نیا

 هم من زد،ینم کنهیم کاریچ و کنهیم یزندگ کجا نکهیا

 . کردمینم یکنجکاو
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 و خودم نفع به رابطه نیا کردن قطع بود معتقد مامان

 با اما دم،کریم اکتفا باشه" کی گفتن به تنها من و الساست

 غلط، ای درست رابطه، نیا ساره جانب از دوباره تماس

 !کردیم دایپ ادامه

 شهیهم و بود شده ریپ قتیحق دنیفهم از بعد راد یآقا

 که هم یکس تنها. داشت هاشلب یرو یتلخ لبخند

 السا اره،یدرب رشیدلگ یهوا و حال از رو اون تونستیم

 لیهس از ترشیب ٰیحّت رو راد یآقا انگار که ییالسا... بود

 . داشت دوست

 مکان نقل راد یآقا حال بابت از شینگران بخاطر لیسه

 . کردیم یزندگ پدرش با همراه و بود کرده

 و خرج! دیکشیم عذاب و بود زنده هم هنوز نیمیس

 پرداخت راد یآقا رو درمونش و دوا و یزندگ مخارج

 ونهخ تو خفت با و بود شده مرخص مارستانیب از. کردیم
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 یزندگ بود، دهیخر براش راد یآقا که یآلونک تو نه که

 سر بهش خاص یهاساعت تو روز هر پرستار و کرد ،یم

 بهش که رو ییهادستگاه اد،دیم رو داروهاش و غذا زد،یم

 روز یهاساعت یهیبق نیمیس و کردیم چک بودن وصل

 .کردیم یسپر ییتنها به رو
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 رافاعت گذشته به نیمیس! بود ایدن نیهم تو یواقع جهنم

 یپزشک علم که یزیچ و ما تصور برخالف و کرد

 اما نه، که خوب تشیوضع و موند زنده... نمرد گفت،یم

 ! موند ثابت حال همون تو
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 زنده نیمیس نبود، راد یآقا یمال یهاکمک اگه دیشا

 وجود با موندنش زنده. شدیم خالص و موندینم

 درد جز خودش یبرا اما بود، معجزه واقعًا دیشا شیضیمر

 !نداشت یزیچ عذاب و

 باعث هم تشیوضع ٰیحّت و ببخشم تونستمینم رو نیمیس

 . بسوزه حالش به دلم شدینم

 نیمیس که رو یروز همون قًایدق سال، هر داشتم میتصم

 رو هاحرف اون و بود داده جواب رو لیسه یگوش

 ! کنم یادآوری براش بود، داده لمیتحو

 سفارش با رو ممیتصم خیتار اون به مونده روز کی و

!" ادمهی هم هنوز من" ینوشته و اهیس رنگ با یکیک دادن

 . کردم یعمل
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 نیمیس پرستاِر که رو ییهااعتس وجوپرس با و یسخت به

 به کیپ با ساعت همون تو رو کیک. دمیفهم بود، خونه تو

 . فرستادم شخونه

 خبر،یب ایدن از دیشا و بود افتاده یاگوشه نکهیا با نیمیس

 اون... ادشهی رو روز اون خوب هم اون که دونستمیم اما

 ! نبود یعاد و یمعمول روِز کی ِخیتار خ،یتار

 نیمیس اما م،یبود مقصر هم خودمون ل،یسه و من هنکیا با

 و ودب دهیپر ماجرا وسط که بود یاَنُشسته قاشق مثل هم

 . بود کرده بدتر رو تیوضع

 بودم، گرفته قرار لیسه مقابل دوباره هاسال از بعد

 ... درست

 ... درست بود، کرده یخواستگار ازم دوباره

 باهاش و کنم اداعتم لیسه به دوباره تونستمیم نه اما

 ! شدیم جبران گذشته یروزها نه و کنم یزندگ
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 بودم، کرده شچهیباز من اول نکهیا بخاطر رو لیسه

 یخاص نظر چیه نیمیس یدرباره اما بودم، دهیبخش

 . نهبمو امتیق روز یبرا حسابمون دادمیم حیترج. نداشتم

 جان نیشاه" گفتیم که معروف پرستار همون یصدا با

 .کردم بلند رو سرم!" هدار درد

 

 

 

461 

 پرحرف ییهاچشم با اما حرف،یب و دمیکش یقیعم نفس

 . کردم نگاهش

 ! داره درد جان نیشاه: کرد تکرار اخم با

 . رفت باال ابروهام
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 ! جان؟ نیشاه: کردم زمزمه

 ! جان نیشاه! بله: داد جواب جانب به حق

 و نیشاه و لیسه نسبت از معروف پرستار که نیا حدس

 . نبود سخت برده، بو گذشته اتفاقات

 ! بشه؟ یچ که بود شده یمیصم نیشاه با

 ! بود؟ یچ قصدش

 مثل خواستیم که داشت دوست رو لیسه انقدر یعنی

 ! ره؟یبگ انتقام و کنه احمقانه کار من

 دارحهیجر غرورش کردیم احساس من مثل دیشا ای

 ! شده؟

 سوخته دلم نیا از و بودم دوست نیشاه با من حداقل

 نیا درد اما کرده، ازدواج میمیصم دوست با رفته که بود
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 ،نداشت لیسه با یکار یرابطه جز یارابطه چیه که دختر

 ! بود؟ یچ

 متأهل که یمرد به توّجهش که نبود مقصر خودش ایآ

 ! بود؟ شده جلب بود،

 باهام طلبکارانه انقدر که بود یچ من با مشکلش اصاًل

 ! کرد؟یم رفتار

 وهرش و زن قباًل لیسه و من بود دهیفهم که یزمان از قًایدق

 ! بود شده رو اون به رو نیا از م،یبود

  .بستم رو هامچشم یخستگ با بود، جواب منتظر هنوز

 ... درک رو حالت من... زمیعز نیبب -

 ! ستمین شما زیعز من -

 . کردم باز چشم مصممش و محکم یصدا با
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. شدینم دهید نفرت و یمندش جز یزیچ هاشچشم تو

 روز تو ساره به من نگاه مثل قًایدق من به نگاهش

 . بود شونیعروس

 مموند رهیخ بهش اونقدر. کردم نگاهش هانهیسف اندر عاقل

 .شد خارج اتاق از غرهچشم با اما ،یحرف چیه بدون که

 ! اقتیلیب! درک به: گفتم لب ریز

 نیا از دیبا لیسه با ازدواجم یبرا شیپ هاسال انگار

 ! گرفتمیم اجازه فضول پرستار

 هب البته صد و هامضیمر به یکیکی تا شدم بلند جا از

 !بزنم سر" جان نیشاه"
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 . دمیرس نیشاه اتاق به ساعت،مین حدود از بعد

 اقات وارد در، به کوتاه یاتقه با و دمیکش یقیعم نفس

 . شدم

 .شدم تخت کینزد

 یگرفته گچ یوپادست و شدهیچیباندپ سر از نگاهم

 یرو یمحزون لبخند که شد دهیکش صورتش به نیشاه

 .کردیم ییخودنما هاشلب

 ! ؟یبهتر: دمیپرس

 به د،بو ستادهیا تخت یگهید یگوشه که معروف پرستار

 ! داره درد... که گفتم: داد جواب نیشاه یجا

 یبرا: دمیپرس رم،یبگ نیشاه از رو نگاهم نکهیا بدون

 ! اومده؟ شیپ یمشکل بونتز
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 . دیخند درد با نیشاه

 ! نه -

 خسر تیعصبان از صورتش که معروف پرستار به رو و

 ! جان؟ یاسی یذاریم تنها رو ما: گفت بود، شده

 بود حرف هزاران انگار پشتش که یتصنع لبخند با یاسی

 اتاق زا بود، فحش هزاران پشتش که یا" البته" گفتن با و

 . شد خارج

 . زدن حرف به کرد شروع نیشاه در، شدن بسته محض به

 ... ای کنم تشکر ازت دونمینم راستش -

 :داد ادامه ینطوریا رو حرفش بعد و کرد مکث هیثان چند

 ! بود نیا از بهتر مردم،یم اگه

 . گرفتم هاشچشم از رو نگاهم
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 رو حرف نیا پاهات تیوضع بخاطر: دمیپرس دیترد با

 ... شهیم خوب یجراح با ؟یزنیم

 یپاها مثل: دادم ادامه شخندین با که شد یچ دونمینم و

 ! پسرعموت

 . دیکش یآه نیشاه

 ینقشه اون با کردمیم فکر من! منه حق عذاب نیا... نه -

 زیچچیه نمیبیم دارم حاال اما رسم،یم بهت احمقانه

 هن من،! نرفت شیپ میخواستیم نیمیس و من که اونطور

 از هم رو مخانواده بلکه اوردم،ین دست به رو تو تنها

 ! دادم دست

 . شدم رهیخ بهش دوباره

 با بودم دهیرس خونه به تازه که یزمان ش،یپ هفته کی قًایدق

 که یتصادف ماریب کی آوردن خبر که مارستانیب از یتماس
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 یفور عمل به ازین و بود میوخ شدت به هم اوضاعش

 .گردمبر مارستانیب به شدم مجبور داشت،
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 تهران اعصاب و مغز جراحان اکثر و لیسه بد، شانس از

 دشخو که بود مارستانیب تو یهمت دکتر فقط و نبودن

 .بود شده یبستر یضیمر بخاطر

 که یزمان کنار، به بودن تنها دست و عمل یسخت

 یچهره من و کردن پاک رو ماریب صورت یرو یهاخون

 . شد هفشرد قلبم دم،ید رو نیشاه یزخم

 و مرگ حاال بود، ختهیر هم به رو میزندگ که ینیشاه

 ریاخ سال کی تو که یمن دست بود؛ من دست شیزندگ
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 رو اجازه نیا من و بزنه حرف باهام بود خواسته بارها

 . بودم نداده بهش

 ! کیکوچ یگاه و دیرسیم نظر به بزرگ یگاه ایدن

 محال نظرتبه هاآدم یدوباره دنید که بزرگ اونقدر

 یهمون دست به فقط مشکلت که کیکوچ اونقدر و ومدیم

 ! یداد آزارش که شدیم حل

 دیرسیم نظر به بزرگ یگاه هم شهر نیهم چ،یه که ایدن

 دست که شدیم بزرگ اونقدر یگاه! کیکوچ یگاه و

 که شدیم کیکوچ اونقدر یگاه. دیرسینم من به نیشاه

 کردمیم کار توش من که یمارستانیب کینزد نیشاه

 ور ما هم باز سرنوشت بیترت نیا به و کردیم تصادف

 ! دادیم قرار هم مقابل
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 که بود وقت یلیخ و نبودم شیپ هاسال لیسو من،

 و عجوالنه گهید... بود ساخته یمنطق زن هی ازم مشکالت

 . گرفتمینم میتصم احساسات یرو از ای

 . بود یزاریب و نفرت نیشاه به نسبت من احساس

 اج تونستمیم راحت یلیخ عمل، اتاق تو لحظه، ناو تو

 احساساتم یرو پا اما بشه، تموم نیشاه یزندگ و بزنم

 . کردم نیشاه موندن زنده یبرا رو تالشم تموم و گذاشتم

 بودم کرده خوندن درس صرف رو عمرم از سال چند من

 خودم، یشخص مسائل و یزندگ بخاطر نبود درست و

 .ببرم سؤال ریز رو هاپزشک اعتبار

 خودم به نشست، دستم یرو نیشاه دست که یزمان

 . اومدم

 . کردم نگاهش تیعصبان با
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 ! بود طلبفرصت شهیهم

 ! کنه؟ لمس رو دستم بود تونسته دستش تیوضع با چطور

 که دونمیم: گفت بکشم، عقب رو دستم خواستم تا

 یدونیم هم تو ،یبخشینم رو من چوقتیه السا بخاطر

 وزر اون! ستین من یدوباره شدن پا سر به یدیام چیه که

 آهت کردمینم باور ،یدار کار من با حاالها حاال یگفت که

 !بشه رمیگدامن یزود نیا به
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 تو کاش: دینال نیشاه و دمیکش رونیب دستش از رو دستم

 ! مردمیم تصادف
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 و ترحم نگاهم اما ،ینفرت چیه بدون... کردم نگاهش

 یربط و بود یاتفاق نیشاه تصادف. اشتند هم یدلسوز

 نقشه و السا ریدرگ قدراون من ذهن! نداشت من به

 هک بود شده نیمیس به گذشته یادآوری یبرا دنیکش

 . بودم کرده فراموش رو نیشاه

 گانههبچ انتقام کی بخاطر! ریگسخت اما بود، ریگ رید خدا

 ارک و نینفر هر دور که بودم شده دچار یروز و حال به

 یدعا که بود نیا از ریغ مگه! بودم دهیکش خط رو ییخطا

 که بود نیا از ریغ مگه! گشت؟یبرم خودشون به هاآدم

 !بد؟ یدعا کی اما شد،یم محسوب دعا هم نینفر

 ناراحت نیشاه به یخاص احساس چیه بدون و سخت

 ! یموند زنده که فعاًل: گفتم

 ! نیمیس مثل -

 . ردمک نگاهش زشدهیر یهاچشم با
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 یهجینت نیمیس و تو اآلِن روز و حال یکنیم فکر تو -

 ! منه؟ یدعا

 . بست رو هاشچشم یخستگ با یحرف چیه بدون نیشاه

 از قبل نیمیس... نیشاه کنم راحت رو التیخ بذار -

 هشد ضیمر بفهمم رو قتیحق و رانیا برگردم من نکهیا

 رو قتیحق و خواستیم تیحالل آخر یلحظه. بود

 یدرباره! موند زنده که بود خدا خواست اما ،گفت

 ،ینداشت من یزندگ تو ییجا که یدونیم... هم خودت

 . نکردم ینینفر چیه من هم تو یدرباره پس

 من ازدواج از بعد اتفاقات که همونطور: دادم ادامه یآه با

 انتقام یجهینت ن،یمیس و تو یهانقشه از قبل البته ل،یسه با

 و تو اآلِن تیوضع نداشت، یربط تو به و بود خودم

 !شهینم مربوط من به هم نیمیس
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 حالش نیا یبرا وقتچیه من بشه باورش نکهیا یبرا و

 ادامه یآروم یصدا با در، به ینگاهمین با کردمینم دعا

 هب من حس مثل تو به حسش... پرستار نیا یدرباره: دادم

 ! رمیبگ انتقام خواستمیم که یوقت له،یسه

 . شد باز نیشاه یهامچش

 !دونمیم -
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 نکهیا از قبل اما کنم، یمخف رو رتمیح و تعجب نتونستم

 یحس چیه من به تو: داد ادامه بپرسم، یسؤال بخوام

 ! یشد لیسه عاشق بعدش و ینداشت
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 . شد مشت ناخودآگاه هامدست

 ! برسه؟ خواستیم یچ به گذشته تکرار از

 یابر! شهینم من عاشق که دونمیم و لهیسه عاشق یاسی -

 لیسه روح ٰیحّت و شده کینزد بهم لیسه دل سوزوندن

 ! نداره خبر ماجرا نیا از

 ...هیاسی منظورم! گفته؟ بهت خودش رو هانیا -

 .داد تکون رو سرش نیشاه

 شد، دعوام لیسه با مارستانیب یجلو که روز اون! نه -

 بود، لیسه نگران... دمید لیسه یرو رو یاسی نگاه

 من یهازخم... من شیپ اومد اما بود، اون دنبال چشمش

 زا بعد! بود لیسه شیپ فکرش اما کرد،یم پانسمان رو

 ... که هم اومدنم هوش به و تصادف

 !خب؟: گفتم یکنجکاو با من و کرد سکوت



 

Romanzo_o 1611 

 تو مهه بًایتقر میلیفام از... اتاقم ومدیم وقتیب و وقت -

 وجود با که یاسی دارم، یسبتن لیسه با دنیفهم مارستانیب

! داره خود یجا لیسه به نسبت شیکنجکاو و عالقه

 . کردم نگاهش هانهیاندرسفعاقل

 ! ؟یشد یمیصم باهاش و یدونیم رو هانیا تو -

 ! آره -

 . رفت باال ابروهام

 ! ؟یندار عقل -

 . دیخند تلخ

. ردنک پشت بهم مادرم و پدر! لیسو یستین من یجا تو -

 ستم،ین یدلسوز و ترحم دنبال. موندم تنها تیوضع نیا با

 کسچیه شدم مرخص نجایا از یوقت نکهیا به فکر اما
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 رو من تو از داره باشه، منتظرم خونه تو که ستین

 ! خورهیم

 . انداختم باال شونه

 الحا! یکرد رو خودت انتخاب تو ادیم نظربه که نطوریا -

 یاسی و تو ست،ین درست راه نیا بگم که هم هرچقدر من

 یالسا ای لیسو هی خوامینم اما! دیکنیم رو خودتون کار

 ! بشه تکرار دوباره گهید

 . زد شخندین نیشاه

 یاسی! رسهینم زهایچ نیا و بچه به کار! نباش نگران -

 دونهیم هم حاال! شده عاشقش و متأهله لیسه دونستهیم

 !دادم رو بهش چرا من که
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 . مداد تکون رو سرم

 گهید گفتم، بهت دونستمیم که رو ییزهایچ من -

 ! خودته با انتخاب

 ! جان لیسو لطفت از ممنون: گفت ظیغ با نیشاه

 . نشد بدل و رد نمونیب یخاص حرف چیه گهید

 ور اتاقش الزم یهاهیتوص گفتن و نیشاه ینهیمعا از بعد

 . کردم ترک

 ملتح به مجبور من و نبود در پشت یاسی خوشبختانه

 ! نبودم هاشغرهچشم

 *** 
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 ونابیخ کی به رو خودم ادهیپ یپا با میخستگ وجود با

 داشتم، قرار لیسه با که ییجا مارستان،یب از باالتر

 . رسوندم

 تو گفتم که من: گفت که خوند نگاهم از رو حالم انگار

 ! یبش نیماش سوار مارستانیب اطیح

 نیماش ارسو کهیدرحال و دادم تکون هوا یتو رو دستم

 ! ندارم رو دیجد یهیحاش یحوصله: گفتم شدم،یم

 .شد مهیکنا متوّجه خوب یلیخ لیسه

 ! نمیبب رو نیشاه خوادینم دلم! ستین که زور -

 لیسه و من دنیفهم مارستانیب تو همه شیپ سال کی 

 بود شده یعاد تازه هاشوننگاه. میبود شوهر و زن قباًل

 فقط! دیجد یماجرا هم باز و کرد تصادف نیشاه که

 اون و طرف نیا لیسه با من ننیبب که بود مونده نیهم
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 رخب مطب، یهیافتتاح با یزود به که هرچند رم،یم طرف

 ! دیرسیم همه گوش به

 هرجور: گفتم دادم،یم ماساژ رو هامپلک پشت کهیدرحال

 ! یلیما

 تو که همونطور: داد جواب یکوتاه یخنده با لیسه

 خوادینم دلم هم من ،ینیبب رو نیمیس یندار دوست

 ! فتهیب نیشاه چشم به چشمم

 نیمیس دنید به. دمیخند لیسه ِیسادگ به حرفیب

 براش روز همون سال هر کیک کی با اما رفتم،ینم

 ! کردمیم یادآوری

 ازدواج لیسه با دوباره نکهیا از گذشتیم که روز هر

 !کردمیم افتخار خودم به قبل از ترشیب نکردم،

 رتشیب و رفتیم نیمیس دنید به یگاه هم هنوز لیسه

 وعموض به نسبت. دونستیم اتفاق اون مقصر رو نیشاه
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 اظهار قتیحق دنیفهم از بعد اول یهاماه فقط طالقمون،

 رمقص رو گرانید رفتهرفته و کردیم ندامت و یمونیپش

 !دادیم جلوه

 

 

 

467 

 اب زدن حرف از تا بستم رو هامچشم مقصد به دنیرس تا

 .کنم یریجلوگ لیسه

 .مشغول فکرم و بود خسته جسمم

 حال در آهنگ متن که شد بدتر برام یزمان طیشرا و

 ! بود" یشاد" یکلمه از پر پخش
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 کم رو یشاد خاطرات یادآوری فقط مشکل همه نیا نیب

 ! داشتم

 از مامان یهاحرف از شیب و کم بود یمدت که هرچند

 ! بودم باخبر یشاد مادر احوال

 برده پارک به رو السا مامان که یزمان شیپ ماه دو حدود

 هر طول در بعد به اون از و بود دهید رو یشاد مادر بود،

 . بودن دهید رو گهیهمد بار پنج دیشا ماه

 تهشکس و ریپ یشاد مادر گفتیم مامان که ییزهایچ طبق

 بهش نیشاه و من یدوست از یشاد بود گفته. بود شده

 دهش نیا از مانع داشته یشاد یبرا که ییآرزوها اما فته،گ

 ! کنه مخالفت ازدواجشون با که

 خاطربه چراکه بود مسخره کاماًل هیتوج نیا من نظر از

 رو یشاد عمر یموندهیباق یروزها خودش یآرزوها
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 شدختر داشته خبر که بود یحال در نیا و بود کرده تلف

 . نداره وقت یادیز مدت

 رو هامچشم آهنگ، یصدا شدن قطع و نیماش فتوق با 

 . کردم باز

 پزشکان ساختمان وارد لیسه همراه و شدم ادهیپ نیماش از

 . میشد

 . میرفت چهارم یطبقه به و میشد آسانسور سوار

 .زدمیم قدم آرومآروم

 ٰیحّت و نبودم هاشحرف متوّجه من و زدیم حرف لیسه

 بودن سالن وسط و گوشه که ییهاجعبه و هااتاق از

 .آوردمیسردرنم

 !دادیم آزارم بدجور گذشته خاطرات
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 ینهآشپزخو تو لیسه با میداشت که بود روزید نیهم انگار

 .میخوردیم صبحونه مطبش کیکوچ

 .شد تکرار سرم تو لیسه یصدا

 تموم رو تیعموم یدوره تو یوقت سال چند از بعد"

 کنار مونهردو مطب که خرمیم یتربزرگ واحد یکرد

 !" باشه هم

 یبرا هم موقع همون گفتیم لیسه که یسال چند اون

 ! دیرسیم نظربه ترسناک من

 !میبرس نجایا به تا میبود دهیکش عذاب چقدر حاال و
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 ولط هفته سه لشیوسا دمانیچ و واحد یسازآماده بًایتقر

 مارستانیب از نیشاه اون طول در که یاهفته سه. دیکش

 . رفت مدرسه به السا و شد مرخص

 انمارستیب تو لیسه رو من مطب افتتاح خبر که یزمان

 یکس حال نیا با شد، شروع دوباره هاپچپچ کرد، اعالم

 . بگه یزیچ مقابلم که نداشت رو نیا جرأت

 دنیفهم هیافتتاح روز که شد یدنید یزمان هیبق یافهیق

 ! منه مطب کنار هم لیسه مطب

 خوشبختانه که بود یاساله چهل متأهل خانوم مطب یمنش

 یخوب اخالق بود، منظم و قیدق کارش تو نکهیا بر عالوه

 پرستار مثل زنانه یهاحسادت از یخبر و داشت هم

 ! نبود شیپ سال چند یساره ای معروف



 

Romanzo_o 1621 

! بود نیشاه مکنندهمراجعه نیاول اما بود، سخت باورش

 مشغول من که یمدت تمام تو و بود همراهش هم یاسی

 ! داشت حضور اتاق تو بودم نیشاه ینهیمعا

 ماه در و بود شده من ثابت یهاکنندهمراجعه جزو نیشاه

 . ومدیم مطب به بارکی

 خب اما ومد،ینم خوشش چندان موضوع نیا از لیسه

 تو ترشیب رو مخالفت نیا و زدینم هم یخاص حرف

 .دادیم نشون رفتارش

 خودش کار بودم، زده نیشاه به که ییهاحرف وجود با

 و عشق چیه! کرد عقد یاسی با ماه چند از بعد و کرد رو

 بخاطر نیشاه و شدینم دهید یاسی یهاچشم تو یاعالقه

 !بود داده ازدواج نیا به تن ییتنها از فرار

 یاسی که داره یچ لیسه مگه دمیپرسیم خودم از مدام

 به ارهرب و کرده ازدواج نیشاه با دادنش عذاب بخاطر
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 دارحهیجر غرورش من مثل حتمًا که دمیرسیم جواب نیا

 نداشتم دوست رو نیشاه من که بود نیا از ریغ مگه! شده

 که یاسی حاال! دم؟یکش نقشه همه نیا غرورم بخاطر و

 !یچیه گهید که کردیم هم یعاشق یادعا لیسه به نسبت

 هک بود نیا کردیم آروم رو المیخ یکم که یموضوع تنها

 موقع هم لیسه و کردینم کار مارستانیب تو یاسی

 تو ای و بود خودش مطب تو ای یاسی و نیشاه یمراجعه

 . مارستانیب

. بود کم یاسی و لیسه برخورد احتمال یعنی نیا خب و

 از بعد و بود من یزندگ تکرار یاسی یهانقشه و ازدواج

 لیسه دنیکش نقشه یجا فقط یتکرار اتفاق همه نیا

 یشهنق و بندازه ریگ خونه تو رو یاسی بخواد تا دبو یخال

 !کنه کامل رو نیشاه تموممهین
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 بعدش، اتفاقات و ازدواج نیا بابت مینگران تموم با

 وت میکار حجم از مطب کار وجود با و بود السا به حواسم

. مونمب کنارش بتونم ترشیب تا بودم کرده کم مارستانیب

 بابا و مامان رو السا یهازحمت ترشیب که هرچند

 .دنیکشیم

 لیسه همراه خوشبخت یخانواده کی مثل هاپنجشنبه

 و موندیم پدرش شیپ السا رو شب م،یرفتیم رونیب

 لبتها گشت؛یبرم من شیپ باز شنبه صبح ای و شب جمعه

 به لیسه اون از بعد و شد انجام ماه سه فقط برنامه نیا

 السا با ساعت چند هانجشنبهپ تنها یکار یمشغله یبهونه

 .گذروندیم وقت
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 دنیخر خونه از و اومد السا دنید به راد یآقا که یزمان

 شدم مطمئن زد حرف کردنش یزندگ مستقل و لیسه

 کی تو چراکه! هیسرگرم و ستین یکار لیسه یمشغله

 و تعداد از و میکردیم کار بخش کی و مارستانیب

 لیتعط هاجمعه که هم مطب بودم، باخبر مارهایب تیوضع

 و بود نزده من به هم دنیخر خونه از یحرف یطرف از. بود

 درشت و زیر از من داشت انتظار که بود یحال در نیا

 اب گذشته مثل هم باز لیسه درواقع! بگم براش میزندگ

 السا به رو هااون و بود شده سرگرم مختلف یهازن

 دادمینم خودم به رو حق نیا حال نیا با! بود داده حیترج

 المیخ یحدود تا و کنم دخالت شیشخص یزندگ تو که

 . بود خودم شیپ ترشیب السا چراکه بود، شده راحت هم

 شد،یم یسپر بدش و خوب اتفاقات تموم با یزندگ

 . رتریپ ما و شدنیم تربزرگ هابچه
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 حق که نبودم یدلسوز مادر من هایلیخ نظر از دیشا

 هب من اما بودم، گرفته السا از رو لیسه با کردن یزندگ

 یخال یجا یگاه که بود نیا اون و بودم معتقد زیچ کی

 تو هااون بودن از بهتر ما یزندگ تو هاآدم از یبعض

 داده السا به رو انتخاب حق که هرچند. بود ما یزندگ

 . بودم گذاشته خودش یعهده به رو یریگمیتصم و بودم

 

 

همهی آدمها ویژگیهای خوب و بد داشتن... بدترین 

ویژگی من دوست داشتن غروری بود که برای حفظش 

حاضر بودم دست به هر کاری بزنم... بدترین ویژگی 

سهیل هم بهنظرم این بود که تنوعطلب بود، از وجود 

زنهای مختلف تو زندگیش سیر نمیشد، به زبون ساده به 

وجود یک زن تو زندگیش رضایت نمیداد! 
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 لیسه با السا نکردن یزندگ خاطر به که بودم یمادر نم

 السا که دیرسیم یروز اگه اما کردم،یم شکر رو خدا

 و مخالفت چیه بدون کنه، یزندگ پدرش با خواستیم

 از شدن خالص یبرا من مثل تا کردمیم قبول یسؤال

 ای و نکنه شیزندگ وارد رو یاشتباه آدم شییتنها

 مرد وجود تو دهیند پدرش نبجا از که رو ییهامحبت

 . کنه وجوجست یاگهید

 اجازه بهش مادرش و پدر یآرزوها که بودم یپزشک من

 اما بره، خودش یهاعالقه و خواسته دنبال بود نداده

 از رو انتخاب حق یخودخواه و لجاجت با وقتچیه

 شدنبال به خودم داشتم، ییآرزو اگه و گرفتمینم دخترم

 .کردمینم یقربان ور دخترم و رفتمیم
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 کرد،یم حقم در یمحبت یکس اگه که بودم یانسان من 

 مدختر وقتچیه اما کنم، جبرانش ینحو به کردمیم یسع

 . کردمینم فدا رو

 یاهاشتب مرد خودم ییتنها کردن پر یبرا که بودم یزن من

 یبرا یپدر یادعا بخواد که کردمینم میزندگ وارد رو

 زهر براش رو یزندگ پوچش یاهمحبت با و کنه السا

 . کنه

 اما بود، رسونده نجایا به رو من غرورم که بودم یآدم من

 و بذاره کنار رو غرورش دیبا یگاه دادمیم ادی دخترم به

 . بگذره راحت اتفاقات از یبعض از

 کردن گذشت و دنیبخش خواستمیم که بودم یمادر من

 بودم تهنتونس هنوز خودم اما بده، ادی دخترش به رو

 کیک فرستادن یماجرا همچنان و ببخشم رو نیمیس

 !بود پابرجا
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 فقط وسط نیا... نذاره یخال رو شخونه که بود یکس

  !من تکرار شدیم و خوردیم هم به السا آرامش

 

پایان 

تنها میخواست با این پیشنهاد ادعا کنه فداکاره، اما دنبال 

جوی که میدونستم تو زندگی با سهیل متشنج خواهد 
شد میتونستم خودم رو با کار سرگرم کنم، سهیل هم که 

سهیل با وجود قولی که داده بود چند بار دیگه پیشنهاد 

ازدواج داد و اصرار داشت بخاطر السا قبول کنم، اما 

دوری و دوستی برای ما بهترین گزینه بود! در واقع شاید 

تنها کسی که این وسط فدا میشد السا بود! من برای فرار 

از 

دیگر نه من حال عاشقی دارم 

نه تو لیاقت عاشق شدن! 

»امیر وجود«  

 

دیگر مرا به داشتن تو انتظاری نیست 


